
گروه خبر // رییس کل دادگســتری هرمزگان از آزادسازی مساحتی افزون بر ۳۰۰ هکتار برابر با ۶۰ 
کیلومتر از سواحل استان در کرانه های دریای عمان و خلیج فارس خبر داد. 

مجتبی قهرمانی اظهار داشت: با تالش های صورت گرفته تمام سواحل در اختیار دولت در استان هرمزگان به 
صورت کامل آزادسازی شده و مرحله دوم آزادسازی سواحل در اختیار بخش خصوصی نیز آغاز گشته است.

وی خاطرنشــان کرد: در غرب بندرعباس طول سواحل حدود ۱۲ کیلومتر هست که از این میزان ۶ کیلومتر 
توسط بخش خصوصی به صورت غیر قانونی تصرف شده بود که به دستور قضایی و با تخریب مستحدثات 
غیرمجاز آزادســازی شده است. رییس کل دادگســتری هرمزگان گفت: در هفته سوم اردیبهشت ماه امسال 
نخستین رفع تصرف بخش خصوصی در ساحل غربی بندرعباس با بازگشایی پنج معبر دسترسی به دریا برای 

مردم پس از ۳۰ سال در حدفاصل بنادر شهید باهنر و شهید رجایی انجام شد. قهرمانی بیان داشت: انجام تنها 
آزادسازی حریم بدون ایجاد محل دسترسی، حقوق عامه را احیاء نمی کرد لذا با تخریب تصرف های غیرمجاز 
و ایجاد ۵ معبر مناســب به مساحت بیش از ۱۵ هزار متر مربع هم اکنون امکان دسترسی مردم به سواحل و 
دریا در این محدوده ایجاد شــده است.به گزارش ایرنا؛ وی با تاکید بر مشارکت و هم افزایی هم دستگاه ها و 
مردم در جهت سرعت بخشی بیشتر به روند آزادسازی سواحل، افزود: مشارکت و هم افزایی همه دستگاه ها 
و اطالع رسانی مردمی امکان شناسایی و تخریب سریع مستحدثات غیرمجاز در حریم و بستر دریا را فراهم 
می کند و به همین منظور دستگاه قضایی استان هرمزگان به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی 

در این خصوص است.
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 رییس کل دادگستری هرمزگان خبر داد  

 آزاد سازی 300هکتار از سواحل 
هرمزگان

با تالش های صورت گرفته تمام سواحل در اختیار دولت در استان هرمزگان به صورت کامل آزادسازی شده و مرحله 
دوم آزادسازی سواحل در اختیار بخش خصوصی نیز آغاز گشته است

فرمانده سپاه هرمزگان:
 صنایع باید حق مردم را ادا کنند

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان
 عنوان کرد
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گروه خبر // شرکت پاالیش نفت بندرعباس در 
راستای ایفای مســئولیت های اجتماعی خود و 
توجه به جامعه پیرامونی، ۲۰۰ دستگاه کولر گازی 

را به اداره کل زندان های هرمزگان اهدا کرد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ در مراسمی با حضور دکتر 
قهرمانی رئیس کل دادگســتری هرمزگان، کیشــانی 
مدیرکل زندانهــای هرمزگان و دکتر نامور مدیرعامل 
و مهنــدس جعفری رئیــس هیئت مدیره شــرکت 
پاالیش نفت بندرعباس، ۲۰۰ دستگاه کولر با اعتبار 
۳۲ میلیارد ریال برای اســتفاده در زندانهای اســتان 

هرمزگان اهدا شد.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفــت بندرعباس ضمن 
تشــکر از هیئت مدیره این شــرکت برای همراهی و 
توجه به حوزه مسئولیت های اجتماعی گفت: با توجه 
به هماهنگی های صورت گرفته در رابطه با فرسودگی 
تجهیزات سرمایشــی زندان های استان و ضرورت 
چاره اندیشــی برای حل این مشکل در آستانه فصل 
گرما، از محل اعتبارات مســئولیت اجتماعی، ۲۰۰ 
دســتگاه کولر گازی با اعتبار ۳۲ میلیارد ریال تهیه و 

تحویل اداره کل زندانهای هرمزگان شد.
دکتر هاشم نامور افزود، رسالت اصلی پاالیشگاه تولید 
و تامین سوخت مورد نیاز جامعه است اما در کنار این 
وظیفه، توجه به توسعه و رشد جامعه پیرامونی در قالب 
ایفای مسئولیت های اجتماعی نیز در استراتژی شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس قــرار دارد که در این زمینه 
اقدامات گســترده ای در حوزه های مختلف از جمله 
بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، آموزش عالی، 

توسعه شهری و روستایی و ... صورت گرفته است.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان نیز گفت: 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس از شرکت های پیشرو 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی در هرمزگان است 
کــه به لحاظ کمی و کیفــی و همچنین هدف گذاری 
در این حوزه بســیار عالی عمل کرده اســت و اقدام 
اخیر این شــرکت جهت تأمین تجهیــزات مورد نیاز 
 زندان های اســتان هرمزگان نیز بسیار شایسته و قابل 

تحسین است.
دکتر مجتبی قهرمانی ضمن تقدیر از مجموعه شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس گفت: این حمایت ها به طور 
قطع از یک سو موجب بهبود وضعیت رفاهی زندانیان 
و ارتقای سطح کیفی امکانات در زندانها می شود و از 

سوی دیگر با رفع نواقص و کمبودها، تأثیر بسزایی در 
اصالح و باز اجتماعی شدن مددجویان خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در حوزه مســئولیت های اجتماعی 
همه شــرکت های باید فعال باشــند و در این رابطه 
دســتگاه قضایی استان هر ســاله از طریق مکاتبات 
گسترده از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برای ایفای 

مسئولیت های اجتماعی دعوت می کند بیان داشت: 
ایفای مسئولیت های اجتماعی باید با حجم فعالیت و 
درآمد شرکتها تناسب داشته باشد، هدف گذاری شود 
و از حوزه های مختلف از جمله رفع معضالت زیست 
محیطی، مبارزه با اعتیــاد، فقر و بیکاری، آموزش و 

اشتغالزایی غفلت نشود.

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت پاالیش نفت بندرعباس صورت گرفت 

اعطای ۲۰۰ دستگاه کولر گازی 
به زندان های هرمزگان با اعتبار ۳۲ میلیارد ریال

 گروه خبر // سرپرست مدیریت درمان 
تامین اجتماعی استان هرمزگان با اشاره 
از جمعیت  نیمی  از  به پوشــش بیش 
تامین اجتماعی،  سازمان  توسط  استان 
همیاری این مدیریــت را در پذیرش، 
پایش و درمان بیماران کرونا در کاهش 
دغدغه این بیماران به دسترســی به 
درمان بسیار موثر عنوان کرد؛ به گونه ای 
که بیش از ۵ هزار بیمار بســتری و ۱۵ 
هزار بیمار ســرپایی از آغاز همه گیری 
تاکنون از خدمات این مدیریت بهره مند 

شده اند.
به گزارش خبرنگار دریا ، دکتر غالمعباس 
مومنی افــزود: بیمــاران از طریق ۹ مرکز 
درمانی تامین اجتماعی شامل یک بیمارستان، 
هشت درمانگاه و پلی کلینیک خدمات مورد 

نیاز درمانی خود را دریافت می کنند.
دکتر مومنی با اشاره به خدمات تامین اجتماعی 
در دوران کرونا به ویژه در دوران پیک این 
بیماری، اظهار کرد: بیمارستان تامین اجتماعی 
خلیج فــارس و تمامــی درمانگاه های این 
مدیریت در ســطح استان بیماران بستری و 
ســرپایی کرونا را پذیرش می کردند و برای 

ارائه خدمات مطلوب به بیمــاران به ویژه 
در پیک بیمــاری بخش های بیماران کرونا 
در بیمارســتان افزایش یافت و ۱۰۰ تخت 

بستری به مجموع تخت ها افزوده شد.
وی عنوان کــرد: همچنین بــرای بیماران 
سرپایی که نیازمند درمان های دارویی بودند، 
بخش بســتری موقت ایجاد کردیم و برای 
پایش بیماران از آن ها تســت کووید۱۹ به 
عمل می آمد تا مردم در شــرایطی که ترس 
و اضطراب بیماری از یک ســو و دسترسی 
به خدمات درمانی مناســب از سوی دیگر 
موجب نگرانی شده بود، با آسودگی خاطر 

این دوران را طی کنند.
مومنی درخصــوص آمار ارائه خدمات این 
مدیریت به بیمــاران کرونا، تصریح کرد: از 
زمــان همه گیری تاکنون ۵ هزار و ۱۴۸ نفر 
بستری و ۱۵ هزار و ۱۴۷ نفر هم به صورت 
ســرپایی به مراکز درمانی تامین اجتماعی 
استان مراجعه و پذیرش شدند که متاسفانه 
۱۴۶ نفر فوتی داشتیم و باقی الحمداهلل بهبود 

پیدا کردند.
وی افزود: به یاری خدا و تالش شبانه روز 
همکاران مدافع ســالمت کــه واقعا یادآور 

روزهــای دفاع مقدس بــود و نیز با انجام 
واکسیناسیون فراگیر و رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی از سوی مردم، همه گیری کرونا در 

هرمزگان بسیار کاهش یافته است.
سرپرســت مدیریت درمان تامین اجتماعی 
هرمزگان خاطرنشــان کرد: درحال حاضر 
کمتــر از ۵ نفر بیمار کرونا در بیمارســتان 
بستری هستند و نیز مراجعه بیماران سرپایی 
بســیار کم شده اســت که حاکی از کاهش 
چشمگیر همه گیری کرونا در استان و تاثیر 
مومنی  است.  فراگیر  واکسیناسیون  مناسب 
با اشــاره به وضعیت دسترسی به داروهای 
مورد نیاز در مراکز درمانی تامین اجتماعی، 
گفت: بیماران داروهای مورد نیاز خود را در 
مراکز بیمارستانی و سرپایی دریافت می کنند 
و عالوه بر آن دسترســی به دارو از طریق 

داروخانه های طرف قرارداد نیز میسر است.
وی تصریــح کرد: همچنین بــرای بیماران 
خاص نیز بخش بســتری موقت راه اندازی 
کرده ایم و این بیماران بــدون هیچ نگرانی 
دارو یا آمپول مورد نیــاز خود را در زمان 
تجویز دریافت می کننــد و دغدغه ای برای 

جست وجوی داروهای خود ندارند.

سرپرســت مدیریت درمان تامین اجتماعی 
هرمزگان درخصوص آمــار ارائه خدمات 
درمانــی تامین اجتماعی، افزود: در ســال 
۱۴۰۰ تعداد ۱۷ هزار و ۹۹۳ بیمار بستری و 
۶۳۰ هزار و ۸۶۹ بیمار سرپایی از خدمات 
تامین اجتماعی بهره مند شده اند. همچنین در 
این ســال ۸ هزار و ۳۶۴ مورد جراحی در 
بیمارستان و ۳هزار و ۱۰۹ زایمان انجام شده 
است. از ســوی دیگر خدمات پاراکلینیک 
بیماران از جمله انجام آزمایش، سونوگرافی، 
رادیولوژی و ســایر تصاویر تشخیصی به 
صورت رایگان در مراکز ملکی ارائه می شود.

مومنی اظهار کرد: با توجه به اینکه بیش از 
۵۰ درصد مردم هرمزگان تبعه تامین اجتماعی 
هستند، تالش می کنیم تا بهترین عملکرد در 
ارائه خدمات به مردم انجام شود و مهمترین 
راهبرد تامین اجتماعی نیز ارتقای کیفیت و 

کمیت درمانی است.

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان عنوان کرد

خدمت رسانی به بیش از ۲۰ هزار بیمار کرونائی

گروه خبر // فرمانده ســپاه امام سجاد )ع( هرمزگان 
گفت: صنایع باید حق مردم را در قالب مسؤولیت های 
اجتماعی ادا کنند و مطالبه گری در این زمینه می تواند 

محور همگرایی میان رسانه ها باشد. 
 سردار اباذر ساالری فرمانده سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان 
در حاشیه مراسم رونمایی از پوستر جشنواره رسانه ای ابوذر 
که به همت سازمان بسیج رســانه تدارک دیده شده، اظهار 
کرد: همه فعالیت های ما باید منتج به امیدآفرینی برای جامعه 
شود و این حرکت در رسانه را می توان با نقد منصفانه از یک 
سو و مراقبت در نداشتن مخرج مشترک با دشمن در فرآیند 

مطالبه گری دنبال کرد.
وی با بیان این که فضای خوبی به لحاظ فعالیت رسانه ای در 
هرمزگان حاکم است، عنوان داشت: بخشی از علل و عوامل 
پیشتازی هرمزگان در مهار بیماری کرونا بدلیل فعالیت خوب 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه از سوی رسانه ها بود 
و این تجربه موفــق را در دیگر عرصه ها نیز می توان مورد 

استفاده قرار داد.
فرمانده سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان از تالش برای تحقق 
شعار ســال و نیز مطالبه گری در این زمینه به عنوان فصل 
مشترک همگرایی میان رسانه ها در هرمزگان یاد کرد و افزود: 

نقد با راهکار می تواند به پیشرفت کار نیز کمک فراوانی کند.
سردار ساالری همچنین از رســانه ها خواست تا در زمینه 
اشتغال، رونق تولید، رونق فعالیت های علمی و پژوهشی و 

نیز در حوزه جهاد تبیین ورود جدی تری داشته باشند.
وی در ادامه با پرداختن به موضوعات مورد بحث و مطرح 
شــده از سوی مدیران رسانه های حاضر در جلسه، تصریح 
کرد: صنایع مســتقر در اســتان باید حق مردم را در قالب 

مسؤولیت های اجتماعی ادا کنند.
به گزارش فارس ، فرمانده ســپاه امام سجاد )ع( هرمزگان 
در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تمرکز خوب 
مسؤوالن اســتانی بر اولویت های مورد نیاز برای توسعه و 
رشد استان، بیان داشت: تشکیل هیأت اندیشه ورز رسانه ای 
به منظــور مقابله جنگ ادراکی دشــمن در این عرصه نیز 
ضروری است که بسیج رسانه در استان نیز می تواند به تحقق 

این امر کمک کند.

فرمانده سپاه هرمزگان:

 صنایع باید حق مردم را ادا کنند

گروه خبر // مدیر کل شیالت هرمزگان از موافقت 
با صدور اولین مجوز مزرعه الگویی دریایی پروش 
صدف محار در  استان با حضور رئیس پژوهشکده 
اکولــوژی خلیج فــارس و دریــای عمان،معاون 
آبزی پروری شیالت اســتان، معاون صید و بنادر 
ماهیگیری شیالت استان، رئیس گروه سایر آبزیان 
معاونت آبزی پروری شیالت استان  ،رئیس شیالت 
شهرســتان بندرلنگه، رئیس ایستگاه تحقیقاتی 
شیالت لنگه، مجری و سرمایه گذار طرح در اداره 

کل شیالت استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ،عبدالرسول دریایی با بیان اینکه 
طرح تولید صدف محــار باظرفیت یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار قطعه در فاز اول در شهرســتان بندرلنگه  اجرایی 
خواهد شد گفت:صدف انتخاب شــده در این طرح در 
بخش تولید مروارید، بخش صادرات گوشــت خوراکی 
صدف،بخش اســتفاده از پوســته صدف و استفاده های 
دارویی و بهداشتی مناسب است.وی  انعقاد تفاهم نامه سه 
جانبه در خصوص نظارت شــیالت هرمزگان و مشاوره 
و راهنمایی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای 
عمان بر مزرعه الگویی پرورش صدف و با اجرای شرکت 

مجری در این راستا خبر داد. رئیس پژوهشکده اکولوژی 
خلیج فارس و دریای عمان با اشــاره به اقدامات خوب 
انجام شده در شیالت استان گفت: خوشبختانه در زمینه 
صدف مروارید ساز و خوارکی کار های خوبی صورت 
گرفته است که امید است با همت و پیگیری های موجود 

این مهم شتاب گیرد.
محمد صدیــق مرتضوی افــزود: دانــش و تحقیقات 
پژوهشــکده اکولوژی خلیج فــارس و دریای عمان با 
 همکاری شــیالت هرمــزگان به ســمت تولید هدایت

 می شود.

مدیر کل شیالت هرمزگان خبر داد 
موافقت با صدور اولین مجوز مزرعه پرورش صدف محار در هرمزگان

تعزیرات  مدیــرکل   // خبــر  گروه 
حکومتی اســتان هرمــزگان گفت: 
۲قاچاقچــی گازوییل در پرونده های 
جداگانــه ،در مجموع به ۲۴میلیارد و 
۵۳۱میلیون ریال جریمه نقدی و ضبط 

محموله محکوم شدند. 

مرتضی ممیزی افــزود: در اولین پرونده 
پس از رسیدگی ، قاچاقچی ۱۵ هزار لیتر 
گازوئیل به ضبط این محموله و پرداخت 
۱۷ میلیــارد و ۶۸۴ میلیون ریال جزای 

نقدی محکوم شد.
وی افزود: در یــک پرونده دیگر، عامل 

قاچاق هشــت هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل 
هم بــه پرداخت ۶ میلیارد و ۸۴۷ میلیون 
ریــال جزای نقــدی و ضبــط محموله 
مکشوفه محکوم شد. به گفته این مسئول 
در پرونده دیگری نیــز با گزارش پلیس 
آگاهی شهرســتان حاجی آباد در مورد 

کشــف ۸۴۰ جفت کفش از یک دستگاه 
خودرو کامیونت، در شعبه ویژه رسیدگی 
به تخلفات قاچاق کاال و ارز رسیدگی شد 
و شــعبه پس از بررسی، تخلف را محرز 
دانســت. به گزارش ایرنا ؛ ممیزی اظهار 
داشــت: در این پرونده حکم ضبط کاال و 
پرداخت ۹ میلیــارد و ۲۶۴ میلیون ریال 

جزای نقدی صادر شد.

 جریمه ۲۴ میلیاردی دو قاچاقچی سوخت در هرمزگان



پشت پرده سیاست 

ارفاق مشروط سپاه به ۱۷ کشتی دیگر یونان   
واکنــش ها به توقیف نفتکش های یونانی در خلیج فارس همچنان ادامه دارد. 
چرا نیروی دریایی سپاه این بار ۲ کشتی را توقیف کرد؟ پس از توقیف نفتکش 
ایرانی توسط یونان و عکس العمل ایران نسبت به آن با توقیف دو فروند نفتکش 
یونانی در آب های خلیج فارس، کاربران فضای مجازی با انتشار توئیت هایی به 
این موضوع واکنش نشان دادند.این کاربران یادآور شدند که دوران بزن  در رو 
تمام شــده است . بسیاری نیز توقیف نفتکش های یونان را خفت خودخواسته 
برای آمریکا دانستند و با انتشــار پیام های طنز ابراز پشیمانی یونانی ها را به 
تصویر کشیدند. به عنوان نمونه  صفحه توئیتری منتسب به رستم قاسمی وزیر 
راه و شهرســازی در این باره نوشــت :» دست درازی به اموال  ایران ، آن هم 
برای زیاده خواهِی کشــور ثالث! بازی دو سر باختی بود که یونان شروع کرد 
اما شیرمردان  سپاه ایران تمام نمودند. ذلت امروز یونان تجربه و هشدار خوبی 
برای دیگران اســت تا عاقبت بازیچه شیطان بزرگ شدن را از نزدیک ببینند.«  
در این بین اما پای واکنش های طنز هم به  ضرب شست سریع ایران  به یونان 
باز شــد. کاربری نوشت :» امتحان ریاضی کالس اول ابتدایی در یونان: سؤال: 
۱۹نفتکــش داریم، ۱ نفتکش هم از ایران گرفتیــم، حاال چند نفتکش داریم؟ 
جواب: ۱۸نفتکش!«  نکته جالب ماجرا این جاســت که ســپاه پاسداران یک 
ارفاق مشروط به دیگر نفتکش های یونانی داده و بنا به شنیده ها از یک منبع 
آگاه هنوز ۱۷کشتی یونانی دیگر  در خلیج فارس حضور دارند که در صورت 
ادامه شــیطنت ها توســط یونان احتمال توقیف آن ها توسط سپاه وجود دارد. 
یونــان باید هرچه زودتر اقدامات جبرانی در قبال نفتکش حامل نفت ایران را 
اجرا کند. اشتباه محاسباتی یونان  در دست کم گرفتن کشورمان و درس عبرت 
نگرفتن از بریتانیا و کره جنوبی، باعث شد رسانه های داخلی یونان نیز به این 
اقدام نســنجیده آتن اعتراض کنند و حتی دکتر»کلیانتیس کریاکیدیس« تحلیل 
گر مشــهور یونانی در گفت و گوی اخیر خود با شــبکه اسکای نیوز  پس از 
این که نتوانست از سواالت چالشــی مجری این رسانه فرار کند، اعتراف کرد 
:»بله یونان اشتباه کرد و نباید نفت ایران را به آمریکا تحویل می داد!« همزمان 
جهان نیوز نوشت:یک سوال مهم این است که چرا این بار نیروی دریایی سپاه 
۲ نفتکش را توقیف کرده است. در وهله اول این طور به نظر می رسد که شاید 
ایران معادل ارزش نفتکش یا محموله نفتی توقیف شــده خود ،عمل کرده و ۲ 
کشتی یونانی و   محموله نفتی آن ها را توقیف کرده است.اما این در حالی است 
که هر ۲ کشتی توقیف شده یونانی در مجموع ظرفیتی معادل ۱/۸ میلیون بشکه 
نفــت یا دیگر فراورده های نفتی دارند که در صورت بارگیری کامل، اکنون این 
مقدار از محصول در اختیار ایران اســت.بنابراین اگر میزان ارزش نفتکش ها و 
محموله های آن بیشتر از میزان نفت توقیف شده و نفتکش ایرانی باشد، در آن 
صورت یک پیام راهبردی جالب نیز در توقیف دو نفتکش یونانی نهفته است. 
پیام راهبردی که می گوید ایران از این پس کشــورهای خطاکار را دو یا چند 
برابر معمول تنبیه خواهد کرد. اگر این گزاره درست باشد، نیروی دریایی سپاه 
در حال ترســیم معادله جدیدی از بازدارندگی برای کشورهایی است که قصد 

طمع به محموله های نفتی ایران دارند.
تازه های مطبوعات

کیهان -این روزنامه با اشــاره به توقیف دو نفتکش یونانی نوشت:اکنون انتظار 
آن است که جمهوری اسالمی ایران تنگه هرمز را روی نفتکش ها و شناورهای 
حامل کاالی تجاری کره جنوبی نیز مســدود کند.مادام که این کشور بدهی ۷ 
میلیارد دالری خود به ایران را پرداخت نکرده اســت به شناورهای آن اجازه 
عبور از تنگه را ندهد و در همان حال معادل ۷ میلیارد دالری که کره جنوبی به 
ایران بدهکار است، محموله های نفتی و تجاری آن کشور را توقیف و مصادره 

کند.
 جمهوری اسالمی - این روزنامه نوشت: این که برخی از محترمیِن تریبون دار، 
می گویند، گرانی هست اما مسئوالن دلسوزند! خب تا وقتی نتوانند از سوز دل 

 مردم اندکی بکاهند، دلســوز بودن شان چه سودی برای جامعه می تواند داشته 
باشد؟ برخی دیگر همچنان پای خدا را به میدان گرانی می کشند و امتحان الهی 
می خوانند وضع موجود را. یادشان نمانده است انگار پیش از این چه می گفتند 

در برابر گرانی! ولی مردم یادشان هست و رسانه ها ثبت کرده اند. 
آرمان ملی - این روزنامه با اشاره به مذاکرات وین نوشت : به رغم امیدواری های 
اندک پس از ســفر اخیر انریکه مورا به تهران، ظاهرا قرار نیست قفل مذاکرات 

شکسته شود و طرفین به توافقی مرضی الطرفین )برد-برد( دست یابند.
 رســالت - این روزنامه در پاســخ به انتقادهایی که از مراسم»سالم فرمانده« 
می شود، نوشت: این که گفته می شود چرا مراسم شب شهادت امام صادق علیه 
السالم برپا شده، این مراسم یک جشن نیست، محوریت اش با سرودی است که 
نغمه های آن تماما از نوحه های امام حسین برداشته شده و بسیاری همراه با آن 
اشک می ریزند.همچنین چون مراسم ویژه بچه های دهه نودی است، مهم است 
که با امتحانات آنان تالقی نداشته و حتما پنج شنبه باشد تا فرصت مطالعه برای 

بچه ها در روز جمعه فراهم باشد.
 اعتماد - این روزنامه نوشــت:  شــبهه فوت یا زنده بــودن عبدالباقی)مالک 
متروپل( به طور مســتقیم مربوط به بی اعتباری نهاد رســانه های رسمی است. 
همچنان که یکی از علل بروز این حادثه دلخراش و تاسف بار نیز به همین عامل 

مربوط می شود.
انعکاس

نور نیوز نوشــت: اول گفتند خواهر عبدالباقی عروس شــمخانی است، حال 
که دروغ شــان اثبات شده می گویند برادرزاده شــمخانی و مخبر با او ارتباط 
داشته اند و.../ همزمان دو آوار بر مردم شریف و قهرمان آبادان فرو ریخته: آوار 
ساختمان متروپل و آوار جنگ روانی و دروغ های بزرگ معاندین. حتما آوار 

دوم جانکاه تر است.
  منیبان نوشــت :  نماینده مردم رباط کریــم در واکنش به این که هیچ یک از 
نمایندگان زن به هیئت رئیســه راه نیافتند، یادآور شد: نمایندگان زن هم برای 
انتخابات هیئت رئیسه کاندیدا بودند، اما  بار اولی است که به مجلس آمده اند و 
مجلس در انتخاب میان کسانی که دارای تجربه هستند و کسانی که کمتر تجربه 

دارند، قطعًا افراد باتجربه را انتخاب می کند.
  دیده بان ایران نوشــت : ســید عطاءا... مهاجرانی دربــاره فروریختن برج 
متروپل نوشت: نخستین پرسشی که به ذهن می رسد، این است که چرا نام برج 
»متروپل« بوده است؟! فرهنگســتان زبان کجاست؟ آیا هر کسی می تواند هر 
نامی خواســت، با هر زبانی و واژگانی بر برج یا موسسه خود بگذارد؟ نظارتی 

بر کاربرد زبان و واژگان نیست؟
   عصرایران نوشت :      ۳۰ هزار خانواده متقاضی در سامانه ملی فرزندخواندگی 
ثبت نام کرده اند. معاون اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشــور با اشاره به این 
که ۶۱ نوزاد ســال گذشته توسط والدین زیســتی خود در شهر به ویژه جوار 
شــیرخوارگاه ها رها شــده اند، گفت: ســاالنه خانواده های فراوانی متقاضی 
فرزندخواندگی هســتند اما به ســبب کمبود کودکان فاقد سرپرست در کشور، 

سال ها در صف انتظار باقی می مانند.
  تابناک نوشــت : سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: 
متاســفانه به دلیل مشکالتی که در تولید و دسترسی به پوشاک ارزان مبتنی بر 
شاخص های حجاب و عفاف وجود دارد، سوء استفاده هایی از طریق واردات 
پوشاک صورت می گیرد که سبب شده مقوله عفاف و حجاب به صورت افراط 
و تفریط در پوشــش به انحراف کشیده شود. وی از ابالغ دستورالعمل پوشاک 
بانوان از طراحی گرفته تا تولید، توزیع و ویترین چینی خبر داد و افزود: اکنون 
یک قانون مشــخص و واحد وجود دارد که طبــق آن مانتوهایی که قد آن ها 
تا باالی زانو باشــد ممنوع اســت و جلوی مانتوها باید روی هم بیاید و دکمه 

داشته باشد.

در دیدار مدیرکل شیالت هرمزگان با رئیس پارک 
علم و فناوری مطرح شد

ارتقای همکاری شیالت و پارک 
علم و فن آوری راه گشای چالش های شیالتی

 گروه خبر // مدیر کل شــیالت هرمــزگان در دیدار با رئیس 
پارک علم و فناوری استان در دفتر این پارک ضمن بازدید از برج 
فن آوری هرمز در راستای زمینه سازی تحقق شعار سال»تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« بر ارتقای تعامالت و همکاری شیالت 
هرمــزگان و پارک علم و فن آوری اســتان به عنــوان یکی از 
محور های راه گشــای چالش های شیالتی تاکید کرد .به گزارش 
خبرنگار دریا ، عبدالرسول دریایی با اشاره به اهمیت لزوم تعامل 
بیشتر و ورود پارک علم و فن آوری به حوزه های مختلف شیالت 
تامین انرژی ارزان برای مزارع پرورش میگو جهت مکانیزســیون 
مزارع و استفاده از تجهیزات هوادهی، غذا دهی و ... چالش پیش 
روی بهره برداران شیالتی خواند و افزود: از پارک علم و فن آوری 
هرمزگان و همچنین همه عالقه مندان جهت ارائه راهکار مناسب و 
دانش بنیان استقبال می کنیم .وی با اشاره به گستردگی فعالیت های 
حوزه شــیالت و همچنیــن چالش های پیــش رو فعالیت های 
شــیالتی،نقش پارک علم و فن آوری و دیگر مراکز علمی را در 
حل این چالش ها بسیار پر اهمیت و کاربردی خواند .دریایی ایده 
های نوین و خالقانه با پشتوانه فنی و علمی را الزم توسعه شیالت 
خوانــد و تصریح کرد: در جهت دهی به این مهم و کاربردی کردن 
آن بی شــک پارک علم و فن آوری و مراکــز این چنینی نقش 
کلیدی دارند که شیالت هرمزگان همکاری کامل با این مراکز را در 
دستور کار خود قرار داده است.مدیر کل شیالت استان تولید غذای 
آبزیان در تمامی سطوح)الروی، پست الروی و ...(، دستگاه های 
هوادهی و غذا دهی، ســنجش معیارهای سالمت آب مزارع،تولید 
و پرورش آبزیان به صــورت متراکم و فوق متراکم،تامین انرژی، 
ورود به سیستم های مداربسته پرورش  آبزیان، بهینه سازی سخت 
افزار و تجهیزات پرورش آبزیان را از دیگر چالش های پیش رو 
شــیالت خواند.در ادامه رئیس پارک علم و فن آوری با اشاره به 
اقدامات خوب شیالت استان هرمزگان در حوزه های شیالتی از 
مجموعه شیالت هرمزگان به عنوان یکی از مجموعه های پای کار 
و مســتقبل فعالیت های علمی و نوآورانه یاد کرد.علی فتی با بیان 
اینکه اولویت قرار دادن فعالیت های شیالتی در دستور کار پارک 
علم و فن آوری استان هرمزگان قرار دارد تصریح کرد: امید است 
با تعامالت و همکاری های به وجود آمده شــاهد اتفاقات خوبی 
در حوزه شیالت در حوزه های علمی،فن آوری و کاربردی باشیم.

۴۵ هزار نوآموز هرمزگانی سنجش می شوند 
 گروه خبر // معاون پژوهش، برنامه ریزی و توســعه مدیریت 
آموزش و پرورش هرمزگان از سنجش افزون بر ۴۵ هزار نوآموز 
این اســتان برای ســال تحصیلی جدید خبر داد. حسن جراره در 
گفت وگوی رســانه ای اظهار داشت: تمهیدات اولیه سنجش دانش 
آموزان بدو ورود به دبســتان و پیش دبستانی در هرمزگان انجام 
شده اســت.وی افزود: افزون بر ۴۵ هزار نوآموز هرمزگانی برای 
ورود به سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مورد سنجش قرار می گیرند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش 
هرمزگان تصریح کرد: نوآموزان از طریق اســتقرار ۳۴ پایگاه در 
ســطح استان سنجش خواهند شد.به گزارش فارس ، جراره ادامه 
داد: برنامه زمان بندی ســنجش نوآموزان متعاقبا اطالع رســانی 
خواهد شــد و انتظار است تمام دســت اندرکاران برای عملکرد 

مطلوب در ارائه خدمات نهایت همراهی را داشته باشند.

خبر

خبری
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سرمقاله

 باتوجه به اینکه هرمزگان اســتانی صنعتی اســت که صنایع، معادن، 
بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک در آن فعالند و دهها هزار نفر از پرسنل 
شان و بخصوص کارگران شان که بیشتر غیربومی بوده و در استان ساکن 
هســتند که بخش زیادی از آنها اجاره نشین هستند، نیاز است که صنایع 
برای احداث مسکن بخصوص در حال حاضر که عزم دولت نیز حمایت از 
ساخت مسکن برای افراد فاقد مسکن می باشد، آستین همت را باال بزنند 
تا هم پرسنل شان خانه دار شوند وهم بخشی از نیاز مسکن استان برطرف 
شود وهم قیمت های حبابی مســکن و رهن واجاره از بین برود. شرکت 
فوالد هرمزگان که مدیریت آن تصمیم گرفته برای کارگرانش مسکن بسازند 
تا مشکل مسکن این قشر برطرف شود که جای تحسین دارد، از مدت ها 
قبل پیگیر واگذاری زمین جهت احداث مسکن برای چهارتا پنج هزار نفر از 
کارکنانش و بخصوص قشر کارگر فعال در این بنگاه اقتصادی است که نیاز 
است متولیان زمین و مسکن استان و شخص استاندار در این حوزه مداخله 
کنند تا هرچه زودتر عملیات ســاخت و ساز مسکن پرسنل فوالد آغاز 
شود که در واقع گامی در راستای کاهش مشکالت مسکن شهر بندرعباس 
نیز برداشته می شود. از طرفی دیگر راه وشهرسازی قبل از سال عملیات 
اجرایی ســاخت مسکن در شهرک علوی را نیز کلید زد و اعالم کردند که 
در آنجا برای بخشی از پرسنل صنایع مسکن می سازند و برخی صنایع از 
این پروژه استقبال کرده اند که اگر اینگونه است، بایستی در ساخت وساز و 
واگذاری امالک به پرسنل صنایعی که متقاضی مسکن در این شهرک هستند، 
تسریع شود. با توجه به اینکه پرسنل صنایع غرب بندرعباس در داخل شهر 
مستقر هستند و بخش زیادی از آنها اجاره نشین هستند واز طرفی شنیده 
شــده که تعداد زیادی از واحدهای مسکونی در شهر بندرعباس بصورت 
مهمانســرا و... در اختیار صنایع قرار دارد که این موضوعات باعث کمبود 
مسکن در شهر بندرعباس شــده است و نیاز است متولیان مسکن استان 
از واگذاری زمین برای احداث مســکن توســط صنایع برای پرسنل شان 
اســتقبال نمایند و شرکتی مانند فوالد هرمزگان که دغدغه ساخت مسکن 
برای کارگرانش را دارد، در کش وقوس واگذاری زمین و فرصت سوزی در 
این بخش قرار نگیرد. همچنین بایستی شرایطی فراهم شود که سایر صنایع 
نیز تشویق و ترغیب شوند تا مسکن پرسنل خودشان را تامین کنند تا تب 
مسکن در بندرعباس فروکش کند. متاسفانه متولیان مسکن در اجرای طرح 
ملی نهضت مسکن در بندرعباس کارنامه خوبی ندارند و بعد از گذشت بیش 
از هشــت ماه از ثبت نام متقاضیان در این طرح ملی در شهرهای مختلف 
کشور، اما همچنان ثبت نام از متقاضیان بندرعباسی آغاز نشده است و نیاز 
اســت که رئیس جمهور و وزیر راه وشهرســازی دستور دهند ثبت نام از 
متقاضیان مســکن در بندرعباس هرچه زودتر آغاز شود و با مقصران در 
شکست این طرح در بندرعباس که همچنان ثبت نام از متقاضیان آغاز نشده 
است ، برخورد شود. امیدواریم متولیان مسکن سناریویی که در نحوه ثبت 
نام از متقاضیان مسکن در بندرعباس در طرح ملی نهضت ملی داشتند را 
در واگذاری زمین به صنایع برای ساخت مسکن برای پرسنل شان نداشته 
باشــند و هرچه زودتر واگذاری زمین به فوالد هرمزگان جهت ســاخت 
مســکن برای کارگرانش را به سرانجام برسانند. بحمداهلل کمبود زمین در 
بندرعباس وجود ندارد و با اتخاذ تدابیر الزم می توان مشکل مسکن اقشار 

مختلف را برطرف نمود.
    علی زارعی

صنایع برای کارگران شان مسکن بسازند
گروه خبر // نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: 
دفاتر ائمه جمعه پناهــگاه مردم و مطالبه  گران 
است و باید در ارزیابی مدیران نظرات ائمه جمعه 

لحاظ شود. 
 حجت االسالم محمد عبادی زاده در نشست ائمه جمعه 
سراســر استان هرمزگان با حضور استاندار هرمزگان 
اظهار داشــت: مشــروعیت و انتصاب نماز جمعه به 
امام المســلمین یکی از جنبه های نمازجمعه است که 
اقتضای آن پیشــبرد منویات و مکتب امامین انقالب 
اسالمی است.وی افزود: وظیفه امام جمعه اتصال مردم 

و حاکمیت است که با وجود جنگ روانی دشمن علیه 
نظام، می طلبد که امام جمعه به عنوان این حلقه واسط، 
پرچمدار مطالبه گری مشکالت مردم بوده و سعی در 
تقویــت رابطه مردم با نظام مقدس انقالب اســالمی 
داشــته باشــند. نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام 
جمعه بندرعباس تصریح کرد: نقد منصفانه و دلسوزانه 
یکی از مصادیق حمایت از دولت ها است وکاستی ها 
به پیشبرد امور حاکمیتی و تحقق اهداف دولت کمک 
می کند. حجت االســالم عبادی زاده ادامه داد: مدیران 
استانی و شهرستانی باید ارتباط خود با ائمه جمعه را 

تقویت کنند و اطالعات الزم را در اختیار آن ها قرار 
دهند. وی اضافه کرد: دفاتر ائمه جمعه پناهگاه مردم 
است و افرادی که دارای مشکل هستند و یا مطالبه ای 
دارند به دفتر امامان جمعه مراجعه می کنند که از این رو 
در ارزیابی ادارات و مدیران باید نظرات امامان جمعه 

در اعمال تشویق و تنبیه لحاظ شود.
به گــزارش فارس ، نماینده ولــی فقیه در هرمزگان 
خاطرنشــان کرد: همگان باید قدرت تحمل خود را 
نسبت به انتقادات افزایش دهند و فضای نقد در جامعه 

حفظ شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

دفاتر ائمه جمعه
 پناهگاه مردم و مطالبه  گران است

فرمانداری  سرپرســت   // خبر  گروه 
بندرعباس در دومین جلسه هماهنگی 
سی و سومین سالگرد ارتحال حضرت 
امام خمینی )ره( گفت: ما مدیون نظام 
جمهوری اسالمی و معمار کبیر انقالب 
اسالمی هستیم و باید در جهت حفظ و 
حراست از ارزش های جمهوری اسالمی 
و مکتب امام خمینی )ره( کوشا باشیم.

به  گزارش خبرنگار دریا ؛  محمد مرودی 

در نشســت هماهنگی برگزاری مراســم 
سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 
امام خمینــی )ره( و قیام خونین ۱۵ خرداد 
اظهار کرد: امام راحل انقالب را بر پایه مردم 
بنیانگذاری کردند و این انقالب که پشتوانه 
آن مردم هستند، هر روز در حال توسعه و 
پیشرفت است و تا ظهور حضرت ولی عصر 

)عج( استوار خواهد ماند.
 نماینده عالی دولت در شهرستان بندرعباس 

با بیان اینکه انقالب اســالمی را باید پاس 
بداریم و ارزش آن را بدانیم افزود: شخصیت 
امام خمینی )ره( به عنوان یک شــخصیت 

مردمی و جهانی محسوب می شود.
وی اذعان کرد: مــا مدیون نظام جمهوری 
اســالمی و معمار کبیر انقالب اســالمی 
هستیم و باید در جهت حفظ و حراست از 
ارزش های جمهوری اسالمی و مکتب امام 
خمینی )ره( کوشــا باشیم. مرودی تصریح 

کرد: امروز با توجه به جوسازی های دشمن 
علیه جمهوری اســالمی، وظیفه ما نسبت 
به سال های گذشته ســنگین تر شده است. 
سرپرســت فرمانداری بندرعباس در پایان 
عنوان کرد: مراسم ارتحال امام خمینی )ره( 
برگزار  باشکوه  بندرعباس  در شهرســتان 
خواهد شــد و الزم اســت همه ادارات و 
دستگاه های اجرایی نسبت به اطالع رسانی 

و حضور در این مراسم اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری بندرعباس :
مراسم ارتحال امام خمینی )ره( در بندرعباس باشکوه برگزار می شود

گروه خبر // پوستر جشنواره رسانه ای 
ابوذر در مراسمی با حضور فرمانده سپاه 
مسوول  و  هرمزگان  )ع(  ســجاد  امام 
حوزه نمایندگی ولی  فقیه در سپاه امام 

سجاد)ع( هرمزگان رونمایی شد. 
محمد رسول جاللی مسؤول بسیج رسانه 
سپاه امام ســجاد )ع( هرمزگان در مراسم 
رونمایی از پوستر جشنواره رسانه ای ابوذر 
که با حضور فرمانده سپاه امام سجاد )ع( 
هرمزگان و مسوول حوزه نمایندگی ولی 
 فقیه در سپاه امام ســجاد)ع( هرمزگان و 
جمعی از اهالی رســانه برگزار شد، اظهار 
کرد: مرحله فراخوان آثار از زمان رونمایی 
پوستر تا پایان ۱۵دی ماه است و برگزاری 
اختتامیه جشنواره استانی نیز از ۱۵دی ماه 

تا ۱۵ بهمن خواهد بود.
وی افزود: ارسال آثار به مرحله کشوری 
نیز از نیمه اول  بهمن ماه خواهد بود و آثار 
تولیدی شرکت کنندگان حتما باید در یکی 
از رسانه های مکتوب، مجازی، دیداری 

یا شــنیداری دارای مجوز و یا رســانه 
ملی منتشــر شده باشــد. به گفته جاللی 
 آثار ارســالی به جشــنواره باید در بازه 
۱/۱/ ۱۴۰۱ تا۱۴۰۱/۱۰/۱۵  منتشــر 
شده باشد و هر فرد مجاز به ارسال حداکثر 
۴ اثر در هر قالب جشــنواره است. آثار 
باید از طریق سایت بسیج رسانه استان به 
به   www.basijrasaneh.ir آدرس
دبیرخانه جشنواره ارسال شود و به آثاری 
که به صورت ایمیل یا دســتی به اســتان 

ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شــرایط و ضوابــط  جشــنواره 

رسانه ای ابوذر
مسؤول بسیج رســانه هرمزگان همچنین 
خاطرنشــان کرد: آثار تولیدی شــرکت 
کنندگان حتما باید در یکی از رسانه های 
یا شــنیداری  مکتوب، مجازی، دیداری 
دارای مجوز و یا رســانه ملی منتشر شده 
باشد. ارسال اثر منتشر شده در رسانه های 
رسمی نباید به صورت بریده نشریه باشد 

بلکه باید صفحه کامل آن نشریه،که اثر در 
آن منتشر شده است، ارسال شود.

وی افزود: مطالب منتشر شده در رسانه های 
مکتوب جهت ارسال می بایست با فرمت 
jpg   بوده  و یابه صورت zip شده فایل 

را در قسمت ارسال بارگزاری گردد. آثار 
رسیده به دبیرخانه از لحاظ مالکیت معنوی 
مورد بررســی قرار می گیرد. همچنین در 
رسانه های مجازی که آثار بی نام منتشر 

می شود، ذکر کد مطلب ضروری است.
جاللی همچنیــن اضافه کرد: عکس ها به 
صورت اصل )اورجینال ( ارســال شود، 
به عبارتی با فتوشــاپ یــا ابزار دیگر به 
صورت اغراق آمیز دستکاری نشده باشد 
 zip یا به صورت jpg و عکس ها با فرمت
در قســمت ارسال فایل عکس بارگزاری 
گردد. آثاری که به طور مشترک وگروهی 
تهیه شده باشــند،در صورت راهیابی به 
مرحله نهایی ،گروه تولید کننده به عنوان 
برنــده اعالم خواهند شــد.وی ادامه داد: 

مستند، موشن گرافیک و آثار نمایشی با 
محوریت موضوعات جشــنواره باید در 
پایگاه اطالع رسانی، خبرگزاری ها ،پایگاه 
خبری، مطبوعات، صدا وسیما و یا رسانه 

های مستقل استان منتشر شده باشد.
آثار ارســالی باید در موضوعات اصلی 
جشــنواره و طبق ریز موضوعات هر سر 
فصل به جشنواره ارسال شود. آثار ارسالی 

به جشــنواره باید در بــازه ۱/۱/ ۱۴۰۱ 
تا۱۴۰۱/۱۰/۱۵  منتشر شده باشد.

 به گزارش فارس ، جاللی تأکید کرد: آثار 
باید از طریق سایت بسیج رسانه استان به 
به   www.basijrasaneh.ir آدرس
دبیرخانه جشنواره ارسال شود و به آثاری 
که به صورت ایمیل یا دســتی به اســتان 

ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فراخوان جشنواره رسانه ای ابوذر در هرمزگان منتشر شد 

 گروه خبر // سرپرســت اداره گاز شهرســتان 
بندرعباس اندازه گیــری از افزایش بیش از ۲۲۰ 
درصدی میزان مشترکین گاز در این شهر  درسال 

گذشته به مدت مشابه سال  ۹۹ خبرداد.
به گزارش خبرنگار دریا ، مهدی جعفری، سرپرست اداره 
گاز شهرســتان بندرعباس در خصوص میزان مشترکین 
گاز در این شهرستان اظهار کرد: باتوجه به سیاست های 
کالن این شــرکت در امر توسعه گازرسانی در هرمزگان 
و اتخاذ تســهیالت ۱۰۰ میلیون ریالی به صورت قرض 
الحسنه برای شهروندان در خصوص اشتراک پذیری گاز 
طبیعی، میزان مشترکین گاز در شهرستان بندرعباس در 
سال ۱۴۰۰ نســبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۲۰ درصد 
خبرداد. وی افزود:شرکت گاز استان هرمزگان در راستای 
کمک به شهروندان هرمزگانی جهت تسهیل در اشتراک 
پذیری گاز افزود: با همــکاری و هماهنگی با ۵ بانک 
عامل از جمله تجارت،سپه،صادرات،ملت و کشاورزی، 

زمینه اعطای وام به متقاضیان این اســتان به مبلغ ۱۰۰ 
میلیون ریال و به صورت قرض الحسنه به تعداد ۵۰ هزار 

فقره وام با اقساط ۳۶ماهه فراهم شده است.
جعفری با بیان این مطلب کــه اعطای این وام می تواند 
بخش بزرگی از مشکالت مردم این استان را در راستای 
بهره مندی از نعمت گاز طبیعی مرتفع کند،تصریح کرد: هم 
استانی هایی که در مناطق گازدار شده سکونت دارند و 
علمک گاز درب منزل و یا مجتمع آن ها نصب شده  و 
یا عملیات گازرسانی در محله آنها در حال انجام است، 
می توانند پس از انتخاب پیمانکار لوله کشی گاز)مراجعه 
و یا تماس تلفنی با ســازمان نظام مهندسی ساختمان به 
شماره ۳۲۴۴۰داخلی ۲۲۵۷(  جهت اخذ اشتراک گاز، 
با دریافت معرفی نامه از سوی ادارات شهرستانی گاز  و 
با مراجعه به شعب بانک های مذکور در شهرستان خود 
نسبت به اخذ تسهیالت بانکی جهت لوله کشی گاز داخل 

منازل شان، اقدام کنند.

سرپرست اداره گاز شهرستان بندرعباس افزود: در طول 
چند سال اخیر اشتراک پذیری گاز توسط شهروندان یکی 
از دغدغه های شــرکت گاز استان است و هزینه فراهم  
کردن زیرساخت ها و گازرســانی به این مناطق نسبت 
به هزینه انشعابی که شهروندان پرداخت می کنند، بسیار 
متفاوت بوده به نحوی که بسته به زیربنای ساختمان، دامنه 
مصرف و تعداد واحد آن این مبلغ  بین ۱۴۰ تا ۳۵۰ هزار 
تومان متغیر اســت در صورتی که هزینه علمک گذاری، 
نصب علمک، رگالتور و هزینه نگهداری این وسایل به 
مراتب بسیار بیش تر و چندین برابر از مبلغ حق انشعاب 
است. جعفری ابرازداشت: بی شک استفاده شهروندان از 
گاز طبیعی، الگوی زندگی آنان را به سمت رفاه اجتماعی 
بهتر و بیشــتر تغییر می دهد و از طرفی در این ایام که با 
بیماری فراگیر کرونا دست و پنجه نرم می کنیم دیگر نیاز 
به رفت و آمدهای غیرضروری برای تعویض سیلندر گاز 

در بیرون از منزل نخواهند داشت.

افزایش میزان مشترکین گاز در بندرعباس

گــروه خبــر // معــاون وزیــر 
جهادکشاورزی و مدیرعامل سازمان 
مرکزی تعاون روســتایی ایران به 
استان  غرفه  از  همراه  هیئت  اتفاق 
دستاوردها  نمایشگاه  در  هرمزگان 
تعاون  توانمندی های تشکل های  و 

روستایی ایران بازدید کردند.
 به گزارش خبرنگار دریا ، دکتر اسماعیل 
قادری فر و تیم همراه از غرفه دستاوردها 
و توانمندی های تشــکل های تعاون 
روســتایی هرمزگان در این نمایشگاه 
بازدید و اقدامات صورت گرفته را مثبت 
ارزیابي و اظهار امیدواري کرد: تعامل و 
همکاری تشــکل های تعاون روستایی 
استان ها با همدیگر موجب رونق تولید، 
توسعه و نوآوری در حوزه های مختلف 
و صنایع روستایی همچنین  کشاورزی 

صادرات محصوالت مي شود.

وی از نزدیک با تولیدات و محصوالت 
هرمزگان  روستایی  تعاون  های  تشکل 
در بخش کشاورزی و روستایی آشنا و 
مشــارکت مردمی را مورد نظر قرار داد 
و به روند استفاده از شرکت های دانش 
بنیان کارهای کشــاورزی در کنار بهره 
مندی از تجارب و دانش بومی تشکل 

های تعاون روستایی استان تأکید نمود.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان 
مرکزی تعاون روســتایی با اشــاره به 
نامگذاری ســال تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری 
تصریح کرد: در راستای تکمیل زنجیره 
امنیت غذایی کشــور تداوم و برگزاری 
هدفمند اینچنین نمایشــگاه ها همراه با 
تعامل و انتقال داده های تشکل ها امری 

مهم و حیاتی است.
در ایــن نمایشــگاه اتحادیــه تعاونی 

روســتایی خلیج فارس استان، اتحادیه 
تعاون روستایی شهرستان رودان، شرکت 
تعاون روســتایی جغین و سایر تشکل 
های تحت پوشــش تعاون روســتایی 
هرمزگان بــا هدف نمایش توانمندی ها 
و دســتاوردهای شــبکه تعاونی های 
روستائی استان و بهره مندی از تجربیات 

تشــکل های سراسر کشــور حضور 
پیدا کردند. نمایشــگاه دســتاوردهای 
ایران  روســتایی  تعاون  تشــکل های 
از ۳ لغایــت ۵ خردادمــاه در محــل 
نمایشگاه های امین آباد تهران با حضور 
کلیه تشکل های تعاون روستایی سراسر 

کشور برگزار شد.

حضور معاون وزیر جهادکشاورزی 
در نمایشگاه توانمندی ها تعاون روستایی هرمزگان

گروه خبر // مهندس رومی مدیرپروژه دبیرستان ابن 
سینا اظهار کرد: دبیرستان ابن سینا از قدیمی ترین 
مدارس استان هرمزگان بوده که شرکت پاالیش نفت 
آفتاب در راستای مسوولیتهای اجتماعی تکمیل آن 

را متقبل شد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ به گفته وی، هم اکنون این پروژه 
با زیربنای ۶ هزار مترمربع شامل کالس درس، سرایداری، 
سرویس بهداشتی،ســرویس آبخوری و محوطه حیاط در 

حال اجرا می باشد.
مدیر پروژه مدرسه ابن سینا در ادامه با بیان اینکه دبیرستان 
۲۰ کالســه ابن سینا با هزینه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال 
در حال اجرا می باشد، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر 

۷ نما این پروژه سیمان کاری شده و نما شمالی آن نیز آغاز 
گردیده که با توجه به گرمای شــدید بندرعباس و کمبود 
نیروی کار زمان اتمام پروژه مذکور آبان سالجاری تخمین 

زده می شود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان نیز 
با بیان اینکه ایفای مسئولیت اجتماعی؛ الزمه بقای بنگاه های 
اقتصادی و تولیدی می باشد، ابراز داشت : شرکت پاالیش 
نفت آفتاب در راســتای مسوولیتهای اجتماعی نیز تعداد ۲ 
باب مدرســه ۶ کالسه در روســتاهای دهوسطی میناب و 

کهنشوئیه رودان احداث کرده است.
ســید فخرالدین هاشمی افزود: شرکت پاالیش نفت آفتاب 
دبستان ۶ کالسه ایی در مقطع ابتدایی در روستای کهنشویه از 

توابع شهرستان رودان با زیربنای ۴۱۳ متر مربع و با هزینه ای 
بالغ بر۲۷ میلیارد ریال احداث کرده است.

وی درادامه خاطرنشــان ســاخت : این شرکت همچنین 
دبیرســتان ۶ کالسه ایی در مقطع متوســطه دوره دوم در 
روستای دهوسطی از توابع شهرستان میناب با زیربنای ۳۸۵ 
مترمربع و با هزینه ایی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال احداث کرده 
است. به گفته این مسوول، یکی از مهمترین وظایف صنایع 
و بنگاههای اقتصادی در هــر منطقه ای عالوه بر کارهای 
تخصصی خود ایفای نقشهای اجتماعی خود در قبال جوامع 

محلی می باشد.
هاشــمی در پایان خواستار توجه ویژه صنایع و بنگاههای 
اقتصادی به مقوله مسوولیتهای اجتماعی خود در قبال استان 
شد و خاطرنشان کرد: امروزه جامعه از بنگاه های اقتصادی 
انتظار دارد که پاسخگوی مسئولیت های خود در قبال مردم 
باشــند چرا که عملکرد آن ها تأثیر سودمندي بر انسان ها و 

محیط  زیست می گذارد.

در راستای مسوولیتهای اجتماعی انجام می شود
تکمیل مدرسه ابن سینا بندرعباس توسط پاالیش نفت آفتاب 
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دستورالعمل تخصیص وام ازدواج

وام ازدواج با احتــــــرام
بدینوســیله دســتورالعمل تخصیص وام ازدواج به جوانان، در 
راستای قانون افزایش جمعیت و حمایت از خانواده و هدفمندی 

یارانه ها و کرامت انسانی، به شرح زیر ابالغ می شود:
۱- درخواست وام، همزمان توسط زوج و زوجه در سامانه ثبت 
و مدارک الزم بارگذاری گردد. الزم است در صفحه اول سامانه، 

خیرمقدم و جمالت انگیزشی مناسب و احترام آمیز درج شود.
۲- پس از نوبت دهی و مشــخص شدن شعبه و بانک موردنظر، 
متقاضیان با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک، اصل و تصویر 
ضامنین، اصل و تصویر پدر و مادر یا جدپدری، به بانک معرفی 

شده مراجعه می نمایند.
تبصره ۱: رعایت احترام هیأت متقاضی، هنگام ورود به بانک و 
حضور در شعبه، الزامی است. پیشنهاد می شود حداقل سه نفر از 
اعضای شعبه، پیش پای هیأت اعزامی از جا بلند شوند که یکی از 

آنها حتمًا متصدی باجه باشد.
تبصره ۲: نوبت دهی به متقاضیان، زودتر از سه ماه، خالف قانون 

بوده و با متخلفین به اشد مجازات برخورد خواهد شد.
۳- کلیــه مدارک ضامنین با احترام اخذ و در الی یک پوشــه 
صورتی چرک با خط خط آبی، که توســط زوج خریداری شده 

است، گذاشته شوند.
تبصره ۱: توجه شــود که تا شعاع ســی کیلومتری شعبه، هیچ 
فروشگاه لوازم التحریر، خدمات فنی و کپی وجود نداشته باشد. 

وظیفه نظارت بر این مهم، برعهده معاون شعبه است.
تبصره ۲: مــدارک الزم به قرار زیر اســت: تصویر رنگی تمام 
مدارک شناسایی)ســه نســخه( – عکس پنج دقیقه قبل زوج و 
زوجه)۱ قطعه( – ســفته با مبلغ دوبرابر وام)۲ نسخه( – چک از 
ضامنین و والدین زوجین)با امضا و تاریخ روز تشکیل پرونده: ۶ 
برگ( - کارت اهدای عضو زوجین در وجه بانک عامل – کارت 
اهدای خون زوجین و پدران زوج و زوجه – نامه رسمی اهدای 
سلول های بنیادی زوجین به مؤسسه خیریه بانک عامل با گواهی 
پزشک قانونی – سایر مدارک برحسب صالحدید رئیس شعبه و 

متصدی باجه و آبدارچی و غیره.
۴- مهلت رد تقاضای وام ازدواج با احترام، برای شعب بانک ها 
در شهرهای بزرگ )باالی یک نفر جمعیت(، ۶ ماه تمام و برای 
شهرهای کوچک، ۳ ماه تمام از روز تشکیل پرونده خواهد بود. 
الزم است همه بانک های عامل، اطالع رسانی رد تقاضای وام را 
با حفظ کرامت انسانی و احترام، به روزهای آخر مهلت داده شده 

موکول نمایند.
۵- مسئولیت نظارت با احترام بر حسن اجرای این دستورالعمل، 
متصدی باجه هریک از شعب بانک های عامل و در غیاب وی، 

متصدی باجه بغلی همان متصدی مذکور است.
۶- الزم است همه بانک های عامل در ابتدای سال بودجه الزم 
برای ارائــه وام ازدواج را به چیزهــای دیگر تخصیص داده یا 
تخصیص آن را به اثرانگشــت مقام محترم ریاست جمهوری در 

تهران و شخص استاندار، در شهرستان ها منوط نمایند.
تبصره ۱: اثبات تطبیق اثر انگشت منقوش در پرونده با اثرانگشت 
مقام ذیصالح مذکور، برعهــده زوج یا زوجه – به انتخاب مادر 

زوجه – می باشد.
الحاقیه شماره ۱- درراستای حمایت از خانواده و تسهیل انجام 
امور زوجین، اثر انگشــت معاون اول رئیس جمهور نیز با احترام 

پذیرفته می شود.
 بهزاد توفیق فر

***
ازدواج مثل موز در بسته است

همانطور که می دانید ازدواج مقوله ای اســت که در تمامی علوم 
ردپایی از آن دیده می شود. یکی از مهم ترین آنها ادبیات فارسی 
است که در این زمینه یک جورهایی شــورش را هم درآورده.

ادبیات که همیشــه در وصف محبوب و فــراق یار حرفی برای 
گفتن دارد پا را فراتر گذاشــته و در چند ضرب المثل ازدواج را 
به چالش کشــیده، در اینجا قرار است از زاویه ای متفاوت چند 

مورد را بررسی کنیم:
 ازدواج شتری است که در خانه هر کس می خوابد

منظوراین اســت که شما بنشــینید در خانه و منتظر شتر باشید، 
باالخره خودش می آید! دیر یا زود دارد ولی ســوخت و  ســوز 
ندارد )ضرب المثل تو ضرب المثل شد( با آن حجم از خونسردی 
و بیخیالی که در شتر دیده می شود دیر رسیدنش طبیعی است ولی 
زود آمدنش مشــکوک است. حتی با توجه به اینکه شتر حیوان 
مستقلی اســت و تک و تنها در بیابان گز می کند، یک وقت هم 

ممکن است نیاید.
 ازدواج مثل هندوانه در بسته است

تا به حال به این فکر کردید چرا هندوانه؟ چرا موز نه؛ که پوستش 
زرد طالیی اســت ولی مغزش مزه کاه می دهــد! یا پرتقال که 
برعکس ظاهر خوشرنگش، مغزش را که می خوری در یک نقطه 
از خودت جمع می شوی! در حقیقت هندوانه نکته انحرافی است 

وگرنه چشمتان را باز کنید، هندوانه خوب هم گیرتان می آید.
 خدا در و تخته  را جفت می کند

اگر کمی چشمانتان را جمع کنید جوری که دارید به موضوع مهمی 
فکر می کنید متوجه می شوید این ضرب المثل برعکس ظاهرش 
کاماًل ضد ازدواج اســت! هیچ کس دوست ندارد اعجوبه ای مثل 
خودش نصیبش شــود؛ درواقع همه توقع دارند نیمه گمشده  شان 
برعکس خودشــان زیبا، خوش تیپ، خوش اخــالق، پول دار و 
خالصه همه چی تمام باشد وگرنه همان بهتر که گم و گور باشد!
 سحر فتحی
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تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم 
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علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // 
استاندار یزد با تجلیل از برگزار کنندگان 
رضوی  مکتوب  میراث  جشنواره  دومین 
در این استان گفت: برگزاری رویدادهای 
فرهنگی نقش مهمی در گسترش فرهنگ 

مطالعه و کتابخوانی داشته و دارد. 
بــه گزارش خبرنگار دریا ، مهران فاطمی، در 
مراســم اختتامیه چهارمین دوره کتاب سال 
یزد یادمان شهید صدوقی و دومین جشنواره 
میراث مکتوب رضوی افــزود: رحمت الهی 
به صورت ویژه شــامل حال کسانی است که 
در راه تعلیــم و تربیت جامعه تالش می کنند 

و این افراد رســتگار خواهند بود و خدا آنها 
را مورد رحمت قرار مــی دهد.وی ادامه داد: 
کسانی که سیره اهل بیت را گسترش می دهند 
نیز مورد رحمت الهی هستند بویژه نویسندگان 
و ناشــرانی که در حوزه نشر معارف آل اهلل و 
امام مهربانی، حضرت امــام رضا)ع( گام بر 
می دارند.استاندار یزد گفت: از خانه فرهنگ 
شهید صدوقی که در چهار دوره متوالی و طی 
برنامه ریزی انجام شده از ناشران و نویسندگان 
برتر تجلیل می کند، کمال تشــکر را داریم و 
قطعا این گونه رویدادهای فرهنگی نقش مهمی 
در گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی دارد.

همچنیــن مدیرعامل بنیاد بیــن المللی امام 
رضا)ع( در این مراســم گفت: علم و هنر از 
کلیدهای اصلی خدمت به اهل بیت اســت و 
اینکه به طریق مناسب فرهنگ اهل بیت را به 

اقشار مختلف برسانیم بسیار ارزشمند است.

محمودرضا برازش افزود: هنر ما باید این باشد 
که برای طیف های مختلف از مخاطبان نسبت 
به تهیه کاال و محصــول و محتوای علمی و 
فرهنگی اقدام کنیم و بتوانیم آنها را جذب کنیم 
و تولیدات مکتوب از محوری ترین تولیدات 
فرهنگی است.وی ادامه داد: استان یزد جایگاه 
ویــژه ای دارد، هم از نظر جغرافیایی و هم از 
نظر معنوی قلب ایران است و یزدی ها جایگاه 
ارزنده ای در کشــور دارنــد و امیدواریم این 

جایگاه همیشه حفظ شود.
مدیرعامــل بنیــاد امام رضــا )ع( گفت: در 
پتانســیل هایی که در هر اســتان وجود دارد 
نسبت به برگزاری جشــنواره های فرهنگی 
اقدام شــد که برای اســتان یزد دومین دوره 
میراث مکتوب رضوی برگزار شد و همچنین 
برگزاری دوره های کتاب سال نیز نقش مهمی 
در گســترش فرهنگ مطالعــه و کتابخوانی 

داشــته و دارد. همچنین مدیــرکل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی اســتان یزد در این مراسم 
گفت: چهارمین دوره کتاب ســال یزد یادمان 
شهید صدوقی به دلیل کرونا به تاخیر افتاد و 
خوشبختانه امروز اختتامیه این دوره برگزار می 
شود.احسان عابدی افزود: در چهارمین دوره 
۴۷۰ اثر به دبیرخانه رســید که ۲۹ اثر مورد 
داوری قرار گرفــت و ۴ اثر برگزیده و ۶ اثر 
شایسته تقدیر شد.احسان عابدی ادامه داد: در 
اســتان یزد ۶۱۳ عنوان کتاب در سال گذشته 
منتشر شد که متاسفانه شاهد کاهش تیراژ آنها 
به ۲۰۰ نسخه هســتیم و به دلیل هزینه های 
باالی چاپ در یزد نســبت به قم، اصفهان و 
تهران،  در استان های دیگر به چاپ می رسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان یزد 
گفــت: ۱۱۵ چاپخانه در اســتان یزد پروانه 
فعالیت دارند که از ۶۱۳ عنوان کتاب که سال 

گذشــته مجوز نشر دریافت کرده اند، بیش از 
۹۸ درصد کتاب ها خارج از اســتان یزد به 
چاپ رسیده که به دلیل نبود نیروی متخصص 
و گرانی قیمت نسبت به دیگر استان ها است 
که ناشران در خارج اســتان یزد کتاب های 
خود را منتشــر می کنند و نیازمند راهکاری 
در این زمینه هســتیم.همچنین دبیر چهارمین 
دوره کتاب ســال یزد، یادمان شهید صدوقی 
در این مراســم گفت: خانه فرهنگ صدوقی 
با عنوان تنها متولی برگزاری کتاب ســال یزد 
و به تبعیــت از مقام معظم رهبری برای تولید 
علم در جامعه و بویژه در استان یزد و همچنین 
گسترش فرهنگ کتابخوانی نسبت به برگزاری 
این چهار دوره اقدام کرده است.حجت االسالم 
ســراج الدین وحیدی افزود: برگزاری کتاب 
سال یزد جهت شناسایی و معرفی نویسندگان 
و محققان یزدی و یا کسانی که در باب یزد می 

نگارند، است و در چهارمین دوره و در گروه 
های ۱۲ گانه ۲۹ اثر به خانه کتاب ایران جهت 
داوری ارسال شد و جای خوشحالی است که 
۱۰ کتاب برگزیده شد و این نشان از توانمندی 
خوب نویسندگان یزدی اســت . وی اظهار 
داشت: صفحه آرایی، طرح جلد، محتوای کتاب 
و برخی دیگر از مــوارد به عنوان محورهای 
انتخاب کتاب برتر بوده و از ارگان های متولی 
درخواست داریم به منظور ارتقای سطح کمی 
و کیفی کتاب سال یزد همکاری بیشتری داشته 
باشــند.در پایان این مراسم از ۴ اثر برتر و ۶ 
اثر شایســته تقدیر چهارمین دوره کتاب سال 
یزد یادمان شهید صدوقی تجلیل شد، همچنین 
برگزیدگان دومین دوره میراث مکتوب رضوی 
تجلیل شدند و جمعی از اصحاب فرهنگ در 
اختتامیه این دو رویداد فرهنکی استان حضور 

داشتند.

استاندار یزد: 

رویدادهای فرهنگی، نقش مهمی در گسترش فرهنگ کتابخوانی دارد

 حســن سیالوی سرویس اســتان ها // 
کشور  بحران  مدیریت  ســازمان  رییس 
گفت: بقایای ســاختمان مترو پل لرزان 
است به همین دلیل امکان ریزش بقایای 

آن وجود دارد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدحسن نامی در 
حاشیه بررســی روند آواربرداری برج متروپل 
آبادان اظهار داشــت: بنا بــر تعاریف مدیریت 
بحران این حادثه در "ســطح محلی" اســت 
اما اگر ما آن را در همان ســطح نگه میداشتیم 
تجهیزات الزم به محل گســیل نمی شد.وی با 
اشاره به تجهیزات پیشرفته در محل آواربرداری 

بیان کرد: شهرستان آبادان از مراکز صنعتی بسیار 
خوبی نظیر شرکتهای نفتی برخوردار است که 
عالوه بر به کار گیری تجهیزات پیشــرفته  آن  
از وجود افراد علمی و متخصص آن در حادثه 

متروپل استفاده کردیم.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: 
با کسانی که در این زمینه مقصر هستند حتمًا  به 

صورت جدی برخورد می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه ریزش باید به گونه ای 
هدایت شــود که به مردم آسیبی نرسد، گفت: 
ساختمان متروپل لرزان و به لحاظ فنی دارای 
مشــکالتی اســت از این رو هر لحظه امکان 

ریزش مجدد آن وجود دارد.وی اظهار داشت: 
البته مقاوم سازی نیز صورت گرفته است اما باید 

در نهایت دقت کار صورت گیرد.
بر اساس قانون مدیریت بحران کشور  حوادث 
و سوانح در ســطح کشور به سه سطح محلی، 
استانی و ملی تقسیم بندی می شوند و متناسب با 

آن تصمیمات الزم اتخاذ می شود.
بخش هایی از برج دوقلوی در دســت ساخت 
متروپــل آبادان ســاعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه روز 

دوشنبه دوم خرداد ۱۴۰۱ دچار ریزش شد.
از زمان ریزش این ســازه تاکنــون ماموران 
امدادی با تمام تجهیزات در حال جست و جو و 

آواربرداری هستند.
آمــار جانباختگان حادثه ریزش ســاختمان 
متروپل آبادان با پیدا شدن یک جسد دیگر از 

زیر آوار تا لحظه تنظیم خبر  به ۲۹ نفر رسید.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور:

بقایای ساختمان مترو پل لرزان است

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای یزد از بهره برداری از ســه مجموعه بزرگ این 
شرکت در راستای مدیریت تامین آب و تعدیل مشکالت کم 

آبی استان تا پایان سال خبر داد. 
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ محمدمهدی جوادیان زاده با بیان این که 
طرح های آبی متعددی در راستای مدیریت تامین آب در استان تعریف 
شده است، گفت: برای این که از این پتانسیل های آبی به بهترین شکل 
استفاده شود با حمایت وزارت نیرو و دولت، برنامه ریزی شده که عمده 

این طرح ها در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.
وی مجموعه طرح ایجاد ۱۱۰ هزار مترمکعب مخازن در سه محل به 
منظور افزایش قابل قبول پایداری تاسیسات خط اول انتقال آب یزد 
را از مهمترین این طرح ها برشــمرد و گفت: با راه اندازی این مخازن 
بیش از ۵۰ درصد به حجم مخازن ذخیره یزد اضافه و به طور متوسط 
نزدیک به ۱۲ ساعت ذخیره آبی مطمئن یزد افزایش می یابد که رقم 

بسیار چشــمگیری بوده و ما را در مدیریت تامین آب مخصوصا در 
زمان بروز حادثه و قطعی بر روی خط انتقال، یاری خواهد داد.

جوادیان زاده، طرح خط سبز آبرسان صنایع را از دیگر طرح مهم آبی 
استان در راستای تعدیل مشــکالت کم آبی و باکیفیت تر کردن آب 
شرب معرفی کرد و افزود: این طرح با برآورد بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال 
شامل ۲۲ کیلومتر خط لوله به قطر ۵۰۰ میلیمتر و یک باب مخزن دو 
هزار مترمکعبی با ظرفیت طراحی و قابلیت انتقال ۲۰۰ لیتر بر ثانیه در 
دست اقدام بوده و در حال حاضر۲۲ کیلومتر لوله grp به قطر ۵۰۰ 
میلیمتر تامین و در حال تخلیه در مسیر خط است. به گفته این مسئول، 
خط بازچرخانی پســاب در فاز اول و  با برآورد ۷۰ میلیارد ریال از 
دیگر طرح های مهم  و منحصر به فرد بخش آب اســتان است که با 
توجه به افت شدید سطح آب در دشت های مهم استان، ضمن کاهش 
آسیب های اجتماعی حاصل از تجمع پساب در تصفیه خانه فاضالب 

می تواند تا حدودی از افت سطح آب  دراین دشتها جلوگیری کند.

بهره برداری از طرح های بزرگ آبی آب منطقه ای یزد تا پایان امسال

آرزو توکلی سرویس استان ها // رئیس 
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
کرمان درباره رشــد اقتصادی استان 
استان  اقتصادی  رشــد  درصد  گفت: 
7.7 در نظر گرفته شــده است و روند 
رشد اقتصادی استان در سال های اخیر 
نوسانی بوده است و اکنون رشد استان 

تقریبا مثبت ۴ درصد است. 
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ جعفر رودری 
در دومین جلسه شــورای برنامه ریزی و 
توسعه اســتان کرمان گفت: آخرین مهلت 
جذب منابع ســال قبل پایان تیرماه است و 
اعتبارات استان کرمان در حوزه اسناد خزانه 
هزار و ۵۴ میلیارد تومان اســت که تاکنون 
۴۲۱ میلیارد)حدود ۴۰ درصد( آن جذب 
شــده و متاســفانه هنوز ۶۰ درصد اسناد 
خزانه ســال گذشته جذب نشده است. وی 
با بیان این مطلب که مقرر بود اگر دستگاه 
اجرایی تا  ۱۵ اردیبهشــت نتوانست اسناد 
خزانــه اختصاصی خود را جــذب کند، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان راسا 
می توانست اعتبارات را جابجا کند، تصریح 
کرد: ۲۲ دســتگاه اجرایی استان توانستند 
اعتبارات حوزه اسناد خزانه را کامل جذب 
و حدود ۷ دستگاه اجرایی بیش از ۶۰ و ۱۱ 
دستگاه اجرایی زیر ۵۰ درصد و سه دستگاه 
اجرایــی کمتر از ۲۵ درصد و ۹ دســتگاه 
اجرایی تقریبا هیچ جذب اعتباری از محل 

اسناد خزانه نداشته اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۸۰ 
درصد از اعتبارات اسناد خزانه جذب نشده 
متعلق به سه دستگاه اجرایی است، افزود: 
اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
شمال استان، سازمان آب و فاضالب و اداره 
کل راهدرای و حمل و نقل جاده ای جنوب 
حدود ۵۱۷ میلیارد از اعتبارات اسناد خزانه 

را به خود اختصاص داده اند.
رودری بیــان کرد: رتبه اســتان کرمان در 
بحث اشــتغال در بخش کشاورزی یک و 
در بخش های صنعت و خدمات تقریبا ۳۱ 
است.وی در ادامه ســخنانش عنوان کرد: 
ارزش افــزوده هر متر مکعب آب مصرفی 
تقریبا در کشور ۲۷ هزار تومان و در استان 
کرمان ۱۴ هزار تومان است. وی از اولویت 
بندی پروژه های توســعه ای استان کرمان 
سخن گفت و افزود: استان کرمان اقدامات 
برنامه ای در خصوص اجــرای پروژه ها 
انجام داده اســت. رودری در ادامه با بیان 
این مطلب که ۲۳ واحد راکد در سال گذشته 
فعال شــدند، تصریح کرد: در سند آمایش 
سرزمین استان کرمان به چهار قسمت تقسیم 
شده است. محمدرضا پورابراهیمی نماینده 
مــردم کرمان و راور در مجلس شــورای 
اسالمی در خصوص اسناد خزانه نیز گفت: 
برای دستگاه هایی که هیچ جذبی نداشتند 
حتما اعتبارات آنها جابجا شــود و مابقی 
دستگاه ها بررسی و علت عدم جذب کامل 

اعتبارات اعالم و در آن زمان تصمیم برای 
جابجایی اعتبارات آنها گرفته شود.احسان 
عراقی زاده مدیرکل راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای شمال استان کرمان نیز گفت: 
این اداره کل توانایی جذب اعتبارات اسناد 
خزانــه اختصاصی به خود را دارد و حدود 

۴۰۰ میلیارد تومان نیز کمبود دارد.
مدیرکل آب و فاضالب اســتان کرمان نیز 
در این جلسه درخواســت عدم جابجایی 
اعتبارات این دستگاه کرد و گفت: با توجه 
به مشکالت استان در حوزه آب شرب، لذا 

به بودجه ای بیش از این نیاز داریم.
حمیده واعظی معاون منابع و توسعه استاندار 
کرمان نیز گفــت: اســتانداری ۸ میلیارد 
اعتبار خود از محل اســناد خزانه را جذب 
کرده است اما فرمانداری ها در جذب این 
اعتبارات مشکل دارند. همچنین محمدمهدی 
فداکار استاندار کرمان نیز در این جلسه بر 
لزوم جذب کامل اعتبارات اسناد خزانه تاکید 
کرد و در ادامه درباره نرخ رشد اقتصادی و 
تاثیر آن بر رفــاه جوامع گفت: با توجه به 
وضعیت زیرساخت ها و ... استان لذا بخشی 
از ۴ درصد از رشد اقتصادی استان کرمان 
در خدمت رفاه مردم این خطه نبوده است 

وباید علت این موضوع را موشکافی کنید.
وی با بیان این مطلب که بودجه ظرفیت هایی 
دارد، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی استان 
باید با اســتفاده از ظرفیت های قانونی در 

جذب حداکثری اعتبارات اقدام کنند.

گرانی شیر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان:

رشد اقتصادی کرمان مثبت 4 درصد است

  آگهی مناقصه عمومی 
مناقصه شماره 2001000161000003
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مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
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روابط عمومي حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان

علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها //
اســتاندار یزد بــا تاکید بر اســتفاده از همه 
ظرفیت های قانونی برای توسعه گردشگری در 
این استان، بر رفع مشکالت مربوط به سفرهای 

هوایی و ریلی یزد در اسرع زمان تاکید کرد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در نشست 
شورای توسعه گردشگری اســتان یزد که در سالن 
کوثر اســتانداری یزد برگزار شــد، ضمن قدردانی 
از پیگیری هــای میراث فرهنگــی و فعاالن بخش 
گردشگری اســتان جهت توسعه و رونق این صنعت 
پاک در اســتان، بر جدیت در برگزاری نشست های 
ماهانه این شورا و پیگیری دستور جلسات و مصوبات 
این شــورا تاکید کرد.وی خواستار پیگیری موضوع 
ایجاد شــرکت های پروازی در اســتان با مشارکت 
سرمایه گذاران شد و گفت: قطعًا استانداری در صورت 
بروز هرگونه مشــکلی جهت تحقق این مهم، ورود 

خواهد کرد.استاندار از مدیر کل فرودگاه های استان 
نیز به دلیل تاخیر در پیگیری موضوع ایجاد باند دوم 
و مسئله فرود هواپیماها در فرودگاه یزد پس از یک 
دور چرخش روی آسمان شهر گالیه کرد و اهتمام به 

این موضوع را خواستار شد.
وی در مــورد تاخیر و مشــکالت ایجاد شــده در 
پروازهای شرکت آســمان نیز گفت: با توجه به این 
که آسمان سهم ۵۲ درصدی مسافرتهای هوایی استان 
یزد را انجام می دهد، موضوع  در نشســت مسئوالن 
این شرکت بررسی شــد و علت تاخیرهای متعدد و 
مکرر و آزاردهنده را فرسودگی هواپیماها ذکر و قول 
پیگیری جهت شرایط بهتر داده شد.فاطمی در رابطه 
با مشکل کاهش قطارهای مسافربری یزد با توجه به 
رونق فزاینده گردشگری و مسائل مرتبط با این حوزه 
نیز تاکید کرد: مسئوالن راه آهن در استان حتمًا برای 
رفع مشکالت مطرح شده در این نشست برنامه ریزی 

زمان بندی شده ارائه دهند تا جلسات شورای توسعه 
گردشگری دنبال شود. وی راجع به پیشنهاد برگزاری 
جشنواره تابستانه یزد با عنوان شبهای فیروزه ای نیز 
گفت: باید مدل اجرایی این جشنواره استخراج و مورد 
بررســی قرار گیرد.وی بر اجرای برنامه های خوشه 
صنعتی گردشگری در استان نیز تاکید و عنوان کرد: 
نباید این برنامه ها تنها روی کاغذ باقی بماند.استاندار 
بــا بیان این که امروز باید از هر ظرفیت قانونی برای 
توسعه گردشگری استان استفاده شود، برگزاری جلسه 
مشترک ستاد تسهیل و شــورای توسعه گردشگری 
برای بررســی و رفع مشکالت فعاالن گردشگری را 
مطرح کرد.فاطمی در پایان راجع به پیشنهادی مبنی 
بر جای دادن سفر در سبد خانوارها با ایجاد سفرهای 
اعتباری نیز گفت: این طرح باید با محوریت و نشان 
وزارت میراث فرهنگی انجام شود چرا که یزد در این 

طرح به عنوان استان هدف قرار خواهد گرفت.

استفاده از تمام ظرفیت های قانونی  برای توسعه گردشگری یزد
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گردشگری

خبری
عمارتی که سفرنامه نویس فرانسوی آن را 

تعجب انگیز و نماد معماری ایرانی توصیف کرد 
  ســرویس گردشــگری // عمارت خســروآباد در دوران 
قاجــار و در ســال ۱۲۲۳ هجری قمری توســط امان اهلل خان 
اردالن والی ســاخته شد و نخستین گزارش دقیق از آن در سال 
۱۸۲۰ میالدی توســط »کلودیوس جمیز ریچ« سفرنامه نویس و 
ایران شناس فرانسوی نوشته شده اســت. عمارت خسروآباد را 
می توان باشــکوه ترین بنای تاریخی استان کردستان نام برد که با 
معماری خاص خود همچون نگینی در شهر سنندج می درخشد. 
ایــن عمارت در دوران قاجار و در ســال ۱۲۲۳ هجری قمری 
توســط امان اهلل خان اردالن والی، حاکم کردستان در زمینی به 
مســاحت ۶۰۰۰ متر مربع ساخته شده است. البته برخی معتقدند 
بخش شــرقی بنا که قصر نامیده می شود، در دوران زندیه ساخته 
شــده است و توســعه  آن را به امان اهلل خان اردالن والی نسبت 
می دهند.این بنای عظیم با چهارباغ سابقش که کاخ حکومتی امان 
اهلل خــان اردالن، فرزند و نوادگانش بوده اســت، دارای چندین 
بنا و تعداد زیادی اتاق اســت که به نظر می رسد هر کدام از این 
اتاق ها مختص به بخش هایی همچون آشــپرخانه، اصطبل، حمام 
و غیره بوده اســت. برای تزئینات عمارت از گچبری، آجرکاری، 
روسی های زیبا و حوض چلیپا شکل درون آن استفاده کرده اند که 
به خوبی یادآور معماری ایرانی است. آنگونه که در منابع تاریخی 
آمده، در گذشته در داخل این مجموعه باغی با درختان بسیاری 
وجود داشــته اســت، اما اکنون به جز چند مورد، دیگر درختی 
مشــاهده نمی شــود. هرچند امروز این مجموعه نسبت به زمان 
ساخت آن دچار تغییرات بسیاری شــده است، اما این تغییرات 
بیشــتر در حاشــیه بنا صورت گرفته و عمارت اصلی آن هنوز 
پابرجاست.اگر چه خســروآباد این بنا را به عنوان مقر حکومت 
مورد استفاده قرار داد اما بیشتر به عنوان محل تشریفات و استقبال 
از شــاهان و محل اقامت والیان اردالن از آن استفاده می شد؛ به  
طوری که مراســم عروسی با شکوه ُحسن جهان خانم تنها دختر 
فتحعلی شــاه قاجار با خسرو خان پســر امان اهلل خان در سال 
۱۲۳۲ هجری قمری در این کاخ برگزار شد. اولین گزارش دقیق 
از عمارت خسروآباد در سال ۱۸۲۰ میالدی توسط »کلودیوس 
جمیز ریچ« ســفرنامه نویس و ایران شناس فرانسوی نوشته شده 
است.او آورده که »باغ خسروآباد که کمتر از یک چهارم مایل به 
طرف جنوب غربی از سنه)سنندج( دور بود، بر روی کوهپایه ای 
قرار داشت. باغ از دور چنان می نمایاند که یک چنارستان است 
چون هیچ بارو و یا دیواری برایش ســاخته نشده بود، به غیر از 
درختان قد کشــیده و باال رفته آن، منظــره زیبایش تعجبمان را 
برانگیخت.به گذری وارد شدیم که درختان چنار قد کشیده و زیبا 
از هر دو طرف آن را پوشانده بود، قصری بلند و زیبا که درختان 
باغ دورش پیچیده شــده بودند؛ در جلوی قصر و همچنین پشت 
آن حوض های چهار گوش زیبا فواره هایی بر سر داشتند که آب 
را به هوا پرتاب می کردند.ســبدهای پر از میوه رنگارنگ دور تا 
دور حوض چیده بودند. تاالر که همان قصر باشد بسیار زیبا بود، 
با منظری طالگونه به شیوه ایرانیان تزیین شده بود. درختان میوه 
بــه تعداد زیاد و به ذوق لطیف در باغچه و در امتداد هم کاشــته 
شــده بودند.از تاالر به راه عمومی باغ نظاره می کردم که درختان 
آن را پوشــانده بودند، به راستی دلفریب بود. مساحت باغ شش 
گز شاهی است و به بخش های چهارگوش تقسیم شده است. در 
این تقســیمات چهارگوش انواع و اقسام درختان میوه و گل در 
نهایت سلیقه و زیبایی کاشته اند.«عمارت خسروآباد سنندج که با 
شماره ۱۴۹۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده  است، در 
تیرماه سال ۱۴۰۰ با حضور علی اصغر مونسان وزیر وقت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، به عنوان کاخ موزه افتتاح 
شد و به بهره برداری رســید.این بنا در بلوار خسروآباد »شبلی« 
شهر سنندج قرار دارد و از ســه جهت خیابان کشاورز، مردوخ 
جنوبی و بلوار شبلی، دسترسی به آن امکانپذیر است.از آنجا که 
این مجموعه متشــکل از فضاهای باز و بسته است، بهترین زمان 
برای بازدید از آن فصول گرم تر سال، یعنی بهار و تابستان است؛ 
همچنین در برخی از ایام ســال همچون نــوروز نیز در عمارت 
خسروآباد برنامه های فرهنگی و هنری برگزار می شود. به گزارش 
تســنیم ؛ شایان ذکر است تاکنون ۲ هزار اثر شامل آثار تاریخی، 
غارهای طبیعی، درختان کهنسال، میراث منقول)بناها، محوطه و 
تپه ها(، قنات و مکان های طبیعی در استان کردستان شناسایی شده 

که از این تعداد ۹۵۰ اثر آن به ثبت ملی رسیده است.

  سرویس گردشــگری // ضروری مدیر گروه 
گروه  هدف  گفــت:  ایران  معلول  ماجراجویان 
پرواز،  تجربه  ایجاد فرصت  معلول  ماجراجویان 
ماجراجویی،  کایاک سواری،  رفتینگ،  غواصی، 
آشــنایی با حیات وحش و ... برای افراد دارای 
معلولیت است که بدون فعالیت ما شاید فرصت 
تجربه ماجراجویی و سفر برای این افراد فرهم 

نمی شد. 
ســعید ضروری به شــرح زندگی خود و ماجرای 
تأســیس و به کارگیری گروه »ماجراجویان معلول 
ایرانی« پرداخت و اظهار کرد: هیجان و ماجراجویی 
به معنای دورشــدن از نقطه امن و به چالش  کشیدن 
ترس ها و مواجه  شــدن با آن ها است. من نیز دارای 
معلولیت شدید ناشی از بیماری دیستروفی عضالنی 
هســتم، بیماری که در آن عضالت قدرت خود را به 

تدریج از دست می دهند.
وی ادامه داد: با این  حال در طول این سال ها توانستم 
کارهایی انجام دهم که شــاید به دور از باور و ذهن 
باشد. از ســال ۸۵ بعد از ورود به دانشگاه در رشته 
زبان و ادبیات انگلیســی تصمیم گرفتم پس از اتمام 
دوران تحصیل خود و در فضایی که هنوز اینترنت در 
دسترس همگان قرار نداشت یک آموزشگاه مجازی 
زبــان راه اندازی کنم تا فرصت یادگیری انگلیســی 
برای افرادی که به مانند خودم دارای معلولیت بودند 
فراهم شود. در نهایت در سال ۹۰ موفق به تاسیس 

آموزشگاه شدم.
مدیر گروه ماجراجویان معلول ایرانی خاطرنشــان 
کرد: در این مسیر با شناخت روحیات خود متوجه 
شدم که به سفر و هیجان عالقه مند هستم و این عالقه 
مرا به سمت فرودگاه نیز سوق داد. تجربه اولین پرواز 
در ســال ۸۸ با هواپیمای فوق ســبک کمک کرد تا 
بیشتر از قبل متوجه شوم به چه چیزهایی عالقه مند 

هستم.
ضروری اضافه کرد: پس از این تجربه، فرصت سفر 

به هند به  عنوان عضو افتخاری انجمن دیســتروفی 
عضالنی نقطه پرتابی از فضای امن خانه و زمینه ساز 
ورود من به دنیای سفر شد و متوجه شدم که خواسته 
من از این دنیا، سفر و ماجراجویی است. تمام سعی 
من در این سال ها آن بود که موانع سفر و ماجراجویی 
را بر طرف کنم، البته داشتن درآمد نیز از اولویت هایم 
بود. ضروری در ارتباط با چگونگی تأســیس گروه 
»ماجراجویان معلــول ایرانی« تصریح کرد: پس از 
ماجراجویی از اوج آســمان تا اعماق دریا و زمین 
و تجربه تقریبًا تمام هیجانات زندگی، تصمیم گرفتم 
تجربیاتم را در اختیار ســایر افراد عالقه مند به سفر 
و ماجراجویــی که معلولیت دارنــد در قالب تیمی 
قرار دهم.وی اضافه کرد: این گروه با کســب سال ها 
تجربه فرصت تجربه پرواز، غواصی، رفتینگ، کایاک 
سواری، ماجراجویی، آشنایی با حیات وحش، آسمان 
شب، پرنده نگری و طبیعت گردی را برای افراد دارای 
معلولیت فراهم کرده است و می توانم ادعا کنم که اگر 
من فعالیت در این حوزه ها را آغاز نمی کردم شــاید 
فرصت تجربه ماجراجویی و ســفر برای افراد داری 
معلولیت فراهم نمی شــد. ضروری بیان کرد: رسیدن 
به این هدف چندان کار ســاده ای برای من نبود اما 
حضور افراد متخصص برای کمک به من در ادامه راه 
بسیار تاثیرگذار بود؛ چراکه همه می دانستند هدف من 
و این گروه فراهم کردن فرصتی برابر در ماجراجویی 
و سفر برای تمام افراد بود. مدیر گروه ماجراجویان 
دارای معلولیت گفت: به واسطه رخ داد فعالیت های 
ماجراجویانــه از جمله انواع پــرواز با پاراگالیدر، 
انواع سفرهای طبیعت محور،  پاراموتور،  جایروپلن، 
غواصی و از سویی عدم تجربه افراد دارای معلولیت 
و جذاب و نو بــودن آن ها، فعالیت های این گروه به  
مرور زمان در رســانه ها مورد بررسی قرار گرفت و 
افراد زیادی با این فعالیت ها آشنا شدند و درخواست 
برای تجربه این کارها در میان افراد دارای معلولیت 

افزایش پیدا کرد.

 گروه ماجراجویان معلــول ایرانی هر نوع 
سفر و ماجراجویی را تجربه می کنند

ضــروری در خصوص اهداف گــروه ماجراجویان 
معلول ایرانی خاطرنشــان کرد: گروه ماجراجویان 
معلول ایرانی این امکان را فراهم می کند که افراد دارای 
معلولیت بتوانند در کنــار ماجراجویی فعالیت هایی 
چون پــرواز، غواصی، قایق رانی، کایاک ســواری، 
عبور از کویرهای مخوف ایران و کمپ کردن در دل 
طبیعت را تجربه کنند. تمام فعالیت های گفته شده با 
بهترین تیم ها انجام می شود و این گروه با هیچ نهاد و 
سازمانی همکاری نمی کند و فعالیت ها کامال مستقل 
صورت می گیرند. وی ادامه داد: ماجراجویی فراتر از 
باور اســت و مقیاس ها و سختی های مختلفی دارد، 
افرادی که معلولیتی ندارند با ترس های زیادی مواجه 
می شوند و ماجراجویی با معلولیت، این ترس ها را دو 
چندان می کند. به عنوان مثال من فعالیت های خود را 
از سال ۹۱ آغاز کردم، فعالیت هایی که شاید باورشان 

دور از ذهن بود.
ضروری خاطرنشــان کرد: ۱۰ سال فعالیت و تجربه 
غواصــی آزاد، چند مرتبه ســقوط آزاد از هواپیما 
و بالگرد، پــرواز با ویلچر تا ارتفــاع ۵۰۰ متری، 
تجربه زیپ الین با ولیچر موجب شــد تا در جهان 
شناخته شــوم و این فعالیت ها انگیزه ای شود برای 
معلولین که ببینند آن ها نیــز قادر به انجام این گونه 
فعالیت ها هســتند. مدیر گروه ماجراجویان دارای 
معلولیت بیان کرد: در نهادهای بین المللی مربوط به 
ماجراجویی  ماننــد انجمن بین المللی ادونچر تراپی، 
کمیته پارارفتینگ فدراســیون بین المللی رفتینگ به  
عنوان تنها آسیایی عضویت دارم و آیین نامه مسابقات 
جهانی رفتینگ معلولین را همراه با سایر اعضا که از 
کشورهای مختلف و مطرح دنیا بودند تدوین کرده ایم.

وی افــزود: تمام تجربیاتی را که در این راه کســب 
کــرده ام از طریق گروه ماجراجویان معلول ایران در 
اختیار ســایر افراد معلول قرار می دهم که تمام این 

موارد تنها بــا کمک متخصصان و افــراد حرفه ای 
و بــدون حمایت های دولتی صورت گرفته اســت. 
فعالیت هــای این گــروه راه را برای گردشــگری 
دسترس پذیر و سایر افرادی که قرار است در آینده به 
این موضوع ورود کنند، هموار می کند؛ چراکه موضوع 
سفرهای خاص افراد دارای معلولیت یک معمای حل 
شده است. ضروری تشریح کرد: فعالیت ها و سفرهای 
این گروه باعث خواهد شــد تا هتل ها و اقامتگاه ها 
مناسب ســازی شــوند. از طرفی حضور این افراد 
برای اقامتگاه ها به لحــاظ مالی کمک کننده خواهد 
بــود، چراکه افراد دارای معلولیت حداقل ۱۵ درصد 
جمعیت را به خود اختصاص می دهند که اگر به این 
جمعیت ۱۰ درصد افراد ســالمند را نیز اضافه کنیم 
برای بازاریابان این حوزه فرصت های خوبی فراهم 

خواهد شد.
ســعید ضروری در خصوص فعالیت های شخصی و 
شغلی خود گفت: عالوه بر تجربه دنیای ماجراجویی 
به همان نســبت در فضای اشتغال زایی و کسب وکار 
نیز در حال فعالیت هستم. در حال حاضر عالوه بر 
مدیریت دارالترجمه ۲۴ و روزنامه نگاری حوزه سفر 
و ماجراجویی به دنبال راه اندازی وب ســایت هستم 
و همچنین با شــرکتی در زمینه مشاوره گردشگری 
همکاری نزدیک دارم. در حوزه ســفر، ماجراجویی 
و معلولیت مقاالت و یادداشت های بسیاری نوشته ام 
که برای اولین بار تعداد زیادی از آن ها به فارســی 

منتشر شده اند.
 زندگی ضروری، کتابی در قالب روایت ها و 

تصمیم گیری ها
وی در مــورد کتاب »زندگی ضــروری« تصریح 
کرد: این کتاب داســتان زندگی من است و با اولیت 
تصویر ذهنی ام آغاز شده است. این کتاب صرفا بیان 
اتفاقات و ماجراهای زندگی نیست بلکه نمایش نحوه 
عملکرد ذهن من در مواجهه با چالش ها، سختی ها، 

شکست ها و موفقیت ها است.
مدیر گروه ماجراجویان دارای معلولیت اضافه کرد: 
این کتاب حاوی کلمات کلیدی و جمالت نابی است 
که بــه فراخور موقعیت نوشته شــده اند. فروریختن، 
تخریب شــدن و از نو ســاختن در سراســر کتاب 
به  خوبی روایــت  شــده و در دوران نوجوانی این 
فروریختن ها، تخریب شــدن ها و از نو ساختن ها به 
شــکلی دیگر و به  صورت روحی در من که انسانی 
در جستجوی تأثیرگذاری هستم، بیان  شده  است. این 
کتاب در قالب روایــت ماجراها و تصمیم گیری ها، 
به خوبی نشــان می دهد مرور اتفاقات دوران کودکی 

چه تأثیری روی افراد می تواند داشته باشد.
ضروری ادامه داد: نقش پدر و مادر در شــکل گیری 
استقالل مالی و واکنش ها نسبت به اتفاق های به  ظاهر 
ناخوشایند زندگی،  نشان دهنده وجود الیه های قابل  
بحــث در این کتاب اســت. از مهمترین نکات مهم 
در رابطه با این کتاب نمایش »قدرت ذهن« اســت. 
در این کتاب ســعی شده اســت به خوبی با روایت 
ماجراهای واقعی زندگی به دور از توصیفات طوالنی 
و سنگین ادبی، به اهمیت وجود تاب آوری و داشتن 
برنامه برای زندگی با وجــود تمام جبر موجود در 

جامعه پرداخته شود.

آیا افراد دارای معلولیت 
می توانند هرگونه سفری را تجربه کنند؟

سرویس گردشــگری // افرادی که قصد 
مســافرت به خارج از کشــور را دارند، 
می توانند مبلغ معینــی را از بانک ها یا 
ارز مسافرتی بگیرند.  صرافی ها به عنوان 
این ارز با قیمت کمتری نســبت به قیمت 
بازار ارائه می شود و به هر نفر تنها یک بار 

در سال تعلق می گیرد.
 راهنمای دریافت ارز مسافرتی

اگر برای اولین بار قصد مســافرت به خارج 
از کشــور را دارید، به احتمــال زیاد یکی از 
دغدغه های شما چگونگی دریافت و استفاده 
از ارز کشور مقصد است.  برای صرفه جویی 
در هزینه های سفر، استفاده از ارز دولتی گزینه 
مناسبی اســت. اطالع از مراکز تهیه این ارز و 
قیمت به روز آن، شرایط و مدارک الزم برای 
تهیه ارز مســافرتی  و همچنین مراحل اقدام و 
دریافت پول برای سفر ســواالتی هستند که 
ممکن است به ذهنتان خطور کند.البته با توجه 
به قیمت نوسانی ارز و تغییر قوانین مربوط به 

دریافت ارز مسافرتی، بهتر است اطالعات خود 
را به روز نگه دارید. در این مطلب سعی داریم 
تا حد امکان شما را با مراتب دریافت ارز دولتی 

مسافرتی آشنا کنیم.
 مراکز دریافت ارز مسافرتی 

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در زمینه ارزها و 
پیدایش ارزهای دیجیتال راه های زیاد و آسانی 
برای تهیه پول مورد نیاز در ســفر وجود دارد. 
بــا این حال رایج ترین روش تبدیل ارز از دو 
طریق بانک ها و صرافی ها )بازار آزاد(  انجام 
می  پذیرد. در بازار آزاد تنها کافیست با مراجعه 
به یکی از صرافی های معتبر و پرداخت معادل 
ریالی آن تا هر مقدار که بخواهید، ارز کشــور 

مقصد را دریافت کنید. 
نــرخ آزاد ارز روزانه در حال تغییر اســت و 
می توانید از طریق ســایت های معتبر یا خود 

صرافی ها آخرین نرخ  ایــن ارز ها را دنبال 
کنید. برای گرفتن ارز مسافرتی تنها با داشتن 
مــدارک مورد نیاز می توانید  به شــعبه های 
ارزی بانک های ملت، ملی، پارسیان، تجارت 
و سامان مراجعه کنید. به یاد داشته باشید که تنها 
در صورت مراجعه حضوری می توانید اقدام به 

خرید ارز مسافرتی کنید.
 شرایط الزم برای تهیه ارز مسافرتی

از آنجا که ارز دولتی قیمت کمتری نســبت به 
قیمت آزاد آن دارد، تمایل به دریافت این ارز 
بیشتر است. افراد باالی دوازده سال مقیم کشور 
ســالی یکبار می توانند ارز مسافرتی دریافت 
کنند که مقدار این ارز با توجه به کشور مقصد 
متفاوت خواهد بود. با توجه به آخرین بخشنامه 
بانک مرکزی این مقدار برای کشــور هایی که 
ویزا الزم دارند دو هزار یورو، برای کشور های 

بدون ویزا  ۳۰۰ یورو و برای سفر های زمینی 
و ریلی و دریایی سیصد یورو تعیین شده است. 
سفر به کشور های همسایه مانند ترکیه به ویزا 
احتاجی ندارد و شــما می توانید بلیط هواپیما 
اســتانبول به تهران را بدون ویزا تهیه کنید. با 
اینکه ارز مسافرتی تعیین شده به یورو است اما 
در هنگام تحویل ارز می توانید با توجه به ارز 
کشور مقصد، این مبلغ را به دالر، پوند یا یورو 

دریافت کنید. 
 برای دریافت ارز مسافرتی چه مراحلی 

را باید طی کنیم؟
دانش کافی درباره مراحل اقدام برای دریافت 
ارز مســافرتی و چگونگی دریافــت آن، و 
همچنین داشتن مدارک الزم، می تواند در زمان 
و انرژی شــما صرفه جویی کند. اولین مرحله 
مراجعه به شــعب بانک های گفته شده در باال 

چند روز قبل از پرواز اســت. این مدت زمان 
و همچنین مراحل انجام کار های بانکی برای 
گرفتن حواله با توجه به بانک مورد نظر متفاوت 
است. بهتر است قبل از اقدام برای گرفتن حواله 
با بانک منتخب خود تماس بگیرید و در مورد 
جزئیات مربوط اطالعات کافی کســب کنید. 
پس از مراجعه به بانک و پرداخت مبلغ برای 
خرید ارز و همچنین پرداخت عوارض خروج 
از کشــور، حواله ای دریافت می کنید. با ارائه 
این حواله به شعب بانک مربوطه در فرودگاه 
در روز خــروج خود، می توانیــد ارز خود را 

دریافت کنید.
 مدارک مورد نیاز چه هستند؟

بر اساس بخشنامه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، 
مدارک موردنیاز برای گرفتن ارز مســافرتی 

شامل موارد زیر می شود:
• اصــل کارت ملی، اصل و کپی بلیط هواپیما 

و گذرنامه
• اصل و تصویر ویزا برای کشــور هایی که به 

ویزا نیاز دارند
• رسید واریز عوارض خروج از کشور 

فرم درخواست ارز مســافرتی را در بانک و 
یا آنالین تکمیل کنید و آن را به همراه داشــته 
باشید. به یاد داشته باشید که چون قیمت ارز در 
حال نوسان است، در روز پرواز بایستی ما به 
تفاوت قیمت خرید ارز را در شعبه های بانکی 
در فرودگاه پرداخت کنید. همچنین دقت کنید 
که اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه باشد. 
برای مثال اگر قصد سفر هوایی به ترکیه دارید 
بایستی بعد از خرید بلیط رفت و همچنین  بلیط 
هواپیما استانبول به تهران، با مدارک موردنیاز به 
شعب ارزی بانک های مربوطه مراجعه کنید و 
مراحل گفته شده در باال را طی کنید. در روز 
پرواز در فرودگاه می توانید ارز مسافرتی خود 
را دریافت کنید و به ســفر خــود ادامه دهید. 
امید ما بر آن اســت که مطالب گفته شده مفید 
 باشد و بتواند شما را در سفر های پیش رویتان

 یاری کند.

صفر تا صد دریافت ارز مسافرتی

 سرویس گردشگری // مردم تمدن باستانی »مایا« صدها 
هرم عظیم را در شــهرها بنا کردند، اما سوال اینجاست که 

درون این هرم های باستانی چه چیزهایی پنهان شده اند. 
مردم تمدن باســتانی »مایا« در فاصله زمانی ۱۰۰۰ سال 
پیش از میالد تا ۱۵۰۰ میالدی صدها هرم را در آمریکای 
میانه بنا کردنــد و مجموعه متنوعی از آثار تاریخی را در 

داخل آن ها قرار دادند.
اما آن ها دقیقا چه چیزهایی را داخل این هرم ها قرار دادند؟

مشخص شــده است هرم هایی که توسط »مایا«ها ساخته 
شده همچون هرم های مصریان باستان قبرها و گنجینه های 
ارزشــمندی را در برگرفته اند. اما به گفته کارشناسان چیز 
عجیب تــری در داخل هرم »مایا«ها وجود دارد: هرم های 

کوچک تری که در دل هرم های بزرگ تر ساخته  شده اند.
برای مثال هرم »ال کاســتیلو« را که در ایالت »یوکاتان« 
کشور مکزیک قرار دارد در نظر بگیرید، در این بنا همچون 
عروسک های روس ماتریوشــکا، یک هرم درون هرمی 

دیگر و هر دو درون هرم بزرگ تری قرار دارند. 
»آندرس تجروآندراده« که استاد دانشگاه است و در زمینه 
»ال کاستیلو« تحقیق می کند به »الیو ساینس« توضیح داد: 
»ساکنان باستانی ایالت »یوکاتان« زمانی که به این مکان که 
رها شده بود رسیدند بناهای قبلی را نابود نکردند... بلکه 
یک بنای جدید بر روی بنای قبلی ساخته شد و این روند 

همین طور ادامه پیدا کرد.«
البته این روش فقط مختص »ال کاستیلو« نیست. به گفته 
»دنیس اسپینو« یکی از محققان موسسه ملی مردم شناسی 
و تاریخ مکزیک، ساخت یک هرم بر فراز یک هرم دیگر 
یک روش رایج در دوران پیشاهیسپانیک)پیش از رسیدن 

اسپانیایی ها( بوده است.
بــا این حال این توده هرم ها، رایج ترین مواردی نیســتند 
که باستان شناسان با بررسی هرم های تمدن »مایا«  کشف 
کرده اند. درحالی که برخی از معبدهای »مایا« ها برای انجام 
آیین های مذهبی مورد استفاده قرار می گرفتند، سایر آن ها 
به عنوان مقبره حکمرانان و یا اشراف زادگان کاربرد داشتند.

درون این مقبره ها آثار تاریخی از جمله نقاب های یشمی،  
ُمهره های یشمی، تیغه های ســنگی و استخوان لقمه ماهی 

وجود دارد.
اشیاء ارزشمند »مایا«های باستان با استفاده از یشم ساخته 
می شــدند. یکی از قابل توجه ترین ایــن آثار یک تخت 
حکمرانی یشــم است که به شکل پلنگ ساخته شده و در 

هرم »ال کاستیلو« کشف شده است.
البته هرم های »مایا« ها آثار تاریخی ارزشمند بسیار زیادی 
را در برگرفته انــد. برای مثال، در یک هرم واقع در جنوب 
گواتماال اثری تاریخی که شاید قدیمی ترین تقویم »مایا«ها 
باشد و به بیش از ۲۲۰۰ سال پیش تعلق دارد، کشف شده 

است.
همچنین در یکی از هرم های »کوپان« واقع در هندوراس، 
کتیبه  بزرگی که بر روی پلکان آن نوشــته شده است و با 
الفبــای مایایی تاریخچه حکمرانان »کوپــان« را روایت 

می کند، وجود دارد.

نگاهی به داخل
 هرم های باستانی »مایا«ها

سرویس گردشگری // بهار فصل خوبی برای سفر 
به کردستان اســت؛ جاده های برف گیر کوه های 
زاگــرس در این فصل بــا آب و هوایی معتدل و 
طبیعتی سبز هموارترند و دریاچه مهربان زریوار 

و شهر لک لک ها هم پر از پرنده هستند.
  شــنیدن صدای لک لک ها یک تجربه شگفت انگیز 
اســت. به هم خوردن منظــم و ریتــم دار منقار این 
پرندگان با نمایش موزون حرکــت گردن  آنها همراه 
است و نمایشی خارق العاده از زیبایی خالص طبیعت 
به اجرا می گذارد.سال ها قبل، لک لک های مهاجر در 
اواسط زمستان و در مســیر کوچ به مناطق گرمسیر، 
مهمان مردم مهربان روستای دره تِفی شدند و به دلیل 
اعتمادی که بین آنها ایجاد شد تا اواسط تابستان در این 
منطقه اقامت کردند. مردم روســتا به خوش یمنی این 
لک لک ها اعتقاد دارند و سعی می کنند حق میزبانی آنها 
را به جا بیاورند. همین رفتار خوب، این روستای دنج را 
به اقامتگاه فصلی و ثابت لک لک ها تبدیل کرده است.

روســتای دره تفی در کنار دریاچه زریوار)یا زریبار( 
قرار گرفته؛ یکی از بزرگ ترین و پاک ترین دریاچه های 

آب شــیرین کشــور و یکی از زیباترین جاذبه های 
توریســتی غرب ایران. دریاچه ای زیبا و مهربان که 
آغوش خود را بــرای پرندگان زیادی از جمله اردک 
ســر حنایی، حواصیل، پرستوی دریایی و خوتکا باز 
کرده اما اردیبهشت و خرداد بهترین زمان سفر به این 

منطقه برای دیدن لک لک هاست.
 نمایی از دریاچه زریوار 

نظیر، بانوی کرد ســاکن این روســتا کــه با لبخند 
گردشــگران را بدرقه می کرد گفت دره تفی یعنی دره 
توت ها و این روســتا به دلیل وجــود درختان توت 
به این نام خوانده شــده. او گفــت که این پرندگان را 
حاجی لق لق )له ق له ق( می گویند زیرا با سر و صدای 
منقارهایشــان )تق تق( و در مسیر مکه از این منطقه 
عبور می کردند. این پرندگان به دلیل گرایش شگفتشان 
به زندگی در نزدیکی انســان ها، با اهالی این روستا 

ارتباط برقرار کرده اند.
پرواز این پرندگان درشــت جثه، بــا بال ها و منقار 
کشیده شان زیبایی آسمان آبی این منطقه را دوچندان 
می کند. یک جفت لک لکی که چندسال پیش به طبیعت 

زیبای این منطقه پناه آوردند تا خستگی کوچ خود را 
در کنند روی تیرهای برق النه ساختند. اتفاقات خوبی 
که با ورود این پرندگان برای اهالی روســتا افتاد آنها 
را تشــویق کرد تا تیرهایی مخصوص النه سازی این 
پرندگان ایجاد کنند. مردم روستا با تیرهای بلند سه-

چهار متری، النه هایی در میان درختان بلوط و توت 
این منطقه ساخته اند تا لک لک های از راه رسیده مشکل 
اقامت نداشته باشند و با خیال آسوده جوجه های خود 
را آماده سفر زمستانی کنند. این کار هم چهره روستا را 
زیباتر کرد و هم مخاطرات زندگی روی تیرهای برق 
را از سر پرندگان دور کرد. شهر لک لک ها از پشت بام 

خانه نظیر خانم دیدنی تر شد. 
جالب اینجاســت که تپه های جنگلی با سیم خاردار 

محافظت شــده اند تا آرامش شــهر لک لک ها به هم 
نخورد. اگر ســاعتی در ســکوت به تماشای منظره 
بی نظیر زندگی لک لک ها بنشینید متوجه می شوید که 
هربار لک لکی به جفت خود ملحق می شود با صدای 
منقار و حرکت موزون گردن های بلندشان از یکدیگر 
اســتقبال می کنند. تیرهایی که النه لک لک ها را روی 
خود نگه داشته تقریبا هم ارتفاع درختان است و مردم 
روستا که خانه های پلکانی خود را به سبک روستاهای 
مناطق مختلف کردستان، در کنار این تپه ساخته اند با 
آرامش و سکوتی دلنشین روز خود را در کنار منظره 

دیدنی این تپه ها سپری می کنند.
اکنون و با مهربانی مردم این روستا، ده ها جفت لک لک 
هر ســاله از این روســتای دیدنی عبور می کنند و در 
مدت اقامتشــان گردشگران زیادی را به این روستای 
تمیــز و خوش آب و هوا جذب می کنند. جالب اینکه 
مردم شهر مریوان و دیگر مناطق اطراف هم برای دیدن 
لک لک های مهاجر به روستای دره تفی در ۱۵ کیلومتر 
غرب مریوان سفر می کنند تا از دیدن این پرندگان زیبا 

لذت ببرند.
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حوادث جهان
۳۱ کشته در حادثه کلیسایی در نیجریه 

 بر اثر وقوع حادثه ای ناشی از ازدحام مردم در شهر بندری هارکورت واقع 
در ایالت ریِورز در کشور نیجریه، ۳۱ نفر کشته و ۷ تَن زخمی شدند. 

بر اثر حادثه ناشی از ازدحام مردم در مراسمی در یک کلیسا در نیجریه دست 
کم ۳۱ نفر کشــته شدند. به گزارش این رسانه، حادثه زمانی رخ داد که صدها 
نفر از مردم این کشور در شهر بندری »هارکورت«  واقع در ایالت »ریِورز« در 
مراسمی در یک کلیسا گرد هم آمده بودند. پس از این مراسم و حین توزیع غذا، 
بر اثر هجوم تعداد زیادی از مردم، درب شکسته شد و تعداد زیادی زیر دست 
و پا گرفتار شدند. فرماندهی پلیس این شهر در بیانیه ای در این خصوص اعالم 
کرد: مردم زودتر از موعد آنجا بودند و برخی بی تاب شــده و شروع به عجله 
کردند، که منجر به لگد مال شــدن آنها شد. پلیس وضعیت جاری را زیر نظر 
داشته و تحقیقات در حال انجام است. به گزارش رویترز، این حادثه در جنوب 
نیجریه رخ داد و بر اثر آن دست کم ۷ تَن هم زخمی شدند. منابع آگاه در این 
باره اعالم کردند که احتمال افزایش تعداد قربانیان این حادثه وجوددارد؛ چرا که 

حال برخی از مجروحین این حادثه وخیم گزارش شده است.

ناپدید شدن 26 نفر در حادثه دریایی در اندونزی
 این کشــتی حامل ۴۳ نفر بود که پس از اتمام ســوخت در تنگه ماکاسار 
اندونزی واژگون شد. با غرق شدن کشتی بیست و شش نفراز آنها ناپدید شدند.  
یک فروند قایق موتوری پس از ترک مرکز استان سوالوسی جنوبی به مقصد 
نرسید و ناپدیدشد. این قایق با ۴۳ سرنشین در نزدیکی این جزیره واژگون و 
داخل آب افتاد. تیم های امدادرســان اندونزیایی بعداز اطالع از ماجرا به آنجا 
رفتــه و تالش ها برای نجات آنها را آغاز کردنــد. این در حالی بود که هفده 
نفر آنها از ســوی دو یدک کشی که از آنجا عبور می کردند، نجات یافتند. اما از 
سرنوشت ۲۶ نفردیگر که غرق شده بودند خبری نیست و نیروهای گارد دریایی 
در تالش برای یافتن آنها هســتند. مسافران نجات یافته به مکانی امن منتقل 
کردند. مقام های محلی علت این حادثه را کمبود ســوخت و هوای بد اعالم 
کردند. این گزارش حاکی اســت، چندی پیش هم ۱۸ قایق ماهیگیری در آب 
های ساحلی استان کالیمانتان اندونزی گرفتار توفان شدند که در جریان آن ۲۴ 

نفر کشته و ۳۱ تن ناپدید شدند.

شهادت و زخمی شدن ۳ یمنی بر اثر وقوع انفجار
  به دنبال وقوع یک انفجار در اســتان »الحدیده« یمن ۲ غیرنظامی شــهید 
و یک نفر دیگر به شــدت مجروح شــد. یک انفجار در منطقه حیس واقع در 
استان الحدیده یمن به وقوع پیوست. گفته می شود که این حادثه ناشی از انفجار 
مین های کارگذاشــته در منطقه حیس توسط متجاوزان سعودی بوده است. بر 
اســاس این گزارش، وزارت بهداشت یمن با صدور بیانیه ای ضمن تأیید خبر 
وقوع انفجار در استان الحدیده، اعالم کرد: به دنبال انفجار مین های کارگذاشته 
شــده در الحدیده ۲ غیرنظامی شــهید و یک نفر دیگر مجروح شد. حال فرد 
مجروح، درحال حاضر وخیم اســت. این درحالی اســت که پیشتر اعالم شد 
ســعودی ها  ۶۸ مرتبه آتش بس در الحدیده را نقــض کرده اند. چندی پیش 
علی القحوم عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن در گفتگو با وبگاه العهد به 

عربستان سعودی درباره ادامه نقض آتش بس هشدار داد.
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حوادث

با گذشت چندین  ســرویس حوادث// 
روز پس از ریزش ساختمان ۱۰ طبقه در 
آبادان، هنوز بسیاری از خانواده ها منتظر 
هستند  تا امدادگران، پیکر عزیزانشان 
را از زیر آوار ســنگین بتن و آهن بیرون 

بیاورند. 
پس از گذشت چندین روز از ریزش متروپل 
کســی امیدی به زنده ماندن مفقودان ندارد و 
خوزســتان یکپارچه عزا و ماتم شده است. 
در ششــمین روز حادثه متروپل، تعداد جان 
باختگان این حادثه به ۲۹ نفر رسید و هیئت 
دولت به دلیل ریزش ساختمان متروپل آبادان 
و جان باختن تعدادی از هموطنان روز یک 
شنبه را عزای عمومی اعالم کرد به گفته برخی 
مسئوالن، عملیات امدادرسانی و آواربرداری 
سرعت بیشــتری گرفت. آن طور که تابناک 
نوشــته  پایدارسازی قســمت باقی مانده 
ســاختمان ۱۰ طبقه متروپل ممکن نیست، 

این قسمت از ســازه کج شده و آواربرداری 
قسمت فروریخته آن ممکن است به ریزش 
دوباره در محله ته لنجی آبادان منجر شــود. 
هرچند که  معاون ایمنی قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا پس از این اظهارات در واکنش به 
احتمال تخریب بخش باقیمانده متروپل گفت: 
جلسات متعدد کارشناسی با حضور مهندسان 
 و متخصصان حوزه انفجارات برگزار شــد و 
آن ها پس از بررســی شــرایط این سازه و 
موقعیت حساس منطقه، انفجار درجا را منتفی 
دانستند و عملیات آواربرداری با طرح های 

دیگری در حال انجام است.
 وزیــر کشــور:آوار بــرداری برج 
متروپل ازچهار جبهه درحال انجام است

وزیر کشور هم اظهارکرد: با استفاده از انواع 
لودرهای ســنگین در مقیاس های مختلف و 
جرثقیل های سنگین و نیمه سنگین و تعداد 
بسیار زیادی لیفتراک و بیل مکانیکی انجام 

عملیات آواربــرداری برج متروپل در چهار 
جبهه سرعت بیشــتری پیدا کرده است. همه 
نهادها، سازمان ها و دستگاه ها و مردم برای 
کار آواربرداری و امدادرسانی در آبادان بسیج 
شده اند و این حق مردم عزیز آبادان است که 
کار به سرعت انجام شود.وی افزود: تاکنون 
پیکر ۲۹ نفر از زیر آوار بیرون آورده شــد و 
همچنان تعدادی دیگر از اجساد در این منطقه 
مشاهده شده است که از محل خارج خواهند 
شد.وحیدی در ادامه گفت: با توجه به حجم 
آوارها ممکن اســت عملیات خارج سازی 
پیکر جان باختگان با تاخیــر زمانی انجام 
شــود، ولی تمام تالش نیروهای امدادی این 
است تا با هماهنگی و همدلی کار با سرعت 

بسیار بیشتری جلو رود.
 فاجعه ای وحشتناک که در انتظار 

متروپل بود
دیــروز مصاحبه ای از مســئول حراســت 

ساختمان ویران شــده متروپل واکنش های 
زیــادی به دنبال داشــت. او به همشــهری 
آنالیــن گفته اســت:  قرار بــود پارکینگ 
ســاختمان متروپل در نوروز ۱۴۰۲ افتتاح 
 شود و بر اساس کاتالوگی که خود عبدالباقی 
 )مالــک ســاختمان( داده بــود و مــا بین 
 مــردم توزیع کــرده بودیم قــرار بود ۸۰۰ 
خودرو در این پارکینگ ها حضور داشــته 

باشند.
   عبدالباقی می خواســت در این ساختمان، 
ســینمامتروپل را نیــز افتتــاح کنــد. وی 
خاطرنشــان کرد: اگر این ساختمان افتتاح 
رسمی شده بود و ۸۰۰ خودرو در ساختمان 
حضور داشــتند و سینما و فروشگاه ها کامل 
راه می افتادند و چنین فاجعه ای مثاًل ساعت 
۹ شب در خیابان شلوغ امیرکبیر آبادان رخ 
می داد، می توانست نزدیک به چهار هزار نفر 

را به کام مرگ بکشد.

عملیات انفجار ساختمان متروپل منتفی شد 
  

 بــا آن که می دانســتم او یک تبهکار 
حرفه ای است و هیچ کس دوست ندارد 
به او نزدیک شود اما من فکر می کردم 
حاال که به تازگی از زندان آزاد شده است 
سرکار می رود و اوضاع مالی خوبی دارد 
ولی زمانی که بــرای رفع نیاز مالی نزد 
 او رفتم با پیشــنهاد زورگیری با چاقو 

روبه رو شدم و ...
نوجوان ۱۶ ساله ای که در عملیات ضربتی 
نیروهای کالنتری و به اتهام زورگیری های 
خون آلود دستگیر شده است درحالی که بیان 
می کرد برای فرار از مجازات، ضربات چاقو 
را بر پیکر مال باخته فرود آوردم، به کارشناس 
اجتماعی کالنتری توضیــح داد: پدرم معتاد 
 اســت و مادرم نیز در خانه های مردم کار
 مــی کند.من هم که فقط یک خواهر بزرگ 
تر از خــودم دارم در نانوایی کار می کنم تا 
اندکی به امرار معاش خانواده کمک شود. اما 
زمانی که قرار بود خانواده ای به خواستگاری 
خواهرم بیایند سراغ یکی از دوستانم رفتم و 
۵۵۰ هزار تومــان از او قرض کردم تا برای 
خواهرم رخــت و لباس زیبا بخرم اما دیگر 
نتوانستم بدهکاری ام را بپردازم این درحالی 
بود که آن دوستم به پولش نیاز داشت و خیلی 
به من فشــار می آورد کــه بدهی ام را پس 
 بدهم در این شرایط هیچ کس به من اعتماد 
نمی کرد حتی صاحبکارم نیز این مبلغ را به 
من قرض نداد به همین خاطر تصمیم گرفتم 
نزد دایی ام بروم. او از تهبکاران حرفه ای بود 
و از راه خالف زندگی اش را می گذراند. او 
بارهــا به جرم مواد مخدر و درگیری و نزاع 
روانه زندان شــده بود به همین دلیل کسی 
جرات نمی کرد به »ســیامک« نزدیک شود 
ولی او که  مدتــی قبل و به تازگی از زندان 
بیــرون آمده بود چنین وانمود می کرد که به 
جوانی سر به راه تبدیل شده است و سرکار 
می رود. با شــنیدن این حرف ها به سراغ او 
رفتــم تا این مبلغ را از او قرض کنم و طلب 
دوستم را بدهم چرا که فکر می کردم شرایط 
مالی خوبی دارد ولی برخالف تصورم او نه 
تنها پولی به من نداد بلکه پیشنهاد کرد گوشی 
قاپی کنم تا هم بدهکاری هایم را بپردازم و 
هم برای خواهرم هدیه های گران قیمت بخرم 
و حتی به خانواده ام نیز کمک کنم. او چنان 
از مبالغ میلیونی وسوسه انگیز سخن می گفت 
که آرام آرام ترســم فرو ریخت. سیامک از 
سادگی گوشــی قاپی و راحتی فروش آن 
حرف زد و ســپس چاقویی را کف دســتم 

گذاشت و گفت اگر جایی طعمه ای مقاومت 
کرد از این چاقو استفاده کن. او ادامه داد من 
هنگام زورگیری کنار تو هستم و اگر اتفاقی 
افتاد بالفاصله جلو می آیم و تو را از معرکه 
فــراری می دهم و ... خالصه ســیامک که 
خودش یک تبهکار حرفه ای بود آن قدر از 
پولداری یک شبه برایم سخن گفت که من هم 
در رویاهای خودم کاخ می ساختم و در یک 
زندگی اشرافی فرو می رفتم باالخره حدود 
ساعت ۲۳ شــب بود که با یکدیگر به یکی 
از خیابــان های خلوت آمدیم. او در فاصله 
دورتری ایستاد و من هم در انتظار یک طعمه 
گوشی به دست ماندم طولی نکشید که مردی 
در حال گفت وگوی تلفنی به سمت من آمد 
و خیلی راحت از کنــارم عبور کرد دایی ام 
که به شــدت عصبانی شده بود در حالی که 
فریاد می زد چرا به اشــاره های من توجهی 
نمی کنی؟ و طعمه را مفت از دســت دادی! 
مرا ســرزنش کرد من هم با بیان این که از 
هیکل آن طعمه ترســیدم! دوباره از دایی ام 
فاصله گرفتم که ناگهان جوان دیگری از آن 
سوی خیابان به طرف من آمد. دسته چاقو را 
محکم فشار دادم و در یک لحظه گوشی را 
از دستش کشیدم ولی گوشی روی زمین افتاد 
و آن جوان در حالی که سروصدا می کرد و 
از رهگذران کمک می خواســت محکم مرا 
در آغوش گرفت در این هنگام بود که دیدم 
مردم به ســمت من هجوم آوردند و سیامک 
هم بالفاصله از محل فــرار کرد دیگریقین 
داشتم که راه گریزی ندارم ترس همه وجودم 
را فرار گرفته بود که در همان وضعیت تیغه 
چاقو را بر پیکر مالباخته فرود آوردم و بعد 
هم ضربات دیگــری زدم تا مرا رها کند اما 
با آن که مال باخته به شــدت مجروح شده 
بود و خون زیادی از پیکرش بیرون می زد 
مرا رهــا نکرد و من در محاصره رهگذرانی 
خشــمگین قرار گرفتم که صحنه دلخراش 
 خون ریــزی را دیده بودنــد در حالی که 
می ترســیدم در چنگ رهگذران خشمگین 
گرفتار شدم ناگهان نیروهای انتظامی از راه 
رســیدند و مرا به کالنتری انتقال دادند. در 
همین حال آمبوالنــس اورژانس هم از راه 
رســید و پیکر خون آلود مــال باخته را به 
مرکز درمانی برد. حاال هم از وحشت این که 
 حادثه تلخی رخ دهد پاهایم می لرزد چرا که 
نمی دانســتم مجازات زورگیــری آن قدر 
هولناک اســت که حتی تصور آن نیز به یک 

کابوس ترسناک می ماند و ...

ماجرای دزد خون ریز! 

در امتداد تاریکی

سرویس حوادث// سربازان گمنام امام زمان )عج( موفق 
به کشف ۸۰۰ هزار تن کاالی اساسی از جمله نهاده های 

دامی به ارزش بیش از 7 هزار میلیارد تومان شدند. 
وزارت اطالعات در اطالعیه ای از کشف هفت هزار میلیارد 
تومان کاالهای استراتژیک کشور توسط سربازان گمنام امام 
زمان )عج( خبر داد. متن اطالعیه وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی ایران به این شــرح است: »همزمان با اجرای طرح 
مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه  ها و ضرورت مقابله 
بــا قاچاق و عرضه خارج از شــبکه کاالهای اساســی و 
استراتژیک کشور برای برقراری آرامش در فضای اقتصادی، 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در وزارت اطالعات موفق به 
کشف ۸۰۰ هزار تن از این دست کاالها از جمله نهاده های 

دامــی به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد تومان در تعدادی از 
استان های کشور شدند. در راستای برخورد با این تخلفات، 
۷۵ نفر تاکنون دستگیر و تحویل قوه قضائیه شده اند. تعدادی 
از افراد دستگیر شده با جعل اسناد دولتی و در پوشش وارد 
کردن کاالهای اساسی، اقدام به وارد کردن بیش از ۳۶۵ تن 
غذای ســگ و ... با ارز ترجیحی نموده بودند. همچنین در 
پی دریافت گزارش هایی مبنی بــر قاچاق روغن خوراکی 
تزریق شــده به بازار برای مصرف مردم در ۳ استان شرقی 
به کشورهای همســایه، اقدامات کنترلی انجام و مشخص 
 شــد بیش از ۶۰ درصد روغن این اســتان ها توسط شبکه 
سازمان یافته قاچاق به خارج کشور انتقال می یابد. لذا پس 
از انجام اقدامات اطالعاتی، اعضای این شبکه شناسایی شده 

و ۶۵ نفر از اعضای آن با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی 
معرفی شدند.«

کشف 7 هزار میلیارد کاالی استراتژیک کشور توسط وزارت اطالعات 

ســرویس حوادث// حمله سگ ولگرد در 
یکی از باغ های اطراف شهرســتان تبریز 
منجر به مصدوم شــدن و قطع عضو ۵ نفر 

شد.
وحید شــادی نیا ســخنگوی اورژانس استان 
آذربایجان شــرقی در تشریح این حادثه گفت: 
روز جمعه اعضای یک خانواده به باغ شخصی 
خود در اطراف شهر تبریز رفته بودند که ناگهان 
کودک پنج ســاله خانواده مورد هجوم ســگی 
ولگرد در باغشــان قرار گرفت. پدر خانواده با 
دیدن این صحنه به کمک فرزندش شــتافت و 
کودک را از دســت سگ نجات داد اما خودش 

مورد هجوم ســگ قرار گرفت. همسایگان که 
متوجه این حادثه شده بودند بالفاصله به کمک 
پدر و پســر آمدند اما در این درگیری انگشت 
دو نفراز همســایه ها بر اثر گازگرفتگی ســگ 
قطع شد. سخنگوی اورژانس استان آذربایجان 
شــرقی در ادامه گفت: پس از این حادثه سگ 
که از باغ فــرار کرده بود بین راه ناگهان به یک 
زن ۶۰ ســاله نیز حمله کرد که باعث مصدوم 
شدن وی شد. تمامی مصدومین بالفاصله تحت 
اقدامات درمانی اورژانس قرار گرفته و توسط 
سه دستگاه آمبوالنس به بیمارستان سینای تبریز 

انتقال یافتند.

 سگ ولگرد 5 نفر را راهی
 بیمارستان کرد

شهادت مأمور پلیس سیستان و بلوچستان

ناجوانمردانه  حمله  حوادث//  ســرویس 
اشرار مسلح به خودروی شخصی یکی از 
مأموران انتظامی شهرستان دلگان، منجر 

به شهادت سرگرد »راه انجام« شد.
سردار احمد طاهری در این باره گفت:خودروی 
شخصی ســرگرد عباس راه انجام، از مأموران 
جان برکف پلیس پیشگیری شهرستان دلگان 

کــه به همراه خانواده در حال طی مســیر در 
محور ایرانشهر به دلگان بود، مورد شناسایی 
اشــرار مســلح قرار گرفت و آنها به صورت 
ناجوانمردانه ای با سالح کالشنیکف به سمت 
خودروی این مأمور شلیک و از صحنه متواری 
شــدند. فرمانده انتظامی اســتان سیستان  و 
بلوچستان افزود: متأسفانه بر اثر این تیراندازی 
سرگرد راه انجام به درجه رفیع شهادت نایل آمد 
و همسر وی نیز مجروح و با حضور نیروهای 
امدادی به بیمارســتان منتقل شــد. تحقیقات 
تخصصی پلیس برای شناســایی و دستگیری 
عامالن متواری این جنایت آغاز شــده است 
که نتیجه اقدامات صورت گرفته متعاقبًا اعالم 

خواهد شد.

آگهی مز ایده ) نوبت اول (   
 شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندر عباس به موجب پرونده اجرائي0001475ب در خصوص دعوي سید رشید میر الماسي علیه مرجان تجارت دریا 

که محکوم به فروش ملک مسکوني گردیده است که در این راستا ملک مسکوني به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود .
 خالصه گزارش بازدید: مشــخصات ملک : طبق اســتعالم اداره ثبت ، شــش دانگ عرصه و اعیان بنام آقای جواد حاجبي به آدرس میدان یادبود - بلوار صیادان 
-ساختمان ارم با پالک ثبتي 55 فرعي از 9792 اصلي بخش یک به شماره ثبت 2249785549 وشماره سریال 275713ب 95 به مساحت 84.9 متر مربع در طبقه 
هفتم یک آپارتمان 10 طبقه با اسکلت بتنی با نماي اصلي کامپوزیت و نمای سنگ شسته با انباري و پارکینگ قرار دارد. مشخصات فني: درب ورودي چوبي ضد 

سرقت - کف سرامیک ، دیوارها کاغذ دیواری و سنگ آنتیک وسقفها گچبري ونورپردازي و آشپزخانه اوپن با کابینت mdf و کمد دیواری mdf ، سرویس بهداشتی با کف وبدنه کاشي 
وسقف کاذب، سیستم سرمایشی کولر اسپیلت، کف در تمامي طبقات سنگ ودیوار زیر زمین سرامیک و دیوار مابقي طبقات سنگ کف و دیوار راه پله سنگ ودارای پارکینگ و انباري اختصاصي 
و دو عدد آسانسور مي باشد . نظریه کارشناسي : با عنایت به موقعیت ، مساحت ، دسترسي و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هر گونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص 
 حقیقي و حقوقي و فارغ از موارد بازداشتي و رهني و نداشتن احتمال هر گونه مغایرت هاي مربوطه به حدود ثبتي و نداشتن هر گونه منعي از جهات قانوني ، حقوقي و شرعي جهت معامله و 
عدم دیون و بدهي هاي احتمالي بابت مالیات ، عوارض ، جرایم و غیره به بانک ها و اشخاص حقیقي و حقوقي و سایر بدهي هاي مشابه و تعهدات و دیوني که ممکن است وجود داشته باشد 
و چنانچه بال معارض باشد ، ارزش ملک با احتساب عرصه و اعیان با ارزش متعلقات آن جمعا مبلغ 13.584.000.000 ریال )سیزده میلیارد و پانصد و هشتاد وچهار میلیون ریال اعالم میگردد. 
1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد . 2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. 3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از 
انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملي شعبه دادگستري تودیع و 
قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .4 - اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 5- مزایده در روز شنبه ساعت 9 مورخ1401/04/04 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني 
دادگستري بندر عباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبین مجتمع قضایي 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 انقضای 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 اجراي احکام 

مدني دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند. 
مجتبی عطایی زاده بندری _  دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی تغییرات  
 شرکت تخلیه وبارگیری مروارید سفید بیابان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 1243 وشناسه ملی 10862087812 به استناد 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/09/16که طی نامه شماره 99/215مورخ 99/11/2 
به تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیریک 
رســیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت 

مدیره برای مدت سه ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عیسی آذر مهر به شماره ملی 
3421330549 محســن زرهی زاده به شــماره ملــی 3422026347 ابراهیم زرهی زاده 
به شــماره ملی 3410015205 محمد پرموته به شــماره ملی 3422298304 )عضو علی 
البدل ( شمســی رئیسی به شماره ملی 3410052410 )عضو علی البدل ( - مجید زرهی 
زاده به شــماره ملی 3422303480 به ســمت بازرس اصلی و نازنین بنار به شماره ملی 
3410277919 به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای سال مالی 1399 انتخاب شدند . 

شناسه اگهی  )1325892(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب

آگهی تغییرات  
شرکت تخلیه وبارگیری مروارید سفید بیابان شرکت تعاونی به شماره 

ثبت 1243 و شناسه ملی 10862087812 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/09/16که طی نامه شماره 99/215مورخ  
99/11/2به تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیریک 
رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضای هیئت 
مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : عیســی آذر مهر به شماره ملی 

3421330549 به ســمت مدیرعامل و منشــی هیئت مدیره محسن زرهی زاده به شماره ملی 
3422026347 به سمت رئیس هیئت مدیره ابراهیم زرهی زاده به شماره ملی 3410015205 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد پرموته به شماره ملی 3422298304 به سمت عضو هیئت 
مدیره )عضو علی البدل ( شمسی رئیسی به شماره ملی 3410052410 به سمت عضو هیئت 
مدیره )عضو علی البدل ( - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک . سفته. 
برات و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل و اوراق عادی و نامه ها با 

امضای مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود   . شناسه اگهی)1325897(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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مدیر آموزش و پرورش بندرخمیر خبر داد
کسب رتبه برتر امور بانوان آموزش  وپرورش 

بندرخمیر در ارزیابی های استانی
  امین درســاره ســرویس شهرســتان// مدیر آموزش  وپرورش 
بندرخمیر از موفقیت امور بانوان آموزش  و پرورش این شهرستان در 
ارزیابی های صورت گرفته توســط اداره کل آموزش وپرورش استان 
خبر داد و گفت: امور بانوان آموزش  و پرورش شهرســتان بندرخمیر 
از مجموع 35 امتیاز مورد نظر در شــاخص های تعیین شــده موفق 
 به  کســب 35 امتیاز کامل شــده اســت. به گزارش خبرنگار دریا، 
علی یگانه افزود: بهبود وضعیت بهداشــتی، زنان سرپرست خانوار، 
خوب زیســتن، گفتگوی مؤثر، مشارکت اجتماعی، حقوق شهروندی 
و طرح نگهداشت منابع انســانی ازجمله موارد مورد ارزیابی توسط 
اداره کل آموزش وپرورش اســتان بوده است.وی اظهار داشت: حوزه 
امور بانوان  می تواند با آسیب شناســی وضع موجود جامعه و توجه 
ویژه به سبک زندگی و مسائل خانواده در جهت ارتقای جایگاه بانوان 
نقش مؤثری داشته باشد.مدیر آموزش  و پرورش شهرستان بندرخمیر 
 با قدردانی از تالش های سعیده شعبانی کارشناس امور تربیتی و مسئول 
 امور بانوان آموزش  و پرورش این شهرستان خاطرنشان ساخت: بیش از 
 نیمــی از فرهنگیان شهرســتان را بانوان تشــکیل می دهند که نقش 
تأثیرگذار و مهمی در بهبود و رشــد برنامه های آموزش وپرورش ایفا 

می نمایند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد
رفع تصرف ۱۱ هزار و ۸۵۱ متر مربع 

از اراضی ملی و دولتی در قشم
   سرویس شهرستان//  رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع 
تصرف سه قطعه از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم به مساحت ۱۱ 
هزار و ۸5۱ متر مربع خبر داد. مجتبی قهرمانی اظهار داشــت: ارزش 
تقریبی اراضی اعاده شــده ۴3 میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است.وی 
افزود: رفع تصرفات به دســتور دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
قشم و توسط یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی و اجرائیات منطقه 

آزاد با همکاری ماموران نیروی انتظامی به مرحله اجرا درآمده است.
رئیس دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اولویت های پانزده گانه 
مطرح شــده در ابتدای سال ۱۴۰۱ توســط رییس عدلیه به ویژه در 
خصــوص لزوم صیانت از اراضی ملی، دولتــی و عمومی و برخورد 
بدون اغماض با سودجویان و سوداگران، گفت: دادگستری کل استان 
هرمزگان در راستای عمل به دستورات و تاکیدات رییس قوه قضاییه 
در این عرصه پای به میدان عمل گذاشــته و برخورد بدون اغماض با 
دســت اندازان به اراضی ملی، دولتی و عمومی را در دستور کار ویژه 
خود قرار داده اســت.به گزارش ایرنــا، قهرمانی با بیان اینکه یکی از 
گلوگاه های فســاد، تصرف اراضی ملی و دولتی است، افزود: در دوره 
تحول و تعالی قوه قضاییه هیچگونه چشــم پوشــی برای برخورد با 
متصرفان غیرقانونی اراضی ملــی و دولتی صورت نخواهد گرفت و 
دستگاه قضایی استان هرمزگان نیز با همکاری سایر نهادها در راستای 

آزادسازی تصرفات غیرمجاز از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

خبری

شهرستان

سرویس شهرستان//  معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم 
از ساماندهی و ایمن سازی گودهای رها شده و پر خطر در این جزیره 

خبر داد. 
   این مطلب را ســیدمحمد قدسی در حاشــیه بازدید میدانی و بررسی 
از آخرین وضعیت گودهای رها شــده و پرخطر شهر قشم که به همراه 
جمعی از مدیران زیر مجموعه این معاونت در نگین خلیج فارس انجام 

شد، عنوان کرد.وی ادامه داد: وجود گودهایی که در سنوات گذشته ایجاد 
شده و بنا بر دالیلی و ایمن سازی نشده است، باعث شده که این گودها 
به یکی از مخاطرات جدی برای شهر قشم و شهروندان آن تبدیل شود.به 
گفته معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم؛ با توجه به وضعیت 
گودبرداری ها به ویژه گودهای رها شده در سطح شهر، ضروری است در 
اسرع وقت ضمن ارایه لیست گودهای رها شده به همراه مشخصات کامل 

آنها و اقدامات انجام شده در خصوص ایمن سازی و  رفع خطر از گودها 
ارائه شود.قدســی هدف از انجام این بازدیدها را شناسایی، ساماندهی و 
ایمن سازی گودهای رها شــده و پرخطر شهر دانست.به گزارش ایرنا، 
وی خاطرنشان کرد: به منظور بهبود و پیگیری ویژه وضعیت گودهای رها 
شده و پرخطر، جلساتی پیرامون بررسی وضعیت ایمنی به صورت مستمر 
برگزار می شود و مجدانه پیگیر رفع خطر گودهای نا ایمن منطقه می باشیم.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم :

گودهای رها شده و پر خطر قشم ایمن سازی می شوند

آزاد  منطقه  مدیرعامل  شهرستان//  سرویس 
قشم بر لزوم ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی 

و درمانی در جزیره قشم تاکید کرد.
    افشــار فتح الهی در این جلسه رفع مشکالت 
موجود در حوزه بهداشــت و سالمت ساکنان را 
از مهمترین اولویت های ســازمان منطقه آزاد 
قشم دانست.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
همچنین ضرورت بهینه سازی و ارتقای تجهیزات 
و توسعه ســرانه درمانی جزیره را با هدف رفع 
مشــکالت موجود در حوزه های بهداشــتی و 
 ســالمت ســاکنان جزیره مورد تاکید قرار داد.

فتــح الهــی عنوان کرد: ســالمت ســاکنان و 

گردشگران در جزیره قشم و ایجاد امنیت روانی، 
تاثیر مستقیمی بر توسعه فعالیت های اقتصادی، 
سرمایه گذاری و معرفی این جزیره به عنوان یک 

منطقه گردشگری ایمن دارد.
  همچنین ظرفیت های موجود در قشــم جهت 
همکاری با وزارت بهداشت با هدف تبدیل این 
جزیره به مقصدی برای گردشــگری درمانی و 
پزشــکی در داخل و خــارج موضوع دیگری 
بود که در این جلســه مطرح شد.بر اساس این 
گزارش، دکتر علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 
نیز در این جلسه با استقبال از نکات مطرح شده 

توسط مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم، از 
برنامه ریزی جهت ارائه خدمات مناسب و ارتقا 
کیفیت خدمات بهداشــتی و درمانی در جزیره 
قشم اســتقبال کرد.به گزارش مهر، گفتنی است 
این جلسه افشار فتح الهی، رئیس هیات مدیره و 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، سعید محمد، 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد کشور و دکتر علیرضا زالی، رییس دانشگاه 
 علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی 

شهید بهشتی حضور داشتند.

 حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله آتش باعث انقراض نسل آنان 
و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

 سرویس شهرستان// رئیس شورای اسالمی شهر هشتبندی گفت: قطعی پی 
در پی آب شرب مردم شهر هشتبندی را به ستوه آورده است.

   محمد پورمحمدی در خصوص آخرین وضعیت مشکالت تامین آب شرب مردم 
که باعث ایجاد نارضایتی های گسترده ای شده است، عنوان کرد: به دلیل بی برنامه 
گی مدیریت آب و فاضالب توکهور و هشــتبندی شاهد قطعی مکرر آب شرب 
مردم هستیم که باعث ایجاد نارضایتی گسترده ای از مدیریت آب شده است.وی 
افزود: کمبود منابع آبی در استان برکسی پوشیده نیست و مردم نیز بر این مهم واقف 
هســتند و صرفه جویی را در دستور کار قرار داده اند ولی متاسفانه بی برنامگی 
و ضعف مدیریت آب و فاضالب موجب قطعی طوالنی آب شرب مردم محالت 
مختلف شهر هشتبندی شده است که باعث مشکالت بسیاری از مردم شده است.
پورمحمدی گفت: با توجه به ناتوانی مدیریت آب و فاضالب توکهور و هشــت 
بندی در حل مشکالت تامین آب شرب مورد نیاز مردم از فرماندار ویژه شهرستان 
میناب و مدیر عامل آب و فاضالب اســتان تقاضا می شود برای حل مشکل به 

صورت جدی ورود کنند.
    وی تصریح کرد: حفر چاه جدید و اصالح شــبکه فرســوده محالت شــهر 
هشــتبندی برای جلوگیری از هدر رفت آب و حل مشکل مردم ضروری است.
رئیس شورای اسالمی شهر هشتبندی، خاطرنشان کرد: عدم ورود به موقع مسئوالن 
برای مدیریت آب و تامین آب شــرب مردم زمینه ایجاد نارضایتی های گسترده 
اجتماعی خواهد شد که تبعات آن با مسئوالن و دستگاه های اجرایی ذیربط است 
 و شورای شهر هشدار های الزم را به مسئوالن ذیربط داده است.به گزارش مهر؛ 
وی اظهار داشــت: از مدیرعامل آب و فاضالب اســتان تقاضا می شــود برای 
جلوگیری از گســترش نارضایتی های مردمی در اسرع وقت از زیرساخت های 
آبرســانی شهر هشتبندی بازدید و دستورات الزم را رفع مشکل تامین آب مردم 

صادر کند.

رئیس شورای اسالمی شهر هشتبندی:

قطعی پی در پی آب شرب 
 عبدالحســن اسدپور ســرویس شهرستان  مردم را کالفه کرده است

//  مدیر عامل شــرکت گاز اســتان هرمزگان 
درحاشیه بازدید میدانی از پروژه خط انتقال گاز 
به شهرستان بندرلنگه، از پیشرفت مطلوب آن 

خبرداد.
  به گزارش خبرنــگار دریا، فواد حمزوی، مدیر 
عامل این شرکت در حاشیه بازدید میدانی از پروژه 
خط انتقال گاز به شهرستان بندرلنگه، افزود: این 

پروژه گازرسانی با تالش شبانه روزی همکارانمان 
از پاییز سال گذشــته تاکنون عملیاتی شده و از 
پیشــرفت مطلوبی برخوردار اســت.وی افزود: 
پیمانکار این طرح، شرکت جهاد نصر بوده و خط 
انتقال گاز از سه راهی چارک به شهرستان بندرلنگه 
و به طول ۷۲ کیلومتر لوله ۲۰ اینچ با اعتباری بالغ 
بر 5۲۰۰ میلیارد ریال  در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خود و رفاه بیشــتر مردم اســتان برای 

استفاده از گاز طبیعی، به ایجاد زیرساخت ها جهت 
توزیع این نعمت خدادادی، اقدام کرده است. گفتنی 
است در این بازدید از روند اجرایی پروژه و محل 
انشــعاب خط انتقال بندرلنگه از خط انتقال 5۶ 
اینچ بندر گرزه در بندر چارک و اقدامات مســیر 
سازی، ریسه، جوشکاری و محوطه سازی سایت 
های ایستگاه  بازدید مشترک با حضور مدیرعامل، 
سرپرست امور مهندسی و اجرای طرح ها، رئیس 

بازرسی فنی و نشت یابی، سرپرست امور حقوقی، 
رئیــس و همکاران اجرا ی طــرح ها، رئیس و 
 HSE همــکاران خدمات فنی و نماینــده امور
شرکت گاز استان هرمزگان صورت گرفت.شایان 
ذکر است  آیین عملیات اجرایی پروژه خط انتقال 
گاز به شهرســتان بندرلنگه بــا حضور رئیس و 
اعضای کمیسیون عمران و نماینده غرب استان در 
مجلس، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، 
مسئولین شــرکت گاز استان هرمزگان ، فرماندار 
شهرستان بندرلنگه، شهردار و شورای اسالمی شهر 
بندرلنگه و مردم این شهرستان در آبان ماه ۱۴۰۰ 

برگزار شد.

مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان :

عملیات گازرسانی  به بندرلنگه از پیشرفت خوبی برخوردار است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد

 لزوم ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی 
و درمانی در قشم

 ســعیده دبیری نژاد ســرویس شهرســتان// رئیس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان قشــم در خصوص 
راه های ارتقای  مبارزه با قاچاق چوب و زغال نشستی مشترک 

با رئیس تعزیرات این شهرستان خبر داد.
 به گــزارش خبرنگر دریا؛ محمودی زاده گفت: در نشســتی 

مشترک با رئیس تعزیرات در خصوص راه های ارتقای  مبارزه 
با قاچاق چوب، زغال و محصول فرعی از عرصه های جنگلی 
در قشم مورد بحث و بررسی قرار گرفت  قاچاق چوب توسط 
افراد سودجو به منابع طبیعی و سرمایه ارزشمند ملی ضربه وارد 

می کند.

   محمودی زاده از مردم خواســت در صورت مشاهده هرگونه 
سوء اســتفاده از منابع طبیعی و تخریب زمین های ملی موارد 
را برای بررســی و اقدام به موقع به مسئوالن امر به خصوص 
این مجموعه در این شهرســتان اعالم کنند که این موارد به جد 

پیگیری می شود.

فراخوان  مناقصه عمومي )ارزیابی ساده(
شرکت ملي نفت ایران

شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهره برداري نفت و گاز 

آغاجاري)سهامي خاص(

الف-   شرح مختصر: 1- خدمات فوق الذکر توسط 30 نفر روز صورت مي پذیرد . 2-  تهیه و تأمین کاال و مواد مورد نیاز خدمات 
بعهده و هزینه پیمانکار مي باشد . ب-   برآورد کارفرما/ محل و مدت انجام  : 1- محل انجام خدمات ، حوزه عملیاتي  شرکت  

بهره برداري نفت و گاز آغاجاري  مي باشد . 2-  مدت انجام خدمات از تاریخ ابالغ شروع به کار، یکسال شمسي مي باشد . 
3- برآورد تقریبي کارفرما معادل -/ 832ر278ر917ر101 ریال بدون احتساب درصد سهم و هزینه مدیریت پیمانکار میباشد .  

ج -   شرایط مناقصه گران متقاضي : - داشتن گواهینامه تعیین صالحیت و گواهینامه تأیید صالحیت ایمني  معتبر از اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي .   -   ارائه آگهي تاســیس و آخرین تغییرات معتبر شــرکت پیمانکاری . -  ارائه آخرین نســخه تأیید شده 
از صورت هاي مالي حسابرســي شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حســابداران رسمي در هنگام انعقاد قرارداد 
الزامي اســت . -  ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ-/ 000ر864ر095ر5 ریال و همچنین ده درصد 
 مبلغ پیمان )درصورت برنده شــدن( بعنوان تضمین انجام تعهدات ، ضمنا در تعیین برنده مناقصه و در شــرایط برابر اولویت با 
شرکت هاي بومي مي باشد .  -  ارائه رسید وجه صادره از سوي حسابداري کارفرما مبني بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب 
IR190100004001119106377061  تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران بنام شرکت بهره برداري 
نفت و گاز آغاجاري . -   مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاري تصویر تضمین از طریق 
سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir الزم است بصورت حضوري به دفتر کمیسیون مناقصات در امیدیه محوطه غیر صنعتي 
شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري ساختمان 300 اتاق 306 در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نماید . -  متقاضي 
براساس ماده 22 قانون برگزاري مناقصات موظف به اعالم شماره دورنگار فعال بمنظور ارسال مکاتبات مي باشد و ارسال هرگونه 
مکاتبه به دورنگار اعالمي به منزله تصدیق دریافت آن از سوي متقاضي است .  -  قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ 
کیفیت ارائه گردد . د- محل و مهلت دریافت اســناد   : از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مي آید ظرف مهلت مقرر در 
این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگي از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي 
هاي الزم وفق بند الف ماده 11 آئین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات بر روي مدارک ارســالي مناقصه گران 
بعمل آید . 1-  مهلت دریافت اســناد بصورت الکترونیکي )غیر حضوري( از ساعت 8:00  تاریخ  02 /03/ 1401  لغایت ساعت 
14:00  تاریخ 1401/03/11      -  2- مبلغ خرید اسناد مناقصه 000ر600 ریال و شماره حساب واریز از طریق درگاه موجود در 
سامانه به نشاني www.setadiran.ir مي باشد .  ه-  محل  ، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها : متقاضیان مکلفند پیشنهادات و 
پاسخ استعالم ارزیابي خود را حداکثر تا ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه 
 ستاد تسلیم نمایند . ضمناً پیشنهادات در همان روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده 
مناقصه گران یا معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است . ضمناً مهلت و محل تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
حداکثر تا ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 در محل کمیسیون مناقصات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در 
آدرس فوق الذکر مي باشد . ضمنا در صورت تغییر تاریخ های مذکور ،در اسناد مناقصه به مناقصه گران اعالم می گردد .همزمان 

ارائه معرفي نامه و کارت ملي براي متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروري مي باشد .
نشاني : خوزستان- امیدیه- محوطه صنعتي- ساختمان 300-    اتاق 303- امور حقوقي و قراردادها تلفن 06152627701

 http:/iets.mporg.ir          ,   www.shana.ir       ,      www.nisoc.ir

روابط عمومی شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري
چاپ نوبت اول :  1401/03/09 - چاپ نوبت دوم :  03/11 /1401

نوبت اول

مناقصه عمومي یك مرحله اي شماره م م آج/1400/0099  شماره فراخوان ثبت شده در سامانه ستاد 2001093228000037(    
مربوط به  تأمین نیروي انساني انجام خدمات ناجیان غریق و سر ناجیان استخرهای شماره 1 و 2 امور ورزش

• توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي )توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مي باشد .

شناسه آگهی : 1323553

آگهی مناقصه عمومی 
با اخذ سپرده

RHS- 0148904 - T 17 : درخواست شماره
موضوع آگهی : 

R134     خرید گاز
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول

a

نشست روسای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و تعزیرات قشم 

طرح :  بیتا  
هوشنگی



ورزشي

طالع بینی

7
دوشنبه 9 خرداد 1401

28 شوال 1443

سال بیست ویکم شماره 3893

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
امروز باید عمل گرایی خود را نشان دهید و اموری را که 
در دست دارید از مرحله ی مقدماتی به مرحله ی عملی 
برسانید. ماه نو در صورت فلکی ثور دومین خانه یعنی 
خانه ی خود ارزشی را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب می شود بر به 
دست آوردن نتایج محسوس تمرکز کنید و افکار غیر واقعی را از خودتان 
دور کنید. اما لزومی ندارد که یک باره دست به معجزه بزنید. امروز اگر به 
مقدار اندکی پیشرفت کنید کافی است تا در مسیر درست قرار بگیرید و به 
این ترتیب می توانید زیربنای موفقیتی پایدار را رقم بزنید..

  اردیبهشت :
در لبه ی یک فرصت اســتثنایی قــرار گرفته اید که می 
تواند مسیرتان را به طور کل عوض کند. امروز در طالع 
شما خورشید گرفتگی به چشــم می خورد، از این رو مجموعه ای از 
احساسات با طراوت غافلگیرتان می کنند و موجب می شوند که مسیر 
 درســت را انتخاب کنید. اما باید با احتیاط پیــش بروید، زیرا به نظر 

می رسد که افکارتان از اعمال تان پیش افتاده اند.
  خرداد :

امروز ممکن است با چیزهایی برخورد کنید که برخالف 
ظاهرشــان به نظر می رسند، زیرا ماه نو در طالع شما به 
 دوازدهمین خانه یعنی خانه ی اســرار وارد شده است. 
تکه های اصلی معما ممکن اســت هنوز پیدا نشده باشند، بنابراین نمی 
توانید تصویر کلی را به درســتی درک کنید و باید اطالعات بیشتری به 
دســت آورید. هر چیزی که در اطراف تان اتفاق می افتد را یک سرنخ 

بدانید، حتی اگر دلیل روشنی برای آن پیدا نکردید. 
   تیر :

اگرچــه دیگران می توانند کمک تــان کنند تا امروز بر 
ســر وظایف تان بمانید، اما نباید توصیه های آن ها را 
کورکورانه دنبال کنید. خورشــید گرفتگی در طالع شما 
بر یازدهمین خانه یعنی خانه ی شــبکه های اجتماعی سایه می افکند، 
بنابراین می توانید به دوستان تان رجوع کنید که راهنمای قابل اعتمادی 
در این مسیر هستند. در یک دو راهی گیر افتاده اید؛ هر کدام از مسیرها 
را که انتخاب کنید دیگر راه برگشتی وجود نخواهد داشت. تا می توانید 
وقت بگذارید تا پیامدهای تصمیمات کنونی تان را بررسی کنید و سپس 

در مسیر انتخابی پیش بروید.
    مرداد :

امروز ممکن است احساس کنید که کسی کلید نورافکنی 
 را که به سمت فرصت های شغلی شماست دست کاری 
می کند. این حرکت ناگهانی شــما را شگفت زده خواهد 
کرد، زیرا خورشــید گرفتگی ای که در دهمین خانه از طالع شما یعنی 
خانــه ی موقعیت های اجتماعی اتفاق افتاده موجب می شــود تا افق 
های جدیدی در زمینه ی شغلی پیش روی تان قرار بگیرند. خوشبختانه 
می توانید تصمیمات مثبتی اتخاذ کنید که اهداف بلند مدت تان را تحت 

الشعاع قرار می دهند، البته باید زود بجنبید و موقعیت را بسنجید.
 شهریور :

از انــرژی ماه نو در صورت فلکی ثور اســتفاده کنید تا 
بتوانید نقشه های کاربردی برای آینده ی تان طرح ریزی 
کنید. فعل و انفعاالت کهکشــانی بر نهمین خانه از طالع 
شما یعنی خانه ی ماجراجویی ها تأکید می کنند، از این رو ممکن است 
برنامه هایی برای اوقات آخرهفته داشته باشید. یا شاید هم به این فکر 
می کنید که همه چیز را درگرگون کنید، مثاًل به یک سفر خارجی بروید یا 
مسیری معنوی را در پیش بگیرید. اکنون همه چیز شدنی و ممکن است، 
فقط باید به خاطر داشــته باشید که تغییرات را به آهستگی و با تأملی 

محتاطانه دنبال کنید. 
 مهر :

 موضوع اصلی امروز تجربه ی مســیرهایی اســت که 
لذت هــای جدیدی را در اختیارتان قرار می دهند، زیرا 
ماه نو در صورت فلکی ثور به هشتمین خانه در طالع شما 
یعنی خانه ی روابط و صمیمیت ها قدم گذاشته است. این که بخواهید هم 
به اولویت های تان توجه کنید و هم اوقاتی را صرف امور دلپذیر مانند 
خوردن غذاهای خوشــمزه و گوش کردن به موسیقی های پر احساس 
کنید گمراه کننده به نظر می رســد. آن قدر زمان ندارید که خودتان را با 
مسایلی این چنین سرگرم کنید، باید تا می توانید از لحظه های پیش رو 

نهایت استفاده را ببرید .
  آبان :

به دســت آوردن ثبات در روابط کنونــی تان مانند یک 
شمشیر دو لبه شده است. به دنبال امنیت عاطفی و احساسی 
هستید، اما امنیت بیش از حد موجب می شود تا از خود 
راضی به نظر برســید. ماه نو در صورت فلکی ثور به هفتمین خانه در 
طالع شــما یعنی خانه ی معاشران وارد شده است و زمینه را برای امور 
ماورایی فراهم کرده، از این رو می توانید مراسمی معنوی با دوستان تان 

ترتیب دهید.
  آذر :

ماه نو در صورت فلکی ثور به ششــمین خانه در طالع 
شما یعنی خانه ی خود بهسازی وارد شده، پس فرصت 
مناسبی اســت تا به امور مربوط به سالمتی توجه کنید. 
معاینات ســالیانه را انجام دهید و جهت بررسی سالمت دندان های تان 
از پزشــک مربوطه نوبت بگیرید. برای ارزیابی رژیم غذایی کنونی تان 
کمی بیشــتر وقت صرف کنید و به برنامه های ورزشی تان هم نگاهی 
بیندازید. سعی کنید به این فکر کنید که چه طور می توانید سالمتی تان را 
با تغییرات کوچک در زندگی روزانه افزایش دهید، البته این تغییرات باید 

در طول زمان ثابت شده باشند.
  دی :

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

را رقم بزنید. 
 بهمن :

امروز باید با موضوعات پایه دست و پنجه نرم کنید، مثاًل 
این که به خاطر امنیت عاطفی و احساســی که خانه و 
خانواده در اختیارتان می گذارد چه بهایی باید بپردازید. اکنون زمان آن 
است که به طور عمیق در روح تان به کنکاش بپردازید. این کنکاش به 
معنی پرســه زدن در خاطرات کودکی و گم شدن در ضمیر ناخودآگاه 

نیست. 
 اسفند : 

ریتم روزانه ی زندگی تان دوباره سرعت گرفته و اصاًل اهمیتی ندارد که 
چه قدر کار روی سرتان ریخته است. اما با وجود مشغله 
های اضافه شده، باز هم این قابلیت را دارید که افکارتان 
را به شــکلی واضح با دیگران در میان بگذارید. ماه نو در 
صورت فلکی ثور سومین خانه را در طالع شما یعنی خانه 
ی روابط تحریک می کند و موجب می شود تا روزهای فعال و پر مشغله 

ای در ماه آینده داشته باشید.
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مصاحبه اختصاصی // باشگاه خلیج فارس در دهه ۶۰کار خود 
را از دسته روستایي شــروع ودر دهه ۸۰قهرمان مسابقات 
لیگ میناب وراهي مســابقات زیر گروه استاني وقهرماني 
لیگ دسته دو استان وصعود به لیگ یک وهمچنین قهرماني 
در لیــگ یک در اوایل دهه ۹۰وصعود به لیگ برتر اســتان 
وقهرماني در لیگ برتر در ســال ۹۵وحضور در مســابقات 
 قهرماني لیگ ســه تا ســال ۱۴۰۰ را در پرونده خود دارد. 
به همین دلیل گفتگوی با اسماعیل سالفی رئیس هیات مدیره 

باشگاه خلیج فارس میناب داشتیم که در ادامه می خوانید .
 دریا : خودتان را به طور کامل معرفی نمایید؟

با ســالم وعرض ادب واحترام خدمت  خوانندگان گرامی روزنامه 
دریا امیدوارم که گفتگوي مفیدي باشــد به نفع ورزش شهرستان 
میناب ، اســماعیل سالفی رئیس هیات مدیره باشگاه خلیج فارس 

میناب هستم .
دریا »چه  عاملی باعث شــد  که در اوج جوانی تیمداری را 

انتخاب کردید؟
شور جواني ،عالقه بسیار زیاد که به فوتبال  داشتم وتحقق آرزوي 
پدر مرحومم محمد ســالفي که درود مي فرســتم به روحشــون 
وهمچنین خدمتي که از طریق ورزش میتوانستم براي جامعه داشته 

باشم.
دریا مشوق شما در تیمداری چه کسانی بودند؟

مرحــوم علي رنجبري ،احمــد بهرماني از پیشکســوتان فوتبال 
 وهمچنین حاج علي ســلیمي وپشــتیباني مردم خوب سولقان در 

آن مقطع .
دریا : تجربه تیم داری در میناب چگونه است ؟

میناب سر شــار از اســتعداد فوتبالي ودر واقع فوتبال بخشي از 
 زندگي مردم است وحضور هواداران در بازیها ومسابقات مهم صدق 
بر گفته هاي من هست .اما تیمداري در شهرستان میناب بدلیل نبود 
منابع مالي پایدار واسپانسر وزیر ساخت هاي مناسب کار را براي 
باشگاه داران با مشکل مواجه مي کند اما عشق وعالقه به ورزش 

اول جهان گاهي این سختي ها را آسان مي کند.
دریا : بصــورت مختصر تاریخچه تیم خلیــج فارس  را 

بفرمایید؟
باشــگاه خلیج فارس در دهه ۶۰کار خود را از دســته روستایي 
شروع ودر دهه ۸۰قهرمان مسابقات لیگ میناب وراهي مسابقات 
زیر گروه استاني وقهرماني لیگ دسته دو استان وصعود به لیگ یک 
وهمچنیــن قهرماني در لیگ یک در اوائل دهه ۹۰وصعود به لیگ 
برتر استان وقهرماني در لیگ برتر در سال ۹۵وحضور در مسابقات 
قهرماني لیگ ســه تا سال ۱۴۰۰در پرونده خود دارد . جا دارد از 

همه عزیزاني که سبب کسب افتخارات باشگاه بودند تشکر کنم.
دریا : چرا باشــگاه خلیج فارس برای صعود به لیگ برتر 

استان سالهای زیادی را در پلی آف ماند؟
عوامل مختلفي در عدم صعود دخیل بودند ومتاسفانه سالیان زیادي 
این تیم در لیگ یک ماند .شــاید عدم تجربه کافي در سالهاي اول 
حضور در پلي آف ،همچنین نداشــتن مهره هاي کلیدي واینکه هر 
ســال در پلي آف رقیب این تیم از غرب استان بود ودر آن سالیان 
فوتبال  غرب  اســتان در اوج بود ونســبت به تیم ما هم از لحاظ 
بازیکن وامکانات ومنابع ظرفیت هاي بیشتري داشتند که نمونه آن 

البدر بندر کنگ که داراي برنامه منسجمي بود.
دریا :خاطره صعود به لیگ برتر استان را برایمان تعریف 

کنید؟
در آن سال تیم پوست اندازي کرده بود ودر کنار بازیکنان باتجربه 
از بازیکنان امید که نائب قهرمان اســتان شــدند اســتفاده کردیم 
وهدایت تیم هم به آقاي محمد دریایي سپردیم وبرنامه ریزي الزم 
براي حضور در لیگ برتر داشــتیم وهمچنین یک همدلي وانسجام 
در بین بازیکنان ،مجموعه باشــگاه وحمایت هوادران اتفاق افتاد 

کــه در مرحله گروهي صعود کردیم وبــازي پلي آف با آلومینیوم 
المهدي در ورزشــگاه شهرداري بود که نیمه اول دو بر صفر عقب 
افتادیم که نگراني عجیبــي بر تیم حکمفرما بود که با درایت کادر 
فني نیمه دوم طوفاني با گل هاي عقیل رسولي ،علي اسالمي ومجید 
ذاکري آغاز شــد که آلومینیوم پس از دریافت گل سوم بازي را به 
جنجال کشــاند ودر بازي برگشت نیز در زمین آلومینیوم با نتیجه 
۵بر ۱شکست دادیم تا پس از ســالیان طوالني آرزوي هواداران 

وبازیکنان ومجموعه خلیج فارس محقق شود.
دریا : چرا تغییرات در باشگاه خلیج فارس زیاد بود؟

قطعا هر تیمي متناســب با اهــداف وبرنامه هاي خود از فردي که 
بتواند برنامه ها واهداف باشگاه را محقق کند استفاده مي کند وعمده 
تغییرات بر اســاس هدف گذاري وبرنامه هاي باشگاه بوده که در 

مقاطعي اهداف محقق شده ودر مقاطعي هم متاسفانه خیر.
دریا :چه چیزی باعث شد که خلیج فارس بعنوان قهرمانی 

لیگ برتر فوتبال استان دست پیدا کند؟
 براي موفقیت مؤلفه هاي مختلفي وجــود دارد که اگر تمامي این 
مؤلفه ها در زمان خودش تحقق پیدا کند موفقیت حاصل مي شود 
.قهرماني خلیج فارس در سال دوم حضور در لیگ برتر بر میگردد 
به برنامه ریزي مناســب ،ساختار باشگاه ،پشــتیباني وتدارکات 
مناسب ،انتخاب بهترین گزینه ها براي هدایت تیم وکادر فني ،جذب 
بازیکنان مورد نظر کادر فني واز همه مهمتر همدلي وانسجام تیمي 
وهمچنین پشــتیباني ،حمایت وهمراهي مجموعه شهرستان میناب 
شــامل هئیت فوتبال ،اداره ورزش ،شهرداري وفرمانداري وقت از 

باشگاه.
 دریــا : مهمترین مشــکالت تیم داری در مینــاب را در چه 

می بینید؟
ابتدا ما باید از تیم داري به سمت باشگاه داري برویم که این نیازمند 
یک ساختار مناسب ،برنامه ریزي ،هدف گذاري وتامین منابع مالي 
ونیروي انســاني است .مشــکل اصلي ما نبود ساختار مناسب در 
باشگاهها هســت وهمه باشگاهها به یک نفر ختم مي شود.مبحث 
بعدي عدم استفاده از مدیران کار بلد در راس باشگاهها ونبود زیر 
ســاخت هاي الزم واز همه مهمتر عدم منابع مالي پایدار وبرنامه 

ریزي براي خلق منابع مالي .
دریــا :چرا خلیج فارس که نتایج خیلــی خوبی را در رده 
بزرگســال در دهه نود بعنوان نماینده میناب در استان و 
کشور کسب کرد فعالیت و سرمایه گذاری  مناسبی در رده 

پایه نداشت؟
در دهه نود خلیج فارس در رده هــاي امید ،نونهاالن ونوجوانان 
فعال بود ،ســال ۹۳نائب قهرمان لیگ امید استان ،سال ۹۶قهرمان 
 نوجوانان اســتان وراهیابي به مســابقات کشــوري که سهمیه به

 نوبند گســتر واگذار گردید.سال ۹۶نائب قهرماني نونهاالن استان 
ولي بعد از آن بدلیل منابع مالي ونیروي انساني کافي متاسفانه فقط 

در یک رده فعالیت داشتیم.
دریا :خلیج فارس در سال نخســت در زیرگروه لیگ سه 
کشــور  که تیم خوبــی را اختیار داشــت در هفته آخر از 

صعود باز ماند  علت این امر رو  در چه میدانید؟
ســال اول حضور در لیگ سه تجربه اول حضور خلیج فارس در 
مســابقات کشوري بود که هدایت تیم را جناب نوري زاده برعهده 
داشت با وجود اینکه بازیکنان مینابي خوبي را در اختیار داشتیم در 
بعضي از پست هاي کلیدي بدلیل مشکالت مالي نتوانستیم بازیکنان 
مــورد نیاز را جذب کنیم دو باخت متوالي هم باعث شــد تیم از 

کورس مدعیان باز بماند.
دریا :در سال دوم شــما با شهاب جهانگیری  توانستید از 
گروه خود صعود کنید چه  تفاوتی بین این ســال و سال 

قبل بود؟
در سالي که صعود کردیم ساختار مدیریتي باشگاه ترمیم شده بود 
،همچنین کادر فني وبازیکنان با تجربه تر بودندودر همه پست ها 
بهترین هاي لیگ در اختیار داشــتیم همچنین از لیگ سه شناخت 
کافي داشــتیم واین موضوع  برنامه  ریزي را مجموعه باشــگاه 
وخصوًصا کادر فني هموار تر مي کرد وخدا راشکر در آن مقطع با 
حمایت هاي اســتاندار  منابع مالي الزم به موقع به تیم تزریق شد 
ودر کنار آن زحمات کادر فني آقایان جهانگیري ،ناصري ،دریایي 
،ســرخاب وسقا نژاد وپشتیباني مجموعه مدیریت باشگاه ستودني 

بود.
دریا :به نظر رییس هیات مدیره باشگاه خلیج فارس علت 
نتایج ضعیف خلیج فارس در سال آخر حضورش در لیگ 

سه چه بود ؟
خوب تیم متاســفانه پس از یک ماراتن دو مرحله اي به زیر گروه 
سقوط کرد وباز سازي تیم کار بسیار مشکلي بود وشاکله بازیکنان 
 اصلي تیم هم از این تیم جدا شــده بودند وتیم هم دیر بســته شد 
علي رغم اینکه بازیکنان خوبي داشت ولي به هماهنگي وآمادگي 

الزم تیمي  نرسید ودر کسب نتایج ناموفق بود.
 دریــا : از نظر آقای ســالفی ارنج تیم منتخب شــان در 
خلیج فارس با ذکر نام مربی  چه کسانی میتوانند باشند؟

ارنج تیمي مربوط به کادر فني است وبنده عادت ندارم در ارنج تیم 
دخالت کنم .همه مربیان وبازیکنان از نظر بنده قابل احترام هستند 
واز همه عزیزاني که براي این تیم از دهه ۶۰تا االن زحمت کشیدند 

تشکر میکنم.
دریا : از نظر شما مهمترین مشکالت فوتبال میناب را در چه 

چیزهایی دیده اید؟
فوتبال میناب ســر شار از استعداد است وعلي رغم همه مشکالت 
یکي از شهرستانهایي هست که در همه رده ها چه در استان وکشور 
حرفي براي گفتــن دارد واین خود یک مزیت براي فوتبال میناب 
هست که علي رغم همه این ظرفیت ها وموفقیت هاي فوتبالي براي 
شهرستان مسائل زیر چالشي جدي براي فوتبال شهرستان مطرح 
بوده است .مانند  نبود زیر ساخت هاي مناسب ومتناسب با تعداد 
تیم ها،نبود منابع مالي پایدار واسپانسروعدم ایفاي نقش اجتماعي 

بنگاه هاي اقتصادي استان وحمایت از تیم هاي میناب.
دریا :از نظر شما سه تیمدار برتر میناب چه کسانی هستند؟

همه عزیزاني که در شهرستان میناب تیمداري مي کنند از دید بنده 
برتر هستند چون از حق زندگي خودشان براي نشاط وسر بلندي 
جوانان هزینه مي کنند ،فلذا بنده دست تک تک عزیزاني که در این 
شرایط سخت تیمداري میکنند مي بوسم ویادي می کنم از مرحوم 

خورشید پژو که اسوه اخالق وایثار بودند.
دریا :چرا فوتبال شــرق هرمزگان علی رغم استعداد های 

ناب  از لحاظ مالی همیشه در تنگنا قرار دارد؟
نبود بنگاههاي بزرگ اقتصادي در شرق هرمزگان وعدم ایفاي نقش 
اجتماعي این بنگاهها در عرصه ورزش یکی از دالیل آن است  و 
ترغیب این بنگاهها نیاز به رایزني مســئولین ارشد شهرستان دارد 
وهمچنین تدوین برنامه وسند جامعه توسعه ورزش شرق هرمزگان 

باید  با بهره گیري از نظرات پیشکسوتان ونخبگان باشد.
دریا : آیا میناب ظرفیت تیم داری لیگ یک و دو را دارد؟

در حال حاضر با وضعیت زیر ساخت هاي موجود خیر.
دریا : چه شد که مدرسه فوتبال خلیج فارس را، راه اندازی 

کردید؟
خانواده هاي زیادي هستند که عالقه زیادي دارند که فرزندانشان 
یکي از فوتبالیست هاي مطرح شود ودر حال حاضر این امر نیاز به 
آمــوزش حرفه اي دارد وازطرفي نیاز بود که براي تربیت آیندگان 
فوتبال میناب این مسئله بصورت حرفه اي دنبال شود وبدنبال آن  
هستیم روز به روز کیفیت آموزش را باالببریم تا بتوانیم استعدادهاي 

برتري را به جامعه فوتبالي تحویل دهیم.
دریا : چه انتظاری از مربیان مدرسه فوتبال دارید؟

همیشــه بر کیفیت آموزش واخالق تاکید داشته ودارم وهمچنین 
استعدادهاي برتر را شناسایي ودر مسیر درست هدایت کنیم.

دریا : برنامه شــما برای فصل جدیــد در تیم خلیج فارس 
چیست؟

خلیج فارس بــراي حضور در عرصه فوتبال نیازمند یک رویکرد 
و برنامه تحولي اســت که با یک ساختار هدفمند باید آینده بهتري 
را ترسیم کنیم .مهمترین برنامه خلیج فارس در فصل جاري تمرکز 
بر روي مدرســه فوتبال وتیمداري در رده جوانان استاني ودر رده 

بزرگساالن تیم داري نخواهیم کرد.
دریا : آیا سهمیه لیگ برتر استان را به شهر دیگری واگذار 

می کنید یا در شهر میناب خواهد ماند؟
رایزني هایي در این خصوص با هئیت اســتان شده سعي خواهم 
نمود با بهره گیري از نظر ریاســت محتــرم هئیت فوتبال میناب 
،پیشکســوتان باشگاه وریاست محترم هئیت فوتبال استان بهترین 

تصمیم را اتخاذ کنیم.
دریا: در سال گذشته عملکرد هیات فوتبال میناب را چگونه 

دیدید؟
براي سنجش هر عملکردي باید شاخص تعیین شود وباید بر اساس 
شاخص ومعیار نظر بدهیم. سال گذشته هئیت فوتبال میناب برابر 
بررسي هاي هئیت فوتبالی استان بعنوان بهترین هئیت شناخته شد 
ودر حال حاضر هم اگر بخواهیم نظري بدهیم باید معیار ســنجش 

مشخص شود تا انصاف رعایت شود.
دریا : حرف آخر ؟

تشکر از شــما که این فرصت را به بنده دادید .از همه عزیزاني که 
در این ســالیان در کنار بنده ومجموعه باشگاه خلیج فارس بودند 
وهمکاري وحمایت مادي  ومعنوي از باشــگاه داشتند تشکر ویژه 
دارم .همچنین تشــکر مي کنم از بازیکنــان وکادر فني که در این 
ســالیان خالق لحظه هاي زیباي فوتبال در مســتطیل سبز براي 
هواداران پرشور وفهیم مینابي بودند .امیدواریم که همه ما براي رشد 
فوتبال میناب بهترین تصمیم را بگیریم وباوحدت وهمدلي در کنار 

هم وباهم وبراي سربلندي میناب عزیز تالش کنیم.

رئیس هیات مدیره باشگاه خلیج فارس میناب :

فوتبال میناب سرشار از استعداد است

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای یوسف بحری فرزند حسن به شماره ملی 4709639159 به استناد دو فقره استشهاد محلی اعالم 
داشته است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه دارای پالک فرعی از اصلی 12890 واقع در روستای بستانو 
شهرستان پارسیان بخش 21 پارسیان به مساحت 322/81متر مربع که به شماره سریال 499528 سری الف 88 
بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شده است. لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آیین 

نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  1380/11/18مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا 
هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند و با سند انتقال رسمی، تسلیم و رسید دریافت نماید، چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت 
اعتراض، سند مالکیت ارائه نشود. اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پارسیان سند مالکیت المشتی را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد تاریخ انتشار : دوشنبه مورخ 1401/3/9            61/ 1708  م/الف 
عبدالحسین فروتن

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی حصروراثت  
احتراما آقای عبدالرحمن علی پرست فرزند علی اهل و ساکن شهر دشتی طی دادخواستی : اعالم داشتند که 
مرحوم پدرش شادروان علی علی پرست فرزند ابراهیم به شماره ملی 4709690421 در تاریخ 1400/8/25 

در اقامتگاه دائمی خود به رحمت خدا رفته و وارث حین الفوت وی عبارتند از :
1- محمد علی پرست فرزند علی به شماره ملی 4709695520

2-عبدالرحمن علی پرست فرزند علی به شماره ملی 4709696160
3- مریم علی پرست فرزند علی به شماره ملی 4709635544  والغیر 

ضمنا دارایی نامبرده در هنگاه فوت بیش از پانصد میلیون ریال بوده بوده است .
حسین اصرافی - رئیس شورا ی حل اختالف دشتی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

ســرویس ورزشی //  در هفته یازدهم 
مرحله نهایی لیگ دسته سوم فوتبال 
باشگاه های کشور تیم فوالد هرمزگان 
در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به 
مصاف کیان اراک رفت و با دو گل، این 

تیم را شکست داد. 
 تیم فــوالد هرمــزگان با شــروع بازی 
حمله های خــود را روی دروازه حریف 
آغاز کردنــد و بعد از دســت دادن چند 
فرصت گلزنی ســرانجام »آرش عبدلی« 

قفــل دروازه تیم کیــان اراک را در دقیقه 
۳۵ باز کرد. فــوالد هرمزگان که برای به 
دست آوردن ســه امتیاز این دیدار نقشه 
کشیده بود، بازهم به گل دوم دست یافت 
و در اواخــر نیمه نخســت از روی یک 
ضربه ایســتگاهی توســط »حسن رمون 
زاده« به گل دوم دســت یافت تا فوالدی 
ها با پیروزی بــه رختکن بروند. در نیمه 
دوم فوالد هرمزگان بازهم تیم برتر میدان 
بود و چندیــن بار صاحب فرصت گلزنی 

شــد که مهاجمان این تیم قدر این فرصت 
ها ندانســتند و توپ ها را بــه خارج از 
چارچــوب زدند.این دیــدار در پایان با 
نتیجه دو برصفر به سود فوالد هرمزگان به 
پایان رسید و میزبان سه امتیاز حساس این 
دیدار را به اندوخته های خود اضافه کرد 
تا همچنان یکی از تیم های مدعی صعود 
به لیگ دســته دوم باشد. به گزارش ایرنا، 
فوالد هرمزگان در گروه سوم مرحله دوم  
لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور 
با تیم های ســپاهان نوین ایذه، ســپاهان 
نوین اصفهان، نفت امیدیه، فرهنگ رامهرمز 
، کیان اراک، نفت اهواز ، ســامیت تهران ، 

استقالل شوش و یزد لوله هم گروه است.

لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور؛ 

فوالد هرمزگان تیم کیان اراک را شکست داد

سعید رحمدل  / دریا
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تشییع شهید گمنام 
در شرکت آلومینیوم المهدی 

مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی : 
شهدا مایه عزت وافتخار این سرزمین هستند

گروه گزارش // مدیر عامل شرکت آلومینیوم المهدی 
در حاشیه این مراســم در گفت وگو کوتاه با خبرنگار 
روزنامه دریا، اظهار کرد: شهدا مایه عزت و افتخار این 
سرزمین هستند و حضور شهید گمنام در جمع کارکنان 
آلومینیــوم المهدی قطعا باعث خیر و برکت اســت و 
می تواند موجب توجه و تذکر برای ما باشد تا خودمان 

را بیشتر در مسیر شهدا تنظیم کنیم.
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ وی در ادامه افزود: ســیره و 
سبک زندگی شهدا در جامعه که همواره با ایمان،اخالص و 
از خودگذشتگی است در جامعه بیش از پیش گسترش یابد.

   امنیت امروز جامعه مرهون خون شهداست
   محمدرضــا قاســمی با بیــان اینکه امنیت امــروز جامعه 
مرهون جانفشانی وخون شهداســت، بیان کرد: شهدائی که از 
مال و جان شــان بدون چشم داشت گذشــتند تا ما امروز در 
امنیت زندگی کنیم و خون شــهدا برکتی برای شــفاعت همه 
 شیعیان، رفع گرفتاری ها و مشکالت است.مدیرعامل شرکت 
آلومینیوم المهدی، خاطرنشان کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید 
گمنام مورد استقبال باشکوه کارکنان این مجموعه قرار گرفت و این 
 امر می تواند در باال بردن روحیه معنوی همکاران در جهت ترویج 
معارف اسالمی و فرهنگ ایثار و شهادت بسیار اثرگذار باشد.
وی در پایان ابراز کرد: مراسم و فعالیت های مذهبی و فرهنگی 

به شکل های مختلف در این مجموعه برگزار می شود.

 گروه خبر//  وزیر بهداشــت گفت: به روســای دانشگاه 
علوم پزشــکی اجــازه داده ایم بــرای تکمیل ظرفیت 
نیروهای متخصص از افراد بومی دانشــجو جذب کنند تا 
این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل در مناطق خود 

ماندگار شوند.
    دکتر بهرام عین اللهی در سفر یک روزه به استان اردبیل و 

در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، 
با اشاره به این که استان اردبیل دچار کمبودهایی در حوزه 
سالمت است و دانشگاه نوپای علوم پزشکی اردبیل به طور 
شایســته مورد توجه قرار نگرفته است، افزود: در این سفر 
مشکالت حوزه سالمت استان به خصوص نیاز به تجهیزات 
بیمارستانی و رادیوتراپی، امکانات پزشکی هسته ای، خرید 
خوابگاه دانشجویی به ویژه برای متاهلین و زیرساخت های 
بهداشتی مورد بررســی قرار گرفت.عین اللهی با اشاره به 
ساخت کارخانه سرم سازی در اردبیل، گفت: این کارخانه 
بسیار پیشرفته ساخته شــده و مقرر شد که از آن، حمایت 
ویژه ای صورت گیرد. از ســوی دیگر توسعه شرکت های 

دانش بنیان حوزه ســالمت در اســتان اردبیل مورد توجه 
وزارت بهداشت است.وی با بیان این که با تصویب شورای 
آموزش پزشــکی و تخصصی بخشــی از نیروها توســط 
دانشگاه های علوم پزشکی از افراد بومی جذب می شوند، 
افزود: به روســای دانشگاه علوم پزشکی از جمله دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل اجازه داده ایم که برای تکمیل ظرفیت 
نیروهای متخصص از افراد بومی دانشــجو جذب کنند تا 
این دانشــجویان پس از فراغت از تحصیل در مناطق خود 
ماندگار شــوند.وزیر بهداشت، با اشــاره به ابتالی روزانه 
 بیــش از ۵۰ هزار نفر به کرونا و فوت روزانه بیش از ۷۰۰ 
بیمــار کرونایی در ابتدای دولت ســیزدهم، گفت: وضعیت 

بیمارســتان ها در آن دوره، وحشــتناک  و وصف ناشدنی 
بود؛ اما دولت سیزدهم در مهار کرونا سربلند شد.وی اظهار 
داشــت: هفته پیش هیأت ایرانی در مجمع جهانی بهداشت، 
از کنترل کرونا در کشــورمان، احساس سربلندی داشت؛ 
 چراکــه به رغم تحریم های ناجوانمردانه، به لطف خدا و با 
 تالش هــای جهادی و شــبانه روزی مدافعان ســالمت، 
گروه هــای مردمی و نیروهای مســلح توانســتیم حجم 
گسترده ای واکســن را در مدت زمانی کوتاه تزریق کنیم.
عین اللهی افزود: امروز برای حضور در جلسه کمیته اقدام 
مشــترک تنظیم بازار در اردبیل به این اســتان سفر کرده و 
گزارش مســائل و مشکالت اســتان را به آیت اهلل رییسی 

 و دکتر مخبر ارائه خواهم کرد.وی با اشــاره به طرح ملی 
مردمی ســازی یارانه ها گفت: اجرای این طرح از اتالف 
منابع کشور جلوگیری خواهد کرد؛ به خصوص که تا پیش 
از این حدود ۴۰۰ میلیون نفر از مردم منطقه در کشورهای 
اطراف، از کاالهای ایرانی مشمول یارانه استفاده می کردند.
آیت اهلل ســید حســن عاملی ، نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه اردبیــل در این دیدار ضمن تقدیر از رویکرد 
دولت سیزدهم و دولتمردان در سفرهای استانی و اهتمام به 
آشنایی با مشکالت از نزدیک، گفت: از مجموعه اقدامات 
وزارت بهداشت قدردانی می کنیم و به خصوص از این که 
واکســن کرونا به صورت جهادی تامین و تزریق و باعث 
کنترل این بیماری در کشــور شد، سپاسگزاریم.به گزارش  
مهر ، وی گفت: جان باختن بیش از ۷۰۰ نفر در روز پیش 
 از آغاز کار دولت، تبعات زیادی برای خانواده ها داشت و 
فاجعه ای تلخ بود، اما جای خرسندی است که به لطف خدا 

و با همت دولت مردمی کرونا در کشور کنترل شد.

وزیر بهداشت عنوان کرد

بومی گزینی، راه تأمین پزشک متخصص در سراسر کشور

رئیس سازمان سنجش:

سیاست های کنکور ۱۴۰۲ 
تا نیمه دوم خرداد اعالم می شود

 گروه خبر// دیماه ســال ۹۲ بود که مهدی ۲۰ ساله  اهل وساکن 
شهرستان رودان بیکاه در اثر سانحه تصادف بدلیل صدمه وآسیب 
شدید پای چپ خود را از دست داد و بهترین بهار زندگی خود را 
بدون پا سپری کرد و سالها به دلیل عدم تمکن مالی در تهیه پروتز 

قادر به راه رفتن رو پای خود نبود.
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ بعد از گذشت ۹ سال ، با کمک جمعی 
از خیرین گروه جهادی دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان  تحت 
عنوان خدا برایم کافیســت و همکاری بیمارستان وشبکه رودان و 
چند تن از خیرین و پزشــک معالج هزینه پروتز پای مهدی تامین 
و بعد از قالب گیری و نصب در اردیبهشــت ۱۴۰۱ توانست بدون 
کمک عصا روی پاهای خود راه برود.خادمی مسئول گروه خیرین 
جهادی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با عنوان اینکه هزینه مورد 

نیاز پروتز بیمار ۷۵ میلیون تومان بود که ۲۵ میلیون توسط دو خیر 
 گم نام ، ۱۱میلیون ۴۰۰ از طریق گروه جهادی علوم پزشــکی و 
همکاری بیمارســتان وشبکه رودان وسایر خیرین شهرستان ها و 
الباقی توسط دکتر رضا عمادی متخصص تکنیکال ارتوپد پرداخت 
شــده اســت  افزود: گروه خیرین جهادی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان که متشکل از کارکنان هسته گزینش و جمعی از پرسنل 
دانشگاه می باشند به صورت خودجوش با شناخت موردی افراد کم 
بضاعت و کمک از سایر خیرین و پزشکان سعی در کمک رسانی 
هر چند اندک به بیماران نیازمند را دارند که خدا را جهت این توفیق 
سپاسگذاریم  همچنین از تمامی خیرین و پزشکان ارجمندی که در 
راه رسیدن به این مهم ما را یاری نموده اند کمال تشکر را داشته امید 
آنکه اعمال خیرشان مایه آرامش امروز و  دستگیر آخرتشان باشد.

 گروه خبر // مدیرکل امور روســتایی و شوراهای 
اســتانداری هرمزگان گفت: ضریب نفوذ پوشش 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در 
سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد افزایش 

می یابد.
   نرگس غالمپور در جلسه کارگروه توسعه روستایی 
و عشــایری اســتان هرمزگان با بیان اینکه مسائل 
اقتصادی، فرهنگی و رفاه اجتماعی روســتائیان به 
ترتیب در اولویت برنامه های ســتادی می باشــد 
اظهار داشت: با برنامه ریزی انجام شده و با همراهی 
صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتائیان و 

عشایر در سال گذشــته بیش از ۲۷ هزار نفر تحت 
پوشــش این بیمه قرار گرفتند و در سال جدید بیش 
از ۱۰ هزار نفر زیر پوشــش می رونــد.وی افزود: 
شناسایی، معرفی و حمایت از صندوق بیمه اجتماعی 
کشــاورزان، روستائیان و عشایر در کلیه روستاهای 
استان و توســط دهیاری ها برای پوشش متقاضیان 
از روســتاهای سراسر استان صورت می گیرد.وی با 
بیان اینکه بیمه های اجتماعی عنوان خالصه شــده 
بیمه های بازنشستگی، از کارافتادگی وعمر می باشد 
خاطر نشان کرد: کلیه افراد ساکن روستاهای استان که 
باالی ۱۸ سال و کمتر از ۵۰ سال سن دارند می توانند 

تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند.مدیرکل امور 
روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان یادآور شد: 
اکثر شغل های مرسوم روستایی بدون کارفرما هستند 
و به صورت خویش فرمائی اداره می شوند که در کنار 
مزایای این شــیوه از کار، نقص هایی هم دارد که از 
جمله عدم وجود یک متولی برای بیمه نمودن افراد 

در حال کار یکی از مهمترین آنها اســت.به گزارش 
ایرنا  ، غالمپور ادامه داد: بیمه اجتماعی روســتاییان 
این خدمات را با کمترین رقم ممکن به روستائیان ارائه 
می کند و با در نظر گرفتن سهم دولت و با حداقل ۱۵ 
سال پرداخت، حق بیمه تعیین می گردد که امیدواریم 

در دسترس کلیه متقاضیان این نوع بیمه قرار گیرد.

با کمک خیرین جهادی ؛ مهدی بعد از ۹ سال راه رفت

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان اعالم کرد

افزایش ۳۶ درصدی ضریب نفوذ بیمه ای 
در بین روستائیان هرمزگان

 گروه خبر // رئیس سازمان سنجش گفت: از شورای سنجش و پذیرش دانشجو و همه 
مبادی ذیربط خواستیم تا نیمه دوم خردادماه سیاست ها را برای کنکور سراسری سال 

آینده به ما اعالم کنند.
   عبدالرســول پورعباس درباره نحوه برگزاری کنکور در سال آینده بر اساس مصوبات 
شورای عالی انقالب فرهنگی یا قانون مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: بنده به عنوان 
مجری، سیاست گذار نیستم و فقط اجرای آزمون بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور 
است. برای برگزاری آزمون همه چیز باید شفاف، روشن و دقیق باشد و سازمان سنجش 
با اما و اگر کار نمی کند.وی درباره روند اعمال قانون در کنکور ســال آینده، خاطرنشان 
کرد: طبق روال، سازمان ســنجش آموزش کشور یک سال قبل از برگزاری کنکور باید 
شــرایط و وضعیت را اعالم کند؛ بنابراین از شورای ســنجش و پذیرش دانشجو و همه 
مبادی ذیربط خواســتیم تا نیمه دوم خردادماه سیاســت ها را برای کنکور سراسری سال 
آینده به سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کنند.رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
ادامه داد: اگر قرار بر اعمال قانون مجلس شــورای اسالمی در کنکور سال آینده باشد که 
همه چیز روشــن است و کنکور ۱۴۰۲ مانند کنکور ۱۴۰۱ برگزار می شود. اگر بر مبنای 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، کنکور ۱۴۰۲ اجرا شود که یک اصالحیه باید از 
سوی رییس جمهور در قالب ابالغیه دریافت کنیم. این اصالحیه در صحن شورای عالی 
انقالب فرهنگی مطرح شد اما هنوز ابالغ نشده است.مصوبه شورای عالی بدون اصالحیه 
رئیس جمهور امکان اجرایی شــدن ندارد . پورعباس با بیان اینکه مصوبه شورای عالی 
 انقالب فرهنگی بدون اصالحیه رییس جمهور، امکان اجرایی شــدن ندارد، گفت: مالک 
قرار دادن هر کدام از این موارد )قانون مجلس شــورای اسالمی یا مصوبات شورای عالی 
انقالب فرهنگی( باید تا نیمه دوم خردادماه مشخص و به سازمان سنجش آموزش کشور 

اعالم شود.
*  سهمیه ها بی تغییر ماند 

  به گزارش  مهر ؛ معاون وزیر علوم درباره اعمال سهمیه ها در کنکور سال آینده، توضیح 
داد: اعمال تغییرات در سهمیه ها به کنکور سال آینده نمی رسد و سهمیه ها در این آزمون 
مانند کنکور امسال اجرایی می شود. سهمیه ها اگر قرار باشد اجرایی شود، به آزمون سال 

۱۴۰۳ می رسد.
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