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کتاب » قرارگاه حاج باقر « 
در بندرعباس رونمایی شد 

روابط عمومی ها در خط مقدم
 جهاد تبیین قرار گیرند 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :
مردم عالئم کرونا را جدی بگیرند

آزادی ۴۳ زندانی به مناسبت 
والدت حضرت زهرا )س( در هرمزگان

2
گروه خبر // استاندار هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون 100 مصوبه در حوزه آموزش و 
پرورش داشتیم که 85 مصوبه اجرایی شده، 14 مصوبه در حال اجرا و تنها یک مصوبه هنوز 

عملیاتی نشده است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، جلســه شورای آموزش و پرورش به ریاست مهدی دوستی استاندار 
هرمزگان برگزار و در خصوص آخرین وضعیت زیرساخت های آموزشی و مصوبات جلسات قبلی 
بحث و تبادل نظر شــد.مهندس دوستی پس از این جلسه اظهار داشت: در جلسه شورای آموزش 

 و پرورش پیرامون مصوبات امســال از فروردین ماه بحث شد، ما در مدت یاد شده 100 مصوبه 
داشــتیم که 85 مصوبه اجرایی شــده، 14 مصوبه در حال اجرا و تنها یک مصوبه هنوز عملیاتی 

نشده است. 
   وی با اشــاره به مشکالت و چالش های آموزشی در شــهرک پیامبر اعظم )ص( ادامه داد: در شهرک 
پیامبر اعظم )ص( با جمعیت بالغ بر 90 هزار نفر با چالش های آموزشی و زیرساختی حوزه آموزش مواجه 

هستیم و بار کمبود زیرساخت آموزشی به خانواده ها منتقل شده است .

ادامه از تیتر یک //
   اســتاندار هرمزگان گفت: برای رفع این مشــکل 
مصوب شــده 75 کالس درس جدید در قالب یک 
مدرسه 21 کالسه و 3 مدرســه 18 کالسه احداث 

شود که تالش می شود تا مهرماه سال آینده نیمی از 
این کالس ها وارد مدار آموزش شــود و تا بهمن ماه 
سال آینده مدارس باقی مانده نیز تکمیل می شود.وی 
رفاه معلمان را بعنوان محور آموزش مهم دانســت و 

افزود: در خصوص تسهیالت و استفاده از امکانات 
فرهنگی و ورزشــی تصمیمات خوبی گرفته شد که 
معلمان از این ظرفیت ها بهره مند شوند.نماینده عالی 
دولت در هرمزگان آغاز فعالیت هنرستان های جوار 
صنایــع از مهرماه را نقطه عطفــی در رویکردهای 
آموزشی استان برشمرد و گفت: برخی از صنایع مثل 
پاالیش و نفت که تجربه اول هنرســتانی در کشور 
است نیازمند تقویت مباحث آموزشی و آزمایشگاهی 

هستیم.
   وی ادامــه داد: برای تکمیل مدارس آموزشــی 
غیردولتی و تکمیل امکانات و تجهیزات آموزشی نیز 
85 میلیارد تومان در اختیار این مدارس قرار خواهد 
گرفت.مهندس دوستی با اشاره به ناکافی بودن سرانه 
مدارس شــبانه روزی گفت: ســرانه این مدارس و 
سرانه تغذیه مدارس هر چند به صورت صد درصدی 
افزایش داشته اما کافی نیست و به دنبال این هستیم 

در استان سرانه مدارس شبانه روزی افزایش یابد .

استاندار هرمزگان خبر داد 

احداث 75 کالس درس جدید در شهرک پیامبر اعظم )ص(
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ادامه در همین صفحه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان :
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گروه خبر // معاون ســازمان بازرسی 
کشور به بازرسی هرمزگان دستور داد 
تا موضوع بررسی سفارش کار برخی 
از شرکت های داخلی به خارج کشور را 
با وجود توان تولید داخلی بررسی کند .   
   صنعت کشــتی سازی کشورمان یکی از 
صنایع کلیدی با مزیت های مهم جغرافیایی، 
فنی و اقتصادی است که می تواند در اقتصاد 
دریامحور نقش داشــته و سبب رشد توان 
ملی شده و اشــتغال و رونق داخلی را نیز 
به دنبال داشته باشد.با وجود سرمایه گذاری 
بزرگ کشور در توســعه زیرساخت های 
صنعت کشتی سازی در هرمزگان و ارتقای 
دانش تولید و تعمیرات شناورهای مختلف 
در سایزهای گوناگون و مستند به تجربیات 
متعدد داخلی در ســاخت انواع شناور در 
سایزهای مختلف و نفتکش های غول پیکر 
اما در موارد متعــددی طی یک دهه اخیر 
مشاهده شده که شــرکت های مهم داخلی 
اقدام به سفارش ساخت کشتی به خارج از 
کشور نموده و نیازهای خود را از کشورهای 
خارجی تأمین می کنند و همین عامل سبب 
شــده تا ایزوایکو به عنــوان بزرگ ترین 
مجتمع کشتی سازی کشــورمان هنوز در 

نقش و قامت واقعی خود ظاهر نشــده و 
همچنان با مشکالت متعدد دست و پنجه 
نرم کند.وجود مســتمر این گالیه از سوی 
ایزوایکــو و مدیران دوره های مختلف آن 
از شرکت های مهم داخلی کشورمان سبب 
شد تا معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی 
سازمان بازرســی کشور در سفر به استان 
هرمزگان، از مجتمــع ایزوایکو بازدیدی 
داشته و ضمن آشــنایی با توانمندی های 
این صنعت، در جریــان آخرین وضعیت 
 سفارشــات و قراردادهــای این مجتمع

 کشتی ســازی قرار گیرد.اسدیان معاون 
نظارت و بازرســی امور تولیدی سازمان 

بازرســی کل کشــور پس از گفت و گو 
با مدیران این مجموعه، پیشــنهاد داد که 
جلســه ای با حضور مســئوالن شرکت 
کشــتیرانی و ایزوایکو بــرای رفع برخی 
چالش ها بین این مجموعه و کشــتیرانی 
برگزار شــود.وی  همچنین به بازرس امور 
تولیدی هرمزگان دســتور داد به برخی از 
موضوعات مطرح شــده از جانب مدیران 
این مجموعه از جمله مسئله فسخ برخی از 
قراردادهای مطرح شده و بررسی سفارش 
کار از سوی برخی دستگاه ها به کشورهای 
دیگر علی رغم داشــتن تــوان داخلی نیز 
ورود و موضوع را به سازمان بازرسی کل 

کشور اعالم کند.به گزارش فارس ، اسدیان 
همچنین خواستار استفاده و بهره گیری از 
توان و ظرفیت داخلی شــد و عنوان کرد: 
بخشی از کار سازمان بازرسی کل کشور 
در حوزه حمایت از سرمایه گذاری و تولید 
به مقولــه نظارت بر اجرای صحیح قوانین 
و حســن جریان امور باز می گردد و در 
ضرورت حمایت از تولید داخلی،  سازمان 
بازرســی کل کشور این موضوع را به جد 
در دســتور کار قرار داده و با بهره گیری از 
تمام ظرفیت های خــود از تولید داخلی 
حمایت می کند.از ســوی دیگر ضرورت 
دارد تا مدیران ایزوایکو نیز با درک جایگاه 
این صنعت در کشــورمان به عنوان یک 
صنعت پیشــرو و مهم، با پرهیز از برخی 
انتصاب های شبهه دار و  سفارشی، تمرکز 
خــود را بر اعتالی این صنعت قرار دهند.
همچنین انتظار اســت تا نمایندگان استان 
نیز در همسویی با حمایت از تولید داخل، 
مشکالت و معضالت این صنعت را مورد 
بررســی و واکاوی قــرار داده و در موارد 
مختلف با استفاده از ابزار نظارتی خود، به 
رشد این صنعت از طریق حمایت از تولید 

داخلی اهتمام ورزند .

گروه خبر // عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: 
تعیین ۷ میلیون تومان برای کف حقوق کارمندان 
با نرخ تورم جامعه مغایــرت دارد و احتمال دارد 

مجلس کف حقوق کارمندان را افزایش دهد .
   جالل رشیدی کوچی با اشاره به اینکه بودجه باید 
واقعی باشد، اظهار داشــت: هر چقدر دولت بودجه 
را واقعی تر تدوین کننــد، در میان مدت و بلندمدت 
به نفع دولت اســت. بودجه اگر واقعی باشد، کسری 
بودجه نخواهیم داشــت.وی بیان کرد: اگر بودجه را 
واقع بینانه تدوین و تصویــب کنیم، مجلس مجبور 
نمی شود مدام اصالحاتی را در الیحه بودجه اعمال 
کند، کما اینکه ایــن روزها و با وجود آنکه تا پایان 

سال زمان زیادی باقی نمانده است، مجلس در حال 
اعمال اصالحاتی در الیحه بودجه سال 1401 است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 تصریح کرد: 
مــا اگر می خواهیم واقعًا به دولت کمک کنیم، هم در 
کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس باید تعارف با 
دولت را کنار بگذاریم و بودجه را بر اساس واقعیات 

جامعه تدوین و تصویب کنیم.
   نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: مهمترین کاری که مجلس باید در بررسی 
الیحه بودجه ســال آینده مدنظر داشــته باشد، این 
اســت که بودجه را طوری تنظیم کنیم که با کسری 
بودجه مواجه نشویم.وی ادامه داد: زمانی که کسری 

بودجه داشته باشیم، تورم هم افزایش می یابد و دولت 
مجبور است اقداماتی انجام دهد تا کسری بودجه را 
به حداقل برساند که آن اقدامات حتمًا روی معیشت 

مردم تأثیر منفی می گذارد. 
  پس اگر ما دنبال حمایت معیشتی از مردم هستیم، 
باید بودجه ای واقعی تصویب کنیم تا سال بعد کسری 
بودجه نداشته باشیم.به گزارش مهر ؛ رشیدی کوچی 
با اشــاره به اینکه طبق الیحه بودجه حداقل حقوق 
کارکنان دولت در سال آینده 7 میلیون تومان خواهد 
بود، گفت: اگر افزایش حقوق کارمندان بی رویه باشد، 
 حتمًا منجر به تورم می شــود. بــا وجود این، تعیین 
7 میلیون تومان برای کــف حقوق کارمندان با نرخ 
تورم کشــور مغایرت دارد و کم است. احتمال دارد 
مجلس منابعی را در نظر گیرد و کف حقوق کارمندان 

را افزایش دهد . 

ورود سازمان بازرسی به سفارش خرید کشتی از خارج کشور با وجود توان داخلی 

احتمال افزایش کف حقوق کارمندان توسط مجلس
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به عنوان یک شرکت فعال در زمینه استفاده از محصوالت دانش بنیان

حضور شرکت فوالد هرمزگان 
در سومین نمایشگاه دانش بنیان ، فناور و اکوسیستم نوآور

صفحه 8 را بخوانید
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  گــروه خبر// مدیــرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان 
گفت: تعــداد 382 بانوی دریانــورد در دو حوزه عملیاتی 
 و خدماتی در بنادر مســافری اســتان به فعالیت اجتماعی و 
پیشــه دریانوردی مشــغول هســتند. به گزارش خبرنگار 
دریا، »حســین عباس نژاد« بــا تبریک میالد با ســعادت 
 حضــرت صدیقه طاهــره )س( و روز زن افزود: زنان بخش 
جدا ناپذیر از فعالیتهای در جامعه دریایی هستند و اداره کل 
بنادر و دریانوردی نیز همراســتا با تالشهای سازمان جهانی 
دریانوردی جهت حضور بانوان بصورت گسترده در فعالیتهای 
دریایی و تصمصیم گیریهای کالن  والبته منبعث و برگرفته از 
الگوهای  اسالمی و ایرانی  اهتمام مجدانه ای داشته است .وی 
گفت: تالش برای جذب و فراهم سازی زمینه حضور بانوان و 
اشتغال پایدارآنها  در بخش دریایی استان ادامه دارد به گونه ای 
که در ابتدای دی ماه ســال جاری 35 بانو مهماندار به ناوگان 
خدمات مسافری بنادر مرکز استان اضافه شدند. عباس نژاد 
با بیان اینکه فعالیت بانوان شاغل در حوزه دریانوردی  استان 
هرمزگان از سال 96 توسط سازمان بنادر و دریانوردی در دو 
حوزه عملیاتی و خدماتی آغاز  شــده است، بیان کرد: بانوان 
دریانورد شاغل در حوزه عملیاتی در مسئولیت هایی از جمله 
فرماندهی شناور، افسر دومی شناور، مهندس موتور و ملوانی 
فعالیت می نمایند . مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه 
داد: در گروه دوم نیز کــه بانوان دریانورد در حوزه خدماتی 
 حضور  دارند کلیه مســئولیتها از زمان ســوار شدن مسافر تا 
پیاده شدن و ارائه آموزش ها ایمنی به مسافران و گردشگران 
دریایی بر عهده این تالشــگران وانهاده شده است . عباس نژاد 
افزود: حضور بانوان برروی شــناورها آن هم بدلیل مشقتهای 
مترتب درپیشــه دریا نوردی ابتدا با مقاومت هایی همراه بود 
اما بانوان این سرزمین با همت و حمیت مثال زدنی اثربخشی 
خود را به اثبات رسانده به گونه ای که امروز هم سو با توسعه 
فعالیتها در گستره آبی اســتان لزوم جذب  تعداد بیشتری از 
بانوان دریانورد مورد توجه اســت.گفتنی اســت؛ بندر شهید 
حقانی به عنوان بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور با 39 
فروند شــناور به ظرفیت 4هزار و 227 صندلی در مسیرهای 
دریایی بندرعباس به قشم، هرمز، الرک، ابوموسی و بالعکس 
روزانه میزبان خیل عظیمی از مسافران و گردشگرانی است که 
از سراسر کشور در مسیرهای سه گانه دریایی تردد می کنند .

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان 
بر انجام مطالعــات بخش آب به 
صورت فرا استانی و با اعتبارات 

ملی در حوزه آبریز تاکیدکرد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ نشست 
شــورای برنامه ریزی و توسعه استان 
هرمزگان به ریاست استاندار هرمزگان 
با حضــور احمد مرادی نماینده مردم 
حوزه مرکزی استان در مجلس شورای 
اسالمی برگزار و بخش هایی از الیحه 
بودجه ســال 1402 مــورد بحث و 
بررسی قرار گرفت. استاندار هرمزگان 
اقتصادی  رشــد  روند  بررســی  در 
هرمزگان، با بیان اینکه عمده رشــد 
اقتصادی جنوب کشور در 6 ماهه دوم 

سال محقق می شود، اظهارداشت: در 
تالش هستیم تا معادن و میادین نفتی 
و گازی جدیدی را در استان هرمزگان 
فعال کنیم کــه این امر طبیعتا در نرخ 
رشد اقتصادی اســتان تاثیر بسیاری 
خواهد داشــت. مهندس دوستی در 
بررسی طرح های مطالعاتی و پژوهشی 
موردنیاز استان هرمزگان، عنوان کرد: 
اعتبارات پژوهشی استان باید به سمت 
مطالعات طرح هایی برود که نتایج آن 
مشکلی از استان را حل کند، به عنوان 
مثال با توجه به اینکه در خوراک دام 
واردکننده هستیم، تمرکز بر مطالعات 
امکان  تولید صنعتی ریز جلبک های 
بومی خلیج فارس که ظرفیت استفاده 

به عنوان خوراک دام را دارد می تواند 
عالوه بر رفع نیاز اســتان و کشور  از 
خروج میزان زیادی ارز هم جلوگیری 
می شود.وی مطالعات آب را یکی از 
اولویت های استان عنوان کرد و افزود: 
با توجه به اینکه هرمزگان استانی کم 
عرض بوده و بیشتر حجم رواناب های 
ورودی به هرمزگان از سایر استان ها 
اســت، مطالعات این حــوزه باید به 
صورت فرااســتانی و در سطح حوزه 
آبریز انجام شــود و برای آن نیز باید 
اعتبارات ملی دیده شود که رایزنی های 
اولیه آن با ســازمان برنامه و بودجه 

انجام شده است.
  نماینــده عالــی دولت در اســتان 

هرمزگان طی بررسی طرح های تعیین 
کاربری اراضی خارج از حریم شهرها 
و آبادی های اســتان، عنوان کرد: اگر 
کسی قبل از دریافت مصوبه شورای 
برنامــه ریزی و دیگــر مجوز های 
قانونی، در زمینی که خواهان آن است 
بنایی احداث کند، متصرف محسوب 
می شــود و در این بحث  مماشــاتی 

نخواهیم داشــت. استاندار هرمزگان، 
تصریح کرد: زمین مانند نفت اســت 
و آیندگان نیز در آن ســهم دارند بر 
همین اساس بایستی واگذاری اراضی 
با حساسیت باالیی انجام شود. گفتنی 
است، در این نشست برنامه های توسعه 
اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان 

هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت .

استاندار هرمزگان :

واگذاری اراضی با حساسیت بیشتر انجام شود 

پشت پرده سیاست 

  
تابناک نوشت : در پی انتشار مطالبی درباره آزادی با وثیقه اکبر طبری، مرکز 
رسانه قوه قضاییه ضمن تکذیب شایعات اعالم کرد، اکبر طبری هم اکنون 

در زندان و در حال گذراندن دوران محکومیتش است .
 برنا نوشــت : برخالف آن چه این روزها در شبکه های اجتماعی دست به 
دست و اعالم می شود که مهران مدیری بعد از ویدئویی که در آن توضیح 
کامل در خصوص برنامه دورهمی داد، همچنان ممنوع از کار اســت، باید 
گفت مهران مدیری ممنوع از کار نیست و این روزها مشغول بازی در یک 

فیلم سینمایی است .
 روز نو  مدعی شد : این سایت  در مطلبی با عنوان » اهالی فرهنگ در شوک 
یک  انتصاب «  درباره  انتصاب حجت االسالم خسروپناه به  سمت دبیری 
شورای عالی انقالب فرهنگی نوشت:جدای از عملکرد پرحاشیه خسروپناه 
در »مؤسسه   پژوهشی حکمت و فلسفه ایران«نظرات او نیز واکنش های 
زیادی در پی داشته است. خسروپناه قبال در مصاحبه با خبرگزاری فارس 
در ســال های پیش گفته بود:»چون )در زمان شاه( پدرم اجازه نمی داد به 
سینما برویم بنده تاکنون به سینما نرفته ام! بعضی وقت ها از بنده درخواست 
می شــود برخی از فیلم ها را ببینم و نظر دهم، به آن ها می گویم فیلم ها را 

بیاورید این جا. به فرزندانم هم توصیه نمی کنم به سینما بروند . «
 تازه های مطبوعات

شرق - اخراج سریالی استادان دانشگاه ها به رضا امیدی و محسن برهانی 
رسید. ماجرای اخراج استادان دانشگاه به امروز و دیروز محدود نمی شود 
و حاال دیگر می توان هر روز خبری از احضار و اخراج استادی شنید و 
حتی می شــود پیش بینی کرد به زودی نام کدام استاد در گروه اخراجی ها 
 می نشــیند. مسئله ای که از سال گذشته بیشتر شــد و از شهریور  شدت 

گرفت .
 کیهان - در انگلیس اعالم شده مردم باید بین غذا و گرما یکی را انتخاب   
و از خاک مدفوع گربه به عنوان سوخت استفاده کنند. در فرانسه هیزم هم 
ســهمیه بندی شده است. در سوئیس توصیه شده مردم به صورت گروهی 

استحمام کنند .
 اطالعات - به نظر شما فقدان درسی به نام زبان چینی تاکنون چه میزان به 
دانش آموزان ما ضربه آموزشی زده است؟ قاعدتًا ضربه  ای کاری بوده که 
مقام عالی وزارت برای ترم های آینده تحصیلی چنین وعده مسّرت بخشی 
را به جامعه آموزشــی و پرورشــی اعالم کردند. ای کاش رؤیای دور از 
دسترس آموزش زبان چینی به دانش آموزان داوطلب، پیش از سفر رئیس 
جمهور چین به عربستان اعالم می شد بلکه در رودربایستی هم  که شده، 

جنابشان در متن اظهاراتشان درباره ایران تجدیدنظری می کردند .
 اعتماد: عباس عبدی در یادداشــتی در این روزنامه با بیان این که بودجه 
ســال 1402 و نیز سیاست های موجود اقتصادی یک پیام روشن دارد و 
این که اوضاع اقتصادی نه تنها بهبود پیدا نمی کند بلکه بدتر می شود، تبعیض 
و فقر نیز افزایش می یابد و عمیق تر می شود، افزود: نتیجه این وضعیت 
یعنی تقویت زمینه اصلی آن چه به عنوان اعتراض یا اغتشــاش شناخته 
می شــود. با این وضعیت آیا کسی حق دارد که باز هم تقصیر را به گردن 
دیگران بیندازد؟ افزایش مالیات در شــرایطی که رشد اقتصادی نداریم و 
تورم شدید است، بیش از آن که به ثبات اقتصادی کمک کند، وضع را بدتر 
می کند. مهم تر از همه این که همین مالیات ها را هم صرف نهادهایی می کند 

که کارایی ندارند و سهم آن ها را بیش از دیگر امور افزایش می دهد .

تکرار نامی جعلی توسط السودانی 
 چندی پیش برخالف انتظارها، محمد    شیاع السودانی،    نخست   وزیر عراق در بیانیه   ای 
درباره مسابقات جام ملت   های خلیج )فارس( از عبارتی جعلی استفاده کرد. این در 
حالی است که از عراق به عنوان متحد ایران و از السودانی به عنوان چهره   ای نزدیک 
به ایران انتظار نمی      رفت چنین اظهارنظری داشته باشد. مسئله ای که به احضار سفیر 
عراق در تهران به وزارت خارجه منجر   و مراتب اعتراض و ناخشنودی ایران به وی 
ابالغ شد، اما به رغم انتقاد شدید تهران و احضار سفیر بغداد به وزارت خارجه، محمد 
شیاع السودانی در سفرش به آلمان بار دیگر این کار را تکرار کرد. السودانی در پاسخ 
به سوال خبرنگار شبکه دویچه وله که نام خلیج، فارس است یا عربی؟ مدعی شد: 
»کشورهای خلیج عربی« این یک واقعیت است و نمی خواهیم وارد این مسئله بشویم 
که عده ای تالش کردند برای آن جنجال آفرینی کنند! این در حالی است که سامی 
امین کارشناس مسائل سیاسی عرب دربرنامه ای تلویزیونی گفت: ما باید تاریخ و 
حقایق آن را بازخوانی کنیم، اگر به سخنرانی های جمال عبدالناصر رئیس جمهور 
پیشین مصر مراجعه کنید می بینید که حتی او هم از واژه خلیج فارس استفاده می کرده 
 اســت؛ وقتی از مصر به آمریکا مهاجرت کردم به هر برنامه ای که می رفتم از واژه 
خلیج فارس استفاده می شد و باعث تعجبم شده بود. وقتی بررسی کردم، دیدم تنها 

کسانی که در دنیا از اسم دیگری برای خلیج فارس استفاده می کنند، ما هستیم .
 تحلیل عضو مجمع تشخیص مصلحت از سرنوشت برجام و  نگرانی ازجنگ اوکراین

سید محمد صدر، دیپلمات ایرانی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما 
هم به شــورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور و هم به سران سه قوه این هشدار 
را می دهیم که اگر تحریم ها رفع نشوند شیب این سراشیبی که در   مسائل اقتصادی 
و اجتماعی ایجاد شــده هر روز بیشتر و بیشتر از قبل خواهد شد.وی افزود: آقای 
رئیســی به من گفت من دستور دادم که مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، اما 
واقعیت این اســت که برجام، مخالفان جدی در داخل دارد. صدر گفت:  االن که 
دوســتان متوجه شــده اند فرصت برای احیای برجام را از دست داده اند اگر این 
مســئله به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد، اشتباهی که در یک سال و نیم اخیر 
درباره برجام صورت گرفت دیگر تکرار نخواهد شد.مسئله دوم  اما مهم تر، اتهام 
کمک ایران به روسیه در جنگ اوکراین است. من پیش از این ها در یک مصاحبه 
گفتم که روســیه ضربه مهلکی به ایران در این پرونده وارد کرد. روسیه با حمله به 
اوکراین خود را به صورت کامل در مقابل کل اروپا قرار داد و ما را شــریک جرم 
خود کرد و باعث شــد که اروپا کال مقابل ایران قرار بگیرد.   باید برای خروج از 
این وضعیت یک تغییر سیاست داشته باشیم.جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدا در 
خصوص جنگ اوکراین اعالم بی طرفی کرد و سیاست بی طرفی حکم می کند ما به 
هیچ کدام از طرف های جنگ کمک نظامی نکنیم. زمانی که قضیه استفاده روسیه از 
پهپاد های ایرانی در جنگ اوکراین مطرح شد، در حقیقت اصل بی طرفی ایران زیر 

سوال رفت ./  اعتماد آنالین
انعکاس

نورنیوز خبرداد : طی چند روز گذشــته برخی اخبار مجعول از سوی کانال های 
خبری غیررسمی درباره جابه جایی قریب الوقوع دریابان علی شمخانی از مسئولیت 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد و افرادی نیز به عنوان جایگزین وی 
مطرح شدند. اخبار رسیده حاکی است؛ شایعات مطرح شده درباره پایان فعالیت 
دریابان شمخانی در دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی تماما کذب بوده و هیچ 
تصمیمی برای تغییر در مدیریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گرفته نشده است. 
پیشتر صابرین نیوز نوشته بود: شنیده ها حاکی است، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
به زودی تغییر می کند و جانشین علی شمخانی از بین چند نظامی انتخاب خواهد 

شد. سرلشکر رشید، سردار نجار و سردار وحیدی جزو گزینه ها هستند .

فعالیت 382 بانوی دریانورد 
در بنادر مسافری هرمزگان  

سرمقاله

جهاد تبیین امروزه برای همگان واژه آشــنایی است و اقشار مختلف در 
این حوزه نقش دارند و نباید از این موضوع غفلت شــود تا به دغدغه 
مقام معظم رهبری در این حوزه پاســخ داده شود. اقشار تاثیرگذاری که 
می توانند در جهاد تبیین نقشــی ایفا کنند، نباید از این موضوع غفلت 
کنند که متاســفانه تاکنون تاحد زیادی از این بخش غفلت شده است و 
نتایج آن را شــاهدیم که به بسیاری از سواالت و دغدغه های قشرهای 
مختلف پاســخ  داده نشده و نمی  شــود و در این بخش ضعف تبیین 
 واطالع رســانی وجود دارد. رهبر معظم انقالب اســالمی که بارها بر

جهاد تببین تاکید فرموده اند؛ صبح دوشــنبه گذشــته در سالروز قیام 
تاریخی مردم قم در 19 دی 1356 در دیدار جمعی از مردم این شــهر، 
در بخشــی  از سخنانشــان تأکید مجددی را  بر »جهاد تبیین« داشتند 
و در این زمینه فرمودند: در رأس نقشــه های بدخواهان، تبلیغات و به 
قول خودشــان پروپاگاندا اســت که عالج آن، تبیین صحیح حقایق از 
زبان های مختلف و با ابتکار و نوآوری است؛ چرا که راه برطرف کردن 
وسوســه تبلیغاتِی اثرگذار بر ذهن جوان و نوجوان باتوم نیست، بلکه 
تبیین و روشــنگری است«. از طرفی دیگرقبالهم ایشان بیان داشته اند 
 کــه »»جهاد تبیین یک فریضه  قطعی و یک فریضه فوری اســت« که
  این مهم بایســتی مورد توجه جدی مدیران دولتــی و روابط عمومی 
دستگاه ها در حوزه اطالع رسانی قرار گیرد. مدیران روابط عمومی های 
دســتگاه های اجرایی و ســایر نهادها  به نوعی افسران عرصه تبیین 
محســوب می شــوند که با اطالع رســانی دقیق، صحیــح، بموقع و 
 گسترده از دستاوردها و عملکردهای دستگاه های مربوطه از خدمات 
 نظــام مقدس جمهوری اســالمی در عرصه های مختلــف می توانند 
روح امید را در جامعه زنده و افزایش دهند و به بخشــی از  سواالت و  
دغدغه های مردم نیز پاسخ دهند و در واقع با این اقدام، در تبیین عملکرد 
و خدمات نظام وانقالب ایفای نقش کرده اند.باتوجه به اینکه امروز دشمن 
برای ایجاد ناامیدی در بین مردم برنامه ریزی ویژه ای کرده اســت و در 
اغتشاشات اخیر نیز همین موضوع را نیز دنبال می کردند که در این حوزه 
نقش اصحاب رسانه و روابط عمومی دستگاه های اجرایی و ادارات در 
اطالع رســانی وجهاد تبیین مهم و تاثیرگذار است.همچنین با توجه به 
جنگ ترکیبی دشــمن در عرصه های فرهنگی، رسانه ای و اجتماعی که 
دشــمن آغاز کرده، روابط عمومی دستگاه ها در عرصه مقابله با اهداف  
دشمن، نقش مهم و سختی دارند و در این زمینه جهاد تبیین را باید مورد 
توجه ویژه قرار دهند.نقش روابط عمومی ها به عنوان حلقه اتصال مردم و 
رسانه، در پیشبرد گفتمان جهاد تبیین برهیچکس پوشیده نیست و مدیران 
دستگاه ها ونهادها نیز بایســتی به این نقش واقف باشند.اگربازخورد 
مناسبی از عملکرد دستگاه ها در رسانه ها وجود نداشته باشد، حتما باید 
آسیب شناسی شود ؛ چون سه ضلع »مسؤول- روابط عمومی و رسانه«، 
نقش مکمل در انتقال پیام دارند و رصد این موضوع برعهده نهاد حاکمیتی 
اســت؛ یعنی شورای اطالع رســانی که نقش نظارتی بر روابط عمومی 
دســتگاه ها دارد که باید به طور مرتب فرایند عملکرد روابط عمومی را 
به شکل منظم و مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند و لزوم کارنامه 
عملکردی برای روابط عمومی ومدیران دســتگاه ها احساس می شود.

در تولیــد محتوا حتما پایه باید مبتنی بر داده های صحیح، ارائه بموقع و 
استفاده از تمامی ظرفیت های هنری و بصری و... باشد؛ از شاخص های 
روابط عمومی پویا مالزم هم بودن »دقت وسرعت« است.برای موفقیت 
در جهادتبیین باید مدیران دســتگاه از صدر تا ذیل، حامی مدیرروابط 
عمومی باشند و باید تمامی پروژه ها و طرح ها همراه با بسته رسانه ای 
متناسب همراه باشند و الزمه آن تخصیص اعتبار خاص رسانه ای برای 
هر پروژه جهت اطالع رسانی باشد .نقش روابط عمومی ها به عنوان حلقه 
اتصال مردم و رسانه، در پیشبرد گفتمان جهاد تبیین برهیچکس پوشیده 
 نیست و مدیران دستگاه ها ونهادها نیز بایستی به این نقش واقف باشند.
جهاد تبیین، خنثی کننده توطئه دشــمن اســت؛ با ایــن جهاد، می توان 
حرکت های صحیح را منتشــر کرد و به پرسش ها، پاسخ داد. همچنین 
با جهاد تبیین، می تــوان ابهام آفرینی های موجود در فضای اجتماعی و 
مجازی را به  نوعی مورد خدشــه قــرار داد و با آن مقابله کرد. اهمیت 
»جهاد تبییــن« و واکاوی ابعاد مختلف آن پس از تأکید چندباره رهبر 
معظم انقالب دیگر بر کسی پوشیده نیست. زمانی که ایشان می فرمایند 
»جهــاد تبیین یک فریضه قطعی و یک فریضه فوری اســت« اجرای 
صحیح بند بند آن از واجبات به شــمار می آید، چراکه معنای جهاد در 
اسالم کاماًل مشخص است. بنابراین انتخاب این کلیدواژه از سوی مقام 
عظمای والیت نشان دهنده میزان اهمیت و ترسیم کننده استراتژی اجرای 
جهاد تبیین می باشد.پیش  از این هم مقام معظم رهبری درباره لزوم اعالم 
درست و به موقع دســتاوردهای انقالب و نظام اسالمی برای جامعه کم 
تأکید نفرموده بودند، اما آنچه این بار در بیانات ایشان شرایط ویژه روز را 
ترسیم می کند؛ انتخاب همین کلیدواژه جهاد است.ایشان تأکید فرمودند: 
»جهاد تبیین، خنثی کننده توطئه دشــمن اســت؛ با این جهاد، می توان 
حرکت های صحیح را منتشــر کرد و به پرسش ها، پاسخ داد. همچنین 
با جهاد تبیین، می تــوان ابهام آفرینی های موجود در فضای اجتماعی و 
مجازی را به  نوعی مورد خدشه قرار داد و با آن مقابله کرد.«اما با اندکی 
بررسی بیشــتر می توان کلیدواژه هایی را در بیانات معظم له یافت که بار 
جهاد تبیین را بر دوش برخی بخش ها سنگین تر می کند.به ویژه آنجا که 
می فرمایند »امروز سیاست قطعی رسانه های معاند جمهوری اسالمی و 
اسالم، این است که واقعیت ها را تحریف کنند. آنان خبرهای مربوط به 
جمهوری اســالمی را با انواع و اقسام دروغ ها، آمیخته می کنند؛ هر چه 
می توانند چهره انقالب، چهره امام و فعالیت های این 43 سال را مخدوش 
می سازند.« با تعمق در این بیانات می توان دریافت که خط حمله دشمن 
ازنظر رهبر معظم انقالب در رسانه های آن تعریف شده و مهم ترین کارکرد 
آن هم انتشار اخبار غلط و وارونه جلوه دادن فعالیت های صورت گرفته 
در نظام جمهوری اسالمی است.بنابراین می توان دریافت یکی از مهم ترین 
بخش هایــی که وظیفه مقابله با خط مقدم جبهه دشــمن را دارد، روابط 
عمومی ها هستند. نقطه اتصال سازمان با مردم و رسانه. درواقع تبیین به 
معنای روشــنگری و بیان حقیقت است، زدودن غبار بدفهمی، تحریف و 
کج فهمی از مفاهیم و معارف انقالب اسالمی و همچنین فهمیدن تحلیل های 
نادرست، غلط و مغرضانه از رویدادها و پیشگیری از تحریف و دریافت 
نادرست است؛ بنابراین، تبیین در جهت روشنگری است، بدون جهت گیری 
خاصی که بخواهیم مطلبی را توجیه کنیم یا امر نادرستی را درست جلوه 
 دهیم. روابط عمومی دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف و صنایع و
 بنگاه های اقتصادی و... بایستی به موضوع اطالع رسانی اهتمام ویژه ای 
داشته باشند و عملکرد و دستاوردهای نظام در حوزه خودشان را تبیین 
و اطالع رســانی کنند تا دشمنان نگویند کاری انجام نمی شود و مردم را 
ناامید کنند. در واقع بایستی روابط عمومی ها در خط مقدم جهاد تبیین در 
حوزه خودشان قرار گیرند و به تبیین عملکردها بپردازند. گاهی اقدامات 
بسیار فاخر و خوبی هم توســط برخی نهادها صورت می گیرد، اما در 
بیان اقدامات و تبیین و روشنگری عملکرد کوتاهی می شود و دشمنان و 
مخالفان نظام هم از همین نقیصه سوء استفاده می کنندتا مردم را ناامید کنند 
که در این حوزه، روابط عمومی ها نقش، مهم واثرگذاری را دارند و انتظار 
می رود به نقش شان در جهادتبیین جایگاه ویژه ای قائل شوند و مدیران 
باالدســتی نیز بایستی از این حوزه حمایت های الزم را داشته باشند تا 
مسئوالن روابط عمومی نهادها و دستگاه ها و... بتوانند به جهادتبیین در 

حوزه عملکردی دستگاه ها ونهادهای مربوطه بپردازند .
  علی زارعی

روابط عمومی ها 
در خط مقدم جهاد تبیین قرار گیرند 

ســازمان  رئیــس    // خبــر   گــروه 
گفت:  اســتان هرمزگان  جهاد کشاورزی 
فعال  فعالســازی کشــتارگاه های غیر 
سراسر استان با هماهنگی فرمانداران و 
شهرداران مناطق پیگیری و در قالب طرح 
دراز مدت انتقال کشتارگاه های استان به 
خارج از مناطق مسکونی برابر با قوانین 

زیست محیطی در دست اقدام است . 
  عبــاس مویدی ، ضمن اشــاره به اهمیت و 
ارتباط بهبود تولیدات دامــی با مقوله تامین 
زنجیره غذایی مردم، اظهار کرد: سیاست های 
سازمان جهاد کشاورزی در راستای حمایت 
از تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی به ویژه 
دام، با هدف کاهش دغدغه های تولیدکنندگان 
و افزایش میزان تولید و تامین زنجیره غذایی 
تدوین و در دســت اقدام اســت.وی با تاکید 
بــر پیگیــری و اجرای مصوبــات در حوزه 
تولید و تامین گوشــت قرمز مورد نیاز استان 
 هرمزگان، افزود: فعالســازی کشتارگاه های 
غیر فعال سراسر استان با هماهنگی فرمانداران 
و شــهرداران مناطق پیگیری و در قالب طرح 
دراز مدت انتقال کشــتارگاه های اســتان به 
خارج از مناطق مســکونی برابــر با قوانین 

زیست محیطی اقدام شود.رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان هرمزگان تصریح کرد: اعالم 
هرگونه نرخ جدید گوشــت، بایستی پس از 
ارائه آنالیز توسط معاونت بهبود تولیدات دامی 
به دبیرخانه قرارگاه امنیت غذایی و تصویب در 
ســتاد تنظیم بازار انجام شود.مویدی با تاکید 
بر رقابتی شــدن قیمت ها با هدف حمایت از 
بخش آســیب پذیر جامعه، خاطرنشان کرد: 
پس از هماهنگی با معاونت تولیدات دامی و 
 توسعه بازرگانی، نسبت به واردات دام از سایر 

استان ها اقدام شود.
   وی با اشاره به بسته های حمایتی سازمان 
جهاد کشاورزی استان هرمزگان برای دامداران 
و توســعه بخش تولید دام سبک و سنگین در 
اســتان ادامه داد: پیگیری های الزم در زمینه 
تســهیالت مورد نیاز تولیدکننــدگان دام از 
محــل تبصره 16 و 18 انجام و گزارش آن به 
صورت هفتگی به حوزه ریاست سازمان ارائه 
شود. رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
هرمزگان به پائین بودن قیمت ذرت تولید شده 
در استان به نسبت ســایر استان ها اشاره کرد 
 و افزود: واحدهای متولی با همکاری اتحادیه 
امــور دام، اقدامــات الزم را جهت خرید و 

تامین نیاز دامداران هرمزگان از کشاورزان با 
هماهنگی با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
میناب در دستور کار قراردهند.مویدی تامین 
نهــاده ها از طریــق واردات را یکی دیگر از 
راهکارهای مدیریت بازار و کاهش قیمت تمام 
شده گوشت قرمز عنوان کرد و یادآور شد: به 
منظور کاهش قیمت تمام شده، پیگیری های  
الزم جهت اختصاص درصدی از واردات جو 
مورد نیاز دامداران از بنادر استان برای حمایت 
از تولیدکنندگان هرمزگان توســط اداره کل 

پشتیبانی امور دام انجام می گردد. 
   وی بر تهیه و ارائه آمار دقیق کشتار روزانه 
دام سبک و ســنگین درون استان و همچنین 
میزان الشــه وارد شده از طریق سایر استانها 
توسط اداره کل دامپزشــکی هرمزگان تاکید 
کرد و گفت: واردکنندگان الشــه، نســبت به 
خود اظهــاری وضعیت و جزئیات الشــه و 
نحوه توزیع گوشــت های وارداتی به معاونت 
توســعه بازرگانی اقدام واداره کل دامپزشکی 
استان نیز در این خصوص اهتمام و همکاری 
کنند. رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
هرمزگان با اشــاره بر تســریع ادارات جهاد 
کشاورزی شهرستانها بر تشکیل و فعالسازی 

اتاق های اصناف کشــاورزی شهرستان ها، 
خاطرنشــان کرد: اداره امور عشایر نیز میزان 
گوشت تحویلی خود جهت مصرف در استان 
را با معرفی چوبدار مربوطه به معاونت توسعه 
بازرگانی جهــاد در دســتور کار قرار دهد. 
مویدی ضمن تاکید بر احصای دقیق دام سبک 
و سنگین آماده کشتار در شهرستان های استان 
افزود: مدیران جهاد کشاورزی در شهرستان ها 
پس از برآورد نیاز حوزه استحفاضی با توجه 
به مصرف گوشت روزانه شــهروندان، الزاما 
وظیفه دارند میزان مازاد نیاز خود را به تفکیک 
هر ماه تا پایان فروردین ماه 1402 به معاونت 
توســعه بازرگانی و صنایع کشاورزی اعالم 
کنند. به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان هرمزگان مدیران شهرستانی مکلفند نرخ 
دقیق دام سبک و سنگین شامل زنده و الشه، 
در واحد صنفــی و قیمت مصرف کننده را به 
صورت روزانه و پس از بررسی دقیق میدانی 
به معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 

ارسال کنند.
  بــه گزارش ایســنا ؛ وی مدیــران ادارات 
شهرســتانی جهاد را موظف کرد گزارش کلی 
از وضعیت دام های شهرستان را با ذکر دسته 
بنــدی بیمه و پالک کوبی شــده، مولد، آماده 
کشتار، میزان دریافت نهاده و ... تدوین و برای 
بهره برداری به معاونت توســعه بازرگانی و 

صنایع کشاورزی ارسال کنند .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان :

به دنبال کاهش قیمت تمام شده گوشت قرمز در هرمزگان هستیم 

گــروه خبر // کتــاب »قرارگاه حــاج باقر« 
مجموعه خاطرات باقر نــوری زاده رزمنده، 
غواص و جانباز 8 ســال دفاع مقدس استان 
هرمزگان در مســجد حضرت ابوالفضل )ع( 

بندرعباس رونمایی شد . 
   کتــاب »قرارگاه حاج باقر« به نویســندگی 
امیرحســین واال، خاطــرات باقر نــوری زاده 
 رزمنــده، غــواص و جانباز هشــت ســال 
دفاع مقدس است.سعید عبدلی زاده رئیس حوزه 
هنری هرمــزگان درباره این کتــاب می گوید: 
سوژه اصلی این کتاب درباره یکی از رزمندگان 
و افتخارآفرینــان و از همــه مهم تــر یکی از 
کانون های پرورش نیروی انســانی در انقالب 
اسالمی بوده است.رئیس حوزه هنری هرمزگان 
گفت :  مسجد حضرت ابوالفضل)ع( بندرعباس 
به عنوان نقطه کانونی پیشرفت و تعالی و تربیت 
و پرورش بســیاری از نیروهای دلسوز انقالب 
اســالمی و رزمندگان 8 سال دفاع است که از 
پیش از انقالب اســالمی نیز یکی از کانون های 
اصلی آگاهی بخشی به مردم انقالبی هرمزگان 
بوده است.اسماعیل جهانگیری مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی هرمزگان نیز در این مراسم 
عنوان کرد: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس 
ســرمایه های گرانبهایی هستند که در کنار آنها 
زندگی می کنیم امــا متوجه اهمیت حضور آنها 
در زندگی و شهرمان نیستیم و این ابتکار عمل 
حوزه هنری بــرای معرفی کتابی از زندگی نامه 
یک رزمنده در چنین مکانی، ستودنی است. باقر 

نوری زاده، رزمنده دوران دفاع مقدس هرمزگان 
که این کتاب پیرامون خاطرات و شــخصیت او 
در دوران دفاع مقدس شکل گرفته نیز در بیان 
خاطره ای از آن روزها گفت:  دوم دبیرستان بودم 
و سال 59 به دلیل اینکه قد کوتاهی داشتم من و 
تعدادی از دوستانم را از اتوبوس پیاده می کردند 
تا اینکه سردار دانشمند که مسوول بسیج شد و 
با التماس و گریه توانســتم به جبهه بروم. وقتی 
در این مسیر قرار گرفتیم با کسانی آشنا شدیم 
که با ما تفاوت داشــتند، در اولین ســفرمان به 
جبهه پنج نفر و از همین مســجد بودیم.وی یاد 
و خاطره شهید غالم آبسینه از دیگر رزمندگان 
و غواصان دفاع مقدس را نیز گرامی داشــت و 
عنوان کرد: اواخر ســال 61 ازدواج کردم بقیه 
فکر می کردند چون ازدواج کرده ام، رفت و آمدم 
به مناطق جنگی قطع می شود اما خدا توفیق داد 
که همسرم من را به جبهه رفتن تشویق می کرد 
و هیچ وقت در این مدت و تا سال 67 که جبهه 
بودم به من نگفت برگــرد. به گزارش فارس ، 
در این مراسم همچنین امیرحسین واال نویسنده 
کتاب قرارگاه حاج باقر نیــز به بیان مجموعه 
ویژگی های رزمندگان غواص لشکر 41 ثاراهلل 
پرداخت و ابعاد وجودی هر کدام از شهدای این 
استان و نیز رزمندگان و یادگاران دفاع مقدس 
را برشمرد و تأکید کرد: پرداختن به خاطرات آن 
دوران می تواند سبب ادای دینی به رشادت های 
دالورانه فرزندان این مرز و بوم و الگویی برای 

نسل امروز باشد .

کتاب »قرارگاه حاج باقر« در بندرعباس رونمایی شد 

  

گروه خبر // معاون ســاخت و مهندسی راه و شهرسازی هرمزگان گفت: طول کریدور 
نوار ســاحلی جنوب کشــور در هرمزگان 838 کیلومتر است که بیش از ۶0 درصد آن 

تکمیل شده است . 
    افراســیاب کمالی بیان داشت: 70 کیلومتر از مسیر تکمیل شده و 44 کیلومتر دیگر نیز 
60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. برای تکمیل پروژه کنارگذر بندرلنگه قرارداد با پیمانکار 
بسته شده و مناقصه تکمیل تقاطع غیر همسطح محور شهید نامجو نیز در حال انجام است.

معاون ســاخت و مهندســی راه و شهرســازی هرمزگان اضافه کرد: کارهای مناسبی در 
خصوص رفع گره ترافیکی و شــروع عملیات اجرایی تقاطع غیر همســطح محور شهید 
رجایی انجام شده و رایزنی ها برای تکمیل و پیشرفت پروژه ها و دریافت اعتبارات مورد 
نیاز انجام شده است.طول کریدور بزرگراهی جنوب کشور یکهزار و 850 کیلومتر است و 
از استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان عبور می کند.به گزارش 
مهر، این کریدور موجب ارتباط تجاری میان بنادر ایران با بندر گواتر و ســایر بنادر مهم 
خلیج فارس و دریای عمان می شــود و تکمیل آن سهم ایران در بازار ترانزیت منطقه را 

افزایش می دهد .

معاون ساخت و مهندسی راه و شهرسازی هرمزگان :

 بیش از ۶۰ درصد کریدور ساحلی جنوب 
در هرمزگان تکمیل شد

خبر
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سرویس  جعفری  ابوالحســن   ســید 
استان ها // مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان بوشهر با اشاره به 
اینکه از این پس در ساخت مدارس از 
معماری و مصالح بومی استان استفاده 
خواهد شــد، گفت: هشــت مدرسه 
درس کانکســی و حدود ۱۴۰ مدرسه 
سنگی مالتی در ســطح استان بوشهر 

وجود دارد . 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ ابراهیم احمدی 
در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، به منظور 
جایگزینی مدرسه های فرسوده و تخریبی و یا 
به دلیل کمبود کالس درس باتوجه به افزایش 
جمعیت در یک نقطه از محل اعتبارات ملی، 
اســتانی، خیرین و کمیته برنامه ریزی و ... 
اقدام به ساخت مدرسه می کند و در اختیار 
آموزش و پرورش قرار می دهد.وی با بیان 
اینکه تعمیرات ساالنه مدارس جزء وظایف 
سازمان نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
نیســت، افزود: در سال جاری و همزمان با 
هفته دولت و هفتــه دفاع مقدس 34 پروژه 
با پیشــرفت فیزیکی بــاالی 50 درصد که 
 شامل مدرسه و استخر دانش آموزی بود، به 
جمع بندی رسید و در مجموع  147 کالس 
درس با اعتبار 184 میلیارد تومان افتتاح شد. 

مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان بوشهر با بیان اینکه برای اولین بار در 
استان تجهیزات مدارس به صورت کاروانی 
توزیع شــد، تصریح کرد: در راستای تجهیز 
مدارس پس از شناسایی نیازها سه کاروان 
با اعتبــار 80 میلیارد تومان انواع تجهیزات 
آموزشــی و هنرســتانی در سطح مدارس 
استان بوشهر توزیع شــد.احمدی  با اشاره 
به تهیه ایزوگام برای مدارس اســتان بوشهر 
ادامه داد: چندین حواله قیر تبدیل به ایزوگام 
. 170 هــزار متر مربع ایــزوگام تهیه و در 
اختیار آموزش و پرورش استان قرار گرفت 
تا امسال شاهد نشــتی و چکه کردن سقف 
هیچ مدرسه ای در استان بوشهر نباشیم.وی 
با بیان اینکه خرداد امسال عملیات اجرایی 
14 پروژه با حضور استاندار بوشهر آغاز شد، 
گفت: دهه فجر امســال نیز 10 پروژه آماده 
افتتاح می شود که در تالش هستیم تعداد این 
پروژه ها به 15 برسانیم و عملیات اجرایی 10 

پروژه دیگر را نیز آغاز می شود.

*  مــدارس دهــه 50 و ۶0 کاندید مدارس 
تخریبی هستند

  مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان بوشهر با اشاره به اینکه مدارس فرسوده 
به 2 دسته "قابل استفاده" و "غیرقابل استفاده 
و ناایمن" تقسیم می شوند، اظهار کرد: مدارس 
فرسوده مربوط به دهه های 50 و 60 هستند 
که با مواد آن برهه ساخته شده اند و عمر مفید 
آنها 10-15 سال است؛ همه مدارس ساخته 
شــده در آن دهه ها اکنــون کاندید مدارس 

تخریبی هستند.
   احمدی با اشاره به وجود سه نقطه بحرانی 
از حیث مدارس فرسوده یادآور شد: در سه 
منطقه استان شامل شهر بوشهر، بخش مرکزی 
تنگستان و بخش سعدآباد، ارم و بوشکان در 
شهرستان دشتستان وضعیت بحرانی داریم.
این مقام مسئول خاطر نشــان کرد: اکنون 
1700 مدرسه فرسوده در سطح استان بوشهر 
وجــود دارد که 20 درصــد از این مدارس 
این مدارس  ناایمن هســتند؛ دانش آموزان 

از مدارس جایگزین برای تحصیل استفاده 
می کنند.

*  ســهم 54 درصدی خیرین در ســاخت 
مدارس استان بوشهر

    مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس اســتان بوشهر یکی از باسابقه ترین 
NGO های کشور را خیرین مدرسه ساز 
دانست و تاکید کرد: خیرین به2 دسته حقیقی 
و حقوقی تقسیم می شــوند که در مجموع 
خیرین مدرسه ساز ســهم 54 درصدی در 
ساخت مدارس استان بوشهر دارند.احمدی 
در خصوص سهم خیرین در ساخت مدراس 
بیان کــرد: در روســتاها 30 درصد هزینه 
ســاخت مدرســه را خیّر و 70 درصد را 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و 
در شهرها به صورت مساوی )50 درصد خیّر 
و 50 درصد سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس( پرداخت می کنند و البته نامگذاری 
مدرسه نیز با خیّر خواهد بود.به گفته ی وی، 
از سال 92 تا کنون 204 پروژه آموزشی با 

820 کالس درس به مساحت 120 هزار و 
 439 متر مربع با اعتبار 266 میلیارد تومان با
 مشــارکت خیرین در استان بوشهر ساخته 

شده است.
   مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان بوشهر با اشاره به وجود هشت مدرسه 
درس کانکســی و حــدود 140 مدرســه 
سنگی مالتی در سطح استان اظهار کرد:  با 
شناســایی این مدارس در تالش هستیم تا 
با تامین اعتبار، برگــزاری مناقصه و آغاز 
عملیات اجرایی این هشت مدرسه کانکسی 
که در شهرســتان های تنگستان و دشتستان 

هستند را جمع آوری کنیم.

*  ســاخت مــدارس با معمــاری اصیل 
بوشهری

  احمدی تاکید کرد: از این پس در ســاخت 
مدارس از معماری و مصالح بومی اســتان 
بوشهر اســتفاده خواهد شد به طوری که با 
رویت عکس مدرسه بتوان تشخیص داد که 
آن مدرسه  مربوط این استان است.در پایان 
این نشســت خبرنگاران از مدرسه خیرساز 
"دوستان" که با مشارکت جمعی از ایرانیان 
مقیم اروپا و برای دانش آموزان اســتثنایی 
در حال ساخت اســت، بازدید و از نزدیک 
در جریــان روند عملیات اجرایی احداث و 

کاربری آن قرار گرفتند .

مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر مطرح کرد

ساخت مدارس با معماری اصیل بوشهری

ابوالحســن جعفری ســرویس   ســید 
استان ها // رئیس پلیس فتا استان بوشهر 
از اجرای ســومین طــرح پویش مردمی 
کودکان ســایبری از ۲۴ الــی ۲۹ دی ماه 
سال جاری با هدف افزایش آگاهی عمومی 
پیرامون مخاطرات فضــای مجازی برای 

کودکان خبر داد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ سرهنگ مهدی 
قاسمی رئیس پلیس فتا استان بوشهر در گفتگو 
با خبرنگاران از اجرای سومین طرح پویش 
مردمی کودکان سایبری از 24 الی 29 دی ماه 
ســال جاری با هدف افزایش آگاهی عمومی 
پیرامون مخاطرات فضای مجازی برای کودکان 
خبر داد و اظهار داشت: همزمان با آغاز پویش 
کودکان ســایبری در سراسر کشور، در استان 
بوشهر نیز این پویش از 24 دی آغاز و تا 29 
دی ماه ســال جاری ادامه خواهد داشت.وی 
افزود: امروزه حضور کودکان و نوجوانان در 
فضای سایبر برای انجام فعالیت های آموزشی 
و تحصیلی، ارتباطی و اجتماعی و حتی بازی 
و ســرگرمی بسیار پر رنگ تر شده است و به 
علت شرایط سنی خاص این عزیزان، زمینه 

آسیب پذیری بیشتری داشته و از طرفی نظر به 
اینکه درصد قابل توجهی از مجرمین سایبری 
هم در طیف ســنی نوجوانی بــوده و عمومًا 
از روی ناآگاهی و عــدم اطالع از مجرمانه 
بودن عمل ارتکابی، در شکل گیری آن نقش 
داشته اند، به عبارتی شاید بتوان گفت حضور 
بدون دانــش و نظارت کــودکان در فضای 
مجازی، هم می تواند باعث آسیب پذیری برای 
آنان شود و هم امکان دارد باعث ایجاد آسیب 
برای دیگران شود.ســرهنگ قاسمی به نقش 
کلیدی خانواده ها در آموزش کودکان اشــاره 
کرد و گفت: باید نحوه فرزندپروری سایبری 
صحیح در خانواده ها شــکل بگیــرد و تنها 
راه حل آن، افزایش دانش سایبری خانواده ها 
 و همراهی با فرزندانشــان در فضای مجازی 

است.
  رئیس پلیس فتای اســتان بوشهر ادامه داد: 
در حال حاضر در زمینه فرزندپروری سایبری 
و آموزش کودکان سایبری با چالش هایی از 
قبیل شکاف دیجیتال والدین و کودکان و عدم 
آشنایی خانواده ها با مخاطرات فضای مجازی 
مواجه هستیم و هدف از برگزاری پویش توجه 

به این چالش ها است.سرهنگ قاسمی گفت: 
کافی نبودن آشــنایی خانواده ها با مخاطرات 
فضای مجازی و راهکارهای درست و ایمن، 
خسارات مادی و معنوی بعضًا جبران ناپذیری 
می تواند برای کودکان به همراه داشــته باشد.
وی افزود: با توجه به شــرایط موجود و لزوم 
ارتقــاء آگاهی های اجتماعــی در خصوص 
کاربران، ایمنی کــودکان در فضای مجازی، 
طرح حاضر با رویکرد استفاده از ظرفیت ها و 
مشارکت های عمومی همانند سازمان فرهنگی 
و هنری شهرداری بوشهر، فرمانداری بوشهر، 
اداره کل آموزش و پرورش و صداوســیمای 
اســتان در قالــب پویش مردمــی کودکان 
 سایبری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

 سرهنگ قاســمی گفت: هموطنان می توانند 
 برای بهره برداری از محتواهای تولید شده در

  تمامــی حوزه های ســایبری به خصوص 
مطالب تولید شــده بــا موضــوع کودکان 
 ســایبری به ســایت پلیس فتا به نشــانی
 www.cyberpOlice.ir/cyberKiDS 
مراجعه و با همراهی این پلیس در این پویش، 

حامی کودکان در فضای مجازی باشند .

آغاز اجرای سومین پویش »کودکان سایبری« در بوشهر 

کاریکاتور

کاریکاتور

مخاطبان و هم استانی های گرامی 
تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم عالقمندان می توانند 

آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
 شماره تماس :09039165090

طرح :  معصومه زارعی

کرونا جدید

طالق

نماینده مردم  اهوازدر مجلس خبر داد

مهلت سنددارکردن 
منازل مناطق حاشیه ای اهواز تا پایان سال

حسن سیالوی سرویس استان ها // عضو 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به بحث سند دار کردن زمین ها 
گفت:  غیررسمی  ســکونتگاه های  در 
ایجادشده  قانونی  ظرفیت های  براساس 
و کمتر  مناطق حاشــیه ای  ســاکنان 
برخوردار اهواز تا پایان سال مهلت دارند 
نسبت به سنددار کردن سکونتگاه های 

خود اقدام کنند . 
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ مجتبی 
یوســفی  اظهار کرد: باید به منازلی که در 
ســکونتگاه های غیر رســمی و پهنه های 
خطر مثل منبع آب، حصیر آباد، مالشــیه، 
عیــن دو، کوی رمضان و کوی ســیاحی 
قرار دارند توجه جدی و مشــکالت مردم 
در این مناطق حل شود زیرا افرادی که در 
این خانه ها زندگی می کنند مردم ما هستند 
و باید فارغ از شعار برای آن ها کار کنیم.وی 
در خصوص بحث سند دار کردن زمین ها 

در این ســکونتگاه های غیررسمی افزود: 
بسیاری از این منازل و سکونتگاه ها در پهنه 
خطر قرار ندارند اما مشکل سند دارند که 
باید این مشکل حل شود.عضو کمیسیون 
عمران مجلس شواری اسالمی گفت: برای 
زمین هایی که دولتی هســتند و صاحب 
شخصی ندارند براساس بند "ک" تبصره 11 
پیشنهاداتی ارائه شده تا ساکنان خانه هایی 
کــه در این مناطق زندگی می کنند و به هر 
دلیلی خانه هایشان سند ندارد، نسبت به سند 
دار کردن سکونتگاه خود اقدام کنند.یوسفی 
عنوان کرد: این کار براساس ظرفیت هایی 
کــه در قانــون وجــود داشــته اجرایی 
 خواهد شــد و مردم فقط تا پایان امسال 
فرصت دارنــد از این ظرفیت قانونی برای 
ســنددار کردن خانه های خود در مناطق 
حاشیه ای و کمتر برخوردار اقدام کنند.وی 
 ادامه داد: در مناطقی مثل مالشیه، زرگان، 

حصیر آباد، منبع آب، عین دو، عامری و... 
زمین ها اموال دولت هستند و به هر نحوی 
که بوده در طول سالیان مردم در این اراضی 
ساکن شــده اند و با توجه به آیین نامه ای 
که در این خصوص از ســوی دولت آماده 
شــده مردم می توانند سکونتگاه های خود 
را ســنددار کنند.نماینده اهواز در مجلس 
شورای اســالمی گفت: امیدواریم ساکنان 
این مناطق هرچه سریعتر در این زمینه اقدام 
کنند زیرا فرصت در نظر گرفته شده برای 
این کار تا پایان سال است و نگران هستیم 
که فرصت تمام شود و مشکل سند دار شدن 
خانه های مردم مناطق حاشیه ای اهواز حل 
نشود.یوســفی در پایان خاطرنشان کرد: 
پیشنهاد دهنده این طرح کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی بوده و امیدواریم 
این اقدام مشکل سند سکونتگاه های مردم 

در مناطق کمتربرخوردار را حل کند .

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان اهی افقد سند رسمی    آگهی موضوع  ماده 3 اقنون وماده 13آئین انهم اقنون تعیین وت

برابرآراء صــادره هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی میناب 
تصرفات مالکانه وبالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا 
مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند
قطعه 1بخش 4

1-- آقای ســهیل زاهدی دهوئی فرزند یعقوب به شماره شناسنامه  
3410097351صادره ازمیناب و به شــماره ملــی 3410097351و به 
شــماره رای  140160323057001032 در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت  452/38 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 930و928-اصلی  
قطعه 1 بخش4 واقع در میناب خریداری مع الواسطه از مالک رسمی  

آقای جعفر ذاکری نژاد
2- آقــای یونس غالم نــژاد فرزند مصیب به شــماره شناســنامه  
3410121919صادره ازمیناب و به شــماره ملــی 3410121919و به 
شماره رای  140160323057000996 در ششدانگ یکباب  خانه به 
مســاحت  341/67 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 992الی 999-

اصلی  قطعه 1 بخش4 واقع در میناب خریداری مع الواسطه از مالک 
رسمی  آقای اسماعیل جعفری بحرینی 

قطعه 2 بخش 4
3- آقای غضنفرآزادی فرزند علی به شــماره شناسنامه  972صادره 
ازمینــاب و بــه شــماره ملــی 3421848157و بــه شــماره رای  
140160323057000988 در ششــدانگ یکباب  خانه  به مساحت  
282/62 متر مربع قســمتی از  پالک  شماره 5فرعی از 1049-اصلی  
قطعه 2 بخش4 واقع در میناب خریداری از مالکین رسمی  میرهاشم و 

میر عبداهلل و خانم فاطمه همگی شمس  
4- آقــای حســین دل رحیــم فرزند علی  به شــماره شناســنامه  
530صادره ازمیناب و به شــماره ملی 3420685912و به شماره رای  
140160323057000995 در ششدانگ یک قطعه نخلستان وباغ جدید 
الغرس وزمین زراعی به مساحت  30951/53 متر مربع قسمتی از  پالک  
 شماره 86فرعی از 1062-اصلی  قطعه 2 بخش4 واقع در میناب خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای عبدالغفور امیرزاده شمس  
5- خانــم لیال غالمی قلعه فرزند حســین به شــماره شناســنامه  
16733صادره ازمیناب و به شماره ملی 3420167083و به شماره رای  
140160323057001024 در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  
235/32 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 27فرعی از 1070-اصلی  
قطعه 2 بخش4 واقع در میناب خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

خانم میمونه بنادری  
6-خانــم زهرا غالمی قلعه فرزند حســین به شــماره شناســنامه  
10501صادره ازمیناب و به شماره ملی 3422140931و به شماره رای  
140160323057001023 در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  
138/73 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 27فرعی از 1070-اصلی  
قطعه 2 بخش4 واقع در میناب خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

خانم میمونه بنادری  
7- خانم نصرت غالمی قلعه فرزند حســین به شــماره شناسنامه  
98صادره ازمیناب و به شــماره ملی 3421839417و به شــماره 

در   140160323057001022 رای  
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت  
176/96 متر مربع قســمتی از  پالک  
شماره 27فرعی از 1070-اصلی  قطعه 
2 بخش4 واقع در میناب خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی خانم میمونه 

بنادری  
قطعه یک بخش 5

8- خانــم ملیحه اخالصــی فرزند 
عباس به شــماره شناســنامه 10424 صادره از میناب و به شماره 
ملی 3422140166و به شماره رای  140160323057001049 در 
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 143/86متر مربع قسمتی از 
پالک شماره یک اصلی واقع درمیناب خریداری مع الواسطه  ملک 

از مالک رسمی آقای مراد احمدی طیفکانی
9- آقای شهســوار زاهدی دهوئی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 
1339 صادره از میناب  و به شماره ملی 3421864713و به شماره 
رای  140160323057001100 در ششــدانگ یــک باب خانه به 
مساحت 205/60متر مربع قسمتی از پالک شماره 221 واقع درمیناب 

خریداری از مالک رسمی آقای یوسف ترابی 
10- آقــای صادق احمد زاده راونگی فرزند حســین به شــماره 
شناســنامه  11صادره ازمیناب و به شماره ملی3421979332 و به 
شماره رای  140160323057000989در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 270متر مربع قسمتی از پالک شماره 570-اصلی قطعه 
1بخش 5واقع در میناب کریم آباد  خریداری مع الواســطه ازمالک 

رسمی آقای عبدالکریم احمدی
11- آقای حســین قاســمی فرزند عبداله به شــماره شناســنامه  
445صادره ازمیناب و به شماره ملی3422327452 و به شماره رای  
140160323057000990در ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 
264متر مربع قسمتی از پالک شــماره 570-اصلی قطعه 1بخش 
5واقع در میناب کریم آباد  خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی 

آقای عبدالکریم احمدی
قطعه 2بخش 5

12-آقای موسی حاجی حسینی فرزند حسین به شماره شناسنامه  
1968صادره ازمیناب و به شــماره ملی3420775172 و به شماره 
رای  140160323057001030در ششدانگ یک باب خانه منضم 
به انبار و محوطه اطراف آن به مساحت 1967/27متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 152فرعی از 584-اصلی قطعه 2بخش 5واقع در میناب 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عبدالکریم احمدی 
13- آقای موسی حاجی حسینی فرزند حسین به شماره شناسنامه  
1968صادره ازمیناب و به شــماره ملی3420775172 و به شماره 
رای  140160323057000999در ششدانگ یک باب خانه منضم 
به انبار و محوطه اطراف آن به مساحت 1601/84متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 152فرعی از 584-اصلی قطعه 2بخش 5واقع در میناب 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عبدالکریم احمدی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م/الف 2104 
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طنز

مرگ بهتر است یا سلفی؟
قرن ها پیش بشر با ممارســت و تحقیقات گسترده به 
علم سنگ اندازی دست یافت. سالیان سال برای شکار 
حیوانات گردن  کلفت، بد دهن و بد بدن و همچنین در 
عملیات ساخت  و ساز منزل از آن استفاده بشر دوستانه 
صورت می گرفت، اما کمی بعد وقتی عده ای در کار مردم 
سنگ اندازی کردند، متوجه معایبش شدند و رفته رفته 
شــاهد افول ســنگ اندازی بودیم )البته در مسابقات 
فوتبال همچنان بشــدت به زیســت خود ادامه داده و 
هم  اکنون یکــی از بخش های مفرح و جذاب فوتبال در 

کشورهای باحال سنگ اندازی است.(
در ســال های اخیــر بــا پیشــرفت تکنولوژی بشــر به 
علم خویش اندازی دســت یافته اســت کــه به مراتب 
از ســنگ اندازی جذاب تر به نظر می رســد. سالســفه 
)سلفی گران( هر روز مونوپاد به دست راهی جنگل ها، 
پشت بام ها، کوه ها، دریاها، آتشفشان ها و… می شوند 
تا عکس های »چقدر خوبیم ما« بگیرند و در شبکه های 
اجتماعی منتشر کنند و مورد الیک دیگران واقع شوند 

و در حالت ایده آل شیریده گردند.
در ابتدا ما هم مثل همه مردم از این اتفاق اســتقبال 
کردیم و هر روز در کنار فعالیت های روزانه ارزشــمند 
خود )مانند خواندن روزانه پنج میلیون پیغام تلگرامی 
و اینســتاگرامی در گروه های نخبگان و اندیشمندان(، 
ســاعتی را به خویش انــدازی می پرداختیــم. به غیر از 
عمــه، خاله، دایــی و خانواده محترم رجبــی، چند نفر از 
دوســتان هم از عکس هایمان لــذت می بردند، اما این 
روزها آمارهای عجیبی از میزان مرگ  و میر ســلفی گری 
بــه گوش می رســد. مثال در هــر ۵00 فــالش، یکی از 
سالســفه نقص عضو پیدا می کند. یا هر روز یک نفر به 
خاطر ســهل انگاری در لحظه عکسبرداری جان خود را از 

دست می دهد!
 ســقوط از بــاالی پشــت بام، لــه شــدن زیــر قطــار، 
خورده شدن توسط شیر و دایناسور، غرق شدن در وان 
حمام، ذوب شــدن در مذاب آتشفشان و… تعدادی از 
این مرگ های دلخراش به شــمار می آیند. دانشمندان 
پیش بینی کردند در آینده نزدیک به علت بازنشستگی 
موضوع »تابســتان خــود را چگونــه گذراندیــد؟«، از 
موضوع »مرگ بهتر است یا سلفی؟« در کالس های انشا 

بهره برداری می شود .

  صابر قدیمی 
***

راهکارهایی برای کم کردِن عصبانیت 

تا گلبول قرمز هست ، زندگی باید کرد 
هر روز شاهد اعالم آمار ]من درآوردی[ از اقصی نقاط 
پیکــر ]و بیشــتر مغز خالــی[ یک عده ای هســتیم که 
نمی دانیم چقدر صحت دارد. اصال خیلی خیلی ســخت 
بگیریم، ما جزء چند کشــور عصبانی جهان هستیم. از 
آن جایی که پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی کاری 
زمان بر اســت، ما چند راه اصولــی را در چارچوب یک 

برنامه ده ساله تقدیم می کنیم:
1. آموزش صبر و شکیبایی در مدارس

مدرســه به عنوان خانــه ی دوم دانش آموز باید مأمنی 
بــرای یادگیــری صبــر و حوصله باشــد. مثالً شــما به 
عنوان معلــم در حال صحبت هســتید، دانش آموزی 
اجــازه می خواهد تا حرفش را بزنــد. با بی میلی اجازه 
می دهید. دانش آموز می گوید با تمام احترامی که برای 
شــما قائلم با نظرتان مخالفم. شما نیز با تمام احترامی 
که برای دانش آموز قائلید چند تا از پروژه های ناتمام 
جکی چان را بر روی او پیاده می کنید. این لحظه، شما تا 
آخر عمر، صبر و شــکیبایی را به او هنگام صحبت یک 
بزرگ تر می آموزید. فردا این دانش آموز که بزرگ شد 
هیچ وقت دیگر جلوی بزرگ تر دســت به خشونت های 
این چنینی نمی زند، فقط روی کوچک ترها پیاده می کند.

2. خانواده
شــاید بگویید کــه در درجــه ی اول باید خانــواده را 
می نوشــتید کــه باید عرض کنــم، متن خودم اســت 
عالقه ی وافری داشــتم اول مدرســه باشد! حاال شما 
ســاعت پنج صبح بچــه را از خــواب بیــدار می کنید، 
دست و صورتش را می شویید، لباس تنش می کنید، 
موهایش را آب و جارو می کنید و با خود می برید بیرون 
کله پاچــه ای. بچه، اول فکر می کنــد می روید کله پاچه 
بخورید، خوشحال می شود. ولی چند لحظه بعد متوجه 
می شــود که باید جلز ولز کردن سرهای گوسفندان را 
ببیند و متنبه شود اگر خشن باشد عین  همین ها )دور 

از جان یک عده( می سوزد .
3. ترویج صبر از طریق رسانه 

درســت است که کمی تورم و گرانی و بی کاری و عقب 
افتادن قســط و پراید و تحریم و اندکی از این مسائل 
وجود دارد ولی تا وقتی شــقایق هست، سیب هست، 

گالبی هست… چرا نباید صبور بود؟
4. مبارزه با خشونت از طریق اعمال خشونت

ببینید، متاسفانه همه انســان ها که ظرفیت یکسانی 
ندارند. یکســری انسان بی ظرفیت در کشور هستند 
کــه وقتی چندیــن ســال از حداقل حقــوق و مزایای 
محروم اند، یادشــان می رود که زندگی ادامه دارد… 
لبخند بزن هم وطن و… همین دلخوشــی های کوچولو 
مثل وجود اکســیژن و توانایی دم و بازدم هستند که 
زندگی را زیبا می کنند. انصافاً تا گلبول قرمز هســت، 
زندگی نباید کرد؟ خب معلوم است. اگر همین گلبول 
قرمز درخون بایستد چه باید کرد؟ برای دوزار پولی که 

چرک کف دست است خشونت نورزید . 
  علیرضا عبدی )مرسی… اَه.(
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گردشگری

ایرانی ها بدون ویزا به 43 کشور دنیا سفر می کنند 
  گروه گردشگری // فهرست قوی ترین پاسپورت های جهان 
در سال 2023 درحالی اعالم شد که همچنان سه کشور آسیایی 
در جایگاه های برتر این فهرســت به چشــم می خورند.شرکت 
 Henley & Partners مشاوره جهانی شهروندی و اقامت
گزارشــی را درباره برترین پاسپورت های جهان در سال 2023 
منتشر کرد.شهروندان ژاپن با دسترسی بدون ویزا به 193 مقصد 
در سراسر جهان و با پیشــی گرفتن از سنگاپور و کره جنوبی، 
قوی ترین پاســپورت جهان در سال 2023 را همانند چند سال 
اخیر در اختیار دارند.در فهرســت امسال،  گذرنامه کره جنوبی و 
سنگاپور با دسترسی بدون ویزا به 192 مقصد مشترکا در جایگاه 
دوم قرار دارند.اکنون که آسیا و اقیانوسیه محدودیت های سفری 
دوران کرونا را لغو کرده اند،   به نظر می رسد شهروندان این مناطق 
بار دیگر از آزادی سفر به نقاط مختلف استفاده کنند.طبق گزارش 
اخیری که با اســتفاده از اطالعات انجمن بین المللی حمل ونقل 
هوایی منتشر شده، آمار سفرهای جهانی اکنون به 75 درصد سطح 
پیش از همه گیری کرونا رسیده است.در رتبه های پایین تر از سه 
کشور آسیایی،  گروهی از کشورهای اروپایی سایر جایگاه های 
برتر فهرست قوی ترین پاسپورت های جهان را به خود اختصاص 
داده اند؛ آلمان و اسپانیا با امکان سفر بدون ویزا به 190 مقصد در 
رتبه سوم و فنالند، ایتالیا و لوکزامبورگ با دسترسی با 189 مقصد 
در جایگاه چهارم قوی ترین پاســپورت های جهان قرار دارند.
اتریش،  دانمارک، هلند و سوئد همگی در رتبه پنجم قرار گرفته اند 
و جایگاه ششم این فهرست به کشورهای فرانسه،  ایرلند،  پرتغال 
و بریتانیا رســیده است.نیوزلند و ایاالت متحده آمریکا به همراه 
بلژیک، نروژ، سوئیس و جمهوری چک در جایگاه هفتم فهرست 
قوی ترین پاســپورت های جهان به چشــم می خورند.گذرنامه 
ایران نیز در این رتبه بندی در جایگاه 99 قرار دارد. شــهروندان 
ایرانی درحال حاضر امکان دسترسی بدون ویزا به 43 مقصد را 
دارند. سال گذشــته گذرنامه ایران در جایگاه 102 این فهرست 
قرار داشت.شهروندان افغانســتان با دسترسی بدون ویزا به 27 
کشور بار دیگر در پایین ترین جایگاه این فهرست قرار گرفته اند.
فهرســت Henley & Partner یکی از چندین گزارشی 
است که شرکت های مالی برای رتبه بندی پاسپورت های جهانی 
و بر اســاس میزان دسترسی شهروندان به مقاصد مختلف منتشر 
می کنند.گزارش شرکت Henley & Partner امسال 199 
پاسپورت را بر اساس تعداد مقاصدی ارزیابی کرده که شهروندان 
هر کشــور می توانند بدون ویزا به آن ها سفر کنند. این فهرست 
 در طول ســال و با ایجاد تغییرات در سیاست های صدور ویزا به

 روز رسانی می شود .

       *  
گروه گردشگری // اورامان تخت روستایی پلکانی 
در کردســتان است که معماری سنگی و منحصر 
به فرد آن گردشــگران بسیاری را به سمت خود 

می کشاند .
   یکی از دالیلی که ســبب می شود برخی از نقاط 
گردشگری کشور مورد توجه گردشگران قرار گیرد؛ 
معماری منحصر به فرد شهرها و روستاهای آن است. 
این موضوع حتی گویای این است که هر منطقه ای 
که توانسته است معماری خود را حفظ کند، بی شک 
فرهنگ و اقتصاد بومی و آیین و ســنن خود را نیز 
حفظ کرده است.به همین دلیل به هر نقطه ای از کشور 
که برویم و با معمــاری و بافت ویژه و تاریخی آن 
روبه رو شــویم، به همان میزان می توانیم از آیین ها 
و خرده فرهنگ های آن بهره ببریم. البته در بسیاری 

از مناطق در جریان مدرن ســازی و  
نوسازی بخشی از این آیین ها از بین 

رفته است.این در حالی است که 
غلب  ا

روستاها و شهرهایی که توانسته اند 

معمــاری و بافت تاریخی خــود را حفظ کنند، در 
توسعه گردشــگری به ویژه گردشگری روستایی 
حرفی بــرای گفتن دارند.  در ایــن میان بی تردید 
شاید بتوان گفت که ماسوله در استان گیالن حرف 
اول را در ایــن زمینه می زند، به این دلیل که با گذر 
زمان معماری آن دچار تغییر نشده است. اما به جز 
ماسوله روستاهای بسیاری در کشور وجود دارند که 
می توانند به همان اندازه در توسعه گردشگری پیشرو 
باشند. اورامان تخت در کردستان نیز معماری ویژه 
خود را دارد؛ به طوری که حتی گردشگران خارجی 
را به سمت خود می کشاند.اگر تصمیم 
دارید که به این روستا سفر کنید. باید 
برای رسیدن به اورامان تخت در 

کردســتان بعد از نگل از سه راه 

دزلی جاده ای کوهســتانی و زیبا را طی کنید.سپس 
به یک دوراهی می رســید که یکی به گردنه ژاالنه و 
تته و دیگری به اورامان تخت می رسد. به مسیرتان 
به سمت روستای اورامان تخت ادامه دهید. تا به این 
روستای هزارماســوله ای که مدفن پیر شالیار است 
نزدیک شوید. روستایی که بســیاری از خانه های 
ســنگی اش مانند دژی در برابــر تغییرات همچنان 
مستحکم برجا مانده و از معماری سنتی خود دفاع 
می کند.در ابتدای روستا تنها هتل آن قرار دارد. این 
هتل نیز براساس معماری سنتی همین روستا ساخته 
شده است که جای خوشحالی دارد. اما شما می توانید 
از خانه محلی بومیان نیز برای اقامت استفاده کنید؛ 
البته خانه افرادی که تمایل به اجاره آن دارند.برخی از 
اهالی خانه خود را برای مسافران آماده می کنند. نکته 
جالب توجه اینجاســت که برای ورود به خانه های 
معمولی هم باید از پله هایی ســنگی در راهروهایی 
باریک عبور کنید که همین موضوع و تفاوت معماری 
با معماری خانه های شهری دیگر نقاط برایتان جذاب 
است.درکل معماری پلکانی خانه های اورامان تخت 
اعجاب انگیز و زیباســت. خانه ها در این روستا از 
سنگ و به سبک خشکه چین ساخته  شده است که 
روی  هم به صورت پلکانی بنا شده اند. به طوری که 
حیاط هر خانه ســقف خانه دیگری است.در حین 
گشــت و گذار در کوچه های اورامان تخت، اگر از 
پایین به سمت باالدست روستا حرکت کنید؛ از حیاط 
خانه های بســیاری عبور خواهید کرد. تا اینکه در 

باالدست روستا به مسجد سنگی روستا می رسید.
  مسجد سنگی 

   مسجد ســنگی بی نظیری که اوج هنر معماری 

کردســتان را به رخ می کشد. حتی وضوخانه این 
مسجد هم ســنگی و بی نهایت دیدنی است. این 
مسجد در چند طبقه ساخته شده است. نمای بیرونی 
مسجد در مرکز خانه های روستایی اورامان تخت 
همچون دژی به نظر می آید. در و پنجره های مسجد 
از چوب گردو ساخته شده است.درون مسجد 14 
ستون ســنگی قرار دارد که با چوب گردو روکش 
شــده اند. به جز معماری زیبای مسجد، خانه های 
پلکانی اورامان تخت نیز فقط از ســنگ ساخته 
شده اند که از مشخصات منحصر به فرد خانه های 
این روستا به شمار می رود که مانند آن را در هیچ 

کجای دیگر ندیده اید.
  البته در گشــت و گذارتان در روستا آن هم در 
نزدیکــی مقبره پیرشــالیار خانه هایی را می بینید 
که معماری آنها با دیگر خانه ها متفاوت اســت و 
نمای سنتی روستا را بر هم زده است. این خانه ها 
با اســتفاده از تیرآهن، آجر و سیمان ساخته شده 
و معماری سنتی و ســنگی این روستا را کمی از 
حالت یکدست خارج کرده اند.شاید بپرسید مقبره 
پیرشــالیار چه قصه ای دارد که در باال به آن اشاره 
کردیم. اورامان تخت عالوه بر داشــتن جاذبه های 
طبیعی و معماری، جاذبه  آیینی دیگری به نام مراسم 
پیر شــالیار نیز دارند که در نیمه زمستان برگزار 
می شود. اهالی اورامان در این مراسم با لباس های 
 کردی حاضر می شــوند و با موســیقی  عرفانی و 
دف نوازی مخصوص خود این مراســم را برگزار 
می کنند.در باور مردم این منطقه پیر شالیار »شاه بهار 
خاتون« دختر کر و الل شاه بخارا را به حرف زدن 
درآورد. طبق روایت ها »شاه بهار خاتون« کر و الل 

بود و همه پزشکان از درمان او ناامید شده بودند. تا 
این که آوازه  »پیر شالیار اورامی« به بخارا رسید.

پادشــاه بخارا هم شرط کرد که هر کسی دخترش 
را شــفا دهد، او را به عقد وی در آورد؛ درنهایت 
دختر را نزد »پیر شالیار« بردند. وقتی که نزدیک 
روستای اورامان تخت و خانه  پیر شالیار رسیدند، 
صدای نعره  دیوی توجه آن ها را جلب کرد؛ دیو از 
تنوره ای که هم اکنــون اهالی به آن »تنوره دیوها« 
می گویند و نزدیک خانه پیر شالیار است، بر زمین 
افتاد و کشته شد. این ماجرا باعث شد که زبان شاه 
بهار خاتون باز شود و شروع به صحبت کردن  کند. 
پادشــاه دخترش را به عقد وی درمی آورد و مردم 
جشن عروسی بزرگی برای پیرشالیار و بهار خاتون 
برپا کردند. که امروزه سالگرد این مراسم به مراسم 
پیرشالیار معروف است.اگر به اورامان تخت سفر 
می کنید حتما نمای این روستا را در شب از دست 
ندهید و شب مانی را جزو برنامه تان قرار دهید. زیرا 
این روســتا در تاریکی چندین برابر زیباتر از روز 
می شــود. وقتی چراغ خانه ها روشن می شود؛ این 

روستای پلکانی مانند اکلیلی در شب می درخشد.
   بهترین زمان سفر به روستای اورامان

  فصل بهار و به ویژه ماه اردیبهشت بهترین زمان 
سفر به روستای اورامان تخت است. در این فصل 
طبیعت روستا بسیار دیدنی است. اگرچه زمستان 
این منطقه کوهســتانی بسیار ســرد است، اما در 
نیمه بهمن و همزمان با برگزاری مراسم پیرشالیار 
گردشگران بســیاری رهسپار اورامان می شوند تا 

اجرای این مراسم آیینی را از نزدیک ببینند .
  مسیر دسترسی به روستای اورامان تخت

  بــرای رفتن به اورامان از تهــران و با خودروی 
شــخصی می توانید بــا طی کردن مســیر 660 
کیلومتری و عبور از شــهرهای ســاوه، همدان و 

سنندج به سروآباد و سپس به اورامان برسید .

روستایی در ایران که شب ها مانند اکلیل می درخشد

  

گروه گردشــگری // جزایر ناز پدیده ای منحصربه فرد 
و یکی از عجایب هفت گانه قشــم اســت که در یک 
 کیلومتــری ســاحل در احاطه آب هــای فیروزه ای 

خلیج فارس قرار دارد . 
  اینجا درست همان جایی است که می توان بدون هراس 
از غرق شــدن به دل دریــا زد و در آب پیاده روی کرد. 
جزایر ناز از مهم ترین دیدنیهای قشم به شمار می آید و برای 
دیدن آن باید منتظر جزر دریا و پایین آمدن آب شوید. در 
این جاذبه دیدنی می توانید از سکوی صخره ای چشم اندازی 
متفاوت از خلیج فارس، تنگه هرمز، جزیره الرک و ساحل 
قشم را تماشا کنید و طلوع یا غروب آفتاب را از زاویه ای 
متفاوت در دل آب ببینید. در ادامه با ما همراه باشــید تا 
شما را با جزایر ناز، چگونگی شکل گیری و تفریحات آن 
آشنا کنیم؛ تفریحاتی از جنس آفرود سواری، شتر سواری 

و اسب سواری در دریا.
*   جزایر ناز کجاست؟

جزایر ناز از جاهای دیدنی اســتان هرمزگان اســت و 
در جنوب شــرق جزیره قشــم قــرار دارد. این جاذبه 
شگفت انگیز که یکی از سایت های ژئوپارک قشم و یکی 
از عجایب هفت گانه این جزیره به شمار می آید، با فرودگاه 
بین المللی قشم 37/2 کیلومتر فاصله دارد. فاصله جزایر 
ناز با اسکله مسافربری شهید ذاکری، 29 کیلومتری )نیم 
ســاعت( و تا بندر الفت )جابه جایی همراه با خودرو(، 
61 کیلومتر است.ژئوپارک ها مکان های دارای پدیده های 
زمین شناسی جالب توجه هستند که ممکن است عالوه بر 
پدیده های زمین شناسی، دارای آثار تاریخی، بوم شناسی، 
باستان شناسی، میراث فرهنگی و طبیعی دیگر نیز باشند. 
ژئوپارک جزیره  قشم نخستین و تنها ژئوپارک خاور میانه 
است که در سال 2006 میالدی در شبکه  جهانی ژئوپارک ها 
)GGn( در یونسکو به ثبت رسید. ایران پس از از چین، 
مالزی، کره، ژاپن و ویتنام، ششــمین کشور آسیایی است 

که ژئوپارک دارد.ژئوپارک قشم دارای 25 ژئوسایت است 
که در میان آن ها می توان به دره  ستاره ها، کورکوراکوه، بام 
قشم، دره تندیس ها، دره شور، تنگه چاه کوه، نمکدان، کریان، 
 موزه  ژئوپارک، پهنه های گلی، ســاحل کرق، دره قاضی، 
تنگه اولــی، بصیرا، چاکویــر، جزایر نــاز، ژئو لینک، 
باسعیدو، خلیج دیرستان، جنگل حرا، ساحل تخم گذاری 
الک پشــت ها، صخره خرچنگ ها، روستای الفت، غار 
خربس، تاالب پرندگان دو کوهک و تنگه چاهکوه اشاره 

کرد.
*  ویژگی های جزیره ناز قشم

   در زمان جزر چند صخره بیرون آمده در ساحل جزیره 
ناز با باریکه ای از شن های درخشان به جزیره قشم متصل 
می شــود  جزایر ناز متشکل از دو جزیره است. مساحت 
این دو جزیره که ســاحل شــنی ندارند تقریبا سه هکتار 
است. جزایر ناز با دیوارهای صخره ای احاطه شده است؛ 
دیوارهایی که ارتفاع آن ها به پنج تا 10 متر می رســد. در 
زمان جزر چند صخره بیرون آمده در ســاحل جزیره ناز 
با باریکه ای از شــن های درخشان به جزیره قشم متصل 
می شود؛ پدیده ای که دیدن آن هر گردشگری را شگفت زده 
خواهد کرد. این باریکه یــک کیلومتری، تامبولو نامیده 
می شود و گردشگران پس از طی کردن آن به جزایر ناز با 
مساحت حدود 30 هزار متر مربع می رسند؛ مکانی مسطح 
که موج های خروشان بر صخره ها می کوبد و چشم اندازی 
متفاوت و به یادماندنی از خلیــج فارس را به بیننده ارائه 
می کند.در گذشته ماهیگیران برای استراحت به جزایر ناز 
می آمدند. آن ها چند اتاقک نیز برای اســتراحت در این 
جزایر ســاخته بودند که امروزه بقایای آن ها در این مکان 
دیده می شــود. جزایر ناز امکانات رفاهی خاصی ندارد و 
سرویس بهداشتی در فاصله نســبتا زیاد، دست فروشی 
خوراکی و صنایع دســتی )برخی از اقالم و اجناس خیلی 
ضروری(، پارکینگ با سکوی مناسب کمپ جلوی خودرو 

و برق تنها امکانات آن به شمار می آیند.جزایر ناز لوکیشن 
فصل دوم سریال پایتخت نیز بوده است. اگر به خاطر داشته 
باشید در یک قسمت این سریال، خانواده معمولی تجربه ای 
از توقف در کنار دریا و گیر افتادن روی جزیره را داشتند. 
ماشین  آن ها از آب پر و همه چیز خیس شد. این قسمت 
در ساحل زیبای ناز و با توجه به ساعت جزر و مد دریا 

فیلم برداری شده است.
*  دلیل نامگذاری جزیره ناز چیست؟

 )Do KarDaH( »مردم محلی به جزایر ناز »دو کرده   
می گویند؛ یعنی جایی که نیمی از روز به خشکی متصل 
می شود و نیمی از روز در آب قرار دارد. اهالی جزیره نام 
»ناز« را نیز به دلیل رفتاری که از این جزیره دیده اند، انتخاب 
کرده اند. جزایر ناز زمانی که ســطح آب دریا باال می آید، 
تنها از ساحل قشم قابل تماشا هستند؛ اما زمانی که سطح 
آب پایین می رود، راه نسبتا باریکی بین این دو جزیره باز 
می شود؛ مسیری که می توان با پای پیاده طی کرد. در واقع 
دو جزیره قشــم و ناز مدام به ساحل متصل و دوباره جدا 
می شوند؛ درست به همین دلیل به این جزایر، ناز می گویند؛ 
گویی دریا هر روز محکوم به کشیدن ناز این جزایر کوچک 

در نزدیکی ساحل است.
* علت به وجود آمدن جزیره ناز

  شــاید برای شما جالب باشد که بدانید پدیده جزر و مد 
چگونه باعث ارتباط جزیره با خشــکی می شود. جزایر 
ناز در ســمت جنوب قرار دارند و باد از پشــت به آن ها 
مــی وزد. زمانی که باد به جزیره می رســد و به صخره ها 
برخورد می کند از اطراف آن ها پهلو می گیرد و به جای اینکه 
امواج دریا را به سمت ساحل هدایت کند، باعث پیوستن و 

شکافتن آن ها به سمت هم می شود.
*  تفریحات جزیره ناز

- پیاده روی در دریا، عکاسی و ماهی گیری
   قــدم زدن در آب های خلیــج فارس تجربه ای بی نظیر 

است که خاطره آن تا ابد در ذهن شما نقش خواهد بست. 
عمق آب در زمان جزر دریا تا مچ پا هم نمی رسد و شما 
می توانید بدون نگرانی از خیس شدن روی شن های ریز و 
خیس ســاحل راه بروید تا به جزایر ناز برسید؛ شن هایی 
که زیر پای شــما ســر می خورند و احساسی متفاوت را 
در شما برمی انگیزانند. اینجا در محاصره آب های نیلگون 
خلیج فارس، نسیمی خنک را روی گونه های خود حس 
خواهید کرد و رویــای قدم زدن روی آب تحقق می یابد.

عکاسی از چشم اندازهای زیبا یکی دیگر از تفریحاتی است 
که گردشــگران عاشق آن هستند. البته نباید اجازه داد که 
گرفتن عکس های پانوراما و سلفی، لذت تماشای این جاذبه 
حیرت انگیز و جادویی را مختل کند. در مسیر پیاده روی 
از جزیره قشم به جزایر ناز، چند لحظه بایستید، چشمان 
خود را ببندیــد، به صدای برخورد آب با صخره ها گوش 
بسپارید و نفس عمیق بکشید تا هوای دلچسب دریا به عمق 
ریه هایتان نفوذ کند. در این مسیر صدف های رنگارنگ، بچه 
خرچنگ ها با پوست نرم و جلبک های دریا را تماشا کنید. 
تماشای توتیا و انواع دیگری از آبزیان و ماهی ها و همچنین 
پرندگان مهاجر در فصل زمستان از دیگر تفریحات محبوب 
جزایر ناز هستند.در جزایر ناز ماهیگیری نیز رایج است. 
عالقه مندان می توانند با به همراه داشتن وسایل الزم در نقاط 
کمی دورتر از شلوغی، ساعت ها در آرامش به صید ماهی 

بپردازند.
* نقاشی حنا و خرید صنایع دستی

  در جزایر ناز و در مســیر رسیدن به آن می توانید دستان 
خود را به دختران و زنان بومی منطقه بسپارید تا نقش هایی 
زیبا و بداهه با حنا روی دســتان شما خلق کنند. در این 
مسیر افرادی نیز مشغول به فروش صنایع دستی ساخته شده 
از صدف های ریز رنگارنگ هستند. خرید صنایع دستی را 
به هیچ وجه از دست ندهید تا یادگاری از سفر به خانه ببرید. 

* آفرودسواری در جزایر ناز
   آفرودسواری از مهم ترین تفریحات سفر به جزیره قشم 
اســت؛ تفریحی پر هیجان که هوس رانندگی شما را نیز 
برمی انگیزاند. جزایر ناز، بستر طبیعی مناسبی برای آفرود 
سواری دارند و امتیاز مهم دیگر آن ها، واقع شدن در منطقه 
آزاد قشــم اســت؛ همان طور که می دانید در مناطق آزاد 
ایران برای خودروهای خارجی، عوارض گمرکی دریافت 
نمی شود و شما می توانید جدیدترین خودروهای اسپورت، 
لوکس یا شاســی بلند را با قیمت مناســب در این جزیره 
کرایه کنید و از آفرودســواری با به روزترین خودروهای 
جهان لذت ببرید.آفرودبازها در جزایر ناز از تجربه دریفت 
و انجام حرکات چرخشــی و نمایشی در شن های خیس 
لذت فراوانی خواهند برد. به شما پیشنهاد می کنیم که برای 
گیر نیفتادن در شن ها، زمان و مکان مناسب را با استفاده 
از تجربیات افراد محلی انتخاب کنید تا چرخ های خودرو 
در شــن ها فرو نرود و گیر نکند. در زمان آفرود سواری 
مراقب گردشــگران پیاده هم باشید و بررسی کردن برنامه 
 جزر و مد و زمــان باال آمدن آب را فراموش نکنید.برای 

تجربه آفرود در جزایر ناز بهتر است که در حاشیه ساحل 
بمانید و خودروی خود را روی سکوی جزیره نبرید؛ زیرا 
این کار به محیط زیست آسیب می رساند و منظره عکاسی 

برای گردشگران دیگر را خراب می کند.
*  شترسواری و اسب سواری در ساحل

   شترسواری و اسب ســواری در نزدیکی دریا، تماشای 
مناظر زیبا از روی زیــن و حس کردن قطرات آب روی 
صورتتان از آن دســته تجریباتی است که هیچ گاه از یاد 
نخواهد برد. عکاســی از روی اسب و شتر به خصوص در 

زمان غروب آفتاب را نیز از یاد نبرید. 
*  پاراگالیدر، کایــت بورد، پاراموتــور، چتربازی و 

بادسواری
  تماشــای آب های نیلگون خلیج فارس از باال و پرواز 
بر فراز ســواحل جنوبی ایران، تجربه ای معمولی نیست . 
تماشــای آب های نیلگون خلیج فارس از باال و پرواز بر 
فراز سواحل جنوبی ایران، تجربه ای معمولی نیست و به شما 
پیشنهاد می کنیم که آن را از دست ندهید. ورزش های هوایی 
در قشم و به خصوص در جزیره ناز بسیار پرطرفدار هستند 
و هر سال، جشــنواره نمایش های هوایی در این جزیره 
برگزار می شود؛ جشنواره ای که گردشگران بسیاری را از 
سراسر جهان به ســمت قشم و جزایر ناز می کشاند. بستر 
مناسب، منظره زیبای دریا، باد و شرایط اقلیمی مساعد و 
همکاری سازمان منطقه آزاد قشم برای حمایت از رشته های 
هوایی باعث جلب هرچه بیشتر ورزشکاران به ساحل ناز 
شده است و ورزشکاران حرفه ای رشته های هوایی در سایر 
زمان ها نیز می توانند ازین سایت برای تفریح استفاده کنند.
در ساحل جزایر ناز چادرهای دائمی برای اجاره تجهیزات 
و استفاده آموزشــی یا تفریحی از پاراگالیدر وجود دارد 
و شما می توانید به صورت حضوری و با کمک مربیان به 
این تفریح بپردازید. همچنین می توانید پیش از سفر، رزرو 
اینترنتی پاراگالیدر را انجام دهید و تفریح پروازی خود را 
برنامه ریزی کنید. اگر قصد دارید سوار پاراگالیدر شوید، 
لباس بادگیر و کفش مناســب را فراموش نکنید؛ به همراه 
داشــتن یک فلش مموری بــرای دریافت تصاویر ضبط 
شده نیز توصیه می شــود.توجه داشته باشید که برقراری 
کمپ پاراگالیدر سواری به مساعد بودن باد بستگی دارد 
و اســتفاده از سایر ورزش ها با تجهیزات اجاره ای وابسته 

به نوع امکانات و توافق با مربیان و اجاره دهندگان است.
*  جت اسکی، قایق سواری و غواصی در ساحل ناز

   بسیاری از افراد فکر می کنند که قشم در برابر تفریحات 
دریایی جزیره کیش چیزی بــرای ارائه کردن ندارد؛ اما 
فراموش نکنید که هر منطقه زیبایی های مخصوص به خود 
را دارد. جت اســکی و قایق سواری از تفریحات دریایی 
محبوب در جزایر ناز هستند. اگر اهل هیجان هستید، جت 
اسکی را انتخاب کنید و اگر آرامش را ترجیح می دهید به 
سراغ گشت دریایی با قایق به ویژه در زمان غروب آفتاب 
بروید.غواصی در حواشی مرجانی و آبسنگ های اطراف 
جزایر ناز تجربه ای متفاوت و متمایز است. ساحل جزایر 
ناز در جزیره قشم یکی از بهترین سایت های ایران برای 
غواصی به شمار می آید. برای تجربه غواصی در این منطقه 

به مرکز غواصی ســاحل طالیی یا اسکله سوزا مراجعه 
کنید. شما همچنین می توانید از بسته های متفاوت تفریحات 
دریایی استفاده کنید که مجموعه ای ترکیبی از تفریحات 
هستند.از انواع دیگر تفریحات آبی در ساحل ناز می توان به 
شاتل، پاراسل، بنانا و اسکی روی آب اشاره کرد؛ تفریحاتی 
که بنا به فصل و استقبال گردشگران در این منطقه برقرار 
هستند. تفریحات آبی به جز غواصی از ساعت 9 صبح تا 

غروب آفتاب در ساحل در دسترس هستند. 
*   اقامت در جزیره ناز

   در خــود جزیره ناز امکانــات اقامتی وجود ندارد؛ اما 
گردشــگران می توانند در ساحل ناز و حاشیه پارکینگ، 
چادر برپا کنند؛ در این مکان ها امکانات برق و سرویس 
بهداشــتی وجود دارد.  گردشگران همچنین می توانند به 
هتل های نزدیک جزیره ناز مانند هتل ساحل طالیی، هتل 
بوتیک ایرمان، هتل بوتیک فولتون یا مجموعه سیاحتی 
تفریحی اقامتی ســاحل ناز قشم مراجعه کنند. اقامت در 
آپارتمان، ویال، سوئیت شخصی و ده ها اقامتگاه بومگردی 
مانند اقامتگاه محلی لرد سوزا، اقامتگاه بومگردی ساحلی 
فردیس، اقامتگاه بومگردی کاکا، اقامتگاه بومگردی درخت 
ســبز، اقامتگاه بومگردی کلودنگ، اقامتگاه بومگردی 
ستاره، اقامتگاه بومگردی لرد، اقامتگاه بومگردی هودج، 
اقامتگاه بومگردی بادال و اقامتگاه بومگردی گفاره از دیگر 
گزینه های شما هستند.جالب است بدانید که اقامتگاه های 
بومگردی جزیره قشــم تحت نظارت ســازمان میراث 
فرهنگی هستند و قیمت های بســیار مناسبی دارند. این 
اقامتگاه ها با کیفیت خوب بهداشــتی و امکانات مناسب 
همراه با غذاهای محلی شما را با سبک زندگی بومی در 

جزیره آشنا می کنند.
*  بهترین زمان سفر به جزیره ناز

  جزیره قشم دارای آب و هوایی بسیار گرم و شرجی است. 
متوسط دمای این جزیره در گرم ترین زمان سال یعنی از 
اوایــل ماه تیر تا اوایل ماه مرداد، 34 درجه ســانتی گراد 
است و تا 38 درجه سانتی گراد نیز افزایش می یابد. گرما 
و رطوبت در فصل تابستان در قشم به حدی باال است که 
غیربومیان تحمل حتی چند دقیقه  آن را نیز ندارند. متوسط 
دمای سردترین زمان سال از اوایل دی ماه تا اوایل بهمن 
نیز، 18/5 درجه ســانتی گراد، حداقل دما 13/5 درجه 
سانتی گراد و حداکثر دما 23 درجه ساتنیگراد است.با توجه 
به آب و هوای قشــم، بهترین زمان سفر به جزیره ناز از 
اواسط پاییز تا اوایل بهار و به گفته برخی گردشگران فصل 
زمستان است. در این زمان از سال متوسط دما تقریبا 20 
درجه سانتی گراد است و دما از 24/5 سانتی گراد بیشتر 
نمی شود؛ به عالوه این زمان از سال زمان مهاجرت پرندگان 
و الک پشــت ها نیز است و شما می توانید این موجودات 
خارق العاده را در جزیره ناز مشاهده کنید.الزم به ذکر است 
که جزیره قشم در فصل پاییز و زمستان معموال شلوغ است؛ 
اما آب و هوای مطلوب ارزش این شلوغی را دارد. هوا در 
فصل زمســتان در این جزیره به قدری معتدل و دلچسب 
 است که می توانید با لباس هایی خنک در ساحل و خود 

جزیره ناز قدم بزنید .

زیبایی های جزایر ناز 

گروه گردشگری // معاون گردشگری با بیان اینکه امسال 
نوروز با ماه مبارک رمضان مصادف شده است، گفت: سفرها 
به  گونه ای باید انجام شود که حرمت ماه مبارک رمضان حفظ 

شود . 
   معاون گردشگری در این نشست که با حضور اعضای ستاد 
مرکزی هماهنگی خدمات سفر برگزار شد، گفت: الگوی توزیع 
زمانی سفر در ایام نوروز 1402 کاماًل با سال گذشته متفاوت 
است؛ زیرا ماه مبارک رمضان از پنجم فروردین ماه 1402 آغاز 
می شود و در تصمیم سفر افراد تأثیرگذار است، به گونه ای که 

زودتر برای سفر اقدام می کنند یا به تأخیر می اندازند.او همچنین 
تصریح کرد: ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر 16 اسفند 
تا 18 فروردین خدمات خود را به مسافران آغاز می کنند. با 
توجه به تعطیالتی که در ماه بهمن داریم و شروع سفرهای مردم 
در اسفندماه پیش بینی می شود، سفر متوازن تری داشته باشیم. 
اما با توجه به اینکه ایام نوروز با ماه مبارک رمضان مصادف 
شــده است، اقتضاعات و الزاماتی دارد که باید برای آن تدبیر 
شود.رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در ادامه افزود: 
سفرها به  گونه ای باید انجام شود که حرمت ماه مبارک رمضان 

حفظ شــود. باید با همکاری ستاد اقامه نماز کشور به دنبال 
الگویی باشیم تا در این راستا خدمت رسانی انجام شود.معاون 
گردشــگری با بیان اینکه رویدادها و جشنواره های نوروزی 
از پنجم فروردین باید به گونه ای برنامه ریزی شــود که بعد از 
افطار برگزار شود، اظهار کرد: بعد از ایام نوروز 1401 تمامی 
استان های گزارش های نوروزی خود را جمع بندی و برای ما 
ارســال کردند. از مدیران کل استان ها تقاضا داریم مسائلی را 
که استخراج کردند، مرور کنند و برای ایام نوروز 1402 آن را 

برطرف کنند تا دوباره شاهد این مشکالت نباشیم .

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی : 

سفرهای نوروزی باید با حفظ حرمت ماه رمضان باشد

گردشگری



 5
دوشنبه 26 دی 1401

23 جمادی الثانی 1444

سال بیست و دوم شماره  4080

گوشت ماهي و میگو  
حاوي چربي های مفید، پروتئین مرغوب و ویتامین هاي گوناگون است

  روابط عمومی
 اداره کل

شیالت هرمزگان

آزادی ۴3 زندانی به مناسبت والدت حضرت زهرا   )س( در هرمزگان
 گروه حوادث //رئیس کل دادگستری هرمزگان از آزادی 
۴۳ زندانی به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و 

در پی دستور ویژه رئیس قوه قضاییه خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ مجتبی قهرمانی در تشریح جزئیات 
این خبر اظهار کرد: به مناســبت والدت با ســعادت حضرت 
فاطمه زهرا )س( و در پی دســتور ویژه ریاســت محترم قوه 
قضاییه در این رابطه، پس اعالم رضایت شــکات و بازنگری 
دقیق و خارج از نوبت پرونده زندانیان توسط مسئولین قضایی، 
در خصوص آن دســته از مددجویان که واجد شرایط قانونی 
بوده و مشمول تخفیف مجازات، اعسار، تعلیق، آزادی مشروط 

و مرخصی منتج به پایان حبس و دیگر ارفاقات قانونی شده اند، 
پیشنهادات الزم داده شد و در نتیجه جمع بندی ها، با آزادی 43 

نفر از این زندانیان موافقت شد.
  رئیس شــورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: فرآیند 
آزادســازی این تعداد از زندانیان رویکرد اصالحی و تربیتی 
دارد و از آنجاکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، 
این ارفاقات قانونی شامل سارقین سابقه دار، سارقین مسلح، 
قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه و کسانی که به هر نحو امنیت 

مردم را سلب می کنند نشده است.
  قهرمانی همچنین با اشــاره به نقش اعطای آزادی و ارفاقات 

قانونی به مناسبت های ملی و مذهبی در تنبیه و اصالح زندانیان، 
ابراز امیدواری کرد: آزادی این مددجویان در بازسازی اجتماعی 
و استحکام روابط خانوادگی آنان تأثیر گذار باشد و روند اصالح 
و تربیت آن ها را نیز تسریع کند.رئیس کل دادگستری هرمزگان 
همچنین تأکید کرد: اســتفاده از ظرفیت های ارفاقی قانونی و 
مجازات های جایگزین حبس گامــی مؤثر در جهت کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها است که باید با توجه به منویات ریاست 
محترم قوه قضاییه، بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد و الزم 
است رؤسا، دادســتان ها و قضات استان در بهره گیری از این 

ظرفیت ها اهتمام ویژه ای داشته باشند.

در امتداد تاریکی

از روزی که پسر ۱7 ساله ام در فضای مجازی عاشق یک دختر 
۱5 ساله شد فقط ۹ ماه می گذرد که ۴ ماه از این مدت را هم با 
یکدیگر قهر بوده اند، اما در زمان کوتاهی بعد از آن که تصاویر 
عقدکنان پسرم را نیز از طریق شبکه های مجازی دیدم حادثه 

عجیبی رخ داد که اکنون پسرم دل سیاه شده و ...
  زن 40 ســاله ای که بــه اتهام توهین و فحاشــی از خانواده 
تازه عروس شکایت کرده بود با بیان این مطلب به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: حدود 9 ماه قبل پســر 17 ساله ام که 
مشغول تحصیل در هنرستان بود از طریق شبکه های  اجتماعی 
فضای مجازی با  دختر 15 ساله ای آشنا شد که ما از این ارتباط 
بی خبر بودیم. آن ها با ابراز عالقه های احساســی در گروه های 
اجتماعی برای یکدیگر پیام می فرستادند و تلفنی با هم گفت وگو 
می کردند ولی خیلی زود این ارتباط به دیدارهای خیابانی آن ها 
کشید. هنگامی که من و همسرم از این ماجرای تاسف بار مطلع 
شدیم خیلی تالش کردیم تا او را از عواقب و سرانجام این گونه 
ارتباط ها آگاه کنیم ولی او به قول معروف چنان »عاشق« شده 
بود که حرف ها و نصیحت های ما را نمی فهمید. زمانی که درباره 
آن دختر 15 ســاله تحقیق کردیم تازه متوجه شدیم که »هما« 
نسبت فامیلی دوری هم با ما دارد و همسرم از اوضاع اجتماعی 
و اخالقی خانواده او آگاهی داشت. در همین حال پسرم که هنوز 
سربازی نرفته و بیکار هم بود اصرار می کرد که به خواستگاری 
»هما« برویم! ولی ما که می دانستیم که او فقط به دلیل هیجانات 
دوران نوجوانی و احســاس و عاطفه در این سن و سال متوجه 
عاقبت این ماجرا  نیســت به شــدت مخالفت  کردیم تا شاید 
گذشت زمان او را متوجه اشتباهش کند، اما اوضاع بدتر شد و 
درست یک ماه بعد از این موضوع، پسرم از خانه فرار کرد و به 
مکان نامعلومی رفت. ما هم به ناچار گم شــدن فرزندمان را به 
پلیس آگاهی گزارش دادیم. با وجود این خیلی زود دریافتیم که 
»هما« و خانواده اش نیز در این »فرار« نقش دارند چرا که دختر 
آن ها هم در همین فاصله زمانی دیده نمی شد و مادر او اصال ابراز 
نگرانی نمی کرد و مدعی بود که آن دو با هم هستند! خالصه پس 
از گذشت 14 روز، از پلیس آگاهی تماس گرفتند و من در حالی 
»فردین« را دیدم که به همراه »هما« به پلیس آگاهی منتقل شده 
بود. می ترســیدم پدر »هما« بالیی به سر پسرم بیاورد اما آن ها 
بی خیال بودند و با پسرم خوش و بش می کردند. تازه فهمیدم که 
»مریم« )مادر هما( نیز از ابتدا مقدمات فرار آن ها را فراهم آورده 
و از این موضوع اطالع داشته است. هنوز یک هفته بیشتر از این 
ماجرای شــوم نگذشته بود که پسرم دوباره از خانه فرار کرد و 
این بار عکس ها و تصاویر مراسم عقدکنان او را در شبکه های 
اجتماعی دیدم که »هما« را به عقد خودش درآورده بود. من که 
آرزو داشتم روزی با دست خودم لباس دامادی بر تن تنها پسرم 
بکنم امروز حتی در مجلس ازدواج او هم حضور نداشتم. فقط 
اشــک ریختم و به این عشق سیاه نفرین کردم که چگونه پسرم 
همه رویاهای مرا با پرسه زنی در فضاهای مجازی سوزاند و به 
خاکستر تبدیل کرد، اما کاری از دستم برنمی آمد و باید سکوت 
می کردم. تازه متوجه شدم که آن ها مهریه سنگین 500 سکه بهار 
آزادی را برای پسر 17 ساله ام تعیین کرده اند و خرید بسیاری از 
لوازم گران قیمت منزل را هم به عهده پسرم گذاشته اند که هنوز 
در هنرســتان تحصیل می کند. از همان ابتدا یقین داشتم که این 
ازدواج فرجامی نخواهد داشت ولی چاره ای جز حمایت از راه 
دور نداشتم. تا این که مدتی قبل فهمیدم که پسرم از حدود 4 ماه 
قبــل با نامزدش قهر کرده و دیگر به منزل آن ها نمی رود! خیلی 
نگران شدم چون می ترسیدم آن ها این مهریه سنگین را به اجرا 
بگذارند و این پسر را که هنوز به سن جوانی هم نرسیده است به 
مخمصه بیندازند. وقتی پای درددل »فردین« نشستم او آشکارا 
چیزی را بر زبان جاری نکرد اما گفت به نامزدش مشکوک شده 
و همان گونه که در فضای مجازی با او رابطه داشــت، با جوان 
دیگری هم وارد ارتباط نامتعارف شده است. پسرم گفت از طریق 
تلفن همراه یکی از دوستانم، پیامی فرستادم تا نامزدم را امتحان 
کنم! و با پاسخ او فهمیدم که دیگر »هما« به درد من نمی خورد و 
ما نمی توانیم با هم زندگی کنیم! در واقع از آن دختر »دل سیاه« 
شده ام و ... حاال هم چون می ترسیدم که خانواده عروس مهریه 
را به اجرا بگذارنــد به ناچار به منزل آن ها رفتم که موضوع را 
حل کنیم ولی مادر آن دختر با توهین و فحاشی مرا بیرون کرد و 

گفت: دختر من اصالح نمی شود، او همین گونه است و ...

عاشق دل سیاه! 

حوادث جهان

توفان در آمریکا ۹ کشته برجای گذاشت
  وقوع توفان در ایــاالت »آالباما« و »جورجیا«ی آمریکا 
دستکم 9 کشته برجای گذاشته است. همچنین وقوع توفان در 
این دو ایالت آمریکا خســارات گسترده ای نیز به دنبال داشته 
است. نیروهای امدادی ایالتی در تالش برای نجات افرادی بودند 
که در زیر آوار ناشی از تخریب ها گیر افتاده بودند.توفان منجر 
به ســقوط درختان و تیربرق شــده و یک قطار باری را نیز از 
ریل خارج کرده اســت. همچنین خانه های سیار هم در این 
حادثه تخریب شده اند.بر اساس گزارش ها، توفان به خانه های 
مســکونی و واحدهای تجاری آسیب های زیادی وارد کرده و 
سبب قطع برق ده ها هزار نفر نیز شده است.مقامات آمریکا اعالم 
کردند که خسارات ناشی از توفان در دستکم 14 منطقه از ایالت 

آالباما و 14 منطقه از ایالت جورجیا گزارش شده است.
افزایش شمار زخمی های تیراندازی در لندن به ۶ نفر

 پلیس انگلیس از افزایش شــمار زخمی های تیراندازی در 
لندن پایتخت این کشــور به 6 نفر خبــر داد.پلیس انگلیس از 
افزایش شــمار زخمی های تیراندازی لندن پایتخت این کشور 
بــه 6 نفر از جمله دو کودک خبر داد. بر اســاس این گزارش، 
پلیس انگلیس در بیانیه ای اعالم کرد: می توانیم تأیید کنیم که 6 
نفر در حادثه تیراندازی در مسیر فونیکس زخمی شدند. در بین 
زخمی ها یک دختر 7 ســاله حضور دارد که جراحاتش وخیم 
است و در بیمارستان بستری است. پلیس انگلیس در عین حال 
از انجام تحقیقات در خصوص این حادثه خبر داد.الزم به ذکر 
است که پلیس لندن پیش از این اعالم کرده بود: در تیراندازی 
در مرکز پایتخت انگلیس 4 نفر زخمی شدند.به گزارش گاردین، 
پلیس مترو پلیتن در این خصوص اعالم کرد: 4 نفر در حادثه 
تیراندازی بیرون از یک مراســم تدفین در شمال لندن زخمی 
شــدند. مجروح شدگان این حادثه 3 زن 41، 48 و 54 ساله و 
نیز یک دختر بچه 7 ساله هستند.پلیس انگلیس در این باره ادامه 
داد: حادثه در »جاده فونیکس« )Phoenix Road( نزدیک 
به ایستگاه »یوستن« )euston( رخ داد و زخمی شدگان نیز 
به بیمارستانی نزدیک منطقه حادثه اعزام شدند.کارآگاهان در 
لندن در این باره اعالم کردند که تیراندازی نزدیک کلیســایی 
اتفاق افتاد که در حال برگزاری مراسم تدفین بود.تا کنون حال 
زن 48 ساله وخیم گزارش شده است.نیروهای امنیتی و پلیس 
لندن منطقه حادثه را به محاصره خود درآورده و از عبور و مرور 
در آن جلوگیری می کنند.پلیس همچنین اعالم کرد که تا کنون 
ضارب یا ضاربین این حادثه بازداشت نشده و تحقیق و تفحص 

در این ارتباط آغاز شده است.

دستبند پلیس بردستان عامل تیراندازی به شرکت تولیدی در هرمزگان 
  گروه حوادث// با هوشیاری و سرعت 
عمل پلیس هرمزگان عامل تیراندازی به 
یک شرکت تولیدی ،شناسایی و در یک 

عملیات پلیسی دستگیر شد. 
   به گزارش خبرنگار دریا، فرمانده انتظامی 
استان هرمزگان در تشــریح این خبر بیان 
داشت: در پی وقوع یک فقره ایجاد ناامنی و 
تیراندازی به یک واحد کارخانه معدن سنگ 
در حوزه ســرزمینی شهرستان بندرعباس 
و متواری شــدن عامل تیراندازی، پیگیری 

موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس 
قرار گرفت.

  ســردار غالمرضا جعفری افزود: مأموران 
پلیس  امنیت عمومی اســتان با تالش همه 
جانبه و گشت زنی های هدفمند در محل، 
با کار اطالعاتی و بهره گیری از شیوه های 
پلیس عامل تیراندازی را شناسایی و ضمن 
هماهنگی با مقــام قضایي در یک عملیات 

ضربتی متهم را دستگیر کردند. 
 این مقام انتظامی اســتان اظهار داشــت: 

در بازرســی از محل و مخفیگاه متهم یک 
قبضه اســلحه شــکاری که در تیر اندازی 
بکارگیری شــده بود کشف و ضبط و متهم 
در بازجویی های بعمل به جرم ارتکابی با 
انگیزه مشکالت مالی بدلیل اخراج از شرکت 

مورد نظر و بیکاری اعتراف کرد . 
  فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان با تأکید 
براینکه استان هرمزگان جایی برای جوالن 
هنجارشــکنان و اراذل و اوباش نیســت، 
خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل 

پرونده جهت سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با 

قرار مناسب روانه زندان شد.

 گروه حوادث// سرپرســت یگان حفاظت منابع آبزیان  
شــیالت هرمزگان از توقیف 7۰  فروند شناور متخلف و 
بدون مجوز صیادی در آبهای هرمزگان درنه ماهه نخست 
امسال توسط یگان حفاظت منابع آبزیان اداره کل شیالت 

هرمزگان خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا، سروان مهرداد رامش جان با اشاره 
به کمبود شدید نیروی انسانی و تجهیزات در این یگان در کنار 
گستردگی نوارســاحلی هرمزگان،برخورداری این استان از 
بزرگترین ناوگان صیادی کشور ، بیشترین صیاد و بنادر صیادی 
در سطح کشور گفت: حفاظت از منابع و ذخایر آبزیان در آبهای 
تحت حاکمیت جهموری اسالمی ایران و همچنین ایجاد آرامش 

دریا در حوزه صید و صیــادی از مهمترین وظایف این یگان  
است که با تعصب و تالش مجموعه شیالت هرمزگان  با وجود 
همه کمبود و کاســتی ها به بهترین شکل ممکن در حال انجام 
است.وی افزود: تاپایان آذرماه سال جاری  70  فروند شناور 
صیادی متخلف و 16 فروند شناور بی هویت توقیف شده است.

  رامش جان با بیان اینکه برای کلیه شناورهای توقیفی پرونده 
تشکیل شده است گفت : این میزان توقیفات یگان حفاظت منابع 
آبزیان شــیالت هرمزگان پس از تشکیل پرونده به کمیسیون  
تخلفات شــیالت هرمزگان و یا  برحسب نیاز به دستگاه قضا 

معرفی شده اند.
  سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان کشف 

71 جفت تخته ترال قایق، 65 دستگاه تور ترال قایق، سه جفت 
تخته ترال لنج، یک دستگاه تور ترال لنج، 8 دستگاه پرساین و 
هزار و 213طاقه تور منوفالمنت را از مهمترین کشفیات یگان 
حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان در نه ماه نخست سال 

جاری خواند.
  ســروان رامش جان با اشاره به دستگیری  92 نفر متهم در این 
مدت گفت: بیش از 40  پرونده به کمیسیون تخلفات صید و صیادی 
معرفی شده و  بخشی نیز  به مراجع ذی صالح معرفی شده اند.وی 
تاکید کرد: شماره تلفن  ستاد یگان استان07633331434 آماده 
دریافت هر گونه اخبار و اطالعات در راستای صید و صیادی و 

خدمات رفاهی به جامعه صیادی است.

در نه ماهه نخست سال جار ی محقق شد

توقیف 70 فروند شناور متخلف و بدون مجوز صیادی در آب های هرمزگان

  گروه حوادث// فرمانده مرزبانی استان 
هرمزگان از کشف ۸۰ هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق در سواحل شهرستان بندرعباس 

خبر داد. 
  سردار بهادر اســماعیلی گفت: مرزبانان 

پایگاه دریابانی بندرعباس پس از کســب 
خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت به 
وسیله مشک های پالستیکی در سواحل این 
شهرستان،برای بررسی موضوع به محل اعزام 
شدند. سردار اسماعیلی گفت: قاچاقچیان با 

مشاهده مرزبانان با بریدن طناب مشک های 
متصل به شناور از محل متواری و ماموران 
موفق شدند در این عملیات 2عدد محفظه 
پالســتیکی حاوی 80 هزار لیتر گازوئیل 

قاچاق را کشف کنند.

  به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
او بــا بیان اینکه تالش برای شناســایی و 
دستگیری متهمان ادامه دارد، گفت: ارزش 
 سوخت های قاچاق 16 میلیارد ریال برآورد

 شده است.

کشف ۸۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل بندرعباس 

آگهی مزايده  
آگهــی مزایده مرحله اول اجراي احکام مدني دادگســتري شهرســتان حاجي آباد بموجب پرونده کالســه 
140140920000067701 صادره از شعبه اول حقوقي شهرستان حاجي آباد یک باب مغازه فاقد سند متعلق به 
محکوم علیه حمید فوالدي واقع در شهرستان حاجي آباد کوچه جهاد، با قولنامه عادي و پروانه ساختماني تجاري 
به شماره 10716 مورخه1393/12/04 و پایانکار به شماره 5857 مورخه1394/09/08 ، اعیاني به مساحت 25/44 
مترمربع ، با مشخصات ساختماني : دیوار بنایي بلوکي باربر با اسکلت بتني، سقف تیرچه و بلوک، نماي داخلي 
 ســرامیک و گچ کاري، درب ورودي فلزي، کف ســرامیک و همچنین داراي یک فقره انشعاب برق 25 آمپر 

مي باشد. با عنایت به موقعیت، مساحت، کیفیت مصالح مصرفي، عمر سازه، که در حال حاضر در ید محکوم علیه مي باشد بدون در نظر 
گرفتن هر گونه بدهي احتمالي به اشخاص حقیقي یا حقوقي و سایر نهادها و موسسات دولتي و خصوصي، ارزش پایه ملک مورد نظر با 
احتساب عرصه جهت انجام مزایده، جمعا به مبلغ 1،550،000،000ریال) یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال (برآورد و کارشناسي 
گردیده است، که ملک ذکر شده با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبي در اجراي احکام حقوقي شهرستان حاجي آباد با قیمتهاي مذکور 

شروع و به فروش مي رسد.
1 - حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است . 2- کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبال ده درصد بهاء و ارزیابي را به حساب سپرده دادگستري تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند.

4- پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و الک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روي 
پاکت تا آخر وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 به اجراي احکام دادگستري تسلیم شود. )ضمنا شرکت کنندگان به صورت في 
المجلس نیز میتوانند در مزایده شرکت نمایند ( 5- با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خالف شرایط آگهي و همچنین پیشنهاداتي 

که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد . 6- اجراي احکام در قبال پیشنهادات مختار است.
7- پیشنهاد در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع و 

برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد مینماید.
8- در صورتي که برنده تا یک ماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضاي مهلت از پرداخت بهاء خودداري نماید و کسر احتمالي قیمت و 
خسارت از تجدید نظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا 

شرکت در مزایده براي کسب اطالعات بیشتر مي توانند به اجراي احکام دادگستري حاجي آباد مراجعه نماید.
قدرت اله فراز - قاضي شعبه اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان حاجي آباد

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی دعوت مجمع عمومی

مجمــع عمومی انجمن صنفی مذکور ســاعت 
19:00 روز دوشــنبه 1401/11/17 در محــل 
پارسیان به نشــانی پارسیان روستا قاسم عالی 

مسجد امام محمد شافعی برگزار می گردد.
از کلیــه کارگران عضو شــاغل در صنف مربوط 

دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
دستورجلسه :

1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره 
و بازرسان 

هیات مدیره: 
1- حسین هوشیار 2- وحید صمدی

 3- محسن هوشیار 

  انجمن صنفی کارگری رانندگان
 حمل و نقل وسایل نقلیه سنگین کاال 

شهرستان پارسیان

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت اول - شرکت تعاونی مسکن مهر عدالت میناب 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی مسکن مهر عدالت میناب در ساعت 18 
روز پنج شنبه مورخ 1401/11/27 و در محل مسجد واقع در مجتمع مسکن مهر رضوان برگزار می گردد. 
از کلیه اعضا دعوت می شود تا در ساعت مقرر جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور به هم رسانند. کلیه افرادی که کاندیدای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی می باشند باید تا تاریخ 

1401/11/4 درخواست خود را به دفتر شرکت تحویل نمایند. 
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرای وکالتی هر 
عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی 
می بایســت به همراه نماینده خود در محل دفتر شرکت حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگ 

ورود به مجمع را دریافت دارند. 
دستور جلسه : 1- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1402

رئیس هیئت مدیره محمد علی رحیمی 2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
تاریخ انتشار : 1401/10/26



در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش
 اطراف محل را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

دوشنبه 26 دی 1401

23 جمادی الثانی 1444

سال بیست و دوم شماره  4080

شهرستان

  سعیده دبیری نژاد  گروه شهرستان// استاندار 
هرمزگان پس از دیدار بــا معاون وزیر علوم، 
ارتقا دانشکده  از تصویب  تحقیقات و فناوری 
علوم و فنون دریایی بــه پردیس بین المللی 
علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان خبرداد 
و گفت: در این جلسه با احداث دانشکده هنر 
میناب نیز موافقت شــد و مورد تصویب قرار 

گرفت. 
  بــه گزارش خبرنــگار دریا، تفاهــم نامه ارتقاء 
ظرفیت های آموزشی استان در دیدار مهندس مهدی 
دوستی استاندار هرمزگان با دکتر قاسم عمو عابدینی 
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
به امضا رسید. در این نشست استاندار هرمزگان با 
برشــمردن ظرفیت های ویژه استان در حوزه های 

دریا، صنایع مختلف، هنر، گردشگری و صنایع دستی 
گفت: آمایش رشته های دانشگاهی و ارتقای سطح 
دانشــگاه های استان با محوریت دانشگاه هرمزگان 
ضرورت دارد همچنین تعریف رشته های دانشگاهی 
متناسب با ظرفیت ها و احداث دانشگاه های مرتبط با 
پتانسیل های استان از مطالبات مردم است که ما نیز 
برای تحقق آن با جدیت پیگیری و حمایت می کنیم. 
مهندس دوستی با اشاره به رایزنی های انجام شده 
درخصوص تفاهم نامه ارتقاء ظرفیت های دانشگاهی 
استان اظهار داشــت: پس از پیگیری های مکرری 
که انجام شــده بود در این جلسه تفاهم نامه ارتقای 
دانشکده علوم و فنون دریایی به پردیس بین المللی 
علــوم و فنون دریایی دانشــگاه هرمزگان به امضا 
رســید و جوانان اســتان می تواند از این ظرفیت 

مناســب بهره مند شوند همچنین مقرر شد با ارتقای 
این دانشکده به پردیس بین المللی، چندین دانشکده 
ذیل آن شــامل دانشکده علوم انسانی بین رشته ای 
دریایی، دانشــکده علوم و فناوری محیط زیست 
دریایی، دانشکده مهندسی و علوم کاربردی دریایی و 
دانشکده علوم و فناوری های زیست دریایی تعریف 
شــوند. وی دیگر بند مهم این تفاهم نامه را صدور 
مجوزهای الزم توســط معاونت آموزشی وزارت 
علوم برای ایجاد رشته های برنامه محور در دانشگاه 
هرمزگان عنوان کرد و ادامه داد: همچنین به منظور 
توسعه رشته ها متناســب با ظرفیت ها و نیازهای 
استان و کشور مقرر شد اســتانداری هرمزگان در 
ایجاد و توسعه زیر ساختهای مورد نیاز با دانشگاه 
هرمزگان همکاری کند و ظرفیت های دستگاه های 

دولتی، صنایع و شرکت ها را جهت ایجاد و تقویت 
این زیرساخت های دانشگاهی پای کار آورد. 

  نماینده عالی دولت در استان هرمزگان توجه ویژه 
به آمــوزش زنان خانه دار را نیــز جزو اولویت ها 
برشــمرد و گفت: به منظور توسعه سرمایه انسانی و 
حمایت از زنان خانه دار ۱۰ رشته تحصیلی مجازی 
ویژه زنان خانه دار در مجتمع آموزش عالی میناب 
راه اندازی می شود.وی راه اندازی دوره های کاردانی 
در مجتمع آموزش عالی میناب را در مســیر تحقق 
ســایر ماموریت های این تفاهم دانســت و تاکید 

کرد: رشــته های کارشناســی حرفه  ای، متناسب با 
ماموریت های مجتمع آموزش عالی میناب نیز تعریف 
خواهد شد و از ســوی دیگر اجرای پایلوت نظام 
جامع آموزش کشــاورزی ۲-۳ در مجتمع آموزش 

عالی میناب مصوب گردید. 
  استاندار هرمزگان جایگاه شهرستان میناب را بعنوان 
مرکز هنر استان مهم برشمرد و گفت: با توجه به ظرفیت 
ویژه شهرستان میناب در رشته های مختلف هنرهای 
دستی، نمایشی، آیینی و... احداث دانشکده هنر میناب 

نیز مورد موافقت قرار گرفت و تصویب شد. 

استاندار هرمزگان:

احداث دانشکده هنر میناب تصویب شد

آگهی تجدید مزایده شهرداری جناح
شهرداری جناح در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر جناح به شماره 23 مورخ 1401/5/1 نسبت به فروش  
 15 قطعه اراضی تفکیکی در مالکیت خود بصورت تجدید مزایده و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( اقدام نموده وجهت کسب اطالعات بیشتر با  شماره تلفن های 2-07644344061) داخلی6( تماس حاصل نمایند.
مهلت دریافت اسناد از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: از تاریخ 1401/10/19 ساعت 10 لغایت تاریخ 
1401/11/1 ساعت 19   آخرین مهلت ارسال و بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: 1401/11/11 

ساعت 19.  زمان بازگشایی پیشنهادات: تاریخ 1401/11/12 ساعت 8 . 
شماره مزایده در سامانه تدارکات الکرونیکی دولت )ستاد( :  2001092396000002 

نوبت دوم

سایر شرایط: 1- مبلغ تضمین شــرکت در مزایده به یکی از صورتهای واریز نقــدی به شماره حساب 214855932 نزد بانک 
کشاورزی بنام سپرده شهرداری جناح  یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول می باشد. 2- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
3 - شهرداری جناح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. 4- به پیشنهادات مبهم، مشروط، بدون سپرده و  ناقص ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.5- هزینه چاپ آگهی، قیمت گذاری کارشناسی و نقل و انتقال سند به عهده برنده مزایده می باشد.
 6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده ذکرگردیده است.      

 شهرداری جناح

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ابعاد قطعه
و قوسی به اندازه 9/1 غرب: 19/28شمال:23/78 شرق :24/16 جنوب: 12/33 

22*14
22*14
22*14
22*14
22*14
22*14
22*14
22*14
22*14
22*14

شمال7 متر+قوس11-شرق15-جنوب14-غرب22 
شمال14 - شرق15-جنوب 7+قوس11-غرب22
شمال7+قوس11-شرق18-جنوب14-غرب25

25*14

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )ریال(
219.385.000
98.560.000
106.260.000
98.560.000
106.260.000
98.560.000
106.260.000
98.560.000
106.260.000
98.560.000
106.260.000
107.100.000
110.075.000
128.760.000
117.250.000

بهای کل )ریال(
4.387.700.000
1.971.200.000
2.125.200.000
1.971.200.000
2.125.200.000
1.971.200.000
2.125.200.000
1.971.200.000
2.125.200.000
1.971.200.000
2.125.200.000
2.142.000.000
2.201.500.000
2.575.200.000
2.345.000.000

بهای 
واحد)ریال(
8.900.000
6.400.000
6.900.000
6.400.000
6.900.000
6.400.000
6.900.000
6.400.000
6.900.000
6.400.000
6.900.000
7.200.000
7.400.000
7.400.000
6.700.000

موقعیت
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 

کاربری
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی

مساحت
493
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308

297.5
297.5
348
350

شماره قطعه
145
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
132
134

  آگهی دعوت از بستانکاران شرکت همیار سبز هرمز قشم
آگهی دعوت از بســتانکاران شرکت همیار سبز هرمز قشم )مســئولیت محدود( به شماره ثبت 4684 و 
شناســه ملی 14004577730 در اجرای ماده 215 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت همیار سبز 
هرمز قشم در حال تصفیه ) با مسئولیت محدود ( به شماره ثبت 4684 و شناسه ملی 14004577730 که آگهی انحالل 
 آن در صفحه 94 روزنامه رســمی کشــور به شــماره 22631 مورخ 1401/09/07 درج گردیده است، دعوت به عمل 
می آید تا ظرف مدت حداکثر یک ســال از تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه 
آقای محمد رضا امیری به شماره همراه 09171610948 مستقر در آدرس بندرعباس - چهارراه نخل- طبقه فوقانی بانک 
ملت- سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان کدپستی 7916899159 مراجعه فرمایند. بدیهی است شرکت و 

مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت. 

مدیر تصفیه شرکت همیار سبز هرمز قشم ) مسئولیت محدود( 
در حال تصفیه - محمدرضا امیری

 نوبت دوم

در نشست بررسی زیرساخت های حوزه بهداشت 
و درمان در شرق هرمزگان مطرح شد

تاکید فرماندار بر کمبودهای درمانی میناب 
 گروه شهرستان// فرماندار ویژه میناب گفت: میناب به عنوان 
شهرســتانی ارائه خدمات درمانی آن مختص شهرســتان های 
فراتر از خودش هســت باید بیشــتر مورد توجه قرار گیرد. 
مجید سلحشــور فرماندار ویژه میناب در نشســت بررســی 
زیرســاخت های حوزه بهداشــت و درمان در شرق هرمزگان 
به ویژه میناب با حضور رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به کمبودها و نیازهای الزم در 
حوزه بهداشت و درمان میناب عنوان کرد: میناب تنها شهرستانی 
است که بیش از ۲۶۰ نقطه روستایی دارد، از این حیث شباهت 
خاصی به استان سیســتان و بلوچستان دارد.وی با بیان اینکه 
جنس همه مشکالت این شهرستان در همه حوزه ها به خصوص 
بهداشت درمان، جنس روستایی است افزود: اساسا نگاه وزارت 
بهداشــت و سازمان برنامه و بودجه در تقسیم منابع و امکانات 
در مناطق روستایی متناسب با وضعیت ما نیست، استاندارد های 
الزم و تعریف شده نسبت به جمعیت منطقه پاسخگوی نیازها 
نیستند. به گفته سلحشور، این مناطق، مناطقی هستند که اکثرا 
نقاط جمعیتی و روستایی آنان بسیار زیاد است که در این حال 
شــاید جمعیتی که در برخی از مناطق وجود دارد پاسخگوی 
آن اســتاندارد تعریف شده نمی شود. معاون استاندار هرمزگان 
عنوان کرد: جنس مشــکالت موجود شرق هرمزگان شبیه به 
اســتان سیستان و بلوچستان است که علیرغم همه تالش های 
متولیان امر در دانشگاه علوم پزشکی استان، مشکالتی مردم این 
مناطق را بسیار آزار می دهد.وی تصریح کرد: کمبود آمبوالنس 
یک معضل الینحل و بسیار خطرناک است، بارها برای بیماران 
ما، شهرســتان های اطراف و حتی جنوب کرمان که از مراکز 
درمانی میناب خدمات دریافت میکنند دچار مشکل شده اند. 
سلحشور با اشــاره به اینکه میناب به عنوان شهرستانی ارائه 
خدمات درمانی آن مختص شهرســتان های فراتر از خودش 
هست باید بیشــتر مورد توجه قرار گیرد، گفت: این نگاه در 
وزارت بهداشت نهادینه نشده است و میناب فقط در حد همان 
یک شهرســتان دیده می شود، در تقســیم منابع و اعتبارات با 
مشکل مواجه هستیم.به گزارش خبرگزاری موج، گفتنی است، 
حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اســالمی در ســفر یک روزه به میناب از بیمارستان 
حضرت ابوالفضل)ع( و پروژه بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی این 

شهرستان بازدید کرد.

خبر

  

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی 

تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- باغ کنار دوازده امام مسجد رگو محله سنگی به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 

8344/59 مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده  پالک 7- اصلی واقع در رودان دهبارز  هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
2- باغ مشهور به امامی پنج موقوفه مسجد گشوئیه  به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 3610مترمربع ملکی متصالحین 

رودان قسمتی از باقیمانده  پالک 12- اصلی واقع در گشوئیه رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
3- باغ مشهور به امام موقوفه مسجد گشوئیه  به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 4638/97مترمربع ملکی متصالحین 

رودان قسمتی از باقیمانده  پالک 12- اصلی واقع در گشوئیه رودان  هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
4- باغ مشهور به امامی دو موقوفه علی سالمیان به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 4403/19 مترمربع ملکی 

متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده  پالک 12-اصلی واقع در گشوئیه رودان  هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد
5- باغ مشــهور به امامی موقوفه مســجد گشوئیه به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 20687/79مترمربع ملکی 

متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده  پالک 12-اصلی واقع در گشوئیه رودان  هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد
6- باغ مشــهور به امامی موقوفه مســجد گشوئیه   به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 920/30 مترمربع ملکی 
متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده  پالک 12-اصلی واقع در گشوئیه رودان  هرمزگان حقوق ارتفاقی  با حق عبور از ضلع شمال مورد تقاضا به طرف جنوب برابر عرف معمول محل .

52/م الف 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/10 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/26 

یحیی شیروانی- رئیس اداره ثبت اسناد رودان 

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی  آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

  گروه شهرستان// رییس جمعیت هالل احمر شهرستان 
قشــم گفت: خانه هالل روستای هفت رنگو در غرب این 
جزیره برای نخســتین بار به عنوان یک مدل جدید از 
خدمت برای استفاده از ظرفیت های این جمعیت در حوزه 
داوطلبی و توجه به توانمندسازی جوامع محلی ارتقا پیدا 

می کند. 
  احمدنور سرودی اظهار داشت: خانه های هالل مناسبت ترین 
روش برای توانمندسازی ساکنان مناطق روستایی در این جزیره 
هســتند که نقش موثری در تامین نیازهای اقشار آسیب پذیر 
و محرومان دارند.وی ادامه داد: با ارتقا و توســعه این خانه ها، 
مشارکت و فعالیت افراد در سطح یک روستا یا یک محله، بدون 
نیاز به مراجعه به مراکز محدود و مشــخص، قابلیت ساماندهی 
و بهــره برداری پیدا می کند کــه نمونه های متعدد و موفق این 
مشارکت را می توان در حضور خانواده ها در فعالیت های این 

خانه های هالل جستجو کرد.
  رییس جمعیت هالل احمر قشــم با بیــان اینکه خانه های 

هالل احمر مرکزی داوطلب محور است، گفت: خانه های هالل 
وابســته به جمعیت هالل احمر است که با ساختار، امکانات و 
فعالیت های داوطلبانه در ســطح محالت شهرستان  ها و نقاط 

روستایی با اولویت مناطق حادثه خیز تاسیس می شوند.
  ســرودی هدف از تاســیس این خانه ها را تقویت رویکرد 
جامعه- محله محوری در پاســخگویی بــه حوادث و ارتقای 
سطح تاب آوری جامعه و گسترش فعالیت های داوطلبانه و بشر 
دوستانه از طریق ارتقای سطح آگاهی عمومی و افزایش آمادگی 
جوامع محلی در برابر سوانح، کاهش آسیب پذیری با رویکرد 
تاب آوری و توســعه ظرفیت های داوطلبانه در جوامع محلی 
و مســئولیت های اجتماعی برشمرد.وی اضافه کرد: خانه های 
هالل، خود نوعی هالل احمر کوچک به شــمار می روند که در 
سطح شهرها از سوی مردم، خیرین و نیکوکاران و با همکاری 
شهرداری ها، مســاجد و اصناف و در سطح روستاها از سوی 
دهیاران، بخشداران و با مشارکت فرمانداری ها، شعب جمعیت 
هالل احمر تجهیز و مدیریت می شوند که با تشکیل این خانه ها 

تمام ظرفیت های خدمت رسانی جمعیت هالل احمر مبتنی بر 
نیاز هر منطقه احصا و به کار گرفته می شود.

  به گزارش ایرنا، خانه  های هالل همه خدماتی که در ساختار 
رســمی جمعیت ارائه می شــود را از طریق توان و مشارکت 
داوطلبــان در منطقه جغرافیایی محــدود ارائه می کند و ضمن 
تقویت پایگاه اجتماعی جمعیت به عنوان بزرگترین ســازمان 
مردم نهاد کشور، موجب افزایش آمادگی جوامع محلی در برابر 
مخاطرات می شود. این اقدام به عنوان یکی از اهداف بلند مدت 
جمعیت هالل احمر که ایجاد فرهنگ خود امدادی در جامعه بوده 

را در دسترس قرار داده است.
 ترویج فرهنگ صلح،   نوعدوستی و مهرورزی به مردم از اهداف 
اصلی تاســیس خانه  های هالل محســوب می  شود که باعث 
ارتقای سطح تاب  آوری اجتماعی و آمادگی عمومی در مواجهه 
با بالیا می  شــود. تحقق شعار داوطلب  محوری و بهره  مندی از 
مشارکت افتخاری و داوطلبانه افراد متقاضی فعالیت در جمعیت 

هالل احمر از اهداف تاسیس خانه  های هالل است.

تحول خدمت در خانه  هالل روستای »هفت رنگو« قشم   

  گروه شهرستان// معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: سطح اِشــغال هتل های این جزیره در حال حاضر به ۹۰ 

درصد رسیده است. 
  مرتضی رمضانی گالشی با اشاره به اینکه به صورت میانگین سطح اشغال 
هتل های این جزیره در سال جاری حداکثر ۶۰ درصد بود اظهار کرد: این 
میزان به علت افزایش سفرها در روز های گذشته به علت مناسب بودن 
وضعیت جوی جزیره نســبت به سایر نقاط به حداکثر ۹۰ درصد رسیده 
اســت.وی اضافه کرد: ارتقای کیفی خدمات در هتل ها به گردشــگران 
از جمله اهداف پیش روی این ســازمان است که در این راستا به دنبال 
درجه بندی، استاندارد سازی، هتل ها و مراکز ارائه خدمات گردشگری در 
آینده نزدیک هستیم. رمضانی گالشی یادآور شد: استاندارد سازی مراکز 
خدمات دهی به گردشگران و متناسب کردن قیمت دریافتی از گردشگر با 
خدمات ارائه شده، از مهمترین اهداف اجرای این مهم است و در این راستا 
قیمت تمام شده خدمات را دنبال می کنیم.وی افزود: ۲ هتل در کیش با 
۸۰۰ تخت حداکثر تا اردیبهشــت سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسد و 
روند ساخت و ساز هتل در کیش به صورتی است که در چهار سال آینده 
۲۰ هزار تخت به مجموع تخت های فعلی این مراکز اقامتی جزیره اضافه 
می شود.به گزارش ایرنا، یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۹۰۸ مسافر در ۹ ماه 
نخست امسال وارد این جزیره شده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل حدود هشــت درصد افزایش دارد.۹۸۳ هزار و ۶۹۲ نفر از مسافران 
ورودی این جزیره ســال جاری از طریق خطوط هوایی و ۲۰۸ هزار و 

۴۷۷ نفر نیز از طریق مسیرهای دریایی وارد جزیره کیش شده است.

90 درصد ظرفیت 
هتل های کیش تکمیل شد

 سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// مدیر بنادر و دریانوردی 
شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: گواهینامه های سیستم 
مدیریت یکپارچه)IMS( بنادر شهید باهنر و شهید حقانی 

برای پانزدهمین سال متوالی تمدید شد.
  بــه گزارش خبرنگار دریا؛ حمیدرضا محمد حســینی تختی با 
اشــاره به پایان  کار ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه در 
بنادر شــهید باهنر و حقانی، افزود: گروه ممیزی شرکت IMQ با 

حضور در واحدهای اداری و عملیاتی، به بررســی موارد مربوطه 
مطابق با الزام های یاد شــده پرداختند.وی هــدف از اجرای این 
ممیزی را حصول اطمینان از عملکرد و انطباق مدارک و ســوابق 
 ISO ۴5۰۰۱:۲۰۱۸ و ISO ۹۰۰۱:۲۰۱5  و ISO با الزامــات
۱۴۰۰۱:۲۰۱5 عنــوان کرد و گفت : نتایج حاصله از این ممیزی 

منجر به تمدید مجدد گواهینامه های مزبور شد.
 مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شرق هرمزگان از نقاط 

قوت این ممیزی را اجرای مانور ترکیبی با حضور نمایندگان سایر 
بنادر ، انجام ممیزی داخلی اثربخش، عملکرد خوب بندر شــهید 
حقانی  بعنوان بزرگترین بندر مسافری  کشور و توجه مناسب به 
مسائل مربوط به جلوگیری از آلودگی دریا عنوان کرد.الزم به ذکر 
است؛ سیستم مدیریت یکپارچه )IMS( (تمام قسمت های سیستم و 
فرآیندهاي سازمان را در یک چارچوب کامل ادغام وسازمان را 
متعهد می کند تا به عنوان یک واحد با اهداف مشترک فعالیت نماید.

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه بنادر شرق هرمزگان برای پانزدهمین سال
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فروردین :
روز بســیار پرکاری در پیش  رو دارید، اما غم به دل 
خــود راه ندهید چرا که به رغم حجــم زیاد کارها، 
انرژی سرشاری دارید و از انجام کارهای امروز خسته 
نخواهید شد. پولی که انتظارش را نداشتید به دست شما می رسد. به 
صالح شماست که تمامی این پول را خرج نکنید و قسمتی از آن را 
برای روز مبادا کنار بگذارید. به خاطر داشته باشید که با یک دنده بودن 
و لجبازی راه به جایی نخواهید برد. به نفع شماست که از امروز این 

روحیه را کنار بگذارید و تعامل بهتری با اطرافیان برقرار کنید.

  اردیبهشت :
امروز بوسیله دوســتان و آشنایان با فرد سرشناس و 
مهمی آشــنا می شوید و گفتگویی میان شما و این فرد 
ایجاد خواهد شد. سخن های این فرد تاثیر زیادی روی 
شــما می گذارد، در نتیجه حرف های ایشان را آویزه  گوش کنید و در 
آینده همیشه به یاد گفته های این فرد باشید. پای صحبت بزرگان فامیل 
بنشینید و از تجربه های آنها درس بگیرید. روحیه ای مسئولیت پذیر 
دارید، این روحیه را حفظ کنید و مطمئن باشــید زحمت های شما از 

دید اهل منزل پنهان نمی ماند.

  خرداد :
امروز با بی حوصلگی از بســتر بلند شــده اید و حال  
خوشــی ندارید. اجازه ندهید این شرایط روز شما را 
خراب کند. سری به دوستان و آشنایان بزنید و با هم صحبتی با رفقای 
قدیم، روحیه خود را باز یابید. قدر پول و ســرمایه  خود را بدانید و 
ولخرجی نکنید. در غیر ایــن صورت زودتر از چیزی که فکرش را 
بکنید قرض و بدهکاری باال می آورید و حســاب و کتاب زندگی از 
دستتان خارج می شود. قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی، جوانب کار را 

حسابی بررسی نمایید.
  تیر :

نقشــه ای جدید برای پیشــرفت و افزایــش درآمد 
کشیده اید، این برنامه را ادامه دهید و مطمئن باشید که 
راه را درســت می روید. انسان رویاپردازی هستید و به جای زندگی 
در دنیای واقعی، همیشه ترجیح می دهید که در خواب و خیال زندگی 
کنید، ادامه این وضعیت شــما را به جایی نخواهد رساند، در نتیجه 
نقشه ای واقع گرا و عملی برای زندگی طرح کنید. کار پسندیده ای انجام 
داده اید. امروز این کار در نظر دوستان و اطرافیان جلوه می کند و مزد 

زحمت های خود را دریافت خواهید کرد.
  مرداد :

عازم سفر هستید، اما به هر قیمتی که شده از این سفر 
صرف نظر کنید چرا که خطری مهلک جان نازنینتان را 
در این ســفر تهدید می کند. به فکر افزایش درآمد هستید، اما پولی 
که با هزارویک زحمت بدســت آورده اید را پس از مشورت با افراد 
باتجربه، سرمایه گذاری کنید. اگر می خواهید کامروا باشید، سحرخیزی 
پیشه کنید. تنبلی را کنار بگذارید و اجازه ندهید کارهای عقب افتاده 

به فردا موکول شود.

 شهریور :
 بــه لحاظ مالی روز خوبی را آغاز نکرده اید و مجبور 
می شوید خرج غیرمنتظره ای را انجام دهید، از این اتفاق 
درس بگیرید و در آینده بــا پس انداز و صرفه جویی، اندوخته ای را 
برای خرج های غیرمنتظره کنار بگذارید. مدتی است که وقتی را در 
کنار اعضای خانواده سپری نکرده اید، قبل از اینکه ادامه این وضعیت 
زمینه ناراحتی اهل منزل را فراهم کنــد، امروز زمانی را به اعضای 

خانواده اختصاص دهید.
 مهر :

روزی سرشار از خوشی و نشاط را آغاز کرده اید و از 
شادی در پوست خود نمی گنجید، این نشاط و شادی 
را با اعضای خانواده به اشتراک بگذارید و خاطره خوشیهای امروز 
را در ذهن اطرافیان ماندگار کنید. پولی که مدتی است به کسی قرض 
داده اید، امروز به شــما بازپس داده می شود. قسمتی از این پول را به 
تفریح اختصاص دهید و قسمت دیگر را برای روز مبادا پس انداز کنید. 

 آبان :
اهمیتی به نظرهای پدر و مادر یا بزرگان فامیل نمی دهید 
و این وضعیت آنها را حسابی از شما دلخور کرده است. 
ادامه این رفتار اصال به صالح شما نیست و در اولین فرصت به پدر 
و مادر یا بزرگان فامیل ثابت کنید که اهمیت خاصی برای آنها قائل 
هستید و احترام بیشتری به آنها بگذارید.   ولخرجی را کنار بگذارید و 
به فکر پس انداز و صرفه جویی باشید.  مهمانی بزرگی ترتیب داده اید 
و دوستان و آشنایان را دعوت کرده اید، تا جایی که می توانید شرایط 
راحتی و خوشــی مهمان ها را فراهم کنید و تمام سعی خود را به کار 

گیرید تا مهمانی خاطره انگیزی را در ذهن مهمان ها ماندگار نمایید. 
   آذر :

رهسپار مسافرت هستید، اما در این مسافرت حادثه ای 
در کمین نشســته و بهتر است که قید ســفر را بزنید. 
روحیه ای خوشگذران و ولخرج دارید، اگر این رفتار را کنار نگذارید 
دیر یا زود گرفتار مشکالت مالی خواهید شد. اعضای خانواده امروز 
حسابی شما را تحویل می گیرند و به شما ثابت می کنند که همیشه به 
فکرتان هستند.  قصد دارید یکی از دوستانتان را شگفت زده کنید و با 
تقدیم هدیه ای به ایشان ثابت نمایید که همیشه به فکرش هستید، این 

کار را در اولین فرصت انجام دهید. 
 دی :

اهل انجام به موقع کارها نیستید و این روحیه باعث شده 
تا سبک  زندگی  شما اطرافیان را ناراحت کند. از جایی 
که فکرش را نمی کنید پولی روانه حســاب های بانکیتان خواهد شد. 
به صالح شماست که تمامی این پول را خرج نکنید و قسمتی از آن 
را برای روز مبادا کنار بگذارید. مشــاجره ای که میان اعضای منزل 
صورت گرفته را ختم به خیر کنید.  اعضای خانواده امروز بیشــتر از 
همیشه به شما توجه می کنند. لطف اهل منزل را پیش خودتان نگذارید 

و به آنها ثابت کنید که همیشه به فکرشان هستید. 
   بهمن :

فرصت مناســبی دســت می دهد که در کنار اعضای 
خانواده بنشینید و از هم صحبتی با اهل  منزل لذت ببرید، 
این فرصت را به زمینه ای برای صمیمیت بیشــتر با اعضای خانواده 
تبدیل کنید و روزی سرشار از محبت و دوستی را پشت سر بگذارید. 
قصد انجام کار مهمی دارید، اما در این فکر هســتید که این کار دیر 

شده و فایده ای ندارد. 

  اسفند : 
انســان آرامی هســتید و همیشه از حاشــیه ها دوری 
می گیرید، این رویکرد امروز به کمک شــما می آید و به 
رغم اینکه مشــکالت زیادی در اطرافتان وجود دارد، آرامِشتان را 
حفظ خواهید کرد. فرصتی برای افزایش درآمد در پیش روی شــما 
قرار دارد، از این فرصت نهایت استفاده را ببرید. متوجه خواهید شد که 
یکی از اعضای خانواده به موفقیت چشمگیری رسیده و این وضعیت 

زمینه شادیتان را فراهم می کند.
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  گروه سالمت // رئیس آزمایشگاه مرجع کشوری 
کووید-۱۹ انســتیتو پاســتور ایــران ضمن ارائه 
توضیحاتی دربــاره آخرین  جهش های کرونا، گفت: 
میزان باالی تغییــرات در ژنوم ویــروس و آنتی 
ژن های آن، بروزرسانی واکسن های کرونا بر اساس 

واریانت های جدید را اجتناب ناپذیر کرده است.  
  دکتر علی ملکی با اشاره تاریخچه بروز کرونا در 
کشــورها، گفت: از آخرین روزهای سال 2019 به 
بعد، در ابتدا کشور چین و به تدریج تمامی کشورهای 
جهان، با همه گیری وسیع یک ویروس تنفسی به نام 
سارس کروناsaRs-CoV( 2-2( روبرو شدند 
که بیماری حاصله از عفونت سارس کرونا 2 در بدن 
انســان را کووید-CoVid( 19-19( نامگذاری 
کردند. از همان ابتدا ســازمان بهداشــت جهانی بر 
مسری بودن بیماری و نیاز مبرم به اتخاذ تصمیمات 
کنترل کننده توسط کشورها اصرار می کرد. توانایی 
باالی ســارس کرونا 2 در تکثیر درون بدن انسان، 
فرار از سیستم ایمنی، نبود دارو و واکسن اختصاصی 
در ابتــدای همه گیری و عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی توســط مردم منجر به تشدید همه گیری 
کووید19 و افزایش مرگ و میر ناشــی از بیماری 
در همه کشورها شد. وی افزود: عوامل ذکر شده به 
همراه ماهیت ژنومی سارس کرونا 2، که یک رشته  
Rna اســت، باعث بروز واریانت های جدیدی 
از ســارس کرونا2 شد که برخی از آنها با توجه به 
خصوصیاتی که کســب کرده بودند، واریانت های 

نگران کننده )VoCs( نام گرفتند.
  پای کدام جهش های کرونا به ایران رسید؟ 

  او درباره نام گذاری جهش های کرونا، یادآور شد: 
واریانت های نگران کننــده نام های زیاد و متنوعی 
داشــتند و سازمان بهداشت جهانی برای جلوگیری 
از بی نظمی و به اشتباه افتادن محققین بخش سالمت 
و مردم، نامگذاری ســاده و عمومی را مطرح کرد. 
بر این اساس واریانت های نگران کننده به ترتیب به 
آلفا، بتا، گاما، دلتا و امیکرون تقسیم بندی شدند. این 
نامگذاری باعث شد تا از اسامی کشورها و ملیت ها 
برای ویروس ها و بیماری ها اســتفاده نشود تا مانع 
از برچســب زنی ناصحیح شود. در کشور ما نیز به 
جز واریانت گاما و موارد اندکی از واریانت بتا، بقیه 
واریانت ها گردش کردند و موجب بروز چندین موج 

از بیماری شدند.
 تغییرات گسترده کرونا در آخرین جهش ها

این متخصص ویروس شناســی پزشــکی، ادامه 
داد: آخرین واریانــت از واریانت های نگران کننده 
امیکــرون، به حــدی دچار تغییر شــد که برخی 
عقیده دارند دســته بندی آن به عنوان یک ویروس 
جدیدتر از سارس کرونا 2 است. این تغییرات درون 
زیرواریانت ها و زیر رده های امیکرون همچنان ادامه 
دارد و ســویه های جدیدتری را بروز داده اســت. 
به دنبال ایجــاد جهش ها در ژنوم ســارس کرونا 
2 و ایجاد نوترکیبــی در بین ژنوم های آلوده کننده 
همزمان یک سلول، واریانت ها نسبت به قبل تغییرات 

وسیع تری را تجربه کردند.
  فرار ســویه های جدید کرونا از سیســتم 

ایمنی بدن و کاهش کارایی واکسن ها
  وی افزود: این در حالی اســت که امروزه واکسن 
و داروی اختصاصــی در دنیا برای ســارس کرونا 
2 وجود دارد و مورد اســتفاده می گیرد. اما مشکل 
زمانی وخیم تر شــد که واریانت های نگران کننده 
هرکدام نسبت به ایمنی ایجاد شده حاصل از واکسن 
یا عفونت طبیعی با ســارس کرونا 2 در بدن افراد 
مقاومت کردند و به راحتی توانستند از سیستم ایمنی 
بدن فرار کنند. بدیــن ترتیب با وجود عفونت های 
چندگانه و تکمیل دوز واکسیناسیون، همچنان افراد 

خطر ابتال به کرونا را دارند.
  آغاز روند افزایشی کرونا از دی ماه

  او تاکید کرد: به دنبال این مقاومت بعد از چند ماه 
باوجود اینکه در تابستان و پاییز سال جاری تعداد 

موارد ابتال به کرونا در کشور کاهش چشمگیری پیدا 
کرده بود، اما مجددا از اواســط دی ماه تعداد موارد 
ابتال کمی روند افزایشــی پیدا کرده است. علت این 
افزایــش موارد ابتال، در کنار کاهش ســطح ایمنی 
ناشی از فاصله نسبتا زیاد از آخرین تزریق واکسن یا 
ابتالهای قبلی و همچنین کاهش رعایت مراقبت های 
بهداشتی توسط مردم و ظهور زیرسویه های جدید 
از واریانت امیکرون در کشورهای دیگر است که از 
لحاظ سرایت پذیری و فرار ایمنی با اختالف زیاد 

نسبت به موارد قبلی توانمند است.
  ضرورت آمادگی برای مقابله با موج جدید 

کرونا
  ملکی تاکید کرد: همین عامل باعث افزایش موارد 
ابتال و بســتری در کشــورهای اروپایی، آسیایی 
و آمریکا قبل از کشــور ایران شده است. به همین 
خاطر پیش بینی می شــود که در صورت ظهور این 
زیرسویه ها و غالب شدن آنها در کشور، شاهد موج 
شدیدتری از کرونا در کشور باشیم. هرچند سارس 
کرونا 2 بارها نشان داده است که قانون پذیر و قابل 
پیش بینی دقیق نیست؛ با این وجود آماده بودن برای 
مدیریت و کنترل یک موج جدید از کرونا در کشور 

کامال ضروری است.
  5 زیرواریانت امیکرون با ســرایت پذیری 

باال
  وی افــزود: در میــان زیرســویه های امیکرون، 
و   1.1.BQ و   1.BQ و   7.BF واریانت هــای 

xBB.1 و xBB.1.5 از قدرت ســرایت پذیری 
باالتری برخوردارند و با رشد باالیی نسبت به بقیه 
واریانت ها در کشــورهای ژاپن، آمریکا، سنگاپور، 
انگلیــس، کانادا، کره جنوبی، روســیه و همچنین 

بلژیک، ایتالیا، اسپانیا و هلند افزایش یافته اند.
  روند بیماری زایی جهش های جدید کرونا در 

سایر کشورها
  او بــه ذکر مثالــی از افزایش مــوارد بیماری در 
سایر کشــورها پرداخت و بیان کرد: از اواسط ماه 
سپتامبر سال 2022 میالدی، تعداد موارد کرونا در 
ســنگاپور افزایش یافت و موج جدیدی را بوجود 
آورد که حاصل از زیرواریانت های xBB بود که 
در ادامه زیرواریانت های BQ.1 نیز به آنها اضافه 
شدند. زیرواریانت های xBB نزدیک به 80 درصد 
موارد مثبــت هند را هم به خــود اختصاص داده 
اســت. همچنین در حال حاضر کشورهای ژاپن، 
کره جنوبی و تایوان بیشــترین موارد ابتالی جدید 
روزانه را دارند که از ماه اکتبر ســال 2022 میالدی 
شروع شده است و واریانت غالب در این کشورها 
 از زیرواریانت های ذکر شــده از امیکرون اســت. 
هنگ کنگ، روسیه، اتریش و استرالیا نیز در درجه 
بعدی بیشــترین موارد ابتالی جدید روزانه هستند. 
از طرفی کشــور استرالیا داستانی متفاوت تر از بقیه 
کشورها دارد و با اختالف زیاد نسبت به بقیه کشورها، 
 تعــداد واریانت های نوترکیب جدید در آن در حال 

افزایش است. 

  احتمال غلبه واریانت xBB.1.5 در جهان
وی با بیان اینکه کشــورهای نام برده شده عموما 
 5.Ba 2 و یا.Ba موج قبلی کرونا با زیرواریانت
امیکرون را تجربه کرده اند، تصریح کرد: این درگیری 
و موج جدید از ســارس کرونا 2 با وجود درصد 
باالی واکسیناســیون رخ داد که این موضوع کوتاه 
بودن طــول دوره ایمنی علیه ســارس کرونا 2 و 
تغییــرات ژنومی ویروس که منجــر به فرار ایمنی 
می شــود را تایید می کند. تخمین زده می شــود که 
xBB.1.5 بتوانــد به زودی BQ.1.1 را کنار زده 

و در دنیا به زیرواریانت غالب تبدیل شود.
  ضرورت بروزرســانی واکسن های کرونا 

براساس جهش های جدید
 1.xBB 1.1 و.BQ او تاکیــد کرد: واریانت های  
وارد کشور ایران نیز شده اند و باید با دقت باالیی بر 
گسترش احتمالی این واریانت ها در جامعه و پایش 
آنها نظارت شده و برای مقابله با آن برنامه ریزی الزم 
را انجام داد. تغییرات ایجاد شــده در واریانت های 
جدید خوشــبختانه تداخلی در روند تشــخیص 
مولکولی ســارس کرونا 2 ایجاد نمی کند و می توان 
همچنان از آزمایشــات PCR موجــود در بازار 
برای تشخیص استفاده کرد. حتی گزارشی مبنی بر 
تاثیر واریانت هــای جدید بر عملکرد آزمایش های 
تشخیص سریع ویروس سارس کرونا 2 وجود ندارد. 
میزان باالی تغییرات در ژنوم ویروس و آنتی ژن های 
آن، بروزرســانی واکســن های کرونا بر اســاس 

واریانت های جدید را اجتناب ناپذیر کرده است. 
  بنابر اعالم روابط عمومی و امور بین الملل انستیتو 
پاستور ایران، ملکی در پایان تاکید کرد: موثرترین 
روش در پیشــگیری از کرونا، همچنان استفاده از 
ماسک در فضاهای سربســته، به حداقل رساندن 
حضور در مکان های متراکم و شــلوغ در صورت 
ضرورت و رعایت فاصله گذاری اجتماعی اســت. 
امروزه سیستم های بهداشتی در دنیا متوجه شده اند که 
تنها در صورت همراهی و همکاری شهروندان خود 
می توانند آسیب ناشی از همه گیری کرونا را کنترل 
کنند. به همین خاطر درخواســت می شود عالوه بر 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی، در صورت بروز 
عالئم تنفسی نسبت به محدودسازی )ایزوالسیون( 
فرد بیمار و عدم حضــور در تجمعات توجه الزم 

صورت گیرد.

طالع بینی

تغییرات گسترده کرونا 
از ابتدا تاکنون 

 پای کدام جهش ها 
به ایران رسید؟ 

 گروه سالمت //  نشســتن به مدت طوالنی با افزایش موارد 
نگران کننده ای از شــرایط نامطلوب سالمتی مانند سالمت 
ضعیف قلب، دیابت، افزایش وزن، زوال  عقل و ســرطان های 
متعدد مرتبط اســت. حتی اگر به  طــور منظم ورزش کنید، 
نشســتن طوالنی مدت و سایر رفتارهای بی تحرکی می تواند 

سالمت شما را تضعیف کند. 
  هنوز مشــخص نیســت برای جلوگیری از خطرات جدی 
سالمتی باید چه اندازه تحرک داشت و چه اندازه کمتر نشست.

اکنون فیزیولوژیست های ورزشی در مرکز پزشکی دانشگاه 
کلمبیا یک راه حل بالقوه را شناســایی کرده اند. کارشناسان 
گــزارش کردند که تنها پنــج دقیقه پیــاده روی در هر نیم 
ساعت نشســتن می تواند برخی از مضرترین اثرات نشستن 

طوالنی مدت را جبران کند.
  این بررسی اولین مطالعه ای است که بیش از 2 یا سه فعالیت 
مهم برای کاهش نشستن طوالنی مدت را مورد بررسی قرار 
می دهد. محققان پنج ســناریوی مختلف از جمله یک دقیقه 
پیاده روی بعد از هر 30 دقیقه نشستن، یک دقیقه بعد از 60 
دقیقه، پنج دقیقه بعد از 30  دقیقه، پنج دقیقه بعد از 60 دقیقه 

و عدم پیاده روی را آزمایش کردند.
  در نهایت این مطالعه نشان داد موثرترین راه  حل پنج دقیقه 

پیاده روی به ازای هر 30 دقیقه نشستن است.
محققان خاطرنشان کردند: این تنها حرکتی بود که به  طور قابل  

توجهی قند و فشار خون را کاهش داد.
 برای مثال پنج دقیقه پیاده روی به ازای هر 30 دقیقه نشستن 
به تنظیم واکنش شــرکت کنندگان به وعده های غذایی بزرگ 
کمک می کند و افزایش قند خون را تا 58 درصد در مقایسه با 

نشستن طوالنی مدت کاهش می دهد.
 هر مقدار پیاده روی در مقایسه با نشستن در تمام روز و بدون 
حرکت، با فشــار خون پایین تر و پیاده روی و همچنین بهبود 

قابل  توجه خلق  و خوی و خستگی کمتر همراه بود.
آنچه که اکنون می دانیم این اســت که برای سالمتی مطلوب 
عالوه بر ورزش روزانه، باید به  طور منظم در محل کار حرکت 

کرد.
  اگرچه ممکن اســت غیر عملی به نظر برسد اما یافته های 
دانشــمندان نشــان می دهد حتی مقدار اندکی پیاده روی در 
طــول روز کاری می تواند به  طور قابل توجهی خطر ابتال به 

بیماری های قلبی و سایر بیماری های مزمن را کاهش دهد.

 
 

معجزه پیاده روی در کاهش 
عوارض نشستن طوالنی مدت

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:      مردم عالئم کرونا را  جدی بگیرند      
  گروه سالمت//  مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان با اشاره به تعداد انگشت شمار موارد بستری 
کرونا در این استان، گفت: یکی از نشانه های سویه جدید کرونا 
آبریزش بینی همراه با گلو درد شــدید است که مردم باید در 
صورت داشتن این عالئم حتماً برای انجام تست کرونا به مراکز 

بهداشتی و درمانی مراجعه کنند. 
 دکتر فاطمه نوروزیان افزود: آبریزش بینی و گلودرد شــدید 
ممکن اســت همراه با تب یا بدون تب باشــد. وی با تاکید بر 
ضرورت توجه جدی به تفاوت های آنفلوانزا و ســویه جدید 
کرونا از ســوی مردم اضافه کرد: آنفلوانزا معموالً با تب شدید 
و کامال حاد شروع می شود اما سویه جدید کرونا شروع آرام 
و تدریجی داشته و همراه با گلو درد و در بعضی موارد عالئم 

تنفسی مانند سرفه و تنگی نفس است.
  نوروزیان با تاکید بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی 

پیش و پس از ابتال اظهار داشــت: ممکن است برخی از مردم 
به دلیل ایمنی باال، با عالئم تخفیف یافته به کرونا مبتال شــوند 
اما همین افراد باعث ســرایت بیماری با شرایط سخت و قوی 
به دیگران می شــوند که برای جلوگیری از این وضعیت الزم 
اســت عالوه بر رعایت کامل پروتکل ها، حداقل به مدت سه 
روز خــود را قرنطینه کرده و از رفتن به محل کار یا مدرســه 

خودداری کنند.
  ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی هرمــزگان تکمیل 
واکسیناسیون، استفاده از ماسک در فضاهای بسته، شست و شو 
و ضدعفونی مداوم دست ها، قرنطینه افراد دارای عالمت بیماری 
و همچنین اقدام به موقع برای انجام تست کرونا و درمان های 
پــس از آن را موجب محافظت جامعــه و پایین ماندن تعداد 
مبتالیان دانست. به گفته نوروزیان در حال حاضر تعداد بیماران 

بستری با تست مثبت کرونا معدود و انگشت شمار است.
  وی بیان کرد: روند مراجعه بیماران ســرپایی افزایشی نیست 
و تعداد تشخیص موارد مثبت سرپایی نیز افزایش محسوسی 
نداشته که این موضوع نشان می دهد مراجعه افراد برای تست 
کرونا کمتر شده و با وجود داشتن عالئم بیماری فرض را بر ابتال 

به سرماخوردگی و آنفوالنزا می گذارند.
  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یادآور 
شد: هم اکنون کیت و تجهیزات تشخیص سویه جدید کرونا در 
استان وجود دارد و مردم در بندرعباس می توانند به مرکز جامع 

سالمت در شهرک توحید مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا، وی خاطر نشان کرد : بر اساس هماهنگی های 
انجام شده، به زودی یک مرکز دیگر تشخیص و تست و درمان 

کرونا در بندرعباس فعال خواهد شد.
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دانش بنیان، فناور و اکوسیســتم نوآور با حضور 
شــرکت های صنعتــی و فعال در اســتفاده از 
محصوالت دانش بنیان و فناور و دانشــگاه های 

استان هرمزگان آغاز بکار کرد. 
  ســومین نمایشــگاه تخصصی دانش بنیان، فناور و 
اکوسیســتم نوآور با حضور عادل شهرزاد سرپرست 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقه ای 
استانداری هرمزگان، خلیل قاســمی رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، روسای دانشگاه های 
اســتان و جمعــی از مدیران و کارکنان شــرکت ها و 

بنگاه های اقتصادی استان آغاز بکار کرد. 
  یکی از شــرکت های فعال در این نمایشگاه، شرکت 
فــوالد هرمزگان اســت که توانســته با اســتفاده از 
محصوالت شرکت های دانش بنیان و فناور، جهش های 
زیادی در تولید فوالد داشــته باشد و استان هرمزگان 
را در زمــره تولیدکنندگان بزرگ فوالد کشــور قرار 
دهد و صرفه جویی های ارزی خوبی نیز در این زمینه 

داشته باشد. 
  مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در زمینه اقدامات 
انجام شده در راســتای بومی سازی در شرکت فوالد 
هرمزگان گفت: راه اندازی واحد مســتقل بومی سازی 
جهت تمرکز بر روی ســاخت قطعات داخلی، انتخاب 
پیمانکاران مناسب جهت تهیه و تولید انواع دفترچه و 
نقشه های ساخت با رویکرد بومی سازی، بومی سازی و 
خرید بیش از 12 هزار قطعه در داخل کشور، فراخوان 
جهت شناسایی قطعه سازان توانمند داخلی، راه اندازی 
سیستم ارزیابی مجازی قطعه سازان داخلی با توجه به 
شــیوع کرونا و عدم امکان بازدید حضوری و تشویق 
قطعه سازان جهت سرمایه گذاری راه اندازی و برپایی 
کارگاه ها در منطقه ویژه اقتصادی، صنایع معدنی و فلزی 
بندرعباس از جمله اقدامات انجام شــده در راستای 

بومی سازی شرکت فوالد هرمزگان می باشد. 
  عطــاهلل معروفخانی افزود: از دیگــر اقدامات انجام 
شده در راستای بومی ســازی در این شرکت می توان 
بــه حمایت از تولیدکنندگان و قطعه ســازان داخلی و 
اســتفاده از قطعات داخلی در تجهیزات خطوط تولید، 
ایجاد دسترسی قطعه سازان و انواع قطعات داخلی جهت 
الگوبرداری و ساخت قطعات مشابه، ارائه بازخورد های 
مناسب در راستای افزایش کیفیت و بهبود در ساخت 
قطعات، ارسال درخواســت های خرید به قطعه سازان 
داخلی، بازدید از شرکت های قطعه سازان داخلی جهت 
شناسایی و ارزیابی توانمندی های آنان، تایید بیش از 

80 شرکت داخلی جهت مشارکت در ساخت قطعات 
و برگزاری نمایشــگاه های بومی سازی جهت ارتقای 

تبادل اطالعات و دانش فنی اشاره کرد. 
  معروفخانی به اقدامات در دســت انجام در راستای 
بومی ســازی شــرکت فوالد هرمــزگان اشــاره و 
خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات در دست انجام شرکت 
فوالد هرمزگان در راســتای بومی ســازی می توان به 
افزایش صدور سفارشات بومی سازی، ارتباط مستمر با 
سازندگان داخلی و تداوم اقداماتی از قبیل ارزیابی کیفی 
سازندگان و تخصیص زمینه فعالیت ها به تامین کنندگان 
و ســازندگان داخلی، ارتباط مســتمر با همکاری در 
بخش بومی ســازی شرکت فوالد مبارکه، بهره گیری از 
سامانه های بومی ملی در مجموعه هایی از قبیل سازمان 
ایمیدرو و انجمن تولیدکنندگان آهن و فوالد در راستای 
اعالم نیازهای ساخت داخل شرکت فوالد هرمزگان و 
همچنین شناخت ســازندگان و تامین کنندگان داخلی 
و تداوم و تســویه فرایند مهندســی مجدد و مهندسی 
معکوس در شــرکت فوالد هرمزگان و تهیه نقشه های 

ساخت و مدارک فنی مورد نیاز اشاره کرد.
  وی به رویکرد بومی سازی در شرکت فوالد هرمزگان 
اشاره و خاطرنشان کرد: رویکرد بومی سازی در شرکت 
فوالد هرمزگان حمایت از تولیدکنندگان و قطعه سازان 
داخلــی و اســتفاده از قطعات داخلــی در تجهیزات 
خطوط تولید، حمایت از شــرکت های دانش بنیان و 
گسترش فعالیتهای R&d، تشویق قطعه سازان جهت 
سرمایه گذاری، راه اندازی و برپایی کارگاه ها در منطقه 
ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی بندرعباس، افزایش 

بهره وری و سودآوری بنگاه ها و ایجاد و افزایش اشتغال 
داخلی است.

  وی بیان کرد: در راســتای بومی سازی شرکت فوالد 
هرمزگان، این شرکت ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه های 
استان و پارک علم و فناوری دارد و پروژه های مختلفی 

را به آنها محول نموده است. 
  معروفخانی مهمترین پروژه هــای خاتمه یافته و در 
حال اجرای شرکت فوالد هرمزگان در جهاد دانشگاهی 
هرمزگان و دانشــگاه مالک اشتر شعبه بندرعباس را  
مطالعه و بررسی و طراحی مفهومی سامانه فناوری گرم 
سرباره، آینده پژوهی تولید فوالد در صنایع کشتی سازی، 
نفت و گاز، تدوین الزامات طراحی و ساخت دستگاه 
اندازه گیری ابعاد تختال های شــرکت فوالد هرمزگان، 
کسب دانش فنی در طراحی و ساخت یک دستگاه هشت 
عددی رولیک برای کارکرد در دمای باال بدون نیاز به 
روانکاری با حداقل کیفیتی معادل نمونه خارجی مورد 
استفاده در شرکت فوالد هرمزگان، مطالعه و پژوهش در 
راســتای طراحی و اجرای خط انتقال اکسیژن و نصب 
لمس دمش کوره قوس الکتریکی شماره2، تهیه نقشه 
راه به منظور استقرار ساختار مدیریت پروژه سازمانی 
و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمانی بر مبنای 
مدل oPM3 در شــرکت فوالد هرمزگان، مهندسی 
معکوس و کسب دانش فنی سرلنس مسی کوره قوس 
الکتریکی و ســاخت یک نمونه از آن با شرایط بهینه، 
بررسی و تحلیل ســاخت عدسی کف الور شل کوره 
قوس الکتریک و مطالعه و پژوهش در راســتای علل 
ایجاد پوسته اسیدی در برخی از اسلب های تولیدی و 

ارائه راهکار جهت کاهش آن عنوان کرد
  وی اظهارداشــت: مهمترین پروژه های خاتمه یافته و 
در حال اجرای فوالد هرمزگان در دانشگاه هرمزگان، 
پژوهش و بررســی در راستای تدوین تازه های علمی 
تکنولــوژی و بهینه ســازی مصــرف آب )صنعتی، 
deMin آشــامیدنی( تصفیه پســاب گازهای صنعتی 

)اکســیژن، آرگون و ...(، بررســی و تدوین مستندات 
تکنولوژی های ارتباط هوشمند شــبکه پروفی باس 
ماشــین برش ریخته گری، بررسی سطوح و مدل های 
تحقیق و توسعه شــرکت های فوالدی دنیا و طراحی 
نظام مدیریت پژوهشی، مطالعه و پژوهش در راستای 
طراحی مدل الگوبرداری از شــرکت های برتر فوالدی 
دنیا، مطالعه و پژوهش در راستای ساخت پایلوت آب 
شیرین کن جذبی دو بستره تک مرحله ای با مکانیسم 
بازیافت داخلی جرمی و حرارتی، توســعه نقشــه راه 
کسب توانمندی دانش طراحی ماشین ریخته گری مداوم 
فوالد، ســنجش میزان رضایتمندی مشتریان داخلی و 
بیرونی شرکت فوالد هرمزگان از خدمات ارائه شده در 
حوزه مهندسی کارخانه مطابق استاندارد ها و الگوها و 
شاخص های روز جهانی، شبیه سازی اثر تغییر مکان 
مخلوط های دمش از کف پاتیل بر روی عملکرد دمش 
و دستیابی به بهترین مکان مهندسی مخلوط های دمش، 
تحلیل علل ریشه ای خرابی شفت مربوط به پمپ گریز 
از مرکز واحد احیای مستقیم فوالد هرمزگان و مطالعه 
و بررســی انواع مدل ها و پیشنهادهای طراحی اولین 

شتاب دهنده تخصصی فوالد می باشد.
مدیرعامل شــرکت فــوالد هرمــزگان در خصوص 

مهمترین پروژه های خاتمه یافتــه و در حال اجرای 
شــرکت فوالد هرمزگان در دانشگاه آزاد بندرعباس و 
پارک علم و فناوری هرمزگان بیان کرد: بررسی امکان 
کاهش مصــرف انرژی پمپ از طریق طراحی و نصب 
دستگاه آنتی شوک فست، بررسی و انتخاب راهکارهای 
شناسایی عیوب موجود در تختال در فرایند ریخته گری، 
مطالعه و امکان سنجی تولید گریدهای فوالدی مقاوم به 
سایش، بررســی مدل و گام های اجرایی استقرار نظام 
مدیریت عملکرد کارکنان، برگزاری اولین رویداد علم 
داده، تهیه و تدوین گزارش مطالعات ارزیابی زیســت 
محیطی آب شــیرین کن فعلی و فاز دو توسعه، مطالعه 
مدل های مختلف تعیین مشــاغل کلیدی و استراتژیک 
در سطح دنیا و تهیه شــاخص ها و معیارهای مناسب 
جهت ارزیابی و انتخاب مشاغل کلیدی و استراتژیک 
فوالدهرمزگان، مطالعه، شبیه سازی و طراحی سیستم 
مناســب تهویه اتاق بلوور واحد آهک سازی، تدوین 
و ارائه برنامه مدیریت و پایش پســماندها و مواد زائد 
جامد صنعتی و مطالعه و پژوهش در راستای شناسایی 
پتانسیل های استفاده از سرباره کوره های قوس الکتریک 
شرکت فوالد هرمزگان در استان هرمزگان از مهمترین 
پروژه های خاتمه یافته و در حال اجرای شرکت فوالد 
هرمزگان در دانشــگاه آزاد بندرعباس و پارک علم و 

فناوری هرمزگان می باشد.
  معروفخانی گفت: اهداف استراتژیک بومی سازی در 
شــرکت فوالد هرمزگان صرفه جویی ارزی در جهت 
کاهش هزینه های تمام شــده و ارتقای توان ســاخت 

داخل می باشد. 
 وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بومی سازی 
در شرکت فوالد هرمزگان باعث شده است که تکیه به 
توان داخلی پیدا کرده و از وارد کردن مواد مورد نیاز این 
شرکت کاسته شود که در این زمینه با صرفه جویی های 
ارزی بسیار خوبی روبرو بوده ایم.این مسئول ادامه داد: 
ساخت داخلی قطعات، تجهیزات و مواد اولیه و نسوز در 
سال 1400 در فوالد هرمزگان 38 میلیون و 934 هزار 

و 473 دالر صرفه جویی ارزی به همراه داشته است.  
وی اضافه کرد: صرفه جویی ارزی حاصل از ســاخت 
داخلی قطعات، تجهیزات و مواد اولیه و نسوز در نه ماهه 
سال 1400،  29 میلیون و 200 هزار و 855 دالر بوده 
است.معروفخانی بیان کرد: صرفه جویی ارزی حاصل از 
ساخت داخلی قطعات، تجهیزات و مواد اولیه و نسوز 
در 9 ماهه سال 1401، 36 میلیون و 647هزار و 828 
دالر بوده است. مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در 
پایان گفت: 26درصد صرفــه جویی ارزی حاصل از 
ساخت داخلی قطعات، تجهیزات و مواد اولیه و نسوز 
در 9 ماهه سال 1401 نسبت به 9ماهه سال 1400 در 

شرکت فوالد هرمزگان محقق شده است

به عنوان یک شرکت فعال در زمینه استفاده از محصوالت دانش بنیان

حضور شرکت فوالد هرمزگان 
در سومین نمایشگاه دانش بنیان، فناور و اکوسیستم نوآور
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پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهدشد والزم 
است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ  1401/10/21 می باشد.  مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه ازسایت : از روز چهارشنبه ساعت 15:00 مورخ 1401/10/21  
 تا ساعت 19:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/10/28   آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به همراه سایراسناد تا ساعت 19:00روز شنبه مورخ 1401/11/11 

مي باشد. - مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است.  - زمان بازگشایی پاکت ها: روز سه شنبه مورخ 1401/11/11 در 
ساعت 00: 12 مي باشد.  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسنادمناقصه :

- آدرس : بندرعباس – بلوار علی ابن ابیطالب)ع( – نرسیده به میدان فرودگاه اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان – دفتر 
فنی اداره کل )جلسه گشایش پیشنهادها در سالن جلسات این اداره کل برگزار مي گردد(.

- تلفن تماس : 07633687201 تماس حاصل نمائید.  اطالعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه:  آدرس دفترثبت نام :نام متصدی: 
آقای امیر مختارجوکار-بندرعباس-بلوار امام خمینی-خیابان اتوبوسرانی-ساختمان علی4- طبقه اول شرکت مهندسی یاس ارغوانی

اداره کل  میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان

ردیف
1

رتبه مجاز شرکت در مناقصه
حداقل پایه 5 ابنیه 

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه )ریال(
2.228.409.528

مدت زمان اجرا
180روز

برآورد اولیه )ریال (
44.568.190.567

شهرستان -شهر محل اجرا
بندرعباس-جزیره هرمز

موضوع مناقصه
کمک به تکمیل زیرساخت های گردشگری و شهری جزیره هرمز )سنگ فرش و روشنایی شهری(

شماره فراخوان
2001004172000009

شناسه آگهی : 1441021

  گــروه خبر // سرپرســت دفتر اقتصاد 
مسکن با اعالم شــرط ساخت خانه های 
یک طبقه نهضت ملی مسکن، گفت:  هزینه 
میلیون  آپارتمانی ۳۲۰  واحدهای  ساخت 

بیشتر از ساخت خانه یک طبقه است. 
  ابوالفضل نوروزی با اعالم این که سیاست اصلی 
وزارت راه و شهرسازی ساخت واحدهای یک 
طبقه حیاط دار در شهرهای واجد شرایط است، 
اظهار کرد: تاکید و دســتور رئیس جمهور و 
وزیر راه و شهرسازی نیز تراکم 60 نفر در هر 
هکتار و یک طبقه سازی است. طی 5 ماه اخیر 
تالش های زیادی در این زمینه صورت گرفته 
است.وی با یادآوری این که در تمام شهرهای 
استان یزد فرآیند ساخت واحدهای یک طبقه 
شروع شــده و برخی واحد هم در سفر اخیر 
رئیس جمهور تحویل مردم شد، ادامه داد: در 
همه مناطق شهری خراسان جنوبی نیز ساخت 

واحدهای یک طبقه شروع شده است.
  وی افزود: در شــهر بیرجند مرکز این استان، 
ساخت آپارتمان های 3 تا 4 طبقه ساخته شده 
اســت که با توجه به درخواست های مردم این 
شهر مبنی بر ساخت واحدهای یک طبقه حیاط 
دار، در شــهر "خوسف"  20 دقیقه با این شهر 
فاصله دارد، واحدهــای یک طبقه حیاط دار 

ساخته و تحویل مردم می شود.
  وی با اشــاره به این که در تمام مناطق استان 
بوشهر به جز شهر بوشــهر تمام نقاط ساخت 
واحدهای یک طبقه آغاز و فرایند واگذاری ها 
هم شروع شــده است ، گفت: در شهرهای زیر 
50 هزار نفر جمعیت که حدود 1200 شــهر 

اســت، فرآیند ســاخت واحدهای یک طبقه 
شروع شده است.

  سرپرســت دفتر اقتصاد مسکن  تاکید کرد: 
بــرای جلوگیری از  ورود ســوداگران به این 
حوزه، زمین های نهضت ملی مسکن به صورت 
اجاره 99 ســاله است، یعنی مالکیت زمین به 
مردم واگذار نمی شــود. در این اراضی واگذار 
شده ابتدا 2 سال اجاره موقت واگذار می شود 
و به شرط ساخت 99 سال این واگذاری تمدید 

خواهد شد.
  نوروزی با بیان این که امکان فروش واحدهای 
یک طبقه نهضت ملی مســکن پس از ساخت 
امکان پذیر اســت به 3 روش واگذاری زمین، 

تحویل واحد آماده و تحویل تا مرحله قبل از 
نازک کاری در طرح مذکور اشاره کرد و افزود: 
در اکثر 1200 شهر زیر 50 هزار نفر جمعیت، 
ساخت و ســاز به صورت یک طبقه ساخته 
می شــود. عالوه بر شهرهای زیر 50 هزار نفر، 
در روش سوم که در شهر یزد نیز این شیوه ادامه 
می یابد، تا مرحله فونداسیون، اسکلت و سفت 
کاری توسط دولت انجام شده و مرحله نازک 

کاری توسط خود مردم انجام می شود.
  سرپرست دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه 
و شهرســازی درباره تفــاوت قیمت و متراژ 
واحدهای مســکونی آپارتمانی با واحدهای 
یک طبقه و ویالیی در طرح نهضت ملی مسکن 

با اشــاره به وجود هزینه های پنهان و مستقیم، 
توضیح داد: در آپارتمان ها 40 متر مشــاعات 
وجود دارد که اگر هزینه ســاخت را متری 8 
میلیون تومان محاسبه کنیم، هزینه واحدهای 
آپارتمانی حدود 320میلیون تومان بیشــتر از 
واحدهای یک طبقه می شــود که هزینه های 
دیگری مثل آسانسور، پروانه های ساختمانی و 
تورم های ساالنه نیز بر افزایش قیمت ساخت 
تاثیر خواهند گذاشت چرا که آپارتمان ها حدود  
2 سال زمان برای ساخت نیاز دارند اما ساخت 
واحدهای یک طبقه طی مدت یک ســال به 
پایان می رسد و مشمول تورم ساالنه نمی شود.

  نوروزی در خصوص هزینه های زیرساخت 

گفت: نتایــج مطالعات دفتر اقتصاد مســکن 
نشــان می دهد به طور میانگیــن هزینه های 
گاز  بــرق،  آب،  زیرساخت)آماده ســازی، 
انشــعابات و معابر( 165 میلیون تومان برای 
هر واحد 200 متــری یک طبقه و حیاط دار 
خواهد بود اما برای واحدهای آپارتمانی حدود 
70 میلیون تومان می شود، اما با توجه به سایر 
هزینه ها مجموع هزینه ســاخت و زیرساخت 
در واحدهــای یک طبقه حیــاط دار کمتر از 
واحدهای آپارتمانی خواهــد بود و از لحاظ 
اقتصادی به صرفه است که به سراغ تامین زمین 
و ســاخت واحدهای یک طبقه حیاط دار در 

مناطقی که امکان دارد، برویم.
  به گزارش تسنیم؛ وی درباره تفاوت شهرها 
و استان ها در میزان زمین اختصاص یافته برای 
این طرح گفت: در بسیاری از استان های کشور 

مشکالت چندانی از لحاظ زمین وجود ندارد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن عنوان کرد

 ساخت آپارتمان ۳۲0 میلیون گرانتر از خانه یک طبقه 

 

  گروه خبر //  فیلــم کوتاه »غلط گیر« 
به کارگردانی »محمود شاکری« به بخش 
بازار جشنواره فیلم کوتاه کلرمون فرانسه 

راه یافت. 
  جشــنواره فیلم کوتاه کلرمون فران فرانسه 
بزرگتریــن   CleRMont-FeRRand

جشــنواره فیلم جهان است که به فیلم های 
کوتاه اختصاص داده شــده اســت و از نظر 
مخاطب و حضور حرفه ای، دومین جشنواره 
بزرگ فیلم فرانسه بعد از کن است. جشنواره 
کلرمون فران فرانسه شــامل 4 بخش ملی، 
بین المللــی، آزمایشــگاه laB و بازار فیلم 
کوتاه است و مورد تایید آکادمی اسکار- بفتا، 
جوایز فیلم اروپاســت. فیلم کوتاه غلط گیر 
به کارگردانی محمود شاکری فیلمساز موفق 
هرمزگان به بخش بازار این جشنواره راه یافته 
است. در روایت کوتاه این فیلم آمده است: دو 
کودک در ساحل در حال جمع کردن صدف 
و بازی کردن هستند . در درگیری  که با بین 
آنها بوجود می آید باعث قهر و جدایی آنها از 

یکدیگر می شود.
  پیــش از این فیلــم کوتاه »انــکاس« به 
کارگردانــی محمود شــاکری جایــزه دوم 
کارگردانی جشــنواره فیلم کوتــاه وان ارت 
ورلد کشور هند را بدســت آورده بود و در 
12 جشنواره بین المللی مانند جشنواره فیلم 
کوتاه اورالندوی آمریکا، راپیدلیون آفریقای 
جنوبی، وان ارت انگلیســی حضور داشته و 
موفق به دریافــت دو جایزه دوم کارگردانی 
شده است. این تهیه کننده صداوسیمای مرکز 
خلیج فارس، راه یابی مستند چله به جشنواره 
مالــزی aBu 2 ، مقام دوم کارگردانی دوم 
مستند داستانی چله از سینما حقیقت،  مقام اول 
کارگردانی در فیلم داستانی مهجر در جشنواره 
شرق کشــور- چابهار مقام اول نویسندگی 
فیلم داستانی موســیقی باد در جشنواره فیلم 
و عکس اردیبهشت در کارنامه خود دارد. به 
گزارش ایسنا، مجموعه فعالیت های شاکری 
را می توان کارگردانی سریال از همین خاک 
)13 قسمت(، کارگردان و نویسنده و تهیه کننده 
سریال بفرما شیرینی )13 قسمت(، کارگردان 
- نویســنده و تهیه کننده مجموعه مســتند 
صنایع دستی استان هرمزگان )13 قسمت 30 
دقیقه ای(، کارگردان -  نویسنده و تهیه کننده 
مجموعه مســتند جزایر استان هرمزگان ) 5 
قسمت (، کارگردانی مستند زاپیگو و...نام برد.

راه یابی اثر فیلمساز 
هرمزگانی به جشنواره 

فیلم کوتاه کلرمون فرانسه


