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مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر خبر داد
آمادگی هرمزگان برای افزایش سفرهای 

بین المللی به شارچه 

به همت مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان ؛ 
ایستگاه سالمت

 در نمایشگاه بندرعباس برپا شد

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( هرمزگان : 
 بنیاد برکت دو هزار شغل جدید 

در هرمزگان ایجاد می کند 
 ۳۵ روز نفس راحت هرمزگان

 از دست کرونا 
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مدیرعامل شرکت توزیع برق استان :

مشترکان هرمزگانی 
از سامانه » برق من « 

استفاده کنند

دود سلیقه گرایی مدیران 
در چشم مردم

گروه خبر// مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان به همراه نماینده مردم شرق استان در مجلس 
شورای اســالمی و فرماندار شهرستان میناب روند آبرسانی در بخش توکهور هشتبندی بررسی و 

پیش بینی های الزم برای بهبود وضعیت آب این بخش صورت گرفت.
   به گزارش خبرنگار دریا، عبدالحمید حمزه پور در این بازدید با بیان اینکه با فرا رســیدن فصل 

گرما و شرایط آب و هوایی استان، مصرف آب در هفته های گذشته افزایش قابل مالحظه ای داشته 
 است، افزود: فرسودگی شبکه ها، کاهش منابع زیر زمینی، اتفاقات بروی شبکه توزیع، خطوط انتقال، 
چاه ها و ایســتگاه ها در کنار افزایش مصرف باعث شــد تا در مقطعی شــاهد کمبود آب در شهر 

هشتبندی و برخی روستاهای آن باشیم️.

گروه خبر// آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل در هرمزگان، ۳۱ 

خرداد اعالم شده است.
    بــه گــزارش خبرنگار دریــا؛ مدیــر کل امور 
مالیاتی هرمزگان گفت: مودیان می توانند در سامانه 
www.️tax.️gov.️ir اظهــار نامه خود را تکمیل 
کنند️.رضا آخوند زاده به مزایای تبصره صد اشاره کرد 
و افزود: براین اساس از این پس سقف فروش کاال و 

خدمت از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون، به چهار میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است️.

  وی گفــت: مودیان از انجــام تکالیف نگهداری و 
ارائه اســناد و تسلیم اظهارنامه نیز معاف می شوند و 
می توانند مالیات را به صورت اقساط در مدت چهار 
ماه پرداخت کنند️.مدیر کل امــور مالیاتی هرمزگان 
گفت: درصورت تسلیم نکردن اظهار نامه مالیاتی در 
موعد مقرر، مودیان از بخشــودگی ها و معافیت های 

مالی محروم، و به پرداخت سی درصد جریمه مالیاتی 
متعلق به اشخاص حقوقی محکوم می شوند️.

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد

پایان خرداد ، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 

 در این روستا چاه شماره دو الیروبی و پمپ جدید نصب شده است که با وارد مدار شدن این چاه
وضعیت آب هشتبندی بهبود می یابد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبر داد

ظرفیت تامین آب شهر هشتبندی 
افزایش می یابد

 گروه خبر//  محبوبه کریمی هارونی، بانوی هرمزگانی در آستانه میالد حضرت امام 
رضا)ع( با مهریه خود مزار شهدای بندرعباس را گلریزان کرد. 

   محبوبه کریمی با تبریک دهه کرامت به والدین شــهدا افزود: همیشــه نیت داشتم 
این گل های زیبا را به افرادی هدیه بدهم که امنیت و آرامشی که در کشورمان حاکم 
اســت را مرهون و مدیون آنان هستیم️.وی با حضور بر سر مزار شهدای هشت سال 

دفاع مقدس در گلزار شهر بندرعباس تمامی ۱۳۶۰ گل رز مهریه خود را به شهیدان 
اهدا کرد️.

   به گزارش ایرنا، اســتان هرمزگان دارای یک هزار و ۵۰۰ شــهید، ۲ هزار و ۸۶۱ 
جانباز و ۳۴۱ آزاده است که از این تعداد یک هزارو ۷۶۵ جانباز، ۶۱۰ شهید و ۱۷۶ 

آزاده مربوط به شهرستان بندرعباس می باشد️.

بانوی هرمزگانی مهریه خود را به شهیدان اهدا کرد

 ادامه از تیتر یک //
  وی با اشاره به مشکالت این بخش و 
اقدامات آبفا در راستای حل مشکالت 
تصریح کرد، متاسفانه یکی از چاه های 
تامین آب هشتبندی به دلیل کمبود آب 

و دیگری به دلیل ریزش از مدار خارج 
شد که عملیات وارد مدار کردن یکی 
از چــاه ها پس از ریزش بخشــی از 
جداره آغاز شد که خوشبختانه نتیجه 
بخش بــود و طی ۲۴ ســاعت آینده 
 پس از انجام کیفیت سنجی وارد مدار

 بهره برداری خواهد شد️.
   به گفتــه مدیرعامل آبفــا، در این 
روســتا چاه شــماره دو الیروبی و 
پمپ جدید نصب شــده اســت که با 

وارد مدار شــدن این چــاه، وضعیت 
خواهــد  بهبــود  هشــتبندی   آب 
از  همچنیــن  پــور   یافت️.حمــزه 
برنامــه ریزی برای رفع مشــکل آب 
۱۵۸۰ مشــترک جعفر آباد ســرنی و 
روســتاهای چراغ آباد خبــر داد و 
 افزود: آب ۱۳۵۰ مشترک روستاهای 
چــراغ آبــاد بــزودی از طریق یک 
 حلقه چاه حفر شــده تامین که با وارد 
مدار شــدن آن نیاز مشترکین یاد شده 

مرتفع خواهد شد️. 
    وی با اشــاره به وضعیت آب ۲۳۰ 
مشترک روستای جعفرآباد سرنی گفت: 
شــبکه توزیع و خط انتقال این روستا 
فرسوده و برای جلوگیری از شکستگی 
و بهبود فشــار آب نیــاز به اصالح و 
بازســازی دو کیلومتر خــط انتقال و 
 دو کیلومتر شــبکه توزیــع دارد که با 
تامین اعتبار، عملیات آن آغاز خواهد 

شد️.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبر داد

ظرفیت تامین آب شهر هشتبندی افزایش می یابد

   

۳۵ روز نفس راحت هرمزگان از دست کرونا 
گروه خبر// در ۳۵ روز اخیر جان باخته ای بر اثر کرونا در هرمزگان ثبت نشد تا 

هرمزگان پس از دو ساِل سخت کرونایی، نفس راحتی بکشد.
   خوشبختانه از ۱۴ اردیبهشت امسال به این سو آمار جان باختگان کرونا در 
استانمان صفر بوده است️.آمار امیدوار کننده تر دیگر این است که تاکنون ۷ روز 

صفر کرونایی نیز در استان ثبت شده و دیروز نیز این اتفاق خوب رقم خورد️.
منظور از آمار صفر کرونا، صفر بودن جان باختگان، بستری های مثبت و همچنین 
بیماران بخش آی سی یو یا همان بخش مراقبت های ویژه است️.این آمار صفر 
نخستین بار پس از نزدیک به ۲۷ ماه از آغاز همه گیری کرونا، در ۲۷ اردیبهشت 

ثبت شد️.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کمی که از این روز ها فاصله بگیریم، 
در روز های اوج کرونا در اســتان، آمار بســتری ها حتی از هزار نفر نیز فراتر 
می رفت و جان باختگان هم به بیش از ۲۰ نفر می رسید️.اکنون، اما نکته مهمی 
که باید به آن توجه داشت این است که به رغم آمار امیدوار کننده فعلی کرونا، 
نباید از رعایت شیوه نامه های بهداشتی بویژه زدن ماسک غافل شد و مسئوالن 
بهداشتی اســتان هشــدار داده اند در صورت رعایت نکردن اصول بهداشتی، 
احتمال اوج گیری کرونا وجود دارد️.از آغاز همه گیری کرونا تاکنون دو هزار و 

۶۱۶ نفر بر اثر این بیماری در هرمزگان جان باخته اند️.

ادامه در همین صفحه

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد

 ایجاد 3500 تن ظرفیت سردخانه ای در بندر شهید رجایی
صفحه 4 را بخوانید
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گروه خبــر// رئیس کل دادگســتری هرمزگان از 
محکومیــت اعضای یک باند بــزرگ جعل مدارک 

تحصیلی به بیش از ۴۳ سال حبس خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا، رئیس کل دادگســتری 
اســتان هرمزگان از صدور حکم محکومیت به بیش 
از ۴۳ سال حبس برای اعضای یک باند بزرگ جعل 
مدارک تحصیلی خبر داد️.رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان در خصوص جزئیات این پرونده متذکر شد: 
با اعالم گزارش ســربازان گمنام امام زمان )عج( در 
خصوص کشف و انهدام یک باند بزرگ جعل مدارک 
تحصیلی، پرونده ای در دستگاه قضایی استان هرمزگان 
تشکیل شد و پس از سیر مراحل قانونی، رسیدگی به 
اتهامات ۱۰ نفــر از متهمین این پرونده دائر بر جعل 
صدها مدرک تحصیلی در دستور کار محاکم شهرستان 
بندرعباس قرار گرفت️.مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: 
با توجه به مســتندات پرونده، پس از انجام عملیات 
دقیــق اطالعاتی و انتظامــی و ورود غافلگیرکننده 
مأمورین ویژه به مخفیگاه این باند، سرکرده و دیگر 
اعضای اصلی شبکه جعل مدارک تحصیلی، دستگیر و 
از مرکز فعالیت آن ها تعداد ۴ هزار و هفتصد و بیست 
و هشت مدرک تحصیلی جعلی و شبیه سازی شده 
به همراه مهر جعلــی ادارات دولتی همچون آموزش 
و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسالمی کشف و ضبط 
شده است️. این مقام قضایی بیان کرد: بنابر گزارشات 
موجود در پرونده، مأموران با اشراف دقیق اطالعاتی 
و در روند پیچیده تحقیقات خود دریافتند که با یک 
باند بزرگ و زنجیره ای مدارک تحصیلی که در سطح 

گسترده ای فعالیت کرده و تمامی استان های کشور را 
عرصه اقدامات مجرمانه خود قرار داده است، مواجه 
هســتند️.وی اضافه کرد: متهم اصلی و سرشبکه باند 
مذکور با نام اختصاری )ی–ز( در جریان اقرارهای 
صریح خود با اعتراف به جعل و شــبیه سازی بیش 
از ۶۵۰ مدرک مقاطع مختلف تحصیلی و  همچنین 
معرفی دیگر همدســتان خود که با نفوذ در ادارات 
مختلف دولتی و  مراکز آموزشــی در عملیات جعل 
و صدور مدارک جعلی با وی مشارکت می کرده اند، 
پرده از عمق فعالیت های تبهکارانه این شبکه بزرگ 
جعل برداشــت و جزئیات تازه ای از سوءاســتفاده 
مجرمان از نقایص موجود در سیستم صدور مدارک 
تحصیلی را به نمایش گذاشت️. رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان همچنین ابراز داشت: پس از استماع 
اقاریر متهم )ی –ز( در رابطه با معرفی دیگر اعضای 
شبکه مذکور، بالفاصله به دستور مرجع قضایی و با 
اقدام سریع نیروهای ویژه اطالعاتی و انتظامی، محل 
ســکونت و اختفای این افراد، شناسایی و متهمین به 
صورت شبانه و طی عملیاتی غافلگیرکننده دستگیر 
شدند️.وی خاطرنشان کرد: سرشبکه این باند جاعل 
با اخذ مبالــغ کالن از افراد، به جعل مدارک دیپلم و 
مهارت های صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای اقدام کرده و 
در ازای هر پرونده بین شش و نیم تا ۲۹ میلیون تومان 
بنا به نوع مدرک جعل شده، دریافت کرده است️.رئیس 
کل دادگستری اســتان هرمزگان تصریح کرد: متهم 
دیگر این پرونــده با نام )ع –ج( از مهره های کلیدی 
 این شبکه جعل بوده که به جهت تسلط بر سیستم های 
رایانه ای به ویژه شــبکه ثبت نمرات دانش آموزان، 
نسبت به ثبت نمرات غیرواقعی و صدور مدارک جعلی 
برای افراد با سرشبکه باند همکاری مستمر داشته است 
و پس از اخذ مبالغی در زمینه صدور گواهینامه های 
جعلی مهارتی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت 
می کرده که از نامبرده نیز تعداد قابل توجهی مهر تقلبی 
و اسناد و مدارک جعلی کشف و ضبط شده است️.این 
مقام قضایی اظهار داشت: در جریان بازرسی از محل 

سکونت سردسته این باند جاعل و دیگر همدستانش 
یک عدد هارد کامپیوتر نیز کشف شده است که حاوی 
مشخصات صدها نفر از افراد متقاضی مدارک جعلی، 
معرفین آنها و میزان مبالغ اخذ شده می باشد️.رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان یکی دیگر از شگردهای 
این باند را سوءاستفاده از آرم و عالئم سازمان های 
دولتی بیان کرد و گفــت: همچنین در اماکن مذکور 
تعداد قابل توجهــی مدارک تحصیلی جعلی مربوط 
به مقاطع مختلف تحصیلی به همــراه تعداد زیادی 
تصاویر کارت ملی، شناسنامه و کارنامه تحصیلی افراد 
متقاضی و اســناد مالی مربوط به ثبت مبالغ دریافتی 
و میزان بدهکاری متقاضیان کشف و ضبط شد️. وی 
افزود: از ویژگی های خاص این پرونده، شناســایی 
تمامی اعضای باند از سوی سربازان گمنام امام زمان 
)عــج( و همچنین تعقیب و محاکمه اعضای این باند 
بدون شکایت اولیه شاکیان خصوصی و با اعالم جرم 
است که این امر موید اهتمام ویژه قوه قضاییه در دوره 
تحول و تعالی به مقابله با مظاهر فســاد و صیانت از 
حقوق عامه می باشــد️.رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان همچنین با بیان اینکه اعضای این باند عالوه 
بر جعــل مدارک تحصیلی با عناوین اتهامی دیگری 
چون کالهبرداری، پرداخت رشوه و تحصیل مال از 
طریق نامشروع نیز محکوم شده اند، تصریح کرد: با 
تکمیل روند تحقیقات و ختم مراحل دادرســی پس 
از رسیدگی به اعتراضات متهمین و استماع دفاعیات 
آنها، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به 
موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۰۲۹۰۰۰۲۹۰۲۵۴۳، 
محکومیت متهمین این پرونده در مجموع به تحمل 
۴۳ســال و ده ماه حبس تعزیری و شالق و رد مال 
و پرداخــت جزای نقدی معــادل ارزش عرفی مال 
اخذ شــده در حق دولت را تأیید نموده است️.مجتبی 
قهرمانی با اشــاره به اینکه رای دادگاه قطعی بوده و 
غیرقابل اعتراض می باشد، تأکید کرد: عالوه بر صدور 
حکم مجازات برای محکومین در این پرونده، حکم به 
معدوم شدن اسناد مجعول نیز صادرشده است که در 

مرحله اجرای رأی می باشد️.

باند بزرگ جاعالن مدارک تحصیلی در هرمزگان 
به ۴۳ سال حبس محکوم شدند



دبیرکل مناطق آزاد سوریه اعالم کرد
استقبال سوریه

 از امضای تفاهمنامه همکاری با مناطق آزاد ایران
  گروه خبر//  دبیرکل مناطق آزاد ســوریه خواســتار امضای 
تفاهم نامه همکاری مشترک مناطق آزاد تجاری و صنعتی سوریه 
و ایران شــد️. »ایاد کوسا« با هدف بررسی ظرفیت های تجاری، 
صنعتی و گردشــگری کیش برای ایجاد همکاری های دو سویه 
سرمایه گذاران سوری و ایرانی به این منطقه آزاد سفر کرد️.وی هدف 
از این سفر را آشنایی با ظرفیت های منطقه آزاد کیش و آگاهی از 
زمینه های مناسب همکاری سرمایه گذاران سوری و ایرانی اعالم 
کرد و افزود: امیدوارم تفاهمنامه همکاری بین مناطق آزاد دو کشور 
به امضا برســد و همکاری ها بین سرمایه گذاران ایران و سوریه 
به زودی آغاز شود️.دبیرکل مناطق آزاد سوریه افزود: همانطور که 
ایران در بســیاری از صنایع و تولیدات فعالیت دارد سوریه نیز در 
صنایع به ویژه نساجی تبحر خاصی دارد و مشهور است و امیدوارم 
در زمینه های صنعتی، تجــاری و بازرگانی دو طرف تعامالت و 
همکاری های قابل قبولی شکل گیرد️.کوسا اضافه کرد: همزمان با 
بحث های تجاری و سرمایه گذاری، موضوع گردشگری نیز برای ما 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عالقه مند هستیم مردم سوریه 
ســهمی از گردشگری کیش داشته باشند️.به گزارش ایرنا، دبیرکل 
مناطق آزاد ســوریه خاطر نشان کرد: تبادل گردشگر نیز از دیگر 
برنامه های مناطق آزاد ۲ کشور خواهد بود️.کوسا همچنین خواستار 
بررسی زمینه های افتتاح یک رستوران عربی و نمایشگاه دائمی 
ارائه محصوالت سوری در کیش شد و برای معرفی ظرفیت های 
این منطقه آزاد به سرمایه گذاران سوری اعالم آمادگی کرد️.دبیرکل 
مناطق آزاد سوریه در این سفر از فاز ۶ صنعتی،   بندرگاه تجاری و 

پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش بازدید کرد️.
ادامه ثبت نام کتب درسی در هرمزگان 

  گروه خبر// ثبت نام کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱ 
-۱۴۰۲ ادامه دارد️.به گزارش خبرنگار دریا؛ معاون پژوهش، 
برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش هرمزگان گفت: 
اکنون کتاب های درسی مقطع ابتدایی ۹۰ درصد، متوسطه اول 
۸۰ درصد و متوســطه دوم ۶۵ درصد وارد استان شده است️.

دانــش آموزان با مراجعــه به ســایت irtextbook.️ir یا 
irtextbook.️com، می تواننــد ثبــت و خرید کتاب های 
درسی را انجام دهند️.حسن جراره افزود: ثبت سفارش و خرید 
اینترنتی کتاب های درسی پایه های اول، هفتم و دهم نیز از پنجم 
تیرماه تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ است️.معاون پژوهش، برنامه ریزی 
و توسعه منابع آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه قیمت 
کتب درسی پایه ابتدایی ۳۶ هزار تا ۵۳ هزار تومان است گفت: 
بــرای پایه  تحصیلی هفتم تا نهم از ۷۵ هزار تومان تا ۸۷ هزار 
تومان و پایه دهم تا دوازدهم از ۷۸ هزار تا ۱۰۷ هزار و پانصد 
تومان است️.جراره افزود: امکان ثبت نام با کد ملی و اطالعات 
شناسنامه ای دانش آموز به فرض قبولی در همان پایه تحصیلی 
فعلی فراهم است و پرداخت ها نیز به صورت اینترنتی است️.۷۹ 
درصد دانش آموزان مقطع متوســطه برای ثبت سفارش کتاب 

اقدام کردند ️.

خبر

خبری
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سرمقاله

  هرمزگان همچنان به عنوان اســتان حیاط خلــوت مدیران پروازی و 
تجربه آموزی مدیریتی و سلیقه گرایی برخی مدیران می باشد️. در این استان 
از گذشته بخاطر داریم که مدیران پروازی در صنایع و مناطق آزاد و حتی 
برخی دستگاه های اجرایی بودند و گرچه میزانش در سال های اخیر کمتر 
شده است، اما بطور کامل از بین نرفته است و بخصوص در برخی مناطق 
آزاد همچنان انتصابات حاشیه ساز است و نشان می دهد که مسئوالن در 
استان خود را نسبت به مردم و رسانه ها پاسخگو نمی دانند️. سلیقه گرایی 
مدیران صنایع در یکی دو ســه دهه اخیر که باعث شد نیروهای مورد نیاز 
صنایع را از خارج اســتان تامین کنند و نتیجه اش افزایش بیکاری بومیان 
استان ورتبه نخست بیکاری هرمزگان در سطح کشور است که این استانی که 
نصف مرکز استان را صنایع، بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک، گمرکات، 
بنادر، پاالیشگاه های نفت وگاز، آلومینیوم وفوالد، مناطق ویژه و اقتصادی، 
کشــتی سازی و️.️.️. دربرگرفته است و در شــرق و غرب استان نیز صنایع 
فعال ودر حال پیشرفت هستند، اما بومیان سهمی چندان در اشتغال در این 
صنایع و معادن و️.️.️. استان ندارند و حتی در بشاگرد و کوهشاه احمدی که 
معادن مختلف و گنج هایی در واقــع وجود دارند، اما مردمانش در فقر و 
 محرومیت زندگی می کنند️. تنها سهم هرمزگانی ها از این قطب صنعت و

 تجارت بودن استان شان، آلودگی، ترافیک، گرانی مسکن و️.️.️. است️. دهها هزار نفر 
نیروی انسانی شاغل در صنایع، مسکن شان را بایستی از داخل شهر تامین 
کنند که این افزایش نیاز به مسکن و کاهش عرضه و متناسب نبودن عرضه 
و تقاضا باعث شده است که قیمت مسکن و رهن واجاره بطور چشمگیری 
افزایش یابد و بومیان توان خرید و رهن واجاره را به راحتی نداشته باشند 
و برخی مجبورند در خانه پدر ومادرشان باشند یا به روستا برگردند و️.️.️. ️. 
مدیرعامــل فوالد هرمزگان اخیرا تصمیم دارد برای بیش از ۴هزار و ۵۰۰ 
نفر از کارگران وپرســنل شاغل در این شرکت درصورت واگذاری زمین، 
مسکن بسازد که انتظار می رود متولیان زمین ومسکن استان همکاری الزم 
را با مدیرعامل شرکت فوالد در راستای خانه دارشدن کارگران فوالد داشته 
باشــند تا بخشی از نیاز مسکن استان تامین شود️. متاسفانه بعد از گذشت 
حدود ۹ماه از آغاز ثبت نام مردم در طرح نهضت ملی مسکن در کشور، اما 
در بندرعباس بدلیل سلیقه گرایی مدیران، ثبت نام آغاز نشده است و چوب 
این ســلیقه گرایی را مردم خوردند و دودش به چشم افراد فاقد مسکن و 
مستاجر رفت و هیچکس پاسخگوی این سلیقه گرایی نیست️. درصورتیکه 
اگر از ۲۸مهرماه سال گذشته نیز از بندرعباسی ها همزمان با سراسر کشور 
در این طرح ملی ثبت نام در ســاخت وساز در زمین های مازاد ادارات و 
اراضی دیگر شــروع می شد و تبعیض وبی عدالتی در اجرای این طرح را 
هرمزگانی ها شاهد نبودند، به خانه دار شدن امیدوار می شدند وحباب قیمت 
مســکن و رهن واجاره ازبین می رفت و سلیقه گرایی در اجرای این طرح 
ملی باعث ناامیدی مردم از خانه دار شــدن شان نمی شد و وعده ساخت 

مسکن دولت سیزدهم در بندرعباس نیز محقق می شد️.
    علی زارعی

دود سلیقه گرایی مدیران در چشم مردم

تنگسیری  علی رضا  پاسدار  دریادار  خبر//  گروه 
فرمانده نیروی دریایی ســپاه با حضور در جمع 
خادمین حرم مطهر رضوی)ع( در جزیره ابوموسی، 
پرچــم مقدس امام علی بن موســی الرضا)ع( را 

زیارت کرد.
  کاروان زیر ســایه خورشید رضوی مستقر در 
هرمزگان با  قایق های تندرو نیروی دریایی سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی به جزیره ابوموسی 
رسید و در جمع مردم این جزیره حضور یافتند 
و فضای جزیره را با بوی مهر رضوی  عطرآگین 

پاسداران  دریایی ســپاه  نیروی  کردند️.فرمانده 
انقالب اسالمی  با تقدیر و تشکر از اقدام شایسته 
تولیت محترم آستان قدس رضوی مبنی بر انتقال 
پرچم متبرک حرم مطهر رضوی)ع( به  شهرها ، 
روستاها ، مساجد، مراکز درمانی و اجتماعات 
مردمی ، افزود: وجود پرچم متبرک امام رضا)ع( 
در جزایر خلیج همیشه فارس جمهوری اسالمی 
 ایران یــادآور خاطــرات به یــاد ماندنی ایام 
دفاع مقدس هســت که در مواقع خاص ، این 
پرچم متبرک در بین رزمندگان حضور  می یافت 

و فضای عمومی جبهــه را عطرآگین و روحیه 
جهادی و  معنویت رزمندگان را تقویت می نمود، 
پرچم متبرک امام رضا)ع(نماد معنویت و عطوفت 
رضوی است️.به گزارش هرمز؛ سردار تنگسیری 
که برای بررســی آخرین وضعیت آمادگی رزم 
دریادالن نیروی دریایی سپاه به جزایر نازعات 
ســفر کرده بود ،گفت : وضعیت آمادگی ، توان 
رزم  و روحیه سلحشوری رزمندگان در جزایر 
مطلــوب و یقین داریم یکــی از عوامل موثر و 
پیــش برنده در حفظ این آمادگــی ها ، بعد از 

عنایت خداوند ســبحان، همین  وجود معنویت  
 و توســالت به اهلبیت عصمــت و طهارت)ع( 
می باشد و  ما در ایران اسالمی   بر خود واجب 
می دانیم برای برخورداری از این  نعمت عظیم  
والیــت و لطف و عطوفت خاص امام رضا)ع(، 

امام خوبی ها ، از خدای متعال تشکر نماییم ️.

 فرمانده نیروی دریایی سپاه : 

آمادگی رزم رزمندگان جزایر مطلوب است

 

گروه خبر// مدیر بنادر و دریانوردی شــهید 
باهنر و شــرق هرمزگان گفــت: آمادگی و 
زیرساخت های الزم برای افزایش تا سه سفر 
در هفته برای مســیر بین المللی بندر شهید 

باهنر_شارجه وجود دارد.
   حمیدرضا محمدحسینی تختی اظهار داشت: 
سفر دریایی در مسیر مسافری بین المللی بندر 
شهید باهنر_بندر شارجه با ظرفیت ۲۰۰ مسافر 
توسط کشتی نگین در حال انجام می باشد️.وی 

افزود: آمادگی و زیرساخت های موجود در 
این بندر چند منظوره امکان افزایش تا ســه 
سفر در هفته را فراهم آورد است️.  به گزارش 
فارس، مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و 
شرق هرمزگان تصریح کرد: بیشترین تمرکز 
سفرهای دریایی در آب های جنوبی ایران و 
به ویژه در مسیرهای دریایی هرمزگان قرار 
دارد️.محمدحسینی تختی ادامه داد: بندر شهید 
باهنر در مرکز هرمزگان با بهره مندی از پایانه 

فعال دریایی خلیج فارس یکی از اصلی ترین 
بنادر ایران در انجام ســفرهای بین المللی به 
شمار می رود️.وی اضافه کرد: در ۲ ماه نخست 
امسال ۸۲۶ هزار و ۶۵۴ مسافر و گردشگر در 
بنادر شرق هرمزگان جابجا شده اند که نسبت 
به مدت مشابه سال پیش ۱۱۱ درصد رشد را 

نشان می دهد️.
  مدیر بنــادر و دریانوردی شــهید باهنر و 
شــرق هرمزگان گفت: بیشــترین تردد در 

مســیر دریایی بندر شــهید حقانی به جزایر 
قشــم و هرمز با شــمار ۵۷۱ هزار ۹۷۳ نفر 
است که در هم ســنجی با مدت مشابه سال 
قبــل از ثبت رشــدی ۹۴ درصدی حکایت 
دارد️.محمدحسینی تختی خاطرنشان کرد:  در 
جزیــره  هرمز به لحاظ دارا بودن جاذبه های 
گردشگری منحصر به فرد با جابه جایی ۲۵۱ 
هزار  و ۶۶۴ مسافر و گردشگر، نسبت به سال 

قبل ۱۶۳ درصد افزایش مشاهده می شود️.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر خبر داد

آمادگی هرمزگان برای افزایش سفرهای بین المللی به شارجه 

ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر 
هرمزگان

دختران عفیف رد دل اه جا دارند هن رد چشم اه

  

گروه خبر//  مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق هرمزگان 
 گفت: از آنجایی که اپلیکشــن »برق مــن« خدمات متنوع
  و جامعی را به صورت شــفاف به مشــترکان و کاربران ارائه 
می دهد لذا از تمامی شهروندان خواســتاریم از این سامانه 

استفاده کنند. 
   بــه گزارش خبرنگار دریا، محمد کریمی اظهار کرد: تاکنون 
 تنها ۱۵ درصد از مشــترکان در اســتان هرمزگان از سامانه 
»برق من« استفاده می کنند که این میزان پایین بوده و نیاز به 

فرهنگ سازی دارد️.
   وی بیان داشــت: شــهروندان می توانند با نصب برنامه نرم 
افزاری »برق من« بر روی گوشــی خود از وضعیت آخرین 
قبض، پرداخــت قبض، ســابقه پرداخت، ســابقه مصرف، 
خوداظهاری کارکرد برق، ثبت درخواســت انشعاب جدید و 
پیگیری و پرداخت هزینه انشعاب، درخواست آزمایش کنتور، 
رفع مشکل ولتاژ شبکه برق، اعالم مشکل روشنایی معابر، ثبت 

خسارت وارده به مردم، ثبت خسارت وارده به شبکه، سرقت 
برق و ثبت انواع درخواســت ها بهره مند شــوند️.مدیرعامل 
شرکت توزیع برق هرمزگان اظهارداشت: شهروندان همچنین 
پس از نصب نرم افزار می توانند با وارد کردن شناسه قبض در 
قسمت خاموشــی ها از اعمال زمان خاموشی آگاهی یافته و 

برنامه ریزی کنند️.
   کریمی با اشــاره به اینکه این برنامــه راحت ترین و قابل 
دسترس ترین روش جهت مشاهده صورتحساب و پرداخت 
قبض برای مشــترکان است، ادامه داد: مشترکان برای دریافت 
و نصب این نرم افزار می توانند به ســایت شرکت توزیع برق 
هرمزگان مراجعه و یا از طریق برنامه بازار آن را دریافت کنند️.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان :

مشترکان هرمزگانی از سامانه » برق من « استفاده کنند

پشت پرده سیاست 

  
 اعضای شــورای عالی انقالب فرهنگی پس از چندین جلسه بررسی  طرح 

جدید ورود به دانشگاه ها را به تصویب نهایی رساندند
کنکور تغییر کرد

اعضــای شــورای عالی انقــالب فرهنگی پس از چندین جلســه 
بررســی، طرح اصالح و تکمیل سیاست های ســنجش و پذیرش 
دانش آمــوزان بــرای ورود بــه دانشــگاه را به تصویــب نهایی 
رســاندند️.   به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
 در جلســه شــورای عالی انقــالب فرهنگــی به ریاســت آیت اهلل 
 ســید ابراهیم رئیســی، سیاســت های آموزشــی و نیز سنجش و 
 پذیرش، بــا هدف تأمیــن عدالت آموزشــی در راســتای ایجاد 
فرصت برابر برای دانش آموزان مناطق محروم در ورود به دانشــگاه 
و بویژه رشــته های پرطرفدار دانشگاهی بررسی و به تصویب نهایی 

رسید️.
   همچنین اعضای شــورای عالی انقــالب فرهنگی در ادامه مباحث 
خود برای اصالح شــیوه ســنجش و پذیرش دانش آموزان در ورود 
 به دانشــگاه، به منظور کاهش فشار روانی ناشی از تعیین تکلیف ۱۲ 
سال تحصیل آنان در آزمون ۴ ساعته کنکور، سهم کنکور از سنجش 
 توان علمــی دانش آموزان را از ۱۰۰ درصد بــه ۴۰ درصد کاهش

 دادند️. 
  بر این اســاس ۶۰ درصد سهم ســنجش توان علمی دانش آموزان 
نیز بر اســاس سوابق تحصیلی سه ســال آخر دبیرستان آنان تعیین 
می شــود️. سیاســت های جدید بتدریج و در مدت ۴ سال عملیاتی 
 خواهد شــد، به این نحو که در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط نتایج 
تحصیلی سال دوازدهم دانش آموزان، در سال ۱۴۰۴ نتایج تحصیلی 
ســال های یازدهم و دوازدهــم و در ســال ۱۴۰۵ نتایج تحصیلی 
 و معدل ســال های دهم تا دوازدهم تعیین کننده ســهم ۶۰ درصدی 
ســوابق تحصیلی در ســنجش و پذیرش دانش آموزان در دانشگاه  

خواهد بود️.
  بر این اســاس کنکور ســالی ۲ بار و تنها از دروس تخصصی هر 
رشته برگزار خواهد شد و سهمی ۴۰ درصدی در سنجش توان علمی 
داوطلبان ورود به دانشگاه دارد️. همچنین دانش آموزان مجاز خواهند 
بود برای بهبود معدل و سوابق تحصیلی خود، تا ۱۰ بار در امتحانات 

سال های دهم، یازدهم و دوازدهم دبیرستان شرکت کنند️.
  جزئیات دقیق سیاست های جدید سنجش و پذیرش دانشجو متعاقبًا 
از ســوی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، سازمان سنجش و 

وزارت آموزش و پرورش اعالم خواهد شد️.

 نقل قول
محمدجواد الریجانی معاون اسبق وزارت امور خارجه:

معتقدم مجلس ایران در پاسخ به قطعنامه احتمالی شورای حکام دست کم 
دو کار می تواند در دستور کار قرار دهد؛ نخست اینکه طرحی را تصویب 
کند که از وزارت خارجه بخواهد ســفر گروسی به تهران را محدود کند 
و دوم اینکه در صورت ادامه روند فعلی آژانس، مجلس تعلیق عضویت 

ایران در NPt را مورد بررسی قرار دهد️. / تسنیم
امیر آشتیانی، وزیر دفاع: 

یکی از اساســی ترین اصول سیاســت خارجی رئیــس جمهور ایران، 
همگرایی، تقویت، همبستگی و همکاری با کشورهای همسایه خصوصًا 
عراق است و نگاه ما به عراق تابعی از سه رکن اساسی حمایت از وحدت 
و یکپارچگی عراق، کمک به تحکیم ثبات و امنیت و مشارکت در توسعه 
و آبادانی کشــور عراق است و آماده کمک به تأمین هر چه بیشتر امنیت 

در عراق هستیم️./ مهر
سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور:

تمام تعهدات سفرهای استانی سال گذشته رئیس جمهور از محل منابع 
عمومی، بالغ بر ۱۰۰ درصد و برخی اســتان ها تا ۱۳۲ درصد پرداخت 
شــده است️. بعد از اتمام دور اول ســفرهای استانی احتمااًل  ادامه این 
سفرها منوط به این اســت که طرح های نویی وجود داشته باشد️. ولی 
ســفرهای معاون اجرایی تا نهایی شدن مصوبات اســتان ها ادامه دار 

خواهد بود️./ فارس
موشک های ایران به بدترین شکل پاسخ متجاوزان را می دهند

 دســت آخر اینکه، یک وبگاه تحلیلی امریکایی ویژه امور نظامی در 
مطلبی پیرامون قدرت موشکی ایران نوشت، ایران دارای بزرگ ترین و 
متنوع ترین زرادخانه موشک های بالستیک در خاورمیانه است️. وبگاه 
»۱۹ فورتــی فایو« به تازگی در مطلبی به قلم »مایا کارلین« تحلیلگر 
امور دفاعی خاورمیانه نوشــت، ایران تعداد زیادی موشک ساخته تا 
اطمینان حاصل کند که هر کسی که بخواهد به این کشور حمله یا تهاجم 
کند به بدترین روش های نامتقارن مجازات خواهد شد️. در این گزارش 
به گفته ژنرال »کنت مک کنزی«، فرمانده سابق تروریست های سنتکام، 
ایران بیش از ۳۰۰۰ موشــک بالســتیک دارد️. این زرادخانه شــامل 
موشــک های دقیق، کوتاه و میان برد با ســوخت جامد است️. نویسنده 
در خاتمه نوشت، ساخت موشــک های بالستیک ایران به طور خاص 
تهدیدی برای رژیم صهیونیستی و نظامیان ایاالت متحده در خاورمیانه 

است️. 

رهبر معظم انقالب بر پیکر حجت   االسالم دعائی نماز میت اقامه کردند
حضرت آیت اهلل خامنه ای با حضور در کنار پیکر مرحوم حجت االســالم 
 ســیّدمحمود دعائــی ضمن قرائت فاتحــه، بر آن یــار دیرین حضرت 
امام خمینی)ره( نماز میت اقامه کردند️. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
حفظ و نشــر آثار مقام معظم رهبری در این مراسم جمعی از خانواده و 

بستگان مرحوم حجت االسالم دعائی نیز حضور داشتند️. 
  رهبر انقالب همچنین با صدور پیام تســلیت درگذشت حجت االسالم 
سیدمحمود دعائی، ضمن اشــاره به صفا، سالمت نفس، ارادت عمیق و 
راســخ وی به امام بزرگوار و انقالب، تفضــالت الهی را برای آن مرحوم 

مسألت کردند️.
  حجت االسالم ســّیدمحمود دعائی از مبارزان قدیمی نهضت و انقالب 
اســالمی و همراهان امام خمینی ) ره(  در زمان تبعید ایشــان در نجف 
بود️. وی در اوایل ســال ۱۳۵۸ به عنوان ســفیر جمهوری اسالمی ایران 
در عراق انتخاب شــد و از اردیبهشت ۱۳۵۹ با حکم امام ) ره ( به عنوان 
سرپرست مؤسســه اطالعات منصوب شد️. شش دوره نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی از دیگر سوابق این روحانی فروتن و ساده زیست است که 

عصر یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ به لقاءاهلل پیوست️.
هشدار فرمانده نیروی زمینی ارتش به صهیونیست ها

با هر خطای دشمن، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران با هشدار  به سران 
رژیم صهیونیستی گفت: به فرمان رهبر معظم انقالب با هر خطای دشمن، 

تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد️.
  به گزارش تســنیم، امیر سرتیپ کیومرث حیدری در صبحگاه نیرو های 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در پادگان امام رضا)ع( با بیان اینکه رژیم 
غاصب و صهیونیستی سرزمین های مسلمانان را اشغال کرده است و کمتر 
از ۲۵ ســال آینده این زمین ها به آغوش اسالم باز خواهد گشت، گفت: 
امروز دســتاورد های نظامی و دفاعی ارتش جمهوری اسالمی ایران خار 

چشم دشمنان است️. 
  وی با بیان اینکه تمامی یگان های نیروی زمینی در حال مجهز شــدن به 
دستاورد ها و تجهیزات نقطه زن، دورزن و هوشمند است، افزود: برد پهپادها 
و موشک های عملیاتی نیروی زمینی ارتش افزایش یافته است️. امیر حیدری 
 با اشاره به شــهر پهپادی ارتش تأکید کرد: این همه تجهیزات برای پاسخ 
 گفتن بــه تجاوز هــای احمقانه دشــمنان انقالب اســالمی اســت و 
 ســالح های ســبک نیروی زمینی نیز در حال »تغییر، به روز شــدن و 

بومی شدن« است️.

آیت اهلل رئیسی به چهارمحال و بختیاری سفر می کند
بیست و چهارمین سفر استانی رئیس  جمهور به استان چهارمحال و بختیاری 
خواهد بود️.  به گزارش فارس، سید محمد حسینی معاون امور دولت رئیس 
جمهور، با اشاره به سفر اســتانی رئیس جمهور، اظهار کرد: آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی جمعه این هفته )۲۰ خرداد( به استان چهارمحال و بختیاری 
می رود️.وی افزود: این سفر بیست و چهارمین سفر رئیس جمهور است و 
در این سفر اکثر وزرای دولت رئیس جمهور را همراهی می کنند️. معاون امور 
مجلس رئیس جمهور گفت: قبل از سفر رئیس جمهور به استان چهارمحال 
و بختیاری نمایندگان مجلس این استان جلسه ای با آیت اهلل رئیسی داشتند 

تا مشکالت اولویت دار این استان احصا و راه حلی برای آنها دیده شود️.
خبر ترور یکی از کارکنان سپاه استان قم تکذیب شد

 خبر اول اینکه، روابط عمومی ســپاه علی بن ابی طالب)ع( قم خبر ترور 
یکی از کارکنان سپاه استان قم را تکذیب کرد️. در این بیانیه آمده است: پیرو 
انتشــار خبری جعلی مبنی بر ترور یکی از کارکنان سپاه استان قم، ضمن 
تکذیب این خبر اعالم می دارد، فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط 
به ماجرای درگیری مســلحانه چند روز قبل مأمورین فرماندهی انتظامی 
اســتان با قاچاقچیان متواری مواد مخدر بوده که در این درگیری، متأسفانه 
راننــده یک خودروی عبوری مورد اصابت گلوله قاچاقچیان قرار گرفته و 
در اثر شــدت جراحات وارده، جان باخت️. در پایان این بیانیه تأکید شده: 
ضمن تکذیب تروریستی بودن این حادثه و انتساب فرد جان باخته به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، به فعاالن رسانه یادآور می شود که از انتشار اخبار 
کذب که منجر به رواج شایعه و تشویش اذهان عمومی می شود، پرهیز نمایند️.

شناسایی ۸۹0 هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان
 خبر دیگر اینکه، فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از کشف محموله سنگین 
ســوخت قاچاق در مرز های آبی هرمزگان خبر داد️.به گزارش تسنیم سردار 
حسین دهکی در تشریح این خبر گفت: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت 
و فرآورده های نفتی، مرزبانان استان هرمزگان با اشراف و تسلط اطالعاتی از 
وجود مقادیری سوخت قاچاق در سواحل سیریک و بندرعباس مطلع شدند و 
بالفاصله بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند️. وی در 
ادامه گفت: مرزبانان با تشکیل چند اکیپ به محل های مورد نظر اعزام شدند 
و توانســتند در عملیاتی مقتدرانه ۲۲ مشک بزرگ ماری شکل حاوی ۸۹۰ 
هزار لیتر گازوییل قاچاق را به ارزش بیش از ۲۰۸ میلیارد ریال از قاچاقچیان 
کشف کنند️. فرمانده مرزبانی اســتان هرمزگان گفت: قاچاقچیان با توجه به 
نداشتن تاب مقاومت در برابر مرزبانان مشک های سوختی را رها کرده از محل 

متواری شدند که تالش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری آنها ادامه دارد️.



3خبری
پنجشنبه 19 خرداد 1401

9 ذی القعده 1443

سال بیست و یکم شماره 3900

جذب روحانیون وظیفه
 توسط آموزش و پرورش هرمزگان 

  گروه خبر// معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل 
آموزش و پرورش هرمزگان از جذب و سازمان دهی روحانیون وظیفه 
برای ســال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ خبر داد️. حســن جراره، معاون 
پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان،  
اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبه فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر 
تســری مقررات خدمت وظیفه روحانیون در امور علمی، فرهنگی و 
تبلیغی در وزارت آموزش و پرورش با موضوع جذب و سازمان دهی 
طالب وظیفه در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ جذب و سازمان دهی 
روحانیون وظیفه برای سال تحصیلی جدید انجام می شود️.به گزارش 
ایکنا ، وی افزود: ثبت نام و اعزام طالب در سال ۱۴۰۱ فقط از طریق 
سامانه امریه مرکز مدیریت حوزه علمیه صورت می پذیرد️. ضمن اینکه 
لیســت افراد نیز باید به همراه مدارک ثبت نــام به اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان ارسال شود تا مدارک و مستندات بارگذاری شده در 
سامانه مربوطه موردبررسی و تائید قرار گیرند️.جراره با اشاره به اینکه 
مهلت ثبت نام تا ۲۲ خردادماه ســال جاری خواهد بود، تصریح کرد: 
پرونده گزینش افراد جهت سیر مراحل گزینشی بعد از تائید مدارک 
ثبت نام انجام می گیرد و این افراد می توانند پس از ثبت نام در سامانه و 
بارگذاری مدارک و مستندات با شماره تلفن ۰۹۱۷۶۵۳۸۲۴۶ »حبیب 
نجیبی« کارشــناس مسئول استخدام آموزش و پرورش استان جهت 
تائید ثبت نام تماس گرفته بگیرند️.معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه 
منابع اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان یادآور شــد: مدارک الزم 
جهت ثبت نام داوطلبان شــامل تکمیل فرم تعهد خدمت طرح سرباز 
طلبه در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱، تکمیل فرم گزینش )۲ سری(، 
معرفی نامه حوزه علمیه، عکس ســه در چهار، کپی از تمام صفحات 
شناسنامه، کپی پشت و رو از کارت ملی و پوشه )گزینش رنگ قرمز 

–ثبت نام رنگ سفید( است ️.
مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( هرمزگان : 

بنیاد برکت دو هزار شغل جدید در هرمزگان ایجاد می کند 
  گروه خبر// مدیر کل ســتاد اجرایی فرمــان امام )ره( هرمزگان 
گفت: امســال بــرای ایجاد ۲ هزار شــغل جدید در اســتان ۹۰۰ 
میلیــارد ریال تســهیالت در نظر گرفته شــده اســت️. به گزارش 
خبرنگار دریا، منوچهر دانشمند گفت:پارســال هزار و ۱۲۰ طرح 
خود اشــتغالی در زمینه مشــاغل خانگی )پــرورش دام، گلخانه 
 و خیاطــی( توســط بنیاد برکت وابســته به ســتاد اجرایی فرمان 
امــام )ره( با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریــال در هرمزگان اجرا 
شد️.ســجاد امیریان معاون اجتماعی ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( 
هرمزگان نیز گفت: متقاضیان دریافت تسهیالت کم بهره بنیاد برکت 
می توانند از طریق تسهیل گران این ستاد که در شهرستان ها و مراکز 

بخش ها مستقر هستند، اقدام یا در اپلیکیشن برکت ثبت نام کنند️.
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 گروه گزارش // شهر رویدر دارای چاه های 
آب شیرین در گذشته بوده است.

   بسیاری از مردم از آب چاه ها استفاده می کردند️. 
 اما در مجمــوع مناطق کرانه ای و پســکرانه ای 
خلیج فارس از مناطقی است که بارندگی در آن کم 
صورت می گیرد و مردمان ســاکن در این مناطق 
در گذشته که تکنولوژی شــیرین کردن آب دریا 
وجود نداشت، تالش می کردند آب های سطحی 
را به شیوه های متعدد مهار و ذخیره نمایند️. ایجاد 
برکه ها از جمله روش های نگهداری آب شــرب 
در فصول کم بارش بود و تعداد برکه ها در مناطق 
گرم و خشــک با توجه به اقلیم آن مناطق بیشتر 
بود️. رویدر از جمله بنادر خلیج فارس اســت که 
 مــردم آن در دوران تاریخی از برکه ها برای تامین 
آب شــرب استفاده می کردند️. ساخت یک برکه و 
سبک معماری آن در شهر رویدر و این که این سازه 
آبی به چه صورت ساخته می شود، از جمله مباحثی 
 اســت که می بایست بیشــتر به آن پرداخته شود️. 
برکه ها چشــم انداز غالــب نواحی خلیج فارس 
 و از جمله رویدر را تشــکیل مــی دهند️. اهمیت 
 آب انبارها در حیات و سکونت مردم در بنادر و جزایر 
خلیج فارس زیــاد بوده و در فولکلــور مردم از 
شیوه اســتفاده از آب برکه و رسم و رسومات آن 
 زیاد ســخن به میان آمده است️. برای نمونه عنوان 
 مــی کردند که اگر یک حیــوان داخل برکه بیفتند 
نمی تواند آب برکه را کامال خراب نموده و آب آن 
را غیر قابل اســتفاده نماید️. برخی از مولفان کلمه 
برکــه را از دو جزء بر بــه معنی باال و که به معنی 
 کوه کوچک می دانند و دلیل این امر را نیز شباهت 
برکه ها به تپه ها و بر آمدگی های طبیعی می دانند️. 
اما در مورد معماری برکه ها و شــکل ظاهری آن 
در رویدر باید عنوان کرد که این برکه ها همچنین 
که پیش از این نیز عنوان گردید به شــکل مدور و 
دراز یا مســتطیل شکل ساخته می شوند️. اما طرز 
ســاخت آب انبار مدور در رویدر به این صورت 
است که ابتدا گودالی به عمق ۱۰ متر و پهنای ۴ الی 
۵ متر حفر می گردد و با توجه به توان سازنده برکه 
 حجم و عمق آن می تواند کم و یا زیاد شود که در

 ادامه به آن پرداخته می شــود️.این نوشــتار که با 
حمایت های فرهنگی شورای اسالمی شهر رویدر 
و شــهردار پر تالش و فرهنگ دوســت این شهر 
جناب آقای عبدالحکیم جعفری به رشــته تحریر 
در می آیــد در نظر دارد، به چگونگی ســاخت 
برکــه از نگاه معماری در شــهر رویدر پرداخته و 

نشــان دهد که این ســازه معماری شکیل به چه 
صورت ســاخته می شده اســت و نقش معماران 
رویدری در ســاخت آن چگونه بود️. شهر رویدر 
 با توجــه به اقلیم آن دارای برکــه های متعدد در 
مکان های متعدد می باشد در مجموع عمق و سطح 
برکه ها بســتگی به توان مالی سازنده آن داشت و 
معموال در کوه ها یا جاهای کم رفت و آمد رویدر 
برکه های کوچک تر می ســازند، چون هم تعداد 
استفاده کننده از آب برکه ها در آن مکان کم هست 
 و هم بردن مصالح برای ســاختن برکه مشکل تر 
 می باشد️. در مرحله بعد ساختن برکه بعد از حفر 
گودی برکه، داخل این گودال در گذشته با ساروج 
و امروز با سیمان فرش می گردد️. از برکه ساروجی 
در رویدر می توان به برکه مسیح خان اشاره نمود️.

) عبداهلل ماجدی، مصاحبه، ۱۴۰۱( جهت جلوگیری 
از نفوذ آب به ســوی پایین کف، برکه ها را تا سه 
بار فرش می کنند️. در مرحله ســوم کف برکه ماله 
کاری شــده و صاف می گردد️.پس  از این کار با 
 استفاده از ســنگ و ســیمان دیوار برکه ساخته 
می شــود، قطر  دیوار برکــه در برخی از موارد به 
یک متر هم می رســد️. در مرحله بعد دیواره برکه 
مجدداً مالت کاری می شود️. از آن جایی که ساخت 
برکه و آبگیری آن هزینه فراوانی می برد، برای بنای 
آن از اســتاد بناهای ماهر محلی استفاده می شود️. 

در داخل جداره های برکه هم پلکان سنگی برای 
 تردد در داخل برکه پس از تمام شــدن بنا ساخته 
می شود️. برخی از صاحبنظران در زمینه برکه عنوان 
می کنند که در این مرحله هنوز نمی شود، نام برکه 
را بر روی آن گذاشــت و تا این مرحله آب انبار 
نامیده می شــود و پس از ســاخت سقف گنبدی 
شکل آن می شود، نام برکه بر آن اطالق گردد️. البته 
ممکن اســت برخی از برکه های رویدر و به ویژه 
شهرستان خمیر توسط استادکاران دیگر شهرهای 
جنوب ایران هم ســاخته شده باشــد و خیّرین 
 اصلی آن غیر رویدری هم باشند️. معماری برکه از 
ویژگی های خاص خود برخوردار است️. با وجود 
این ارتفاع و حجم ســقف برکه بستگی به حجم و 
عمق گودال برکه از یک سو و تبحر استاد بنای سقف 
برکه از سوی دیگر دارد و معموال شخصی که گودال 
برکه را حفر می کند، سقف آن را نیز می سازد️. در 
ابتدای کار قراردادی بین اســتاد معمار و فردی که 
درخواست ساخت برکه را دارد، منعقد می گردد️. در 
گذشته گودال برکه را با دست حفر می کردند، اما در 
حال حاضر برای این کار از لودر استفاده می کنند و 
خاک حفر برکه را در کنار برکه انباشت می نمایند️. 
در برخی جاها نیز خاک را بالفاصله با کمپرسی به 
مکان دیگر حمل می نمایند️. در درون سقف برکه ها 
هم از معماری خاصی استفاده می شود که هر استاد 

بنایی قادر به آنجام آن نیست️. گاهی هم پیش آمده 
است که گودال و آبگیری برکه ای در رویدر توسط 
یک معمار صورت گرفته و چند سال بعد سقف برکه 
توسط معمار دیگری ساخته شد️. حتی در برخی از 
موارد گودال برکه را یک خیّر ساخته و در بستر زمان 
 سقف برکه توســط خیر دیگر گرفته می شود و یا 
 برکــه ها در گذر زمان که خیّــر اصلی آنها وفات 
 می کند، توسط خیّر دیگری تعمیر می شوند️. مصالح 
استفاده شده  در ساخت برکه ها متفاوت بوده است️. 
در گذشته برکه ها عموماً از ساروج ساخته می شد 
و برخی از برکه های که در حال حاضر نیز کاربرد 
دارند، ساختار ســاروجی دارند اما در چهل سال 
گذشته تاکنون بیشتر از سیمان به جای ساروج در 
ســاخت دیوار برکه و از گچ برای بنای سقف برکه 
استفاده می گردد️. اما شیوه تهیه ساروج که پیش از 
کاربر زیاد سیمان از آن در معماری جنوب و شهر 
و منطقه رویدر استفاده های زیادی می شد، به این 
ترتیب بود که ابتدا گوالی به عمق ۷۰ سانتی متر حفر 
می گردید و سپس ســی درصد گل رس را با ۷۰ 
درصد کود حیوانی مخلوط می کردند و به مدت چند 
روز آن را در آب خیس می دادند تا به حالت خمیر 
 در آید️. پس از این مرحله گل خمیری را به شکل 
خشــت هایی با ابعاد زیاد در می آوردند و آن را 
 در آفتاب قرار می دادند تا خشــک شود️. پس از 

خشک شدن، خشت خام را به گودالی که قبال حفر 
شده بود، منتقل می کردند و خشت ها را روی هیزم 
می چیدند، آن گاه هیزم را آتش زده و به دنبال آن 
گودالی را پر از خاک کرده و خشت را در آن محیط 
گرم دفن می کردند تا پخته شود، پس از چند روز 
خشت ها را بیرون آورده و آسیاب می کردند، حاصل 
این کار ساروج بود که به عنوان مالت در آب بندی 
برکه ها، سدها، قلعه ها و پی ساختمان استفاده می 
 شد️. برکه ساخته شده از ساروج که قدمت برخی از 
آن ها به بیش از صد سال می رسد در شهر رویدر هنوز 
 هم گاهی برکه ساروجی نظیر برکه مسیح خان یافت 
می شود️. اما این طرز تهیه ساروج در حال حاضر به 
ویژه به دلیل نیاز به کود حیوانی و نیروی کار فراوان 
مقرون به صرفه نیســت و سیمان جای ساروج را 
در بیشتر بناها گرفته است️.ســقف برکه را به دو 
دلیل عمده می سازند که یکی از آن ها جلوگیری 
از تبخیر شــدید و دیگری خنک نگهداشتن آب 
اســت️. در برخی از ماه های سال درجه حرارت 
در رویدر به بیش از ۴۰ درجه نیز می رســد که 
ســبب تبخیر آب برکه ها می شود و سقف گچی 
برکه جلوی این تبخیر را می گیرد️. همچنین زمان 
قدیم مردم وسایل برودتی چون یخچال و وسایل 
سرد کننده در اختیار نداشتند و خنکی آب برکه ها 
در تابســتان به کمک مردم می آمد و در زمستان 
نیز آب برکه ها نسبت به هوای بیرون گرم تر بود️. 
طرز ساختن سقف برکه ها بدین گونه است که از 
تقاطع خطوطی که از در مجرای ورودی و خروجی 
برکه می گذرد، می توان مرکز آن را بدســت آورد 
و با بستن چندین طناب به راحتی مرکز آب انبار 
مشخص می گردد️. طناب دیگری که کار پرگار را 
انجام می دهد به مرکز متصل اســت و نوک آن در 
دست استاد کار اســت در یک متر و نیم اول بعد 
از ســطح زمین شعاع در همه نقاط مساوی است️. 
اما بعد از یک متر و نیم شعاع کاهش پیدا کرده و 
 تا ســقف به صفر می رسد که در واقع نقطه تالقی 
دیواره ها تشکیل دهنده سقف آب انبار است️. در 
نوک برکــه از باال کالهک گچی قرار می دهند تا 
آب پس از برخورد با کالهک به داخل دیواره نفوذ 
نکند️.  موارد فوق بیانگر این است که ساخت یک 
برکه از ابتدا تا انتها در رویدر همانند سایر مناطق 
جنوبی ایران نیاز به معماری خاص دارد و معماران 
 جنوبی ایران چنان تبحری در ساخت برکه داشتند که 
برکه های ساخته شــده توسط آن ها یک سده و 
گاهی بیشتر دوام می آورد️. معماران ساخت برکه 
همواره از دستمزد باالتری برخوردار بوده و با توجه 
به ظرافت کار آن ها، ساخت یک برکه زمانبر بوده 
است که در نوشتار آتی تالش می گردد به مباحث 

دیگری در ارتباط با معماری برکه پرداخته شود️.

دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354

آگهی مزایده نوبت اول 
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان رودان به موجب پرونده اجرایی شماره 140040920001316382 مال غیر منقول ذیل را از طریق 
مزایده به فروش می رساند : شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی واگذاری )معوض( شهرداری رودان به محکوم علیه سعید حدادی فرزند محمد به شماره 
واگذاری 10578 به مساحت 200 متر مربع به شماره قطعه یک - واقع در معزآباد رودان به آدرس بلوار شهید چمران - روبروی آپارتمان های مسکن 
مهر به مختصات Y 3036396وX 516901 فاقد سند مالکیت که در راستای توافقنامه 10464 مورخه 1391/09/18به عنوان معوض و به شرح شماال 
بطول 15/39 متر به خیابان 8 متری ، شرقا بطول 13/03 متر به حریم خیابان 12 متری ، جنوبا بطول 15/39 متر به کوچه 6 متری ، غربا بطول 13/04 متر 
به قطعه 2 از سوی شهرداری رودان به آقای سعید حدادی فرزند محمد واگذار گردیده است که به جهت محکومیت وی در حق محکوم له خانم مرضیه 
باقر زاده به پرداخت مهریه به تعداد 110 سکه تمام بهار آزادی و هزینه اجرایی در حق دولت توقیف می باشد و حسب نظریه کارشناس ارزش ریالی آن 

را 3/000/000/000 ریال برآورد که با  شرایط زیر و از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد .
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد زمان مزایده اموالی که آگهی شده اند در محل مالحظه و از کم و کیف موضوع اطالع حاصل نمایند .

* کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت بعهده خریدارمی باشد .
* پیشــنهاددهندگان بایــد قبــال 10 درصــد مبلغ ارزیابی را به حســاب نســیم بانک مرکــزی بــه شــماره شــبای 220100004062012907685962 وشناســه پرداخت 

951108000100030040920001316382 واریز تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .
3- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

4 - مزایده در ساعت 09 صبح یکشنبه مورخه 1401/04/05 بصورت حضوری بعمل می یاید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
5 - در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل 
شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفاء می شود و مانده سپرده وی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبین شرکت درمزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به 

اجرای احکام حقوقی دادگستری رودان مراجعه نمایند .

علی محمودزاده دهبارزی- دادورز شعبه اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان رودان

  

  

آگهی حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  محمد بلوچی فرزند حسین با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان حسین بلوچی فرزند 
احمد به 1391/7/27 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 1- یوسف بلوچی فرزند حسین متولد 1337/4/10 به ش.ش 527 
فرزند مرحوم.2- مریم بلوچی فرزند عبداله متولد 1313/6/14 به ش.ش 181 همسر مرحوم.3- عایشه بلوچی فرزند حسین متولد 1341/6/7 به ش.ش 
529 فرزند مرحوم.4- محمد بلوچی فرزند حسین متولد 1339/5/6 به ش.ش 528 فرزند مرحوم.5- نساء بلوچی فرزند حسین متولد 1343/7/9 به ش.ش 
530 فرزند مرحوم.6- عبداله بلوچی فرزند حسین متولد 1346/9/12 به ش.ش 532 فرزند مرحوم.7- زلیخا بلوچی فرزند حسین متولد 1348/11/17 به 

ش.ش 533 فرزند مرحوم.8- ابراهیم بلوچی فرزند حسین متولد 1345/8/1 به ش.ش 5315 فرزند مرحوم.و دیگر وارثی ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

حامد کامران - شورای حل اختالف شعبه 3 پارسیان  

آگهی حصروراثت
احتراماً مفروض می دارد خواهان معصومه ذال نسب فرزند احمد با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان عامر عبداهلل زاده فرزند 
محمد به 1396/5/18 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 1- معصومه ذال نسب فرزند احمد متولد 1342/1/1 به ش.ش 1109 
همسر مرحوم.2- نرگس عبداهلل زاده فرزند عامر متولد 1367/5/2 به ش.ش 4700002425 فرزند مرحوم.3- امیر عبداله زاده فرزند عامر متولد 1368/7/1 
به ش.ش 4700005076 فرزند مرحوم.4- دانش عبداهلل زاده فرزند عامر متولد 1373/6/11 به ش.ش 4700047828 فرزند مرحوم.و دیگر وارثی ندارد .

لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

                           حامد کامران - شورای حل اختالف شعبه 3 پارسیان  

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

اگر چاق هستید ، اگر چربي خون دارید
 یا اوره خونتان زیاد است آبزیان مصرف كنید

معماری بركه در شهر رویدر و چگونگی ساخت آن



امام محمد تقی )ع( : هرکه از سازگاری دست بردارد ناراحتی به سراغش آید
) روضه بحار ج 2 ص 364(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : 
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

پنجشنبه 19 خرداد 1401
9 ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3900

روزنامه منطقه جنوب کشور

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و 
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی 

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

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

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

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

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

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

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

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

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

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

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

daryanews.ir : اینستاگرام

ایستگاه سالمت در نمایشگاه صنایع دستی و 
مشاغل خانگی بندرعباس برپا شد.

 بــه گــزارش خبرنــگار روزنامــه دریا؛ 
سرپرســت مدیریت درمان تامین اجتماعی 

اســتان هرمزگان گفت: همزمان با برگزاری 
نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی، به 
همت مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 
هرمزگان ایستگاه سالمت در این نمایشگاه 

برپا شد️.
 دکتر غالمعباس مومنی در این زمینه عنوان 
کرد: برخی از بیمــاری های مزمن به دلیل 
اینکه دوره پنهان دارند و ممکن است به موقع 

شناسایی نشوند نیاز است که با غربالگری،  
شناسایی بیماران انجام شود️.

 مومنــی افــزود: ایــن بیماری هــا مانند 
بیماری های قلبی، فشار خون و دیابت اگر 
به موقع شناسایی شوند قابل درمان هستند 
به همین دلیل بیماری یابی تاثیر بسیار زیادی 

در کاهش تعداد بیماران دارد️.
 وی عنوان کرد: در نمایشگاه صنایع دستی و 

مشاغل خانگی که به همت اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی هرمزگان و کمیته امداد 
امام خمینی)ره( استان و دیگر دستگاه ها در 
بندرعباس برگزار شده است، مدیریت درمان 
تامین اجتماعی استان نیز با برپایی ایستگاه 
سالمت، کار غربالگری بیماری های مزمن در 

این نمایشگاه را بر عهده دارد️.
   مومنی ادامه داد: این مدیریت تالش دارد تا 

از طریق غربالگری افرادی که دارای بیماری 
بوده و خود اطالع ندارند را شناسایی کرده و 
نسبت به انجام اقدامات درمانی معرفی نمایند️.

 مدیر درمــان تامین اجتماعــی هرمزگان 
خاطرنشــان کرد: افرادی که در غربالگری 
دارای بیماری شناســایی شود جهت ادامه 
رونــد درمانی به بیمارســتان خلیج فارس 

ارجاع می شود️.
 این مســئول در پایان عنوان کــرد: تمام 
این کارها و روند غربالگری در ایســتگاه 
ســالمت مدیریت درمــان تامین اجتماعی 
استان هرمزگان به صورت رایگان برای کلیه 

مراجعه کنندگان انجام می شود️.

به همت مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان ؛

ایستگاه سالمت در نمایشگاه بندرعباس برپا شد

 

گروه خبر// معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان گفت: به منظور خدمات رســانی 
بهتر به کانتینرهای یخچالی شــش ترمینال به صورت 
مستمر در بندر شهید رجایی در حال فعالیت می باشند. 
   به گزارش خبرنگار دریا، » منصور خرمشکوه« در 
تشریح ایجاد ظرفیت های جدیدکانتینرهای یخچالی 
در بنادر اســتان اظهار داشــت: این اقدام در راستای 
توسعه زیرساخت های الزم به منظور خدمات رسانی 
به کانتینرهای یخچالــی در حوزه صادرات، واردات و 
ترانزیت از سالیان گذشــته با محوریت اداره کل و با 
برنامه ریزی های صورت گرفته به انجام رسیده است️.

وی افزود: در همین زمینه ظرفیت های زیادی از جمله 
۲ هــزارو ۸۶۴ پالک برق کانتینر یخچالی، ۴۷۰ پاور 
پک و ۳هزارو ۵۰۰ تن ظرفیت سردخانه ای در شش 
ترمینال بندر شــهیدرجایی ایجاد و شرکت ها به شکل 
مســتمر در حال خدمات رسانی می باشند️.خرمشکوه 
بیان داشت: عالوه بر بندر شهید رجایی در بنادر لنگه، 
شهید باهنر و بندر جاسک نیز همزمان شرایط الزم برای 
ورود کامیون های حامل کانتینرهای یخچالی و تخلیه آن 
بر روی شناورها به صورت مداوم مهیاکه خوشبختانه از 

رونق قابل توجهی نیز برخوردار است️.
   معاون امــور بندری و اقتصــادی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: در ســال گذشــته 
بیش از ۲۶ قلم محصوالت کشاورزی و همزمان سایر 
مشتقات دامی و لبنی از طریق کانتینرهای یخچالی از 

بنادر مرکز، شــرق و غرب استان به مقصدهای تعیین 
شــده بارگیری و ارسال شده که عمده این محصوالت 
شامل خرما، سیب درختی، کیوی، رطب، ماهی و میگو 
و سایر محصوالت و مشتقات کشــاورزی و دامی و 
لبنی می باشد️.وی با بیان اینکه عمده کشورهای هدف 
کانتینرهای یخچالی ارسالی از بندر شهید رجایی شامل 
چین، هند، سریالنکا و امارات می باشد که به طور یقین 
با حمایت دولت و ایجاد زیرســاخت های الزم امکان 
توسعه و رونق بیش از پیش این تجارت وجود خواهد 
داشــت، اضافه کرد: با توجه به اقبال کشورهای هدف 
از این گونه فعالیت و استقبال تجار و بازرگانان  اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان طرح های توسعه جدید 
برای ایجاد ظرفیت بیشتر در حوزه کاالهای یخچالی 
در دســتور کار خود دارد️.به گفته معاون امور بندری و 
اقتصادی اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان، در 
مجموع در کل این اســتان و در شش ماهه دوم سال 
گذشته شــاهد افزایش ۶۰ درصدی تخلیه و بارگیری 
کانتینرهای یخچالی در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ 

بوده ایم️.
خرمشــکوه با بیان اینکه در شهرستان بندرلنگه عالوه 
بر صادرات ایــن کانتینرها به کشــورهای امارات و 
قطر بخشــی از طریق شارجه به کشور عمان ترانزیت 
می شــود، افزود: به منظور پشــتیبانی و نگهداری این 
کانتینرها حدود ۲ هکتار از اراضی بندرلنگه به این امر 

اختصاص پیدا کرده است️.

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد

  ایجاد 3500 تن ظرفیت سردخانه ای 
در بندر شهید رجایی

در زمان آغاز آتش سوزی می توان با پاشیدن خاک 
و آب و یا كوبیدن وسیله های در دسترس آن را خاموش كنیم

روابط عمومی اداره كل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

گروه گــزارش// حمایت مردمــی و دولتی می تواند 
به عنوان عامل جدی ترویج فرهنگ صنایع دســتی 
و مشــاغل خانگی و کمک کننده فعاالن این عرصه 
باشــد،تا با جان دهی به این عزیزان چرخ اقتصادی 
 کشــور احیا شود ؛ برپایی نمایشــگاه های دائمی و 
غیر دائمی شــامل فصلی و هفتگی در نقاط مختلف 
کشور می تواند در توانمندسازی و حمایت از مشاعل 

خانگی و صنایع دستی کمک شایانی نماید.
  بی شــک با هنر دســت می توان بهترین آثار ماندگار و 
چیزهای متفاوتی را خلق نمود که آثار ماندگاری آن هم در 
اذهان و هم در موجودیت فیزیکی اش نسبت به نمونه مشابه 
صنعتی اش زمین تا آسمان متفاوت باشد️.به طور مثال می توان 
به فرش دست بافت ایرانی و تفاوت آن با سایر فرش های 
ماشینی اشاره داشت، هم از نظر تار و پود به کار رفته و هم 
از نظر درجه استحکام با همدیگر قابل قیاس نیستند و عالوه 
بر این موضوعات مطروحه، می توانیم بر مشتری پسندی بین 
این دو نیز مقایساتی را انجام دهیم️. به طور حتم در هر جایی 
که انسان خودش را به عنوان عامل اصلی تولید دخیل دانسته 
است، ذائقه مشتریان را نیز به خود جذب نموده، این جذابیت 
امروز در پهناهای بیشتری بار تعریفی به خود گرفته است و 
حاصل این پیشــرفت را نیز باید مدیون و مرهون گسترش 
صنایع دستی خانگی و به گونه ای دیگر مشاغل خانگی خرد 

و کوچک عنوان نماییم️.
  صنایع دســتی، یکی از بنیادی ترین مشاغل در طول 

تاریخ است
  امروزه تغییر ذائقه مردم نسبت به شغل یابی نیز باعث شده 
اســت که هر فردی توانمندی های خود را به منصه ظهور 
بگذارد به طوری که این اقدام با درآمد های چشم گیری نیز 
همراه بوده اســت️. خروج تفکر تحصل و جذب در ادارات 
دولتی و جنگ با یکجا نشــینی برای برخی از شهروندان 
جهانی باعث ایجاد جرقه های ذهنی مثبت شــده است، که 
یکی از فواید آن روی آوردن به کارهای تولیدی به ســبک 
محلی می باشــد️.صنایع دستی را می توانیم یکی از بنیادی 
ترین مشاغل در طول تاریخ بنامیم، چرا که با وجود اینکه در 
 طول سالیان و حتی قرن های متمادی و گسترش صنعت در 
رده های مختلف اما هم اینک صنعت دســت در بازار های 

مختلف محلی و حتی بین المللی حرفی برای گفتن دارد️.
  برپایــی نمایشــگاه هــا، حمایتی بــرای چرخیدن 

چرخ صنایع دستی کشور
   امروزه مشاغل خانگی با حمایت دولت ها، عالوه بر اینکه 
بار مالی دولت ها را کاهش داده اند، کمک های شــایانی را 
نیز به دولت ها داشــته اند چرا که با ورود مردم به مشاغل 
خانگی و حتی حمایت دولت در ایجاد بازارچه های محلی، 

سبک جدیدی از اشتغال آفرینی و کاهش افق نگاه مردمی به 
دولت در استخدام های رسمی را به همراه داشته است️.استان 
هرمزگان را می توانیم از معدود استان های کشور بنامیم که 
در ســالیان اخیر اقدامات خوبی را در حمایت از مشاغل 
خانگی آغاز کرده است️.سیطره و گستردگی طیف کاری در 
صنعت دســت و نوع محصوالت ویژه و منحصر به فرد در 
این استان، عالقه مندان زیادی را به سمت و سوی اینگونه 
مشاغل خود درآمدزا کشیده است️.حصیر بافی، بادله دوزی، 
برقع، خوس دوزی،سفالگری،سواس بافی،عودسازی)بربط( 
و حتی صنایع دستی دریایی در کنار مشاغل خانگی نظیر 
صنایع دســتی چرمی، پوشاک سنتی، خدمات دامپروری و 
حتی صنعت خوراکی محلی نیز از کارکردهای بومی متناسب 
با هر منطقه می توان نامید️.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
هرمز، امــا آن چیزی که می تواند بــه عنوان عامل جدی 
ترویج فرهنگ صنایع دستی و مشاغل خانگی و کمک کننده 
 فعاالن این عرصه باشد، حمایت مردمی و دولتی است تا با 
جان دهی به این عزیزان چرخ اقتصادی کشــور احیا شود️.

برپایی نمایشــگاه های دائمی و غیر دائمی شامل فصلی و 
هفتگی در نقاط مختلف کشــور می تواند در توانمندسازی 
و حمایــت از مشــاعل خانگی و صنایع دســتی کمک 
شایانی نماید️.در جنوب کشــور به خصوص در شهرستان 
بندرعباس با توجه به ظرفیت های موجود ســازمان ها و 
 ارگان های مختلفی پای کار آمده اند و شاهد برپایی چنین 
نمایشگاه هایی هستیم که با استقبال مردمی همراه بوده است️.

  برپایی نمایشگاه ها باعث ایجاد امید هر چه بیشتر ما 
به کسب و کارهایمان می شود

   فروزان جعفری، تولید کننده ترشــی با بیان اینکه از سن 
نوجوانی ترشــی درست کردن را از مادرش آموخته است، 
گفت: در هرمزگان ترشــی انبه و پهیــل طرفداران زیادی 
دارد و من طرز درســت کردن آن را از مادرم آموختم️.این 
کار آفریــن هرمزگانی مطرح کرد: در ابتدای کار به صورت 
محدود درســت می کردم و فروش آن به صورت سنتی در 
میان مردم محله بود و بعد از آن بنا بر پیشنهاد یکی از دوستان 
از بسیج سازندگی وام دریافت کردم و کارگاه تولیدی ترشی 
خود را افزایش دادم️.جعفری با اشــاره به اینکه ۱۰ نفر به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم در کارگاه کوچکش مشغول به 

کار هستند، بیان کرد: بی شک حمایت و سرکشی مسئوالن 
و برپایی نمایشگاه ها باعث ایجاد امید هر چه بیشتر ما به 
کســب و کارهایمان می شود️.وی خاطر نشان کرد: اگر چه 
کار خود را با دو نوع ترشی آغاز کردم؛ اما در حال حاضر 
انواع و اقســام ترشی ها را برای دائقه های مختلف درست 
می کنیم صنایع دستی هرمزگان مانند ارثیه ای از بزرگترها 
 به فرزندان آموخته می شود️.ناصر رهسپار، کارآفرین برتر 
صنایع دســتی هرمزگان و مدیرعامل تعاونی صنایع دستی 
هرمــزان کار میناب با بیان اینکه کار صنایع دســتی را از 
ســال ۱۳۷۱ آغاز کرده است، اظهار کرد: در خانواده های 
هرمزگانی آموختن صنایع دستی مانند ارثیه ای فرزندان از 

پــدر، مادر و پدربزرگ و مادر بزرگ خود 
مــی آموزند و مادر بزرگ 

من در حصیر بافی 
ت  ر مهــا

صی  خا
و  داشــت 

استاد من مادربزرگم 
شد️.کار آفرین برتر صنایع دستی 

هرمزگان عنوان کرد: از کودکی آرزویم معرفی صنایع دستی 
هرمزگان به جهان بود که این امر با دعای خیر مادرم صورت 
گرفته و امروزه توانستم صنایع دستی استان و شهر زیبایم 

میناب را به کشورهای مختلف معرفی کنم️.
  کار صادرات صنایع دســتی را با سرمایه ۳۰۰ هزار 

تومانی آغاز کردم
  رهســپار با بیان اینکه کار صادرات صنایع دســتی را با 

ســرمایه ۳۰۰ هزار تومانی آغاز کرده اســت، مطرح کرد: 
اولین صادرات خود را به صورت چمدانی در ســال ۲۰۰۸ 
میالدی به کشور دبی آغاز کردم ️.وی با تاکید بر اینکه هنر 
دست زنان و مردان ایران اسالمی قابل رقابت با صنایع دستی 
جهان است، تصریح کرد: صنعتگران صنایع دستی هرمزگان 
 با استفاده از هنر دست خود آثار فوق العاده زیبایی را تولید 
می کنند و من از دوران نوجوانی برای مشاهده صنایع دستی 
به پنج شنبه بازار میناب که محل تجمع صنعتگران و مرکز 

خرید و فروش صنایع دستی میناب بود می رفتم️.
  عالقــه فراوان من به صادرات صنایع دســتی باعث 

تحصیل من در رشته مترجمی زبان شد
  مدیر عامل تعاونی صنایع دستی هرمزان 
کار میناب بــا بیان اینکه 
فــراوان  عالقه 
به  مــن 

ت  ا ر د  صــا
باعث  دستی  صنایع 
مترجمی  تحصیل من در رشته 
 زبان شد، عنوان کرد: برای شرکت در فستیوال های بین المللی 
 صنایع دستی جهان برای ترویج فرهنگ غنی هرمزگانی و معرفی 
صنایع دستی این مرز و بوم نیازمند تحصیل مترجمی زبان بود 
و با اراده قوی خود توانســتم آن را فرا و مدرک دانشگاهی 
 بگیرم️.رهســپار با اشــاره به اینکه برای رسیدن به هدفم

سنگ ها و ســرزنش های فراوانی را گذراندم، گفت: برای 
ساماندهی کار خود و جمع آوری هنر دست زنان و مردان 

مینابی در سال ۱۳۸۶ شرکت هرمزان کار را تاسیس کردم️.
  بیش از ۴۰ کشــور مختلف مشــتری صنایع دستی 

هرمزگانی ها هستند
   وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ کشــور مختلف از هواداران 
و مشــتری های صنایع دستی هرمزگان هستند، مطرح کرد: 
رودوزی های ســنتی هرمزگان طرفــداران فراوانی دارد و 
توانســته توجه کشورهای ترکیه، آمریکا، آمریکا التین را به 
خود جلب و مشــتری های خاصی داشته باشد و هنر دست 
مردمان خطه جنوب به رخ جهانیان کشیده شود️.مدیر عامل 
تعاونی صنایع دستی هرمزان کار میناب تصریح کرد: تاکنون 
در ۴۸ نمایشــگاه خارجی در کشــورهای امارات متحده 
 عربی، چین، ترکیه سلیمانیه عراق، گرجستان و ایتالیا شرکت 
کرده ام و شش لوح بین المللی را دریافت کرده ام️.رهسپار افزود: 
در سال ۱۳۹۸ با حضور در دوازده نمایشگاه خارجی در دو 
کشور عراق و ترکیه توانستم رکوردار ایران در زمینه حضور 
 در نمایشــگاه های خارجی صنایع دستی باشم و من برای

  نشان دادن هنر دست زنان و مردان کشورم تالش های فراوانی 
می کنم و از مســئوالن استان هرمزگان نیز می خواهم اندک 
 توجهی به ما صنعتگران داشــته باشند️.وی با اشاره به اینکه 
تا کنون ۲۵ لوح تقدیر در داخل کشور کسب کرده است، خاطر 
نشان کرد: کســب عنوان هنرمند برتر کشور در سال ۱۳۸۶ 
تهران و ۱۳۸۹،و ۱۳۹۴شیراز دریافت نشان عالی خدمت از 
ریاســت جمهور وقت در سال ۱۳۹۲، کارآفرین برتردرسال 

۱۳۹۳از جمله افتخارات بنده در داخل کشور است️.
  برپایی نمایشگاه برای حمایت از مشاغل خرد

   مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان در حاشیه افتتاحیه 
نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی اظهار کرد: بیش 
از ۱۵۰ غرفــه در حوزه های مختلــف از جمله در حوزه 
صنایع دستی و پوشاک، صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی 
در این نمایشــگاه حضور دارند️.وی ادامه داد: اصلی ترین 
کاری که در روز های آغازین دولت جدید دنبال شده ایجاد 
بازارهای جدید برای عرضه محصوالت تولیدی در صنایع 
خرد و خانگی بــود چرا که معتقدیم اگر بتوانیم خلق بازار 
کنیم تولید خود به خود افزایش پیدا خواهد کرد و می تواند 
ضریب اشتغال را افزایش دهد️.وی با اشاره به اینکه گرمای 
هوا عامل مهمی در کاهش فروش صنایع دســتی مرتبط با 
حوزه گردشگری می شود و این مسئله یک مشکل در این 
زمینه ایجاد می کرد، افزود: متاسفانه مشکلی در استان وجود 
دارد و برخی از مشاغل ما متکی به گردشگری هستند معموال 
در فصل تابستان یک پیش بینی افت شغلی را خواهیم داشت 
و بنابراین ایجاد نمایشگاه ها می تواند به ما کمک کند️.مهدی 
دوستی گفت: در مشاغل خرد اگر دولت بخواهد یک برنامه 

مشخص حمایتی در نظر بگیرد وام های با سود کم اصلی ترین 
و اولین هدف دولت است که به دنبال اصالحاتی در این زمینه 
هستیم️.وی ادامه داد: به دنبال این هستیم از محل کمک های 
فنی و اعتباری دولت بتواند بخشی از سود مربوط به وام های 
مشاغل خرد و خانگی را تامین کند که این امر بتواند خودش 
یک موتور حرکتی برای تولید و اشتغال در استان هرمزگان 

باشد️.
  ارز آوری بیش از یک میلیون دالری صنایع دستی در 

هرمزگان
   ســاناز رمضــان رمجی، معاونت صنایع دســتی داره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با بیان 
اینکه به طور کلی بیش از ۸۰ هزار صنعت گر شناســایی 
شده و نشده در استان حضور دارند، اظهار کرد: بسیاری از 
صنعتگران هرمزگانــی مجوز ندارند اما همچنان فعال و در 
حال کار هستند️.معاونت صنایع دستی داره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با بیان اینکه از ابتدای 
سال تا کنون ۲۴۹۷ مجوز )تمدید و صدور( چاپ شده است، 
عنوان کرد: بر اساس مجوزهای ثبت شده در سامانه با توجه 
به تغییر سامانه در سال های گذشته در چندین مرحله، صدور 
مجوزها تا پایان سال ۱۴۰۰؛ ۲۸۷۸۹ کارت )تمدیدو صدور( 
چاپ شده که تعداد بسیار زیادی از مجوز ها به دلیل تغییر 
سامانه، وارد سامانه حال حاضر نشده و آنچه که در سامانه 
وجود دارد همان۲۸۷۸۹ کارت چاپ شــده است️.رمجی با 
اشــاره به میزان ارز آوری صادرات صنایع دستی هرمزگان 
مطرح کرد: طبق آمار ۶ ماهه ۱۴۰۰ اعالم شده از وزارتخانه 
مبلغ۱۴۹۷۲۲۱ دالر صنایع دستی ارز آوری داشته است و 
آمار سال ۱۴۰۱ هنوز از سوی وزارتخانه اعالم نشده است️.

  کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و ترکیه مشتری 
صنایع دستی هرمزگان هستند

  وی با اشــاره به اینکه رودوزی ها سنتی، حصیر و گلیم 
بیشترین طرفدار در کشورهای مختلف دارد، گفت: کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس و مردم ترکیه مشــتری های پر و پا 
قرص صنایع دستی هرمزگان هستند️.معاونت صنایع دستی 
داره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان 
با بیان اینکه بیشــترین فعالیت صنایع دستی در هرمزگان 
 رشته رودوزی های سنتی اســت، مطرح کرد: فعال ترین 
شهرستان های اســتان در حوزه صنایع دستی بندرعباس، 
بندرلنگه و میناب است️.رمجی خاطر نشان کرد: تسهیالت، 
بیمه، شرکت در نمایشگاه ها، برگزاری نمایشگاه، شناسایی 
فعالین و صدور مجوز فعالیت از جمله حمایت های سازمان 
 میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان از 

تولید کنندگان صنایع دستی است ️.

صنایع دستی می تواند اقتصاد کشور را متحول سازد؛

برپایی نمایشگاه ها ، تزریق جان دوباره به بازار صنایع دستی 

معاون سازمان صمت هرمزگان گفت:  گروه خبر// 
فروشندگان لوازم یدکی خودرو مکلف اند کاال های 
دارای شناسه کاال و کد رهگیری به مشتریان عرضه 

کنند. 
   به گزارش خبرنــگار دریا، پیروی منش گفت: 
یکــی از راهکار های حمایــت از تولید داخل و 
عرضه کاال با کیفیت باالتر، مبارزه با واردات کاالی 
قاچاق و عرضه محصوالت با کیفیت پایین و تقلبی 
است که در این راستا جلسه ای با حضور نمایندگان 
فروش قطعات یدکی کاال برگزار شد و از این پس 
کاال های لوازم یدکی با شناسه کاال و کد رهگیری 
در استان عرضه خواهد شد️.وی افزود:شهروندان 
می توانند با نصب اپلیکیشــن ایساکو، ارسال کد 

رهگیری و یا شناســه کاال به شــماره ۳۰۰۰۳۱ 
استعالم سالمت کاالی شرکت ایساکو را دریافت 
کنند️.معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان هرمزگان گفت:شمع، صفحه کالچ، 
دیسک کالچ، رینگ پیســتون، سوپاپ، المپ، 
لنت ترمز، لنت کالچ، انواع تسمه، استارتر، دینام، 
بلبرینگ، انواع چراغ، پمپ هیدرولیک فرمان، پمپ 
سوخت، پمپ روغن، رینگ چرخ، پلوس، کمربند 
ایمنی، برف پاکن، تیغه و بازوی برف پاکن، لوستر 
ترمز، شیشه، استپر موتور، سیبک، روغن موتور، 
رادیاتور، کندانســور، اواپراتور، ترموسات، کیسه 
ایمنی هوا، فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر آب، فیلتر 
سوخت، فیلتر رطوبت گیر، مبدل کاتالیست، شیشه 

باالبر، کالیپر ترمز، سیلندر ترمز، آیینه، بوق، پمپ 
شیشه شــور، قفل، غربیلک فرمان، جعبه فرمان، 
صندلی، وایر شمع، اگزوز، پلوس، رادیو پخش و 
مالتی ویدیا، انواع سنسور )حسگر( از جمله اقالم 
یدکی و مصرفی مشمول رهگیری در مرحله دوم 

هستند️.
  پیــروی منش اذعان کرد: شــهروندان می توانند 
برای استعالم همه کاال های لوازم یدکی شرکت ها 
کد دســتوری #۷۷۷۷*۴* را شماره گیری و یا 
به سایت www.️Ntsw.️ir در قسمت استعالمات 
مراجعه کننــد️.وی در پایان خاطرنشــان نمود: 
شهروندان هرگونه تخلف را از طریق سامانه تلفنی 

۱۲۴ اطالع دهند️.

معاون سازمان صمت هرمزگان خبر داد

عرضه لوازم یدکی خودرو با شناسه کاال و کد رهگیری 

گروه خبر// سازمان حمایت اعالم کرد که در قرعه کشی اخیر خودرو ۱2 هزار نفر 
به عنوان ذخیره منتخب شدند اما چون این موضوع به طور شفاف اعالم نشد، 

این افراد در نوبت بعد خودرو دریافت می کنند 
    رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره ابهامات 
پیش آمده در اعالم نتایج تخصیص خودرو از طریق ســامانه یکپارچه گفت: 
در ســامانه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و اطالع رسانی نادرست 
برخی خودروســازان نیز بر این ابهامات دامــن زد و نگرانی ها را دوچندان 
ساخت️. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، صدیف بیک زاده درباره ابهامات پیش آمده 
در اعالم نتایج تخصیص خودرو از طریق ســامانه یکپارچه اظهار کرد: برای 
جلوگیری از قرعه کشی های دوباره در یک فرایند تخصیص، حدود ۱۲هزار 

نفر به عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند اما این موضوع به صورت شفاف 
در سامانه یاد شده، مشخص نشــد و ابهاماتی ایجاد کرد️.وی بیان کرد: برای 
رفع دغدغه های ایجاد شده برای کسانی که به عنوان منتخب ذخیره مشخص 
شده اند، هماهنگی های الزم انجام شده است تا در قالب ساز و کار مشخصی، 
فرایند تحویل خودرو با طرح هایی مانند فروش فوری، فوق العاده و پیش فروش 
که توســط خودروسازان اعالم شده است و منتخبان نیز  برای آن ها ثبت نام 
کرده اند، پیگیری شود و برای آنان از سوی وزارت صمت تخصیص خودرو در 

قالب این طرح ها، انجام شود️.
   وی افزود: تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان 
اصلی، فرایند خرید خودرو را در زمان تعیین شــده تکمیل نکرده یا وجه را 
واریز نکنند، این افراد جایگزین شــوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا 
ذخیره بودن مشــخص نشد و متأسفانه اطالع رسانی نادرست از سوی برخی 

خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی ها را دوچندان ساخت️.

اشتباه ۱۲ هزار نفری در قرعه کشی خودرو !

 


