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گروه خبر // حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست كشور، استاندار هرمزگان 
و مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان عملیات اجرایی خط انتقال پســاپ تصفیه شده فاضالب 

بندرعباس به صنایع غرب این شهر آغاز شد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ طرح بزرگ ساماندهی فاضالب شهر بندرعباس و انتقال پساب تصفیه شده 
به صنایع غرب استان یکی از پروژه های مهم و زیرساختی در بندرعباس است که در قالب چند فاز 
 اجرا می شود و در سومین روز از هفته دولت عملیات اجرایی خط انتقال پساب این طرح آغاز شد. 
علی سالجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور با قدردانی از اجرای طرح انتقال 
پساب به صنایع غرب بندرعباس افزود:  بندرعباس از مشکالت فاضالب رنج می برد و دولت خود را 

متعهد به کاهش این رنج و به سرانجام رسیدن طرح انتقال پساب به صنایع غرب می داند. وی با تاکید بر 
مشارکت حداکثری صنایع غرب شهر بندرعباس در تکیمل این پروژه و استفاده از ظرفیت پساب تصفیه 
شده تصریح کرد، صنایع نیز برای تعهد به مسئولیت های اجتماعی خود در قبال مردم مرکز استان باید 
در تسریع این پروژه مشارکت کنند.رئیس سازمان محیط زیست با بیان این که سالیانه ۳۶ میلیون متر 
 مکعب از این شهر فاضالب وارد دریا می شود، ابراز امیدواری کرد، این مجموعه تصفیه خانه سریع تر مورد 
بهره برداری قرار گیرد. مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز در این آیین اظهارداشت: طرح ساماندهی 
پساب فاضالب شهر بندرعباس یک مطالبه عمومی بود و از ابتدای دولت سیزدهم کار با جدیت آغاز 

شده که در حال حاضر با پیشرفت خوبی در حال انجام است.

ادامه از تیتر یک //
   وی افزود: تا به امروز حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان 
قرارداد برای اجرای این پروژه بسته ایم که ۹۰۰ میلیارد 
تومان از آن در دهه فجر سال گذشته کلنگ زنی شد 
و منابع به خوبی در جهت تســریع در پیشبرد پروژه  
ســاماندهی فاضالب بندرعباس تخصیص پیدا کرده 
است.استاندار هرمزگان با اشاره به پیشرفت فاز دوم 
طرح ساماندهی پساب فاضالب بندرعباس و انتقال 
آن به صنایع غرب اســتان گفت: بیش از ۷۰ درصد 
نیازهای خط انتقال فراهم شده است و پوشش کار هم 
باالی ۹۰ درصد است از این  رو االن می توانیم بگوییم 
که کل پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.

در ادامه این مراسم عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان با قدردانی از توجه 
ویژه دولت بویژه استاندار هرمزگان در تسریع فرایند 
اجرای این پروژه افزود: انتقال پساب به صنایع غرب 
بندرعباس با اجرای ٢٢ کیلومتر خط انتقال و هزینه 
اجرایی بالغ بر ٢۵۰ میلیارد تومان به روش بیع متقابل 

آغاز شد.
   به گفته وی، با تکمیل این طرح، پســاب حاصل 

از تصفیه خانه فاضالب بندرعباس وارد دریا نخواهد 
شد و با تصفیه تکمیلی در صنایع بزرگ بندرعباس 
مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت.حمزه پور گفت: 
 این پروژه توسط شرکت تامین و توسعه زیر ساخت 
خلیج فارس متشــکل از شرکت ها و صنایع بزرگ 
واقع در غرب بندرعباس در حال انجام است.  شهروز 

شجاعی مدیرعامل شرکت تامین و توسعه زیر ساخت 
خلیج فارس نیز در این مراســم به ارائه گزارشی از 
اقدامات انجام شــده در اجرای این پروژه پرداخت. 
گفتنی است، معاون رئیس جمهور در این روز از محل 
تصفیه خانه فاضــالب بندرعباس نیز بازدید و روند 
اجرای فاز دوم تصفیه خانه را از نزدیک بررسی کرد.

با حضور معاون رئیس جمهور انجام شد

آغاز عملیات اجرائی خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب بندرعباس به صنایع غرب

 طی مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور 
و استاندار هرمزگان ؛

قرارداد فروش پساب تصفیه شده فاضالب 
بندرعباس به صنایع امضا شد 

امام جمعه بندرعباس : 
آرامش در جامعه با ثبات قیمت ها 

بدست می آید 

۷۵ پروژه توزیع نیروی برق هرمزگان 
افتتاح شد
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در ارتباط ویدئو کنفرانس معاون رئیس جمهور

 و استاندار هرمزگان با فرمانداران ؛
1۷ پروژه های شاخص آبرسانی 

هرمزگان افتتاح شد

1

  

گروه خبر // مدیــر كل امور مالیاتی 
اســتان ضمن تبریک هفته دولت و 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنــر، خدمت صادقانه به 
دانســت  افتخار  بزرگترین  را  مردم 
و افزود در راســتای تکریم مودیان 
مالیاتی و پاســخگویی به سواالت و 
بندرعباس،  مالیاتی  مودیان  ابهامات 
میز خدمت اداره كل امور مالیاتی روز 
جمعه همزمان با چهارمین روز از هفته 
مستقر  بندرعباس  مصالی  در  دولت 

شد.
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ در 
راســتای تکریم و رضایتمندی مودیان 

مالیاتی، مدیر کل، معاونین و چند تن از 
روسای حسابرسی امور مالیاتی با هدف  
پاسخگویی بی واســطه و دیدار چهره 
به چهره با مــردم روز جمعه در مصال 
مستقر و به ابهامات و مشکالت مالیاتی 
نمازگزاران رسیدگی نمودند. مدیر کل 
امورمالیاتی هرمزگان به دســتورالعمل 
رئیس کل ســازمان امورمالیاتی کشور 
مبنی بر بخشــودگی جرایم مالیاتی  به 
مناســیت هفته دولت برای کلیه فعاالن 
اقتصادی کــه به مدیران کل اســتانها 
تفویض شده است هم اشاره و تاکید کرد 
مودیان محترم مالیاتی جهت اســتفاده 

از تسهیالت این دســتورالعمل تا دهم  
با مراجعه به  شهریورماه فرصت دارند 

واحد مالیاتی مربوطه از تسهیالت تعیین 
شده استفاده نمایند.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت ، 

 میز خدمت امور مالیاتی هرمزگان در مسجد جامع بندرعباس مستقرشد

با حضور معاون رئیس جمهور انجام شد

آغاز عملیات اجرائی خط انتقال پساب
 تصفیه خانه فاضالب بندرعباس به صنایع غرب

  بندرعباس از مشکالت فاضالب رنج می برد و دولت خود را متعهد
 به کاهش این رنج و به سرانجام رسیدن طرح انتقال پساب به صنایع غرب می داند

ادامه در همین صفحه

غفلت از کودکان 
ونوجوانان هرمزگانی 
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گروه خبــر// در چهارمین روز از هفته 
دولت طرح های آبرســانی بندرلنگه با 
حضور استاندار هرمزگان به بهره برداری 

رسید. 
    به گــزارش خبرنــگار دریا، مهندس 
مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان صبح 
دیروز همزمان بــا چهارمین روز از هفته 
دولت، بــا حضور در روســتای پدل از 
شهرستان بندرلنگه طرح های آبرسانی این 
شهرستان را افتتاح کرد.ازجمله طرح های 
مهم حوزه آبرسانی بندرلنگه می توان به 

مجتمع آب شیرین کن ۱۰۰۰ مترمکعبی 
ناهنگ، آغاز عملیات اجرایی ســاخت 
مخزن ۱۰۰ مترمکعبی و خط انتقال مجتمع 
ناهنگ، عملیات اجرایی و ساخت مخزن 
۱۰۰ مترمکعبی و خط انتقال روستای نخل 
میر و عملیات اصالح و بازســازی خط 
انتقال و شبکه توزیع روستای کنخ، اشاره 
کرد که با اعتباری بالغ بر ٢۹۵ میلیارد ریال 
انجام شد.با بهره برداری از این طرح  ها ۶ 
روســتای بندرلنگه با ٢۵۵۰ خانوار و با 
جمعیتی بالغ بر ۱۰٢۰۰ نفر از آب شرب 

پایدار بهره مند خواهند شد، برای این طرح ها 
٢4 کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع  نیز 
اجرا شده است. استاندار هرمزگان در آیین 
افتتاح این طرح ها اظهار داشت: روستاهای 
این منطقه از بندرلنگه در حوزه آبرسانی با 
دو مشکل اساسی شبکه توزیع و تأمین آب 
روبرو بود که با افتتاحی که صورت گرفت 
روزانه هزار مترمکعب آب آشامیدنی سالم 
و اســتاندارد تولید و در بین روستاهای 
منطقه توزیع خواهد شــد. وی افزود: به 
دنبال احداث آب شیرین کن های کوچک و 

متوسط مقیاس در منطقه غرب هرمزگان 
هستیم و بر همین مبنا با استفاده از منابع 
آب موجود که کیفیت پایینی دارند از طریق 
این آب شیرین کن ها به آب شرب با کیفیت 
تبدیل و با ایجاد شبکه توزیع به مردم منطقه 
برسانیم.مهندس دوستی گفت: تامین آب و 
مســئله آموزش دو اولویت مهم دولت در 
استان هرمزگان است که اعتبارات خوبی 
برای این مسائل قرار داده ایم و امیدواریم با 
مجموع این اعتبارات بتوانیم تا آخر امسال 
میزان بهره مندی مردم از آب شــیرین با 
کیفیت را افزایش دهیم. استاندار هرمزگان 
تصریح کرد : یکی از تاکیدات ما در مسئله 
آبرسانی عالوه بر کمیت بحث بهبود  کیفیت 

آبرسانی به مناطق مختلف استان است.

در چهارمین روز از هفته دولت و با حضور استاندار هرمزگان : 

طرح های آبرسانی بندرلنگه به  بهره برداری رسید

 گــروه خبر// مدیرعامــل منطقه ویــژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج  فارس با اشاره به تداوم 
فعالیت ۱۳ هزار نفر نیرو در این منطقه عظیم اقتصادی، 
از جذب ۵.۵ میلیارد دالر سرمایه  در راستای ایجاد ۱۶ 
هزار فرصت شغلی جدید و افزایش سطح تولیدات و 

صادرات در جنوب كشور خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا، حسن خلج طهرانی با تبریک 
به مناسبت فرارســیدن هفته  دولت و گرامیداشت یاد و 
خاطره  شــهیدان باهنر و رجایی گفت: درخت تنومند 
انقالب اســالمی ایران هر سال تنومندتر از سال گذشته 
در عرصه ی جهانی عظمت، شــکوه و حقانیت خود را 
به منصه ی ظهور می گذارد؛ چراکــه این انقالب میراث 
و یادآور بزرگ مردانی اســت که ســیره، منش و روش 
آنان خدمت بی ادعا بود.او هفته  دولت را زمانی مناســب 
برای توجه به مبانی جهاد تبیین و انعکاس دستاوردهای 
دولت مردمی دانســت و افزود: با پشتوانه  حمایت های 
دولتی امروز فعاالن اقتصادی به این نتیجه رســیده اند که 
علی رغم فشارهای ناشی از تحریم های خارجی، چنانچه 
ظرفیت های داخلی را فعال کنیم شاخص های اقتصادی و 

صنعتی کشور با شیب قابل قبولی افزایش خواهد یافت.
*۱۳هزارنفراشتغالزایی

   مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی 
خلیج  فارس اشتغال بیش از ۱۳ هزار نفر در این منطقه  
ویژه اقتصادی خلیج فارس را نشان گر توسعه ی صنعت 
و معدن در جنوب کشــور دانست و افزود: هم اکنون ۱۹ 
شرکت با سرمایه گذاری بیش از 4.۵ میلیارد دالر در این 
منطقه عظیم اقتصادی فعالیت هستند که نقش به سزایی در 
ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خام فروشی، تأمین بازار 

داخلی و ایجاد رونق در صادرات بر عهده دارند.
*توسعهوبهبودفرآیندهابراساسبرنامهیمدون

  خلج طهرانی افزایش فرصت های شــغلی، توســعه 
فناوری های مــدرن حوزه تولید، همکاری بیشــتر با 
شــرکت های دانش بنیان، ارتقای بهره وری، بهبود کیفیت 

تولیدات و افزایش توان صــادرات به منظور رقابت در 
بازارهای جهانی را از دیگر اهداف ترسیم شده این منطقه  
اقتصادی در ســال ۱4۰۱ عنوان کــرد و اظهار کرد: در 
شــرایط فعلی 4۵ شرکت معتبر در حال ساخت و نصب 
تجهیزات با هدف بهره برداری از پروژه های مختلف هستند 

و این روند توسعه ما را به آینده بسیار امیدوار می کند.
*تالشبرایکاهشنرخبیکاری

  او در تشریح چشم انداز اشتغال زایی این صنایع نیز گفت: 
۱۶ هزار نفر اشتغال زایی مســتقیم طرح های در دست 
اجراســت که اگر اشتغال زایی غیرمستقیم آنان را نیز در 
نظر بگیریم مطمئناً می تواند، تأثیر قابل توجهی در کاهش 

بیکاری در جنوب کشور داشته باشد.
*۵.۵میلیاردسرمایهگذاریجدید

   مدیرعامــل منطقه ویــژه اقتصــادی خلیج فارس 
ســرمایه گذاری صورت گرفته در این طرح ها را حدود 
۵.۵ میلیارد دالر عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با تأمین 
زیرساخت ها و پشتیبانی از صنایع فعال منطقه، امروز برند 
منطقه ی ویژه ی اقتصادی خلیج فارس در حدی ارتقا یافته 
که صنعت کاران با اشتیاق و بدون دغدغه سرمایه گذاری 
خود را انجــام می دهند و این منطقه ی صنعتی و معدنی 
به مکانی امن برای صاحبان سرمایه و توسعه ی اقتصادی 

کشور بدل شده است.
*تقویتارتباطبامراکزدانشبنیان

  خلج طهرانی در ادامــه از امضای تفاهم نامه همکاری 
علمی، پژوهشــی و فناوری با مراکز دانش بنیان و علمی 
کشور ازجمله دانشگاه هرمزگان خبر داد و گفت: تقویت 
پیوند صنعت و دانشگاه سبب ارتقا دوسویه خواهد شد 
و ما به دنبال نزدیکی بیشتر اهالی دانشگاه با محیط های 

صنعتی هستیم.
*افزایشظرفیتتخلیهوبارگیری

  او همچنین به ارتقا ســطح تعامالت این منطقه عظیم 
اقتصادی با راه آهن هرمزگان اشاره کرد و افزود: این اقدام 
سبب بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری 

ریلی در منطقه شد.
*تمرکزبرزیرساختهایپدافندغیرعامل

  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس جنگ امروز 
اقتصاد جهان را جنگ اطالعاتی و ســایبری خواند و بر 
اهمیت آموزش مدیران در حوزه ی پدافند غیرعامل تأکید 
کرد و گفت: یکی از راه های اعتمادسازی در سرمایه گذاران 
و از مهم ترین راهکارهای افزایش سرمایه پذیری توجه 
بیشتر به مباحث پدافند غیرعامل است که در یک سال 

گذشته بر تقویت این حوزه نیز تمرکز کرده ایم.
*حرکتبهسمتاهدافاستراتژیک

  خلــج طهرانی در پایان بار دیگر فرا رســیدن هفته ی 
 دولت را به تمامی کارکنان شاغل در منطقه  ویژه  اقتصادی 
خلیج فارس تبریک گفت و جهادگران حوزه اقتصادی 
را در ردیف جهادگران فی سبیل اهلل خواند و اضافه کرد: 
حال که مردم، دولت مردمی و سران نظام مقدس جمهوری 
اسالمی مسئولیتی بس سترگ را بر دوش این مجموعه ی 
پویا قرار داده اند، وظیفه ماست که برای رشد و تعالی از 
هیچ کوششی فروگذار نباشــیم و با تکیه بر نقشه راه و 
تأکیدات رئیس جمهوری محترم به منظور پیشبرد اهداف 
اســتراتژیک که همانا ایجاد رونق در تولید، ارزآوری و 
تأمین منافع همه  ذی نفعان به ویژه جوامع محلی است، گام 

برداریم .

تداوم درخشش منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در آسمان صنعت ایران



رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:
حدنگاریزمینهایکشاورزی

دراولویتسازمانثبتاسنادوامالککشوراست
   گروه خبر // رئیس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور 
گفت: امسال مهمترین اولویت این سازمان، حدنگاری زمین های 
کشاورزی است. حسن بابایی در نشست شورای قضایی هرمزگان 
در بندرعباس، افزود: از ۱۸ میلیون هکتار زمین های کشاورزی 
موجود در کشور، امسال تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار 
آن تثبیت شــده و برای ۹۰۰ هزار هکتار آن ســند حدنگاری 
صادر شده است.وی بیان کرد: تثبیت مالکیت، کاهش دعاوی و 
اختالفات، و تصمیم گیری راحت تر از مهمترین مزایای حدنگاری 
زمین است.رئیس ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: از 
۱۳٢ هزار هکتار زمین کشــاورزی هرمزگان، تاکنون برای ۳۰ 
درصد آن، اســناد حدنگاری صادر شده که این عملکرد خوبی 
اســت.بابایی با بیان اینکه در تالش ایم تا پایان سال، حدنگاری 
زمین های کشوری در استان به پایان برسد، اظهار کرد: هرمزگان 
الگوی خوبی در اجرای حدنگاری زمین های کشــاورزی برای 
استان های دیگر کشــور است.معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره 
 به اینکه با اســتفاده از ظرفیت مردمی و مراجعه به کشــاورزان 
می توان عملکرد بهتری در این زمینه به دست آورد، تصریح کرد: 
کشاورزانی که زمینهایشان بدون سند است نیز باید هر چه سریعتر 
برای تشــکیل پرونده اقدام کنند.حسن بابایی با بیان اینکه دیماه 
پارسال برای شش میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از عرصه های ملی 
هرمزگان سند حدنگاری صادر شد، تصریح کرد: تاکنون برای ۸۰ 
درصد از هزار و ٢۷ هکتار طول سواحل استان سند حدنگاری 
صادر شــده اســت و برای ٢۰ درصد دیگر نیز به زودی صادر 
می شــود.به گزارش ایسنا ؛ وی با اشاره به اینکه تمام هزینه های 
 حدنگاری زمین ها از طرف این ســازمان صورت می گیرد و از

بهــره برداران هزینه ای گرفته نمی شــود، اضافه کرد: حدنگاری 
زمین های کشاورزی در هرمزگان از میانگین کشوری باالتر است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :
تزریقواکسنکرونابرایزائریناربعینضروریاست

  گروه خبر //  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: کســانی که قصد شــرکت در پیاده روی اربعین دارند، باید 
واکسیناسیون خود را کامل کنند. دکتر عبدالجبار ذاکری با اشاره به 
اهمیت وضرورت تزریق واکسن برای پیشگیری از ابتال به کرونا و 
کاهش آمار مرگ و میر، افزود: کسانی که قصد شرکت در پیاده روی 
اربعین دارند، باید واکسیناسیون خود را کامل کنند یعنی اگر از آخرین 
تزریق آن ها شش ماه گذشته است، باید دوز یادآور را تزریق کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر در استان هرمزگان یک شهرستان قرمز، 
۷شهرستان نارنجی، ۷شهرستان زرد است، پس به همه افراد باالی 
۱٢ سالی که ۶ ماه از تزریق واکسن آنها گذشته توصیه می شود تزریق 
ُدز بعدی را جدی بگیرند تا شاهد موج های بعدی نباشیم.به گزارش 
ایسنا ؛ ذاکری تصریح کرد: استفاده از ماسک به ویژه در محیط های 
 مسقف برای پیشــگیری از ابتال به کرونا، رعایت بهداشت فردی و 

فاصله گذاری فیزیکی همچنان مورد تاکید است.

خبری
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سرمقاله

  حوزه کودک و نوجوان در اســتان هرمزگان بطور کلی مغفول مانده شده 
است. در حالیکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان مهمترین 
دســتگاه دولتی در حوزه کودک و نوجوان اســت، اما نه تنها برای مردم که 
حتی برای بسیاری از مسئوالن استان، کانون پرورش فکری چندان شناخته 
شده نیست و مدیرش هم حتی در جلسات مختلف استانی حضور ندارد. این 
نوع نگاه به کانون در واقع اجحاف در حق کودکان و نوجوانان استان است. 
 این نهاد می تواند در آینده این قشــر از جامعه اثرگذار باشــد، اما برخی از 
شهرســتان های اســتان حتی یک مرکز کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان ندارد و برخی شهرســتان ها فقط یک مرکز دارند ودر بندرعباس 
نیز در بیشــتر مناطق کانون وجود ندارد. کانون زبان ایران وابسته به کانون 
 پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در استان هیچ ساختمان ملکی ندارد و 
شعبه ای از کانون زبان در بســیاری از مناطق استان وجود ندارد. باشرایط 
فعلی استان نیاز اســت از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
حمایت شــود. متاسفانه کمبود شدید مراکز فرهنگی، ورزشی، آموزشی و... 
محالت و روستاها وجود دارد و بایستی برای رفع این خالء چاره ای اندیشید. 
 نبود این مراکز باعث شده است که بسیاری کودکان و نوجوانان و جوانان در 
آسیب های اجتماعی غرق شوند و خانواده ها نیز با مشکالت زیادی مواجه 
شــوند. در برخی کوچه های محالت حاشیه ای و بافت های فرسوده که به 
پاتوق معتادان تبدیل شده اند، پدر و مادران معتادی را می بینیم که فرزندان 
خردســال و حتی نوزادشــان را در بغل دارند ودر این کوچه ها به استعمال 
مــواد وتزریق می پردازند. از برخی کودکان و نوجوانان در این مناطق برای 
توزیع مواد و مشروب استفاده می شود. در صورتیکه حق کودکان و نوجوانان 
در این مناطق این است که مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
فرهنگســراها، مراکز فرهنگی و... به وفور در محالت وجود داشته باشند تا 
کودکان و نوجوانان از آنها بهره ببرند که متاســفانه اینگونه نیست. از طرفی 
دیگر تعدادی فرهنگسرا در محالت بندرعباس احداث شده است که برخی 
مشــکالتی دارند وبایستی اصالح شوند و از طرفی دیگر بایستی شهرداری 
 با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارتباط دوســویه داشته باشند تا 
برنامه هــای تخصصی کودک و نوجوان کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان در فرهنگسراها اجرا شود و این قشر از این برنامه ها استفاده کنند. 
از طرفی دیگر کانون نیاز بــه تریلی و اتوبوس جهت برگزاری برنامه های 
مختلف و تبدیل تریلی واتوبوس به تماشاخانه، کتابخانه و... دارد و نیاز است 
صنایع و خیرین در این حوزه یاریگر کانون پرورش فکری باشند تا تریلی 
و اتوبوس مورد نیاز تامین شود و برنامه هایی در مناطق شهری و روستایی 
برای کودکان و نوجوانان برگزار شود و این قشر عدالت را در این حوزه لمس 
کنند. از طرفی دیگر بایستی کمبود نیروی مورد انسانی در مراکز کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان برطرف شود. همچنین مدیرکل کانون بایستی در 
جلسات مختلف استانی مانند سایر مدیران حضور داشته باشد و عزم جزمی 
برای رفع مشکالت حوزه کودک و نوجوان وجود داشته باشد  و تبعیض ها 

  علی زارعیاز این حوزه برطرف شود.

غفلت از کودکان ونوجوانان هرمزگانی 

گروه خبر // حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده 
گفت: مسئوالن نظارت بیشتری بر بازار كنند. 

   حجت االســالم و المسلمین محمد عبادی زاده 
در خطبه های نماز جمعه بندرعباس گفت: استقرار 
ساختار فرهنگی کشور با روش انقالبی میسر است 
و با تالش مســتمر مســئوالن و مردم طرح های 

فرهنگی ساختار مناسبی دارد.وی در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشاره به طرح های هفته دولت 
گفت: امســال ٢۵ برابر طرح های عمرانی استان 
نسبت به پارسال افزایش یافته است.نماینده  ولی 
فقیه در استان گفت: امروز مردم بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند آرامش هســتند که بوسیله ثبات 

قیمت ها در بازار بدست می آید.حجت االسالم و 
المسلمین محمد عبادی زاده گفت: مسئوالن استان 
هم با نظارت بــر بازار از تالطم آن بکاهند.وی با 
اشــاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا در سال 
۶٢ تصویب شــد افــزود: ورود بانکداری ربوی 
در کشــور به اقتصاد آسیب می زند.خطیب جمعه 

بندرعباس گفت: بانک ها باید با سرمایه گذاری در 
توسعه کسب و کار ها به اقتصاد کشور کمک کنند.
حجت االسالم و المسلمین محمد عبادی زاده گفت: 
دشمن نیز در این مدت سعی در توطئه و تشویش 
اذهان مردم دارد و عملکرد دولت سیزدهم را با به 
حاشیه بردن ضعیف نشان می دهد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان ، وی در بخش دیگری از سخنان 
خود حجاب را یک امر ضروری در جامعه دانست 
وگفت: حجاب امری فردی نیست و رعایت نکردن 

آن به همه جامعه آسیب می زند.

امام جمعه بندرعباس : 

آرامش در جامعه با ثبات قیمت ها بدست می آید 

 گــروه خبــر // در مراســمی بــا حضــور 
 علی سالجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
محیط زیست كشــور، مهدی دوستی استاندار 
هرمزگان و عبدالحمید حمــزه پور مدیرعامل 
شــركت آب و فاضالب هرمــزگان پروژه های 
آبرسانی استان افتتاح و مورد بهره برداری قرار 

گرفت.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی ســالجقه معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور 
در این مراســم گفت: علیرغم اینکه بعد از چندین 
دهه هنوز شــاهد کمبود درحیاتی ترین نیاز مردم 
 هســتیم، خوشحالیم که با تالش دولت و مجموعه 
دست اندرکاران استان، ۳۳ هزار نفر به آب شرب 
دست پیدا کردند.مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز 
در این مراسم با بیان اینکه از زمان مدیریت عبدالحمید 

حمزه پور شــاهد ایجاد تحول در حوزه آبرسانی 
 استان هرمزگان بوده ایم، افزود: بهره برداری از این 
پروژه ها نمونه ای تالش هایی اســت که در این 
مدت کوتاه محقق شــده است.این مراسم در محل 
استانداری و با حضور فرمانداران شهرستان ها از 
طریق ارتباط ویدئو کنفرانس برگزار و پروژه های 
شاخص آبرســانی مورد بهره برداری قرار گرفت.
عبدالحمیــد حمزه پور مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضــالب هرمزگان در این مراســم با بیان اینکه 
آبرســانی در هرمزگان به عنــوان یک اولویت و 
تفکر جمعی در دولت مردمی رقم خورده اســت، 
افزود: تحقق پروژه آبرسانی به ۵4 شهر و روستای 
هرمزگان نیز در نتیجه پیش گرفتن همین سیاست 
بوده اســت که در هفته دولت تقدیم مردم اســتان 

 شــد.وی با بیان اینکه تعــداد جمعیت بهره مند از 
طرح های آبرسانی در اجرای پروژه های آبرسانی 
به عنــوان یک اولویت در دســتور کار اســت، 
خاطرنشان کرد، با تالش های انجام شده ۱۷ پروژه 
آبرســانی برای هفته دولت تکمیل شد که با بهره 
برداری از آنها ۵4 شــهر و روستا با جمعیتی بالغ 
بر ۳۳ هزار و ۱۹۰ نفر از نعمت آب شــرب پایدار 
بهره مند می شوند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان در تشریح جزئیات این پروژه ها گفت: در 
اجرای طرح بهره مندی هشت هزار و ۳۳۱ خانوار 
از آب پایدار، شش باب مخزن به ظرفیت ۶۵۰متر 

مکعب، ۵۹ کیلومتر شبکه توزیع، ۸4 کیلومتر خط 
انتقال و یک باب ایستگاه پمپاژ احداث شده است.

حمزه پور از اضافه شدن ۱۵۰ لیتر آب در ثانیه از 
اجرای این پروژهه ها خبر داد و گفت: ۹۳ لیتر در 
ثانیه آب تولیدی پروژه های قابل افتتاح هفته دولت 
از طریق ۱۱ حلقه چاه تجهیز و حفر شده، ۳۰ لیتر 
در ثانیه از طریق آب شیرین کن ها، ٢۵ لیتر در ثانیه 
از منابع سطحی و ٢ لیتر در ثانیه از خط محرم تامین 
خواهد شد.وی ابراز امیدواری کرد، بهره برداری از 
این پروژه ها بتواند به بخشــی از مطالبات مردمی 

پاسخی درخور داده باشیم.

در ارتباط ویدئو کنفرانس معاون رئیس جمهور و استاندار هرمزگان با فرمانداران ؛

17 پروژه های شاخص آبرسانی 
هرمزگان افتتاح شد

پشت پرده سیاست 

پای درد دل عشایر در سیاه چادرها     

سفرهای استانی رئیس مجلس اگرچه با روی کارآمدن دولت سیزدهم از مدار گذشته 
خارج شد و سرکشی به اقصی نقاط کشور مانند گذشته و با قید فوریت در دستورکار 
نبود اما از چندی قبل این سفرها در قالب نظارت میدانی و با رویکرد نظارت بر اجرای 
قوانین مجلس دراین حوزه ها و دریافت  دقیق تری از مشکالت مردم  در دستور کار 
محمد باقر قالیباف قرار گرفته است. رئیس مجلس در ادامه سفرهای نظارت ستادی 
خود، این بار به استان لرستان سفر کرد. سفری پر طول و تفصیل که در آن محمد باقر 
قالیباف در گفت وگویی بی واســطه پای درد دل قشرهای گوناگون مردم نشست و 
برای پیگیری مشکالت آن ها با حوصله و صبوری بسیار حرف هایشان را شنید و 
به آن ها پاسخ داد و حتی صحبت های  پیرمرد لرستانی خطاب به استاندار که گفت: 
»رئیس مجلســم هست، می خواهم درد دلم را به او بگویم!« در شبکه های مجازی 
بازتاب بسیاری داشت. رئیس قوه مقننه در این سفر مهمان سیاه چادرهای عشایر ازنا 
شد، از پروژه های نیمه تمام و کارخانه های شهرستان های الیگودرز و دورود بازدید 
کرد، پیگیر جزئیات روند ساخت سد معشور و کم و کیف تملک اراضی مردمان این 
منطقه شد و برای حل مشــکل تملک آن راهکار ارائه کرد. بازدیدهای قالیباف به 
همین جا ختم نشد و رئیس مجلس، سری هم به کارخانه داروسازی بایرافالک ازنا، 
شرکت پتروپاالیش خورشید زاگرس و شهرک سیلیکون و نانو تکنولوژی بروجرد 
زد و مشــکالت کارخانه های این مناطق را بررسی کرد. قالیباف همچنین با حضور 
در مناطق محروم روســتای سرمرنگ از توابع شهرستان نورآباد دلفان، بی واسطه با 
مردم ســخن گفت و تاکید کرد که شما ولی نعمتان ما هســتید: »اولویت اول ما در 
مجلس یازدهم موضوع محرومیت زدایی است. با این سرکشی بیشتر با مشکالت مردم 
منطقه آشــنا شدیم و قول می دهم رفع نارسایی ها را پیگیری کنم. همان گونه که امام 
خمینی)ره( فرمودند، شما ولی نعمتان ما هســتید و پای کار دفاع از نظام، انقالب و 
کشور هستید.« محمدباقر قالیباف همچنین در پایان سفر خود در جلسه نهایی نظارت 
ستادی استان لرستان حاضر شد و درباره این سفر خود و مشکالت مردم این خطه 
ایران گفت: »سختی هایی که امروز مردم استان لرستان تحمل می کنند، برای بنده به 
عنوان خدمت گزار مردم در مجلس مایه خجالت اســت، در این دو روز با بعضی از 
مردم روبه رو شــدم که جز شرمندگی نمی توانستم چیزی بگویم.« وی افزود: »این 
موارد وظایف همه ما را ســنگین تر می کند و اگر دغدغه مند باشیم باید خواب را 
از ما بگیرد تا با همدلی و برنامه ریزی دقیق برای مردم عزیز تالش مضاعف کنیم.« 
قالیباف در بخش دیگری از ســخنان خود تاکید کرد: »ما نمی خواهیم در کارهای 
اجرایی دخالت کنیم و تنها بر اجرای قانون و بودجه نظارت داریم اما باید به مدیران 
استان بگویم کار و خدمت به مردم موضوعی است که هیچ مسئله ای نباید بر آن سایه 
بیندازد. ما امروز نیازمند مدیران امین و شجاع هستیم، باید به مدیران امین، شجاعت 
تصمیم گیری بدهیم. امروز تحول در کشور و حل مشکالت نیازمند شجاعت مدیران 
اســت تا با تصمیمات خردمندانه و شجاعانه  کارها را پیش ببرند.« رئیس بهارستان 
همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب وکار تاکید کرد 
و گفت: »همه دستگاه ها بدانند که این قانون باید اجرا شود و مردم نباید برای ایجاد 
کســب و کار به ادارات رفت و آمد کنند و مجلس هم پای اجرای این قانون ایستاده 
است.« قالیباف پیش از حضور در جلسه نهایی نظارت ستادی نیز در نشست شورای 
برنامه ریزی استان لرستان حاضر شد و خاطر نشان کرد که دولت و مجلس محکوم به 
موفقیت هستند: »هنوز سال اول دولت سیزدهم است و مردم به این مجلس و دولت 
 امیدوار هســتند؛ این دولت و مجلس محکوم به موفقیت هستند و این توقع به حق 
مردم اســت. باید به مدیر قوی و امین شــجاعت داد تا بتواند کارها را پیش ببرد و 
مسئولیت پذیر باشد، امروز در بوروکراسی بسیار پیچیده و بی ربطی گرفتاریم که اگر 
بخواهیم از آن عبور کنیم باید شجاعت داشته باشیم وگرنه در مسیرهایی می افتیم که 

کمتر کسانی حاضر می شوند هزینه ها را بدهند و شجاعت داشته باشند.«

»برو تاریخ بخوان« 

چندی قبل »شرکلیف« سفیر انگلیس در جلسه اتاق بازرگانی استان فارس 
شرکت کرد و در بخشی از این جلسه یکی از حاضران با اشاره به اقدامات 
خصمانــه انگلیس علیه ملت ایران، رفتار این دولت را عامل بی اعتمادی 
و نــگاه منفی مردم ایران بیان و تاکید کــرد که تبعیت محض انگلیس از 
آمریکا و همچنین پیشی گرفتن این کشور از آمریکا در تحریم ایران، نشانه 
رفتار متناقض بریتانیاســت. سخنانی که به مذاق آقای سفیر خوش نیامد 
و شــرکلیف در یک گزافه گویی آشکار گفت: »به نظر جمع حاضر مبنی 
بر نگاه منفی مردم ایران به انگلیس احترام می گذارد اما معتقد اســت که 
همین نگاه از سمت مردم انگلیس به ایرانی ها در جریان است.« شرکلیف 
در ادامه یاوه گویی های خود، پا را فراتر گذاشــت و اظهار کرد: »شــما 
گفتید ۹۰ درصد موانع میان دو طرف از ســمت انگلیس و ۱۰ درصد از 
سمت ایران است؛ من به نظر شــما احترام می گذارم ولی باید بگویم که 
نظرم کامال برعکس نظر شماست!« در این میان اما زیاده گویی های سفیر 
انگلیس بدون پاسخ نماند و سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با ادبیاتی 
قاطعانه خطاب به این مرد انگلیسی توصیه کرد که با مطالعه تاریخ، از ظلم 
کشورش به ملت ایران آگاهی یابد و از ادعا های بی اساس پرهیز کند: »به 
ســفیر انگلیس توصیه می کنیم چنان چه از تاریخ طوالنی ظلم و جفای 
 دولت متبوعش به ملت ایران بی اطالع است، با مطالعه تاریخ، از ادعاهای 
بی اساس و بی مبنا خودداری و توان خود را مصروف جبران سیاست های 
 اشــتباه دولت بریتانیا و اقدامات غیرقابل قبول آن در قبال ملت ایران در 
برهه های مختلف کند و بر پیشــبرد روابط  دو کشــور بر اساس اصول 
احترام و منافع متقابل تمرکز داشته باشد.« در این میان اما این تنها دستگاه 
دیپلماسی کشورمان نبود که به طور رسمی به گزافه گویی های ضدایرانی 
اخیر سفیر انگلیس در تهران پاسخ داد و کاربران فضای مجازی نیز حسابی 
از خجالت شرکلیف درآمدند. کاربری در این باره نوشت: »سراسر تاریخ پر 
است از جنایت ٢٢۰ ساله انگلیسی ها به مردم ایران؛ مگر غیر از این بوده 
که در 4۰ سال پیروزی انقالب اسالمی با حمایت از صدام در هشت سال 
جنگ و همراهی با رژیم اسرائیل و آمریکا تمام اقدامات ممکن علیه مردم 
ایران را انجام دادند. به راستی چه کسی باید متنفر باشد؟« کاربر دیگری نیز 
نوشت: »به آقای شرکلیف توصیه می کنم فیلم یتیم خانه ایران را مشاهده 
کند؛ شما ۹ میلیون از مردم ایران را با قحطی قتل عام کردید بعد انتظار دارید 
عاشقتان باشیم؟« پیشتر نیز فارس نوشته بود: سفیر فعلی انگلیس در ایران 
پیش از آن که سابقه دیپلماتیک داشته باشد، یک مأمور امنیتی کارکشته 
است که سابقه مدیریت در بخش امنیت ملی وزارت امور خارجه بریتانیا را 
در کارنامه دارد. سایمون شرکلیف دانش آموخته دانشگاه کمبریج است که 

در یمن، نیجریه، کابل، واشنگتن و بغداد نیز سابقه کار داشته است. 
انعکاس

انصاف نیوز نوشت: یک منبع نزدیک به علی نیکزاد می گوید که خبر احتمال 
سرپرســتی او در وزارت راه واقعیت ندارد. پیشتر انصاف نیوز از منبعی 
شنیده بود که محمد مخبر از نیکزاد برای جانشینی رستم قاسمی در وزارت 
راه برنامه خواســته   و او نیز برنامه خود را ارائه کرده بود. رستم قاسمی 
 در یک ســال اخیر که بر کرسی وزارت راه نشسته است با انتقادهایی از 
جمله از درون دولت، هواداران دولت و نیز مجلس مواجه بوده است. علی 
نیکزاد که هم اکنون نایب رئیس مجلس است در دولت احمدی نژاد وزیر 

راه بود.

انتخاب نوشت: جیب ا... حقانی وزیر ارتباطات در دولت طالبان گفت: از 
زمانی که طالبان قدرت را در افغانســتان به دست گرفتند، دولت موقت 
بیش از ٢۳ میلیون وب ســایت را به دلیل نمایش محتوای غیراخالقی 
مسدود کرده است. حقانی افزود: ما ٢۳ میلیون و 4۰۰ هزار وب سایت 
را مسدود کرده ایم. آن ها هر بار صفحات خود را تغییر می دهند بنابراین، 
هنگامی که یک وب سایت را مسدود می کنید، وب سایت دیگری فعال 
خواهد شد. احمد مســعود لطیف راعی معاون وزیر ارتباطات در دولت 
موقــت طالبان نیز از فیس بوک به دلیل تمایل نداشــتن به همکاری با 

مقامات طالبان در زمینه تعدیل محتوا انتقاد کرد.
 اعتماد آنالین خبــر داد: امیر علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش با اشــاره به شایعات حضور هواپیماهای اسرائیل در خاک 
ایران گفت:  قدرت بازدارندگی کشــورمان به حدی اســت که دشمنان 
نظام نمی توانند خیال حمله به کشــورمان را داشته باشند. دشمنان نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران بدانند که در آسمان کشورمان نمی توانند 
حضور پیدا کنند و اگر وارد این فضا شوند، خارج شدنشان با خودشان 

نخواهد بود. 
تازه های مطبوعات

کیهان - تیم هســته ای کشورمان با هوشمندی و اقتدار، منافع ملی ایران 
اســالمی را پی می گیرند و چنان چه پاســخ آمریکا تامین کننده نظرات 
و خواسته قانونی کشورمان نباشــد به آن تن نخواهند داد و بی تردید و 
برخــالف قبلی ها به آمریکا اجازه نمی دهند خرش از پُل بگذرد و به ما 

بخندد!
 فرهیختگان - شــهرکرد ۹ روز آب نداشت اما ظاهرا اهمیت این موضوع 
از آن درگیری داخل اتوبوس برای صداوســیما کمتر است و همدان دو 
هفته است،  آب ندارد. االن در همدان آب معدنی هم نیست و اگر باشد، 
هر بطری ۳۵ هزار تومان است. خیلی از مردم به دنبال نوشابه می گردند 
تا از این طریق رفع عطش کنند اما قیمت هر بطری نوشــابه هم به ۵۵ 
هزار تومان رســیده است. مردم باید اعتراضات خود را روی آنتن ببینند 

نه در کف خیابان.
 شرق - محمدعلی ابطحی خطاب به رئیسی در این روزنامه نوشت: آقای 
رئیسی! شاید توجه ندارید که با وجود شعارهای شما، اقتصاد این دوران 
بیشتر از همیشه به برجام گره خورد. شما مثل دولت های قبلی منتقدهای 
بی رحم و اتهام زن و مباهته گر ندارید. شــاید این شانس تلقی شود ولی 
می تواند خطر بزرگی باشد. سفره های مردم از این تعریف های مبالغه آمیز 

از دولت شما رنگین نمی شود.
 ایران - علی باقری در مذاکرات اخیر، دســتاوردهای بیشتری نسبت به 
برجام و حتی پیش نویس دولت قبل به دســت آورده است که مدعیان 
سابق بلد بودن زبان دنیا در به دســت آوردن آن عاجز بوده اند. روایت 
ماه ها مجاهدت برای اصالح متن پرخسارت »وین۶« که دستاورد دولت 
گذشته است قطعًا به فضاسازی غیرواقعی و فرار رو به جلو - با کلید واژه 

»یک سال معطلی«- پایان خواهد داد. 
دنیــای اقتصاد - مطابق بررسی ها، رشد نقدینگی نیز در اولین ماه تابستان 
به رقم ۳۷.4 درصد رســیده که این رقم   نسبت به ماه قبل کاهشی بوده 
اســت. افت متغیرهای پولی، فشار را روی تورم کاهش می دهد و مقدمه 

نزول تورم را فراهم خواهد کرد.

  

   

گــروه خبر // اســتاندار هرمزگان در آیین افتتــاح پروژه های 
شیالتی بندرعباس بر لزوم تقویت منابع صید و صیادی با احداث 
زیستگاه های مصنوعی و افزایش سهم تولید آبزیان در استان تاكید 

كرد. 
   به گــزارش خبرنگار دریا ، همزمان با دومین روز از هفته 
دولت، پروژه های حوزه شیالتی بندرعباس با حضور مهندس 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان، احمد  مرادی نماینده مردم 
هرمــزگان از جمله پروژه پرورش میگــوی دهقان در ضلع 
شرقی شــهر بندرعباس به مساحت ٢۰۰ هکتار، با اعتباری 
بالغ بر ۳4۰ میلیارد ریال و ظرفیت تولید ۵۰۰ تن در سال به 
بهره برداری رسید. مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان در 
این آیین اظهار داشت: فعالیت های مرتبط با حوزه آبزی پروری 
یکی از برنامه های اصلی استان و یکی از پتانسیل های بی نظیر 
هرمزگان اســت  که به صورت ویژه در برنامه های خود آن را 
دیده ایم. وی افزود: بخشی از برنامه ها در حوزه صید و صیادی 
اســت چرا که تقریبا از ۳۵۰ هزار تــن تولیدی که در حوزه 
شیالت هرمزگان داریم ۹۰ درصد در بحث صید و صیادی و 
تنها ۱۰ درصد مربوط به حوزه پرورش آبزیان می شود از این 
رو در تالش هستیم که سهم پرورش ماهی و میگو را در استان 
افزایش دهیم. استاندار هرمزگان بیان کرد: تالش ما بر این است 
که همزمان در هر دو بازوی شیالتی مان سرمایه گذاری کنیم و 
طرح هایی مانند ساخت زیستگاه های مصنوعی و چهار مرکز 
بازســازی و تقویت ذخایر در راستای تقویت منابع صید و 
صیــادی و همچنین طرح هایی مانند برق رســانی به مزارع 
پرورش میگو با هدف افزایش ســهم ۱۰ درصدی پرورش 
آبزیان در اســتان در دســتورکار قرار دارد.مهندس دوستی 
تاکید کرد: امیدواریم طرح های حوزه شــیالت بتواند اشتغال 
قابــل توجهی را ایجاد کند بر همین مبنا به دنبال رفع دغدغه 
خدمات دهی به شــاغلین این بخش و ترغیــب افراد برای 
ورود به این حوزه هســتیم. نماینده عالی دولت در هرمزگان 
خاطرنشان کرد: نیاز است طرح و برنامه هایی شکل گیرد تا به 
مزرعه داران کمک شود بتوانند سطح خوابگاه ها را ارتقا دهند و 
تفریحات، حقوق، مزایا و تعرفه ها به نوعی افزایش پیدا کند که 
رغبت عمومی برای اشتغال در حوزه شیالت نیز افزایش یابد.

 استاندار هرمزگان در آیین بهره برداری 
از طرح های حوزه شیالت بندرعباس :

به دنبال تقویت منابع صید و صیادی 
با احداث زیستگاه های مصنوعی هستیم 

گروه خبــر // اولیــن قرارداد فروش پســاب 
تصفیه شده فاضالب بندرعباس به صنایع با حضور 
معاون رئیس جمهور و استاندار هرمزگان امضا و 

مبادله شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ، طی نشســتی با حضور 
دکتر علی ســالجقه معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مهندس دوستی 
استاندار هرمزگان، مدیران حوزه آب و فاضالب و 
جمعی از مدیران عامل صنایع غرب بندرعباس برای 

نخستین بار قرارداد فروش آب حاصل از تصفیه خانه 
شهر بندرعباس جهت استفاده در صنایع مولد امضا و 
مبادله شد. شرکت فوالد هرمزگان و شرکت صنایع 
معدنی و فوالدی ستاره سیمین هرمز  اولین خریداران 
پساب تصفیه شده فاضالب بندرعباس هستند.عطااهلل 
معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان و احمد آقا زاده 
مدیرعامل شرکت ستاره سیمین هرمز این قرارداد را 
امضا و با دکتر شــهروز شجاعی، مدیرعامل شرکت 
تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس مبادله کردند. 

طی مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور و استاندار هرمزگان ؛

قرارداد فروش پساب تصفیه شده فاضالب بندرعباس به صنایع امضا شد 
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سید ابوالحســن جعفری سرویس استان ها // 
استاندار بوشهر گفت: ما درخواست اعتباری از 
دولت نداریم فقط منابع و درآمدهای مالیاتی مان 

را پس بدهید. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده در 
نشســت شورای اداری استان بوشهر که با حضور 
معاون رئیس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی 
برگزار شد خواســتار توجه ویژه به استان شده و 
اظهار داشــت: همه مصوبات رئیس جمهور برای 
اســتان بجز دو مصوبه که بودجــه آن متمرکز در 
وزارت خانــه بوده محقق شــده و در اینجا الزم 
می دانم شــکایت خود را از شرکت شهرک های 

کشــاورزی اعالم دارم که منابــع ما را در اختیار 
گرفتــه و پس نمی دهد.وی با بیــان اینکه منابع 
مالیاتی ما در سال جاری حدود ۱۳ هزار میلیارد 
می باشد، افزود: ما درخواست اعتباری از دولت 
نداریم فقط منابع و درآمدهای مالیاتی مان را به ما 

پس بدهید تا استان را راهبری کنیم.
   استاندار بوشــهر با درخواست اینکه صنعت را 

وادار کنیــد که منابع خود را در بانکهای اســتان 
 ســپرده کنند اضافه کرد: ســپرده گــذاری منابع 
صنعت در بانکهای پایتخت باعث افزایش امالک 
 شده اســت که الزم است به آنها ابالغ شود منابع 
را به اســتان منتقل کنند تا رونق اقتصادی شکل 

گیرد.
احمد محمدی زاده خاطر نشــان کرد: در همه دنیا 

عرف اســت صنعتی که در یک منطقه مستقر شد 
باید بین یک تا ســه درصد از سود خود را در راه 
مسولیت های اجتماعی آن منطقه هزینه کند و ما 
هم درخواست داریم به این مسولیت عمل نمایند.

وی تصریح کرد: ما ۵۰ نوع خرما داریم که صنایع 
مستقر در اســتان حتی خرمای خود را از خارج 
استان تامین می کنند که الزم است رییس جمهور 
به این صنایع ابالغ کند از کاالهای تولیدی استان 
اســتفاده کنند تا باعث رونق تولید و ایجاد انگیزه 

شود.
   احمد محمــدی زاده افزود: در حــوزه درمان 
مشکالت زیادی داریم و اوضاع ما بحرانی است 

و در موضوع تخت های بیمارستانی وضع فالکت 
باری داریم که درخواست داریم این موضوع مورد 

توجه قرار گیرد.

استاندار بوشهر:

درآمدهای مالیاتی  بوشهر را پس بدهید
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حسن سیالوی سرویس استان ها // وزیر نفت 
با بیان اینکه دولت ســیزدهم توجه ویژه ای به 
خوزســتان دارد. گفت: وزارت نفت در راستای 
انجام مسئولیت های اجتماعی ۷۱هزار میلیارد 

ریال در خوزستان هزینه می كند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ جواد اوجی در سخنان 
پیش از خطبه هــای نماز جمعه اهواز در مصالی 
مهدیه امام خمینی) ره( اهواز با تبریک هفته دولت 
و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه 
شهیدان رجایی و باهنر است افزود: وزارت نفت در 
راستای انجام مسئولیت های اجتماعی در خوزستان 
در بخش های آبرسانی، برق، گازرسانی، فرهنگی، 
دانشگاه، مدارس، بیمارســتان و معیشتی هزینه 

خواهد کرد. وزیر نفت با بیان اینکه دولت سیزدهم 
در یک ســال به همه استانها ســفر داشته است، 
بیان کرد: در ســفرهای استانی ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان برای طرح های عمرانی و اشتغال استان ها 
اختصاص یافته است.وی با بیان اینکه وزارت نفت 
4۸میلیارد تومان برای سفر اربعین امسال هموطنان 
هزینه می کند، افزود: دولت در یک سال ۳۵هزار 
نیروی ایثارگر را در مجموعه نفت تغییر وضعیت 
داد.اوجی اظهارداشــت: در یک ســال گذشته 
۹٢درصد دانش آموختگان نفت را جذب کردیم 
چون معتقدیم هرگونه تحول و پیشرفت و دستیابی 
به فناوری تخصصی نفت به نیروی انسانی وابسته 
است.وی با اشاره به اینکه دولت در ابتدای کار با 

مشکالت و چالش های زیاد و متنوعی روبرو بود، 
افزود: با تدبیــر و اقدامات جهادی وزارت نفت و 
همکاری مردم، قطعی گاز در زمستان نداشتیم.وزیر 
نفت حمله سایبری به جایگاه های سوخت کشور 
را از توطئه های دشمن با هدف ایجاد نارضایتی 
مــردم و ایجاد ناامنی همچون اغتشاشــات آبان 
۱۳۹۸ بیان کرد و افزود: پس از این حمله سایبری،  
مجموعه همکاران نفت با اقدامات جهادی مانع از 
بروز بحران سوخت در کشور شدند.وی ادامه داد: 
مردم در قضیه سوخت صبوری و هوشمندانه عمل 
و دشمن را مایوس کردند.اوجی با بیان اینکه ۱۳ 
ســال از عمرم را در خوزستان بودم بیان کرد: به 
مشکالت و چالش های خوزستان اشراف و آگاهی 
دارم.وی افزود: وزارت نفت با همه توان برای رفع 
مشکالت استان خوزســتان که هشت سال دفاع 
مقــدس را صبورانه تحمل کرده وارد میدان کار و 

تالش خواهد شد. 

آرزو توكلی ســرویس استان ها // 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه كرمان با اشاره به اینکه هفته 
خدمات  تبیین  برای  فرصتی  دولت 
انجام شــده دولت برای مردم است 
گفــت: یکی از مطالبــات از دولت 
عدالت محوری در عرصه های مختلف 
است تا این مهم برای مردم قابل حس 

باشد.  
    بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ، 
حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی 
در خطبه های نماز جمعه کرمان با اشاره 
به هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان 
رجایی و باهنر با اشاره به اینکه مبارزه 
با فساد و بســتن گلوگاه های فساد از 
مطالبات رهبر معظم انقالب اسالمی از 

دولت است افزود: مجموعه های نظارتی 
باید نظارت را قوی کنند و با فساد قبل 
از شکل گیری آن برخورد کنند. وی با 
بیان اینکه مردمی بودن سومین وظیفه 
دولت اســت و مســووالن باید به آن 
 توجه داشته باشند گفت: دولت باید به 
عداوت های دشــمن توجه داشته و 
خــود را برای مبارزه با آنها آماده کند.

امام جمعه کرمان با بیان اینکه از خروج 
آمریکایی ها از افغانســتان یک سال 
گذشته که در این خروج مطالب فراوانی 
برای تحلیگران واضح شد گفت: اول 
اینکه با اشــغال نظامی در یک کشور 
نمی توان ماند و به اهداف از پیش تعیین 
شده رسید.وی تصریح کرد: جمهوری 

اســالمی به عنوان یک عقیده پیشرو 
توانست در صحنه های مختلف پیروز 
شود و پیروزهایی بیشتری هر روز برای 
آن ثبت می شود.وی در خطبه های اول 
نیز  ضمن دعوت همگان به تقوای الهی 
گفت: مومنان در عین حال که نرم خو و 
دوراندیش هستند با اقتدار از دین دفاع 
می کنند که طبق فرمایشات امام علی)ع( 
این مهم از نشــانه های تقوا اســت و 
امیدوارم همگان این نشانه ها را در خود 
داشته باشند و به آن توجه کنند.  امام 
جمعه کرمان تصریح کرد: امام علی)ع( 
می فرمایند یکی از ریشه های فتنه  در 
جامعه اســالمی حاکمیت هواپرستی 
است زیرا بعضی ها برای هوا و هوس 

خودشــان خیلی حرف ها و شعارها 
می دهنــد و فتنه دیگر چهره ســازی 
چهره های منفی اســت که با تبلیغات 
سعی در مثبت نشــان دادنشان هست 
حجت االســالم علیدادی سلیمانی با 
اشاره به اینکه یکی دیگر از فتنه های 
جامعه اسالمی نفاق است گفت: نفاق 
این است که مردم در جامعه اسالمی از 
حق فاصله بگیرند و باطل ها تصمیم ساز 
باشند. وی با اشاره به اینکه وقتی جبهه 
حق با نفاق متوقف شود حتما قضایای 
مانند کربال اتفاق می افتد، ادامه داد: تمام 
سعی جریان نفاق این است که دور رهبر 
جامعه را خالی کنند و سربازانش را از 
او بگیرند. امام جمعه کرمان با اشاره به 
اینکه با وجود جریان نفاق کسی به ندای 
هل من ناصر ینصرونی پاسخ نمی دهد 
تاکید کرد: تاریخ بــرای ما درس ها و 

عبرت ها دارد.  

وزیر نفت :

 وزارت نفت ۷۱ هزار میلیارد در خوزستان هزینه می كند
  

آرزو توكلی سرویس اســتان ها // نماینده مردم 
كهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب 
در مجلس شورای اسالمی تاكید دارد كه از استان 
شدن جنوب كرمان استقبال می كند و این یکی از 
مطالبات مردم این خطه است تا از محرومیت خارج 
شــود و در ادامه بازهم متذكر شد كسی با استان 

شدن جنوب مخالفتی ندارد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ منصور شکرالهی درباره 
آخرین وضعیت استان شدن جنوب کرمان می گوید: در 
جریان اقدامات دولت در این زمینه نیستم و هنوز نیز 
این پیشنهاد در مجلس مطرح نشده است.طبق اعالم 
نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در 
مجلس شورای اسالمی، هنوز هیچ تصمیمی برای اسم 
استان سی و دوم کشور )کرمان جنوبی( گرفته نشده 
 است.نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، 
قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسالمی با بیام 
این مطلب که رئیس جمهور در سفر به جنوب کرمان، 
گفتند که پیگیر استان شــدن جنوب کرمان هستیم، 
تاکید کرد: هنوز الیحــه ای در این زمینه به مجلس 
ارائه نشــده است. شــکرالهی در پاسخ به این سوال 
که آیا مجلس با این پیشــنهاد موافقت خواهد کرد؟ 

می گوید: هنــوز نمی توان پیش بینی در این باره کرد 
و وقتی این پیشنهاد به مجلس ارائه شود اگر نواقصی 
داشته باشــد، آن را برای رفع مشکالت به کمیسیون 
شوراها ارجاع خواهند داد و سپس در صحن مجلس 
برای رای گیری آورده می شود.او درباره درخواستی 
که برای انجام کار کارشناسی جهت تعیین مرکز استان 
جنوبی کرمان داشــت نیز می گوید: هنوز مطالعاتی 
 در این خصوص انجام نشــده اســت. نماینده مردم 
پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای 
اســالمی تاکید دارد که از استان شدن جنوب کرمان 
استقبال می کند و این یکی از مطالبات مردم این خطه 
اســت تا از محرومیت خارج شود و در ادامه بازهم 
متذکر شد کسی با استان شدن جنوب مخالفتی ندارد.
شکرالهی ، ســفر رئیس جمهور به روستای محروم 
»کروچان« در جنوب کرمان را بی ســابقه دانست و 
بیان کرد: آیت اهلل رئیســی با وجود طوفان شن، به 
این روستا آمدند و از نزدیک با مردم سخن گفتند و 
در جریان مشکالت و محرومیت های این مناطق قرار 
گرفتند."رئیس دولت سیزدهم، انصافا مردمی و دلسوز 
مردم است و دســتوری که در حکم استاندار کرمان 
برای توجه ویژه به جنوب استان ذکر شده، در تاریخ 
انتصاب اســتانداران کرمان بی سابقه بود و امیدواریم 
توازن بین شــمال و جنوب کرمان برقرار شود." وی 
با بیان این مطلب که رســانه ها خدمات دولت را به 
اطالع مردم برسانند، اظهار کرد: مصوبات خوبی در 
سفر رئیس جمهور به اســتان کرمان تصویب شد اما 
هنوز ســهم جنوب کرمان از مصوبات سفر مشخص 
نشده است که امیدواریم این مسئله نیز هرچه سریعتر 

تعیین تکلیف شود .

نماینده مردم کرمان در مجلس :

موضوع استان شدن جنوب کرمان هنوز 
به مجلس ارائه نشده است

 توصیه هایی برای مقابله با تبعات موج اُمیکرون 
اُمیکرونت را قورت بده

اگر می خواهیــد که موج کرونا تفریــح و لذت های 
زندگی را از شــما نگیرد، به توصیه های بهداشتی زیر 

توجه کنید؛
    همیشــه یک ماسک در جیبتان داشته باشید تا در 
مواقع ضروری از آن اســتفاده کنید. مواردی همچون 
زمانی که یوســف سالمی برای تهیه  گزارش در مورد 
کرونا به شــما نزدیک می شود، یا مواردی که ادارات 
گیر سه پیچ می دهند که مراجعه کننده حتمًا باید ماسک 

داشته باشد و...
 در مواردی که مجبور به اســتفاده از ماسک شدید، 
حتمًا بعدش ماســک خود را بــا آب و تاید )پودر 
لباسشویی( بشویید تا در مصرف ماسک صرفه جویی 
شــود، همچنین اگر در حالی که ماسک زده اید سرفه 
یا عطســه تان گرفت، حتمًا ماسک را قبل از سرفه و 
عطسه پایین بکشید تا ویروسی نشود و قابلیت استفاده  

مجدد داشته باشد.
     در مهمانی ها از افراد مشکوک به کرونا جداً دوری 
کنید. بدین صورت کــه فرد مذکور را تا پایان مهمانی 
از خانه بیرون کنید یا دســت و پا و دهن وی را بسته 
و در یک اتاق قرنطینه نمایید تا آرامش مهمانی برهم 
نخورد. البته توجه داشــته باشید که این توصیه برای 
افراد جوان است و چنین رفتاری در برابر افراد سالمند 
جایز نیست؛ چرا که احترام سالمندان در هر شرایطی 

باید حفظ شود.
 می توانید برای ایمنی سالمندان تا پایان مهمانی یک 
ظرف اسپند مشــتعل جلوی صورت شان بگذارید تا 
دم و بازدم سالمند عزیز بدین وسیله ضدعفونی شود. 
نگران هم نباشــید، قدیمی ها از بوی اسپند خوششان 

می آید.
     اگر در جمع دوســتان خود خواستید از یک قلیان 
مشترک استفاده کنید، حتمًا قبل از استفاده سر لوله  آن 
را با پیراهن یا شلوارتان پاک نمایید. اگر هم از لوتیان 
باصفای قدیمی هســتید از دستمال یزدی خود برای 

پاک کردن سر لوله  قلیان بهره ببرید.
 اگر می خواهید با دوستانتان به دور دور بروید، سعی 
کنید حداقل یکی از دوستانتان سیگاری باشد تا از او 
بخواهید در فضای بســته  ماشین سیگار بکشد و دود 
سیگار فضای ماشــین را ضدعفونی کند. البته یادتان 
باشد که در هر حالی »دخانیات عامل اصلی سرطان و 

برای سالمتی زیان آور است!«
     اگر قصد مسافرت دارید، قبل از اعمال محدودیت ها 
و بستن جاده ها ســفرتان را شروع کنید. البته باز هم 
محض احتیاط یک بهانه برای سفر جور کنید که اگر 
وسط ســفرتان یهویی محدودیت اعمال شد، مشکلی 

برای سفرتان پیش نیاید.
 برای ایمنی در ســفر حتمًا یک قابلمه و پیکنیک با 
خود به  همراه داشته باشید تا غذای رستوران های بین 
راهی را قبــل از خوردن، یک بار گرم نمایید. اگر هم 
قصد داشتید جوجه به سیخ بکشــید، قبل از به سیخ 

کشیدن، دستان تان را با الکل ضدعفونی نمایید.
اگــر عالئم بیماری را دارید، بیرون خانه از ماســک 
اســتفاده نکنید تا به شما مشکوک نشوند، چرا که اگر 
مشکوک شوند یا بفهمند که بیماری را گرفته اید شما را 
از تفریحاتی مانند سینما رفتن، ورزشگاه رفتن، مهمانی 
رفتن و... منع می کنند و شما مجبورید دو یا سه هفته 
به دور از جامعه در خانه قرنطینه و از لذت های زندگی 
محروم شوید. پس حتی اگر حال تان خیلی بد هم بود، 
به روی خودتان نیاوریــد و ظاهرتان را حفظ کنید، 

ماسک نزنید و ادای حال خوب ها را دربیاورید.
  محمدرضا رضایی

***
فرهنــــــگ  بعید

باریک بین:  کسی که درشت را نمی بیند. کنایه از دختر 
یا پسری که در خواستگاری به خصوصیات اخالقی 
طرف مقابل توجهی نداشته و فقط باریکی دماغ وی را 
معیار ازدواج می داند. شخصی که نصف عمرش را زیر 
تیغ جراحان زیبایی می گذراند بلکه به باریک بینی یا 

همان بینی باریک برسد.
آب زیرکاه:  آبی که زیر کاه می افتد و صاحب کاه متوجه 
آن نمی شــود. کنایه از شــخصی که از امکانات یک 
مملکت اســتفاده می کند و مشهور می شود و هر سال 
در جشنواره های دولتی جایزه می گیرد و در عین حال 
در هر مصاحبه باال تا پایین مملکت را فحش می دهد 

و باز هم همچنان جایزه می گیرد.
آواره: خریدار خودروی صفر داخلی. کســی که پس 
از خریــد خودروی داخلی از ایــن نمایندگی به آن 
نمایندگی حواله داده می شود تا بلکه نقص های ماشین 
صفرش خوب شــود و چون خوب نمی شود نامبرده 

سرگردان تعمیرگاه های سراسر شهر می شود.
تیزهوش:  بچه زرنگ. کسی که وقتی متوجه می شود 
بنزین قرار است گران شود، هرجای شهر که باشد خود 
را به پمپ بنزین می رساند تا برای آخرین بار باکش را 
با بنزین ارزان پر کند و پس از آن تا دو هفته احساس 

پیروزی می کند.
 بازنشسته:  کسی که نمی نشیند؛ حتی به زور. کنایه از 
شخصی که هفتاد سال سن دارد ولی همچنان در یک 
منصب دولتی، به جامعه خدمت می کند. تشنه خدمت 

به مردم حتی تا دم مرگ.
  محمدرضا رضایی

طنز

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
 اســتاندار یزد، عدم تضییــع حق مردم، 
شفاف سازی و اقناع آنها را خط قرمز استان 

در پروژه مسکن ملی اعالم كرد. 
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ مهران فاطمی 
در نشست شورای مسکن استان که به منظور 
ارائه گزارش توسط کارگزاران و روند اجرای 
پروژه ها و بررســی مشکالت و روند صدور 

پروانه های ســاختمانی و همچنین مســائل 
مربوط به پــروژه ٢۰۰ واحدی فاطمیه برگزار 
شد با اشــاره به اعتراض های صورت گرفته 
به پروژه مســکن ملی ٢۰۰ واحدی فاطمیه 
گفــت: پیش از این جلســاتی بــا برخی از 
نمایندگان معترض نسبت به مسائل مربوط به 
این پروژه، برگزار و دفتر بازرســی استانداری 
یزد به ماجــرا ورود کــرد و در نهایت امروز 
تصمیماتی در این خصوص اخذ شد.استاندار 
 یزد ادامه داد: در این راســتا مقرر شد صورت 
وضعیت های کارگزار توسط دادستانی بررسی 
و قیمت تمام شــده مسکن محاسبه شود تا در 
صــورت تضییع حقوق مــردم در این پروژه، 
کارگزار نســبت به جبران آن اقدام و در غیر 
اینصورت، اقناع مردم و رفع ابهامات موجود در 
دستور کار قرار گیرد.وی با اشاره به موضوعات 
مطروحه در خصوص کیفیت ساخت واحدها، 

اظهارداشت: در این زمینه فرمی جهت احصاء 
 عیب و نقــص واحدها در اختیــار صاحبان 
واحد ها قــرار میگیرد تا نقــوص احتمالی 
 به صــورت مکتوب و کارگــزار اقدام به رفع 
آن ها در کوتاه ترین زمان ممکن کند.فاطمی در 
 ادامه با اشاره به موضوع تقسیط پلکانی وام این 
واحدها تا ۱٢ سال، گفت: موضوع تقسیط پلکانی 
تا ٢۰ سال دارای یکسری مشکالت شرعی و 
قانونی بود که ایــن موضوع در حال پیگیری 
است.اســتاندار یزد افزود: همزمان با شــفاف 
 سازی مسائل این پروژه، بحث تقسیط وام دنبال 
 می شود تا مشمول سود مشارکت نشده و واحدها

 به آن ها تحویل شود.وی بیان کرد: درصددیم 
پروژه فاطمیه که عملیات اجرایی آن از دولت 
قبل آغاز شــده و اکنون به پایان رسیده را در 
 فضایی قانع کننده و شــفاف به مردم تحویل

 دهیم.

امام جمعه کرمان : 

عدالت محوری یکی از مطالبات مردم از دولت است

استاندار یزد: 

ضایع نشدن حق مردم، خط قرمز استان در پروژه مسکن ملی است

طرح :
 بیتا هوشنگی
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بانوی ردیا

آشپزی

مافین گوشت قلقلی، یک غذای شیک و خوشمزه است که همه از 
خوردن آن لذت خواهند برد. این غذا را می توانید برای مهمانی های 

ساده یا دورهمی های عصرگاهی تهیه کنید.
  مواد الزم برای 

تخم مرغ هم زده دو عدد
خرده های نان تست ................................ نصف پیمانه
قارچ تازه خرد شده ................................. نصف پیمانه
هویج رنده شده .................................... نصف پیمانه
پیاز خرد شده ........................................ 1/3 پیمانه
کچاپ ........................................... 3 قاشق غذاخوری
خردل ........................................ یک قاشق غذاخوری
سس گوجه فرنگی با طعم سیر و فلفل ........................
................................................ یک قاشق غذاخوری
سیر رنده شده ........................................... دو حبه
گوشت  چرخ کرده ...................................... 900 گرم
کچاپ ................................................... نصف پیمانه
سس آلو ........................................ یک چهارم پیمانه
پودر چیلی .................................. یک قاشق چایخوری
خامه ترش .............................................. 680 گرم
پنیر چدار یا پارمسان رنده شده ............... نصف پیمانه
پیاز خرد شده ..................................... به میزان الزم

  طرز تهیه 
۱. فر را با دمای ۳۵۰ درجه فارنهایت روشن کنید. در یک کاسه بزرگ، 
تخم مرغ، خرده های نان، قارچ، هویج، پیاز، ۳ قاشق غذاخوری کچاپ، 
خردل، ســس گوجه فرنگی با طعم فلفل و سیر و سیر را با یکدیگر 
مخلوط کنید. گوشت چرخ کرده را اضافه کنید و هم بزنید.٢. حدود ۱/۳ 
پیمانه مخلوط گوشت را در قالب های مافین بریزید. قالب ها را درون 
تابه بزرگی قرار دهید.۳. در یک کاســه کوچک، نصف پیمانه کچاپ، 
سس آلو و پودر چیلی را با یکدیگر مخلوط کنید. یک قاشق غذاخوری 
از سس را روی هر کدام از گوشت ها بریزید.4. آنها را به مدت 4۰ دقیقه 
در فر بپزید تا گوشــت به طور کامل مغزپخت شود.۵. در این فاصله 
پوره سیب زمینی درســت کنید. با اسکوپ کوچک بستنی، پوره های 
سیب زمینی را به صورت گرد روی گوشت ها بگذارید. روی آنها پنیر 
بپاشید و دوباره قالب را به مدت ۵ دقیقه به فر برگردانید تا پنیرها آب 
شــوند.۶. آنها را از فر خارج کنید و ۱۰ دقیقه کنار بگذارید تا خنک 

شوند. سپس با پیازکوهی خرد شده تزئین و سرو کنید.

مافین گوشت قلقلی 

زندگی مینیمالیستی مد جدید و البته متفاوتی از زندگی 
اســت که با تغییر دادن ســبک زندگی خود به زندگی 

مینیمالیستی، قطعا فوایدی برای شما خواهد داشت.
   مینیمالیسم راهی برای متوقف کردن سرسختی دنیای اطراف 
ماســت؛ ما در جامعه ای زندگی می کنیم که به ذخیره اجناس 
خود تکیــه می کند؛ ما مواد مصرفی، تملکات مادی، خرت و 
پرت، قرض، حواس پرتی و سر و صدا را کامل مصرف می کنیم 
آنچه که به نظر نمی رسد داشته باشیم، هر معنای دیگری است 

که در جهان ما باقی مانده است.
  با عادت به زندگی مینیمالیستی، می توانید چیزی را که الزم 
ندارید رها کنید تا بر آنچــه که واقعا الزم دارید تمرکز کنید، 
در این سبک زندگی کمتر، بیشتر است. چند مزیت آشکار از 
مینیمالیسم مانند تمیز کاری و استرس کمتر، کارهای خانگی 
منظم تر و پیدا کردن پول بیشتر وجود دارد، اما چند فایده که 
زندگی را تغییر می دهند نیــز می توان یافت. آنچه ما معموال 
درک نمی کنیم این است که وقتی ساده می گیریم، چیزی بیشتر 
از وســایل را حذف می کنیم. فقط برخی از مزایای زندگی با 

دارایی های کمتر را در نظر بگیرید:
۱. برای چیزهای مهم تر فضا ایجاد می کنید

    هنگامی که ما کشــوها و گنجه ها را پاک می کنیم، فضا و 
سالمتی را به وجود می آوریم. ما این احساس انفجاری را از 
دست می دهیم و واقعا می توانیم دوباره نفس بکشیم. فضا ایجاد 

کنید تا زندگی را به جای اشیا با معنا پر کنید.
۲. آزادی بیشتر با زندگی مینیمالیستی

   ذخیره کردن اجناس مثل لنگر کشتی است. ما آن را به خود 
و زندگی مان متصل می کنیم و همیشه از دست دادن اجناسمان 
وحشــت داریم. اجازه دهید آنهایی که اهمیتی ندارند بروند و 
آزادی را بیشتر از همیشه تجربه کنید: آزادی از حرص و آز، 

بدهی وسواس و کار بیش از حد.  

۳. تمرکز بر سالمت و سرگرمی در زندگی مینیمالیستی
   وقتــی وقت کمتری را در انبار خانــه می گذرانید و دیگر 
ناامیدانه تالش نمی کنید تا با خرت و پرت ها همراه باشــید، 
شروع به انجام کارهایی می کنید که دوست دارید، کارهایی که 
هیچ وقت به نظر نمی رسید برای آنها وقت داشته باشید. همه 
همیشه می گویند که زمان کافی ندارند، اما تا به حال هیچکدام 
از آنها ایستاده اند و نگاهی به آنچه وقت خود را صرف انجام 
آن می کنند، کرده اند؟   شــما می توانید یک روز با بچه هایتان 
لذت ببرید، به ورزشــگاه بروید، تمرین یوگا کنید، یک کتاب 
 خــوب بخوانید و یا به ســفر بروید هرچه دوســت دارید، 
مــی توانید انجام دهیــد، اما در عوض به خریدن وســایل 

فروشگاه ها می چسبید.
۴. زندگی مینیمالیستی و تمرکز کمتر بر دارایی های مادی

  همه چیزهایی که ما خود را در آنها محاصره می کنیم، صرفا 
 یک حواس پرتی اســت، ما کامال بی حوصله می شویم. پول 
نمی تواند شادی را بخرد، اما می تواند راحتی را بخرد پس از 
اینکه راحتی اولیه رضایت بخش شد، در آن جاست که تعلقات 
ما به پول باید پایان یابد. ما توسط رسانه هایی که وعده های 
شادی را از طریق اقدامات مادی گرایانه ارائه می دهند، بمباران 
شده ایم. جای تعجب نیست که هر روز مبارزه می کنیم در برابر 
این خواسته ها مقاومت می کنیم. این یک مسیر خالی است، شما 

را خوشحال نخواهد کرد.  

۵. آرامش ذهن بیشتر با زندگی مینیمالیستی
  هنگامی که ما به دارایی مادی می رســیم، اســترس ایجاد 
 می کنیم، زیرا همیشــه از، از دســت دادن آن ها می ترسیم. با 
ساده کردن زندگی خود، می توانید وابستگی خود به این چیز ها 
را از دست بدهید و در نهایت یک ذهن آرام و صلح آمیز ایجاد 
کنید. هر چه قدر چیزهای کمتری برای نگرانی داشته باشید، 

آرامش بیشتری دارید و این به همین سادگی است.  
۶. شادی بیشتر در زندگی مینیمالیستی

  هنگامی که زندگی خود را دگرگون می کنید خوشــبختی به 
طور طبیعی به وجود می آید، زیرا شــما نسبت به چیزهایی 
که بیشتر اهمیت دارند، متمایل می شوید.به وضوح وعده های 
دروغین را در همه درهم ریختگی ها می بینید، این مانند سپری 
شکســته در مقابل ماهیت واقعی زندگی است. شما از اینکه 
کارایی بیشتری داشته باشید خوشحال خواهید بود. با تمرکز 
بر اولویت های خود، تمرکز بیشتری می یابید. شما با کم کردن 

سرعت، لذت خواهید برد.
۷. ترس کمتر از شکست از تاثیرات زندگی مینیمالیستی

  هنگامی که شــما به انسان های ســاده زیست نگاه می کنید 
به خوبی متوجه می شــوید که هیچ ترســی درباره مادیات 
دنیوی ندارند، آنها ترسی ندارند. با ساده زیستی در هر آنچه 
می خواهید انجام دهید، می توانید پیشرفت کنید. اگر با ترس از 
دست دادن تمام دارایی های دنیوی خود نگران نباشید. بدیهی 
است که شــما باید اقدامات الزم برای داشتن سقفی بر روی 
سر را انجام دهید، اما شما همچنین می دانید که چیز کمی برای 

ترسیدن، به جز خود ترس دارید.
۸. اعتماد به نفس بیشتر در زندگی مینیمالیستی

  کل شیوه زندگی مینیمالیســتی فردیت و اعتماد به نفس را 
افزایش می دهد. این باعث می شود شما در جستجوی شادیتان 

بیشتر اعتماد به نفس داشته باشید.

برای آموزش مهارت صبر به کودکانتان 
در وهله اول خواسته های کودک خود را 
به تعویق بیندازید تا انتظار را درک کند 
همچنین برایش یک ساعت شنی تهیه 
کنید و بخاطر صبوری اش تشــویقش 

کنید.
 چگونه می توان به کــودکان صبوری و 
شکیبایی را آموخت؟ یکی از ۱۰ مهارتی 
که باید بــه کودکمــان بیاموزیم صبر و 
شکیبایی است، مهارتی که هر انسانی باید 
داشته باشــد و والدین باید در آموزش آن 
به فرزندشان تالش کنند و طبق آنچه در 
این مطلب گفته شــده است از راه صحیح 

پیش بروند.
۱. با گام کوچک شروع کنید:

  صبــر در واقــع یک مهارت اســت، 
بنابراین درســت مثل هر مهارت دیگری 
 نیــاز به تمرین دارد. کودکان صبور به دنیا 
 نمی آیند، اما با گذشت زمان،آن را یاد می گیرند 
خواســته های کودک خــود را به تعویق 
بیاندازید تا مهارت انتظار کشیدن را در او 
تقویت کنید و به کودک بفهمانید صبوری او 
با پاداش روبه رو خواهد شد.بی قراری از 
ناامنی و عدم اطمینان می آید.ما بی قراری 
 مــی کنیم چون یک چیــز را همین االن 
می خواهیم باور نداریم که با صبوری آن 
را بدست خواهیم آورد، کودکان هم همین 
حس را دارند. هنگامی که بچه ها به توجه 
نیاز دارند، به آنها بگویید که االن مشغول 
هســتید، اما بعد از پایان کار به او توجه 
خواهید کرد پس زمان مشخصی را ارائه 

دهید.  

۲. یک تایمر را تنظیم کنید:
  مفهوم اندازه گیــری زمان برای بچه ها 
جدید است، به ویژه اگر آنها جوان باشند  ؛ 
درک ۵ دقیقه یا 4۵ دقیقه برای آنها دشوار 
است. به بچه ها نمونه های بصری بدهید تا 
آنهــا را در درک زمان راهنمایی کنید. اگر 
بچه ها زمان را از طریق ساعت شنی ببینند، 
ارتباط بسیار بصری با زمان ایجاد می کنند 
البته، تایمر های دیجیتال هم مفید اســت.
هنگام زمان بازی کودک ناگهان نگویید« 
آماده شو باید برویم« محیط را پراسترس 
می کنید ؛ کودکان نمی توانند احساسات 
خود را با زمان وفق دهند همین موضوع 

باعث بی قراری می شود.
 ۳. صبوری را تشویق کنید:

   از آنجا که صبر و شکیبایی یک مهارت 
اســت، ما باید به طور مداوم آن را تقویت 
 و اذعــان کنیم ، تقویت مثبــت یکی از 
قــوی ترین انگیــزه ها بــرای کودکان 
و بزرگســاالن اســت.هنگامی که بچه 
 ها حتــی برای مــدت کوتــاه صبوری 
می کنند، آنها را تشــویق کنید شما الزم 
نیســت که آنها را با »جایزه« )مانند یک 
اســباب بازی( پاداش دهید.فقط به آنها 
 بیاموزیــد هر کس صبــوری کند پاداش 
می گیرد. تقویت کالمی برای بچه ها عظیم 
اســت بگذارید آنها بدانند که متوجه صبر 
آنها شده اید، نشان دهید که با استقامت و 

استعداد آنها تحت تاثیر قرار می گیرید.
 ۴. بی قراری را نیز تشویق کنید:

  اغلب هنگامی که مشغول کارهای روزمره 
زندگی هســتیم کودکان خود را فراموش 

میکنیم ، رفتارهای پرخاشگرانه نشانه ای 
از احساس نادیده گرفتن است.اگر فرزند 
شما با صبوری می جنگد،نشان دهنده آن 
است که رســیدن به مهارت صبوری کار 
دشواری است پس کامال طبیعی است که با 
طوالنی شدن زمان برای رسیدن به خواسته 
خود عصبی و بی قرار شویم.بزرگساالن 
 همیشه این احساس را دارند بنابراین وقتی 
بچه های شــما می گویند »من نمی توانم 
صبر کنم! کار سختی است« به آنها بگویید 
که حرفشــان را شــنیده و درک میکنید. 
توضیح دهید کــه انتظار بخش بزرگی از 

رشد است و صبوری گاهی الزم است.
 ۵. صبوری را به بازی تبدیل کنید :

  بازی ســرگرم کننده ترین روش است. 
بنابراین، باعث کاهش استرس و تحریک 
صبر و شکیبایی می شود ؛ زمانی که انتظار 
یک سرگرمی »چالشی« می شود، زمان به 
ســرعت می گذرد. بچه ها یاد می گیرند 
خودشان را منحرف کنند و وقتی که انتظار 
تمام می شود، بیش از حد احساس آرامش 

می کنند.
 ۶. لذت بردن از فعالیت های آرام:

  در دنیای امروز، بسیاری از فعالیت ها در 

مورد سرعت هستند ،بازی های ویدئویی 
سریع، سرعت اینترنت فوری. متأسفانه،این 
شرایط همه ما را بسیار بی تاب می کند.با 
انجام فعالیت هایی که کمی کندتر هستند، با 
سرعت سریع مقابله کنید مثل بازی های 
قدیمی تخته ای، که بســیار طوالنی تر از 

بازی های ویدئویی است.
 ۷. توقف و بو کشیدن گل ها:

  بچه ها به خاطــر درک ذهنی در لحظه 
با تشویق فعالیت های حسی و مشاهدات، 
یاد می گیرند.هنگامی که بچه ها با انتظار 
کشیدن احســاس ناامیدی می کنند، آنها 

را تشــویق کنید تا به اطــراف نگاه کنند.
آنها چه می بینند؟ آنها چه می شــنوند؟ 
هنگامی از زمان برای نگاه کردن به دنیای 
 جهان استفاده می کنیم، منطقی تر میشویم. 
فعالیت های حسی مانند بازی کردن با ماسه 
ها فعالیت های آهسته ای هستند ، بچه ها 
را تشویق کنید تا در مورد احساسشان فکر 

کنند.
 ۸. الگوی صبوری :

  ما الگوی صبوری کودکان هســتیم، کار 
دشواری است ، بسیاری از ما وقتی سرعت 
اینترنت پایین می آید عصبی میشویم، یا در 
شرایط دیگر. زمان کاالیی گرانبها است ما 
می خواهیم حداکثر استفاده از زمان را داشته 
باشــیم.کودکان و نوجوانان ما را مشاهده 
می کننــد و به همین دلیل در فعالیت های 
خود عجله دارند. الگوی صبوری بودن کار 
سختی است. اما وقتی که در زمان معین به 
خواسته خود می رسیم ،هیچ هدفی برای 
صبر کردن باقی نمی ماند ، شاید نیاز باشد 
اهداف خــود را به بخش های کوچک تر 
تقسیم کنید.ممکن است نیاز باشد اهداف 
خود را مرور کنیــد ، یک هدف بزرگ را 
تجسم کنید و مدل سختی کار، پشتکار و 
صبر را شبیه سازی کنید.آرام باشید و یاد 
بگیرید برای بدست آوردن خواسته خود 
صبوری کنید. اگر زمــان برایتان طوالنی 
شد از راه کارهایی که برای تشویق کودکان 
اســتفاده می کنید پیروی کنید.صبر عادت 
اســت که کیفیت آن به مرور زمان بهبود 
میابد، کودکان و بزرگساالن می توانند با هم 

کار کنند تا مزایای صبر را بیاموزند.

  
اگر در آشپزخانه خودتان با هر کدام از وسایل 
یا مواد غذایی زیر مواجه شدید، هرچه سریع تر 

آنها را دور بریزید.
   آشپزخانه قلب هر خانه ای است و ما زمان زیادی 
را در این قســمت از خانه می گذرانیم. بنابراین، 
عجیب نیســت که تعداد زیادی از وسایل، ابزارها 
یا مواد غذایی مختلف در آشــپزخانه جمع شده 
باشند. اما الزم نیست برای مرتب سازی آشپزخانه 
تا فرا رسیدن سال نو صبر کنید. اگر در آشپزخانه 
خودتان با هر کدام از وســایل یا مواد غذایی زیر 

مواجه شدید، هرچه سریع تر آنها را دور بریزید.
۱. اسکاچ قدیمی

  بعضی افراد ترجیح می دهند از آب و صابون برای 
شستن اسکاچ های قدیمی آشپزخانه کمک بگیرند، 
یا آنها را درون ماشین ظرف شویی بگذارند یا اینکه 
آنها را برای ضدعفونی سازی درون مایکروویو قرار 
دهند )البته اســکاچ دارای فلز هرگز نباید درون 
مایکروویو قرار بگیرد(. اما مطالعه ســال ٢۰۱۷ 

مجله Nature نشــان می دهد که اسکاچ های 
کهنه دارای باکتری ماراکسال هستند. این باکتری ها 
می تواند خطــر ابتال به بیماری ها را در افرادی که 

سیستم ایمنی ضعیفی دارند،  افزایش دهد.
۲. تخته برش فرسوده

  داشتن چند تخته برش جداگانه برای گوشت های 
خام، سبزیجات، نان و... ترفند ایمن و مهمی برای 
جلوگیری از مســمومیت های غذایی اســت. اما 
شیارهایی که به مرور زمان روی تخته برش ظاهر 
می شوند، نشانه فرسودگی بیش ازحد تخته برش 
هستند و به شما می گویند که باید تخته برش جدید 
بخرید. این شیارهای شــکل گرفته در تخته های 
فرسوده به سختی تمیز می شوند و می توانند به محل 
مناسبی برای رشــد باکتری های بیماری زا تبدیل 

شوند.
۳. ظروف قدیمی غذاخوری

   شــاید شــما هم ظروف قدیمــی خاصی در 
آشپزخانه داشته باشید که دچار ترک خوردگی یا 
فرسودگی آشــکار شده اند اما همچنان به استفاده 
از آنهــا ادامه می دهید. این ظــروف باید هرچه 
سریع تر دور ریخته شوند زیرا تکه های پالستیکی 
چنیــن ظروفی می توانند به مایعــات داغ تبدیل 
شــوند و به درون غذا راه پیــدا کنند، درحالی که 
تکه های ظروف چوبــی هم به صورت خرده های 
کوچک وارد غذا می شوند. عالوه بر اینها، ظروف 
قدیمی مانند تخته برش فرسوده دارای شیارهای 
دسترس ناپذیری هستند که تمیز کردن آنها بسیار 
سخت است درحالی که فضای مناسبی هم برای 

رشد باکتری ها فراهم می کنند.
۴. ادویه های قدیمی

  اگر به آشپزی عالقه دارید و عاشق طعم و بوی 
ادویه ها هســتید، به احتمال زیاد تعداد زیادی از 
ادویه ها در آشــپزخانه شما قرار گرفته اند. اما این 
ادویه ها مانند هر محصول غذایی دیگری نمی توانند 
برای همیشه ســالم بمانند و استفاده از ادویه های 
بیش  از حد قدیمی به هیچ وجه توصیه نمی شــود.

اســتانداردهای جهانی می گویند کــه ادویه های 
کامل و آسیاب نشده می توانند بین ٢ تا 4 سال در 
شرایط نگهداری صحیح دوام بیاورند، درحالی که 
ادویه های آسیاب شده در شرایط نگهداری صحیح 
فقط بین ٢ تا ۳ ســال دوام دارند. با این حال،  در 
طی همیــن مدت هم ممکن اســت طعم و بوی 

ادویه ها ضعیف تر شــود. اگــر ادویه ها در دمای 
اتاق، در فضای خشــک و خنک و به دور از نور 
آفتاب نگهداری نشوند، قطعا خیلی سریع تر فاسد 

می شوند.
 ۵. روغن پخت وپز کهنه

  روغن پخت وپز بــه اندازه ای که خیلی ها تصور 
می کنند، ماندگاری ندارد. ایــن روغن ها به مرور 
زمــان کهنه و ترش می شــوند و کیفیــت اولیه 
خودشان را از دست می دهند. درحالی که بعضی 
از روغن های پخت وپز می توانند تا یک سال پس 
از باز شدن دوام بیاورند، اما همه انواع آنها تا این 
اندازه ماندگاری ندارند. بــرای مثال، یک بطری 
روغــن زیتون پس از باز شــدن فقط تا چند ماه 
کیفیت اصلی خودش را حفــظ می کند. بنابراین، 
اگر روغن های خیلی قدیمی هنوز در کابینت های 
آشپزخانه شما باقی مانده اند، وقتش رسیده است که 

آنها را دور بریزید. 

چه زمانی که درحال قدم زدن در پارک هستید و چه زمانی 
که در فضای آزاد روی نیمکت نشسته اید، پرتوهای UVA و 

UVB خورشید می توانند به پوست شما آسیب برسانند.
    با کمک ۵ ترفند زیر همیشه می توانید از پوست خود در تابستان 
محافظت کنید.عوامل تهاجمی زیست محیطی مانند آلودگی هوا 
می توانند پیامدهای مخرب خودشان را برای پوست داشته باشند. 
بنابراین پس از یک روز آفتابی و طوالنی که به خانه برمی گردید، 
باید به پوست تان رســیدگی کنید تا مانع شکل گیری لکه های 
 پوســتی تیره، خطوط ریز، چین وچروک ها و... شوید. با کمک 
۵ ترفند زیر همیشــه می توانید اوقات تابستانی خوبی را سپری 

کنید.  
۱. همه آلودگی ها را پاک کنید 

  پس از یک روز طوالنی در فضاهای خارج از خانه، پوســت 
شدیدا به یک پاک کننده یا شوینده باکیفیت و کامل نیاز دارد. یک 

دلیلش این است که آمیختگی ذرات ضدآفتاب ها با ذرات تعریق 
تابستانی می تواند پوست را چسبناک کند و شرایط نامناسبی برای 
آن به وجود بیاورد.  پس پاکسازی کامل و صحیح به جداسازی 
همه ذرات آلودگی، چربی ها و... از پوســت کمک می کند. پس 
بالفاصله پس از رسیدن به خانه در ساعات عصر، حتما از یک 
پاک کننده یا شوینده باکیفیت برای شستن صورت استفاده کنید.  

۲. از مرطوب کننده کمک بگیرید 
  تماس بیش ازحد با نور خورشید می تواند شدیدا باعث خشکی 
پوست شود. بنابراین پس از پایان شست وشو و پاکسازی، از یک 
کرم آبرسان صورت کمک بگیرید. بهترین حالت هم این است که 
پوســت هنگام به کارگیری مرطوب کننده کمی نمدار و مرطوب 

باشد تا بتواند ذرات مرطوب کننده را به خوبی جذب کند.  
۳. از آلوئه ورا استفاده کنید 

  اگر احســاس می کنید که بیش  از حــد در معرض تماس با 
نور خورشــید بوده اید و پوســت صورت تان کمی ملتهب شده 
اســت، می توانید از ژل آلوئه ورا استفاده کنید. این ژل نه تنها به 
پوست آبرسانی می کند بلکه مثل یک سپر محافظت کننده عمل 
می کند و احساس تسکین موقتی به وجود می آورد. البته ظرفیت 
شاداب کننده و طراوت بخش آلوئه ورا هم نباید نادیده گرفته شود.

۴. ماسک آبرسان صورت را امتحان کنید 
  اگر به  دنبال آبرســانی بیشتر هستید، بهتر است از ماسک های 

آبرســان صورت استفاده کنید. فرموالســیون این ماسک ها به 
گونه ای اســت که احساس خنکی به پوست می دهند و رطوبت 
بیشتری را به پوســت اضافه می کنند. البته برای استفاده از این 
ماسک ها ابتدا باید پوست صورت را بشویید و تمیز کنید. پس 
از به کارگیری ماسک هم باید ۱۵ دقیقه منتظر بمانید، بعد ماسک 
را بردارید و باقیمانده سرم ماسک را روی پوست صورت ماساژ 

بدهید.  
۵. رسیدگی به لب ها را فراموش نکنید 

   وقتــی که همه مراحل باال را انجام دادید، از یک اســکراب 
لب برای جداسازی سلول های پوســتی مرده از سطح پوست 
لب کمک بگیرید تا طراوت و شادابی به لب های شما بازگردد. 
بعد هم از یک نرم کننده آبرســان مخصوص لب ها استفاده کنید 
تا محافظت از پوســت آسیب پذیر و احتماال خشک شده لب ها 

به خوبی انجام بگیرد.  

۵  ترفند ساده برای مراقبت از پوست در روزهای آفتابی

هرچه سریع تر این ۵ وسیله را از آشپزخانه تان بیرون بیندازید 

بهترین راه برای آموزش صبر و شکیبایی به کودکان 

۸   مزیت فوق العاده زندگی مینیمالیستی ؛ مد جدید و متفاوت

ظرفی که نگهداری آبلیمو
 در آن خطرناک است

برای نگهداری آبلیموی تازه و طبیعی در منزل باید آن را در ظروف 
مناسب و بی خطر بریزید و در دمای مناسب یخچال قرار دهید تا 

کپک نزند.
  بســیاری از ما در فصل لیمو ، آب لیموی طبیعی تهیه می کنیم تا 
بتوانیم به مدت طوالنی از آن استفاده نماییم. اما اگر آبلیمو به درستی 
نگهداری نشوند ، تغییر رنگ و مزه می دهد و کپک می زند. بنابراین 
آبلیمو را باید در ظروف مناســبی نگهداری کنیم تا برای ســالمت 

مصرف کنندگان مشکل ایجاد نکند. 
    بهترین ظرف برای نگهداری آبلیمو

    مناسب ترین ظروف برای نگهداری آبلیمو ظروف شیشه ای هستند 
زیرا آبلیمو با این ظروف واکنشــی نشان نمی دهد. پس بهتر است 
پس از خرید لیمو های درشــت و سالم و آبگیری آنها، آب لیموی 
تازه را درون ظروف شیشه ای دردار بریزید.قبل از ریختن آب لیمو 
 در این ظروف ابتدا شیشه را داخل آب جوش قرار دهید تا آنزیم و 
باکتری های موجــود در آن، از بین برود.با انجام این کار، قارچ ها 
امکان رشد را از دست می دهند و در نتیجه احتمال کپک زدن این 
مواد هم کاهش چشم گیری می یابد.برای اینکه آبلیموی شما کپک 
نزند حتما باید درب ظرف را بگذارید تا هوا به داخل آن راه پیدا نکند. 
همچنین آبلیمو را باید تا نزدیکی لبه ظرف پر کنید و مقدار خیلی کم 
لبه شیشه را خالی بگذارید و سپس درپوشی روی آن قرار دهید تا 
با ایجاد خالء، اکسیژن به داخل محصول راه نیابد و جایی برای رشد 
کپک ها وجود نداشته باشد. ظروف شیشه ای بهتر است تیره باشند تا 

کمتر نور را از خود عبور دهند.
       ظروف پالستیکی برای نگهداری آبلیمو ممنوع

   بــرای نگهداری آبلیمو از ظروف پالســتیکی یا بطری های آب 
معدنی استفاده نکنید؛ زیرا مواد اسیدی موجود در آبلیمو می تواند با 
دیواره ظروف پالستیکی فعل و انفعاالت نامطلوبی ایجاد کند و سمی 

و سرطان زا شود.
     آبلیمو را در بطری های بزرگ تر از دو لیتر نگه ندارید

   آبلیمو را در بطری های بزرگ تر از دو لیتر نگه ندارید زیرا از آب 
لیمو در منازل به عنوان چاشنی و طعم دهنده غذایی و بسیار اندک 
استفاده می کنند و وقتی مقادیر زیادی در ظرف های حجیم نگهداری 
می شود، احتمال نگهداری آن در شرایط نامناسب بسیار می شود و 
خود این موضوع باعث اکسیده شدن آبلیمو و آسیب به مواد مفید آن 
می شود.آبلیموهای اکسیده شده هیچگونه ارزش غذایی ندارند و از 
نظر ظاهری نیز رنگ این آبلیموها تغییر می کند و تغییر شکل در پی 

خواهد داشت.
     نکات نگهداری آبلیمو

    بخــش رازهای خانــه داری نمناک توصیه می کند آبلیمو را در 
ظرف مناسب ریخته و در جای خنک و دور از آفتاب نگهدارید. اگر 
آبلیمو در آفتاب نگهداری شود، باعث ایجاد تغییرات شیمیایی در آن 
می شود زیرا ویتامین C موجود در آبلیمو به نور و حرارت حساس 
است و در برابر نور آفتاب از بین می رود.بهترین دما، برای نگهداری 

آبلیمو دمای یخچال است.

►

►

►

►
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حوادث جهان
قتل۱22زنطییکسالدرفرانسه

   در پی افزایش زن کشی در فرانسه؛ شمار زنان به قتل رسیده در 
این کشور طی یک سال به ۱٢٢ نفر رسید.وزرات کشور فرانسه آمار 
جرم زن کشــی در سال ٢۰٢۱ را منتشر کرد. براساس این گزارش، 
شمار زنانی که توسط همسران و همسران سابقشان به قتل رسیده اند، 
٢۰ درصد افزایش داشــته است.براساس داده های این گزارش که 
با عنوان »قتل های خشــن در میان زوج ها« منتشر شده، در سال 
٢۰٢۱ عالوه بر ۱٢٢ زن، ٢۱ مرد هم از سوی همسران و همسران 
سابق شان کشته شــده اند.وزارت کشور فرانسه می گوید نتایج این 
گزارش نشــانگر افزایش شمار قتل های خانوادگی نسبت به دوره 
پیش از خانه نشینی ناشی از ویروس کرونا و دوره قرنطینه اول است. 
به این ترتیب در ســال گذشته و به صورت میانگین هر دو روز و 
نیم یک بار، یک قتل خانوادگی در فرانسه ثبت شده است.همچون 
سال های قبل، زنان؛ قربانی اصلی قتل های خانوادگی هستند. در سال 
٢۰٢۰، یکصد و دو و در سال ٢۰۱۹، یکصد و چهل و شش زن در 
خشونت های زوج ها جان باخته بودند.پژوهش امسال وزرات کشور 
فرانسه نشانگر آن است که پروفایل مجرمان نسبت به سال های قبل 
تغییری نکرده است: قاتالن عمدا مردان متاهل، با تابعیت فرانسوی، 
۳۰ تا 4۹ ساله و بیکار هستند. مردان باالی ۷۰ سال هم در جایگاه 
بعدی رده بندی سنی همسرکشان قرار دارند. فراتر از مسئله قتل، از 
هر سه زن، یک نفر)۳٢درصد( قربانی خشونت خانگی بوده است. 
در این گروه، ۶4 درصد خشــونت را گزارش کرده و ۸4 درصد از 
زنانی که ســاکت نمانده اند، از ضارب یا آزاردهنده خود به پلیس 
شکایت کرده اند.همین گزارش نشان می دهد که در یک سوم موارد، 
مجرم تحت تاثیر الکل، مواد مخدر و داروهای روان درمانی، مرتکب 

جرم شده و قوه تشخیص سالمی نداشته است.
تیراندازیدرآمریکادوکشتهبرجاگذاشت

   آمریکایی ها بعنوان مســلح ترین مردم جهان، هر هفته شاهد 
تیراندازی های مرگبار هستند که در تازه ترین خشونت مسلحانه، دو 
نفر کشته و چهار تن دیگر مجروح شدند. تیراندازی یک فرد مسلح 
به مرکز بی خانمانان در ایالت کنتاکی آمریکا منجر به کشــته شدن 
دستکم دو نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.تیراندازی در مرکز 
هاربر هاوس در هندرسون آغاز شد. مقامات محلی از ارائه اطالعات 
درباره هویت قربانیان و وضعیت آنان خودداری کردند.مرکز پلیس 
هندرسون، شخص مظنون به تیراندازی به نام کنت گیبس را دستگیر 
کرد.به گفته شان مک کینی رئیس پلیس هندرسون، شخص مظنون 
هنگام دستگیری مسلح بود.تحقیقات درباره این تیراندازی در حال 

انجام است.
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حوادث

 سرویس حوادث// مرد كینه جو كه شش عضو خانواده برادرش را در روستای عزیزآباد بخش خاوه شهرستان دلفان 
) استان لرستان( كشته بود، دستگیر شد.

    اواخر هفته گذشته خبر قتل عام یک خانواده ۶ نفری به پلیس اعالم شد. در بررسی ها مشخص شد مردی ۳۶ 
ساله به علت اختالف مالی با یک کالشنیکف به منزل برادر بزرگتر خود رفته و عالوه  بر برادرش، همسر و چهار 
فرزند او را کشته است. پس از اطالع از مخفیگاه متهم بالفاصله مأموران فرمانده انتظامی شهرستان دلفان به محل 
اعزام شدند و قاتل را در یکی از روستا های اطراف شهر نورآباد دستگیر کردند. فضل اله منصوری، فرمانده انتظامی 
شهرستان دلفان در این باره گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری 
خانوادگی بر سر اختالفات ملکی در شهرستان دلفان بالفاصله سه اکیپ از مأموران انتظامی در محل حاضر شدند 
و مشخص شد دو برادر به علت اختالفات خانوادگی و ملکی با یکدیگر درگیر شده اند و یکی از برادران با سالح 
گرم پنج نفر از اعضای خانواده برادرش را به قتل رسانده و یک نفر را نیز مجروح کرده که بالفاصله به بیمارستان 
منتقل شد اما با وجود تالش های صورت گرفته توسط کادر درمان، وی نیز به علت شدت جراحات وارده فوت 

کرد. قاتل فراری نیز در کمتر از یک ساعت در مخفیگاهش و طی یک عملیات ضربتی دستگیر شد. 

مرد کینه جو خانواده برادرش را قتل عام کرد

  
    

از روزی كه به دلیل اضافه وزن، خودم را به تیغ جراحی سپردم دچار عارضه های وحشتناكی شدم 
كه زندگی مشتركم را به شدت تحت تاثیر قرار داد و اكنون همسرم قصد دارد با زن دیگری ازدواج 

كند ...
این ها بخشی از اظهارات زن ۵۰ ساله ای است که مدعی بود با یک تصمیم اشتباه زندگی اش را به تباهی 
کشیده است. او که برای شکایت از شوهرش وارد کالنتری شده بود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
گفت: ٢۸ سال قبل »کرامت« به خواستگاری ام آمد. او شغل آزاد داشت و جوانی سر به راه بود، من هم 
که بعد از گرفتن دیپلم به امور خانه داری مشغول شده بودم با صالحدید بزرگ ترها پای سفره عقد نشستم 
و با او ازدواج کردم، روزگار خوبی داشتم و به این زندگی مشترک عشق می ورزیدم وقتی صاحب یک  
دختر و پسر هم شدم شیرینی زندگی مان بیشتر شد در این سال ها اگرچه من به وضعیت ظاهری خودم 
بیشتر اهمیت می دادم و مراقب بودم تا دچار اضافه وزن نشوم اما متاسفانه این مشکل گریبانم را گرفت 
و زندگی ام را نابود کرد. ماجرا از حدود چهار ســال قبل زمانی آغاز شد که به دلیل مرگ پدرم دچار 
افسردگی شدید شدم و به پرخوری روی آوردم به طوری که در مدت زمان کوتاهی ۳۵ کیلو اضافه وزن 
پیدا کردم و مسیر زندگی ام عوض شد همه تالشم را به کار گرفتم تا با رژیم غذایی خودم را الغر کنم اما 
موفق نشدم، از انواع قرص ها و داروهای کاهش وزن که در شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شد استفاده 
کردم ولی نه تنها کاهش وزن نداشتم بلکه عوارض زیاد آن ها نیز آزارم می داد در این شرایط مدام از 
سوی همســرم سرزنش می شدم و او همواره چاقی مرا به رخم می کشید و تحقیرم می کرد. دیگر از 
خودم بدم می آمد، در وضعیت بدی قرار داشتم چرا که دیگر همسرم توجه زیادی به من نمی کرد و آرام 
آرام ارتباط عاطفی ما به سردی گرایید این گونه بود که با یک تصمیم احمقانه خودم را به تیغ جراحان 
زیبایی سپردم تا شاید از این مخمصه رهایی یابم و الغر شوم. باالخره با استفاده از دفترچه های بیمه عمل 
جراحی انجام دادم و میلیون ها تومان پول پرداخت کردم ولی با گذشت زمان و در حالی که الغر شده 
بودم اما اضافه پوست زیادی در پیکرم به وجود آمد و به طرز بسیار زشتی دچار افتادگی پوست شدم از 
آن روز به بعد همسرم از این وضعیت به شدت ابراز ناراحتی کرد و دیگر همان ارتباط سرد هم به طالق 
عاطفی انجامید، حاال کرامت به چشمانم خیره می شد و به صراحت ادعا می کرد عالقه ای به من ندارد. 
از آن زمان به بعد ناسازگاری و درگیری های ما شدت گرفت تا جایی که فهمیدم او با زنان غریبه ارتباط 
دارد وقتی پیام ها و تصاویر درون گوشی همسرم را به خودش نشان دادم به شدت عصبانی شد و مرا از 
خانه بیرون انداخت. من هم نزد مادر پیرم رفتم تا از او مراقبت کنم در همین روزها بود که دخترم نیز پای 
سفره عقد نشست و ازدواج کرد. اما درگیری های خانوادگی ما همچنان ادامه داشت به طوری که من در 
یک هتل ساکن شدم و همسرم را به حال خودش رها کردم. امیدوار بودم کرامت از تصمیم ازدواج با یک 
زن دیگر منصرف شود اما نه تنها این گونه نشد بلکه او مرا که به خانه رفته بودم کتک زد و بیرون انداخت 
 این درحالی اســت که من دوست ندارم خانواده دامادم در جریان اختالفات خانوادگی ما قرار بگیرند 
و ... با وجود این به زنان جوانی که  مشکل چاقی دارند توصیه می کنم با کارشناسان آگاه و متخصص 

مشورت کنند و خودشان به صورت هیجانی و تحت تاثیر تبلیغات دیگران تصمیم های احمقانه نگیرند.

زنی در مخمصه وحشتناک اضافه وزن! 
در امتداد تاریکی

   

ســرویس حوادث// دختر جوان وقتی برای انجام »تتو« بــه خانه مرد جوان رفت، 
نمی دانست چه سرنوشت شومی در انتظارش است.

    چند روز قبل دختر جوانی به پلیس مراجعه کرد و گفت: مدتی قبل در اینستاگرام 
با مردی آشنا شدم که در کار تتو بود. مرد جوان به نام حمید پیشنهاد داد که اگر به 
عنــوان مدل به خانه اش بروم هیچ هزینه ای برای تتو از من نخواهد گرفت. او ادامه 

داد: با پیشنهاد مرد تتوکار راهی خانه اش شدم اما به محض ورود حمید در را بست 
و مرا کتک زد و مــورد آزار و اذیت قرار داد. او مرا در خانه اش حبس کرد و بعد 
از چند ســاعت وقتی حالم بد شده بود، مرا سوار خودرو کرده و در خیابان رهایم 
کرد. رهگذران مرا نیمه هوش در کنار خیابان دیده  و به بیمارســتان انتقال دادند. با 
شکایت دختر جوان مشخص شد متهم هم صفحه اینستاگرامش را بسته و هم تلفن 
همراهش را خاموش کرده است. بنابراین پرونده ای در شعبه یازدهم دادسرای امور 
جنایی تهران تشکیل شــد و بازپرس حمیدرضا رستمی دستور تحقیقات در این 

خصوص را صادر کرد.

ســرویس حــوادث//  رئیس پلیس 
راه فرماندهــی انتظامی كیش گفت: 
مالکان ۳۰۷ خــودروی دارای بیش از 
۳۰ میلیون ریال جریمه در این جزیره 

اخطار توقیف دریافت كردند. 
  سرهنگ مهدی توانگر اظهار داشت: 
برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات 
راهنمایــی و رانندگی مصوب ســال 
۱۳۹۰خودروهای دارای خالفی بیش 
از ۳۰ میلیون ریال بصورت سیستمی 
توقیف آنها ثبت و توقیف می شــوند.
وی با تقاضا از شــهروندان خواست 
نسبت به اســتعالم خالفی خودروی 
خود از سامانه ترافیک کیش به آدرس 
مراجعه   https://traffiC.kish.ir
و به منظور جلوگیری از توقیف خودرو 
جرایم را پرداخت کنند.وی افزود: در 
این راستا به منظور رفاه حال شهروندان 
در صــورت به روز بــودن اطالعات 

و درج صحیــح شــماره تماس فعال 
مالکین در سامانه پلیس راهور کشور 
به دارندگان خالفی بیش از ۳۰ میلیون 
ریال  پیامک ارسال و فرصت یک ماهه 
به آنان داده شــده است.توانگر گفت: 
پلیس راهور کیش با همکاری شرکت 

عمران، آب و خدمات این جزیره در 
هفته جاری به مالکان ۳۰۷ خودروی 
دارای خالفی بیش از ۳۰ میلیون ریال 
در کیش پیامک ارسال شده و دارندگان 
خالفی تا اول مهرماه فرصت پرداخت 
دارنــد در غیر این صورت به صورت 

سیســتمی توقیف خودروی آنها ثبت 
خواهد شد.وی یادآور شد: افرادی که 
پیامک ثبت تخلفات برای آنان ارسال 
نمی شود برای به روز رسانی اطالعات 
همه روزه از ســاعت هفت تا ۹ صبح 
می توانند به همراه مدارک هویتی خود 
و خودرو به مرکز شماره گذاری پلیس 

راهور مراجعه کنند. 
   به گــزارش ایرنــا، رییس پلیس 
راهور کیش افزود: پلیس راهنمایی و 
رانندگی فرماندهی انتظامی ویژه کیش  
با سامانه ۱٢۰ بصورت ٢4ساعته در 
خدمت کیشــوندان اســت.هم اکنون 
در جزیــره کیش بیــش از ۱۹ هزار 
دســتگاه خودرو وجود دارد که ۶۹۰  
 دستگاه آن تاکسی،  ۱۱۰ دستگاه آن 
مینی بوس و ون، ۶۵ دستگاه کامیونت 

و بقیه شخصی است.

تتو رایگان ترفندی برای نقشه شوم

مالکان 3۰۷ خودروی دارای بیش از 3۰ میلیون جریمه در کیش اخطار گرفتند

سرویس حوادث // دادستان مركز استان هرمزگان 
جزئیات پرونده سرقت ســوخت از خط لوله انتقال 
فرآورده های نفتی بندرعباس و جان باختن دو نفر 

در این حادثه را تشریح كرد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ دادســتان مرکز اســتان 
هرمزگان از جان باختن دو نفر حین سرقت سوخت از 
خط لوله انتقال فرآورده های نفتی بندرعباس در محدوده 
آبگرم گنو خبر داد.علیرضا احمدی منش در تشــریح 
جزئیات این خبر اظهارداشت: در پی گزارش ضابطین 
در خصوص قصد قاچاقچیان سوخت برای تعرض به 
خط لوله انتقال فرآورده های نفتی بندرعباس، دستورات 

ویژه ای در این خصوص صادر شد. وی در ادامه افزود: 
با بررسی های دقیق تر مشخص شد قاچاقچیان سوخت 
در محدوده آبگرم گنو در پوشــش محل نگهداری دام 
اقدام  به حفر تونلی به طول ۸۰ متر و عمق حدود پنج 
متر نموده اند و پس از رســیدن به مسیر اصلی انتقال 
فرآورده های نفتی بندرعباس و ایجاد حفره در لوله، از 
طریق انشعابی به طول ۸۰۰ متر، سوخت های مسروقه 
را به محل بارانداز منتقل نموده اند.دادستان بندرعباس 
تصریح کرد: این افراد پس از اتمام عملیات حفاری و 
اتصال انشــعاب، عملیات برداشت غیرمجاز و سرقت 
سوخت را آغاز نموده اند اما به دلیل جمع شدن حجم 

زیاد گاز در این تونل نتوانســته اند کار خود را به اتمام 
برسانند و دو نفر از عوامل قاچاقچیان نیز در این حادثه 
جان خود را از دست داده اند.احمدی منش خاطر نشان 
کرد: در محل مورد نظر ۱۸۱ رأس گوسفند قاچاق هم 
کشف و تحویل کشتارگاه شده است.وی با اشاره به مفاد 
ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسالمی، یادآور شد: ۸ نفر در 
این رابطه به اتهام اخالل در تأسیسات عمومی دستگیر 
شــده اند که با صدور قرار تأمین کیفری جهت تکمیل 
روند تحقیقات و سیر مراحل قانونی در بازداشت به سر 
می برند.دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان 
همچنین بیان داشــت: به منظور بررسی ابعاد مختلف 
موضوع و جهت شناســایی و دستگیری عوامل پشت 
پرده، دستورات الزم خطاب به پلیس آگاهی بندرعباس 
صادر شــده  که نتایج آن پس از تکمیل روند تحقیقات 

متعاقبًا اطالع رسانی خواهد شد.

جزئیات سرقت از خط لوله انتقال فرآورده های نفتی بندرعباس ؛

 دو سارق سوخت در تونل جان باختند

سرویس حوادث// دو برادر كه به خاطر تصاحب سهم 
2۰ میلیارد تومانی عمه شان از یک باغ، او و شوهرش را 

ربوده بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.
   مدتــی قبل راننده کامیونی کــه در یکی از جاده های 
اســتان مرکزی در حال حرکت بود، با صحنه عجیبی 
مواجه شد. او خودروی ســمندی را دید که از کنارش 
گذشتند و دو مرد در صندلی جلو نشسته و زن میانسالی 
روی صندلی عقب دراز کشیده بود. وقتی خودرو جلوتر 
رفت راننده کامیون ناگهان متوجه شد در صندوق عقب 
خودروی سمند کمی باز شد و مردی که داخل صندوق 
عقب حبس شده بود سعی داشت با اشاره از او بخواهد 
با پلیس تماس بگیرد.راننــده کامیون بالفاصله با ۱۱۰ 
تماس گرفــت و موضوع حبس مرد میانســال داخل 
خودروی ســمند را گزارش کرد. هنوز چند دقیقه ای از 
اعالم این ماجرا به پلیس و درخواســت کمک نگذشته 
بود که ناگهان خودروی سمند از جاده خارج شد تا وارد 
یک مسیر فرعی شود وقتی خودروی سمند برای پیچیدن 
به جاده خاکی سرعتش را کم کرد راننده کامیون با دیدن 
این صحنه به مرد میانسال اشاره کرد تا خودش را بیرون 
بیندازد. با کمک راننده کامیون مرد میانسال نجات یافت و 
خود را به پلیس رساند. او در تحقیقات گفت: سرنشینان 
سمند من و همسرم را ربوده بودند اما من فرار کردم. وی 
درباره علت این ماجرا گفت: سه دانگ از باغی در یکی 
از روستاهای استان مرکزی متعلق به همسرم است و سه 
دانگ دیگر متعلق به برادر و برادرزاده هایش است. برای 
صحبت درباره فروش باغ به همراه همســرم راهی باغ 
شدیم و با برادرزاده هایش در رابطه با خرید و فروش سهم 
زمین که ارزش آن ٢۰ میلیارد تومان بود صحبت کردیم. 
وی ادامه داد: بعد از نیم ســاعت گفت و گو، دو برادرزاده 
همسرم اتاقک باغ را ترک کردند و ناگهان دو مرد نقابدار 
وارد اتاقک شده و با تهدید چاقو و قمه دست و پای ما 

را با چسب بستند. مرا در صندوق عقب خودرو انداخته 
و همسرم را به صندلی عقب خودروی سمند انتقال دادند. 
خودرو به راه افتاد و از تهدید های مردان نقابدار متوجه 
شدم که آنها قصد دارند سهم همسرم را با سند سازی به 
برادرزاده هایش منتقل کنند. زمانی که در صندوق عقب 
خودرو بسته شد و به راه افتاد، با دندان چسب های دستم 
را بــاز کردم و بعد هم در صندوق را طوری باز کردم که 
آدم ربایان متوجه نشوند و در این اثنا از راننده کامیونی که 
پشــت سر ما بود کمک خواستم. آنها همسرم را با خود 
بردند و نمی دانم چه سرنوشتی برایش رقم خواهد خورد.

*آزادیدومینگروگان
   در حالی که تحقیقات پلیسی برای آزادی زن میانسال 
و دستگیری مردان نقابدار ادامه داشت، زن ربوده شده با 
پلیس تماس گرفت و گفت: دو مرد نقابدار من وهمسرم 
را ربوده بودند تا اینکه به مقابل باغی رسیدیم خودرو که 
متوقف شد، سرنشینان سمند متوجه شدند که همسرم 
فرار کرده اســت. آنها که بسیار ترسیده بودند مرا رها 
کرده و آنجا را ترک کردند.باتوجه به تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد مردان نقابدار ازسوی دو برادرزاده 
زن میانسال اجیر شده اند و پلیس بررسی های خود برای 
دستگیری دو برادر ادامه داد تا اینکه کارآگاهان پلیس 
استان مرکزی سرنخ هایی به دست آوردند که نشان می داد 
دو برادر به تهران متواری شــده اند. با به دست آمدن رد 
دو برادر، نیابت قضایی برای دستگیری متهمان به اداره 
یازدهم پلیس آگاهی پایتخت اعالم شد و کارآگاهان 
پلیس تهران بزرگ موفق شــدند یکی از برادران را در 
مخفیگاهش دستگیر کنند. متهم در تحقیقات اولیه به 
ربودن عمه و شوهرعمه اش به خاطر اختالفات ملکی 
اعتراف کرد. متهم جــوان در اختیار کارآگاهان پلیس 
استان مرکزی قرار داده شد. بررسی ها در این رابطه ادامه 

دارد.

ربودن عمه به خاطر تصاحب باغ 2۰ میلیاردی

مفقودی 
 پروانه کسب به  بنام علی فانی  شماره پروانه کسب  15567/ص پ ک/95 شماره ملی 

۲5۰۰355391 تاریخ صدور 1395/6/1  صنف پوشاک مردانه آدرس  قشم درگهان  مجتمع تجاری 
دریا طبقه همکف الین ساحل 7 پالک 17۴3_1۸۴۴مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

  

هشدارهای پلیس برای زائران اربعین
زائراناربعینبههشدارهایپلیسدرحوزهمبارزهباسرقتتوجهکنند.

زائران اربعین حسینی به هشدارهای پلیس در حوزه مبارزه با سرقت دقت داشته باشند:
درمبدا:

* از پارک نمودن اتومبیل در نقاط خلوت و تاریک خودداري نمایید.
* از شمردن پول در انظار عمومی خودداری کنید.

* مراقب افرادي که تحت عنوان مامور قصد بازرسی بدنی شما را دارند باشید.
* وجوهات نقدي خود را یکجا حمل ننمائید.

* از سوار شدن به اتومبیل هاي مسافرکش شخصي و غیر مجاز پرهیز شود.
* در اماکن پرتردد مراقب تماس بدني افراد ناشناس با خود باشید.

*اتومبیل خود را در مکاني امن و حتي المقدور در پارکینگ هاي عمومي و مطمئن پارک 
نمایید.

* از قرار دادن اشیاء قیمتي، کیف، وجه نقد، تراول چک، اسناد و مدارک هویت و مالکیت 
در داخل خودرو  خودداري نمایید.

* اگر در سفر کودک و کهنسال همراه دارید از به همراه داشتن طال ، گوشی تلفن همراه و 
اشیاء گران قیمت با آنها جلوگیری نمایید  و آنان را بدون مراقب رها نکنید.

* چنانچه افرادي با لباس شخصي تحت عنوان مامور شما را متوقف نمودند به هیچ وجه 
تا موقعي که از مامور بودن آنها اطمینان حاصل نکرده اید تسلیم خواسته ایشان نشوید.

*از نوشتن رمز عابر بانک در کنار کارت خودداری نمایید.
درطولمسیرپیادهروی:

* از توقف یا اســتراحت در اماکن خلوت و خارج از مسیرهای تعیین شده خودداري 
نمائید.

* از قبول نوشیدني و مواد غذایي از مراکز یا افراد ناشناس و مشکوک خودداري نمایید.
* در محل هاي مشخص و تعیین شده و حتی االمکان در کنار آنها ایستگاه هاي امدادي 

و پلیس استراحت نمایید.
* از به  نمایش در آوردن اشیاء و دارایي و اموال خود خودداري نمائید.

* در هنگام وضو گرفتن به اشخاص ناشناس برای نگهداری وجوه، اشیاء و کیف خود 
اعتماد نکنید.

* از معاشرت با افراد غریبه و ناشناس خودداری کنید.
* در ازدحام جمعیت مراقب کیف دستي و اشیاء همراه خود باشید.

مقصد)شهرهایزیارتی(:
* جهت عزیمت به زیارتگاه ها، اشیاء داخل جیب و همراه خود را کاهش دهید.

* در صورت برخورد با درگیري افراد از جمع شــدن و توقف در آن محل خودداري 
نمائید.

* در رستوران کیفتان را پشت صندلي آویزان نکنید.
* برای چنچ وجوه خود )تبدیل ارز( به جاهای مطمئن مراجعه نمائید.

* در هنگام استفاده از تلفن، کیفتان را نزدیک بدنتان یا در دستي که آزاد است نگه دارید 
و اطمینان حاصل کنید که با امنیت کامل و محکم آن را نگه داشته اید.

* کیف پول و سایر اقالم قیمتي را در جیب پشت شلوار خود قرار ندهید و از قرار دادن 
تمام پول خود در یک جیب خودداري نمائید .

آگهی مزایده حضوری

فروش  به  نسبت  دارد  نظر  در  هرمزگان  استان  امالک  و  اموال  اداره 
محصوالت خرما سر درختی مزرعه نازدشت سال 1401 از طریق برگزاری 
مزایده حضوری به شیوه حراج اقدام نماید . بنا بر این از کلیه متقاضیانی 
که تمایل به خرید محصوالت فوق دارند دعوت بعمل می آید ضمن بازدید 
از محصوالت ذکر شده در جلسه مزایده در شهرستان زیارتعلی- روستای 
مورخ  دوشنبه  روز  صبح   10 ساعت  راس  نازدشت(  )مزرعه  نازدشت 

1401/6/7 شرکت نمایند .
سایر شرایط :

1- متقاضیان شرکت در مزایده باید 10درصد قیمت پیشنهادی را نزد دفتر 
برگزاری محل مزایده بسپارند .

2- این اداره در رد یا قبول پیشنهادات یا تجدید مزایده مختار است .
3- هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است .

4- فروش محصوالت به صورت نقدی می باشد .
5- متقاضیان می توانند  برای کسب اطالع بیشتر یا جهت بازدید از محصول 

با این شماره تلفن تماس بگیرند . )ترکی زاده 09179781278(

فروش محصوالت خرما سر درختی سال 1401 اداره اموال و امالک بنیاد مستضعفان

مفقودی 
 کارت موتور سیکلت نوع  موتور  سیستم  وتیپ لونسین ۲5۰ سی سی رنگ نارنجی مشکی  مدل ۲۰11  
شماره موتور LC166FMMJQ۰۰6۰15  شماره شاسی LLCJGM1۰6BA1۰11۰۴ شماره پالک 

۲931 م شخصی قشم  بنام  احمد اسالمی رمچاهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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شهرستان

افتتاح و كلنگ زنی 48 پروژه در جاسک
  کمیل حیدری نژاد سرویس شهرستان// فرماندار جاسک در 
نشســت خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه برنامه های هفته 
دولت در شهرســتان جاسک را تشریح کرد. به گزارش خبرنگار 
دریا؛ علی مهرانی فرماندار شهرستان جاسک ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنــر و تبریک هفته دولت به 
مردم و دولتمردان گفت : 4۸پروژه در هفته دولت در شهرســتان 
جاســک افتتاح و کلنگ زنی و تقدیم به مردم شریف، والیتمدار 
شهرســتان می شود. فرماندار جاســک برنامه های هفته دولت 
را تشــریح کرد و بیان کرد:  آب و فاضــالب ۳پروژه، آموزش 
۸پروژه،  انرژی ۷پروژه،  توســعه و خدمات شــهری، روستایی 
و عشایری  ۱٢پروژه،  بهداشــت و سالمت 4پروژه، کشاورزی 
و منابع طبیعی ٢پــروژه،  ورزش و تفریحات ۹پروژه،  حمایتی 
٢پروژه و گردشــگری ۱ پروژه افتتاح وکلنگ زنی می شود که 
این پروژه ها در مجموع به ارزش ۱۶۷ میلیارد تومان می باشد. 
مهرانــی اضافه کرد : از مجموع 4۸پروژه در هفته دولت ٢ پروژه 
شاخص را خواهیم داشت که اولی پروژه آموزش روستای گوان 
که اعتباری بالغ بر ۳۰میلیــارد تومان و دومی ۱۸ کیلومتر خط 
آب رسانی به روســتاهای غرب از محل تصفیه خانه سد جگین 
است.فرماندار جاسک یادآور شد :  دولت سیزدهم نگاه مثبتی دارد 
و به نفع مردم است ،  همچنین  این 4۸ پروژه شهرستان جاسک 
با پیگیری ها و عنایت استاندار محترم مهندس دوستی اتفاق افتاده 
و برنامه هایی برای رشــد و پیشــرفت مردم  استان هرمزگان را 
با جدیت تمام در دســتور کار خود قرار داده است. علی مهرانی 
فرماندار جاســک گفت:با توجه به اینکه استاندار محترم توسعه 
استان را با سه محور کلیدی اشتغال،آموزش و آب هدف گذاری 
کرده اند ما هم در سطح شهرستان با حمایت های صورت گرفته 
در راســتای تحقق این هدف تالش می کنیم. وی افزود :در حوزه 
اشتغال با توجه به حضور صنایع نفتی و پتروشیمی و فعالیت چهار 
هلدینگ بزرگ به زودی شاهد ایجاد اشتغال باالی در این بخش 
خواهیم بود و عالوه بر این در راستای سرمایه گذاری جهت تولید 
شغل از متقاضیان دریافت تسهیالت اشتغالزایی حمایت می کنیم. 
مهرانی اضافه کرد:در بخش آموزش با توجه به نیاز شهرســتان 
به مهارت های فنی و مهندســی عالوه بــر تقویت دانش آموزان 
رشته های نظری با رایزنی های صورت گرفته و اخذ مجوز های 
الزم راه اندازی هنرســتان نفت و تاسیسات وابسته به نفت را در 
دستور کار داریم ضمن اینکه با جلسات مختلف با دانشگاه فنی 
و حرفه ای اســتان جهت راه اندازی دانشکده فنی و حرفه ای در 
شهرستان اقدام الزم صورت گرفته است .فرماندار جاسک خاطر 
نشان کرد :در حوزه تامین آب شــرب سالم برای مردم در واقع 
عالوه بر اعتبارات کمیته برنامه ریزی که به این حوزه اختصاص 
داده شــده تفاهم نامه های مختلفی با نهاد هــای فعال در حوزه 
محرومیت زدایی در سطح استان و شهرستان به امضا رسیده است 
تا در این امر ما را یاری نموده و تامین آب پایدار برای روستاییان 
را داشته باشیم.گفتنی است : برنامه هایی همچون حضور در گلزار 
شــهدا و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و شهدا،  دیدار با 
حجت االســالم ذاکری امام جمعه شهرستان جاسک و همایش 
علمای شــیعه و سنی در مسجد امام علی )ع(  در هفته دولت در 
شهرستان با حضور فرماندار جاسک انجام شده است. بندرجاسک 
در فاصله ۳٢۰کیلومتری از مرکز اســتان بندرعباس قرار دارد و 

دارای جاذبه های دیدنی و گردشگری می باشد.
افتتاح شش  پروژه عمرانی درحوزه  برق در میناب            
 محمد انصاری سرویس شهرستان//  به  مناسبت هفته دولت 
درشهرستان میناب شش پروژه درحوزه برق با حضور مسئوالن 
شهرســتان به  بهره برداری رسید، تامردم بتوانند ازخدمات انجام 
شده اســتفاده الزم را داشته باشــند. به گزارش خبرنگار دریا، 
مجید سلحشور فرماندار ویژه میناب درمراسم بهره  برداری از این 
پروژه ها گفت:  این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان درشش پروژه تعریف شده است که ۱۳ کیلومتر آن 
شامل شــبکه های فشار ضعیف و متوسط و ٢٢۰ چراغ معابر و 
۵۰ پســت برق هوایی و زمینی است که حاصل تالش کارکنان 
شرکت توزیع  برق جهت خدمت به مردم است. وی با بیان اینکه 
هفته دولت،  هفته دستاوردها واقدامات انجام شده به مردم است 
گفت : دراین ایام با بهره برداری ازاین پروژه ها تالش خواهیم کرد 
مردم را از دسترسی بهتر خدمات بهره مند سازیم وگامی را برای 
توسعه وپیشرفت منطقه برداریم. معاون استاندار هرمزگان بیان کرد:  
درهفته دولت درشهرستان میناب بیش از  ۱۶۰ پروژه عمرانی در 

حوزه های مختلف به بهره برداری خواهد رسید.
افتتاح سازه آبخیزداری حوزه برزرد در هفته دولت  

 ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان// رییس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری رودان از افتتاح سازه آبخیزداری حوزه برزرد 
به مناسبت هفته دولت خبر داد . به گزارش خبرنگار دریا؛ حسین 
محسنی زاده گفت: در سومین روز از هفته دولت سازه مکانیکی 
آبخیــزداری حوزه برزرد به نمایندگی پــروژه دیگر آبخیزداری 
نازدشت  از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ۱4۰۰ با حضور 
فرماندار ، معاون عمرانی ، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین 
ادارات شهرســتان رودان افتتاح شد. حسین محسنی زاده گفت: 
مدیریت حوزه آبخیز، کنترل نزوالت آســمانی و ســیالب های 
فصلی ، مقابله با پیامدهای ناشی از سیل و خشکسالی و کم آبی ، 
جلوگیری از هدر رفتن آب و  رونق بخشیدن به بخش کشاورزی 
و  دامداران در منطقه از اهداف اصلی این پروژه است . وی تصریح 
کرد: این سازه با 4.۵ متر ارتفاع سازه و ۳۰ متر طول تاج ۸۰ هزار 
متر مکعب را طی بارندگی های ساالنه استحصال می کند و اعتبار 

آن از محل صندوق توسعه ملی می باشد. 

خبری

امین درساره ســرویس شهرستان// به 
مناسبت هفته دولت  و با حضور استاندار 

مردم  نماینده  احمدمــرادی  هرمزگان، 
اسالمی،  شــورای  درمجلس  هرمزگان 

مســئوالن  از  جمعی  و  خمیر  فرماندار 
استانی و شهرستانی ،۳ پروژه در حوزه راه، 
صنایع تبدیلی و بهداشــت و درمان در 

بندرخمیر افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گــزارش خبرنگار دریــا؛ بهره برداری 
از مجتمع فــرآوری ماهی و میگو منجمد 
،جاده کمربندی شــهر بندرخمیر و بخش 
سی  تی اسکن بیمارســتان نیاپور از جمله 

پروژه ها بوده است.
مجتمع فــرآوری ماهی و میگوی منجمد 
و ســردخانه زیر صفر درجه در زمینی به 
مساحت 4هزار مترمربع و سرمایه گذاری 
۵٢۰ میلیارد ریالی احداث شــده است که 
ظرفیت فرآوری ســاالنه ۳هــزار و ۶۵۰ 
تن محصول با اشــتغالی بالغ بر 4۹ نفر را 
داراست. پروژه جاده کمربندی بندرخمیر 

نیــز در دو باند ۳.٢  کیلومتری و با عرض 
٢۵ متر و اعتبــاری  4۵۰ میلیارد ریالی  

ساخته شده است. 
بخش سی .تی.اسکن  بیمارستان نیاپور نیز 
از دیگر پروژه های افتتاح شــده بود که با 

حضور استاندار افتتاح شد.
این دســتگاه با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد 
تومان تامین شــده تا یکــی از نیازهای 

ضروری این شهرستان مرتفع شود.
قابل ذکر اســت استاندار هرمزگان در بدو 
ورود به شهرســتان بندرخمیــر همراه با 
فرماندار و مســئوالن محلی با حضور در 
گلزار شــهدای گمنام این شهر ضمن ادای 
احترام به مقام شامخ شهدا و اهدای گل، با 
آرمان های اصیل امام و شهدا تجدید بیعت  

کردند.

با حضور استاندار هرمزگان؛ 
3پروژه در بندرخمیر به بهره برداری رسید

 بهره برداری از مرکز تکثیر میگوی مروارید شکیل قشم

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// به مناسبت هفته دولت با 
حضور بستان سرپرست فرمانداری بستک، حجت االسالم والمسلمین 
قائدی امام جمعه شهرستان، سرهنگ صادقی دبیر قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی سپاه امام سجاد اســتان هرمزگان و جمعی از مسئولین 

پروژه های آبرسانی شهرستان بستک به بهره برداری رسید.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدعلــی پیرغیبی مدیر امور آب و 
فاضالب بستک با اشاره به پروژه های آبرسانی این شهرستان افزود: 
دو پروژه آبرسانی به شهرک ۱۰۰ خانواری روستای نهند و توسعه 
شــبکه روستای مغدان در این روز افتتاح و مورد بهره برداری قرار 
گرفت. وی با اشــاره به حجم عملیات این پروژه ها افزود: با هدف 
تامین نیاز آبی مشــترکین نهند و مغدان، ۷ کیلومتر شبکه توزیع با 

نصب انشعابات انجام شد.
پیرغیبی اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها را ۵۷۰ میلیون تومان 
عنوان کرد که با همکاری و مشــارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
سپاه امام سجاد)ع(، بنیاد نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی، شرکت آب 
و فاضالب استان هرمزگان، دهیاری و شورای اسالمی روستاهای 
نهند و مغدان و گروه های جهادی تکمیل و مورد بهره برداری قرار 

گرفت.
گفتنی است، با افتتاح این پروژها جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ نفر از نعمت 

آب شرب پایدار بهره مند شدند.

زهــرا غفــوری عباســی  ســرویس 
شهرستان// به مناسبت هفته دولت سال 
۱4۰۱ با حضور استاندار هرمزگان، معاونین 
در  هرمزگان  مردم  نماینده  اســتاندار، 
ائمه  هرمزگان،  مدیركل شیالت  مجلس، 
مردم  از  وجمعی  قشم  شهرستان  جمعه 
میگوی شركت  تکثیر  مركز  مسئولین  و 
مروارید شکیل قشم در شهرستان قشم 
با ســرمایه گذاری بالغ بــر 4۵ میلیارد 

تومانی  به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار دریا، استاندار هرمزگان 
در مراسم بهره برداری از این پروژه با بیان 
اینکه این مرکز تکثیر با ســرمایه گذاری 
بالغ بر 4۵ میلیارد تومانی و تالش جامعه 
صیادی در شهرستان قشم به بهره برداری 

رسیده اســت گفت:این مرکز برای بیش از 
۳۰ نفر اشتغال زایی ایجاد می کند.

مهدی دوستی خاطر نشان شد: مرکز تکثیر 
میگوی شرکت مروارید شکیل قشم بالغ بر  
٢۰۰ میلیون قطعــه الرو به ظرفیت تولید 
الرو میگو اســتان  هرمزگان می افزاید که 
این پروژه نقش مهمی در توســعه فعالیت 
های پرورش میگو در منطقه خواهد داشت.

در ادامه مدیر کل شیالت هرمزگان گفت: 
این پروژه در زمینی به  مســاحت  چهار 
هکتار و با برخــورداری از پنج هزار متر 

مربع سوله به بهره برداری رسیده است.
عبدالرســول دریایــی تعداد ومســاحت 
حوضچه های آبگیــری  این مرکز تکثیر 
را مجموعأ ۱۰ حوضچه  به مســاحت کل 

هزار متر مربع  بــا حجم کل آب دو هزار 
و ۷۰۰ مترمکعــب خوانــد و گفت: مرکز 
تکثیر میگوی شــرکت مروارید شکیل از  
سه استخر قرنطینه، ۱۶ استخر بروداستوک 
، ۱٢اســتخر تخم ریزی وهچینگ ، ۱٢۰ 
تانک تولید الرو، ســالن غــذای زنده با 
۱٢تانک تولید انبوه و شــش سالن تولید 

برخوردار است.
گفتنی است در هفته دولت امسال  ۹  پروژه 
شــیالتی با اعتباری بالغ بر ٢4۰ میلیارد 
تومان و با اشــتغالزایی ۱۸۷ نفر افتتاح و 
همچنیــن عملیالت اجرایی پنــج پروژه 
شــیالتی با اعتباری بالغ بر ۸۹۶ میلیارد 
تومان و پیش بینی اشتغالزایی 4۵٢ نفر در 

استان هرمزگان آغاز می شود.

پروژه های آبرسانی بستک به بهره برداری رسید 

  

امین درساره سرویس شهرستان// فرماندارخمیر گفت: 
گزارش شفاف و صادقانه دستاوردها و خدمات دولت به 
مردم، ضمن ایجاد اعتماد، سبب تحکیم ارتباط بین ملت 

و مسئوالن و ارتقای سطح مشاركت آنان خواهد شد.
به گزارش خبرنگار دریا؛ میرهاشم خواستار در سخنرانی 
پس از خطبه های نماز جمعه بندرخمیر ضمن تبریک هفته 
دولت و روز کارمند و گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنر ، عنوان کرد: دولت در نظام جمهوری اسالمی 
ایران برآمده از مــردم و برای برطرف کردن نیازهای مردم 
است و دستگاه های اجرایی نیز بر اساس نیازهای جامعه 
و در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام وظیفه 

می کنند.
وی افزود:بیان دســتاوردهای دولت به مردم در واقع بیان 
دســتاوردهای نظام و انقالب اســت لذا ما مسئوالن نظام 
خود را ملزم می دانیم با بیان شــفاف و صادقانه خدمات 
و دســتاوردهای دولت و نظام را به مردم گزارش دهیم تا 
آنان نیز در جریان این اقدامات قرار گیرند.خواســتار ادامه 
داد: گرچه دشــمنان نظام و انقالب سعی دارند خدمات و 
دســتاوردهای انقالب و کارگزاران نظام را کوچک جلوه 
دهند و این رویه را از بدو پیروزی انقالب اسالمی تاکنون با 
حداکثر توان در پیش گرفته اند اما مردم ما هوشیار هستند و 
همواره همراه نظام و انقالب اسالمی بوده و هستند.این مقام 
مسئول در ادامه به اقدامات زیربنایی دولت مردمی سیزدهم 
و ایران قوی در شهرســتان خمیر اشاره کرد و تصریح کرد: 
امســال به مناســبت هفته دولت در شهرستان ۶٢ طرح با 
اعتباری بالغ بر ٢٢۷ میلیارد تومان در حوزه های مختلف از 
جمله راه ، مخابرات ، عمران شهری و روستایی ، بهداشت 
و درمــان ، آبخیزداری و منابع طبیعی، ورزش ، آموزش و 
برق و اشــتغالزایی افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد که این 

پروژه ها به نسبت سال گذشــته رشد قابل توجهی داشته 
است.وی همچنین گفت:افتتاح جاده کمربندی بندرخمیر ، 
بهسازی و روکش آسفالت محور رویدر و احداث راه های 
روســتایی ، افتتاح بخش سی. تی.اسکن بیمارستان نیاپور 
بندرخمیر ، افتتاح طــرح های مخابراتی ، بازارچه ملوانی 
بندرپل و ... گوشه ای از خدمات و اقدامات دولت مردمی 
در هفته دولت امســال اســت که تعدادی از آنها با حضور 
مهندس دوستی اســتاندار هرمزگان در بندرخمیر افتتاح و 
به بهره برداری رسید.وی در ادامه به پروژه سی.تی. اسکن 
بیمارســتان نیاپور بندرخمیر اشــاره کرد و عنوان نمود:تا 
پیش از راه اندازی بخش سی تی اسکن بیمارستان نیاپور 
بندرخمیر مردم شهرستان خمیر مجبور بودند جهت استفاده 
از این خدمت به شهرستان های مجاور سفر کنند که متحمل 
زحمت و هزینه هایی می شــدند که خوشبختانه در هفته 
دولت امسال این بخش در بندرخمیر راه اندازی شده و این 
گوشه ای از خدمات دولت انقالبی به مردم شریف شهرستان 
خمیر است.عالی ترین مقام دولت در شهرستان خمیر ادامه 
داد:یکی دیگر از کارها و اقدامات مهم دولت در شهرستان 
، در حوزه راه می باشــد. خواستار افزود: پروژه های این 
بخش در هفته دولت امســال بیش از ۱۰٢ میلیارد تومان 
بوده که باالترین اعتبــار را در بین پروژه های بخش های 
مختلف به خود اختصاص داده اســت.فرماندار بندرخمیر 
در ادامه یادآور شــد: طرح ها و پروژه های دیگری نیز در 
حوزه زیربنایی و اقتصادی در شهرستان خمیر در حال آماده 
شــدن هستند و در دهه فجر و پایان امسال به بهره برداری 
خواهند رسید. وی در عین حال خاطرنشان ساخت: گرچه 
مشکالتی در حوزه های مختلف وجود دارد اما امیدواریم 
با تالش و پشتکار مسئولین و همراهی همه مردم عزیز این 

موانع را مرتفع کنیم.

فرماندار در سخنرانی نماز جمعه بندرخمیر؛
گزارش شفاف و صادقانه دستاوردها، سبب ایجاد اعتماد

 بین مردم و مسئوالن می شود

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابي كيفي )فشرده(    
شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات 
مصوب مجلس شــورای اسالمی و به استناد آیین نامه راه اندازی و فعالیت سامانه تدارکات دولت، مصوب 

هیات محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

زمانبندی مناقصه :
 از کلیه مناقصه گراني که واجد شرایط فوق مي باشند دعوت مي گردد نسبت به تهیه اسناد و شرکت در مناقصه، در موعد مقرربه شرح ذیل اقدام نمایند. 

الف- تهیه اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/06/06 لغایت 1401/06/12 تا ساعت 19:00
ب- بارگذاري اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد : حداکثر تا روز یکشنبه تاریخ 1401/06/27  ساعت 13:00

* ارسال پاکت الف بصورت حضوري ) مهر و الک شده (حداکثر تا روز یکشنبه تاریخ  1401/06/27 راس ساعت 13:00مي باشد.
پ- بازگشایي پاکات ارزیابي و  )الف و ب و ج( :در ردیف 1و2 روز سه شنبه تاریخ 1401/06/29 راس ساعت 09:30
-بازگشایي پاکات ارزیابي و  )الف و ب و ج( : در ردیف 3 و 4 روز چهار شنبه تاریخ 1401/06/30 راس ساعت 09:30

ث-محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
ج- پاکت  الف : پاکت )الف( هم در سامانه ستاد بارگذاری و هم بصورت حضوری )مهر و الک شده( تحویل دستگاه مناقصه گزار  به آدرس بندرعباس – سه راهی 

فرودگاه- بلوار علی ابن ابیطالب- روبروی هنرستان شهید رجایی- دبیر خانه شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان – تلفن: 33665351-076 گردد.
د- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاري: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي یا فیش واریزي با شماره شبا IR 370100004001056706375774 نزد 

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان.
     WWW.ISIPO.ir : سایت شرکت

امور پيمانهای شركت شهركهای صنعتی هرمزگان

شرکت شهرکهای صنعتی رهمزگان

شناسه آگهی:1370355

ردیف

1

2

3

4

موضوع
مناقصه عمومي یك مرحله اي نوبت چهارم: اجرای معابر فاز اول )لجن برداری48206 متر مکعب،خاکریزی56554 متر 

مکعب، سنگ ریزی50904  متر مکعب( بخشي از الیه ساب گرید شهرک صنعتی جاسك به مدت 8 ماه شمسي

مناقصه عمومي یك مرحله اي نوبت دوم: احداث رمپ ورودي و خروجي جاده دسترسي و معابر)خاکبرداري43/978متر 
مکعب،خاکریزي14/302متر مکعب( ناحيه صنعتي بندر لنگه به مدت 6 ماه شمسي

مناقصه عمومي یك مرحله اي نوبت سوم: اجراي رمپ ورود و خروج، روسازي و رفوژ وسط بلوار ورودي)خاکبرداری500مترم
کعب،خاکریزی1227مترمکعب، آسفالت60542.9مترمربع،جدول پيش ساخته733متر( ناحيه صنعتي جناح به مدت 4ماه شمسي

احداث 2 ایستگاه TBS و تهيه مصالح و اجراي حدود11کيلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز رساني به فاز)1( شهرک صنعتي 
خليج فارس به مدت 6 ماه شمسي 

مبلغ تقریبی برآورد  )ریال(

179.184.725.572 ریال طبق 
فهرست بهاي راه، باند فرودگاه و 

زیرسازي راه آهن سال1401

91.607.759.154 ریال طبق فهرست 
بهاي راه، باند فرودگاه و زیرسازي 

راه آهن سال1401
28.333.054.145 ریال طبق فهرست 

بهاي راه، باند فرودگاه و زیرسازي 
راه آهن سال 1401

192.620.924.554 ریال طبق فهرست بهاي خطوط 
لوله کمربندي و تغذیه نفت و گازسال1400-خطوط 

لوله گاز شهري سال1400-چاه 1401- راه، باند 
فرودگاه و زیرسازي راه آهن سال1401-تاسيسات 

برقي و ابنيه سال1401

مبلغ تضمين شرکت
درمناقصه)ریال(

8.960.000.000 ریال

4.590.000.000 ریال

1.420.000.000ریال

9.640.000.000

گواهی صالحيت پيمانکار

حداقل پایه 5رشته راه

حداقل پایه 5رشته راه

حداقل پایه 5رشته راه

حداقل پایه 5رشته 
نفت گاز یا تاسيسات و 

تجهيزات

شهرستان//  ســرویس  درساره  امین 
فرماندار خمیر گفــت: در هفته دولت 
امسال ۶2 طرح و پروژه با اعتباری برابر با 
22۷ میلیارد و ۷۶۶ میلیون تومان افتتاح 

و به بهره برداری خواهد رسید. 
به گزارش خبرنــگار دریا؛ وی افزود:این 
طرح ها در بخش هــای راه ، مخابرات ، 
عمران شهر و روســتا ، بهداشت و درمان 
، آبخیــزداری و منابع طبیعــی ، ورزش 
، آموزش و بــرق می باشند.میرهاشــم 
خواســتار در دومین روز از هفته دولت و 
در حاشیه افتتاح پروژه های این روز اظهار 
کرد:از مجمــوع ۶٢ پروژه قابل افتتاح در 
شهرســتان خمیر ۵۸ پروژه زیرساختی و 
4 پروژه اقتصادی هستند.عالی ترین مقام 
دولت در شهرستان با اشاره به پروژه های 
بخش راه ، عنوان کرد:این بخش با اعتباری 
بالغ بــر  ۱۰٢ میلیارد تومان بیشــترین 
اعتبارات شهرســتان در هفته دولت را به 
خود اختصاص داده اســت.فرماندارخمیر 
ادامــه داد: مهم ترین پروژه در این حوزه ، 
احداث فاز دوم جاده کمربندی بندرخمیر به 
طول ۳.٢ کیلومتر و عرض ٢۵ متر در دو 
باند رفت و برگشت می باشد که اعتبار آن 
از منابع دولتی تامین گردیده است.بهسازی 
و روکش آسفالت محور رویدر و آسفالت 
راه های روستایی جیحون و چاه ماخور  از 
دیگر پروژه های مهم در این حوزه است.

خواســتار در ادامه به پروژه های بخش 
بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت:افتتاح 
بخش سی تی اســکن با اعتباری برابر با 
۶ میلیارد تومان از مهــم ترین پروژه در 
این حوزه می باشد.وی همچنین با اشاره 
به پروژه های حوزه مخابــرات ادامه داد: 
افتتاح ۹ طــرح مخابراتی با اعتباری بالغ 
بر ۳۵ میلیارد تومان از جمله پروژه های 
قابل افتتــاح در هفته دولت می باشــند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طراحی 
، نصب و راه اندازی نیوســایت جدید در 
محلــه فرهنگیان و کنــدال بندرخمیر از 
جملــه مهم ترین پروژه هــا در این بخش 
محسوب می شوند.فرماندار خمیر همچنین 
به اعتبارت ســایر پروژه ها اشاره و بیان 
کرد: بخش آموزش با ۱٢ پروژه و اعتبار 
٢۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ، عمران 
شهر و روستا با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد 
و ۱4 پــروژه ،۵ طرح در حــوزه برق با 
اعتبار ۱۱ میلیارد و ٢۰۰ میلیون تومان ، 
ورزش 4 پروژه با اعتبار ۵ میلیارد تومان 
و در نهایــت آبخیزداری و منابع طبیعی با 
٢ پــروژه و اعتبار ٢ میلیــارد تومان از 
مهم ترین پروژه های بخش زیرســاختی 
هستند.زیرسازی ، بهســازی ،آسفالت و 
جدول گذاری محالت شهر رویدر ؛ احداث 
شــبکه روشــنایی معابر ، پست هوایی و 
شــبکه فشار ضعیف و متوسط ؛ احداث و 

تجهیز فضاهای آموزشی در مناطق مختلف 
شهرستان؛ اجرای خط انتقال شبکه داخلی 
روســتاهای بخش رویدر و اجرای شبکه 
داخلی در روســتاهای بخــش مرکزی ؛ 
افتتاح ۳ زمین فوتسال چمن مصنوعی در 
روستاهای شهرستان ؛ عملیات آبخیزداری 
ســنگی مالتی در کهورستان از جمله این 
پروژه ها هســتند.وی ادامه داد:همچنین 4 
پروژه اقتصادی با اعتبــار ۱۱ میلیارد و 
۶۰۰ میلیون تومان در حوزه اقتصادی در 
شهرستان افتتاح و به بهره برداری خواهد 
رســید.افتتاح بازارچه ملوانــی بندرپل ؛ 
بهره بــرداری کارخانه بســته بندی میوه ، 
ســبزی، قارچ ، و گوجه فرنگی؛ کارخانه 
فرآوری ماهی ، میگو و سردخانه زیر صفر 
و همچنین کارخانه تهیه خوراک دام ، طیور 
و آبزیان از جمله این پروژه ها هستند که 
توسط بخش خصوصی آماده شده است.

خواســتار همچنین عنوان کرد: در هفته 
دولت ٢ پروژه با اعتبــار ۶ میلیارد ۶۰۰ 
میلیون تومان در شهرســتان کلنگ زنی 
خواهد شد.فرماندارخمیر در پایان با ابراز 
خرسندی از افتتاح این پروژه ها، افزود:همه 
این طرح ها و پروژه ها جزو مطالبات اصلی 
مردم شهرستان بوده که در این هفته افتتاح 
و به بهره برداری  می رسد و هدیه ای است 
از سوی دولت مردمی سیزدهم که به مردم 

شریف شهرستان خمیر تقدیم می گردد.

 بهره برداری از 6۲ طرح عمرانی و اشتغالزایی در بندرخمیر

زهرا غفوری عباسی سرویس شهرستان 
// استاندار هرمزگان گفت: برای طرح های 
گردشگری توســعه محور در كنار مردم 
هستیم و تســهیالت مورد نیاز اجرای 
بوم مناطق  با زیست  طرح های متناسب 

نیز پرداخت می شود. 
به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس مهدی 
دوستی استاندار هرمزگان در حاشیه افتتاح 

طرح گردشــگری اسکله گورزین قشم و 
بازدید از این اسکله تفریحی در جمع بندی 
سفر به شهرستان قشم در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت توفیقی 
شد در جمع مردم شــریف این شهرستان 

حضور داشته باشیم.
وی افزود: به صــورت متمرکز 4٢ پروژه 
شهرســتان قشــم به صورت متمرکز به 

بهره برداری رسید و همچنین نیز ۵ پروژه 
حوزه بهداشــت این شهرستان مورد بهره 
برداری واقع شــد کــه در نهایت مجموع 
پروژه های هفته دولت برای این شهرستان 

به عدد 4۷ رسید.
اســتاندار هرمزگان گفت: تمام پروژه های 
ورزشــی اســتان نیز به صورت متمرکز 
و از طریــق برقراری ارتبــاط وبیناری با 

فرمانداران شهرستان های استان به مرکزیت 
فرمانداری قشم به بهره برداری رسید.

وی آغاز عملیات اجرایی احداث فاز دوم 
اســکله رمچاه را یک مطالبه عمومی بر 
شمرد و تصریح کرد: پس از سفر ریاست 
محترم جمهوری به اســتان فــاز اول این 
اســکله با تخصیص اعتبار آغاز شد و نیز 

فاز دوم طرح کلنگ زنی شد. 
مهندس دوســتی با تاکید بر اینکه تکمیل 
زنجیره های مختلف آبزیان در استان یکی 
از برنامه های اصلــی دولت در هرمزگان 
اســت گفت: ما باید بتوانیم در استان تمام 

خوشه های خدماتی و خوشه های تولیدی 
آبزیان و حلقه های مختلــف این زنجیره 
را در اختیار داشته باشیم بر همین اساس 
بــر روی این موضوع تمرکــز کرده ایم و 
یک واحد بزرگ تکثیــر الرو با بیش از 
٢۰۰ میلیون ظرفیت تولید به بهره برداری 
رسید. وی با اشاره به بهره برداری از طرح 
آالچیق ها و ســوئیت شــناور در اسکله 
گورزین، مدل توســعه را مهم ترین عامل 
دولت  هفته  از طرح هــای  بهره بــرداری 
برشــمرد و ادامه داد: در طرح  گردشگری 
اسکله گورزین با هزینه مناسب و استفاده از 

زیست بوم منطقه گردشگری دریایی واقعی 
تحقق یافته است که عالوه بر ایجاد اشتغال 
پایدار و درآمدزایی برای بومیان این منطقه 

شده است. 
اســتاندار هرمزگان گفت: برای طرح های 
گردشگری توســعه محور در کنار مردم 
هســتیم و تســهیالت مورد نیاز اجرای 
طرح های متناسب با زیست بوم مناطق نیز 
پرداخت می شود چرا که معتقدیم این نوع 
پروژه ها مدل درستی هستند که با گسترش 
آن در استان می تواند سبب جذب گردشگر 
و در بعد ملی نیز خروج ارز از کشور شود.

استاندار هرمزگان در حاشیه افتتاح طرح گردشگری اسکله گورزین قشم:

در ایجاد طرح های گردشگری توسعه محور در کنار مردم هستیم
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فروردین :
میل شــدیدی دارید که رابطه ی جدیدی را شروع 
کنیــد و اگر در حال حاضر در یک رابطه هســتید 
می خواهیــد که هر چه زودتر بــا طرف مقابل تان 
دوباره ارتباط برقرار کنید. شــاید کســی که به دنبال اش هستید 
فرسنگ ها از شما دورتر باشد یا این که در سفر به سر می برد، از 
این رو حاال که امکان مالقات حضوری وجود ندارد مجبورید که 
به یک تماس تلفنی بسنده کنید. اما یادتان باشد که از این موضوع 
دلگیر نشوید، فقط کافی است حواس تان را روی موضوع یا کار 
دیگری معطوف کنید، مثاًل رمان بخوانید یا فیلم تماشــا کنید یا به 

روزهایی فکر کنید که در آینده با یکدیگر خواهید داشت.
  اردیبهشت :

امروز به شــدت نیاز دارید که با کسی تماس برقرار 
کرده و هر طور شده به او دسترسی پیدا کنید، شاید 
پای یک موضوع کاری یا شخصی در میان باشد، اما 
در نهایت ممکن است نتیجه نگیرید و فقط ساعت های زیادی را 
پشــت تلفن منتظر بمانید. به هر جایی که فکر می کنید می تواند 
رفته باشــد زنگ خواهید زد. همین جستجو موجب ناراحتی و 
خشــم شما نیز می شود. اکنون دوست شما هیچ کجا در دسترس 
نیست. برای او پیام بگذارید تا هر زمان که برگشت با شما تماس 
بگیرد. در این فاصله هم چیزی پیدا کنید تا برای مدتی ســرگرم 

شوید.
  خرداد :

امروز ممکن است مشــکالت مالی اذیت تان کند، 
به ویژه اگــر تصمیم دارید که چیزی بخرید اما نمی 
توانید، پس مجبورید کــه در بودجه ی مالی خود 
تجدید نظر کنید. تنهــا در صورتی می توانیــد منابع مالی خود 
را مجــدد مدیریت نمایید که آرامش تــان را حفظ کنید و دچار 
اضطراب و نگرانی نشــوید. با منطق پیش بروید و پله پله حرکت 

کنید تا بدون ناراحتی به چیزی که می خواهید برسید.
   تیر :

امروز باید حسابی به خودتان برسید و لباس خوب 
بپوشــید. به عالوه امروز باید سرشــار از شور و 
احساس باشید. اکنون فرصت مناسبی است که برای 
خودتان چیزی بخرید، مثاًل لباس، زیرا سلیقه ی شما امروز خوب 
کار می کند. به نظر می رســد که امروز بیشتر از قبل به رمان های 
بامزه و فیلم های عاشقانه عالقه نشان می دهید. می توانید با کسی 
که دوست اش دارید وقت بگذرانید، اما یادتان باشد که این مالقات 

بهتر است که در ابتدای روز اتفاق بیفتد.
    مرداد :

امروز قوه ی خیال شــما به شدت فعال شده است. 
کلمات، تصاویر، موسیقی یا هر چیز هنری فوراً در 
ذهن تان جرقه می زند، آن قدر سریع که نمی توانید 
به گرد آن ها برسید. به همین خاطر به شما توصیه می شود که از 
آن ها یادداشــت بردارید، یعنی خالصه یک کاری انجام دهید تا 
از دست تان نروند، زیرا در غیر این صورت ممکن است فراموش 
شان کنید. البته شما اصاًل تمایلی ندارید که این جرقه های ذهنی 
را از یاد ببرید. پس همه ی کارهای دیگر را کنار بگذارید و شروع 

به تهیه ی یک لیست کنید.
 شهریور :

به نظر می رسد که اهداف مالی شما در حال تحقق 
یافتن اســت، اما هنوز یک ســری مسایل کوچک 
وجود دارد که باید به آن ها رســیدگی کنید. یادتان 
باشــد که گرفتار تاریکی ها و نا امیدی نشوید. باید به دنبال یک 
راهکار سازنده بگردید تا منابعی که مسیرتان را سد کرده از میان 
بردارید. بهتر است راهکار شما به گونه ای باشد که مجبور نشوید 
زیاد تالش کنید. مطمئن باشــید که همیشه یک راهی برای برون 

رفت از مشکالت وجود دارد، فقط کافی است آن را پیدا کنید.
 مهر :

بد نیســت با دوستی که به نیت های خوب او اذعان 
دارید گفتگو کنید، این صحبت ها چشم و گوش شما 
را نســبت به موقعیت های جدید کاری باز خواهد 
کرد. به دنبال راهی هســتید تا زندگی کاری خود را متحول کنید. 
الزم اســت که همه ی این فرصت های جدید را به دقت بررسی 
نماییــد، زیرا قباًل هرگز به همچیــن چیزهایی فکر نکرده بودید. 
یادتان باشــد که هیچ عجله ای در کار نیست، پس احساس فشار 

نکنید.
  آبان :

رویاها و تصاویر ذهنی عجیب و غریب ممکن است 
امروز بر جهت گیری معنوی شما تأثیر بگذارند. این 
ایده های جدید باعث می شــود که بتوانید در عرض 
یک ســاعت به چیزهــای زیادی فکر کنید، حتی ممکن اســت 
مفاهیمی را که در تمام زندگی تان به آن ها اعتقاد داشــتید یک 
باره متحول کنید. به شــما توصیه می شود که به ایده های جدید 
فکر کنید، اما خودتان را دیوانه نکنید! یادتان باشد که این ها فقط 
اطالعاتی هســتند که باید به آن ها دقــت کنید و در نهایت فقط 

می توانید آن ها را بپذیرید یا این که رد کنید.
  آذر :

امروز ممکن است با دوستی مواجه شوید که مدت ها 
او را ندیده بودید، این دوســت شما احساساتی را 
در درون شــما زنده خواهد کرد که اکنون آمادگی 
رویارویی با آن ها را ندارید. واکنشی که نشان می دهید به موقعیت 
فعلی شما بستگی دارد. شاید بهتر باشد که امروز به دنبال ایده های 

جدید نروید. این فشارها تا چند روز آینده فروکش خواهد کرد.
  دی :

امروز ممکن اســت یک شــریک کاری بگیرید که 
همه ی زندگی کاری شــما را تحت تأثیر قرار دهد. 
شاید تا مدتی متوجه منافع این شراکت نشوید، پس 
یادتان باشد که زود دست از شراکت برندارید. بدانید این همکاری 
ارزش تأمل را دارد. اما قبل از این که با کسی تعهد رسمی ببندید 
باید اول از همه بــه حقایق موجود خوب دقت کنید. باید قبل از 

شروع یک کار جدید همه ی احتماالت را در نظر بگیرید.
 بهمن :

کارهای نیمه تمامی دارید که باید انجام شان دهید، 
حتی اگر انجام آن ها وقت گیر باشد. اما حواس تان 
باشــد که در این فرآیند دچــار اضطراب و نگرانی 
نشوید. امروز صبح ممکن است با یک حس کاماًل خوب از خواب 
بیدار شــوید، اما اگر خودتان را خسته کنید ممکن است در پایان 

روز این حس خوب را نداشته باشید.
 اسفند : 

امروز ممکن است با افراد زیادی مالقات کنید. از نظر 
ذهنی آمده اید که از همنشــینی با آن ها نهایت لذت 
را ببریــد. می توانید از این مالقات ها انتظار خبرهای 
جالب و گفتگوهای شنیدنی را داشــته باشید. شاید در پایان روز 
احساس کنید که ذهن تان پر شده است، پس بهتر است قدم بزنید یا 
کار دیگری انجام دهید که بتوانید خواب خوبی در شب داشته باشید.
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گروه گزارش // حدود ۵۰ درصد پرونده های دادگاهی، 
ریشــه در دعاوی امالک دارد و منشــأ این دعاوی، 
امالک  معامالت  به  قراردادهای عادی نسبت  تنظیم 
و امضای قولنامه های كاغذی بین طرفین معامله در 
»بنگاه های مشاور امالک« قبل از ثبت در دفاتر اسناد 

رسمی است! 
در حالی که روش  های کالهبرداری در بازار مسکن، 
متنوع و متکثر شده، دعاوی ملکی نیز از رایج  ترین 
پرونده  ها در دادگاه  هاست. در این زمینه، چندی است 
دوگانه مشــاوران امالک و دفاتر اسناد رسمی بر سر 
حدود اختیارات در خصوص تنظیم سند ملکی شدت 
گرفته است.ماجرا به مواد قانونی و برنامه  ریزی برای 
تدوین دستورالعمل ساماندهی مشاوران امالک برمی 
 گردد تا صالحیت آنها را برای تنظیم ســند به دلیل 
تخلفات متعدد در این حوزه ناممکن سازد؛ موضوعی 
که محل اختالف بین ذی نفعان و فعاالن حوزه مسکن 
شده اســت البته معضل، همچنان پابرجاست؛ عدم 

امکان ثبت معامله در زمان توافق در سامانه ثبت!
سهمدعاویامالکدردادگاهها

اگرچه ســاماندهی مشــاوران امالک و تالش برای 
کاهش برخــی تخلفات بعد از انجام توافق اولیه بین 
معامله  گران توسط سازمان ثبت اسناد و امالک وعده 
مثبتی است اما عدم امکان ثبت معامله در زمان توافق 
در ســامانه ثبت، موجب رواج قولنامه  های کاغذی 

شده است.
همین موضوع، آتش اختالف بین نهادهای مرتبط در 
حوزه معامالت ملکی را شعله  ورتر کرده؛ اختالفاتی 
که البته انگشــت اتهام را بیشــتر به سمت مشاوران 
امالک ســوق داده اســت.»در حال حاضر حدود 
200 هزار مشــاور امالک شامل 120 هزار بنگاه با 
مجوز رســمی و 80 هزار بنگاه بدون مجوز، فعالیت 
می  کنند.« پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی، ضمن ارائه این آمار از عدم 
اتصال ســامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت به 
سازمان امور مالیاتی و عدم تکمیل زیرساخت  های 

این سامانه خبر داده است.
همین مشکالت زیرساختی و آماده نبودن سامانه  ها، 
نظارت بر معامالت ملکی را با مشکل، مواجه ساخته 

است.از سویی آمار مسئوالن قضائی نشان می  دهد 
حدود 30 تا 50 درصد پرونده های دادگاهی، ریشه 
در دعــاوی امالک دارد! دعاوی ملکی که برای حل 
اختالف یا جلوگیری از سوء استفاده در حوزه امالک 
مطرح می  شوند، شامل حقوقی، کیفری و ثبتی هستند 
و منشأ این دعاوی، تنظیم قراردادهای عادی نسبت 
به معامالت امالک و امضای قولنامه های کاغذی بین 
طرفین معامله در بنگاه  ها قبل از ثبت در دفاتر اسناد 

رسمی است.
بیشترین شکایت ها اعم از حقوقی، کیفری و ثبتی هم 
شامل مواردی همچون کالهبرداری، فروش مال غیر، 
تصرف عدوانی، ورود غیرمجاز به ملک دیگران، جعل 
اســناد ملکی به نیت فریب، تغییر کاربری غیرمجاز، 
ابطال سند رسمی، ابطال مراحل ثبتی، توقیف عملیات 
اجرایی، طرح دعاوی متعدد اثبات بیع، اثبات مالکیت، 

رفع تصرف، خلع ید و ... می  شود.
تقابلمشاورانامالکودفاتراسنادرسمی

گســترش تخلفات و جرایم معامالت مســکن اعم 
از خریــد و فروش و اجاره بها، بــار دیگر موضوع 
ساماندهی بازار مسکن را بر سر زبان ها انداخته است. 
تقابل بین مشــاوران امالک و دفاتر اسناد رسمی، از 
پیامدهای طرح این موضوع است.در این زمینه علی 
خندانی، رئیس کانون ســردفتران و دفتریاران، تیر 
ماه امســال از برنامه ریزی برای تدوین دستورالعمل 
ساماندهی مشاوران امالک توسط سازمان ثبت اسناد 
و امالک خبر داد و اعالم کرد این دســتورالعمل به  
گونه ای است که مشاوران امالک، صالحیت تنظیم سند 
را نداشته باشند.به گفته وی، وظیفه مشاوران امالک، 
معرفی طرفین معامله به همدیگر است و تنظیم قرارداد 
به منظور آگاهی از ممنوع المعامله ها، بازداشتی ها و 
محجورین، باید در دفاتر اســناد رسمی انجام شود.

در مقابل، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک 
با واکنش تند به کاهش نقش بنگاه  ها، دفاتر اســناد 
رســمی را »بی- مسئولیت، کم کار و حاضری  خور« 
نامید که به فکر دوختن جیب اضافه هستند! عبداهلل 
اوتادی همچنین از تدوین و ارسال طرح »ساماندهی 
و کارشناســی بازار مسکن توسط مشاوران امالک« 
به وزارت راه  و  شهرســازی خبر داد که بر اساس 

آن، مشــاوران امالک دارای مجوز، بابت کارشناسی 
قیمت امالک و اجاره، درآمد کسب می کنند.همچنین 
این عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک مدعی 
شده »در استان تهران حتی 10 دفتر اسناد رسمی که 
بتواند قراردادهای پیش  فروش ساختمان تنظیم کنند، 
وجود ندارنــد و این دفاتر وقت و تخصص الزم در 
حوزه مســکن را ندارند!اوتادی گفته: قرارداد عادی 
با رسمی متفاوت است و در بین قراردادهای متعدد 
خریــد و فروش زمین و مســکن، در برخی موارد، 

معامالت با قولنامه انجام می شود.
قانونچهمیگوید؟

اظهارات عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک 
در حالی است که حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت 
اسناد و امالک اعالم کرده اســت: »ورود مشاوران 
امالک به حوزه تنظیم ســند، محل تولید دعوی شده 
و برای حفاظت از ســرمایه مــردم باید از این اقدام 
جلوگیری شود.«به گفته بابایی، بیش از 8500 دفتر 
اسناد رسمی در کشور برای تنظیم سند در دفاتر اسناد 
رســمی، اعالم آمادگی کرده  اند کــه هزینه آن، 10 
درصد هزینه مشاوران امالک است.البته مطابق با ماده 
10 قانون مدنی که به اصل آزادی قراردادها مشهور 
است؛ »قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن 
را منعقد کرده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون 
نباشند، نافذ است.« بر این اساس، افراد آزاد هستند 
توافق خود را به هر شکل که تمایل دارند منعقد کنند و 
الزامی به اینکه این توافق در قالب یکی از عقود معین 

قانون مدنی باشد، نخواهند داشت.
با این حال در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه نیز آمده است؛ »کلیه معامالت راجع به اموال 
غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز 
وعده یا تعهد به انجام اینگونه معامالت، باید به  طور 
رسمی در دفاتر اسناد رســمی تنظیم شود.« بر این 
اساس، اولویت با سند رسمی است و سند عادی تنها 
در صورت احراز شــرعی و قانونی در دادگاه، منشأ 

اثر خواهد بود.
گسترشکالهبرداریدربازارامالک

عالوه بر اینها، اخبار و هشــدارهای مختلف، بیانگر 
روند فزاینده کالهبرداری در معامالت مسکن است. 

اواخر خرداد ماه امســال، مدیرکل راه و شهرسازی 
استان تهران از افزایش کالهبرداری در پیش فروش 
ســاختمان و نیز ثبت 35 هزار پرونــده در محاکم 
 قضائی استان با موضوع جعل و کالهبرداری در سال 

گذشته خبر داد.
خلیل محبت  خواه تأکید کرد: مشاوران امالک، حق 
تنظیم قرارداد پیش  فروش را ندارند و باید خریداران 
 و ســرمایه  گذاران را به دفتر ثبت اســناد رســمی 

هدایت کنند.
البته تمامی ایــن تخلفات صرفًا ناشــی از فعالیت 
مشاورین امالک نیســت اما مشخصًا ثبت توافقات 
به صــورت قولنامه ای میان معامله کنندگان و فاصله 
معنادار میان ثبت این توافقات و انتقال سند به صورت 
رســمی، باعث شده تا بسیاری از جرایم ملکی نظیر 
جعل سند، فروش مال غیر و زمین خواری با استفاده 
از شگردهای مختلف توسط کالهبرداران رخ داده و 
خریدارن را برای احقاق حقوقشان راهی دادگاه کند.
ایــرادمصوبههیئــتوزیــرانوافزایش

اختیاراتمشاورانامالک!
در این میان، تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص 
ساماندهی بازار مســکن و اجاره بها در 12 تیر ماه 
امســال نیز از مواردی است که علیرغم مزایای آن، 
کارشناسان حقوقی به آن ایراد وارد کرده  اند. به اعتقاد 
شاهرخ صالحی؛ حقوقدان و مدرس دانشگاه، مبنای 
اصلی این مصوبه، توسعه کد رهگیری و اسناد عادی 
است که هر چند در کوتاه مدت، یک ُمسِکن موقت 
اســت اما با سیاست های کلی نظام در حوزه قضائی 
مغایرت دارد و در بلندمدت، مشکالت زیادی برای 

کشور رقم می زند.
مشــکل از آنجا ناشی می  شــود که هرچند قانون 
تجارت، مشاوران امالک را صرفًا واسطه بین طرفین 
معامله یا اجاره شناسایی کرده اما تصویب نامه هیئت 
وزیران به آنها اختیار تنظیم قرارداد و ثبت در سامانه 
اعطا کرده است اما کد رهگیری نتوانسته در شناسایی 
و ثبت معامالت و جلوگیری از وقوع کالهبرداری ها 
موفق باشــد و این امر نشان از نقص این سامانه در 
ساماندهی معامالت دارد البته این نکته را نیز باید نظر 
داشت که در حال حاضر عرف معامالتی اکثریت مردم 

آن اســت که پیش از هرگونه انتقال سند به صورت 
رســمی ابتدا توافقات خود را نزد مشاورین امالک 
تنظیم و امضا می کنند و از بیــن بردن یک  باره این 

رویه، امری مشکل به نظر می رسد.
امــکانثبتتوافقاتزیرنظرســازمانثبت

راهکاریبرایسامندهیمشاورینامالک
با این همه، از آنجا که قراردادها و توافق های امضا 
شــده بین افراد از جمله تنظیــم معامالت در قالب 
قولنامه  های کاغذی منشأ اثر هستند و می توانند در 
دادگاه  ها بررســی شوند، باید در هنگام توافق، ثبت 
و امضا شوند. از طرفی امکان ثبت معامله در لحظه 
توافق در سامانه ثبت میسر نیست و این امر سر منشأ 
بسیاری از مفاسد و کالهبرداری ها در حوزه امالک 

است.
همچنین تعداد کم دفاتر اســناد رسمی و محدودیت 
حقوقی سردفتران مانع از آن می شود که تمامی فرایند 
توافق میان معامله کنندگان نزد سردفتران انجام شده و 
به این دلیل امکان حذف مشاورین امالک از چرخه 

معامالت ملکی وجود ندارد.
بنابراین برای پیشــگیری از کاهش جرایم ناشی از 
اسناد عادی و کاهش پرونده  های دعاوی ملکی، باید 
امکان درج توافقات میان معامله کنندگان در سامانه ای 
زیرنظر ســازمان ثبت فراهم شــود و ســاماندهی 
مشــاوران امالک در قالب اعتباربخشــی به اسناد 
رسمی در عمل در دستور کار قوه قضائیه و به صورت 
مشخص سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار گیرد 
همچنین به دلیل عدم دسترسی به دفاتر اسناد رسمی 
در تمام ساعات شبانه  روز برای ثبت معامله در لحظه 
توافق و نیز به خاطر بار ســنگین نظارت بر حدود 
200 هزار مشاور امالک، برون  سپاری این موضوع 
به سامانه  های واسط اینترنتی و وجود سازمان ثبت 
اسناد و امالک به عنوان ناظر، رویکرد پیشگیرانه برای 
افزایش امنیت حقوقی شهروندان در حوزه معامالت 

مسکن است.
امری که علیرغم وعده های ســازمان ثبت مبنی بر 
راه اندازی سامانه »سند من« و ساماندهی مشاورین 
امالک همچنان بــر زمین مانده و فعــاًل خبری از 

راه اندازی این سامانه ها نیست./تسنیم 

زخم کهنه »مشاوران امالک« بر تن شهروندان در دادگاه  ها!  
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گروه خبر //  ۱۵ طرح و زیرساخت گردشگری 
هرمزگان در ســومین روز از هفته دولت با 
حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت و استاندار هرمزگان 
به صــورت ویدئوكنفراس افتتــاح و مورد 

بهره برداری قرارگرفت. 
   مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی هرمزگان در آیین بهره برداری از 
این طرح ها گفت: این طرح های گردشگری 
با هزینه ای افزون بر ٢۶۱ میلیارد تومان در 
بخش ایجاد زیرســاخت های گردشگری و 
مجتمع های ساحلی و مجتمع های اقامتی به 
بهره برداری رسید.سهراب بناوند بیان داشت: 
بیشــترین طرح های گردشگری مربوط به 
شهرســتان های بندرعباس با هفت طرح و 
قشم با ۶ طرح اســت. وی بیان داشت: این 
طرح ها شامل تکمیل و ایجاد زیرساخت های 
گردشگری روستاهای سرارو و طاهروییه در 

سیریک، روستاهای سهیلی، سلخ و طبل در 
جزیره قشم، برق رســانی جزیره الرک، راه 
دسترســی عالی احمدان در بســتک، ایجاد 
چشــمه بهداشــتی چله بوچیر در پارسیان، 
ســکوی بتی در ساحل جاسک و راه اندازی 
و تجهیز خانه های صنایع دستی در بندرلنگه 

است.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی هرمزگان اظهار داشت: همچنین 
در این روز مجتمع گردشگری حدیث آواره، 
مرکز گردشــگری ســاحلی و دریایی کاوه 
پاکروان، ایجاد زیرساخت گردشگری چربه 
مارم فیــن، احداث بازارچه صنایع دســتی 

جزیره هرمز، مجتمع گردشگری شرکت پدیده 
 دل آرام جنــوب، مجتمع گردشــگری رضا 
آتش پرور و هتل چهارســتاره مجید میرزا 
اسماعلی به بهره برداری رسید.بناوند یادآورشد: 
 ایجاد و تکمیل زیرساخت های گردشگری با 
هزینه ای افزون بر ۶۳ میلیارد ریال و از محل 
اعتبارات استانی هزینه شده است.به گزارش 
ایرنا، وی با اشاره به اینکه ٢ طرح گردشگری 
از محل اعتبارات بخش خصوصی شــامل 
مرکز گردشگری ساحلی و دریایی و مجتمع 
گردشگری در بندرعباس نیز افتتاح شد، ابراز 
داشــت: ۶٢ نفر در طرح بخش گردشگری 
هرمزگان شــامل یک مجتمع گردشگری با 
مســاحت زیربنای سه هزار و ۸۰۰ مترمربع 
و یک مرکز گردشگری ساحلی و دریایی با 
مساحت زیربنای ٢ هزار و ۳۰۰ مترمربع این 

استان مشغول کار شدند.

با حضور معاون رئیس جمهور ؛

15 طرح و زیرساخت گردشگری به صورت همزمان در هرمزگان افتتاح شد

گروه خبر //همزمان با دومین روز از هفته دولت 
و با حضور مسووالن استانی، پست برق ۶۳/2۰ 
كیلوولت پردیس در شــهرک صنعتی گمبرون 

بندرعباس به بهره برداری رسید. 
   به گزارش خبرنــگار دریا، با حضور مهدی 
دوستی استاندار هرمزگان، احمد مرادی نماینده 
 مردم هرمزگان در مجلس شــورای اســالمی،

 آدینــه پور مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای 
هرمزگان و جمعی از مســئولین استانی، پست 
بــرق ۶۳/٢۰  کیلوولت پردیس در شــهرک 
صنعتی گمبرون بندرعباس به بهره برداری رسید.   
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این مراسم، 
افتتاح این پست برق را گام بزرگی در راستای 
خدمات رســانی به واحد های تولیدی مســتقر 
 در شــهرک صنعتی گمبرون عنوان کرد.فرشاد 
آدینه پــور مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای 

هرمزگان نیز در آیین بهره برداری از این پروژه 
ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهیدان رجایی باهنر خاطرنشان کرد: 
پست برق ۶۳/٢۰ کیلوولت پردیس در شهرک 

صنعتی گمبــرون بندرعباس بــه ظرفیت ۶۰ 
مگاولت آمپر با اعتبــاري بالغ بر هزار و ٢۰۰ 
میلیارد ریال در شهرک صنعتی گمبرون افتتاح 

و به بهره برداری رسید.

به مناسبت هفته دولت  انجام شد 

بهره برداری از پست برق ۶۳/2۰ كیلوولت پردیس
 شهرک صنعتی گمبرون بندرعباس

گروه خبر // مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمزگان با بیان اینکه برای راه اندازی تماشاخانه سیار نیاز به 
تریلی داریم؛ گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمزگان برای توسعه فعالیت های خود در روستاها و تمامی 
پهنه جغرافیایی اســتان، نیازمند حمایت خیرین، صنایع و 

مسئوالن است.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ پروین پشتکوهی در نشست 
خبری با تبریک هفته دولت به تشــریح فعالیت های ۶٢ 
گانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان 
پرداخت و افزود:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
با هدف پرورش فکر وذوق و شناسایی استعداد کودکان و 
نوجوانان فعالیت دارد و درحال حاضر ۱۶ مرکز ثابت، دو 
مرکز پستی و یک خودرو سیار فعال هستند و واحدهای 
آفرینش  هنری و ادبی فعالیت های کانون را به دو شــیوه 
 حضــوری و مکاتبه ای برگزار می کننــد.وی ادامه داد: 
هر مربــی در کانون پرورش فکری بایــد برای ارتقای 
آموخته های خود ســالی ۱۰۰ ساعت آموزش دریافت 
کند. به گفته وی، تنها در ســه استان هرمزگان، بوشهر و 
خوزســتان واحد صدور مجوز اســباب بازی در کانون 
پرورش فکری فعال است.پشــتکوهی از کانون به عنوان 
یکی از بزرگترین انتشــارات کتاب و ســرگرمی کودک 
و نوجوان در کشــور نام برد و ادامه داد: بعد از دو ســال 
بخش فروشگاه دایمی کانون هرمزگان از اسفندماه سال 
گذشــته مجدد راه اندازی شد. پنجشــنبه ها نیز برنامه 
معرفی کتاب داریم. وی گفت: در تمامی شهرســتان ها به 
جز شهرستان های رودان، کیش، پارسیان و بشاگرد مراکز 
ثابت کانون فعال هســتند و دهه ۷۰ نیز ساختمان هایی 
برای کانون در شهرســتان های رودان و پارسیان وجود 
 داشت اما به دلیل فاصله زیاد با مرکز شهر این مراکز ثابت 
راه اندازی نشدند. در کیش نیز با مدیرعامل منطقه آزاد کیش 
مذاکره ای داشتیم  تا شعبه بین الملل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان را در آنجا دایر کنیم. وی گفت: تمامی 
مراکز ثابت کانون مجهز به کتابخانه های تخصصی کودک و 
نوجوان هستند و در هریک از این مراکز بالغ بر ۱۰ هزار 
جلد کتاب وجود دارد و در کنار این کتابخانه ها فعالیت های 
تخصصی و عمومی نیز برگزار می شود در واقع زیرساخت 
این فعالیت ها کتاب است. کتابخانه های تخصصی کودک و 

نوجوان در کشور در مراکز کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان هستند. پشتکوهی به تقویت مهارت آموزی به 
عنوان یکی از فعالیت های جذاب  و مهم در کانون پرورش 
فکری اشاره کرد و افزود: تابستان امسال افزون بر ٢۵۰ 
کارگاه تخصصی درحال برگزاری اســت که از این تعداد 
۱۵۹ کارگاه مربوط به مهارت آموزی است.  پشتکوهی با 
اشاره به کمبود شدید نیرو در مراکز کانون اظهار داشت: از 
نیروهای خارج از کانون هم استفاده می کنیم و به همین 
دلیل کالس ها هزینه بر اســت. وی با بیان اینکه شگفت 
انگیزترین بخش فعالیت های کانون خودروهای ســیار 
اســت، گفت: این خودروها در طــول هفته و به ویژه در 
مناسب های خاصی به دل روستاها و مراکز کم برخوردار 
می روند؛ ضمن اینکه قرار اســت از نیمه دوم امسال این 
خودروهای سیار به تعداد بیش تری از روستاهای استان 
به ویژه روستاهای دچار آسیب سربزنند.  مدیرکل کانون 
پــرورش فکری کودکان و نوجوانــان هرمزگان در بیان 
فعالیت های مهم کانون این اســتان به مشارکت کانون و 
دفاتر تسهیلگری اشاره کرد و گفت: در راستای آموزش 
و مهارت آموزی کودکان و نوجوانان محالت شهری کم 
برخوردار با دفاتر تســهیلگری ارتباطات خوبی داریم از 
جمله در  محله شمیلی های بندرعباس با کمک شهرداری 
فعالیت های اثرگذاری درحال انجام است. پشتکوهی معتقد 
است؛ در مراکز کانون اگر کودک و نوجوانی حضور پیدا 
کند و در این هوای کتابخانه تنفس کند آینده خود را ساخته 
است، زیراکودکان و نوجوانانی که در کانون فعالیت  می کنند 
در آینده افرادی دغدغه مند و مسئولیت پذیر خواهند بود.

وی همچنین حضور یکساله مربیان کانون در کانون اصالح 
تربیت بندرعباس را از دیگر برنامه های مهم کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان هرمزگان عنوان و بیان کرد: 
مربیان ما با هدف امیدواری و انگیزه بخشــی برنامه های 
مختلفی از جمله کتابخوانی، پخش و نقد فیلم، سفالگری 
و اجرای مســابقات اوقات خوشی را برای این نوجوانان 

رقم می زنند. 
*چهارشنبههایکارتونیمنتظرقدمکودکان

   مدیــرکل کانون پرورش فکری هرمزگان با اشــاره به 
برگزاری برنامه های سه شنبه های انیمیشن در تابستان 
امســال، در بخش دیگری ویژه برنامه »چهارشنبه های 
کارتونی« را از برنامه های کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوان از نیمه دوم امســال اعالم کرد و افزود: اعضای 
کودکان و نوجوانان در کنار خانواده های خود از این برنامه 
که در قالب پخش انیمشین های برگزیده و فیلم های تولید 
کانــون در کنار خانواده ها به صورت رایگان در ســینما 
کودک کانون برگزار خواهد شد، لذت ببرند.مدیرکل کانون 
پرورش فکری هرمزگان تصریح کرد: کتابخانه پســتی 
کانون نیز در ســال های اخیر توسط شــوراها، دهیارها، 
مربیان و فعاالن کتابخوانی روســتا کتاب ها را به صورت 
 امانــت دریافت و پس از خوانــدن، آن ها را به کتابخانه 
تحویل می دهند. پشتکوهی با اشــاره به برگزاری انواع 
جشنواره ها و مهرواره ها با هدف شناسایی استعدادها در 
کانون بیان کرد: در سال گذشته ۱4۵ عضو کانون این استان 
در جشنواره های ملی منطقه ای برگزیده شدند و در همین 
هفته نیز دو نفر از اعضای کانون فین در جشنواره فرهنگی 
و هنری فردا برگزیده شدند. وی با بیان اینکه کودکان از 
سن سه چهارسالگی می توانند در فعالیت های زیردبستان 
کانون شرکت کنند و بعد از هفت سال به عنوان عضو دائم 
انتخاب می شوند، گفت: اعضای کانون در گذشته بعد از 
۱۷ سالگی با فعالیت های کانون خداحافظی می کردند اما 
در چندسال اخیر با راه اندازی انواع انجمن های تخصصی 
قصه گویی، شعر، عکاسی، سرود، هنرهای تجسمی، طنز 
و داســتان به فعالیت های خود در کانون ادامه می دهند. 
مدیرکل کانــون پرورش فکری هرمــزگان اضافه کرد: 
تابستان امسال ۱۱ کارگاه زیست محیطی در مراکز کانون 
برگزار شد و در نیمه دوم سال جاری نیز انجمن »محیط 
زیســت و نجوم« نیز به تعداد انجمن های کانون پرورش 

فکری کودکان استان افزوده می شود.  
*استقبالویژهازتماشاخانهسیار

  پشتکوهی از دیگر برنامه های سازنده و اثرگذار کانون 
به »پیک امید« با هــدف تقویت روحیه جهادی در بین 
مربیان و اعضای بزرگســال اشــاره کرد و ادامه داد: این 
برنامه از سال گذشته همزمان با روز دانش آموز از منطقه 
کوهشاه احمدی شهرستان حاجی آباد و در ۱۳ روستا آغاز 
شــد. به گفته وی، در روزهای سرد دی ماه سال گذشته 
تماشاخانه های سیار کانون با هدف تحقق عدالت فرهنگی 
و کاهش آسیب های اجتماعی و ایجاد شادی و نشاط و 
کاهش آسیب های ناشی از کرونا و زلزله به استان دعوت 
شد و در مناطق مختلف استان به ویژه مناطق کم برخوردار 
به اجرای برنامه های قصه گویی و نمایش »رینارد روباهه« 
یک نمایش جذاب و پندآموز پرداخت که خوشبختانه با 
استقبال پرشوری از ســوی مردم این استان مواجه شد. 
مدیرکل کانون پــرورش فکری هرمزگان ابراز امیدواری 
کرد این تماشاخانه در خود استان و با حضور هنرمندان 
شاخص همین اســتان راه اندازی شود، زیرا داشتن یک 
تماشاخانه سیار)تریلی تئاتر ســیار( با وجود قول های 
مســاعد همچنان یک ایده ال و آرزو برای کانون استان 
است. از خیرین انتظار داریم در خرید این تریلی یاریمان 
کنند. پشتکوهی گفت: استان هرمزگان به تهیه و تامین یک 
تریلی ســیار برای کانون، نیاز مبرم داردکه  اما تحقق این 
آرزو برای کانون، حمایت و همت نمایندگان و مسئوالن 
استان را می طلبد که با کانون در این زمینه همکاری داشته 
باشــند.وی گفت: معتقدیم یک تریلی ســیار نمایش به 
دلیل برخورداری از امکانات بسیار مناسب به راحتی به 
زیرپوست شهر و روستاها می رود و از آنجا استعدادهای 
زیادی جذب کانون می شوند و آینده آن کودکان زیر چتر 
کانون رقم خواهد خورد. مدیرکل کانون پرورش فکری 
هرمزگان از دیگر فعالیت های کانون اســتان به ثبت ملی 
عروســک های ســنتی هرمزگان شــامل »کجوک«)از 

شهرستان سیریک(، »دختولوک )از بندرعباس و میناب( 
و عروســک »بیدکی« از بستک  اشاره کرد که در بخش 
معرفی آداب و رســوم فرهنگ بومی اســتان نیز کانون 
 قدم های مثبتی برداشته است. همچنین بر روی زبانها نیز کار 
کــرده ایم. پشــتکوهی به برگزاری بیســت و چهارمین 
جشــنواره بین المللی کودک به عنوان پایه و زیرساخت 
تمامی فعالیت های کانون اشاره کرد و افزود: مرحله استانی 
این جشــنواره در اســتان  هرمزگان همزمان با هفته ملی 
کودک برگزار می شود.وی گفت: در کرونا اردوهای مجازی 
 برگــزار کرده ایم. در مجموعــه زیرچتر چی چی کا نیز 
قصه های اســتان جمع آوری شــده اند. پشتکوهی از 
برگزاری جشنواره طنز کشــوری در استان خبرداد. وی 
گفت: مهــارت های هشــتگانه در برنامه »حال خوش 
زندگی« به کودکان و نوجوانان آموزش داده می شــود. 
وی گفت: در مسکن مهر، بلوار امام حسین علیه السالم، 
سورو، شهرک توحید و... در بندرعباس هیچ مرکز کانون 
نداریم. وی افزود: ۵۵۸۰ نفر عضو کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در سطح استان داریم. پشتکوهی گفت: 
برای برگزاری ویژه برنامه های طرح اتوبوس شهری نیز 
نیازمند مشارکت و همراهی دستگاه های مختلف از جمله 
شهرداری ها هستیم تا ویژه برنامه هایی را برای کودکان 
و نوجوانان در مناطق مختلف استان اجرا کنیم. پشتکوهی 
گفت: در کانون زبان ایران در استان نیز هشت زبان زنده 
دنیا آموزش داده می شــودو مقام های برتر را در چندین 
مرحله در کشور کسب کرده ایم.وی افزود: ساختمان های 
کانون استیجاری وهزینه بر است ونیاز به تخصیص اعتبار 

جهت احداث ساختمان ملکی برای کانون زبان داریم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان :

نيازمند تریلی برای راه اندازی تماشاخانه سيار هستيم

گروه خبر // آیین افتتاح ۷۵ طرح 
برق رسانی در استان هرمزگان در 
دومین روز از هفته دولت با حضور 

استاندار هرمزگان آغاز شد.
  به گزارش خبرنگار دریا، مراسم 
افتتــاح این پروژه هــا بصورت 
ارتباط ویدیویی بــا فرمانداران 
هرمزگان  شد.اســتاندار  برگزار 
در جلســه افتتاح این پروژه ها 
گفت: توسعه شبکه برق رسانی 

خوشبختانه درسال جاری رشد 
قابــل توجهی داشــته و حجم 
بهره برداری  آمــاده  پروژه های 
است.مهدی  موضوع  این  بیانگر 
دوســتی اظهار داشــت: عالوه 
بر توسعه شــبکه، مهمتر از آن 
نگهــداری و بهره برداری اصولی 
از تاسیسات برای حداکثر استفاده 

مفید است.
  به گفتــه وی، در حال حاضر 

پــروژه تامین بــرق ۶ مزرعه 
پــرورش میگو در حــال اجرا 
اســت که با بهره برداری از آن 
در فاز اول پیش بینی می شــود 
۱۰۰ میلیــون دالر حاصــل از 
صادرات ارز آوری داشته باشد.

نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
برق هرمزگان نیز در این مراسم 
گفت: در هفته دولت امسال ۷۵ 
طرح برق رسانی به ارزش ٢هزار 

و ۳۱۸ میلیارد ریال در سراسر 
استان به بهره برداری رسید.محمد 
کریمی بیان کرد: پروژه های هفته 
دولت در قالب ۸4 هزار و ۳۳۹ 
هوایی،  فشار ضعیف  شبکه  متر 
۱۷هزار و ۳۰4 متر شبکه فشار 
ضعیف زمینی ، ۹۸هزار و ۳۶۱ 
متر شبکه فشار متوسط هوایی، 
۱4هزار و ۵۳4 متر شبکه فشار 
دستگاه  زمینی، ۳۶۰  متوســط 
پست هوایی، ۷۰ دستگاه پست 
زمینــی، دو دســتگاه مولد در 
جزیره تنب بــزرگ و ٢هزار و 
۹۳۶ دســتگاه چراغ روشنایی 
معابر به بهره برداری رســید.وی 
اظهارداشت: شرکت توزیع نیروی 
برق در حــال حاضر حدود ٢۶ 
هزار کیلومتر شبکه برق رسانی 
و ٢۷ هــزار و ۶۰۰ دســتگاه 
ترانسفورماتور دارد که برق ۷4۳ 
هزار مشترک را در سراسر استان 

تامین می کند.

به مناسبت هفته دولت ؛

7۵ پروژه توزیع نیروی برق هرمزگان افتتاح شد
  گروه خبر // معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست كشور گفت: از آنجایی كه بسیاری از جزایر 
اســتان هرمزگان در مسیر گردشــگری قرار دارند لذا 
توسعه ظرفیت گردشگری هوایی در این منطقه می تواند 

فوق العاده باشد. 
  علی ســالجقه در مراســم بهره برداری از طرح های 
گردشــگری هرمزگان که به صــورت ویدیوکنفرانس با 
حضور فرمانداران شهرســتان های بندرعباس و قشــم 
برگزار شــد، افزود: مردم دوست دارند از نگاه باال جزایر 
۱4 گانه و دریای خلیج فارس را تماشا کنند که می طلبد 
عالوه بر گردشگری دریایی و طبیعی در استان هرمزگان 
به گردشگری هوایی نیز توجه ویژه ای شود.وی با اشاره 

به اینکه باید مسائل محیط زیستی در بحث آالینده های 
دریایی بخصوص اســتفاده از پالستیک ها که چهره شهر 
را چندش آور می کند، نیز در بحث گردشــگری هوایی، 
دریایی و زمینی لحاظ شــود؛ بیان داشــت: پرداختن به 
گردشگری هوایی در واقع مشتری های زیادی را به همراه 
خواهدداشت و هدیه خوبی برای گردشگران و مسافران و 

مردم خوب کشورمان خواهد بود.
   رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهارداشت: 
استان هرمزگان به لحاظ طبیعی و تنوع پوشش گیاهی و 
همچنین در زمینه دریا، کوه و دشت و غیره ظرفیت های 
گردشگری خوب و فوق العاده ای دارد و این ظرفیت های 

گردشــگری که در نخستین ســال دولت مردمی ایجاد 
شــد می تواند زمینه حضور گردشگران را دوچندان کند.
به گزارش ایرنا، ســالجقه ادامــه داد: باید ظرفیت های 
زیرســاختی در حوزه بوم گردی و گردشگری در استان 
هرمزگان بیشتر از آن گسترش پیدا کند؛ البته مسائل محیط 

زیستی نیز در آن لحاظ شود.

معاون رئیس جمهور: 

توسعه گردشگری هرمزگان دارای اهمیت است

گروه خبر // به مناسبت هفته دولت در سومین روز از این هفته میز 
ارتباطات مردمی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان 

برپا شد. 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر غالمعباس مومنی مدیر درمان 

تامین اجتماعی اســتان به همراه معاونین و روســای ادارات این 
مدیریت، با حضور در مسجد جامع بندرعباس میز ارتباطات مردمی 
برپا کردند. قابل ذکر اســت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
محیط زیســت که به هرمزگان سفر کرده اســت نیز از این میزان 

ارتباط مردمی مدیریت درمــان تامین اجتماعی هرمزگان بازدید 
کرد. اضافه می شود پاسخگویی به مشکالت مردم در حوزه درمان 
تامین اجتماعی، رسیدگی به شکایات مراکز درمانی طرف قرارداد، 
مشاوره بیمه ای و درمانی برای نمازگزاران بندرعباسی و... در این 
میز ارتباطات مردمی توسط دکتر مومنی مدیر درمان تامین اجتماعی 
اســتان و معاونین این مدیریت انجام شــد. همچنین در این میز 
ارتباطات مردمی در خصوص اجرای نسخ الکترونیک، مشکالت و 
راهکارهای آن نیز نظر سنجی و مشاوره هایی به متقاضیان ارائه شد.

در مسجد جامع بندرعباس انجام شد 

برپایی میز ارتباطات مردمی مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان 


