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معاون مهندسی سازمان بنادر خبر داد

بهره برداری از تقاطع 
 غیرهمسطح بندرشهید رجایی 

تا یکماه آینده 

برگزاری پویش ملی 
کاغذ مهربانی در هرمزگان 

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان از احداث و استقرار سازه های زیستگاه مصنوعی آبزیان 
در آبهای خلیج فارس- بندرلنگه پیرو مصوبات ســفر پر خیر و برکت رئیس جمهور محترم 
 به اســتان هرمزگان و با حضور مدیرکل شیالت اســتان هرمزگان و جمعی  از مسئولین و 

بهره برداران خبرداد.
   به گزارش خبرنگار دریا ،استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه استان هرمزگان با بهره مندی از دو هزار و 
200 کیلومتر مرز آبی از رتبه اول تولیدات شیالتی کشور برخوردار است  تصریح کرد: هرمزگان توانسته 

با بهره مندی از 36هزار نفر صیاد  که از این طریق  ارتزاق می کنند ساالنه بالغ بر 300 هزار تن صید انواع 
آبزیان و رتبه اول صید کشور را نیز به خود اختصاص دهد.

   مهدی دوســتی احداث زیستگاه های مصنوعی در راستای حفظ معیشت صیادان و همچنین تقویت و 
پایداری ذخایر استراتژیک آبزیان خلیج فارس خواند و عنوان کرد: این پروژه در شهرستان های بندرلنگه، 
ســیریک، جاسک و قشم پیرو  مصوبات ســفر پر خیر و برکت رئیس جمهور آیت ا... رئیسی به استان 

هرمزگان انجام می شود.

گروه خبر // مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
هرمزگان گفت: تولیدات ســینمایی باید بر اساس 

اولویت های دولت و نظام باشد. 
    اســمعیل جهانگیری در نشســت با ســینماگران، 
فیلم سازان، فعاالن صنوف و موسسات سینمایی استان 
هرمزگان، ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و همیاری 
همه بخش های سینمایی استان به ویژه انجمن سینمای 
جوان و انجمن ســینماگران در برگــزاری مطلوب 
جشنواره فیلم اردیبهشــت و همچنین اجرای طرح 
آموزش رایگان فیلم در شهرستان ها گفت: اساس تولید 
فیلم آموزش است و از این طریق است که استعدادها 
کشف و پرورانده می شود.وی افزود: اثرپذیری از آثار 
هنری اختیاری نیســت و یک تولید خوب اثر مثبت 

خود را به صورت مســتقیم بر مخاطب می گذارد و 
بر همین اساس محتوا مناسب و اثرگذار مورد نظر و 

اهمیت است.
   مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان اضافه 
کرد: یک مدیر فرهنگی زمانی می تواند با هنرمندان 
به تفاهم و دیالوگ مشــترک برسد که با زبان هنر با 
آنها ســخن و گفتگو کند و تمام سعی مان را خواهیم 
کرد که این فضای گفتگو و تعامل همیشه حفظ شود.  
جهانگیری دغدغه های فعاالن حوزه فیلم و سینمای 
اســتان را قابل قبول دانســت و بیان کرد: حمایت و 
ایجاد بســتر الزم برای تولید محتوای مناسب وظیفه 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســت و در این بخش 
اولویت با شهرستان ها و مناطق کمتر برخوردار است.
وی اضافه کرد: آموزش رایگان در شهرســتان ها به 
منزله بازگشایی دریچه ای است که پس از آن جهان 
جدیدی نمایان می شــود و همه حوزه های سینمای 
استان را منتفع می ســازد.مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی هرمزگان عنوان کرد: ادارات و بسیاری از 
صنایع می باید از فیلمسازان بومی و هرمزگانی برای 
تولیدات خود استفاده کنند و تجربه هم نشان داده که 
در این خصوص فیلمســازان هرمزگانی با توجه به 
تسلط بر مسایل و ظرفیت های استانی خروجی بهتر و 
اثرگذارتر ارائه داده اند و برای رفع این مشکل در صدد 

برگزاری جلسه با استاندار محترم هستیم.جهانگیری 
افزود: با توجه به کمبود فضاهای فرهنگی در اســتان 
در حال آماده سازی و بهبود فضای موجود در سراسر 
استان هستیم و با توافق های صورت گرفته فضاهای 
نیمه ســاخته هم در اولویت قرار گرفته است.وی به 
معافیت های مالیاتی صنوف مختلف فرهنگی هنری 
اشــاره  و بیان کرد: این معافیت های اعمال می شود 
در صورتیکه صنوف مختلف فرهنگی – هنری مراحل 

قانونی و اداری آن را طی کنند.
   مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمزگان اظهار 
کرد: تجهیزات فیلمسازی به شهرستان هایی تعلق می 
گیرد که در حوزه فیلم ســازی و تولید محتوای مورد 
نظر فعال عمل کرده باشند.جهانگیری از سفر معاونت 
سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به هرمزگان 
خبر داد و گفت: هماهنگی و توافق در این خصوص 
صورت گرفته است و این سفر در زمان مناسب انجام 
می پذیرد.به گزارش ایســنا؛ وی به دانشــگاه علمی 
کاربردی فرهنگ و هنر اشاره کرد و افزود: فراگیری و 
آموزش آکادمیک رشته های فرهنگی هنری یک نیاز 
ضروری استان هرمزگان است و در صورتیکه بخش 
خصوصی آمادگی الزم را برای ایجاد آن داشته باشد 
حمایت های قانونی از سمت اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی صورت می پذیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان عنوان کرد 

راه اندازی مجدد دانشگاه فرهنگ و هنر هرمزگان با همکاری بخش خصوصی

در فاز اول این پروژه هزار و 500 سازه زیستگاه مصنوعی در منطقه بندرلنگه احداث و در آبهای این شهرستان مستقر می شود

پیرو  مصوبات سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور به هرمزگان صورت گرفت

احداث و استقرار سازه های زیستگاه مصنوعی 
آبزیان در آبهای خلیج فارس

ادامه در همین صفحه

غفلت از ساختمان های ناایمن و فرسوده 
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نصب ۹۰۰ کارتخوان هوشمند
 فروش نان در هرمزگان 

گروه خبر // مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان از پایان آبرسانی به 
روســتای دکل پهن و اتصال منازل به شبکه توزیع در شهرستان خمیر خبر 

داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه روستای دکل پهن تا 
پیش از این از طریق یک انشعاب عمومی تامین آب می شد و فاقد شبکه آبرسانی بود، 
افزود: با اقدام جهادی و تامین نیاز آبی مردم با اجرای شبکه توزیع، واگذاری انشعاب 
به مشترکین آغاز شد.وی با بیان اینکه روستای دکل پهن ۱۱۴ نفر جمعیت دارد، گفت: 
به منظور تامین نیاز آبی دکل پهن به ۴۵ خانوار ساکن در این روستا انشعاب واگذار 
شد و کل جمعیت آن از نعمت آب شرب بهره مند شدند.به گفته مدیرعامل آبفا، آب 

مورد نیاز روستای دکل پهن از مجتمع جیحون تامین می شود.

 مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد

بهره مندی ۴۵ خانوار ساکن روستای دکل پهن خمیر از نعمت آب شرب

ادامه از تیتر یک //
   دوستی افزود: در فاز اول این پروژه هزار و ۵00 
سازه زیستگاه مصنوعی در منطقه بندرلنگه احداث 
و در آبهای این شهرستان مستقر می شود.در ادامه 
مدیر کل شیالت هرمزگان طرح حفاظت و توسعه 
زیستگاههای مصنوعی آبزیان جهت احیاء ، ترمیم 
و حفاظت از زیســتگاهها و محیط های طبیعی ، 
برداشت قانونمند و توسعه پایدار است گفت: امکان 
صید مستمر از دریا،زمینه ساز  اشتغالزایي ، رونق 
صنایع جنبي وپسین و پیشین مرتبط ،امکان تجدید 
نسل و بهره برداري مداوم و پایدار آبزیان،ثبات شغلي 
صیادان ،  افزایش میزان صید و در آمد ساالنه و در 

نتیجه بهبود وضعیت معیشتي صیادان،حفظ و ارتقای 
جایگاه آبزیان و رسیدن به مصرف و سفره هموطنان 
بعنوان یک منبع پروتئیني، بهبود زمینه هاي صادرات 
و ارزآوري آبزیان،بازســازي ذخایر آبزیان و ... از 

اهم اهداف این طرح است.
   عبدالرسول دریایی با اشاره به اینکه زیستگاههای 
طبیعی اکوسیســتمی از اجتماعات زنده جانوری و 
گیاهی است و فعالیت و دستکاری انسان تغییرات 
اساسی و پایه ای روی عملکرد اکولوژیک آن داشته 
اســت  عنوان کرد: این زیستگاهها در دریا بعنوان 
محل مناســبی برای انواع آبزیان مثل اسفنج ها ، 
مرجانها ، شقایق و تپه های سنگی است که محیط 

مناسبی برای رشد و تغذیه آبزیان ایجاد می کنند .وی 
گفت: در طــول زمان تغییرات طبیعی و بخصوص 
دستکارهای انسانی خســارات جبران ناپذیری به 
محیط زیست و زیســتگاه طبیعی وارد کرده است 
 که حتــی بعضی از آبزیان در خطــر انقراض قرار 
گرفته است که نیاز است از این گونه ها حفاظت و 
برای احیا دوباره نیاز به ایجاد زیستگاههای مناسب 

دارد .
     دریایــی افزود : توســعه و مدیریت مناســب 
زیســتگاههاي مصنوعي مي تواند بــه عنوان یک 
ســرمایه   گذاري پایــدار به حســاب آیــد  که با 
وضعیــت فعلی زیســتگاههای  طبیعــی آبزیان، 
بسیار ضروري و حیاتي اســت و خوشبختانه  با 
 ســفر پرخیرو برکت رئیس جمهور به اســتان و 
حمایت های اســتاندار و پیگیری شیالت استان و 
 حمایت های علمی و تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی 
خلیج فارس و دریای عمان  گام های خوبی در این 
خصوص برداشته شــده است که امید را دوباره در 
دل صیادان و بهره برداران زنده کرده است.مدیر کل 
 شیالت هرمزگان با بیان اینکه شهرستان بندرلنگه با 
بهره مندی بالغ بر هزار فروند شناور صیادی و بیش 
از ۸0 هزار تن صید ساالنه توانسته 2۹ درصد صید 
استان را به خود اختصاص دهد گفت: این شهرستان 
رتبــه اول در ارزش صید و رتبه دو میزان صید در 

استان را داراست .

پیرو  مصوبات سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور به هرمزگان صورت گرفت

 احداث و استقرار سازه های زیستگاه مصنوعی آبزیان 
در آبهای خلیج فارس

صفحه 2 را بخوانید



 اعزام نخستین گروه از زائران هرمزگانی 
به سرزمین وحی 

  گــروه خبر // نخســتین گــروه از زائــران هرمزگانی 
حج تمتع، از فرودگاه بین المللی شهدای پرواز 6۵۵ بندرعباس 
به ســرزمین وحی اعزام شــدند.به گزارش خبرنگار دریا ؛ 
مدیرکل فرودگاه های هرمزگان گفت: زائران ساعت سه و ۵0 
دقیقه بامداد، بندرعباس را بــه مقصد جده ترک کردند.ابوذر 
ضیایی افزود: پرواز بعدی زائران هرمزگانی نیز ساعت ۱۱ و 
۵۵ دقیقه از فرودگاه بین المللی شهدای پرواز 6۵۵ بندرعباس 
بود.وی گفت: ۵60 زائر هرمزگانی در پنج کاروان، با دو پرواز 
به جده اعزام  شدند.جانشین سازمان حج و زیارت هرمزگان 
 نیز گفت: حجاج هرمزگانــی 2۵ روز در مکه مکرمه و پنج 
 روز در مدینــه منوره حضور خواهند داشــت.عباس بهرامی

 افزود: مســن ترین زائر هرمزگانی 6۴ و جوانترین 22 سال 
سن دارد.

تخلیه ۶۴ هزار تن ذرت وارداتی در بندر شهید رجایی 
  گروه خبر // مدیرعامل شــرکت پشتیبانی امور دام کشور 
در بندر شــهید رجایی بندرعباس از آغاز عملیات تخلیه 6۴ 
 هزار تن ذرت وارداتی از کشــور برزیل در این بندر خبر داد. 
محسن سالمی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در 
بندر شهید رجایی بندرعباس از ورود 6۴ هزار تن ذرت وارداتی 
از کشــور برزیل به این بندر خبر داد.وی افزود: کار تخلیه این 
محموله آغاز شده و کشتی دیگری نیز حامل 6۸ هزار تن جو 
وارداتی تا چند روز آینده برای تخلیه و بارگیری به سراسر کشور 
وارد بندر شهیدرجایی می شود.مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 
 دام کشــور تصریح کرد: نهاده های دامی از سه بندر امام)ره(، 
شهید رجایی و چابهار به کشور وارد می شود.به گزارش فارس، 
سالمی خاطرنشــان کرد: واردات نهاده های دامی ذرت، جو و 

کنجاله متوقف نخواهد شد.

رئیس سازمان آتش نشانی بندرعباس خبر داد 
بازدید از اماکن پر خطر شهر بندرعباس 

  گــروه خبر // رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری بندرعباس گفت: آتش نشــانی وظیفه دارد 
مــوارد خطرناک را تذکر و اعالم کنــد. محمد امین لیاقت در 
چهل و یکمین جلسه شورای اسالمی شهر بندرعباس، افزود:  
30 بازدید از اماکن پر خطر انجام شــده و گزارش های الزم 
به مالکان و ســازمان های مربوطه ارجاع داده شده است.وی 
با بیان اینکه وســایل ایمنی و آتش نشانی بسیار گران قیمت 
 و هزینه بردار اســت، تصریح کرد:  ایســتگاه شــماره شش 
آتش نشانی بندرعباس در حریم شصت متری است، ساختمان 
و مکان جدید برای جابجایی آن جانمایی خواهد شد.به گزارش 
ایسنا ؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
بندرعباس در پایان عنوان کرد: بیمارســتان ها و دیگر اماکن 
عمومی در حال بازدید هستند، آتش نشانی وظیفه دارد موارد 

خطرناک را تذکر و اعالم کند.

خبر

خبری
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سرمقاله

  نماینده ولی فقیه در هرمــزگان و امام جمعه بندرعباس در خطبه های چند 
هفته  قبل نماز جمعه بندرعباس گفت: این شــهر بیش از ۱00 ساختمان ناایمن 
و در معرض آســیب شناسایی شــده دارد و اصالح عیوب آنها برای جلوگیری 
از بروز حوادث ضروری اســت.حجت االسالم و المسلمین محمد عبادی زاده  
ضمن تسلیت به مردم آبادان و خوزستان افزود: وظیفه دستگاه های زیر مجموعه 
حاکمیت برخورد قاطع و عادالنه با تمام خاطیان اعم از حقیقی و حقوقی، بخش 
خصوصی و دولتی است و بایستی با آنان برخورد شود.وی با اشاره به اینکه پیش 
 از این، ساختمانی در تهران دچار سانحه مشابه شده بود، افزود: وقتی ساختمان بلند 
مرتبه ای که ساخته می شود، در معرض آسیب است باید تذکر داده و مشکل حل 
شود نه اینکه پس از وقوع حادثه کاسه چه کنم دست بگیریم.امام جمعه بندرعباس 
اظهار داشت: شهرداری، سازمان نظام مهندسی و همه بخش های دارای مسئولیت 
دقت و نظارت کنند تا در ســاخت ساختمان ها با مال و جان مردم بازی نشود.
این بیانات نماینده ولی فقیه در استان بایستی مورد توجه متولیان و دستگاه های 
نظارتی برساخت و ساز قرار گیرد و از طرفی اجازه فروش ساختمان ها قبل از 
صدور پایان کار داده نشــود. البته گویا امام جمعه محترم بندرعباس در این فراز 
از بیانات شــان به مجتمع هایی اشاره کرده اند که درحال ساخت ساز است ویا 
ساخته شده اند که ناایمن هستند و بطور حتم اگر مدارس غیراستاندارد و امالک 
بافت های فرسوده و حاشیه ای و روستایی غیراستاندارد وناایمن ودارای شکاف 
در دیوار وسقف و فرســوده و قدیمی را بخواهیم به این آمار اضافه کنیم، بطور 
حتم آمارها از چند هزار واحد خواهد گذشت. در زلزله سال گذشته منطقه فین 
که چندین هزار ملک و... تخریب شــد که اگر برای بازسازی شان زودتر اقدام 
 شده بود، بطور حتم این حجم خسارت به بار نمی آمد و اگر زلزله در شب اتفاق 
می افتاد که ساکنان در خانه های شان بودند، بطور حتم تعدادی زیادی جان شان را 
از دست می دادند یا مصدوم می شدند که این موضوع هشداری بود برای مسئوالن 
تا به موضوع پیشگیری اهمیت دهند. در حال حاضر نیز بایستی اقدامات پیشگیرانه 
برای آن ۱00 ساختمانی که امام جمعه بندرعباس اشاره کردند، صورت بگیرد واز 
طرفی دیگر با توجه به حضوری شدن مدارس در سال آینده تحصیلی، بایستی 
برای پیشگیری از تخریب مدارس ناایمن و غیراستاندارد بر سر دانش آموزان و 
همچنین تخریب امالک فرسوده در محالت و روستاها تدابیر الزم اندیشیده شود 
و اجازه ندهیم ساکنان و دانش آموزان در زیرا آوار مدفون شوند وآنگاه مسئوالن 
بخواهند نسخه ای درمانگر برای این موضوع بپیچند. در حال حاضر هزاران کالس 
درس و خانه های فرسوده در استان وجود دارد که نیاز به نوسازی دارند. از طرفی 
دیگر بیشتر این مدارس در مناطق حاشیه ای و فرسوده شهری ویا روستاها قرار 
دارند وبیشتر امالک فاقد سند مالکیت هستند که حتی مالکان شان نمی توانند از 
تسهیالت نوسازی امالک برای بازسازی خانه های شان استفاده کنند ونیاز است 
موانع صدور اسناد مالکیت بخصوص در محالتی مانند اسالم آباد، آیت ا... غفاری، 
چاهستانی ها، کوی ملت، محالت ساحلی و... بندرعباس برطرف شود و با اعطای 
تسهیالت نوسازی، ساکنان را به بازســازی امالک شان ترغیب کنند و صنایع، 
نهادهای حمایتی و انقالبی نیز یاریگر محرومان برای بازسازی امالک شان باشند.
    علی زارعی

غفلت از ساختمان های ناایمن و فرسوده 

 گروه خبر // عضو هیات عامل و معاون مهندسی 
و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی، 
تقاطع غیرهمسطح و مرکز کنترل ترافیک دریایی 
بندر شــهید رجایی را از جمله طرح های مهم و 
ضروری این بندر عنوان کرد که تا یکماه آینده به 

بهره برداری می رسد. 
   محمدرضا اله یــار در جریان بازدید از طرح های 
تعمیرات اساســی، تجهیزاتی و مخابراتی و مرحله 
سوم طرح  توســعه بندر شهید رجایی به طرح های 
 شاخص و قابل افتتاح در این بندر اشاره کرد و اظهار
 داشــت: با توجه بــه وجود طرح هــای متعدد در 
بندر شــهید رجایی به عنوان مهم ترین بندر تجاری 
ایــران، مدیریــت و نظارت دقیق بــر این طرح ها 

می تواند به تسریع روند احداث، تکمیل و بهره برداری 
آنها کمک شــایانی کند.وی یکی از اهداف مهم در 
بازدیدهای دوره ای از طرح های بندر شهید رجایی 
به بررســی تجهیزات بنــدری و دریایی این منطقه 
ویژه اقتصادی و رفع موانع احتمالی آنها اشاره کرد 
و بیان داشت: تقاطع غیرهمسطح بندر شهید رجایی 
که مراحل نهایی آن در حال انجام اســت و یکماه 
آینده قابل بهره برداری است، تحقق این مهم کمک 
شایانی به کاهش ترافیک در این محور خواهد کرد.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر 
و دریانوردی در خصوص ساختمان مرجع  دریایی 
بندر شهید رجایی نیز گفت: با توجه به وسعت استان 
هرمزگان و برخــورداری از بنادر و جزایر متعدد و 

همچنین در راســتای ایمنی بیشتر تردد شناورها و 
مدیریت ناوبری در منطقه، احداث این مرکز یکی از 
نیازهای ضروری و جدی در این بندر مهم و تجاری 
کشور محسوب می شود.اله یار با بیان اینکه ساختمان 
مرکز مرجع دریایی بندر شهید رجایی از نظر سازه ای 
قابل بهره برداری است، بیان کرد: با انتقال تجهیزات 
مخابراتی و الکترونیکی در این ساختمان که در قالب 
یک طرح جداگانه تعریف شــده به دنبال تجهیز آن 
هســتیم و به زودی تجهیزات به روزتری نیز به این 
ساختمان اضافه می شود.وی در ادامه سخنان خود 
به تقاطع ها، تعمیرات اساسی تاسیسات زیربنایی و 
جاده های منتهی به بندر شــهید رجایی و همچنین 
استفاده از تکنولوژی جدید که قابلیت نگه داری بهتر 
با طول عمر بیشتر باشد، اشاره کرد و ادامه داد: تالش 
ما بر این است بیشتر جاده ها و خیابان های داخل و 
منتهی به بندر شهید رجایی به تکنولوژی های جدید 
و مدرن مجهز شوند.این عضو هیات عامل سازمان 
بنادر و دریانوردی با اشــاره به اثرگذاری تجهیزات 
جدید و به روز در توســعه، تکمیــل و نگه داری 
ابنیه  بندر شــهید رجایی، گفت: به موازت پیشرفت 
فیزیکی طرح ها، امکانات عملیاتی و تجهیزاتی آن ها 
نیز به روزرسانی می شود.اله یار در بخش دیگری از 
سخنان خود ساخت سه پست اسکله نفتی در بندر 

شهید رجایی را از جمله طرح های شاخص اقتصاد 
مقاومتی برشمرد و اظهارکرد: به زودی امکان استفاده 
و بهره برداری از پســت دوم اسکله نفتی نیز فراهم 
می شود.وی خاطرنشان کرد: ساخت این اسکله ها 
با قابلیت پذیرش شناورهای بزرگ نفتی با اتکاء بر 
توان داخلی انجام و بیش تر تجهیزات مورد نیاز این 
اسکله ها در داخل کشور و بخشی از آن نیز توسط 
شــرکت های دانش بنیان ساخته شده است.به گفته 
معاون مهندسی سازمان بنادر، با تکمیل مرحله سوم 
بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بنادر تجاری 
کشور، امکان پهلوگیری همزمان سه کشتی نسل هفتم 
اقیانوس پیمــا با آبخور ۱۷.۵ متر و طول ۴00 متر 
با بیش از ۱۸ هــزار و TEU ۴00 کانتینر فراهم 
می شود و قدرت رقابتی بزرگ ترین بندر بازرگانی 
کشــور با بنادر رقیب در منطقه افزایش به ســزایی 
خواهد یافت. به گزارش ایرنا، محمدرضا اله یار، عضو 
هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی 
سازمان بنادر و دریانوردی طی روزهای سه شنبه و 
چهارشنبه 2۴ و 2۵ خرداد ضمن بازدید از طرح های 
تقاطع غیر همسطح، تعمیرات اساسی محورها)بتن 
الیافی(، انبارهای ترانزیــت و کاال، برج کنترل بندر 
شهید رجایی و فاز سوم طرح های توسعه بندر شهید 

رجایی از بندرگاه چند منظوره خمیر نیز بازدید کرد.

معاون مهندسی سازمان بنادر خبر داد

بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح بندرشهید رجایی تا یکماه آینده 

ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر 
هرمزگان

زن رد حجاب  مانند گوره رد صدف است

  

گروه خبر // مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان از برگزاری 
پویش ملی کاغذ مهربانی هم زمان با سراســر کشور در این 

استان خبر داد. 
   محمد قویدل در گفت وگوی رســانه ای اظهار داشت: با توجه 
به شعار کاغذ زباله نیست و در راستای کمک به طبیعت، تقویت 
فرهنــگ صرفه جویی، بازیافت و احترام به محیط زیســت، به 

مناسبت روز جهانی طبیعت، این پویش ملی هم زمان با سراسر 
کشور در دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه جامعه الزهرا)س ( 
ناحیه یک بندرعباس برگزار شد.وی افزود: از جمله اهداف مهم 
برنامه، کیفیت بخشی آموزش با تقویت مهارت آموزی است و 
پویش کتــاب خوانی نیز همچون دیگر مهارت های فرهنگی و 
مذهبی که تاثیرات خود را دارند، می تواند قدم بزرگی در مسیر 

نجات طبیعت از آالینده ها باشــد.مدیرکل آموزش و پرورش 
هرمزگان تصریح کرد: استفاده از مشارکت اولیا و دانش آموزان 
برای تقویت زیرساخت ها و رفع نیاز مدارس، کمک بزرگی در 
راستای کیفیت بخشی به جریان تعلیم و تربیت محسوب می شود.
قویدل ادامه داد:  با انجام این پویش دانش آموزان می توانند با 
اهدا کتب درسی و دفاتر در تجهیز کارگاه کار و فناوری، کالس 
درس فرهنگ و هنر و آزمایشگاه علوم مدرسه خود سهیم شوند. 
به گزارش فارس ، وی خاطرنشان کرد: اجرای این پویش از ۱۵ 

خرداد تا 30 شهریور ۱۴0۱ ادامه دارد .

گــروه خبر //  مدیرکل آمــوزش و پرورش 
هرمزگان، تاریــخ آزمون و ظرفیت پذیرش 
را  هرمزگان  درخشان  استعدادهای  مدارس 

اعالم کرد. 
   محمد قویدل پیرامون آزمون ورودی مدارس 
اســتعدادهای درخشــان ، اذعان داشت: این 

آزمون همزمان در سراســر کشور امروز و 2۷ 
خردادماه برگزار می شود.

  قویدل با اشــاره به آمار کل شرکت کنندگان 
این آزمون در استان هرمزگان اعالم کرد: تعداد 
33۴2 دانش آموز پایه هفتم به تفکیک ۱6۷6 

دختر و ۱666 پســر و بــرای آزمون تکمیل 
ظرفیت  پایه دهم ۱600 دانش آموز به تفکیک 
۸۴۹ دختر و ۷۵۱ پســر ثبت نام و در آزمون 

شرکت می کنند.
  مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت:آمار 

پذیرش دانش آموزان مدارس استان به تفکیک 
 دوره و رشــته در ورودی پایــه هفتــم 32۸ 
دانش آموز  است.به گزارش ایسنا ؛ وی تصریح 
کرد: آمار پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت پایه 
دهم 2۴۷ دانش آموز در سه رشته به تفکیک 
گروه ریاضی ۹0 دانش آموز، علوم تجربی ۱0۷ 
دانش آموز ، و علوم انسانی  ۵0دانش آموز در 

مراکز سمپاد استان پذیرفته می شوند.

برگزاری پویش ملی کاغذ مهربانی در هرمزگان 

اعالم ظرفیت پذیرش مدارس استعدادهای درخشان هرمزگان 

پشت پرده سیاست 

  
روایت »آتالنتیک« ازشکست راهبرد اسرائیل علیه ایران 

اندیشکده شورای آتالنتیک در گزارشی به بررسی میزان موفقیت آمیز بودن راهبرد 
موســوم به »هزار ضربه چاقو« که رژیم صهیونیستی علیه ایران در پیش گرفته 
پرداخته است .اندیشــکده آمریکایی آتالنتیک کانسیل، در مقاله ای با اعتراف 
 به این که هیچ یک از اقدامات غرب و رژیم صهیونیســتی تاکنون برای توقف 
برنامه هســته ای ایران یا تغییر سیاست این کشــور موفق نبوده است، اعتراف 
کرد: سیاســت »هزار ضربه چاقو« که به ادعای نفتالی بنت نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در برابر ایران در پیش گرفته شده بود، شکست خورده است. نویسنده 
مقاله، دنی سیترینویچ که از مقام های کهنه کار وزارت اطالعات رژیم صهیونیستی 
برای تحقیق در امور ایران اســت، با اشاره به اقدامات تروریستی این رژیم علیه 
تهران از جمله ترور دانشمندان هسته ای اذعان کرد که مقام های گذشته و حال 
رژیم صهیونیستی همیشه در صدد بودند تا از هر طریق ممکن به تخریب و توقف 
برنامه هسته ای ایران دست یابند. با وجود این، اکنون چنین به نظرمی رسد که هیچ 
یک از آن اقدامات نتوانسته است آن ها را به نتیجه دلخواه برساند. در این مقاله  با 
اعتراف به این که ایران در دور زدن تحریم ها مهارت پیدا کرده  ، آمده است: پس 
از جنگ اوکراین ائتالفی از کشورهای تحت تحریم با شرکت ایران، روسیه و چین 
تشکیل شده که قصد آن نادیده گرفتن تحریم هاست. دولت جو بایدن هم به دلیل 
قیمت باالی بنزین تمایلی ندارد فشار بیشتری به ایران وارد کند و همسایگان عرب 
این کشور هم در حوزه خلیج فارس به دلیل هراسی که از ایران دارند، تمایلی به 
اجرای تحریم ها ندارند.از سال 2003 به بعد هیچ تهدید نظامی قابل قبولی علیه 
ایران وجود نداشــته است و آخرین مورد زمانی بود که نیروهای آمریکایی پس 
از تهاجم این کشــور به عراق و افغانستان در آن کشورها و نزدیک به مرز ایران 
حضور داشتند اما با توجه به بحران های موجود و تمایل آمریکا به کاهش حضور 
نظامی اش در خاورمیانه، دیگر اعمال چنین تهدیداتی عملی نیست. نویسنده مقاله 
با اعتراف به این نکته که دانش زیادی در ذهن تعداد بی شمار دانشمندان هسته ای 
ایران وجود دارد، اذعان کرد: این تعداد بسیار باالتر از آن است که قابل از بین بردن 
باشد. حتی اگر تمام تاسیسات هسته ای ایران به طرز معجزه آسایی همین فردا از 
بین برود، باز این کشور می تواند به دلیل وجود فناوری باالیی که از آن برخوردار 

است، ظرف مدت چند ماه آن ها را جایگزین کند.
واقعیت تورقوزآباد، ورامین و مریوان 

سازمان انرژی اتمی ایران، ترجمه متن کامل توضیحی کشورمان درباره گزارش 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص ســه مکان را منتشــر کرد.
تورقوزآبــاد: محل مدنظر در واقع یک مکان صنعتی اســت که انواع انبارها و 
محل های نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، 
الستیک ها و قطعات وسایل نقلیه، لوله ها و اتصاالت و برخی ضایعات صنعتی را 

دربر می گیرد. هیچ گونه فعالیت یا انبار هسته ای در این مکان وجود نداشته است.

بسته جدید ایران، روی میز وین 
 امیرعبداللهیــان بــا بیان این کــه از مذاکره فرار نخواهیــم کرد، گفت: 
بســته سیاسی جدیدی را روی میز گذاشــتیم و آمریکا پذیرفت ولی بر 
تصویب قطعنامه هم تأکید داشــت!در حالی کــه این روزها با تصویب 
قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و اقدامات 
واکنشی ایران به این قطعنامه، تنش در مذاکرات هسته ای به اوج خودش 
در یک سال گذشته رسیده، حسین امیرعبداللهیان جزئیات بیشتری را از 
بسته پیشنهادی ابتکارات مذاکراتی ایران که هفته قبل در هند اعالم کرده 
بود، ارائه کرد و گفت: ما یک بســته سیاســی و ابتکار جدیدی را روی 
میــز قرار دادیم، طرف آمریکایی این ابتــکار را پذیرفت اما بر تصویب 
قطعنامه هم تأکید داشت. در نتیجه جمهوری اسالمی ایران هم با افزایش 
فعالیت های هسته ای خود در حوزه هایی که از طریق سازمان انرژی اتمی 
اعالم، اجرایی و عملی و به صورت رسمی هم قبل از صدور قطعنامه به 
دبیرخانه آژانس اطالع داده شــد، این اقدامات را انجام دادیم. به گزارش 
خراسان، امیر عبداللهیان که در نشست خبری مشترک با همتای پاکستانی 
خود سخن می گفت، با بیان این که جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه از میز 
مذاکره فرار نکرده و معتقدیم مذاکره و دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به 
نقطه پایانی توافق است، خاطرنشان کرد: ما در مذاکراتی که همکارم آقای 
باقری با آقای انریکه مورا و کشــورهای ۱+۴در وین داشتند و همچنین 
تبادل پیام هایی که در این مدت بین ایران و آمریکا انجام شد، اثبات کردیم 
که اهل گفت وگو، منطق و رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار هستیم. 
وی ادامه داد: در روزهای اخیر و در پنج شــنبه گذشته به رغم استمرار 
تبادل پیام های غیرمستقیم بین تهران و واشنگتن و با وجود پیشرفت هایی 
که در مســیر این گفت وگوها داشــتیم ولی به یک باره طرف آمریکایی 
برای اعمال فشار سیاســی بر جمهوری اسالمی ایران و البته اخذ امتیاز 
بیشــتر در مذاکره غیرمستقیم، قطعنامه ای را در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ارائه داد و با این که طرف آمریکایی به ما اعالم کرد که این قطعنامه 
خالی از محتواســت ولی نفس قطعنامه باعث شد که ما طرف آمریکایی 
را از این کار بر حذر کنیم. رئیس دســتگاه سیاست خارجی کشورمان 
تصریح کرد: اکنون نیز در کنار قطعنامه، اقدامات بیشتر هسته ای جمهوری 
اســالمی ایران قرار دارد اما ما از گفت وگو و مذاکره فرار نخواهیم کرد و 
در این مسیر، ارتباطات ما در عرصه های دیپلماتیک،برقرار و پیام های ما 
از طریق آقایان مورا مذاکره کننده اتحادیه اروپا و بورل مسئول سیاست 
خارجه اتحادیه اروپا در حال تبادل است. جمهوری اسالمی ایران برای 
رســیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار از منطق دیپلماسی و منطق 

مذاکراتی فاصله نخواهد گرفت.

 از این رو، هیچ سرنخ فنی درخصوص منشأ ذرات گزارش شده یافت نشد. 
با این همه، امکان وجود چنین ذراتی از طریق انجام خرابکاری را نمی توان 
منتفی دانست.مریوان: ایران صرفاً تاریخچه مربوط به این مکان را بدون ارجاع 
یا ارتباط آن با چنین آلودگی به یک شرکت خارجی مطرح کرده است. کاماًل 
طبیعی اســت که کشور عضو مربوط نتواند اطالعاتی درباره فعالیت شرکت 
خود پس از نیم قرن پیدا کند. از این مکان برای بهره برداری از خاک نســوز 
طی قراردادی با یک شرکت خارجی دهه ها پیش استفاده  می شد؛ منشأ این 
ذرات ایران نیست بلکه منشأ آن ها از شرکت هایی مانند مرک، امرشم و غیره 
است که در بازار موجود هستند. منشأ احتمالی دیگر ذرات می تواند ناشی از 
اقدامات خرابکارانه باشد. ورامین: به دلیل تغییر کاربری و استفاده از این مکان، 
تنها یک ساختمان در میان مجموعه ساختمان های موجود در سال 200۴ 
تخریب و بازسازی شد. ضمن این که بازسازی یک ساختمان در این مکان 
نمی تواند به عنوان فعالیت های پاک سازی تلقی شود. به آژانس توضیح داده 
شد فعالیت های اولیه  انجام شده در این مکان بهره برداری از سولفات سدیم از 
خاک و آب منطقه اطراف به روش سنتی بود که متعاقباً به فرایند صنعتی در 
فاز بعدی منتقل شد. پس از آن با توجه به مقررات شهرداری، بهره برداری از 

این مکان متوقف و به کشاورزی و دامداری تبدیل شد./ایرنا
تازه های مطبوعات

دنیای اقتصاد - گزارش های میدانی از بازار  مسکن تهران نشان می دهد در 
بهار امسال گروهی از مستاجران که توان پرداخت اجار ه های افزایش یافته 
را نداشــتند، به جای مهاجرت از تهران، گزینه دیگری را انتخاب کردند؛ 

»اجاره نشینی مشارکتی«. یعنی اجاره یک مسکن برای دو خانوار .
 رسالت -گشت ارشاد تاکنون نه تنها نتوانسته از حجاب، صیانت کند بلکه 
بذر نفرت و کینه را بین قشری از جامعه پراکنده است. برخوردهای سخت 
و خشن گشت ارشاد  مخالف رویکرد بزرگان جبهه انقالب است. از اساس 
حکم حجاب در اســالم برای دفاع از زن است. اسالم برای این که زن از 
تعــرض مصون بماند، حجاب را واجب کرده و باید مراقب بود برخورد با 
بی حجابی به گونه ای نباشد که با هیاهو و بگیر و ببند و داد و بیداد به روح 

و حیثیت زن تعرض کنیم.
 اعتماد-این انتظار که در غیاب درآمدهای نفتی می توان مالیات را افزایش 
داد و آن را جایگزین درآمدهای نفتی کرد، یک تصور ساده لوحانه از سوی 

کسانی است که کمترین اطالعاتی از واقعیت های اقتصادی ندارند.
 جمهوری اســالمی - امام جمعه ها حق دارند از دولت حمایت کنند ولی 
تالش کنند در نوع سخن گفتن ها جایی هم برای تصحیح مواضع خود در 

صورت لزوم بگذارند.

انعکاس
الف خبرداد: دادگاه رســیدگی به شــکایت هیئت نظارت بر مطبوعات، 
دادســتانی کل کشور و مجمع شیعه شناســی از رجانیوز به اتهام اهانت به 
مرحــوم آیت ا... صافی گلپایگانی)ره( برگزار شــد. پس از ارائه دفاعیات 
مدیرمسئول رجانیوز و نویسنده مطلب، هیئت منصفه هر دو متهم را با اکثریت 

قریب به اتفاق آرا در اتهام یادشده مجرم ندانستند.
 دیده بان ایران نوشت: روزنامه الوطن به نقل از منابع آگاه از راه اندازی اولین 
خط اعتباری جدید میان تهران و دمشق در پی اعزام دو نفتکش ایرانی به سوریه 

خبر داد و این اتفاق را »دستاورد سفر بشار اسد« به کشورمان تعبیر کرد. 
اعتمادآنالین مدعی شد: امیر آبادی فراهانی نماینده قم گفت: ارز ۴200 
تومانی باعث فساد، رانت و سوء استفاده گسترده در دولت قبل شد و حتی 
برخی سلبریتی ها هم از آن  چه پول هایی به جیب زدند. در یکی از جلساتی 
که خدمت حاج آقا رئیسی بودم گفت: من هم می توانستم روش قبلی را انجام 
بدهم ولی رفتم روی میدان مین که جلوی این فســاد گرفته شود. باید یکی 

می رفت روی میدان مین و این قضیه را تمام می کرد.
 ایمنا خبر داد: احمدی، معاون حقوق بشر و بین الملل دادگستری، با اشاره 
به این که میزان کودکان کار در حال حاضر نســبت به قبل از ظهور طالبان، 
20 برابر شده است، گفت: حضور طالبان در افغانستان و ایجاد ناامنی برای 

خانواده ها، سبب افزایش آمار کودکان کار در ایران شده است.
 رویداد2۴ مدعی شــد: محمود عباس زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی مجلس درباره اصالحیه قانون به کارگیری سالح گفت که اغلب 
نمایندگان مجلس »برای حفاظت از خود« سالح دارند اما این طور نیست که 

هرجا خواستند تیراندازی و حتی با آن تفریح کنند.
 تابناک نوشت: رئیس پلیس تهران با اشاره به بازداشت مزاحم اسکورت 
رئیس جمهور ونزوئال گفت: این فرد از موتورسواران بی انضباط بود که بعد 
از تصادف نیز دستگیر و پس از بررسی رها شد. مطلب خاصی در این باره 
وجود نداشــته است. این فرد قانون موتورسواری را بلد نبود و این موضوع 

هیچ جنبه خاصی نداشت و شایعات در این خصوص صحت ندارد.
 انتخاب نوشت: عبدالرضا فرجی راد سفیر اسبق ایران در نروژ می گوید که 
بعید اســت ایران از NPT خارج شود. چرا که سخنگوی وزارت خارجه 
ایران می گوید به پادمان متعهدیم و این بدان معناست که نمی خواهند تنش را 
باال ببرند. خروج از NPT پیامد هایی دارد و در واقع می توان گفت که ایران 
علنا اعالم می کند که برجام را نمی خواهیم، آژانس را قبول نداریم و اجازه 
بازرســی نمی دهیم. طبیعتا بعد از آن هم پرونده به احتمال زیاد به شورای 

امنیت فرستاده می شود.
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توزیع کتاب های درسی 
در نواحی ۲۲ گانه آموزش و پرورش هرمزگان 

  گروه خبر // توزیع کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴0۱ 
-۱۴02 درنواحی 22 گانه آموزش و پرورش هرمزگان ادامه 
دارد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ معاون پژوهش، برنامه ریزی و 
توسعه منابع آموزش و پرورش هرمزگان گفت: اکنون کتاب های 
درســی مقطع ابتدایی ۹0 درصد، متوســطه اول ۸0 درصد و 
متوسطه دوم 6۵ درصد وارد استان شده است.دانش آموزان با 
 ،irTExTbook.com یا irTExTbook.ir مراجعه به سایت
می توانند ثبت و خرید کتاب های درســی را انجام دهند.حسن 
جراره افزود: ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب های درسی 
پایه های اول، هفتم و دهم نیز از پنجم تیرماه تا ۱۵ شــهریور 
۱۴0۱ است.معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش 
و پرورش هرمزگان با بیان اینکه قیمت کتب درسی 2۵ درصد 
نسبت به پارســال افزایش یافته گفت: قیمت کتب درسی پایه 
ابتدایی 36 هزار تا ۵3 هزار تومان است.برای پایه های تحصیلی، 
هفتم تا نهم از ۷۵ هزار تومان تا ۸۷ هزار تومان، دهم تا دوازدهم 
از ۷۸ هزار تا ۱0۷ هزارو پانصد تومان است.جراره افزود: امکان 
ثبت نام با کد ملی و اطالعات شناسنامه ای دانش آموز به فرض 
قبولی در همان پایه تحصیلی فعلی فراهم اســت و پرداخت ها 
نیز به صورت اینترنتی است.توزیع کتاب های درسی از مناطق 
آموزش و پرورش به مدارس اســتان هم در شــهریور آغاز 
می شود.300 هزار دانش آموزان هرمزگانی برای ثبت سفارش 

کتاب اقدام کردند.
۲ هزار مددجوی هرمزگانی خودکفا شدند 

  گروه خبر // جدیدترین آمار اعالمی اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( از دستیابی 2 هزار و 22 مددجوی 
این نهاد به استقالل اقتصادی در استان هرمزگان خبر می دهد. 
بر اساس آخرین آمار اعالمی اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
حضــرت امام خمینی)ره( 2 هزار و 22 مددجوی این نهاد طی 
سال ۱۴00 در استان هرمزگان خودکفا شدند.این رقم تنها حدود 
3.۱ درصــد از آمار کل 6۴ هزار و ۷۷ نفر خودکفا شــده این 
نهاد در سراسر کشور را شامل شده است.استان های آذربایجان 
شرقی، غربی و اردبیل به عنوان استان های اول تا سوم این لیست 
در میزان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در کشور قرار دارند. به 
گزارش فارس ، مرتضی فیروزآبادی معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد در این خصوص تصریح کرده اســت: استان های 
آذربایجان شــرقی، غربی و اردبیل به عنوان استان های اول تا 
سوم و همچنین اســتان های هرمزگان، همدان و یزد به عنوان 
استان هایی که کمترین آمار خودکفایی را به خود در سال گذشته 

اختصاص داده اند، ثبت شده است.

خبری  

گروه گزارش // شهر جناح در جنوب ایران دارای 
خیرین بزرگی در بستر زمان بوده است. 

    از ویژگی های مهم تجار و افراد شاخص در شهر 
جناح تالش برای امور خیریه و ایجاد تاسیسات در 
این شهر بوده است. ممکن بود برخی از بزرگان شهر 
جناح که در انجمن این شهر و موارد دیگر فعالیت 
می کردند، توان مالی برای انجام امور خیریه نداشتند، 
اما در پیگیری کارها نظیر آوردن تاسیسات شهری 
بسیار فعال بوده و با روابط عمومی خوبی که داشتند 
برای پیگیری کارها به تهران رفته و تالش داشتند 
تا امکاناتی در زمینه لوله کشــی آب، برق کشی و 
غیره را برای جناح فراهم نمایند. با وجود این جناح 
 شهر خیر خیزی در بســتر زمان بوده است. اگر به 
خمره هــای حفر شــده در مســیرهای اطراف 
 جنــاح، برکه های کوچک و بزرگــی که در کوه و 
دشــت های شهر جناح ایجاد شده و مساجدی که 
در هر محله جناح ســاخته شــده نگاهی اجمالی 
داشت باشــیم به خوبی مشــخص می گردد، که 
همــه آن ها امور خیریه ای بوده که توســط مردم 
شــهر جناح صورت گرفته است. از جمله کارهای 
پســندیده ای که در گذشته در شهر جناح صورت 
 گرفتــه بنــای خانه خیــری در شــهر جناح در 
بافت مرکزی این شــهر بوده است. با تحقیقات و 
مصاحبه های متعددی که با بــزرگان و افراد آگاه 
جناح  توســط نگارنده صورت گرفت، مشخص 
گردید که ســازنده اصلی این بنا پدر بزرگ عبداهلل 
عبدالطیف خسروی و پدر بزرگ حاجی علی یاسین 
 کتابی بوده که اقوام هم بودند. این خیرین و فرزندان 
آن هــا از تجار و فروشــگاه داران جناحی بودند. 
این نوشــتار که با حمایت های فرهنگی شورای 
اسالمی شهر جناح و شهردار فرهنگ دوست و پر 
تالش این شهر جناب آقای مهندس محمد جاللی 
 به رشــته تحریر در می آیــد در نظر به چگونگی 
شکل گیری خانه خیری در شهر جناح و ماندگاری 
آن تا دوره کنونی بپردازد.خانه خیری خانه ایی در 
شهر جناح است که خیرین ساخته و در بستر زمان 
افراد متعدد بدون پرداخت هزینه در آن ســکونت 
داشته اند. با مصاحبه های صورت گرفته با بزرگان 
شهر جناح مشخص گردید که این خانه خیری در 
ابتدا مکانی برای ماهی فروشان بنادر شیبکوه بوده 
که در روزهای مشــخصی ماهی بــرای فروش به 
جناح می آوردند و در زمــان اقامت در جناح در 
خانه خیری بودند.)حاج حســن عالیان، مصاحبه، 
 ۱۴0۱( اما ایــن که بنای این خانــه برای اقامت 
ماهی فروشــان باشد، مشخص نیست. به تدریج با 

از رونق افتادن راه خور جناح و شــکل گیری راه 
 جناح به بندرلنگه از مســیر گوچی، ماهی توسط 
ماشین های دارای صندوق ماهی آورده می شد و خانه 
 خیری همچنان مورد استفاده قرار می گرفت و دیگر 
ماهی فروشــان بنادر شیبکوه در آن ساکن نبودند. 
ســازندگان این خانه در بستر زمان وفات یافتند و 
چون خانه برای اقامت مجانی و به صورت خیریه 
ساخته شده بود، خیرین و افراد دیگر هم در تعمیر آن 
کوشا بودند و در یک زمانی پدر آقای حاج حسن 
عالیان آن را تعمیر نمود.) عبداهلل عالیان، مصاحبه، 
۱۴0۱( با توجه به مصالح به کار برده شده خانه های 
آن زمان در جناح می بایست منازل هر چند مدت 
یکبار تعمیر می شــدند. خانه خیری از نظر مکانی 
 در جایگاه مناســبی قــرار دارد و بافت اطراف آن 
 خانه های قدیمی بزرگان جناح از گذشته تا کنون می باشد. 
خانه های خیری در برخی از دیگر مناطق جنوبی 
ایران و از جمله روستاهای اطراف این شهر نیز وجود 
داشت. البته در این روستاها یک خانه کامل را به خیر 
اختصاص نمی دادنــد، بلکه یک اتاق در برخی از 
منازل افراد توانمند وجود داشت که رهگذران و افراد 
فقیر در آن استراحت می کردند و به فراخور توان مالی 
صاحب منزل، خوراکی هم به رهگذران داده می شد. 
در برخی از مساجد هم اتاق هایی وجود داشت که 
 رهگذران از آن استفاده می کردند. در حال حاضر هم 

اتــاق هایی در برخی از مســاجد برای اســتفاده 
رهگذران وجــود دارد. همچنین در نزدیک منزل 
شــرفا شــرفایی نیز یک منزل خیری وجود دارد 
که متعلق به شــرفا شرفایی می باشــد. این منزل 
در روبروی بخشــداری و در ســر خیابان بوده و 
از گذشــته تا کنون در اختیار خانواده های نیازمند 
برای ســکونت قرار می گرفت. هر چند این منزل 
 کوچک می باشد، ولی در بستر زمان مورد استفاده 
خانــواده های نیازمند بــوده و در حال حاضر هم 
خانواده ای در آن ســاکن هســتند. این کار حسنه 
باعث گردیده که در بســتر زمان افراد دیگری نیز 
تشــویق شــوند و خانه های خیریه برای استفاده 
افراد نیازمند تا زمانی که منزل آن ها آماده شــود، 
قــرار دهند. تمامی تعمیرات این منزل هم بیشــتر 
 توسط خود شرفا شرفایی و خاندان ایشان صورت 
 می گرفــت و در ســایر شــهرهای ایــران هم 
 خانه های خیریه وجود دارد.جناح قدیم در مسیر 
کاروان هــای تجــاری بوده و عالوه بــر آن افراد 
از شیبکوه، فرامرزان، روســتاهای اطراف و غیره 
همیشه به جناح تردد داشــتند. در برخی از موارد 
مجبور بودند اقامت محدودی هم در شــهر جناح 
داشته باشــند و یا شــب مجبور بودند در جناح 
 اقامت کنند. بنابراین خانه خیری که اکنون در بخش 
میانی شــهر جناح قرار دارد همواره مورد استفاده 

 افراد متعدد قرار می گرفت. در بســیاری ازموارد 
کاروان های تجاری هم از آن اســتفاده می کردند. 
در کنار خانه خیری عمارت مســتحکم و بزرگی 
قرار داشــت که به عمارت سر در معروف بود و در 
یک دوره تاریخی از آن به عنوان پاســگاه استفاده 
 می گردید و به دلیل اســتحکام این بنا ســربازان 
می توانســتند در طبقه باالیی آن ســنگر گرفته 
و در مواردی که به شــهر حمله می شد و به ویژه 
در ســالی که به ســال مختاری معروف است این 
پاســگاه نقش زیادی در حفاظت از شــهر جناح 
داشته است.) محمد درخشــان، مصاحبه، ۱۴0۱( 
اکنون اثری از عمارت ســر در باقی نمانده است. 
 اما افراد کهنســال جناح همواره از این عمارت نام 
می برند. قرار گرفتن خانه خیری در کنار عمارت 
سر در و پاسگاه و نزدیکی آن به بازار شهر نشان از 
 تمرکز بافت قدیم جناح در آن منطقه دارد. معماری 
خانه خیری به سبک معماری منازل مسکونی قدیم 
جناح بوده و وجود ایوان ها و پنجره های زیاد در 
این خانه به خنکی آن کمک می کرد. سقف این خانه 
در گذشته از چندل و ســوند بوده و باالی آن نیز 
کاهگل می کردنــد. نگارنده این منزل را از نزدیک 
دیده و مشخص اســت که از منازل شاخص زمان 
خودش بوده است. در افواه عمومی مردم شهر جناح 
و مناطق اطراف خانه خیری جناح معروف اســت. 

در سال ۱3۸0 این منزل توسط آقای محمد صالح 
جان جان معروف به محمد صالح عامر به طور کامل 
بازسازی شد و خیر آن بخش غربی منزل را تبدیل 
به فروشگاه های متعدد نموده و بخش شرقی همانند 
گذشته مسکونی باقی مانده است. فروشگاه های آن 
برخی به انبار کاالهای فروشگاه های دیگر تبدیل 
 شــده و برخی از آن هم االن به عنوان فروشــگاه 
 از آن هــا اســتفاده می گــردد. اجــاره انبارها و 
فروشــگاه های منزل خیری اندک بوده و به امور 
خیریه می رســد. از موارد جالب خانه خیری این 
است که در هر دوره توسط یک خیر مورد بازسازی 
قرار گفته و از تخریب خانه در بستر زمان جلوگیری 
شده است. در حال حاضر و از چندین سال قبل در 
این خانه معلمان آموزش و پرورش که از شهرهای 
دیگر برای تدریــس و آموزش به جناح می آیند، 
ساکن هســتند و با مصاحبه ای که با جناب آقای 
عبداهلل عالیان رئیس آموزش و پرورش شهر جناح 
صورت گرفت. قرار است خانه خیری به دلیل استفاده 
معلمین از این خانه، توسط آموزش و پرورش مورد 
بازسازی و تعمیر قرار گیرد.)عبداهلل عالیان، مصاحبه، 
۱۴0۱( تا هم معماری قدیم و سنتی آن حفظ گردد 
و هم برای سال های متوالی مورد استفاده قرار گیرد.

در ســال های متوالی هم خانه خیری جناح برای 
اســتفاده دانش آموزانی بوده که از مناطق اطراف 
 به شــهر جناح می آمدند و ایــن دانش آموزان در 
فصل هایی که مدارس دایر بود از این خانه استفاده 
می کردندو در تابستان ها هم که دانش آموزان نبودند، 
وقتی می شــد تا خانه را اگر نیاز به مرمت و تعمیر 
داشــت، تعمیر نمایند. ممکن است بیش از دو سده 
و نیم از قدمت این خانه نگذشــته باشد، اما کارایی 
این خانه بسیار زیاد بوده و بیشتر در راستای اهداف 
فرهنگی شــهر جناح این خانه مورد استفاده قرار 
گرفته است. به یقین این خانه در دوران دیگر مورد 
استفاده شاگردان مکتب خانه ای که از روستاهای 
 اطراف جناح و منطقه شیبکوه به جناح می آمدند، هم 
بوده اســت. چون شــهر جناح در گذشته دارای 
مکتب خانه های مهمی بوده که باعث می گردید از 
روستاهای اطراف هم برای کسب سواد به این شهر 
بیایند. با وجود این خانه خیری همچنان دایر است و 
مردم شهر جناح خاطرات زیادی با آن دارند و ممکن 
اســت از منازل اطراف، خوراک یا تغذیه هم برای 
شــاگردانی که در این خانه سکنی داشتند، برده می 
 شد و این کارها در ماه مبارک رمضان بیشتر صورت 
می گرفت. در نوشتار آتی تالش می گردد با افراد کهنسال 
 دیگری از شهر جناح در ارتباط با امور خیریه این 
شــهر و نقش خانه خیری در امور فرهنگی شهر 
مصاحبه های متعددی صورت گیرد و به نوشــتار 

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

نگاهی به خانه خیری در شهر جناح در بستر تاریخ

 گروه خبر //  فرماندار ســیریک گفت: با توجه 
به اســتقرار اداره بندر و دریانوردی سیریک در 
بندر چند منظوره این شهرستان الزم است هر 
چه سریع تر گمرک در این بندر مستقر شده و 

رویه های گمرکی سیریک افزایش یابد. 
   محمدرضا پاکروان در آیین و نشســت استقرار 
اداره بنــدر و دریانوردی ســیریک در بندر چند 
منظوره این شهرســتان اظهار داشت: این اقدام در 
راستای سفر اســتاندار هرمزگان، اعضای شورای 
اداری استان به سیریک و برگزاری نشست شورای 
اداری در این شــهر انجام می شــود و این یکی از 
مصوبه های آن نشســت بــرای تبدیل بندر چند 
منظوره سیریک به یکی از بنادر بزرگ است.وی 
ادامه داد: بندر چند منظوره سیریک با وسعت ۸6 
هکتار بعد از شهید رجایی بزرگترین بندر هرمزگان 
محسوب می شــود که تاکید داریم هر چه زودتر 
گمرک در این بندر مستقر شده و رویه های گمرکی 
در آن افزایش یابد.وی اضافه کرد: بنا شده این کار 
به ســرعت انجام شود، همچنین برخی از کارهای 
روبنایی بندر چند منظوره ســیریک باقی مانده که 
می توان به کارهای تاسیســاتی در زمینه برق و 
ارتباطات برخط اشاره کرد که ظرف مدت زمانی 
20 روز آینده به سرانجام خواهد رسید و خواهیم 
توانست از این بندر صادرات غیر نفتی مانند قیر و 
میلگرد وسایر اقالم را انجام دهیم.فرماندار سیریک 
گفت: از سویی تالش داریم بخشی از صادرات بندر 
باهنر به بندر چند منظوره ســیریک منتقل شود تا 
بر رونق اقتصادی افزوده شــود که تحقق این کار 

منجر به اتفاق های خوبی خواهد شد.پاکروان بیان 
کرد: همچنین این بندر به صورت مســتقیم و غیر 
مستقیم تأثیر بسیار خوبی بر معیشت مردم منطقه 
خواهد داشــت و بر میزان فعالیت 60 لنج فعال با 
قابلیت دریانــوردی و حضور در آب های دور که 
در شهرستان فعال هستند خواهد افزود.وی اضافه 
کرد: هر لنج 20 تا 2۵ خدمه دارد که از اهالی همین 
شهرستان هستند که با انجام صادرات از بندر چند 
منظوره سیریک درآمد بیشتری برای گذران زندگی 
خود و خانواده هایشان کسب خواهند کرد.بندر چند 
منظوره سیریک در شرق هرمزگان و در شهرستان 
سیریک واقع شده است که عملیات اجرایی آن در 
ســال ۱3۸6 آغاز شد.این بندر پس از بندر شهید 
رجایی بزرگترین بندر هرمزگان به لحاظ وسعت 

حوضچه و اراضی بوده و دارای موج شــکنی به 
طول بازوی اصلی یک هزار ۴30متر و طول بازوی 
فرعی ۸۹0متر است.همچنین 2 دستگاه بیکن، یک 
پست اسکله رمپ فلزی با کاربری تجاری دارد و 
عمق حوضچه آن درحالت جزر کامل ســه متر و 
۷0 سانتی متر و در حالت مد کامل پنج متر و هفت 
سانتی متر است.به گزارش ایرنا ؛ این بندر دارای 36 
هکتار سطح حوضچه و ۵0 هکتار اراضی پشتیبانی 
بوده که قرار گرفتن در راس الخط خلیج فارس و 
دریای عمان، نزدیکی به بندر خصب کشور عمان 
با فاصله ۵۷ مایلی، نزدیکی به معادن با کیفیت شن 
و ماسه میناب از مزیت های آن است و هم اکنون 
برای کاپوتاژ شــن و ماسه به جزایز ایرانی خلیج 

فارس درحال استفاده است.

فرماندار سیریک خواستار استقرار گمرک در این شهر شد
   

گروه خبر // کارتخوان های هوشمند فروش نان در نانوایی های هرمزگان درحال 
نصب است.

   بــه گزارش خبرنگار دریا ، دبیر کار گروه آرد و نان هرمزگان گفت: از هزار و 
2۷۱ واحد صنفی هرمزگان، اطالعات هزار و ۱6۸ واحد صنفی در اختیار بانک 

عامل قرار گرفته است.مسعود رمضانپور افزود: تاکنون در هشتاد درصد نانوایی های 
استان یعنی در ۹30 واحد، کارتخوان های هوشمند فروش نان نصب شده است.وی 
گفت: جلوگیری از قاچاق و هدر رفت منابع کشور و توزیع عادالنه آرد و نان از 

اهداف اجرای این طرح است.

نصب ۹۰۰ کارتخوان هوشمند فروش نان در هرمزگان 

 سند مالکیت  خودرو کامیون کشنده  تیپ ولوو- اف  اچ 12  پالک  14349 مالک 
محمد سفاری الفتی به شماره شاسی خودرو  170962 شماره موتور 981025  مدل 

1997 رنگ سفید مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مرحله دوم )نوبت اول(

بدینوسیله به اطالع کلیه نمایندگان منتخب اعضا تعاونی توسعه عمران شهرستانی مهرگان نیک قشم می رساند جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مرحله دوم )نوبت اول( شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستانی مهرگان نیک قشم راس  ساعت 
16روزچهارشنبه مورخه 1401/04/08 در محل مسجد امام حسین به آدرس : قشم- فلکه جهاد - روبروی مصالی امام 
علی )ع(  برگزار  می شود . لذا ازنمایندگان منتخب اعضاء دعوت می شود تا درساعت مقرر درمحل مذکور حضور بهم رسانند 
درضمن چنانچه منتخبان به هر دلیل امکان حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده برایشان مقدور نمي باشد مي تواند وکالت 
کتبي خود را به سایر منتخبین  جهت تصمیم گیري تقدیم نمایند .  بدیهی است نماینده منتخب اعضا می بایست همراه نماینده 
تام االختیار خود تا مورخ 1401/04/07 به دفتر تعاونی مراجعه ، در غیر اینصورت وکالت نامه هاي عادي بدون  تأئید هیئت 

مدیره  فاقد اعتبار است .
دستور جلسه :

- تغییر آدرس شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستانی مهرگان نیک قشم
- طرح و تصویب اخذ مجوز ساخت و ساز واحدهای مسکونی 

شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستانی مهرگان نیک قشم

  هیأت مدیره شركت تعاونی توسعه عمران شهرستانی مهرگان نیک قشم

آگهی موضوع کد 913 و 914 مجموهع بخشناهم اهی ثبتی 
برابر درخواست شماره 1/25189 مورخ 1400/10/25 آقایان حسین احترامی، جالل قنبری و محرم دخت فضلعلی مالکین مشاع ششدانگ یک باب دکان تحت 
پالک 1301- اصلی واقع در خیابان بهادر جنوبی بخش یک بندرعباس مبنی بر طول متراژ ششــدانگ پالک مزبور در روز شــنبه 1401/04/15 ساعت 9 صبح 
 در محل انجام خواهد شد لذا با عنایت به اینکه مالکین مشاعی برابر نامه وارده 1/2524 مورخ 1401/01/31 اعالم نموده اند که مالکین مجاور ملک شناسایی 
نشده اند بدین وسیله مراتب در اجرای کد 913 و 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی جهت اطالع مجاورین آگهی شده تا چنانچه هر یک از مجاورین نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی برای خود قائل می باشد در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور یابند، بدیهی است عدم حضور مانع از انجام عملیات 

تعیین متراژ و صدور سند به نام متقاضی نخواهد بود.1401/102/م الف- تاریخ انتشار: 1401/03/26
ابوالحسن دستوری - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بندرعباس - منطقه یک

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

تاریخ انتشار:1401/03/26



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 26 خرداد 1401
16 ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3906

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         
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گستره توزیع : منطقه جنوب کشور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 
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آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران در حوزه ماشین آالت ترابری
شــرکت آلومینیوم المهدی در نظر دارد ماشین آالت استیجاری مورد نیاز خود ) شرح پیوست ( را از 
طریق مناقصه به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید ، بدینوسیله از کلیه شرکتهای توانمند در این 
حوزه درخواست می گردد سوابق کاری و گواهی حسن انجام کار ) مکتوب ( بهمراه اطالعات کامل 
شــرکت خود را به آدرس کیلومتر 18 جاده اسکله شهید رجائی شرکت آلومینیوم المهدی مدیریت 
تامین داخلی تا پاپان وقت اداری روز پنج شــنبه مورخ 2 تیرماه 1401 ارسال نمایند . بدیهی است پس از بررسی 

اسناد ارسالی ، شرکتهای مورد تائید ، دعوتنامه شرکت در مناقصه ارسال خواهد شد .
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گروه گزارش // مدیرکل ســازمان انتقال خون هرمزگان با 
اشــاره به اینکه با هر واحد خون اهدایی جان ۳ نفر نجات 
می یابد و این نشان دهنده اهمیت و بزرگی کار اهداکنندگان 
اســت، گفت: بیش از هزار و ۸۰۰ بیمــار خاص در هرمزگان 

همواره نیازمند دریافت خون هستند. 
   امین زارعی ، ضمن گرامیداشت روز جهانی اهدای خون ، اظهار 
کرد: روز جهانی اهدای خــون، روز تقدیر از اهداکنندگان خون 
است و سازمان بهداشت جهانی و جامعه بین المللی انتقال خون 
و انجمن بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر به منظور قدردانی 
از اهداکنندگان و تشکر از همت واال و فعالیت انسان دوستانه تمام 
افرادی که در این زمینه مشارکت دارند و با هدف آگاهی بخشی 
به مردم روز ۱۴ ژوئن را که مصادف با تولد »کارل لندشــنایدر« 
کاشــف گروه های خونی است، روز جهانی اهدای خون نامیدند 
که از ســال 200۴ میالدی برابر با سال ۱3۸3 شمسی این روز 
نام گذاری شده است.وی در خصوص اهمیت اهدای خون تصریح 
کرد: از آنجا که هنوز جایگزینی به جای خون انســان در جهت 
نجات جان انسان ها ساخته نشده، تنها خون انسان های فداکار که 
بدون هیچ گونه چشم داشتی خون خود را اهدا می کنند، نجات بخش 
زندگی افرادی می شوند که به خون و فراورده های خونی نیاز پیدا 
می کنند.مدیرکل سازمان انتقال خون هرمزگان عنوان کرد: کاندیدای 
دریافت خون شامل افرادی است که بر اثر تصادفات و جراحات 
دچار خونریزی های شدید می شوند، سوختگی ها، خونریزی های 
زایمانی و نــوزادان، جراحی های بزرگ به ویژه جراحی های باز 
قلب یا پیوند و یا ســایر جراحی ها و همچنین بیماران خاص که 
مصرف کنندگان اصلی خون هســتند.زارعی ادامه داد: بیشترین 
خونی که در اســتان مورد مصرف قرار می گیرد گروه های خونی 
»o و b« مثبت و منفی هســتند امــا در حال حاضر ما به همه 
گروه های خونی نیاز داریم تا عالوه بر تأمین خون استان ذخایر 
خونی ۵ تا ۷ روزه را داشته باشیم. ما در استان هزار و ۸00 بیمار 
خاص داریم که به صورت مستمر خون دریافت می کنند و بیش از 

نیمی از مصرف کنندگان ما را تشکیل می دهند.
  وجود بیش از هزار و ۸۰۰ بیمار خاص نیازمند دریافت خون 

در هرمزگان
   وی در حالی که مشــارکت مردم هرمزگان  در اهدای خون را 
رضایت بخش توصیف کرد از کاهش شدید ذخایر خونی در برخی 
از ایام ســال خبر داد و گفت: در استان هرمزگان میزان مشارکت 
مردم برای اهدای خون قابل قبول اســت اما وجود بیش از هزار 
و ۸00 بیمار خــاص که به صورت فعال خون دریافت می کنند، 

شرایط استان را خاص کرده و نیاز بیشتری به خون و فراورده های 
خونی احساس می شــود به ویژه در برخی از ایام سال مانند ماه 
رمضان، عید نوروز و تعطیالت تابســتانی با کاهش ذخایر خون 
روبرو هستیم.مدیرکل سازمان انتقال خون هرمزگان افزود: بیماران 
خاص و تاالسمی نیاز به  تزریق خون تازه و زیر ۱0 روز دارند 
و از طرفی باید ذخایر خونی را حداقل ۷ روز نگه داریم، بنابراین 

در مواقعی از سال با کاهش شدید ذخایر خونی مواجه می شویم.
زارعی با اشــاره به اینکه اهداکنندگان توســط پزشکان مهارت 
دیده مشاوره و مصاحبه می شوند تا خون سالم و کافی در اختیار 
بیماران قرار گیرد، در خصوص شرایط اهدای خون، عنوان کرد: 
در صورت حفظ ســالمتی و مصرف مواد مغذی آقایان هر 3 ماه 
یک بار یعنی ۴ بار در سال و بانوان هر ۴ ماه یک بار یعنی 3 بار 
در سال می توانند خون اهدا کنند و هیچ  عارضه و مشکلی برای 
سالمتی آنان به شرط رعایت تغذیه مناسب ایجاد نمی کند.مدیرکل 
سازمان انتقال خون هرمزگان تصریح کرد: اینکه برخی می گویند 
بدن عادت به اهدای مستمر می کند و شایعات دیگر، صحت ندارد 
و اگر علت زمینه ای دیگر در میان نباشد، اهدای خون هیچ گونه 
آسیبی به سالمتی فرد ایجاد نمی کند.زارعی باالترین مزیت اهدای 
خون را تقویت حس نوع دوستی خواند و اضافه کرد: انسان هایی که 
با اهدای خون خود بدون توقع و چشم داشتی موجب نجات جان 
بیماران می شوند دارای حس نوع دوستی و مسئولیت اجتماعی بوده 
و از این جهت شایســته تقدیر هستند. با هر واحد خون اهدایی 
جان 3 نفر نجات می یابد و این نشان دهنده اهمیت و بزرگی کار 
اهداکنندگان است. در برخی موارد نیز دیده شده که اهدای خون 
به علت اینکه باعث کاهش غلظت خون در فرد اهداکننده می شود 
در درصدی از موارد، از ســکته های مغزی و ابتال به سرطان ها 

جلوگیری کرده است.
  توصیه های الزم قبل و بعد از اهدای خون

   وی با اشاره به اقدامات و توصیه های الزم قبل و بعد از اهدای 
خون، بیان کرد: قبــل از اهدای خون باید به اندازه کافی مایعات 
نوشیده شود و وعده ها و میان وعده های غذایی مصرف شده باشد 
و بیش از ۴ الی 6 ســاعت از مصرف مواد غذایی نگذشته باشد. 
همچنین قبل از اهدای خون باید 2 لیوان آب مصرف شود.مدیرکل 
ســازمان انتقال خون هرمزگان ادامه داد: بعد از اهدای خون نیز 
افراد باید 6 الی ۸ ســاعت مایعات فروان بنوشند تا ۴ ساعت از 
مصرف دخانیات جلوگیری شود و از حمل وسایل سنگین توسط 
دستی که اهدای خون صورت گرفته پرهیز شود. تمام این توصیه ها 
در بروشورهایی که در اختیار اهداکنندگان قرار می گیرد، ذکر شده 
است.زارعی با اشاره به اینکه بهترین اهداکنندگان افرادی هستند که 
به صورت مستمر خون اهدا می کنند، عنوان کرد: در زمینه مشارکت 
3 نوع اهداکننده وجود دارد، اهداکننده ای که برای اولین بار اقدام 
به اهدای خون می کند، اهداکننده با سابقه که سالیانه اهدای خون 
دارد و اهداکننده مستمر که در کمتر از ۱2 ماه 2 بار اهدای خون 
داشته باشــد و این افراد بهترین اهداکنندگان ما هستند چراکه به 
واسطه مشاوره و معاینه هایی که صورت گرفته، اطالع دارند چه 
اقداماتی قبل و بعــد از اهدا انجام دهند تا باعث افزایش ضریب 

سالمتی خون شود.

  توصیه های بیشتر
   وی در پاســخ به این سؤال که به چه افرادی توصیه نمی شود 
خون اهدا کنند، اظهار کرد: افرادی که سابقه اعمال پرخطر مانند 
حجامت، آندوسکوپی، کولونوسکوپی، طب سوزنی و یا اقداماتی 
چون خال کوبی و تاتو در زیر یک سال داشته اند، نمی توانند اهدای 
خون داشته باشند. همچنین مصرف بعضی مواد و داروها و ابتال 
به بعضی از بیماری ها برای اهدای خون ممنوعیت ایجاد می کند.

مدیرکل ســازمان انتقال خون هرمزگان با اشاره به کمبود  خون 
و مدیریــت آن در دوران کرونا، عنوان کرد: در این دوران به دلیل 
همه گیری و اپیدمی که وجود داشت با مشکالت و معضالت بسیار 
شــدیدی روبرو بودیم و در این راستا مجموعه اقداماتی را که از 

طرف وزارت خانه ابالغ شده بود در دستور کار خود قرار دادیم.
زارعی افزود: ما طبق دستورالعمل ها موظف بودیم ابتدا پاسخگوی 
بیماران تاالسمی باشیم و سپس بیماران اورژانسی و در آن مدت 
به بیمارستان ها ابالغ شد که بعضی از اعمال جراحی الکتیو را انجام 
ندهند تا افرادی که نیاز مبرم به خون دارند، دچار مشکل نشوند و 
به لطف خدا این شرایط سخت را پشت سر گذاشتیم.وی بیان کرد: 
از آنجا که موظف هستیم ذخایر ۷ روزه استان را همیشه حفظ کنیم 
و همان طور که قباًل هم اشاره کردم تنها افرادی که به خون تازه و 
زیر ۱0 روز نیاز دارند، افراد تاالســمی هستند، ما همواره تالش 
کرده ایم جوابگوی آنان باشــیم. هرچند در برخی از ایام سال با 
دشواری هایی به ویژه در زمان شیوع کرونا روبرو بوده ایم.مدیرکل 
سازمان انتقال خون هرمزگان تصریح کرد: عمر یک کیسه خون تا 
3۵ روز اســت و بعضی از کیسه های خون خاص تا ۴۵ روز، با 
توجه به اینکه ذخایرمان را باید اجباراً ۷ روز داشته باشیم با تهیه و 
توزیع خون و فراورده های خونی دچار معضل نمی شویم  و برای 

بیماران در این زمینه مشکلی پیش نمی آید.
  هرمزگان دارای ۴ پایگاه ثابت خون گیری است

  زارعی در خصوص پایگاه های ثابت خون گیری و شرایط ایجاد 
پایگاه در شهرســتان ها، اظهار کرد: در حال حاضر استان دارای 
۴ پایگاه در شهرهای بندرعباس، بندرلنگه، قشم و میناب است 
و در سایر شهرستان ها پایگاه های موقت وجود دارد و تیم سیار 
خون گیری اعزام می شود.وی ادامه داد: برای ایجاد پایگاه  ثابت 
در شهرســتان ها یک سری امتیازات تعریف شده که باید به آنان 
تعلق بگیرد. طبق سطح بندی انجام شده توسط شبکه خون رسانی 
کشور، محاسبات انجام شده و در صورتی که شهرستان ها موفق به 
کسب آن امتیازها شوند، پایگاه انتقال خون در آن منطقه تأسیس 
می شود. در غیر این صورت تنها از طریق پایگاه های موقت و تیم 
سیار، خون گیری و اهدای خون انجام و از مراکز انتقال خون  که 
مستقر هستند، کار انتقال خون صورت می گیرد. به گزارش ایسنا 
؛ زارعی در پایان با تأکید بر اینکه تعداد افراد با گروه های خونی 
منفی کمتر است، یادآور شد:  به دلیل کمیاب بودن گروه های خونی 
منفی، بیشترین کمبود را در این زمینه احساس می کنیم و توصیه 
می کنیم مردم عزیز اهدای خون را در تقویم زندگی خود بگنجانند. 
چنانچه هر فردی 2 تا 3 بار بتواند خون اهدا کند، ما نه تنها دغدغه 
تأمین خون اســتان را نداریم بلکه می توانیم ذخایر خون  را تا ۹ 

روز ارتقاء دهیم.

 گروه گزارش // معضل بیکاری یکی از عمده مسائل 
اساسی هرمزگان است که سبب شده این استان در 
صدر استان های با نرخ بیکاری باال قرار بگیرد، کمیته 
امداد هرمزگان نیز بر همین بنا قرار است برای سال 
جاری برای افراد مددجو و غیرمددجو بالغ بر ۱۹ هزار 

شغل ایجاد کند. 
  توجه به مشــاغل خرد خانگی و صنایع دستی یکی 
از مهم ترین شــاخص ها در ایجاد اشتغال پایدار برای 
قشرهای مختلف جامعه اســت، ایجاد نمایشگاه های 
عرضه مستقیم محصوالت و کاالهای تولید شده توسط 
فعاالن این حوزه نیز می تواند به رونق بازار این مشاغل 
کمک کند. در همین راستا در استان هرمزگان با توجه 
به نرخ باالی بیکاری توجه ویژه ای به ایجاد و راه اندازی 
مشاغل خرد خانگی می شود و با حرفه ای شدن مشاغل 
سطح بیکاری در استان به تدریج کاهش خواهد یافت. بر 
همین مبنا و بر همین اساس کمیته امداد استان هرمزگان 
که یکی از نهادهای خدمات رسان محسوب می شود و 
جمعیت قابل توجهــی از خانوارهای کم برخوردار را 
تحت حمایت دارد برای سال جدید نوع اشتغال زایی 
را تغییر داده و بر ایجاد مشاغل خرد خانگی و توسعه 
صنایع دستی تکیه کرده است و از روی دیگر نیز برای 
ایجاد بازار هدف برای این مشاغل، اقدام به راه اندازی 
نمایشگاه عرضه مســتقیم کاال کرده است. در همین 
زمینه جلیل تراهی مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان 
به تشــریح مجموعه اقدامات این نهاد برای افزایش 

میزان اشــتغال و کاهش بیکاری در استان پرداخت و 
گفت: در حوزه ایجاد اشــتغال دغدغه زیادی داریم و 
توانمندسازی خانواده های تحت حمایت این نهاد را در 
اولویت قرار داده ایم. وی افزود: یکی از مدل های موفق 
جهانی در توسعه اشتغال، مشاغل خرد خانگی و توجه 
به صنایع دســتی است بر همین اساس عالوه بر ایجاد 
مشــاغل پیگیر بودیم بازارهای جدید را در استان به 
وجود بیاریم که برپایی نمایشگاه های فصلی می تواند 
کمک شایانی به افراد فعال در این حوزه کند. مدیرکل 
کمیته امداد اســتان هرمزگان گفت: به همین جهت از 
ابتدای سال با برنامه ریزی صورت گرفته یک نمایشگاه 
عرضه محصوالت تولیدی در مشاغل خرد خانگی و 
صنایع دستی را در مرکز اســتان راه اندازی کردیم که 
بنا بر اظهار غرفه داران از ســوی مردم استقبال بسیار 
خوبی صورت گرفت که در رونق بازار این افراد موثر 
بوده است. وی تصریح کرد: این استقبال بسیار خوب 
موجب شد به فکر برنامه ریزی برای برپایی نمایشگاه ها 
در دوره زمانی دو ماهه باشــیم و اگر مانعی به وجود 
نیاید در سال جاری هر دوماه یکبار این نمایشگاه ها 
را دایر خواهیم کرد. تراهی با اشــاره به شعار سال و 
توصیه های مکرر رهبر معظم انقالب مبنی بر توســعه 
اشتغالزایی گفت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری 
در اســتان هرمزگان به دنبال ایجاد اشتغال در سطح 
وسیع هستیم و به ایجاد زنجیره های کشاورزی صنعت و 

خدمات توجه داریم از همین رو بر مزیت های اقتصادی 
مناطق مختلف استان متمرکز شده ایم و مزیت اقتصادی 
هر منطقه را احصــا کردیم تا با توجه به این مزیت ها 
امکان اشتغال را برای مددجویان و سایر افراد متقاضی 
اشتغال که زیر پوشش این نهاد هم نیستند فراهم کنیم. 
وی ادامه داد: در سال گذشته امکان ارائه تسهیالت به 
افراد غیرمددجو وجود نداشت اما امسال با رایزنی های 
صورت گرفته این امکان برای تمام افراد وجود دارد که 
بتوانند از تسهیالت قرض الحسنه ایجاد اشتغال بهره مند 
شــوند و در این زمینه ما از آنها حمایت خواهیم کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان گفت: ما عالوه بر 
مشــاغل خرد خانگی، به طرحهای  نوین اشتغال زا که 
درآمد خوبی نیز دارد توجــه داریم از این چند طرح 
پرورش شــترمرغ و قرقاول، پرورش آبزیان و سایر 
رسته های شغلی را در حال انجام هستیم که می تواند 
کمک شایانی به ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای افراد 
جویای کار باشد. وی با اشاره به سیاست توانمندسازی 
خانواده ها در کمیته امداد اظهار داشت: ما به دنبال این 
هستیم با ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان آنها را به 
درآمد خوبی برسانیم که از چرخه حمایتی خارج شوند 
در ســال گذشته 2۱00 خانواده در استان هرمزگان با 
توانمندسازی از چرخه حمایت خارج شدند که اتفاق 
مبارکی اســت و در سال جاری نیز پیش بینی می کنیم 
با انجام طرح توانمندسازی و خودکفایی خانواده ها، ۵ 

هزار خانوار دیگر نیز از چرخه 
حمایت خارج شوند. وی 

اینکه  به  اشــاره  با 
خانواده هایــی 

امــکان  کــه 
توانمندسازی 
وجود  آنهــا 
با شد  داشته 
امــا از ایــن 

بهره  امــکان 
نبرنــد تنها در ۵ 

حمایت های  از  سال 
نهاد کمیته امــداد بهره مند 

می شوند و سپس از چرخه حمایت 
خارج می شوند افزود: این یکی از سیاست هایی 

است که می تواند موجب شود افرادی که توانایی فعالیت 
دارند از تسهیالت استفاده کرده و برای خود ایجاد اشتغال 
پایدار کنند. تراهی با اشاره به اینکه در سال گذشته از 
طریق هدایت شغلی برای ۵600 مددجو ایجاد اشتغال 
شــد گفت: در حوزه راهبری شــغلی نیز ۱۸0 راهبر 
شغلی امور تسهیلگری 300 نفر را انجام می دهند. وی 
میزان تسهیالت اعطایی برای مددجویان و سایر افراد 
متقاضی دریافت تسهیالت اشتغال زایی را ۱00 میلیون 
تومان با دوره بازپرداخت ۷ ساله عنوان کرد و گفت: به 

نیز  کارفرمایان 
با سقف 2 

د  ر میلیــا
تسهیالت  تومان 
داده می شــود به شرط آنکه 
 20 مددجــو را جذب کــرده و از خدمات قانون کار 
بهره مند ســازند. به گزارش  تسنیم ، مدیرکل کمیته 
امداد استان هرمزگان با اشاره به اینکه در سال گذشته 
۷600 فرصت شــغلی با اعطای تسهیالت بانکی به 
مددجویان ایجاد شــد از هدف گذاری این نهاد برای 
افزایش میزان اشــتغالزایی خبرداد و گفت: برای سال 
جاری برنامه ریزی شــده اســت که بیش از ۱۹ هزار 
فرصت شــغلی برای مددجویان و افراد متقاضی غیر 

مددجو ایجاد شود. 

صنایع دستی و مشاغل خرد گامی موثر در كاهش نرخ بیکاری در هرمزگان 

مدیرکل سازمان انتقال خون هرمزگان عنوان کرد 

اهدای هر واحد خون ، نجات  بخش جان ۳ انسان 

گروه خبر // مدیر منطقه ســه شــهرداری بندعباس گفت: برای 
ســاختمان ها و مجتمع های ناایمن و بدون پایان کار در منطقه سه 

بندرعباس اخطاریه صادر شده است.
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ عبــاس بهمن زاده افــزود: درخصوص 
بهره برداری از ساختمان های ناایمن هشدارهای الزم با تعیین مهلت مقرر 
برای رفع عوامل خطر ســاز به مالک ابــالغ و بعد از پایان مهلت تعیین 
شده، در صورت عدم اقدام مالک برای رفع خطر، شهرداری با همکاری 
مراجــع قضایی از بهره برداری این ســاختمان ها جلوگیری می کند.وی 
گفت: این اقدام به منظور پیشگیری از حوادث ناگواری که در استان های 
 دیگر تاکنون اتفاق افتاده صورت گرفته و در این زمینه ســاختمان ها و 
مجتمع هایی که در محدوده منطقه ســه قرار گرفته اند شناسایی شده و 

اخطار الزم به مالکان آن ها داده شده است.

صدور اخطاریه برای ساختمان های ناایمن 
منطقه سه بندرعباس 

 گروه خبر // مدیــر دفتر مطالعات پایه منابع آب شــرکت 
 آب منطقه ای هرمزگان گفت: پایــش مکانی و زمانی منابع 
آب زیرزمینی و ســطحی اســتان از طریق ۶۶۱ حلقه چاه 
مشاهده ای محفوره  و ۱۵۰ ایستگاه آب و هواشناسی در سطح 

۵۴ دشت صورت می گیرد. 
   محمد رضا ایدون افزود: در راســتای ارتقای کمی و کیفی آمار 
ایستگاه های سنجش منابع آب ســطحی تاکنون ۸6 ایستگاه در 
 هرمزگان به تجهیزات الکترونیکی ثبت و انتقال اطالعات تجهیز 
شده اند و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز شبکه های اندازه گیری 
به مرور کامل شده و به تکنولوژی نوین و دقیق مجهز می شوند.

وی با اشاره به ضرورت انجام مطالعات پایه منابع آب یادآورشد: 

نخستین ایستگاه آب و هواشناســی در بخش آب های سطحی 
هرمزگان در ایستگاه برنطین رودان در حوضه آبریز سد استقالل 
میناب و نخستین ایستگاه هیدرومتری )آب سنجی( نیز در سال 
۱3۴۱ در محل همین ایستگاه احداث شده است.مدیر دفتر مطالعات 
پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای هرمزگان ادامه داد: براساس 
بررسی ها و مطالعات انجام شده تغییرات سطح آب زیرزمینی در 
دوره درازمدت اندازه گیری منتهی به اســفندماه ۱۴00 به میزان 
متوسط 32 صدم متر در ســال است و بیشترین افت سطح آب 
زیرزمینی در دوره اندازه گیری درازمدت به ترتیب در دشت های 
»کردی شــیرازی«، »فارغان«، »چاه ماخور« و »سرزه خاروک« 
گزارش شده  است.وی ابزارداشت: متوسط بارندگی ساالنه استان 

هرمزگان در دوره دراز مدت ۵۴ ســاله براســاس ایستگاه های 
شاخص شرکت آب منطقه ای هرمزگان ۱۸3.۵6 میلی متر است 
به طوری که در سال آبی ۱۴00-۱۴0۱ متاثر از بارش های دیماه 
ســال گذشته این مقدار برابر 20۱.۴ میلی متر است که نسبت به 
ســال آبی گذشته و دوره درازمدت به ترتیب ۵30 و 2۱  درصد 
افزایش را نشان می دهد.ایدون هشدار داد: با وجود افزایش میزان 
بارندگی ها در ســال آبی گذشته الزم است که مسووالن و مردم 
نسبت به صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع محدود آب استان 
تدابیر و توجه کنند تا در زمینه تامین آب با مشکلی مواجه نشویم.
به گزارش ایرنا ؛ اســتان هرمزگان با وسعتی افزون بر ۷0 هزار 
کیلومترمربع  دارای ۷۴ دشــت اســت که از این تعداد ۵6 دشت 
از نظر توسعه بهره برداری ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی هستند و 
۱۸دشت که بیشتر شامل جزیره های استان بوده یا به دلیل نبود 

وجود آبخوان، به عنوان دشت آزاد محسوب می گردند.

پایش منابع آب های زیرزمینی در سطح 54 دشت هرمزگان 


