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مدیرعامل آبفای هرمزگان خبر داد
شیرین سازی ۲۳ هزار مترمکعب 

آب روستاهای هرمزگان

مدیرجهاد کشاورزی جاسک خبر داد
برداشت هندوانه پاییزه شب یلدا

 در جاسک

از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت
ترانزیت 104 هزار خودرو 

از بنادر غرب هرمزگان
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کشف 600 کیلو موادمخدر 
در دو عملیات ضربتی پلیسی 

در هرمزگان

رئیسی در همایش ملی ارتقای شفافیت: 

شرط همکاری با دولت
روحیه فسادستیزی 
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جایگاه کودکان 
حاشیه نشین کجاست؟
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مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان هرمزگان

بانک قرض الحسنه مهر ایران 
پیشگام در بهبود معیشت و محرومیت زدایی

آگهی مزایده تاالر و رستوران
در نظر است نسبت به واگذاری یک مجموعه پذیرایی به همراه 

تاالر پذیرایی برگزاری مراسمات بصورت اجاره اقدام گردد.
متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی همه روزه به مدت 10 روز 

برای بازدید به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
بلوار سدید )پردیس سابق( ، مجموعه پذیرایی هزار و یک شب 

فعلی
بلوار سدید )پردیس سابق( خیابان شیخ کیشی، تاالر مجلل یاس
شماره های تماس برای کسب اطالع از ساعت بازدید و شرایط 

شرکت در مزایده

09171330965 -09120239180-09175797114

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبرداد

نیاز 600 میلیاردی برای تکمیل 
بیمارستان 531 تختخوابی 
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 صفحه 1 را بخوانید

رئیس سازمان فضای سبز بندرعباس خبر داد 

تداوم کاشت گل و چمن کاری 
در معابر و میادین سطح شهر

صفحه 2 

  گروه خبر // سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: برای تکمیل بیمارستان 531 تختخوابی 

بندرعباس نیاز به 600میلیارد تومان اعتبار است. 
به گــزارش خبرنگار دریا؛ دکتــر غالمعلی جاودان در 
جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر این بیمارســتان 
68 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و درصورت تخصیص 
اعتبار مورد نیاز از محل سفر ریاست جمهوری و...، در 
 دهه فجر یا اواخر سال آینده این بیمارستان به بهره برداری 
می رســد. جاودان بــا بیان اینکه بیمارســتان کودکان 
بندرعباس نیز 90 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته وتا 
پایان سال به بهره برداری می رسد؛ اظهار داشت : عملیات 
اجرایی بیمارستان نفت ســتاره خلیج فارس در جوار 
بیمارستان شهیدمحمدی که 50درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، درحال حاضر متوقف اســت و نفت ستاره درحال 
برگزاری مناقصه است. وی اظهارداشت : بیمارستان 160 
تختخوابی میناب نیز که 55درصد پیشرفت فیزیکی دارد 

تا در هفته دولت سال آینده به بهره برداری می رسد. 

وی خاطرنشــان کرد : با پیگیری های دکتر فرشیدی و 
نمایندگان مجلس، اســتاندار و  دانشگاه علوم پزشکی 
استان و...، دانشکده های میناب و بندرلنگه مجوز فعالیت 
گرفتند. دانشکده پرســتاری در بندرلنگه و بهداشت در 
میناب داریم که پذیرش دانشجو خواهیم داشت. آموزش 

سالمت بستک هم در حال فعالیت دارد. 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: 
چهار پروژه بیمارســتانی 531 تختخوابی بندرعباس، 
بیمارستان شــرکت نفت ستاره خلیج فارس، بیمارستان 
کودکان که پاالیشــگاه بندرعباس می ســازد و 160 
تختخوابی میناب در استان فعال هستند. جاودان افزود: 
بیمارستان دندانپزشکی هم در پردیس دانشگاه درحال 

ساخت است. 
وی در پاســخ به خبرنــگار دریا که مدیــرکل دیوان 
محاسبات استان محل نگهداری گندم و بندر شهید رجایی 
را غیربهداشتی خوانده است، چه اقداماتی توسط دانشگاه 
صورت گرفته است، گفت: متناسب نبودن زیرساخت ها 
و میزان واردات مواد غذایی به بندر شهید رجایی یکی از 
مشکالت استان است، اما تیم های نظارتی مان حضور 
دارند و فاکتورهای ســالمت کنترل شده و سپس اجازه 

ترخیص موادغذایی داده می شود. 
  جــاودان افزود: کمبود دارو در اســتان مانند ســایر 
استان های کشور به دلیل افزایش مصرف دارو با افزایش 
بیماری های این فصل است و علی رغم اینکه هرمزگان 
دو درصد از جمعیت کشــور را دارد، اما ســه درصد از 

سهمیه دارو را از کشور گرفتیم. 
جاودان اظهار داشــت : در کمتر از سه هفته اخیر 162 
هزار عدد سرم و 72 هزار شربت و قطره استامینوفن به 
استان وارد شده است و بایستی مدیریت مصرف دارو در 
استان داشته باشیم و فقط زمانی که عالئم بیماری جدی 
شد، از دارو استفاده شــود.وی دریافت هزینه خدمات 
دارویی برای داروها با نســخه و بدون نسخه نیز قانونی 

خواند. 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: 
وضعیت کرونا در اســتان بهبود یافته اســت ؛آنفلونزا و 

سرماخوردگی را همزمان با کرونا در استان داریم.
    جاودان افزود: خدمات دندانپزشــکی تحت پوشش
 بیمه های پایه ای نیســتند. اما در شــش منطقه شهر 
بندرعباس برخی از خدمات دندانپزشــکی دولتی ارائه 
می شــود. وی گفت:بخش خصوصی بیشــتر خدمات 
دندانپزشــکی را ارائه می دهند و امکانات و  وسایل و 
موادمصرفی دندانپزشکی بصورت آزاد است که بیمه های 
پایه پوشش نمی دهند.  جاودان افزود: بایستی اعتبارات 
ویژه ای توســط مجلس برای حوزه دندانپزشکی بخش 

دولتی مصوب شود. 
  جاودان اظهار داشت : خیرین قرار است بزودی در این 

بخش به یاری بیماران استان بیایند. 
سرپرست دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان تصریح 
کرد: 449 پزشــک متخصص در اســتان داریم و کل 
تخت های فعال دولتی اســتان نیز 2630 تخت است. 

جاودان افزود:برای تکمیل بیمارســتان 531 تختخوابی  
600میلیارد تومان دیگر نیاز است که اگر از سفر ریاست 
جمهوری به استان تامین شود، سال آینده به بهره برداری 
می رسد. تاکنون بیش از 68 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
و اگر خیرین هم مشارکت کنند، زودتر به اتمام می رسد. 
غالمعلی جاودان افزود: عالوه بر نظارت های دانشگاه 
علوم پزشکی استان، نظام پزشکی نیز بر عملکرد پزشکان 

نظارت می کنند. 
جاودان اظهار داشت : دستگاه ام آر آی بیمارستان شهید 
محمدی بندرعباس نیز تا ماه آینده راه اندازی می شود. 

جاودان افزود:جایگاه رسانه در حوزه سالمت برای این 
دانشگاه بسیار مهم است. وی گفت: نگاه مان به رسانه به 
عنوان همکاران مان در ارائه خدمات است و از ظرفیت 

رسانه برای اطالع رسانی استفاده خواهیم کرد. 
غالمعلی جاودان افزود: بایستی همه ابعاد سالمت مورد 
توجه قرار گیرد وتعامل رسانه و دانشگاه و مطالبه گری 
از دانشگاه در شرایط فعلی کشور باعث ارتقای خدمات 

می شود. 
جاودان اظهار داشت : مهمترین حوزه در دانشگاه بحث 
آموزش و پژوهش وارائه خدمات بهداشتی و زمانی است. 
وی خاطرنشــان کرد : اگر کارشناسان مورد نیاز تربیت 
شــوند وآموزش و پرورش بگونه ای آموزش دهند تا 
نیروی انسانی موردنیازمان برطرف شود، کمبودهای این 

حوزه برطرف می شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبرداد

 نیاز 600  میلیاردی برای تکمیل بیمارستان 531 تختخوابی بندرعباس 
گروه خبر // پــروژه حرا کاری در ســواحل 
مرکز جنگل  معــاون  بــا حضور  بندرعباس 
های خارج از شمال ســازمان منابع طبیعی و 

آبخیزداری کشور آغاز شد. 
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرعباس  
افــزود: در اجرای  پروژه حرا کاری در ســطح 
120 هکتار، 75 هزار اصله نهال حرا در سواحل 

بندرعباس کشت می شود.
روح اهلل وفا کیش اعتبــار اختصاص یافته برای 
اجرای این پروژه 6 میلیارد ریال دانست و عنوان 
کرد: پروژه حرا کاری در ســواحل بندرعباس در 

مدت 2 ماه اجرا می شود.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرعباس 
در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف توسعه 
جنگل هــای مانگرو )حرا(، حفاظت ســاحل و 
تقویت زیست بوم های ساحلی در سطح سواحل  

شهرستان بندرعباس اجرا می شود.

به گزارش ایســنا،  درختان حرا اکوسیســتمی 
ماندآبی از اجتماعات ساحلی مناطق حاره هستند 

که مانگرو نیز به آنها اطالق می شود. 
  در کنــار درختــان منحصر به فــرد هرمزگان 
جنگل های مانگرو یا حرا را بیشتر می توان مورد 
توجه قرار داد چرا که استان هرمزگان بیش از یک 
هزار و 500 کیلومتر نوار ساحلی دارد که می توان 
درختان حرا را در آن کاشــت و نکته جالب حرا 
این اســت که این درختان از همان آب شور دریا 
ارتزاق کرده و رشد می کنند و مشکالت تامین آب 
در جنگل کاری سایر عرصه ها را ندارد. جنگل های 
حرا نه به خشــکی تعلق دارند نــه به دریا بلکه 
مشترک بین آب و خشکی هستند و پهناورترین 
جنگل های حرا، در آب های بین الفت و بندر پل، 
در شــمال جزیره قشم و در 140 کیلومتری شهر 

بندرعباس قرار دارد. 

پروژه حرا کاری 
در سواحل بندرعباس آغاز شد

مرکز شبانه روزی نگهداری 
معلولین ذهنی حبیب ابن مظاهر چشم انتظار شماست

شماره کارت : 6037691990167389
خیابان آیت اهلل غفاری- بیمارستان شریعتی- پشت شرکت آب و فاضالب 

استان ضلع غربی بهزیستی بندرعباس    تلفن: 09177975302

عملیات اجرایی بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس درحال حاضر متوقف است

نبود ایستگاه تاکسی 
در پارک شهر
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استاندار هرمزگان تاکید کرد

راه اندازی کتابخانه های 
سیار کانون پرورش فکری 

در اولویت



امضاء طومار مطالبه گری 
توسط گروه های فعال در حوزه عفاف و حجاب 

  گروه خبــر// جمعی از گروه های فعــال در حوزه عفاف و 
حجاب با امضای طوماری ازنمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
درخواســت کردند در جهت حل مشکل بی حجابی و بی عفتی 
 درجامعه، نســبت به ایــن معضل اقدامات انقالبــی انجام دهند.
به گزارش خبرنگار دریا: جمعی از گروه های فعال در حوزه عفاف 
و حجاب ســتاد امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان با امضای 
طوماری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کردند 
در جهت حل مشــکل، بی حجابی و بی عفتی موجود درجامعه 
را بصــورت انقالبی پیگیری و برطرف نمایند.در بخشــي از متن 
طومار امضا شده توسط گروه های فعال در حوزه عفاف و حجاب 
آمده است؛ما مردم والیتمدار هرمزگان،ضمن هشدار به مدیران و 
مسئولین نهادها و دســتگاه های دولتی و اجرایی پیرامون اجرای 
وظایف خود در مقابله با ابتذال اخالقی و ترویج عفاف و حجاب، 
از ریاست مجلس شــورای اسالمی خواستاریم نسبت به اصالح 
قوانین و فرآیندها در راستای تقویت جریان تربیتی نظام آموزشی 
کشــور خصوصاجذب و گزینش معلمان ارزشی و تقویت نگاه 
منسجم و یکپارچه به هویت خانواده،اقدام نموده و در حوزه اجرایی 
نیز با کنارگیری از عافیت طلبی و ارائه رهنمودهای کلی،نسبت به 
تصویــب قانون اجرایی و کارآمد برای توقف قاطع جریان ترویج 
ابتذال اخالقی و عادی سازی بی حیایی و بی حجابی اقدام نمایند.
همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در استان هرمزگان 

مطالبه می کنیم این موضوع را تا حصول نتیجه اقدام نمایند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس خبر داد 
کدگذاری هدفمند ماشین آالت شهرداری بندرعباس 

  گروه خبر // رئیس ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
 بندرعباس، گفت: در راســتای ســاماندهی و نظم بخشی به 
ماشین آالت شــهرداری بندرعباس کد گذاری با شماره های 
مشــخص بر روی بدنه ماشین آالت صورت گرفت.به گزارش 
 خبرنــگار دریا، حمید جمالی با اعالم این خبر بیان داشــت: 
ماشین آالت سنگین و سبک این ســازمان در سیستم دارای 
کدهای اختصاصی برای شناسایی سریع دستگاه ها، امکان ثبت 
و پیگیری گزارشات تعمیر، نگهداری و جا به جایی از طریق کد 
هستند.وی افزود: پیشتر بر روی بدنه برخی از این ماشین آالت 
کد و نشانه منظم و مشخصی وجود نداشت یا در معرض آفتاب 
از بین رفته بود، به همین دلیل هم در راســتای ساماندهی هم 
از لحاظ زیباسازی با یک طرح واحد همگی برچسب گذاری 
شدند.جمالی خاطر نشان کرد: بر روی این برچسب های جدید، 
کد هر دستگاه به همراه نشانه سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
بندرعباس در زمینه ای به رنگ قرمز و آبی درج شده است که از 
این پس در شهر نیز قابل شناسایی هستند.این مقام مسئول، گفت: 
ماشین آالت سنگین همچون لودر، گریدر، بیل مکانیکی، کامیون 
و غیره در شهرداری وجود دارند که در محدوده شهر برای انجام 
فعالیت های خدماتی و عمرانی مورد اســتفاده قرار می گیرند 
که اکنون با نصب بر چسب های هماهنگ، برای انجام هرگونه 
اقدامی در شهر ماشین آالت شهرداری قابل تشخیص می باشند.

خبر

خبری
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  در دو دهــه اخیر که صدها گــزارش و مقاله و... از 
وضعیت محالت حاشیه نشین و بافت فرسوده بندرعباس 
منتشر کرده ایم و کمبودهای این مناطق را در حوزه های 
مختلف به تصویر کشیده ایم، اما متاسفانه اقدامات صورت 
گرفته در ادوار مختلف چندان چهره این مناطق را تغییر 
نداده اســت و گویا عزمی هم برای تغییر وجود ندارد و 
بیشتر تغییرات و اقدامات در حد شعار در این مناطق باقی 
مانده است. صحنه ای که چند شب در کوچه های یکی از 
محالت دیدم ودر مناطق دیگر نیز به کرات این صحنه ها 
را در این ســال ها دیده و در گزارش ها به آنها اشــاره 
شده اســت، بازی کودکان و نوجوانان در فاضالب های 
روان اســت که این موضوع از چند جهت دردناک است. 
اول اینکه چرا همچنان در کوچه های محالت بایســتی 
فاضالب روان باشد که عالوه بر بروز مشکالت بهداشتی 
و...، کودکان در داخل یا کنار فاضالب بازی کنند و مانند 
مشاهده ام در چند شب قبل،کودکان برای بازی سنگ ها 
را داخل فاضالب بیندازند وفاضالب بر روی آنها بپاشند. 
دوم اینکــه چرا همچنان شــاهد کمبود پــارک، اماکن 
ورزشی، تفریحی، فرهنگی و... در این محالت در قطب 
اقتصاد کشور باشیم که کودکان و نوجوانان مجبور باشند 
بازی شــان را در فاضالب انجام دهند ودر کوچه هایی با 
توپ بازی کنند که فاضالب در آن روان است ودر برخی 
محالت بدلیل وفور معتادان زن و مرد و گاهی کودک به 
همراهشان و استعمال و  تزریق، هم کودکان و نوجوانانی 
که در کوچه ها بازی می کنند، از مشاهده این صحنه ها 
تاثیر می پذیرند وهم ســرنگ های معتادان در کوچه ها 
و فاضالب ها دیده می شــود که سالمت شان را تهدید 
می کند و درصورت فرو رفتن در بدن شان، احتمال دارد 
به انواع بیماری ها نظیر ایدز، هپاتیت و... مبتال شــوند. 
موضوع دیگر اینکه در برخی از محالت از کودکان برای 
انتقال مواد و مشــروب و... در ازای پرداخت وجه و... 
استفاده می شود. از طرفی دیگر در این مناطق برخی از 
کودکان و نوجوانان بدلیل مشکالت اقتصادی خانواده ها و 
هزینه های گران تحصیل مجبور به ترک تحصیل می شوند 
ویا اینکه دوران سخت تحصیلی را دارند. از طرفی دیگر 
بســیاری از آنها به سوء تغذیه مبتال هستند و خانواده ها 
نمی توانند مواد غذایی موردنیازشان در سه وعده، میوه، 
پوشاک و... را تامین کنند. این وضعیت را در استانی داریم 
که قطب اقتصاد کشور است و بنگاه های اقتصادی بزرگ 
و کوچک در این اســتان وشهر بندرعباس فعالیت دارند 
و نباید وضعیت محالت و روســتاهای پایتخت تجارت 
کشــور اینگونه باشــد که در فقر و فالکت، بیکاری و 
گرانی در جایگاه نخست کشور باشیم. از صنایعی مانند 
فوالدکاوه جنوب کیش که زیرمجموعه بنیاد مستضعفان 
می باشد، انتظار بیشتری می رود تا از سودش که به قول 
یک عضو شورای شهر بندرعباس در سال گذشته 2600 
میلیارد تومان ســود داشته است، در رفع محرومیت این 
مناطق محروم استان در راســتای انجام مسئولیت های 
اجتماعی و حتی بیشــتر برای کمک به مســتضعفان و 
محرومان در هرمزگان هزینه کنند تا زنگارهای محرومیت 

از این مناطق زدوده شود.
    علی زارعی

سرمقاله

جایگاه کودکان حاشیه نشین کجاست؟

 گروه خبر // اســتاندار هرمزگان در بخش اول 
جلسه فوق العاده شــورای اداری استان با بیان 
اینکه جلسات این شــورا بیش از ۸۹0 مصوبه 
داشته است از اجرایی شدن3۸۷ مصوبه خبر 

داد. 
  بــه گزارش خبرنــگار دریا، آخرین جلســه 
فوق العاده شــورای اداری استان هرمزگان برای 
بررسی مســائل معطل مانده مردم بندرعباس و 
بررســی میزان پیشرفت پروژه های عمرانی مرکز 
اســتان به ریاست مهدی دوســتی، برگزار شد. 
استاندار هرمزگان در ابتدای بخش اول این جلسه 
با بیان اینکه جلسات شورای اداری استان بیش 
از 890 مصوبه داشــته است، گفت: تاکنون 378 
مصوبه از مجموع مصوبات، اجرایی شــده که 41 
درصد پروژه ها نیــز همچنان مهلت اجرا دارند و 

تنها 15 درصد با تاخیر روبرو شده   اند. 
 دوستی در بررسی پروژه های مرمت و بازسازی 
آثار تاریخی شهرســتان بندرعباس، با تاکید بر 
لزوم تدوین طرح جامع برای احیای آثار باستانی 
استان از تامین اعتبارات الزم برای آماده کردن این 
طرح و مرمت اضطراری قلعه تاریخی فین خبرداد 

و اظهارداشــت: در طرح جامع تعریف پیوست 
اقتصادی و توجه به اقتصاد خرد محلی مهم است 
و قلعــه فین بعنوان پایلــوت اجرای طرح جامع 
تعیین می شــود. وی مدل هزینه ای طرح جامع 
را مشارکت 50 درصدی وزارت میراث فرهنگی 
عنوان داشت و دستورداد: برای تحقق این هدف 
الزم اســت اداره کل میراث فرهنگی اســتان بر 
زمین های پیرامونی اماکن تاریخی جهت احداث 

کمپ های گردشگری تمرکز کند. 
نماینده عالی دولت در اســتان هرمزگان، با اشاره 
به اهمیت افزایش دسترســی کودکان و نوجوانان 
به محتوای مناســب اشــاره داشــت: راه اندازی 
کتابخانه ها و تماشاخانه های سیار کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان جزو اولویت های استان 
می باشــد و اتوبوس موردنیاز این پروژه و منابع، 
تجهیز و بروزرسانی کتابخانه سیار و مرکز سیار 

بخش فین نیز تامین می شود. 
  دوستی، در بررسی پروژه های نوسازی مدارس و 
آموزش و پرورش بر پیگیری تحقق قول مساعدت 
وزیر آموزش و پرورش درخصوص جبران کمبود 

فضای آموزشی شهرک پیامبراعظم)ص(تاکید کرد 
و گفت: بمنظور ارتقاء بهره وری و حذف سرویس 
دانش آموزان از سبد هزینه خانوار می بایست در 
طرح های آمایش، مدارس در مسیر خطوط حمل 

و نقل عمومی جانمایی شوند. 
  اســتاندار هرمــزگان بــرای اجــرای طرح 
با  انتخاب مدرسه ای  هوشمندســازی مدارس، 
درصــد قبولی باال در محالت حاشــیه ای و کم 
برخــوردار را در اولویت قــرار داد تصریح کرد: 
توســعه آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش، 
رغبت دختران برای تحصیل در رشته طراحی و 
دوخت را افزایــش داده و این فرهنگ که بانوان 
تحصیلکرده می توانند همزمان نقش مادری خود 
را بیش از پیش حفظ کنند ارزشمنداســت و باید 
تجهیزات کافــی و روزآمد مانند برش لیزری که 
حدود 20 درصد مصرف پارچه را در این حرفه  
کاهش می دهد برای آشنایی و کار دانش آموزان 

استان تهیه شود. 
 رئیس شــورای اداری اســتان هرمــزگان، در 
بررسی طرح های بهداشت و درمان نیز بر تکمیل 

پروژه های بیمارســتانی بندرعباس و اعالم آمار 
آمبوالنس های نیازمند تعمیر و نوسازی تاکیدنمود 
و افزود: برای رفاه مردم، زیرساخت های آزمایش 
ازدواج و اعتیاد باید در تمام مناطق وجود داشته 
باشد و درخصوص شــبانه روزی کردن برخی از 
مراکز بهداشتی و درمانی بخش ها نیز برآورد برای 

تامین منابع انسانی انجام شود. 
  استاندار هرمزگان، در بررسی تصمیمات معطل 
مانده بخش فرهنگ و ارشاد نیز با اشاره به اهمیت 
تقویت زیرســاخت های فرهنگی در روستاها بر 
تعیین تکلیف و ساماندهی مراکز فرهنگی  روستایی 
تاکید کرد و دستوراتی در راستای ساماندهی طرح 
گردشگری آبگرم مغویه، تعیین تکلیف روستاهای 
مرزی در ســامانه مبادالت مرزی، زیرسازی و 
آسفالت جاده درون روستایی سرخا، رفع مشکل 
آنتن دهی تلفن همراه بخش هــای مرکزی، فین، 
شمیل و سایت برتمب، تکمیل پروژه های ورزشی 
و نوسازی مدارس و تاسیس آزمایشگاه مرکزی 
جهت استفاده تمامی دانش آموزان در بخش تخت 

صادر کرد. 

استاندار هرمزگان تاکید کرد

راه اندازی کتابخانه های سیار کانون پرورش فکری در اولویت

پشت پرده سیاست 

 
ملی مجلس به موضوع این بیانیه ها، علت رفتار اخیر چین را از کارشناسان 
جویا شدیم .  این که منطقه بعد از سفر رئیس جمهور چین به عربستان و حضور 
در دو نشست شــورای همکاری خلیج فارس و دولت های عربی به میزبانی 
ریاض چه شکل جدیدی پیدا خواهد کرد؟ و ایران در کجای این معادله ایستاده 
است؟ دو پرسش کلیدی در اهمیت زمانی این سفر و رقابت چین و آمریکا در 
منطقه است.به ویژه پس از این که در پایان نشست سران عربستان و چین بیانیه 
مشترکی صادر شد. بیانیه ای که گریزی به موضع دو کشور و به ویژه چینی ها 
در قبال ایران نیز داشت و همین موضوع باعث شد این بیانیه در محافل سیاسی 
و رســانه ای داخلی حسابی خبر ساز شود و تحلیلگران سیاسی و بین الملل 
درباره آن دست به قلم شــوند.همچنین رئیس جمهور چین و سران شورای 
همکاری خلیج فارس  در بیانیه مشــترک دیگری باز هم  بندهای ضد ایرانی 
را  امضا کردند. رئیس جمهور چین در ســفر خود پای بیانیه های مشترکی 
را نیز امضا کرد که در آن   به روابط دوجانبه و امضای یادداشــت تفاهم ها و 
توافق نامه ها بین طرف ها، مسائل منطقه ای و جهانی اشاره شده بود اما در سه 
بیانیه مشترک عربستان، کشورهای عربی و کشورهای شورای همکاری خلیج 
فارس با چین به بندهایی که مرتبط با ایران است، اشاره می کنیم. دربیانیه چین 
و عربســتان آمده است:»ضرورت تقویت همکاری مشترک برای حفظ صلح 
آمیز بودن برنامه هســته ای ایران، دعوت دو طرف از ایران برای همکاری با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و حفظ ســاختار عدم اشاعه، تاکید بر احترام 
به اصول حســن همســایگی و دخالت نکردن در امور داخلی کشورها.« در 
بیانیه مشترک چین و کشورهای عربی هم اشاره ای به ایران نشده است.امادر 
بیانیه مشترک چین و شــورای همکاری خلیج فارس که البته 12 بند داشت 
در بــاره ایران  دو طرف تاکید کردند که ضرورت دارد روابط بین دولت های 
شــورای همکاری و ایران طبق اصول حسن همسایگی و دخالت نکردن در 
امور داخلی کشورها و احترام به استقالل و حاکمیت کشورها و حل اختالفات 
از طریق مســالمت آمیز باشــد.همچنین در این بیانیه  بر اهمیت گفت وگوی 
جامع کشورهای منطقه برای حل مسئله هســته ای، فعالیت های ثبات زدای 
ایران و حمایت ایران از گروه های تروریستی و فرقه گرا و سازمان های مسلح 
غیرقانونی، جلوگیری از اشاعه موشک های بالستیک و پهپادها، تضمین امنیت 
دریانوردی بین المللی و تاسیسات نفتی و رعایت قطعنامه های شورای امنیت و 
حقوق بین الملل، تاکید کردند.این بیانیه در ادامه می نویسد: رهبران بر حمایت 
خود از همه تالش های صلح آمیز، از جمله ابتکار و تالش امارات متحده عربی 
برای دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز در موضوع جزایر سه گانه )تنب بزرگ، 
تنب کوچک و ابوموسی( از طریق مذاکرات دوجانبه با رعایت موازین حقوق 
بین الملل و حل این موضوع با رعایت مشــروعیت بین المللی تأکید کردند. 
اولین واکنش ایران به اظهارات مداخله جویانه رئیس جمهور چین در ســفر 
به عربستان از ســوی معاون سیاسی رئیس جمهور انجام شد. جمشیدی در 
توئیتر نوشت:» همکاران چینی به یاد داشته باشند که وقتی سعودی و آمریکا 
از گروه های تروریستی داعش و القاعده در سوریه حمایت کردند و با تجاوز 
نظامی وحشیانه یمن را ویران کردند، این ایران بود که با تروریست ها جنگید تا 
ثبات و امنیت در منطقه مستقر شود و تروریسم به شرق و غرب تسری نیابد.« 
ساعاتی بعد امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان نیز  در توئیتی که البته به نام 
چین در هیچ جای آن اشاره نشده بود  نوشت: جزایر سه گانه ابوموسی، تنب 
کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس، اجزای جدایی ناپذیر خاک پاک ایران 
است و به این مام میهن تعلق ابدی دارد. در ضرورت احترام به تمامیت ارضی 

ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم.

سفیر انگلیس در تهران به وزارت خارجه احضار شد
در پی اســتمرار اظهارات مداخله جویانه مقامات بریتانیایی درباره تحوالت 
داخلی جمهوری اســالمی ایران و حمایت آن ها از ترور و اغتشاش و اعمال 
تحریم های غیرقانونی علیه تعدادی از اتباع ایران، »ســایمون شرکلیف« سفیر 
انگلیس از ســوی رئیس اداره سوم غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار 
شــد.این پنجمین احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه ظرف دو ماه و 
نیم اخیر اســت.در این دیدار تداوم اظهارات مداخله جویانه و خارج از نزاکت 
مقامات بریتانیــا درباره امور داخلی ایران و حمایت ها ی دولتی و رســانه ای 
آن کشور از اغتشاشــات و وضع تحریم های بالوجه و ریاکارانه بریتانیا علیه 
اتباع جمهوری اســالمی ایران به شدت محکوم و تأکید شد که تالش بریتانیا 
و رســانه های لندن نشین و دولتی آن کشــور برای دمیدن تنفس مصنوعی به 
اغتشاشــات راه به جایی نمی برد و نتیجه ای جز افزایش نفرت مردم ایران از 
تداوم سیاست های ضد ایرانی آن کشور نخواهد داشت. در این دیدار اتهامات 
بی اساس لندن در زمینه ادعای صدور پهپادهای ایران به روسیه که بدون ارائه 
هرگونه سند و مدرکی مطرح شده، به شدت رد و یادآوری شد آن چه موجب 
تطویل منازعه در اوکراین شــده، ارسال تسلیحات مرگبار از سوی بریتانیا و 
شــرکای این کشور است که راه حل سیاســی برای حل و فصل این بحران را 
مرتب به تاخیر می اندازند.ســایمون شرکلیف 29 آبان ماه و در پی تهاجم یک 
گروه خشونت طلب به ساختمان سفارت ایران در لندن و بی احترامی به پرچم 
جمهوری اسالمی ایران به وزارت امور خارجه احضار شده بود. همچنین 18مهر 
ماه و در پی تحریم انگلیس علیه چند مقام و یک نهاد جمهوری اسالمی ایران 
)پلیس امنیت اخالقی( سفیر این کشــور به وزارت خارجه ایران احضار شد. 
شرکلیف دوم مهر ماه در پی فضاســازی های مخرب رسانه های فارسی زبان 
مقیم لندن و 13 مهر ماه نیز در پی مداخله جویی های مقامات این کشور درباره 
تحوالت داخلی ایران به وزارت خارجه احضار و اعتراض شدید ایران به وی 
ابالغ شده بود.گفتنی است سفیر آلمان در تهران نیز  18 آذر ماه به وزارت امور 

خارجه ایران احضار شد./فارس
سوخو ۳۵ ، سال آینده تحویل می شود ؟

ســخنگوی شــورای امنیت ملی آمریکا ادعا کرد که ایران قصد دارد کارخانه 
ساخت پهپاد در روسیه دایر و همچنین هواپیمای سوخو 35 دریافت کند .این 
سطح از همکاری نظامی میان مسکو و تهران درصورت واقعیت بی سابقه است 
و به نظر می رسد پوتین در مهلکه اوکراین به دنبال افزایش اتحاد با یک قدرت 
نظامی در دنیاست تا در برابر جنگ با ناتو در آن جا قابلیت مقابله داشته باشد. 
سوخو 35 یک هواپیمای چندکاره و بسیار پیشرفته در نبردهای هوایی است 
و ورود این جنگنده به ســازمان رزم ارتش ایــران، قدرت هوایی تهران را به 
طور محسوسی افزایش خواهد داد ؛ به ویژه در برابر کشورهای حاشیه جنوبی 
خلیج فارس و رژیم صهیونیستی. سوخو 35 به مراتب در نبردهای هوایی از اف 
15 ، اف 16 ، رافائل و حتی اف 35 قوی تر اســت اما مزیت اف 35 قدرت 
پنهانکاری بســیار باالی آن و مخفی بودن از دید رادارهاست.همچنین سوخو 
35 طیف متنوعی از تســلیحات را می تواند شــلیک کند که مهم ترین آن ها  
موشــک های کروز هوا به زمین و ضد کشتی است. خاطرنشان می شود رژیم 
صهیونیستی و دولت های سعودی و امارات بازنده اصلی معامالت تسلیحاتی 

احتمالی  ایران و روسیه خواهند بود.
شـــوک چــینــی

پس از بیانیه مشترک عربستان و چین علیه ایران، پکن پای یک بیانیه دیگر علیه 
تهران را هم امضا کرد!همزمان با واکنش وزیر خارجه و ورود کمیسیون امنیت 

تازه های مطبوعات
سازندگی-حســین مرعشی  گفت:بین نارضایتی و کسانی که در خیابان علیه نظام 
شعار می دهند، یک شکاف بزرگ وجود دارد. نارضایتی باالی 75 درصد است ولی 
ممکن است در خیابان 5 درصد مردم درگیر باشند. تا زمانی که این شکاف و فرصت 

وجود دارد، جمهوری اسالمی باید از آن استفاده کند که نمی کند.
کیهان - تمرکز برخی رســانه های به ظاهر اصالح طلب بر تقبیح اجرای حکم اعدام 
محســن شــکاری جنایتکار دقیقًا هم صدایی با رســانه های معاند است. این نوع 
فضا  ســازی چیزی نیست جز تقال برای تنفس مصنوعی به آشوب و تیز کردن قمه 

اوباش و اغتشاشگران.
جمهوری اسالمی -تردید نباید کرد که در برابر براندازان باید ایستاد و برای حفاظت 
از نظام جمهوری اســالمی باید تالش کرد. همزمان، در این واقعیت نیز نباید تردید 
کرد که با این مدیران ضعیف و این سیاســت های ضعیف تر نمی توان به این وظیفه 
خطیر عمل کرد. تأمین این هدف،به جلب اعتماد افکار عمومی در تمامی زمینه های 

رسانه ای،اقتصادی،فرهنگی، سیاست خارجی و سیاست داخلی نیازمند است.
اعتماد-اجرای حکم اعدام محسن شکاری، افکار عمومی را به  شدت ملتهب کرده 
اســت. تقریبا همه فعاالن سیاسی و دلسوزان کشــور اتفاق نظر دارند که هم اکنون 
مهم ترین نیاز کشور آرامش است، هر اقدامی که منجر به اخالل در آرامش کشور یا 

بدتر موجب التهاب شود، به دور از حزم و تدبیر است. 
جوان - اقدامات قوه قضاییه در محاکمه و مجازات عامالن وقایع اخیر، منطبق بر موازین 
حقوقی و به پشتوانه خواسته به حق مردمی است. سروصدای عده ای پس از اعدام محسن 

شکاری اتفاقًا نشان داد که رویه قوه قضاییه درست و منطبق بر موازین قانونی است.
همشهری - درباره مشــترک بودن عنوان محاربه با افساد فی االرض گفت وگوهای 
بسیاری شده است. در مجموع نظرات فقها دو دسته کلی دارد؛ نظر اول بر آن است 
که محاربه و افســاد فی االرض یک جرم است که عنوان آن محاربه و فعل آن فساد 
درزمین است و نظر دوم محاربه را مسلحانه   و افساد را جرایم خشن از بین برنده 

امنیت دانسته  که سالح دخیل نبوده است.
دنیای اقتصاد- برای پیشــبرد سیاســت های داخلــی و خارجی، امروز بــه بازآرایی 
پیش فرض هایی نیاز داریم که شــاید برای اغلب کشورها مسئله حادی نباشد،اما ایران 
امروز، برای غلبه بر چالش هایش نیازمند آن هاست.)مانند( درک متقابل، اعتمادسازی و 
کسب اعتبار بیشتر از طریق فضا دادن به گفتمان اعتراضی و انعطاف در برابر خواسته های 

مشروع در عین حفظ امنیت.
انعکاس

اقتصاد آنالین نوشــت: رئیس جامعه هتل داران گفت: جریان ها و رخداد های اخیر 
در کشــور باعث شد بیش از 85 درصد گردشگران خارجی از کشور های اروپایی، 
آمریکایی و آسیایی سفر خود را به ایران لغو کنند؛ تعداد قابل توجهی از آن ها در نظر 
داشتند بعد از اقامت در قطر چند روزی را در ایران بگذرانند که حوادث اخیر باعث 

شد از اقامت در ایران منصرف شوند و رزرو  خود را لغو کنند.
چندثانیه نوشت: در حالی که اسماعیلی وزیر ارشاد هفته پیش »دستور« داده بود »در 
هفته جاری)قبل( فهرست خبرنگاران و افرادی را که ما به قطر اعزام کرده ایم منتشر 
کنند و وابستگی صنفی، روزنامه ای و خبرگزاری  شان مشخص شود« این فهرست 

هنوز منتشر نشده است تا بدانیم چه کسانی به قطر رفته اند.
نورنیوز نوشت: واکنش شبکه ایران اینترنشنال به قراردادهای ایران و عربستان با چین بسیار 
متفاوت بود. این شبکه سعودی پس از قرارداد ایران و چین گفته بود: چهارگوشه ایران را 
در اختیار چینی ها قرار می دهند. چین به دنبال استعمارگری و خوردن دنیاست.اما پس از 
قرارداد عربستان و چین نوشت: چین در حال جایگزینی با آمریکا و توسعه یافتن است. 
عربستان نمی خواهد دیگر فقط به آمریکا متکی باشد. چین نفوذ بین المللی و اقتصادی دارد.

 گروه خبر // مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان گفت: 
ظرفیت ۲۲ هزار و ۹00 مترمکعب آب شیرین کن در روستاهای 
این اســتان در دست اجرا است که بخشی از این طرح  تا پایان 
امسال و بخشی دیگر نیز تا سال آینده تکمیل و به بهره برداری 

می رسد. 
  عبدالحمید حمزه پور افزود: درحال حاضر 9 سایت آب شیرین کن 
با ظرفیت 22 هزار و 900 مترمکعب در روســتاهای بندرعباس، 
قشم، سیریک، پارسیان، میناب، بستک و بندرلنگه در دست احداث 
است.وی بیان داشت: آب شــیرین کن یکهزار و 500 مترمکعبی 
هرنگ، 2 هزار مترمکعبی نانگ، ســه هزار مترمکعبی سیریک و 
2 هزار مترمکعبی تنب بزرگ تا زمستان امسال مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.
  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان یادآور شد: همچنین 
آب شیرین کن های  دهتل با ظرفیت یکهزار و 800 مترمکعب تا بهار 
سال آینده، حمیران با یکهزار و 600 مترمکعب و کرگان با سه هزار 
مترمکعب تا تابستان 1402 و باسعیدو و تورگان هر کدام با ظرفیت 
چهارهزار مترمکعب در پاییز 1402 وارد مدار تولید می شود.وی 
ابراز داشت: همچنین پنج سایت آب شیرین کن جدید نیز در حال 
برگزاری مناقصه است که شامل سایت بندرلنگه با ظرفیت 9 هزار 

و 500 مترمکعب، پارسیان یکهزار و 500 مترمکعب، چارک هشت 
هزار مترمکعب، کاشــی سه هزار و 300 مترمکعب و سلخ چهار 

هزار مترمکعب است.
  مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان با اشاره به اینکه 
درحال حاضر روزانه بیش از 228 هزار مترمکعب آب توســط 
42 دستگاه آب شیرین کن در استان تولید می شود، گفت: با تکمیل 
سایت های در دست اجرا در مجموع آب شیرین کن های استان از 
42 به 51 واحد و میزان آب تولیدی روزانه از 228 هزارمترمکعب 

به 250 هزار مترمکعب افزایش خواهدیافت.
  وی با تاکید برتوسعه بیشتر آب شیرین کن ها در هرمزگان اظهار 
داشت: درحال حاضر 31 درصد آب تولیدی استان از محل منابع 
آب شیرین کن ها تامین می شود که در آینده با احداث سایت های 

جدید این میزان افزایش بیشتری خواهد یافت.
  مدیرعامل شــرکت آبفای هرمزگان از خرید تضمینی ســاالنه 
نزدیک به 14 هزار میلیارد ریال آب تولیدی آب شــیرین کن های 
بخش خصوصی در اســتان خبر داد و گفت: خرید تضمینی هر 
مترمکعب آب تولیدی آب شــیرین کن ها طبق تعرفه سال گذشته 
180 هزار ریال است که مشترک مبلغ ناچیزی از این عدد تا سقف 

الگوی مصرف می پردازد.

وی تصریح کرد: استان هرمزگان 
پی  خشکسالی های  به  باتوجه 
در پــی و همچنین پایین رفتن 
کاهش  و  زیرزمینــی  آب های 
آب سدها، ســال های متمادی 
با مشــکل کم آبی مواجه بوده 
که در این راســتا تامین آب از 
طریق احداث آب شیرین کن ها 

و نمک زدایی آب دریا یک ضرورت است.
  حمزه پــور در پایان بر صرفه جویی مشــترکان در مصرف آب 
تاکید کرد و گفت: نیمی از آب مورد نیاز شهر بندرعباس از طریق 
آب شــیرین کن 100 هزار مترمکعبی تامین می شود که ضروری 
است باتوجه به هزینه باالی شیرین سازی، از استفاده آن در بخش 

فضای سبز و غیر آشامیدنی خودداری شود.
  به گزارش ایرنا؛ حداقل نیاز آبی روزانه اســتان هرمزگان چهار 
هزار و 100 لیتر و میزان تولید کنونی سه هزار و 200 لیتر بر ثانیه 
است.بیش از 481 هزار و 266 مشترک در هرمزگان وجود دارد 
که مشــترکان خانگی با 443 هزار و 946 مورد بیشترین شمار 

مشترکان استان را شامل می شوند.

مدیرعامل آبفای هرمزگان خبر داد

شیرین سازی ۲۳ هزار مترمکعب آب روستاهای هرمزگان

    
رئیس سازمان فضای سبز بندرعباس خبر داد 

تداوم کاشت گل و چمن کاری 
در معابر و میادین سطح شهر

  رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
بندرعباس از تداوم کاشــت گل و چمــن کاری در معابر و 
میادین سطح شــهر خبر داد. به گزارش خبرنگار روزنامه 
دریا؛ شهرام آرمان با بیان این مطلب گفت: فضای سبز بخشی 
از منظر شهری اســت که عالوه بر تامین مولفه های ارتقاء 
زیست محیطی، نقش بسیار مهمی در افزایش سالمت جسمی و 
روحی شهروندان ایفا می کند ضمن آنکه این عرصه های سبز، 
دارای کارکرد تفریحی و تعدیل آلودگی هوا می باشند. آرمان 
افزود: با انجام این گونه فعالیت ها و اقدامات، گامی در جهت 
تامین رفاه حال شهروندان و جلب رضایتمندی شهروندان و 
همچنین بهسازی و زیباسازی منظر و فضای شهری برداشته 
شــود. وی گل های منتخب برای کاشت را از لحاظ نوع و 
رنگ و شکل ظاهری متنوع عنوان کرد و گفت: این عملیات 
 برای افزایش زیبایی بصری مناظر و نشــاط و شــادابی و 

رضایت مندی شهروندان انجام می گیرد.
کاشت 150هزار بذر گل فصلی 

در منطقه یک بندرعباس 
  رییس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری بندرعباس گفت: به همت پرسنل سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری بندرعباس کاشت 150 هزار 
 بذر گل فصلی و نشــاء در منطقه یک انجام گرفته است. 
به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ شــهرام آرمان افزود: 
کاشــت بذر و نشــاء گل های فصلی به همت پرســنل 
زحمتکش ســازمان فضای سبز، این شهر را در ظرفیت 
دلپذیری از گل و شکوفه به اســتقبال زمستان می برد. 
آرمان خاطرنشــان کرد: کاشت گل های فصلی در سطح 
منطقه یک در حال انجام می باشد و سطح منطقه، میادین 
و بوستان های شهری را رنگارنگ خواهند نمود. آرمان 
ادامه داد: مهمترین دغدغه ســازمان پس از انتقال نشا به 
سطح شهر و بوستان های شهری، آبیاری متناسب آنها در 
این فصل خواهد بود که امیدواریم با تدابیر اتخاذ شــده 
مشــکلی در این راستا ایجاد نشود. رئیس سازمان سیما 
منظر و فضای ســبز شــهری بندرعباس در پایان اظهار 
امیدواری کرد: کاشت گل های فصلی موجب ایجاد فضای 
پر نشاط و شادی بخش در شهر شده و چشم اندازی زیبا 

و دلنوازی را برای شهروندان فراهم می آورد. 
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سال بیست و یکم شماره 4051

از فرمایشات ما ! 
ازدواج بچه بازی نیست!

شوخی که نیست؛ صحبت از یک عمر زندگی است. 
ازدواج کشکی و کتره ای، طالق الکی و کلکی را 
هم به دنبال و ای بسا که در پی دارد. به فرموده 
خودمان در اینجا:  »یا مکن با پیلبانان ازدواج/یا 
بنا کن خانه ای درخورد عاج!« یکی از چیزهایی 

که ازدواج قشنگ و الزم االجرا را از حالت شوخی 
خارج می کند؛ رعایت پاره ای از تفاهم ها و تناسب 
ها، از جمله همین قضیه سن و سال طرفین )یا همان 
زوجین( است. مثالً طوری نباید باشد که یکی شان 
تازه در حال بلوغ باشد؛آن دیگری مشرف به موت!.

الموت الختالف!
شاید تعجب کنید اگر بشنوید که هنوز در برخی 
از کشورها، هستند کسانی که ممکن است برای 
ازدواج کودکان خود آستین هایشان را باال بزنند. 

اگر شایعات بود که در کشور بنگالدش، از تصویب 
قانون منع ازدواج کودکان خبر نمی دادند. چنان 

داستان بودار شده که با تصویب این قانون، کاری 
کردند که هرکس با دختری زیر 1۸ سال ازدواج 

کند، به دو سال حبس محکوم شود. مدتی آب 
خنک بخورد تا آماده ازدواج شود.

 آب بندی شود!
اآلن علم پزشکی و روانپزشکیـ  و حتی 

دندانپزشکیـ  بر این نکته متفق القول اند که 
ازدواج زیرسن قانونی و در کودکی، متأسفانه 

مستقیماً بر روی سالمت مادر و کودک و در نهایت 
نیز سالمت جمعیت کشور،اثر منفی می گذارد. هیچ 
ملت و مملکت عاقلی، جمعیتی ناقص الخلقه که یک 
عمر،هم خودشان عذاب بکشند،هم اطرافیان شان و 
هم پول بیت المال برای معالجه آنها مصرف شود، 
نمی خواهند. به گردن مشیت و تقدیر نیندازیم. 

خداوند عقل سالم در بدن سالم به ما داده است که 
به عواقب کارمان از نظر علمی و عقالنی بیندیشیم و 

سهل انگاری نکنیم. چشم باز و گوش باز 
و این عمی؟.

به ما اطالع دادند که سوای برخی کشورهای 
آسیایی و آفریقایی که در این خصوص پیشرو 

هستند؛ این پدیده گویا در پاره ای از استان های 
کشور ما نیز اگر دقت کنیم، مشاهده شده است 
و ظاهراً دارد مشاهده می شود. و این خب خوب 
نیست. همچنان که گرفتن گواهینامه و رفتن به 

سربازی هم یک سن مشخص قانونی دارد؛ به طریق 
اولی، ازدواج که یک مسأله حیاتی و نه آب نباتی 

است، باید برخوردار از یک حد سنی قانونی و عرفی 
برای شروع باشد. طرف از بچگی برایش 

خواستگار نیاید!
بسته پیشنهادی:

حاال که بحث جدی شد و با احدی هم شوخی 
نداریم؛ خودمان هم پا جلو می نهیم و برای فرهنگ 

سازی و پیشگیری از ازدواج های کودکانه، 
راهکارهایی چند،تقدیم بشریت می نماییم:

1ـ اعالم دولتی:
در کشورهایی که دولت شاهد ازدواج زیرسن 

قانونی ملت می باشد؛ در ابتدای هر سال جدید، از 
طریق رسانه های عمومی و ملی و خیلی هم شفاف، 
اعالم بدارد که ملت برای عمل خوب ازدواج عجله 
ننمایند. همسر به اندازه کافی برای بچه های شان 
هست. بگذارند بچه های شان مثل آدم بزرگ 

شوند. از هول هلیم توی دیگ نیفتند و غوره نشده، 
هوس مویز شدن به سرشان نزند.

۲ـ مراقبت مردمی:
مهد کودک ها مواظب باشند که کسی به قصد 
خواستگاری،مهد کودک را زیرنظر نداشته باشد. 
مهد کودک،گهواره رشد و بالندگی کودکان ما 
برای ورود موفق آنها به مراحل اجتماعی دیگر 

است؛ نه رفتن به خانه بخت،همراه با مقدار معتنابهی 
عروسک و ماشین اسباب بازی!

۳ـ تشدید مشکالت:
اگر بعضی ها زیربار حرفهای منطقی و علمی نرفتند و 
باز مشاهده شد که بچه های خود را زیرسن قانونی 
به ازدواج می دهند؛ طوری ترتیب شرایط را بدهند 
و مایحتاج اقتصادی از قبیل مسکن و ماشین وسیب 
زمینی و پیاز و قبض آب و برق و تلفن و...غیره را 

ارتقاء مقام دهند که احدالناسی جرأت نکند بچگی 
کند، ازدواج کند. ازدواج که بچه بازی نیست.

 رضا رفیع 

طنز

  ســید ابوالحســن جعفری سرویس 
شــرکت  مدیرعامــل  اســتان ها// 
آب منطقه ای بوشهر گفت: در سال آبی 
کنونی که از مهرماه سال جاری آغاز شده 
است، میانگین بارش استان ۹۲ میلیمتر 
بوده، این رقم در ســال آبی گذشته در 
زمان مشــابه 1۸ میلیمتــر و میانگین 

بلندمدت 61 میلیمتر بوده است. 
  بــه گزارش خبرنگار دریا؛ علی محمدی 
در جمع خبرنگاران با عرض تسلیت بابت 
ایام فاطمیه و گرامیداشــت روز دانشجو و 
هفته پژوهش اظهار کرد: استان بوشهر در 
انتهای حوضه های آبریز درجه 2 قرار دارد. 
این حوضه ها شامل 53 درصد از مساحت 
حوضــه حلــه، 17 درصد از مســاحت 
حوضه مند و 5 درصد از مساحت حوضه 
کل و مهران اســت.وی خاطرنشــان کرد: 
میانگین بارش متوسط استان بوشهر 254 
میلیمتر است و متاســفانه در 12 سال از 
دوره 15 ساله اخیر، این میانگین نیز محقق 
نشــده و امیدواریم با بارش های پیش رو، 

این میزان در سال آبی جاری تحقق یابد.
بوشهر  منطقه ای  مدیرعامل شــرکت آب 
افزود: بــر اســاس آمار ایســتگاه های 
باران سنجی شرکت آب منطقه ای بوشهر، در 
ســال آبی کنونی که از مهرماه سال جاری 
آغاز شده است، میانگین بارش استان 92 
میلیمتر است. این رقم در سال آبی گذشته 
در زمان مشــابه 18 میلیمتر بوده اســت 
و میانگین بلندمدت در زمان مشــابه 61 

میلیمتر ثبت شده است. تا کنون 35 درصد 
از میزان بارندگی ساالنه استان تحقق یافته 

است.
  محمــدی تصریح کرد: میانگین کل آورد 
رودخانه های اســتان حدود 2.5 میلیارد 
مترمکعب اســت که 63 درصــد از آن از 
باالدســت حوضه تامین می شود و مابقی 
ماحصل رواناب های داخل اســتان است.
وی تصریح کرد: با کاهش بارش ها، آورد 
رودخانه ها نیز کاهــش یافته و به تبع آن 
بهره بردارن آب ســطحی اعم از کشاورزان 
حاشیه رودخانه ها و شبکه های آبیاری و 
همچنین در برخی از مناطق بخش شرب، 
این کمبود آب را بــه طور ملموس حس 

می کنند.
  مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر 
با اشــاره به ظرفیت ذخیره سازی آب در 
استان بوشــهر گفت: در حال حاضر تنها 
ظرفیت مهار 30 درصــد از رواناب های 
ورودی به اســتان بوشــهر وجود دارد و 
براســاس برنامه ریزی انجام شــده، این 
ظرفیــت می بایســت از طریق طرح های 
بندهای کنترل سیالب  سدسازی، احداث 
و طرح های تغذیه مصنوعی به 60 درصد 

افزیش یابد.
محمدی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام 
شده، بخشی از طرح های توسعه منابع آب 
استان بوشهر باید تا افق 1403 به مرحله 
آبگیری برســد و از تمامی ظرفیت های 
قانونی به منظور تامین اعتبار این طرح ها 

بهره می گیریم.
  وی با تشریح شرایط منابع آب زیرزمینی 
استان بوشهر عنوان کرد: در حوزه منابع آب 
زیرزمینی، کاهش بارندگی ها و تغذیه نشدن 
این منابع از یک سو و برداشت های بیش 
از حد از سفره های آب زیرزمینی از سوی 
دیگر، عمده آسیب ها را به آبخوان ها وارد 
کرده اند.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
بوشهر خاطرنشان کرد: میانگین افت سطح 
آب های زیرزمینی در استان بوشهر ساالنه 
یک متر اســت و این رقم در برخی دیگر 
از دشــت ها، بیش از یک متر نیز برآورد 
می شود. این بدان معنی است که دسترسی 
به آب ساالنه یک متر دشوارتر خواهد بود.
محمدی یادآور شــد: پیشینه ی تاریخی 
پربــاری از ایرانیان در بهره بــرداری از 
منابع آب از جمله قنات هــا وجود دارد. 
متاسفانه امروزه یکی از علت های اصلی 

برداشت های بی رویه، خرده مالک شدن 
کشاورزی در ایران است که باعث شده تا 
خردجمعی در خصوص مدیریت منابع آب 

از بین رود.
  این مقام مســئول با اشــاره به تعاریف 
موجود در خصــوص چاه های غیرمجاز 
تصریح کرد: بر اساس قانون تعیین تکلیف 
فاقد پروانــه، چاه های محفوره  چاه های 
بعد از ســال 1385 چاه غیرمجاز اطالق 
می شود. حدود هزار حلقه چاه ممنوعه در 
اســتان وجود دارد و بر اساس قانون باید 

همه این چاه ها پر و مسلوب المنفعه شود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر 
افزود: برای حل مسئله آب های زیرزمینی، 
پیش از هر چیز باید فرهنگ بهره برداری 
از منابع آب اصالح شود. موضوع اصالح 
الگوی کشت، طرحی بسیار مهم است که در 
صورت تعیین الگوی کشت و تامین اقتصاد 
بهره برداران، مورد استقبال کشاورزان نیز 

قرار خواهد گرفت.
  محمدی اضافه کرد: افزایش سطح زیرکشت 
و انتقال آب از محدوده های تعیین شده به 
ســایر مناطق نیز دیگر موارد آسیب رسان 
به منابع آب زیرزمینی اســت.وی با اشاره 

به وضعیت تامین آب شــرب در اســتان 
بوشهر عنوان کرد: تامین آب شرب استان 
بوشهر از طریق ســد کوثر، منابع کازرون، 
آب شیرن کن ها و منابع داخلی انجام می شود 
و بر اســاس آمار اعالمی شــرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر، ساالنه حدود 180 
 الی 190 میلیون مترمکعب آب در اســتان 

توزیع می شود.
  مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر 
افزود: عالوه بر مصرف غیربهینه، مواردی، 
چون تلفات شبکه، برداشت های غیرمجاز 
و اســتفاده های غیرمجاز از آب نیز عمده 
موارد آسیب رسان به تامین آب شرب در 
استان بوشهر محسوب می شود. البته بهینه 
سازی مصرف و جلوگیری از برداشت ها و 
مصارف غیرمجاز به طور مستمر از سوی 
همکاران شرکت آب و فاضالب استان در 
حال انجام است.محمدی اظهار کرد: استان 
بوشهر یکی از استان های جوان در زمینه 
مدیریت منابع آب اســت و به همین علت 
طرح های توسعه منابع آب در استان بوشهر 
دیرتر از سایر نقاط کشور آغاز شده است.

این مقام مســئول افزود: احداث ســدها 
در اســتان بوشــهر دو نتیجه مهم خواهد 

داشت. جلوگیری از تخلیه رواناب های در 
دسترس به خلیج فارس و همچنین کاهش 
اتکا به منابع آب زیرزمینی و کمتر شــدن 
برداشــت ها از این منابع، دو دستاورد مهم 

سدهای استان بوشهر است.
  مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر 
اضافه کرد: چنانچه که امروز در محدوده 
پایاب سد رئیســعلی دلواری، حفر چاه 
غیرمجاز اتفاق نمی افتد و به طور کلی از 
منظر کشاورزان حفر چاه به صرفه و منطقی 
به نظر نمی رسد. محمدی اولویت های تامین 
آب پروژه های شرکت آب منطقه ای بوشهر 
 را شرب و محیط زیست نامید و بیان کرد: در

 برنامه ریزی منابع آب پیش از ســاخت 
ســدها، تامین آب شرب، محیط زیست و 
حقابه بران سنتی در ردیف اول اولویت قرار 
می گیرند. پس از تامین این موارد می توان 
به توسعه برداشت از منابع جدید پرداخت.

  وی با اشــاره به برنامــه جامع مدیریت 
منابع آب زیرزمینی گفت: جهت ســامان 
بخشــیدن به منابع آب زیرزمینی، طرحی 
به نام طرح احیا و تعادل بخشــی در حال 
اجرا است که اجزای مختلفی دارد و یکی 
از مهم ترین بخش های آن، فرهنگ سازی 
و جلب مشارکت عمومی است.مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای بوشهر خاطرنشان 
 کرد: همچنین کنتــرل و مدیریت چاه های 
بهره برداری از طریق نصــب کنتور و ... 

دیگر اقدامات این طرح است.

مدیرعامل آب منطقه ای بوشهر:

بارش های پاییزه استان بوشهر پنج برابر شد

  آرزو توکلی ســرویس استان ها // مدیرکل راه و 
شهرسازی جنوب اســتان کرمان گفت: در حال 
حاضر در شهرســتان های جنوب استان کرمان 
امکان ثبــت نام متقاضیان جدید در طرح نهضت 

ملی مسکن وجود دارد. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ محمد ساردوئی در جلسه 
شورای مسکن استان کرمان اظهار کرد: تعداد 33 هزار 
و 431 نفر متقاضی در نهضت ملی مسکن در جنوب 
کرمان ثبت نام کرده و 6280 نفر تائید نهائی شده اند. 
وی با اشاره به اینکه 3123 نفر از این تعداد واریز وجه 
داشته اند، افزود: به جز شهر جیرفت، در دیگر شهرها 

ساخت واحدها، یک طبقه در نظر گرفته شده است.
  ســاردوئی تصریــح کــرد: در حــال حاضر در 
شهرستان های جنوب اســتان کرمان امکان ثبت نام 

متقاضیان جدید در نهضت ملی مسکن وجود دارد.
  مدیرکل راه و شهرســازی اســتان کرمان با اشاره 

به اینکه یکی از مشــکالت بــزرگ، عدم همکاری 
بانکهاست، گفت: به جز بانک مسکن، هیچ بانکی در 
پرداخت تسهیالت نهضت ملی مسکن همکاری نکرده 
است. وی اظهار کرد: با توجه به اینکه پروژه ها حاشیه 
شهرها هستند، دســتگاه های خدمات رسان باید در 

تامین زیرساخت ها همکاری داشته باشند.
  ساردوئی با اشاره به اینکه در بیشتر شهرهای جنوب 
استان مشکل تامین زمین داریم و در حال رفع مشکل 
هستیم، گفت: مشکل اصلی تامین زمین مربوط به شهر 
جیرفت اســت و در مجموع 4685 واحد در جنوب 

کسری زمین داریم.
  محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در این جلسه 
درباره تحویل اراضی مازاد دســتگاه های دولتی به 
مسکن و شهرســازی برای اجرای طرح نهضت ملی 
مســکن عنوان کرد: برخی ادارات در بحث اســناد 
اراضی مشکل دارند و باید کار را به نحو دیگری پیش 

برد. وی افزود: باید کمک کنیم در جاهایی که امکان 
وجود دارد، زمین الحاق شود تا برای احداث مسکن 
دستمان باز باشد و دستگاه ها در اجرای زیرساخت ها 

همکاری کنند.
  فداکار درباره مشــکل تامین آب برخی واحدهای 
احداث شــده گفت: باید آب توســط شــرکت آب 

منطقه ای تامین شود و نباید زندگی مردم مختل شود.
  اســتاندار کرمان با اشاره به عدم همکاری بانک ها 
در پرداخت تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن گفت: 
مدیران کل راه و شهرسازی شمال و جنوب استان و 
بنیاد مســکن گزارشی از همکاری بانک ها تهیه و تا 
هفته آینده به بنده ارائه دهند تا در تهران پیگیری کنم.

 امکان ثبت نام جدید متقاضیان نهضت ملی مسکن در 
شهرهای زیر 25 هزار نفر در استان کرمان وجود دارد 
و فقط در شــهرهای کرمان، رفسنجان، سیرجان و بم 

نمی توان ثبت نام کرد.

در شورای مسکن استان کرمان اعالم شد

امکان ثبت نام نهضت ملی مسکن در جنوب کرمان

آگهی مناقصه عمومي ارزیابی کیفی پیمانکاران )1401/7(

 اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان

اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه ارزیابی کیفی پیمکانکاران 
را از طریق مناقصه عمومی انجام  نماید لذا شرکت های متقاضی می توانند جهت دریافت 
اســناد  مناقصه از تاریخ 1401/09/22 لغایت 1401/09/27 به مدت 6 روز به سامانه 
ستاد الکترونیکی دولت مراجعه نمایند. تلفن 33331523 در ساعات اداری پاسخگوی 

متقاضیان می باشد.
*تبصــره: تاریــخ فــروش از 1401/09/22 لغایــت 1401/09/27 تاریخ تحویل 

1401/10/14 افتتاح پاکات 1401/10/15- اعالم نتیجه 1401/10/22

نوبت اول

طرح : بیتا هوشنگی

طرح : بیتا هوشنگی

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان بندرعباس 

به شماره ثبت 3699
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان 
بندرعباس راس ساعت 10 روز پنج شنبه 1401/10/08 در محل دفتر شرکت تعاونی 
به آدرس : بندرعباس جنب پل رسالت ساختمان آبفا باالی بانک رفاه واحد 211 تشکیل 
می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید در این مجمع شرکت نمایند. 
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجتمع عمومی، 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود 
و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 
1401/10/04 در محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه 

ورود به مجمع را دریافت دارند. 
دستور جلسه : 

طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401 
طرح و تصویب صورتهای مالی 1400 

انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
گزارش بازرس در مورد صورت های مالی سال 1400

بهروز ایمانی - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان بندرعباس 

تاریخ انتشار : 1401/09/21

شناسه آگهی : 1424165



گروه گردشگری// سفر داخلی در پاییز طرفداران 
زیادی دارد؛ دلیل آن هم چیزی جز آب و هوای این 
فصل نیســت. پاییز فصل زیبایی  ها است. صدای 
خش خش برگ ها، نســیم خنــک، منظره زرد و 
نارنجی هرکسی را مجاب به سفر می کند؛ اما اینکه 
به کجا بروید تا نهایت لذت را از این زیبایی ها ببرید 

مهم است.
 بهترین مناطق برای ســفر داخلی در پاییز 

کجاست؟
  پاییز یکی از زیباترین فصل های ســال اســت. 
عالوه بر این زیبایی، آب و هوایی دارد که مورد پسند 
همه است و هیچکس نیست که بگوید از پاییز بدم 
می آید  و به همین خاطر بیشتر این فصل را برای سفر 
انتخاب می کنند تا نه با گرما کالفه شوند و نه از سرما 
مجبور باشند در خانه بنشینند. حاال که از خوبی های 
این فصل گفتیم وقت آن رسیده تا باهم با یکسری از 
مناطق پاییزی آشنا شویم تا دیگر هنگام سفر داخلی 

در پاییز با مشکل ) کجا بریم؟ ( مواجه نشویم.
چون بسیاری از مناطق ایران نه تنها برای سفر داخلی 
در پاییز مناسب هستند بلکه زیبایی های طبیعی شان 
در این فصل چندین برابر نیز می شود. شما می توانید 
در فصل پاییز به مناطق جنوبــی و گرم ایران رفته 
و از آب و هوای معتــدل این مناطق در این دوران 
لذت ببرید. یا اگر سرما را دوست دارید می توانید با 
رعایت اصول ایمنی و به همراه داشتن وسایل مورد 
نیاز برای سفر در آب و هوای سرد به مناطقی بروید 
که در فصل پاییز مناظر طبیعی بسیار زیبایی دارند.
در هر صورت ما در این مطلب ســعی داریم تا شما 
را با چندین مقصد زیبا برای سفر در پاییز آشنا کنیم.
  شــیراز مقصدی مناسب برای سفر داخلی 

در پاییز
 یکی از قشنگ ترین شــهرها برای سفر داخلی در 
پاییز شیراز است. این شهر پر از جاذبه های دیدنی و 
زیبایی های مثال نزدنی  می باشد. بین تمام مردم کمتر 
کسی است که دوست نداشته باشد به این شهر سفر 
کند. اگر شما هم جزو اون دسته از افراد هستید حتما 

پاییز را انتخاب کنید.
  شــهر زیبای شــیراز به علت قدمــت تاریخی و 
جاذبه های گردشگری تاریخی، فرهنگی و طبیعی 
بســیار زیادی که دارد تقریبا توریستی ترین شهر 
کشورمان به شــمار می رود و ساالنه تعداد بسیار 
زیادی گردشــگر ایرانی و خارجی را پذیرا است. 
بســیاری از افراد بهار را بهترین فصل برای سفر به 
شــیراز می دانند اما فصل پاییز مخصوصا مهر ماه 
یکی از بهترین زمان ها برای ســفر به این شهر زیبا 
و دوست داشتنی است. شــما با سفر به شیراز هم 
می توانید از جاذبه های تاریخی و باستانی فوق العاده 
شــگفت انگیز و معروف مانند تخت جمشید و ... 
دیدن کــرده، هم از مراکز تاریخی فرهنگی و هم از 
مناظر و دیدنی های طبیعی این شهر دیدن کنید. هوای 
ابری و معتدل و کمی خنک شیراز در پاییز حال و 
هوای خوبی به آن داده و این شــهر را به مقصدی 
مناسب برای سفر داخلی در پاییز تبدیل کرده است. 
  یزد یکی از مقاصد مناسب برای سفر داخلی 

در پاییز
  شهر زیبای یزد در قسمت مرکزی ایران به نام های 
دیگری مثل عروس کویر، ســرزمین آفتاب، شهر 
بادگیرها نیز معروف اســت و بافت تاریخی آن در 
یونســکو نیز به ثبت رسیده اســت. یکی از نکات 
جالب این اســت که سیســتم قنات های شهر یزد 
هنوز هم در جهان شهرت دارد. در واقع بعد از شهر 
ونیز در کشور ایتالیا، یزد دومین شهر تاریخی جهان 
محسوب می شود. اگر قصد انتخاب مقصدی برای 
سفر داخلی در پاییز را دارید ما سفر به شهر یزد را 
به شما پیشنهاد میکنیم. در واقع پاییز را می توان بهار 
یزد نامید چون آب و هوای این شهر مرکزی در فصل 

پاییز در بهترین شرایط خود خواهد بود.
 شما با سفر به یزد در فصل پاییز می توانید در آب 
و هوایی خنک و مطبوع از معماری بی نظیر و بافت 
تاریخی، بادگیرها و قنات هــا، خانه های گنبدی 
شکل، کوچه های بســیار قدیمی و مسقف، مراکز 
گردشــگری تاریخی و طبیعی آن دیدن کنید و از 
آسمان پر ستاره این شهر زیبا در شب ها لذت ببرید.
یکی از مکان های دیدنی بی شمار این شهر امیرچخماق 
است که شامل میدان، آب انبار و مسجد است. دومین 
مکان دیدنی در این شهر مسجد جامع یزد می باشد. 
این مسجد با کاشــی کاری و معماری بی نظیرش از 
مهم ترین مکان های دیدنی این شهر به حساب می آید. 

سایر دیدنی های یزد به شرح زیر است: 
*باغ دولت آباد * حمام خان

 * کاروانسرای زین الدین 
* آب انبار شش بادگیر * آب انبار گیو

 جزیــره کیش، بهترین مقصد برای ســفر 
داخلی در پاییز

به طور کلی باید بگوییم که به اگر به دنبال پیدا کردن 
یک مقصد زیبا و مناســب و خــوش آب و هوا با 

جاذبه های گردشگری مختلف هستید به هیچ عنوان 
سفر به کیش در فصل پاییز را از دست ندهید. آب 
و هوای جزیره کیش در فصــل پاییز در بهترین و 
مطبوع ترین حالت خود قرار دارد. گهگاهی ممکن 
اســت باران های تند رگباری شروع به بارش کنند 
اما نگران نباشــید چون این باران ها زود به پایان 
می رســد و هوا مجددا خنک و صاف می شــود. 
عالوه بر آب و هوای بی نظیر کیش شما می توانید 
از تمام مراکز تفریحی و گردشگری این جزیره زیبا 
در جنوب کشــورمان دیدن کرده و ســفری به یاد 
ماندنی داشته باشید.جزیره کیش انتخاب هر کسی 
که دوست دارد سفر داخلی الکچری داشته باشد. این 
جزیره در فصل پاییز بهترین آب و هوا دارد و شما 
می توانیــد نهایت لذت را ببرید. خرید کردن در این 
جزیره یکی از جذابیت های مهم به خصوص برای 
خانم ها می باشد. رفتن به ساحل و سوار کشتی شدن 
هم یکی دیگر از تفریح های لذت بخش در این سفر 
داخلی در پاییز است. از مکان دیدنی آن می توان به 

شهر حریره اشاره کرد.
 جزیره زیبای قشم

یکی از سفرهایی که هیچ وقت از رفتن به آن پشیمون 
نمی شــوید جزیره قشم اســت. این جزیره گزینه 
مناسبی برای سفر داخلی در پاییز است. جاذبه های 
قشــم آنقدری است که اگر 10 روز هم آنجا بمانید 
حوصلتان سر نمی رود. طبیعت و منظره بی نظیر آن 
به شــما آرامشی می دهد که لذت سفر را چند برابر 

خواهد کرد.
 هرمز

سفر داخلی در پاییز را در جزیره هرمز تجربه کنید. 
این جزیره به جزیره رنگین کمانی معروف اســت و 
در آن ما شــاهد انواع رنگ ها هستیم. آب و هوای 
آن به خصوص در فصل پاییز دلیلی برای ســفر به 

این جزیره می باشــد   . از مکان های دیدنی آن قلعه 
پرتغالی ها است که مهم ترین جذابه آن هم به حساب 
می آید . از اصلی ترین دالیل ســفر بــه این جزیره 

زندگی سنتی و آشنایی با آداب رسوم آنجا است.
  کویر مرنجاب

 کویرگردی به طور قطع یکی از زیباترین سفرهایی 
است که ممکن است تجربه کنید. کویر مرنجاب که 
در نزدیکی شهر کاشان و در شمال شهرستان آران و 
بیدگل قرار دارد یکی از بهترین مقصدها برای سفر 
داخلی در پاییز است.آب و هوای مطبوع این کویر 
در فصل پاییز، آرامش منحصر به فرد آن و آسمان 
پر ســتاره آن در هنگام شب از زیبایی هایی است 
که در کمتر جایی یافت می شود. همچنین این کویر 
دریاچه نمک آران و بیدگل و دریاچه حوض سلطان 
را نیز در خود جای داده است. عالوه بر این اگر به 
جاذبه های تاریخی نیز عالقه دارید در مسیر رسیدن 
به این کویر می توانید از کاروانسراهای مرنجاب و 

سفیدآب )مربوط به دوران صفویه( نیز دیدن کنید.
 روستا نایبند طبس

  روستای نایبند واقع در شهر طبس به علت داشتن 
خانه های پلکانی که دارد به ماســوله کویر معروف 
شده است. این روستای زیبا و بکر با این که در دل 
کویر قرار گرفته است اما بسیار سرسبز و خوش آب 
و هوا اســت و همین باعث شهرت آن شده است. 
نخلستان ها، باغ های سرسبز میوه، کشتزارهای گندم 
و جو و آب و هوای مطبوع این روستا باعث شده تا 
به مقصدی بسیار مناسب برای سفر داخلی در پاییز 

تبدیل شود.
  آب گرم الویج در استان مازندران

  الویج نام روســتایی ییالقی در نزدیکی شهر نور 
است که در دامنه های ارتفاعات البرز قرار دارد. این 
منطقه نیــز مانند جنگل النگدره دارای طبیعتی زیبا 

و خیره کننده اســت که در فصل پاییز با رنگ های 
متفاوت خود مناظر بسیار زیبا ایجاد می کنند. این 
روستا در دامنه های البرز قرار گرفته به همین دلیل 
در اطراف آن چشمه های آب معدنی فراوانی وجود 
دارد. اگر نیاز به یک مقصد زیبا و خیره کننده برای 
ســفر داخلی در پاییز دارید حتما سفر به روستای 
الویج را در نظر داشته باید چون آب و هوای خنک 
و مناظر طبیعی و چشمه های آب معدنی این ناحیه 

می تواند تجربه ای زیبا برای شما ایجاد کند.
  آشوراده،  تنها جزیره دریای خزر

آشوراده تنها جزیره در دریای خزر است و اکوسیستم 
جانوری بسیار متنوعی را در خود جای داده است. 
این جزیره دارای آب و هوای بســیار دلچســب و 
مطبوعی اســت و یکی از بهترین گزینه های برای 

سفر داخلی در پاییز محسوب می شود.
  لذت بخش ترین جاده های تهران برای سفر 

در فصل پاییز
اگر دوست داشتید برای سفر داخلی در پاییز از جاده 
نیز لذت ببرید با ما در ادامه مطلب همراه باشــید تا 
خوش منظره ترین جاده ها در این فصل را به شــما 

معرفی کنیم.
1- جاده اسلم به خلخال

شاید کمتر اســم این جاده را شنیده باشید اما باید 
گفت یکی از جذاب ترین جاده ها برای سفر داخلی 
در پاییز به حساب می آید؛ دلیل آن هم بزرگی جاده، 
وجود جنگل و کوه ها و طبیعت بکر است. در واقع 
این جاده بهشــتی در زمین است اگر تا به حال آن 
را تجربه نکرده اید، حتما انتخاب بعدی تان باشــد، 

پشیمان نمی شوید.
۲- چالوس

با این جاده همه مان آشــنایی داریم. دست کم دو یا 
ســه دفعه در سال گذرمان به این جاده می افتد؛ این 
جاده همیشه زیباســت؛ اما اگر به دنبال زیبایی دو 
چندان آن هستید حتما در پاییز از این جاده به سمت 
مقصد خود بروید ؛ دلیل آن هم تنوع رنگی، فروش 
غذاهای داغ مثل آش و آب و هوای این جاده است.

دو مقصد بی نظیر اما شناخته نشده
شهر فیلبند : کمتر به گوشــمان اسم شهر فیلبند 
خورده اســت؛ اما باید گفت یکی از مقاصد لذت 
بخش در ســفر داخلی در پاییز به حساب می آید. 
شاید این شهر را به عنوان بام مازندران شنیده باشید. 
این روستا با ابرهای سفیدی پوشیده شده که جذابیت 
زیادی به این مکان داده است. از دیگر جذابیت های 
آن بــودن در ارتفاعات باال اســت. از طریق جاده 

تهران-هراز می توانید خود را به این مقصد برسانید .
روستای برگ جهان : این روستا نیز خیلی آشنا 
نیست؛ اما بهترین مقصد برای سفر داخلی در پاییز 
می باشد. این روســتا در 49 کیلومتری تهران قرار 
دارد و برای ســفر یک روزه بسیار مناسب است. 
با رســاندن خود به لواسان به راحتی می توانید این 
روستای زیبا با منظره رنگارنگ را پیدا کنید. آب و 
هوای این روستا ارزش وقت گذاشتن را دارد حتما 

آن را امتحان کنید.
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گردشگری

معمای گورستان مهم ساسانیان 
در اردبیل

 گروه گردشــگری // باستان شناسان با کاوش در گورستان 
»اولتان قاالسی« اردبیل به نشانه هایی از ساسانیان دست یافتند. 
این کاوش ها همچنین مشــخص کرد »تدفین تابوتی« ســنتی 
رایج در این گورستان بوده است. قبرهای این گورستان در پی 
عملیات راهسازی در محور ارتباطی پارس آباد به سربند، آشکار 
شدند. در 17 شهریورماه کاوش های نجات بخشی و اضطراری 
باستان شناسان با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی آغاز شد که 
در نتیجه آن، مهم ترین گورســتان دوره ساسانی و اوایل دوره 
اسالمی در منطقه شــمال غرب ایران و حوزه قفقاز شناسایی 
شد.کاوش ها در قبرهای شناســایی شده تا 18 آبان ماه 1401 
ادامه داشت. روح اهلل محمدیـ  رییس گروه باستان شناسی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیلـ  در 
میانه این کاوش ها گفته بود: در این گورستان  چند دوره تدفین 
کشف شده است که از آن جمله می توان به تدفین های جنینی و 
طاق باز مربوط به دوره اشکانی، تدفین های اوایل دوره اسالمی 
که به احتمال قوی مربوط به دوره سلجوقی است و تدفین های 
تابوتی مربوط به دوره اسالمی اشاره کرد.به نظر باستان شناسان 
نخستین یافته ها از این گورستان، از جمله سفال ها، ابزارآالت 
رزم و ریسندگی، قابل مقایســه با آثار دوره اشکانی مکشوفه 
از گورخمره های بخش »موران« شهرستان گرمی بود. بنابراین 
نخســتین فرضیه هیأت کاوش این بود که گورســتان »اولتان 
قاالسی« به دوره اشکانی تعلق دارد، اما مطالعات بیشتر نشان داد 
سنت های فرهنگی حاکم بر دوره اشکانی منطقه تا دوره ساسانی 
تداوم یافته است.در نتیجه کاوش اضطراری این گورستان بیش 
از 60 گور مربوط به دوره اسالمی و ساسانی شناسایی، کاوش 
و مستندنگاری شــده است. مطالعات آثار به دست آمده نشان 
می دهد: گورســتان اولتان قاالسی نزدیک به 1300 سال برای 
تدفین اموات مورد استفاده ســاکنان شهر تاریخی اولتان قرار 
می گرفته اســت. تدفین های جنینی و طاق باز در دوره ساسانی 
در این منطقه مرســوم بوده و در دوره اسالمی شاهد انواع قبور 

از نوع چاله ای، تابوت چوبی و قبور با ساختار خشتی هستیم.
از جمله کشــفیات مهم کاوش اضطراری در گورســتان اولتان 
قاالسی ظروف شیشه ای است که فرم و تراش آن ها نشان دهنده 
وجود کارگاه های پیشرفته با استادکاران مجرب شیشه گری در 
1700 سال پیش در این منطقه اســت.به طور کلی یافته های 
باستان شناسی در گورستان اولتان قاالسی نشان می دهد در دوره 
ساسانی دشت مغان جزو حوزه نفوذ دولت ساسانی بوده است، 
اما آیین ها و سنت های فرهنگی دوره اشکانی بر منطقه حاکم بوده 
به طوری که حتی با ورود اســالم به منطقه آذربایجان و دشت 
مغان برخی از این سنت ها از جمله سنت تدفین تابوتی رایج بوده 
است.در دوره ساسانی منطقه بالسگان )دشت مغان( جزو مناطق 
مرزی بین خزرها و دولت ساســانی بود؛ گاهی مستقل، گاهی 
تابع دولت خزرها و گاهی تابع دولت ساسانی بوده است. کشف 
سکه های دوره ساســانی از قبور کاوش شده مربوط به هرمز 
دوم )ساسانی 302 ـ 309 میالدی( است. نوعی تدفین جنینی 
و طاق باز نیز نشــان می دهد در دوره ساسانیان، ساکنان دشت 
مغان پیرو آیین زرتشتی نبوده و سنت های تدفینی دوره اشکانی 
در منطقه رواج داشته است.»اولتان قاالسی« در 12 کیلومتری 
غرب شــهر پارس آباد در ســاحل رود ارس واقع شده است، 
این منطقه یکی از مهم ترین شــهرهای دوره ساسانی و اسالمی 
آذربایجان، به ویژه دشــت مغان است که در مسیر راه تجاری و 
ارتباطی »قفقاز یولی« )مسیر قفقاز( یا »ائل یولی« واقع شده و 
نقش مهمی در ارتباطات فرهنگی قفقاز با مناطق داخلی فالت 
ایران داشته است. اولتان قاالســی دارای ارگ مرکزی، بخش 
صنعتگران، خندق، کانال های آبرسانی و گورستان است که جمعا 
محدوده ای به وســعت بیش از 70 هکتار را در بر می گیرد. این 
اثر در سال 1378 با شماره 2654 در فهرست آثار ملی کشور 
به ثبت رسید و از سال 1398 دارای حریم مصوب در شورای 

حرایم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
به هنگام احداث طرح کشــت و صنعت مغان برای نخستین بار 
محوطه اولتان قاالســی در بررســی باستان شناســی اداره کل 
باستان شناســی به سرپرســتی »ایرج حریرچیان« و »محمود 
کردوانی« در سال 1351 شناسایی شد. این هیأت باستان شناسی 
اقدام به گمانه زنی در بخش هایی از شهر تاریخی کرد و آثاری 
از دوره اشــکانی تا ایلخانی را کشف کرد. سپس پرونده ثبت 
ملی محوطه توســط »غفار قنبرزاده« در سال 1378 تهیه شد. 
کاوش های باستان شناسی محوطه پس از انقالب اسالمی توسط 
»کریم علیزاده« در ســه فصل در ســال های )1382، 1383، 
1384( انجام شد و فصل چهارم کاوش باستان شناسی محوطه 
توسط »عبدالرضا مهاجری نژاد« در سال 1383 به منظور تعیین 
عرصه و حرایم انجام شــد. گزارش باستان شناسی کاوش سه 
فصل از سوی علیزاده توسط پژوهشکده باستان شناسی چاپ 
و منتشر شده است. براساس بررسی های صورت گرفته در متون 
تاریخی و همچنین مطالعات باستان شناختی شهر تاریخی اولتان 
قاالسی همان شهر تاریخی »ورثان« است که در کتب اسالمی 
بارها به آن اشاره شده و از آن به عنوان یک مرکز مهم تجاری و 

شهری با شکوه یاد شده است.

بزن بریم؛ گردشگری کودکانه 
 گروه گردشــگری// شــبکه کودک با برنامه »بزن بریم« به 
روســتاهای زیبای ایران ســفر می کند. بزن بریم نام برنامه ای 
40 قسمتی به تهیه کنندگی سیدحمید امامی است که قرار است 
با نگاهی متفاوت، ســادگی و بی آالیشی زندگی روستایی را 
برای کودکان ایرانی به تصویر بکشــد.در این برنامه مســتند 
گونه چندکودک ماجراجو به روســتاهای زیبا و باصفای ایران 
ســفر می کنند. آشنایی با آداب و رســوم هر منطقه، یادگیری 
بازی هــای محلی جدید، نحــوه پخت و پــز خوراکی های 
خوشمزه محلی و شناخت صنایع دســتی رایج در هر روستا، 
تنها بخشی از جذابیت های هر قسمت از برنامه بزن بریم است 
 که از نگاه این کودکان ماجراجو برای کودکان ایران زمین روایت 
می شــود.کارگردانی این مجموعه 40 قســمتی را علی زندی 
برعهده دارد و قرار اســت در روزهای آخر هفته)پنج شــنبه و 
 جمعه( ساعت18 به مدت 22 دقیقه از قاب شبکه کودک روی

 آنتن برود. 

خبر

  گروه گردشگری // استاندار سیستان و بلوچستان گفت: 
کشورهای  گردشگری  وزیران  بین المللی  اجالس  اولین 
حاشــیه اقیانوس هند به زودی در اســتان سیستان و 

بلوچستان برگزار می شود. 
  حســین مدرس خیابانی سیستان و بلوچستان را پایتخت 
فرهنگی شــرق کشــور توصیف کــرد و گفــت: تا کنون 
چندین جشــنواره  فرهنگی در حوزه های مختلف از جمله، 
 صنایع دســتی، لباس اقوام و خوراک با اســتان های حاشیه 
خلیــج فارس برگــزار کردیم؛ اما قرار اســت با همکاری 
کشورهای پاکستان و هندوستان همایش بین المللی فرهنگی 
گردشــگری وزیران گردشگری کشورهای حاشیه اقیانوس 
هند به میزبانی استان سیستان و بلوچستان به زودی برگزار 

شود.
 در نــوروز 1۴01 از بیش از 1.5میلیون مســافر 

میزبانی کردیم
  مدرس خیابانی گفت: اســتان سیستان و بلوچستان عالوه 
بر سواحل بســیار زیبا و دیدنی مکران، دارای آثار باستانی 
میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و صنایع دستی برجسته 
و جهانی است و در حال حاضر پنجمین مقصد گردشگری 
کشــور است. موســیقی نواحی بلوچ و گویش های شعر و 
ادب منطقه باعث ارتقا جایگاه فرهنگی اســتان شده است. 
جذابیت های سیستان و بلوچســتان کم نظیراست.استاندار 
سیستان و بلوچستان با اشاره به تعدد و پراکندگی جاذبه های 
فرهنگی، تاریخی گردشگری استان گفت: چابهار، چاه نیمه ها، 
ساحل درک، شهر سوخته، کوه  ِگل فشان و کوه تفتان، سفال  
روســتای جهانی کلپورگان، از جاذبه های منحصر به فرد و 
شگفت انگیز این استان محســوب می شود که همیشه مورد 
توجه بسیاری از مســافران و گردشگران داخلی و خارجی 
اســت، ما در نوروز 1401 از بیش از 1.5میلیون مسافر و 

گردشگر میزبانی کردیم.
 وزارت میراث فرهنگی امکان بهره مندی از تسهیالت 

توسعه زیرساخت را فراهم کند

مــدرس خیابانی به نقش و اهمیت ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی در توسعه گردشــگری اشاره کرد و گفت: منطقه 
چابهار با پول دولت ســاخته شــده است، برای ساخت این 
منطقه پول مردم، سرمایه گذار و بخش خصوصی استفاده نشده 
اســت، امیدوارم با سیاست های جدیدی که تدوین می شود، 

زمینه حضور بخش خصوصی فراهم شود.
  استاندار سیستان و بلوچستان به طول ساحل 400 کیلومتری 
سواحل مکران اشاره کرد و گفت: هنوز تا رسیدن به جایگاه 
کیش و قشــم خیلی فاصلــه داریم، در ایــن جزایر خیلی 
سرمایه گذاری شد، وسعت کوچکتری هم دارند، آنچه که در 
زمینه صنعت گردشــگری جزایر کیش و قشم دیده می شود 
ناشی از پول و سرمایه گذاری دولت نیست، بلکه اثرات پول 
مردم است، به رغم ظرفیت های خیلی خوبی که از نظر موقعیت 
منطقه ای و جذابیت های سواحل مکران، در چابهار هنوز این 
اتفاق نیفتاده است.وی افزود: هتل های چابهار همان هتل های 
قبلی است؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هم برای توسعه گردشگری منابع چندانی ندارد تا کار موثری 
انجام دهد، این وزراتخانه امــکان بهره مندی فعاالن بخش 

خصوصی از تسهیالت توسعه زیرساخت را باید فراهم کند.
 کاربری شهر تیس را به گردشگری دریایی تغییر 

دادیم
  مدرس خیابانی به ایجاد و توســعه شهر جدید تیس اشاره 
کرد و گفت: این شهر در ابتدا برای طرح نهضت ملی مسکن 
ایجاد شــده بود، ولی ما کاربری آن را به شهر گردشگری، 
ورزش های ساحلی گردشگری دریایی تغییر دادیم، و بخش 

کوچکی را هم به مسکن سازی اختصاص دادیم.
 زرآباد تنها نقطه  کشور در کشت و تولید طبیعی 

میوه های گرمسیری است
استاندار سیستان و بلوچســتان سواحل صخره ای بریس را 
مناطق زیبا و بی نظیر توصیف کرد و گفت: از ساحل بریس 
و اسکله پســابندر تا بندر گواتر بسیار زیباست، در منطقه 
گردشــگری درک کویر به دریا می رسد یا در غرب مکران 

در منطقه زرآباد دریا به مزارع میوه های گرمسیری می رسد؛ 
منطقه زرآباد تنها نقطه  کشــور است که امکان کشت و تولید 
میوه های گرمســیری مانند موزه و انبه در محیط آزاد وجود 

دارد.
  استاندار سیستان و بلوچستان ناشناخته ماندن ظرفیت ها و 
جذابیت ها را باعث عدم توسعه صنعت گردشگری سیستان و 
بلوچستان دانست و گفت: متاسفانه همه زیبایی های این استان 
زیر سایه اخبار مربوط به مواد مخدر و ارائه تصویر غیرواقعی 
قرار گرفته اســت، همه خوبی این استان را زیر سایه قاچاق 
مواد مخدر و فعالیت های تروریستی دفن کرده اند در صورتی 
که سیستان و بلوچستان به لحاظ تنوع فرهنگی، جاذبه های 

گردشگری بسیار غنی است،.
 در یکسال به اندازه ۲0 سال جاده دو بانده ساختیم

  مدرس خیابانی به وسعت و پهناور بودن استان سیستان و 
بلوچستان اشــاره کرد و گفت: اولین و مهمترین موضوع از 
نظر مرزی و گردشــگری توسعه راه سازی است، در گذشته 
ســالی فقط 10 کیلومتر جاده دوبانده ساخته شده است، در 
دولت سیزدهم در همین پانزده ماه 223 کیلومتر جاده دوبانده 
ساخته ایم، یعنی در یکسال به اندازه 20 سال جاده دو بانده 
ساخته ایم، این در حالی است که آن زمان هر کیلومتر جاده 
با 300 میلیون تومان ساخته میشد، اما االن برای هر کیلومتر 
باید 13 میلیارد تومان هزینه کنیم.  از مجموع 127 مصوبه 
سفر رئیس جمهوری به استان، حدود 37 مصوبه کامل اجرا 
شــده، بیش از 70 مصوبه در دست اجرا است و کمتر از 15 
مصوبه اجرایی نشده است.  مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه 
حمل و نقل در حوزه گردشگری بسیار مهم است، گفت: تعداد 
پروازها به مقصد زاهدان و چابهار و از زاهدان به مشــهد و 
شــهرهای دیگر افزایش پیدا کرده است، در بخش حمل و 
نقل خط  آهن زاهدان-خاش تکمیل شــده است، اگر 7هزار 
میلیارد تومان اعتبارالزم تامین شود، خاش به چابهار برسد 
ریل سراسری وصل شود، قطعا توسعه گردشگری، تجارت و 

بازرگانی منطقه افزایش خواهد یافت.

  

 گروه گردشــگری// رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری شهرستان نطنز، گفت: آتشکده یا چهارطاقی نطنز در یکی 
از مهم ترین محورهای گردشگری این شهر و در راستای مسجد جامع، 

حسینیه تاریخی، گذر تاریخی و بازار نطنز واقع شده  است. 
  حسین یزدان پناه درباره بنای تاریخی آتشکده نطنز، اظهار کرد: از مهم ترین 
و شــاخص ترین آثار موجود در مرکز شهر تاریخی نطنز می توان به بنای 
زیبای آتشــکده متعلق به دوره ساسانی با شکل متقارن چهار وجهی و با 
قاعده مربع اشاره کرد که در نزدیکی مسجد جامع واقع شده است. آتشکده 
یا چهارطاقی نطنز در یکی از  مهم ترین محورهای گردشــگری این شهر و 
در راســتای مسجد جامع، حسینیه تاریخی، گذر تاریخی و بازار نطنز واقع 
شده  است. وی افزود: این نوع معماری به مانند چتری روی آتش را پوشانده 
است و از میان دهانه های آن، آتش از فاصله بسیار دور قابل مشاهده بوده 
اســت. بقایای این چهارطاقی سترگ بر روی سکویی به ارتفاع حدود 2.5 
متر از بستر سنگی زمین قرار گرفته است. این آتشکده بنایی چهارگوش با 
چهار طاق رومی مرتفع، در چهار سمت بنا است که مصالح به کار رفته در 
آن از سنگ های نســبتًا حجیم و مالت گچ و خاک)ساروج( است. رئیس 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نطنز، گفت: برای 
کالف کشــی طاق ها، الوار چوبی به کار رفتــه و از اندود گچ و کاهگل در 
پوشــش بنا استفاده شده است. بر روی الیه نازکی از گچ آثار رنگ آمیزی 
دیده می شــد که احتماالً این رنگ آمیزی متعلق به دوره های بعدی بوده که 
آتشــکده کاربرد اولیه خود را از دست داده بود. یزدان پناه تصریح کرد: در 
واقع شاید بتوان گفت این رنگ آمیزی مربوط به زمانی است که مسجد دوره 
آل بویه در نزدیکی آتشکده ساخته شد. ابعاد هر یک از اضالع خارجی بنا 
11 متر و 35 سانتیمتر و ضلع داخل بنا 7 متر است که به  لحاظ گونه شناسی 
در ردیف آتشکده های منفرد و در زمره چهارطاقی های ساده قرار می گیرد 
کــه عناصر معماری دیگری در آنها به کار نرفته و حتی بدون دیوار محاط 
است. وی با بیان اینکه آتشکده نطنز در تاریخ 18 تیر 1311 با شماره ثبت 
187 به  عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: 
در سال های اخیر با پیگیری های انجام شده و برای حفظ، احیا و ماندگاری 
این اثر فاخر و ملی، مرمت این مکان تاریخی شامل آوار برداری، پاکسازی 
داخل و محدوده اطراف این بنا، طرح برداری از لنگه موجود و اجرای ســه 
لنگه دیگر، استحکام بخشی دیوارهای سنگی، تزریق مالت، مرمت و سنگ 

فرش کردن سطح روی طاق ها انجام شده است.

آتشکده نطنز
 بنای فاخر دوره ساسانی

برگزاری اولین اجالس وزیران گردشگری
 کشورهای حاشیه اقیانوس هند 

در سیستان  و بلوچستان 

مقصد داخلی جذاب 
برای سفر پاییزی 



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

با مصرف ماهي  ومیگو  سالمتي را به خانواده خود هدیه دهید
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در مخمصه بدی افتاده ام به طوری که دیگر نمی توانم به زندگی مشــترک با همسرم 
 ادامه بدهم و از ســوی دیگر نیز خانواده ام طالق را حادثه ای زشت و شرم آور تلقی 
می کنند که رسوایی به بار می آورد، این درحالی است که رفتار و گفتار شوهرم با دختر 

۲0 ساله ام به ماجرایی زجرآور تبدیل شده است و ...
  زن 50 ساله با بیان این که دخترم حاضر نیست به خانه بازگردد و ما را تهدید به خودکشی 
می کند! درباره سرگذشــت خود به  مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری توضیح داد: پدرم 
اگرچه مردی کارگر بود و سواد هم نداشت اما در میان آشنایان و فامیل از احترام خاصی 
برخوردار بود و دیگران به خاطر صداقت و ایمان پدرم کالمش را قبول داشتند و نظرات و 
 قضاوت های او را می پذیرفتند. در همین حال پدرم به تحصیل فرزندانش اهمیت زیادی 
مــی داد به گونه ای که همه خواهر و برادرانم تحصیالت عالی دارند من هم با راهنمایی و 
تاکید پدرم تا مقطع کاردانی تحصیل کردم و ســپس در یکی از هتل آپارتمان های مشهد 
مشغول کار شدم . در ســن 28 سالگی »ناصر« به خواستگاری ام آمد. اگرچه او فقط تا 
مقطع ابتدایی درس خوانده بود و در یک کارگاه دوزندگی کار می کرد اما من با وجود آن که 
خواستگاران دیگری هم داشتم به ازدواج با او رضایت دادم چرا که شغل و تحصیل برای من 
مهم نبود و تنها می خواستم همسر آینده ام حالل وحرام شرعی را رعایت کند.خالصه در 
حالی پای سفره عقد نشستم که خانواده ناصر از نظر مالی و فرهنگی نیز در سطح پایینی قرار 
داشتند. بعد از آغاز زندگی مشترک، همسرم به هر بهانه ای سرکار نمی رفت و منتظر بود تا 
 پس اندازش تمام شود و دوباره چند روز به سرکار برود با وجود این من موضوع را جدی 
نمی گرفتم چون درآمد من برای هزینه های زندگی کافی بود. خالصه در شرایطی که برای 
تامین مخارج زندگی تالش می کردم تا دست نیاز نزد دیگران دراز نکنیم، همسرم بیشتر 
اوقاتش را در خانه می گذراند و ادعا می کرد من وقت کافی را برای تربیت فرزندانم اختصاص 
نمی دهم و آن ها در آینده و در زندگی مشترک خود دچار مشکل می شوند! این ادعاها به 
جایی رسید که دیگر ناصر به بهانه آموزش مهارت های زندگی، فرزندانم را کتک می زد و 
مرا نیز به شدت تحقیر و سرزنش می کرد. رفتارهای او دیگر قابل تحمل نبود حتی او یک 
 روز پسر 13 ساله ام را با این بهانه که موهایش بلند است کتک زد که به ناچار من و دختر 19 
ســاله ام دخالت کردیم و در نهایت ناصر را از خانه بیــرون انداختیم.او با مظلوم نمایی 
نزد خانواده من رفت و با این بهانه که احترام شــوهرم را زیــر پا می گذارم و فرزندانم 
را تحریــک می کنم، تالش کرد تا مــرا زنی خودخواه و مغرور جلوه دهد به همین دلیل 
و برای جلوگیری از شــدت اختالفات خانوادگی به ناچار با او آشتی کردم ولی همسرم 
 دســت از رفتارهایش برنداشــت و هر روز با بهانه های واهی دختر و پســرم را کتک 
می زد اما این ماجرا از روزی وحشــتناک تر شد که دختر جوانم با من تماس گرفت و 
مدعی شــد به خاطر درگیری با پدرش قصد دارد برای همیشه خانه را ترک کند! هرچه 
ســوال کردم تا انگیزه اش از ترک منزل را متوجه شــوم، دخترم پاسخی نداد. به همین 
 دلیل از او خواســتم تا به خانه مادرم برود! آن روز وقتی از سرکار به منزل مادرم رفتم و  
علت ماجرا را از او پرســیدم باز هم از پاســخگویی طفره رفت تا این که باالخره بعد از 
کنکاش های زیاد متوجه شدم پدرش قصد داشته برخی روابط خصوصی یک زوج جوان 
بعد از ازدواج را برای دخترم توضیح بدهد که با ترشرویی و رفتار توهین آمیز دخترم رو 
به رو شده است! دخترم که انتظار شنیدن جمالت شرم آور را نداشت به پدرش اجازه نداده 
 بود بیشتر از این درباره روابط زوجین در زندگی مشترک سخن بگوید و اکنون نیز تهدید 
 می کند که اگر او را مجبور به بازگشــت کنم دســت به کاری جبران ناپذیر )خودکشی( 
می زند به همین دلیل در مخمصه عجیبی افتاده ام و نمی توانم دلیل این رفتارهای زشت 
و کتک کاری های همســرم را بفهمم.این در حالی است که من هم دیگر تحمل ادامه این 
زندگی مشترک را ندارم و در حالی تصمیم به »طالق« گرفته ام که خانواده ام این موضوع 
را یک رسوایی بزرگ می دانند و حتی حاضر نیستند از زبان من کلمه »طالق« را بشنوند 

ولی ای کاش ...

رسوایی دوسویه ! 
در امتداد تاریکی

انتظامی  فرمانده  حــوادث//  گروه 
اســتان هرمزگان از کشف بیش از 
600 کیلو مواد افیونی طی دوعملیات 
ضربتی پلیسی در شهرستان میناب 

خبرداد . 
 به گزارش خبرنگار دریا، ســردار 
»غالمرضا جعفری«، در تشریح این 
خبر بیان داشــت: مأمــوران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان میناب 
در ادامه طرح مقابله با قاچاق مواد 
مخدر با انجــام کار اطالعاتی یک 
باند قاچــاق مواد مخــدر که یک 
محموله مواد مخدر از استان سیستان 
و بلوچستان به این شهرستان انتقال 
داده بودند را شناسایی و موضوع را 
در دستور کار قرار دادند. وی افزود: 
مأموران  حین گشــتزنی و تعقیب و 

مراقبت های الزم به  یکدســتگاه 
خودرو پژو  مشکوک شده و در یک 
عملیات ضربتــی  و تعقیب و گریز 
ســریع  آن رامتوقف و در بازرسی 
 خــودرو 149 کیلــو و300 گــرم 
مــواد مخدر از نوع تریاک کشــف 
کردند.این مقام ارشد انتظامی استان 
اظهار داشت : مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرستان میناب طی 
عملیاتی دیگر با همکاری مأموران 
انتظامی بندرعباس در اجرای طرح 
امنیت محله محور و مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر بــا کار اطالعاتی و فنی 
یک محل دپو مواد مخدر شناسایی 
وبا هماهنگی قضایی به محل اعزام و 
در بازرسی از یک منزل، مقدار 476 
کیلو 700 گرم مــواد مخدر از نوع 

کشف  تریاک 
کردند.

 

سردار 
ی  جعفــر

با   : خاطر نشان کرد 
تالش همــه جانبه مأموران انتظامی 
شهرســتان میناب و بندرعباس طی 
دو عملیــات جداگانــه جمعا 626 
کیلوگرم موادمخدر تریاک کشــف ، 

دستگاه  یک 

مواد  خودورحامل 
توقیف و 2 قاچاقچی مواد مخدر و 
سوداگر مرگ دستگیر و با تشکیل 
پرونــده به مراجــع قضایی معرفی  

شدند . 

کشف 600 کیلو موادمخدر در دو عملیات ضربتی پلیسی در هرمزگان 

گروه حوادث// جانشین فرماندهی انتظامی 
 اســتان هرمزگان از شناســایی و کشف 
۸0 راس دام زنده قاچاق در استان خبرداد . 
  به گزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ مهرداد 
مشــوق با اعالم این خبر گفــت: ماموران 
انتظامی استان با تالش شبانه روزی در هفته 
گذشــته در بحث قاچاق احشام موفق شدند 
ضمن شناســایی و توقیف 2 دستگاه خودرو 
حامل احشام، 80 رأس دام زنده قاچاق کشف 

و ضبط کنند. وی افزود: در این رابطه تعداد 3 
نفر از عوامل قاچاق احشام شناسایی ودستگیر 
و با تشکیل پرونده های جداگانه جهت سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.  
این مقام انتظامی اســتان ارزش مالی احشام 
قاچاق کشف شــده در هفته گذشته را برابر 
اعالم نظر کارشناســان اقتصادی 3 میلیارد و 
490 میلیون ریال عنوان کرد. سرهنگ مشوق 
اظهار داشــت: طرح های پاکسازی نقاط و 

محالت آلوده به قاچاق کاال ، سوخت ، احشام 
و مواد مخدر بصورت منظم و هفتگی در استان 
اجرا و پلیس در بحث مبارزه با قاچاق از هیچ 
کوششــی دریغ نکرده و بــا جدیت و اقتدار 
با مخــالن نظم اقتصادی برخــورد می کند. 
جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از 
عموم شــهروندان و مردم استان خواست، در 
صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق 
کاال در حد خرد و کالن ، موضوع را از طریق 
سامانه تلفنی 110 به پلیس اطالع دهند تا در 
کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم 

و دستگیری مجرمان و متخلفین اقدام گردد .

 گروه حوادث// با هوشــیاری مأموران انتظامی ایســت و بازرسی 
شهید میرزایی یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز قاچاق شناسایی 

و توقیف شد . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا،  ســردار »غالمرضا جعفری« فرمانده 
انتظامی اســتان هرمزگان ، در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران 
انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید میرزایی شهرستان بندرعباس 
حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصالتی »حاجی آباد-

بندرعباس« به یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز مشکوک شده و 
دستور توقف دادند. وی افزود: ماموران خودرو را متوقف که پس از 

اســتعالم صورت گرفته مشخص شد شماره شاسی ،شماره موتور و 
شــماره پالک جعلی و فاقد مجوز بوده و خودرو قاچاق می باشد. 
سردارجعفری ارزش خودروی قاچاق کشف شده را برابر اعالم نظر 
کارشناســان اقتصادی 35 میلیارد ریال عنوان کرد. این مقام انتظامي 
اســتان با اشاره به دستگیری متهم و معرفی به مرجع قضایی ، اظهار 
داشــت : پلیس در راستاي تأمین امنیت مردم و فراهم کردن شرایط 
ســالم اقتصادي در کشــور، مقابله با قاچاق کاال و ارز و مبارزه با 
قاچاقچیان را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است ودر این 

زمینه از هیچ تالشی فروگذار نخواهد بود .

اداره اوقاف و امورخیریه شهرســتان 
از  تعــدادی  دارد  نظــر  در  بندرعباس 
واحدهای تجاری را از طریق مزایده و با 
رعایت شرایط و مقررات اوقافی به اجاره 

واگذارنماید .
1 – متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 

صرفا درساعات اداری ، به قسمت اجارات اداره اوقاف 
و امور خیریه بندرعباس واقع در بلوار امام خمینی )ره( 
جنب بقعه متبرکه امام زاده ســید مظفر )ع( مراجعه و 
یا با شماره تلفن های 33349754 و33349758 

تماس حاصل نمایند . زمان شرکت در مزایده تا پایان 
وقت اداری روز یکشنبه 1401/10/4 و تاریخ بازگشایی 
پاکتها روز دوشــنبه 1401/10/5  ساعت 10 صبح در 
محــل اداره اوقاف بندرعباس می باشــد  در ضمن در 
صورت وجود یک پیشنهاد در رقبات اعضای کمیسیون 

در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .

آگهی مزایده کتبی نوبت اول

ردیف
1
2
3

مرحله
اول
اول
اول

مساحت )متر مربع(
42.95

25
23/6

کد رقبه
20063041100264
20138458100002
20108431100008

نوع کاربری
تجاری
تجاری

تجاری 

پایه اجاره ماهیانه)ریال(
157/000/000
58/000/000
220/000/000

مبلغ سپرده)ریال(
188/400/000
69/6000/000
264/000/000

نام موقوفه
محمد علی ناصری

حسینیه ناصری
حسینیه برخورداری

آدرس
c1 بندرعباس ، بلوار مصطفی خمینی فاز 2 اوقاف واحد
بندرعباس ، روبروی بازاراوزیها جنب حسینیه ناصری
بندرعباس چهارراه مرادی جنب حسینیه برخورداری

 سازمان اوقاف 
و امورخیریه

حوادث جهان

انفجار مرگبار در ساختمانی
 در جزیره »جرزی« انگلیس

  در پی وقوع انفجار و آتش سوزی در یک مجتمع آپارتمانی در 
جزیره »جرزی« انگلیس، دستکم سه تن کشته و چند تن دیگر نیز 
مفقود شدند. مقامات پلیس محلی تاکنون علت وقوع این حادثه را 
اعالم نکرده اند با این حال ساکنان این آپارتمان شِب قبل از وقوع 
این حادثه، استشمام بوی گاز را گزارش کرده بودند.تحقیقات برای 
بررسی جزئیات بیشتر این حادثه در جریان است.یکی از مقامات 
پلیس محلی در این باره گفت: ما حدود ساعت چهار صبح از این 
حادثه مطلع شدیم و نیروهای امدادی نیز پس از اطالع به محل اعزام 
شده و حریق را مهار کردند.بر اساس گزارش ها، این ساختمان سه 
طبقه به طور کامل فروریخته است. همچنین بین 20 الی 30 نفر نیز 
در پناهگاه های موقت اسکان داده شده اند.عملیات جستجو و نجات 
برای افرادی که احتماال زیر آوار مانده و مفقود شده اند نیز آغاز شده 
است.ِجرزی یک جزیره وابسته به دولت بریتانیا است اما بخشی از 
بریتانیا یا از اتحادیه اروپا نیست. با این حال، دولت بریتانیا برابر با 
قانون اساسی، نماینده بین المللی آن است. جزیره جرزی در نزدیکی 

ساحل »نرماندی« فرانسه قرار دارد .
کشته شدن دختر 1۷ ساله پس از باخت برزیل

  یک دختر 17 ســاله برزیلی پس از شکست تیم ملی فوتبال 
برزیل مقابل کرواســی به ضرب گلوله کشته شد. تیم ملی فوتبال 
برزیل در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2022 
قطر در ضربات پنالتی به کرواســی باخت و در عین ناباوری از 
این رقابت ها کنار رفت. البته عواقب این شکست محدود به زمین 
فوتبال نشــد و منجر به گرفته شدن جان یک دختر 17 ساله در 
نزدیکــی یک مرکز خرید واقع در شــهرداری بارتوس در ایالت 
سائوپائولو شد.براساس گزارش رسانه های برزیلی، این درگیری 
پس از حذف برزیل از جام جهانی ابتدا در فودکورت مرکز خرید 
آغاز شــده و در ادامه به یک درگیری گروهی تبدیل شده که به 
بیرون این مرکز خرید کشیده شــده است. پس از مدتی چند تن 
از افراد حاضر در درگیری، سوار بر خودرو به سمت مرکز خرید 
آمده اند و به سمت مردم ایستاده در خیابان تیراندازی کردند.بر اثر 
تیراندازی این افراد، دختری 17 ساله به ضرب گلوله مجروح و در 
ادامه جان باخت. این در حالی است که دوست این دختر 17 ساله 
هم ریه اش به ضربه گلوله سوراخ شده و شرایط بدی در بیمارستان 
دارد. پس از این اتفاق، افراد مسلح از محل متواری شدند و پلیس 

در جست وجوی آن هاست .

گروه حوادث//  رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان اصفهان مواجه شــدن با برخی بحران ها و 
اتفاقات ناخواســته حین رانندگی را اجتناب ناپذیر 
دانســت و به بیــان نکاتی در خصــوص مقابله با 

پیامدهای منفی این بحران ها پرداخت .
  بــه گزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ »محمدرضا 
محمدي« بیان داشــت: راننــدگان در طول دوران 
رانندگي خود ممکن اســت با وضعیت های بحراني 
نظیر ترکیدگي الستیک، سبقت نابجاي یک خودرو، 
خالــي کردن ترمــز و غیره مواجه شــوند که براي 
جلوگیري از پیامدهاي منفي این رویدادها براي خود 
و دیگران، به مناسب ترین راهکارها روي مي آوریم.
وي افــزود: چنانچه در زمــان رانندگي با ترکیدگي 
الستیک مواجه شویم؛ پا را از روي پدال گاز برداشته 
و فرمان را محکم نگه مــي داریم و با نیش ترمز از 
ســرعت موتور کاســته و با تعویض دنده مناسب به 
ســمت جلو حرکت مي کنیم و ســپس خودرو را به 
سمت راست جاده و باند توقف اضطراري مي کشانیم. 
همواره به خاطر خواهیم ســپرد که در این شــرایط، 
از ترمز گرفتن طوالني بایــد خودداري کنیم چراکه 

احتمال کشیده شدن خودرو به سمت راست یا چپ 
جاده و تصادف فراوان است.

  رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان 
گفت: موتــور و دوچرخه به دلیل نداشــتن حفاظ 
مناســب و نیز پایداري و اســتقرار پایین، غیر ایمن 
بوده و هنگام رانندگي بسیار آسیب پذیرند طوریکه 
با کوچکترین برخورد، واژگون مي شوند. از این رو 
در طول رانندگي همیشــه فاصله را با موتور سوار و 
دوچرخه ســوار حفظ کنید و همیشه این احتمال را 
بدهید که آنها ممکن است به دالیل مختلف همچون 
سطح ناهموار جاده، موانع پیش رو، وزش باد و غیره 
به سمت راســت یا چپ منحرف شوند. بدون شک 
رعایت فاصله با وسایل نقلیه مذکور موجب مي شود 
تا در برابر خطرات احتمالي فرصت الزم براي عکس 

العمل مناسب را داشته باشیم.
  این مقام انتظامي در توصیه اي خاطرنشان کرد: در 
جاده هاي خیس، اصطکاک الستیک در سرعت بیش 
از 60 کیلومتر، بسیار کاهش مي یابد. بنابراین براي 
مواجه نشدن با خطر تصادف، ســرعت را به اندازه 

کافي کاهش دهید .

توصیه های پلیس راهور
 به رانندگان در صورت مواجه شدن با بحران

کشف 80 رأس احشام قاچاق در هرمزگان

خودروی تویوتا لندکروز به مقصد نرسید 

گروه حوادث//  فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از توقیف یک دستگاه 
کانتینر و کشف 300 عدد دریل شارژی صنعتی قاچاق به ارزش 100 میلیارد 

ریال در استان خبر داد . 
    به گزارش خبرنگار دریا،  سردار »غالمرضا جعفری« در تشریح جزئیات 
این خبر بیان داشــت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات 
گســترده اطالعاتی یک باند قاچاق را که در قالب کاالهاي گمرکي اقدام به 
قاچاق ماشــین آالت صنعتی می کردند را شناسایی کردند. وی افزود: در این 
رابطه مأموران با بهره گیری از شیوه های پلیسی و تعقیب و مراقبت های الزم 
به یک دستگاه کانتینر که از یکی ازکشورهای همسایه عازم گمرک بندرعباس 

بود مشکوک شدند. فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد: کانتینر مورد 
نظر با همکاری گمرک و هماهنگی مقام قضایی فک پلمب و در بازرسی از آن 
300 دستگاه دریل شارژی قاچاق کشف شد. این مقام ارشد انتظامی استان با 
اشاره به اینکه ارزش ریالی این دستگاه ها توسط کارشناسان 100میلیارد ریال 
تعیین شده است، تصریح کرد: تاکنون در این رابطه یک متهم دستگیر که پس از 
تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد. سردار جعفری در پایان خاطرنشان 
کرد: پلیس با تمام توان و به کارگیری حداکثری امکانات خود با پدیده شــوم 
قاچاق مبارزه خواهد کرد و شهروندان می توانند اخبار و اطالعات خود را در 

این زمینه با شماره تلفن110 به پلیس گزارش دهند . 

محموله100 میلیاردی قاچاق در توقیف پلیس هرمزگان 

۲ هکتار زمین خواری در هرمزگان 
گروه حوادث//  فرمانده انتظامی اســتان از 
کشف ۲ هکتار زمین خواری از اراضی ملی 
به ارزش ۲0 میلیارد ریال در این استان خبر 

داد .
   به گزارش خبرنگار دریا،  سردار »غالمرضا 
جعفــری« در تشــریح جزئیــات این خبر 
 بیان داشــت: در پی خبــری مبنی برتصرف 
غیر مجــاز اراضی ملی واقع در این اســتان، 

ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس 
امنیت اقتصادی، ضمن بررسی موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: مأموران 
پس از هماهنگی قضایی همراه با کارشناسان 
اداره منابع طبیعی از زمین تصرف شده بازدید 
و پس از تأیید تصرف غیر مجاز زمین مذکور، 
2 هکتار را شناسایی و رفع تصرف کردند. این 
مقام ارشد انتظامی اســتان خاطر نشان کرد: 

کارشناســان ارزش اراضی مــورد تصرف را 
بیش از 20 میلیــارد ریال برآورد کردند و در 
این راستا متهمان دستگیر شده و پس از تکمیل 
پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. در خاتمه 
سردار جعفری از هموطنان خواست در صورت 
مشاهده هرگونه زمین خواری)تصرف اراضی 
ملی وشهری( موضوع را از طریق فوریت های 

پلیسی 110 اطالع دهند .

آگهی حصروراثت  
احتراماً به استحضار می رساند خواهان   
جاســم زارع فرزند علی با هویت کامل 
به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند 
شادروان علی زارع فرزند حسن به تاریخ 
1401/7/25 رحمت ایزدی پیوســته و 

وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- حــواء زارع فرزنــد علــی متولد 
1353/3/15 بــه ش.ش 2732 فرزنــد 

مرحوم  .
2- عبدالطیف زارع فرزند علی متولد 1357/5/1 به ش.ش 406 فرزند 
مرحــوم  .3- احمد زارع فرزند علی متولد 1355/3/1 به ش.ش 68 

فرزند مرحوم  .
4- ســاره زارع فرزند علی متولــد 1367/2/10 به ش.ش 21 فرزند 

مرحوم  .
5- جاســم زارع فرزند علی متولــد 1363/1/29 به ش.ش 2 فرزند 

مرحوم  .
6- حفصه عبداله زاده فرزند علی متولد 1350/7/1 به ش.ش 2 فرزند 
مرحوم  .7- حســین زارع فرزند علی متولد 1368/11/20 به ش.ش 

4700009381 فرزند مرحوم  .
8- مریم عبداله زاده فرزند علی متولد 1350/7/1 به ش.ش 3 فرزند 
مرحــوم  .9- محمد زارع فرزند علی متولد 1351/1/10 به ش.ش 5 
موالید فرزند مرحوم  .10- حلیمه زارع فرزند علی متولد 1356/3/1 به 

ش.ش 405 فرزند مرحوم  .
11- ناصر زارع فرزند علی متولد 1365/10/15 به ش.ش 10 فرزند 

مرحوم  .
12- عبداهلل زارع فرزند علی متولد 1371/2/8 به ش.ش 4700030003 

فرزند مرحوم  .
13- لیــا زارع فرزند علی متولــد 1360/1/10 به ش.ش 3 فرزند 

مرحوم  .
14- مریم عبــداهلل زاده فرزند علی متولد 1333/6/2 به ش.ش 398 

همسر مرحوم . و دیگر وارثی ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

حامد کامران 
شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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خبری

شهرستان

حاجی آباد قطب
 تولید محصوالت گلخانه ای در هرمزگان 

  گــروه شهرســتان// مدیــر جهاد کشــاورزی 
حاجی آبــاد گفت: 206 هکتــار از زمین های این 
شهرســتان به کشــت گلخانه ای اختصــاص دارد.

یعقــوب محمدمرادی پیــش بینی کرد : تــا پایان 
فصــل برداشــت 50 هــزار و 730 تــن محصول 
از ایــن گلخانه هــا برداشــت شــود.وی گفت: در 
گلخانه هــای شهرســتان حاجی آبــاد محصوالت 
 گوجه فرنگی، خیار و فلفل کشــت می شــود.مدیر 
جهاد کشــاورزی حاجی آباد افــزود: محصوالت 
برداشت شــده پس از بســته بندی عالوه بر توزیع 
در بازار داخلی به کشــور های روســیه، بالروس، 
افغانستان، ارمنستان و کشور های حاشیه خلیج فارس 
صادر می شود.به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز 
خلیج فارس، محمد مرادی افزود: ارزش محصوالت 
 صادر شــده تاکنــون 110 میلیارد تومان اســت.

حاجــی آبــاد، مینــاب، رودان و بندرعبــاس از 
مهم ترین مناطق کشــت محصــوالت گلخانه ای در 
استان هرمزگان اســت که بیشترین سطح زیر کشت 
محصــوالت گلخانه ای در روســتا های شــهدادی، 
ســرچاهان و بخش فارغان شهرســتان حاجی آباد 

است .
پرواز کیش به مسقط  راه اندازی شد

  گروه شهرستان// پرواز مسافری کیش - مسقط 
به منظور تســهیل حضــور تجــار و بازرگانان در 
بازارهای جهانی راه اندازی شــد. این مسیر پروازی 
 بــا پیگیری های ســازمان و با همــکاری یکی از 
شــرکت های هواپیمایی جهت رفاه حال کیشوندان، 
 بازاریــان و بازرگانــان جزیــره و در راســتای 
 رونــق اقتصادی بــه صورت برنامــه ای و هفتگی 
 راه اندازی شــده اســت.برنامه پروازی این مســیر

در روزهای شــنبه و چهارشنبه های هر هفته توسط 
شرکت کیش ایر ادامه خواهد داشت به گزارش ایرنا، 
پیش از این برای اولین بار با هدف ســهولت در کار 
تجار و بازرگانان این جزیره پرواز کارگو از استانبول 
 به ایــن منطقه آزاد برقرار شــده اســت.این پرواز 
توسط شرکت هواپیمایی معراج در راستای گسترش 
 و ســهولت خدمات بار هوایی به کیش دایر شــده

است .

گــروه شهرســتان // مدیــر بنادر و 
از  گفت:  هرمــزگان  غرب  دریانوردی 
ابتدای سال جاری تاکنون 4 میلیون و 
۲۹۸ هــزار و ۸۷۹ تن انواع کاال صادر و 
بیش از ۲ میلیون و ۷00 هزار تن کاالهای 
نفتی و غیرنفتی در بنادر غرب این استان 

کاپوتاژ شده است .
   به گزارش خبرنــگار دریا ، »مرتضی 
ساالری« اظهارداشــت: از ابتدای سال 
جاری تا کنون، چهار میلیون و 298 هزار 
و 879 تن بود کــه از مجموع صادرات 
نفتی و غیرنفتی انجام شــده که 2 میلیون 
و 34 هــزار و 864 تن بــا افزایش 60 
به صــادرات غیرنفتی  درصدی مربوط 
و 2 میلیــون و 264 هــزار و 15 تن به 
صادرات نفتی اختصاص دارد. مدیر بنادر 

و دریانوردی غــرب هرمزگان ادامه داد: 
در این مــدت از مجموع عملیات انجام 
شــده، 2 میلیون و 761 هزار و 541 تن 
فرآورده های نفتی و غیرنفتی با افزایش 
15 درصــدی به صــورت رویه کابوتاژ 
)حمــل و نقل ســاحلی( در بنادر غرب 
استان هرمزگان جابجا شد. وی گفت: از 
مجموع کاپوتاژ انجام شده در بنادر غرب 
استان هرمزگان، یک میلیون و 99 هزار و 
263 تــن فرآورده غیرنفتی با 31 درصد 
افزایش و یک میلیون و 662 هزار و 278 

تن فرآورده  نفتی با شش درصد افزایش 
روزهای پر رونقی را در این بخش تجربه 
کرد. ساالری در بخش دیگری از سخنان 
خود به ترانزیت کاالهای نفتی و غیرنفتی 
در این بازه زمانی اشاره کرد و ادامه داد: 
طی این مدت حجم ترانزیت این کاالها 
)که عمده آن محموله خودرو بوده است( 
به 227 هــزار 793 تن رســید که 12 
درصد افزایش را نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته را نشان می دهد. وی گفت: 
طی دوره زمانی یاد شــده ترانزیت بیش 

از 104 هزار و 656 خودرو با 21 درصد 
افزایش از طریق بندرلنگه به کشورهای 
آسیای میانه و عراق انجام گرفت که این 
بندر توانست همچنان جایگاه نخست این 
بخش را در بین دیگر بنادر کشور به خود 
اختصاص دهد. مدیر بنادر و دریانوردی 
غرب هرمزگان اضافه کــرد: تخلیه این 
تعــداد خودروی ترانزیتی توســط یک 
هزار و 811 فروند شــناور فلزی انجام 
گرفت که پس از تخلیه و انجام تشریفات 
 گمرکی توســط 17 هزار و 442  تریلی 

ســوار ی کش و کامیون حمل  خودرو 
به مقاصد کشورهای عراق، افغانستان و 
همچنین کشورهای آسیای میانه بارگیری 
شده است. گفتنی است؛ بنادر غرب استان 
هرمزگان با پوشــش بر 10 بندر تجاری 

و مســافری و همچنین نظــارت بر 46 
سازه دریایی از انتهای محدوده شهرستان 
ابتدای حوزه اســتحفاظی  تا  بندرخمیر 
استان بوشهر و پشتیبانی نیمی از جزایر 

کشور را شامل می شود .

از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت 

ترانزیت 104 هزار خودرو از بنادرغرب هرمزگان

 گروه شهرستان// سرپرست معاونت گردشگری 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره کل 
صنایع دســتی هرمزگان از شناسایی 3 اقامتگاه 
ســنتی دارای قابلیت تبدیل شدن به اقامتگاه 

سنتی در بندر خمیر خبر داد . 
  به گزارش خبرنگار دریا، عباس رئیسی با بیان 
این مطلب افزود: شهرســتان بندر خمیر به دلیل 
دارا بــودن جاذبه های طبیعی همواره موردتوجه 
بسیاری از گردشگران و طبیعت گردان است که 
بر همین اساس با همکاری شهرداری بندر خمیر، 

3 خانه سنتی در این شهر برای توسعه گردشگری 
شناسایی شده است. 

  سرپرست معاونت گردشگری اداره  کل میراث 
 فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با 
اشــاره به اینکه طی بازدیــد از بندر خمیر از 5 
پروژه گردشــگری در حال ســاخت این شهر 
نیز بازدید شــد، افزود: این پروژه ها شــامل سه 
سفره خانه ســنتی و 2 اقامتگاه ســنتی بود که 
از نزدیک موانع و مشــکالت پیــش روی این 

پروژه ها بررسی شد. وی افزود: همچنین از مسیر 
گردشگری این شهر نیز بازدید شد که این مسیر به 
همت شهرداری بندر خمیر به صورت سنتی در این 
شهر ایجادشده است.  رئیسی تصریح کرد: شاهد 
رشد زیرساخت های گردشــگری در شهرستان 
بندر خمیر هســتیم که با توسعه زیرساخت های 
گردشگری، میزان رضایت گردشگران نیز افزایش 
می یابد و توسعه گردشگری این شهرستان را به 

دنبال دارد .

شناسایی 3 خانه سنتی با قابلیت تبدیل شدن 
به اقامتگاه سنتی در بندر خمیر

  تجدید فراخوان فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی 
با متراژ496.2 مترمربع واقع در بلوار علی ابن ابیطالب

سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی 
واقع در شــهرک توحید جنب تعمیرگاه ایران خودرو  را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در 
اســناد مزایده ، با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره 

مزایده 2001092531000002 به صورت الکترونیکی واگذار نماید .
زمان انتشار در سایت : دوشنبه مورخ1401/09/21ساعت 8:00

مهلت دریافت اسناد مزایده :1401/09/21 تا 1401/09/28از ساعت 8 تا 19
تاریخ بازدید :1401/09/21 تا 1401/10/07 از ساعت 8 تا 14  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : پنج شنبه مورخ 1401/10/08 ساعت 19
زمان بازگشایی پاکات : شنبه مورخ 1401/10/10
زمان اعالم به برنده :یکشنبه مورخ 1401/10/11

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است :
1 . برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و 
دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت 

و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد .
2 . عالقه مندان به شــرکت در فرایند می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سازمان همیاری شهرداریهای استان 
هرمزگان واقــع در بلوار امام خمینی ـ چهارراه نخل ـ طبقه فوقانی بانک ملت به شــماره تلفن 33672691 ـ 076 و 

09174904204  مراجعه نمایند .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره مناقصه ۶..... 2001091۶1۶ 
شهرداری قشــم در نظر دارد اجرای پروژه احداث سالن ورزشی محله چاه تنگو شهر قشم به 
 شرح جدول ذیل و از محل اعتبارات داخلی شهرداری را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید . 
 لذا بدینوســیله از پیمانکارانی که حداقل دارای رتبه 5 ابنیه و دارای صالحیت می باشند دعوت 
 بعمل می آیــد جهت دریافت اســناد مناقصه از روز دوشــنبه مــورخ 1401/09/21 لغایت 
دوشنبه مورخ 1401/09/28 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران (  به آدرس 

www.setadiran.ir اقدام نمایند . )دانلود اسناد از سایت ستاد ایران(
موضوع مناقصه : احداث سالن ورزشی محله چاه تنگو شهر قشم طبق نقشه ، مشخصات فنی و شرح عملیات پیوست 

اسناد مناقصه
سایر شرایط مناقصه :

- برآورد اولیه پروژه موضوع مناقصه به مبلغ 50/287/295/798 ریال بر اساس فهرست بهای پایه سال 1401 ابنیه می باشد . -  
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/530/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار و یا بصورت 

واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 722011115250301 نزد بانک مهر ایران می باشد .
- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد ) بارگذاری در سامانه سناد( ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1401/10/08 می باشد ) اصل پاکت 

الف تحویل بصورت فیزیکی( .
- جلسه کمیسیون افتتاح پاکات مناقصه روز  شنبه مورخ 1401/10/10 در شهرداری قشم برگزار خواهد شد .

- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شد .- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 

- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص و پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب 
اثر داده خواهد شد . 

- هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 

 شهرداری قشم

نوبت اول

سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه از 
انتقال و کاشت نهال حرا در سواحل شهرستان بندرلنگه خبرداد.

   حمید حســین پور گفت : ناظر شهرســتان بندرلنگه به منظور رعایت نکات الزم بر انتقال و کاشت 
نهال های تولید شده در سواحل سایه خوش  از منطقه بازدید کرد .  

   به گزارش خبرنگار دریا؛ وی افزود: این نهال ها در ســواحل و خورها به مساحت 100 هکتار ، با 
هدف افزایش ســطح پوشش جنگل های حرا کاشته خواهد شد و اعتبار آن از محل اعتبارات مدیریت 

پایدار جنگل های ساحلی ) مانگرو ( تامین گردیده است .

 کاشت نهال حرا در سواحل بندرلنگه

برگزاری مانور مقابله با قاچاق چوب 
در محور بندرعباس _ رودان

سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// فرمانده 
یــگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان هرمزگان از برگزاری مانور 
مقابله با قاچاق چوب در محور بندرعباس _ 

رودان خبرداد .
  به گزارش خبرنگار دریا؛ ســرهنگ رحیم 
اســفندیاری گفت : با تالش و همت عوامل 
یگان حفاظت اســتان مانور مقابله با قاچاق 
چوب با همکاری یــگان های ادارات منابع 
طبیعی شهرســتان بندرعبــاس و رودان در 
محور بندرعبــاس-رودان برگزار گردید که 
طی آن کبابی ها و عرصه های جنگلی مورد 
 بازرسی قرار گرفت.اسفندیاری افزود: تمامی 
کبابــی هــا و عرصه هــای جنگلی محور 
بندرعباس_میناب بازدید و چوب های قاچاق 

به حجم 3 متر مکعب کشف و ضبط گردید.
وی عنوان کرد: بــا توجه به نیاز کبابی های 
سطح اســتان به مواد اولیه، ماهانه با حمایت 
و همراهی ادارات مربوطه نظیر دادگســتری، 
نیروی انتظامی، بازرســی های سرزده ای از 
این مراکز بعمل می آید تا از هرگونه همکاری 
و خرید چوب از قاچاقچیان درختان جنگلی 
جلوگیری شود.اسفندیاری افزود: کبابی هایی 
که در امرقطع درختان جنگلی و خرید چوب 
قاچاق فعالیت داشته باشند با تشکیل پرونده 
از سوی دادگستری هرمزگان مورد رسیدگی 
و مجازات سنگینی از جمله باطل شدن پروانه 
فعالیت و پرداخت جریمه های ســنگین و 
زندان برای این افراد در نظر گرفته می شود .

 گروه شهرســتان// مدیر جهاد 
جاسک  شهرســتان  کشاورزی 
پاییزه  برداشــت هندوانه  گفت: 
زراعی  زمین های  از  یلدا  شــب 

شهرستان جاسک آغاز شد . 
  حسین شــرفی در تشریح این 
خبر با بیان اینکه برداشت هندوانه 
پاییزه شب یلدا از 2000 هکتار 
زمین های زراعــی بخش لیردف 

این شهرســتان آغاز شده است، 
امسال  می شود  بینی  پیش  افزود: 
هندوانه  محصــول  تن  هزار   70
برداشت و بخشی از نیاز بازارهای 

داخلی را تامین کند.
  وی با اشاره به اینکه روستاهای 
از  لیردف  بخش  دهستان سورک 
مناطق مهم تامین هندوانه شــب 
یلدا در این شهرستان است، عنوان 

کرد: برداشــت هندوانه پاییزه از 
اوایل آذر ماه آغاز و تا اواســط 

دی ماه نیز ادامه دارد.
  به گزارش ایســنا، مدیر جهاد 
در  جاسک  شهرستان  کشاورزی 

پایان خاطرنشــان کرد: هندوانه 
تولید شــده افزون بر عرضه در 
بازارهای داخلی به کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس نیز صادر 

می شود .

مدیر جهاد کشاورزی جاسک خبر داد

برداشت هندوانه
 پاییزه شب یلدا درجاسک
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گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد
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  در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش اطراف محل را از خار و خاشاک 
و علف های خشک پاک کنیم 
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فروردین :  
خواسته های تان را به دیگران تحمیل نکنید، چون 
هیچ کمکی به تحقق اهداف تان نمی کند. امروز 
می توانید از تعامالت تان با دیگران نفع ببرید، البته 
به شرط این که سعی نکنید کنترل اوضاع را به دست بگیرید و نقش 
فرمانده داشته باشید. این راهکار دیپلماتیک به این معنی نیست که 
 باید دســت از رویاهای تان بردارید، بلکه به شما توصیه می شود
 که اگر می خواهید احساســات تان را پرورش دهید، در مســیر 

موفقیت تان بیشتر از قبل با دیگران ارتباط برقرار کنید .
    اردیبهشت :  

اگر از وظایف کاری تان چشم پوشی نکنید می توانید 
 پیشــرفت خوبی داشته باشــید. اما اگر مدام به دنبال 
راه های میانبر باشــید تا کارها را سریع تر به سرانجام 
برسانید ممکن است بدون این که نتیجه ای بگیرید فقط منابع تان را هدر 
دهید. به دنبال مسیرهای جدید نباشید، همان راهی را بروید که پیشتر 
دیگران هم از آن عبور کرده اند. اگر امروز کاری را به تعویق بیندازید، 

بدانید که دیرتر انجام دادن آن انرژی بیشتری از شما می گیرد .
     خرداد : 

امــروز می خواهید برنامه هــای لذت بخش برای 
خودتــان ترتیب دهید، اما این روند با نقشــه های 
اطرافیان تان هماهنگ نیســت. می توانید همه چیز 
را همان طوری که هســت ببینید، یعنی بدون این که تحت تاثیر 
احساســات و عواطف تان قرار بگیرید، اما دل تان نمی خواهد 
که بیش از این از احساسات تان جدا بیفتید. دیر یا زود نیت های 
واقعی شــما آشکار خواهد شد و دیگر نمی توانید آن ها را پنهان 
نگه دارید. اگر از همان ابتدای مســیر با صداقت پیش بروید همه 

چیز آسان تر خواهد گذشت .
      تیر :

امروز ممکن است دوباره با یک مشکل احساسی قدیمی 
روبرو شوید و آن را بارها و بارها در ذهن تان بچرخانید 
تا راه حلی پیدا کنید. ترجیح می دهید حرفی نزنید، چون 
به نظرتان دیگران می دانند که چه در سر دارید و نیازی به گفتن شما 
نیست. یادتان باشد که سرکوب خواسته های تان و پنهان نگه داشتن 
آن ها شما را هدف دور می کند. به نفع تان است که احساسات تان را 
آشکارا بروز دهید، نگران هم نباشید چون هیچ کس شما را به خاطر 

صداقت تان سرزنش نخواهد کرد .
     مرداد :

امروز ممکن است در آخرین لحظات به کمک تان 
بیایند. خوشبختانه نیازی نیست چیزی طلب کنید، 
دیگران از این که با شــما همراه شوند حس خوبی 
خواهند داشت. اما یادتان باشد که همراهان تان ممکن است نتوانند 
به سرعت شما کار را پیش ببرند. نا امید نشوید و از آن ها به خاطر 
هر مقدار کمکی که می دهند تشکر کنید. حواس تان هم باشد که به 

موقع لطف آن ها را جبران کنید .
      شهریور : 

امروز شــاید نتوانید کارهای تــان را چندان پیش 
 ببرید، چون یکی از اطرافیان شروع به حسادت کرده 
 و مانع راه تان شــده اســت. اگر تمایــل دارید که 
 آرامش تان به هم نخورد، بهتر است راهکارتان را متعال سازی کنید تا 
چیزی به کســی برنخورد. یادتان باشد که دیرتر هم می توانید به 
اهداف تان برسید، فعال بگذارید آتش حسادت ها خاموش شود. 
نگذارید اهداف تان باعث خراب شــدن روابط تان با کسانی شود 

که برای تان مهم هستند .
      مهر : 

با چندین مانع روبرو هســتید که انگار نمی خواهند 
 از جلــوی راه تان کنار بروند، اما بازگشــت ماه به 
نشانه ی شما این قابلیت را برای تان به همراه آورده 
که واقع بینانه به مشکل تان نگاه کنید. ممکن است یک نفر بدون 
دعوت به کمک شما بیاید، بهتر است به جای این که لج بازی کنید 
به طریقی با حضور او کنار بیاییــد. بدانید که کار زیاد کلید حل 
مشکالت تان نیست، در عوض باید به تکه تکه ی اطالعات تان 

خوب نگاه کنید تا آن ها را در جای درست قرار دهید .
      آبان : 

دوســت دارید که از جمع فاصله بگیرید، اما شاید 
فرصت مناســب برای تان پیش نیاید. با این که از 
مشــارکت کردن با دیگران خوش تان می آید، اما 
دیگر از این وضعیت تکراری خسته شده اید. صبور باشید و بدانید 
که روزهای پر استرســی پیش رو دارید. برای این که از شــدت 
فشارها فاصله بگیرید به ندای قلب تان گوش کنید تا زمان درست 
را به شما اعالم کند. شاید باورتان نشود، اما اگر کمتر خودتان را 

جدی بگیرد همه چیز بهتر می شود .
      آذر :  

امروز بــه راحتی می توانید خودتــان را عصبانی 
 کنید، به ویژه اگر بخواهید برنامه هایی را که ترتیب 
 داده اید نهایی کنید. انگار در انتخاب های تان دچار 
تردید شده اید. به جای این که به دنبال تصمیم نهایی باشید، بهتر 
 است به مســیرهای مختلفی که شما را به مقصد می رسانند فکر 
کنید. بدانید که رســیدن به ستاره ی بخت تان کار چندان سختی 

نیست .
      دی : 

 بهتر اســت به موانع و فشــارهایی که در مســیر 
موفقیــت تان پیش آمــده خوب فکــر کنید. اگر 
 بتوانیــد تعادل را برقرار ســازید، حتما به اهداف و 
خواســته های تان خواهید رســید. درباره ی نگرانی های تان با 
دیگران گفتگو کنید، چون این کار از شــدت استرس های تان کم 
خواهد کرد. اما حواس تان باشد که از جاده منحرف نشوید، ممکن 

است همان لحظه که مسیر باز شد دوباره بسته شود .
   بهمن : 

 در گفتگوهایی که امروز شــرکت می کنید باید با 
 فکر باز وارد شوید، چون اصال معلوم نیست که این 
 حــرف ها بــه کجاهــا خواهــد کشــید. انگار 
 دل تان می خواهد چیزهای تــازه یاد بگیرید و تمایلی به بحث 
 درباره ی موضوعات تکــراری ندارید. حواس تان به حرفی که 
می زنید باشد، چون ممکن است نتیجه ی معکوس بگیرید. برای 
این که ناخواسته مشــکلی پیش نیاید و کسی هم ناراحت نشود 

حواس تان به پیچیدگی های موضوع بحث باشد .
اسفند : 

امروز ممکن است به این نتیجه برسید که اهداف قبلی 
شما آن قدرها هم که فکر می کردید مهم نبودند. نه این 
که فکرتان تغییر کرده باشد، بلکه دیدگاه تان وسعت 
بیشتری گرفته و اکنون افق های تازه تری را می بینید. به جای این 
که اشــتباه کنید و بعدا مجبور شوید برای جبران شان کلی انرژی 
مصرف کنید، به نفع تان است که از همین اآلن به سراغ کاری بروید 

که ارزش اش را دارد .

گروه سالمت // اختالل هوشیاری بالفاصله پس     
از بیدار شدن از خواب و در طول روز می تواند بر 
عملکرد شناختی و حرکتی تاثیر منفی بگذارد و 

خطر آفرین باشد .
 نتایج مطالعات حاکی از آن است که فاکتورهای 
تغییرپذیر سبک زندگی مانند کیفیت و مدت خواب 
ممکن اســت تاثیر بیشــتری بر سطح هوشیاری 

صبحگاهی نسبت به عوامل ژنتیکی داشته باشند.
این نتایج نشــان می دهد که مداخالت انجام شده 
در ســطح فردی و اجتماعی با هــدف قرار دادن 
فاکتورهــای غیــر ژنتیکی می توانــد به کاهش 
پیامدهای منفــی مرتبط با اختالل هوشــیاری 
کمک کند.دکتر متیو واکر - نویســنده این مطالعه 
و از محققان دانشگاه کالیفرنیا - گفت: امیدواریم 
یافته های ما به اطالع رسانی بیشتر و بهینه سازی 
هوشیاری کمک کند. این موضوع به ویژه در زمینه 
آموزش که هوشــیار بودن برای کسب دانش در 
کالس درس ضروری است، بسیار مهم است. در 
اینجا، نتایج ما نشان می دهد که تغییر ساعت آغاز 
کالس های درس و اجتناب از صبحانه با شاخص 
گلیســمی باال ممکن اســت منجر به هوشیاری 

مطلوب هنگام صبح شود.

   اختالل در هوشیاری و عوامل خطر
    اینرســی خــواب )Sleep inertia( بــه 
مرحلــه ای از اختالل در هوشــیاری و عملکرد 
اشــاره دارد که بین خواب و بیداری رخ می دهد 
و می تواند بین چند دقیقه تا چند ســاعت پس از 
بیدار شدن ادامه پیدا کند. این یک پدیده رایج است 
اما می تواند تاثیر عمیقی بر بهره وری و ایمنی افراد 
داشته باشد. به طور خاص، اینرسی خواب می تواند 
بر سطح ایمنی کارگران در مشاغل خطرناک تاثیر 
بگذارد یا تصمیــم گیری کارکنان بخش خدمات 
اضطراری از جمله کادر درمان و آتش نشانان را 
مختــل کند که در نتیجه می تواند ایمنی دیگران را 

تحت تاثیر قرار دهد.
  عالوه بر این کاهش ســطح هوشیاری در طول 
روز به دلیل خواب ناکافــی با کاهش بهره وری 
و افزایش خطر تصادفات رانندگی همراه اســت. 
هرچند، شواهد علمی کافی در مورد عوامل موثر 
بر سطح هوشــیاری پس از بیدار شدن از خواب 

وجود ندارد.در این بررسی، محققان عوامل مرتبط 
با تغییرات روزانه در سطح هوشیاری صبحگاهی 
 را ارزیابــی کردند. آنها تاثیر خواب شــب قبل، 
فعالیت بدنی در روز قبل، ترکیب غذایی صبحانه 
و ســطح قند خون بعد از صبحانه را بر هوشیاری 

صبحگاهی ارزیابی کردند.
  محققان در بررســی انجام شــده ارتباطی بین 
مدت خواب و زمان خواب با ســطح هوشیاری 
صبحگاهــی پیدا کردند. به طور خاص، زمانی که 
یک فرد بیشــتر از حد معمول بخوابد یا دیرتر از 
زمان معمول خود از خواب بیدار  شــود، بیشــتر 
احتمال دارد که صبح روز بعد ســطح باالتری از 

هوشیاری را نشان دهد.
   همچنین نتایج بررســی ها حاکی از آن اســت 
ســطح باالتر فعالیت بدنی در روز قبل با افزایش 
سطح هوشــیاری صبحگاهی همراه بود. هرچند، 
ســطح فعالیت بدنی طی ساعاتی از روز با سطح 
 هوشــیاری صبحگاهــی رابطه مثبت داشــت و

 فعالیــت بدنــی در طول شــب با 
هوشیاری کمتر صبحگاهی همراه 

بود.
  

سپس 

ن  محققا
تاثیر ترکیب درشت مغذی ها در 

وعده صبحانه را بر سطح هوشیاری 
شــرکت  کردند.  بررســی  صبحگاهی 

کنندگان صبحانه های اســتاندارد منطبق با کالری 
را که دارای ترکیبات غذایی متفاوت بود از جمله 

کربوهیدرات،  حاوی  خوراکی های 
پروتئیــن و فیبر باال را دریافت 

کردند.
  

محققان 
مشــاهده کردنــد: مصرف یک 
صبحانه حاوی کربوهیدرات باال با 
سطح باالتری از هوشیاری صبحگاهی 
همراه بود. در مقابل، صبحانه حاوی پروتئین باال با 

سطح هوشیاری کمتری مرتبط بود .

علت رایج خستگی صبحگاهی
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گروه ســالمت // یک متخصص پوست و مو گفت: روغن زیتون 
می تواند بیماری درماتیت آتوپیک را وخیم تر کند؛ از این رو هر 

روغنی نمی تواند کمک کننده خشکی پوست باشد .
   الهام بهرنگی، در گفتگو با رادیو ســالمت با بیان اینکه خشکی 
پوست علت های متعددی دارد، افزود: از علت های خشکی پوست 

می تواند مشکالت کم کاری تیروئید یا علت های دارویی از جمله 
داروهای کنترل کننده چربی خون، و یا علت های ذاتی و ژنتیکی 
مثل آلرژی ها و اگزماهای پوســتی باشد که در خیلی از کودکان، 
نوجوانان و بزرگساالن می توانیم شاهد علت های ذاتی و ژنتیکی 
خشکی پوست باشیم.وی ادامه داد: یکی دیگر از علت ها، خشکی 
پوست ناشی از افزایش سن است که در سنین باالی هفتاد سالگی 
معموالً رخ می دهد. تمام انواع این خشــکی پوست ها، در فصل 
زمستان تشدید می شود چرا که سرمای هوا و خشکی هوا در فصل 
زمستان می تواند این خشکی ها را تشدید کند. از این رو، به تمام 
بیمارانی که پوستشان مستعد خشکی، اگزما و حساسیت پوستی 
هستند توصیه می شود که در فصل زمستان بیشتر نکات بهداشتی 

را رعایت کنند.
   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بهتر است 

حمام ها کوتاه مدت تر شــوند. حرارت آب خیلی داغ نباشد. با 
توجه به اینکه فصل ســرما اســت، حرارت آب در حدی باشد 
که ســرما نخورید زیرا که آب داغ، خودش چربی های پوست را 

کاهش می دهد.
     از شــوینده های مالیم و غیر صابونی اســتفاده شــود و بعد 
 از حمــام در همان دو دقیقه اول که بدن را خشــک می کنید، از 
چرب کننده های بدن که به عنوان لوســیون بدن موجود اســت، 
استفاده کنید و از گردن به پایین بدن را چرب کنید. اگر یک ساعت 
بعد از حمام این چرب کردن اتفاق افتد دیگر کارایی ندارد و باید 
سریع بعد از حمام که پوست رطوبت دارد این کار انجام شود.وی 
ادامه داد: از لیف و کیســه در حمام استفاده نشود مگر اینکه لیف 
و کیســه های نرم یا لیف های حوله ای استفاده کنید. در نهایت با 
کف شوینده های صابونی یا یک لیف نرم خودشان را بشورند که 

مهم ترین نکته   چرب کردن بعد از حمام است.
  این متخصص پوســت و مو در پاسخ به این پرسش که تفاوت 
خشــکی پوست و اگزما چیست، افزود: یک بیماری است به نام 
درماتیت آتوپیک در حقیقت یک اگزمای ذاتی اســت که به ارث 
رسیده است و در سنین مختلف نمود پیدا می کند، که می تواند به 
صورت اگزمای دســت، نشان داده شود، و در کودکان به صورت 

اگزمای صورت نمایان می شود.
  بهرنگــی در خصوص تأثیرگــذاری درمان های خانگی گفت: 
بر خالف نظر اکثریت که مثاًل روغن زیتون خشــکی پوست را 
 از بیــن می برد. در افرادی که بیمــاری درماتیت آتوپیک دارند، 
روغن زیتون می تواند بیماری را بدتر کند یعنی هر روغنی نمی تواند 

کمک کننده باشد.
وی در پایان اظهار داشــت: بســته به علت خشکی، روغن های 
کمک کننده خیلی متغیر هستند؛ ولی لوسیون های بدن به صورت 
فرآورده های طبی بهداشتی مخصوصًا لوسیون های طبی که فاقد 
مواد اصلی و مواد بو دار هستند، را می توان استفاده کرد. لوسیون ها 
نباید بودار باشند؛ چون خود اسانس ها می تواند باعث حساسیت 

شود .

متخصص پوست و مو تاکید کرد

اجتناب از درمان های خانگی خشکی پوست

هشدار مهم ؛ این افراد نباید قهوه بنوشند
گروه سالمت // قهوه در سراسر جهان به افزایش 
جادویی تمرکز و انرژی معروف است اما این فواید 

شامل حال همه  افراد نمی شود .
   فرادید نوشــت: »قهوه راه لذیذی برای دریافت 
انرژی صبحگاهی یا جبران افت انرژی عصرگاهی 
است و می توان آن را به عنوان اکسیر سالمتی نیز 
تعریف کرد. قهوه خطر ابتال به سرطان پروستات، 
نارســایی قلبی و حتی از دست دادن شنوایی را 
کاهش می دهد و نوشــیدن قهوه ی بوداده ی تیره 
حتی ممکن اســت به کاهش وزن کمک کند. اما 
اثرات منفی قهوه برای عده ی خاصی از افراد بیش 
از اثرات مثبت آن اســت. برای نمونه، شاید دقت 
کرده باشید گاهی اوقات قهوه شما را مضطرب یا 
عصبی می کند یا شاید احســاس کرده اید بعد از 
هر فنجان قهوه ای کــه می خورید، بالفاصله باید 
بــه توالت بروید. در مجموع قهوه ممکن اســت 
اثراتی روی سالمت شما بگذارد که کاماًل برایتان 
ناشناخته باشد.برای درک بهتر این که آیا قهوه برای 
شما انتخاب خوبی است یا نه، از متخصصان تغذیه 
سوال کردیم چه کسانی باید از نوشیدن قهوه صرف  
نظر کنند تا ســالمت بمانند. در ادامه  این مطلب 
پاسخ متخصصان تغذیه به این سوال را می خوانید.

1. کسانی که سندروم روده ی تحریک پذیر دارند
  کافئین از یک طــرف می تواند نظم و قاعده ی 
روده را افزایــش دهد و از طــرف دیگر ممکن 
است احتمال اسهال را هم باال ببرد. اسهال نشانه ی 
اصلی سندروم روده ی تحریک پذیر یا iBS است. 
پس اگر به این ســندروم مبتال هســتید، مصرف 

نوشیدنی های کافئین دار را محدود یا ترک کنید.
۲. کسانی که آب سیاه دارند

  فشار درون چشمی با مصرف قهوه در افرادی که 
دچار آب سیاه هستند، باال می رود، بنابراین توصیه 

می شــود این افراد مصرف قهوه را محدود یا قطع 
کنند )برای اثبات قطعی این مورد تحقیقات بیشتری 
باید انجام شــود(. بر اساس تحقیقاتی که تاکنون 
انجام شده، نوشیدن مقادیر زیاد کافئین، خطر ابتال 
به آب سیاه را در کسانی که هم اکنون مستعد افزایش 

فشار چشم هستند، باال می برد.
۳. کسانی که مثانه ی بیش فعال دارند

   همه ی ما می دانیم بهتر اســت پیش از یک سفر 
طوالنی، دور نوشیدن یک فنجان قهوه بزرگ خط 
بکشــیم، به ویژه اگر دسترسی به توالت در مسیر 
سفر محدود باشد. مصرف کافئین هم تکرار و هم 
فوریت ادرار را افزایش می دهد. اگر به طور منظم 
قهوه نمی نوشــید، ممکن است نسبت به این تاثیر 
خاص حساسیت بیشتری پیدا کنید. پس قبل از 
اینکه عازم یک ســفر طوالنی شوید، این نکته را 

در نظر بگیرید!
۴. کسانی که مشکالت قلبی نظیر آریتمی دارند

  از آنجــا که کافئیِن قهوه می تواند به طور موقت 
فشــار خون و ضربان قلب را باال ببرد، کســانی 
که ســابقه ی بیماری های قلبی دارند حتمًا باید با 
پزشــک درباره ی میزان مصــرف قهوه و کافئین 
مشورت کنند. در حال حاضر، در زمینه ی اثرات 
بلندمدت قهوه روی فشــار خون و سالمت قلب 

مدارک قطعی کافی وجود ندارد.
5. کسانی که باردار هستند

  توصیه می شود زنان باردار مصرف کافئین را تا 
200 میلی گرم )که در 2 فنجان قهوه وجود دارد( 
در روز کاهش دهند تا خطر سقط جنین، زایمان 
زودرس و کاهش وزن تولد را به حداقل برسانند. 
با این حال طبق مطالعات ســال 2020 مصرف 
کافئین در طول بارداری هیچ سطح ایمنی ندارد. 
با این حال، بهتر است زنان باردار درباره ی میزان 

مصرف آن با پزشک مشورت کنند.
۶. مادران شیرده

  از آنجا که کافئین محرک و ادرارآور اســت، 
این نگرانی را ایجاد می کند که ممکن است مادر 
شیرده را در معرض کم آب شدن بدن قرار دهد. 
توصیه می شــود مادران باردار و شیرده تا جای 

ممکن از مصرف کافئین اجتناب کنند.
۷. کسانی که اختالل خواب دارند

   نوشیدن یکی دو فنجان قهوه پس از بدخوابی 
شــب، قابل  درک است با این حال، عادت قهوه 
خوردن شــما ممکن اســت خواب ضعیف و 
خستگی شما را دائمی کند. شاید فکر کنید قهوه ی 
عصرگاهی اثری بر خواب شما نمی گذارد، اما در 
واقعیت بر کیفیت خواب شما اثر می گذارد. سعی 
کنید حداقل 6 ساعت پیش از زمان خواب تان، 
قهوه نخورید! نوشیدن قهوه حتی 6 ساعت پیش 
از خواب پتانسیل مختل کردن الگوهای خواب را 
دارد. این یافته ها مبنی بر سطح 400 میلی گرمی 

کافئین است؛ چیزی معادل 4 فنجان قهوه.
۸. کســانی که اضطراب زیاد دارند و مستعد 

وحشت زدگی هستند
   کافئین یک ماده ی محرک است بنابراین ممکن 
است اضطراب برخی افراد را تشدید کند. اگر به 
طور مداوم اضطراب یا وحشت زدگی را تجربه 
می کنید، بهتر است از مصرف قهوه اجتناب کنید 
یا میزان مصرف قهوه ی کافئین دارتان را کم کنید. 
ســطوح باالی کافئین )حدود 5 فنجان قهوه در 
روز( افراد مضطــرب را به صورت بالقوه دچار 
وحشت زدگی می کند. شاید شما روزانه 5 فنجان 
قهوه مصرف نکنید، در هر صورت بهتر اســت 
مراقب میزان مصرف تان باشــید تا اضطراب تان 

تشدید نشود.

۹. کسانی که اسهال دارند
  برخی افــراد باور دارند با نوشــیدن قهوه ی 
صبحگاهی مزاجشان به کار می افتد، اما چنانچه 
دچار اســهال شده باشید نوشــیدن قهوه اصاًل 
توصیه نمی شود. قهوه ی بدون کافئین شاید گزینه 
بهتری باشد، اما به طور کلی مایعات گرم، مزاج 

را تحریک می کنند.
10. کسانی که صرع دارند

  یافته های جدید خبر از این می دهند که مصرف 
زیاد قهوه وقوع تشــنج را بیشتر می کند، اما این 
یافته به مطالعات بیشتری نیاز دارد؛ بنابراین اگر 
حمالت صرع و تشــنج را تجربه می کنید بهتر 
است درباره ی مصرف کافئین با پزشک مشورت 

کنید.
11. کودکان زیر 1۲ سال

   قهوه می تواند همه ی ما را اندکی عصبی کند، 
اما مصرف مقادیر اندک قهوه در کودکان، اثرات 
جانبِی جدی و محسوس تری در پی دارد. برای 

مثال، مصرف بیش از حد قهوه می تواند کودک 
را دچار افزایش ضربان قلب، افزایش احساس 
 اضطراب، دشــواری تمرکــز و ناراحتی معده 
کند.جنبه ی دیگری که باید در نظر بگیریم این 
است که قهوه می تواند نشانه های گرسنگی را به 
ویژه در کودکان نوپا پنهان کند، درنتیجه کودک 
نمی تواند مواد مغذی الزم برای رشد را دریافت 
کند. در نهایت، بخاطر بسپارید که قهوه به خودی 
خود بســیار اسیدی اســت، درنتیجه می تواند 
به مینای دنداِن کودک آســیب برساند و خطر 

پوسیدگی دندان را افزایش دهد.
1۲. کسانی که رفالکس معده دارند

  کافئین می تواند اســفنکتر تحتانی مری را که 
دریچه بین مری و معده اســت شل کند. این امر 
سبب می شود محتوای اسیدی معده وارد اسفنکتر 
شــود و نشانه های رفالکس معده بروز کند. اگر 
دچار رفالکس معده هســتید، شاید قهوه بدون 

کافئین گزینه ی بهتری باشد .

گروه سالمت // فلج معده به وضعیتی گفته می شود که معده 
نمی تواند از راه طبیعی تخلیه شود. در این حالت، غذا از طریق 
معده آهسته تر از حد معمول حرکت می کند و منجر به بروز 
عالئمی از قبیل تهوع، استفراغ، از دست دادن اشتها، کاهش 

وزن، نفخ، درد و ناراحتی شکم و سوزش معده می شود .
   اگر شــما به فلج معده یا گاســتروپارزی مبتال هستید، باید 
تحت نظر پزشک حتما درمان شوید؛ چون این بیماری می تواند 
عوارض بالقوه جــدی از جمله کم شــدن آب بدن به خاطر 
استفراغ های مکرر، ریفالکس معده به مری، سوء تغذیه و سطح 
قند خون غیر قابل پیش بینی داشته باشد.تصور می شود که فلج 
معده به خاطر مشــکالت اعصاب و عضالتی باشد که کنترل 
تخلیه معده را بر عهده دارند. اگر این اعصاب آســیب ببینند، 
عضالت به درستی کار نمی کنند و حرکت مواد غذایی با سرعت 

مناســب انجام نمی شود. در بسیاری از موارد علت ابتال به فلج 
معده ناشناخته است و به این شرایط ناشناخته، گاستروپارزی 
ایدیوپاتیک گفته می شود. علت شــناخته شده معموال شامل 
کنترل ضعیف دیابت نوع یک یا دو است. اعصاب معده می تواند 
با سطوح باالی گلوگز خون آسیب ببیند؛ بنابراین اگر مبتال به 
دیابت هستید مهم اســت که سطح قند خون شما تحت کنترل 
باشــد.فلج معده همچنین می تواند در نتیجه برخی از عوارض 
مانند جراحی، کاهش وزن، گاســترکتومی یا برداشتن بخشی 
از معده اتفاق افتد.بنابر اعالم دفتر آموزش و ارتقای ســالمت 
وزارت بهداشت، دیگر علل بروز فلج معده عبارتند از: مصرف 
داروهای مخدر مسکن و برخی داروهای ضد افسردگی، بیماری 

پارکینسون و اسکلرودرمی.

*   راهکارهایی برای کاهش عوارض فلج معده
  فلج معده معموال قابل درمان نیست، اما تغییراتی در رژیم غذایی 
و درمان های پزشــکی می تواند عالئم آن را کنترل کند. با اتخاذ 
روش هایی که در پی آمده اســت می توانید عوارض این بیماری 
را کاهش دهید.- به جای ســه وعده غذا در روز، ســعی کنید 
وعده های غذایی کوچک تر را انتخاب کنید تا معده راحت تر بتواند 
آنها را تخلیه کند.- ســعی کنید غذاهای نرم و مایع که راحت تر 

هضم می شوند را مصرف کنید.
- قبل از بلعیدن غذا آن را خوب بجوید.

- نوشیدنی های گازدار در وعده های غذایی مصرف نکنید.
- غذاهای با فیبر باال که راحت تر هضم می شوند مانند سیب با 
پوســت، پرتقال یا کلم بروکلی را جایگزین غذاهای پرچرب یا 

موادی که دیر هضم می شوند، کنید.
همچنین باید به خاطر داشته باشید که هر نوع دارویی را باید با 

تجویز پزشک متخصص و تحت نظر وی مصرف کنید .

به این دالیل دچار فلج معده می شوید 

گروه سالمت // سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، از احتمال ورود موج جدید اُمیکرون به کشور در اسفند 

ماه خبر داد . 
     شــهنام عرشــی گفت: احتمال می دهیم در اسفند ماه، با موجی از 
سویه های جدید اُمیکرون در کشور مواجه شویم.وی افزود: همه گیری 
سویه های اُمیکرون باال است، اما شدت و مرگ و میر آن کمتر است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: فعاًل هر آنچه با موج های 
جدید بیماری کووید 19 مواجه شویم، از سویه های اُمیکرون است .

سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر عنوان کرد؛

احتمال ورود موج جدید اُمیکرون 
به ایران در اسفند ماه
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استاندار هرمزگان : 

طرح جامع روان آب های استان تدوین شود

گروه خبر //  بخش دوم جلســه فوق العاده 
شورای اداری اســتان هرمزگان با محوریت 
پیشــنهادی شهرستان  بررســی مصوبات 
بندرعباس، به ریاست مهندس دوستی برگزار 
شد و عدد مصوبات شوراهای اداری استان را 

به عدد 1000 نزدیک کرد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ،استاندار هرمزگان 
در بخش دوم جلسه فوق العاده شورای اداری 
با اشاره به مصوبات سفرهای شهرستانی گفت: 
بــا توجه به اینکه دهه فجــر را پیش رو داریم 
بایســت تمرکز برروی تکمیل پروژه ها افزایش 
یابد چرا که تقریبا سررسید بیش از 300 پروژه 
از مصوبات ســفرهای شهرستانی در دهه فجر 
است و عملکرد معاونین، فرمانداران و مدیران 
نیز با تحقق مصوبات ارزیابی خواهد شد. وی با 
اشاره به بررسی 256 مصوبه در جلسه 9 ساعته 
شورای اداری افزود: تقریبا کار اصلی مدیران از 
امروز به صورت جدی آغاز خواهد شــد و از 
مردم، نخبگان و رسانه ها هم می خواهیم نظارت 
خود را بر روند اجرایی شــدن مصوبات تشدید 
کنند چرا که تحقق این مصوبات می تواند بخش 
بزرگی از مطالبات مردمی را محقق کند. رئیس 
شورای اداری استان هرمزگان،  رویکرد مسئله 

محــوری و کادرســازی را رویکرد دورجدید 
جلسات شورای اداری عنوان کرد و ادامه داد: 
جلسات آینده شورای اداری استان با تعیین 12 
مســئله مهم و باحضور نخبگان و دانشجویان 
برگزار می شود تا جوانان استان تجربیات الزم 
را برای گرفتن مســئولیت ها در آینده به دست 

بیاورند.
   دوســتی خاطرنشان کرد: ساختار هرمی اداره 
جامعه از اســتاندار تا بخشــدار و دهیار باید 
اصالح شود و از این به بعد بخشداران نیز باید 
به استاندار پاسخگو باشــند و این رویه باعث 
 ایجاد انگیزه  در بخشــداران خواهدشد و چه 
بســا افراد توانمندی نیز از این طریق شناسایی 

شوند.
   استاندار هرمزگان با تاکید برانجام پروژه های 
آبرسانی مرکز استان گفت: الزم است عملیات 
اجرایی آبرسانی به روستاهای دهستان تازیان و 
گچین از خط آبشیرین کن خلیج فارس هر چه 
سریعتر آغاز شود و برای پایدارسازی و افزایش 
کیفیت آب شرب بخش قلعه قاضی هم، با تامین 
اعتبارمناسب، مخزن 2500 مترمکعبی در این 
منطقه تکمیل و یک چاه آب شــرب جدید نیز 

وارد مدار می شود.
    نماینــده عالــی دولت در اســتان، تکمیل 
پروژه های نیمه تمام معطل مانده از ســال های 
گذشــته را مهم دانســته و عنوان کرد: تعلل در 
اجرای پروژه ها خســارت به بیت المال است و 
ســد مخزنی زاکین یکی از طرح هایی است که 
چندین سال است عملیات اجرایی آن به اتمام 
نرسیده که مشــروط به تعیین برنامه زمان بندی 
و تعهــد به اتمام پروژه ، اعتبــارات تکمیل این 
طرح را بــه طور کامل تامین می کنیم . مهندس 

دوستی با توجه به بارندگی های فصلی و حجم 
باالی روان آب  های استان عنوان کرد: الیروبی 
و ســاماندهی رودخانه های فصلــی بویژه در 
بخش های تخت، شــمیل و قلعه قاضی با کمک 
ماشین آالت سنگین راهسازی تعمیرشده آغاز 
شود و باقیدفوریت برای استفاده بهینه از روان 
آب ها مطالعات جامع روان آب های استان انجام 
و طرح جامعی برای مهار و استفاده از این آب ها 
تدوین شود تا بر اساس این نقشه جامع، محل 
مستعد ساخت سدها و سازه های آبخیزداری را 
در استان تعیین کنیم و باهدایت اعتبارمناسب به 
بخش آبخیزداری در سال جدید کار بزرگی را 

رقم بزنیم . 
   رئیس شورای اداری استان هرمزگان، با اشاره 
به ظرفیت مهم تولید کابل دریایی در بندرعباس 
بر ایجاد شهرک صنعتی تخصصی تاکید کرد و در 
ادامه باتوجه بــه حجم باالی ترددها در محور 
منتهی به صنایع غرب، منظرآرایی و ساماندهی 
محــور ورودی غربی بندر شــهید رجایی به 
طول سه کیلومتر جزو مسائل مهم دانست.وی 
نواقص پل  برای اصالح  همچنین دســتوراتی 
غیر همسطح، تعریض و بهسازی محور دهنو به 
قلعه قاضی صادر کرد و گفت: کاهش آسیب ها 
و ســوانح جاده  ای جز نکات مهم در این محور 
است و الزم است تا زمان عملیاتی شدن طرح 
ساماندهی با تامین روشــنایی و انجام برخی 
اقدامات پیشگیرانه، ایمنی محور افزایش یابد. 
گفتنی است در این بخش از نشست  پروژه های 
حوزه های محیط زیســت، آبخیزداری، آب، 
برق، انرژی،کشاورزی،راه، مسکن و شهرکهای 
صنعتی را در چنددســته عمرانی مهم، پیشران، 

معطل و مطالبات مردمی بررسی کرد .

گروه خبر // رئیــس جمهور با بیان اینکه 
مدیران باید در مقابل فساد حساس باشند، 
 گفت: شــرط همکاری با دولــت، روحیه 
فساد ستیزی است و دوستان هم با همین 

روحیه در حال کار کردن هستند . 
   به گزارش مهر، حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور در همایش ملی ارتقای 
شفافیت که با حضور سران سه قوه در سالن 
اجالس کشور برگزار شد، اظهار داشت: اصل 
شفافیت یک اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین 
و مقررات ما نیست و ریشه در فرهنگ دینی 
و اسالمی ما دارد. اساس آن است که مردم در 
جریان گردش اطالعات، قراردادها و پیمان ها 
و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
قرار گیرند.وی با اشاره به بیانی از امیرالمومنین 
عنوان کرد: هر چیزی که بخواهد برای تسلط 
اطالعاتی مورد سو استفاده دشمن در جنگ 
نظامی و ترکیبی قرار گیرد می شــود، حوزه 
ممنوع.رئیس جمهور تصریح کرد: شفافیت در 
حوزه شخصی و خصوصی افراد شفافیت معنا 
ندارد و حریمی اســت که باید محترم شمرده 
شود؛ اما غیر از آنچه در فضای عمومی جامعه 
می گذرد و از جملــه تصمیم گیری ها برای 

کشور و مردم کاماًل شفاف است.

*  شفافیت در مجلس
  رئیســی با بیان اینکه مجلس در جمهوری 
اسالمی ایران اساســًا با شفافیت متولد شد، 
خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه های اجرایی 
و نهاد قانون گذاری همواره به طور شفاف به 
اطالع مردم می رسد و جمهوری اسالمی ایران 
از ابتدا مردم را در جریان قانون گذاری قرار 
داده اســت.وی تصریح کرد: در قوه قضائیه 
اســتنطاق از متهم غیرعلنی است اما زمانی 
که حکم قطعــی و مجرمیت فرد برای قاضی 
روشن شد، قانون حکم به شفافیت داده است. 
قانون اساسی اصل رسیدگی به امور دادگاهی 
را بر شفافیت قرار داده است مگر در مواردی 
که تشخیص آن بر عهده قاضی است.رئیس 
جمهور با بیان اینکه در دستگاه های اجرایی 
اصل بر شفافیت در امور و اطالع یافتن همگان 
از جذب، گزینش، انتصاب، ارتقا، به کارگیری، 
برنامه و پیشــرفت کار و شاخص های کمی 
و کیفی است، افزود: شفافیت می تواند منجر 
به واقعی شــدن رقابت شــود تا همه بتوانند 
ظرفیت های خود را برای کار بهتر و برتر ارائه 
کنند و امکان مشارکت به شکل برابر برای همه 

ایجاد شود.

*  لزوم حرکت از دولت الکترونیک به سمت 
دولت هوشمند

    رئیســی با بیان اینکه به دلیل خساســت 
دســتگاه ها و اینکه حاضر نیستند اطالعات 
دستگاه ها را با یکدیگر لینک کنند، اطالعات 
نتوانسته اســت به صورت جامع مورد بهره 
برداری قــرار گیرد، تاکید کــرد: از ابتدا در 
دولت اعــالم کردیم که دولــت الکترونیک 
عقب ماندگی های دارد و مــا باید از دولت 
الکترونیک به سمت دولت هوشمند حرکت 
کنیــم و این حرکت مســتلزم همکاری همه 
بخش ها و دستگاه ها اســت.وی اضافه کرد: 
گام هــای خوبی برای شــکل گیری دولت 
هوشمند برداشته شده اســت. سامانه جامع 
تجارت از بخش هایی است که حتمًا می تواند 
از فســادهای احتمالی در فرآیند کار تجاری 
جلوگیــری کند و زنجیــره تولید تا مصرف 
اگر بر اساس ســامانه های فعال انجام شود 
از بســیاری از فسادهای احتمالی جلوگیری 
می کند.رئیس جمهور اظهار کرد: سامانه جامع 
تجارت بیش از 90 درصد انجام شــده است 
و درصدهای پایانی آن باقی مانده که تکمیل 
خواهد شــد. این ســامانه می تواند هم برای 
 دستگاه های نظارتی کار را سهل و آسان کند

 هم برای مجریان و دست اندرکاران. نظارت 
 هم بــه خوبی می تواند دقیق در جریان محل 
قرار گیری کاران و اعتبارات قرار گیرد.رئیسی 
با بیان اینکه هرچه شفافیت بیشتر باشد از فساد 
روابط ناسالم و پارتی بازی جلوگیری می شود، 
گفت: میزان پیشــرفت دولت الکترونیک 25 
درصد اســت و این مطلوب نیست و باید به 

سمت استقرار دولت هوشمند حرکت کنیم.وی 
سامانه جامع تجارت و سامانه صدور نسخه 
الکترونیک را از جمله اقدامات دولت انجام 
در حوزه شــفافیت دانست و تصریح کرد: در 
دولت سیزدهم طبق گزارش سازمان مالیاتی 
2 میلیون نفر به مودیان مالیاتی افزوده شدند 
و این افزایش نشان دهنده شفافیت است زیرا 

فرار مالیاتی یکی از مشکالت کشور است.
*  انتشــار صورت های مالی ۴00 شرکت 

بورسی و فرابورسی
  رئیــس جمهور انتشــار صورت های مالی 
نزدیک به 400 شرکت بورسی و غیربورسی و 
انتشار حساب افراد بدحساب و ابر بدهکاران 
بانکی از دیگر اقدامات دولت ســیزدهم در 
حوزه شفافیت اســت، ادامه داد: این آمار تا 
پیش از این دولت، سابقه نداشته و در انضباط 
مالی نیز مؤثر است. این اقدامات در راستای 
حمایت از فعاالن اقتصادی اســت.وی بیان 
کرد: بدون تردید شــفافیت و مبارزه با فساد 
در جهت افزایش اعتماد عمومی و ســرمایه 
اجتماعــی نقش دارد و اگــر این کنترل ها و 
پاسخگویی ها در روند کارها انجام گیرد، هم 
پیشگیری می کند و هم افراد می توانند بدون 
اتهام و افترا کار خود را با قدرت دنبال کنند. 
شــفافیت امور، روند اطالعات آزاد و جریان 
اطالعات آزاد با توجه به اصل اساســی امر 
به معروف و نهی از منکر اصل بســیار مهم 
نظارت ملی و عمومی است.رئیســی با بیان 
اینکه اصل پیشگیری بر برخورد و اقدام تقدم 
دارد و افراد می توانند بدون حرف و ســخن 
کار خود را در حوزه قانونی دنبال کنند، تاکید 

کرد: بهترین نظام کنترلی، خودکنترلی اســت 
و این به معنای آن اســت که همه دستگاه ها 
پیش از ورود دســتگاه های نظارتی، خود را 
در محضر خداوند، شهروندان، ارباب رجوع، 
سلســله مراتب مدیریتی و نظارتی پاسخگو 
بدانند.ما قبل از هر چیز و هر کس باید خود 
را در محضــر مقدس پروردگار بدانیم و به او 
پاسخ دهیم و این اقدام برای جلوگیری از هر 
لغزشی در فکر، اعمال و عمل اثرگذار است.
وی با تاکید بر لزوم همکاری و تعامل تعامل 
مدیران با بازرســان و ناظران برای مبارزه با 
فساد گفت: جریان نظارت و بازرسی کمکی 
است برای خوب دیدن مسائل. ایمان بازرسی 
و همه ناظران باید به عنوان کمک کننده همه 
دستگاه ها شناخته شوند و در این شرایط اولین 
وظیفه معطوف به بازرسان درون سازمانی و 
سپس برون سازمانی است. هیچ مدیری نباید 
در مقابل فساد حساسیت نداشته باشد بلکه 
باید حساس باشد و اجازه ندهد کوچک ترین 

فساد در مجموعه مدیریتی او النه کند.
*  شــرط همکاری با دولت، روحیه فســاد 

ستیزی است
   رئیس جمهور با بیــان اینکه هاضمه نظام  
جمهوری اســالمی فساد را نمی پذیرد، اضافه 
کرد: اگر در گوشــه و کنار فسادی پیدا شود، 
خود را موظف به برخورد با آن می داند. شرط 
همکاری با دولت، روحیه فساد ستیزی است و 
دوستان هم با همین روحیه در حال کار کردن 
هستند. شرط حکمرانی داشتن روحیه مبارزه 
با فساد است.رئیســی با اشاره به سخن مقام 
معظم رهبری مبنــی بر اینکه »دزد دزد گفتن 

برای مردم اطمینان ایجاد نمی کند« تصریح کرد: 
وظیفه ما به عنوان دســتگاه اجرایی آن است 
که به مردم اطالع بدهیم.رئیســی با تاکید بر 
اینکه نظام اسالمی فساد را نمی پذیرد، افزود: 
اینکه کســی تصور کند با چند گزارش فساد، 
فساد امری فراگیر است، نادرست است. امروز 
روحیه مبارزه با فساد در بسیاری از دستگاه ها 
و مدیــران وجود دارد و دســتگاه ها خود را 
برای مقابله با فســاد خود را موظف می دانند. 
در ابتدای دولت به مدیــران اعالم کردیم که 
شرط همکاری روحیه فساد ستیزی و شرط 
صالح نظام و حکمرانی، مبارزه با فساد است.
وی گفت: مجموعه اداری کشور کارآمد است 
که به دنبال گره گشایی و ادامه کار با سالمت 
اســت. قانون ارتقای سالمت اداری از قوانین 
بسیار خوبی است که در این زمینه تدوین شده 
است و دستگاه های اداری کشور را توصیه به 
اجرای این قانون جامع و کارساز می کنم.رئیس 
جمهور بیان کرد: اصل شفافیت باید در برنامه 
هفتم توسعه با تاکید ذکر شود و در دولت حتمًا 
این کار را انجام می دهیم و ان شاءاهلل عزیزان 
مجلــس آن را تصویب می کند. شــفافیت به 
نفع همه است و برای مردم نیز اصل شفافیت 
اطمینان آور است.رئیسی در پایان عنوان کرد: 
باید به مردم اطمینان دهیم که با فساد برخورد 
می شود. آنچه به مردم اطمینان می دهد، اصالح 
مفسد و بسترهای فسادزا و برخورد با مفسدان 
اقدامات  امیدوار هســتیم مجموعه  اســت. 
دستگاه های، تقنینی و قضائی افزایش سرمایه 
اجتماعی و اطمینان بخشــی به رهبر معظم 

انقالب و مردم را به دنبال داشته باشد .

رئیسی در همایش ملی ارتقای شفافیت :

شرط همکاری با دولت ، روحیه فسادستیزی است

 

  گروه خبر // رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت که از ابتدای 
سال قیمت خرما تغییری نکرده است . 

   محسن رشیدفرخی با بیان اینکه قیمت خرما از ابتدای سال تاکنون 
افزایشــی نداشته است، گفت:خرما نسبت به سال گذشته 10 تا 15 
درصد افزایش قیمت داشــته اســت که البته  نسبت به تورم 40 تا 
45 درصدی اعالم شــده از سوی مسئوالن مربوطه عددی نیست.

وی ادامه داد:باید در نظر داشــت که قیمت  نهاده های کشاورزی در 
ســال های گذشــته افزایش یافته و اخیرا هم با افزایش 40 تا 50 

درصدی مواجه شده اســت. این موارد نشان می دهد که باید برای 
تولید کاری کنیم، زیرا کشاورز هم حق حیات در کشور دارد.رئیس 
انجمن ملی خرما با بیان اینکــه دو نوع قیمت »مبدا« و »مقصد« 
داریــم، گفت: قیمت ها در مقصد متاثر از اجاره محل فروش، کرایه 

حمل و نقل و حاشیه سود است که با تغییر آنها قیمت خرما نیز تغییر 
می کند. قیمت در مبدا اما تغییــر چندانی ندارد.به گفته وی قیمت 
خرمای مضافتی به صورت عمده در مبدا بسته به نوع آن کیلویی 40 
تا 45 هزار تومان است.وی در پاسخ به این سوال که آیا در صادرات 
خرما افزایشــی داشته ایم یا خیر؟ گفت:صادرات مانند سال گذشته 
بوده و تغییری نکرده اســت، زیرا به دلیل سردرگمی در قیمت ارز، 
باال رفتن هزینه های حمل و نقل خارجی و تعهدات غیرواقعی برای 
برگشت ارز، جذابیت هایی برای صادرات ایجاد نمی شود.رشیدفرخی 

در پایان با اشاره به اینکه کشورهایی رقیب به دنبال تصاحب بازارها 
هســتند، گفت: رقیب اصلی ما در صادرات خرما کشور عربستان 
است و هر بازاری که خالی باشد را تصاحب خواهد کرد.به گزارش 
ایسنا بر اساس مشــاهدات میدانی از مغازه های سطح شهر تهران 
قیمت خرمای مضافتی بسته بندی شده در وزن های مختلف از 500 
تا 700 گرمی 60 تــا 85 هزار تومان، خرمای زاهدی  کیلویی45 
هزار تومان، پیارم 130 هــزار تومان، خاصویی 83 هزار تومان و 

خارک 40 هزار تومان است .

رئیس انجمن ملی خرمای ایران :

خرما گران نشده است

تاکسی یکی از وســایل نقیله مهم و اساسی برای جابه 
جایی افراد در ســطح شــهر بندرعباس است. شهری 
 که یا باید از اتوبوس اســتفاده  شــود و یا تاکســی، از 
 بی آر تــی و مترو هم خبری نیســت. بــی آر تی که 
سال ها است هزینه های هنگفتی برای آن در نظر گرفته 
شــده است؛ ولی در حد همان ایســتگاه ها باقی مانده، 
 بســیاری ازایســتگاه های مترو هم بعد از هزینه های 
 بیت المــال به متروکه تبدیل شــده اند. امــا در مورد 
تاکسی های سطح شهربندرعباس ، بیشتر تاکسی ها در حال 
حاضر فرسوده شده اند و نیاز به حمایت سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شــهرداری دارند. اما باید این 
مطلب را در مورد خط کمربندی)پارک شهر به فلکه برق 
و بلعکس( شهر بندرعباس  بگوییم که یکی از خطوط مهم 
تاکسی در سطح شهر می باشد. چندین ماه است که خط 
کمربندی که تردد آن بین فلکه برق و )میدان امام خمینی( 

پارک شهر است. ایســتگاه پارک شهر آن دیگر وجود 
 ندارد و هیچ تاکسی در این ایستگاه توقف نمی کند ، باید 
 ســاعت ها منتظر ماند تا تاکسی برســد که نمی رسد، 
ماه های گذشته اعتراض بســیاری از رانندگان تاکسی 
 این بود که مســافران ســوار ماشــین های شــخصی 
می شوند. در صورتیکه هرساعتی به این ایستگاه مراجعه 
می کردیم تاکسی در این ایستگاه وجود نداشت.بسیاری 
از رانندگان تاکســی در مسیر هر جا که مسافرشان تمام 
می شــود دور زده و به ســمت فلکه برق بر می گردند.

اما در حال حاضر رانندگان تاکسی این مسیر می گویند 
اصاًل دیگر در ایســتگاه ) میدان امــام خمینی ( پارک 
 شهر ایســت ندارند و هر کجا که مسافرشان تمام شد بر
می گردند به ســمت فلکه برق و حتــی تا دوربرگردان 
پارک شهر هم نمی روند که شاید مسافری در آنجا منتظر 
تاکســی باشد.دراین زمینه سازمان مدیریت حمل و نقل 

بار و مسافر شهرداری  بندرعباس باید بررسی های الزم 
را انجام بدهد و یا با رانندگان متخلف برخورد کند. اگر 
ایستگاهی وجود دارد که باید در محل ایست تاکسی ها 
مانند فلکه برق در ایستگاه خود توقف کنند، تا ماشینشان 
 پر شود و حرکت کنند. اگر هم ایستگاهی وجود ندارد و 
 جمع آوری شده ، به طور رسمی اعالم شود تا مسافران این 
مســیر مطلع شوند و معطل نشــوند.حتی در این مسیر 
اتوبوس ها هم تردد ندارند که بشــود از این وسیله نقلیه 
استفاده کرد و تنها وســیله حمل و نقل تاکسی است.از 
آنجائیکه تاکسی وسیله نقلیه مهمی در شهر بندرعباس 
به خصوص در این مسیر به شمار می آید باید در زمینه 
نوسازی، سازماندهی، ایســتگاه های متعدد و نظم این 
ناوگان توسط  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری و مســئولین آن برنامه ریزی صورت گیرد و 

اهمیت بیشتری به ناوگان حمل و نقل داده شود .

نبود ایستگاه  تاکسی در پارک شهر 
یادداشت
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