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مدیر ایمنی ،بهداشت و محیط زیست فوالد
هرمزگان عنوان کرد
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هرمزگان منتقل میشود
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آبا بتن ساحل

جبران بخشي از عقب ماندگي
سرانه درماني هرمزگان تا پايان سال

Beton Sahel

تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان
بنی هاشمی واحد 2

کشف مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در قشم
گروه خبر //مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان هرمزگان از کشف مزرعه استخراج رمز
ارز غیرمجاز با  6هزار دستگاه ماینر خبر داد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد کریمی گفت:
ایــن مزرعه در یکی از نواحی صنعتی این جزیره
کشف شــد که از طریق  8دستگاه ترانسفورماتور
به ظرفیت  630کیلوولت آمپر تغذیه میشد .این

مزرعه در هنگام روشــن بودن همه دستگاهها به
میزان  45مگاوات برق مصرف می کند که در نوع
خود حجم بسیار زیادی است.
مزرعه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال با دستور
قضایی توســط نیروی انتظامی پلمــپ گردید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در ادامه گفت:
ایجاد مزرعه و استخراج ارز دیجیتال تابع قوانین
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افزایش  ۲۱درصدی تخلیه و بارگیری
در بندر شهید باهنر بندرعباس
2
2

گروه خبر  //احمد مرادي نماينده مجلس شــوراي اســامي در آئين توديع معارفه رئيس مهندس نامور مديرعامل پااليشگاه بيش از  ٢٠٠ميليارد تومان براي ساخت بيمارستان ١٢٠
بيمارستان كودكان بندرعباس با اشاره به مشــكالت احداث ساختمان جديد بيمارستان تختخوابي كودكان در نظر گرفته شد.
كودكان گفت :در دولت گذشته قرار بود براي ساختمان جديد بيمارستان كودكان ،ده ميليارد به گزاش خبرنگار دریا ؛وی گفت :با توجه به كمبود شديد سرانه تخت بيمارستاني نسبت به استاندارد
تومان دولــت و ده ميليارد تومان خيرين پرداخت نمايند اما علي رغم انجام تعهد خيرين ،كشوري ،طي اين سال ها تمام تالشم را كرده ام تا وضعيت فعلي بهبود يابد ،در آخرين اقدام نيز براي
تعهد دولت پرداخت نشد و كار ساخت اين بيمارستان متوقف ماند و باعث شد هزينه ساخت رفع مشكالت تكميل بيمارستان  ١٢٠تختخوابي ارتش ،چند روز قبل جلسه اي با امير ايراني فرمانده
بيمارستان به ده برابر افزايش يابد.لذا پيگيري هاي اوليه و مساعدت وزير نفت وقت منجر به نيروي دريايي ارتش داشتم كه مقرر شد رفع موانع موجود طي نشست مشترك با وزير بهداشت و
پاي كار آمدن مديران پااليشگاه نفت بندرعباس شد كه با دلسوزي هيئت مديره و خصوصا فرماندهان نيروي دريايي پيگيري گردد.
صفحه  1را بخوانید

و مقررات خاصی اســت که متقاضیان با دریافت
مجوز و اســتفاده از برق با تعرفه مشخص نسبت
به راه اندازی قانونی آن اقدام می کنند .استفاده از
دستگاههای غیرمجاز با استفاده از برق خانگی و
کشاورزی عالوه بر اینکه اقدامی غیرقانونی است،
باعث فشار به شبکه و در برخی مواقع قطعی برق
می شود .کریمی همچنین از هم استانی ها خواست
در صورت مشاهده استفاده غیرمجاز دستگاههای
رمز ارز مراتب را از طریق شــماره تلفن  121یا
اپلیکیشن برق من اعالم نمایند.

2

لونقل درون
ضرورت اتصال ناوگان حم 
شهری هرمزگان به سامانه سیپاد

با توجه به كمبود شديد سرانه تخت بيمارستاني نسبت به استاندارد كشوري ،طي اين سال ها تمام تالشم را كرده ام تا وضعيت فعلي بهبود يابد
Aba

ارتقای جایگاه
آموزشی هرمزگان
به رتبه  ۱۵کشوری

کشف  ۶۱۳کیلوگرم مواد مخدر
صنعتی شیشه در بندرعباس
تسهیل توزیع سیلندرگاز در بشاگرد

5
6

خطر ورود سیالب و روان آب از شهرهای
همجوار به هرمزگان
2

احمد مرادي در آئين تكريم و معارفه رئيس بيمارستان كودكان بندرعباس عنوان کرد

جبران بخشي از عقب ماندگي سرانه درماني هرمزگان تا پايان سال

ادامه از تیتر یک //

همچنين با مساعدت استاندار و پيگيري مجدانه ايشان
مقرر شده اســت شركت نفت ســتاره جهت تكميل
ســاختمان جديد بيمارســتان  ٢٦٤تختخوابي مركز
درماني شهيد محمدي  ٣٠٠ميليارد تومان اختصاص
دهد.عالوه بر اينها بيمارستان ٥٣١تختخوابي پرديس
نيز بعنوان يك پروژه شاخص درماني در حال ساخت
است و با تكميل بخشي از اين پروژه ها تا پايان سال،
ســرانه درماني هرمزگان به استاندارد كشوري نزديك
خواهد شد.دكتر ناظمي رئيس سابق بيمارستان كودكان
بندرعباس نيز گفت :از تالش هاي دكتر مرادي تشكر
مي كنم كه در تمام اين ســال ها هر لحظه در كنار ما
و پيگير رفع مشكالت بيمارستان كودكان بودند و اگر
پيگيري هاي مستمر ايشان در كميسيون انرژي مجلس
نبود ،ســاختمان بيمارســتان جديد كودكان هنوز در

در پايان اين مراسم از خدمات ٢٠ساله دكتر عبدالمجيد
مراحل اوليه ساخت بود.
از همــه مديران پااليشــگاه نفت بندرعبــاس براي ناظمي بعنوان رئيس ســابق بيمارستان كودكان تقدير
تقبل هزينه هاي ســاخت بيمارســتان جديد كودكان و دكتر حســابي بعنوان رئيس جديد اين بيمارســتان
معرفي شد.
تشكر ميكنم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد

رعایت پروتکلهای بهداشتی در ایام عزاداری محرم

گروه خبر  //معاون بهداشتی دانشگاه گیرد.
علوم پزشکی هرمزگان ضمن تسلیت
ایا م سوگواری سرور شهیدان حضرت
ابا عبداهلل الحسین (ع) گفت :با توجه
به برگزاری مراســم عزاداری ساالر
شهیدان در ایام محرم و صفر ،اهمیت
سالمت عزاداران این را می طلبد که
مدیریت کنترلی و پیشگیری به ویژه
کنترل عوامل محیطی در راستای حفظ
و ارتقای ســامت عزاداران با اولويت
کنترل بیماری کووید( ۱۹أميكرون) و
توجه به توسعه واکسیناسیون ُدزهای
یادآور به صورت جدی مورد توجه قرار

به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ دکتر
عبدالجبــار ذاکری با اشــاره به اینکه
عدم رعایت موازین بهداشتی در توزیع
نذورات بــه صورت پخــت غذا ،در
مراســم عزاداری ،در مساجد ،تکایا و
هیئت ها و موکب ها می تواند احتمال
بروز بیماری های مرتبط با آب و غذا
به ویژه بیماری های عفونی روده ای و
همچنین عدم رعایت بهداشت فردی و
محیطی می تواند بیماری های مرتبط با
محیط از جمله بیماری های تنفسی به
ویژه كوويد ( 19أميكرون) ،آبله و التور
را افزایش دهد ،بنابراین باید به نکات

ذیل توجه داشت:
 -۱برنامــه ریزی برگزاری مراســم
ترجیح ًا بر اساس طرح جامع مدیریت
هوشــمند در اماکن و فضاهای باز و
تکایا و حسینیه ها و مساجد و هیئتها
با رعایت فاصله گــذاری و تجمعات
حداقلی
 -۲رعایت کاهش ســاعات برگزاری
مراسم (حداکثر دو ساعت)
روی به صورت محلی انجام و
 -۳دسته َ
جابجایی شهر به شهر ،ممنوع می باشد.
 -۴اســتفاده از طبل ،سنج و وسایل
مشــابه در برگزاری مراسم با اولویت
شــخصی بودن مجاز اســت در غیر

ایــن صورت با انجــام گندزدایی قبل
از استفاده شــخص بعدی منعی ندارد.
بدیهی است مراسم سینه زنی و زنجیر
زنی با رعایت فاصله ایمن و استفاده از
ماسک در تجمعات مجاز میباشد.
 -۵ضرورت رعایــت فاصله گذاری
اجتماعی در مراسم عزاداری
 -۶استفاده از ماسک به صورت مستمر
 -۷اجرای دقیق پروتکلهای بهداشتی
مرتبط با مراسم و نذورات
وی بــه تشــدید نظارت بــر اجرای
پروتکلهــای بهداشــتی مرتبــط با
عزاداری توســط بازرســان بهداشت
محیط تاکید کرد.

خبری
دوشنبه  10مرداد 1401
 3محرم 1444
سال بیست و یکم شماره 3943

استاندار هرمزگان خبر داد

ارتقای جایگاه آموزشی هرمزگان به رتبه  ۱۵کشوری

سرمقاله
نسخه پیچی برای بی خانه ها و خانه های
فرسوده در هرمزگان

افراد بی خانمان و ساکنان در خانه های فرسوده دو قشری هستند که برای
مســکن با چالش مواجهند وبرای هر کدام بایستی تدابیری ویژه و گره گشا
توسط متولیان مربوطه اندیشیده شود تا مشکل مسکن شان برطرف شود .افراد
فاقد مسکن نیز چند قشر هستند .قشر اول کسانی هستند که بدلیل عدم اجرای
طرح های مسکن در دولت گذشته که منجر به افزایش چندبرابری وحبابی
شدن قیمت مسکن شد ،سال هاست که توان خرید خانه را ندارند واز خانه دار
شدن ناامید شده اند .این موضوع نشان می دهد که از یک طرف بایستی بر بازار
مسکن نظارت باشد تا حباب قیمتی مسکن از بین برود وهمچنین از طرفی
دیگر بایستی طرح هایی توسط دولت برای خانه دار شدن افراد فاقد مسکن
اجرا شود که در دولت سیزدهم ،قرار است در قالب طرح جهش تولید مسکن،
تا حد زیادی این مشــکل برطرف شــده و با واگذاری زمین رایگان ،قیمت
ساخت مسکن کاهش یابد و افراد بی خانمان هم خانه دار شوند .در این طرح
که بخشی از هزینه ساخت بصورت وام به متقاضیان پرداخت می شود وبخشی
را متقاضیان بایستی به عنوان سهم آورده تامین کنند که بخشی از خانواده ها
توان تامین آن را دارند و بخشی هم توان تامین سهم آورده را ندارند که بایستی
برای این قشر هم تدبیری اندیشید که وزیر راه وشهرسازی از پیشنهاد افزایش
وام در این طرح از 450به 700میلیون تومان به شــورای پول و اعتبار خبر
داده است که تحقق آن باعث می شود بیشتر خانواده ها بتوانند با تامین سهم
آورده کمتری خانه دار شوند .موضوع دیگر این است که در سال های گذشته
که هیچ طرح مسکنی در کشور اجرا نشده و تفاضا از عرضه سبقت گرفت و
همچنین شاهد احتکار مسکن هم بودیم ،عالوه بر افزایش قیمت مسکن ،مردم
با افزایش رهن واجاره هم مواجه شدند و بسیاری از مستاجران مجبور شدند
به مناطق حاشیه ای و روستایی بروند ویا بصورت اشتراکی زندگی کنند .از
زمان شیوع کرونا تا کنون بحث افزایش 15تا25درصدی اجاره بها مطرح شده
که متاسفانه اجرایی نشده و نیاز است حال که سران قوا بر تحقق این مهم تاکید
دارند ،نظارت ها هم جهت تحقق آن افزایش یابد .البته اگر طرح جهش تولید
مسکن بخوبی اجرا شود و خانهها زودتر ساخته شوند ،بطور حتم هم خانههای
احتکار شــده وارد بازار شده (بایستی قانون اخذ مالیات از خانه های خالی
اجرایی شود) و قیمت ها منطقی می شود و بیشتر افراد بی خانه در قالب طرح
جهش تولید مسکن تا پایان سال آینده خانه دار می شوند ونیاز به خانه های
اجاره ای کاهش می یابد و خانه از حالت ســرمایه ای به مصرفی درخواهد
آمد که ضرورت دارد مسئوالن ومتولیان مربوطه برای ساخت مسکن در طرح
جهش تولید مسکن با سرعت بیشتر تاکید و نظارت داشته باشند .موضوع دیگر
بحث خانه های فرسوده زیادی است که در استان هرمزگان به عنوان تهدید می
باشند وبا توجه به افزایش زمین لرزه ها و بارندگی های سیل آسا در استان،
بایستی برای نوسازی آنها اقدام عملیاتی داشت و موانع موجود از جمله اختالل
در صدور سند مالکیت این امالک برطرف شده و با صدور سند امالک فرسوده،
فرصت نوسازی این امالک با استفاده از تسهیالت نوسازی بافت فرسوده فراهم
شود تا قبل از وقوع حوادث و تخریب این امالک ومدفون شدن ساکنان در زیر
آوار بافت فرسوده ،گام های اساسی برای نوسازی این امالک برداشته شود
علی زارعی

گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان با استان در خردادماه امسال به رتبه
اشــاره به اقداماتی که برای ارتقای پانزدهم در بین اســتانهای کشور
سطح آموزشی اســتان انجام شده ارتقا پیدا کرده است.
است ،گفت :هرمزگان در این زمینه مهدی دوســتی در نشست آموزش و
جهش خوبی داشــته و طبق اعالم پرورش هرمزگان ضمن تسلیت ایام
سازمان سنجش ،جایگاه آموزشی محرم و عزاداری شــهادت حضرت

سیدالشــهدا (ع) اظهارداشــت :در
بسیاری از رشتههای تحصیلی میانگین
قبولی هرمزگان از متوسط کشوری نیز
فراتر رفته است و رشد قابل توجهی را
در این بحث شاهد بودیم.
وی با تاکید بر لزوم قدردانی از مدیران
و معلمان هرمزگانی بیان داشت :الزم
است برای ارتقای بیشتر رتبه آموزشی
استان هرمزگان برنامه فشردهتری را
نیــز تدوین کنیم تا خود را به جایگاه
دهم در بین استانهای کشور برسانیم.
استاندار هرمزگان اظهارداشت :برای
تحقق این امــر باید پایه دهمیها نیز
به برنامه توانمندســازی آموزشــی
اضافه شوند؛ ضمن اینکه ارتقای سطح
دانش و توانمنــدی معلمان نیز نباید

فراموش شود و با افزایش دورههای
ضمن خدمت بایستی سطح آموزشی
آنها نیز افزایش پیدا کند .دوستی با
اعالم آمادگی برای افزایش نشستها
در حوزه آمــوزش و پرورش جهت
افزایش دقت برنامهریزیها به منظور
موفقیت بیشــتر در ســال تحصیلی
پیشروی تاکیدکــرد :حاضریم وقت
بیشــتری را در اســتان برای بحث
آموزش و پرورش با توجه به اهمیت
موضوع بگذاریم .وی خاطر نشــان
کرد :مسایلی که درباره احتمال رفتن
از استانداری و وزارت مطرح میشود
صحت ندارد و این اطمینان را میدهم
که برای هرمزگان برنامههای بلندمدتی
دارم .دوســتی تصریحکرد :در حوزه

آموزش و پروش باید برای برنامهها،
شــاخصهای قابل ارزیابی نیز قرار
داده شــود ،ضمن اینکه الزم اســت
پروژههای اولویتدار آموزشــی در
بخش خصوصی کــه نیاز به کمک و
مســاعدت دارند نیز مشخص شود
تا با بررســی دقیق ،روشهای کمک
به آنها از طریق تســهیالت بانکی
مشــخص شود .اســتاندار هرمزگان
خاطرنشانکرد :برای آموزشگاههای
آزاد نیز ارزش بسیاری قائل هستیم و
حمایــت از این مراکز نیز مورد تاکید
است؛ چرا که بایستی بستر آموزش در
حوزههای مختلف را برای فرزندانما ن
فراهم کنیم.
به گزارش ایرنا ،همتی در پایان با تاکید
بر شفافسازی رویه محاسبه بهای آب
و برق آموزشگاههای آزاد ،خواستار
ارائه گزارشی از روند تاسیس و تجهیز
هنرســتانهای تخصصی در سراسر
استان شد.

افزایش  ۲۱درصدی تخلیه و بارگیری در بندر شهید باهنر بندرعباس

گروه خبر  //امسال عملیات تخلیه و بارگیری
کاالها در بندر شــهید باهنر بندرعباس ۲۱
درصد افزایش داشته است.

معاون بندری بندر شــهید باهنر و بنادر شرق
هرمزگان گفت :در این مدت بیش  ۹۰۰هزار تن
کاال تخلیه و بارگیری شد.
گــروه خبر  //اســتاندار هرمزگان
گفــت :ارائه طرحهای تشــویقی و
جــذاب برای ترغیــب رانندگان به
نصب سامانه سیپاد الزامی است.
مهدی دوستی در نشست کمیسیون
برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتان

مرتضی ساالری گفت :بخش عمدهی صادرات
کاالی یخچالی میوه و سبزیجات ،فرآوردههای
لبنی و محصوالت ســاختمانی و ماشین آالت
کارخانهای است.
او گفت :در بندر شــهید باهنر به طور میانگین
روزانه  ۸هزار تن کاال از بیست شناور و کشتی

تخلیه و بارگیــری و همچنین به طور میانگین
ماهانه  ۲۰۰هزار تــن کاالهای صنعتی از این
بندر به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس
و آفریقا صادر میشــود .به گزارش باشــگاه
خبرنگاران جوان ؛ بندر چند منظوره شهید باهنر
با برخورداری از  ۱۲پســت اسکله ،دسترسی

به آبهای آزاد ،نزدیکی به کشــورهای حاشیه
خلیج فارس ،اتصال به کریدور شــمال-جنوب
از طریق شــبکه بین المللی جادهای و همچنین
آبخور مناسب برای پهلوگیری انواع شناورها در
بین تجار و سرمایه گذاران منطقه به عنوان یک
پایگاه راهبردی تجاری تبدیل شده است.

لونقل درون شهری هرمزگان به سامانه سیپاد
ضرورت اتصال ناوگان حم 

لونقــل درون
گفت :نــاوگان حم 
شهری هرمزگان باید به سامانه سیپاد
متصل شــود و راننــدگان با نصب
این ســامانه بر روی خودروهایشان
میتوانند از مزایای هوشمندســازی

آن بهرهمند شوند .وی گفت :شرکت
پخش فرآوردههــای نفتی میتواند
در جایگاههــای توزیع ســوخت
اســتان برای خودروهایــی که به
سامانه هوشمند سیپاد وصل شدهاند،

نازلهای ســوخت اختصاصی قرار
دهد تــا این خودروها با ســرعت
بیشــتری بتوانند سوختگیری کنند
و همین امر موجب تشــویق سایر
رانندگان به نصب ســامانه ســیپاد

خطر ورود سیالب و روان آب از شهرهای همجوار به هرمزگان

گــروه خبــر  //مدیرکل مدیریــت بحران
استانداری هرمزگان گفت :خطر ورود سیالب
و روان آبها از مســیل روستاها و شهرهای
همجوار به استان بســیارجدی است و هم
استانیها در همه نقاط استان همچنان نکات
ایمنی را رعایت کنند.

مهرداد حســنزاده افزود :بارشها در استان تا
امروز دوشنبه بویژه شهرستان حاجی آباد و توابع

با احتمال بروز رگبارشدید باران همراه با رعد
و برق و وقوع تگــرگ ،تندباد لحظهای و گرد
و خاک ادامه دارد .وی گفت :احتمال گسترش
دامنه اثر تداوم فعالیت ســامانه بارشی در نقاط
دیگر استان نیز وجوددارد در حوزه دریایی هم
مواج بودن دریا به دلیل وزش باد نســبتا شدید
جنوب شرقی پیشبینی شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری هرمزگان

افزود :توصیه میشــود مردم در جزایر هرمز،
قشــم ،الرک ،هنگام و کیــش از فعالیتهای
تفریحی و شــنا پرهیز کننــد و تمهیدات الزم
برای تردد ایمن شناورها به ویژه در بنادر غربی
استان اندیشیده شود .حسن زاده گفت :با دستور
مهندس دوستی استاندار هرمزگان تا عادی شدن
وضعیت جوی استان و استانهای همجوار همه
نیروهــای امدادی ،راهــداری ،تیمهای فنی و

خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛
استاندار هرمزگان گفت :خودروهای
برون شهری نیز باید به سیستم سپهتن
مجهز شوند

خدماتی ،مدیران استانی ،فرمانداران ،بخشداران
و دهیاران همچنان در حــال آماده باش کامل
هستند.به گزارش مرکز خلیج فارس ،الزم است
مردم شریف استان در مناطق شهری و روستایی
همچنان از قرارگرفتن در مســیر رودخانههای
فصلی ،مراتع ،ارتفاعات خودداری کنند و هنگام
مشاهده نور صاعقه از قرارگرفتن در محوطه باز،
کنار درختان ،پنجره ،وسایل برقی و گازی پرهیز
کــرده و مراقب خود و خانواده بویژه کودکان و
سالمندان باشند.

خبر
ساخت 50دستگاه پاکت کانتینری دریچهای
در بندرشهید رجایی
گروه خبر  //معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و
دریانوردی هرمزگان از طراحی و ساخت  ۵۰دستگاه
پاکــت کانتینری دریچهای بــرای بارگیری کاالهای
فلهای در بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر
کانتینری ایران خبر داد .منصور خرمشکوه در تشریح
ساخت و آماده سازی  ۵۰دستگاه پاکت کانتینری در
بندر شــهید رجایی اظهارداشت :این طرح که قابلیت
حمل و باربرداری توســط گنتری کرین را دارا است
در راستای اســتفاده از ظرفیت گنتریکرینها برای
بارگیری شــناورهای فلهبر با استفاده از دانش بومی
طراحی و اجرا شــد.وی ادامه داد :این تعداد دستگاه
دریچه دار (هر پاکت  ۱۵تا  ۲۰تن ظرفیت حمل کاالی
فله را دارد) طی هماهنگیهای به عمل آمده با بخش
فنی اداره تعمیرات و تجهیزات خشکی با بهرهگیری از
دانش داخلی در صنعت حمل و نقل دریایی توســط
بخش خصوصی مستقر در بندر شهید رجایی ساخته
و آماده شــده اســت.معاون امور بندری و اقتصادی
بنادر و دریانــوردی هرمزگان توضیح داد :این طرح
فنی با هدف بهرهبرداری و استفاده از ظرفیت گنتری
کرینهای مستقر در اسکلههای هفت و  ۶و به منظور
اجرای عملیات بارگیری محمولههای فله (گوگرد ،کود،
سنگ گچ و سایر کاالها) ساخته شده است.خرمشکوه
گفت :با توجه به چالش ها و مشــکالت مترتب بر
شناورهایی که فاقد کرین بوده یا کرنهای آنها دچار
نقص فنی شده و نیازمند به تجهیزات بارگیری بودند،
نیروهــای توانمند و متخصــص مجموعه بندری در
راستای برطرف کردن این مشکالت ،این طرح بومی
را در راستای ایمنسازی استفاده از تجهیزات گنتری
کرین طراحی و ســاختهاند.وی از مزایای طراحی و
ساخت و آماده سازی این  ۵۰دستگاه پاکت کانتینری
به افزایش ســرعت عملیات بارگیری و ایمن سازی
و ســامت در نحوه انجام عملیات بارگیری مطابق با
دســتورالعملهای ایمنی جهانی و کاهش هزینههای
مترتب بر شناورها و صاحبان کاال اشاره کرد.معاون
امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان،
بهرهمندی از ظرفیت تجهیزات گنتری کرین موجود در
اسکلههای یاد شده و عدم جابهجایی دیگر تجهیزات
سنگین مانند جرثقیلهای  ۱۴۰تنی را بخش دیگری
از مزایای اســتفاده از قابلیت گنتریکرینها برشمرد.
به گزارش ایرنا ،خرمشکوه خاطرنشان کرد :با استفاده
از این پاکتها میتــوان در هر جابهجایی تا  ۲۰تن
محموله را به کشــتی بارگیری کرد که با احتســاب
عملکرد  ۲۰ســاعت در شــبانهروز برای هر گنتری
کریــت نُرم چهار هزار تن بــه ازای هر گنتری و نرم
تقریبی  ۱۲هزار تن برای هر کشتی با بهرهگیری از سه
دستگاه گنتری کرین قابل احصا خواهد بود.

پشت پرده سیاست
عضویت ایران در شانگهای در گام های نهایی
در نشست سازمان همکاری شــانگهای در سمرقند ،یادداشت تعهدات ایران
امضا می شود و راه را برای عضویت کامل تهران در این سازمان هموار میکند.
چرا فرایند عضویت ایران طوالنی شــده است؟ «والدیمیر ناراف» سرپرست
وزارت امور خارجه ازبکستان از امضای یادداشت تعهدات جمهوری اسالمی
ایران در نشســت آینده سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر
سمرقند خبر داد .این مقام دولت تاشکند ،پس از نشست شورای وزیران امور
خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در جمع خبرنگاران داخلی
و خارجی در تاشکند اعالم کرد :برنامه ریزی می شود در نشست قریب الوقوع
ســازمان همکاری شانگهای در شهر ســمرقند ،یادداشت تعهدات جمهوری
اسالمی ایران امضا و راه برای عضویت کامل تهران در این سازمان هموارشود.
بر اســاس برنامه ریزی های به عمل آمده ،مقرر شده است که نشست شورای
روسای جمهوری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در روزهای 15
و  16سپتامبر  2022میالدی در شهر سمرقند برگزار شود .موضوع عضویت
ایران در سازمان همکاری شانگهای از جمله موضوعات مهم و حائز اهمیتی
است که در دو سال گذشــته همواره در نشست های این سازمان در سطوح
مختلف مطرح بوده اســت .در همین باره« ،بالول بوتــو زرداری» وزیر امور
خارجه پاکستان در نشست اخیر این سازمان در تاشکند گفته است :اسالم آباد
مشتاقانه در انتظار عضویت دایم جمهوری اسالمی ایران در سازمان همکاری
شانگهای است .تردیدی نیست که موضوع عضویت ایران در سازمان همکاری
شــانگهای از اهمیت زیادی برای اعضا و همچنین کشورهای منطقه و جهان
برخوردار اســت .به خصوص که ایران می تواند ارزان ترین و اقتصادی ترین
مسیر ترانزیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را با بازارهای تولید
و مصرف انرژی در خلیج فارس ،دریای عمان ،جنوب و جنوب شرقی آسیا و
برعکس تسهیل کند .در همین باره «آندری کورتونوف» مدیرکل شورای امور
بین الملل روسیه و کارشناس سیاســی این کشور گفته است« :پذیرش ایران
به اجرای طرح های زیربنایی بزرگ در کشــورهای عضو سازمان همکاری
شــانگهای تحرک خواهد بخشید ،چرا که بدون ایران توسعه و گسترش دادن
راهگذرهای حمل و نقل در مســیرهای شــمال  -جنوب در منطقه سازمان
همکاری شانگهای دشوار خواهد بود» .این کارشناس سیاسی روس در عین
حال معتقد است« :ایران بخشی از راه حل شماری از مشکالت دشوار منطقه
است که جایگزینی برای آن نیست» .به دلیل همین واقعیت هاست که عضویت
کامل و دایمی ایران در سازمان همکاری شانگهای می تواند تحول بسیار بزرگی
در این ســازمان قلمداد شود ،در حالی که بدون حضور ایران ،بخش مهمی از
سازمان همکاری شانگهای در بن بست و تنگنای ارتباطی قرار خواهد گرفت.
پارس تودی نوشــت :در ارتباط با عضویت کامل ایران در سازمان همکاری
شانگهای باید گفت ،بر خالف دیگر اعضا ،بسیاری از اسناد مرتبط با عضویت
در ســازمان همکاری شانگهای باید در مجلس تصویب شود .به همین علت
فرایند عضویت دایمی ایران در ســازمان همکاری شــانگهای کمی با تاخیر
انجام می شــود اما با عضویت دایمی ایران در این سازمان بین المللی ،عالوه
ایجاد تحرک در اقتصاد ایران ،دیگر اعضای این سازمان نیز از موقعیت خاص
جغرافیایی ایران در چارچوب سازمان همکاری شانگهای بهره برداری بهینه به
عمل خواهند آورد.شنیده های خراسان نیز حاکی است که اسناد و کنوانسیون
های شانگهای  27مورد است که هریک از آن ها باید به تصویب مجلس و مهر
تایید شورای نگهبان برسد.در یک جمع بندی کلی از معرفی سازمان همکاری
شانگهای باید گفت ،این سازمان همکاری ،یک سازمان بین المللی بین دولتی

است که در  15ژوئن  2001میالدی در شانگهای چین تاسیس شد .روسیه،
چین ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکســتان و ازبکستان اعضای موسس این
سازمان محسوب می شوند .سازمان همکاری شانگهای که در ابتدا با اهداف
امنیتی و نظامی فعالیت خود را آغاز کرد ،به تازگی به گرایش های اقتصادی
ویژه ای متمایل شــده اســت .یک دلیل اصلی جاذبه های سازمان همکاری
شانگهای ،همین فعالیت های اقتصادی و تجاری است که بسیاری از کشورهای
منطقه و جهان تمایل خود را به پیوســتن به آن ابراز کرده اند .آمریکا و ترکیه
از جمله کشورهایی هســتند که برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای
درخواست داده اند ،به همین دلیل تردیدی نیست که سازمان همکاری شانگهای
نالمللی در جامعه جهانی است که
از بزرگ ترین و اثرگذارترین سازمانهای بی 
دو عضو از پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل و چهار قدرت هستهای جهان
را در خود جای داده است.با موقعیت فعلی سازمان همکاری شانگهای و روند
تحریم های آمریکا و متحدان غربی اش علیه دولت های مستقل جهان باید
گفت ،سازمان همکاری شانگهای یکی از مهم ترین تشکل های بین المللی در
جهان است که می تواند تحریم های ناعادالنه آمریکا را خنثی کند.
ماموریت ناکام یک جاسوس نیابتی
سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطالعات ،یک تبعه سوئدی را به اتهام
جاسوسی ،شناسایی و بازداشت کردند .در بخشی از اطالعیه وزارت اطالعات
آمده اســت :متهم سوئدی که در ســفرهای چندگانه پیشین به ایران ،به دلیل
برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک ،در لیست مظنونان واحد ضدجاسوسی
وزارت اطالعات قرار گرفته بود ،همیشه از لحظ ه ورود به کشور ،کلیه تحرکات،
ارتباطات ،ســفرهایش به شهرهای مختلف کشور (که ک ً
ال خارج از مقاصد و
رویههای گردشــگری انجام میشدند) تا هنگام خروج از مرزهای جمهوری
اسالمی ایران ،دقیق ًا تحت نظر مأموران زبده ضدجاسوسی این وزارتخانه قرار
میگرفت .یافتههای ســاختار ضدجاسوسی وزارت این بود که متهم سوئدی
در همه ســفرهای قبلی ،با رعایت اصول حرفــه ای -ارتباطی ،حفاظتی و
پنهانکاری ،با تعدادی از عناصر مظنون اروپایی و غیراروپایی که در ایران تحت
نظر قرار داشتند؛ ارتباط برقرار میکرد .متهم مورد بحث ،چند ماه پیش و در پی
دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی ،با مأموریت کسب اطالع از چگونگی
افشــای هویت آن جاسوس و نوع و میزان اطالعاتی که به تور اطالعاتی این
وزارتخانه افتاده بود ،مجدد وارد کشور شد .این بار نیز و در کل مدت مأموریت
آخر ،تماسهای وی با مرتبطینِ اشاره شده ،تحت کنترل مستمر سربازان گمنام
امام زمان (عج) قرار داشــت و باالخره با تکمیل مستندات ،در هنگام خروج
از کشور با حکم مرجع قضایی بازداشت شد .شایان ذکر است که متهم مذکور
دارای سابقه سفر به اراضی اشغالی رژیم غاصب صهیونیستی پیش از عزیمت
به ایران اســت .وزارت اطالعات همچنان که پیش از این به کرات اعالم کرده
است ،امنیت کشور و آرامش مردم را خط قرمز خود می داند و کوچکترین
تعدی به مرزهای امنیتی کشور را قاطعانه و فارغ از هیاهوی آوازهگران حرفهای
و همخوا ِن غربی-صهیونیستی پاسخ میگوید .بهویژه به رژیم بدسابقه سوئد که
تاکنون چندین جاسوس نیابتی برای رژیم اشغالگر قدس را پشتیبانی کرده است
(همچون احمدرضا جاللی؛ جاسوس مسلم رژیم صهیونیستی و مجرم قطعی در
شناسایی و ترور برخی از دانشمندان هستهای کشور) و مأمن تروریستهای
جنایتــکاری همچون منافقین و قاتالن مردم و کودکان بیگناه در رژه خونبار
اهواز بوده است ،هشدار میدهد که در صورت ادامه رویه جاسوسی نیابتی از
سوی نهاد اطالعاتی آن کشور و استمرار حمایت از قاتالن و جانیا ِن سابقهدار،
واکنش متناسب با آن را دریافت خواهد کرد.

آیتا ...مکارم شیرازی :رنج گرانیها از شور عزاداریها نکاهد
آیتا ...ناصر مکارم شــیرازی از مراجع تقلید در پیامی با بیان توصیههایی
به مناســبت فرارســیدن ماه محرم گفت :اگرچه نابسامانیهای اقتصادی و
گرانیهای افسارگسیخته به شدت مردم را رنج میدهد و همانطور که بارها
متذکر شدهایم ،الزم است متولیان امر برای بهبود اوضاع معیشت مردم و مهار
گرانی و تورم تالش مضاعف کنند ولی این مسائل نباید شور عزاداریهای
حسینی را تحت تاثیر قرار دهد .وی همچنین خاطرنشان کرد :بیشک یکی
از آموزههای مهم قیام امام حسین(ع) احیای دو فریضه فراموششده امر به
معروف و نهی از منکر و همچنین تعلیم و تربیت اســامی است که حضرت
در راه رســیدن به آن ،خون پاک خویش و یارانــش را نثار کرد .اگر این
ارزشها با رعایت ادب اســامی و بدون هرگونه توهین در سطح جامعه به
صورت فرهنگ عمومی درآید ،بسیاری از مفاسد اخالقی و اجتماعی همچون
بدحجابی و امثال آن چارهجویی خواهد شد و البته یکی از وظایف مجالس
عزاداری خنثی سازی نقشههای شوم و سمپاشیهای دشمنان در ایجاد همین
معضالت اخالقی است/.جماران
بهادری جهرمی :درباره دســتاورد ســفرهای استانی روشنگری
میشود
علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت گفت :دولت در یک ســال گذشته
به ویژه در بحث تجارت خارجی ،دیپلماســی همسایگی و مدیریت کرونا
دستاوردهای خوبی داشته است اما در موضوع مدیریت کرونا تقدیر و تشکر
شایســتهای از این جهادگران و کادر ســامت نشده ،از این رو الزم است
همه کمک کنیم تا مردم شیرینی این دســتاوردها را بچشند .وی ادامه داد:
دستاوردهایی در شروع رشــد اقتصادی داریم که از میانگین صفر در دهه
گذشــته به  4.5تا  ۵درصد رسیده اســت و اقدامات ملی و پرتاب ماهواره
دســتاوردهایی اســت که همه باید شیرینی آن را بچشــند و تلخی برخی
مشــکالت مانع چشیدن شیرینی دستاوردها نشــود .رئیس شورای اطالع
رسانی دولت با اشاره به دستاوردهای خوب سفرهای استانی رئیس جمهور
گفت :نتایج سفرهای استانی و دستاوردها و مشکالت در مسیر اجرا که البته
باید رفع شود ،اینک الزم است بیش از پیش بیان شود ،از این رو نهضت تبیین
و روشنگری دستاوردهای سفرهای استانی و پیگیری دیگر مصوبات از امروز
جدیتر شروع شده است تا نتایج اقدامات جمعی یکدیگر را ببینیم/.ایرنا
تازه های مطبوعات
فرهیختگان  -خیلی از این خرابیهای ســیل ،تلفات و مشکالت ،مثل تمام
موارد مشابه قبلی و احتماال بعدی ،قابلیت پیشبینی و پیشگیری داشتند که
طبق معمول این طور نشــد و جلوگیری به عمل نیامد و تدبیری هم نشد و
درنهایت شد این وضعیت اسفبار و ناراحتکننده که کسی مسئولیتش را قبول
نمیکند.
اعتماد  -دولت به شیوه اشتباهی تالش میکند با اعداد بازی کند و تصویری
از بهبود ارائه کند .کاش به جای این نوع بازی با اعداد اقتصادی ،دولت اقرار
کند که اشتباه کرده که ارز  ۴۲۰۰را به صورت ناگهانی حذف کرده است.
جــوان  -افشین عالء ،شــاعر آیینی اصالح طلب به این روزنامه گفت :در
دهه  ۶٠به دلیل توجه رهبرانقالب و ســیدمحمدخاتمی به مسائل فرهنگی،
شاهد شکوفایی هنر و ادبیات انقالب بودیم .کاش عطاءا ...مهاجرانی به ایران
برگردد.

وطــن امروز  -تالشهای آخر طرفهای برجامی برای احیای این توافق و
ماموریت بازگرداندن آمریکا به برنامه جامع اقدام مشــترک هم چندان کافی
به نظر نمیرســد و آن چه از مواضع مقامات سیاست خارجی دولت بایدن
در روزهای گذشته برمیآید ،باید این پرونده را در دولت بایدن خاتمه یافته
تلقی کرد.
رسالت  -حضور در میدان پس از وقوع بالیا و حوادث ،ارزشمند است و در
کشــور ما به خصوص پس از هشت سال رخوت و خمودی دولت ،چهبسا
ضروری باشــد اما نباید فراموش کرد که این تنها یک جزء از کار است؛ اگر
اهمال ما یا مجموعه تحت امرمان باعث بروز آن بال یا حادثه شده باشد ،شاید
حضور ما ولو در اولین ســاعات پس از حادثه ،تنها بهاندازه دو نمره ارزش
داشته باشد؛ ما  18نمره را بابت ضعف مدیریتی و پیش بینی نکردن از دست
دادهایم؛ همان  18نمرهای که باعث شده چندین خانواده بهصورت مستقیم و
یک ملت ،باواسطه عزادار شوند.
جــوان  -اصالحطلبان همواره مشــغول نقد و تخریب شــورا و شهرداری
اصولگرایان بودند .تندترین تخریبها را علیه شهرداران غیراصالحطلب تهران
داشــتند اما وقتی نوبت به خودشان رسید ،در حوزه مدیریت شهری حرفی
برای گفتن نداشتند.
انعکاس
جماران نوشت :سیدحسن خمینی در عزاداری روز اول محرم حسینیه جماران
گفت :جامعه وقتی خوب میشود که تکتک ما خوب شویم .اگر میخواهیم
حســینی(ع) باشیم ،باید خودمان را به جای بقیه بگذاریم؛ حکومت با مردم،
مــردم با مردم ،رئیس با کارمند ،باید این قاعده را رعایت کنند .جامعه وقتی
خوب می شود که تک تک ما خوب شویم .بنابراین اگر شما یک گام به سمت
خوب شدن برداشتید ،یک گام به سمت خوب شدن جامعه برداشته شده است.
دفاعپرس مدعی شــد :امیر سرلشکر ســید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل
ارتش در جمع دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا با اشاره به اقدامات
صورت گرفته در دوره پنج ساله فرماندهیاش در ارتش اظهار کرد :بنده در
شــهریور سال  ۹۶با محاسبه و توکل بر خدا به صراحت یک سری برنامهها
را برای اجرایی شــدن اعالم کرده و بر همین اساس قولهایی داده بودم؛ از
جمله این که ظرف مدت پنج سال دغدغه معیشت کارکنان را در ذهن رهبر
معظم انقالب اســامی و خانوادههای ارتشی مرتفع کنم که متأسفانه در این
باره موفق نشدم.
دیده بان ایران مدعی شد :سیدمحمدعلی ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین
حوزه علمیه قم با انتقاد شدید از بروز برخی رفتارها و تندرویها در حاشیه
نمازهای جمعه کشــور به دیدهبان ایران گفت :عدهای با استفاده از امکانات
عمومی ،فضای نمازجمعه را تبدیل به محلی برای تسویه حساب شخصی با
افراد کردهاند ...آمارها نشان میدهد که تنها  0.2درصد از جمعیت مردم یک
شهر در فریضه مهم نمازجمعه حضور پیدا میکنند .این آمار نشانگر آن است
که تالشهای اشتباه موجب شده تا جایگاه مهم نمازجمعه تقلیل پیدا کند.
نامه نیوز نوشت :مصطفی هاشمی طبا فعال سیاسی اصالحطلب گفت :مسئله
تورم و پایین آمدن ارزش پول خیلی سرعت گرفته است .فرد وقتی خرید می
رود می فهمد پولش خیلی بی ارزش شده است و این وضعیت متأسفانه ادامه
دارد .گرچه پیش از این صحبت می شد که معیشت مردم قدری بهتر شود اما
االن دیگر صحبتی از این مسئله هم نمی شود.
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جنوب کشور

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس:

حفظ جان مردم از حفظ آثار تاریخی مهمتر است

ها فاقد سکنه بوده اند ،گفت :باید توجه
شود که در برخی از این ساختمان هایی
که به علت سیل تخریب شد ،کسی زندگی
نمیکرد اما اطالعات به درستی بیان نمی
شود و برخی مدعی ســکونت در آنها
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها هستند ،به همین دلیل ابتدا باید اطالعات
//نماینده مردم یزد با اشــاره به سخن کافی از این ساختمان ها بدست آوریم.

نیازمند اطالعات دقیق از ســاختمان
یکــی از وزرا که گفته به بافت میراثی
دغدغه خاطر دارد ،گفت :این وزرا ،حتی های تخریب شده در جریان سیل اخیر
یک حکم هم برای این بافت به مجلس هستیم

ارائه نکرده که در بودجه قرار گیرد.

به گــزارش خبرنگار دریا  ،محمدصالح
جوکار ،در جلســه ستاد مدیریت بحران
استان یزد با اشــاره به اسکان خانواده
هایی که در سیل اخیر با مشکل مواجه
شده اند ،اظهار داشت :اولین نکته ای که
باید در بحث اسکان خانواده ها در نظر
گرفت ،تکمیــل اطالعات در خصوص
منازل تخریب شده است.وی با بیان اینکه
در رابطه با تخریب ها ،برخی از ساختمان

این افراد و خانواده هایشان اقدام کنیم و
این کار در ســریعترین زمان امکان پذیر
خواهد بود.نماینده مردم یزد و اشــکذر
در مجلــس با تاکید بر اینکه مســاجد
و حســینیهها اص ً
ال جای مناسبی برای
سکونت مردم نیستند ،اضافه کرد :اسکان
مردم در مساجد و حسیینهها خوب نیست
و مردم نمیتوانند در شرایطی که همه در
یک سالن هستند احساس آرامش کنند.
وی افزود :باید خوابگاه های دانشجویی
را برای اســکان خانــواده هایی که با
مشکل مواجه شده اند ،اختصاص دهیم
به شرط اینکه مشکلی برای دانشجویان
ایجاد نشــود.جوکار عنوان کرد :برخی
از خانوادههایی که اجاره نشــین بودند
حاضرند تا خانه دیگری برایشان اجاره
شود تا بحث اسکانشان حل شود.

حفظ جان مردم از هر چیزی باالتر است،
افــزود :فوتی هایی یزد برایمان بســیار
سنگین است و نباید این اتفاق می افتاد.
امنیت جان شهروندان از هر چیزی باالتر
اســت ،اگر در جایی بحث آثار تاریخی
و جان مردم مطرح بود ،اولویت ما حفظ
جان مردم اســت .وی بیــان اینکه آب
دشمن اصلی بافت تاریخی است و باید
فکری شود زیرا با یک باران دیگر ،اثری
از این بافــت تاریخی و جهانی نخواهد
بود ،اضافه کرد :نباید شاهد چنین اتفاقات
ناخوشایندی باشیم ،باید بودجه بگیرید
و نسبت به افزایش ایمنی بافت تاریخی
اقدام کنیــد .آقای وزیر که میگویند من
نســبت به بافت میراثــی دغدغه خاطر
دارم حتی یک حکم هم برای این بافت
به مجلس ارائه نکرده که در بودجه قرار
گیرد.

وی عنوان کرد :برخی از این ســاختمان
ها استیجاری و برخی هم مالکین ساکن
بوده اند و عمدت ًا افرادی با مشکل مواجه
شدهاند که غیربومی و در بافت تاریخی
زندگی می کردنــد که نیازمند اطالعات
جامعی در این زمینه هســتیم تا بتوانیم
برنامه ریزی برای ساماندهی اسکان این
حفظ جان مــردم از هر چیزی باالتر
خانواده ها داشــته باشیم .جوکار افزود:
اجازه دهید ایمنی ساختمان های بافت
زمانی که اطالعــات کامل را در اختیار است ،حتی آثار تاریخی
داشته باشیم می توانیم نسبت به سکونت جوکار با تاکید بر اینکه امنیت جامعه و تاریخی افزایش یابد

دوشنبه  10مرداد 1401
 3محرم 1444

جوکار با تاکید بر اینکه باید اجازه تعمیر
به ساکنین بافت تاریخی داده شود ،عنوان
کرد :باید به مردم اجــازه دهیم تا ورود
کنند و نســبت به افزایــش ایمنی خود
طرح رینگ شــهری یزد ســریعتر
ساختمانهای خود در بافت تاریخی اقدام
کنند .درخواســت داریم که زیاد به این اجرایی شود
خانواده ها ســخت گرفته نشود تا با این نماینده مردم شریف یزد ،اشکذر و بخش
ندوشن در مجلس عدم توزیع آب کیفی
کار بتوانیم بافت تاریخی را حفظ کنیم.
امکانات دستگاه های استان باید برای و کمی در شهر یزد را از جمله مشکالت
حل مشکالت مردم پای کار باشند
اساســی مردم دانســت و افزود :طرح
جــوکار تاکید کرد :در شــرایط کنونی اجرایی کردن رینگ شهری مطرح شده
امکاناتــی که در اختیار دســتگاه های ولــی این کار نیاز به بودجــه دارد و ما
مختلف در اســتان یزد اســت باید پای انتظار داریم تا بودجه مناســب برای این
کار مردم باشد تا بتوانیم مشکالت را در امر اختصاص یابد.
سریعترین زمان رفع کنیم.
وی ادامه داد :اکنون در بسیاری از مناطق
وی با اشاره به بحث شبکه فاضالب شهر شهر یزد مشکل فشار آب داریم و غالب ًا
یزد ،گفت :توافقنامه ای تنظیم شده ولی وقتی در مساجد حضور پیدا می کنیم ،اکثر
کار اجرایی آن شروع نشده ،این کار باید مردم محالت نســبت به بحث فشار آب
هر چه ســریعتر انجام و اولویتگذاری اذعان مشــکل می کنند و درخواستشان
شــود که از کدام منطقه کار اجرایی آن رفع این معضل است.
صورت پذیرد زیــرا در برخی از نقاط
شهر یزد مثل حسن آباد ،با یک بارندگی
کوچک شاهد مشکالت بزرگ برای مردم
هستیم.

استانداریزد :

بافت تاریخی ثبت جهانی یزد در سیل کمترین آسیب را دیده است

علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها //
استاندار یزد با اشاره به بازار داغ شایعات فضای
مجازی در خصوص خسارت به بافت تاریخی یزد
گفت :بافت تاریخی ثبت شده در فهرست میراث
جهانی کمترین خسارت را دیده و آنچه در فضای
مجازی از خسارت به بافت تاریخی یاد می شود،
متعلق به حریم بافت تاریخی و عمدتا مربوط به
بافت فرسوده است.

به گــزارش خبرنگار دریا  ،مهــران فاطمی ،در
نشست ســتاد مدیریت بحران استان که به منظور
هم اندیشــی و تصمیم گیری در خصوص مسائل
مربوط به ســیل اخیر باالخص جبران خسارات
آســیب دیدگان در سالن کوثر اســتانداری یزد
برگزار شــد افزود :بر اساس گزارش های واصله
از ایستگاه های هواشناسی شهر یزد ،تاکنون بارش
 ۹۰میلیمتر باران در یزد به ثبت رســیده است و
همچنین میزان بارش های تجمعی شهرستان تفت
حدود  ۱۰۰میلی متر بوده است.
وی دوره بازگشت سیل کنونی استان را  ۵۰۰ساله
عنــوان کرد و یکی از دغدغــه های اصلی مردم
سیلزده استان را خسارات ناشی از سیل دانست

و خاطرنشان کرد :مردم خســارت دیده از سیل
اخیر استان ،فیلم و عکس هایی از خسارت های
وارده به تاسیسات و لوازم منزل خود را تهیه کنند
تا پس از فعالسازی سامانه خسارت بنیاد مسکن،
نســبت به ثبت درخواست و ارائه مستندات خود
اقدام کنند.
اســتاندار یــزد تصریــح کــرد :پــس از ثبت
درخواســتهای مردم ،تیم های ارزیاب در محل
مد نظر حاضر شده و به ارزیابی و برآورد خسارت
های وارده می پردازند.
فاطمی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان
اینکه ابعاد خســارت در شهر یزد نسبت به سایر
شهرها و مناطق وسیع تر بوده است ،اظهار داشت:
به منظور اسکان اضطراری ساکنین مناطق سیل زده
 ۳۰باب مدرسه وارد مدار شده ،همچنین از ظرفیت
تعدادی از خوابگاه دانشجویی ،برخی حسینیه ها،
تکایا و مساجد نیز استفاده می شود.
وی با اشاره به نگرانی برخی از افراد سیل زده از
ترک منازل و اموال خود و اســکان در محل های
تعبیه شده گفت :به منظور اطمینان خاطر شهروندان،
هماهنگی های الزم جهت مراقبت از مناطق دچار

حادثه توسط نیروهای مربوطه به عمل آمد.
اســتاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود
با اشــاره به راه اندازی اتــاق مدیریت بحران در
شهرداری یزد متشکل از نمایندگان دستگاه های
خدمات رســان و نماینده تام االختیار استانداری
بیان کرد :عوامل این مجموعه در قالب اکیپ هایی
در محالت دچار مشکل ،حضور پیدا کرده و نسبت
به حل مشکالت تاسیسات آن ها اقدام می کنند.
فاطمی همچنین به وجود برخی از ساختمان های
در آستانه تخریب اشــاره کرد و از تصمیم گیری
جهت رفع خطر آن ها خبر داد.
وی به سفر وزیر کشــور به یزد و بررسی مسائل
مناطق سیل زده اشاره و خاطرنشان کرد :پس از
حضور وزیر کشور در استان ،اکیپ های متعددی
از سراســر کشور از جمله اســتان های خراسان
رضوی ،خراســان جنوبی و اصفهان ،شهرستان
کاشان و مجموعه ارتش به استان اعزام شدند و با
تجهیزات همراه خود درصدد حل آبگرفتگی های
میادین و زیرگذرها هستند.
استاندار یزد افزود :با توجه به سر ریز مازاد سیل
بندهای مهریز و تفت به ســمت شهر یزد ،تدابیر

وِیژهای جهت انحراف مسیر سیالب ها اتخاذ شد.
وی با اشاره به اعالم هشدار سطح قرمز هواشناسی
برای شهرســتان هــای ابرکوه ،خاتــم ،مهریز و
مروست ،خاطرنشان کرد :در این راستا عالوه بر
تمهید تدابیر الزم ،معاونین اســتانداری به عنوان
معین در شهرستان های مذکور حضور یافته و در
کنار فرمانداران اقدامــات و فعالیت های الزم را
سامان می دهند.
فاطمی با بیان اینکه در پیشرفته ترین کشورهای
دنیا نیز علی رغم برخورداری از تجهیزات کافی،
منابع انســانی و آموزش هــای الزم در صورت
مواجهه با پدیده های جوی سنگین (حدی) متحمل
خساراتی می شود ،گفت :در حوادث و سوانح باید
حداکثر مدیریت و کار کارشناسی انجام شود ولی
گاهی اوقات به دلیل وسعت ابعاد سانحه و مخاطره،
یکسری تبعاتی ایجاد می شود.
اســتاندار یزد بــا بیان اینکه خــود را موظف به
بکارگیری تمام تالش خود در این راستا می دانیم
اظهارداشت :شرایط شهر یزد بنا بر دالیل مختلفی
از جمله نزدیکی سیل بندها به شهر و عدم طراحی
مسیر و کانالی برای خروج آب از آن و نیز تعدی به

تنها رودخانه شهر یزد ،ویژه است که در این حوزه
مطالعات جدی در حال انجام است.
وی با اشــاره به طرح برخی آمار ضد و نقیض از
خســارت ها و فوتی های سیل اخیر خاطرنشان
کرد :تنها اخبار و اطالعیه های ارائه شــده توسط
ستاد مدیریت بحران اســتان قابل استناد است و
آمارهای مطروحه در فضای مجازی معتبر نیست.
استاندار یزد با اشاره به اینکه آمار خسارت های
سیل و جانباختگان آن پس از بررسی دقیق اعالم
می شود گفت :امید است با مدیریت تمام عوامل
مدیریت بحران شهرداری و دستگاه های خدمات
رســان ،بتوانیم ابعاد مسئله را به اقل خود کاهش
داده و دیگر این آسیب ها را به این شکل نداشته
باشیم.
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 -1مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به یکی از صورتهای واریز نقدی به شماره حساب  214855932نزد

بانک کشاورزی بنام سپرده شهرداری جناح یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول می باشد -2 .برندگان
اول ،دوم و ســوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب به نفع شهرداری
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در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

شهرداری جناح

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه خانم فاطمه احمدی رودخانه دژ فرزند علی مالک ششدانگ پالک ثبتی  ۴۳۸فرعی از -۱۷اصلی به موجب دو فقره
استشــهادیه محلی مدعی شده است که سند مالكيت پالک مزبور به شماره ســریال  ۶۴۰۳۵۹سری ج  ۹۹تحت عنوان ششدانگ
زمین به مســاحت  ۳۷۵متر مربــع واقع در رودخانه رودان بخش ســه حوزه ثبتی رودان بندرعباس به شــماره دفتر الکترونیکی
قوهقضائیه
 ۱۴۰۰۲۰۳۲۳۰۶۱۰۰۱۴۵۱ثبت و سند مالكيت آن بنامش صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده
سازمانثبتاسنادوامالککشور
است و تقاضای صدور سند مالكيت المثنی پالک فوق برابر ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن نموده است
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه هر کس مدعی انجام معامله یا سند مالكيت نزد او می باشد بایستی از تاریخ انتشار
این آگهی ظرف مدت  ۱۰روز اعتراض خود را به اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید
در صورت عدم اعتراض و عدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده  ۱۲۰آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی
تاریخ انتشار1401/05/10:
اقدام خواهد نمود /17 .م/الف

یحیی شیروانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

طنز

چی کارهایم؟

حاشیهنگاری سفر بایدن به فلسطین اشغالی
بایدن:سالم دوست عزیز.داری چی کار میکنی؟
مسئول استقبال از بایدن :دارم همراهیتون میکنم قربان.
بایدن :برای چی؟
م م :برای اینکه راه رو نشونتون بدم.
بایدن :حاال من باید چی کار کنم؟
م م ا ا ب (مخفف مسئول مربوطه) :باید همراه من بیایید دیگه
بایدن :اونوقت بقیه چی کار میکنند؟
م م :اونا هم پشت سر ما میان دیگه.
بایدن :چرا پشت سر ما میان؟ با ما چی کار دارن؟
م م :مراقبمون هستن دیگه
بایدن :مراقبمون هستن که چی کار نکنیم؟
م م :نه مراقبمون هستن تا بتونیم یه کاری بکنیم.
بایدن :دقیق ًا چه کاری میکنیم که باید مراقبمون باشن .کار بدیه؟
م م :نمیدونم بد یا خوب.به من گفتن با هم بریم داخل فلسطین یه
چرخی بزنیم حال و هواتون عوض بشه.
بایدن :اونوقت فلســطینیها چیکار میکنن وقتی ما رو ببینن که
داریم چرخ میزنیم؟
م م :احتما ًال بهتون خوش آمد میگن.
بایدن:من در جواب خوش آمد شون چی کار باید بکنم؟
م م :بلد نیستید؟
بایدن :از کجا باید یاد بگیرم؟
م م :ما در جواب خوش آمد فلسطینیها همون کاری رو می کنیم
که شــما در مقابل خوش آمد سرخ پوستها کردید.شما که دیگه
استادی ماشاال.
بایدن :ما چیکار کردیم مگه؟
م م :یادتون نمیاد.
بایدن :چی رو؟
آهان االن یادم اومد .االن ما تو فلســطین هســتیم .قراره بریم یه
چرخی بزنیم.
م م :او ًال فلسطین نه اســرائیل ،دوم ًا تازه اینرو یادتون اومد؟ یه
مقــدار تو به یاد آوردن تأخیرتون زیاده.پس اون قبلیها رو اص ً
ال
یادتون نمیاد؟
بایدن :کدوم قبلیها؟ قبل من کــه ترامپ بود قبلش هم کلینتون
بود دیگه .نه بذار االن میگما...کارتر بود .نه واستا هولم نکن نوک
زبونمه.
م م :نه اون قبلیها منظورم نیست.
کارهایی که قب ً
ال کردید ر و میگم.
بایدن :وای خاک بر سرم شما هم شنیدید؟
م م :اص ً
ال ولش کنید .االن میخواهیم بریم تو اسرائیل یه دور بزنیم..
بایدن :منم میام.
م م :با هم میریم دیگه
بایدن :ا ِ فکر کردم با این میرید منو قال میذارید.
م م :با کی؟
بایدن :همین که کنارتون داره راه میره.
ماشاءاهلل چه خوش بر و رو هم هست.
م م :پیش من که کسی نیست
بایدن :حالتون خوبه خانم؟ شــما هم افتخار میدید با ما یه دوری
بزنیم؟
م م :آقای بایدن اینجا کسی نیست .پیش خبرنگارا آبرومون رفت.
بایدن :مسئول مربوطه جان شما اص ً
ال نیاز نیست بیای .برو به کارت
برس .ما خودمون دو تایی میریم .لطف ًا بهم زنگ نزن.
م م :پس بازدید از اسرائیل چی میشه؟
بایدن :اسرائیل دیگه کجاســت؟ کشور جدیده؟ زمان ما که اص ً
ال
نبود.
م م :وااای ...شــما برید به قرارتون برسید .من خودم برنامههاتون
رو میچینم.
بایدن :منم همون اول گفتم بگید چی کار کنم بیخودی معطل کردی
منو!

صنم یاوری

شماره فراخوان مناقصه
در سامانه ستاد
2001092396000002
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طرح  :بیتا هوشنگی

مخاطبان و هم استانی های گرامی

تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم
عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
شماره تماس 09039165090:

***

مدرسهی امسالتان را توصیف کنید

موضوع انشا :مدرسهی امسالتان را توصیف کنید.
خانم معلم ،تا شما گفتید موضوع انشا مدرسهی امسال ما میباشد،
ما خیلی خوشــحال شدیم .چون امســال به مدرسه جدید آمده
میباشیم.
ما امسال تصمیم گرفتیم که از مدرسه غیرانتفاعی به مدرسه دولتی
بیاییم .چون پدرمان میگفت که قانون میباشد که هنگام ثبتنام
از ما پولی نگیرند .از ما هــم روز ثبتنام پولی نگرفتند ،فردا که
رفتیم برای کالسبندی از ما پول گرفتند .بخشنامه فقط برای روز
اول گفته بود .روزهای دیگر هم پول دادیم ،روز اندازهگیری لباس
مدرسه ،روز بیمه و… باالخره مدرسه خرج دارد .پدرمان هم گفت
ی بگیرند… مدیرمان
که تلویزیون گفته میباشد مدارس نباید پول 
گفت که امســال کلی دانشآموز اضافه میباشد که باید در کالس
تا حوالی ناف معلم ،نیمکت بچینیم .شما میتوانید دانشآموزتان را
در تلویزیون ثبتنام کنید .من آماده بودم اما پدرمان موافق نبود.
خانم اجازه؟! مدرســهی جدیدمان خیلی خوب میباشد .چون
در مدرســهی قبلیمان تنها چیزی که ثابت نبود ،شــهریه ثابت
مدرســه بود .اما در این مدرسهی جدید ،هر ماه باید برای گرفتن
کارنامه پول ثابتی بدهیم .پول را هم نقدی میدهیم .همین نداشتن
کارتخوان ،چــه روش خوبی برای صرفهجویی در مصرف برق
و افرایش سرعت اینترنت مدرســه میباشد .پارسال وارد سایت
میشدیم ،اول ثابت میکردیم که ربات نمیباشیم ،بعد هم پول واریز
ن ما باهوش و زرنگ میباشد؟
میکردیم .خانم معلم ،کدام رباتی عی 
اصال کدام رباتی پول مدرسه میدهد؟ تازه ،زمانی که مدرسه پول
میخواهد ،اندکی در خانهمان بحث داریم که بعد از ســرخ شدن
صورتمان ،یاد گفتهی کارشناسان تلویزیون میافتم که اینها نمک
زندگی میباشد.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که پسانداز پول برای پرداخت شهریه
هر مدرسهای الزم میباشد و مدرسه داشتن خیلی خوب میباشد ،ما
هم دوست داریم وقتی که بزرگ شدیم ،مدرسهای برای خودمان بزنیم.

علیرضا عبدی
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خبری

موزه ژئوپارک قشم

سرویس گردشگری //موزه جهانى ژئوپارک قشم را می توانیم
يکى از کاملترين موزه هاى حيات وحش ايران در تنوع زيستى
نام ببریم که در مســاحتى بالغ بر  1000متر مربع ،بيش از  3هزار
نمونه جانــورى را در خود جاى داده که قطعا دیدن این حجم از
شگفتی شما را متعجب خواهد کرد .الزم به ذکر است که اين موزه
در سال  ،1374توسط ســازمان منطقه آزاد قشم تاسيس شد و
تمامی نمون ه هاى موجود در آن با همکارى استاد « رضا پارسا»
تاکسيدرمى شده اند و نیز از ويژگیهاى اين مجموعه که آن را از
ديگر موزه هاى کشور کامال خاص و متمايز کرده ،بومى بودن بيش
از  95نمونههاى آن می باشد و ضمنا بخشى از این موزه به صنايع
دستى جزيره اختصاص داده شده است که از آن جمله آنها شامل
توليداتى است که با دستان هنرمند بانوان قشمى عرضه مى شود،
و از این نمونه ها می توان به  :لباسهاى محلى زنان ،انواع سوزن
دوزى ،خوس دوزى ،گالبتون دوزى ،گليم ،صنايع چوبى ،صنایع
دریایی و ســازهاى محلى جزيره مثل عود ،دف ،دهل و ...اشاره
نمود.موزه جهانى ژئوپارک قشــم را می توانیم يکى از کاملترين
موزه هاى حيات وحش ايران در تنوع زيســتى نام ببریم که در
مســاحتى بالغ بر  1000متر مربع ،بيش از  3هزار نمونه جانورى
را در خود جاى داده که قطعا دیدن این حجم از شــگفتی شما را
متعجب خواهد کرد موزه ژئو پارک قشم در سال  1374در منطقه
زیبای قشم افتتاح شد که این مجموعه یکی از بزرگترین موزه های
تنوع زیستی در ایران شــناخته می شود که توانسته محلی برای
نمایش نمونه های جانوری موجود در منطقه باشــد که طرفداران
زیادی نزد مســافرانی که با تور قشــم راهی این منطقه شده اند،
دارد .همچنین بخشــی از موزه به صنایع دستی جزیره اختصاص
دارد و شما عالقه مندان با بازدید از این موزه این امکان را دارید
که کوچکترین و بزرگترین پستاندار جهان را از نزدیک نظاره گر
باشید .آیا تا به حال حشــره خوار کوتوله را دیده اید یا اسم آن
را شــنیده اید؟ بله حشره خوار کوتوله کوچکترین پستاندار روی
زمین اســت با وزن  2گرم است که بچه به دنیا می آورد و به بچه
های خود شیر می دهد خیلی جالب است که شرایطی محیا شده
تا از نزدیک بتوانید آن را مشــاهده کنید .این موجودات کوچک
در واقع حشــرات و آفت ها را می خورند و ممکن است با دیدن
حشره خوار کوتوله فکر کنیم آن ها نوعی موش هستند ،اما درست
نیست! اینها فقط به موش ها شبیه هستند ،ولی خرطوم دارند .در
کنار این پستانداران کوچک شــما عالقه مندان این امکان را نیز
دارید که از بزرگترین پستانداران دنیا هم دیدن کنید که نهنگ ها
می باشند که طول اسکلت وال گوژپشت که در موزه نگهداری می
شود  15متر است .در ادامه جذابیت این مجموعه به اینها ختم نمی
شود چرا که اگر شما به پرندگان عالقه دارید ولی در طبیعت نمی
توانید به راحتی آن ها را در محیط طبیعی از نزدیک مشاهده کنید ؛
می توانید به این موزه بیایید و انواع پرندگان را ببینید .در این موزه
دیدنی یکی از کوچکترین پرنده های دنیا که « شهدخوار کوچک
» است را به همراه تعداد زیادی از پرندگان جزیره قشم را می بینید.
پرندگانی اعم از پلیکان پا خاکستری که یک گونه در معرض خطر
انقراض میباشد و همچنین سنگین ترین پرنده ای که می تواند پرواز
کنــد را خواهید دید .عالوه بر اینها بیش از  3هزار گونه جانوری
هم در موزه وجود دارد ،در ضمن می توانید از کلکسیون سنگ ها
و صــدف های موزه دیدن نمایید .همین طور از دیگر بخش های
این مجموعه می توان به بخشــی از جاذبه های گردشگری زمین
شناختی قشــم نام برد که در قالب ماکت های کوچکی که بسیار
استادانه طراحی شده مثل ماکت طراحی شده از طوالنی ترین غار
نمکی جهان و همچنین سایت تخم گذاری الک پشت های پوزه
عقابی ،ساحل ماسه ای ،بام قشم با انسان های عصر پارینه سنگی،
جنگل های حــرا در غرفه های جداگانه از جذابیت های دیدنی
این موزه بشمار می رود که هر کدام جذابیت های منحصر به فرد
خودشان را دارا هستند .در کل موزه ژئوپارک به همه موضوعات
جزیره قشم پرداخته و از وجود نشانه های حضور انسان های اولیه
تا صنایع دستی عصر معاصر و محیط زیست آن و شاید مهمترین و
جالب ترین قسمت موزه مربوط به ماکت سه بعدی و طبیعی جزیره
است که در نوع خود در کشور بی مانند است و در یک نگاه میتوان
تمامی جزییات جغرافیایی و ریخت شناسی جزیره را از نزدیک
ببینید .اکنون مجموعه کم نظیری از عکس های عبدالخالق طاهری
که از چهره مردم ،شــیوه زندگی آنها ،صنایع دستی ،منظره های
مختلف و پدیده های اعجاب انگیز زمین شناسی این جزیره تهیه
شده و در اندازه نمایشگاهی با قاب های بسیار زیبا و شکیل فراهم
شده ،همچنین نقش بسیار موثری در تقویت جلوه های بصری و
معرفی ویژگی های گوناگون قشم ایفا می کنند و همه اینها مورد
توجه بسیار گردشــگران و بازدید کنندگان قرار گرفته است .این
همه جذابیت و تنوع باعث شده که تعداد بازدید کنندگان افزایش
یافته اســت و از  100تا  120نفر به بیــش از هزار نفر در روز
پیشرفت داشته اســت .در تعطیالت نوروز تعداد بازدید کنندگان
گاهی از  1800نفر هم گذشت و مهمتر اینکه با نظر سنجی های به
عمل آمده از عموم مردم معلوم شد که نمایش گونه های جانوری،
پرندگان ،پســتانداران ،خزندگان و صدف های متنوعی همراه با
ارائه اطالعات علمی به صورت خالصه و بســیار مفید جذابیت
زیادی برای بازدید کنندگان خواهد داشت.در موزه ژئوپارک قشم
هم بخشی برای موزه مردم شناسی جزیره قشم تعبیه شده است و
توجه داشته باشید که این بخش هم شامل نمایش فرهنگی هنری
و صنایع دســتی مردم جزیره قشم بوده که شما عزیزان می توانید
تمامی لباسها و صنایع دســتی و وسایل زندگی سنتی که مردم
جزیره قشم که نشــان دهنده فرهنگ و آداب و رسوم این منطقه
است را می توانید لمس کنید .بیشتر این وسایلی که ساخته شده از
صدفها و درخت های نخل هستند و این بخش شامل عکس هایی
از چهره های اصیل مردم این جزیره است که توسط شخصی به نام
عبدالخالق طاهری ثبت شــده است .در این عکس ها به صورت
واضح تر می توانید با ســبک زندگی مردم این دیار آشنا شوید و
وسایل سنتی آنها همچون عروسکهای محلی و سازهای محلی را
که به زیبایی به تصویر کشــیده شده اند را مشاهده نمایید و در کل
تصاویری که در این موزه هست ،بیننده را از نزدیک با شیوه زندگی
مردم آشنا می سازد .یکی از فرصتهای عالی و هیجان انگیز برای
آشنا شدن با فرهنگ ایران در این موزه برای شما بوجود آمده است،
تاکنون این موزه ها پیشرفت های خوبی داشته اند و توسعه یافتهاند
و جالبه اینکه در این موزه از تکنولوژی صدا گذاری هم اســتفاده
شده است.آدرس موزه ژئوپارک قشم ایران ،جزیره قشم ،شهر قشم،
جنب بازار بي نالمللى ستاره قشم (ضلع شمالى)

گردشگری
سرویس گردشــگری //بوستان آهوان کیش
( ،)deer park kishیکــی از محبوب ترین
جاذبه های جزیره کیش می باشد .این جاذبه
دیدنی درســت در انتهای خیابان فردوسی
کیش قرار گرفتــه و این منطقــه به دلیل
وجود این بوســتان جذاب خیلی مورد توجه
گردشگران قرار گرفته است.

آهوی ایرانی و نیز بــه منظور افزایش جذابیت
های جزیره پرطرفدار کیش از استان هرمزگان
در کشــور ایران حدود  30راس آهو به کمک
ســازمان حفاظت از محیط زیســت از جزیره
خارک به جزیــره کیش آورده شــدند .بدین
ترتیب تعداد زیادی از ایــن آهوها به صورت
گله هایی بــزرگ و کوچک در کل این جزیره
این بوســتان آهوان در ســال  1380ساخته به مخصوص در قســمت شرق و جنوب جزیره
و تاســیس گردیده اســت ،اما بــا تمامی این قابل مشاهده بودند و اینکه به طرز باورنکردنی
توضیحات این باغ وحش زیبا دقیقا در ســال بر جذابیت جزیره افــزوده بودند به طوری که
 1390تخریب شد و امروزه ،یک مجتمع تجاری
ن های آن در حال
به نــام « میکا مال « در زمی 
ساخت اســت که شــنیده ها حاکیست که در
آینده یکی از بهترین مراکز خرید کیش خواهد
شــد .همچنین در هنگام بازدید از این بوستان
می توانید تعداد زیــادی آهوی زیبای ایرانی با وجود این آهوها و مشــاهده آنها از نزدیک به
چشمانی گیرا و پوســتی فوق العاده زیبا را در یکی از ویژگی های خاص کیش به عنوان یک
حالی که کامال آزاد رفــت و آمد می کردند را قطب گردشــگری در ایران تبدیل گشــته بود.
از نزدیک نظاره گر باشــید .مشاهده این آهوان اما این را هم بدانید که شــرایط محیطی ،وجود
در این بوســتان امری بسیار عادی است که هر آبشــخور و عمل توزیع علوفه در بخش های
بیننده ای را مجذوب خود می کند .بدین ترتیب گوناگون جزیره در ادامه بقــا و زندگی آهوان
مــی توانید در تور کیش خود تجربه مشــاهده بســیار تاثیرگذار بوده و اما از آنجایی که اصلی
این پدیده از خلقت آفرینش را با چشــم خود ترین عامل مرگ و میر آنها تصادفات جاده ای
از نزدیک بدون وجــود هیچ حایلی مانند میله شناخته شــده که متاسفانه به دلیل عدم توجه و
های قفس مشــاهده کنید و لذت تماشای این دقت رانندگان اتفاق می افتــاد و نیز بعدها در
موجودات دوست داشتنی را به خود هدیه دهید .ســال  1380مکانی به صورت پارک طبیعی به
این بوستان یکی از پر بازدیدترین و شلوغترین عنوان محل زندگی آهوها تعبیه و بنا نهاده شد
مکا ن های گردشگری جزیره کیش بوده که در که خوشبختانه بعد از ســاختن محوطه امکان
زمینی بکر و دســت نخورده با پوشش گیاهی بازدید از آنها برای گردشــگران تور کیش مهیا
گوناگونی به مساحت  2هکتار ساخته شده است شد .مکانی که در آن عالوه بر آهوها حیوانات
که فضای بسیار دوس 
ت داشتنی و جذابی دارد دیگری هم در کنار هم زندگی می کنند؛ در ادامه
کیش
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ما پارک آهوان کیش برای شماست.

معرفی پارک آهوان جزیره کیش

بوســتان آهوان جزیره کیش یکی از زیباترین
جاذبههای کیش اســت که هر مسافر تور کیش
نباید از دیدن این بوســتان هیجانی غافل شود.
این بوستان یکی از پر بازدیدترین و شلوغترین
مکا ن های گردشگری جزیره کیش بوده که در
زمینی بکر و دســت نخورده با پوشش گیاهی
گوناگونی به مساحت  2هکتار ساخته شده است
ت داشتنی و جذابی برای
که فضای بســیار دوس 
گردشگران به ویژه کودکان بشمار می رود .شما

بوستان آهوان جزیره کیش

عالقه مندان در هنگام بازدید از این بوســتان
میتوانید تعداد زیــادی آهوی زیبای ایرانی با
چشمانی گیرا و پوســتی فوقالعاده زیبا را در
ی کنند را ببینید
حالی که کامال آزاد رفت و آمد م 
و کلی ذوق کنید .بدین ترتیب می توانید تجرب ه
مشاهده این پدیده از خلقت آفرینش را با چشم
خود از نزدیک بدون وجود هیچ محدودیتی ببنید
و همچنین در بوســتان آهوان کیش باغ وحشی
هم وجــود دارد که  17قفس بــرای نگهداری
حیوانات تعبیه شــده و در آن انواع متنوعی از
حیواناتی اعم از :شــیر ،روباه ،شــغال ،میمون،
ســنجاب ،گوزن ،اسب و چند گونه از پرندگان
اســترالیایی نگهداری میشود که ارزش دیدن
دارد .در بــاغ وحش بوســتان آهوان کیش بر
خالف سایر باغ وحشهای ایران آهوها بدون
هیچ محدودیتی در بوســتان زندگی میکنند به
طوری که شــما این امکان را دارید که لمسشان
کنید و با آ ن ها عکس یادگاری بگیرید .در ادامه
مهمه بدونید که یکی از دالیل نامگذاری بوستان
آهوان کیش هم همین موضوع بوده و همچنین
در این مجموعه وسایل بازی متنوعی هم جهت
بازی کودکان نصب شــده تا کودکان از گشت و

گذار در این بوســتان و باغ وحش آن غرق در
لذت و شــادی بشوند .راستی درب ورودی باغ
وحش بوستان آهوان جزیره کیش بسیار دیدنی
است و از جذابیتهای باغ وحش این است که
به هنگام ورود به محوطه باغ وحش در بوستان
آهوان کیش با یک قطار کوچک روبرو خواهید
شــد که در تمامی بخش های این باغ شــما را
همراهی میکند .برای رفتــن به این مجموعه
دوست داشــتنی و هیجان انگیز باید به آدرس
بوستان آهوان در جزیره کیش و انتهای خیابان
فردوسی که امروزه مجتمع عظیم میکا مال نیز در
آنجا ساخته میشود ،بروید .مسافران تور کیش
می توانند از ســاعت  5بعد از ظهر تا  9شب از
این بوستان زیبا دیدن کنند.
امکانات بوستان آهوان کیش

حیواناتی از جمله شــیر ،ببــر ،روباه ،طاووس
و انواع پرندگان را می توانید در این بوســتان
زیبا مشــاهده کنید .در این بوستان حدود 20
نوع حیوان مختلف وجود دارد که باعث شــده
گردشگران فراوانی با رنج سنی متفاوت از این
باغ وحش بازدید کنند .این منطقه با پوشــش
گیاهی خاص و سرســبز خــود تبدیل به یکی

از مراکز تفریحی پر طرفدار جزیره کیش شــده
است .اغلب مســافرانی که با تور کیش به این
شهر زیبا سفر از این باغ وحش مهیج نیز بازدید
به عمل می آورند .همچنین در این پارک وسایل
بازی بسیار مهیج و هیجان انگیزی برای کودکان
وجود دارد و ورودی باغ وحش بوستان آهوان
کیش بسیار جذاب است چون محوطه ورودی
بوستان با پوشیش گیاهی بی نظیری تزئین شده
که بسیار چشــم نواز است .عالقه مندانی که با
تور کیش همراه شده اند به وسیله ون های برقی
که در درب ورودی این پارک تعبیه شــده بود
می توانند به بخش های مختلف بوســتان بروند
و از همــه آنها دیدن کنند و این را هم بدانید که
بوســتان آهوان ،در واقع باغ وحش شهر کیش
به شــمار می رود .این بوستان در جنوب پارک
هنگام کیش قرار داشــت و گردشگران عالوه
بر بازدید از این مجموعــه می توانند از پارک
هنگام هم بروند .محوطه سرســبز بسیار زیبای
این پارک با بیش از  200اصله درخت و وجود
گونههای مختلف حیوانات ،فضایی بسیار چشم
ت و گذار مسافران و
نواز و رویایی را برای گش 
به خصوص کودکان فراهم شده است.

یک راهنمای گردشگری کودک مطرح کرد

خانوادهها برای هالووین هزینه میکنند برای موزه نه!

سرویس گردشــگری  //یک راهنمای
گردشــگری کودک با اعتقاد بر اینکه
فضای خشک موزهها و اخطارهای مکرر
دربــاره اینکه «بازی نکــن ،ندو ،بلند
صحبت نکن ،خوراکی نخور» بچهها را
از موزهگردی دلزده کرده است ،درباره
نقش خانــواده در میل کودک به موزه،
گفــت :والدین حاضرند برای جشــن
هالووین و عکسهای کودکشان در این
جشــنها هزینههای زیادی کنند ،اما
برای فعالیتهای فرهنگی و موزه حاضر
نیستند هزینه کنند.

فریبا نصرتی ـ راهنمای گردشگری فرهنگی
که در حوزه کودک هم فعال است و چند
ســالی برای کودکان تورهای موزهگردی
برگزار کرده اســت ،دربــاره فعالیتهای
موزهها در حوزه کــودکان و راهکارهای
مؤثر در ایجــاد عالقــه موزهگردی در
کودکان ،به فضای خشک موزهها و نقش
مهم راهنمایان موزه در ایجاد یک فضای
دلنشین در موزه اشاره کرد و گفت :در حال
حاضر اگر یک بزرگسال را به موزه ببرید و
با بیانی خشک از آثار و فضای موزه برای
او تعریف کنید ،ممکن است هیچ انگیزهای
برای بازدید از موزه نداشته باشد ،اما اگر
این روند را تغییر دهیم و با داستانسرایی
دربــاره تاریخ ،آثار تاریخــی و فضای

موزهها را برای بازدیدکننده معرفی کنیم،
موزه را برای بزرگســاالن جذاب میکنیم
چه برسد به کودکان.او از نحوه موزهگردی
کودکان در حــال حاضر انتقــاد کرد و
افــزود :وقتی کودکی را به موزه میبریم و
میخواهیم ذهن او را از تاریخ و اتفاقات
تاریخی پر کنیم ،ذهن او خسته میشود و
نمیتوانیم انتظار داشــته باشیم کودک در
چنین بازدیــدی از موزهگردی لذت ببرد.
در بازدید کــودکان از موزهها باید برای
آنها خاطرهسازی کنیم ،حتی با محوطه
بیرونی مــوزه و با درختان آن .بچه وقتی
در خاطرات کودکیاش ،روز لذتبخشی
را در یک فضا تجربه کرده باشد به آن فضا
عالقهمند میشود و در بزرگسالی هم به آن
فضا سر میزند.
این راهنمای گردشگری گفت :متأسفانه
موزهها آنقدر دستشان در این موارد باز
نیســت ،در فضای موزهها به بچهها مدام
اخطار میدهند «بازی نکــن ،ندو ،بلند
صحبت نکن ،خوراکــی نخور» و همین
اخطارها بچههــا را از موزهگردی دلزده
میکند .باید توجه کنیم بچههایی را به موزه
میبریم که تمام انرژیشان برای دویدن و
بازی کردن اســت و از خوردن خوراکی
لذت میبرند .نصرتــی با بیان اینکه باید
سیستمی را اجرا کنیم که مربی یا راهنمای

سرویس گردشگری //با توجه به قرار گیری قشم
در منطقه جغرافیایی خشک ،در این منطقه آب
شیرین از دیرباز همیشه مورد توجه اهالی منطقه
بوده و هست ؛ همچنین ارزش بسیار زیادی هم
داشته اســت ،همچنین بومیان منطقه قشم ،از
قدیم با حفر چاه ،قنــات ،آب انبار ،حوضچه و
سد و ...همواره در تالش بودند تا آب شیرین این
منطقه را ،ذخیره کنند تا بتوانند در طول ســال
بدون دغدغه از آن اســتفاده کنند .شاید جالب
باشد بدونید که شما نمونه هایی بسیاری در تور
قشم می توانید ببینید که نشان دهنده اهمیت
این مایه حیاتی در بین اهالی این منطقه بوده اما
مهمترین نمونه ها که از قدمت باالیی هم در قشم
برخوردار است « سد گوران « نام دارد ،پی این سد
در اصل در دوران هخامنشیان و تاج آن در دوره
ساسانیان احداث شده و تا به امروز هم پابرجا می
باشد .سد تاریخی گوران ،در روستای گوران جای
خوش کرده و روستای گوران در ساحل شمالی
جزیره و در  80کیلومتری این شهرســتان و در
منتهی الیه غربی جگل های حرا قرار گرفته شده
و نیز این روستا از توابع بخش شهاب شهرستان
قشم ،در استان هرمزگان بشمار می رود.

در  78کیلومتری جزیره زیبای قشم ،سدی تاریخ 
ی
بــه نام گوران قــرار دارد که کارشناســان بر این
عقیده اند که پی نخســتین این سد ،متعلق به دوره
هخامنشیان و تاج آن نیز مربوط به دوره ساسانیان

مخصوص کودکان در موزهها حاضر باشند
و برای بازدید کــودکان برنامهریزیهایی
را انجام دهند ،افزود :در طول ســالهای
اخیــر موزهها چنین اقداماتی را در حوزه
کودک انجــام دادهاند ،بــرای مثال موزه
ســکه که یکی از به روزترین موزههای
ایران است از پتانسیلهای آموزشی برای
کودکان استفاده میکند و چند سال پیش
هم برای کودکان اقداماتی همچون بازی،
قصهسرایی انجام داده بود و در حین بازدید
والدین از موزه ،کودکان میتوانستند از این
اقدامات برای سرگرمی و یادگیری استفاده
کننــد ،مثال گروهی به نــام چرخ گردون
در موزه کالسهای آموزشــی دایر کرده
بودند که مباحــث فرهنگی تاریخی را به
کودکان یاد میدادند.او ادامه داد :یک مورد
دیگر هم در تخت جمشــید دیده بودم که
قبل از ورود به محوطه تخت جمشــید،
برای کودکان بازدیدکننده چادرهایی برپا
کرده بودند که نقاشــی بکشند و داستان
تخت جمشــید را تعریف میکردند .اقدام
جالب دیگری کــه داده بودند این بود که
به بچهها کارتی با عنــوان نگهبان تخت
جمشید میدادند و وظیفه بچهها در طول
این بازدید این بود که از تخت جمشــید
محافظت کنند و به عنوان نگهبان میراث به
افراد خطاکار اخطار دهند .در کاخ گلستان
نیز به مناسبتهای مختلف برای کودکان
مراسم اجرا میکردند ،بچهها در حیاط این
موزه نقاشــی میکردند ،کاردستی درست
میکردند و یا گروهی ورزش میکردند .در
این مراســمها شاید اصال بچهها به داخل
موزه برده نمیشدند ،اما به نوعی با فضای
موزه آشنا میشــدند .در موزه آبگینه هم
مشــابه چنین فعالیتهایی برای کودکان

انجام میشد.به گفته این فعال گردشگری،
در هر دورهای موزهها اقداماتی برای حوزه
کــودک انجام دادهاند ،امــا این فعالیتها
مستمر نبوده و با تغییر مدیریتها رها شده
است .شیوع ویروس کرونا نیز به این قضیه
دامن زده و در چند سال اخیر موزهگردی
کودکان به نوعی کمرنگ شده است.
نصرتی در ادامه بــه فعالیتهای خود در
حوزه کودک اشاره کرد و گفت :چند سال
پیش با همکاری گروهی بــرای بازدید
کودکان از موزهها برنامهریزیهایی انجام
میدادیم ،به عنوان مثال اگر میخواستیم
از مــوزه آبگینه بازدید کنیم ،قبل از ورود
به فضای موزه بازیهایی مانند نقشه گنج،
کاردســتی و ...برای بچهها برنامهریزی
میکردیم و نتیجه این بازی مربوط به آثار
موزه میشــد و بعد از آن ،بچهها را داخل
موزه میبردیم تا با اثری که موضوع بازی
بوده ،آشنا شوند .همین بازی باعث میشد
کودک به موزه و فضای آن عالقهمند شود
و حتی دفعات بعدی خانوادهاش را مجبور
کند او را به همان مکان ببرند.او اضافه کرد:
این نوعی ثبت خاطره در ذهن کودک است
که فضای موزه را از خشکی و اخطاری،
به یک فضای دلنشین برای کودک تبدیل
میکنــد .در آن دوران گروه ما «هواداران
میراث» برای برگزاری چنین رویدادهایی
با خانه کودک سعدآباد همکاری میکرد و
برای شناس عناصر تاریخی و طبیعی در
حوزه کودک برنامههایی داشتیم که اتفاقا
کودکان از این برنامهها لذت میبردند ،اما
با تغییر مدیریت از آن حمایت نشد و این
گروه و خانه کودک این موزه منحل شد.
به گفته این راهنمای گردشــگری ،تمام
موزههــا نمیتوانند برای حــوزه کودک

سد گوران قشم
برمیگردد

معرفی سد گوران قشم

در  78کیلومتری جزیره زیبای قشم ،سدی تاریخ 
ی
به نام « گوران « قرار دارد که کارشناســان بر این
عقیده اند که پی نخســتین این سد ،متعلق به دوره
هخامنشیان و تاج آن نیز مربوط به دوره ساسانیان
برمیگردد .با توجه به ارزش باالی آب شیرین در
جزیره زیبای قشم ،از گذشــته ،اهالی این جزیره
همیشه اســتفاده بهینه از این مایه حیاتی را الگوی
زندگی خود قــرار داده اند و اینکــه نمونه آن را
میتوانید در ســد تاریخی پی پشــت که دریچه

و حوضچــه آن ،بر جا مانــده از دوران حکومت
ساسانیان ،به خوبی حس کنید .سد تاریخی گوران
درســت در روســتای جذاب گوران می باشد و
روســتای گوران نیز در ساحل شمالی جزیره قشم
و در  80کیلومتری این شهرســتان و در منتهی الیه
غربی جنگل حرا قابل دیدن اســت .ضمنا گوران،
روستایی از توابع بخش شهاب شهرستان قشم در
استان هرمزگان بوده که گفته می شود نام گوران از
کلمه « گبران « برگرفته شده که به احتمال زیاد محل
سکونت زرتشتیان بوده است.
جالب است بدانید که این سد را در دوره پهلوی بنا

برنامهریزی کننــد ،اما بــا فراهم کردن
محیط کــودک در برخی موزهها میتوان
عالقه در موزهگردی را ایجاد کرد و همان
موزههایی که در کودکی برای بچهها هدف
بازدید قرار نمیگیرند در بزرگســالیِ این
بچهها ،دیده میشــوند.نصرتی در ادامه
به نقــش خانوادهها در ایجــاد عالقه به
مســائل فرهنگی ـ تاریخی اشاره کرد و
افزود :هزینههای فرهنگی برای خانوادهها
چشــمگیر اســت و همیشــه آموزش و
پرورش را در این موارد مورد شــماتت
قرار میدهیم ،اما خانوادهها را نمیبینیم.
بارها شاهد بودهام که والدین حاضرند برای
جشن هالووین و عکسهای کودکشان در
این جشــن هزینههای زیادی را بپردازند،
اما حاضر نیســتند برای کودکانشــان در
فعالیتهای فرهنگی و تاریخی هزینه کنند.
بیشتر خانوادهها به این فعالیتها عالقهای
ندارند و هزینههای آن را بیهوده میدانند.
به نظرم ریشه این بیعالقگی در کودکان
به خانوادهها مربوط میشــود و باید این
موضوع فرهنگسازی شود.
او درباره اجرای اردوهای دانشآموزی در
ش و پرورش
موزهها نیز گفــت :در آموز 
هم اردوهای مدارس به عنوان ســرگرمی
برای بچههای در نظر گرفته میشــود و
فضای فعلی موزهها برای چنین اردوهایی
بازخورد ندارد .از طرفی ،به بهانه هزینه ،هم
خانواده و هم مدارس از چنین فعالیتهای
فرهنگی چشمپوشی میکنند ،در حالیکه
هزینه یــک روز موزهگردی برابر یا کمتر
از هزینه خوراکی بچههاست و هزینه زیاد
موزهها فقط بهانهای از سوی خانوادهها و
آموزش و پرورش اســت .در عین حال
اگــر موزهگردی بــا برنامهریزی دقیق و

کرده اند؛ اما کارشناسان و باستان شناسان تاریخی،
بر این عقیده اند که نخستین پی ریزی آن را با دوره
هخامنشیان و تاج سد را با دورهی ساسانیان مرتبط
است ؛ ســد تاریخی گوران به عنوان یکی از آثار
ملی ایران در اسفند ماه سال  1379به ثبت رسیده
است و نیز بر اســاس تحقیقات تاریخی بیان شده
اینکه احتماال چون این منطقه از قشم محل سکونت
زرتشتیان بوده ،نام گوران را به آن روستا که سد هم
در آنجا واقع شده ،نهاده اند .قطعا سفر به این جزیره
زیبا با تور قشــم در کنار آبهای نیلگون خلیج
فارس میتواند روزهای خوشی را برای شما بسازد.
شــما در این ســد جذاب کلی قایق ها ،لنج های
ماهیگیری ،موتور لنج های باری و مســافربری
را می بینید که همگی مورد اســتفاده همگان است
توسط اســتادکاران و کارگران قشمی ساخته می
شــوند .ضمنا در این جزیره ،صنعت لنج ســازی
یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین مشــاغل این
منطقه بشــمار میروند به گونه ای که از گذشته تا
به حال و از نسلی به نسل دیگر این هنر بین مردم
انتقال مییابد .همچنین روستای گوران که در 90
کیلومتری غرب جزیره قشــم جای خوش کرده،
مرکز اولیه ســاخت لنج در این جزیره است و این
روســتا از بزرگ ترین مراکز تولید و ساخت لنج
های سنتی در کشــورمان ایران شناخته می شود.
الزم به ذکر است که قایقها و لنج های ساخته شده،
مابین جزیره ها و بنادر ایران و کشورهای حاشیه

به شکل صحیح اجرا شــود که هدفی را
دنبال کند ،هزینههایی دارد که با همکاری
موزههــا و آموزش و پرورش میتوان آن
را برای کودکان پرداخت کرد .خانوادهها و
آموزش و پرورش باید برای بازدید علمی
و هدفمند کودکان از موزهها برنامهریزی و
هزینه کنند و میراث فرهنگی و موزهها نیز
باید زمینه این بازدید را فرهم کنند.
این کارشناس گردشــگری کودک اظهار
کرد :کــودکان باید از ســنین کم ،هدف
موزهگردی قرار گیرند؛ چراکه شکلگیری
عالقه به تاریخ و فرهنگ در همین ســن
شــکل میگیرد .شــهرداری تهران مدتی
برنامهریزی کرده بود گشتهای مدارس
باید حتما با راهنما انجام شــود ،آن موقع
راهنمای چند تا از گروههای دبیرســتانی
در موزه ملی بــودم ،راهنمایی بچههای
دبیرستانی خیلی ســخت است ،چون در
سنی هستند که نمیدانند چه میخواهند و
باید آنها را ســاعتی در موزه نگهداشت.
برای کــودکان کوچیکتر کــه به راحتی
میتوان این فضا را برای آنها آماده کرد.
در این گشتها مقاصدی چون شهربازی
در نظــر گرفته میشــد .مقوله فرهنگی
که باید از کودکی به آن رســیدگی شــود
در این مورد هم کنار گذاشــته شده بود.
نصرتی درباره راه اندازی موزه ویژه کودک
نیز گفت :نمونه شــاخص موزه کودک در
تهران موزه عروسکهای ملل و فرهنگ
است که با نمایشهای عروسکی کودکان
را با فرهنگهــای بومی مناطق مختلف
آشنا میکند ،اما ندیدم که در حوزه تاریخ
کار شود و بیشتر در موزههای کودک به
مسائل فرهنگی میپردازند و باید به این
موضوع توجه بیشتری شود.

خلیج فارس و حتی بعضی مواقع در سفرهای بسیار
طوالنی به هند و آفریقا نیز مورد استفاده می شوند.
استادان با تجربه و حرفه ای ،اکثر لنج های ساخته
شــده در جزیره را چه از نظر حجم و چه شکل،
بصورت شناور طراحی می کنند.
شاید برایتان جالب باشد بدانید که مواد نخستین و
ج های محلی عبارت اند از:
اصلی برای ساخت لن 
چوب ســاج ،منتیگ ،فینی ،جنگلی و تنه درختان
محلی مانند كرت ،كهــور ،كنار و تنه درختان غیر
محلی ،مانند تــوت و چنار و اینکه غیر از تخته و
مواد چوبی وســایل فلزی نیز همچون میخ ،پیچ و
مهره در ساخت لنج به كار میگیرند كه در گذشته ها
توسط آهنگران محلی ساخته می شد ؛ اما در حال
خ های مورد نیاز از اصفهان تهیه میشود
حاضر می 
و همچنین مواد تزییــن و تقویت كننده ای جهت
ساختن لنج برای استحكام و دوام و زیبایی به كار
میگیرند که می توان از آنها به پنبه آغشته به روغن
كنجد و نارگیل اشــاره نمود كه در اصطالح محلی
« كلفات » گویند .در آخر توجه داشته باشید استاد
ج ها ،فتیل ه های پنب ه ای را
كاران بعد از ســاختن لن 
با روغن كنجد آغشته کرده و در درزهای لنج قرار
می دهند و روی آن را قیراندود میکنند تا ســوراخ
های لنج کامال بسته بشود تا یک وقتی آب به درون
آن نفوذ نكند و نیز زمانی که ساخت یک لنج آغاز
میشــود تا زمان اتمام کار ممکن است بین یک تا
دو سال زمان ببرد.

5

حوادث
در امتداد تاریکی

جنجال آفرینی راننده خشمگین!

از روزی که موفق شدیم از چنگ آن جوان خشمگین فرار کنیم ،شوک عجیبی به دختر کوچکم
وارد شــده است به گونه ای که تحت نظر روان پزشک قرار دارد و شب ها با جیغ و فریاد از خواب
می پرد و ...

این ها بخشی از اظهارات زن جوانی است که پس از فرار از چنگ یک راننده خشمگین به قانون
پناه آورده بود تا داد خود را از یک جوان خطرناک بستاند .او درباره ماجرای تلخی که زندگی اش را
به آشفتگی کشانده بود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت :حدود ساعت شش و نیم عصر
بود که وارد بولوار جانباز شدم و در حالی که دختر هشت ساله ام در صندلی عقب خودرو نشسته
بود ،به سمت یکی از مراکز خرید به را ه افتادم اما هنوز مسافت چندانی از میدان جانباز دور نشده
بودم که ناگهان صدای بوق ممتد و چراغ دادن های راننده یک پراید را مشاهده کردم که پشت سر من
حرکت می کرد .من هم بالفاصله خودرو را به منتهاالیه سمت راست بردم تا مسیر سبقت برای راننده
پراید باز شود اما او در حالی که همچنان بوق ممتد می زد ،چنان از من سبقت گرفت که آینه بغل
خودروی مرا خرد کرد .در این هنگام من هم بوقی به این مضمون زدم که چه کار می کنی! و پشت
سرش رفتم .ناگهان راننده پراید در وسط خیابان پدال ترمز را کوبید و من هم متوقف شدم ولی در
یک لحظه راننده جوان را دیدم که قفل فرمان بلندی را به دست گرفته و به سمت خودروی من حمله
ور شده بود .دختر هشت ساله ام با دیدن این صحنه جیغ کشید و در حالی که گریه می کرد فریاد زد
مامان فرار کن! من هم که ترسیده بودم پدال گاز را فشردم و وارد یکی از کوچه های فرعی شدم اما
راننده پراید دست بردار نبود و به تعقیب من آمد .او چند بار خودرواش را به خودروی من کوبید و
فریاد می زد تا توقف کنم .اما من که دست و پایم می لرزید ،تنها به فرار از چنگ او می اندیشیدم در
حالی که دخترم وحشت زده جیغ می کشید ،من چراغ قرمز چهارراه ها را نیز پشت سر می گذاشتم
و به دخترم می گفتم با پلیس  110تماس بگیرد اما او از شدت استرس فقط خیره به من می نگریست
و دست و پایش می لرزید .خودم نیز نمی توانستم شماره پالک او را به خاطر بسپارم .وقتی او به کنار
خودروی من می رسید گویی قلبم از حرکت می ایستاد ولی همچنان بر سرعت خودرو می افزودم تا
این که باالخره و بعد از مدتی تعقیب و گریز درون کوچه های فرعی پیچیدم و از چنگ او فرار کردم.
وقتی به خانه رسیدم زبان دختر هشت ساله ام بند آمده بود .بی درنگ او را نزد روان پزشک بردم
و مشخص شد دخترم به دلیل شوکی که به او وارد شده است باید تحت درمان قرار گیرد .خودم هم
با شماره پالکی که در دست داشتم به کالنتری آمدم و از آن راننده جوان شکایت کردم .پس از طی
مراحل قانونی ،نشانی مالک خودرو مشخص شد اما وقتی او به کالنتری آمد پیرمردی  70ساله بود
که ادعا می کرد خودرو را به پسرش داده است تا با آن کار کند.این پیرمرد مدعی شد پسرش دچار
مشکالت مالی بوده و همسرش را نیز طالق داده است به همین دلیل رفتارش قابل کنترل نیست و
هنگامی که عصبانی می شود ،حالت طبیعی خود را از دست می دهد و به افراد حمله می کند.گزارش
روزنامه خراسان حاکی است در پی اظهارات این پیرمرد ،با صدور دستوری از سوی رئیس کالنتری
خودروی پراید در حالی توقیف شد که پیرمرد مدعی بود پسر  25ساله اش از روز وقوع این حادثه
دیگر به منزل نیامده است .بنابراین تالش پلیس برای دستگیری راننده فراری آغاز شد.

تیراندازی خیابانی در بندرعباس ۲کشته برجای گذاشت

ســرویس حوادث //فرمانده انتظامی هرمزگان با تایید درگیری مسلحانه در چهار راه نخل ناخدای
بندرعباس از کشته شدن دو نفر در این تیراندازی خیابانی خبر داد.

ســردار «غالمرضا جعفری» افزود :این افراد مســلح  ۲۶و  ۲۷ساله ،از اراذل و اوباش شاخص
استان بودند که بامداد پنجشنبه گذشته پس از روبروشدن با هم ،بر اثر اختالف دیرینه با یکدیگر درگیر
شدند .این مقام انتظامی استان اظهارداشت :به گفته شاهدان ساعت پنج صبح  ۶مردادماه جاری ،یک
گروه پنج نفری به کبابی رفتند که در هنگام تحویل سفارش ،متوجه چهار نفر دیگر در آن مکان شدند
که از گذشــته ها با هم اختالف شدید داشتند .رئیس پلیس استان هرمزگان ادامه داد :سردسته این
گروه ها پس از رودررو شدن و تهدید و درگیری لفظی  ،به سمت هم شلیک کردند که دو نفر کشته و
سه نفر دستگیر شدند.به گزارش ایرنا ،سردار جعفری بابیان اینکه قاتل در کمتر از  ۴۸ساعت دستگیر
شد ،خاطرنشان کرد :شناسایی و دستگیری دیگر عوامل این درگیری در دستور کار است .

کشف ۶۱۳کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شیشه در بندرعباس
پلیس خراسان رضوی ۶۱۳ ،کیلوگرم
مــواد مخــدر صنعتی شیشــه در
بندرعباس شناسایی و کشف شد.

ســردار ســرتیپ دوم «غالمرضا
جعفــری» افزود :مامــوران پس از
چندیــن روز تعقیــب و مراقبــت،
۲دســتگاه خودرو تریلــی و یک
کانتینر متعلق بــه قاچاقچیان را در
جاده منتهی به اســکله شهیدرجایی
در بندرعباس شناســایی کردند .وی
ادامه داد :تکاوران پلیس در بازرسی
ســرویس حوادث //فرمانده انتظامی و تالش تــکاوران پلیــس مبارزه با دقیق از داخل کانتینر ۶۱۳ ،کیلوگرم
اســتان هرمزگان گفت :با هوشیاری مواد مخدر استان و همکاری عملیاتی

انحراف اتوبوس بندرعباس -یزد با ۲۲مجروح
ســرویس حوادث //انحــراف از مســیر اتوبوس
بندرعباس -یزد در محور سیرجان به شهربابک ۲۲
مجروح به جا گذاشت.

رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی دانشگاه علوم
پزشکی کرمان درباره این حادثه اظهار کرد  :ساعت
 ۱:۱۴بامداد شــنبه ،به دنبال گــزارش انحراف از

مســیر اتوبوس در محور سیرجان به شهربابک ( ۴۰
کیلومتری شــهربابک) بالفاصله  ۸تیم فوریتهای
پزشکی با همکاری یک گروه عوامل امدادی از مرکز
درمانــی ذوب مس خاتون آباد به محل حادثه اعزام
شدند.
دکتر صابری افزود  :این حادثه  ۲۲مجروح به جا

دوشنبه  10مرداد 1401
 3محرم 1444

مواد مخدر شیشه که بسیار ماهرانه در
کانتنیر جاساز شده بود کشف و ضبط
کردند .به گزارش ایرنا ،این مقام ارشد
انتظامی ،مبــدا بارگیری این محموله
ســنگین مواد مخدر را افغانستان و
مقصد آن را یکی از استانهای مرکزی
کشور اعالم کرد.
بــه گفته رییس پلیس اســتان در
این رابطه یک متهم دستگیر شد و با
توجه به شناسایی قاچاقچیان ،تالش
ماموران برای دستگیری سایر عامالن
قاچاق این محموله ادامه دارد.

سال بیستم و یکم شماره 3943

جهان
سازنده فیلمهای وحشیانه داعش به حبس ابد محکوم شد

محمد خلیفه ســازنده کلیپ ها و فیلم های قتل و کشتار داعش ،به دلیل
ترویج و اشاعه جنایات وحشیانه این گروه تروریستی ،به حبس ابد محکوم
شده است .وزارت دادگستری آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد که «محمد
خلیفه» ســازنده کلیپ ها و فیلم های قتل و کشتار داعش ،به دلیل ترویج و
اشاعه جنایات وحشیانه این گروه تروریستی ،به حبس ابد محکوم شده است.
محمد خلیفه از اتباع کانادایی محسوب می شود که اصلیتی سعودی دارد .وی
عالوه بر تهیه و تولید فیلم های قتل،سربریدن و کشتار داعش ،به مشارکت در
تامین مالی این گروه تروریستی متهم است.دادستانی کل آمریکا خلیفه را یک
شــخصیت برجسته در ساختار گروه تروریستی داعش توصیف کرده و وی
را عامل اصلی تبلیغاتی این گروه تروریستی خوانده است .دادستانی آمریکا
حبس ابد را مجازاتی معقول و متناسب برای این عضو گروه تروریستی داعش
دانسته است.گفتنی اســت آمریکا در شرایطی برای این عضو داعش حکم
حبس ابد صادر کرده که به اذعان مقامات ارشد سیاسی همین کشور از جمله
هیالری کلینتون ،ایاالت متحده آمریکا خود عامل به وجود آورنده داعش در
خاورمیانه در راستای اهدافش علیه کشورهای منطقه بوده است.براین اساس،
به نظر می رسد آمریکایی ها با صدور احکام این چنینی تالش دارند از زیر
فشار شدید افکار عمومی در زمینه حمایت از گروههای تروریستی ،خارج
شــوند .در ماههای اخیر پس از شکســت داعش در منطقه از سوی محور
مقاومت نیز آمریکا همچنان به حمایت از تروریستها ادامه داده است و تالش
دارد با حفظ آنها از این تروریستها برای تحقق اهداف آتی خود استفاده کند.

گذاشــت که بعد از دریافت اقدامات درمانی مناسب
توسط گروه های فوریتهای پزشکی  ۱۶زخمی به
بیمارستان ولیعصر (عج) شهربابک و شش مصدوم به
بیمارســتان امام رضا (ع) سیرجان منتقل شدند .وی
خاطرنشان کرد :حال عمومی یک نفر از مجروحان
این حادثه وخیم گزارش شده که برای تکمیل اقدامات
درمانی به بیمارســتان شهید باهنر کرمان منتقل شده
اســت.وی یادآورشــد۱۰:مجروح بعد از دریافت
خدمات درمانی مناسب ترخیص شدند.

فریب کالهبرداران در ایام محرم را نخورید

سرویس حوادث //جمعآوری کمکهای مردمی به بهانه نذری یا کمک به نیازمندان
و بیماران کرونایی از جمله ترفندهای کالهبرداران در ایام عزاداری محرم است.

سرهنگ «داوود معظمی گودرزی» ،رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت :با
توجه به فرا رسیدن ایام محرم ،افراد سودجو با سوء استفاده از عواطف و احساسات
مذهبی مردم با بهانه جمــعآوری کمکهای مالی برای نیازمندان از جمله بیماران
کرونایی یا جمــعآوری پول برای کمکهای مردمی و توزیــع نذری در تکایا و
هیأتهای مذهبی ،اقدام به کالهبرداری میکنند.این مقام انتظامی بیان کرد :شهروندان
هرگونه واریز وجه مربوط به نذورات را به شــماره حساب هیأتهای مذهبی و
مؤسسات خیریه معتبر و شناخته شده واریز کرده و برای پیشگیری از سرقت و یا
هرگونه سوء استفاده از اطالعات کارتهای بانکی از مراجعه به لینکهای پرداخت
درگاه بانکی منتشــر شده در فضای مجازی خودداری کنند .وی افزود :در روشی
دیگر از این کالهبرداریها نیز شــاهد کالهبرداری با عنوان فروش اقالم و اجناس
مخصوص ایام محرم هستیم که در این شگرد مجرمانه ،مجرمین با ایجاد صفحات
درگاه بانک جعلی (فیشینگ) به دنبال ســرقت اطالعات کاربران هستند .در این
روش مجرمان با درج آگهیهای دروغین در شــبکههای اجتماعی از قبیل فروش
اجناس و اقالم محرم با کمترین قیمت ،کاربران را به درگاههای جعلی بانکی هدایت
و در نهایت به اطالعات بانکی هموطنان دسترســی و اقدام به برداشت غیرمجاز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

ن

وب
ت اول

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان در نظر دارد انجام تشریفات اداری -مالی و قانونی پیرامون
توزیع و ترخیص کاالهای اساسی کشتیهای وارداتی و انجام امور خدمات عمومی و حفاظت فیزیکی و پشتیبانی و
سایر امور محوله بصورت حجمی در ساختمان ها و انبارهای ملکی و در اختیارخود را از طریق مناقصه عمومی یک
مرحله ای به مدت یکسال به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید .
لذا کلیه شرکتهای مجاز تامین نیروی انسانی که  )1گواهینامه تعیین صالحیت شرکت های خدماتی  ،پشتیبانی و فنی و
مهندسی از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان دارای مدت و مهلت اعتبار حداقل تا  3ماه  )2گواهينامه
تایید صالحيت ايمني امور پيمانكاری از اداره کل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان دارای مدت و مهلت اعتبار
حداقل تا  3ماه را دارا می باشند و همچنین امکانات و توانایی الزم را در این زمینه در اختیار دارند می توانند با توجه به
شرایط ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در مناقصه مذکور شرکت نمایند  .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .ضمناً مناقصه گران می بایست پس از ثبت و بارگذاری کلیه اسناد
و مدارک خواسته شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ( www.setadiran.irپاکت الف) را
به صورت الک و مهر شده و با ضرب مهر شرکت با ذکر موضوع مناقصه در لفاف مناسب قرار داده و حد اکثر تا ساعت
 13/30روز دوشنبه مورخ  1401/05/31به دبیرخانه حراست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان تحویل
و رسید دریافت نمایند  .صرفاً اسناد پاکت های پیشنهاد (ب) و (ج) دارای امضاء الکترونیکی مورد پذیرش است و در
جلسه بازگشایی پاکات)ب) و (ج)  ،اسناد فیزیکی (کاعذی) و اسناد فاقد امضاء الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه
مورد پذیرش نیست  )1 .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1401/05/10می باشد .
 )2مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه از سایت  :از تاریخ  1401/05/10لغایت  1401/05/19از ساعت  8صبح
لغایت 19
 )3مهلت زمانی تحویل پیشنهادات از تاریخ  1401/05/20لغایت  1401/05/31از ساعت  8صبح لغایت 19
 )4زمان بازگشایی پاکات :ساعت  10/00روز سه شنبه تاریخ 1401/06/01
 )5مکان بازگشایی پاکات  :بندرعباس بلوار دانشگاه  ،روبروی دانشگاه آزاد اسالمی اداره کل غله و خدمات بازرگانی
استان هرمزگان  )6.سایر شرایط وجزئیات دراسناد مناقصه درج شده است .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار  :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس
بندرعباس بلوار دانشگاه  ،روبروی دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد حقوقی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان
مراجعه و یا با تلفن  33664391تماس حاصل فرمایید  .اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در
سامانه ستاد  :مرکز تماس  1456:دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
شناسه آگهی 1357135 :

واحدحقوقی اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان هرمزگان

 ۲۵کشته در اثر سیالب در والیت زابل افغانستان
بر اثر جاری شدن سیل در والیت زابل در افغانستان ۲۵ ،نفر کشته و
 ۴تَن هم زخمی شدند.با ادامه باران های سیل آسا در افغانستان و جاری
شدن سیالب در والیت زابل ۲۵ ،نفر کشته و  ۴تن دیگر زخمی شدند.
بر اساس اعالم این رسانه ،منابع محلی در والیت زابل در این خصوص
گفتند که ســیالب در شهر قالت در مرکز والیت زابل و شهرستانهای
ارغنداب ،دای چوپان ،سیوری و خاک افغان ۲۵۰ ،خانه را هم تخریب
کرده است.در همین حال ،افراد محلی در والیت زابل در این باره گفتند
که به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند.این چهارمین بار در سال
جاری است که ســیالب در والیت زابل در افغانستان به مردم تلفات
جانی و خســارات مالی وارد می کند.در همین حال مقام های محلی
زابل نیز گفت ه اند که بر اثر جاری شدن سیالب ،جاده عمومی این والیت
نیز مسدود شده است.فرمانداری والیت زابل در این باره اعالم کرد که
تالش ها را به منظور نجات مفقودین و بازگشایی جاده عمومی آغاز
کرده است.پیش از این اداره هواشناسی افغانستان از بارندگی های شدید
ب در  ۱۶والیت این کشور خبر داده بود.
و جاری شدن سیال 

میکنند ،هموطنان میبایست دقت داشته باشند در صورتی که قصد خرید اینترنتی
دارند فقط از طریق سایتهای معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیکی است اقدام
کنند و هرگز فریبآگهیهای دروغین را نخورند.ســرهنگ گودرزی با اشاره به
متصور بودن افزایش سوء اســتفادههای احتمالی در این ایام بیان داشت :یکی از
مهمترین اهداف پلیس در فضای مجازی ،ارتقای سطح سواد رسانهای شهروندان در
حوزه فضای ســایبری و به تبع آن افزایش امنیت سایبری در راستای کاهش آمار
جرائم سایبری و استفاده امن کاربران از این فضا است.

سرویس حوادث //پســر جوان که دو دختر
فراری را به خانه دوســتش برده بود تا مورد
آزار و اذیت قرار دهد وقتی با مخالفت و هشدار
دوســتش درباره عاقبت شوم این کار روبهرو
شد طالهایشان را ســرقت و خودشان را در
پارک رها کرد.

سهشنبه هفته گذشته ،مرد جوانی به پلیس
رفت و از ناپدید شدن دختر  13سالهاش خبر
داد و گفت :در یکی از شهرستانهای اطراف
تهران زندگی میکنیم ،دیروز دختر  13سالهام به
نام پگاه برای رفتن به خانه دوستش شیوا خانه
را ترک کرد اما دیگر برنگشت .نگران شدم و
به خانه دوستش رفتم اما او هم خانه نبود .به
همراه خانواده شیوا هرجا فکر میکردیم بچهها
رفته باشند سرزدیم .اما هیچ ردی از آنها بدست
نیاوردیم .تا اینکه متوجه شدیم پول و طالهای
داخل خانه را هم با خودش برده است .دنبال
بچهها بودیم که یکی از دوستانشان که نگرانی
ما را دید گفت بچهها از شهر خارج شدهاند و به
تهران رفتهاند حاال به اینجا آمدیم تا دخترانمان
را پیدا کنید.
* درگیری در پارک
بدنبال این شــکایت ،تحقیقات به دســتور
بازپرس محمد امین تقویان آغاز شــد و در
حالی کــه تحقیقات بــرای یافتن دخترهای
نوجوان ادامه داشــت ،مرد میانسالی در حال
عبور از یک پارک در پایتخت متوجه درگیری
و نزاع بین سه نوجوان شد .دو دختر نوجوان
با پســر نوجوانی درگیر شــده و با فریاد از
رهگذران کمک میخواستند .مرد میانسال با
دیدن این صحنه به کمک دخترها رفت و پسر
نوجوان که خود را بازنده میدان میدید اقدام به
فرار کرد.گزارش این درگیری به پلیس اعالم

را به قیمت خوب بفروشیم و یک قاچاق بر هم
میشناسد که میتوانیم بدون مشکل از ایران
خارج شویم .ما هم خام حرفهای او شده و
با او همراه شــدیم .دختر نوجوان گفت :وقتی
به خانه یکی از دوستان مهران رفتیم در آنجا
نقشهای را که در ســر داشت برمال کرد .او و
دوستش ما را کتک زده و داخل اتاقی انداخته
و پول و طالهایمان را سرقت کردند .آنها حتی
قصد آزار و اذیت ما را داشتند اما نمیدانم چه
اتفاقی افتاد که منصرف شدند .بعد از دو روز هم
ما را به یک پارک برده و همانجا رها کردند در
پارک با او درگیر شدیم که مردی به کمک ما
آمد و مهران هم فرار کرد.

فرار ناکام  2دختر نوجوان
برای سفر به تــــرکیه
شــد و با بررسی هویت دختران مشخص شد
آنها همان دختران فراری هستند.
*  48ساعت حبس

پگاه دختر  13ساله در تحقیقات گفت :شیوا،
دوستم  16ساله است اما به رسم خانوادهاش که
افغانستانی بودند ،قرار بود ازدواج کند .خودش
دلش میخواست درس بخواند اماخانوادهاش
او را اجبــار کرده بودند که ازدواج کند .همین
مسأله باعث شد که فکر فرار به ذهنش برسد
بعد به من پیشــنهاد فرار داد.او ادامه داد :ابتدا
مخالفت کردم امــا درنهایت خام حرفهای
شــیوا شــدم و با این رؤیا که به ترکیه برویم
و زندگی ایــده آلی برای خودمان فراهم کنیم
همراهش شــدم .برای ایــن کار نیاز به پول
داشتیم به پیشنهاد شیوا طالها و پولهایی که در

خانه مان بود ســرقت کردیــم .با کلی طال و
پــول که از خانوادهمان دزدیــده بودیم راهی
تهران شدیم ،صبح اول وقت بود که به پایتخت
رســیدیم و چون مغازهها هنــوز باز نبود در
پارکی به انتظار ماندیم .یک دفعه چند پسر به
ما نزدیک شده و برایمان ایجاد مزاحمت کردند.
ما هم شروع به ســر و صدا کردیم و در این
میان پســری به نام مهران از راه رسید و ما را
از دست پسران مزاحم نجات داد.دختر نوجوان
ادامه داد :با رفتن آنها من و شیوا روی نیمکت
نشسته و از برنامه ســفرمان به ترکیه حرف
میزدیم غافل از اینکه مهران پشت شمشادها
مخفی شده و راز ما را فهمیده است .نیم ساعت
بعد بود که دوباره به سراغمان آمد و گفت یک
طالفروشی آشنا دارد که میتوانیم طالهایمان

فرمانده انتظامی استان خوزستان خبر داد

دستگیری باند قاچاق سالح و مهمات در شادگان

سرویس حوادث //فرمانده انتظامی استان از دستگیری اعضای باند
قاچاق ســاح و مهمات توسط پلیس اطالعات و امنیت عمومی در
شهرستان شادگان خبر داد.

سردار «سید محمد صالحی» در تشریح این خبر اظهار داشت :در
راستای تداوم رصد و برخورد با عناصر اصلی و قاچاقچیان سالح و

* وسوسههای شیطانی

مهمات ،ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان خوزستان ،با
تسلط کامل اطالعاتی موفق به شناسایی باند قاچاق سالح و مهمات
در شهرستان شادگان شدند.وی ادامه داد :ماموران پلیس اطالعات
و امنیت عمومی با رصــد اطالعاتی چند ماهه اعضای  6نفره باند
قاچاقچیان سالح را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی

اگر چاق هستيد ،اگر چربي خون داريد يا اوره خونتان زياد است آزبيان مصرف كنيد

با شکایت دو دختر نوجوان ،مهران شناسایی
و بازداشت شــد و در تحقیقات به جرم خود
اعتراف کرد و گفت :وقتی متوجه شــدم پگاه
و شیوا دختر فراری هستند و کلی پول و طال
همراهشان است نقشه سرقت را کشیدم و آنها
را به بهانه داشتن قاچاق بر آشنا به خانه دوستم
کشاندم .میخواستم آنها را مورد آزار و اذیت
قرار دهم اما دوســتم اجازه نداد .او گفت در
روزنامهها خوانده است کسانی که این کار را
میکنند مجازاتشان اعدام است او حقوق هم
خوانده بود و درنهایت ترس از دســتگیری و
اعدام و صحبتهای دوســتم باعث شــد از
تصمیمی که داشــتم منصرف شوم .بعد از دو
روز حبس تصمیم گرفتم آنها را رها کنم ،اما
وقتی دخترها متوجه نقشهام شدند شروع به سر
و صدا کردند.با اعتراف پسر نوجوان تحقیقات
به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور
جنایی تهران ادامه دارد.

در یک عملیات منسجم و مقتدرانه آنها را دستگیر کردند.فرمانده
انتظامی استان خوزســتان تصریح کرد :ماموران پلیس در بازرسی
از محلهای دپوی قاچاقچیان  5قبضه ســاح شورشی به همراه 9
هزار فشنگ جنگی و بیش از  100قبضه سالح سرد کشف کردند.
سردار صالحی با تاکید به اینکه وجود سالح غیرمجاز یکی از عوامل
بسترساز جرایم خشن اعم از تیراندازی ،سرقتهای مسلحانه ،قتل
و ...می باشد از شــهروندان خواست هرگونه اخبار و اطالعات در
ارتباط با قاچاق سالح و مهمات و همچنین دارندگان سالح غیرمجاز
دارند را به مرکز فوریتهای پلیسی  110اطالع دهند.

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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 70درصد برنامه کیش در ثبت نام
ورودی پایه اول دبستان محقق شد
سرویس شهرستان //رئیس اداره آموزش و پرورش کیش گفت:
تا کنون  ۷۰درصد برنامه این اداره در نام نویســی از دانش آموزان
پایه اول ابتدایی این جزیره محقق شده است .پرویز حیدری راد اظهار
داشــت :با ثبت نام  ۷۰۰نفر حــدود  ۷۰درصد از پیش بینی های
ثبــت نام یک هــزار و  ۱۰۰نفــری این اداره در حــوزه ورودی
دانش آموزان محقق شده است.وی با بیان اینکه ثبت نام این تعداد
دانش آموز ورودی پایه اول در مرداد ماه در این جزیره بی ســابقه
بوده و این نشان از اهتمام والدین برای حضور نونهاالن در مدارس
است افزود :سنجش پایه های اول نیز با از ابتدای این ماه آغاز شده و
تا کنون  ۱۵۰نفر از آنان مورد سنجش معاینات پزشکی ،آزمایشات
الزم و واکسیناسیون قرار گرفته است.حیدری راد در خصوص ثبت
نام سایر مقاطع تحصیلی نیز اضافه کرد :بخش عمده ای از ثبت نام ها
در جزیره انجام شده و تنها معدود دانش آموزانی که به علت مسافرت
در جزیره نیستند نهایی نشده که تا اواسط شهریور نام نویسی آنان نیز
نهایی می شود.به گزارش ایرنا ،وی اظهار داشت :تا کنون  ۱۰۰درصد
کتاب های پایه های اول تا نهم نیز پس از تامین از ســوی اداره کل
آموزش و پرورش هرمزگان به انبارهای این اداره منتقل شده و تنها
کتاب هایی که تجدید چاپ و یا تولید محتوای جدید دارند پس از
تامین از سوی وزارتخانه به این جزیره منتقل خواهد شد.این جزیره
دارای  ۵۱مدرسه شامل  ۲۳مدرسه دولتی و  ۱۸مدرسه خصوصی با
 ۳۶۷کالس درس ( ۲۶۸کالس مدارس دولتی و  ۹۹کالس مدارس
خصوصی) است؛ در این مدارس  ۹هزار و  ۷۷۵دانش آموز مشغول
تحصیل بوده که هشت هزار و  ۳۶۰نفر در مدارس دولتی و یک هزار
و  ۴۱۵نفر در مدارس خصوص مشغول علم آموزی هستند.
فرماندار بندرلنگه :

ارائه خدمات در دستگاه های اجرایی
به مراجعه کنندگان بدون ماسک ممنوع می باشد
عبدالحسین اسدپور سرویس شهرستان //ستاد مدیریت مقابله
با کرونا شهرستان به ریاست مهندس مرادزاده فرماندار بندرلنگه
وصابری معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار ،حسن بیگی
بخشدار مرکزی و اعضای این ستاد تشکیل جلسه داد .به گزارش
خبرنگار دریا ،دراین جلسه فرماندار بندرلنگه با بیان اینکه وضعیت
رنگ بندی شهرستان با توجه به افزایش ابتال به ویروس کرونا قرمز
شد.وی تاکید کرد :یکی از عوامل شیوع مجدد و انتشار این ویروس
در شهرستان عادی انگاری و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی
کرونا نظیر استفاده از ماسک در شهرستان می باشد.فرماندار بندرلنگه
افزود  :بر اســاس آخرین دستورالعمل های بهداشتی کرونا ارائه
خدمات در دستگاه های اجرایی به مراجعه کنندگان بدون ماسک
ممنوع می باشد.فرماندار بندرلنگه در خصوص استقبال کم از تزریق
دزهای تکمیلی و یادآور واکسن کرونا گفت :یکی از مهمترین راه
حل های مقابله و کنترل این ویروس تزریق واکسن است مردم باید
نســبت به تزریق دز های تکمیلی و یادآور واکسن کرونا هر چه
سریع تراقدام کنند.فرماندار شهرستان بندرلنگه در پایان با توجه به
فرا رسیدن ایام عزاداری سیدالشهدا حضرت امام حسین علیه السالم
خاطر نشان کرد :مردم عزادار می توانند با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی کرونا و استفاده از ماسک در مراسمات عزاداری شرکت
کنند .وی گفت :بازار تعطیل نمی شود اما استفاده از ماسک و رعایت
دستورالعملهای بهداشــتی کرونا از سوی اصناف و مردم الزامی
می باشد.
آبگیری  10میلیون مترمکعبی
سازه های آبخیزداری میناب
سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //رئیس اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان میناب از آبگیری  130سازه آبخیزداری این
شهرستان در پی بارندگی اخیر خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا؛
خسرو بهرامی نژاد گفت :با وجود بارندگی به صورت باران رگباری
در حوزه های آبخیز شهرســتان میناب سازه های آبخیزداری به
میزان  10میلیون متر مکعب آبگیری و سیالب های جاری شده
را مهار نموده است تا با رها سازی تدریجی سیالب شرایط بهتری
برای تغذیه مصنوعی دشــت های پایین دست و تقویت آبخوان
فراهم و خطرات ناشــی از سیل و رسوب کاهش یابد.وی افزود:
انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در باالدست تا حد زیادی
از بروز سیالبهای مخرب ،پرشدن مخازن سدها مخزنی استقالل
میناب و ســرنی توسط رســوب ،تخریب عرص ه منابع طبیعی و
تشدید وقوع بالیای طبیعی جلوگیری میکند.وی تعداد سازه های
آبخیزداری در سطح شهرستان را  130سازه بیان و افزود :افزایش
سازههای آبخیزداری با اختصاص اعتبار از صندوق توسعه ملی،
نقشی موثری در مهار آبهای سطحی و پیشگیری از خسارتهای
سیل در مناطق اجرای سازه های مذکور داشته است.
استحصال  ٢٨میلیون مترمکعب رواناب
از سامانه بارشی مونسون
سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //رئیس اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان بستک از آبگیری  ۸۰سازه آبخیزداری به
میزان  ٢٨میلیون مترمکعب در پی بارشهای مونسون خبر داد .به
گزارش خبرنگار دریا؛ حامد احمدپور با بیان اینکه بارندگیهای
اخیر موجب آبگیری  ٧٠درصدی ظرفیت سازههای آبخیزداری
این شهرســتان شده است گفت :بارشهای رگباری با شدت زیاد
و در مدت زمان کوتاه از ویژگیهای ســامانه بارشــی مونسون
میباشــد که این حجم بارندگی در مدت زمان کوتاه فرصت نفوذ
آب به اراضی را نمیدهد و باعث جاری شــدن سیل میشود.وی
افزود :یکی از راههای اســتحصال رواناب و جلوگیری از سیالب
در شهرستان بستک ســاخت سازههای آبخیزداری میباشد ،این
ســازهها و بندهای کوتاه با توجه به کمبود بارندگی در فصل گرم
ســال موجب مهار آب باران ،کنترل ســیل ،تغذیه سفرههای آب
زیرزمینی ،مدیریت رواناب ،تقویت منابع آبی و کمک به پایداری آن
در حفظ تولید ،اشتغال و احیای عرصههای منابع طبیعی ،حفاظت
خاک و مقابله با خشکســالی میشود.رئیس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان بستک با اشاره به اهمیت عملیات آبخیزداری
و آبخوانــداری گفت :تاکنون  ۸۰ســازه آبخیزداری با گنجایش
اســتحصال  ۴۰میلیون مترمکعب رواناب در سال ،در حوزههای
آبخیز شهرستان اعم از بندهای سنگیمالتی و خاکی ،سیستمهای
پخش ســیالب و مدیریت رواناب اجرا شده است که در سامانه
بارشی اخیر  ٧٠درصد از ظرفیت آن آبگیری شد .

شهرستان

چشم انتظاری مردم سیریک برای افتتاح آب شیرین کن «زیارت»

سرویس شهرســتان //مردم شهرستان آب شیرین کن زیارت نهایی خواهد شد».

ســیریک همچنان در انتظار تحقق وعده * وعدههای که به سال  ۱۴۰۰موکول شد

بهره گیــری از ظرفیت آب شــیرین کن
«زیارت» هستند تا در اوج گرما با چالش کم
آبی روبرو نشوند.

مســئوالن هرمزگان برای تأمین آب و رفع
تنش آبی در شهرســتان ســیریک ،احداث
شیرینســازی آب دریا را در دستور کار قرار
دادند ،آبفای هرمزگان برای کاهش مشکالت
آبی ،افزایش ظرفیت آب شیرین کن شهرستان
ســیریک در دســتور کار قرار گرفت.کلنگ
آب شیرین کن «زیارت» با ظرفیت سه هزار
متر مکعب در روز ،ســال  ۱۳۹۶به زمین زده
شــد .این پروژه در آذرماه  ۱۴۰۰طبق گفته
اســتاندار وقت هرمزگان بیش از  ۸۰درصد
پیشرفت فیزیکی داشت.امین قصمی مدیرعامل
وقت آبفای هرمزگان  ۱۴مهر سال  ۱۳۹۹اعالم
کرد «آب شیرین کن زیارت سیریک تا پایان
ســال  ۹۹تکمیل و به بهره برداری میرسد»،
فریدون همتی اســتاندار وقت هرمزگان هم
در تاریــخ  ۱۰آذرماه  ۱۳۹۹در بازدید از این
آب شیرین کن از پیشرفت  ۸۰درصدی آن و
آمادگی بهره برداری در پایان سال را وعده داده
بود.وعدههای بی سرانجام تا آنجا ادامه یافت
که قصمی مدیرعامل وقــت آبفای هرمزگان
در تاریخ  ۲۵مهرماه ســال  ۱۴۰۰از تریبون
دیگری اعالم کرد« :پایان ســال  ۱۴۰۰پروژه

شهرستان ســیریک در زمره شهرستانهای
فاقد منابع آب شــیرین است و با چالش کم
آبی روبرو است .مردم این شهرستان در طول
سالهای گذشته مســائل و مشکالت کم آبی
زیادی را تحمل کردهاند .البته در حال حاضر
آب مورد نیاز شهرستان سیریک از  ۱۰حلقه
چاه واقع در دشــت «راونگ میناب» و یک
سایت آب شیرین کن در شهر سیریک تأمین
میشود .بسیاری از روستاهای این شهرستان
با تانکر آبرسانی میشــود و گاهی تا دو ماه
نوبت آبگیری به آنها نمیرسد.با این حال احمد
جمالدینی فرماندار سابق شهرستان سیریک در
روزهای آخر دوران فرمانداری خود از قافله
وعده بهره برداری آب شیرین کن زیارت عقب
نماند و در تاریخ  ۵اسفند ماه سال  ۱۴۰۰اعالم
کرد :برآورد نهایی ما و اجرایی ما این است که
آب شیرین کن زیارت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
به بهرهبرداری میرسد.
* آبشیرین کن زیارت اواخر خرداد ماه سال
جاری وارد مدار میشود

امــا فرمانــدار شهرســتان ســیریک در
ابتدای حضورش در ســیریک عنــوان کرد:
آب شیرین کن زیارت با  ۸۵درصد پیشرفت
فیزیکــی در اواخر خرداد ماه ســال جاری

« »۱۴۰۱وارد مــدار خواهد شــد.فرماندار
شهرستان سیریک اردیبهشت سال جاری با
اذعان به اینکه تا اواخر خرداد ماه سال جاری
مشــکالت تأمین آب شرب مردم سیریک بر
طرف خواهد شد ،گفت :حسب دستور مهدی
دوستی استاندار هرمزگان مبنی بر تأمین آب
شرب مردم شهرستان سیریک و تاکید بر تسریع
در راه اندازی آب شیرین کن زیارت و خط دوم
انتقال آب تلنگ به بخش بمانی ،انشاهلل تا اواخر
خرداد ماه ســال جاری مشکالت تأمین آب
شرب مردم صبور و نجیب شهرستان سیریک
برطرف خواهد شد.محمد رضا پاکروان یاد آور
شد :این آب شیرین کن در زمینی به مساحت
 ۹هزار متر مربع با اعتبار بالغ بر  ۸۰میلیاردی با
مشارکت کارخانه آجر مروارید بندر کوهستک
و شرکت تانا انرژی در ساحل روستای زیارت
بزرگ در حال احداث اســت.پاکروان با بیان
اینکه ،با تاکید و دستور استاندار تمام سعی و
تالش پیمانکار این است که تا پایان خرداد این
پروژه به سرانجام برسانیم ،افزود :با راه اندازی
این آب شیرینکن مشــکل تأمین آب شرب
روستاها و شهرهای شهرستان برطرف میشود.
وی در اینجا بر تــداوم فعالیتهای ضروری
یعنی آبرســانی به مردم ،تاکید کرد و افزود :با
توجه به اهمیت این نوع پروژهها درخصوص
سیستم مانیتوریگ ،دوربین مداربسته ،الزامات

تسهیل توزیع سیلندر گاز در بشاگرد

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان//
جلسه تسهیل توزیع گاز مایع در بشاگرد با
حضور فرماندار این شهرستان ،نمایندگان
سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی
موزع گاز مایع به میزبانی شــرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان
برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا ،در این نشست
معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان،
نماینده اداره کل امور روســتایی استانداری
هرمزگان ،فرماندار شهرســتان بشــاگرد،
مدیران عامل شرکتهای موزع و تأسیسات
ســیلندر پرکنی گاز مایع و همچنین مدیر و
مســئوالن منطقه حضور داشتند که راههای
توزیع مناسب و سهولت دسترسی به کپسول

گاز در این شهرســتان مورد بررســی قرار
گرفت.مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه هرمزگان در این جلســه گفت:
هیچگونه کمبود و محدودیتی در تأمین گاز
مایع مورد نیاز مصرفکنندگان در اســتان
نداریم.احمد ساالریفر اظهار کرد :همکاری
الزم با فرمانداری بشاگرد و نهادهای متولی
از جمله اســتانداری هرمزگان و ســازمان
صمت انجام شده و شرکتهای موزع ،گاز
مایع مورد نیاز را برابر تعهدات متقابل دریافت
کردهاند.یعقوبدادعلیزادهفرماندارشهرستان
بشاگرد نیز در این نشست با تشریح وضعیت
دسترسی جادهای و شرایط ارسال گازکش
به تأسیسات سیلندر پرکنی ،خواستار اهتمام

دادانهم

پرونده کالســه  140140920000493108شعبه دادگاه اصل  49قانون
اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001068210
شــاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران -
شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد -
قوه قضائیه
جم
گس
.
اجرایی فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد
داد تری هور ی اسالمی اریان
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشــکار :بتاریخ تیرماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالسه  140140920000493108تحت
نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم
ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شــماره /181/91213ن  -مورخه
 1401/03/25گردیــده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک
موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات
پرونده با اســتعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواســت ستاد یاد شده به شرح آتی
مبادرت به صدور تصمیم رای مینماید .
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه  21به
مساحت  2500متر مربع که حسب پاسخ شماره  422/1401مورخ  1401/02/20کارشناس رسمی
دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از
سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می باشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه
مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و
تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و
اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت
نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان
حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد
موظــف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین
تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود
را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید  .مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون
صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقی

رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

پدافند غیر عامل ،جلوگیری از حمله سایبری
به تأسیسات و اهمیت این پروژه به لحاظ رفع
مشــکالت کم آبی مردم با تاکید بر تسریع در
راه اندازی آب شیرینکن خواستار شد.
* تا دهه فجر امسال خط انتقال آب تلنگ به
سیریک و آبشــیرین کن زیارت در مدار قرار
خواهندگرفت

حسین رئیسی نماینده مردم شرق هرمزگان در
مجلس شورای اســامی بیان داشت :امیدواریم
که تا دهه فجر امســال خط انتقال آب تلنگ به
ســیریک و همچنین آب شیرین کن زیارت در
مدار قرار بگیرد و شــاهد رفع مشــکل کم آبی
در شهرستان سیریک باشیم.رئیسی اظهار کرد:
مسئوالن تأمین و ایجاد خط انتقال آب از تلنگ
به سیریک و تکمیل آب شیرین کن زیارت را باید
به سرانجام برسانند .امیدواریم که در دهه فجر این
دو پروژه به بهره برداری برسد.رئیسی با اشاره به
اینکه ،تا کنون این دو طرح بیش از  ۱۵۰میلیارد
تومان سرمایه گذاری شده است ،افزود :به منظور
رفع تنش آبی در شهرستان سیریک آبشیرین کن
زیارت با اعتباری بالغ بر  ۱۰۰میلیارد تومان و
خط انتقال آب تلنگ به سیریک با اعتباری بالغ
بر  ۵۰میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
بــا توجه بــه اهمیت و پیشــرفت ســاخت
آب شــیرین کن زیــارت در جلوگیری از رفع
تنشهای آبی در ســیریک ،الزم است مدیریت

بیشتر تمامی دســتگاههای متولی امر شد.
نماینده مدیرکل امور روســتایی استانداری
هرمزگان هم با اشــاره به تأکید اســتاندار
هرمزگان در زمینه ایجاد زیرســاخت الزم
اظهار کرد :برای ســازماندهی و هماهنگی
بین متولیان اقدامات مناسبی انجام شده است.
در ادامه پیرویمنش معاون سازمان صمت
اســتان نیز با اعالم اینکه هرگونه افزایش
قیمت سیلندر گاز غیرقانونی است ،تصریح
کرد :فروشندگان اعم از شرکتهای موزع و
عوامل توزیع موظف به رعایت قیمت مصوب
هستند.نمایندگان شرکتهای موزع و مدیران
عامل تأسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع نیز
با توضیح در مورد هزینههای انجام شده در
این زمینه ،اقدامات خود را در جهت تسریع
در توزیع و بهرهمندی شــهروندان بشاگرد و
روستاهای آن تشریح کردند.

آبفــای هرمزگان به صورت شــفاف اعالم کند
که علت عدم تکمیل این پروژه چیســت و دلیل
اینکه دستگاه متولی چرا به تکالیف ابالغی عمل
نکردهاند که موجب شده بهره برداری از این پروژه
عقب بماند ،یقین ًا هنگامیکه یک پروژه با تأخیر
مواجه میشود ،ممکن اســت عواقب زیادی و
همچنین هزینههای جبران نا پذیری برای صاحبان
پروژه که مردم هستند به همراه داشته باشد.
* آب ســیریک بــا تکمیل دو طــرح بزرگ
آبرسانی تأمین میشود

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب هرمزگان
با اشــاره به اینکه سیریک بدون هرگونه منابع
آب شــرب پایدار اســت ،گفت :تکمیل طرح
احداث آب شــیرینکن زیارت و تکمیل خط
انتقال تلنگ به ســیریک از جمله طرحهایی
اســت که تمام جمعیت این شهرســتان از آن
تأثیر میپذیرند.عبدالحمید حمزه پور در تشریح
جزئیات پروژه خــط دوم انتقال آب از تلنگ
میناب به ســیریک افزود :تاکنون  ۲۵۰میلیارد

ریال برای این طرح هزینه شــده است که برای
تکمیل خط انتقال  ۲۵کیلومتری نیازمند ۲۵۰
میلیارد ریال اعتبار دیگر هستیم.وی همچنین به
دیگر طرح بزرگ آبرسانی سیریک اشاره کرد و
بیان داشت :آب شیرینکن زیارت با هدف تأمین
نیاز آبی شهرستان سیریک با اعتباری افزون بر
یکهزار میلیارد ریال با ســرمایه گذاری بخش
خصوصی و در قالب خرید تضمینی از ســوی
آبفا در حال احداث است .ظرفیت تولید این آب
شیرین کن را سه هزار متر مکعب در شبانه روز
عنوان کرد.به گزارش مهر؛ حمزه پور یادآورشد:
برای تأمین نیاز آبی سیریک باید از منابع مجاور
و البته شیرین سازی آب دریا استفاده کرد که هم
اکنون این نیازها از منابع یاد شده تأمین میشود.
وی همچنین با قدردانی از توجه ویژه استاندار
هرمزگان بر مســاله آب و درنظر گرفتن اعتبار
ویژه برای تکمیل طرحها ،ابراز امیدواری کرد:
طرحهای مصوب در زمان مقرر به بهره برداری
برسد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قشم :

 ۵۳۰کارآموز از آموزشهای فنی و حرفهای قشم بهرهمند شدند
سرویس شهرســتان //رئیس مرکز آموزش فنی و
حرفه ای شهرستان قشــم اعالم کرد ۵۳۰ :کارآموز
طی چهار ماه گذشــته از سال  ۱۴۰۱در این شهرستان
آموزش های مهارتی را فرا گرفتند.

محسن ناصری با ارائه آمار عملکرد چهار ماهه مرکز
فنی و حرفه ای شهرســتان قشم ،اظهار داشت :آموزش
این تعداد کارآموز در  ۸۴دوره آموزشــی در یک مرکز
دولتی و  ۱۵آموزشگاه بخش خصوصی در مهارت های
مختلف بیانگر استقبال جوانان قشمی از مهارت آموزی
اســت.وی با بیان اینکه توانمند سازی نیروهای ماهر و
کارآمد مورد نیاز بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار از اهداف
برگزاری این آموزش ها است ،گفت :این آموزش ها در
رشــته های مختلف از جمله اتومکانیک ،برق خودرو،
لوازم ســرد کننده ،لوله کشــی ،کولر اســپیلت ،صنایع
ساختمان ،ایمنی HSE( ،ابنیه) ،خیاطی ،صنایع دستی،

آرایش و پیرایش زنانه ،فرش و نظایر آن ارائه شده است.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان قشــم
توضیح داد :اعطای سه مجوز آموزشی به دانشگاهها برای
برگزاری دوره های فنی و حرفه ای ویژه دانشــجویان،
اجــرای چهار دوره آموزشــی با ظرفیــت  ۶۷نفر در
پادگان هــای نظامی ویژه ســربازان و اعطای  ۶مجوز
آموزشــی به بخش خصوصی برای آموزشگاه های آزاد
ظرف سه روز کاری از دیگر عملکردهای چهار ماهه این
مرکز فنی و حرفه ای در نگین خلیج فارس است.
بــه گزارش ایرنا ،ناصری اضافــه کرد:برگزاری هفده
دوره های آموزشــی در صنایــع و صنوف و محیط کار
واقعــی و برگزاری آزمون تعیین صالحیت مهارتی برای
 ۳۸۳نفــر در بیش از  ۳۰رشــته فنی و حرفه ای نیز در
مدت یادشده از ســوی این مرکز فنی و حرفه ای انجام
شده است.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000491724شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001067635
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
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است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/90339ن  -مورخه 1401/03/25
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات
پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم رای مینماید .
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه  14به مساحت  2500متر مربع که حسب پاسخ شماره  415/1401مورخ 1401/02/20
کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می باشد با عنایت به جمیع
اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع
آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان
حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت
موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید  .مقرر است دفتر مراتب
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
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دادانهم

پرونده کالسه 140140920000493760شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001068782
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اساسی
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون
قوه قضائیه
گردشــکار :بتاریخ تیرماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالسه 140140920000493760شعبه شعبه تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/90828ن  -مورخه
 1401/03/25گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق
و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم رای مینماید .
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه  27به مساحت  2478/18متر مربع که حسب پاسخ شماره  429/1401مورخ 1401/02/20
کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می باشد با عنایت به جمیع
اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی با
تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود
دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت
امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و
تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید  .مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
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هم استانی های عزیز  ،کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :

در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش

اطراف محل را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اهواز

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۵:۰۰:۱۱
طلوع آفتاب ۰۶:۳۱:۴۵
اذان ظهر ۱۳:۲۲:۲۰
غروب آفتاب ۲۰:۱۱:۱۹
اذان مغرب ۲۰:۲۸:۵۶

اذان صبح ۰۴:۵۹:۰۱
طلوع آفتاب ۰۶:۲۷:۲۳
اذان ظهر ۱۳:۱۳:۳۷

اذان صبح ۰۴:۱۷:۱۷
طلوع آفتاب ۰۵:۴۶:۲۰
اذان ظهر ۱۲:۳۳:۳۲

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۴۲:۲۴
۰۶:۰۸:۴۱
۱۲:۵۱:۵۴
۱۹:۳۳:۳۵
۱۹:۵۰:۲۱

ورزشی

غروب آفتاب ۱۹:۵۸:۱۸
اذان مغرب ۲۰:۱۵:۲۴

غروب آفتاب ۱۹:۱۹:۱۱
اذان مغرب ۱۹:۳۶:۲۳

شیراز

اذان صبح ۰۴:۵۰:۰۳
طلوع آفتاب ۰۶:۱۹:۱۸
اذان ظهر ۱۳:۰۶:۴۷

غروب آفتاب ۱۹:۵۲:۴۱
اذان مغرب ۲۰:۰۹:۵۶

کرمان

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۴:۲۹:۵۱
طلوع آفتاب ۰۵:۵۹:۵۹
اذان ظهر ۱۲:۴۸:۴۲

اذان صبح ۰۴:۵۰:۲۸
طلوع آفتاب ۰۶:۲۱:۱۲
اذان ظهر ۱۳:۱۰:۴۲

اذان صبح ۰۴:۳۵:۲۰
طلوع آفتاب ۰۶:۰۷:۴۷
اذان ظهر ۱۲:۵۹:۳۰

غروب آفتاب ۱۹:۳۵:۴۹
اذان مغرب ۱۹:۵۳:۱۲

غروب آفتاب  ۱۹:۵۸:۳۶غروب آفتاب ۱۹:۴۹:۳۶
اذان مغرب  ۲۰:۱۶:۰۴اذان مغرب ۲۰:۰۷:۲۰

سپاهان نوین به فوالد هرمزگان منتقل میشود
سالجاری خبرداد.

احمد مــرادی افزود :با پیگیــری های بنده
و همراهی اســتاندار هرمــزگان و نمایندگان
هرمــزگان در مجلــس شــورای اســامی
جلســه ای بــا حضــور محمد یاســر طیب
نیا(مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه) ،وجیه
الــه جعفری(معــاون وزیر صمــت و رئیس
هیات عامل ایمیدرو) ،مهدی دوستی(اســتاندار
هرمزگان) و محمد آشــوری ،منصور آرامی و
سرویس ورزشــی  //عضو مجمع نمایندگان حمایت های فوالد هرمزگان از رشــته های اینجانب(نمایندگان هرمزگان در مجلس) برگزار
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی از تداوم ورزشی و توسعه زیرساخت های ورزشی در شد .وی با بیان اینکه در این جلسه تصمیمات

شهرام ساالری مقام نخست کسب کرد

ســرویس ورزشــی //
شــهرام ســاالری بــا ۹
امتیــاز مقــام نخســت
چهاردهمین دوره مسابقات

شطرنج ریتد سریع هرمزگان دور بــه ســرداوری فاطمه
را کسب کرد.
ســرفراز شــکوهی در سالن
در این مســابقه هــا که با زنده یاد بردیا گلهداری برگزار
شــرکت  ۶۷بازیکــن در  ۹شــد«.میالد ســلیمانیان» از

بندرعباس« ,مهدی زاهدی»
از بندرعباس و «عرشیا لونی»
به ترتیب مقام هــای دوم تا
چهارم را کسب کردند.
به گــزارش ایرنــا ،امتیاز
آورترین بازیکن بدون ریتینگ
«میــاد مریانــه همدانی» با
 ۶.۵امتیــاز از بندرعبــاس،
امتیاز آورترین پیشکســوت
«محمد علی فالح» با  ۶امتیاز از
بندرعباس ،امتیــاز آورترین
بازیکن زیر ۱۴ســال «سید
امیــر محمــد موســوی» با
 ۶امتیــاز از بندرعبــاس و
امتیاز آورترین بانو «هســتی
ایران نژاد پاریزی» با  ۵امتیاز
از بندرعباس معرفی شدند.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000491353شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره
.140140390001067141
شــاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد-
اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
قوه قضائیه
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
گردشکار :بتاریخ تیرماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالسه  140140920000491353تحت نظر است دادگاه
به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به
شماره /181/89725ن  -مورخه  1401/03/24گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده
منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص
درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم رای مینماید .
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه  10به مساحت  2500متر مربع که حسب پاسخ
شماره  410/1401مورخ  1401/02/20کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند
امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می باشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب
است و فاقد سابقه ثبتی می باشد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت
اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت
نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49
قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس
این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع
پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید  .مقرر است دفتر مراتب به ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدرالبیان
تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
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آگهی مزایده (نوبت اول )

شــعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگســتري بندرعباس به موجب پرونده بشماره بایگاني 0000912و كال سه
 140040920000235527در خصوص محکومیت محكوم عليه موســي احترامي کلوچاني فرزند علي در حق
محكوم له احسان رضا موسايي قرليوند فرزند غالمرضا که در راستاي اجرائیه صادره از شعبه دهم و محکومیت
محكوم عليه دو دونگ ملک ذیل از محكوم عليه توقیف و پس از کارشناســي  ،به شرح ذیل به مزایده گذاشته
قوه قضائیه
مي شود خالصه گزارش بازدید  :ملك مورد ارزيابي عبارتست دو دونگ از پالك  2338فرعي از  3اصلي واقع در دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
بخش  2بندرعباس به مساحت اعياني حدود  126متر مربع واقع در محله بهشت بندر خ کوشا کوچه کوشا  4پالك
 . 15يك باب منزل وياليي حدود  30سال ساخت داراي اسكلت مصالح باربر بنايي  ،سقف تیر آهني ضربي  ،نماي خارجي آجري و داخلي
گچ و رنگ  ،درب و پنجره آهني و به صورت دو قسمت مجزا در آمده است ملك مورد تنازع بر روی زمین اوقافي ساخته شده است  .داراي
انشعاب آب و برق ارزیابي  :با توجه به موارد فوق الذکر و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در ارزيابي  ،ارزش دو دانگ از اعیان آن جهت پایه
مزایده جمعا به مبلغ 150/000/000ریال معادل پانزده ملیون تومان تعیین و اعالم میگردد .فروش نقدي است  .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء
يك ماه مي باشد -2 .کلیه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هرجهت به عهده خریدار است  - 3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام
مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  % 10مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 2171295409008
نزد بانك ملي شعبه دادگستری تودیع یا از طریق کارتخوان موجود در اجرا پرداخت و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و در صورت ابطال يا عدم تایید تشریفات (بدلیل قانوني) توسط مقام قضایی حق هر گونه
اعتراضی از شرکت کننده و برنده مزایده سلب و ساقط مي باشد .
 -5مزایده در روز چهارشنبه ساعت  9مورخ  1401/06/01در محل دفتر شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع در رسالت
جنوبي کوچه فتح المبين مجتمع قضايي شهيد بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید
 -6 .در صورتیکه برنده تا يك ماه از جلســه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مســئول کسر احتمالي
قيمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات
وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده براي کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري بندرعباس
مراجعه نمایند .

سهرابي دوالبان  -دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس

پایه های اساســی حمایتی از ورزش اســتان
هرمزگان خواهد بود.
به گزارش ایسنا ؛ وی با بیان اینکه بکارگیری
مدیــران بومی و حفظ کادرفنــی موفق بومی
تیم های ورزشی به ویژه فوتبال فوالد هرمزگان
نیــز در اولویت اســت ،اظهار کــرد :باید از
حمایت های طیب نیا(مدیرعامل شرکت فوالد
مبارکه) ،وجیه اله جعفری(معاون وزیر صمت و
رئیس هیات عامل ایمیدرو) در همکاری برای
تحقق این خواسته مردم هرمزگان تقدیر و تشکر
کنم.

هرمزگان بر سکوی قهرمانی مسابقات فوتسال
دانش آموزان استثنایی کشور ایستاد

شطرنج ریتد هفتگی هرمزگان ؛

دوشنبه  10مرداد 1401
 3محرم 1444
سال بیستم و یکم شماره 3943
طالعبینی

خبری خوش برای ورزش هرمزگان ؛

مهمی برای اعتال و رشد ورزش هرمزگان گرفته
شد ،خاطرنشــان کرد :در این جلسه مقرر شد
با انتقال امتیاز سپاهان نوین به هرمزگان تحت
عنوان سپاهان نوین فوالد هرمزگان موافقت و
رشته های ورزشی در شرکت فوالد هرمزگان
همچنان به فعالیتشان ادامه دهند.
مرادی با اشاره به اینکه همچنین شرکت فوالد
هرمزگان در توسعه ورزش و زیرساخت ها و
کمک به هیات های ورزشــی نیز سهیم خواهد
بــود ،عنوان کرد :با موافقــت و حمایت طیب
نیا ،نیز فوالد هرمزگان در ســالجاری یکی از
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فروردین :

امروز کلمات به راحتی بر زبان تان جاری می شوند
و ممکن اســت قبل از این که متوجه شوید شما را
به دردســر بیندازند .حرف های زیادی برای گفتن
دارید ،انگار مدت زیادی احساســات تان در حال غلیان بودند.
تا به حال بدون شــک و تردید حرف می زدید ،اما دیگر تصمیم
گرفته اید که بیشتر احتیاط کنید .ممکن است پیام تان تکه تکه به
مخاطبان برسد ،پس حواس تان را جمع کنید که وضعیت را از این
که هست پیچیده تر نکنید .گذشته ها را کنار بگذارید ،بهتر است
ببخشید و با قلبی صاف رو به آینده حرکت کنید .
اردیبهشت :

دوست ندارید کسی با نقشه های شما مخالفت کند،
اما اگر دیدید که سرســختی شما مانع کارتان شده
بهتر است مصالحه کنید .خودتان فکر می کنید که راه
درست را در پیش گرفته اید ،اما اطرافیان تان از این که مشکالت
را ماســت مالی می کنید ناراحت اند .اکنون این فرصت را دارید
که یک کار بزرگ انجام دهید و بر همه ی نزدیکان تان اثر مثبت
بگذارید .باید تصمیم بگیرید :آیا رسیدن به اهداف خودتان برای
شما مهم است یا کمک رساندن به کسانی که دوست شان دارید؟
اگر قرار است راهی را در پیش بگیرید که دیگران کمتر در آن پا
گذاشته اند باید جرأت به خرج دهید و فداکاری کنید ،اما بدانید که
یک پاداش ارزشمند در انتظار شماست.
خرداد :

اکنون ذهن تان به سرعت به دنبال راه فرار می گردد.
دوست ندارید مستقیم ًا با کســی وارد دعوا شوید.
اص ً
ال مهم نیســت که چه نیت های خوبی در ســر
دارید ،فقط باید یاد بگیرید همان قدر که حرف می زنید به دیگران
هم گوش دهید .یک گفتگوی سازنده همه ی تردیدها و اختالفات
را از میان برمــی دارد و به همه این فرصت را می دهد تا حرف
شان را بزنند .
تیر :

ســرویس ورزشی  //تیم فوتســال دانش آموزی
هرمزگان ،قهرمان مســابقات فوتسال دانش آموزان
استثنایی کشور شد.

بیست و دومین دوره مسابقات فوتسال دانش آموزان
دارای نیــاز ویژه ذهنی به میزبانی مشــهد مقدس ،تیم

امروز سرشار از درگیری های احساسی است ،پس
هوشمندانه ترین راهکار این است که احتیاط کنید.
می توانید نا امنی هایی را که احســاس می کنید با
اعتماد به نفس تان خاموش ســازید ،برای این که مشکلی پیش
نیاید باید قبل از هر اقدامی همه چیز را از نو بررسی کنید .باید میانه
رو باشــید ،یعنی نه پنهان کاری کنید و نه بیش از اندازه اسرارتان
را به دیگران بگویید.

هرمــزگان در دیدار پایانی با نتیجه  ۶بر یک تیم فارس
را شکست داد و بر ســکوی قهرمانی ایستاد .در دیدار
رده بندی نیز کرمان  ۴بر  ۳خراسان رضوی را شکست
داد و ســوم شد.تیم هرمزگان با دریافت یک گل در این
دوره از رقابتها بهترین عملکرد از خود بجای گذاشت.

اعزام تیم خاتم هرمزگان سبک شوتوکان ایران به مسابقات کشوری

مرداد :

امروز قوه ی تخیل شما بیش از حد فعال شده است،
به همین خاطر ممکن اســت همــکاران تان اذیت
شــوند ،زیرا قبل از این که افکارشان را کامل کنند
وسط کارشان می پرید .آن ها ممکن است فکر کنند که به دنبال
جلب توجه هستید و دوست ندارید که دیگران هم در کانون توجه
قرار بگیرند .اکنون تصمیم دارید که برای رســیدن به اهداف تان
بیشتر تالش کنید .برای این که به مقصودتان برسید باید بگذارید
دیگران هم خودی نشان دهند.
شهریور :

اهداف تان آن قدر نوع دوســتانه به نظر می رسد
که بــه خودتان می گویید نکنــد راه احمقانه ای
را در پیــش گرفته اید .این کــه بخواهید دنیا را
تغییر دهید فکر خوبی اســت ،اما نباید نسبت به زندگی خودتان
بی میل شوید و خواسته های تان را نادیده بگیرید .باید راهی پیدا
کنید تا این رویاهای نوع دوســتانه را با نیازهای شخصی تان به
مرحله ی تعادل برسانید .باید برای خدمت به دیگران فکرتان را به
کار بیندازید و منطقی جلو بروید ،در این صورت می توانید به هر
چه می خواهید برسید.
مهر :

سرویس ورزشی  //تیم خاتم هرمزگان سبک شوتوکان ایران
به مسابقات کشــوری که محل برگزاری آن استان قم است،
اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛این مسابقات با حضور تمام استانها
بــه مدت  2دو روز در تاریخ  20الی 21مرداد ماه  1401برگزار
می شــود.گفتنی است تیم خاتم شــوتوکان ایران هرمزگان با
 16نفر شــرکت کننده یک داور ممتاز از استان هرمزگان و یک
ســر مربی و نماینده سبک استان شــرکت خواهد کرد  .اسامی
شــرکت کنندکان به شرح ذیل می باشــد  .امیر محمد امیدوار ،

ساتیارمهاجری ،برسام ریســی  ،امیر علی محمدی نیکو  ،امیر
حســین شجاع پوری  ،رضا درویشی  ،محمد رضا خسرو زاد ،
مهدی ابراهیمی ،محمد طا کبایی  ،پوریا حسن زاده  ،میکایل داره،
امیر علی داره  ،فرید خسرو زاد  ،ابوالفضل موسوی  ،محمد علی
پیشــدار ،امیر مهدی سحر خیز  ،مربی و سرپرست بهنام کبابی،
داور  :یاور پیشدار
گفتنی است حمید نیکزاد نخلی ،نماینده سبک شوتوکان ایران
هرمزگان از حمایت های مجتبی خاتمی برای اعزام این تیم قدردانی
کرد.

مسابقات فوتبال ساحلی بانوان بندرعباس برگزار شد

سرویس ورزشــی  //مسابقات فوتبال ساحلی بانوان شهرستان و ستارگان درخشــان و انصراف دو تیم سیریک و بشاگرد به دلیل
بندرعباس با شرکت چهار تیم برگزارشد.
شــرایط هوا به پایان رسید و ملیحه نورالدینی از تیم نیوسایپا با ۱۱
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مسابقات فوتبال ساحلی بانوان شهرستان گل خانم گل ،مژگان مهدی زاده از تیم نیوسایپا بهترین دروازه بان و
بندرعباس با شرکت چهار تیم نیوسایپا ،شهدای قائم ،شهرداری جاسک فاطمه یگانه از تیم شهدای قائم عنوان بهترین بازیکن را کسب کردند.

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه آقای پرویز آبگون فرزند شیرعلی مالک ششدانگ پالک ثبتی  3061فرعی از  -7اصلی به موجب دو
فقره استشهادیه محلی مدعی شده است که سند مالکیت پالک مزبور به شماره سریال  957175سری الف 85
تحت عنوان ششدانگ پارکینگ به مساحت  1689.45متر مربع واقع در دهبارز رودان بخش سه حوزه ثبتی رودان
قوهقضائیه
بندرعباس ذیل ثبت  16074صفحه  273دفتر جلد  109ثبت وسند مالکیت آن بنامش صادر و تسلیم گردیده
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ک
برابر
است که به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق
ثب
اداره ل تاسنادوامالکرهمزگان
ماده  120آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن نموده است لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه
هر کس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت  10روز
اعتراض خود را به این اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم اعتراض وعدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک
رودان مطابق ماده  120آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود  /16 .م/الف  -تاریخ انتشار1401/05/10 :

یحیی شیروانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

مفقودی
کارت شناسایی خودرو کامیونت باری کیا _ K4000پالک  61474قشم شخصی مالک
محمد گورانی شماره شاسی خودرو  KNCWJ2724C7618514شماره موتور JT620071
مدل  2012رنگ سفید مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

دوستان تان راضی و شاد به نظر می رسند ،اما چیزی
در رفتارشان هست که شــما را اذیت می کند .هر
چه بیشتر به کارهایشان فکر می کنید خشمگین تر
می شوید ،اما با خشمگین شدن نمی توانید چیزی به دست آورید.
بهتر است خودتان را برای مدتی در حاشیه قرار دهید .برای تغییر
روابط تان باید روی رفتار خودتان کار کنید .البته بهتر است نترسید،
بلکه سعی کنید اطرافیان تان را همواره دوست داشته باشید.
آبان :

در مســیر موفقیت قرار گرفته ایــد ،اما هنوز فکر
می کنید که باید پله هــای بعدی نردبان موفقیت را
با احتیاط و دوراندیشــی طی کنید .به احساس تان
اطمینان داشــته باشید و قبل از قدم بعدی کمی بیشتر صبر کنید.
نیت هایی را که در دل دارید صادقانه بر زبان آورید .اکنون زمان
از آن شماست.
آذر :

افــکاری درباره ی ماجراجویی به ســرتان زده که
همه ی فکر و خیال تان را درگیر کرده است .افکارتان
سرعت گرفته ،یعنی قبل از این که یک ایده را کام ً
ال
حالجی کنید مجبورید سراغ فکر بعدی بروید .شاید دیگران شما
را به خاطر این رفتارتان ســرزنش کنند ،اما شما نباید با خشم
جواب شــان را بدهید .به جای دعوا سعی کنید نظرات آن ها را
بشــنوید تا افکارتان را بهتر جهت دهید .بهتر است خودتان را به
امواج پیش رو بسپارید و مقاومت نکنید.
دی :

امروز ممکن اســت اطالعات مهمی را فاش کنید،
اما اگر حواس تان به زمان بندی نباشــد دیگر تأثیر
مثبتی نخواهید گذاشت .شاید از دست کسی ناراحت
شــوید ،اما دوســت ندارید که به خاطر انتقام گرفتــن از او به
احساسات اش لطمه بزنید .صادقانه و از صمیم قلب حرف بزنید
و عادل باشــید .متانت و خونسردی کمک تان خواهد کرد تا راه
آرامش را پیدا کنید.
بهمن :

اکنــون بین اقداماتــی که در پیش مــی گیرید و
احساســات درونی شــما تضاد وجود دارد .شاید
دیگران تشــویق تان کنند که دست به خطر بزنید،
زیرا به توانایی های شما باور دارند .اما عجله نکنید،
اگر احساسات تان را بگویید آشفتگی بیشتر خواهد شد .اگرچه
دوست دارید که هر چه سریع تر به خط پایان نزدیک شوید ،اما به
شما توصیه می شود که آهسته گام بردارید.
اسفند :

تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره ممکن است دنیای شما
را از این رو به آن رو کنند .شاید از قدم بعدی مطمئن
نباشید ،اما بهتر است شرایط حاضر را بپذیرید و آن را
انکار نکنید .حواس تان باشد که برای خالص شدن از این وضعیت
دســت به کارهای عجوالنه نزنید .خودتان را باور داشته باشید و
بدانید که می توانید بر همه ی مشکالت غلبه کنید.

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

گروه گزارش  //مدیر ایمنی ،بهداشت و
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به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ علی اکبر
محمود صالحی ،در خصوص کسب نشان
ایمنی جنوب شرق کشور توسط این شرکت
بیان کرد :ایده اعطای نشان ایمنی از چهار
سال قبل در استان کرمان مطرح شده و در
این زمینه کمیتهای متشکل از اداره بازرسی
کار ،دانشــگاه ،کانون متخصصین ایمنی و
مرکز تحقیقات و تعلیمات کار استان کرمان
مبتکر این طرح بودند که طی توافق صورت
گرفته با مقامات اداره تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی استانهای هرمزگان و سیستان و
بلوچستان قرار شد طرح در سطح این سه
استان اجرا شود .طی نظامنامه تدوین شده
و بر اســاس معیارهای قابل اندازهگیری و
مهم در حوزه ایمنی ،صنایع در ســطح سه
استان مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین
عملکرد مدیران  hseصنایع نیز با معیارهای
از پیش تعیین شده ارزیابی شدند .واحدهایی
که امتیاز باالی  ۹۳از  ۱۰۰را کسب کردند،
نشان ایمنی درجه  ۱دریافت میکنند که در
این رابطه شرکت فوالد هرمزگان تنها واحد
صنعتی بود که در سطح استان هرمزگان این
امتیاز را کســب کرده است .همچنین مدیر
 hseشرکت فوالد هرمزگان نیز طی ارزیابی
انجام شده نشان ایمنی درجه  ۲دریافت کرد.
مدیر  HSEشــرکت فــوالد هرمزگان با
اشــاره به معیارهای مورد ارزیابی در این
طرح خاطرنشــان کرد :بهروزترین مسائل
ایمنی و بهداشت حرفهای مورد بررسی قرار
گرفته که مهمترین آنها حرکت به ســمت
حادثه صفر ( )Zero Accidentاست.
خوشــبختانه آمار حوادث شــرکت فوالد
هرمزگان با توجه بــه اهداف و برنامههای
هدفمند تدوین و اجرا شده از سال  ۱۳۹۰تا
کنون کاهشی بوده و حرکت به سمت حادثه
صفر را به خوبی اجرا کرده اســت.محمود
صالحی تاکید کرد :تهیه و تدوین گردشکارها
و دســتورالعملهای ایمنی و جاریسازی

امام حسین (ع)  :همنشینی با افراد الابالی موجب بدگمانی است
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مدیر ایمنی ،بهداشت و محیط زیست فوالد هرمزگان عنوان کرد

تعهد مدیریت فوالد هرمزگان به بهبود ایمنی
نقش موثر فرهنگسازی ایمنی در کاهش حوادث

آنها در شرکت فوالد هرمزگان با بهرهگیری
از انتقال دانش فنی و همچنین اســتفاده از
تجــارب و دانش موجود در بخش HSE
شرکت فوالد مبارکه یکی از مزیتهای بوده
که در این ارزیابی مورد توجه داوران قرار
گرفت.مدیر  HSEفوالد هرمزگان با اشاره
به مزیتهای این شــرکت در حوزه ایمنی،
مطرح کرد :از جمله مزیت قابل اشاره دیگر
که در هیچ یک از صنایع استان وجود ندارد،
میتوان به پیادهسازی نظام پیشنهادات کارت
سبز اشاره کرد .این نظام مشارکتی به منظور
درگیر کردن کل کارکنان در بحث ایمنی بوده
و نقش ارزندهای در فرهنگسازی ایمنی در
سازمان ،رفع نقاط نا ایمن و کاهش حوادت
داشته است؛ به طوری که هر فرد با استفاده

از دفترچه سبز میتواند هر گونه خطر ناشی
از شرایط ناایمن ،رفتار ناایمن و شبه حوادث
در هــر نقطهای از شــرکت را در صورت
مشاهده یاداشــت کند و پس از گزارش به
مافوق و طبق سازوکار سازمانی ،مسئولین
مربوطه متناسب با نوع خطر موضوع را باید
پیگیری و رفع کنند .پس از تایید رفع خطر
ثبت و گزارش شده توسط مسئول مربوطه
در نهایت برگــه به واحد ایمنی ارجاع داده
شده و درصورت تایید اثربخشی آن توسط
کارشــناس ایمنی برای فرد پیشنهاددهنده
پاداش منظور میشــود .از آنجایی که ارائه
پیشــنهاد در این زمینه ســقف ندارد ،افراد
میتوانند هر تعداد پیشنهاد را ثبت و گزارش
کننــد .در پایان هر ماه هم بــه افرادی که

بیشترین پیشــنهاد را داده باشند ،عالوه بر
پاداش ،عکس آنها در ماهنامه فوالد چاپ
و از آن.ها به عنوان نفرات برتر ایمنی تقدیر
خواهد شــد .وی اضافه کرد :یکی دیگر از
ویژگیهایی که در فــوالد هرمزگان مورد
توجه ارزیابان قرار گرفت ،سیستم ارزیابی
عملکرد ایمنی واحدها و پیمانکاران است
که تحت عنوان گردشکار ارزیابی عملکرد
شرکت فوالد هرمزگان به طور ماهیانه اجرا
میشود .در این رابطه عملکرد ایمنی تمامی
واحدها و مجموعه پیمانکاران طی هر ماه و
بر اساس معیارهای قابل اندازهگیری مورد
ارزیابی قرار گرفته و در صورت نگرفتن حد
نصاب امتیاز از پیش تدوین شــده ضریب
منفی به پاداش ماهیانه افراد آن واحد خورده

بررسی سیالب اخیر از زبان پدر هیدرولوژی آبهای زیرزمینی ؛

برای مقابله با سیل ،پیش از فناوری به مدیریت نیاز است

به اعتقاد محقق برجســته حــوزه هیدرولوژی
دانشگاه شیراز رعایت حریم رودها و حفظ جنگلها
تنها راهکار بنیادی برای مقابله با سیل است و این در
حالیست که ساخت و ساز در حریم رودها و توسعه
باغات در اطراف آن و کاهش فضای عبور آب موجب
شده اســت تا در زمان سیل ،آب با سرعت بیشتر
حرکت کند و مخاطــرات و خرابیهای زیادی را بر
جای بگذارد.

شــهر «ونیز» روی آب شناور نیست ،بلکه در یک
جای خلیج مانند ساخته شده است .باال آمدن آب دریا
«مد» معمولی است ،به این معنا که
در این شهر بهغیر از َ
در «ونیز» بهویژه در بهار و پاییز سطح آب به اندازهای
باال میآید که رفتوآمد را مختل میکند و کوچه پس
کوچههای شهر پر از آب میشود .درست مانند سیل.
«مد» معمولی هنگامی که با طوفان و امواج همراه باشد،
َ
موجب باال آمدن آب بیش از حد معمول میشود ،ولی
این مساله برای ساکنان «ونیز» یک امر عادی است و
از سال  ۲۰۰۳پروژه سد دریایی متحرک در دست اجرا
است تا از این طریق با این پدیده باال آمدن آب مقابله
کنند.در هلند نیز در سال  ۱۹۵۳سیلی مهیب رخ داد و
طی آن  ۱۸۰۰نفر قربانی این سیل شدند و این اتفاق
موجب شــکل گیری پروژه مهم «دلتا» در هلند شد،
پروژهای که نشان داد میتوان با اقداماتی ،هم طبیعت
را پاس داشــت و هم از خطر ســیل در امان بود .با
بهرهگیری از رویکردهای علمی و دانش تخصصی ،هم
اکنون هلندیها پرچمدار کنترل سیل در جهان هستند
و به این توانمندی شهرت دارند«.دلتا» مجموعهای از
پروژههای عمرانی و ســاخت و ساز در جنوب هلند
است که با هدف حفاظت از منطقه وسیعی از زمینهای
اطراف دلتای راین-موز-شــلده از دریا انجام شده و
شــامل چندین سد ،بند سیلگیر ،سد سلولی ،آببند،
خاکریز و موانع طوفان است که از سال  ۱۹۵۰و کمی
پس از جنگ دوم جهانی شروع شد و در سال ۱۹۹۷
با ساخت ســد دفاعی تکمیل شد .عملیات «دلتا» از
سوی انجمن مهندسان عمران آمریکا به عنوان یکی از
عجایب هفتگانه جهان مدرن اعالم شده است .توکیو به
عنوان پرجمعیتترین کالنشهر جهان همواره در معرض
خطر ســیل و آب گرفتگی قرار داشته ،به گونهای که
بارندگی شدید همراه با زلزلههای ویرانگر و سونامی،
توکیو و شهر بندری یوکاهاما را مبدل به خطرناکترین
منطقه پرجمعیت جهان از منظر گرفتاری در این بالیای
طبیعی کرده اســت ،ولی ژاپنیها از یک روش کامال
متفاوت با عنوان «سامانه زیرزمینی کنترل سیل» برای
مقابله با سیل استفاده میکنند .این سامانه در واقع یک
سازه زیرزمینی عظیم اســت که از طریق تونلهایی
ارتباط میان آن برقرار میشود.این سازه زیرمینی از ۵
سیلو به ارتفاع  ۶۵متر و قطر  ۳۲متر تشکیل شده که
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خاک ایران را عریان نکنیم
که طرحهای عمرانی که پیرامو ن رودها ساخته میشود
مانند پلهایی که در مســیر رودها ساخته میشود و
یا دیوارههایی که در اطراف رودها احداث میشــوند،
مورد بررســی قرار گیرند تا ببینیم که آیا این سازهها
بر اساس محاسبه مهندســی تاسیس شدهاند یا خیر.
بسیاری از این سازهها بر اساس محاسبات مهندسی
نبوده ،بنابراین زمانی که سیلی در منطقهای رخ میدهد،
تخریب میشوند.رییســی تاکید کرد :اینها بخشهای
فناوری است که باید نسبت به آنها تجدید نظر شود و
کشور نیز از نظر فناوری و علمی در این حوزه کمبودی
ندارد و هیدرولوژیستهای کشور با این موضوعات
آشنا هســتند ولی باید مدیریت شود .از این رو تاکید
میشود که در وهله اول حریم رودها رعایت شود و در
وهله دوم ،جاهایی که بدون در نظر گرفتن معیارهای
مهندسی ،دستکاری شــده است ،مورد بازنگری قرار
گیرد.

با  ۶.۴کیلومتر تونل به یکدیگر متصل شدهاند .سیلوها
در عمق  ۵۰متری زمین قرار دارند و هر ســیلو بطور
مستقل دارای آبگیر است .در انتهای این سامانه یک
مخزن آب بسیار بزرگ در عمق  ۲۲متری زمین قرار
دارد که با طول  ۱۷۷متر ،عرض  ۷۸متر و ارتفاع ۲۵
متر .این مخزن در واقع وظیفه تنظیم فشار سامانه را بر
عهده دارد و با استفاده از پمپهای قدرتمند میتواند
هر ساعت  ۲۰۰تن آب را به رودخانه «ادوگاوا» تخلیه
کند.در ایران اما وضعیت به گونه دیگر است .ما نه تنها
برای مقابله با سیل اقدام خاصی انجام ندادهایم ،بلکه با
تخریب جنگلها و مراتع ،به حریم رودها تجاوز کردیم
و با ساخت و ساز در آنها و توسعه کشاورزی ،مسیر
عبور آب را کاهش دادیم و به گفته دکتر رییسی ،عضو
هیات علمی دانشگاه شیراز این اقدام موجب شده است
که مسیر عبور آب باریکتر شود و در نتیجه سرعت
عبور آب بهویژه در زمان سیل افزایش یابد.وی معتقد
اســت ما برای مقابله با سیل قبل از هر چیزی نیاز به * توانایی جذب خاک در جذب آب سیالب
عملیات آبخیــزداری و مدیریت منابع آب داریم تا بر عضو هیات علمی دانشــگاه شــیراز به بیان اثرات
اساس اصول و محاسبات مهندسی اجازه ندهیم حریم فرونشســت در جذب آب سیالب پرداخت و خاطر
نشــان کرد :فرونشســت در این زمینه اثرات زیادی
رودها دستخوش تغییر شوند.
* اصالح حریم رودها تنها راه رهایی از آسیبهای ندارد ،چون این الیههای سطحی خاک است که میزان
سیل
ورود به زیر زمین را کنترل میکند .به عبارت دیگر در
پروفسور عزتاهلل رییسی ،استاد رشته هیدروژئولوژی فرونشست حجم آب زیرزمینی کاهش مییابد ،ولی در
بخش علوم زمین دانشکده علوم پایه دانشگاه شیراز و سیالب موضوع این است که چه میزان آب میتواند در
پدر هیدرولوژی آبهای زیرزمینی در ایران  ،در پاسخ زمیــن نفوذ کند.وی اضافه کرد :خاک این خاصیت را
به این سوال که برای مقابله با سیل فناوری مورد نیاز دارد که در بارندگیهایی که تا  ۵۰میلیمتر در ساعت
اســت یا مدیریت ،گفت :برخورد با این حوزه قبل از رخ دهــد ،همه آن را جذب میکنــد و زمانی که این
هر چیزی به مدیریت نیاز دارد .بایستی حریم رودها میزان به باالتر از  ۵۰میلیمتر میرسد ،رواناب ،ایجاد
رعایت شــود و در این زمینه نیاز داریم که حریمهای میشود.
رودهای کشــور را اصالح کنیم و راهی به غیر از این برای حفظ نفوذپذیری خاک حفظ مراتع و جنگلها
نداریم .چنانچه که امســال مشاهده کردیم در یکی از و اینکه خاک کشور را عریان نکنیم ،بسیار حائز اهمیت
مناطق گردشگری ،ساختمانهایی که در اطراف حریم است.دکتر رییسی خاطر نشــان کرد :از این رو عدم
رودها ساخته شده بود را خراب کردند.وی اضافه کرد :زراعت در شیب و حفظ خاک توسط پوشش گیاهی
موضوع مهم دیگر در برخورد با مخاطره سیل این است در کاهش آسیبهای ناشی از سیل بسیار میتواند مهم

باشد؛ چرا که وجود پوشش خاک ،سرعت سیالب را
میگیرد.وی ادامه داد :مشــکلی که ما در سیل داریم،
این اســت که در مدت کوتاهی ،حجم زیادی آب از
منطقهای عبور میکند ،ولی اگر مراتع و جنگلها حفظ
شود ،سرعت آب در برخورد با این پوشش گیاهی کم
میشود و این موضوعی است که ما در ایران کمتر به آن
توجه کردیم و باز هم تاکید میکنیم ،در این زمینه باید
به حفظ حریم رودها و حفظ مراتع و جنگلها توجه
کنیم تا از این طریق ســرعت سیل را کاهش دهیم و
خسارات کم شود.

* آیا آب سیالب قابل ذخیرهسازی است

این عضو هیات علمی دانشــگاه شیراز در پاسخ به
این ســوال که آیا آب سیالبها قابل ذخیرهسازی و
بهرهبرداری اســت ،توضیح داد :رسوباتی که همراه با
ســیل میآید ،حاوی حجم زیادی از سنگ ریزهها و
ت است و اگر بخواهیم وارد سد
حتی سنگهای درش 
کنیم ،این رســوبات ،از ظرفیت سدها میکاهد و اگر
وارد تغذیه مصنوعی کنیم ،این سازهها دارای ضخامت
کمی هستند و در نتیجه موجب پر شدن آنها میشود.
از سوی دیگر اگر همراه این سیالب ،رسوبات دانهریز
باشــد ،به مرور زمان خلل و فرج تغذیه مصنوعی را
مسدود میکند و موجب کاهش نفوذ خواهد شد.رییسی
با تاکید بر اینکه سیالبها دارای دوره بازگشت هستند،
اظهار کرد :این رخدادها هر  ۱۰تا  ۲۰سال یک بار به
وقوع میپیوندند؛ از این رو از نظر اقتصادی به صرفه
نیســت تا برای جمع آوری آبهای ناشی از سیالب،
برنامهریــزی خاصی صورت گیرد؛ لذا این موضوعی
که دائما مطرح میشود چرا از آب سیالبها استفاده
نمیشود ،از نظر جنبههای علمی ،صحیح نیست.این
استاد دانشگاه شــیراز تاکید کرد :در این زمینه مساله
اصلی که مطرح میشود و باید بر روی آن تکیه شود،
این اســت که رودخانه بخشی دارد که آب پایه از آن
عبور میکند و بخش دیگر آن حریم است که در این
بخش ،آب رودخانه به ندرت عبور میکند و تنها زمان
سیل شاهد ورود آب به محوطه حریم رودها هستیم.
با توجه به اینکه سیالب دارای دوره بازگشت بوده و
دوره بازگشت آنها نیز متغیر است و زمانی که این دوره
بازگشت طوالنیتر میشــود ،شروع به ساختوساز
و یا توســعه باغات در حریم رودها میشود و با این
اقدامات ،حریم رودها گرفته میشــود.وی در پایان
گفت :در این صورت با رخداد سیل ،آب وارد کوچهها
و خیابانها میشود ،ضمن آنکه سرعت عبور آب نیز
افزایش مییابد .اگر آب در حریم خود حرکت کند ،به
طور طبیعی در جریان است ،ولی اگر مسیر حرکت رود
کاهش یابد ،ارتفاع عبور آب دو ،ســه و یا چهار برابر
شده و بر سرعت عبور آب افزوده میشود و در نتیجه
سیل آثار مخربتری را بر جای خواهد گذاشت/.ایسنا

و افراد به طور مستقیم نتیجه عملکرد ضعیف
خود را حس میکنند .از آنجایی که میانگین
نمــره واحدهای تولیدی بــرای واحدهای
ستادی نیز محاســبه و منظور میشود .در
صورت ضعیــف عمل کــردن واحدهای
عملیاتی ضریب منفــی متوجه واحدهای
ستادی هم میشود و به نوعی میتوان گفت
کل ســازمان هر ماه اهمیت نتیجه عملکرد
ایمنی سازمان را حس کرده و تالش جمعی
جهت بهبود عملکرد ایمنی صورت میگیرد.
از طرفی واحدهایــی که عملکرد باالتر از
هدف را کسب کنند نیز تشویق میشوند و
پاداش بیشتر و متناسب با امتیاز کسب شده
خواهد بود.محمود صالحی ادامه داد :از جمله
مزیت دیگری که منجر به اعطای نشان ایمنی

درجه  ۱در سطح اســتان به شرکت فوالد
هرمزگان شد ،پیادهسازی ایزو  ۴۵۰۰۱در
حوزه ایمنی و بهداشت حرفهای در شرکت
بوده که طی دو دوره ممیزی شرکت SGS
این گواهینامه استاندار تایید شده است که
خود نشــان از پیادهسازی و اجرای تمامی
استاندادهای ایمنی و بهداشت حرفهای در
سطح ســازمان را دارد .در پایان مهمترین
ویژگی که بیشترین امتیاز را در این ارزیابی
به خود اختصاص داد و منجر به کسب نشان
درجه  ۱ایمنی در شــرکت فوالد هرمزگان
شد ،تعهد مدیریت شرکت فوالد هرمزگان به
نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در سطح شرکت
از ابتدای راهاندازی تا کنون بوده است .این
تعهد مدیریت را میتوان در قالب تدوین و
اجرای اهداف استراتژیک شرکت در حوزه
ایمنی و سالمت بررسی کرد .به طوری که
کل ســازمان تعهد خود را به رعایت کلیه
مقررات ایمنی و بهداشت سازمان از طریق
تدوین برنامهها و اقدامات موثر در این زمینه
ارائه میکند و اجــرای این برنامه از طریق
شاخصهای در نظر گرفته شده به صورت
دورهای ارزیابی میشود .همه واحدها خود
را ملزم به تحقق این اهــداف کردهاند .این
اهداف ازجمله موارد مورد نظر مدیرعامل
شــرکت به عنوان باالترین مقام سازمانی
است که همواره خود را متعهد به رعایت این
موضوع میداند .این تعهد بدان معنی است
که در تمام ســطوح مدیریتی سازمان التزام
عملی به تحقق اهداف ایمنی و بهداشــت
وجود دارد .مدیــر  HSEفوالد هرمزگان
در پایان گفت :از حمایتهای مدیرعامل،
معاونین ،مدیران ،سرپرستان و سایر کارکنان
شرکت فوالد هرمزگان اعم از بخش امانی و
پیمانکاران که عملکرد آنها منجر به کسب
این نشان ایمنی در سطح استان شد ،تقدیر و
همچنین از همکاران پرتالش و نقشآفرین
واحد ایمنی ،مهندس شــکری زاده رئیس
ایمنی و آتشنشانی ،کارشناسان و بازرسین
ایمنی و دیگر همکاران تشکر میکنم .قطعا
نگاه ســازمانهای بازرسیکننده بیرونی به
شرکت فوالد هرمزگان تغییر کرده و سطح
انتظار آنها باالتر از قبل است ،این موضوع
مسئولیت واحد  HSEشرکت را در حفظ و
ارتقاء شرایط موجود چندبرابر خواهد کرد.

