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استاندار هرمزگان خبر داد 

ارتقای جایگاه
 آموزشی هرمزگان 
2به رتبه ۱۵ کشوری

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

گروه خبر // احمد مرادي نماینده مجلس شــوراي اســامي در آئين تودیع معارفه رئيس 
بيمارستان كودكان بندرعباس با اشاره به مشــكات احداث ساختمان جدید بيمارستان 
كودكان گفت:  در دولت گذشته قرار بود براي ساختمان جدید بيمارستان كودكان، ده ميليارد 
تومان دولــت و ده ميليارد تومان خيرین پرداخت نمایند اما علي رغم انجام تعهد خيرین، 
تعهد دولت پرداخت نشد و كار ساخت این بيمارستان متوقف ماند و باعث شد هزینه ساخت 
بيمارستان به ده برابر افزایش یابد.لذا پيگيري هاي اوليه و مساعدت وزیر نفت وقت منجر به 
پاي كار آمدن مدیران پاالیشگاه نفت بندرعباس شد كه با دلسوزي هيئت مدیره و خصوصا 

مهندس نامور مدیرعامل پاالیشگاه بيش از ٢٠٠ ميليارد تومان براي ساخت بيمارستان ١٢٠ 
تختخوابي كودكان در نظر گرفته شد.

به گزاش خبرنگار دريا ؛وی گفت: 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، در آخرين اقدام نيز براي 
رفع مشكالت تكميل بيمارستان ١٢٠ تختخوابي ارتش، چند روز قبل جلسه اي با امير ايراني فرمانده 
نيروي دريايي ارتش داشتم كه مقرر شد رفع موانع موجود طي نشست مشترك با وزير بهداشت و 

فرماندهان نيروي دريايي پيگيري گردد. 

ادامه از تیتر یک //
همچنين با مساعدت استاندار و پيگيري مجدانه ايشان 
مقرر شده اســت شركت نفت ســتاره جهت تكميل 
ســاختمان جديد بيمارســتان ٢٦٤ تختخوابي مركز 
درماني شهيد محمدي ٣٠٠ ميليارد 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 

مراحل اوليه ساخت بود.
از همــه مديران پااليشــگاه نفت بندرعبــاس براي 
 تقبل هزينه هاي ســاخت بيمارســتان جديد كودكان 

تشكر مي كنم.

 در پايان اين مراسم از خدمات ٢٠ساله دكتر عبدالمجيد 
ناظمي بعنوان رئيس ســابق بيمارستان كودكان تقدير 
 و دكتر حســابي بعنوان رئيس جديد اين بيمارســتان

 معرفي شد.

احمد مرادي در آئین تكريم و معارفه رئیس بیمارستان کودکان بندرعباس عنوان کرد 

جبران بخشي از عقب ماندگي سرانه درماني هرمزگان تا پایان سال

گروه خبر // معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشكی هرمزگان ضمن تسليت 
ایام  سوگواری سرور شهيدان حضرت 
ابا عبداهلل الحسين )ع( گفت: با توجه 
عزاداری ساالر  مراســم  برگزاری  به 
شهيدان در ایام محرم و صفر، اهميت 
سامت عزاداران این را می طلبد كه 
مدیریت كنترلی و پيشگيری به ویژه 
كنترل عوامل محيطی در راستای حفظ 
و ارتقای ســامت عزاداران با اولویت 
كنترل بيماری كووید١۹ )أميكرون( و 
توجه به توسعه واكسيناسيون ُدزهای 
یادآور به صورت جدی مورد توجه قرار 

گيرد.
به گــزارش خبرنــگار دريــا ؛ دكتر 
عبدالجبــار ذاكری با اشــاره به اينكه 
عدم رعايت موازين بهداشتی در توزيع 
نذورات بــه صورت پخــت غذا، در 
مراســم عزاداری، در مساجد، تكايا و 
هيئت ها و موكب ها می تواند احتمال 
بروز بيماری های مرتبط با آب و غذا 
به ويژه بيماری های عفونی روده ای و 
همچنين عدم رعايت بهداشت فردی و 
محيطی می تواند بيماری های مرتبط با 
محيط از جمله بيماری های تنفسی به 
ويژه كوويد ١9 )أميكرون(، آبله و التور 
را افزايش دهد، بنابراين بايد به نكات 

ذيل  توجه داشت:
١- برنامــه ريزی برگزاری مراســم 
ترجيحًا بر اساس طرح جامع مديريت 
هوشــمند در اماكن و فضاهای باز و 
تكايا و حسينيه ها و مساجد و هيئت ها 
با رعايت فاصله گــذاری و تجمعات 

حداقلی
٢- رعايت كاهش ســاعات برگزاری 

مراسم )حداكثر دو ساعت(
٣- دسته َروی به صورت محلی انجام و 
جابجايی شهر به شهر، ممنوع می باشد.
٤- اســتفاده از طبل، سنج و وسايل 
مشــابه در برگزاری مراسم با اولويت 
شــخصی بودن مجاز اســت در غير 

ايــن صورت با انجــام گندزدايی قبل 
از استفاده شــخص بعدی منعی ندارد. 
بديهی است مراسم سينه زنی و زنجير 
زنی با رعايت فاصله ايمن و استفاده از 

ماسك در تجمعات مجاز ميباشد.
٥- ضرورت رعايــت فاصله گذاری 

اجتماعی در مراسم عزاداری
٦- استفاده از ماسك به صورت مستمر

۷- اجرای دقيق پروتكل های بهداشتی 
مرتبط با مراسم و نذورات

وی بــه تشــديد نظارت بــر اجرای 
پروتكل هــای بهداشــتی مرتبــط با 
عزاداری توســط بازرســان بهداشت 

محيط تاكيد كرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد 

رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام عزاداری محرم 

احمد مرادي در آئین تكريم و معارفه رئیس بیمارستان کودکان بندرعباس عنوان کرد 

جبران بخشي از عقب ماندگي 
سرانه درماني هرمزگان تا پايان سال

 با توجه به كمبود شدید سرانه تخت بيمارستاني نسبت به استاندارد كشوري، طي این سال ها تمام تالشم را كرده ام تا وضعيت فعلي بهبود یابد

گروه خبر// مدیرعامل شركت توزیع نيروی برق 
استان هرمزگان از كشف مزرعه استخراج رمز 

ارز غيرمجاز با 6 هزار دستگاه ماینر خبر داد.
 بــه گزارش خبرنگار دريا ؛ محمد كريمی گفت: 
ايــن مزرعه در يكی از نواحی صنعتی اين جزيره 
كشف شــد كه از طريق 8 دستگاه ترانسفورماتور 
به ظرفيت ٦٣٠ كيلوولت آمپر تغذيه می شد. اين 

مزرعه در هنگام روشــن بودن همه دستگاهها به 
ميزان ٤٥ مگاوات برق مصرف می كند كه در نوع 

خود حجم بسيار زيادی است.
 مزرعه غيرمجاز استخراج ارز ديجيتال با دستور 
قضايی توســط نيروی انتظامی پلمــپ گرديد. 
مديرعامل شركت توزيع نيروی برق در ادامه گفت: 
ايجاد مزرعه و استخراج ارز ديجيتال تابع قوانين 

و مقررات خاصی اســت كه متقاضيان با دريافت 
مجوز و اســتفاده از برق با تعرفه مشخص نسبت 
به راه اندازی قانونی آن اقدام می كنند. استفاده از 
دستگاههای غيرمجاز با استفاده از برق خانگی و 
كشاورزی عالوه بر اينكه اقدامی غيرقانونی است، 
باعث فشار به شبكه و در برخی مواقع قطعی برق 
می شود. كريمی همچنين از هم استانی ها خواست 
در صورت مشاهده استفاده غيرمجاز دستگاههای 
رمز ارز مراتب را از طريق شــماره تلفن ١٢١ يا 

اپليكيشن برق من اعالم نمايند.

كشف مزرعه غيرمجاز استخراج رمز ارز در قشم

21

نسخه پیچی برای بی خانه ها و خانه های فرسوده در هرمزگان
صفحه 2 را بخوانید

دی
مرا

ل 
سو

در
حم

س: م
عک



پشت پرده سیاست 

است كه در ١٥  ژوئن ٢٠٠١ ميالدی در شانگهای چين تاسيس شد. روسيه،   
چين، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكســتان و ازبكستان اعضای موسس اين 
سازمان محسوب می شوند. سازمان همكاری شانگهای كه در ابتدا با اهداف 
امنيتی و نظامی فعاليت خود را آغاز كرد، به تازگی به گرايش های اقتصادی 
ويژه ای متمايل شــده اســت. يك دليل اصلی جاذبه های سازمان همكاری 
شانگهای، همين فعاليت های اقتصادی و تجاری است كه بسياری از كشورهای 
منطقه و جهان تمايل خود را به پيوســتن به آن ابراز كرده اند. آمريكا و تركيه 
از جمله كشورهايی هســتند كه برای پيوستن به سازمان همكاری شانگهای 
درخواست داده اند، به همين دليل ترديدی نيست كه سازمان همكاری شانگهای 
از بزرگ ترين و اثرگذارترين سازمان های بين المللی در جامعه جهانی است كه 
دو عضو از پنج عضو شورای امنيت سازمان ملل و چهار قدرت هسته ای جهان 
را در خود جای داده است.با موقعيت فعلی سازمان همكاری شانگهای و روند 
تحريم های آمريكا و متحدان غربی اش عليه دولت های مستقل جهان  بايد 
گفت، سازمان همكاری شانگهای يكی از مهم ترين تشكل های بين المللی در 

جهان است كه می تواند تحريم های ناعادالنه آمريكا را خنثی كند.
ماموریت ناکام یک جاسوس نیابتی

سربازان گمنام امام زمان)عج( در وزارت اطالعات، يك تبعه سوئدی را به اتهام 
جاسوسی، شناسايی و بازداشت كردند. در بخشی از اطالعيه وزارت اطالعات 
آمده اســت: متهم سوئدی كه در ســفرهای چندگانه پيشين به ايران، به دليل 
برخی رفتارها و ارتباطات مشكوك، در ليست مظنونان واحد ضدجاسوسی 
وزارت اطالعات قرار گرفته بود، هميشه از لحظه  ورود به كشور، كليه تحركات، 
ارتباطات، ســفرهايش به شهرهای مختلف كشور )كه كاًل خارج از مقاصد و 
رويه های گردشــگری انجام می شدند( تا هنگام خروج از مرزهای جمهوری 
اسالمی ايران، دقيقًا تحت نظر مأموران زبده  ضدجاسوسی اين وزارتخانه قرار 
می گرفت. يافته های ســاختار ضدجاسوسی وزارت اين بود كه متهم سوئدی 
در همه ســفرهای قبلی، با رعايت اصول حرفــه ای- ارتباطی، حفاظتی و 
پنهان كاری، با تعدادی از عناصر مظنون اروپايی و غيراروپايی كه در ايران تحت 
نظر قرار داشتند؛ ارتباط برقرار می كرد. متهم مورد بحث، چند ماه پيش و در پی 
دستگيری يك جاسوس ديگر اروپايی، با مأموريت كسب اطالع از چگونگی 
افشــای هويت آن جاسوس و نوع و ميزان اطالعاتی كه به تور اطالعاتی اين 
وزارتخانه افتاده بود، مجدد وارد كشور شد. اين بار نيز و در كل مدت مأموريت 
آخر، تماس های وی با مرتبطيِن اشاره شده، تحت كنترل مستمر سربازان گمنام 
امام زمان )عج( قرار داشــت و باالخره با تكميل مستندات، در هنگام خروج 
از كشور با حكم مرجع قضايی بازداشت شد. شايان ذكر است كه متهم مذكور 
دارای سابقه سفر به اراضی اشغالی رژيم غاصب صهيونيستی پيش از عزيمت 
به ايران اســت. وزارت اطالعات همچنان كه پيش از اين به كرات اعالم كرده 
است، امنيت كشور و آرامش مردم را خط قرمز خود می داند و كوچك ترين 
تعدی به مرزهای امنيتی كشور را قاطعانه و فارغ از هياهوی آوازه گران حرفه ای 
و همخواِن غربی-صهيونيستی پاسخ می گويد. به ويژه به رژيم بدسابقه سوئد كه 
تاكنون چندين جاسوس نيابتی برای رژيم اشغالگر قدس را پشتيبانی كرده است 
)همچون احمدرضا جاللی؛ جاسوس مسلم رژيم صهيونيستی و مجرم قطعی در 
شناسايی و ترور برخی از دانشمندان هسته ای كشور( و مأمن تروريست های 
جنايتــكاری همچون منافقين و قاتالن مردم و كودكان بی گناه در رژه خونبار 
اهواز بوده است، هشدار می دهد كه در صورت ادامه رويه جاسوسی نيابتی از 
سوی نهاد اطالعاتی آن كشور و استمرار حمايت از قاتالن و جانياِن سابقه دار، 

واكنش متناسب با آن را دريافت خواهد كرد.

عضویت ایران در شانگهای در گام های نهایی 
در نشست سازمان همكاری شــانگهای در سمرقند، يادداشت تعهدات ايران 
امضا می شود و راه را برای عضويت كامل تهران در اين سازمان هموار می كند. 
چرا فرايند عضويت ايران طوالنی شــده است؟ »والديمير ناراف« سرپرست 
وزارت امور خارجه ازبكستان از امضای يادداشت تعهدات جمهوری اسالمی 
ايران در نشســت آينده سران كشورهای سازمان همكاری شانگهای در شهر 
سمرقند خبر داد. اين مقام دولت تاشكند، پس از نشست شورای وزيران امور 
خارجه كشورهای عضو سازمان همكاری شانگهای در جمع خبرنگاران داخلی 
و خارجی در تاشكند اعالم كرد: برنامه ريزی می شود در نشست قريب الوقوع 
ســازمان همكاری شانگهای در شهر ســمرقند، يادداشت تعهدات جمهوری 
اسالمی ايران امضا و راه برای عضويت كامل تهران در اين سازمان هموارشود. 
بر اســاس برنامه ريزی های به عمل آمده، مقرر شده است كه نشست شورای 
روسای جمهوری كشورهای عضو سازمان همكاری شانگهای در روزهای ١٥ 
و ١٦ سپتامبر ٢٠٢٢ ميالدی در شهر سمرقند برگزار شود. موضوع عضويت 
ايران در سازمان همكاری شانگهای از جمله موضوعات مهم و حائز اهميتی 
است كه در دو سال گذشــته همواره در نشست های اين سازمان در سطوح 
مختلف مطرح بوده اســت. در همين باره، »بالول بوتــو زرداری« وزير امور 
خارجه پاكستان در نشست اخير اين سازمان در تاشكند گفته است: اسالم آباد 
مشتاقانه در انتظار عضويت دايم جمهوری اسالمی ايران در سازمان همكاری 
شانگهای است. ترديدی نيست كه موضوع عضويت ايران در سازمان همكاری 
شــانگهای از اهميت زيادی برای اعضا و همچنين كشورهای منطقه و جهان 
برخوردار اســت. به خصوص كه ايران می تواند ارزان ترين و اقتصادی ترين 
مسير ترانزيتی كشورهای عضو سازمان همكاری شانگهای را با بازارهای توليد 
و مصرف انرژی در خليج فارس، دريای عمان، جنوب و جنوب شرقی آسيا و 
برعكس تسهيل كند. در همين باره »آندری كورتونوف« مديركل شورای امور 
بين الملل روسيه و كارشناس سياســی اين كشور گفته است: »پذيرش ايران 
به اجرای طرح های زيربنايی بزرگ در كشــورهای عضو سازمان همكاری 
شــانگهای تحرك خواهد بخشيد، چرا كه بدون ايران توسعه و گسترش دادن 
راهگذرهای حمل و نقل در مســيرهای شــمال - جنوب در منطقه سازمان 
همكاری شانگهای دشوار خواهد بود«. اين كارشناس سياسی روس در عين 
حال معتقد است: »ايران بخشی از راه حل شماری از مشكالت دشوار منطقه 
است كه جايگزينی برای آن نيست«. به دليل همين واقعيت هاست كه عضويت 
كامل و دايمی ايران در سازمان همكاری شانگهای می تواند تحول بسيار بزرگی 
در اين ســازمان قلمداد شود، در حالی كه بدون حضور ايران، بخش مهمی از 
سازمان همكاری شانگهای در بن بست و تنگنای ارتباطی قرار خواهد گرفت. 
پارس تودی نوشــت: در ارتباط با عضويت كامل ايران در سازمان همكاری 
شانگهای بايد گفت، بر خالف ديگر اعضا، بسياری از اسناد مرتبط با عضويت 
در ســازمان همكاری شانگهای بايد در مجلس تصويب شود. به همين علت 
فرايند عضويت دايمی ايران در ســازمان همكاری شــانگهای كمی با تاخير 
انجام می شــود اما با عضويت دايمی ايران در اين سازمان بين المللی، عالوه 
ايجاد تحرك در اقتصاد ايران، ديگر اعضای اين سازمان نيز از موقعيت خاص 
جغرافيايی ايران در چارچوب سازمان همكاری شانگهای بهره برداری بهينه به 
عمل خواهند آورد.شنيده های خراسان نيز حاكی است كه اسناد و كنوانسيون 
های شانگهای ٢۷ مورد است كه هريك از آن ها بايد به تصويب مجلس و مهر 
تاييد شورای نگهبان برسد.در يك جمع بندی كلی از معرفی سازمان همكاری 

شانگهای بايد گفت، اين سازمان همكاری، يك سازمان بين المللی بين دولتی

آیت ا... مکارم شیرازی: رنج گرانی ها از شور عزاداری ها نکاهد
آيت ا... ناصر مكارم شــيرازی از مراجع تقليد در پيامی با بيان توصيه هايی 
به مناســبت فرارســيدن ماه محرم گفت: اگرچه نابسامانی های اقتصادی و 
گرانی های افسارگسيخته به شدت مردم را رنج می دهد و همان طور كه بارها 
متذكر شده ايم، الزم است متوليان امر برای بهبود اوضاع معيشت مردم و مهار 
گرانی و تورم تالش مضاعف كنند ولی اين مسائل نبايد شور عزاداری های 
حسينی را تحت تاثير قرار دهد. وی همچنين خاطرنشان كرد: بی شك يكی 
از آموزه های مهم قيام امام حسين)ع( احيای دو فريضه فراموش شده امر به 
معروف و نهی از منكر و همچنين تعليم و تربيت اســالمی است كه حضرت 
در راه رســيدن به آن، خون پاك خويش و يارانــش را نثار كرد. اگر اين 
ارزش ها با رعايت ادب اســالمی و بدون هرگونه توهين در سطح جامعه به 
صورت فرهنگ عمومی درآيد، بسياری از مفاسد اخالقی و اجتماعی همچون 
بدحجابی و امثال آن چاره جويی خواهد شد و البته يكی از وظايف مجالس 
عزاداری خنثی سازی نقشه های شوم و سم پاشی های دشمنان در ايجاد همين 

معضالت اخالقی است./جماران
 بهادری جهرمی: درباره دســتاورد ســفرهای استانی روشنگری 

می شود
علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت گفت: دولت در يك ســال گذشته 
به ويژه در بحث تجارت خارجی، ديپلماســی همسايگی و مديريت كرونا 
دستاوردهای خوبی داشته است اما در موضوع مديريت كرونا تقدير و تشكر 
شايســته ای از اين جهادگران و كادر ســالمت   نشده، از اين رو الزم است 
همه كمك كنيم تا مردم شيرينی اين دســتاوردها را بچشند. وی ادامه داد: 
دستاوردهايی در شروع رشــد اقتصادی داريم كه از ميانگين صفر در دهه 
گذشــته به ٤.٥ تا ٥ درصد رسيده اســت و اقدامات ملی و پرتاب ماهواره 
دســتاوردهايی اســت كه همه بايد شيرينی آن را بچشــند و تلخی برخی 
مشــكالت مانع چشيدن شيرينی دستاوردها نشــود. رئيس شورای اطالع 
رسانی دولت با اشاره به دستاوردهای خوب سفرهای استانی رئيس جمهور 
گفت: نتايج سفرهای استانی و دستاوردها و مشكالت در مسير اجرا كه البته 
بايد رفع شود، اينك الزم است بيش از پيش بيان شود، از اين رو نهضت تبيين 
و روشنگری دستاوردهای سفرهای استانی و پيگيری ديگر مصوبات از امروز 

جدی تر شروع شده است تا نتايج اقدامات جمعی يكديگر را ببينيم./ايرنا
تازه های مطبوعات

فرهیختگان - خيلی از اين خرابی های ســيل، تلفات و مشكالت، مثل تمام 
موارد مشابه قبلی و احتماال بعدی، قابليت پيش بينی و پيشگيری داشتند كه 
طبق معمول اين طور نشــد و جلوگيری به عمل نيامد و تدبيری هم نشد و 
درنهايت شد اين وضعيت اسفبار و ناراحت كننده كه كسی مسئوليتش را قبول 

نمی كند.
 اعتماد - دولت به شيوه اشتباهی تالش می كند با اعداد بازی كند و تصويری 
از بهبود ارائه كند. كاش به جای اين نوع بازی با اعداد اقتصادی، دولت اقرار 

كند كه اشتباه كرده   كه ارز ٤٢٠٠ را به صورت ناگهانی حذف كرده است.
 جــوان - افشين عالء، شــاعر آيينی اصالح طلب به اين روزنامه گفت: در 
دهه ٦٠ به دليل توجه رهبرانقالب و ســيدمحمدخاتمی به مسائل فرهنگی، 
شاهد شكوفايی هنر و ادبيات انقالب بوديم. كاش عطاءا... مهاجرانی به ايران 

برگردد.

 وطــن امروز - تالش های آخر طرف های برجامی برای احيای اين توافق و 
ماموريت بازگرداندن آمريكا به برنامه جامع اقدام مشــترك هم چندان كافی 
به نظر نمی رســد و آن چه از مواضع مقامات سياست خارجی دولت بايدن 
در روزهای گذشته برمی آيد، بايد اين پرونده را در دولت بايدن خاتمه يافته 

تلقی كرد.
 رسالت - حضور در ميدان پس از وقوع باليا و حوادث، ارزشمند است و در 
كشــور ما به خصوص پس از هشت سال رخوت و خمودی دولت، چه بسا 
ضروری باشــد اما نبايد فراموش كرد كه اين تنها يك جزء از كار است؛ اگر 
اهمال ما يا مجموعه تحت امرمان باعث بروز آن بال يا حادثه شده باشد، شايد 
حضور ما ولو در اولين ســاعات پس از حادثه، تنها به اندازه دو نمره ارزش 
داشته باشد؛ ما ١8 نمره را بابت ضعف مديريتی و  پيش بينی نكردن  از دست 
داده ايم؛ همان ١8 نمره ای كه باعث شده چندين خانواده به صورت مستقيم و 

يك ملت، باواسطه عزادار شوند.
 جــوان - اصالح طلبان همواره مشــغول نقد و تخريب شــورا و شهرداری 
اصولگرايان بودند. تند ترين تخريب ها را عليه شهرداران غيراصالح طلب تهران 
داشــتند اما وقتی نوبت به خودشان رسيد، در حوزه مديريت شهری حرفی 

برای گفتن نداشتند.
 انعکاس

جماران نوشت: سيدحسن خمينی در عزاداری روز اول محرم حسينيه جماران 
گفت: جامعه وقتی خوب می شود كه تك تك ما خوب شويم. اگر می خواهيم 
حســينی)ع( باشيم، بايد خودمان را به جای بقيه بگذاريم؛ حكومت با مردم، 
مــردم با مردم، رئيس با كارمند، بايد اين قاعده را رعايت كنند. جامعه وقتی 
خوب می شود كه تك تك ما خوب شويم. بنابراين اگر شما يك گام به سمت 
خوب شدن برداشتيد، يك گام به سمت خوب شدن جامعه برداشته شده است.

 دفاع پرس مدعی شــد: امير سرلشكر ســيد عبدالرحيم موسوی فرمانده كل 
ارتش در جمع دانشجويان دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته در دوره پنج ساله فرماندهی اش در ارتش اظهار كرد: بنده در 
شــهريور سال 9٦ با محاسبه و توكل بر خدا به صراحت يك سری برنامه ها 
را برای اجرايی شــدن اعالم كرده و بر همين اساس قول هايی داده بودم؛ از 
جمله اين كه ظرف مدت پنج سال دغدغه معيشت كاركنان را در ذهن رهبر 
معظم انقالب اســالمی و خانواده های ارتشی مرتفع كنم كه متأسفانه در اين 

باره موفق نشدم.
 دیده بان ایران مدعی شد: سيدمحمدعلی ايازی عضو مجمع محققين و مدرسين 
حوزه علميه قم با انتقاد شديد از بروز برخی رفتارها و تندروی ها در حاشيه 
نمازهای جمعه كشــور به ديده بان ايران گفت: عده ای با استفاده از امكانات 
عمومی، فضای نمازجمعه را تبديل به محلی برای تسويه حساب شخصی با 
افراد كرده اند... آمارها نشان می دهد كه تنها ٠.٢ درصد از جمعيت مردم يك 
شهر در فريضه مهم نمازجمعه حضور پيدا می كنند. اين آمار نشانگر آن است 

كه تالش های اشتباه موجب شده تا جايگاه مهم نمازجمعه تقليل پيدا كند.
 نامه نیوز نوشت: مصطفی هاشمی طبا فعال سياسی اصالح طلب گفت: مسئله 
تورم و پايين آمدن ارزش پول خيلی سرعت گرفته است. فرد وقتی خريد می 
رود می فهمد پولش خيلی بی ارزش شده است و اين وضعيت متأسفانه ادامه 
دارد. گرچه پيش از اين صحبت می شد كه معيشت مردم قدری بهتر شود اما 

االن ديگر صحبتی از اين مسئله هم نمی شود.

 ساخت 50دستگاه پاکت کانتینری دریچه ای 
در بندرشهید رجایی 

 گروه خبر //  معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و 
دريانوردی هرمزگان از طراحی و ساخت ٥٠ دستگاه 
پاكــت كانتينری دريچه ای بــرای بارگيری كاالهای 
فله ای در بندر شهيد رجايی به عنوان بزرگترين بندر 
كانتينری ايران خبر داد. منصور خرمشكوه در تشريح 
ساخت و آماده سازی ٥٠ دستگاه پاكت كانتينری در 
بندر شــهيد رجايی اظهارداشت: اين طرح كه قابليت 
حمل و باربرداری توســط گنتری كرين را دارا  است 
در راستای اســتفاده از ظرفيت گنتری كرين ها برای 
بارگيری شــناورهای فله بر با استفاده از دانش بومی 
طراحی و اجرا شــد.وی ادامه داد: اين تعداد دستگاه 
دريچه دار )هر پاكت ١٥ تا ٢٠ تن ظرفيت حمل كاالی 
فله را دارد( طی هماهنگی های به عمل آمده با بخش 
فنی اداره تعميرات و تجهيزات خشكی با بهره گيری از 
دانش داخلی در صنعت حمل و نقل دريايی توســط 
بخش خصوصی مستقر در بندر شهيد رجايی ساخته 
و آماده شــده اســت.معاون امور بندری و اقتصادی 
بنادر و دريانــوردی هرمزگان توضيح داد: اين طرح 
فنی با هدف بهره برداری و استفاده از ظرفيت گنتری 
كرين های مستقر در اسكله های  هفت و ٦ و به منظور 
اجرای عمليات بارگيری محموله های فله )گوگرد، كود، 
سنگ گچ و ساير كاالها( ساخته شده است.خرمشكوه 
گفت: با توجه به چالش ها و مشــكالت مترتب بر 
شناورهايی كه فاقد كرين بوده يا كرن های آنها دچار 
نقص فنی شده و نيازمند به تجهيزات بارگيری بودند، 
نيروهــای توانمند و متخصــص مجموعه بندری در 
راستای برطرف كردن اين مشكالت، اين طرح بومی 
را در راستای ايمن سازی استفاده از تجهيزات گنتری 
كرين طراحی و ســاخته اند.وی از مزايای طراحی و 
ساخت و آماده سازی اين ٥٠ دستگاه پاكت كانتينری 
به افزايش ســرعت عمليات بارگيری و ايمن سازی 
و ســالمت در نحوه انجام عمليات بارگيری مطابق با 
دســتورالعمل های ايمنی جهانی و كاهش هزينه های 
مترتب بر شناورها و صاحبان كاال اشاره كرد.معاون 
امور بندری و اقتصادی بنادر و دريانوردی هرمزگان، 
بهره مندی از ظرفيت تجهيزات گنتری كرين موجود در 
اسكله های ياد شده و عدم جابه جايی ديگر تجهيزات 
سنگين مانند جرثقيل های ١٤٠ تنی را بخش ديگری 
از مزايای اســتفاده از قابليت گنتری كرين ها برشمرد.  
به گزارش ايرنا، خرمشكوه خاطرنشان كرد: با استفاده 
از اين پاكت ها می تــوان در هر جابه جايی تا ٢٠ تن 
محموله را به كشــتی بارگيری كرد كه با احتســاب 
عملكرد ٢٠ ســاعت در شــبانه روز برای هر گنتری 
كريــت نُرم چهار هزار تن بــه ازای هر گنتری و نرم 
تقريبی ١٢ هزار تن برای هر كشتی با بهره گيری از سه 

دستگاه گنتری كرين قابل احصا خواهد بود.

خبر

خبری
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سرمقاله

  افراد بی خانمان و ساكنان در خانه های فرسوده دو قشری هستند كه برای 
مســكن با چالش مواجهند وبرای هر كدام بايستی تدابيری ويژه و گره گشا 
توسط متوليان مربوطه  انديشيده شود تا مشكل مسكن شان برطرف شود. افراد 
فاقد مسكن نيز چند قشر هستند. قشر اول كسانی هستند كه بدليل عدم اجرای 
طرح های مسكن در دولت گذشته كه منجر به افزايش چندبرابری وحبابی 
شدن قيمت مسكن شد، سال هاست كه توان خريد خانه را ندارند واز خانه دار 
شدن نااميد شده اند. اين موضوع نشان می دهد كه از يك طرف بايستی بر بازار 
مسكن نظارت باشد تا حباب قيمتی مسكن از بين برود وهمچنين از طرفی 
ديگر بايستی طرح هايی توسط دولت برای خانه دار شدن افراد فاقد مسكن 
اجرا شود كه در دولت سيزدهم، قرار است در قالب طرح جهش توليد مسكن، 
تا حد زيادی اين مشــكل برطرف شــده و با واگذاری زمين رايگان، قيمت 
ساخت مسكن كاهش يابد و افراد بی خانمان هم خانه دار شوند. در اين طرح 
كه بخشی از هزينه ساخت بصورت وام به متقاضيان پرداخت می شود وبخشی 
را متقاضيان بايستی به عنوان سهم آورده تامين كنند كه بخشی از خانواده ها 
توان تامين آن را دارند و بخشی هم توان تامين سهم آورده را ندارند كه بايستی 
برای اين قشر هم تدبيری انديشيد كه وزير راه وشهرسازی از پيشنهاد افزايش 
وام در اين طرح از ٤٥٠به ۷٠٠ميليون تومان به شــورای پول و اعتبار خبر 
داده است كه تحقق آن باعث می شود بيشتر خانواده ها بتوانند با تامين سهم 
آورده كمتری خانه دار شوند. موضوع ديگر اين است كه در سال های گذشته 
كه هيچ طرح مسكنی در كشور اجرا نشده و تفاضا از عرضه سبقت گرفت و 
همچنين شاهد احتكار مسكن هم بوديم، عالوه بر افزايش قيمت مسكن، مردم 
با افزايش رهن واجاره هم مواجه شدند و بسياری از مستاجران مجبور شدند 
به مناطق حاشيه ای و روستايی بروند ويا بصورت اشتراكی زندگی كنند. از 
زمان شيوع كرونا تا كنون بحث افزايش ١٥تا٢٥درصدی اجاره بها مطرح شده 
كه متاسفانه اجرايی نشده و نياز است حال كه سران قوا بر تحقق اين مهم تاكيد 
دارند، نظارت ها هم جهت تحقق آن افزايش يابد. البته اگر طرح جهش توليد 
مسكن بخوبی اجرا شود و خانه ها زودتر ساخته شوند، بطور حتم هم خانه های 
احتكار شــده وارد بازار شده )بايستی قانون اخذ ماليات از خانه های خالی 
اجرايی شود( و قيمت ها منطقی می شود و بيشتر افراد بی خانه در قالب طرح 
جهش توليد مسكن تا پايان سال آينده خانه دار می شوند ونياز به خانه های 
اجاره ای كاهش می يابد و خانه از حالت ســرمايه ای به مصرفی درخواهد 
آمد كه ضرورت دارد مسئوالن ومتوليان مربوطه برای ساخت مسكن در طرح 
جهش توليد مسكن با سرعت بيشتر تاكيد و نظارت داشته باشند. موضوع ديگر 
بحث خانه های فرسوده زيادی است كه در استان هرمزگان به عنوان تهديد می 
باشند وبا توجه به افزايش زمين لرزه ها و بارندگی های سيل آسا در استان، 
بايستی برای نوسازی آنها اقدام عملياتی داشت و موانع موجود از جمله اختالل 
در صدور سند مالكيت اين امالك برطرف شده و با صدور سند امالك فرسوده، 
فرصت نوسازی اين امالك با استفاده از تسهيالت نوسازی بافت فرسوده فراهم 
شود تا قبل از وقوع حوادث و تخريب اين امالك ومدفون شدن ساكنان در زير 

آوار بافت فرسوده، گام های اساسی برای نوسازی اين امالك برداشته شود
    علی زارعی

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

 گروه خبر // اســتاندار هرمزگان با 
اشــاره به اقداماتی كه برای ارتقای 
سطح آموزشی اســتان انجام شده 
است، گفت: هرمزگان در این زمينه 
جهش خوبی داشــته و طبق اعام 
آموزشی  جایگاه  سنجش،  سازمان 

رتبه  به  امسال  در خردادماه  استان 
پانزدهم در بين اســتان های كشور 

ارتقا پيدا كرده است. 
مهدی دوســتی در نشست آموزش و 
ايام  پرورش هرمزگان ضمن تسليت 
محرم و عزاداری شــهادت حضرت 

در  اظهارداشــت:  )ع(  سيدالشــهدا 
بسياری از رشته های تحصيلی ميانگين 
قبولی هرمزگان از متوسط كشوری نيز 
فراتر رفته است و رشد قابل توجهی را 

در اين بحث شاهد بوديم.
وی با تاكيد بر لزوم قدردانی از مديران 
و معلمان هرمزگانی بيان داشت: الزم 
است برای ارتقای بيشتر رتبه آموزشی 
استان هرمزگان برنامه فشرده تری را 
نيــز تدوين كنيم تا خود را به جايگاه 
دهم در بين استان های كشور برسانيم.

برای  اظهارداشت:  هرمزگان  استاندار 
تحقق اين امــر بايد پايه دهمی ها نيز 
به برنامه توانمندســازی آموزشــی 
اضافه شوند؛ ضمن اينكه ارتقای سطح 
دانش و توانمنــدی معلمان نيز نبايد 

فراموش شود و با افزايش دوره های 
ضمن خدمت بايستی سطح آموزشی 
آن ها نيز افزايش پيدا كند. دوستی با 
اعالم آمادگی برای افزايش نشست ها 
در حوزه آمــوزش و پرورش جهت 
افزايش دقت برنامه ريزی ها به منظور 
موفقيت بيشــتر در ســال تحصيلی 
پيش روی تاكيدكــرد: حاضريم وقت 
بيشــتری را در اســتان برای بحث 
آموزش و پرورش با توجه به اهميت 
موضوع بگذاريم. وی خاطر نشــان 
كرد: مسايلی كه درباره احتمال رفتن 
از استانداری و وزارت مطرح می شود 
صحت ندارد و اين اطمينان را می دهم 
كه برای هرمزگان برنامه های بلندمدتی 
دارم. دوســتی تصريح كرد: در حوزه 

آموزش و پروش بايد برای برنامه ها، 
شــاخص های قابل ارزيابی نيز قرار 
داده شــود، ضمن اينكه الزم اســت 
در  آموزشــی  اولويت دار  پروژه های 
بخش خصوصی كــه نياز به كمك و 
نيز مشخص شود  مســاعدت دارند 
تا با بررســی دقيق، روش های كمك 
به آن ها از طريق تســهيالت بانكی 
مشــخص شود. اســتاندار هرمزگان 
آموزشگاه های  برای  خاطرنشان كرد: 
آزاد نيز ارزش بسياری قائل هستيم و 
حمايــت از اين مراكز نيز مورد تاكيد 
است؛ چرا كه بايستی بستر آموزش در 
حوزه های مختلف را برای فرزندان مان  

فراهم كنيم.  
به گزارش ايرنا، همتی در پايان با تاكيد 
بر شفاف سازی رويه محاسبه بهای آب 
و برق آموزشگاه های آزاد، خواستار 
ارائه گزارشی از روند تاسيس و تجهيز 
هنرســتان های تخصصی در سراسر 

استان شد.

استاندار هرمزگان خبر داد 

ارتقای جايگاه آموزشی هرمزگان به رتبه ۱۵ کشوری 

گروه خبر // امسال عمليات تخليه و بارگيری 
بندرعباس ٢١  باهنر  بندر شــهيد  كاالها در 

درصد افزایش داشته است. 
 معاون بندری بندر شــهيد باهنر و بنادر شرق 
هرمزگان گفت: در اين مدت بيش 9٠٠ هزار تن 

كاال تخليه و بارگيری شد.

مرتضی ساالری گفت: بخش عمده ی صادرات 
كاالی يخچالی ميوه و سبزيجات، فرآورده های 
لبنی و محصوالت ســاختمانی و ماشين آالت 

كارخانه ای است.
او گفت: در بندر شــهيد باهنر به طور ميانگين 
روزانه 8 هزار تن كاال از بيست شناور و كشتی 

تخليه و بارگيــری و همچنين به طور ميانگين 
ماهانه ٢٠٠ هزار تــن كاال های صنعتی از اين 
بندر به كشور های حاشيه جنوبی خليج فارس 
و آفريقا صادر می شــود. به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان ؛ بندر چند منظوره شهيد باهنر 
با برخورداری از ١٢ پســت اسكله، دسترسی 

به آب های آزاد، نزديكی به كشــور های حاشيه 
خليج فارس، اتصال به كريدور شــمال-جنوب 
از طريق شــبكه بين المللی جاده ای و همچنين 
آبخور مناسب برای پهلوگيری انواع شناور ها در 
بين تجار و سرمايه گذاران منطقه به عنوان يك 

پايگاه راهبردی تجاری تبديل شده است.

افزایش ۲۱ درصدی تخليه و بارگيری در بندر شهيد باهنر بندرعباس 

گــروه خبر // اســتاندار هرمزگان 
گفــت: ارائه طرح های تشــويقی و 
جــذاب برای ترغيــب رانندگان به 

نصب سامانه سيپاد الزامی است. 
مهدی دوستی در نشست كميسيون 
برنامه ريزی، هماهنگی و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز اســتان 

درون  نــاوگان حمل و نقــل  گفت: 
شهری هرمزگان بايد به سامانه سيپاد 
متصل شــود و راننــدگان با نصب 
اين ســامانه بر روی خودروهايشان 
می توانند از مزايای هوشمندســازی 

آن بهره مند شوند. وی گفت: شركت 
پخش فرآورده هــای نفتی می تواند 
توزيع ســوخت  در جايگاه هــای 
اســتان برای خودرو هايــی كه به 
سامانه هوشمند سيپاد وصل شده اند، 

نازل های ســوخت اختصاصی قرار 
دهد تــا اين خودرو ها با ســرعت 
بيشــتری بتوانند سوخت گيری كنند 
و همين امر موجب تشــويق ساير 
رانندگان به نصب ســامانه ســيپاد 

خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ 
استاندار هرمزگان گفت: خودرو های 
برون شهری نيز بايد به سيستم سپهتن 

مجهز شوند

ضرورت اتصال ناوگان حمل و نقل درون شهری هرمزگان به سامانه سیپاد 

گــروه خبــر // مدیركل مدیریــت بحران 
استانداری هرمزگان گفت: خطر ورود سياب 
و روان آب ها از مســيل روستا ها و شهر های 
همجوار به استان بســيارجدی است و هم 
استانی ها در همه نقاط استان همچنان نكات 

ایمنی را رعایت كنند.
مهرداد حســن زاده افزود: بارش ها در استان تا 
امروز دوشنبه بويژه شهرستان حاجی آباد و توابع 

با احتمال بروز رگبارشديد باران همراه با رعد 
و برق و وقوع تگــرگ، تندباد لحظه ای و گرد 
و خاك ادامه دارد. وی گفت: احتمال گسترش 
دامنه اثر تداوم فعاليت ســامانه بارشی در نقاط 
ديگر استان نيز وجوددارد در حوزه دريايی هم 
مواج بودن دريا به دليل وزش باد نســبتا شديد 

جنوب شرقی پيش بينی شده است.
مديركل مديريت بحران اســتانداری هرمزگان 

افزود: توصيه می شــود مردم در جزاير هرمز، 
قشــم، الرك، هنگام و كيــش از فعاليت های 
تفريحی و شــنا پرهيز كننــد و تمهيدات الزم 
برای تردد ايمن شناور ها به ويژه در بنادر غربی 
استان انديشيده شود. حسن زاده گفت: با دستور 
مهندس دوستی استاندار هرمزگان تا عادی شدن 
وضعيت جوی استان و استان های همجوار همه 
نيرو هــای امدادی، راهــداری، تيم های فنی و 

خدماتی، مديران استانی، فرمانداران، بخشداران 
و دهياران همچنان در حــال آماده باش كامل 
هستند.به گزارش  مركز خليج فارس، الزم است 
مردم شريف استان در مناطق شهری و روستايی 
همچنان از قرارگرفتن در مســير رودخانه های 
فصلی، مراتع، ارتفاعات خودداری كنند و هنگام 
مشاهده نور صاعقه از قرارگرفتن در محوطه باز، 
كنار درختان، پنجره، وسايل برقی و گازی پرهيز 
كــرده و مراقب خود و خانواده بويژه كودكان و 

سالمندان باشند.

خطر ورود سياب و روان آب از شهرهای همجوار به هرمزگان 
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چی کاره ايم؟
حاشيه نگاری سفر بايدن به فلسطين اشغالی

بايدن:سالم دوست عزيز. داری چی كار ميكنی؟
مسئول استقبال از بايدن: دارم همراهی تون می كنم قربان.

بايدن: برای چی؟
م م: برای اينكه راه رو نشونتون بدم.

بايدن: حاال من بايد چی كار كنم؟
م م ا ا ب )مخفف مسئول مربوطه(: بايد همراه من بياييد ديگه

بايدن: اونوقت بقيه چی كار می كنند؟
م م: اونا هم پشت سر ما ميان ديگه.

بايدن: چرا پشت سر ما ميان؟ با ما چی كار دارن؟
م م: مراقبمون هستن ديگه

بايدن: مراقبمون هستن كه چی كار نكنيم؟
م م: نه مراقبمون هستن تا بتونيم يه كاری بكنيم.

بايدن: دقيقًا چه كاری ميكنيم كه بايد مراقبمون باشن. كار بديه؟
م م: نمی دونم بد يا خوب.به من گفتن با هم بريم داخل فلسطين يه 

چرخی بزنيم حال و هواتون عوض بشه.
بايدن: اونوقت فلســطينی ها چيكار می كنن وقتی ما رو ببينن كه 

داريم چرخ ميزنيم؟
م م: احتماالً بهتون خوش آمد ميگن.

بايدن:من در جواب خوش آمد شون چی كار بايد بكنم؟
م م: بلد نيستيد؟

بايدن: از كجا بايد ياد بگيرم؟
م م: ما در جواب خوش آمد فلسطينی ها همون كاری رو می كنيم 
كه شــما در مقابل خوش آمد سرخ پوست ها كرديد.شما كه ديگه 

استادی ماشاال.
بايدن: ما چيكار كرديم مگه؟

م م: يادتون نمياد.
بايدن: چی رو؟

آهان االن يادم اومد. االن ما تو فلســطين هســتيم. قراره بريم يه 
چرخی بزنيم.

م م: اوالً فلسطين نه اســرائيل، دومًا تازه اين رو يادتون اومد؟ يه 
مقــدار تو به ياد آوردن تأخيرتون زياده.پس اون قبلی ها رو اصاًل 

يادتون نمياد؟
بايدن: كدوم قبلی ها؟ قبل من كــه ترامپ بود قبلش هم كلينتون 
بود ديگه. نه بذار االن ميگما...كارتر بود. نه واستا هولم نكن نوك 

زبونمه.
م م: نه اون قبلی ها منظورم نيست.
كارهايی كه قباًل كرديد رو  ميگم.

بايدن: وای خاك بر سرم شما هم شنيديد؟
م م: اصاًل ولش كنيد. االن می خواهيم بريم تو اسرائيل يه دور بزنيم..

بايدن: منم ميام.
م م: با هم ميريم ديگه

بايدن: اِ فكر كردم با اين می ريد منو قال ميذاريد.
م م: با كی؟

بايدن: همين كه كنارتون داره راه می ره.
ماشا ءاهلل چه خوش بر و رو هم هست.

م م: پيش من كه كسی نيست
بايدن: حالتون خوبه خانم؟ شــما هم افتخار ميديد با ما يه دوری 

بزنيم؟
م م: آقای بايدن اينجا كسی نيست. پيش خبرنگارا  آبرومون رفت.

بايدن: مسئول مربوطه جان شما اصاًل نياز نيست بيای. برو به كارت 
برس. ما خودمون دو تايی ميريم. لطفًا بهم زنگ نزن.

م م: پس بازديد از اسرائيل چی ميشه؟
بايدن: اسرائيل ديگه كجاســت؟ كشور جديده؟ زمان ما كه اصاًل 

نبود.
م م: وااای... شــما بريد به قرارتون برسيد. من خودم برنامه هاتون 

رو می چينم.
بايدن: منم همون اول گفتم بگيد چی كار كنم بی خودی معطل كردی 

منو!

 صنم یاوری

***
مدرسه ی امسال تان را توصیف کنید 

موضوع انشا: مدرسه ی امسال تان را توصيف كنيد.
خانم معلم، تا شما گفتيد موضوع انشا مدرسه ی امسال ما می باشد، 
ما خيلی خوشــحال شديم . چون امســال به مدرسه جديد آمده 

می باشيم.
ما امسال تصميم گرفتيم كه از مدرسه غيرانتفاعی به مدرسه دولتی 
بياييم. چون پدرمان می گفت كه قانون می باشد كه هنگام ثبت نام 
از ما پولی نگيرند. از ما هــم روز ثبت نام پولی نگرفتند، فردا كه 
رفتيم برای كالس بندی از ما پول گرفتند. بخش نامه فقط برای روز 
اول گفته بود. روزهای ديگر هم پول داديم، روز اندازه گيری لباس 
مدرسه، روز بيمه و… باالخره مدرسه خرج دارد. پدرمان هم گفت 
كه تلويزيون گفته می باشد مدارس نبايد پولی  بگيرند… مديرمان 
گفت كه امســال كلی دانش آموز اضافه می باشد كه بايد در كالس 
تا حوالی ناف معلم، نيمكت بچينيم. شما می توانيد دانش آموزتان را 

در تلويزيون ثبت نام كنيد. من آماده بودم اما پدرمان موافق نبود.
خانم اجازه؟! مدرســه ی جديدمان خيلی خوب می باشد. چون 
در مدرســه ی قبلی مان تنها چيزی كه ثابت نبود، شــهريه ثابت 
مدرســه بود. اما در اين مدرسه ی جديد، هر ماه بايد برای گرفتن 
كارنامه پول ثابتی بدهيم. پول را هم نقدی می دهيم. همين نداشتن 
كارت خوان، چــه روش خوبی برای صرفه جويی در مصرف برق 
و افرايش سرعت اينترنت مدرســه می باشد. پارسال وارد سايت 
می شديم، اول ثابت می كرديم كه ربات نمی باشيم، بعد هم پول واريز 
می كرديم. خانم معلم، كدام رباتی عين  ما باهوش و زرنگ می باشد؟ 
اصال كدام رباتی پول مدرسه می دهد؟ تازه، زمانی كه مدرسه پول 
می خواهد، اندكی در خانه مان بحث داريم كه بعد از ســرخ شدن 
صورتمان، ياد گفته ی كارشناسان تلويزيون می افتم كه اين ها نمك 

زندگی می باشد.
ما از اين انشا نتيجه می گيريم كه پس انداز پول برای پرداخت شهريه 
هر مدرسه ای الزم می باشد و مدرسه داشتن خيلی خوب می باشد، ما 
هم دوست داريم وقتی كه بزرگ شديم، مدرسه ای برای خودمان بزنيم.

 علیرضا عبدی 

طنز

کاريكاتور

کاريكاتور

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.
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طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

عليرضا حائری زاده سرویس استان ها 
//نماینده مردم یزد با اشــاره به سخن 
یكــی از وزرا كه گفته به بافت ميراثی 
دغدغه خاطر دارد، گفت: این وزرا، حتی 
یک حكم هم برای این بافت به مجلس 

ارائه نكرده كه در بودجه قرار گيرد.
به گــزارش خبرنگار دريا ، محمدصالح 
جوكار، در جلســه ستاد مديريت بحران 
استان يزد با اشــاره به اسكان خانواده 
هايی كه در سيل اخير با مشكل مواجه 
شده اند، اظهار داشت: اولين نكته ای كه 
بايد در بحث اسكان خانواده ها در نظر 
گرفت، تكميــل اطالعات در خصوص 
منازل تخريب شده است.وی با بيان اينكه 
در رابطه با تخريب ها، برخی از ساختمان 

ها فاقد سكنه بوده اند، گفت: بايد توجه 
شود كه در برخی از اين ساختمان هايی 
كه به علت سيل تخريب شد، كسی زندگی 
نمی كرد اما اطالعات به درستی بيان نمی 
شود و برخی مدعی ســكونت در آنها 
هستند، به همين دليل ابتدا بايد اطالعات 

كافی از اين ساختمان ها بدست آوريم.
  نیازمند اطالعات دقیق از ســاختمان 
های تخریب شده در جریان سیل اخیر 

هستیم
وی عنوان كرد: برخی از اين ســاختمان 
ها استيجاری و برخی هم مالكين ساكن 
بوده اند و عمدتًا افرادی با مشكل مواجه 
شده اند كه غيربومی و در بافت تاريخی 
زندگی می كردنــد كه نيازمند اطالعات 
جامعی در اين زمينه هســتيم تا بتوانيم 
برنامه ريزی برای ساماندهی اسكان اين 
خانواده ها داشــته باشيم. جوكار افزود: 
زمانی كه اطالعــات كامل را در اختيار 
داشته باشيم می توانيم نسبت به سكونت 

اين افراد و خانواده هايشان اقدام كنيم و 
اين كار در ســريعترين زمان امكان پذير 
خواهد بود.نماينده مردم يزد و اشــكذر 
در مجلــس با تاكيد بر اينكه مســاجد 
و حســينيه ها اصاًل جای مناسبی برای 
سكونت مردم نيستند، اضافه كرد: اسكان 
مردم در مساجد و حسيينه ها خوب نيست 
و مردم نمی توانند در شرايطی كه همه در 
يك سالن هستند احساس آرامش كنند.

وی افزود: بايد خوابگاه های دانشجويی 
را برای اســكان خانــواده هايی كه با 
مشكل مواجه شده اند، اختصاص دهيم 
به شرط اينكه مشكلی برای دانشجويان 
ايجاد نشــود.جوكار عنوان كرد: برخی 
از خانواده هايی كه اجاره نشــين بودند 
حاضرند تا خانه ديگری برايشان اجاره 

شود تا بحث اسكانشان حل شود.
 حفظ جان مــردم از هر چیزی باالتر 

است، حتی آثار تاریخی
جوكار با تاكيد بر اينكه امنيت جامعه و 

حفظ جان مردم از هر چيزی باالتر است، 
افــزود: فوتی هايی يزد برايمان بســيار 
سنگين است و نبايد اين اتفاق می افتاد. 
امنيت جان شهروندان از هر چيزی باالتر 
اســت، اگر در جايی بحث آثار تاريخی 
و جان مردم مطرح بود، اولويت ما حفظ 
جان مردم اســت. وی بيــان اينكه آب 
دشمن اصلی بافت تاريخی است و بايد 
فكری شود زيرا با يك باران ديگر، اثری 
از اين بافــت تاريخی و جهانی نخواهد 
بود، اضافه كرد: نبايد شاهد چنين اتفاقات 
ناخوشايندی باشيم، بايد بودجه بگيريد 
و نسبت به افزايش ايمنی بافت تاريخی 
اقدام كنيــد. آقای وزير كه می گويند من 
نســبت به بافت ميراثــی دغدغه خاطر 
دارم حتی يك حكم هم برای اين بافت 
به مجلس ارائه نكرده كه در بودجه قرار 

گيرد.
 اجازه دهید ایمنی ساختمان های بافت 

تاریخی افزایش یابد

جوكار با تاكيد بر اينكه بايد اجازه تعمير 
به ساكنين بافت تاريخی داده شود، عنوان 
كرد: بايد به مردم اجــازه دهيم تا ورود 
كنند و نســبت به افزايــش ايمنی خود 
ساختمان های خود در بافت تاريخی اقدام 
كنند. درخواســت داريم كه زياد به اين 
خانواده ها ســخت گرفته نشود تا با اين 

كار بتوانيم بافت تاريخی را حفظ كنيم.
 امکانات دستگاه های استان باید برای 

حل مشکالت مردم پای کار باشند
جــوكار تاكيد كرد: در شــرايط كنونی 
امكاناتــی كه در اختيار دســتگاه های 
مختلف در اســتان يزد اســت بايد پای 
كار مردم باشد تا بتوانيم مشكالت را در 

سريعترين زمان رفع كنيم.
وی با اشاره به بحث شبكه فاضالب شهر 
يزد، گفت: توافقنامه ای تنظيم شده ولی 
كار اجرايی آن شروع نشده، اين كار بايد 
هر چه ســريعتر انجام و اولويت گذاری 
شــود كه از كدام منطقه كار اجرايی آن 

صورت پذيرد زيــرا در برخی از نقاط 
شهر يزد مثل حسن آباد، با يك بارندگی 
كوچك شاهد مشكالت بزرگ برای مردم 

هستيم.
 طرح رینگ شــهری یزد ســریعتر 

اجرایی شود
نماينده مردم شريف يزد، اشكذر و بخش 
ندوشن در مجلس عدم توزيع آب كيفی 
و كمی در شهر يزد را از جمله مشكالت 
اساســی مردم دانســت و افزود: طرح 
اجرايی كردن رينگ شهری مطرح شده 
ولــی اين كار نياز به بودجــه دارد و ما 
انتظار داريم تا بودجه مناســب برای اين 

امر اختصاص يابد.
وی ادامه داد: اكنون در بسياری از مناطق 
شهر يزد مشكل فشار آب داريم و غالبًا 
وقتی در مساجد حضور پيدا می كنيم، اكثر 
مردم محالت نســبت به بحث فشار آب 
اذعان مشــكل می كنند و درخواستشان 

رفع اين معضل است.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس:

حفظ جان مردم از حفظ آثار تاريخی مهمتر است

عليرضا 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 ميراث 
جهانی كمترین 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 دريا  ، مهــران فاطمی، در 
نشست ســتاد مديريت بحران استان كه به منظور 
هم انديشــی و تصميم گيری در خصوص مسائل 
مربوط به ســيل اخير باالخص جبران خسارات 
آســيب ديدگان در سالن كوثر اســتانداری يزد 
برگزار شــد افزود: بر اساس گزارش های واصله 
از ايستگاه های هواشناسی شهر يزد، تاكنون بارش 
9٠ ميلی متر باران در يزد  به ثبت رســيده است و 
همچنين ميزان بارش های تجمعی شهرستان تفت 

حدود ١٠٠ ميلی متر بوده است.
وی دوره بازگشت سيل كنونی استان را ٥٠٠ ساله 
عنــوان كرد و يكی از دغدغــه های اصلی مردم 
سيل زده استان را خسارات ناشی از سيل دانست 

و خاطرنشان كرد: مردم خســارت ديده از سيل 
اخير استان، فيلم و عكس هايی از خسارت های 
وارده به تاسيسات و لوازم منزل خود را تهيه كنند 
تا پس از فعالسازی سامانه خسارت بنياد مسكن، 
نســبت به ثبت درخواست و ارائه مستندات خود 

اقدام كنند.
اســتاندار يــزد تصريــح كــرد: پــس از ثبت 
درخواســت های مردم، تيم های ارزياب در محل 
مد نظر حاضر شده و به ارزيابی و برآورد خسارت 

های وارده می پردازند.
فاطمی در بخش ديگری از ســخنان خود با بيان 
اينكه ابعاد خســارت در شهر يزد نسبت به ساير 
شهرها و مناطق وسيع تر بوده است، اظهار داشت: 
به منظور اسكان اضطراری ساكنين مناطق سيل زده 
٣٠ باب مدرسه وارد مدار شده، همچنين از ظرفيت 
تعدادی از خوابگاه دانشجويی، برخی حسينيه ها، 

تكايا و مساجد نيز استفاده می شود.
وی با اشاره به نگرانی برخی از افراد سيل زده از 
ترك منازل و اموال خود و اســكان در محل های 
تعبيه شده گفت: به منظور اطمينان خاطر شهروندان، 
هماهنگی های الزم جهت مراقبت  از مناطق دچار 

حادثه توسط نيروهای مربوطه به عمل آمد.
اســتاندار يزد در بخش ديگری از سخنان خود 
با اشــاره به راه اندازی اتــاق مديريت بحران در 
شهرداری يزد متشكل از نمايندگان دستگاه های 
خدمات رســان و نماينده تام االختيار استانداری 
بيان كرد: عوامل اين مجموعه در قالب اكيپ هايی 
در محالت دچار مشكل، حضور پيدا كرده و نسبت 

به حل مشكالت تاسيسات آن ها اقدام می كنند.
فاطمی همچنين به وجود برخی از ساختمان های 
در آستانه تخريب اشــاره كرد و از تصميم گيری 

جهت رفع خطر آن ها خبر داد.
وی به سفر وزير كشــور به يزد و بررسی مسائل 
مناطق سيل زده اشاره و خاطرنشان كرد: پس از 
حضور وزير كشور در استان، اكيپ های متعددی 
از سراســر كشور از جمله اســتان های خراسان 
رضوی، خراســان جنوبی و اصفهان، شهرستان 
كاشان و مجموعه ارتش به استان اعزام شدند و با 
تجهيزات همراه خود درصدد حل آبگرفتگی های 

ميادين و زيرگذرها هستند. 
استاندار يزد افزود: با توجه به سر ريز مازاد سيل 
بندهای مهريز و تفت به ســمت شهر يزد، تدابير 

ِويژه ای جهت انحراف مسير سيالب ها اتخاذ شد.
وی با اشاره به اعالم هشدار سطح قرمز هواشناسی 
برای شهرســتان هــای ابركوه، خاتــم، مهريز و 
مروست، خاطرنشان كرد: در اين راستا عالوه بر 
تمهيد تدابير الزم، معاونين اســتانداری به عنوان 
معين در شهرستان های مذكور حضور يافته و در 
كنار فرمانداران اقدامــات و فعاليت های الزم را 

سامان می دهند.
فاطمی با بيان اينكه در پيشرفته ترين كشورهای 
دنيا نيز علی رغم برخورداری از تجهيزات كافی، 
منابع انســانی و آموزش هــای الزم در صورت 
مواجهه با پديده های جوی سنگين )حدی( متحمل 
خساراتی می شود، گفت: در حوادث و سوانح بايد 
حداكثر مديريت و كار كارشناسی انجام شود ولی 
گاهی اوقات به دليل وسعت ابعاد سانحه و مخاطره، 

يكسری تبعاتی ايجاد می شود.
اســتاندار يزد بــا بيان اينكه خــود را موظف به 
بكارگيری تمام تالش خود در اين راستا می دانيم 
اظهارداشت: شرايط شهر يزد بنا بر داليل مختلفی 
از جمله نزديكی سيل بندها به شهر و عدم طراحی 
مسير و كانالی برای خروج آب از آن و نيز تعدی به 

تنها رودخانه شهر يزد، ويژه است كه در اين حوزه 
مطالعات جدی در حال انجام است.

وی با اشــاره به طرح برخی آمار ضد و نقيض از 
خســارت ها و فوتی های سيل اخير خاطرنشان 
كرد: تنها اخبار و اطالعيه های ارائه شــده توسط 
ستاد مديريت بحران اســتان قابل استناد است و 
آمار های مطروحه در فضای مجازی معتبر نيست.

استاندار يزد با اشاره به اينكه آمار خسارت های 
سيل و جانباختگان آن پس از بررسی دقيق اعالم 
می شود گفت: اميد است با مديريت تمام عوامل 
مديريت بحران شهرداری و دستگاه های خدمات 
رســان، بتوانيم ابعاد مسئله را به اقل خود كاهش 
داده و ديگر اين آسيب ها را به اين شكل نداشته 

باشيم .

استانداریزد : 

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

موج هفتم کرونا

موج هفتم کرونا

آگهی فراخوان مناقصه عمومی  
شهرداری جناح در نظــر دارد به استناد صورتجلسه شماره 21 مورخ 1401/4/5 شورای 
اسالمی شهر جناح نســبت به واگذاری خدمات جمع آوری پســماند و تنظیف معابر و واگذاری خدمات 
نگهداری فضای سبز مطابق جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی  یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی 

مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. 
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: از تاریخ 1401/5/10 ساعت 10 صبح 

لغایت تاریخ 1401/5/20 ساعت 10 صبح.
آخرین مهلت ارسال و بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تاریخ 1401/5/30 ساعت 

10 صبح .
قرائت پیشنهادات : تاریخ 1401/5/30 ساعت 30 : 10 صبح .

سایر شرایط:
1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به یکی از صورتهای واریز نقدی به شماره حساب 214855932 نزد 
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 
ضبط خواهد شــد. 3 - شهرداری جناح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. 4- به پیشنهادات 
مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه 

در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

شهرداری جناح

عنوان پروژه
واگذاری خدمات جمع آوری 
پسماند و تنظیف معابر سطح شهر

واگذاری خدمات نگهداری فضای 
سبز سطح شهر 

شماره فراخوان مناقصه 
در سامانه ستاد

2001092396000002

2001092396000004

مبلغ تضمین  شرکت 
در مناقصه ) ریال (

537.412.739

331.158.245

مقدار کار

طبق اسناد 
مناقصه

طبق اسناد 
مناقصه

مدت انجام کار

9 ماه

9 ماه

مبلغ پایه)ریال(

10.748.254.784

6.623.164.898

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
 نظر به اینکه خانم فاطمه احمدی رودخانه دژ فرزند علی مالک ششدانگ پالک ثبتی ۴۳۸ فرعی از ۱۷-اصلی به موجب دو فقره 
استشــهادیه محلی مدعی شده است که سند مالکيت پالک مزبور به شماره ســریال ۶۴۰۳۵۹ سری ج ۹۹ تحت عنوان ششدانگ 
زمين به مســاحت ۳۷۵ متر مربــع واقع در رودخانه رودان بخش ســه حوزه ثبتی رودان بندرعباس به شــماره دفتر الکترونيکی 
۱۴۰۰۲۰۳۲۳۰۶۱۰۰۱۴۵۱ ثبت و سند مالکيت آن بنامش صادر و تسليم گردیده است که به علت جابجایی اثاثيه منزل مفقود گردیده 

است و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی پالک فوق برابر ماده ۱۲۰ آیين 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 مالکيت نزد او می باشد بایستی از تاریخ انتشار 

این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به اداره ثبت رودان تسليم و رسيد اخذ نماید
 در صورت عدم اعتراض و عدم ارائه سند مالکيت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده ۱۲۰ آیين نامه مزبور به صدور سند مالکيت المثنی بنام متقاضی 

اقدام خواهد نمود . ۱۷/م/الف                                 تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۰۵/۱۰
يحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

نوبت اول
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گردشگری

خبری

موزه ژئوپارک قشم
 سرويس گردشگری// موزه جهانی ژئوپارك قشم را می توانيم 
يكی از كامل  ترين موزه  های حيات وحش ايران در تنوع زيستی 
نام ببريم كه در مســاحتی بالغ بر ١٠٠٠ متر مربع، بيش از ٣ هزار 
نمونه جانــوری را در خود جای داده كه قطعا ديدن اين حجم از 
شگفتی شما را متعجب خواهد كرد. الزم به ذكر است كه اين موزه 
در سال ١٣۷٤، توسط ســازمان منطقه آزاد قشم تاسيس شد و 
تمامی نمونه  های موجود در آن با همكاری استاد » رضا پارسا« 
تاكسيدرمی شده اند و نيز از ويژگی های اين مجموعه كه آن را از 
ديگر موزه  های كشور كامال خاص و متمايز كرده، بومی بودن بيش 
از 9٥ نمونه  های آن می باشد و ضمنا بخشی از اين موزه به صنايع 
دستی جزيره اختصاص داده شده است كه از آن جمله آنها شامل 
توليداتی است كه با دستان هنرمند بانوان قشمی عرضه می  شود، 
و از اين نمونه ها می توان به : لباس های محلی زنان، انواع سوزن 
دوزی، خوس دوزی، گالبتون دوزی، گليم، صنايع چوبی، صنايع 
دريايی و ســازهای محلی جزيره مثل عود، دف، دهل و... اشاره 
نمود.موزه جهانی ژئوپارك قشــم را می توانيم يكی از كامل ترين 
موزه  های حيات وحش ايران در تنوع زيســتی نام ببريم كه در 
مســاحتی بالغ بر ١٠٠٠ متر مربع، بيش از ٣ هزار نمونه جانوری 
را در خود جای داده كه قطعا ديدن اين حجم از شــگفتی شما را 
متعجب خواهد كرد موزه ژئو پارك قشم در سال ١٣۷٤ در منطقه 
زيبای قشم افتتاح شد كه اين مجموعه يكی از بزرگترين موزه های 
تنوع زيستی در ايران شــناخته می شود كه توانسته محلی برای 
نمايش نمونه های جانوری موجود در منطقه باشــد كه طرفداران 
زيادی نزد مســافرانی كه با تور قشــم راهی اين منطقه شده اند، 
دارد. همچنين بخشــی از موزه به صنايع دستی جزيره اختصاص 
دارد و شما عالقه مندان با بازديد از اين موزه اين امكان را داريد 
كه كوچكترين و بزرگترين پستاندار جهان را از نزديك نظاره گر 
باشيد. آيا تا به حال حشــره خوار كوتوله را ديده ايد يا اسم آن 
را شــنيده ايد؟ بله حشره خوار كوتوله كوچكترين پستاندار روی 
زمين اســت با وزن ٢ گرم است كه بچه به دنيا می آورد و به بچه 
های خود شير می دهد خيلی جالب است كه شرايطی محيا شده 
تا از نزديك بتوانيد آن را مشــاهده كنيد. اين موجودات كوچك 
در واقع حشــرات و آفت ها را می خورند و ممكن است با ديدن 
حشره خوار كوتوله فكر كنيم آن ها نوعی موش هستند، اما درست 
نيست! اينها فقط به موش ها شبيه هستند، ولی خرطوم دارند. در 
كنار اين پستانداران كوچك شــما عالقه مندان اين امكان را نيز 
داريد كه از بزرگترين پستانداران دنيا هم ديدن كنيد كه نهنگ ها 
می باشند كه طول اسكلت وال گوژپشت كه در موزه نگهداری می 
شود ١٥ متر است. در ادامه جذابيت اين مجموعه به اينها ختم نمی 
شود چرا كه اگر شما به پرندگان عالقه داريد ولی در طبيعت نمی 
توانيد به راحتی آن ها را در محيط طبيعی از نزديك مشاهده كنيد ؛ 
می توانيد به اين موزه بياييد و انواع پرندگان را ببينيد. در اين موزه 
ديدنی يكی از كوچكترين پرنده های دنيا كه » شهدخوار كوچك 
« است را به همراه تعداد زيادی از پرندگان جزيره قشم را می بينيد. 
پرندگانی اعم از پليكان پا خاكستری كه يك گونه در معرض خطر 
انقراض ميباشد و همچنين سنگين ترين پرنده ای كه می تواند پرواز 
كنــد را خواهيد ديد. عالوه بر اينها بيش از ٣ هزار گونه جانوری 
هم در موزه وجود دارد، در ضمن می توانيد از كلكسيون سنگ ها 
و صــدف های موزه ديدن نماييد. همين طور از ديگر بخش های 
اين مجموعه می توان به بخشــی از جاذبه های گردشگری زمين 
شناختی قشــم نام برد كه در قالب ماكت های كوچكی كه بسيار 
استادانه طراحی شده مثل ماكت طراحی شده از طوالنی ترين غار 
نمكی جهان و همچنين سايت تخم گذاری الك پشت های پوزه 
عقابی، ساحل ماسه ای، بام قشم با انسان های عصر پارينه سنگی، 
جنگل های حــرا در غرفه های جداگانه از جذابيت های ديدنی 
اين موزه بشمار می رود كه هر كدام جذابيت های منحصر به فرد 
خودشان را دارا هستند. در كل موزه ژئوپارك به همه موضوعات 
جزيره قشم پرداخته و از وجود نشانه های حضور انسان های اوليه 
تا صنايع دستی عصر معاصر و محيط زيست آن و شايد مهمترين و 
جالب ترين قسمت موزه مربوط به ماكت سه بعدی و طبيعی جزيره 
است كه در نوع خود در كشور بی مانند است و در يك نگاه ميتوان 
تمامی جزييات جغرافيايی و ريخت شناسی جزيره را از نزديك 
ببينيد. اكنون مجموعه كم نظيری از عكس های عبدالخالق طاهری 
كه از چهره مردم، شــيوه زندگی آنها، صنايع دستی، منظره های 
مختلف و پديده های اعجاب انگيز زمين شناسی اين جزيره تهيه 
شده و در اندازه نمايشگاهی با قاب های بسيار زيبا و شكيل فراهم 
شده، همچنين نقش بسيار موثری در تقويت جلوه های بصری و 
معرفی ويژگی های گوناگون قشم ايفا می كنند و همه اينها مورد 
توجه بسيار گردشــگران و بازديد كنندگان قرار گرفته است. اين 
همه جذابيت و تنوع باعث شده كه تعداد بازديد كنندگان افزايش 
يافته اســت و از ١٠٠ تا ١٢٠ نفر به بيــش از هزار نفر در روز 
پيشرفت داشته اســت. در تعطيالت نوروز تعداد بازديد كنندگان 
گاهی از ١8٠٠ نفر هم گذشت و مهمتر اينكه با نظر سنجی های به 
عمل آمده از عموم مردم معلوم شد كه نمايش گونه های جانوری، 
پرندگان، پســتانداران، خزندگان و صدف های متنوعی همراه با 
ارائه اطالعات علمی به صورت خالصه و بســيار مفيد جذابيت 
زيادی برای بازديد كنندگان خواهد داشت.در موزه ژئوپارك قشم 
هم بخشی برای موزه مردم شناسی جزيره قشم تعبيه شده است و 
توجه داشته باشيد كه اين بخش هم شامل نمايش فرهنگی هنری 
و صنايع دســتی مردم جزيره قشم بوده كه شما عزيزان می توانيد 
تمامی لباس ها و صنايع دســتی و وسايل زندگی سنتی كه مردم 
جزيره قشم كه نشــان دهنده فرهنگ و آداب و رسوم اين منطقه 
است را می توانيد لمس كنيد. بيشتر اين وسايلی كه ساخته شده از 
صدف ها و درخت های نخل هستند و اين بخش شامل عكس هايی 
از چهره های اصيل مردم اين جزيره است كه توسط شخصی به نام 
عبدالخالق طاهری ثبت شــده است. در اين عكس ها به صورت 
واضح تر می توانيد با ســبك زندگی مردم اين ديار آشنا شويد و 
وسايل سنتی آنها همچون عروسك های محلی و سازهای محلی را 
كه به زيبايی به تصوير كشــيده شده اند را مشاهده نماييد و در كل 
تصاويری كه در اين موزه هست، بيننده را از نزديك با شيوه زندگی 
مردم آشنا می سازد. يكی از فرصت های عالی و هيجان انگيز برای 
آشنا شدن با فرهنگ ايران در اين موزه برای شما بوجود آمده است، 
تاكنون اين موزه ها پيشرفت های خوبی داشته اند و توسعه يافته اند 
و جالبه اينكه در اين موزه از تكنولوژی صدا گذاری هم اســتفاده 
شده است.آدرس موزه ژئوپارك قشم ايران، جزيره قشم، شهر قشم، 

جنب بازار بين المللی ستاره قشم )ضلع شمالی(

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

گردشگران قرار گرفته است.
 اين بوســتان آهوان در ســال ١٣8٠ ساخته 
و تاســيس گرديده اســت، اما بــا تمامی اين 
توضيحات اين باغ وحش زيبا دقيقا در ســال 
١٣9٠ تخريب شد و امروزه، يك مجتمع تجاری 
به نــام » ميكا مال » در زمين  های آن در حال 
ساخت اســت كه شــنيده ها حاكيست كه در 
آينده يكی از بهترين مراكز خريد كيش خواهد 
شــد. همچنين در هنگام بازديد از اين بوستان 
می توانيد تعداد زيــادی آهوی زيبای ايرانی با 
چشمانی گيرا و پوســتی فوق العاده زيبا را در 
حالی كه كامال آزاد رفــت و آمد می كردند را 
از نزديك نظاره گر باشــيد. مشاهده اين آهوان 
در اين بوســتان امری بسيار عادی است كه هر 
بيننده ای را مجذوب خود می كند. بدين ترتيب 
مــی توانيد در تور كيش خود تجربه مشــاهده 
اين پديده از خلقت آفرينش را با چشــم خود 
از نزديك بدون وجــود هيچ حايلی مانند ميله 
های قفس مشــاهده كنيد و لذت تماشای اين 
موجودات دوست داشتنی را به خود هديه دهيد.

اين بوستان يكی از پر بازديدترين و شلوغ  ترين 
مكان  های گردشگری جزيره كيش بوده كه در 
زمينی بكر و دســت نخورده با پوشش گياهی 
گوناگونی به مساحت ٢ هكتار ساخته شده است 

كه فضای بسيار دوست  داشتنی و جذابی دارد 
 تاریخچه بوستان آهوان کیش

در اين قسمت قصد داريم نگاهی بر گذر تاريخ 
اين مجموعه حيات وحش زيبای جزيره كيش 
بيندازيم؛ درست در سال ١٣٦٣ هجری شمسی 
يعنی حدود ٣٤ ســال قبل كــه جزيره كيش به 
يك منطقه آزاد تبديل گرديد، برای حفظ بقای 

آهوی ايرانی و نيز بــه منظور افزايش جذابيت 
های جزيره پرطرفدار كيش از استان هرمزگان 
در كشــور ايران حدود ٣٠ راس آهو به كمك 
ســازمان حفاظت از محيط زيســت از جزيره 
خارك به جزيــره كيش آورده شــدند. بدين 
ترتيب تعداد زيادی از ايــن آهوها به صورت 
گله هايی بــزرگ و كوچك در كل اين جزيره 
به مخصوص در قســمت شرق و جنوب جزيره 
قابل مشاهده بودند و اينكه به طرز باورنكردنی 
بر جذابيت جزيره افــزوده بودند به طوری كه 

وجود اين آهوها و مشــاهده آنها از نزديك به 
يكی از ويژگی های خاص كيش به عنوان يك 
قطب گردشــگری در ايران تبديل گشــته بود. 
اما اين را هم بدانيد كه شــرايط محيطی، وجود 
آبشــخور و عمل توزيع علوفه در بخش های 
گوناگون جزيره در ادامه بقــا و زندگی آهوان 
بســيار تاثيرگذار بوده و اما از آنجايی كه اصلی 
ترين عامل مرگ و مير آنها تصادفات جاده ای 
شناخته شــده كه متاسفانه به دليل عدم توجه و 
دقت رانندگان اتفاق می افتــاد و نيز بعدها در 
ســال ١٣8٠ مكانی به صورت پارك طبيعی به 
عنوان محل زندگی آهوها تعبيه و بنا نهاده شد 
كه خوشبختانه بعد از ســاختن محوطه امكان 
بازديد از آنها برای گردشــگران تور كيش مهيا 
شد. مكانی كه در آن عالوه بر آهوها حيوانات 
ديگری هم در كنار هم زندگی می كنند؛ در ادامه 
تنها تفاوتی كه شيوه زندگی آنها با آهوها داشت 
اينكه آنها در قفس نگهداری می شــوند، پس 
تاريخ تاســيس بوستان آهوان كيش به صورت 
يك پارك طبيعی به سال ١٣8٠ بر می گردد كه 
اگر عالقه مند به حيات وحش هستيد پيشنهاد 

ما پارك آهوان كيش برای شماست.

  معرفی پارک آهوان جزیره کیش
بوســتان آهوان جزيره كيش يكی از زيباترين 
جاذبه های كيش اســت كه هر مسافر تور كيش 
نبايد از ديدن اين بوســتان هيجانی غافل شود. 
اين بوستان يكی از پر بازديدترين و شلوغ  ترين 
مكان  های گردشگری جزيره كيش بوده كه در 
زمينی بكر و دســت نخورده با پوشش گياهی 
گوناگونی به مساحت ٢ هكتار ساخته شده است 
كه فضای بســيار دوست  داشتنی و جذابی برای 
گردشگران به ويژه كودكان بشمار می رود. شما  

عالقه مندان در هنگام بازديد از اين بوســتان 
می  توانيد تعداد زيــادی آهوی زيبای ايرانی با 
چشمانی گيرا و پوســتی فوق  العاده زيبا را در 
حالی كه كامال آزاد رفت و آمد می  كنند را ببينيد 
و كلی ذوق كنيد. بدين ترتيب می توانيد تجربه  
مشاهده  اين پديده از خلقت آفرينش را با چشم 
خود از نزديك بدون وجود هيچ محدوديتی ببنيد  
و همچنين در بوســتان آهوان كيش باغ وحشی 
هم وجــود دارد كه ١۷ قفس بــرای نگهداری 
حيوانات تعبيه شــده و در آن انواع متنوعی از 
حيواناتی اعم از: شــير، روباه، شــغال، ميمون، 
ســنجاب، گوزن، اسب و چند گونه از پرندگان 
اســتراليايی نگهداری می  شود كه ارزش ديدن 
دارد. در بــاغ وحش بوســتان آهوان كيش بر 
خالف ساير باغ وحش  های ايران آهوها بدون 
هيچ محدوديتی در بوســتان زندگی می  كنند به 
طوری كه شــما اين امكان را داريد كه لمسشان 
كنيد و با آن  ها عكس يادگاری بگيريد. در ادامه 
مهمه بدونيد كه يكی از داليل نامگذاری بوستان 
آهوان كيش هم همين موضوع بوده و همچنين 
در اين مجموعه وسايل بازی متنوعی هم جهت 
بازی كودكان نصب شــده تا كودكان از گشت و 

گذار در اين بوســتان و باغ وحش آن غرق در 
لذت و شــادی بشوند. راستی درب ورودی باغ 
وحش بوستان آهوان جزيره كيش بسيار ديدنی 
است و از جذابيت  های باغ وحش اين است كه 
به هنگام ورود به محوطه باغ وحش در بوستان 
آهوان كيش با يك قطار كوچك روبرو خواهيد 
شــد كه در تمامی بخش های اين باغ شــما را 
همراهی می  كند. برای رفتــن به اين مجموعه 
دوست داشــتنی و هيجان انگيز بايد به آدرس 
بوستان آهوان در جزيره كيش و انتهای خيابان 
فردوسی كه امروزه مجتمع عظيم ميكا مال نيز در 
آنجا ساخته می  شود، برويد. مسافران تور كيش 
می توانند از ســاعت ٥ بعد از ظهر تا 9 شب از 

اين بوستان زيبا ديدن كنند.
 امکانات بوستان آهوان کیش

حيواناتی از جمله شــير، ببــر، روباه، طاووس 
و انواع پرندگان را می توانيد در اين بوســتان 
زيبا مشــاهده كنيد. در اين بوستان حدود ٢٠ 
نوع حيوان مختلف وجود دارد كه باعث شــده 
گردشگران فراوانی با رنج سنی متفاوت از اين 
باغ وحش بازديد كنند. اين منطقه با پوشــش 
گياهی خاص و سرســبز خــود تبديل به يكی 

از مراكز تفريحی پر طرفدار جزيره كيش شــده 
است. اغلب مســافرانی كه با تور كيش به اين 
شهر زيبا سفر از اين باغ وحش مهيج نيز بازديد 
به عمل می آورند. همچنين در اين پارك وسايل 
بازی بسيار مهيج و هيجان انگيزی برای كودكان 
وجود دارد و ورودی باغ وحش بوستان آهوان 
كيش بسيار جذاب است چون محوطه ورودی 
بوستان با پوشيش گياهی بی نظيری تزئين شده 
كه بسيار چشــم نواز است. عالقه مندانی كه با 
تور كيش همراه شده اند به وسيله ون های برقی 
كه در درب ورودی اين پارك تعبيه شــده بود 
می توانند به بخش های مختلف بوســتان بروند 
و از همــه آنها ديدن كنند و اين را هم بدانيد كه 
بوســتان آهوان، در واقع باغ وحش شهر كيش 
به شــمار می رود. اين بوستان در جنوب پارك 
هنگام كيش قرار داشــت و گردشگران عالوه 
بر بازديد از اين مجموعــه می توانند از پارك 
هنگام هم بروند. محوطه سرســبز بسيار زيبای 
اين پارك با بيش از ٢٠٠ اصله درخت و وجود 
گونه  های مختلف حيوانات، فضايی بسيار چشم 
نواز و رويايی را برای گشت  و گذار مسافران و 

به خصوص كودكان فراهم شده است.

بوستان آهوان جزيره کیش

سرویس گردشــگری  // یک راهنمای 
گردشــگری کودک با اعتقاد بر این که 
فضای خشک موزه ها و اخطارهای مکرر 
دربــاره این که »بازی نکــن، ندو، بلند 
را  بچه ها  نخور«  خوراکی  نکن،  صحبت 
از موزه گردی دل زده کرده است، درباره 
نقش خانــواده در میل کودک به موزه، 
گفــت: والدین حاضرند برای جشــن 
هالووین و عکس های کودکشان در این 
اما  جشــن ها هزینه های زیادی کنند، 
برای فعالیت های فرهنگی و موزه حاضر 

نیستند هزینه کنند. 
فريبا نصرتیـ  راهنمای گردشگری فرهنگی 
كه در حوزه كودك هم فعال است و چند 
ســالی برای كودكان تورهای موزه گردی 
برگزار كرده اســت، دربــاره فعاليت های 
موزه ها در حوزه كــودكان و راه كارهای 
مؤثر در ايجــاد عالقــه موزه گردی در 
كودكان، به فضای خشك موزه ها و نقش 
مهم راهنمايان موزه در ايجاد يك فضای 
دلنشين در موزه اشاره كرد و گفت: در حال 
حاضر اگر يك بزرگسال را به موزه ببريد و 
با بيانی خشك از آثار و فضای موزه برای 
او تعريف كنيد، ممكن است هيچ انگيزه ای 
برای بازديد از موزه نداشته باشد، اما اگر 
اين روند را تغيير دهيم و با داستان سرايی 
دربــاره تاريخ، آثار تاريخــی و فضای 

موزه ها را برای بازديدكننده معرفی كنيم، 
موزه را برای بزرگســاالن جذاب می كنيم 
چه برسد به كودكان.او از نحوه موزه گردی 
كودكان در حــال حاضر انتقــاد كرد و 
افــزود: وقتی كودكی را به موزه می بريم و 
می خواهيم ذهن او را از تاريخ و اتفاقات 
تاريخی پر كنيم، ذهن او خسته می شود و 
نمی توانيم انتظار داشــته باشيم كودك در 
چنين بازديــدی از موزه گردی لذت ببرد. 
در بازديد كــودكان از موزه ها بايد برای 
آن ها خاطره سازی كنيم، حتی با محوطه 
بيرونی مــوزه و با درختان آن. بچه وقتی 
در خاطرات كودكی اش، روز لذت بخشی 
را در يك فضا تجربه كرده باشد به آن فضا 
عالقه مند می شود و در بزرگسالی هم به آن 

فضا سر می زند.
متأسفانه  گفت:  گردشگری  راهنمای  اين 
موزه ها آن قدر دستشان در اين موارد باز 
نيســت، در فضای موزه ها به بچه ها مدام 
بلند  اخطار می دهند »بازی نكــن، ندو، 
صحبت نكن، خوراكــی نخور« و همين 
اخطارها بچه هــا را از موزه گردی دل زده 
می كند. بايد توجه كنيم بچه هايی را به موزه 
می بريم كه تمام انرژی شان برای دويدن و 
بازی كردن اســت و از خوردن خوراكی 
لذت می برند. نصرتــی با بيان اين كه بايد 
سيستمی را اجرا كنيم كه مربی يا راهنمای 

مخصوص كودكان در موزه ها حاضر باشند 
و برای بازديد كــودكان برنامه ريزی هايی 
را انجام دهند، افزود: در طول ســال های 
اخيــر موزه ها چنين اقداماتی را در حوزه 
كودك انجــام داده اند، بــرای مثال موزه 
ســكه كه يكی از به روزترين موزه های 
ايران است از پتانسيل های آموزشی برای 
كودكان استفاده می كند و چند سال پيش 
هم برای كودكان اقداماتی همچون بازی، 
قصه سرايی انجام داده بود و در حين بازديد 
والدين از موزه، كودكان می توانستند از اين 
اقدامات برای سرگرمی و يادگيری استفاده 
كننــد، مثال گروهی به نــام چرخ گردون 
در موزه كالس های آموزشــی داير كرده 
بودند كه مباحــث فرهنگی تاريخی را به 
كودكان ياد می دادند.او ادامه داد: يك مورد 
ديگر هم در تخت جمشــيد ديده بودم كه 
قبل از ورود به محوطه تخت جمشــيد، 
برای كودكان بازديدكننده چادرهايی برپا 
كرده بودند كه نقاشــی بكشند و داستان 
تخت جمشــيد را تعريف می كردند. اقدام 
جالب ديگری كــه داده بودند اين بود كه 
به بچه ها كارتی با عنــوان نگهبان تخت 
جمشيد می دادند و وظيفه بچه ها در طول 
اين بازديد اين بود كه از تخت جمشــيد 
محافظت كنند و به عنوان نگهبان ميراث به 
افراد خطاكار اخطار دهند. در كاخ گلستان 
نيز به مناسبت های مختلف برای كودكان 
مراسم اجرا می كردند، بچه ها در حياط اين 
موزه نقاشــی می كردند، كاردستی درست 
می كردند و يا گروهی ورزش می كردند. در 
اين مراســم ها شايد اصال بچه ها به داخل 
موزه برده نمی شدند، اما به نوعی با فضای 
موزه آشنا می شــدند. در موزه آبگينه هم 
مشــابه چنين فعاليت هايی برای كودكان 

انجام می شد.به گفته اين فعال گردشگری، 
در هر دوره ای موزه ها اقداماتی برای حوزه 
كــودك انجام داده اند، امــا اين فعاليت ها 
مستمر نبوده و با تغيير مديريت ها رها شده 
است. شيوع ويروس كرونا نيز به اين قضيه 
دامن زده و در چند سال اخير موزه گردی 

كودكان به نوعی كمرنگ شده است.
نصرتی در ادامه بــه فعاليت های خود در 
حوزه كودك اشاره كرد و گفت: چند سال 
پيش با همكاری گروهی بــرای بازديد 
كودكان از موزه ها برنامه ريزی هايی انجام 
می داديم، به عنوان مثال اگر می خواستيم 
از مــوزه آبگينه بازديد كنيم، قبل از ورود 
به فضای موزه بازی هايی مانند نقشه گنج، 
برنامه ريزی  بچه ها  برای  و...  كاردســتی 
می كرديم و نتيجه اين بازی مربوط به آثار 
موزه می شــد و بعد از آن، بچه ها را داخل 
موزه می برديم تا با اثری كه موضوع بازی 
بوده، آشنا شوند. همين بازی باعث می شد 
كودك به موزه و فضای آن عالقه مند شود 
و حتی دفعات بعدی خانواده اش را مجبور 
كند او را به همان مكان ببرند.او اضافه كرد: 
اين نوعی ثبت خاطره در ذهن كودك است 
كه فضای موزه را از خشكی و اخطاری، 
به يك فضای دلنشين برای كودك تبديل 
می كنــد. در آن دوران گروه ما »هواداران 
ميراث« برای برگزاری چنين رويدادهايی 
با خانه كودك سعدآباد همكاری می كرد و 
برای شناس عناصر تاريخی و طبيعی در 
حوزه كودك برنامه هايی داشتيم كه اتفاقا 
كودكان از اين برنامه ها لذت می بردند، اما 
با تغيير مديريت از آن حمايت نشد و اين 
گروه و خانه كودك اين موزه منحل شد.  

به گفته اين راهنمای گردشــگری، تمام 
موزه هــا نمی توانند برای حــوزه كودك 

برنامه ريزی كننــد، اما بــا فراهم كردن 
محيط كــودك در برخی موزه ها می توان 
عالقه در موزه گردی را ايجاد كرد و همان 
موزه هايی كه در كودكی برای بچه ها هدف 
بازديد قرار نمی گيرند در بزرگســالِی اين 
ادامه  در  می شــوند.نصرتی  ديده  بچه ها، 
به نقــش خانواده ها در ايجــاد عالقه به 
مســائل فرهنگی ـ تاريخی اشاره كرد و 
افزود: هزينه های فرهنگی برای خانواده ها 
چشــم گير اســت و هميشــه آموزش و 
پرورش را در اين موارد مورد شــماتت 
قرار می دهيم، اما خانواده ها را نمی بينيم. 
بارها شاهد بوده ام كه والدين حاضرند برای 
جشن هالووين و عكس های كودكشان در 
اين جشــن هزينه های زيادی را بپردازند، 
اما حاضر نيســتند برای كودكانشــان در 
فعاليت های فرهنگی و تاريخی هزينه كنند. 
بيش تر خانواده ها به اين فعاليت ها عالقه ای 
ندارند و هزينه های آن را بيهوده می دانند. 
به نظرم ريشه اين بی عالقگی در كودكان 
به خانواده ها مربوط می شــود و بايد اين 

موضوع فرهنگ سازی شود.
او درباره اجرای اردوهای دانش آموزی در 
موزه ها نيز گفــت: در آموزش  و پرورش 
هم اردوهای مدارس به عنوان ســرگرمی 
برای بچه های در نظر گرفته می شــود و 
فضای فعلی موزه ها برای چنين اردوهايی 
بازخورد ندارد. از طرفی، به بهانه هزينه، هم 
خانواده و هم مدارس از چنين فعاليت های 
فرهنگی چشم پوشی می كنند، در حالی كه 
هزينه يــك روز موزه گردی برابر يا كم تر 
از هزينه خوراكی بچه هاست و هزينه زياد 
موزه ها فقط بهانه ای از سوی خانواده ها و 
آموزش و پرورش اســت. در عين حال 
اگــر موزه گردی بــا برنامه ريزی دقيق و 

به شكل صحيح اجرا شــود كه هدفی را 
دنبال كند، هزينه هايی دارد كه با همكاری 
موزه هــا و آموزش و پرورش می توان آن 
را برای كودكان پرداخت كرد. خانواده ها و 
آموزش و پرورش بايد برای بازديد علمی 
و هدفمند كودكان از موزه ها برنامه ريزی و 
هزينه كنند و ميراث فرهنگی و موزه ها نيز 

بايد زمينه اين بازديد را فرهم كنند.
اين كارشناس گردشــگری كودك اظهار 
كرد: كــودكان بايد از ســنين كم، هدف 
موزه گردی قرار گيرند؛ چراكه شكل گيری 
عالقه به تاريخ و فرهنگ در همين ســن 
شــكل می گيرد. شــهرداری تهران مدتی 
بود گشت های مدارس  كرده  برنامه ريزی 
بايد حتما با راهنما انجام شــود، آن موقع 
راهنمای چند تا از گروه های دبيرســتانی 
در موزه  ملی بــودم، راهنمايی بچه های 
دبيرستانی خيلی ســخت است، چون در 
سنی هستند كه نمی دانند چه می خواهند و 
بايد آن ها را ســاعتی در موزه نگهداشت. 
برای كــودكان كوچيكتر كــه به راحتی 
می توان اين فضا را برای آن ها آماده كرد. 
در اين گشت ها مقاصدی چون شهربازی 
در نظــر گرفته می شــد. مقوله فرهنگی 
كه بايد از كودكی به آن رســيدگی شــود 
در اين مورد هم كنار گذاشــته شده بود.
نصرتی درباره راه اندازی موزه ويژه كودك 
نيز گفت: نمونه شــاخص موزه كودك در 
تهران موزه عروسك های ملل و فرهنگ 
است كه با نمايش های عروسكی كودكان 
را با فرهنگ هــای بومی مناطق مختلف 
آشنا می كند، اما نديدم كه در حوزه تاريخ 
كار شود و بيش تر در موزه های كودك به 
مسائل فرهنگی می پردازند و بايد به اين 

موضوع توجه بيشتری شود.

يک راهنمای گردشگری کودک مطرح کرد

خانواده ها برای هالووین هزینه می كنند برای موزه نه!

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 80 کیلومتری 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 ۷8 كيلومتری جزيره زيبای قشم، سدی تاريخی  
بــه نام گوران قــرار دارد كه كارشناســان بر اين 
عقيده اند كه پی نخســتين اين سد، متعلق به دوره 
هخامنشيان و تاج آن نيز مربوط به دوره ساسانيان 

برميگردد 
 معرفی سد گوران قشم

در ۷8 كيلومتری جزيره زيبای قشم، سدی تاريخی  
به نام » گوران » قرار دارد كه كارشناســان بر اين 
عقيده اند كه پی نخســتين اين سد، متعلق به دوره 
هخامنشيان و تاج آن نيز مربوط به دوره ساسانيان 
برميگردد. با توجه به ارزش باالی آب شيرين در 
جزيره زيبای قشم، از گذشــته، اهالی اين جزيره 
هميشه اســتفاده بهينه از اين مايه حياتی را الگوی 
زندگی خود قــرار داده اند و اينكــه نمونه آن را 
می  توانيد در ســد تاريخی پی پشــت كه دريچه 

و حوضچــه آن، بر جا مانــده از دوران حكومت 
ساسانيان، به خوبی حس كنيد. سد تاريخی گوران 
درســت در روســتای جذاب گوران می باشد و 
روســتای گوران نيز در ساحل شمالی جزيره قشم 
و در 8٠ كيلومتری اين شهرســتان و در منتهی اليه 
غربی جنگل حرا قابل ديدن اســت. ضمنا گوران، 
روستايی از توابع بخش شهاب شهرستان قشم در 
استان هرمزگان بوده كه گفته می شود نام گوران از 
كلمه » گبران » برگرفته شده كه به احتمال زياد محل 

سكونت زرتشتيان بوده است.
 جالب است بدانيد كه اين سد را در دوره  پهلوی بنا 

كرده اند؛ اما كارشناسان و باستان شناسان تاريخی، 
بر اين عقيده اند كه نخستين پی ريزی آن را با دوره 
هخامنشيان و تاج سد را با دوره ی ساسانيان مرتبط 
است ؛ ســد تاريخی گوران به عنوان يكی از آثار 
ملی ايران در اسفند ماه سال ١٣۷9 به ثبت رسيده 
است و نيز بر اســاس تحقيقات تاريخی بيان شده 
اينكه احتماال چون اين منطقه از قشم محل سكونت 
زرتشتيان بوده، نام گوران را به آن روستا كه سد هم 
در آنجا واقع شده، نهاده اند. قطعا سفر به اين جزيره 
زيبا با تور قشــم در كنار آب  های نيلگون خليج 
فارس می تواند روزهای خوشی را برای شما بسازد.

 شــما در اين ســد جذاب كلی قايق ها، لنج های 
ماهی گيری، موتور لنج های باری و مســافربری 
را می بينيد كه همگی مورد اســتفاده همگان است 
توسط اســتادكاران و كارگران قشمی ساخته می 
شــوند. ضمنا در اين جزيره، صنعت لنج ســازی 
يكی از قديمی ترين و محبوب ترين مشــاغل اين 
منطقه بشــمار می روند به گونه ای كه از گذشته تا 
به حال و از نسلی به نسل ديگر اين هنر بين مردم 
انتقال می يابد. همچنين روستای گوران كه در 9٠ 
كيلومتری غرب جزيره قشــم جای خوش كرده، 
مركز اوليه ســاخت لنج در اين جزيره است و اين 
روســتا از بزرگ ترين مراكز توليد و ساخت لنج 
های سنتی در كشــورمان ايران شناخته می شود. 
الزم به ذكر است كه قايق ها و لنج های ساخته شده، 
مابين جزيره ها و بنادر ايران و كشورهای حاشيه 

خليج فارس و حتی بعضی مواقع در سفرهای بسيار 
طوالنی به هند و آفريقا نيز مورد استفاده می شوند. 
استادان با تجربه و حرفه ای، اكثر لنج های ساخته 
شــده در جزيره را چه از نظر حجم و چه شكل، 

بصورت شناور طراحی می كنند.
 شايد برايتان جالب باشد بدانيد كه مواد نخستين و 
اصلی برای ساخت لنج  های محلی عبارت اند از: 
چوب ســاج، منتيگ، فينی، جنگلی و تنه درختان 
محلی مانند كرت، كهــور، كنار و تنه درختان غير 
محلی، مانند تــوت و چنار و اينكه غير از تخته و 
مواد چوبی وســايل فلزی نيز همچون ميخ، پيچ و 
مهره در ساخت لنج به كار ميگيرند كه در گذشته ها 
توسط آهنگران محلی ساخته می شد ؛ اما در حال 
حاضر ميخ  های مورد نياز از اصفهان تهيه می شود 
و همچنين مواد تزييــن و تقويت كننده  ای جهت 
ساختن لنج برای استحكام و دوام و زيبايی به كار 
ميگيرند كه می توان از آنها به پنبه آغشته به روغن 
 كنجد و نارگيل اشــاره نمود كه در اصطالح محلی 
» كلفات « گويند. در آخر توجه داشته باشيد استاد 
كاران بعد از ســاختن لنج  ها، فتيله  های پنبه  ای را 
با روغن كنجد آغشته كرده و در درزهای لنج قرار 
می دهند و روی آن را قيراندود ميكنند تا ســوراخ 
 های لنج كامال بسته بشود تا يك وقتی آب به درون 
آن نفوذ نكند و نيز زمانی كه ساخت يك لنج آغاز 
می شــود تا زمان اتمام كار ممكن است بين يك تا 

دو سال زمان ببرد.

سد گوران قشم



 ۵
دوشنبه 10 مرداد 1401

3 محرم 1444

سال بیستم و یکم شماره 3943

حوادث

جهان

روابط عمومی 
اگر چاق هستید، اگر چربی خون داريد يا اوره خونتان زياد است آزبيان مصرف كنید شیالت رهمزگان 

  
    

از روزی كه موفق شدیم از چنگ آن جوان خشمگين فرار كنيم، شوک عجيبی به  دختر كوچكم 
وارد شــده است به گونه ای كه تحت نظر روان پزشک قرار دارد و شب ها با جيغ و فریاد از خواب 

می پرد و ...
  اين ها بخشی از اظهارات زن جوانی است كه پس از فرار از چنگ يك راننده خشمگين به قانون 
پناه آورده بود تا داد خود را از يك جوان خطرناك بستاند. او درباره ماجرای تلخی كه زندگی اش را 
به آشفتگی كشانده بود به مشاور و مددكار اجتماعی كالنتری گفت: حدود ساعت شش و نيم عصر 
بود كه وارد بولوار جانباز شدم و در حالی كه دختر هشت ساله ام در صندلی عقب خودرو نشسته 
بود، به سمت يكی از مراكز خريد به را ه افتادم اما هنوز مسافت چندانی از ميدان جانباز دور نشده 
بودم كه ناگهان صدای بوق ممتد و چراغ دادن های راننده يك پرايد را مشاهده كردم كه پشت سر من 
حركت می كرد. من هم بالفاصله خودرو را به منتهااليه سمت راست بردم تا مسير سبقت برای راننده 
پرايد باز شود اما او در حالی كه همچنان بوق ممتد می زد، چنان از من سبقت گرفت كه آينه بغل 
خودروی مرا خرد كرد. در اين هنگام من هم بوقی به اين مضمون زدم كه چه كار می كنی! و پشت 
سرش رفتم. ناگهان راننده پرايد در وسط خيابان پدال ترمز را كوبيد و من هم متوقف شدم ولی در 
يك لحظه راننده جوان را ديدم كه قفل فرمان بلندی را به دست گرفته و به سمت خودروی من حمله 
ور شده بود. دختر هشت ساله ام با  ديدن اين صحنه جيغ كشيد و در حالی كه گريه می كرد فرياد زد 
مامان فرار كن! من هم كه ترسيده بودم پدال گاز را فشردم و وارد يكی از كوچه های فرعی شدم اما 
راننده پرايد دست بردار نبود و به تعقيب من آمد. او چند بار خودرواش را به خودروی من كوبيد و 
فرياد می زد تا توقف كنم. اما من كه دست و پايم می لرزيد، تنها به فرار از چنگ او می انديشيدم در 
حالی كه دخترم وحشت زده جيغ می كشيد، من چراغ قرمز چهارراه ها را نيز پشت سر می گذاشتم 
و به دخترم می گفتم با پليس ١١٠ تماس بگيرد اما او از شدت استرس فقط خيره به من می نگريست 
و دست و پايش می لرزيد. خودم نيز نمی توانستم شماره پالك او را به خاطر بسپارم. وقتی او به كنار 
خودروی من می رسيد گويی قلبم از حركت می ايستاد ولی همچنان بر سرعت خودرو می افزودم تا 
اين كه باالخره و بعد از مدتی تعقيب و گريز درون كوچه های فرعی پيچيدم و از چنگ او فرار كردم. 
وقتی به خانه رسيدم زبان دختر هشت ساله ام بند آمده بود. بی درنگ او را نزد روان پزشك بردم 
و مشخص شد دخترم به دليل شوكی كه به او وارد شده است بايد تحت درمان قرار گيرد. خودم هم 
با شماره پالكی كه در دست داشتم به كالنتری آمدم و از آن راننده جوان شكايت كردم. پس از طی 
مراحل قانونی، نشانی مالك خودرو مشخص شد اما وقتی او به كالنتری آمد پيرمردی ۷٠ ساله بود 
كه ادعا می كرد خودرو را به پسرش داده است تا با آن كار كند.اين پيرمرد مدعی شد پسرش دچار 
مشكالت مالی بوده و همسرش را نيز طالق داده است به همين دليل رفتارش قابل كنترل نيست و 
هنگامی كه عصبانی می شود، حالت طبيعی خود را از دست می دهد و به افراد حمله می كند.گزارش 
روزنامه خراسان حاكی است در پی اظهارات اين پيرمرد، با صدور دستوری از سوی رئيس كالنتری 
خودروی پرايد در حالی توقيف شد كه پيرمرد مدعی بود پسر ٢٥ ساله اش از روز وقوع اين حادثه 

ديگر به منزل نيامده است. بنابراين تالش پليس برای دستگيری راننده فراری آغاز شد.

جنجال آفرینی راننده خشمگین! 
در امتداد تاریکی

سازنده فیلم های وحشیانه داعش به حبس ابد محکوم شد
  محمد خليفه ســازنده كليپ ها و فيلم های قتل و كشتار داعش، به دليل 
ترويج و اشاعه جنايات وحشيانه اين گروه تروريستی، به حبس ابد محكوم 
شده است. وزارت دادگستری آمريكا با صدور بيانيه ای اعالم كرد كه »محمد 
خليفه« ســازنده كليپ ها و فيلم های قتل و كشتار داعش، به دليل ترويج و 
اشاعه جنايات وحشيانه اين گروه تروريستی، به حبس ابد محكوم شده است.

محمد خليفه از اتباع كانادايی محسوب می شود كه اصليتی سعودی دارد. وی 
عالوه بر تهيه و توليد فيلم های قتل،سربريدن و كشتار داعش، به مشاركت در 
تامين مالی اين گروه تروريستی متهم است.دادستانی كل آمريكا خليفه را يك 
شــخصيت برجسته در ساختار گروه تروريستی داعش توصيف كرده و وی 
را عامل اصلی تبليغاتی اين گروه تروريستی خوانده است. دادستانی آمريكا 
حبس ابد را مجازاتی معقول و متناسب برای اين عضو گروه تروريستی داعش 
دانسته است.گفتنی اســت آمريكا در شرايطی برای اين عضو داعش حكم 
حبس ابد صادر كرده كه به اذعان مقامات ارشد سياسی همين كشور از جمله 
هيالری كلينتون، اياالت متحده آمريكا خود عامل به وجود آورنده داعش در 
خاورميانه در راستای اهدافش عليه كشورهای منطقه بوده است.براين اساس، 
به نظر می رسد آمريكايی ها با صدور احكام اين چنينی تالش دارند از زير 
فشار شديد افكار عمومی در زمينه حمايت از گروههای تروريستی، خارج 
شــوند. در ماههای اخير پس از شكســت داعش در منطقه از سوی محور 
مقاومت نيز آمريكا همچنان به حمايت از تروريست ها ادامه داده است و تالش 
دارد با حفظ آنها از اين تروريست ها برای تحقق اهداف آتی خود استفاده كند.

۲5 کشته در اثر سیالب در والیت زابل افغانستان
  بر اثر جاری شدن سيل در واليت زابل در افغانستان، ٢٥ نفر كشته و 
٤ تَن هم زخمی شدند.با ادامه باران های سيل آسا در افغانستان و جاری 
شدن سيالب در واليت زابل، ٢٥ نفر كشته و ٤ تن ديگر زخمی شدند.

بر اساس اعالم اين رسانه، منابع محلی در واليت زابل در اين خصوص 
گفتند كه ســيالب در شهر قالت در مركز واليت زابل و شهرستانهای 
ارغنداب، دای چوپان، سيوری و خاك افغان، ٢٥٠ خانه را هم تخريب 
كرده است.در همين حال، افراد محلی در واليت زابل در اين باره گفتند 
كه به كمك های فوری بشردوستانه نياز دارند.اين چهارمين بار در سال 
جاری است كه ســيالب در واليت زابل در افغانستان به مردم تلفات 
جانی و خســارات مالی وارد می كند.در همين حال مقام های محلی 
زابل نيز گفته  اند كه بر اثر جاری شدن سيالب ، جاده عمومی اين واليت 
نيز مسدود شده است.فرمانداری واليت زابل در اين باره اعالم كرد كه 
تالش ها را به منظور نجات مفقودين و بازگشايی جاده عمومی آغاز 
كرده است.پيش از اين اداره هواشناسی افغانستان از بارندگی های شديد 

و جاری شدن سيالب  در ١٦ واليت اين كشور خبر داده بود.

تیراندازی خیابانی در بندرعباس ۲کشته برجای گذاشت
ســرویس حوادث//  فرمانده انتظامی هرمزگان با تایيد درگيری مسلحانه در چهار راه نخل ناخدای 

بندرعباس از كشته شدن دو نفر در این تيراندازی خيابانی خبر داد. 
   ســردار »غالمرضا جعفری« افزود: اين افراد مســلح ٢٦  و ٢۷ ساله، از اراذل و اوباش شاخص 
استان بودند كه بامداد پنجشنبه گذشته پس از روبروشدن با هم، بر اثر اختالف ديرينه با يكديگر درگير 
شدند. اين مقام انتظامی استان اظهارداشت: به گفته شاهدان ساعت پنج صبح ٦ مردادماه جاری، يك 
گروه پنج نفری به كبابی رفتند كه در هنگام تحويل سفارش، متوجه چهار نفر ديگر در آن مكان شدند 
 كه از گذشــته ها با هم اختالف شديد داشتند. رئيس پليس استان هرمزگان ادامه داد: سردسته اين 
گروه ها پس از رودررو شدن و تهديد و درگيری لفظی ، به سمت هم شليك كردند كه دو نفر كشته و 
سه نفر دستگير شدند.به گزارش ايرنا، سردار جعفری بابيان اينكه قاتل در كمتر از ٤8 ساعت دستگير 

شد، خاطرنشان كرد: شناسايی و دستگيری ديگر عوامل اين درگيری در دستور كار است .

کشف۶۱3  کیلوگرم  مواد مخدر صنعتی شیشه در بندرعباس 

ســرویس حوادث// فرمانده انتظامی 
اســتان هرمزگان گفت: با هوشياری 

 و تاش تــكاوران پليــس مبارزه با 
مواد مخدر استان و همكاری عملياتی 

 پليس خراسان رضوی، 6١۳ كيلوگرم 
مــواد مخــدر صنعتی شيشــه در 

بندرعباس شناسایی و كشف شد. 
  ســردار ســرتيپ دوم »غالمرضا 
جعفــری« افزود: مامــوران پس از 
چنديــن روز تعقيــب و مراقبــت،  
يك  و  تريلــی  ٢دســتگاه خودرو 
كانتينر متعلق بــه قاچاقچيان را در 
جاده منتهی به اســكله  شهيدرجايی 
در بندرعباس شناســايی كردند. وی 
ادامه داد: تكاوران پليس در بازرسی 
دقيق  از داخل كانتينر،  ٦١٣ كيلوگرم 

مواد مخدر شيشه كه بسيار ماهرانه در 
كانتنير جاساز شده بود كشف و ضبط 
كردند. به گزارش ايرنا، اين مقام ارشد 
انتظامی، مبــدا بارگيری اين محموله 
ســنگين مواد مخدر را افغانستان و 
مقصد آن را يكی از استان های مركزی 

كشور اعالم كرد.
  بــه گفته رييس پليس اســتان در 
اين رابطه يك متهم دستگير شد و با 
توجه به شناسايی قاچاقچيان، تالش 
ماموران برای دستگيری ساير عامالن 

قاچاق اين محموله ادامه دارد.

اتوبوس  انحــراف از مســير  ســرویس حوادث// 
بندرعباس- یزد در محور سيرجان به شهربابک ٢٢ 

مجروح به جا گذاشت.
   رئيس اورژانس پيش بيمارســتانی دانشگاه علوم 
پزشكی كرمان درباره اين حادثه اظهار كرد : ساعت 
١:١٤ بامداد شــنبه، به دنبال  گــزارش انحراف از 

مســير اتوبوس در محور سيرجان به شهربابك ) ٤٠ 
كيلومتری شــهربابك(  بالفاصله  8 تيم فوريت های 
پزشكی با همكاری  يك گروه عوامل امدادی از مركز 
درمانــی ذوب مس خاتون آباد به محل حادثه اعزام 

شدند.
  دكتر صابری افزود : اين حادثه ٢٢  مجروح  به جا 

گذاشــت كه بعد از دريافت اقدامات درمانی مناسب 
توسط  گروه های فوريت های پزشكی ١٦ زخمی به 
بيمارستان وليعصر )عج( شهربابك و شش مصدوم به 
بيمارســتان امام رضا )ع( سيرجان منتقل شدند. وی 
خاطرنشان كرد: حال عمومی يك  نفر از مجروحان 
اين حادثه وخيم گزارش شده كه برای تكميل اقدامات 
درمانی به بيمارســتان شهيد باهنر كرمان منتقل شده 
اســت.وی يادآورشــد:١٠مجروح  بعد از دريافت 

خدمات درمانی مناسب ترخيص شدند.

انحراف اتوبوس بندرعباس- یزد با22 مجروح 

سرویس حوادث// پســر جوان كه 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 كار روبه رو 
شد طاهایشان را ســرقت و خودشان را در 

پارک رها كرد.
   سه شنبه هفته گذشته، مرد جوانی به پليس 
رفت و از ناپديد شدن دختر ١٣ ساله اش خبر 
داد و گفت: در يكی از شهرستان های اطراف 
تهران زندگی می كنيم، ديروز دختر ١٣ ساله ام به 
نام پگاه برای رفتن به خانه دوستش شيوا خانه 
را ترك كرد اما ديگر برنگشت. نگران شدم و 
به خانه دوستش رفتم اما او هم خانه نبود. به 
همراه خانواده شيوا هرجا فكر می كرديم بچه ها 
رفته باشند سرزديم. اما هيچ ردی از آنها بدست 
نياورديم. تا اينكه متوجه شديم پول و طالهای 
داخل خانه را هم با خودش برده است. دنبال 
بچه ها بوديم كه يكی از دوستانشان كه نگرانی 
ما را ديد گفت بچه ها از شهر خارج شده اند و به 
تهران رفته اند حاال به اينجا آمديم تا دخترانمان 

را پيدا كنيد.
* درگیری در پارک

  بدنبال اين شــكايت، تحقيقات به دســتور 
بازپرس محمد امين تقويان آغاز شــد و در 
حالی كــه تحقيقات بــرای يافتن دخترهای 
نوجوان ادامه داشــت، مرد ميانسالی در حال 
عبور از يك پارك در پايتخت متوجه درگيری 
و نزاع بين سه نوجوان شد. دو دختر نوجوان 
با پســر نوجوانی درگير شــده و با فرياد از 
رهگذران كمك می خواستند. مرد ميانسال با 
ديدن اين صحنه به كمك دخترها رفت و پسر 
نوجوان كه خود را بازنده ميدان می ديد اقدام به 
فرار كرد.گزارش اين درگيری به پليس اعالم 

شــد و با بررسی هويت دختران مشخص شد 
آنها همان دختران فراری هستند. 

* 48 ساعت حبس
  پگاه دختر ١٣ ساله در تحقيقات گفت: شيوا، 
دوستم ١٦ ساله است اما به رسم خانواده اش كه 
افغانستانی بودند، قرار بود ازدواج كند. خودش 
دلش می خواست درس بخواند اماخانواده اش 
او را اجبــار كرده بودند كه ازدواج كند. همين 
مسأله باعث شد كه فكر فرار به ذهنش برسد 
بعد به من پيشــنهاد فرار داد.او ادامه داد: ابتدا 
مخالفت كردم امــا درنهايت خام حرف های 
شــيوا شــدم و با اين رؤيا كه به تركيه برويم 
و زندگی ايــده آلی برای خودمان فراهم كنيم 
همراهش شــدم. برای ايــن كار نياز به پول 
 داشتيم به پيشنهاد شيوا طالها و پول هايی كه در 

خانه مان بود ســرقت كرديــم. با كلی طال و 
پــول كه از خانواده مان دزديــده بوديم راهی 
تهران شديم، صبح اول وقت بود كه به پايتخت 
رســيديم و چون مغازه ها هنــوز باز نبود در 
پاركی به انتظار مانديم. يك دفعه چند پسر به 
ما نزديك شده و برايمان ايجاد مزاحمت كردند. 
ما هم شروع به ســر و صدا كرديم و در اين 
ميان پســری به نام مهران از راه رسيد و ما را 
از دست پسران مزاحم نجات داد.دختر نوجوان 
ادامه داد: با رفتن آنها من و شيوا روی نيمكت 
نشسته و از برنامه ســفرمان به تركيه حرف 
می زديم غافل از اينكه مهران پشت شمشادها 
مخفی شده و راز ما را فهميده است. نيم ساعت 
بعد بود كه دوباره به سراغمان آمد و گفت يك 
طالفروشی آشنا دارد كه می توانيم طالهايمان 

را به قيمت خوب بفروشيم و يك قاچاق بر هم 
می شناسد كه می توانيم بدون مشكل از ايران 
خارج شويم. ما هم خام حرف های او شده و 
با او همراه شــديم. دختر نوجوان گفت: وقتی 
به خانه يكی از دوستان مهران رفتيم در آنجا 
نقشه ای را كه در ســر داشت برمال كرد. او و 
دوستش ما را كتك زده و داخل اتاقی انداخته 
و پول و طالهايمان را سرقت كردند. آنها حتی 
قصد آزار و اذيت ما را داشتند اما نمی دانم چه 
اتفاقی افتاد كه منصرف شدند. بعد از دو روز هم 
ما را به يك پارك برده و همانجا رها كردند در 
پارك با او درگير شديم كه مردی به كمك ما 

آمد و مهران هم فرار كرد.
*  وسوسه های شیطانی

  با شكايت دو دختر نوجوان، مهران شناسايی 
و بازداشت شــد و در تحقيقات به جرم خود 
اعتراف كرد و گفت: وقتی متوجه شــدم پگاه 
و شيوا دختر فراری هستند و كلی پول و طال 
همراهشان است نقشه سرقت را كشيدم و آنها 
را به بهانه داشتن قاچاق بر آشنا به خانه دوستم 
كشاندم. می خواستم آنها را مورد آزار و اذيت 
قرار دهم اما دوســتم اجازه نداد. او گفت در 
روزنامه ها خوانده است كسانی كه اين كار را 
می كنند مجازاتشان اعدام است او حقوق هم 
خوانده بود و درنهايت ترس از دســتگيری و 
اعدام و صحبت های دوســتم باعث شــد از 
تصميمی كه داشــتم منصرف شوم. بعد از دو 
روز حبس تصميم گرفتم آنها را رها كنم، اما 
وقتی دخترها متوجه نقشه ام شدند شروع به سر 
و صدا كردند.با اعتراف پسر نوجوان تحقيقات 
به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور 

جنايی تهران ادامه دارد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
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 1( گواهینامه 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 3 ماه  2( گواهینامه 
تایید صالحیت ایمني امور پیمانکاری از اداره  کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان دارای مدت و مهلت اعتبار 
حداقل تا 3 ماه 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.ir انجام 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.ir )پاکت 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 
13/30 روز دوشنبه مورخ  1401/05/31 به 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 1401/05/10  می باشد .
2( مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه از سایت : از تاریخ  1401/05/10  لغایت 1401/05/19  از ساعت 8 صبح 

لغایت 19
3( مهلت زمانی تحویل  پیشنهادات  از  تاریخ   1401/05/20  لغایت 1401/05/31 از ساعت 8 صبح لغایت 19

4( زمان  بازگشایی پاکات: ساعت 10/00 روز   سه شنبه تاریخ 1401/06/01
5( مکان 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 33664391  تماس حاصل فرمایید . اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه ستاد : مرکز تماس :1456  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

واحدحقوقی اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان هرمزگان

سرویس حوادث//  جمع آوری كمک های مردمی به بهانه نذری یا كمک به نيازمندان 
و بيماران كرونایی از جمله ترفندهای كاهبرداران در ایام عزاداری محرم است.

   سرهنگ »داوود معظمی گودرزی«، رئيس پليس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: با 
توجه به فرا رسيدن ايام محرم، افراد سودجو با سوء استفاده از عواطف و احساسات 
مذهبی مردم با بهانه جمــع آوری كمك های مالی برای نيازمندان از جمله بيماران 
كرونايی يا جمــع آوری پول برای كمك های مردمی و توزيــع نذری در تكايا و 
هيأت های مذهبی، اقدام به كالهبرداری می كنند.اين مقام انتظامی بيان كرد: شهروندان 
هرگونه واريز وجه مربوط به نذورات را به شــماره حساب هيأت های مذهبی و 
مؤسسات خيريه معتبر و شناخته شده واريز كرده و برای پيشگيری از سرقت و يا 
هرگونه سوء استفاده از اطالعات كارت های بانكی از مراجعه به لينك های پرداخت 
درگاه بانكی منتشــر شده در فضای مجازی خودداری كنند. وی افزود: در روشی 
ديگر از اين كالهبرداری ها نيز شــاهد كالهبرداری با عنوان فروش اقالم و اجناس 
مخصوص ايام محرم هستيم كه در اين شگرد مجرمانه، مجرمين با ايجاد صفحات 
درگاه بانك جعلی )فيشينگ( به دنبال ســرقت اطالعات كاربران هستند. در اين 
روش مجرمان با درج آگهی های دروغين در شــبكه های اجتماعی از قبيل فروش 
اجناس و اقالم محرم با كمترين قيمت، كاربران را به درگاه های جعلی بانكی هدايت 
و در نهايت به اطالعات بانكی هموطنان دسترســی و اقدام به برداشت غيرمجاز 

می  كنند، هموطنان می بايست دقت داشته باشند در صورتی كه قصد خريد اينترنتی 
دارند فقط از طريق سايت های معتبر كه دارای نماد اعتماد الكترونيكی است اقدام 
كنند و هرگز فريب  آگهی های دروغين را نخورند.ســرهنگ گودرزی با اشاره به 
متصور بودن افزايش سوء اســتفاده های احتمالی در اين ايام بيان داشت: يكی از 
مهم ترين اهداف پليس در فضای مجازی، ارتقای سطح سواد رسانه ای شهروندان در 
حوزه فضای ســايبری و به تبع آن افزايش امنيت سايبری در راستای كاهش آمار 

جرائم سايبری و استفاده امن كاربران از اين فضا است. 

فریب كاهبرداران در ایام محرم را نخورید

فرار ناکام 2 دختر نوجوان 
برای سفر به تــــرکیه

شناسه آگهی : 1357135

نوبت اول

سرویس حوادث// فرمانده انتظامی استان از دستگيری اعضای باند 
قاچاق ســاح و مهمات توسط پليس اطاعات و امنيت عمومی در 

شهرستان شادگان خبر داد.
   سردار »سيد محمد صالحی« در تشريح اين خبر اظهار داشت: در 
راستای تداوم رصد و برخورد با عناصر اصلی و قاچاقچيان سالح و 

مهمات، ماموران پليس اطالعات و امنيت عمومی استان خوزستان، با 
تسلط كامل اطالعاتی موفق به شناسايی باند قاچاق سالح و مهمات 
در شهرستان شادگان شدند.وی ادامه داد: ماموران پليس اطالعات 
و امنيت عمومی با رصــد اطالعاتی چند ماهه اعضای ٦ نفره باند 
قاچاقچيان سالح را شناسايی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی 

در يك عمليات منسجم و مقتدرانه آن ها را دستگير كردند.فرمانده 
انتظامی استان خوزســتان تصريح كرد: ماموران پليس در بازرسی 
از محل های دپوی قاچاقچيان ٥ قبضه ســالح شورشی به همراه 9 
هزار فشنگ جنگی و بيش از ١٠٠ قبضه سالح سرد كشف كردند.

سردار صالحی با تاكيد به اينكه وجود سالح غيرمجاز يكی از عوامل 
بسترساز جرايم خشن اعم از تيراندازی، سرقت های مسلحانه، قتل 
و... می باشد از شــهروندان خواست هرگونه اخبار و اطالعات در 
ارتباط با قاچاق سالح و مهمات و همچنين دارندگان سالح غيرمجاز 

دارند را به مركز فوريت های پليسی ١١٠ اطالع دهند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان خبر داد

دستگيری باند قاچاق ساح و مهمات در شادگان



۶
دوشنبه 10 مرداد 1401

3 محرم 1444

سال بیستم و یکم شماره 3943

 70 درصد برنامه کیش در ثبت نام 
ورودی پایه اول دبستان محقق شد

   سرويس شهرستان// رئيس اداره آموزش و پرورش كيش گفت: 
تا كنون ۷٠ درصد برنامه اين اداره در نام نويســی از دانش آموزان 
پايه اول ابتدايی اين جزيره محقق شده است. پرويز حيدری راد اظهار 
 داشــت: با ثبت نام ۷٠٠ نفر حــدود ۷٠ درصد از پيش بينی های 
 ثبــت نام يك هــزار و ١٠٠ نفــری اين اداره در حــوزه ورودی 
دانش آموزان محقق شده است.وی با بيان اينكه ثبت نام اين تعداد 
دانش آموز ورودی پايه اول در مرداد ماه در اين جزيره بی ســابقه 
بوده و اين نشان از اهتمام والدين برای حضور نونهاالن در مدارس 
است افزود: سنجش پايه های اول نيز با از ابتدای اين ماه آغاز شده و 
تا كنون ١٥٠ نفر از آنان مورد سنجش معاينات پزشكی، آزمايشات 
الزم و واكسيناسيون قرار گرفته است.حيدری راد  در خصوص ثبت 
نام ساير مقاطع تحصيلی نيز اضافه كرد: بخش عمده ای از ثبت نام ها 
در جزيره انجام شده و تنها معدود دانش آموزانی كه به علت مسافرت 
در جزيره نيستند نهايی نشده كه تا اواسط شهريور نام نويسی آنان نيز 
نهايی می شود.به گزارش ايرنا، وی اظهار داشت: تا كنون ١٠٠ درصد 
كتاب های پايه های اول تا نهم نيز پس از تامين از ســوی اداره كل 
آموزش و پرورش هرمزگان به انبارهای اين اداره منتقل شده و تنها 
كتاب هايی كه تجديد چاپ و يا توليد محتوای جديد دارند پس از 
تامين از سوی وزارتخانه به اين جزيره منتقل خواهد شد.اين جزيره 
دارای ٥١ مدرسه شامل ٢٣ مدرسه دولتی و ١8 مدرسه خصوصی با 
٣٦۷ كالس درس )٢٦8 كالس مدارس دولتی و 99 كالس مدارس 
خصوصی( است؛ در اين مدارس 9 هزار و ۷۷٥ دانش آموز مشغول 
تحصيل بوده كه هشت هزار و ٣٦٠ نفر در مدارس دولتی و يك هزار 

و ٤١٥ نفر در مدارس خصوص مشغول علم آموزی هستند.
فرماندار بندرلنگه :

 ارائه خدمات در دستگاه های اجرایی 
به مراجعه کنندگان بدون ماسک ممنوع می باشد  

  عبدالحسين اسدپور سرويس شهرستان// ستاد مديريت مقابله 
با كرونا شهرستان به رياست مهندس مرادزاده فرماندار بندرلنگه 
وصابری معاون سياسی ،امنيتی و اجتماعی فرماندار ،حسن بيگی 
بخشدار مركزی و اعضای اين ستاد تشكيل جلسه داد. به گزارش 
خبرنگار دريا، دراين جلسه فرماندار بندرلنگه با بيان اينكه وضعيت  
رنگ بندی شهرستان با توجه به افزايش ابتال به ويروس كرونا قرمز 
شد.وی تاكيد كرد: يكی از عوامل شيوع مجدد و انتشار اين ويروس 
در شهرستان عادی انگاری و عدم رعايت دستورالعمل های بهداشتی 
كرونا نظير استفاده از ماسك در شهرستان می باشد.فرماندار بندرلنگه 
افزود : بر اســاس آخرين دستورالعمل های بهداشتی كرونا ارائه 
خدمات در دستگاه های اجرايی به مراجعه كنندگان بدون ماسك 
ممنوع می باشد.فرماندار بندرلنگه در خصوص استقبال كم از تزريق 
 دزهای تكميلی و يادآور واكسن كرونا گفت: يكی از مهمترين راه 
حل های مقابله و كنترل اين ويروس تزريق واكسن است مردم بايد 
نســبت به تزريق دز های تكميلی و يادآور واكسن كرونا هر چه 
سريع تراقدام كنند.فرماندار شهرستان بندرلنگه در پايان با توجه به 
فرا رسيدن ايام عزاداری سيدالشهدا حضرت امام حسين عليه السالم 
خاطر نشان كرد: مردم عزادار می توانند با رعايت دستورالعمل های 
بهداشتی كرونا و استفاده از ماسك در مراسمات عزاداری  شركت 
كنند. وی گفت:  بازار تعطيل نمی شود اما استفاده از ماسك و رعايت 
 دستورالعمل های بهداشــتی كرونا از سوی اصناف و مردم الزامی 

می باشد.
آبگیری 10 میلیون مترمکعبی 
سازه های آبخیزداری میناب 

  سعيده دبيری نژاد سرويس شهرستان// رئيس اداره منابع طبيعی 
و آبخيزداری شهرستان ميناب از آبگيری ١٣٠ سازه آبخيزداری اين 
شهرستان در پی بارندگی اخير خبر داد.به گزارش خبرنگار دريا؛ 
خسرو بهرامی نژاد گفت: با وجود بارندگی به صورت باران رگباری 
در حوزه های آبخيز شهرســتان ميناب سازه های آبخيزداری به 
ميزان ١٠ ميليون متر مكعب آبگيری و سيالب های جاری شده 
را مهار نموده است تا با رها سازی تدريجی سيالب شرايط بهتری 
برای تغذيه مصنوعی دشــت های پايين دست و تقويت آبخوان 
فراهم و خطرات  ناشــی از سيل و رسوب كاهش يابد.وی افزود: 
انجام عمليات آبخيزداری و آبخوان داری در باالدست تا حد زيادی 
از بروز سيالب های مخرب، پرشدن مخازن سدها مخزنی استقالل 
ميناب و ســرنی توسط رســوب، تخريب عرصه  منابع طبيعی و 
تشديد وقوع باليای طبيعی جلوگيری می كند.وی تعداد سازه های 
آبخيزداری در سطح شهرستان را ١٣٠ سازه بيان و افزود: افزايش 
سازه های آبخيزداری با اختصاص اعتبار از صندوق توسعه ملی، 
نقشی موثری در مهار آب های سطحی و پيشگيری از خسارت های 

سيل در مناطق اجرای سازه های مذكور داشته است.
 استحصال ۲8 میلیون مترمکعب رواناب 

از سامانه بارشی مونسون 
  سعيده دبيری نژاد سرويس شهرستان// رئيس اداره منابع طبيعی 
و آبخيزداری شهرستان بستك از آبگيری 8٠ سازه آبخيزداری به 
ميزان ٢8 ميليون مترمكعب در پی بارش های مونسون خبر داد. به 
گزارش خبرنگار دريا؛ حامد احمدپور با بيان اينكه بارندگی های 
اخير موجب آبگيری ۷٠ درصدی ظرفيت سازه های آبخيزداری 
اين شهرســتان شده است گفت: بارش های رگباری با شدت زياد 
و در مدت زمان كوتاه از ويژگی های ســامانه بارشــی مونسون 
می باشــد كه اين حجم بارندگی در مدت زمان كوتاه فرصت نفوذ 
آب به اراضی را نمی دهد و باعث جاری شــدن سيل می شود.وی 
افزود: يكی از راه های اســتحصال رواناب و جلوگيری از سيالب 
در شهرستان بستك ســاخت سازه های آبخيزداری می باشد، اين 
ســازه ها و بندهای كوتاه با توجه به كمبود بارندگی در فصل گرم 
ســال موجب مهار آب باران، كنترل ســيل، تغذيه سفره های آب 
زيرزمينی، مديريت رواناب، تقويت منابع آبی و كمك به پايداری آن 
در حفظ توليد، اشتغال و احيای عرصه های منابع طبيعی، حفاظت 
خاك و مقابله با خشكســالی می شود.رئيس اداره منابع طبيعی و 
آبخيزداری شهرستان بستك با اشاره به اهميت عمليات آبخيزداری 
و آبخوانــداری گفت: تاكنون 8٠ ســازه آبخيزداری با گنجايش 
اســتحصال ٤٠ ميليون مترمكعب رواناب در سال، در حوزه های 
آبخيز شهرستان اعم از بندهای سنگی مالتی و خاكی، سيستم های 
پخش ســيالب و مديريت رواناب اجرا شده است كه در سامانه 

بارشی اخير ۷٠ درصد از ظرفيت آن آبگيری شد . 

خبری

شهرستان

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

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

شهرستان  مردم  شهرســتان//  سرویس 
 ســيریک همچنان در انتظار تحقق وعده 
بهره گيــری از ظرفيت آب شــيرین كن 
»زیارت« هستند تا در اوج گرما با چالش كم 

آبی روبرو نشوند.
  مســئوالن هرمزگان برای تأمين آب و رفع 
تنش آبی در شهرســتان ســيريك، احداث 
شيرين ســازی آب دريا را در دستور كار قرار 
دادند، آبفای هرمزگان برای كاهش مشكالت 
آبی، افزايش ظرفيت آب شيرين كن شهرستان 
 ســيريك در دســتور كار قرار گرفت.كلنگ 
آب شيرين كن »زيارت« با ظرفيت سه هزار 
متر مكعب در روز، ســال ١٣9٦ به زمين زده 
شــد. اين پروژه در آذرماه ١٤٠٠ طبق گفته 
اســتاندار وقت هرمزگان بيش از 8٠ درصد 
پيشرفت فيزيكی داشت.امين قصمی مديرعامل 
وقت آبفای هرمزگان ١٤ مهر سال ١٣99 اعالم 
كرد »آب شيرين كن زيارت سيريك تا پايان 
ســال 99 تكميل و به بهره برداری می رسد«، 
فريدون همتی اســتاندار وقت هرمزگان هم 
در تاريــخ ١٠ آذرماه ١٣99 در بازديد از اين 
آب شيرين كن از پيشرفت 8٠ درصدی آن و 
آمادگی بهره برداری در پايان سال را وعده داده 
بود.وعده های بی سرانجام تا آنجا ادامه يافت 
كه قصمی مديرعامل وقــت آبفای هرمزگان 
 در تاريخ ٢٥ مهرماه ســال ١٤٠٠ از تريبون 
ديگری اعالم كرد: »پايان ســال ١٤٠٠ پروژه 

آب شيرين كن زيارت نهايی خواهد شد.«
*  وعده های که به سال 1400 موکول شد

  شهرستان ســيريك در زمره شهرستان های 
فاقد منابع آب شــيرين است و با چالش كم 
آبی روبرو است. مردم اين شهرستان در طول 
سالهای گذشته مســائل و مشكالت كم آبی 
زيادی را تحمل كرده اند. البته در حال حاضر 
آب مورد نياز شهرستان سيريك از ١٠ حلقه 
چاه واقع در دشــت »راونگ ميناب« و يك 
سايت آب شيرين كن در شهر سيريك تأمين 
می شود. بسياری از روستاهای اين شهرستان 
با تانكر آبرسانی می شــود و گاهی تا دو ماه 
نوبت آبگيری به آنها نمی رسد.با اين حال احمد 
جمالدينی فرماندار سابق شهرستان سيريك در 
روزهای آخر دوران فرمانداری خود از قافله 
وعده بهره برداری آب شيرين كن زيارت عقب 
نماند و در تاريخ ٥ اسفند ماه سال ١٤٠٠ اعالم 
كرد: برآورد نهايی ما و اجرايی ما اين است كه 
آب شيرين كن زيارت در ارديبهشت ماه ١٤٠١ 

به بهره برداری می رسد.
*  آبشیرین کن زیارت اواخر خرداد ماه سال 

جاری وارد مدار می شود
   امــا فرمانــدار شهرســتان ســيريك در 
 ابتدای حضورش در ســيريك عنــوان كرد: 
آب شيرين كن زيارت با 8٥ درصد پيشرفت 
فيزيكــی در اواخر خرداد ماه ســال جاری 

»١٤٠١« وارد مــدار خواهد شــد.فرماندار 
شهرستان سيريك ارديبهشت سال جاری  با 
اذعان به اينكه تا اواخر خرداد ماه سال جاری 
مشــكالت تأمين آب شرب مردم سيريك بر 
طرف خواهد شد، گفت: حسب دستور مهدی 
دوستی استاندار هرمزگان مبنی بر تأمين آب 
شرب مردم شهرستان سيريك و تاكيد بر تسريع 
در راه اندازی آب شيرين كن زيارت و خط دوم 
انتقال آب تلنگ به بخش بمانی، انشاهلل تا اواخر 
خرداد ماه ســال جاری مشكالت تأمين آب 
شرب مردم صبور و نجيب شهرستان سيريك 
برطرف خواهد شد.محمد رضا پاكروان ياد آور 
شد: اين آب شيرين كن در زمينی به مساحت 
9 هزار متر مربع با اعتبار بالغ بر 8٠ ميلياردی با 
مشاركت كارخانه آجر مرواريد بندر كوهستك 
و شركت تانا انرژی در ساحل روستای زيارت 
بزرگ در حال احداث اســت.پاكروان با بيان 
اينكه، با تاكيد و دستور استاندار تمام سعی و 
تالش پيمانكار اين است كه تا پايان خرداد اين 
پروژه به سرانجام برسانيم، افزود: با راه اندازی 
اين آب شيرينكن مشــكل تأمين آب شرب 
روستاها و شهرهای شهرستان برطرف می شود.

وی در اينجا بر تــداوم فعاليت های ضروری 
يعنی آبرســانی به مردم، تاكيد كرد و افزود: با 
توجه به اهميت اين نوع پروژه ها درخصوص 
سيستم مانيتوريگ، دوربين مداربسته، الزامات 

پدافند غير عامل، جلوگيری از حمله سايبری 
به تأسيسات و اهميت اين پروژه به لحاظ رفع 
 مشــكالت كم آبی مردم با تاكيد بر تسريع در 

راه اندازی آب شيرينكن خواستار شد.
*  تا دهه فجر امسال خط انتقال آب تلنگ به 
سیریک و آبشــیرین کن زیارت در مدار قرار 

خواهند گرفت
  حسين رئيسی نماينده مردم شرق هرمزگان در 
مجلس شورای اســالمی بيان داشت: اميدواريم 
كه تا دهه فجر امســال خط انتقال آب تلنگ به 
ســيريك و همچنين آب شيرين كن زيارت در 
مدار قرار بگيرد و شــاهد رفع مشــكل كم آبی 
در شهرستان سيريك باشيم.رئيسی اظهار كرد: 
مسئوالن تأمين و ايجاد خط انتقال آب از تلنگ 
به سيريك و تكميل آب شيرين كن زيارت را بايد 
به سرانجام برسانند. اميدواريم كه در دهه فجر اين 
دو پروژه به بهره برداری برسد.رئيسی با اشاره به 
اينكه، تا كنون اين دو طرح بيش از ١٥٠ ميليارد 
تومان سرمايه گذاری شده است، افزود: به منظور 
رفع تنش آبی در شهرستان سيريك آبشيرين كن 
زيارت با اعتباری بالغ بر ١٠٠ ميليارد تومان و 
خط انتقال آب تلنگ به سيريك با اعتباری بالغ 
 بر ٥٠ ميليارد تومان سرمايه گذاری شده است.
 بــا توجه بــه اهميت و پيشــرفت ســاخت 
آب شــيرين كن زيــارت در جلوگيری از رفع 
تنش های آبی در ســيريك، الزم است مديريت 

آبفــای هرمزگان به صورت شــفاف اعالم كند 
كه علت عدم تكميل اين پروژه چيســت و دليل 
اينكه دستگاه متولی چرا به تكاليف ابالغی عمل 
نكرده اند كه موجب شده بهره برداری از اين پروژه 
عقب بماند، يقيناً هنگامی كه يك پروژه با تأخير 
مواجه می شود، ممكن اســت عواقب زيادی و 
همچنين هزينه های جبران نا پذيری برای صاحبان 

پروژه كه مردم هستند به همراه داشته باشد.
*  آب ســیریک بــا تکمیل دو طــرح بزرگ 

آبرسانی تأمین می شود
  مديرعامل شــركت آب وفاضالب هرمزگان 
 با اشــاره به اينكه سيريك بدون هرگونه منابع 
آب شــرب پايدار اســت، گفت: تكميل طرح 
احداث آب شــيرينكن زيارت و تكميل خط 
انتقال تلنگ به ســيريك از جمله طرح هايی 
اســت كه تمام جمعيت اين شهرســتان از آن 
تأثير می پذيرند.عبدالحميد حمزه پور در تشريح 
جزئيات پروژه خــط دوم انتقال آب از تلنگ 
ميناب به ســيريك افزود: تاكنون ٢٥٠ ميليارد 

ريال برای اين طرح هزينه شــده است كه برای 
تكميل خط انتقال ٢٥ كيلومتری نيازمند ٢٥٠ 
ميليارد ريال اعتبار ديگر هستيم.وی همچنين به 
ديگر طرح بزرگ آبرسانی سيريك اشاره كرد و 
بيان داشت: آب شيرينكن زيارت با هدف تأمين 
نياز آبی شهرستان سيريك با اعتباری افزون بر 
يكهزار ميليارد ريال با ســرمايه گذاری بخش 
خصوصی و در قالب خريد تضمينی از ســوی 
آبفا در حال احداث است. ظرفيت توليد اين آب 
شيرين كن را سه هزار متر مكعب در شبانه روز 
عنوان كرد.به گزارش  مهر؛ حمزه پور يادآورشد: 
برای تأمين نياز آبی سيريك بايد از منابع مجاور 
و البته شيرين سازی آب دريا استفاده كرد كه هم 
اكنون اين نيازها از منابع ياد شده تأمين می شود.
وی همچنين با قدردانی از توجه ويژه استاندار 
هرمزگان بر مســاله آب و درنظر گرفتن اعتبار 
ويژه برای تكميل طرح ها، ابراز اميدواری كرد: 
طرح های مصوب در زمان مقرر به بهره برداری 

برسد.

چشم انتظاری مردم سیريک برای افتتاح آب شیرين کن »زيارت«

  سرویس شهرســتان// رئيس مركز آموزش فنی و 
حرفه ای شهرستان قشــم اعام كرد: ۵۳٠ كارآموز 
طی چهار ماه گذشــته از سال ١۴٠١ در این شهرستان 

آموزش های مهارتی را فرا گرفتند. 
   محسن ناصری با ارائه آمار عملكرد چهار ماهه مركز 
فنی و حرفه ای شهرســتان قشم، اظهار داشت: آموزش 
اين تعداد كارآموز در 8٤ دوره آموزشــی در يك مركز 
دولتی و ١٥ آموزشگاه بخش خصوصی در مهارت های 
مختلف بيانگر استقبال جوانان قشمی از مهارت آموزی 
اســت.وی با بيان اينكه توانمند سازی نيروهای ماهر و 
كارآمد مورد نياز بازار كار و ايجاد اشتغال پايدار از اهداف 
 برگزاری اين آموزش ها است، گفت: اين آموزش ها در 
رشــته های مختلف از جمله اتومكانيك، برق خودرو، 
لوازم ســرد كننده، لوله كشــی، كولر اســپيلت، صنايع 
ساختمان، ايمنی، )HSE ابنيه(، خياطی، صنايع دستی، 

آرايش و پيرايش زنانه، فرش و نظاير آن ارائه شده است.
رئيس مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان قشــم 
توضيح داد: اعطای سه مجوز آموزشی به دانشگاه ها برای 
برگزاری دوره های فنی و حرفه ای ويژه دانشــجويان، 
 اجــرای چهار دوره آموزشــی با ظرفيــت ٦۷ نفر در 
پادگان هــای نظامی ويژه ســربازان و اعطای ٦ مجوز 
آموزشــی به بخش خصوصی برای آموزشگاه های آزاد 
ظرف سه روز كاری از ديگر عملكردهای چهار ماهه اين 

مركز فنی و حرفه ای در نگين خليج فارس است.
    بــه گزارش ايرنا، ناصری اضافــه كرد:برگزاری هفده 
دوره های آموزشــی در صنايــع و صنوف و محيط كار 
واقعــی و برگزاری آزمون تعيين صالحيت مهارتی برای 
٣8٣ نفــر در بيش از ٣٠ رشــته فنی و حرفه ای نيز در 
مدت يادشده از ســوی اين مركز فنی و حرفه ای انجام 

شده است.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قشم :

۵۳۰ كارآموز از آموزش های فنی و حرفه ای قشم بهره مند شدند

  

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000493760شعبه دادگاه اصل 49 قانون 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 .

 اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 
گردشــکار: بتاریخ تیرماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالسه 140140920000493760شعبه شعبه تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده 
ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/90828/ن - 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 27 به مساحت 2478/18 متر مربع که حسب پاسخ شماره 429/1401 مورخ 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 10 و 20 اصالحیه 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 مستمراً 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 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000491724 شعبه دادگاه اصل 49 قانون 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 .

 اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 
گردشکار: بتاریخ تیرماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالسه 140140920000491724 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/90339/ن - 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 14 به مساحت 2500 متر مربع که حسب پاسخ شماره 415/1401 مورخ 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 10 و 20 اصالحیه 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 مستمراً 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 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم  
پرونده کالســه 140140920000493108 شعبه دادگاه اصل 49 قانون 
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 - 
اجرایی فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .

 اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 
گردشــکار: بتاریخ تیرماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالسه 140140920000493108 تحت 
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 181/91213/ن - مورخه 
1401/03/25 گردیــده 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 21 به 
مساحت 2500 متر مربع که حسب پاسخ شماره 422/1401 مورخ 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 10 و 20 اصالحیه 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 
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 مستمراً 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 10 قانون 

صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
مختار صادقی  

رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

نژاد سرویس شهرستان//  سعيده دبيری 
جلسه تسهيل توزیع گاز مایع در بشاگرد با 
حضور فرماندار این شهرستان، نمایندگان 
سازمان های دولتی و شركت های خصوصی 
موزع گاز مایع به ميزبانی شــركت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان 

برگزار شد.
   به گزارش خبرنگار دريا، در اين نشست 
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 
نماينده اداره كل امور روســتايی استانداری 
 هرمزگان، فرماندار شهرســتان بشــاگرد، 
مديران عامل شركت های موزع و تأسيسات 
ســيلندر پركنی گاز مايع و همچنين مدير و 
مســئوالن منطقه حضور داشتند كه راه های 
توزيع مناسب و سهولت دسترسی به كپسول 

گاز در اين شهرســتان مورد بررســی قرار 
گرفت.مدير شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه هرمزگان در اين جلســه گفت: 
هيچ گونه كمبود و محدوديتی در تأمين گاز 
مايع مورد نياز مصرف كنندگان در اســتان 
نداريم.احمد ساالری فر اظهار كرد: همكاری 
الزم با فرمانداری بشاگرد و نهادهای متولی 
از جمله اســتانداری هرمزگان و ســازمان 
صمت انجام شده و شركت های موزع، گاز 
مايع مورد نياز را برابر تعهدات متقابل دريافت 
كرده اند.يعقوب دادعلی زاده فرماندار شهرستان 
بشاگرد نيز در اين نشست با تشريح وضعيت 
دسترسی جاده ای و شرايط ارسال گازكش 
به تأسيسات سيلندر پركنی، خواستار اهتمام 

بيشتر تمامی دســتگاه های متولی امر شد.   
نماينده مديركل امور روســتايی استانداری 
هرمزگان هم با اشــاره به تأكيد اســتاندار 
هرمزگان در زمينه ايجاد زيرســاخت الزم 
اظهار كرد: برای ســازماندهی و هماهنگی 
بين متوليان اقدامات مناسبی انجام شده است.

در ادامه پيروی منش معاون سازمان صمت 
اســتان نيز با اعالم اينكه هرگونه افزايش 
قيمت سيلندر گاز غيرقانونی است، تصريح 
كرد: فروشندگان اعم از شركت های موزع و 
عوامل توزيع موظف به رعايت قيمت مصوب 
هستند.نمايندگان شركت های موزع و مديران 
عامل تأسيسات سيلندر پركنی گاز مايع نيز 
با توضيح در مورد هزينه های انجام شده در 
اين زمينه، اقدامات خود را در جهت تسريع 
در توزيع و بهره مندی شــهروندان بشاگرد و 

روستاهای آن تشريح كردند.

تسهیل توزیع سیلندر گاز در بشاگرد 
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فروردين :
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 .
     ارديبهشت :

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 مستقیمًا با کســی وارد دعوا شوید. 
اصاًل 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 :

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.
      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.
   شهريور :

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 :

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 کاماًل 
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.

سرویس ورزشــی //  عضو مجمع نمایندگان 
هرمزگان در مجلس شورای اسامی از تداوم 

حمایت های فوالد هرمزگان از رشــته های 
ورزشی و توسعه زیرساخت های ورزشی در 

سالجاری خبرداد. 
  احمد مــرادی افزود: با پيگيــری های بنده 
و همراهی اســتاندار هرمــزگان و نمايندگان 
 هرمــزگان در مجلــس شــورای اســالمی 
جلســه ای بــا حضــور محمد ياســر طيب 
نيا)مديرعامل شــركت فــوالد مباركه(، وجيه 
الــه جعفری)معــاون وزير صمــت و رئيس 
هيات عامل ايميدرو(، مهدی دوستی)اســتاندار 
هرمزگان( و محمد آشــوری، منصور آرامی و 
اينجانب)نمايندگان هرمزگان در مجلس( برگزار 
شد. وی با بيان اينكه در اين جلسه تصميمات 

مهمی برای اعتال و رشد ورزش هرمزگان گرفته 
شد، خاطرنشــان كرد: در اين جلسه مقرر شد 
با انتقال امتياز سپاهان نوين به هرمزگان تحت 
عنوان سپاهان نوين فوالد هرمزگان موافقت و 
رشته های ورزشی در شركت فوالد هرمزگان 

همچنان به فعاليتشان ادامه دهند.
  مرادی با اشاره به اينكه همچنين شركت فوالد 
هرمزگان در توسعه ورزش و زيرساخت ها و 
كمك به هيات های ورزشــی نيز سهيم خواهد 
بــود، عنوان كرد: با موافقــت و حمايت طيب 
 نيا، نيز فوالد هرمزگان در ســالجاری يكی از 

پايه های اساســی حمايتی از ورزش اســتان 
هرمزگان خواهد بود.

  به گزارش ايسنا ؛ وی با بيان اينكه بكارگيری 
 مديــران بومی و حفظ كادرفنــی موفق بومی 
تيم های ورزشی به ويژه فوتبال فوالد هرمزگان 
نيــز در اولويت اســت، اظهار كــرد: بايد از 
حمايت های طيب نيا)مديرعامل شركت فوالد 
 مباركه(، وجيه اله جعفری)معاون وزير صمت و 
رئيس هيات عامل ايميدرو( در همكاری برای 
تحقق اين خواسته مردم هرمزگان تقدير و تشكر 

كنم.

خبری خوش برای ورزش هرمزگان ؛

سپاهان نوين به فوالد هرمزگان منتقل می شود

 هرمزگان بر سکوی قهرمانی مسابقات فوتسال 
دانش آموزان استثنایی كشور ایستاد 

  // ورزشــی  ســرویس   
 ۹ بــا  ســاالری   شــهرام 
نخســت  مقــام  امتيــاز 
مسابقات  دوره  چهاردهمين 

شطرنج ریتد سریع هرمزگان 
را كسب كرد. 

   در اين مســابقه هــا كه با 
شــركت ٦۷ بازيكــن در 9 

فاطمه  ســرداوری  بــه  دور 
ســرفراز شــكوهی در سالن 
زنده ياد برديا گله داری برگزار 
شــد.»ميالد ســليمانيان« از 

زاهدی«  »مهدی  بندرعباس. 
از بندرعباس و »عرشيا لونی« 
تا  به ترتيب مقام هــای دوم 

چهارم را كسب كردند. 
   به گــزارش ايرنــا، امتياز 
آورترين بازيكن بدون ريتينگ 
»ميــالد مريانــه همدانی« با 
٦.٥ امتيــاز از بندرعبــاس، 
پيشكســوت  آورترين   امتياز 
 »محمد علی فالح« با ٦ امتياز از 
آورترين  امتيــاز  بندرعباس، 
»سيد  ســال  زير١٤  بازيكن 
اميــر محمــد موســوی« با 
و  بندرعبــاس  از  امتيــاز   ٦
 امتياز آورترين بانو »هســتی 
ايران نژاد پاريزی« با ٥ امتياز 

از بندرعباس معرفی شدند.

شطرنج ریتد هفتگی هرمزگان ؛

 شهرام ساالری مقام نخست کسب کرد

سرویس ورزشــی  // مسابقات فوتبال ساحلی بانوان شهرستان 
بندرعباس با شركت چهار تيم برگزارشد.

    به گزارش خبرنگار دريا ؛ مسابقات فوتبال ساحلی بانوان شهرستان 
بندرعباس با شركت چهار تيم نيوسايپا، شهدای قائم، شهرداری جاسك 

و ستارگان درخشــان و انصراف دو تيم سيريك و بشاگرد به دليل 
شــرايط هوا به پايان رسيد  و مليحه نورالدينی از تيم نيوسايپا با ١١ 
گل خانم گل،  مژگان مهدی زاده از تيم نيوسايپا بهترين دروازه بان و 

فاطمه يگانه از تيم شهدای قائم عنوان بهترين بازيكن را كسب كردند.

مسابقات فوتبال ساحلی بانوان بندرعباس  برگزار شد

 كارت شناسایی خودرو كاميونت باری كيا _K4۰۰۰ پالک 6۱474 قشم شخصی مالک 
 JT6۲۰۰7۱ شماره موتور KNCWJ۲7۲4C76۱8۵۱4 محمد گورانی شماره شاسی خودرو

مدل ۲۰۱۲ رنگ سفيد مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای پرویز آبگون فرزند شیرعلی مالک ششدانگ پالک ثبتی 3061 فرعی از 7- اصلی به موجب دو 
فقره استشهادیه محلی مدعی شده است که سند مالکیت پالک مزبور به شماره سریال 957175 سری الف 85 
تحت عنوان ششدانگ پارکینگ به مساحت 1689.45 متر مربع واقع در دهبارز رودان بخش سه حوزه ثبتی رودان 
بندرعباس ذیل ثبت 16074 صفحه 273 دفتر جلد 109 ثبت وسند مالکیت آن بنامش صادر و تسلیم گردیده 
است که به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق برابر 
ماده 120 آیین 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 10 روز 

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 120 آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود . 16/ م/الف - تاریخ انتشار: 1401/05/10

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مزایده )نوبت اول (  
شــعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگســتري بندرعباس به موجب پرونده بشماره بایگاني 0000912و کال سه 
140040920000235527 در خصوص محکومیت محکوم علیه موســي احترامي کلوچاني فرزند علي در حق 
محکوم له احسان رضا موسایي قرلیوند فرزند غالمرضا که در راستاي اجرائیه صادره از شعبه دهم و محکومیت 
 محکوم علیه دو دونگ ملک ذیل از محکوم علیه توقیف و پس از کارشناســي ، به شرح ذیل به مزایده گذاشته 
مي شود خالصه گزارش بازدید : ملک مورد ارزیابي عبارتست دو دونگ از پالک 2338 فرعي از 3 اصلي واقع در 
بخش 2 بندرعباس به مساحت اعیاني حدود 126 متر مربع واقع در محله بهشت بندر خ کوشا کوچه کوشا 4 پالک 

15 . یک باب منزل ویالیي حدود 30 سال ساخت داراي اسکلت مصالح باربر بنایي ، 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 ملک 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 ارزیابي ، 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 
یک ماه مي باشد . 2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هرجهت به عهده خریدار است . 3 - پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام 
مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10 % مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 2171295409008 

نزد بانک ملي شعبه دادگستری تودیع یا از طریق کارتخوان موجود در اجرا پرداخت و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و در صورت ابطال یا عدم تایید تشریفات )بدلیل قانوني( توسط مقام قضایی حق هر گونه 

اعتراضی از شرکت کننده و برنده مزایده سلب و ساقط مي باشد . 
5- مزایده در روز چهارشنبه ساعت 9 مورخ 1401/06/01 در محل دفتر شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع در رسالت 
جنوبي کوچه فتح المبین مجتمع قضایي شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
. 6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلســه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مســئول کسر احتمالي 
قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات 
وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده 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

    ســرویس ورزشی // تيم فوتســال دانش آموزی 
هرمزگان، قهرمان مســابقات فوتسال دانش آموزان 

استثنایی كشور شد. 
   بيست و دومين دوره مسابقات فوتسال دانش آموزان 
دارای نيــاز ويژه ذهنی به ميزبانی مشــهد مقدس، تيم 

هرمــزگان در ديدار پايانی با نتيجه ٦ بر يك تيم فارس 
 را شكست داد و بر ســكوی قهرمانی ايستاد. در ديدار 
رده بندی نيز كرمان ٤ بر ٣ خراسان رضوی را شكست 
داد و ســوم شد.تيم هرمزگان با دريافت يك گل در اين 
دوره از رقابت ها بهترين عملكرد از خود بجای گذاشت.

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000491353 شعبه دادگاه اصل 49 قانون 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 .
 اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ تیرماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالسه 140140920000491353 تحت نظر است دادگاه 
به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به 
شماره 181/89725/ن - مورخه 1401/03/24 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 10 به مساحت 2500 متر مربع که حسب پاسخ 
شماره 410/1401 مورخ 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 10 و 20 اصالحیه 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 مستمراً 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 10 قانون صدرالبیان 

تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

سرویس ورزشی // تيم خاتم هرمزگان سبک شوتوكان ایران 
به مسابقات كشــوری كه محل برگزاری آن  استان قم است، 

اعزام می شوند.
   به گزارش خبرنگار دريا ؛اين مسابقات  با حضور تمام استانها 
 بــه مدت ٢ دو روز در تاريخ ٢٠ الی ٢١مرداد ماه ١٤٠١ برگزار

 می شــود.گفتنی است تيم خاتم شــوتوكان ايران هرمزگان  با 
 ١٦ نفر شــركت كننده يك داور ممتاز از استان هرمزگان و يك 
ســر مربی و نماينده سبك استان شــركت خواهد كرد  . اسامی 
شــركت كنندكان به شرح ذيل می باشــد .  امير محمد اميدوار ، 

ساتيارمهاجری، برسام ريســی ، امير علی محمدی نيكو ، امير 
حســين شجاع پوری ،  رضا درويشی ، محمد رضا خسرو زاد ، 
مهدی  ابراهيمی، محمد طا كبايی ، پوريا حسن زاده ، ميكايل داره، 
امير علی داره ، فريد خسرو زاد ، ابوالفضل موسوی ، محمد علی 
پيشــدار، امير مهدی سحر خيز ،  مربی و سرپرست بهنام كبابی، 

داور : ياور پيشدار
  گفتنی است حميد نيكزاد نخلی، نماينده سبك شوتوكان ايران 
 هرمزگان از حمايت های  مجتبی خاتمی برای اعزام اين تيم قدردانی

 كرد.

اعزام تيم خاتم هرمزگان سبک شوتوكان ایران به مسابقات كشوری 
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  به اعتقاد محقق برجســته حــوزه هيدرولوژی 
دانشگاه شيراز رعایت حریم رودها و حفظ جنگل ها 
تنها راهكار بنيادی برای مقابله با سيل است و این در 
حاليست كه ساخت و ساز در حریم رودها و توسعه 
باغات در اطراف آن و كاهش فضای عبور آب موجب 
شده اســت تا در زمان سيل، آب با سرعت بيشتر 
حركت كند و مخاطــرات و خرابی های زیادی را بر 

جای بگذارد. 
   شــهر »ونيز« روی آب شناور نيست، بلكه در يك 
جای خليج مانند ساخته شده است. باال آمدن آب دريا 
در اين شهر به غير از »َمد« معمولی است، به اين معنا كه 
در »ونيز« به ويژه در بهار و پاييز سطح آب به اندازه ای 
باال می آيد كه رفت وآمد را مختل می كند و كوچه پس 
كوچه های شهر پر از آب می شود. درست مانند سيل. 
»َمد« معمولی هنگامی كه با طوفان و امواج همراه باشد، 
موجب باال آمدن آب بيش از حد معمول می شود، ولی 
اين مساله برای ساكنان »ونيز« يك امر عادی است و 
از سال ٢٠٠٣ پروژه سد دريايی متحرك در دست اجرا 
است تا از اين طريق با اين پديده باال آمدن آب مقابله 
كنند.در هلند نيز در سال ١9٥٣ سيلی مهيب رخ داد و 
طی آن ١8٠٠ نفر قربانی اين سيل شدند و اين اتفاق 
موجب شــكل گيری پروژه مهم »دلتا« در هلند شد، 
پروژه ای كه نشان داد می توان با اقداماتی، هم طبيعت 
را پاس داشــت و هم از خطر ســيل در امان بود. با 
بهره گيری از رويكردهای علمی و دانش تخصصی، هم 
اكنون هلندی ها پرچمدار كنترل سيل در جهان هستند 
و به اين توانمندی شهرت دارند.»دلتا« مجموعه ای از 
پروژه های عمرانی و ســاخت و ساز در جنوب هلند 
است كه با هدف حفاظت از منطقه وسيعی از زمين های 
اطراف دلتای راين-موز-شــلده از دريا انجام شده و 
شــامل چندين سد، بند سيل گير، سد سلولی، آب بند، 
خاكريز و موانع طوفان است كه از سال ١9٥٠ و كمی 
پس از جنگ دوم جهانی شروع شد و در سال ١99۷ 
با ساخت ســد دفاعی تكميل شد. عمليات »دلتا« از 
سوی انجمن مهندسان عمران آمريكا به عنوان يكی از 
عجايب هفتگانه جهان مدرن اعالم شده است. توكيو به 
عنوان پرجمعيت ترين كالنشهر جهان همواره در معرض 
خطر ســيل و آب گرفتگی قرار داشته، به گونه ای كه 
بارندگی شديد همراه با زلزله های ويرانگر و سونامی ، 
توكيو و شهر بندری يوكاهاما را مبدل به خطرناك ترين 
منطقه پرجمعيت جهان از منظر گرفتاری در اين باليای 
طبيعی كرده اســت، ولی ژاپنی ها از يك روش كامال 
متفاوت با عنوان »سامانه زيرزمينی كنترل سيل« برای 
مقابله با سيل استفاده می كنند. اين سامانه در واقع يك 
سازه زيرزمينی عظيم اســت كه از طريق تونل هايی 
ارتباط ميان آن برقرار می شود.اين سازه زيرمينی از ٥ 
سيلو به ارتفاع ٦٥ متر و قطر ٣٢ متر تشكيل شده كه 

با ٦.٤ كيلومتر تونل به يكديگر متصل شده اند. سيلوها 
در عمق ٥٠ متری زمين قرار دارند و هر ســيلو بطور 
مستقل دارای آبگير است. در انتهای اين سامانه يك 
مخزن آب بسيار بزرگ در عمق ٢٢ متری زمين قرار 
دارد كه با طول ١۷۷ متر، عرض ۷8 متر و ارتفاع ٢٥ 
متر. اين مخزن در واقع وظيفه تنظيم فشار سامانه را بر 
عهده دارد و با استفاده از پمپ های قدرتمند می تواند 
هر ساعت ٢٠٠ تن آب را به رودخانه »ادوگاوا« تخليه 
كند.در ايران اما وضعيت به گونه ديگر است. ما نه تنها 
برای مقابله با سيل اقدام خاصی انجام نداده ايم، بلكه با 
تخريب جنگل ها و مراتع، به حريم رودها تجاوز كرديم 
و با ساخت و ساز در آنها و توسعه كشاورزی، مسير 
عبور آب را كاهش داديم و به گفته دكتر رييسی، عضو 
هيات علمی دانشگاه شيراز اين اقدام موجب شده است 
كه مسير عبور آب باريك تر شود و در نتيجه سرعت 
عبور آب به ويژه در زمان سيل افزايش يابد.وی معتقد 
اســت ما برای مقابله با سيل قبل از هر چيزی نياز به 
عمليات آبخيــزداری و مديريت منابع آب داريم تا بر 
اساس اصول و محاسبات مهندسی اجازه ندهيم حريم 

رودها دستخوش تغيير شوند.
*  اصالح حریم رودها تنها راه رهایی از آسیب های 

سیل
  پروفسور عزت اهلل رييسی، استاد رشته هيدروژئولوژی 
بخش علوم زمين دانشكده علوم پايه دانشگاه شيراز و 
پدر هيدرولوژی آب های زيرزمينی در ايران ، در پاسخ 
به اين سوال كه برای مقابله با سيل فناوری مورد نياز 
اســت يا مديريت، گفت: برخورد با اين حوزه قبل از 
هر چيزی به مديريت نياز دارد. بايستی حريم رودها 
رعايت شــود و در اين زمينه نياز داريم كه حريم های 
رودهای كشــور را اصالح كنيم و راهی به غير از اين 
نداريم. چنانچه كه امســال مشاهده كرديم در يكی از 
مناطق گردشگری، ساختمان هايی كه در اطراف حريم 
رودها ساخته شده بود را خراب كردند.وی اضافه كرد: 
موضوع مهم ديگر در برخورد با مخاطره سيل اين است 

كه طرح های عمرانی كه پيرامون  رودها ساخته می شود 
مانند پل هايی كه در مســير رودها ساخته می شود و 
يا ديواره هايی كه در اطراف رودها احداث می شــوند، 
مورد بررســی قرار گيرند تا ببينيم كه آيا اين سازه ها 
بر اساس محاسبه مهندســی تاسيس شده اند يا خير. 
بسياری از اين سازه ها بر اساس محاسبات مهندسی 
نبوده، بنابراين زمانی كه سيلی در منطقه ای رخ می دهد، 
تخريب می شوند.رييســی تاكيد كرد: اينها بخش های 
فناوری است كه بايد نسبت به آنها تجديد نظر شود و 
كشور نيز از نظر فناوری و علمی در اين حوزه كمبودی 
ندارد و هيدرولوژيست های كشور با اين موضوعات 
آشنا هســتند ولی بايد مديريت شود. از اين رو تاكيد 
می شود كه در وهله اول حريم رودها رعايت شود و در 
وهله دوم، جاهايی كه بدون در نظر گرفتن معيارهای 
مهندسی، دستكاری شــده است، مورد بازنگری قرار 

گيرد.
*  توانایی جذب خاک در جذب آب سیالب

  عضو هيات علمی دانشــگاه شــيراز به بيان اثرات 
فرونشســت در جذب آب سيالب پرداخت و خاطر 
نشــان كرد: فرونشســت در اين زمينه اثرات زيادی 
ندارد، چون اين اليه های سطحی خاك است كه ميزان 
ورود به زير زمين را كنترل می كند. به عبارت ديگر در 
فرونشست حجم آب زيرزمينی كاهش می يابد، ولی در 
سيالب موضوع اين است كه چه ميزان آب می تواند در 
زميــن نفوذ كند.وی اضافه كرد: خاك اين خاصيت را 
دارد كه در بارندگی هايی كه تا ٥٠ ميلی متر در ساعت 
رخ دهــد، همه آن را جذب می كنــد و زمانی كه اين 
ميزان به باالتر از ٥٠ ميلی متر می رسد، رواناب، ايجاد 

می شود.
   برای حفظ نفوذپذيری خاك حفظ مراتع و جنگل ها 
و اينكه خاك كشور را عريان نكنيم، بسيار حائز اهميت 
است.دكتر رييسی خاطر نشــان كرد: از اين رو عدم 
زراعت در شيب و حفظ خاك توسط پوشش گياهی 
در كاهش آسيب های ناشی از سيل بسيار می تواند مهم 

باشد؛ چرا كه وجود پوشش خاك، سرعت سيالب را 
می گيرد.وی ادامه داد: مشــكلی كه ما در سيل داريم، 
اين اســت كه در مدت كوتاهی، حجم زيادی آب از 
منطقه ای عبور می كند، ولی اگر مراتع و جنگل ها حفظ 
شود، سرعت آب در برخورد با اين پوشش گياهی كم 
می شود و اين موضوعی است كه ما در ايران كمتر به آن 
توجه كرديم و باز هم تاكيد می كنيم، در اين زمينه بايد 
به حفظ حريم رودها و حفظ مراتع و جنگل ها توجه 
كنيم تا از اين طريق ســرعت سيل را كاهش دهيم و 

خسارات كم شود. 
*  آیا آب سیالب قابل ذخیره سازی است

  اين عضو هيات علمی دانشــگاه شيراز در پاسخ به 
اين ســوال كه آيا آب سيالب ها قابل ذخيره سازی و 
بهره برداری اســت، توضيح داد: رسوباتی كه همراه با 
ســيل می آيد، حاوی حجم زيادی از سنگ ريزه ها و 
حتی سنگ های درشت  است و اگر بخواهيم وارد سد 
كنيم، اين رســوبات، از ظرفيت سدها می كاهد و اگر 
وارد تغذيه مصنوعی كنيم، اين سازه ها دارای ضخامت 
كمی هستند و در نتيجه موجب پر شدن آنها می شود. 
از سوی ديگر اگر همراه اين سيالب، رسوبات دانه ريز 
باشــد، به مرور زمان خلل و فرج تغذيه مصنوعی را 
مسدود می كند و موجب كاهش نفوذ خواهد شد.رييسی 
با تاكيد بر اينكه سيالب ها دارای دوره بازگشت هستند، 
اظهار كرد: اين رخدادها هر ١٠ تا ٢٠ سال يك بار به 
وقوع می پيوندند؛ از اين رو از نظر اقتصادی به صرفه 
نيســت تا برای جمع آوری آب های ناشی از سيالب، 
برنامه ريــزی خاصی صورت گيرد؛ لذا اين موضوعی 
كه دائما مطرح می شود چرا از آب سيالب ها استفاده 
نمی شود، از نظر جنبه های علمی، صحيح نيست.اين 
استاد دانشگاه شــيراز تاكيد كرد: در اين زمينه مساله 
اصلی كه مطرح می شود و بايد بر روی آن تكيه شود، 
اين اســت كه رودخانه بخشی دارد كه آب پايه از آن 
عبور می كند و بخش ديگر آن حريم است كه در اين 
بخش، آب رودخانه به ندرت عبور می كند و تنها زمان 
سيل شاهد ورود آب به محوطه حريم رودها هستيم. 
با توجه به اينكه سيالب دارای دوره بازگشت بوده و 
دوره بازگشت آنها نيز متغير است و زمانی كه اين دوره 
بازگشت طوالنی تر می شــود، شروع به ساخت وساز 
و يا توســعه باغات در حريم رودها می شود و با اين 
اقدامات، حريم رودها گرفته می شــود.وی در پايان 
گفت: در اين صورت با رخداد سيل، آب وارد كوچه ها 
و خيابان ها می شود، ضمن آنكه سرعت عبور آب نيز 
افزايش می يابد. اگر آب در حريم خود حركت كند، به 
طور طبيعی در جريان است، ولی اگر مسير حركت رود 
كاهش يابد، ارتفاع عبور آب دو، ســه و يا چهار برابر 
شده و بر سرعت عبور آب افزوده می شود و در نتيجه 
سيل آثار مخرب تری را بر جای خواهد گذاشت./ايسنا

بررسی سیالب اخیر از زبان پدر هیدرولوژی آب  های زیرزمینی ؛

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

خاک ایران را عریان نكنيم

بهداشت و  ایمنی،  // مدیر  گروه گزارش 
محيط زیست شركت فوالد هرمزگان گفت: 
در فوالد هرمزگان به همه ابعاد ایمنی در 
محيط كار توجه می شود و با توجه به نقش 
هدایتگر و متعهدانه مدیرعامل نسبت به 
مقوله ایمنی، توانستيم نشان درجه یک 
ایمنی در بين صنایع جنوب شرق كشور 

را دریافت كنيم.
   به گــزارش خبرنگار دريــا ؛ علی اكبر 
محمود صالحی، در خصوص كسب نشان 
ايمنی جنوب شرق كشور توسط اين شركت 
بيان كرد: ايده اعطای نشان ايمنی از چهار 
سال قبل در استان كرمان مطرح شده و در 
اين زمينه كميته ای متشكل از اداره بازرسی 
كار، دانشــگاه، كانون متخصصين ايمنی و 
مركز تحقيقات و تعليمات كار استان كرمان 
مبتكر اين طرح بودند كه طی توافق صورت 
گرفته با مقامات اداره تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعی استان های هرمزگان و سيستان و 
بلوچستان قرار شد طرح در سطح اين سه 
استان اجرا شود. طی نظامنامه تدوين شده 
و بر اســاس معيارهای قابل اندازه گيری و 
مهم در حوزه ايمنی، صنايع در ســطح سه 
استان مورد ارزيابی قرار گرفته و همچنين 
عملكرد مديران HSE صنايع نيز با معيارهای 
از پيش تعيين شده ارزيابی شدند. واحدهايی 
كه امتياز باالی 9٣ از ١٠٠ را كسب كردند، 
نشان ايمنی درجه ١ دريافت می كنند كه در 
اين رابطه شركت فوالد هرمزگان تنها واحد 
صنعتی بود كه در سطح استان هرمزگان اين 
امتياز را كســب كرده است. همچنين مدير 
HSE شركت فوالد هرمزگان نيز طی ارزيابی 
انجام شده نشان ايمنی درجه ٢ دريافت كرد.
مدير HSE شــركت فــوالد هرمزگان با 
اشــاره به معيارهای مورد ارزيابی در اين 
طرح خاطرنشــان كرد: به روزترين مسائل 
ايمنی و بهداشت حرفه ای مورد بررسی قرار 
گرفته كه مهم ترين آن ها حركت به ســمت 
حادثه صفر )ZEro AccidEnt( است. 
خوشــبختانه آمار حوادث شــركت فوالد 
هرمزگان با توجه بــه اهداف و برنامه های 
هدفمند تدوين و اجرا شده از سال ١٣9٠ تا 
كنون كاهشی بوده و حركت به سمت حادثه 
صفر را به خوبی اجرا كرده اســت.محمود 
صالحی تاكيد كرد: تهيه و تدوين گردشكارها 
و دســتورالعمل های ايمنی و جاری سازی 

آن ها در شركت فوالد هرمزگان با بهره گيری 
از انتقال دانش فنی و همچنين اســتفاده از 
 HSE تجــارب و دانش موجود در بخش
شركت فوالد مباركه يكی از مزيت های بوده 
كه در اين ارزيابی مورد توجه داوران قرار 
گرفت.مدير HSE فوالد هرمزگان با اشاره 
به مزيت های اين شــركت در حوزه ايمنی، 
مطرح كرد: از جمله مزيت قابل اشاره ديگر 
كه در هيچ يك از صنايع استان وجود ندارد، 
می توان به پياده سازی نظام پيشنهادات كارت 
سبز اشاره كرد. اين نظام مشاركتی به منظور 
درگير كردن كل كاركنان در بحث ايمنی بوده 
و نقش ارزنده ای در فرهنگ سازی ايمنی در 
سازمان، رفع نقاط نا ايمن و كاهش حوادت 
داشته است؛ به طوری كه هر فرد با استفاده 

از دفترچه سبز می تواند هر گونه خطر ناشی 
از شرايط ناايمن، رفتار ناايمن و شبه حوادث 
در هــر نقطه ای از شــركت را در صورت 
مشاهده ياداشــت كند و پس از گزارش به 
مافوق و طبق سازوكار سازمانی، مسئولين 
مربوطه متناسب با نوع خطر موضوع را بايد 
پيگيری و رفع كنند. پس از تاييد رفع خطر 
ثبت و گزارش شده توسط مسئول مربوطه 
در نهايت برگــه به واحد ايمنی ارجاع داده 
شده و درصورت تاييد اثربخشی آن توسط 
كارشــناس ايمنی برای فرد پيشنهاددهنده 
پاداش منظور می شــود. از آنجايی كه ارائه 
پيشــنهاد در اين زمينه ســقف ندارد، افراد 
می توانند هر تعداد پيشنهاد را ثبت و گزارش 
كننــد. در پايان هر ماه هم بــه افرادی كه 

بيشترين پيشــنهاد را داده باشند، عالوه بر 
پاداش، عكس آن ها در ماهنامه فوالد چاپ 
و از آن.ها به عنوان نفرات برتر ايمنی تقدير 
خواهد شــد. وی اضافه كرد: يكی ديگر از 
ويژگی هايی كه در فــوالد هرمزگان مورد 
توجه ارزيابان قرار گرفت، سيستم ارزيابی 
عملكرد ايمنی واحدها و پيمانكاران است 
كه تحت عنوان گردشكار ارزيابی عملكرد 
شركت فوالد هرمزگان به طور ماهيانه اجرا 
می شود. در اين رابطه عملكرد ايمنی تمامی 
واحدها و مجموعه پيمانكاران طی هر ماه و 
بر اساس معيارهای قابل اندازه گيری مورد 
ارزيابی قرار گرفته و در صورت نگرفتن حد 
نصاب امتياز از پيش تدوين شــده ضريب 
منفی به پاداش ماهيانه افراد آن واحد خورده 

و افراد به طور مستقيم نتيجه عملكرد ضعيف 
خود را حس می كنند. از آنجايی كه ميانگين 
نمــره واحدهای توليدی بــرای واحدهای 
ستادی نيز محاســبه و منظور می شود. در 
صورت ضعيــف عمل كــردن واحدهای 
عملياتی ضريب منفــی متوجه واحدهای 
ستادی هم می شود و به نوعی می توان گفت 
كل ســازمان هر ماه اهميت نتيجه عملكرد 
ايمنی سازمان را حس كرده و تالش جمعی 
جهت بهبود عملكرد ايمنی صورت می گيرد. 
از طرفی واحدهايــی كه عملكرد باالتر از 
 هدف را كسب كنند نيز تشويق می شوند و 
پاداش بيشتر و متناسب با امتياز كسب شده 
خواهد بود.محمود صالحی ادامه داد: از جمله 
مزيت ديگری كه منجر به اعطای نشان ايمنی 

درجه ١ در سطح اســتان به شركت فوالد 
هرمزگان شد، پياده سازی ايزو ٤٥٠٠١ در 
حوزه ايمنی و بهداشت حرفه ای در شركت 
 SGS بوده كه طی دو دوره مميزی شركت
اين گواهينامه استاندار تاييد شده است كه 
خود نشــان از پياده سازی و اجرای تمامی 
استاندادهای ايمنی و بهداشت حرفه ای در 
سطح ســازمان را دارد. در پايان مهم ترين 
ويژگی كه بيشترين امتياز را در اين ارزيابی 
به خود اختصاص داد و منجر به كسب نشان 
درجه ١ ايمنی در شــركت فوالد هرمزگان 
شد، تعهد مديريت شركت فوالد هرمزگان به 
نهادينه كردن فرهنگ ايمنی در سطح شركت 
از ابتدای راه اندازی تا كنون بوده است. اين 
تعهد مديريت را می توان در قالب تدوين و 
اجرای اهداف استراتژيك شركت در حوزه 
ايمنی و سالمت بررسی كرد. به طوری كه 
كل ســازمان تعهد خود را به رعايت كليه 
مقررات ايمنی و بهداشت سازمان از طريق 
تدوين برنامه ها و اقدامات موثر در اين زمينه 
ارائه می كند و اجــرای اين برنامه از طريق 
شاخص های در نظر گرفته شده به صورت 
دوره ای ارزيابی می شود. همه واحدها خود 
را ملزم به تحقق اين اهــداف كرده اند. اين 
اهداف ازجمله موارد مورد نظر مديرعامل 
شــركت به عنوان باالترين مقام سازمانی 
است كه همواره خود را متعهد به رعايت اين 
موضوع می داند. اين تعهد بدان معنی است 
كه در تمام ســطوح مديريتی سازمان التزام 
عملی به تحقق اهداف ايمنی و بهداشــت 
وجود دارد. مديــر HSE فوالد هرمزگان 
در پايان گفت: از حمايت های مديرعامل، 
معاونين، مديران، سرپرستان و ساير كاركنان 
شركت فوالد هرمزگان اعم از بخش امانی و 
پيمانكاران كه عملكرد آن ها منجر به كسب 
اين نشان ايمنی در سطح استان شد، تقدير و 
همچنين از همكاران پرتالش و نقش آفرين 
واحد ايمنی، مهندس شــكری زاده رئيس 
ايمنی و آتش نشانی، كارشناسان و بازرسين 
ايمنی و ديگر همكاران تشكر می كنم. قطعا 
نگاه ســازمان های بازرسی كننده بيرونی به 
شركت فوالد هرمزگان تغيير كرده و سطح 
انتظار آن ها باالتر از قبل است، اين موضوع 
مسئوليت واحد HSE شركت را در حفظ و 

ارتقاء شرايط موجود چندبرابر خواهد كرد.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد هرمزگان عنوان کرد 

تعهد مدیریت فوالد هرمزگان به بهبود ایمنی
نقش موثر فرهنگ سازی ایمنی در كاهش حوادث


