
روزنامه منطقه جنوب کشور

 daryanews_bnd @ yahoo .com :پست الکترونیکی

یکشنبه 23 مرداد 1401   16 محرم 1444
  سال بیست و یکم    شماره 3952

8 صفحه    2000 تومان

روند شتابان 
بیمارستان سازی 

در هرمزگان 

تامین بخش اعظم 
 نیازهای هرمزگان  
با صنایع کوچک 

بازدید استاندار 
 هرمزگان از محله 

دو هزار

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرسیده  به میدان 
شهدا نبش خیابان دانش ساختمان  بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel

خبر اختصاصی  // مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت :  300میلیارد تومان اعتبار برای 
بیمارستان 264تختخوابی نفت ستاره خلیج فارس تخیص یافته است. 

   علیرضا جعفرپور در حاشــیه نماز جمعه بندرعباس در گفتگو با خبرنگار دریا با اعالم این خبر 

افزود:این بیمارســتان از زمانی که شروع شده، عموما با مشکالتی برای تامین اعتبارات مواجه شده 
است و به همین دلیل هم میزان پیشرفت پروژه کند بوده واز اوایل امسال نیز کند بودن پروژه بدلیل عدم 

تامین اعتبارات الزم بیشتر مشهود بود.

ادامه از تیتر یک //
  وی گفت: با رایزنــی های زیادی که 
قبل از تشکیل مجمع عمومی پاالیشگاه 
نفت ستاره خلیج فارس صورت گرفت، 
اعتبارات بسیار خوبی برای اجرای این 
پروژه جذب شــده است که جا دارد از 
حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
بندرعباس، دوســتی استاندار هرمزگان 
 و آقایان مرادی و آشــوری نمایندگان 
مردم هرمــزگان در مجلس شــورای 
اسالمی تشــکر کنم که در سطوح باال 
داشــتند.جعفرپور  خوبی  های  رایزنی 
اظهار داشــت : جــذب ایــن میزان 
اعتبــارات واقعا عملیاتی نبــود و در 
راستای مسئولیت های اجتماعی معموال 
پاالیشــگاه ها وصنایع بزرگ در حد 
 ده تا پانزده میلیــارد تومان برای چنین 
پروژه های اختصــاص می دهند. وی 
تاکید کرد: االن 300میلیارد تومان برای 
تکمیل این پروژه توانستیم جذب کنیم و 
بخصوص آقای مهندس ساالری  معاون 
وزیــر ومدیرعامل شــرکت پاالیش و 
پخش ایران رایزنی کردند تا نظر صاحبان 
سهام را جذب کنند برای تخصیص این 
اعتبار و این مبلــغ در اختیارمان قرار 
گرفت.وی گفت:  اسناد این مناقصه برای 

بخش های مختلف از جمله تاسیسات 
برقی، مکانیکال، سازه ای، موتورخانه، 
سیستم های هواســاز ، کناف و... آماده 
اســت و حاال که اعتبار جذب شــده 
اســت، مناقصات نیز برگزار می شود.  
وی افزود: بهترین مشــاور را برای این 
پــروژه داریم وجلســه ای نیــز اخیرا 
باحضور اســتاندار و مشاور بیمارستان 
برگزار ودرخصوص جزئیات این پروژه 
صحبت شد. استاندار هم دغدغه دارند 
و اظهار تاســف کردند که شهری با این 
همه امکانــات و ظرفیت ومزیت های 
نسبی، اما از لحاظ بیمارستانی و درمانی 
 ضعیف باشــد وتاکید کــرد که حداقل 
 اتــاق های عمل را تا پایان امســال به 
 بهره برداری برسانیم.جعفرپور افزود:  البته 
سیســتم های تهویه و... زمان بر است و 

به استاندار هرمزگان نیز قول دادیم برای 
تحقق خواسته شــان تمام تالشمان را 
خواهیم کرد. وی گفت:  این بیمارستان 
 28هزار مترمربع در هفت طبقه شامل یک 
بخش عفونــی مجهز، ده اتــاق عمل، 
 بخش های بســتری، ســی ســی یو، 
آی سی یو، درمانگاه مجهز داری انواع 
سی تی اســکن، رادیولوژی، توانبخشی 
و... متناسب با ساختار ونیاز های استان 
طراحی و اجرایی شده است.مدیرعامل 
شــرکت نفت ستاره گفت : جای تاسف 
اســت که بیماران بندرعباس ، روستاها 
وشهرهای اطراف به استان های همجوار 
بروند وبا این وضعیت راهها جان شــان 
به خطر می افتد وبرخی جان شــان را 
ازدســت می دهند و... و اســتاندار هم 
نســبت به این موضوع دغدغه داشتند 

 و تاکیــد داشــتند اتاق هــای عمل و 
بخش های اورژانسی همین امسال تکمیل 
افزود:  برسد.جعفرپور  برداری  بهره  وبه 
بندرعباس،  تختخوابی  بیمارستان 264 
بیمارستان فوق تخصصی است. بخشی از 
بیمارستان تا پایان امسال و بخش های 
دیگر تا دو سال آینده بطورکامل با تزریق 
این اعتبارات به بهره برداری می رســد.   
وی افــزود: اقدام دیگری که ســاالری 
 معاون وزیر که رئیس مجمع هم هستند 
انجام دادند، ســعی کردند اختیار ادامه 
ســرمایه گذاری و جذب اعتبار در این 
پروژه را بــرای هیئت مدیره بگیرند که 
نیازمند اینکه صبر کنیم تا مجامع تشکیل 
شود و اعتبارات باقیمانده را جذب کنیم 
 نباشــد و عمال با ایــن تفویض اختیار 
مــی توانیم که ادامه کار را متناســب با 
پیشرفت پروژه سرمایه گذاری کنیم که با 
جذب اعتبارات واعطای این اختیارات، 
مشــکل اعتباری پروژه حل شده است. 
جعفرپــور تاکید کرد: بــه اطالع مردم 
بندرعباس می رسانیم که دو سه ماهی 
بخاطر نبود اعتبار و مجوز، روند اجرای 
پروژه کند شد که درحال حاضر اقدامات 
زیربنایی و اصولی انجام شده ودر آینده 
شاهد پیشــرفت خوب این بیمارستان 

خواهند بود.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس خبرداد

تخصیص 300میلیارد تومان برای بیمارستان 264 تختخوابی نفت ستاره

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان خبر داد
تحصیل رایگان مددجویان نهادهای 

حمایتی در دانشگاه پیام نور
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان عنوان کرد

احداث ساالنه ۱۲ هزار واحد 
در طرح ملی نهضت مسکن در هرمزگان 

انتقاد از کاهش ظرفیت های جذب 
دانشجویان بومی در دانشگاه فرهنگیان هرمزگان
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هرمزگان پیشرو در تهیه و تدوین اطلس مخاطرات ؛

 بانک اطالعاتی مناطق حادثه خیز 
استان تکمیل شد 

2

2

2

ادامه در همین صفحه

  

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس خبرداد

تخصیص 300میلیارد تومان 
برای بیمارستان 264 تختخوابی نفت ستاره
بخشی از بیمارستان تا پایان امسال و بخش های دیگر تا دو سال آینده بطورکامل با تزریق این اعتبارات به بهره برداری می رسد

قدردانی امام جمعه بندرعباس از بیمارستان سازی پاالیشگاه های نفت
صفحه 2 را بخوانید

 گروه خبر // مدیرکل ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره( استان هرمزگان 
گفت: با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان و بنیاد برکت وابسته 
به ستاد درهرمزگان مقرر است تعداد نه باب مدرسه برکت شامل 2۹ کالس 

درس در روستاها ساخته شود. 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ منوچهر دانشمند افزود: این مدارس در روستاهای 
ذرتو، بگود، دم تنگ، گهره، گل کوه، بالل بخش فین، دهنو ازتوابع بندرعباس، 
روستای ناصر آبادازتوابع رودان  و روستای آخران ازتوابع بشاگرد ساخته شود.

ضمنًا سهم مشارکت بنیادبرکت 156000میلیون ریال است.

گروه خبــر // روابــط عمومــی اداره کل امور 
مالیاتــی اســتان هرمــزگان در اطالعیه ای 
واحدهای  مالیــات  اعــالم  پیرو  اعالم کــرد: 
 مســکونی گران قیمت در اجرای حکم بند)خ( 
تبصره )6( قانون بودجه ســال 1400 کل کشور، 
برگ اجرایی وصــول مالیات مذکور برای مالکان 
واحدهای یاد شده که تاکنون نسبت به پرداخت 
مالیات متعلق اقــدام ننموده اند صادر و از طریق 

امور  ســازمان  الکترونیکی  خدمات  ملی  درگاه 
مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir به آنها 
ابالغ و از طریق پیامک نیز اطالع رســانی شده 

است. 
 به گــزارش خبرنــگار دریا ؛ لذا این اشــخاص 
حداکثر یک ماه فرصت دارنــد با مراجعه به درگاه 
 مذکور نســبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند. در 

غیر اینصورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف و 
بازداشت اموال اعم از منقول و غیر منقول نسبت به 
وصول مالیات و ده درصد آن به عنوان هزینه اقدام 
خواهد شد.همچنین مؤدیان گرامی معترض به مالیات 
اعالمی از سوی سازمان امور مالیاتی می توانند در 
سامانه مذکور با ثبت »عدم پذیرش« مراتب اعتراض 

خود را اعالم تا به اعتراض آنها رسیدگی شود.

 اطالعیه مهم امور مالیاتی هرمزگان در خصوص واحدهای مسکونی گران قیمت

احداث 9مدرسه روستایی توسط بنیاد برکت 

  

گروه خبر // اعضای تیم کوهنوردی و صعودهای ورزشــی 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس قله 5137 متری آرارات در 

کشور ترکیه را فتح کنند.
به گزارش خبرنگار دریا ، تیم کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نخسین صعود بین المللی 

خود موفق به فتح قله 5137 متری آرارات شد.
اعضای تیم کوهنوردی و صعودهای ورزشــی شرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس در این صعود را محمد صدیقی، ســید 
محمود موسوی و غالمرضا رحیمی تشکیل می دادند.این تیم 
صبح سه شنبه هجدهم مردادماه حرکت به سمت قله آرارات 
)کمپ یک (، صبح چهارشنبه نوزدهم مردادماه حرکت به سمت 
قله )کمپ دو ( و بامداد پنج شنبه بیستم مردادماه ساعت یک 
بامداد حرکت به ســمت قله آرارات ترکیه را شروع کردند و 

ساعت 6:30 دقیقه صبح  موفق به فتح این قله شدند.

صعود تیم کوهنوردی نفت ستاره خلیج فارس به قله آرارات ترکیه

ریا
: د

س 
عک

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای اکبری

کسب رتبه ممتاز کشــوری در ارائه خدمات مشاوره 
حضوری طی یک ســال اخیر را خدمت حضرتعالی و 
پرسنل خدوم اداره کل تامین اجتماعی استان تبریک 
عرض می نماییم . بدون شــک استان هرمزگان با 
داشتن چنین جوانان  الیقی  در عرصه های مدیریتی 
به خود مــی بالد . از خداوند منــان آرزوی توفیقات 
روزافزون حضرتعالی را برای خدمت به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران و مردم  فهیم استان هرمزگان مسئلت می نمائیم .

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان

مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان هرمزگان



 دیدار مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان 
با رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان

  گروه خبر // در دیدار مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان 
و رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان در خصوص 
نقش هرمزگان در بازسازی عتبات عالیات بحث و تبادل 
نظر شــد.به گزارش خبرنگار دریا،  محمد گلستانی نژاد 
مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان با سیدکاظم موسوی رئیس 
ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان دیدار و گفت وگو 
کرد.در این جلسه که در دفتر مدیرکل حوزه استاندار برگزار 
شد در زمینه نقش هرمزگان در بازسازی عتبات عالیات و 
اقدامات انجام شده و افزایش سهم استان در این خصوص 
بحث و تبادل نظر شد.ســید کاظم موسوی در این جلسه 
گفت: استان هرمزگان ســابقه درخشانی در بحث توسعه 
و بازســازی حرم ها دارد، تاکنون در استان 8 درب حرم 
ساخته شده که 4 درب برای حرم شریف امامین عسکرین 
و 4 درب هم برای حرم سید محمد عموی امام زمان )عج( 
ساخته و ارسال شده است. وی افزود: ساخت این درب ها 
در زمان انجام بیش از 6 میلیارد تومان هزینه داشــت که 
توســط مردم و از محل نذورات مردمی برای بازســازی 
عتبات عالیات تامین شــد. رئیس ستاد بازسازی عتبات 
عالیات هرمزگان گفت: در توسعه حرم ها که شامل صحن 
 حضرت زهرا)س(، صحن حضرت زینب)س( و صحن امام 
حسن مجتبی علیه السالم در کربال، صحن امام محمد باقر 
علیه السالم در کاظمین، همچنین توسعه حرم امامین کاظمین، 
 استان هرمزگان نیز نقش آفرینی کرده و نذورات مردمی را 
جمع آوری و در این امر معنوی این اســتان نیز سهیم بوده 
است.در پایان این دیدار به عنوان تبرک، تربت مقدس کربال 
از سوی رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان به 

مدیرکل حوزه استاندار اهدا شد. 
پایان عملیات حفاری 

و حفاظت از سازه های حمام گپ بندرعباس
  گروه خبر // مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع  دستی هرمزگان از پایان عملیات مطالعه، حفاری، 
آواربــرداری و حفاظت از ســازه های حمام گپ)بزرگ( 
بندرعباس خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســهراب 
بناوند با اعالم ایــن خبر، افزود: عملیات مطالعه، حفاری، 
آواربرداری و حفاظت از سازه های حمام گپ بندرعباس 
بــا هزینه 2 میلیارد و 400 میلیون ریال به پایان رســید.

وی با بیــان اینکه پالن معماری حمــام گپ نیز اصالح 
شد، اظهار کرد: حین عملیات آواربرداری در انتهای ضلع 
شــمال غربی بنای حمام گپ، وجود آثار چاهی مشاهده 
شــد که اقدامات حفاری، مستندســازی و مطالعه آن نیز 
 صــورت گرفت.مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع  دســتی هرمزگان در پایان عنــوان کرد: حمام گپ 
)بزرگ( از جاذبه های گردشگری بندرعباس متعلق به دور 
قاجاریه اســت و سال 1381 با شماره  64۹6 در فهرست 

آثار ملی کشور به ثبت رسید.

خبری

خبری
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سرمقاله

  کمبود شــدید مراکز درمانی در هرمزگان باعث شده 
 اســت که هرمزگانی ها همواره بــرای درمان با چالش 
مواجه شوند و گاهی مجبورند برای درمان به خارج از استان 
از جمله یزد، شیراز و تهران بروند و سختی های زیادی را 
در این مسیر متحمل می شوند. متاسفانه گاهی نیز بیماران 
 و همراهان شــان، جان شان را نیز در این مسیر ازدست 
می دهند. هرمــزگان کمبود 50درصدی مراکز درمانی و 
تخت های بیمارستانی را نسبت به استانداردها  دارد که 
 در حوزه پرستاری نیز اینگونه است و این موضوع باعث 
می شــود که بیمــاران نتواننــد از خدمات مناســبی 
بهره منــد شــوند واز آن طرف هم فشــار زیادی هم 
بــر کادر درمان فعال وارد می شــود. این شــرایط را 
در حالــی در این اســتان داریم که هرمــزگان بدلیل 
 وجود پاالیشــگاه ها، کارخانجــات آلومینیوم، فوالد، 
کشتی سازی، گمرکات، بنادر و... به عنوان قطب اقتصاد 
کشور مطرح اســت و این قطب اقتصاد ایران، قطب فقر 
وفالکت، محرومیت، گرانی، کمبــود مراکز درمانی و... 
نیز می باشــد و مردم با مشکالت زیادی مواجه هستند. 
در ســال های اخیر اما در اقدامی بی سابقه و خوشایند 
پاالیشــگاه نفت بندرعباس برای ســاخت بیمارستان 
کودکان و پاالیشگاه نفت ستاره برای احداث بیمارستان 
264 تختخوابی بندرعباس اعالم آمادگی کردند و روند 
ساخت این دو بیمارســتان در حال اجراست. گرچه که 
بیمارستان نفت ستاره که در جوار بیمارستان شهیدمحمدی 
بندرعباس در حال ســاخت است، اما  قرار بود تا پایان 
ســال ۹8 به بهره برداری برســد وتاخیر در اجرای این 
پروژه را شاهد بودیم، اما مدیرعامل جدید پاالیشگاه نفت 
ستاره خلیج فارس به همراه نماینده ولی فقیه در استان، 
 استاندار هرمزگان و نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس 
پیگیری های مجدانه ای را در ماه های اخیر برای تامین 
اعتبار جهت ساخت این بیمارستان داشته اند و گویا در 
حال حاضر 300میلیارد تومان اختصاص یافته است که با 
تخصیص این اعتبار، انتظار می رود روند ساخت این مرکز 
درمانی شــتاب بگیرد و  آنطور که مدیرعامل پاالیشگاه 
نفت ستاره اعالم کرده است، فاز نخست این بیمارستان 
تا پایان ســال آینده به بهره برداری خواهد رسید. بطور 
حتم بهره برداری از بیمارستان های در حال احداث در 
استان باعث ارتقای جایگاه درمانی استان خواهد شد و 
 دغدغــه بیماران نیز کاهش می یابد و بیماران می توانند 
درمان شان را در استان انجام دهند.  انتظار می رود سایر 
صنایع استان نیز مشارکت بیشتری را برای احداث و تجهیز 
مراکز درمانی استان داشته باشند تا این کمبودها بطور کامل 
برطرف شود. همچنین پیشنهاد می شود صنایع استان یک 
بیمارســتان فوق تخصصی مجهــز در غرب بندرعباس 
 ودر نزدیکی صنایع احــداث نمایند تا کارکنان صنایع و 
خانواده هایشان و همچنین ساکنان حوزه غرب بندرعباس 
بتوانند برای دریافت خدمات درمانی از این مراکز استفاده 
نمایند و از فشار بر مراکز درمانی مرکز شهر کاسته شود. 
نیاز است یک بیمارستان تخصصی سوانح و سوختگی هم 
در حوزه غرب بندرعباس احداث شود تا سانحه دیدگان 
و کســانی که دچار سوختگی می شود را صنایع مجبور 
نشــوند به خارج از استان اعزام کنند وبایستی  این خالء 
 در اســتان برطرف شود. هرمزگان همچنین نیاز به مراکز 
درمانی خیریه مجهز به داروخانه، سونوگرافی، آندوسکوپی، 
ام آر آی و... دارد تــا محرومان بدلیل هزینه های باالی 
درمانی از درمان محروم نشوند. متاسفانه بدلیل هزینه های 
باالی درمان در حال حاضر برخی از خانواده ها از درمان 
 محروم می شوند وگاهی نیز برخی جان شان را هم ازدست 
مــی دهند. انتظار می رود با توجه به دغدغه اســتاندار، 
نمایندگان و امام جمعه بندرعباس در حوزه درمان، بزودی 

مشکالت این حوزه تا حد زیادی برطرف شود.
  علی زارعی

روند شتابان بیمارستان سازی در هرمزگان 

گروه خبــر // اســتاندار هرمزگان با 
همراهی جمعی از مدیران اســتان از 

منطقه دو هزار بازدید کرد.
  به گزارش خبرنــگار دریا، مهندس 
مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان به 
همراه جمعی از مدیران اســتان دکتر 
احمد مرادی نماینــده مردم هرمزگان 
در مجلس شــورای اسالمی، شهردار 
بندرعباس و مدیران راه و شهرسازی، 

نوســازی مدارس و توزیــع برق و 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب از 
محله دو هزار بندرعباس بازدید کرد.
در ایــن بازدید، اســتاندار هرمزگان 
ضمن گفتگو با اعضای شورای محله 
کوی ملت و قرارگاه تحول این محله 
وضعیت پروژه های نیمه تمام مدارس، 
بافت فرسوده و مناطق پر خطر شهری، 
زمین های ورزشــی و زمین های راکد 

دولتــی را از نزدیک بررســی کرد.
مهندس دوســتی همچنین در گفتگو 
با مردم و مســئوالن قرارگاه تحوالت 
منطقه 2 هزار، مشکالت این منطقه در 
حوزه آبرســانی، وضعیت جمع آوری 
زباله ها، روشنایی معابر و خیابان های 
محله را احصــا و تاکید کرد موضوع 
اصالح، تکمیل و نوسازی در دستورکار 
مدیران قرارگیرد. اســتاندار هرمزگان 

به دســتگاه های متولی با تعیین مهلت 
دستور داد مشکالت محله دو هزار را 

در سریعترین زمان بررسی و نسبت به 
حل مشکالت اقدام کنند.

بازدید استاندار هرمزگان از محله دو هزار

// مدیرعامل شــرکت شــهرک های  گروه خبر 
 صنعتی هرمزگان گفت: انعطاف پذیری و عدم لزوم 
سرمایه گذاری کالن از ویژگی های صنایع کوچک 
است و صنایع کوچک هرمزگان قادر به تامین بخش 

اعظم نیازهای استان می باشد. 
   سید امیر امیری زاد مدیرعامل شرکت شهرک های 

صنعتی هرمزگان در سخنرانی پیش از خطبه های 
نمازجمعه بندرعباس با اشــاره به اهمیت توسعه 
صنایــع کوچک در اقتصاد جامعــه تصریح کرد: 
انعطاف پذیری و عدم لزوم سرمایه گذاری کالن دو 
ویژگی بارز صنایع کوچک و متوسط می باشد.وی 

با بیان اینکه استمرار حیات صنایع کوچک وابسته 
به حمایت مردمی است، ادامه داد: علی رغم اینکه 
استان ما بندری و ساحلی است و کاالهای مصرفی 
خارجی در دســترس اســت اما توصیه می کنم 
هرمزگانی ها از محصوالت صنایع بومی خودشان 

استفاده کنند چراکه صنایع کوچک هرمزگان قادر به 
تامین بخش اعظم نیازهای استان است.به گزارش 
فارس ، مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
هرمزگان با اشاره به شعار سال و تاکید رهبر معظم 
انقالب بر حمایت از شرکتهای دانش بنیان و اشتغال 
آفرین تاکید کرد: در سال جاری تسهیالتی را جهت 
استقرار شــرکت های دانش بنیان در شهرک ها و 

نواحی صنعتی در نظر گرفتیم.

تامین بخش اعظم نیازهای هرمزگان  باصنایع کوچک 

   

گروه خبر// طی مراسمی با حضور حجت االسالم والمسلمین 
دکترمحمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
و امام جمعه بندرعباس و مهندس دوستی استاندار هرمزگان 
آیین کلنگ زنی عملیــات اجرایی  مجتمع120 واحدی تعاونی 

مسکن حوزه علمیه هرمزگان برگزار شد.
   به گزارش خبرنگار دریا؛ مهندس دوستی استاندار هرمزگان 
در حاشیه این آیین  اظهارداشت: بحث ساخت مسکن یکی از 
سیاست های اصلی دولت مردم است که در رابطه با آن متعهد 
هستیم و حتما زمینه خانه دار شدن متقاضیان و واجدین شرایط 
را فراهم کنیم و بحمداهلل کار با ســرعت خوبی در استان آغاز 
شده است و در روزها و هفته های گذشته نهضت ملی مسکن 

در اکثر شهرستان های استان آغاز شده است.وی افزود: فرصت 
پیش آمده در استان بســیار فرصت طالیی است و مردم باید 
بتوانند از این فرصت نهایت استفاده را ببرند چرا که فرآیند پیش 
آمده بسیار شفاف و روان اســت و مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان نیز به جد پیگیر موضوع اســت از طرفی ما نیز کامال 
حمایت می کنیم که گام ها با ســرعت بیشتری برداشته شود.

اســتاندار هرمزگان با بیان اینکه مجتمع 120 واحدی مسکن 
طالب در زمینی به مساحت 5 هزار و ۹00 متر مربع عملیاتش 
آغاز شــد، گفت: گروه های مختلف مردم می توانند با تشکیل 
تعاونی هایی در بندرعباس در نهضت ملی مســکن مشارکت 

داشته باشند و با دریافت زمین کار احداث منازل خود را آغاز 
کنند.

  مهندس دوســتی با قدردانی از تــالش و زحمات مجموعه 
مسکن و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: نهضت ملی مسکن 
در استان هرمزگان دارای پیشرفتی 50 درصدی است و طبق 
آخرین ارزیابی ای که وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده است 
هرمزگان دومین استان از حیث اجرای این پروژه بوده است و 
طبق برنامه هایی که داریم امیدواریم تا پایان شــهریورماه رتبه 
اول کشوری را از لحاظ اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن 

کسب کنیم.

طی مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه و استاندار هرمزگان صورت گرفت

آغاز عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی ، مذهبی ، مسکونی طالب بندرعباس

 گروه خبر //  رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: مددجویان یا افراد 
واجد شرایط از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می توانند 

به صورت رایگان در دانشگاه پیام نور هرمزگان تحصیل کنند. 
   منصور فرهادی در تشــریح این خبر، با بیان اینکه مددجویان یا افراد 
واجد شرایط از خانوارهای تحت  پوشش کمیته امداد و بهزیستی می توانند 

به صورت رایگان در دانشگاه پیام نور هرمزگان تحصیل کنند، اظهار کرد: 
متقاضیان تا بیســت و سوم مرداد می توانند در 127 رشته محل ثبت نام 
کنند.به گزارش ایســنا ؛وی اضافه کرد: هم اکنون رشته هایی متناسب با 
 صنایع استان مانند مهندســی نفت، مهندسی شیمی و حقوق در دانشگاه 

پیام نور تدریس می شود.

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان خبر داد

تحصیل رایگان مددجویان نهادهای حمایتی در دانشگاه پیام نور

  
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان عنوان کرد

احداث ساالنه ۱۲ هزار واحد 
در طرح ملی نهضت مسکن در هرمزگان 
گروه خبر // مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان گفت: 
ســهم این اســتان از طرح ملی نهضت مسکن 4۹ هزار 
و ۹50 واحد در نظر گرفته شــده که براســاس میانگین 
جمعیتی، به صورت سالیانه 12 هزار و 4۸۸ واحد مسکونی 

ساخته خواهد شد. 
  به گزارش ایرنا، عباس کمالی در جمع خبرنگاران افزود: 
طبق آخرین آمار بیش از ۹8 هزار و ۹81 نفر برای طرح 
نهضت ملی مســکن در سطح اســتان هرمزگان ثبت نام 
کرده اند که تاکنون بیش از 23 هزار نفر حائز شرایط اولیه 
بوده و 10 هزار و 400 نفر نیز تایید نهایی شــدند. کمالی 
خاطرنشان کرد: در بخش خودمالکان هم پرونده سه هزار 
و 588 واحد معرفی به بانک و پذیرش شــده است که از 
این تعداد یکهزار و 635 واحد در قالب 170 پروژه دارای 
قرارداد و در فرآیند پرداخت تسهیالت هستند.در طرح ملی 
مســکن، زمین مورد نیاز از سوی دولت تامین می شود و 
افرادی که دارای زمین هســتند نیز می توانند برای احداث 

خانه ثبت نام کنند.
   بــه گزارش ایرنا ؛ یکی از مهم ترین مشــکالتی که در 
ارتباط با مســکن مهر وجود داشــت تعداد زیاد طبقات 
 آن بود که در کنار حاشــیه نشینی و نبود امکاناتی مانند 
حمل و نقل عمومی و امنیت پایین دردســرهایی را برای 
ســاکنان آنها به وجود آورده بود و به همین علت، دولت 
در راستای مرتفع کردن این مشکالت در طرح اقدام ملی 
مسکن در نظر دارد طبقات این ساختمان ها را حداکثر تا 
هفت طبقه بســازد و تا حد امکان در نزدیکی شــهرها و 

نقاطی غیر از حاشیه شهرها اقدام به ساخت کند.

گروه خبر // سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت: در تازه ترین 
رنگ بندی کرونایی، شهرستان بوموسی تنها شهرستان قرمز هرمزگان است. 

    دکتــر فاطمــه نوروزیــان افزود: بســتک، پارســیان، بندرخمیــر، بندرعباس، 
حاجی آباد و سیریک در وضعیت نارنجی شیوع کرونا قرار دارند. سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: شهرستان های بندرلنگه، قشم ، میناب ، رودان ، بشاگرد 

و جاسک نیز در وضعیت زرد شیوع کرونا قرار دارند .

 گــروه خبر // اســتاندار هرمــزگان در آیین 
کلنگ زنی پروژه احداث دانشکده دندانپزشکی 
گفت: به دنبال افزایش سطح و کیفیت خدمات 

در بخش های مختلف درمانی هرمزگان هستیم. 
  به گزارش خبرنگار دریا ، با حضور مهندس 
مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان، احمد 
مــرادی نماینده مردم هرمــزگان در مجلس 
شورای اسالمی، دکتر حسین فرشیدی رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و جمعی از 
مسئوالن استانی آیین آغاز عملیات اجرایی 
احداث دانشکده دندانپزشکی هرمزگان برگزار 
شد.مهندس دوســتی در این آیین با تاکید بر 
اهمیت مسئله ارتقای سطح خدمات درمانی 
به مردم و برنامه ریزی و پیگیری مســتمر در 
این راستا اظهار داشت: دانشکده دندانپزشکی 
یک مجموعه جامع اســت که هم در حوزه 
آموزش و هم حوزه ارائــه خدمات درمانی 
فعالیت خواهد داشــت.  وی با تاکید بر اینکه 
احداث دانشکده دندانپزشکی نیاز استان است 
افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر میزان 
است  اســتان محدود  دندانپزشکی  خدمات 
وجود یک دانشــکده تخصصی دندانپزشکی 
برای توســعه خدمات در این حوزه یک نیاز 
ضروری بود. استاندار هرمزگان گفت: تربیت 
نیروی انسانی و نیروی مجرب موجب می شود 
سطح دسترسی مردم به خدمات افزایش یابد 
اعتقاد ما در دولت این اســت که برای توسعه 
پایدار در بخش بهداشــت، درمان و سالمت 

مردم باید نیروی ماندگار بومی تربیت شــود 
که خدمات چند ساله از این متخصصان بومی 
گرفته شود. وی تصریح کرد: پروژه های حوزه 
درمان پروژه های خاصی هستند که با جدیت 
به دنبال پیگیری و به ثمر رساندن این طرح ها 
هســتیم و خوشبختانه با تعامل سازنده ای که 
میان مسئوالن استانی وجود دارد این مسئله 
اتفاق خواهد افتاد. مهندس دوستی گفت: در 
حال حاضر عالوه بــر اینکه اعتبار جدیدی 
برای بیمارستان 264 تختخوابی گرفته شده 
به دنبال ایجاد دانشگاه علوم پزشکی در شرق 
و غرب استان نیز هســتیم. وی ادامه داد: در 
حوزه تجهیزات بیمارستانی نیز گام های خوبی 
برداشته شــده و در حال تامین این تجهیزات 
هســتیم، در مجموع تمرکــز خوبی در همه 
ابعاد پزشــکی استان وجود دارد که در نهایت 
امیدواریــم میزان خدمــات درمانی به مردم 
شریف استان افزایش یابد.گفتنی است پروژه 
دانشکده تخصصی دندانپزشکی هرمزگان در 
5 طبقه شــامل بخش تشخیص، رادیولوژی، 
کالس ها، رختکن ها، کتابخانه، سالن البراتور 
پروتز، بخش پروتز تائه، بخش پروتز متحرک، 
قســمت اداری، بخش آندو، بخش ترمیمی، 
بخش پریو، بخش جراحی، بخش ارتودنسی 
و بخش کودکان خواهد بود، این دانشکده در 
زمینی به مساحت 13500 مترمربع و در مدت 
زمان 30 ماه قرار اســت احداث شده و مورد 

بهره برداری قرار گیرد.

بوموسی تنها شهرستان قرمز کرونایی هرمزگان

با حضور استاندار هرمزگان برگزارشد 

آیین آغاز عملیات اجرایی
 احداث دانشکده دندانپزشکی هرمزگان 

 گــروه خبــر // نماینــده ولی فقیــه در اســتان در 
خطبــه هــای نمــاز جمعــه   بندرعبــاس از احداث 
 بیمارســتان 264تختخوابی توسط پاالیشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس و بیمارســتان کودکان توسط پاالیشگاه نفت 

بندرعباس قدردانی کرد.
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ امام جمعه بندرعباس با اشــاره به 
مشکالت درمانی استان، احداث این دو بیمارستان، بیمارستان 
تخصصی دندانپزشکی، بیمارستان رازی و... را در ارتقای جایگاه 
 درمانی استان اثرگذار خواند.حجت االسالم و المسلمین محمد 
عبــادی زاده بــا تشــکر از اســتاندار و نماینــدگان مردم 
 هرمزگان در مجلس و مدیرعامل پاالیشــگاه نفت ســتاره 
خلیج فارس بدلیل پیگیری جهت تخصیص اعتبار و تسریع در 
تکمیل این بیمارستان، افزود: با مصوبه هیئت مدیره شرکت نفت 
ستاره  اعتبار مناسبی برای تکمیل بیمارستان 264تختخوابی 
تخصیص یافته که از هیئت مدیره شرکت نفت ستاره هم قدردانی 
می کنم. عبــادی اظهارامیدواری کرد با بهره بــرداری از این 
 بیمارستان در سال جاری و سال آینده، بخشی از مشکالت و 
چالش های حوزه سالمت اســتان برطرف شود.نماینده ولی 
فقیه در هرمــزگان و امام جمعه بندرعباس، نظریه مقاومت را 
به عنوان یک نظریــه اصیل، باعث عــزت و آبروی جوامع 
اسالمی دانســت و گفت: امروز جریان مقاومت به عنوان تنها 
راه رهایی و نجات جامعه اســالمی از یوغ و سیطره ستمگران 
 صهیونیستی است. عبادی زاده به روز مقاومت و دفاع 33 روزه 
حزب اهلل در مقابل صهیونیســت ها اشاره کرد و بیان داشت: 
نظریه مقاومــت به عنوان یک نظریه اصیــل، باعث عزت و 
آبروی ما اســت.وی ادامه داد: امروز جریان مقاومت به عنوان 
تنها راه رهایی و نجات جامعه اســالمی از یوغ ســتمگران 

صهیونیســتی یک هدف بزرگ آنهم اتصال جامعه اسالمی به 
جامعه  توحیدی را دنبال می کند و در  این مساله وحدت کلمه 
ضامن سعادت همه کشورهای اسالمی است.نماینده ولی فقیه 
در هرمزگان بیان کرد: در قاموس صهیونیســت پیروزی یعنی 
 کشــتن چند کودک و زن و فرزند فلســطینی است، اما امروز 
 مقاومــت به جایــی رســیده که یــک معادله وحشــت 
علیه صهیونیست ها را به وجود آورده است پس صهیونیست ها 
به هوش باشند و قدرت مقاومت را آزمایش نکنند.حجت االسالم 
والمسلمین عبادی زاده افزود: امروز جوانان فلسطینی و لبنان، 
یمن، عراق و ســوریه محور اصلی مقاومت هستند و مقاومت 
متعلق به جوانان این کشــورها است.امام جمعه بندرعباس در 
ادامه ضمن قدردانی از هیات های مذهبی که مطابق با قوانین و 
شرایط کرونا بعد از دوسال مراسم  عزاداری ایام محرم و شهادت 
امام حسین)ع( را مطابق با دل خود برگزار کردند، اوج خشم و 
عصبانیت دشمن از مراسم عزاداری حسینی در ایام محرم امسال 
را در دستگیری هایی عوامل نفاق و معاندینی دانست که توسط 
سربازان گمنام امام زمان )عج( انجام شد.وی ادامه داد: برخی از 
عوامل مزدور بیگانگان در همین کشورهای شمالی ما در ایام 
محرم امســال در کشوری که بیش از 80 درصد آن شیعه امام 
علی علیه السالم هستند، پرچم های صهیونیست ها را باال می 
بردند، اما اجازه نمی دادند شیعیان این کشور پرچم های عزای 
امام حسین)ع( را به روی دیوارهای خانه های خود نصب کنند.

* لزوم توســعه صنایع کوچک و متوسط در محیط های 
روستایی

  نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان در بخشــی دیگر از 
خطبه های امــروز خود به نقش صنایع کوچــک در اقتصاد 
مقاومتی اشاره کرد و بیان داشت: ۹0 درصد بنگاه های کشور 

را صنایع کوچک و متوسط  تشکیل می دهند. عبادی زاده با بیان 
اینکه بخش عمده بار اشتغال کشور را صنایع کوچک برعهده 
دارند، گفت: امروز بنگاه های اقتصــادی کوچک برای رونق 
اشتغال کشور نقش آفرین و موثر هستند.وی اظهار کرد: استان 
هرمزگان جزو استان هایی است که در حوزه صنایع بزرگ مانند 
صنعت فوالد، آلومینیوم، نفت و صنایع پتروشیمی جایگاه ویژه ای 
دارد، اما آنچه امروز در این اســتان برای برطرف کردن اشتغال 
جوانان به آن نیاز داریــم، رویکرد و حمایت جدی از صنایع 
کوچک است.امام جمعه بندرعباس افزود: در کنار صنایع بزرگ  
این اســتان، هرچه صنایع کوچک و متوسط در محیط های 
روستایی راه اندازی و افزایش پیدا کند، در جلوگیری از مهاجرت 
روستاییان به شهرها، تولید اشتغال، رونق تولید، جلوگیری از 
افزایش هزینه ها برای مصرف کنندگان اثرگذاری خواهد بود. 
عبادی زاده ادامه داد: روستاها یک یک مولد در عرصه صنایع 
کوچک محسوب می شوند و باید روی این مساله یک برنامه 
مدونی داشته باشیم.وی در بخش دیگری از صحبت های خود به 
موضوع مسوولیت های اجتماعی صنایع در حوزه ساخت مراکز 
درمانی در استان اشاره کرد و به طور ویژه از حمایت پاالیشگاه 
نفت ستاره خلیج فارس و شــرکت پاالیش نفت بندرعباس 
قدردانی کرد.امام جمعه بندرعباس از کمبود فضاهای درمانی 
به عنوان یکی از مشــکالت جدی استان هرمزگان نام برد و 
اظهار داشت: طی بازدیدهایی که از این مراکز درمانی داشته ام، با 
حمایت  های ویژه استاندار هرمزگان اقدامات خوبی برای ساخت 
بیمارستان رازی بندرعباس، بیمارستان تخصصی دندانپزشکی، 
بیمارستان کودکان درحال انجام است و این قبیل کارها که نقش 
مسئولیت های اجتماعی صنایع بزرگ استان را نشان می دهد باید 

بیشتر شود.

گروه خبر // مدیرکل شــیالت هرمزگان از 
برگزاری نشست  رسیدگی و رفع  مشکالت 
تکثیر  گذاران طرحهای  تسهیالتی سرمایه 
ماهیان دریایی وپــرورش ماهی درقفس  با 
حضور سرپرســت معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری هرمزگان، رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی  استان ،معاون آبزی پروری 
شیالت هرمزگان ، رئیس گروه پرورش ماهی 
درقفس شــیالت هرمزگان ،معاون اعتباری 
مدیریت بانک کشاورزی  استان و جمعی از 

سرمایه گذاران خبرداد.
   بــه گزارش خبرنگار دریا  ، سرپرســت 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
 هرمزگان بــا بیان اینکه اســتان هرمزگان 
ظرفیت های خوبی در حوزه های شیالت به 
ویژه آبزی پروری و صیادی دارد تصریح کرد: 
اقدامات خوبی در حوزه شــیالت در استان 
انجام شده است و امید است در آینده نزدیک 

شاهد شکوفایي  شیالتی بیش از پیش استان 
هرمزگان باشیم.عادل شهرزاد با اشاره به اینکه 
پرورش ماهیان دریایی  در قفس توانسته به 
خوبی محقق کننده اقتصاد مقاومتی، رونق در 
تولید، اشتغال، توسعه و اقتصاد باشد گفت: 
در این راستا رفع موانع تولید سرمایه گذاران 
این حوزه در اولویت است.معاون اقتصادی 
استانداری هرمزگان  افزود:در شرایط کنونی 
همه بایــد در جهت تامیــن پروتئین مورد 
نیاز جامعه تالش مضاعــف نمایند و برای 
تسریع در اجرای طرحهای تکثیر وپرورش 
ماهی درقفس پیگیریهــای جدی به عمل 
توانسته  آید، خوشبختانه شیالت هرمزگان 
گامهای خوبی در این زمینه بردارد.  شهرزاد 
با اشاره به طرحهایی که در زمینه تسهیالت 
مشــکل دارنداظهار داشت : ابتدا در جلسه  
کارشناسی شــیالت وبانک مورد بررسی و 

ارزیابی قرارمی گیرند و ســپس درصورت 
نیــاز در  کارگــروه تســهیل و رفع موانع 
تولیدمطرح نمایند  تا برای حل مشــکالت 
آن تدابیر الزم اتخاذ گردد.در ادامه مدیر کل 
شیالت هرمزگان با تاکید برحرکت استوار در 
مســیر خودکفایی تولید و تکثیر بچه ماهی 
در اســتان گفت : پرورش ماهیان دریایی 
در قفس عالوه بر کمــک به حفظ ذخایر 
آبزیان، به عنوان یکی از فرصت های مناسب 
ســرمایه گذاری در حوزه شــیالت استان 
هرمزگان محســوب می شود.   عبدالرسول 
دریایی با اشاره به توسعه پرورش ماهی در 
قفس در استان گفت : تعداد قفس های نصب 
شده در ســال جدید نسبت به سال گذشته 
حدود 2 برابر افزایش یافته اســت . وی با 
 اشاره به بهره برداری و برداشت ماهی نیاز به 
حمایت های استانداری و بانک کشاورزی 

دارد که خوشــبختانه اقدامــات خوبی در 
این زمینه صورت پذیرفته اســت و نیازمند 
پشتیبانی بیشتر هســت  . مدیرکل شیالت 
هرمزگان با اشــاره به تعامل خوبی که بین 
سازمان جهاد کشــاورزی ،شیالت و بانک 
برقرار استان  بانک های   کشاورزی   ســایر 
 است . بیشترین پرداختیها در بخش شیالت 
در کل کشور در سال 1400 مربوط به استان 
هرمزگان بوده  اســت و  سرمایه گذاران با  
توجه به شــرایط تورمی در کشور هر چه 
زودتر نسبت به اجرای طرح براساس طرح 
توجیهی ارائه شــده به بانک اقدام نمایند تا 
مشمول تاخیر آزاد سازی اقساط و درنتیجه 
خارج شدن طرح از حالت اقتصادی نشوند.
در پایان ســرمایه گذاران مشکالت خود 
را مطــرح نمودند و برای حل مشــکالت 

پیشنهاداتی مطرح شد.

قدردانی امام جمعه بندرعباس از بیمارستان سازی پاالیشگاه های نفت

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان تاکید کرد 

رفع موانع تسهیالتی سرمایه گذاران طرحهای تکثیر ماهیان دریایی و پرورش ماهی در قفس 
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آرزو توکلی ســرویس استان ها //رئیس جمهور 
گفت: کرمان اســتان معدن خیز است و معادن و 
ذخایر معدنی زیادی دارد و در این راســتا برای 
فعال کــردن معادن به کرمــان تفویض اختیار 

داده ایم.
  به گزارش خبرنگار دریا ، سید ابراهیم رئیسی در 
نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان گفت: 
دور بعدی سفرهای استانی، متفاوت تر خواهد بود 
و ضمن پیگیری مصوبات ســفر، گامهای بزرگتری 

برای پیشرفت کشور برداشــته خواهد شد.رئیس 
جمهور درباره ســوال مطرح شده پیرامون تفویض 
اختیار به استانها گفت: به تمامی وزرای سیزدهم این 
توصیه را کرده ام که در حوزه خودشان تا جایی که 
قانون اجازه می دهد و مشــکل مردم حل می شود، 
واگذاری اختیارات کنند.رئیسی افزود: کرمان استان 
معدن خیز اســت و معــادن و ذخایر معدنی زیادی 
 دارد و در این راستا تفویض اختیار به کرمان برای 
فعال کردن معادن داده می شود.وی با بیان این که به 

اندازه 50 سال پروژه ناتمام در کشور داریم، اظهار 
کرد: به سامان رساندن پروژه های ناتمام در دستور 
کار دولت است و در این سفر شاهد بودید حتی یک 
کلنگ هم به زمین زده نشد. نهضت به سامان رساندن 
پروژه های ناتمام در این دولت کلید خورده است.
رئیسی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای 
کنترل بیماری کرونا اظهار کرد: صیانت از جان مردم 
مهمترین اولویت دولت ســیزدهم است و هم اکنون 
در کشور چند خط تولید واکسن داریم که افتخاری 
برای جمهوری اسالمی است.وی افزود: طب سنتی 
جایگاه مهمی در فرهنگ و پزشکی ما دارد و توجه 
به این طب مورد تاکید است. در همین راستا وزارت 
بهداشــت، حوزه ای برای این مهم در جهت رونق 
طب سنتی تشکیل داده است.رئیسی درباره مساله 
آب استان کرمان گفت: گزارش مفصلی از مساله آب 
استان کرمان در نشست شورای اداری استان اعالم 
و مقرر شد که طرح های آبرسانی در استان کرمان 

را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کرده و این موضوع 
توسط وزیر نیرو پیگیری خواهد شد.وی ادامه داد: 
موضوع آبرسانی به شــهرهای بم بروات، تکمیل 
خطوط انتقال آب به کرمان، زرند سیرجان و پاریز 
و همچنین انتقال به شهرهای شمالی استان، تکمیل 
ســد امیران تیموری، تکمیل بنــد خاکی عنبرآباد، 
احیای قنوات، اجرای 350 کیلومتر خطوط انتقال در 
 شمال استان و همچنین اجرای طرح های آبخیز و 
آبخوان داری از برنامه هــای دولت در بحث حل 

تنش آبی استان کرمان است.
  رئیس جمهور با اشاره به کاهش نزوالت آسمانی 
گفت: اگر مدیریت آب داشــته باشــیم مشکالت 
آبی نیز کاهش پیدا می کنــد و برای مدیریت آب 
در دولت حســاب ویژه باز  کرده ایم.وی به تامین 
برق نیز اشــاره کــرد و گفت: زمینه بــرای ایجاد 
نیروگاههای جدید ایجاد شــده اســت تا حداقل 
بتوانیم برق صنعتی را از خانگــی جدا کنیم تا در 

بخش خانگی خاموشی نداشته باشیم؛ ضمن آنکه 
با مدیریت صورت گرفته در کشــور، خوشبختانه 
امسال خاموشــی خانگی نداشتیم.رئیسی با تاکید 
بر اینکه مســاله آب جزو محورهــای اولویت دار 
دولت است، به مصوبات سفر هیات دولت به استان 
کرمان اشاره کرد و گفت: 62 مصوبه در حوزه آب 
 و خاک، 33 مصوبه در حوزه زیربنایی، مصوباتی در 
حوزه های فرهنگی، آموزشی و ورزشی، تصویب 
 ایجاد 350 مرکز آموزشــی در اســتان به منظور 
جمع آوری کامل کالس کانکســی، 17 مصوبه در 
زمینه تکمیل مراکز درمانی در سراسر استان، شش 
مصوبه در حوزه صنعــت و معدن و 1۹ مصوبه در 
حوزه رفاه داشــتیم که مجموعا 216 مصوبه برای 
استان و رفع مشــکالت استان در این سفر در نظر 
گرفته شــده که از مدیران درخواست کردم مجدانه 
این مصوبات را دنبال کنند و رســانه ها نیز پیگیر 

اجرای آنها باشند.

رئیسی در نشست خبری پایان سفر به استان کرمان خبر داد

تفویض اختیار به کرمان برای فعال کردن معادن

 ســید ابوالحســن جعفــری ســرویس 
اســتان ها //  مدیرکل بیمه سالمت استان 
بوشهر گفت: مطالبات بیمارستان های استان 
برای بیماران سرپایی تا تیر و بیماران بستری 

تا اردیبهشت پرداخت شده است.
  به گزارش خبرنــگار دریا ؛ داراب بارگاهی 
اظهــار کرد: افراد فاقد هرگونه پوشــش بیمه 
درمانی پایه می توانند بدون شرکت در آزمون 
وسع خود را بدون پرداخت هزینه به مدت سه 
ماه به صورت رایگان بیمه کرده و از مزایای بیمه 
سالمت همگانی برخودار شوند.وی با اشاره به 
اجرای طرح دارویار و افزایش قیمت دارو در 
کشور و استفاده مردم از خدمات بیمه سالمت 
رایگان، تصریــح کرد: با بیمه شــدن افراد و 
پرداخت سهم ارز ترجیحی از سوی بیمه سالمت 
بــه داروخانه ها، بیمه شــدگان با قیمت قبلی 
داروی مورد نیاز خود را تامین کرده و مشمول 
افزایش قیمت دارو نخواهند شد.بارگاهی با بیان 
اینکه با اجرای طرح دارویار قیمت داروها برای 
بیمه شدگان افزایشی نیافته است، اضافه کرد: در 
این طرح در واقــع ارز ترجیحی دارو به جای 
شــرکت های وارد کننده به بیمه پایه درمانی 
داده می شــود و بیمه ها متعهد به پرداخت آن 
به داروخانه ها شــده اند.وی بابیان اینکه افراد 
فاقد بیمه می تواننــد برای دریافت آن به دفاتر 
پیشخوان دولت یا سایت سازمان بیمه سالمت 
مراجعه کنند، خاطر نشان کرد: افراد در صورت 
قرار گرفتن در دهک های یک تا ســه رایگان 

بیمه می شوند و با قرار گرفتن در دهک چهار 
با ۹0 درصد تخفیف، پنج و  شــش 75 درصد 
و هفت و هشــت 50 درصد تخفیف زیر چتر 

حمایتی بیمه سالمت قرار می گیرند.
* پرداخــت به موقع مطالبات موسســه های 

تشخیصی درمانی بوشهر
  بارگاهی بابیان اینکه مطالبات داروخانه های 
طرف قرارداد این بیمه در اســتان بوشــهر تا 
پایان تیر پرداخت شده است، افزود: مطالبات 
بیمارستان های استان نیز برای بیماران سرپایی 
تا تیر و برای بیماران بســتری تا اردیبهشــت 
پرداخت شده اســت.این مقام مسئول در ادامه 
بابیان اینکه در زمان حاضر استان بوشهر هیچ 
بدهی معوقه ای در پرداخت مطالبات موسســه 
های تشخیصی درمانی ندارد، اظهار کرد: تامین 
به موقع اعتبــار و پرداخت مطالبات  موجب 
تامین نقدینگی مراکز و انگیزه آنها برای ارتقای 
کیفیت خدمات می شود و تالش برای پرداخت 
به موقع مطالبات مراکــز درمانی از مهمترین 

برنامه های بیمه سالمت است.
* ۸۰ درصد بوشــهری ها تحت پوشش بیمه 

صندوق های روستایی و همگانی
  مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر یادآور شد: 
اکنون حدود 4۹0 هزار نفر در اســتان بوشهر 
پوشــش بیمه ای سالمت دارند که از این شمار 
80 درصد در قالب صندوق های روســتایی و 
همگانی به صورت رایگان بیمه شده اند.بارگاهی 

گفت: طبق قانون بودجه 1401 سه دهک پایین 
درآمدی رایگان تحت پوشــش بیمه پایه قرار 
می گیرنــد و حق بیمه این افراد را دولت متقبل 
می شود و این ســه دهک را دولت در بودجه 
1401 پیش بینی کرده است و به سازمان بیمه 
سالمت پرداخت می کند.وی عنوان کرد: طبق 
قانون جوانی جمعیت، مادران فاقد پوشــش 
بیمه ای نیز در طول دوران بارداری و شیردهی 
رایگان تحت پوشــش بیمه قــرار می گیرند و 
همچنین کودکانی که متولد می شوند تا پایان 5 

سالگی رایگان تحت پوشش بیمه پایه هستند.
* "رویان" تا ۹۰درصد مشکالت ناباروری را 

حل می کند
 رئیس جهاددانشگاهی استان بوشهر نیز در این 
دیدار با اشاره به اقدامات ارزشمند بیمه سالمت 
در سالهای اخیر گفت: صدور نسخ پزشکی به 
صورت الکترونیکی، طرح تحول نظام سالمت، 
بیمه روســتاییان را تابلوی درخشان خدمات 
نظام جمهوی اســالمی ایران در حوزه سالمت 

است. 
  علی احمدی زاده ادامه داد: با اطالع رســانی 
درست رســانه در زمینه اجرای نسخه نویسی 
الکترونیکی، خوشبختانه درک درستی از اجرای 
آن در بین مردم ایجاد شــده است و اکنون این 
طرح با موفقیت در حال انجام اســت.وی بیان 
کرد: حــدود 20 درصد زوجیــن به فراخور 
ناباروری  استان های مختلف درگیر مشکالت 
هستند و امروزه پیشرفت تکنولوژی در ایران 
همســو با دنیا شرایطی را فراهم کرده است که 
زوجین بتوانند به خدمات به روز دسترســی 
زیرمجموعه  پژوهشگاه"رویان"  باشند؛  داشته 
جهاددانشــگاهی بــا اســتفاده از آخریــن 
دستاوردهای علمی امکان درمان تا ۹0درصد 
این مشکل را دارد.رئیس جهاددانشگاهی استان 
بوشهر، افزود: دولت در حوزه سالمت میلیاردها 
تومان هزینه می کند و مــردم باید از آن مطلع 
شوند و رسانه باید آن را منتشر کند تا بازخورد 
آن در جامعه منعکس شود که این امر امیدواری 
و دلگرمی مردم به دولت و نظام را در بر خواهد 

داشت.

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار یزد با بیان 
این که قوانین مالیاتی باید به نفع شرکت های فناور و دانش 
بنیان تفسیر شوند، از تشکیل ۹0 هسته علمی مسئله یاب در 
استان با هدف عارضه یابی و حل ۹0 مسئله صنعتی استان 

خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ "مهران فاطمی" در نشســت ستاد 
نوآوری، فن آوری و اقتصاد دانش بنیان استان، تنها راه پیشتازی، 
تاثیر گذاری و قرارگیری به عنوان الگو در تراز جهانی را حرکت 
در مســیر علم و فن آوری دانســت و گفت: کشــوری مقتدر 
محسوب و تمدنی باقی خواهد ماند که مبتنی بر ایمان، عدالت و 
علم و فن آوری باشــد.وی در ادامه با اشاره به عزم جدی برای 
تغییر ریل گذاری توسعه استان، اظهار کرد: سند یزد نوین یکی 
از برنامه های جدی تدوین شده توسط استان در این راستا است 
که می تواند در طول تاریخ یزد، منشــا تاثیرات زیادی باشد.
اســتاندار یزد حوزه فن آوری و دانش بنیان را مسیر روشن، پر 
بهجت و امید آفرین خواند و بیان کرد:  حرکت در این مسیر سبب 
شکل گیری اتفاقات خوبی در استان شده و می شود.فاطمی در 
ادامه به تبیین ضرورت اجرای طرح بورســیه شغلی پرداخت و 
خاطرنشان کرد: این طرح ابتکاری استان موجب تضمین آینده 
شغلی داوطلبان زبده و خوش فکر در واحدهای تحقیق و توسعه 
واحدهای تولیدی و ماندگاری آن ها در استان می شود.به گفته 
وی، بخش خصوصی، خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، بنیاد 
نخبگان و پارک علم و فن آوری اقدامات مربوط به طرح بورسیه 
شــغلی را انجام دادند و منابع انسانی استانداری و دانشگاهها و 

 بویژه دانشــگاه یزد هم همت کردند تا این بورســیه طی شود 
 و به دفترچه انتخاب رشــته برسد.فاطمی با اشــاره به انجام 
مصاحبه های طرح بورسیه شغلی توسط صنایع، بر برنامه ریزی 
دقیق برای انجــام مصاحبه و فرآیندهای متناظر آن تاکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش از تشکیل »۹0 هسته علمی 
مســئله یاب« با مشارکت بنیاد نخبگان و دانشگاهها در استان 
با هدف عارضه یابی و حل ۹0 مســئله صنعتی استان خبر داد.

فاطمی با بیان اینکه تنها راه نجات یزد و تضمین آینده آن، تبدیل 
استان به کانون جوشش علم و فن آوری کشور است، اظهار کرد: 
همه دســتگاه ها موظف به پیگیری این مهم هستند چرا که  در 
ســاخت یزد نوین و آینده زبیای یزد، بحث »علم و فن آوری« 
حرف اول را می زند.وی به برخی از مسائل مالیاتی شرکت های 
دانش بنیان هم اشاره کرد و گفت: در این راستا باید تسهیالتی 
در نظر گرفته شود تا به تشخیص پارک علم و فن آوری استان، 
 مــوارد به اداره کل مالیاتی ارجاع و مســائل مالیاتی مرتبط با 
 دانش بنیان در کوتاه ترین زمان ممکن و به نفع شــرکت های 
دانش بنیان حل شــود.فاطمی ادامه داد: استان یزد باید کانون 
جوشــش علم و فن آوری کشور و منطقه شود و در افق آینده 
در تراز جهانی قرار گیرد تا دانشگاه یزد و نخبگان استان حرفی 
برای زدن داشــته باشند .استاندار در پایان به سفر قریب الوقوع 
دکتر ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به یزد اشاره 
و خاطرنشــان کرد: افتتاح کارخانه نوآوری اســتان، بازدید از 
برخی بخش ها و تعریف پروژه هــای جدید در حوزه علم و 

فناوری از جمله برنامه های سفر ایشان به استان یزد است.

مدیرکل بیمه سالمت بوشهر خبر داد

پرداخت به موقع مطالبات بیمه ای بیمارستان های بوشهر
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تفسیر قوانین مالیاتی به نفع شرکت های فناور و دانش بنیان
  

 ســید ابوالحســن جعفری سرویس 
استان ها // اســتاندار بوشهر گفت: 
به  اخیر  ســیل  خسارت های  جبران 
نخیالت به گونــه ای که رضایتمندی 
نخلداران و تولیدکنندگان این استان را 

در پی داشته باشد، ضروری است.
   به گــزارش خبرنگاردریــا ؛ احمد 
محمــدی زاده در بازدیــد از نخیالت 
و سردخانه های تنگســتان اظهار کرد: 
باید  تولیدکننــدگان خرما  نخلداران و 
حمایت و پشتیبانی شــوند و مدیریت 

اســتان در این راســتا از هیج تالشی 
فروگذار نخواهد کرد.وی افزود: تقویت 
صنایع بســته بندی و تبدیلی خرما در 
مناطق خرماخیز اســتان یک ضرورت 
است و موجبات بهبود وضعیت معیشتی 
نخلداران می شود.استاندار بوشهر خاطر 
نشــان کرد: رایزنی های بســیار خوبی 
برای صادرات خرمای اســتان بوشهر 
به کشورهای هدف انجام شده و انتظار 
داریم امسال شــاهد افزایش چشمگیر 
صــادرات خرما باشــیم.محمدی زاده 

اضافه کرد: بارندگی های اخیر، خسارت 
زیادی به نخلداران بویژه در دشتســتان 
و تنگســتان وارد کرده کــه جبران این 
خســارت ها به گونه ای که رضایتمندی 
نخلــداران و تولیدکننــدگان را در پی 
داشته باشــد ضروری است.وی یادآور 
شد: خرما یک محصول مقوی و دارای 
ارزش غذایی فوق العاده ای است و باید 
به طور کامل معرفی شــود و تبلیغات 
مناســبی صورت گیرد تا بــازار خود 
را پیدا کند. اســتاندار بوشهر همچنین 
در بین نمازگــزاران جمعه در مصالی 
اهــرم حضور یافت و به ســئواالت و 
داد.دیروز  پاســخ  مردمی  دغدغه های 
نیز معاون عمرانی اســتانداری ، نماینده 
مردم تنگســتان و دشــتی در مجلس 
شورای اسالمی، مدیرکل و معاون بحران  
استانداری، مدیرکل جهاد کشاورزی و 
فرماندار تنگستان نیز حضور داشتند و 
باغداران و تولیدکنندگان خرما دغدغه ها 
و مشــکالت خود را مطرح و خواستار 

رسیدگی مسئوالن شدند.

استاندار بوشهر:

خسارت های سیل به نخل های بوشهر جبران شود
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مفقودی نوبت دوم

یاد داری داستان آن دو کاج؟
بی آن که خودم مایه و شیتیل دهم
سخت است که خانواده تشکیل دهم

موضوع اگرچه ازدواج است ولی 
من میخواهم ادامه تحصیل دهم!

  مهدی احمدلو
***

ای دوست، نگار مه جبین باید خواست
تا این که شود تماْم دین، باید خواست

اینجا که امان نمی دهد قیمت ها
ناچار عیال را ز چین باید خواست!

  مهدی امام رضایی
***

ساده بگیر که تلخه دنیا، بی زن!
ماشین عروس نشد "مازاراتی"، "َون"
هر کسی گفت: "بَده"، بهش بگو رک:

"تورو سننه قربونت برم من!"
  فهیمه انوری

***
گویند که زن گل است و چون گل خوب است
چون سوسن و ارغوان و سنبل، خوب است

گفتند نکاح امر خیر و خوبیست
بر مرد در این امر تسلسل خوب است!

  محمدعلی کمالی مقدم
***

شرمنده! اگر برایـتان زحمت شد!    
یکدفعه، سراسیمه و با سرعت شد! 

یکروز دوباره می رسم خدمتـتان      
وقتـی که جـواب مادرم مثبت شد

  امیر یزدی قزوینی
***

یاد داری داستان آن دو کاج؟
پخت کاجه قدری آلو اسفناج

ظرفی از آن را به کاج آقا که داد..
در کنار سیم کردند ازدواج

  حسن اویسی

طنز

  حسن سیالوی سرویس استان ها // معاون مسکن اداره کل راه و 
شهرسازی خوزستان با اشاره به اینکه وام بانکی خودمالکی بدون هیچ 
پیش شرطی به همه ساخت و سازهای مسکونی تعلق می گیرد، گفت: 
در حال حاضر 11 هزار نفر به صورت خودمالک ثبت نام کرده اند و 
در چرخه دریافت تسهیالت موردنظر قرار دارند.به گزارش خبرنگار 
دریا؛ محمدحسین پناهی فر در خصوص تسهیالت خودمالکی در طرح 
 نهضت ملی مسکن اظهار کرد: تمام کسانی که مالک هستند، ساخت

 و ساز دارند، مجتمع ساز، انبوه ساز یا شخصی ساز هستند اعم از اینکه 
قصد احداث واحدهای مسکونی جدید دارند یا اینکه در حال ساخت 
واحدهای مسکونی نیمه تمام هستند و مالک هر تعداد واحد )یک واحد 
 مســکونی یا صدها واحد مسکونی( باشند بدون آنکه شرایطی برای 
آن ها در نظر گرفته شود تماما مشمول دریافت تسهیالت نهضت ملی 
مسکن بدون سپرده گذاری می شوند.وی افزود: متقاضیان برای دریافت 
این تسهیالت نیاز به خرید اوراق حق تقدم و یا سپرده گذاری ندارند و 
با ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن می توانند هر بانکی که مورد 
 نظر خودشان است را انتخاب کنند و تسهیالت از طریق همان بانک به 
آن ها پرداخت می شــود.معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه 
و شهرسازی خوزســتان در خصوص میزان تسهیالت نهضت ملی 
مســکن بدون سپرده گذاری عنوان کرد: این تسهیالت در اهواز 400 
میلیون تومان، در شهرســتان های دیگر استان 300 میلیون تومان با 
سود 18 درصد مطابق مصوبه شــورای پول و اعتبار و بازپرداخت 
حداکثر 20 ساله است اما برای شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و 
روستاها این تسهیالت 200 میلیون تومان بوده و نرخ سود تسهیالت 
 مشمول یارانه نیز خواهد بود.پناهی فر با بیان اینکه ثبت نام در همه 
شهرستان های استان انجام می شــود، تصریح کرد: متقاضیان برای 
دریافت وام خودمالکی در ســال های گذشته باید سپرده گذاری می 
کردنــد و یا اوراق حق تقدم خریداری می کردند و همه بانک ها این 
تســهیالت را ارائه نمی دادند اما در حال حاضر متقاضیان بدون نیاز 
به هیچ سابقه، معدل حســاب یا گردش حساب، سپرده گذاری و یا 
اوراق حق تقدم می توانند از این تسهیالت بهره مند شوند.وی با اشاره 
به اینکه ثبت نام وام خود مالکی شــرایط خاصی ندارد و شامل همه 
متقاضیان می شود و یک فرصت است، عنوان کرد: مدت زمان دریافت 
این تسهیالت قطعا محدود است یعنی کسانی که زودتر برای دریافت 
این تسهیالت اقدام کنند می توانند از مزایای این تسهیالت برخوردار 
شوند و متقاضیان به ویژه آن هایی که ساختمان های نیمه کاره دارند 
 سریعتر می توانند ساخت و ســاز خود را به اتمام برسانند و گرفتار 
تورم ها نشــوند اما کسانی که دیرتر مراجعه کنند ممکن است زمانی 
مراجعه کنند که سقف تســهیالت بانک به اتمام رسیده باشد.معاون 
مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی با بیان اینکه برای سامانه 
سقف زمانی مشخص نکردند و در حال حاضر سامانه باز است و زمانی 
بسته می شود که سقف تسهیالت تکمیل شده باشد، گفت: تاکنون 11 
هزار نفر به شــکل خودمالک ثبت نام کرده اند و در چرخه دریافت 
تسهیالت قرار دارند و این تعداد بدون واجد شرایط بودن یا پاالیش 
مستقیما توسط ســامانه به بانک معرفی می شوند و تشکیل پرونده 
می دهند و از مزایای تســهیالت برخوردار می شوند.پناهی فر ادامه 
داد: ســقف تسهیالت برای کسانی که اجزای ساختمان آن ها مطابق 
 فناوری های نوین مورد تایید مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان باشد 

ممکن است تا مبلغ قابل توجهی به ازای هر واحد افزایش یابد.

 جزییات پرداخت تسهیالت خودمالکی 
در طرح مسکن ملی خوزستان
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بانوی ردیا

آشپزی

خورش بامیه یکی از انواع خورش های ایرانی است که اصالت 
آن به جنوب کشــور برمی گردد و از ترکیب بامیه مخصوص 
خورشــی همراه با گوشــت، پیاز و رب گوجه فرنگی تهیه 
می شــود. در ادامه با طرز تهیه خورش بامیه با کوفته قلقلی 

آشنا می شوید.
  خورش ها از غذاهای اصیل و پایه ثابت سفره های غذای ایرانی 
هستند که تنوع بســیار باالیی دارند. در شهرهای مختلف ایران 
خورش ها را به ســبک ها و روش های گوناگون طبخ می کنند. 
خورش ها معموال با مرغ و یا گوشــت تهیه می شوند و از همین 
جهت دارای میزان باالیی از پروتئین هستند. خورش بامیه یکی 
از انواع خورش های خوشــمزه و معروف ایرانی است. اصالت 
این خورش متعلق به جنوب کشــور است؛ ولی به خاطر طعم 
فوق العاده و خواص زیاد بامیه تقریبًا در تمام کشور طبخ می شود.

مواد مورد نیاز برای تهیه این خورش خوشــمزه و مقوی شامل 
بامیه، پیاز، گوشــت، رب گوجه فرنگی، زعفران و آبغوره است. 
معموال خورش بامیه را با گوشــت قیمــه ای طبخ می کنند؛ اما 
پخت خورش بامیه با کوفته قلقلــی نوعی طبخ متفاوت از این 
خورش اســت که طعم دلچســبی به آن می دهد و در عین حال 
ظاهر زیبایی دارد. در ادامه این مطلب طرز تهیه خورش بامیه با 
کوفته قلقلی همراه با نکات مهم و فوت وفن های مربوط به تهیه 

آن ارائه می شود.
  مواد الزم : 

بامیه................................................ 300 گرم
گوشت چرخ کرده.................................. 350 گرم
پیاز...................................................... 1 عدد
زعفران دم کرده....................... دو قاشق غذاخوری
رب گوجه فرنگی........................ 2 قاشق غذاخوری
غوره............................................... نصف لیوان
نمک، فلفل ســیاه، زردچوبه، پودر سیر و ادویه  

................................................ به میزان الزم
روغن........................................... به میزان الزم

  طرز تهیه :
همیشه سعی کنید از زعفران دم کرده غلیظ استفاده کنید؛ چون 
هرقدر زعفران را با آب بیشتری دم کنید، کم رنگ تر می شود 
و مجبور می شــوید برای به دست آوردن رنگ دلخواه تان از 
زعفران بیشتری استفاده کنید؛ بنابراین نحوه دم کردن زعفران 

بسیار مهم است. 
  برای دم کردن زعفران ابتدا زعفران را بدون اضافه کردن شکر 
یا قند کامال پودر کنید. بعد به ازای یک قاشــق چای خوری 
زعفران 2 قاشــق سوپ خوری آب جوش و 2 تکه یخ به آن 
اضافه کنید. افزودن یخ باعث می شود به زعفران شوک وارد 

شود و رنگ بیش تری پس بدهد.
   زعفران را در ظرف دردار در فریزر نگهداری کنید و موقع 
اســتفاده اجازه بدهید در دمای محیط یخ زدایی شود. پس از 
هر بار استفاده دوباره زعفران باقی مانده را داخل فریزر قرار 

دهید. 
   حواســتان باشد زعفرانی که استفاده می کنید، تقلبی نباشد. 
برای اینکه بفهمید زعفران تقلبی یا خالص اســت. زعفران را 
بین انگشتتان بگذارید و فشــار بدهید. اگر روغن پس نداد؛ 

یعنی خالص است. زعفران های تقلبی معمواًل براق هستند.
۱ - برای شــروع کار ابتدا گوشت چرخ کرده را داخل یک 
کاســه بریزید و نمک، پودر سیر و زردچوبه را به آن اضافه 
کنیــد و خوب ورز بدهید. از گوشــت به اندازه یک گردوی 
کوچک بردارید و کوفته قلقلی درســت کنید. کوفته قلقلی ها 
را نیم ساعت داخل یخچال بگذارید؛ سپس داخل یک ماهی 
تابه کمی روغن بریزید و صبر کنید تا روغن داغ شود؛ سپس 

کوفته قلقلی ها را داخل روغن سرخ کنید و کنار بگذارید.
۲ - پیاز را رنده کنیــد و یا به صورت خیلی ریز خرد کنید. 
پیاز را همراه با روغن داخل یک قابلمه بریزید و صبر کنید تا 
پیاز کمی نرم و سبک شود؛ سپس مقداری نمک و زردچوبه 

به آن بزنید.
۳ - یــک دقیقه بعد رب گوجه فرنگــی را به پیاز تفت داده 
اضافه کنید و ســی ثانیه در روغن و پیاز تفت بدهید تا رنگ 
رب باز شود. دو لیوان آب جوش به قابلمه اضافه کنید و در  
قابلمه را بندید و اجازه بدهید تا محتویات قابلمه با حرارت 

کم به جوش بیاید.
۴ - در این مرحلــه کوفته قلقلی هایی را کــه از قبل آماده 
کرده اید، به قابلمه خورش اضافه کنید و در قابلمه را بگذراید 
 و حــدود نیم ســاعت تا چهل و پنج دقیقــه زمان بدهید تا 
کوفتــه قلقلی داخل خورش بپــزد و آب خورش به غلظت 

برسد.
۵ - بامیه ها را داخل ماهــی تابه جداگانه همراه با روغن به 
مدت ده دقیقه با حرارت کم ســرخ کنید؛ وقتی بامیه ها نرم 
شدند، آن ها را داخل صافی بریزید تا روغن اضافه اش خارج 

شود؛ سپس آن ها را به قابلمه خورش اضافه کنید.
۶ - ده دقیقــه بعد از اینکه بامیه هــا را داخل قابلمه خورش 
ریختید، غوره را همراه با زعفران دم کرده، نمک، فلفل سیاه و 
ادویه خورشی به قابلمه اضافه کنید و در قابلمه را بگذارید تا 

خورش با حرارت کم جا بیفتد.
۷ - از زمانــی که بامیه را به خــورش اضافه می کنید، نباید 
خورش شــما بیشتر از نیم ساعت بجوشــد؛ بنابراین بیست 
تا ســی دقیقه بعد از اینکه غوره و زعفران را اضافه کردید، 
اجــاق گاز را خاموش کنید. در صورت تمایل می توانید قبل 
از خاموش کردن اجاق گاز کمی آبغوره هم به خورش اضافه 
کنید. خورش بامیه با کوفته قلقلی در این مرحله آماده ســرو 

است که می توانید آن را با پلوی زعفرانی میل کنید.

خورش بامیه با کوفته قلقلی

تمیز کردن و شستن ظروف چرب آن هم بعد از آشپزی، یکی 
از کارهای ســخت و البته دم دستی هر روزه است اما اگر از 
روش درست شست و شوی آن غافل شویم، هزینه های قابل 
توجهی به ما تحمیل خواهد شد. پس این گزارش را به دقت 

بخوانید.
   پخت کتلت یا تهیه یک زرشک پلو با مرغ مجلسی، شاید 
هم ســرخ کردن سیب زمینی نتیجه ای شگفت انگیز دارد. همه 
اعضای خانواده و شــاید مهمان ها را با ذوق گرد سفره جمع 
می کند تا از طعم خوش غذای مورد عالقه شــان لذت ببرند 
اما بخش ســخت ماجرا خالص شدن از ظرف های چرب به 
خصوص تابه مخصوص ســرخ کردن است.در ابتدای سر و 
ســامان دادن به ظرف های کثیف؛ اغلب وسوسه می شویم که 
روغن داغ را در سینک بریزیم تا بتواند آزادانه در لوله های آب 
جریان یابد و ما و یا ماشین ظرفشویی هم دست به کار شستن 
بقیه ظروف شویم؛ اما یک تفاوت مهم وجود دارد و آن این که 
روغن داغ اصال شبیه آب نیست.کارشناسان می گویند ریختن 
روغن داغ در لوله ها غیراصولی است و باعث ایجاد لکه های 
چربی مومی شکل می شود. این لکه ها زمانی تشکیل می شوند 
کــه روغن داغ با مواد موجــود در فاضالب، مانند زباله ها و 
مواد شــیمیایی پاک کننده واکنش نشان می دهد و به سرعت 

مشکل زا می شود.
   ایــن موم های چربی  با زباله هایی که به آن ها می چســبند، 
بزرگ می شــوند و ممکن اســت لوله ها را مسدود کرده و یا 
باعث ترکیدن آن ها شــوند. و از این هم بدتر، اگر هر خانه ای 
روغن اســتفاده شــده خود را به سیستم لوله کشی فاضالب 
بریزد، شبکه فاضالب شهری، حوضچه های تصفیه فاضالب 
و خطوط توزیع آن آسیب می بینند.فائزه سلیمانی، متخصص 
تصفیــه آب، در توضیح این نکته گفت: »در صورت افزایش 

بیش از حد و مجاز روغن موجود در فاضالب شهری، فرایند 
تصفیه آن دچار اختالل می شود. جداسازی روغن های موجود 
در آب کار دشواری است و با کاهش کیفیت پساب خروجی، 

اثراث مخرب زیست محیطی دارد.« 
  دکتر ســلیمانی گفت ذرات روغن قطعات جامد موجود در 
فاضالب را به خود جذب می کنند و تنظیم سیستم تصفیه جهت 
حذف روغن، هزینه های مربــوط به انرژی و برق مورد نیاز 
تصفیه خانه را افزایــش می دهد که خود این عامل هم اثرات 

زیست محیطی و اقتصادی ثانویه دارد.«

*  بعد از یک آشــپزی خانگی، با روغن های باقی مانده 
چه کار کنیم؟

   توصیه های مفیدی برای این موضوع وجود دارد؛ یکی از آنها 
به کار بردن جوش شیرین است.برای این کار کافی است، ابتدا 
مقداری جوش شــیرین را در تابه بپاشید و با استفاده از یک 
کفگیر چوبی روغن اســتفاده شده و جوش شیرین را مخلوط 
کنید. ایــن کار روغن را به یک خمیر قهــوه ای رنگ تبدیل 
می کند که می توانید آن را روی یک کاغذ روغنی خالی کنید و 
بپیچید و در سطل زباله بیندازید.جوش شیرین به دلیل خواص 

قلیایی اش، به راحتی چربی و روغن را از بین می برد؛ در عین 
حال، الزم نیست نگران آسیب دیدن قابلمه ها یا تابه ها باشید، 
زیرا جوش شیرین آنقدر مالیم است که فقط روی خود روغن 

تاثیر می گذارد.دقت کنید: روغن نباید داغ باشد.
  اگر تا کنون و به اشتباه روغن را در سینک ظرفشویی خالی 
می کردید، قبل از تماس با نیروهای تعمیرکار، سعی کنید با آب 
جوش و کمی مایع ظرفشــویی لوله کشی را تمیز کنید. مایع 
ظرفشــویی به بریدن و تجزیه زنجیره ملکولی چربی کمک 
می کند و آب داغ باعث سیالن و از بین رفتن آن می شود. با این 
روش، احتمال دارد سیستم لوله کشی ظرفشویی شما تمیز شود.

با این حال، این روش متأسفانه، این روی گرفتگی های خیلی 
شدید کار نمی کند؛ چربی سرد، منجمد و محکم است و به طور 
بالقوه باعث ایجاد مشکالتی در سیستم فاضالب شما می شود.

*  آیا چربی باقی مانده در لوله کشی اینقدر دردسرساز 
و جدی است؟

  ممکن اســت همه اینها کمی بیش از حد دراماتیک به نظر 
برسند، به گزارش نیوزویک، اما این چربی ها یک مسئله جدی 
در سراسر جهان هستند. دستمال های مرطوب یکی از مشکالت 
بزرگ این حوزه هستند! اگر یک دستمال مرطوب داخل سیستم 
دستشویی انداخته شود و وارد لوله فاضالب شود، تمام روغن و 
چربی موجود در سیستم لوله کشی را جذب می کنند. در سال 
201۹، حذف این توپ های چربی و زباله برای شهر نیویورک 
4.65 میلیون دالر هزینه داشت.۹0درصد چربی فاضالب لندن 
در سال 2018 نیز چربی ناشی از پخت وپز بود. بنابراین، اگرچه 
ممکن است در لحظه احساس کنید که ریختن روغن آشپزی در 
سینک ساده ترین راه پاک سازی ظروف است، احتماال در آینده 

به نحوی دیگر هزینه آن را پرداخت خواهید کرد.

کودکان نیز همانند ما گاهی روز بدی 
تجربه می کنند و عصبانی می شوند.

  در نتیجــه ممکن اســت صدای داد و 
فریادشان فضا را پر کند یا خودشان را به 
زمین بکوبند و گریه کنند. در این صورت 
نقش شما موثر است. می توانید صدایتان 
را بلندتر کنید و فریاد بکشــید یا اینکه 
از جمالتی بــرای آرام کردن کودک و 
باشد  کنید.یادتان  ختم غائله اســتفاده 
که کودکان هنوز راه کنترل خشــم خود 
را بلد نیســتند و این شــما هستید که 
بایــد او را آرام کنید. در نتیجه به جای 
اینکه خودتان نیز کنترل تان از دســت 
بدهید و اوضاع را بدتر از آنچه هســت 
بکنید نفس عمیق بکشید و با کودکتان 
صحبت کنید.کلمات می توانند زخم بزنند 
یا مرهم درد باشند. کلمات گاهی معجزه 
می کنند و با توجه به لحن مناسبی که ادا 
می شوند می توانند به ایجاد آرامش و رفع 
عصبانیت کودکان خردسال کمک کنند. 
توجه کنید که گفت وگو یکی از مهم ترین 
استراتژی های والدین برای داشتن یک 
رابطه خوب با فرزندشــان است. پس 
تا می توانید از کلمات نهایت استفاده را 

ببرید.
* »بیا هر دوتامون آروم باشــیم، 

باشه؟«
  برای هر پدر و مــادری پیش می آید 
که با صحنه عصبانیت فرزندش مواجه 
شــود در حالی که فریاد می کشد، لگد 

پرت می کند و بــا بچه های دیگر دعوا 
می کند. این صحنه آشنا والدین را نیز از 
کوره به در می برد و آنها را خجالت زده 
می کند.در اکثر موارد ماجرا با داد و بیداد 
شما، بغل کردن کودک و دور کردن او از 
نگاه دیگران خاتمه می یابد. اما در این 
شرایط کودک به تنها چیزی که نیاز دارد 
درک شدن اســت. بنابراین به جای هر 
کار دیگری نفس عمیق بکشید و بگویید: 
»دخترم/پسرم! من هم عصبانی هستم اما 
بیا هر دو تامون سعی کنیم آروم باشیم«. 
در این صورت کودک احســاس می کند 
درک شده است و شما نشان داده اید که 

می خواهید به او کمک کنید.
* »من هم عصبانی می شوم اما جور 

دیگه ای عصبانیتم را نشان می دهم«
  کودک در مقابل این جمله، احســاس 
می کنــد که با او همدردی کرده اید. او به 
شدت عصبانی است و باید خود را خالی 
کند اما متوجه می شود باید جور دیگری 
رفتار کند. در مقابل خشــم کودک به او 
نگویید »بچه« شــده است.به او بگویید 
کامال طبیعی اســت که عصبانی بشود 
و ما بزرگترها هم عصبانی می شــویم. 
اما باید یــاد بگیرد که عصبانیتش را به 
 گونه دیگری نشان دهد. به عنوان مثال

 نفس عمیق بکشــد، برای چند لحظه 
چشمانش را ببندد، نقاشی بکشد یا هر 
کار دیگری کــه در آن لحظه به ذهنش 

می رسد.

*  »بیا با هم یه راه حلی برای مشکلت 
پیدا کنیم«

  معمــوال کودکان زمانــی عصبانی و 
کج خلق می شوند که به آنچه می خواستند 
نرسیده اند یا به درستی از پس انجام کاری 
برنیامده انــد. اگر در ایــن لحظه به آنها 
جمالتی مانند: »خوب تالش نکردی« 
یا »به جای گریه کارت را درست انجام 
بده« بگویید کمکی به کنترل عصبانیت او 
نخواهید کرد و حتی ممکن است اوضاع 

بدتر شود.
   در ایــن مواقــع کــودک به جمالت 
تشویقی، انگیزشی و اعتماد به نفس نیاز 
دارد. اگر وارد عمل شوید و به او کمک 

کنید تا مشکل را حل کند عصبانیت او 
نیز فروکش خواهد کرد.

* »اگر آرام و بدون داد و فریاد صحبت 
کنی بهتر می فهمم چه می گویی!«

  اگر کودکی عصبانی اســت و در نتیجه 
جیغ می زند بدون شک اعصاب والدین 
را نیز به هم می ریزید. اما در این مواقع 
شما به عنوان پدر یا مادر باید بر اعصاب 

خود مسلط باشید.
   به او بگوییــد زمانی که جیغ می زند 
نمی فهمید چه می گوید. مهم است که در 
این شرایط فرزندتان را آرام کنید و با او 

به آرامی صحبت کنید.

* »عصبانی هستی؟ بغلت کنم خوب 
بشی؟«

  گاهی کودکان نیز همانند بزرگســاالن 
روز بدی پشت سر می گذارند و به دلیل 
هر اتفاقی از کوره در می روند. در نتیجه 
داد و بیداد می کنند و گاهی حتی نمی دانند 
چه می خواهند. اما در این شرایط آنچه 
الزم دارند درک شدن و عشق است. در 
این لحظات می توانید به او بگویید یک 
داروی معجزه گر برای درمان عصبانیت 
او داریــد و ایــن دارو چیزی جز یک 
آغــوش محکم و التیام بخش نیســت. 
بنابراین او را در آغوش کشــیده و آرام 

کنید.

* چــرا اســباب بازی هایت را پــرت 
میکنــی؟ آنها را دوســت نــداری؟ از 

دستشان عصبانی هستی؟«
  اکثر کودکان زمانی که عصبانی می شوند 
با پرت کردن هر آنچه دم دستشــان است 
و معمــوال پرتاپ اسباب بازی هایشــان 
واکنش نشان می دهند. در این مواقع ممکن 
است شما نیز پا به پای او عصبانی شوید 
و صدایتــان را باال ببرید. امــا باید تمام 
تالش تــان را برای پرهیز از این کار انجام 
دهید.کودک عصبانی است و احتماال حتی 
دلیل آن را هم نمی داند. بنابراین نیاز دارد تا 
کسی به او بگوید چه کاری انجام می دهد تا 
متوجه شود که این کار درست نیست. وقتی 
از او سوال می کنید چرا اسباب بازی هایت 
را پرت می کنی آیا از دست آنها عصبانی 
هســتی تازه متوجه می شود که آنها هیچ 
گناهــی ندارند و مســئول عصبانیت او 
نیستند. در نتیجه متوجه می شود نباید آنها 

را پرت کند.
* حرف آخر

  گفتن این جمــالت در زمان عصبانیت 
کودکان می تواند کمک کننده باشد. خشونت 
به هیچ کاری نمی آید و فقط اوضاع را بدتر 
می کند و هرگز گزینه خوبــی برای آرام 
کردن کودک نیست. برعکس، ابراز محبت، 
عشق، هم دردی و درک و احترام نسبت به 
کودک برای آرام کردن او موثر اســت. با 
کمک شما کودک می تواند بر خود مسلط 

شده و عصبانیتش را کنترل کند.

  
انجیر به  دلیل تاثیر مثبت بر سیستم گوارش 
شهرت دارد، اما نباید فراموش کرد که این میوه 
یکی از بهترین منابع مواد معدنی مانند کلسیم 

است.
  انجیر همچنین سرشــار از آنتی اکسیدان های 
فراوان، فیبرها و ویتامین هاســت.انجیر سرشار 
از مواد معدنی مانند پتاسیم، آهن، مس و مقدار 
فراوان ویتامین های گروه B اســت. پوســته و 
گوشته انجیر حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی مانند 
فالونوئیدها، کاروتنوئیدها و همچنین فیبرهاست. 
مهم ترین عامل تامین انرژی این میوه به خاطر قند 
موجود در آن است. خوردن 2 تا 3 عدد )حدود 
100 گرم( انجیر می توانــد 10 درصد نیازهای 
روزانه به کلســیم را تامین کنــد. اما مهمترین 

خواص انجیر به ترتیب زیر است:
        بهبود عملکرد دستگاه گوارش

انجیر حاوی مقدار فراوانی فیبرهای حل نشدنی 
به خصوص در پوســته و دانه هاست. این فیبرها 
آب را در مجرای گوارش نگــه می دارند و در 
نتیجه عملکرد هضم و گوارش بهبود پیدا می کند. 
البته انجیر خشک در این زمینه موثرتر است زیرا 

فیبر و منیزیــم باالتری دارد و به عنوان خوراکی 
ملین شهرت دارد.

     حفظ سالمت عروق خونی
  انجیر حاوی ترکیباتی به نام آنتوسیان هاســت 
که رنگدانه های عامل رنگ بنفش هســتند. این 
ترکیبات در ســالمت عروق خونی نقش دارند 
زیرا مقاومــت مویرگ هــا را تقویت می کند و 
احتمال پارگی مویرگ ها و لکه های قرمز پوست 

را کاهش می دهد.
       بهبود االستیسیته پوست

  یکــی دیگــر از خــواص انجیــر به خاطر 
وجود فلونوئیدها و ســلنیوم است که خواص 
آنتی اکســیدانی دارند. این ترکیبــات با بهبود 
االستیسیته به حفظ سالمت پوست کمک می کند. 
البته ویتامین ها و آنتی اکسیدان های انجیر در حفظ 

سالمت موها نیز تاثیر دارند.

       احتیاط در مصرف
  انجیر در کنار خواص عالــی که دارد، حاوی 
ترکیبی است که می تواند عالئم آلرژی ایجاد کند. 
این عالئم با خوردن میوه خام بروز پیدا می کند 
و موجب سوزش و خارش دهان، لب ها و گلو 
می شود. مصرف انجیر پخته این مشکل را برطرف 
می کند زیرا ماده آلرژن تحت تاثیر حرارت از بین 

می رود. 
   در صورت ابتال به سندروم روده تحریک پذیر 
نیز باید از خوردن انجیر پرهیز کرد زیرا دانه های 
 آن تحریک کننده هســتند و خــوردن انجیر در

 این شــرایط منجر به بروز دردهای شــکمی 
می شود.

     انجیر را با چه بخوریم!؟
عالوه بر اینکه انجیر به عنوان میان وعده انتخاب 
عالی اســت می توان آن را همراه آلو به شــکل 
کمپوت مصرف کرد. کمپوت این دو میوه به خاطر 

فیبر  و  آنتی اکســیدان 
از سلول ها  باال 

برابــر   در 
ند  و  ر

پیر شــدن 
می کند  محافظت 

و نقش پیشگیری از بروز 
یبوست دارد. همزمانی مصرف انجیر با 

پرتقال به عنوان منبع غنی ویتامین C نیز انتخاب 

خوبی اســت. خوردن 
با  همراه  انجیر 
نیز  گردو 

توصیه 
می شــود 
زیرا اســیدهای 
چرب امگا3 گردو روند 
جذب آنتی اکسیدان های انجیر را تسهیل 

می کند.

اگر به خودتان عادت بدهید که مرتب کتاب بخوانید، آدم باهوش 
و آگاهی می شوید؛ اما مهارتی که خیلی از ماها در پی آن نیستیم 
خودشناسی است. در ادامه به ۷ درسی که آدم ها یک عمر طول 

می کشد تا بیاموزند اشاره شده است.
  از یک ســنی به بعد خواه ناخواه یــاد می گیریم که خودمان را 
دوست داشته باشیم و به خاطر هیچ کس تالش نکنیم که تبدیل که 
به شخص دیگری شویم. در ادامه به 7 درسی که آدم ها یک عمر 

طول می کشد تا بیاموزند اشاره شده است.
۱- انتظار برای اینکه »وقت« کاری برســد، بیهوده است؛ روزی 
از اینجا خواهم رفت، روزی ایــن کار بی ثمر و کم بازده را ترک 
خواهم کرد، روزی این ایــده ام را پیگیری می کنم، وقت فراغتی 
اگر دســت بدهد ورزش می کنم و هیکلم را متناسب می کنم، این 
رمان را در اولین فرصت خواهم خواند، این فیلم های کالسیک را 
خیلی با نظــم و با دقت خواهم دید، به او خواهم گفت که چقدر 

دوستش دارم و…

اما تجربه نشان داده است که خیلی وقت ها ما در واقع به انگیزه و 
بینش ضروری بودن پی گرفتن آنی و فوری این کارها نرسیده ایم؛ 
بنابراین ترجیح می دهیم به کارهای روزمره بی ثمر برسیم، کارهایی 
که به اصطالح آقا باالسری برای آن ها وجود دارد که انجام پیوسته 
آن ها توسط ما را چک کند؛ بنابراین هر روز همه انرژی خود را 
صرف آن ها می کنیم و نزدیک غروب، تهی از انرژی و برای تجدید 

قوای شروع روز مالل آوری دیگر به خانه برمی گردیم.
۲- زندگی گاهی جای دیگری میســر می شــود؛ سبک زندگی 
خاصی می خواهید که حتی به صورت جزئی هم در محل زندگی 
کنونی شما قابل دسترسی نیست؟ از آنجا که بعید است در فرصت 
باقیمانده عمر، ناگهان شرایط فرق کنند، تنها چاره این است که به 
جای تحمل یک تلخی بی پایان یک دوره سختی جان فرسا برای 

یافتن جایی متناسب تر با روحیات خود را به جان بخرید.
۳- آنچه دیروز اتفاق افتاده ممکن اســت واقعا تقصیر شما نبوده 
باشــد، اما آنچه فردا رخ می دهد، مســتقیما مسئولیتش به پای 

شماست.
۴- درس های زندگی تکرار می شوند، تا زمانی که مطمئن شوند 
شما واقعا آن ها را آموخته اید. منظور اینکه، فرمول ها و ترفندهایی 
که چند بار آزموده اید و پاسخ نداده اند، بعید است در آینده پاسخگو 

بشوند. پس از گذشته زودتر بیاموزید و تکرارشان نکنید.
۵- اگــر به خودتان عادت بدهید که مرتــب کتاب بخوانید، آدم 
باهوش و آگاهی می شوید، این خیلی خوب است، اما مهارتی که 
خیلی از ماها در پی اش نیستیم خودشناسی است. یعنی فهم کامل 
از همه نقاط قوت و ضعف خودمان، همه آرمان خواهی ها و همه 

تعلل ها و میل هایمان به بیهودگی ها را. در پی این خودشناسی و 
رک و راست شدن با خود است که می توانیم برنامه ای منطقی برای 

خود در زندگی بچینیم.
۶- تغییر رفتار، تنها پوزش خواهی واقعی در دنیاست. آدم ها ممکن 
است هنگام اشتباه یا زمانی که به اصطالح مچ شان را هنگام یک 
خطا می گیرید، ماهرانه و با ادبیات خوب از شما پوزش بخواهند، 
اما شما باید تغییر رفتار بعدی شان را در نظر بگیرید تا ببینید واقعا 

تجدید نظر کرده اند یا خیر.
۷- دوســت داشته شدن توســط دیگران را نسبت به عشقی که 
خودتان باید به خودتان روا دارید، اولویت ندهید! بسیاری از ما 
هر کاری می کنیم تا مورد توجه قرار بگیریم، به ما احترام گذاشته 
شود و از ما به نیکی یاد شود، اما کمی که تجربه کسب می کنیم که 
واقعا دردسرها یا ظاهرسازی ها و تغییرات سبک زندگی که برای 
این کسب عشق و عالقه می کنیم، بسیار فراتر از چیزی است که 

باید باشد.

۷   درسی که یک عمر طول می کشد تا آدم ها بیاموزند

خواص شگفت  انگیز انجیر

6 جمله 
که کودک
 عصبانی  تان
 را آرام می کند

►

►

►

►

►

یک راه حل مهم  برای تمیز کردن ظروف چرب



ســرویس حوادث// دختر نوجوانی که با همدستی 
دوستش در بخش نوزادان بیمارستان دست به سرقت 

می زد، دستگیر شد.
ســرهنگ مرتضی جــوکار جانشــین فرمانــده انتظامی 
سیستان وبلوچســتان در تشریح این خبر گفت: اواخر هفته 
گذشــته مردی در یکی از بیمارســتان های شهر زاهدان به 
عوامل گشت کالنتری مراجعه کرد و گفت همسرش را برای 
زایمان به بیمارســتان آورده و چند ساعتی پس از به دنیا 
آمدن نوزاد، هنگامی که همسر و خواهرش برای انجام امور 

پزشکی از اتاق نوزاد خارج شده بودند ناگهان متوجه حضور 
مشکوک دختر نوجوانی در جلوی اتاق شدند. دختر نوجوان 
با دیدن مادر نوزاد بالفاصله به همراه یک زن دیگر با سرعت 
از اتاق خارج شده و به طرف در خروجی بیمارستان رفتند 
که با حضور مأموران انتظامی و عوامل نگهبانی بیمارستان از 
خروج آنها ممانعت به عمل آمد.پس از این شکایت و اعالم 
ماجرای سرقت، عوامل انتظامی بالفاصله راهی محل شدند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان  و بلوچستان گفت: پس از 
بررسی بیشتر مشخص شد این دو زن با سوءاستفاده از عدم 

حضور مادر نوزاد اقدام به سرقت دو دستگاه تلفن همراه از 
اتاق کرده بودند با هوشــیاری پلیس و عوامل نگهبانی در 
صحنه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی 

شدند.
وی خاطرنشــان کرد: همراهی و تعامل مردم با پلیس در 
شناسایی و دستگیری سارقان و مجرمان نقش بسزایی دارد 
و تقاضای پلیس از مردم این است که در صورت اطالع از 
هرگونه حرکات مشکوک یا فعالیت افراد متخلف، موضوع را 

بالفاصله به پلیس 110 اطالع  دهند. 

سرقت دختر نوجوان در بخش نوزادان بیمارستان

 حادثه عجیب برای کودک 2 ساله 

با مصرف مرتب گوشت ماهي و میگو خطر ابتالء هب بيماری گوارت و آسم كاهش مي يابد روابط عمومي
شیالت رهمزگان
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حوادث

حوادث جهان
حمله تل آویو به قنیطره سوریه

 منابع ســوری از زخمی شــدن دو غیرنظامی در حمله 
تانک رژیم صهیونیســتی به روستایی در قنیطره در جنوب 
ســوریه خبر دادند.خبرنگار المیادین گزارش داد که یک 
تانک رژیم صهیونیســتی از سمت جوالن اطراف روستای 
حمیدیــه در قنیطره را گلوله بــاران کرده که باعث زخمی 
شدن دو غیرنظامی شده اســت.از سوی دیگر ارتش رژیم 
صهیونیســتی مدعی شــد که نقطه ای در قنیطره سوریه را 
هدف قرار داده است.ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد: یک 
نقطه در قنیطره سوریه را که نیروهای حزب اهلل از آن برای 
دیده بانی استفاده می کرده هدف قرار داده است.گفتنی است 
که رژیم صهیونیســتی بارها حاکمیت سوریه را نقض کرده 
اســت و عالوه بر حمایت از گروههای تروریستی و درمان 
زخمی شــدگان آنها، دست به حمالت هوایی به مناطقی از 

سوریه زده است.
 شورش در زندان

 در مکزیک ۳۱ کشته و زخمی برجای گذاشت
 مقامات دولت مکزیک می گوینــد درگیری در یکی از 
زندان های این کشــور به خیابان های شــهر کشــیده شده 
و در نتیجــه 11 نفر کشــته و 20 نفر دیگــر نیز زخمی 
شدند.»ریکاردو ِمجیا«، معاون وزیر امنیت عمومی مکزیک 
اعالم کرد در نتیجه شــورش در زندانی در شهر »سیوداد 
خوارس« در ایالت »چی واوا« در مناطق مرزی با آمریکا، 
11 نفر کشته و 20 نفر دیگر نیز زخمی شدند.این مقام دولت 
مکزیک در افزود: روز جمعه یک درگیری دسته جمعی در 
این زندان رخ داد که منجر به زخمی شدن 20 زندانی شد که 
چهار نفر از آنها با اسلحه زخمی و بقیه در نتیجه کتک کاری 
ضربه خوردند و بیهوش شــدند. دو نفر از افرادی که گلوله 
خــورده بودند، درجا جان خود را از دســت دادند.وی در 
ادامه افزود: درگیری بین زندانی ها به داخل شهر کشیده شد 
و زندانی ها شــروع به حمله به مردم عــادی کردند که در 
نتیجه آن ۹ نفر از مردم هم کشــته شــدند که 4 نفر از آنها 
کارمندان »مگا رادیو« بودند.معــاون وزیر امنیت عمومی 
مکزیک با بیان اینکه هم اکنون کنترل این زندان در دســت 
نیروهای امنیتی و انتظامی اســت گفت: 6 نفر از افراد باند 
تبهکار دخیل در این درگیری شامگاه جمعه بازداشت شدند.

اشک های یک زائر، دزد را لو داد! 
وقتی آن گوشی مشکوک را روشن کردم 
خانمی میانســال از آن سوی خط خود را 
زائر امام رضــا )ع( خواند و گفت: من در 
مشهد مهمان آقا علی بن موسی الرضا)ع( 
بودم که جوانی کیف مرا سرقت کرد و حاال 
بدون پول و مدارک شناسایی آواره شده ام 

و....  
زن 24 ساله در حالی که با چشمانی مضطرب 
به همســرش نگاه می کرد و به آرامی اشک 
می ریخت درباره ماجرایی که او را به  کالنتری 
کشــانده بود به  کارشناس اجتماعی کالنتری 
گفت: در یک خانواده پنج نفره به دنیا آمدم و 
پدرم با نقاشی ساختمان مخارج زندگی ما را 
تامین می کرد اما سرنوشت من از روزی تغییر 
کرد که در 13 سالگی مادرم را به دلیل بیماری 
سرطان از دست دادم، از آن روز به بعد زندگی 
من و خواهر و برادرم در مسیر نابسامانی قرار 
گرفت به گونه ای که نمی توانســتم به عنوان 
خواهر بزرگ تر از آن ها نگهداری کنم . یک 
ســال بعد از فوت مادرم بــود که عمو و عمه 
هایم دور هم جمع شــدند و از پدرم خواستند 
تا  دوباره ازدواج کند این گونه بود که »سپیده« 
وارد زندگی ما شد. اما من نمی توانستم او را به 
عنوان مادر در کنار پدرم ببینم البته سپیده هم 
احساس خوبی به من نداشت و با هر بهانه ای 
درگیری ایجاد می کرد اما هر دو نفر ما چاره 
ای جز تحمل یکدیگر نداشتیم تا این که وقتی 
به 16 ســالگی رسیدم امیر به خواستگاری ام 
آمد. نامــادری ام که منتظر چنین فرصتی بود 
خیلی اصرار کرد تــا با امیر ازدواج کنم. او از 
اقوام خودش بود و ما هیچ شــناختی از امیر 
نداشتیم. خالصه بدون هیچ گونه تحقیقاتی سر 
سفره عقد نشستم و در حالی زندگی مشترکم را 
آغاز کردم که امیر 15 سال از من بزرگ تر بود. 
فقط یک ماه از آغاز زندگی مشترکمان گذشته 

بود که فهمیدم همسرم نه تنها مردی پرخاشگر 
و عصبی است بلکه اعتیاد نیز دارد از آن روز به 
بعد زندگی من رنگ سیاهی و بدبختی گرفت، 
با به دنیا آمــدن فرزندانم هم هیچ تغییری در 
رفتارهای همســرم ایجاد نشد او روز به روز 
بیشــتر در مرداب مواد مخدر فرو می رفت به 
طوری که خیلــی زود از محل کارش اخراج 
شد حاال دیگر بیکاری همسرم هم بر مشکالت 
زندگی ام اضافه شده بود. امیر که نمی توانست 
مخارج اعتیادش را تامین کند به ســرقت رو 
آورد و به هر نوع سرقتی دست می زد. زمانی 
من متوجه ســرقت های همسرم شدم که او را 
برای اولین بار با دســتانی بسته در کالنتری 
دیدم. نشانی شاکی او را گرفتم و به سراغش 
رفتم چند روز به همراه فرزندان کوچکم به در 
خانه شــاکی می رفتم و با خواهش و التماس 
از او می خواســتم تا رضایت بدهد. باالخره 
شاکی گذشت کرد و همسرم از زندان آزاد شد 
اما آزادی او هیچ نفعــی برای من و فرزندانم 
نداشت. این در حالی بود که من با شرمساری 
و خجالت زدگی مخارج زندگی ام را از پدر و 
برادرم می گرفتم و بعد از آن، آن قدر اشــک 
می ریختم تا خوابم می برد. روزگار تلخ من به 
همین ترتیب سپری می شد تا این که چند روز 
قبل تعدادی کارت بانکی و مدارک شناسایی 
دیگران را در جیب شوهرم پیدا کردم احساس 
عجیبی داشتم و تصور می کردم که امیر دوباره 
دســت به سرقت زده است ولی او قسم خورد 
که دیگر به اموال مردم دســتبرد نمی زند اما 
دو روز قبل کیف دســتی زنانه ای را به خانه 
آورد و آن را در انبــاری منزل پنهان کرد من 
که به موضوع مشکوک شده بودم در فرصتی 
مناسب به ســراغ آن کیف زنانه رفتم و آن را 
گشــودم داخل آن یک دستگاه تلفن همراه و 

مدارک شناسایی دیگر بود. حاال مطمئن شده 
بودم که امیر کیف را سرقت کرده است ،گوشی 
درون آن را برداشــتم و با انگشتانی لرزان آن 
را روشــن کردم در همین لحظه صدای زنگ 
تلفن بلند شد برای آن که امیر متوجه موضوع 
نشود کلید پاسخ را فشار دادم و خودم سکوت 
کردم. زنی از آن ســوی خــط و در حالی که 
اشک می ریخت ملتمسانه گفت: من از تهران 
برای زیارت امام رضا )ع )آمده ام و مهمان آقا 
بودم وقتی آن جوان کیف دستی مرا سرقت کرد 
بغضم ترکید و او را به امام رئوف سپردم چرا که 
من اکنون در این شهر غریب افتاده ام و حتی 

پولی برای بازگشت به تهران هم ندارم.
آن زن میانســال با بغضی ترکیده ادامه داد این 

رفتار شایسته مهمان آقا نیست! و ...
در ایــن لحظه بود که خــودم را جای آن زن 
زائر گذاشتم و رفتار پلید همسرم را نکوهش 
کردم بدون آن که امیر متوجه شود نشانی محل 
ســکونت مان را در اختیار آن زن میانســال 
گذاشــتم و از او خواســتم تا حتما به اتفاق 
ماموران انتظامی به منزلمان بیاید تا همســرم 
درس عبرت بگیــرد و دیگــر از زائران آقا 
سرقت نکند. خالصه طولی نکشید که ماموران 
تجسس کالنتری وارد منزلمان شدند و همسرم 
را در حالی دستگیر کردند که مدارک سرقتی 
دیگری نیز در بازرســی از خانه کشف شد . 
بررسی های پلیس نشان داد که او هفته قبل هم 
اموال یک زائر دیگر را از داخل خودرو سرقت 
کرده است. حاال هم امیدوارم بعد از آزادی از 
زندان اعتیادش را ترک کند و مســیر درست 
زندگی را در پیش بگیرد. ســخنان زن جوان 
به پایان رسیده بود اما امیر از شدت خماری نه 
چیزی می دید و نه صدای بغض آلود همسرش 

را می شنید.

در امتداد تاریکی

ســرویس حوادث// آتش نشــانان تهرانی 
در یک ماموریت امــدادی پای یک کودک 
بازیگوش را از بین شبکه های رادیاتور خارج 

کردند. 
در تماسی با سامانه 125 اعالم شد که پای یک 
کودک در وضعیت خطرناکی در میان شبکه های 

رادیاتور خانه ای گیر کرده و امکان خارج کردن 
آن در شرایط عادی وجود ندارد.

در همین راستا نیز ستاد فرماندهی، آتش نشانان 
ایســتگاه5 را به محل حادثه واقــع در خیابان 

قزوین، خیابان مخصوص اعزام کرد.
با حضور آتش نشــانان در محل مشاهده شد که 

یک کودک حدود دو ساله مشغول بازی در اتاق 
بوده که پایش وارد شــبکه های رادیاتور و دیوار 

خانه شده اما دیگر نتوانسته آن را خارج کند.
والدین این کودک نیز موفق به خارج کردن پای 
این کودک نشــده و از این رو مجبور به تماس 
با آتش نشانی شده اند. در ادامه آتش نشانان برای 

خارج کردن رها سازی پای این کودک وارد عمل 
شدند. عوامل آتش نشانی با استفاده از تجهیزات 
مخصــوص پای این کــودک را از میان دیوار و 
شــبکه های رادیاتور خارج کردند. خوشبختانه 

پای این کودک آسیبی ندیده بود.
مرکز اطالع رسانی آتش نشانی تهران با تایید این 

خبــر اعالم کرد که عوامل آتش نشــانی پس از 
رهاســازی پای کودک به ماموریت خود خاتمه 
داده و به ایستگاه بازگشتند، اما الزم است والدین 
بر بازی فرزندان خود و به خصوص کودکان کم 
سن نظارت داشته باشند تا از بروز چنین حوادثی 

جلوگیری شود.

ســرویس حوادث//  معاون   
فرهنگی و اجتماعی فرماندهی 
انتظامی هرمزگان گفت: عامل 
شهادت ستوان سوم سیروس 
نیروی  مامــور  میرحســنی 
انتظامی هرمــزگان بامداد 20 

مرداد دستگیر شد. 
تشریح  در  موسی عرب  سرهنگ 
این خبر گفت: با تالش همه جانبه 
و اشــراف اطالعاتی پلیس،عامل 
شهادت ســتوان ســوم سیروس 
میرحســنی مامور نیروی انتظامی 
هرمزگان در شهرستان حاجی آباد 
شناسایی و دســتگیر شد. وی در 
خصوص جزئیات شهادت ستوان 
سوم میرحسنی بیان کرد: این شهید 

واالمقــام 14 مردادماه حین انجام 
ماموریت در شهرستان حاجی آباد 
توسط یکی از قاچاقچیان سوخت 
با خودرو مورد حمله قرار می گیرد 
و به شدت مجروح می شود و 1۹ 
مردادماه به درجه رفیع شــهادت 

نائل آمد.
به گــزارش فارس، پیکر شــهید 
میرحسنی در بندرعباس تشییع شد 
و عصر 20 مردادماه در زادگاهش 
بخش احمدی شهرستان حاجی آباد 

به خاک سپرده شد.

عامل شهادت مامور نیروی انتظامی هرمزگان دستگیر شد

شهرداري میناب در نظر دارد به استناد 3 فقره موافقت نامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
هرمزگان به شرح مندرج در جدول  ، اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
واجد شرایط  واگذار نماید.  لذا ازکلیه پیمانکاران و شرکت هاي داري تائیدیه و صالحیت در رشته های 
مربوطه دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir  مراجعه  نمایند.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
همراه با )ارزیابی کیفی و فنی (

تجدید مناقصه شماره مناقصه : 1401/1
)نوبت اول(

توضیحات:
و نیز جهت  کسب اطالعات بیشتر به آدرس : استان هرمزگان – شهر میناب – بلوار امام )ره( ساختمان شهرداری 

میناب-واحد عمرانی شهرداری میناب مراجعه نمایند.
شرایط 

1-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه  را بصورت ضمانت نامه 
بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب جاری 0102963945003 نزد بانک صادرات شعبه مرکزی میناب واریز و فیش 

واریزی آن به همراه دیگر اسناد در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. 
2-تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 1401/05/23 لغایت 1401/05/26 می باشد .  

3-مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  : از تاریخ 
1401/05/26 لغایت 1401/06/06 می باشد .

4-تاریخ بازگشایي پاکتها: روز شنبه مورخه07/ 06/ 1401 راس ساعت 10 صبح .
5-مکان بازگشایي: شهرداري میناب ، طبقه دوم ، سالن جلسات.

6- شرکت کنندگان در مناقصه  می بایست نسبت به بارگذاری اسناد، مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir، اقدام نمایند . 

7- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
8- سپرده نفر اول و دوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه  نزد شهرداری باقی خواهد ماند. ضمناً در صورت 

انصراف نفرات اول ودوم ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مزایده موجود می باشد. 

نشانی به  میناب  شهرداری  سایت  یا  و  تلفن 0764-2330230  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   -10 
 www.minabcity.ir مراجعه نمایند. 

روابط عمومی شهرداری میناب

مشخصات پروژه
بهسازی و تعریض بلوار 

دانشگاه شهر میناب

شماره
 موافقت نامه 

677762

مبلغ برآورد اولیه پروژه

169/511/944/632
 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

8/475/597/232 ریال

رشته و رتبه مورد نیاز 

حداقل رتبه 5 راه 

و باند 

ردیف

1
1400/11/28

آگهی مناقصه عمومی 
با اخذ سپرده

 RHS - 0144301 - T 34 : درخواست شماره

موضوع آگهی : 

خرید       

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول

U - TUBES

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

از  هرمزگان  انتظامی  فرمانده  سرویس حوادث// 
دستگیری قاتلی که با بلوک سیمانی مرتکب قتل 

شده بود، خبر داد. 
 ســردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی هرمزگان با 
بیان اینکه در پی اعالم یک فقره قتل در روستاهای تابعه 
بخش رویدر شهرستان خمیر بالفاصله کاراگاهان آگاهی 

این شهرستان در محل حاضر شدند، گفت: طی بازدید از 
جسد مقتول به نام )محمد_ غ( مشخص و محرز شد قتل 

توسط پسرخاله همسرش انجام شده است.
وی ادامه داد: ضمن هماهنگی با مرجع قضایی دو نفر از 
مظنونان اصلی )قاتل  و زن مقتول( شناسایی،دستگیر و 
به پلیس آگاهی شهرستان منتقل شدند و مورد تحقیق و 

بازجویی قرار گرفتند.
فرمانده انتظامی هرمزگان خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر 
شده در ابتدا سعی در گمراه کردن مأموران و نسبت دادن 
قتــل به افراد غریبه و خارج از منطقه را داشــتند که با 
بازجویی های فنی و تخصصی و ارائه مدارک مســتدل 
نهایتًا لب به اعتراف گشــوده و به جرم ارتکابی و قتل 

مقتول اعتراف کردند.
به گزارش فارس، سردار جعفری بیان داشت: متهمان با 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 

معرفی شدند.

دستگیری قاتلی که با بلوک سیمانی مرتکب قتل شد 

یگان  سرپرست  حوادث//   ســرویس 
حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان 
از توقیف یک فروند قایق غیرمجاز ترال 
متخلف در حوالی اسکله فوالد هرمزگان 
آبزیان  منابع  حفاظت  پایگاه  توســط 

شیالت شهرستان بندرعباس خبر داد.
به گــزارش خبرنگار دریا،  ســروان مهرداد 
رامش جان گفت : وارد کردن هرنوع خسارت 
به ذخائر آبزیان به عنــوان ثروت ملی طبق 
قانون حفاظــت و بهره برداری از منابع آبزی 

جمهوری اسالمی ایران ممنوع است.
رامش جان اظهار داشــت: در پی شکایت و 
نارضایتی برخی صیادان  شهرستان بندرعباس 
مبنی بر صید غیر مجاز به روش ترال توسط 
شناور متخلف  ، گشت دریایی یگان حفاظت 
منابع آبزیان شیالت هرمزگان اقدام به گشت 
زنی در منطقه کرد کــه منجر به توقیف یک 

فروند قایق غیرمجاز در حوالی اسکله فوالد 
هرمــزگان شــد. وی تصریح کــرد: در این 
عملیات عالوه بر توقیف شناور متخلف یک 
جفت تخته ترال تور غیرمجازو 15 کیلوگرم 
میگو و سه نفر متهم توقیف و دستگیر و ضمن 
تشــکیل پرونده و ارســال به مرجع محترم 
قضایی جهت ســیر مراحل قانونی به شیالت 

شهرستان بندرعباس داللت داده شد.
سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت 
هرمزگان در پایان گفت: شــماره تلفن  ستاد 
دریافت  آماده  استان07633331434  یگان 
هر گونه اخبار و اطالعات در راســتای صید 
و صیادی و خدمات رفاهی به جامعه صیادی 

است.

توقیف یک فروند قایق غیرمجاز ترال در بندرعباس



یکشنبه 23 مرداد 1401

16 محرم 1444

سال بیست ویکم شماره 3952

شهرستان

در دیدار مدیرکل شیالت
 با مدیر شعب بانک کشاورزی در هرمزگان مطرح شد

رفع مشکالت تسهیالتی و بیمه ای مزرعه داران 
زلزله زده سایه خوش 

 سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// مدیرکل شیالت هرمزگان در 
راستای اولویت بخشی و تسریع در حل مشکالت تسهیالتی و بیمه ای 
مزرعه داران زلزله زده سایه خوش و شرکت های دانش بنیان با مدیر شعب 
بانک کشاورزی در هرمزگان دیدار کرد. به گزارش خبرنگار دریا، در این 
دیدارعبدالرســول دریایی با تاکید بر اهمیت رفع موانع تولید و همچنین 
جبران خسارت دیدگان زلزله اخیر سایه خوش گفت: خوشبختانه ارتباط 
و تعامل خوبی بین دستگاه های مرتبط با این موضوع هست و امید داریم 
هرچه سریعتر مشکالت این عزیزان مرتفع شود.وی توجه و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان را یک ضرورت خواند و خاطرنشان کرد: استفاده 
از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و عملکرد این شرکت  ها با توجه 
به ماهیت آنها به صورت اساسی منجر به تغییر و بهبود اقتصاد می شود.
گفتنی است در این دیدار ضمن تشریح وضعیت این شرکت ها و مزارع 
خسارت دیده از سوی هر دو ارگان راهکارها و پیشنهاداتی جهت تسریع 
در روند حل مسائل و همچنین حمایت از سرمایه گذاران،مزرعه داران 

آسیب دیده و شرکت های دانش بنیان شد.
»فین« دوباره صاحب دانشگاه شد 

 سرویس شهرســتان// رییس دانشگاه پیام نور هرمزگان از پذیرش 
دوباره دانشجو در دانشگاه فین خبر داد.  منصور فرهادی رییس دانشگاه 
پیام نور هرمزگان اظهار کرد: دانشگاه پیام نور فین که در سال های گذشته 
تعطیل شده بود، امسال با پیگیری های دوباره دانشگاه پیام نور و نمایندگان 
استان در مجلس شورای اسالمی دانشجو می پذیرد.وی افزود: برای مهر 
ماه سهمیه پذیرش 50 دانشجوی رشته روانشناسی در دانشگاه فین در 
نظر گرفته شده است.به گفته فرهادی، دانشجویان می توانند بدون آزمون و 
صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در این رشته ثبت نام کنند و تحصیل برای 
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در این دانشگاه رایگان است.
به گزارش فارس، رییس دانشگاه پیام نور هرمزگان از نمایندگان حوزه 
مرکزی هرمزگان برای پیگیری ایجاد رشته در این دانشگاه نیز تقدیر کرد 
و بیان داشت: تالش می کنیم تا در نیمسال دوم نیز براساس میزان استقبال 

مردم این منطقه نسبت به ایجاد رشته های دیگر اقدام کنیم.
تجلیل از نخبه علمی دارنده ی رتبه 7 کنکور 

سراسری هنر در پارسیان 
 سرویس شهرستان// در نشست شورای اداری شهرستان پارسیان که با 
حضور استاندار و نماینده مردم هرمزگان برگزار شد، از نخبه علمی دارنده 
رتبه 7 رشته هنر کنکور سراســری در پارسیان تجلیل شد. در حاشیه 
نشست شورای اداری استان که با حضور استاندار، نماینده غرب استان در 
مجلس شورای اسالمی و مدیران کل دستگاه های اجرایی در شهرستان 
پارســیان، از نخبه علمی عباد صدیقی دارنــده رتبه 7 منطقه 3 کنکور 
سراســری هنر با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل به عمل آمد.عباد 
صدیقی دانش آموخته دبیرستان پسرانه شهید بهشتی شهر پارسیان توانست 
در کنکور سراســری هنر رتبه تک رقمی 7 با احتساب سهمیه منطقه را 
کسب کند.به گزارش فارس، قویدل مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان 
نیز در این باره با ارائه آماری از رشــد و عملکرد چشمگیر داوطلبان در 
کنکور سراسری امسال، عنوان کرد: تعداد رتبه های زیر هزار در پارسیان 

در سال گذشته 3 نفر بود که امسال به ۹ نفر افزایش یافته است.
رفع تصرف 13 هزار متر مربع از اراضی ملی منطقه 

صالح آباد
 ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان بســتک از رفع تصرف 13 هزار و 762 مترمربع 
از اراضی ملی منطقه صالح آباد بخش کوخرد هرنک این شهرستان خبر 
داد. به گزارش خبرنگار دریا؛ حامد احمدپور با اشــاره به اینکه عمده 
تصرفات این شهرستان در حاشیه شهرها و روستاها و همچنین در حواشی 
طرح های واگذار شــده صورت می گیرد گفت: متصرف از طریق ایجاد 
حصار و فنس کشی در زمینی به مساحت 13 هزار و 762 متر مربع در 
اراضی ملی تصرف نموده بود که پس از تشــکیل پرونده و پیگیری در 
محاکم قضایی در راستای اجرای حکم قضایی عملیات رفع تصرف توسط 
اکیپ یگان حفاظت این اداره به همراه مامور انتظامی پاسگاه جناح و با 
رضایت و همکاری خود متصرف صورت گرفت و به حالت سابق اعاده 
گردید. وی ارزش زمین تصرف شده را 2 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 
موضوع حفاظت و صیانت از انفال را که همواره اولویت اولین اداره می 
باشد با جدیت دنبال خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد افرادی سودجو با 
نقص قوانین و ایجاد آثار، مقدمات تصرف را فراهم آورند و با متخلفان 

برخورد قانونی خواهیم کرد. 

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستک خبر داد
 رفع تصرف 20 مترمربع از اراضی ملی منطقه تنگ 

بستک
 ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان بستک از رفع تصرف 20 مترمربع از اراضی ملی 
منطقه تنگ بســتک بخش مرکزی شهرستان بستک در راستای اجرای 
حکم قضایی خبــر داد.به گزارش خبرنگار دریا؛ حامد احمدپور گفت: 
متصرف از طریق بنای شالوده ای به مساحت 20 مترمربع و نصب کانکس 
در سه راهی روستای تنگ بستک اقدام به تصرف اراضی ملی نموده که با 
حضور به موقع مامورین یگان حفاظت این اداره و پس از تشکیل پرونده 
و پیگیری در دستگاه های قضایی در راستای اجرای حکم  قضایی به همراه 
همکاران نیروی انتظامی پاسگاه دهنگ از اراضی ملی رفع تصرف نموده 
وعرصه را به حالت سابق اعاده نمودند.وی ارزش زمین تصرف شده را 
200 میلیــون ریال برآورد کرد و افزود: حفاظت از اراضی ملی اولویت 
نخست این اداره بوده و با متصرفین با جدیت و بدون هیچ گونه ارفاقی 
برخورد خواهد کرد. جنگلدار بستک عنوان کرد: حفاظت از اراضی ملی 
وظیفه کلیه مردم می باشد و از آنها خواست در صورت مشاهده هرگونه 
تخریب و تصرف در عرصه های ملی از طریق سامانه تلفنی 1504 در 

اسرع وقت یگان حفاظت این اداره را مطلع نمایند.

خبری

شهرستان//  سرویس  نژاد  دبیری  سعیده 
مهدی دوستی در حاشیه سفر به شهرستان 
خود  برنامه های  اظهارداشــت:  پارسیان 
در شهرستان پارســیان را با کلنگ زنی و 
اهدای نمادین سند به برخی از متقاضیان 
طرح نهضت ملی مســکن آغاز کردیم و 
در جلسه ی 6 ساعته شــورای اداری هم 
 مسائل و مشکالت شهرستان مورد بررسی

 قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار دریا؛ وی افزود: پهنه 
شهرستان پارسیان تاکنون هیچ مطالعاتی 
در حوزه شــیالت برای پــرورش ماهی 
در قفس نداشــته است از این رو مصوب 
شــد که به فوریت مطالعات این طرح در 
شهرســتان انجام شــود و ظرف سه ماه 

مطالعــات جامعی کــه قابلیت عرضه به 
سرمایه گذار و مردم محلی را داشته باشد 

آماده شود.
اســتاندار هرمزگان بیان کرد: مســئله ی 
دیگری که در پارسیان وجود داشت بحث 
کیفیت خدمات درمانی بود که مصوب شود 
30 تخت درمانی به ظرفیت بیمارســتان 
رستمانی اضافه شــود و برای تحقق این 
مهم بخشــی از کار را صنایــع انرژی بر 
پارسیان متقبل شدند و بخش دیگری نیز 
از طریق اعتبارات اســتانی تامین خواهد 

شــد همچنین تامین تجهیزات را نیز از 
طریــق وزارت بهداشــت انجام خواهیم 
داد. مهندس دوســتی تاکید کرد: تهیه یک 
دستگاه سونوگرافی مناسب و یک دستگاه 
MRI در دستور کار قرار خواهد گرفت 
که امیدواریم دستگاه سونوگرافی نهایتا تا 
دو ماه آینده و دســتگاه ام  آر آی تا پایان 

سال تامین شود.
نماینده عالی دولت در هرمزگان بیان کرد: 
15 طرح هادی روســتایی مربوط به 15 
روستای شهرستان از گذشته باقی مانده بود 

که مصوب شد در یک بازه زمانی مشخص 
به اتمام برسد و 5 هنرستان و مدرسه نیز 
دیده شــد که امیدواریم بتوانیم تا مهر ماه 
امسال آن ها را به بهره برداری برسانیم و در 
حوزه هنرستان های تخصصی نیز قرار شد 
هنرستان شیمی و هنرستان علوم و فنون 
دریایی را در یکی از مجموعه های موجود 
راه اندازی کنیم و رشته آن را ایجاد کنیم تا 
کار ایجاد زیرساخت و ساخت و سازها 

انجام شود.
وی عنوان کرد: در حوزه برق نیز مشکالتی 

در حوزه نوســانات، تکمیل شبکه وجود 
داشت و با کمک مهندس جباری در این 
حوزه مشکالت کمتر شده و مردم منطقه 

دسترسی بیشتری به برق پیدا کرده اند.
دوستی اظهارداشــت: ۹ طرح ورزشی که 
شامل سالن، زمین چمن مصنوعی و طبیعی 
نیز در این جلسه برای پارسیان مصوب شد 
و در حوزه بازارچه های ملوانی 4 بازارچه 
در شیو، بوســتانو، مغدان و زیارت دیده 
بودیم تا هفته دولت به بهره برداری خواهد 
رسید و در حوزه آبشیرین کن هم با توجه 

به مشکالتی که در حوزه کمی و کیفی آب 
منطقه وجود دارد مقرر شد یک آبشیرین کن 
با ظرفیت تولید 10 هزار و 500 متر مکعب 
آب در روز برای شهرســتان دیده شود که 
به زودی کار واگذاری آن به سرمایه گذار 

انجام خواهد شد. 
وی اظهار داشت: طرح های مناسبی نیز در 
حوزه آبخیزداری، توسعه کشت گلخانه ای، 
بهســازی راه هــای مواصالتــی، ایجاد 
زیرساخت های گردشگری، احداث دیوار 
حفاظتی در برخی روستاها، برنامه ریزی 
برای احداث پارک جامع پتروشــیمیایی 
متانول در منطقه ویژه و طرح هایی در سایر 
حوزه ها به تصویب رسید که می تواند سبب 

رشد و توسعه شهرستان پارسیان باشد.

30 تخت به ظرفیت درمانی پارسیان اضافه می شود 

دادستان هرمزگان تأکید کرد
لزوم آزاد سازی حریم قلعه پرتغالی های جزیره هرمز 

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان // استاندار 
هرمزگان بعد از اجرای برنامه های خود در شهرستان 
پارسیان و حضور در جلسه شورای اداری استان، 
راهی شهرستان بندرلنگه شد و طرح نهضت ملی 
مسکن بندرلنگه و بندرکنگ را در قالب عملیات 

احداث 1361 واحد مسکونی کلید زد. 
به گــزارش خبرنگار دریا؛ مهندس دوســتی در 
حاشیه این آیین اظهار داشت: در ادامه کلنگ زنی 
طرح نهضت ملی مســکن در اســتان هرمزگان، 

کلنگ زنی و اهدای نمادین زمین ها در شهرســتان 
پارسیان انجام شــد و در بخش دوم این طرح در 
خدمت مردم شریف بندرلنگه و بندر کنگ هستیم.

وی افزود: زمین کامال به صورت رایگان به مردم 
واگذار می شود و ریالی بابت زمین دریافت نخواهد 
شد و آورده اولیه در واقع پولی است که برای ارتباط 
بین متقاضی و بانک است و این پول به متقاضی بر 
می گردد تا در فرآیند ســاخت از آن استفاده کند. 
استاندار هرمزگان گفت: امیدواریم تعداد متقاضیان 

افزایش پیدا کند تا مراحل دوم و ســوم واگذاری 
زمین ها به مردم در هرمزگان را نیز آغاز کنیم. 

وی خاطرنشــان کرد: برای متقاضیان فعلی زمین 
به اندازه کافی در نظر گرفته شــده اســت و اگر 
متقاضی هــا افزایــش یابد آمادگی بــرای تغییر 
کاربری هــا و الحاق زمین به محدوده ی شــهری 
وجود دارد و مقدمات انجام شده است و می توانیم 
با ثبت نام متقاضیان جدید ظرفیت را تا سه برابر 

افزایش دهیم.

مرکز  دادستان  سرویس شهرستان// 
اســتان هرمزگان بر لــزوم مرمت و 
آزادســازی حریم قلعه پرتغالی های 
جزیره هرمز به عنوان نماد اســتعمار 

ستیزی ملت ایران تأکید کرد. 
 دادســتان عمومــی و انقالب مرکز 
اســتان هرمزگان در جلسه کارگروه 
گردشــگری معاونت حقــوق عامه 
دادسرای عمومی و انقالب بندرعباس 
بر لزوم ثبت و صیانت از آثار فرهنگی 
مــادی و معنوی اســتان بــا هدف 
پاسداشــت هویت ملی و منطقه ای 

مردم تأکید کرد.
علیرضــا احمدی منش با اشــاره به 
اینکه ابنیه تاریخی جزئی از فرهنگ 
مردم هرمزگان محســوب می شوند، 

بیان داشت: صدها اثر تاریخی استان 
باید به عنوان اثر ملی ثبت شــوند و 
با فعال سازی یگان های حفاظت و 
پشتیبانی نهادهای مردمی و سمن ها، 
حفظ، مرمت و معرفی آنها به جهانیان 

در دستور کار قرار گیرد.
 وی با ابراز تأسف شدید از فرسایش 
و تخریب قلعه پرتغالی ها در جزیره 
هرمز گفت: باید این اثر مهم تاریخی به 
عنوان یکی از برجسته ترین نمادهای 
استعمارســتیزی ملت ایــران هرچه 

سریعتر بازسازی شود.
احمدی منش همچنین خاطرنشان کرد: 
ضرورت دارد نســبت به آزاد سازی 
حریم قلعه پرتغالی ها در سریع ترین 
زمان ممکن اقدام گردد تا از آســیب 

بیشتر به این بنای تاریخی جلوگیری 
شود. به گزارش فارس، وی در پایان 
تصریح کرد: با شناسایی و معرفی آثار 
باستانی و مناطق توریستی، عالوه بر 
رونق صنعت گردشــگری در استان 

هرمزگان، در آمد مردم بومی منطقه نیز 
افزایش می یابد، لذا دستگاه قضایی 
این مهم را به عنوان یکی از مصادیق 
حقوق عامه از متولیان گردشــگری 

استان پیگیری و مطالبه خواهد نمود.

با حضور استاندار هرمزگان انجام شد

آغاز عملیات اجرایی احداث طرح نهضت ملی مسکن در بندرلنگه 

  

سرویس شهرستان// نماینده بندرعباس از اقدام 
خوب و به موقع دستگاه نظارتی و قضایی در پرونده 
فساد در منطقه آزاد قشم در دولت گذشته تقدیر 

کرد. 
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در خانه ملت 
در مراســم گرامیداشت روز خبرنگار که از سوی 
کانون وکالی استان هرمزگان تدارک دیده شده بود، 
اظهار کرد: استقالل کانون وکالی استان اتفاق بسیار 
خوب و پربرکتی است که آثار ارزشمند آن متوجه 
استان خواهد شد و برپایی چنین مراسمی با هدف 
تجلیل از اهالی رسانه، اقدام به جایی بود که سبب 

تعمیق روابط این دو حوزه خواهد شد.
وی با بیان این که حمایت از اصحاب رســانه در 
انجام رسالت خطیرشــان می تواند یکی از فصول 
مشترک همکاری میان اهالی رسانه و کانون وکال 
باشد، خاطرنشان کرد: همراهی مناسب میان وکال و 
رسانه ها می تواند به ایفای مسؤولیت هر دو صنف 

کمک کند.
مرادی، تالش برای بازگشــت اعتماد به جامعه را 
یک وظیفه مهم برای همه مســؤوالن دانســت و 
خاطرنشــان کرد: فساد و تبعیض بیش از هر چیز 
مــردم را آزار می دهد و انتظار مردم از حاکمیت و 
دولت آن است که خدمات عمومی را عادالنه میان 
مردم توزیع و نظم و انضباط را بر جامعه حاکم کند 
و محصول نهایی آن ایجاد حس امنیت، آرامش و 

آسایش است.
نماینده مــردم هرمزگان در مجلــس با تقدیر از 
مجموعه دادگســتری هرمزگان، بیان داشت: توقع 

و انتظاری که مردم از دســتگاه قضا در ارتباط با 
مردم دارند، بهتر از گذشــته در جریان است و در 
حوزه های مختلف نیز پیشــرفت حاصل آمده و 
دادخواهی و تظلم خواهی و حق طلبی مورد انتظار 
مردم مورد توجه قرار گرفته و ما در هرمزگان واقعا 

شاهد این موضوع هستیم.
مرادی از قهرمانی رییس کل دادگستری هرمزگان و 
احمدی منش دادستان بندرعباس و دیگر همکاران 
در عرصــه قضاوت در دادگســتری نیز به عنوان 
افرادی دغدغه مند یاد کرد و عنوان داشت: وقتی 
به عنوان نماینده مجلس ،کار تحقیق و تفحص از 
منطقه آزاد قشــم را آغاز کردیم و به عنوان حقی 
قانونی آن را دنبال کردیم و در پروســه زمانی 6 
ماهه بــدان پرداختیم و وقتی گــزارش را آماده 
تحویل کردیم و قبل از آن که بدســت مجلس و 
کمیسیون های تخصصی برسد، حساسیت الزم در 
دستگاه قضایی استان و دیگر مجموعه ها ایجاد شد 

و پیگیری های خوبی در جریان است.
وی تأکید کرد: هر جا فســاد را دیدیم و احساس 

فساد کردیم، حتما ورود داشته باشیم.
به گزارش فارس ، عضو کمیسیون انرژی مجلس از 
نقش وکالی استان در زمینه همکاری با وی در رد 
واگذاری آلومنیوم المهدی و نیز همفکری های آنان 
در زمینه صید ترال و ... در خلیج فارس و دریای 
عمان، گفت: همکاری وکالی دغدغه مند و دلسوز 
در این زمینه با نمایندگان و رسانه ها سبب پیگیری 
خوب موضوعات و به نتیجه رساندن مسائل مردم 

شده است.

تقدیر نماینده هرمزگان از ورود دستگاه  قضایی 
به پرونده فساد در منطقه آزاد قشم 

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان اهی افقد سند رسمی    آگهی موضوع ماده 3 اقنون وماده 13آئین انهم اقنون تعیین وت
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی میناب تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند
قطعه یک بخش 5

ملی  به شماره  ازمیناب و  به شماره شناسنامه 3410171304 صادره  بهرام  فرزند  1-آقای مسعود رسولی سلیمانی 
3410171304 و به شماره رای  140160323057000311 ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 226/42 متر مربع 
قسمتی از پالک 173 -اصلی  قطعه 1 بخش5 واقع در میناب محله سلیمانی خریداری مع الواسطه   از مالک رسمی 

مشاعی آقای احمد حقیری  
2-آقای حسین فردی زاده فرزند احمد به شماره شناسنامه 192 صادره ازمیناب و به شماره ملی 3420527659 و به شماره 
رای  140160323057000379 ششدانگ یک باب خانه به مساحت456/01  متر مربع قسمتی از پالک 176 -اصلی قطعه 

1بخش5 واقع در میناب محله سلیمانی  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی  خانم شریفه ستایش 
3  - خانم مریم عباسی دمشهری فرزند محمد به شماره شناسنامه 1695 صادره ازمیناب و به شماره ملی 3420508042 و به 
شماره رای  140160323057000382 ششدانگ یک باب خانه به مساحت495/69  متر مربع قسمتی از پالک 176 -اصلی 

قطعه 1بخش5 واقع در میناب محله سلیمانی  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی  خانم شریفه ستایش
4-خانم نمک ریحانی نژاد مینابی فرزند حسن   به شماره شناسنامه  8877صادره از میناب   و به شماره ملی3420088817  
و به شماره رای  140160323057000385 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2215/25  متر مربع قسمتی از پالک 275 

-اصلی قطعه 1بخش5 واقع درمیناب سولقان خریداری ازمالک رسمی حسن ریحانی نژاد مینابی
5-آقای علی  غفاریان  فرزند اسداله    به شماره شناسنامه  25صادره از میناب و به شماره ملی3421931011  و به شماره 
رای  140160323057000347 ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 250متر مربع قسمتی از پالک شماره 570-اصلی 

قطعه 1بخش 5واقع در میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
6-آقای پژمان مرادی فرزند اله داد  به شماره شناسنامه  11صادره از باختران   و به شماره ملی3255291356 و به شماره 
رای  140160323057000312 ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 295/94متر مربع قسمتی از پالک شماره 570-

اصلی قطعه 1بخش 5واقع در میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

2072 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/05/08

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/23
عقیل قاسمی رئیس ثبت اسناد و امالک میناب

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
امروز ممکن است موجی از خوش بینی به سراغ تان 
بیاید، البته تحمل این مقدار مثبت اندیشــی برای تان 
دشــوار خواهد بود. شــاید حتی از تأثیری که روی 
دیگران می گذارید آگاه نباشید. دوستان تان ممکن است از دست شما 
خسته شــوند، زیرا مدام از این حرف می زنید که چه قدر زندگی تان 
خوب و خوش می گذرد. ســعی کنید کمی از هیجانات تان کم کنید 
تا دیگران هم راحت تر باشند. کاهش اشتیاق شما باعث خواهد شد 

که روابط و تعامالت تان با دیگران به طرز سالم تری برقرار شود.
  اردیبهشت :

تصمیم دارید که احساسات تان عمیق تان را به صمیمی 
ترین دوست یا عشق تان بگویید و از این کار خجالت 
نمی کشید. اگر چه طرز بیان شما دیگران را شگفت زده 
خواهد کرد، اما با شــما کنار می آیند، فقط به شرط این که به آن ها 
فرصت دهید تا خودشــان را با رفتار شما هماهنگ کنند. باید بدانید 
که به راحتی نمی شود با عقاید دیگران کنار آمد، اما شما این قابلیت 
دارید که اعتماد طرفیــن را جلب کنید. وقتی دیگران انعطاف پذیری 

نشان دهند آن وقت می توانید به مقاصدتان برسید.
  خرداد :

به نظر می رســد که دل تان نمی خواهد به تنهایی وارد 
عمل شــوید، زیرا بیشــتر تمایل دارید که با دیگران 
مشارکت کنید. اکنون ماه به هفتمین خانه در طالع شما 
یعنی خانه ی تعامالت وارد شده است، در نتیجه دیگر به فکر نیازهای 
شخصی نیســتید و توجه تان به سمت دیگران اســت و به افکار و 
ایده های آن ها اشتیاق بیشتری دارید. اما شاید قدرت تجزیه و تحلیل 
کافی نداشته باشید، پس وقتی به دنبال همکاری با کسی هستید باید 
بیشتر دقت کنید. قبل از این که قدم به جایی بگذارید یادتان باشد که 

اول همه چیز را خوب بررسی کنید.
   تیر :

اکنون چنان اعتماد به نفسی دارید که می توانید مسیرتان 
را به راحتی هموار کنید و عالوه بر این فرصت زیادی 
هم در دستان شماست. اما ممکن است در زمان بندی 
کارهای تان اشتباه کرده باشید، زیرا به نظر می رسد که هنوز نمی دانید 
دقیقًا چه قدر طول می کشد تا کارها به سرانجام برسند. برای تک تک 
کارها زمان اضافی در نظــر بگیرید، اگر کاری را نیمه کاره رها کنید 
دیگر فرصتی برای استراحت نخواهید داشت، زیرا مدام باید به کارهای 

نیمه تمام تان فکر کنید. 
    مرداد :

به شدت به دنبال هیجان هستید، اما هنوز کارهای نیمه 
تمامی دارید که باید انجام شان دهید. فکر می کنید که 
رســیدن به اهداف تان نباید مانع شادی و تفریح شما 
شود. اکنون چنان به جنب و جوش افتاده اید که هر لحظه ممکن است 
از محل کارتان فرار کنید. اما اگر تصمیم دارید که کارها را نیمه تمام 
رها کنید، حداقل به دیگران بگویید که بعداً در اســرع وقت به همه ی 

آن ها رسیدگی خواهید کرد
 شهریور :

اگر ساعت های طوالنی کار کرده اید، اکنون زمان آن 
اســت که کمی هم شادی و تفریح کنید. اکنون صورت 
فلکی قوس به چهارمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی 
ریشه ها وارد شده است، به همین خاطر بهتر است امروز را در منزل 
بمانید و برای گردش به بیرون از شــهر نروید. می توانید همین جا در 
منزل دســت به کارهایی بزنید که که حس ماجراجویی شما را ارضا 
کنند. بد نیست چند نفر از دوستان تان را دعوت کنید تا با آن ها گپ 
و گفتی بزنید. هر کاری که شــما را از روزمرگی دور کند می تواند به 
نفع تان باشد و انرژی های از دست رفته را دوباره به شما بازگرداند.

 مهر :
خستگی ناپذیری امروز شما همه چیز را پیچیده خواهد 
کرد، زیرا اکنون صــورت فلکی قوس با ویژگی عمل 
گرایی به ســومین خانه در طالع شــما یعنی خانه ی 
تفریحات کوتاه مدت وارد شــده است. شاید احساس کنید که حبس 
شــده اید و بخواهید فقط برای این که مدت کوتاهی بیرون باشــید 
بــه خرید بروید. اما اگر تا پایان روز موفق نشــدید نباید خودتان را 
سرزنش کنید. اگر می بینید که نمی توانید روی کارتان تمرکز کنید باید 

به خودتان بگویید که اشکالی ندارد و فردا از نو شروع کنید.
  آبان :

روی ابرها سیر می کنید، آن قدر احساس امنیت می کنید 
که می توانید برای خرید چیز خاصی پول زیادی خرج 
کنید. از درآمد اقتصادی خود بســیار راضی هستید، به 
همین خاطر با دســت و دل بازی خرج می کنید. اما به شما توصیه 
می شود که چند روزی صبر کنید و ببنید آیا باز هم همین نظر خواهید 
داشــت، اگر در خرید عجله کنید ممکن است بابت چیزی پول بدهید 

که بعداً پشیمان شوید. 
  آذر :

اگر از احساسات تان با یک دوست حرف بزنید مطمئن 
باشــید که وارد یک تجربه ی جادویی خواهید شد. به 
دنبال این هستید که با دیگران ارتباط قلبی برقرار کنید، 
زیرا اکنون ماه به نشانه ی شما بازگشته است و احساسات تان به شدت 
آشکار و نمایان اند. اما بیان احساسات و ترس های تان فقط بخشی 
از معادله است. باید به دیگران هم فرصت دهید که ماجراهای شان را 

بگویند. یک رابطه ی سالم باید دو طرفه باشد.
  دی :

همیشه توصیه نمی شود که خوش بینی و مثبت اندیشی 
خود را پنهان کنید، اما گــر امروز در روابط اجتماعی 
خود دقت کنید و حواس تان به احساســات تان باشد 
بیشــتر به نفع تان خواهد بود. اعتماد به نفس بیش از حد شما ممکن 
اســت دیگران را اذیت کند. از آن جایــی که به دنبال جلب رضایت 
دیگران هستید و برای پیشبرد اهداف تان از آن ها کمک می خواهید 
باید بیشتر دقت کنید. اگر امروز به حس ششم تان اطمینان کنید و از 

مهارت های دیپلماتیک تان استفاده کنید می توانید به نتیجه برسید. 
 بهمن :

رویاهای تان بسیار واقعی به نظر می رسند، درست 
مثل بیداری، بــه همین خاطر تمایل دارید که آن ها 
را با کســی که طرز فکرش مثل شماســت در میان 
بگذارید. اکنون ماه به دوازدهمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی 
روابط اجتماعی وارد شــده اســت، از این رو دوستان و آشنایان 
زیادی در اطراف تان هستند که می توانید به آن ها دسترسی داشته 
باشید. با این که آدم های زیادی اطراف تان را گرفته اند، اما همین 
طور که پیش می روید دوست دارید که با افراد بیشتری درآمیزید. 

 اسفند : 
دفاع از عقاید سیاســی و اجتماعی تان به شما قدرت 
می دهد. چه در محل کار و چه در جمع دیگران. دیدگاه 
شما دیگران را ترغیب خواهد کرد، پس وقتی درباره ی 
آینده حرف می زنید مبادا حرف تان را نیمه کاره رها کنید. حواس تان 
باشد که به چیزهای غیر واقعی فکر نکنید، در عوض روی کارهای تان 
تمرکز کنیــد. طوری رفتار کنید که خالقیت هــای تان بروز کنند و 

راهنمای دیگران شوید تا در این مسیر پیرو شما شوند.
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سرویس اجتماعی // در حالی که چندی 
پیش یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش 
از کمبود 34هزار و ۸00 معلم در کشــور 
خبر داده بــود، حمیدرضا حاجی بابایی، 
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
شورای اســالمی از کمبود 300هزار معلم 
و احمدحســین فالحی عضو کمیسیون 
از کمبود حدود 260هزار  آموزش مجلس 

معلم در کشور می گویند.
صرف نظر از اینکه آمار ۳۴هزار نفری وزیر 
درست اســت یا ۳۰۰هزار نفری نمایندگان 
مجلس؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد و برخی 
از کارشناسان بر آن تأکید می کنند آن است 
که این کمبود موجب کاهش کیفیت آموزش 
در مدارس دولتی شــده اســت. آن طور که 
حاجی بابایی می گوید در هشت سال دولت 
گذشته کاهش تعداد معلمان موجب افزایش 
نابرابری ها در  کالس هــای خصوصــی و 

تحصیل و آموزش کشور شده است.
دغدغه چگونگی جبران کمبود معلم با توجه 
به نزدیک شــدن سال تحصیلی و حضوری 
شدن مدارس پرسشی است که شاید دست 

اندرکاران بتوانند به آن پاسخ دهند.
 کمبود شدید معلم در مقطع ابتدایی

حجت اهلل بنیادی، کارشــناس و پژوهشگر 
حوزه آموزش و پرورش بــه ما می گوید: 
بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۲ شورای عالی 
آموزش و پرورش، در مقطع ابتدایی نسبت 
دانش آموز به معلم و یا تراکم کالســی باید 
۲۰نفر باشــد، اما این نسبت در حال حاضر 
۳۳ نفر اســت؛ یعنی بر اســاس نسبت ۲۰ 
دانش آمــوز برای هــر کالس، باید به ازای 
۸میلیون دانش آموز دوره ابتدایی ۴۰۰هزار 

معلم داشته باشیم و با نسبت ۳۳ دانش آموز 
یعنی حدود ۲۴۰هزار معلم در مقطع ابتدایی، 
درحــال حاضر با کمبود پنهــان ۱۶۰هزار 
معلم در مقطع ابتدایی مواجه هستیم که آثار 
منفی این کمبود به اشکال مختلف به ویژه در 
مدارسی که با تراکم کالسی ۵۲ دانش آموز 
هســتند، خود را نشان می دهد. بخش دیگر 
به کالس های درســی  کمبود معلم مربوط 
اســت که با معلمان خرید خدمت، ســرباز 
آموزشــیاران  حمایتی،  معلمــان  معلم ها، 
نهضت و مربیان قرآن اداره می شود و اینکه 
آیا کمبــود ۲۶۰هزار معلم با در نظر گرفتن 
این معلمان لحاظ شده یا خیر جای پرسش 

است.
بنیادی با اشــاره به آموزش مجازی در سه 
سال گذشته می گوید: در پی شیوع کرونا و 
آموزش مجازی، این کمبودها چندان مشهود 
نبود اما اکنون پیش بینی می شــود در سال 
تحصیلی پیش رو و با بازگشایی مدارس با 
کمبود آشکار معلم روبه رو باشیم، به طوری 
که اگر تدبیری به موقع از ســوی آموزش و 
پرورش اندیشیده نشود، ممکن است تا آبان 
و آذر برخی کالس هــای درس بدون معلم 

بمانند.
این پژوهشــگر آموزش و پرورش اضافه 
می کند: از سال ۱۳۹۲ تاکنون هرساله حدود 
۴۰ تا ۴۵هزار معلم بازنشســته داشته ایم، 
درحالی که خروجی دوره چهارساله دانشگاه 
فرهنگیان حداکثر ۲۲هزار نفر است و اگر راه 
حلی پیدا نشــود کمبود معلم نه تنها جبران 
نمی شود بلکه هرســال در مقایسه با سال 

پیش افزایش خواهد داشت.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه فرهنگیان 

می افزاید: براساس برنامه ششم توسعه باید 
نســبت دانشــجو به عضو هیئت علمی ۲۰ 
به یک باشــد؛ اما این نســبت در دانشگاه 
فرهنگیان چهار برابر یعنی ۸۰ دانشــجو به 
ازای هر عضو هیئت علمی است. حال اگر 
وضعیت نامناسب خوابگاه های دانشجویی و 
فضای آموزشی را هم به آن اضافه کنیم همه 
این موارد گواه آن اســت که تربیت معلم ما 

توانایی الزم برای پرورش معلم را ندارد.
این پژوهشگر آموزش و پرورش می گوید: 
در دانشــگاه های دولتی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار 
ظرفیت خالی داریم که اگر فضا و امکانات 
این ظرفیت خالــی در اختیار تربیت معلم 
قرار گیرد، با توجــه به وجود تعداد زیادی 
معلم با مــدرک دکتــرای تخصصی که در 
سایر دانشــگاه های کشور تدریس می کنند 
و شایستگی هیئت علمی شدن در دانشگاه 
فرهنگیان را دارند، مشــکل کمبود تربیت 
معلم که شامل فضای آموزشی و عضو هیئت 

علمی است برطرف خواهد شد.
 ورودی و خروجی معلمان هماهنگ 

نیست 
رمضان نیری، رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان 
نیز در این خصــوص به ما می گوید: کمبود 
نیروی انسانی در آموزش و پرورش واقعیت 
بسیار پیچیده ای است که دالیل مختلفی از 
جمله اقتضائــات جامعه دارد. زیرا آموزش 
و پرورش تابعی از نیازهای جامعه است. در 
حالی که دانشــگاه ها طبق آمایش آموزش 
عالی رشته تعریف و دانشجو پذیرش می کنند 
و مردم موظف اند براساس ظرفیت دانشگاه 
ثبت نام کنند، اما در آموزش و پرورش این 
موضوع متفاوت است و آموزش و پرورش 

باید خود را براساس نیاز جامعه تنظیم کند. 
وی ادامه داد: به عنوان نمونه اگر در حاشیه 
شهر یک شــهر و یا استان جمعیتی تشکیل 
شود که نیازمند مدرســه باشند، آموزش و 
پرورش موظف اســت برمبنای نیاز منطقه، 
مدرسه ایجاد کند. ضمن آنکه در سال های 
گذشته سیاســت های مســتمر آموزش و 
پرورش به گونه ای نبــوده که بتواند ورودی 
و خروجــی آموزش و پرورش را هماهنگ 
کند و اکنون با کمبود معلم مواجه شده است. 
بنابراین بازنشســتگی معلمــان و افزایش 
جمعیت دانش آموزی دو عامل اصلی کمبود 

معلم است.
این عضو بازنشســته هیئت علمی دانشگاه 
فرهنگیان با بیان اینکه راهکارهای متعددی 
بــرای تأمین نیروی انســانی درآموزش و 
پرورش وجود دارد، اضافه می کند: براساس 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، باید 
همه معلمان از طریق دانشــگاه فرهنگیان 

تربیت شــوند، اما مســئله این است که این 
دانشگاه به لحاظ فضای آموزشی، امکانات 
خوابگاهی و رفاهــی و عضو هیئت علمی 
ظرفیت تربیت این تعداد دانشجو در یک بازه 
زمانی کوتاه را نــدارد به طوری که در حال 
حاضر نیز تعداد دانشــجویان این دانشگاه 

بیش از ظرفیت تعیین شده است. 
نیری تصریح کرد: شکل دوم ماده ۲۸ است که 
دانش آموختگان سایر دانشگاه ها می توانند از 
طریق آزمون ورودی وارد دانشگاه فرهنگیان 
شده و پس از گذراندن دوره های مهارتی در 
این دانشگاه جذب آموزش و پرورش شوند 
و سایر روش هایی که مجلس می تواند برای 
جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش 
پیش بینی کند. چون تا چهار سال آینده تعداد 
معلمان بازنشسته بیشتر از دانش آموختگان 
دانشگاه فرهنگیان اســت و در این سال ها 
آموزش و پرورش با کمبود نیروی انســانی 

مواجه خواهد بود./قدس آنالین

کارشناسان از پیامدهای کمبود آموزگار می گویند؛

مشق نانوشته آموزش و پرورش برای جبران معلم
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گروه خبر  // جلسه هم اندیشی درخصوص بررسی 
راه کارهای پیشــگیری از جرایم فضای مجازی با 
حضور سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری استان و فرماندهی پلیس فتا 

استان برگزار گردید.
به گــزارش خبرنــگار دریا ؛ حجت االســالم 
صادقی معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
بیان داشت: متاسفانه  جرم دادگستری هرمزگان 
پرونده هــای جرایم حوزه فضــای مجازی در 
سال های اخیر افزایش داشته است که کالهبرداری 

اینترنتی در صدر موضوعات قرار گرفته است.
این مقام قضایی تصریح کــرد: بیش از نیمی از 
کالهبرداری های اینترنتی در استان از طریق درج 
و فروش کاالهای غیرواقعی در سایت های آگهی 

رایگان از جمله دیوار و شیپور و... انجام میشود. 
همچنین کالهبرداران زیادی در شبکه اجتماعی 
اینستاگرام نیز فعال بوده و اقدام به فریب شهروندان 
نموده اند.صادقی افزود: یکی از راه های پیشگیرانه 
الزام به احراز هویت کاربران در سایت و اپلیکیشن 
دیوار و شــیپور می باشد، با توجه به کافی نبودن 
اقدامات انجام شده توسط این سایت ها الزم است 
مدیران این سایت ها نسبت به احراز هویت »تمام 
کاربران آگهی دهنده« از طریق مطابقت کدملی با 

شماره همراه ثبت نام شده اقدام نمایند.
وی ادامه داد: احراز هویت بایستی به نحوی باشد 
که کدملی، شماره همراه و شماره حساب متعلق به 
فرد در ســایت ثبت و صحت آن بررسی و تایید 
شود. سایت های مذکور می توانند برای تحقق این 

امر از سایت احراز مشتریان تجارت الکترونیک 
)امتا EMTA( زیرنظر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت استفاده نمایند.سرپرست معاونت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری استان 
گفت: برای پیشــگیری از هرگونه کالهبرداری 
اینترنتی، شهروندان پیش از واریز وجه به حساب 
فروشندگان کاال در فضای مجازی حتما از وجود 
و صحــت کاالی موردنظر اطمینان حاصل کنند. 
همچنین از کلیک برروی لینک های ناشناس که 
از شماره تلفن های شخصی ارسال شده و نصب 

اپلیکیشن های ناشناس جدا خودداری نمایند.
وی در پایان از شــهروندان خواست گزارشات 
مربوط به کانال ها، صفحات و اشخاص فعال در 
فضای مجازی )تلگرام، اینســتاگرام ، واتس اپ، 

دیوار و...( کــه اقدام به کالهبــرداری اینترنتی 
می نمایند را بهمراه مســتندات در سامانه سجام 
قوه قضاییه به آدرس sAjAM.scpd.IR ثبت کنند 

تا رسیدگی و با متخلفان برخورد شود.

گروه خبــر // مدیــرکل کتابخانه های عمومی 
هرمزگان گفت: »مائده غریب نواز«، عضو کتابخانه 
عمومــی فرهیختگان ایســین بندرعباس در 

به کسب دریافت  جشنواره ملی سیمرغ، موفق 
سیمرغ زرین شد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ امینه دریانورد  اظهار 

داشت: مائده غریب نواز از شهرستان بندرعباس و 
عضو کتابخانه عمومی فرهیختگان ایسین از بین 
150 نفر شرکت کننده در مرحله نهایی در بخش 
قصه گویی و در رده کودک جشنواره ملی سیمرغ، 
با کســب مقام اول سیمرغ زرین جشنواره را به 

خود اختصاص داد.
وی افزود: این جشنواره به مناسبت روز ادبیات 
کــودک و نوجــوان در 2 بخــش قصه گویی و 
مجری گری بــا حضور 151 شــرکت کننده از 
استان های مختلف کشور در استان قزوین برگزار 

و در بخش نفرات برتر بخش قصه گویی کودک 
»مائده غریب نواز« از بندرعباس نفر اول معرفی 
شد. مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان بیان 
کرد: این جشــنواره در میان گروه های سنی پنج 
تا هشت ســال، گروه ۹ تا 12 سال و همچنین 
13 تا 18 سال در 2 بخش قصه گویی و مجری 
گری برگزار شــد. دریانورد افزود: در مجموع 
شرکت کنندگان 60 نفر از قزوین و ۹1 نفر از سایر 
استان ها مانند تهران، اصفهان، خراسان رضوی، 

هرمزگان، فارس حضور دارند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان : 

شهروندان کالهبرداری های اینترنتی را به سامانه سجام گزارش دهند

عضو کتابخانه عمومی فرهیختگان ایسین 
بندرعباس سیمرغ زرین گرفت

  

و  بنادر  // مدیــرکل  گروه خبــر 
دریانوردی هرمــزگان گفت: طرح 
شهید  مسافری  بنادر  حریق  اطفاء 
حقانــی و هرمز که از ســال 1400 
آغاز شده، درحال حاضر ۹0 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است. 
حســین عباس نژاد در تشریح این 
خبر، اظهار کرد: ایــن اداره کل بر 
المللی و  بین  اساس استانداردهای 

در راســتای ارتقاء توانمندی بنادر 
برای مقابله با حوادث و رخدادهای 
طبیعی و غیرطبیعی، اقدام به ایجاد 
و ارتقاء تاسیســات و اطفاء حریق 
در بنادر مختلف مسافری در سطح 
اســتان نموده که از مهم ترین آن ها 
طرح اطفاء حریق بنادر مســافری 
شهید حقانی و هرمز می باشد که از 

بهار سال 1400 آغاز شده است.

وی عملیــات اجرایی این طرح را 
شامل ســاخت و به آب اندازی 2 
پانتون شناور به طول 5,5 و عرض 
۹.5متــر، 1.5 متر ارتفــاع، وزن 
تقریبی 23 تن، اجــرای 2هزار و 
400 متر لوله شــبکه اطفاء حریق 
و همچنین 54 عدد هیدرانت، برج 
مانیتور، هوز باکس و هوز ریل در 
بنادر شــهید حقانی و هرمز اعالم 

کرد. مدیرکل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان پیش بینی کرد که عملیات 
شــمع کوبی و اســتقرار ایســتگاه 
پمپــاژ آب تا پایان مــرداد ماه به 
اتمام خواهد رســید که با اتمام این 
عملیات، نصب تمامی تجهیزات این 
طرح به پایان رسیده و در آینده ای 
نزدیک بهره برداری از این تجهیزات 

آغاز می شود.

 به گــزارش ایســنا ؛ عباس نژاد 
خاطرنشــان کرد: بــا بهره برداری 
از این سیســتم ها در بنادر شــهید 
حقانی و هرمز، ســطح ایمنی این 
بنادر مطابق با استانداردهای ایمنی 
و آتش نشــانی ارتقاء یافته و گام 
بزرگــی در جهت رونــق صنعت 
گردشــگری در اســتان هرمزگان 

برداشته خواهد شد.

پیشرفت 90 درصدی طرح اطفاء حریق بنادر مسافری شهید حقانی و هرمز

  
بحران  // مدیــرکل مدیریت  گروه گزارش 
استانداری هرمزگان با اشاره به دستور وزیر 
کشور مبنی بر شناسایی نقاط خطر خیز گفت: 
هرمزگان جزء نخســتین استان هایی است 
که تهیه و تدوین اطلس مخاطرات اســتان 
اعتبارات پژوهشی  از محل  با اســتفاده  را 

استانداری در دستور کار قرار داده است. 
مخاطرات و بالیای طبیعی از جمله حوادث 
زیانبــار و غیر قابل پیش بینی هســتند که 
همــواره در طول تاریخ وجود داشــته اند و 
انســان ها در همه اعصار و قــرون با انواع 
مختلفی از آنها نظیر زلزله، سیل، ریزگردها، 
خشک ســالی، رعد و برق، آتشفشان و... 

مواجه هستند.
نوع مخاطرات طبیعی بسته به شرایط اقلیمی 
هر منطقه ای متفاوت اســت بــه گونه ای که 
برخی از مناطق با تعداد کمی و برخی با تعداد 
بیشتری از مخاطرات روبرو می شوند ولیکن 
نکته حائز اهمیت این است که راه گریز از این 

بالیای طبیعی وجود ندارد.
هرمزگان از جمله استان هایی است که به دلیل 
تغییرات شرایط آب و هوایی و به تبع خشک 
ســالی های دو دهه اخیر در زمره مناطق پر 
خطر قرار گرفته و انواع و اقسام مخاطرات را 
تجربه کرده است که در این میان بحران زلزله، 
سیالب، فرونشست زمین و ایجاد فروچاله ها، 
رانش زمین، ریزگردها، هجوم ملخ ها شاید 

بیشتر از سایر مخاطرات مشهود بوده است.
ســرطان زمین یا به عبارتی فروچاله ها که 
در ســال های اخیر عنوان زلزله و آتشفشان 
خامــوش را از آن خود کرده اســت در اثر 
خشــک سالی و برداشــت بی رویه آب از 
سفره های زیرزمینی در دشت میناب ایجاد 
شد، بحران زیست محیطی که در گذر زمان 
در حال پیشــروی بود تا جایی که هر لحظه 
به صورت ناگهانــی در هرجایی از زمین با 
فرورفتگی های عمیقی خودنمایی می کردند 
و امکان بلعیده شدن همه موجودات زمین و 

تاسیسات وجود داشت. 
از ســویی کمی میزان بارش هــا در دوران 
خشک سالی سبب شد تا برخی از ساکنان 
روستا به دلیل تغییرات شرایط اقیلمی اقدام 
به ســاخت و ســازها در حریم و یا بستر 
رودخانه ها کنند، ساخت و سازهایی که در 
حال حاضر با آغاز دوران ترســالی و وقوع 
سیالب در معرض خطر قرار گرفته و متحمل 

خسارت شدند.
زلزله یکی دیگر از مخاطرات طبیعی اســت 
که در ماه گذشــته بیش از ســایر ایام سال 
در این اســتان به وقوع پیوســت به طوری 
که چندیــن زلزله بزرگ با قدرت بیش از 5 

ریشتر خســارت های جانی و مالی اعم از 
فوت، مصدومیت، ترک خوردگی دیوارها و 
تخریب کامل برخی از ساختمان ها را بر جای 
گذاشت. مهرداد حسن زاده، مدیر کل مدیریت 
در خصوص  اســتانداری هرمزگان  بحران 
اظهارات وزیر کشــور مبنی بر شناسایی و 
مشــخص کردن نقاط خطر خیز در کشور 
اظهار داشت: براساس قانون مدیریت بحران 
کشــور که در مردادماه سال ۹8 تصویب و 
سپس ابالغ شد، تکالیفی برعهده دستگاه های 
اجرایی اعم از دستگاه های عضو ستاد و غیر 
ستاد هســت که عمده این شرح وظایف در 
 مــاده 13و 14 قانون مدیریــت بحران ذکر 

شده است.
وی با اشــاره به تکالیف مشخص شده ویژه 
سازمان مدیریت بحران کشور در قانون جدید 
تشریح کرد: این سازمان باید اسنادی را آماده 
و ســپس ابالغ می کرده اســت لذا اطلس 
مخاطرات طبیعی یکی از اســنادی است که 
شورای عالی بحران کشور باید تهیه و ابالغ 
کند. مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری با 
اشاره به ابالغ بند پ ماده ۹ قانون مدیریت 
بحران کشــور به همه استان ها تصریح کرد: 
پــس از دریافت ابالغیــه ، مکاتبات الزم 
با تمامی دســتگاه های اجرایی انجام شد و 
پس از ارجاع پژوهش ها و یافته های علمی 
برخی از دستگاه ها به مدیریت بحران استان، 
جمع بندی نهایی صورت گرفت و در نهایت 
برای تهیه اطلس مخاطرات طبیعی کشور به 

مرکز ارسال شد.
 هرمزگان پیشرو در تهیه سند کاهش 

خطر و سند آمادگی و پاسخ 
حسن زاده با تاکید بر اینکه عالوه بر تکلیف 
قانونی که برعهده استان ها بوده است، دو سند 
کاهش خطر و سند آمادگی و پاسخ کارآمد 
را هم باید آماده می کردیم، گفت: هرمزگان 
جزء نخستین استان هایی است که با استفاده 
از محل اعتبارات پژوهشی استانداری این کار 
را انجام داد به طوری که ســند کاهش خطر 
تکمیل شده ولیکن پس از ارسال به سازمان 
مدیریت بحران کشور و ارجاع به پژوهشکده 
سوانح طبیعی به دلیل ایرادات جزیی به استان 

برگشت داده شد.
وی با بیان اینکه دانشگاه هرمزگان براساس 

فرایند طی شــده در استانداری و بارگذاری 
در سامانه ســتاد به عنوان مجری این طرح 
انتخاب شده اســت، اظهار داشت: ایرادات 
جزیی سند کاهش خطر برطرف شده است که 
به محض ابالغ مرکز، در ستاد استان تصویب 
خواهد شد و به عنوان نقشه راهی برای استان 

ابالغ می کنیم.
 پیشرفت ۸۰درصدی ســند آمادگی و 

پاسخ کارامد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اشاره 
به اینکه سند آمادگی و پاسخ کارامد در حال 
حاضر 80درصد پیشــرفت کار دارد، گفت: 
براساس اظهارات مسئوالن دانشگاه هرمزگان 
این ســند تا دو هفته آینده نهایی می شود و 
همان سیکل ســند کاهش خطر را باید طی 
کند چنانچه پس از ارسال به تهران و بررسی، 
اگر ایرادات جزیی یا کلی داشته باشد، مجری 
این طرح آنها را رفع می کند و پس از تایید 
سازمان بحران کشــور و تصویب در ستاد 

بحران استان ابالغ می شود. 
حسن زاده با تاکید بر اینکه سند کاهش خطر 
و سند آمادگی نقشه راه مخاطرات هرمزگان 
هســتند، بیان کرد: نقاط حادثه خیز استان 
پس از شناسایی در این اسناد اولویت بندی 
شده اند و شرح وظایف دستگاه های اجرایی 
متناســب با مــواد 13 و14 قانون مدیریت 
بحران کشور برای رفع این نقاط چه در کوتاه 

مدت و چه در دراز مدت پیش بینی شده و 
ابالغ خواهند شد.

وی با اشــاره به تهیه بانک اطالعاتی نقاط 
حادثه خیز و مخاطره آمیز اســتان از آبان 
ماه ۹۹همزمان با آغاز بــه کار خویش در 
مدیریت بحران استانداری هرمزگان یادآور 
شــد: پس از مکاتبه با کلیه دســتگاه های 
اجرایی و فرمانداران و دریافت اســتعالم از 
آنها در هر حوزه ای اعم از تعداد رودخانه ها 
و تعیین مهمترین آنها، مراکز جمعیتی حاشیه 
رودخانه ها، تعیین میزان اعتبارات و بازه زمانی 
مورد نیاز برای رفع آنها بانک اطالعاتی جمع 
آوری شــد و اکنون کارها متناسب با برنامه 

ریزی انجام شده پیش می رود.
مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری، مقاوم 
سازی ســازه های روســتایی را از جمله 
پیشنهاداتی دانست که اتفاقات خوبی را در 
اســتان رقم زد و افزود: ولیکن عدم استقبال 
از این پیشنهاد در برخی از مناطق سبب شد 
تا در حادثه اخیر اهمیت مقاوم سازی بیشتر 
مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه کار های 

بیشتری باید انجام شود. 
حسن زاده با تاکید بر اینکه بانک اطالعاتی 
اســتان در حوزه دانشــگاه علوم پزشکی، 
راهداری، کشاورزی و... قبل از ابالغ اطلس 
مخاطرات تهیه شده بود، اظهار داشت: نکته 
مهم این اســت که هرمزگان جزء نخستین 

اســتان هایی اســت که تهیه و تدوین اسناد 
کاهش خطر و آمادگی را تا این مرحله پیش 
برده است به گونه ای که میزان اعتبار و مدت 
زمان مورد نیاز هر کدام از آنها را نیز مشخص 

کرده ایم.
وی بیمه اموال منقول و غیر منقول، مسکن، 
محصوالت کشاورزی و پروژه های عمرانی 
را ضروری دانســت و تشریح کرد: با توجه 
به ماده 2 قانون مدیریت بحران بیمه تکلیف 
قانونی بوده لذا با دستگاه های اجرایی مشمول 
قانون مدیریت بحران مکاتبات الزم صورت 
گرفته و تاکید شــده است که اموال منقول و 

غیر منقول خود را بیمه کنند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری با اشاره 
به اقدامات اخیر بنیاد مســکن در خصوص 
بیمه منازل مســکونی اظهار داشت: در حال 
حاضر بخشی از تسهیالت احداث واحدهای 
مسکونی جدید به بیمه اختصاص داده شده 
است، همچنین با مشارکت استانداری و بنیاد 
برکــت حدود ۹0هزار واحد مســکونی در 
سطح استان بیمه حوادث شده اند، در حقیقت 
کار ویژه ای است که در این استان انجام شده 

و اعتبارات بسیار خوبی اختصاص داده ایم. 
حســن زاده با اشاره به مکاتبات انجام شده 
با معاونت توسعه منابع استانداری به عنوان 
دبیر شورای اداری در خصوص بیمه حوادث 
منازل مسکونی گفت: اعضای شورای اداری 

بسته ها و سیاست های تشویقی را تهیه کنند تا 
ضمن اطالع رسانی در خصوص امتیازات و 
مزایای بیمه، کارکنان دستگاه های اجرایی را 
تشویق نمایند تا منازل مسکونی خود را بیمه 
کنند و مبلغ بیمه از حقوقشان طی چندین ماه 
کسر شود. وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی 
متولی ستاد بیمه کشاورزی است و ما هم در 
آن عضو هستیم، بیان کرد: متاسفانه این ستاد 
تا به حال انجام نشده بود اما طی مکاتبات و 
پیگیری های متعدد برای نخستین بار پس از 
یک الی دو سال وقفه در روز سه شنبه همین 
هفته در جهاد کشاورزی برگزار شد و ملزم 
کرده ایم که آموزش، ترویج و اطالع رسانی به 
افراد فعال در حوزه های کشاورزی، دامداری، 
صید و صیادی و پرورش آبزیان انجام شود 

تا حتما در صنعت بیمه قرار بگیرند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری با اشاره 
به نشست های تخصصی با مدیر صندوق بیمه 
محصوالت کشاورزی استان، مدیر کل بیمه 
ایران و سایر بیمه ها و کارگزاری های مختلف 
اظهار داشــت: به بیمه ها تاکید کرده ایم که به 
موقع غرامت پرداخت کنند و پوشــش آنها 
کامل باشــد تا افراد دلگرم شوند، همچنین 
با دستگاه های اجرایی مکاتبه انجام و تاکید 
شده است که حتی پروژه های عمرانی هم بیمه 
شوند تا در صورت بروز حادثه با مراجعه به 

بیمه خسارت متحمل شده را دریافت کنند. 
 بیمه از راهکارهای پایداری مشــاغل 

است
حســن زاده با تاکید بر اینکه توسعه پوشش 
بیمه همگانی رویکرد قانون جدید مدیریت 
بحران است، گفت: این قانون تاکید دارد حتما 
بیمه انجام شود تا در زمان بروز حوادث فشار 
از روی دولت برداشــته شود البته در کشور 
ما این موضوع شروع شده و اقدامات بسیار 
خوبی هم در سطح استان و هم در سطح کالن 

انجام شده است.
وی بیمه را از راهکارهای پایداری مشاغل 
دانســت و تاکید کــرد: با توجــه به اینکه 
هرمزگان از اســتان های پر مخاطره اســت 
لذا با وقوع حوادث و بالیای طبیعی ممکن 
است تمام سرمایه افراد از بین برود بنابراین 
در چنین شــرایطی بیمه تنها راهکار جبران 
خسارت است البته با توجه به نظر تخصصی 

ارائه شده از سوی کارشناسان مرکز این امر 
در هرمزگان به خوبی پیش رفته است.

مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری در 
خصوص ساخت و سازهای انجام شده در 
حریم رودخانه ها اظهار داشــت: با توجه به 
اینکه هرمزگان دو دهه درگیر خشک سالی 
بوده است لذا افراد متناسب با این شرایط و 
به دلیل کم آبی و عدم وقوع ســیل و طغیان 
رودخانه ها با پیشروی در حریم و بعضا در 
بســتر رودخانه ساخت و سازهایی را انجام 
داده اند و متاســفانه در سیالب اخیر دچار 

خسارت شده اند. 
حســن زاده به اشاره به رایزنی های صورت 
گرفته با ســاکنان در خصوص جا به جایی 
بــه مکان جدید تاکید کرد: با توجه به اینکه 
در یک الی دو ســال اخیر با تغییر شــرایط 
اقلیم آب و هوایی و تر سالی روبرو شده ایم 
و ساکنان حریم رودخانه چون خطر سیالب 
را احساس کرده اند خوشبختانه در خصوص 
نقل مکان بیشتر همکاری می کنند حتی برای 
روســتاهایی نظیر لیره ای جاسک جانمایی 
جدیدی انجام شده اســت. وی با اشاره به 
اینکه عمده ساخت و سازها در شرق استان 
بوده اســت، گفت: در خصوص جا به جایی 
افرادی که در معرض خطر احتمالی هستند 
بســته های تشــویقی نظیر پروانه ساخت 
رایگان، تسهیالت مقاوم سازی در نظر گرفته 
شده و حتی زمین مورد نیاز درصورت دارا 

بودن شرایط در اختیارشان قرار داده شود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری با بیان 
اینکه آموزش، اقدامات پیشگیرانه با هدف 
افزایش تاب آوری جوامع محلی در مقابله 
با حوادث احتمالی مورد تاکید اســت، بیان 
کرد: تا زمانی کــه در خصوص بحران ها و 
جلوگیری از خطــرات احتمالی و اقدامات 
پیشگیرانه همکاری جوامع محلی نباشد کار 
پیش نمی رود که الحمــداهلل همکاری های 

بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است. 
به گــزارش  تســنیم ؛ وی با بیــان اینکه 
مخاطرات طبیعی همیشــه وجــود دارند و 
نمی توان از آنها فرار کرد، خاطرنشــان کرد: 
در بحث حوادث و بالیای طبیعی در حوزه 
بحران همیشه نگاه این بوده و هست که باید 
همزیستی با مخاطرات را تجربه کنیم چون 
بهترین راهکار مقابله باحوادثی نظیر خشک 
سالی، سیل، زلزله، رانش زمین، فرونشست، 
ریزگردها، هجــوم ملخ هــا و... آموزش 
همگانی اســت و در حاضر توسط مدیریت 
بحران با همکاری دستگاه های اجرایی مانند 
هالل احمر، آموزش و پرورش، آتشنشانی، 

دهیاری ها و شوراها در حال انجام است.

هرمزگان پیشرو در تهیه و تدوین اطلس مخاطرات؛

 بانک اطالعاتی مناطق حادثه خیز استان تکمیل شد 

گروه خبر // بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان با انتقاد 
از کاهش ظرفیت های جذب دانشــجوی بومی در دانشگاه فرهنگیان 
این اســتان خواستار افزایش ظرفیت جذب دانشجویان بومی در این 

دانشگاه شد. 
 بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان بیانیه ای پیرامون مسئله 
کاهش ظرفیت های جذب دانشــجو بومی در دانشگاه این استان برای 
سال جاری صادر کرد.در بخشی از این بیانیه آمده است: امروز مسئله ی 
تأمین نیروی انســانی کارآمد برای نظام تعلیــم و تربیت و متولیان امر 
چالشی اساسی ایجاد کرده که با تصمیمات مختلفی، چون سه ساله کردن 
دوره ی آموزش متداول دانشــگاهی برای دانشجویان رشته ی ابتدایی 
ورودی 13۹8 و تصمیمات دیگر در صدد جبران کمبود نیرو بر آمده اند. 
ایــن تجربه درکنار تجربیات دیگر و گفتار های متعدد از ســخنگویان 

مجموعه ی آموزش و پرورش این خطر را نمایان می کند.
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد:  اتفاق این روز های اخیر، 
تناقض بزرگی را دست کم برای استان هرمزگان به ذهن ها منتقل می کند 
)کاهش جذب معلم در عین کمبود معلم( و یا اینکه نشــان می دهد که 
مســئله تأمین اکثریت نیروی انسانی، قرار است با تدابیری نا مناسب به 
طرزی خارج از چهارچوب تعلیمات 4 ساله  دانشگاه فرهنگیان صورت 
گیرد )انتخاب راه های کم کیفیت تر تامین معلم(  بنابر تجربه ی 3 ســاله 
شدن تحصیل دانشجویان ۹8، گفتار ملی از سوی مسئولین امر بر این بنا 
بود که ظرفیت های بیشــتری در دانشگاه فرهنگیان ایجاد شده و جذب 
دانشجو در این دانشگاه با رشد تقریبا صد درصدی نسبت به سال گذشته 
صورت گیرد. لکن این که این امر صورت نگرفت و رویه ی نامشخصی 
را در تصمیم گیری های ستادی جلوه گر کرد بماند در یک سو، اما در این 
بین ظرفیت پذیرش ملی این دانشگاه نسبت به سال گذشته مقدار اندکی با 
روند افزایشی رو به رو گشت و بر خالف این، ظرفیت به طرز عجیبی در 

استان هایی از جمله استان هرمزگان روندی کاهشی را در پیش گرفت.
این اتفــاق را درچهار چوب اعداد و ارقام میتوان اینگونه شــرح داد: 
دانشــگاه فرهنگیان در ســال 1400، جمعیت 23268نفری را در این 
دانشگاه جذب کرد که این جمعیت در سال جاری به 25370 نفر افزایش 
یافت در حالی که سهمیه این ظرفیت ویژه بومیان استان هرمزگان برای 
سال 1400 معادل با 531 نفر بوده و با کاهش 111 نفری در سال 1401 
به 420 نفر رسید. آنچه در حل مسئله های حوزه  عظیم تعلیم و تربیت 
بسیار یاری رسان است، به کار گیری ظرفیت نخبگانی جامعه می باشد.

مجموعه ی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان به نمایندگی 
از این جمع جوان، شــفافیت کامل این مطلــب را طلب می کند و این 
انتظار به جا را از مجموعه ها و افراد تصمیم گیر استانی در این موضوع 
)استانداری، آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس( دارد در این مسئله 
اساسی، عالوه بر پاسخگویی وضعیت به وجود آمده، پیگیر این مسئله 
باشند. همچنین پاسخگویی و پیگیری را با صراحت و شفافیت با مردم از 

جمله مجموعه نخبگانی دانشجویی در میان بگذارد./فارس

انتقاد از کاهش ظرفیت های 
جذب دانشجویان بومی

 در دانشگاه فرهنگیان هرمزگان 


