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راه اندازی سونوگرافی رایگان
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 تمامی ظرفیت ها برای ساماندهی 
2خرید مرغ مازاد به کار گرفته شد
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گروه خبر // در مراسم اختتامیه دومین کنفرانس و ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال، شرکت 

فوالد هرمزگان موفق به کسب تندیس برنزین سطح سه شد .
   به گزارش خبرنگار دریا ، در مراســم اختتامیه دومین کنفرانس و ششــمین ارزیابی ملی تحول 
دیجیتال با هدف ممیزی، ارائه بازخورد و معرفی ســازمان  های پیشرو در حوزه تحول دیجیتال و با 
حضور شرکت های فعال در این حوزه و معرفی شرکت های برتر در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

برگزار شد.

    در این مراسم تندیس  برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال به شرکت فوالد هرمزگان به دلیل حرکت 
به سمت تحول دیجیتال و اقدامات صورت گرفته تعلق یافت.

*  ضرورت حرکت به سمت تحول دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم
   عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان، در حاشیه این مراسم در رابطه با تحول دیجیتال 
شرکت و کسب تندیس برنزین اختتامیه ارزیابی ملی تحول دیجیتال بیان کرد: حرکت صنایع پیشرو در سطح 

دنیا به سمت انقالب صنعتی چهارم از چندین سال قبل آغاز شده است . 
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تندیس  برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال
 به شرکت فوالد هرمزگان به دلیل حرکت به سمت تحول دیجیتال و اقدامات صورت گرفته تعلق یافت

کسب تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال 
توسط فوالد هرمزگان

گروه خبر // مدیــر مدیریت درمان 
تأمین اجتماعی هرمزگان از راه اندازی 
سونوگرافی رایگان در 10 روز اول هر 
ماه به منظور ارائه خدمات در راستای 

جوانی جمعیت خبر داد .
    غالمعباس مومنــی مدیر مدیریت 
هرمزگان  اجتماعــی  تأمیــن  درمان 
در گفت و گو با فارس در پاســخ به 

پیگیری های مردمی به منظور افزایش 
خدمــات در حــوزه جوانی جمعیت، 
اظهار کرد: به منظــور رفاه حال مردم 
و در راستای کمک به موضوع جوانی 
جمعیت و اهمیت انجام ســونوگرافی 
مــادران باردار و نیــز دیگر نیازهای 
ســونوگرافی  خدمات  تشــخیصی، 
فارس  بیمارســتان خلیج  در  رایگان 

ارائه می شــود. وی افزود: سونوگرافی 
رایــگان در 10 روز اول هر ماه و در 
بیمارســتان خلیج فارس از ســاعت 
16 تــا 20 و با ظرفیت 50 نفر در هر 
روز صورت می گیرد.  دکتر مومنی از 
حمایت استانداری هرمزگان به منظور 
راه اندازی این خدمت در بیمارســتان 

خلیج فارس نیز قدردانی کرد .

گروه خبر// ابوالقاسم جراره سرپرست معاونت حقوقی و 
امور مجلس دیوان محاسبات کشور شد . 

   با حکم ســید احمدرضا دســتغیب رئیــس کل دیوان 
محاسبات کشور، ابوالقاسم جراره مستشار دیوان محاسبات 
کشور با حفظ سمت، سرپرســت معاونت حقوقی و امور 
مجلس این دیوان شد.جراره که از نمایندگان ادوار مجلس 

شورای اسالمی است، عالوه بر عضویت در هیات چهارم 
مستشاری دیوان محاسبات کشــور، سابقه مدیرکلی امور 
سیاســی اســتانداری هرمزگان را هــم در کارنامه کاری 
 خود دارد.به گزارش فارس ، دســتغیب همچنین از ســید 
ضیاء الدین نورالدینی معاون سابق حقوقی و امور مجلس 

دیوان محاسبات کشور تقدیر کرد . 

راه اندازی سونوگرافی رایگان در بیمارستان خلیج فارس بندرعباس

ابوالقاسم جراره معاون پارلمانی دیوان محاسبات کشور شد 

ادامه در همین صفحه

 

ادامه از تیتر یک //
   در کشــور ما نیز شرکت های بزرگ به صورت 
جــدی این رویکــرد را دنبــال می کنند. فوالد 
هرمزگان نیز از سه سال قبل، با توجه به حرکت 

صنایع پیشرو دنیا به سمت انقالب صنعتی چهارم 
با هدف ارتقای بهره وری کسب و کار در راستای 
ضرورت همگام بودن با این ســیر پیشرفت، به 
کارگیری و استقرار رویکردهای تحول دیجیتال 

را یکی از اهداف اساســی خود قرار داده است. 
وی افــزود: در همین رابطه نقشــه راه مدون به 
کارگیری اثربخش رویکــرد تحول دیجیتال در 
فوالد هرمزگان تهیه شده و چندین پروژه از جمله 
ایجاد پلتفرم تحول دیجیتال و پروژه های تحول در 

عملیات در دستور کار است.
    به منظور ارزیابی ســطح بلوغ تحول دیجیتال 
و پایش روند رشــد، فوالد هرمزگان در فرایند 
ارزیابی شرکت کرد و توانست تندیس برنزین را 

کسب کند.
   برنامه داریم به طور مســتمر در ارزیابی ملی 
تحول دیجیتال حضور داشته باشیم و تحوالت در 
این حوزه و جایگاه خود را رصد کنیم. سپس با 
کســب تجربیات از دیگر شرکت ها و به اشتراک 
گذاشتن تجربیات خود، بتوانیم به سطوح باالتری 

از تحول دیجیتال دست یابیم .

کسب تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال توسط فوالد هرمزگان

  

گروه خبر// در بیست و پنجمین سال 
رتبه بندی شرکت های برتر کشور، نفت 
ستاره خلیج فارس مقام دوم را کسب 

کرد .
   به گزارش خبرنگار دریا، در بیســت 
و پنجمین ســال رتبه بندی شرکت های 
برتر کشور که به همت سازمان  مدیریت  
صنعتی برگزار شــد، شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس از میان 100 شرکت بزرگ 
رتبه بندی شده کشور توانست مقام دوم 

را از آن خود کند.
   ایــن رتبه بندی با الهام از رســالت 
سازمان با فراهم نمودن آمار و اطالعات 
شــفاف و مفیــد در مــورد بنگاه های 
اقتصادی کشــور، فضای روشــن تری 
از کســب و کار اقتصادی کشــور ارائه 

می دهد.
   بیســت و پنجمیــن دوره انتخــاب 
ایران موسوم  برتر و پیشرو  شرکت های 
به IMI -100 هرسال با شاخص های 
مختلف کارشناســی، اقــدام به انتخاب 
شــرکت های برتر ایــران در زمینه های 
برگزاری  از  هــدف  می کنــد.  مختلف 
شــفاف   ،-  IMI  -100 همایــش 
 ســازی فضای کســب و کار و ایجاد 
فضای رقابتی بین شرکت های برتر ایران 

است.
   مبنــای اولیه این رقابت میزان فروش 
شرکت هاست؛ این شــاخص، از منطق 
اقتصادی باالیی برخوردار بوده و بیانگر 
بر  اثر گذاری شان  خروجی شرکت ها و 

اقتصاد ملی است .

صفحه 1 را بخوانیدنفت ستاره خلیج فارس دومین شرکت برتر کشور

روزنامه منطقه جنوب کشور

نفت ستاره خلیج فارس 
دومین شرکت برتر کشور

معاون اداره کل بیمه سالمت هرمزگان :
بیماران خاص و صعب العالج 

تا سقف ۵۰ میلیون ، خسارت دریافت می کنند

جریان انقالبی نباید تصور کند
 تنها پرچمدار عزاست

معاون اداره کل بیمه سالمت هرمزگان :

بیماران خاص و صعب العالج تا سقف ۵۰ میلیون ، خسارت دریافت می کنند
گروه خبر // معــاون اداره کل بیمه 
سالمت استان هرمزگان با بیان اینکه 
از مهر ماه ســال جاری 10۷ بیماری 
تحت پوشــش صندوق بیماری های 
خاص و صعب العالج قرار گرفته است، 
ارائه  با  گفت: این بیماران می توانند 
استانی  تایید کمیته  از  اسناد و پس 
تا ســقف  ۵0 میلیون تومان در سال 

خسارت دریافت کنند .
  بتول قویدل در گفت وگو با خبرنگار 
روزنامــه دریــا در بندرعباس، اظهار 
بیمارهــای خاص و  کرد: صنــدوق 
صعب العالج از مهر ماه ســال جاری به 
منظور محافظت مالی و کم کردن هزینه 
کرد از جیب بیماران در مقابل بیماری ها 
تشکیل شده است و این صندوق  10۷ 
بیماری  را تحت پوشش قرار می دهد.

وی در ادامه افزود: 2۷ بیماری که بسته 
خدمتی آن شامل خدمات تشخیصی، 
 ویزیت، آزمایشــات، تصویربرداری و 
دارویــی بودکه در ســامانه های بیمه 
سالمت بارگذاری شــده است و افراد 
پس از نشــان دار شــدن به صورت  
خودکار از مزایــای صندوق بهره مند 

می شوند.
  بــرای بیماری های که دارای بســته 
خدمتی نیستند،اســناد هزینه ای خود 

را تحت عنــوان خــارج از  ضوابط 
به بیمــاران پرداخت می گــردد و در 
حال حاضر معاونت درمان 9 بیماری 
خــاص و صعب العالج را در ســامانه 
RDA نشــان دار می کند تا پرداختی 
یابد.معاون  کاهــش  بیماران  از جیب 
اداره کل بیمه سالمت استان هرمزگان 
با تأکید بــر اینکه افــرادی که دارای 
بیماری سیستیک فیبروزیس، مولتیپل 
پروانه ای،  بال  اتیســم،  اسکلروزیس، 
موکوپلی ساکاریدوز، هموفیلی، دیالیز 
و تاالســمی مبتال هستند، خاطر نشان 
 کرد: ایــن بیماران مــی توانند جهت 
نشان دار شــدن و بهره مندی از بسته 
خدمتی بیماران خاص و صعب العالج 
در ســامانه نســخه الکترونیک، اعم 
از ویزیــت، دارو، خدمات پزشــکان، 
خدمــات پارکلینیــک و خدمــات 
 توانبخشــی به ســامانه شــهروندی 
بیمه سالمت یا معاونت درمان دانشگاه 

علوم پزشکی هرمزگان مراجعه کنند.
*  معرفــی بیماری هــای خــاص و 

صعب العالج 
  قویدل بــه تعدادی از بیماری های که  
تحت پوشش صندوق بیماران خاص و 
صعب العالج است اشاره کرد و افزود: 

بیماری هــای تاالســمی،  هموفیلی، 
 دیالیــز، اتیســم، انواع ســرطان ها، 
فشــار خون، پیونــد کبــد، دیابت، 
بیماری های قلبی و عروقی، سوختگی، 
 پیوند قلب، هپاتیت، ام اس، بال پروانه ای، 
 پیونــد کلیــه، ســکته های مغــزی، 
ادراری، آسیب های  اختیاری های  بی 
نخاعــی، پیونــد ریــه، بیماری های 
بیماری های  پوســتی،  صعب العــالج 
ژنتیک و مادرزادی و... تحت پوشش 
ایــن صندوق هســتند کــه مجموعًا 
10۷ بیمــاری را شــامل می شــود.

وی، ابراز کرد: بســته خدمتی بیماران 
خاص و صعب العــالج در این مرحله 
آزمایشــات،  دارو،  ویزیت،  شــامل 
تصویربرداری، خدمات توانبخشــی و 
خدمات پارکلینیک اســت و خدمات 
خوبی برای بیمــاران در این صندوق 

گنجانده شده است .
*  پرداخت خســارت تــا ۵۰ میلیون 

تومان در سال به بیمار
  معاون اداره کل بیمه سالمت هرمزگان، 
گفت: افرادی کــه دارای بیماری های 
خاص و صعب العالج هستند می توانند 
مستندات هزینه های بستری و سرپایی 
که شامل دارو، آزمایشات، ویزیت و... 

است را به بیمه ســالمت ارائه دهند و 
پس از تایید اسناد در کمیته استانی به 
ازای هر نفر تا سقف 50 میلیون تومان 
در سال خسارتی تحت عنوان خارج 
از ضوابط به آن ها پرداخت می شود تا 
مبالغ پرداختی از جیب بیماران کاهش 
یابد.قویدل با تاکید بر اینکه مزایای این 
صندوق مــازاد بر بیمه پایه و تکمیلی 
اســت، عنوان کرد: بیمه گرهای پایه و 
تکمیلی مجاز به کاهش تعهدات خود 
نمی باشند و باید بصورت تمام و کمال 

به تعهدات خود پایبند باشند.
*  مزایای این صندوق مختص بیمه 

سالمت نیست  
  وی، ابــراز داشــت: خدمــات این 
صندوق شامل همه بیمه های پایه اعم 
نیروهاي مســلح  از تامین اجتماعی، 
و بیمه ســالمت و... است و مختص به 
بیمه سالمت نیست  و برخی از مردم به 
اشتباه اینگونه تصور می کنند.معاون اداره 
کل بیمه ســالمت هرمزگان در پایان، 
داشتن بیمه پایه را شرط بهره مندی از 
خدمات این صندوق عنوان کرد و گفت: 
هر کسی که بیمه پایه دارد می توانند از 
خدمات ارزشمند این صندوق استفاده 

کند .
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 ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است
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 :

معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهری بندرعباس خبرداد

 تحویل ایستگاه های اتوبوس
 به شهرداری بندرعباس

  گــروه خبر //  معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهری 
 بندرعبــاس گفت: تــا قبل از ســال آینده ایســتگاه های 
 سر پوشــیده اتوبوس به طور کامل به شهرداری تحویل داده 
می شــود . عبدالحســین ارجمند افزود: در خصوص بحث 
ایستگاه های سرپوشــیده که در کنارشان غرفه وجود دارد و 
قرار بود برای ایســتگاه های اتوبوس استفاده شوند، در قالب 
یک قرارداد مشــارکتی در ســال 90 که با بخش خصوصی 
انجام شد قرار بر این بود که این ایستگاه ها به صورت مکانیزه 
اجرا شوند و نهایتًا شریک از تبلیغاتشان و غرفه هایی که در 
کنارشان وجود دارد استفاده کند.وی بیان کرد: پس از اجرای 
این ایســتگاه ها که تقریبا ۳۸ مورد آنها انجام شد با توجه به 
 اینکه شــریک ســرمایه گذار تعهداتش را در راستایی که ما 
می خواستیم انجام نداد و از غرفه ها به شکل دیگری استفاده 
کرد و کارهای مد نظر ما انجام نشــد، مسأله وارد موضوعات 
قضایی شــد و نهایتًا متأسفانه آن اســتفاده ای که باید از این 
ایســتگاه ها می شد انجام نشــد که تا به امروز طول کشید.به 
گزارش ایسنا ؛ ارجمند با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در 
این باره بیان کرد: ما در هفته های اخیر به این توافق رسیدیم 
که تا قبل از سال آینده این ایستگاه ها کامال به ما تحویل داده 
شود تا شهرداری خود بتواند در بحث تجهیزات این ایستگاه ها 
وارد عمل شود و آن ها را مورد استفاده عموم قرار دهد که ما 

در این مورد با پیمانکار نیز به توافق رسیده ایم .
موفقیت هرمزگان 

درکاهش شاخص مرگ ومیر مادران باردار 
  گروه خبر // معاون بهداشــتی  دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت : در طی ســال جاری تاکنــون تعداد مرگ 
ومیــر مادران باردار در هرمزگان بیــش از ۷0درصد کاهش 
یافته است. به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر عبدالجبار ذاکری 
با بیان اینکه کاهش مرگ و میر ناشــی از بارداری و زایمان 
در مادران بارداریکی از شــاخص های مهم بهداشتی درمانی 
محسوب می شود گفت : در طی سال جاری میزان مرگ ومیر 
مادران باردار در هرمزگان به میزان قابل توجهی کاهش یافته 
اســت .وی گفت ارتقاء سالمت مادران یکی از ارکان اساسی 
 مراقبت های بهداشــتی و درمانی در راســتای کاهش مرگ 
و میر قابل اجتناب مادران باردار می باشد. رئیس مرکزبهداشت 
استان هرمزگان با اشاره به اهمیت ارائه خدمات با کیفیت در 
دوران پیش ازبارداری و حیــن بارداری و پس از زایمان که 
می تواند موجب ارتقاءسالمت مادران شود افزود: تعداد مرگ 
ومیر مادران استان از 1۸مورد در 9ماهه سال 1400به 5مورد 
در 9ماهه سال 1401رسید  که این کاهش چشمگیر حاصل 
تالش و همکاری حوزه بهداشت ودرمان دراستان و افزایش 

سواد سالمت مردم می باشد .

گروه فرهنگی // نماینده ولی فقیه 
در هرمزگان گفت: ازدواج در دوران 
دانشجویی سطح توقعات را کاهش 
می دهد و به ترویج ازدواج آســان 
کمک می کند، به همین جهت است 
که باید زمینه ازدواج دانشجویی را 

تسهیل کرد .
محمــد  حجت االسالم والمســلمین   
عبادی زاده، نماینده ولی فقیه در استان، در 

دیدار با مسئولین نهاد نمایندگی ولی فقیه 
و روسای دانشگاه های استان هرمزگان، 
اظهار کرد: جامعه امروز به نشــاط نیاز 
دارد و جریان حزب الهی و انقالبی باید 
پرچم دار ایجاد نشاط در جامعه باشند و 
نباید تصور کنند که تنها باید پرچم عزا را 
در دست داشته باشند بلکه الزم است تا 
پرچم شادی را نیز برافرازند.وی با بیان 
اینکه هزینه هــای تحمیلی برای جوانان 

یکی از موانع اصلی ازدواج است، تصریح 
کرد: ترویج فرهنگ ازدواج آسان باید در 
دســتور کار باشد تا مردم آگاه باشند که 
می توان با کم ترین هزینه، اقدام به ازدواج 
و عروسی کنند. تشویق الزم برای جوانان 
جهت کاهش ســن ازدواج باید در نظر 
گرفته شود، چراکه بخشی از آسیب های 
اجتماعی جامعه ناشــی از افزایش سن 
ازدواج است.نماینده ولی فقیه در هرمزگان 

با اشاره به نگران کننده بودن آمار کاهش 
ســن ازدواج در جامعه اسالمی، تصریح 
کرد: تأکید رئیس جمهور نسبت به مسئله 
ازدواج آسان دانشــجویی نشان دهنده 
اهمیت این موضوع اســت و مسئوالن 
اســتانی و کشــوری نیز باید ملزومات 
تحقق این هدف را فراهم کنند.به گزارش 

فارس ، عبادی زاده در پایان با بیان اینکه 
خوابگاه های متأهلی باید افزایش پیدا کند، 
یادآور شد: ازدواج در دوران دانشجویی 
به خودی خود، سطح توقعات را کاهش 
می دهد و به ترویج ازدواج آسان کمک 
می کند، به همین جهت است که باید زمینه 

ازدواج دانشجویی را تسهیل کرد .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

جریان انقالبی نباید تصور کند
 تنها پرچمدار عزاست 

گروه خبر //  معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
در سال های گذشته آبیاری نوین )تحت فشار، قطره ای و 
بارانی( به خوبی در کشور انجام شده و اولویت بعدی وزارت 

جهاد کشاورزی گسترش آبیاری هوشمند است . 
    صفدر نیازی شــهرکی در گردهمایی مدیران ستادی و استانی 
آب و خاک کشــور افزود: در این راســتا 16 نقطه در کشــور به 
 عنــوان نمونه آزمایشــی )پایلوت( انتخاب شــده و با همکاری 
شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی و دانشگاهی آبیاری هوشمند 

در آنها اجرا شــده اســت.به گفته وی در این شــیوه با استفاده از 
لوازم سنجش، شاخص هایی مانند رطوبت، اقلیم، جنس خاک و 
میزان بارندگی پایش شــده و آبیاری با محاسبه دقیق و بر اساس 
نتایج این پایش ها انجام می شــود تا هــدر رفت آب به کمترین 
 میزان برســد و بهره وری منابع آبی افزایش یابد.نیازی شــهرکی 
کاهش هزینه تمام شــده پروژه های آب و خاک را یکی دیگر از 
اولویــت ها اعالم و اضافه کرد: هنوز حدود 50 درصد کانال های 
انتقال آب در بخش کشاورزی، خاکی است که مباحثی مانند انتقال 

با لوله، اســتفاده از کانال های بتونــی و بتونی پارچه ای به عنوان 
گزینه های جایگزین در حال پیگیری اســت.وی با اشاره به سهم 
16 درصدی بخش کشــاورزی از مصرف برق کشور اظهار کرد: 
اقداماتی هم برای کاهش مصرف برق با رویکرد دانش بنیان در این 
بخش آغاز شــده و نتایج خوبی نیز در مقیاس نمونه ای )پایلوت( 
به دست آمده اســت.معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه 
 به محدودیت ها در منابع مالی و دیگر شــاخص های تاثیرگذار، 
جهت گیری همه اقدامات یادشده افزایش بهره وری است.به گزارش 
ایرنا، نیازی به مدیران ستادی و استانی آب و خاک جهاد کشاورزی 
توصیه کرد: تنوع بخشی به روش های تامین مالی پروژه ها را مورد 
توجه قرار دهند و به جای آغاز طرح های جدید، بر تکمیل حدود 

۷00 طرح نیمه تمام حوزه آب و خاک متمرکز شوند .

معاون وزیر جهادکشاورزی : 

اولویت وزارت جهاد کشاورزی گسترش آبیاری هوشمند است

پشت پرده سیاست 

  
 هــم میهن - رضا نصری، کارشناس حوزه بین الملل با اشاره به بحرانی بودن 
وضعیت سیاســت خارجی کشور نوشت : .... ایران عماًل از صحنه دیپلماسی 
جهان حذف شده است و –به رغم اهرم سازی های متعدد در حوزه هسته ای و 
پهپادی و موشکی- در مناسبات دیپلماتیک جهانی توان تاثیرگذاری بسیار 
اندکی دارد. باید به این حقیقت واقف شد که مقوله »دیپلماسی هوشمند« امروزه 
به یک ضرورت امنیتی تبدیل شده است و از این رو تقاضا کرد در این حوزه 

نیز بازنگری های جدی و قابل مالحظه ای صورت گیرد .
 همشهری -  حاتمی، رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور گفت: 
12 هزار صفحه مشاوره و روان شناسی در فضای مجازی فعالیت می کنند که 
بیشتر آن ها متعلق به افرادی است که یا روان شناس نیستند یا مجوز ندارند. 
از میان صفحات مجازی مربوط به روان شناسان، 600 صفحه متعلق به افرادی 

است که نه تحصیالت شان مرتبط با روان شناسی است و نه مجوز دارند .
 فرهیختــگان - این دیدگاه که برخی فکر می کنند االن روس ها فقط به ما نیاز 
دارند یا به  دلیل بحران اوکراین به ما نزدیک شده اند، اشتباه است. باید به این 
مسئله توجه داشت که روس ها در سیاست خارجی شان یک ویژگی دارند و 
این است که پنجره را محدود باز می کنند. یعنی اگر وارد فضایی شوند و روند 

آن به نتیجه نرسد شرایط مثل قبل ادامه پیدا نخواهد کرد .
 دنیای اقتصاد - این روزنامه در گزارشی با عنوان » افزایش 5 /1 برابری مهاجرت از 
ایران« نوشت:مهاجرت از حالت فرار مغزها به حالت عمومی درآمده است. اگر تا دیروز 
مهاجرت 65 هزار نفری در سال داشته ایم، با شرایطی که ظرف چند سال اخیر رخ داده، 

پیش بینی مهاجرت 100 هزار نفری را در پیش داریم . 
انعکاس

همشهری آنالین خبرداد : محمود قائدی، مدیرکل هماهنگی و آموزش دبیرخانه 
شــورای اطالع رســانی دولت  در توییتی نوشت: »4همسر نخست وزیر یا 
رئیس جمهور، 4معاون نخست وزیر و معاون رئیس جمهور، 20وزیر، 5نماینده 
سازمان های بین المللی، 26نماینده مجلس، 4۷معاون یا دستیار وزیر و روسای 
نهادهای زنان، 21رئیس دانشــگاه، ۷0فعال حوزه زنان و اتحادیه های زنان 

صرفا بخشی از مهمانان کنگره  زنان تاثیرگذار بودند . «
 الف نوشت :رئیس پلیس اطالعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از کشف 
21 هزار جلد کتاب با عنوان جعلی »خلیج عربی« خبر داد. ســرهنگ پیام 
کاویانی گفت: مدتی قبل همکاران مــن در پلیس اطالعات تهران بزرگ از 
طریق منابع خبری از فعالیت زیرزمینی یک چاپخانه در محدوده شهرری با 
خبر شدند و رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند که در جریان 
آن مشخص شد در این چاپخانه برخی از کتاب های غیرمجاز چاپ و به کشور 

عراق فرستاده می شود . 

»به اظهارات ریاکارانه پایان دهید« 
سرانجام دوشنبه شب بعد از یک هفته فضا سازی و قیل و قال رسانه ای ، کوه 
اروپا موش زایید و مثل چند ماه گذشــته تعدادی از افراد و نهادهای ایرانی را 
که کار و رابطه ای هم با اروپا و اروپایی ها نداشــته و ندارند،در فهرست تحریم 
اتحادیه اروپا قرار دادند و حداقل فعال مصوبه پارلمان اروپا برای قرارگرفتن نام 
سپاه در فهرست تروریستی کنار گذاشته شد اما همین اقدام اروپایی ها نیز با اقدام 
متناسب ایران روبه رو خواهد شد و طبق اظهارات ابوالفضل عمویی سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی در نامه ای به وزیر خارجه خواستار انجام اقدامات الزم در جهت تحریم 
متقابل شــخصیت ها و نهادهای اروپایی شــده است . اقدامی که با تایید ناصر 
کنعانی ســخنگوی وزارت خارجه همراه بود . وی با تاکید بر این که جمهوری 
اسالمی ایران حق خود را برای عمل متقابل در قبال اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس 
محفوظ می داند، گفت: ایران به زودی فهرست تحریم های جدید را علیه ناقضان 
حقوق بشر و مروجان تروریسم در اتحادیه اروپا و انگلیس اعالم خواهد کرد.
حسین امیرعبداللهیان نیز که به تاشکند ازبکستان سفر کرده تا در اجالس وزیران 
امورخارجه عضو اکو شرکت کند ، در سخنانی صدور قطعنامه مداخله جویانه و 
نامتعارف پارلمان اروپا را به شدت محکوم کرد و گفت: بی تردید تبعات منفی 
چنین رفتارهای احساسی برای اروپا هزینه زاست بنابراین مسیر درست، تمرکز 
بر دیپلماسی، تعامل سازنده و عقالنیت است.وزیرخارجه کشورمان همچنین در 
توییتی نوشت: کاخ ســفید در جایگاهی قرار ندارد که از حقوق بشر دم بزند. 
کشتار حدود 2 میلیون انسان در افغانستان، عراق، یمن، فلسطین، سوریه و دمیدن 
در آتش جنگ اوکراین و مانع صلح بودن، از نتایج مداخالت آمریکاســت. به 
اظهارات ریاکارانه پایان دهید. مردم آگاه ایران، دندان زینت شــده گرگ ها را به 
خوبی تشخیص داده اند.اما در میان غوغای ایجاد شده بر سر اقدام اخیر پارلمان 
اروپا ، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  همچنان امیدوارترین 
فرد اروپایی به احیای برجامی است که به نظر می رسد دیگر نای چندانی ندارد . 
بورل که قبل تر گفته بود قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست 
سازمان های تروریستی نیازمند تصمیم دادگاه یکی از کشورهای عضو این اتحادیه 
است، در باره آخرین وضعیت توافق هسته ای نیز گفت که برجام نمرده اما به پیش 

هم نمی رود و فعال در وضعیت توقف قرار گرفته است .
تازه های مطبوعات

جوان - این روزنامه به نقل از  عبدا... گنجی نوشت:علت رشد اخیر قیمت دالر 
و طال عالوه بر نقدینگی موجود، تحریم، قطعنامه، تظاهر به بی میلی به مذاکرات 
و در یک کلمه تأثیر جنگ روانی اســت،دولت به تازگی فعلی انجام نداده که 
رابطه علی- معلولی برایش پیدا و به تصمیم اشتباه اش حمله کنیم. در دولت 

قبل هم به جز بهار9۷عمدتًا این گونه بود .

 اقتصاد آنالین نوشــت : محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اظهــار کرد: رئیس جمهوری که 20میلیون رای می آورد، فکر می کند به اندازه 
20میلیون نفر می فهمد! برای تمام روسای جمهور  ایران دو تا سه ماه مانده به 
انتخابات اوضاع طوری رقم خورد که رای آوردند. وقتی کسی رئیس جمهور 
می شود، باید از یک تشکیالت قدرتمند بیاید و آدم های مجرب و عالم همراهش 
باشند. رئیس جمهوری باید سیستم را اداره کند، نه این که صبح بیدار بشود و بر 

اساس اخبار روز تصمیمی بگیرد یا فرمانی صادر کند .
  رویــداد24 خبرداد : اســحاق جهانگیــری، معاون اول رئیــس جمهور در 
دولت های یازدهم و دوازدهم در یادداشتی نوشت: سال هاست به دلیل تحریم ها 
و برخی سیاست های داخلی، ورود فناوری جدید و سرمایه الزم در بخش نفت 
و گاز و برق متناسب با ظرفیت کشور و نیاز جامعه انجام نشده است. حاال تأثیر 
تحریم ها و نبود سرمایه گذاری مناسب، در بحران اخیر آشکار شده است. دیگر 
کار از شعارها و وعده های پوچ گذشته؛ زمان اتخاذ تصمیم های سخت است .

مالی : به چین فشار می آوریم تا خرید نفت ایران را متوقف کند
  به نظر می رسد آمریکایی ها با اقداماتی نظیر تالش برای جلوگیری از مبادالت ارزی 
میان ایران و عراق و همچنین ایجاد موانع بیشتر در مسیر فروش نفت، سعی دارند 
به زعم خودشان فضا را برای امتیازگیری از ایران آماده کنند. رویکردی که پیش از 
این نیز با نتیجه مطلوبی برای آمریکایی ها همراه نبوده است.در این زمینه، راب مالی 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت:آمریکا در راســتای اجرای تحریم ها علیه 
جمهوری  اسالمی، قصد دارد پکن را وادار کند که واردات نفت از ایران را متوقف کند.

چین مقصد اصلی صادرات غیرقانونی ایران است و گفت وگوها برای منصرف کردن 
پکن از خریدها تشدید خواهد شد.ایاالت متحده گام های مورد نیاز را برای توقف 
صادرات نفت ایران برمی دارد و کشــورها را از خرید آن بازمی دارد.ما هیچ یک از 
تحریم های خود علیه ایران و به ویژه در زمینه فروش نفت ایران را کاهش نداده ایم .

 ضرغامی :  روادید ۵ گروه از کشورها را یک طرفه لغو می کنیم
سید عزت  ا... ضرغامی وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به 
همکاری خوبی که بین وزارت گردشگری و امور خارجه برقرار است، افزود: به تازگی 
طرح مشــترکی را جلو می بریم که بتوانیم با 5 گروه از کشورهای مختلف لغو روادید 
یک طرفه داشته باشیم. این کار برای تقویت گردشگری بسیار ضروری است و ممکن 
است بعضی ها تصور کنند لغو روادید یک طرفه به مصلحت کشور نیست و باید دو طرفه 
باشد. چرا کشور مقابل لغو روادید نکند ولی ما لغو روادید داشته باشیم.ضرغامی تصریح 
کرد: به اعتقاد من برای تقویت گردشگری این مسئله خیلی مهم نیست چون کشورهایی 
که در این حوزه توانسته اند موفق باشند لغو روادید یک طرفه داشته اند مثال امارات با 
1۳0 کشــور و ترکیه با بیش از ۸0 کشور لغو روادید دارد. ما باید در این حوزه نگاه 
انبساطی داشته باشیم و ان شاءا... اگر این طرح به نتیجه برسد در دولت مطرح می کنیم .

 گروه خبر //  رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان با تاکید بر توجه ویژه نسبت به 
اعمال مدیریت منطقی بر حلقه های زنجیره 
تولید مرغ در استان گفت: تمامی ظرفیت ها 
برای ساماندهی خرید مرغ تولیدی مازاد 

استان به کارگرفته شد . 
   عباس مویدی در نشست ساماندهی وضعیت 
خرید مرغ مازاد تولید شــده در استان با تشریح 
وضعیت فعلی تولید مــرغ هرمزگان اظهار کرد: 
باتوجه به وظایف تعریف شــده بــرای اتحادیه 
مرغداران الزم است نســبت به اعمال مدیریت 
منطقی بر تمامی حلقه هــای زنجیره تولید مرغ 
در هرمزگان توجه ویژه  شــود.وی در ادامه گام 

نخست در مدیریت تولید مرغ هرمزگان را ارائه 
برنامه جوجه ریــزی در واحدهای مرغداری بر 
مبنای کار کارشناسی عنوان کرد و افزود: مسلما 
با پیش بینی واکنش های بــازار، باید از تمامی 
ظرفیت های موجود برای حمایت از ساماندهی و 
خرید مرغ مازاد تولید شده در استان بهره ببریم.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی هرمزگان، با 
تاکید بر خرید مرغ مازاد تولید شده استان توسط 
اتحادیه مرغــداران در واحدهای مرغداری بیان 
 کرد: اتحادیه مرغداران استان وظیفه دارند برای 
جوجه ریزی یک ساله خود در استان بر مبنای کار 
کارشناسی برنامه ریزی کرده و آمار آن را براساس 
مصرف سرانه هرمزگان در ماه های سال پس از 

تایید معاونت بهبود تولیدات دامی استان ارائه کنند.
مویدی با ابالغ ماموریت جدید به معاونت بهبود 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان 
خاطرنشــان کرد: اولویت بندی خرید مرغ مازاد 
تولید شده استان باید بر اساس شاخص های سن 
مرغ و تقاضای مرغدار در سراسر استان انجام و به 
اتحادیه مرغداران اعالم شود.وی در ادامه اتحادیه 
مرغداران را ملزم به ارائه تقاضای خرید مرغ مازاد 
تولیدی استان در قالب طرح جامع تامین نقدینگی 
به ســازمان جهاد کشــاورزی دانست و گفت: 
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان 
نیز به منظور کمک به اجرای طرح پیگیری های 
الزم را برای تامین اعتبارات مورد نیاز تا ســقف 

100 میلیارد ریال به انجام رسانده و به سازمان 
جهاد کشاورزی استان اعالم کنند.رییس سازمان 
جهاد کشــاورزی هرمزگان همچنین از مدیران 
بانک کشاورزی استان خواست تا برنامه اجرایی 
خود را در زمینه چگونگی حمایت از طرح ها و 
میزان اعتبارات اختصاص یافته به آن، اعالم کرده 
و با توجه به شــرایط فعلی بازار و لزوم سرعت 
بخشی در حمایت ویژه از واحدهای مرغداری 
استان به سازمان جهاد کشاورزی اطالع دهند.
به گزارش ایرنا، گفتنی اســت؛ تقریبا ماهانه 2 
میلیون و 200 هزار قطعه و ســاالنه نزدیک به 
20 میلیون قطعه جوجه ریــزی در واحدهای 
مرغــداری هرمزگان صــورت می گیرد که در 
سال حدود 41 هزار تُن تولید مرغ استان است.
از ۳22 مرغداری در سراسر هرمزگان، بیش از 
290 واحد مرغداری فعال است و بستک قطب 

تولید مرغ استان است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی  هرمزگان :

 تمامی ظرفیت ها برای ساماندهی خرید مرغ مازاد به کار گرفته شد

خبری

سرمقاله

در بارندگی های هفته های اخیر که البته خیلی هم شــدید 
نبودند، اما ســقف برخی از خانه های فرســوده در برخی 
مناطق فروریختند ویا به ســقف و دیــوار این خانه های 
قدیمی و فرسوده آسیب وارد شــد و ساکنان ترس ودلهره 
دارند که بــه زودی ویــا در بارندگی بعدی فــرو بریزند 
 و یا آنهــا زیر آوار مدفون شــوند. البتــه فروریختن این 
 سقف های فرسوده حتی خودبخود هم کم وبیش داریم که در 
بارندگی ها و یا زمین لرزه ها این میزان افزایش می یابد. در 
سال های گذشته گزارش هایی را از این بخش رسانه ها بیشتر 
 منتشــر می کردند، اما دولت هیچگونه حمایتی را نداشت و 
 می گفتند مردم خودشان بایستی امالک شان را بازسازی کنند. 
 دو سه سال قبل که خانه های زیادی در محالت و بخصوص 
محله آیت ا... غفاری بندرعباس در بارندگی های شــدید 
چندروزه  آســیب دیدند و سقف های زیادی فروریختند که 
تاکنون همچنان بیشتر  ساکنان نتوانستند بازسازی یا تعمیر 
کنند، دولت اعالم کرد که فقط ســه تــا پنج میلیون تومان 
بصورت وام و با ضامــن پرداخت می کند که از یک طرف 
این مبلغ بســیار کم بود و حتی دستمزد بنا هم نمی شد وهم 
اینکه بیشــتر این خانواده ها ضامن هم نداشتند ودر نتیجه 
گرفتن این وام منتفی شــد. در واقــع بدلیل محرومیت این 
خانواده ها در محالت حاشــیه ای و روســتاها، بیشتر آنها 
توان تعمیر وبازسازی امالک فرســوده شان را ندارند و در 
زلزله ها و بارندگی ها میــزان تخریب ها افزایش می یابد 
که در زمین لرزه های فین و ســایه خوش هم این موضوع 
را شــاهد بودیم. در حال حاضر هم روز به روز خانه های 
بیشتری بدلیل فرســودگی، آسیب می بینند و هم اکنون هم 
خانواده های زیادی زیر ســقف های لرزان زندگی می کنند 
که برخی مدارس مانند مدارس فرســوده روستای بلبل آباد 
بشاگرد نیز این وضعیت را دارند وخانواده ها نگران سالمتی 
فرزندان شــان در زمان حضور در مدارس هستند. موضوع 
 دیگر اینکه از ســال های گذشته که تســهیالت نوسازی 
بافت های فرسوده داده می شد، اما این تسهیالت به امالک 
فاقد ســند تعلق نمی گرفت و مالکان این امالک قدیمی و 
فرسوده نه می توانستند وام بگیرند ونه سند. در یکی دو سال 
اخیر هم که روند صدور سند در اراضی دولتی متوقف شد تا از 
دو ماه قبل که اعالم کرده اند ساکنان این مناطق که امالک شان 
قبل از سال 94 ساخته شده است، می توانند در بندرعباس 
به دفاتر پیشخوان ودر شهرستان ها به ادارات راه وشهرسازی 
برای تشکیل پرونده اخذ سند مالکیت در محالت حاشیه ای 
و بافت فرســوده مراجعه کنند وتا 200متر به نرخ منطقه ای 
و بیش از آن به نرخ کارشناســی محاسبه شده و سند صادر 
می شود که این طرح نیز تا پایان سال ادامه دارد. اما مشکل 
اساســی در مناطقی است که اراضی آن متعلق به شهرداری 
است و بدلیل گرانی صدور سند براساس مصوبه شورای شهر، 
پرداخت این مبلغ برای بیشتر ساکنان محروم محالت میسر 
 نیســت وبه همین دلیل درحالیکه در حدود یک دهه اخیر 
سند در این مناطق صادر می شد، اما به دلیل این گران بودن 
هزینه های سند که بایستی به شهرداری پرداخت شود، بیشتر 
ســاکنان نتوانستند برای اخذ سند اقدام کنند وروز به روز به 
میزان امالک فرسوده در این مناطق افزوده می شود و امالک 
قدیمی فرسوده درحال فروریختن هستند و مابقی نیز دیوار یا 
سقف شان آسیب دیده ودر بارندگی ها مانند آبکش هستند و 
ساکنان با ترس ولرز و بخاطر اجبار در زیر این سقف ها زندگی 
 می کنند. از طرفی دیگر روند صدور ســند برای این مناطق 
 ویژگی های خاص خودش را دارد. به برخی ساکنان اعالم 
می کنند بایستی بروید اداره امور مالیاتی و مالیات پرداخت 
کنید که اداره امور مالیاتی هم به ساکنان می گوید مالیات به 
آنها تعلق نمی گیرد که مشــخص نیست بر چه اساسی این 
ساکنان را به امور مالیاتی ارجاع می دهند؟ یا اگر سرپرست 
خانواده فوت شده باشــد، به ورثه می گویند سند را به نام 
مادرتان بگیرید وبعدها خودتان تفکیک کنید که این موضوع 
شاید در آینده مشکل ساز شود وبایستی شهرداری راهکار 
مناسبی برای این امالک داشته باشد واز همه مهمتر اینکه مبالغ 
بایستی بگونه ای باشد که ساکنان بتوانند براحتی برای دریافت 
سند اقدام کنند و شــاید برخی بتوانند وام نوسازی بگیرند 
 وخانه های شان را بازسازی کنند. متاسفانه بدلیل افزایش 
هزینه های ساخت وساز، بیشتر این خانواده ها بطور یقین 
نمی توانند اقدام به بازســازی امالک شان حتی با وام کنند 
وبایستی خودشان هم ســهم آورده داشته باشند که ندارند 
که اگر سال های گذشــته و بخصوص در دهه ۸0 و اوایل 
 دهه 90 ســندها رایگان یا ارزان صادر می شــد، ساکنان 
راحت تر می توانستند امالک شان را بازسازی کنند. با این 
شرایط ضرورت دارد که نهادهای حمایتی و انقالبی وصنایع  
به یاری محرومان بشــتابند تا آنها بتوانند امالک شــان را 
بازسازی یا تعمیر کنند. هفته گذشته شرکت فوالد کاوه کیش 
برای ایزوگام وبازســازی سقف 500خانه در رودان آستین 
همت را باال زد که نظیر این برنامه را این شــرکت وســایر 
صنایع می توانند در بندرعباس و سایر شهرستان های استان 
 اجرا کنند تا از تخریب امالک فرســوده بر روی سر ساکنان
 و مدفون شــدن در زیر آوار این امالک فرسوده جلوگیری 

کنند .
  علی زارعی

خطر مدفون شدن 
ساکنان بافت های فرسوده  
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استاندار بوشهر اعالم کرد
رشد اعتبارات سفر دوم رئیس جمهور به بوشهر

  سید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها // استاندار بوشهر 
از رشــد ســه برابری اعتبارات ریالی ســفر دوم رئیس جمهور 
 به اســتان بوشــهر خبر داد . به گزارش خبرنــگار دریا ؛ احمد 
محمدی زاده با اشاره به نشست هماهنگی سفر دوم رئیس جمهور 
 به استان بوشهر اظهار کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته، سفر دوم 
 رئیس جمهور و اعضای هیات دولت به استان بوشهر 2۷ و 2۸ بهمن ماه 
سال جاری انجام می شــود.وی با بیان اینکه در سفر مهر ماه سال 
گذشته، 9۳ مصوبه و 11 متمم داشتیم افزود: بیش از ۷ هزار میلیارد 
تومان اعتبارات سفر اول دکتر رئیسی به استان است که پروژه های 
ارزشمندی در راستای عمران و آبادانی استان اجرایی و عملیاتی شده 
است.استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در سفر دوم رئیس جمهور به 
استان بوشهر، بیش از 20 هزار میلیارد تومان پروژه پیش بینی شده و 
اعتبارات ریالی این سفر حدود ۳ برابر افزایش می یابد.محمدی زاده 
تصریح کرد: عالوه بر مصوبات و اعتبارات ریالی، سرمایه گذاری 

خارجی قابل توجهی نیز در این سفر انجام می شود .
از ابتدای امسال تاکنون انجام شد

پلمب ۱۰۰ کلینیک زیبایی و درمانی غیرمجاز در اهواز 
  حسن سیالوی ســرویس استان ها // معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از پلمب 100 کلینیک زیبایی و 
درمانی غیر مجاز از ابتدای امسال در شهر اهواز خبر داد . به گزارش 
خبرنگار دریا ؛ دکتر حبیب حی بر اظهار کرد: 100 کلینیک زیبایی و 
درمانی که به صورت غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی از قبیل 
ویزیت، تجویز دارو، تزریق ژل، بوتاکس، تزریق چربی، پیکر تراشی 
)ابدومینوپالستی، لیپوساکشن شکم، پهلو، ران، بازو، غبغب( کاشت 
مو، لیزر موهای زائد، پی آر پی، کامپوزیت دندان، بلفاروپالستی 
)پلک  فوقانی و تحتانی(، لیفت صورت )شقیقه، پیشانی، ابرو(، البیا 
 پالســتی، الغری با آر اف )کویتیشن(، اتو پالستی، رینو پالستی 
و ... مداخله داشتند، توسط کارشناس پیگیری ویژه اداره نظارت بر 
درمان شناسایی شدند و برای تعطیلی، در دستور کار قرار گرفتند. 
وی افزود: پس از آن در اسرع وقت، هماهنگی های الزم با دادگاه 
انقالب اهواز صورت گرفت و در نهایت با همراهی پلیس اطالعات 
و اماکن عمومی استان خوزستان مراکز غیرمجاز پلمب شدند.معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشــکی اهواز تاکید کرد: شهروندان برای 
دریافت هر گونه خدمات درمانی، زیبایی و ... الزاما به مراکز مجاز 
که دارای پروانه طبابت و مجوز قانونی هستند مراجعه کنند و البته 
این مجوز باید در معرض دید عموم قرار گرفته باشــد .وی گفت: 
همشــهریان می توانند هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا 
دخالت غیر مجاز افراد فاقد صالحیت در امور پزشکی را به سامانه 

190 گزارش کنند .

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // 
ابالغ منشور  به  با اشــاره  استاندار یزد 
رسانه ها،  با  یزد  اســتان  ادارات  ارتباط 
گفت: مدیران دستگاه های استان باید در 
مدت زمان کمتر از پنج ساعت به سواالت 
خبرنگاران پاسخ دهند و اگر مدیری در 
پاسخ به رســانه ها کوتاهی کند، اخطار 
گرفته و مدیر روابط عمومی آن اداره عزل 

خواهد شد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی 
در نشست شورای اطالع رسانی استان که 
در محل سالن کوثر استانداری یزد برگزار 
شد، گفت: منشور ارتباط ادارات با رسانه ها 
از ســوی روابط عمومی اســتانداری به 

ادارات ارسال و در آن حداکثر زمان پاسخ 
به رسانه ها پنج ســاعت اعالم شود و اگر 
مدیران در این زمینه کم کاری کردند پس از 
اخطار، مدیر روابط عمومی آن اداره عزل و 
مدیران با عملکرد خوب هم تشویق شوند.

وی با تاکید بر اینکه زنجیره اطالع رسانی 
در استان یزد در حال حاضر دارای نقص 
است، گفت: گره های ذهنی زیادی در ذهن 
مردم به دلیل هجمه های رســانه ای و نقاط 

ضعف در این حوزه وجود دارد.اســتاندار 
با تاکید بر این که خطــاب بیانیه گام دوم 
صرفًا مسئوالن نیستند، گفت: رسانه ها هم 
بایــد وظایفی که در ارتبــاط با این بیانیه 
دارند را مورد ارزیابی قرار دهند و اقدام به 
تقویت فعالیت های خود در این حوزه کنند.
مقام ارشد اجرایی استان با بیان این که در 
راستای اطالع رسانی دهه فجر استان یزد 
باید یک یا چند شــعار محوری و کلیدی 

در نظر گرفته شــود، از رسانه ها خواست 
که در فعالیت های خود مرتبط با بیانیه گام 
دوم و دهه فجر یادداشت، گزارش، تحلیل، 
خبر و هر آنچــه که ظرفیت ها و ابزارهای 
اطالع رسانی هســت را مورد استفاده قرار 
دهند.وی در ادامه گفت: پیشرفت کشور و 
استان یزد در حوزه های آب، گردشگری، 
علم و صنعت، دانش بنیان، فناوری و محور 
دستاوردهای سفر رئیس جمهور به استان 

یزد همه جزو مواردی هستند که می تواند 
در ایام دهه فجر و در بحث اطالع رسانی 
مورد توجه قرار گیرد.فاطمی همچنین ایجاد 
شناسنامه خبری برای همه طرح های استان 

را خواستار شــد و گفت: این شناسنامه و 
خط خبری باید از قبل شــروع عملیات 
اجرایی طــرح تا پس از افتتاح و تاثیر آن 

در جامعه تداوم داشته باشد .

استاندار یزد با مدیران استان اتمام حجت کرد 

پاسخگویی مدیران به خبرنگاران در کمتر از ۵ ساعت 

خبری

سرویس  جعفری  ابوالحســن   سید 
اســتان ها // مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان بوشهر گفت: این 
شــرکت هیچ آبی بــه صنایع نفت، 
گاز و پتروشــیمی مستقر در استان 
نمی فروشــد بلکه آب هم به عنوان 

کمک دریافت می کند . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ ابوالحســن 
عالی در نشست با خبرنگاران در خصوص 
اقدامات شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
در حوزه آب روستایی اظهار کرد: میانگین 
برخورداری روســتاها از شبکه آبیاری در 
جهان 50 درصد، در ایران ۸5 درصد و در 
استان بوشهر 95 درصد است.وی اضافه کرد: 
در ســال اول دولت سیزدهم 4۳ پروژه آب 
روستایی با اعتبار 90 میلیارد تومان و در سه 
شهرستان در جهت آبرسانی، بهبود دسترسی 
آغاز شــد، خوشــبختانه با پیگیری های 
اســتاندار محترم بوشهر تحت عنوان طرح 
"جهاد آبرسانی" ۷50 میلیارد تومان به بیش 
از 200 روستای استان در همه شهرستان ها 
رقم خورد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر در پاســخ به سوال خبرنگار 
مبنی بر علت دسترســی نداشتن 40 روستا 
در شهرستان دشتستان به آب شرب مناسب 
تصریح کرد: 2 درصــد از جمعیت معادل 
5000 نفر در اســتان بوشهر تحت پوشش 
شبکه آب نیســتند. علت نیز هزینه گزاف 
برای آبرسانی به این روستاها است که عمدتا 
جمعیت کم دارند، کوچ نشــین هستند و در 
ارتفاعات قرار دارند.عالی با بیان اینکه 240 

هزار مترمکعب طرح آب شیرین کن در استان 
در حال اجرا است، اظهار کرد: استان بوشهر 
در عرصه اجرا طرح های آب شــیرین کن از 
بُعد جمعیت ســرانه در کشور مقام نخست 
داردکــه با بهره بــرداری از همه پروژه های 
آب شــیرین کن در اســتان در این حوزه 
خودکفا خواهیم شد.وی با بیان اینکه میزان 
سرمایه گذاری آب شیرین کن در استان بوشهر 
5000 میلیارد تومان تعیین شده است، افزود: 
این رقم تاکنــون به 10 هزار میلیارد تومان 

افزایش یافته است.
پروژه هــای  ســاخت  پایــان   ۱۴۰۳  *

آب شیرین کن ها در استان بوشهر
  مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر میزان آب شــرب تولیدی از طریق 
تاسیسات آب شــیرین کن در استان را برای 
پارســال ۳5 هزار مترمکعب در شبانه روز 
اعالم و عنوان کرد: با تالش های انجام شده 
تولید آب از طریق شیرین ســازی آب دریا 
در شبانه روز امسال به 45 هزار مترمکعب 

افزایش یافته است.
  به گفته عالی، تا پایان سال آب شیرین کن 
وحدتیــه و دالکی با ظرفیــت 6500 متر 
با 2500  مکعب، آب شیرین کن ســعدآباد 
مترمکعب،  آب شیرین کن اخند عسلویه با 
ظرفیــت 1500 مترمکعب، مپنا با ۳5 هزار 
متر مکعب ظرفیت و فاز اول آب شیرین کن 
سیراف-جم با ظرفیت 10 هزار متر مکعب 
به بهره برداری خواهند رسید.این مقام مسئول 
پایان ساخت پروژه های آب شیرین کن ها در 
استان بوشهر ســال 140۳ دانست و ادامه 

داد: در سال 1402،  آب شیرین کن آبخش 
با ظرفیت ۸500 مترمکعب، آب شیرین کن 
تکمیلی بوشــهر با ظرفیــت 10 هزار متر 
مکعــب، آب شــیرین کن هلیله-بندرگاه با 
ظرفیت 1000 متر مکعب و آب شیرین کن 
ســیراف با ظرفیت 1۸ هزار متر مکعب به 
بهره برداری خواهند رسید. همچنین در سال 
140۳، 100 هزار مترمکعب آب شیرین کن 
از جمله در عســلویه، بنک، کنگان، گناوه، 
تنگســتان، دیر و نیروگاه اتمــی وارد مدار 

بهره برداری می شود.
*  آب پس از ۱۲ سال به جم می رسد

  مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر یادآور شد: مهمترین پروژه سفر دوم 
رئیس جمهور به استان خط آبرسانی جم-
ســیراف خواهد بود که این پروژه در سال 
1۳۸6 مصوب، در ســال 1۳۸9 عملیات 
اجرایی آن آغاز و فــاز اول آن پس از 12 
ســال وارد مدار خواهد شد. این پروژه 42 
کیلومتر خط انتقال آب و ۳۳ کیلومتر خط 
انتقال بــرق دارد و ارتفاع پمپاژ باالی ۷00 
متــر دارد. در حوزه ارتفاع پمپاژ بزرگترین 
خط انتقال در جنوب کشــور محســوب 

می شود.

*  ۱۵ هزار انشــعاب غیر مجاز در استان 
بوشهر

   عالی با بیان اینکه 140 میلیون مترمکعب 
آب در اســتان بوشهر تولید می شود، افزود: 
۷0 درصد از این مقدار مصرف، 10 درصد 
هدر رفت فیزیکی آب و 20 درصد مصرف 
می شــود، اما بهای آن را دریافت نمی کنیم 
)انشــعابات غیر مجاز(.وی بــا بیان اینکه 
حدود 15 هزار مورد انشــعاب غیرمجاز در 
استان بوشهر وجود دارد، تصریح کرد: برخی 
انشــعابات غیر مجاز در محالت تنگگ و 
سرتل، حاشیه شــهر گناوه و نخل تقی در 
شهرستان عسلویه را می بینیم، اما نمی توانیم 

کاری کنیم.
*  آبفای بوشهر آبی به صنایع نمی دهد

  مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار در 
رابطه با فــروش آب به صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی مستقر در استان گفت: این شرکت 
هیچ آبی به صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی 
مستقر در استان نمی فروشد بلکه آب هم به 
عنوان کمک دریافت می کند. هر شرکتی خود 
یوتیلیتی و آب شــیرین کن دارد و آب مورد 

نیاز خود را خودش تامین می کند .

مدیرعامل شرکت آبفا استان بوشهر:

آبفای بوشهر آبی به صنایع نمی فروشد

آرزو توکلی سرویس استان ها // کرمان که امیدش به بارش های زمستانی 
بود اکنون که یک ماه و چند روز از زمســتان گذشــته است، متاسفانه 
سدهای کرمان از باران های مونسون در مردادماه و بارش های اخیر بهره 
چندانی نبردند و ذخایر آبی همه سدهای استان کرمان نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته کمتر است و در وضعیت خوبی قرار ندارند . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ حامد فراز، مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی شــرکت آب منطقه ای استان کرمان در این رابطه گفت: بارندگی های اخیر تاثیر 
خاصی بر مخازن ســدها نگذاشته اند، زیرا بارندگی ها شدت دار نبوده و باید مدنظر 
داشــت که ورودی سدها متاثر از سیالب هاست.او با بیان این مطلب که بارش ها در 
اتفاعات استان به صورت برف بوده اســت، اظهار کرد: بارش برف سنگینی نیز در 
استان نداشتیم تا مدعی شویم که سال آبی پیش رو، سال خوبی است و مشکالت کم 
آبی کمتری داریم. لذا با این میزان بارش ها مشــکالت کم آبی استان کرمان همچنان 
پابرجاست.مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای استان 
کرمان، بیان کرد: امیدواریم که در روزهای باقیمانده ســال و بهار بارش های خوبی 
داشته باشیم تا هم ذخایر مخازن سدها پر شود و هم نیاز آبی سال پیش رو برطرف 
شــود.او در پاسخ به این سوال که ذخایر مخازن سدهای استان بحرانی است؟ گفت: 
نمی توان گفت که بحرانی اما حجم ذخایر مخازن سدهای استان کرمان وضعیت خوبی 
ندارند.طبق اعالم مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه 
ای استان کرمان، میزان ذخایر همه سدهای استان کرمان نسبت به مدت مشابه کمتر 
بوده اســت و در حال حاضر سد جیرفت حدود 120 میلیون مترمکعب )۳6 درصد 
ظرفیت(، سد تنگوئیه حدود 21 درصد ظرفیت، سد بافت حدود 4۸ درصد ظرفیت و 
سد نساء حدود 44 درصد ظرفیت، ذخیره آب دارند.او ادامه داد: باید مصرف بهینه را 
در برنامه خود قرار داد تا بتوان در کوتاه مدت از این گردنه عبور کرد.به گزارش ایسنا، 
در آبان ماه سال جاری، طبق اعالم مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی 
شرکت آب منطقه ای استان کرمان میزان ذخایر سدهای استان کرمان به این صورت 
بود که ســد جیرفت حدود 1۳0 میلیون مترمکعب )معادل۳9 درصد ظرفیت(، سد 
تنگوئیه حدود 9.5 میلیون مترمکعب )معادل 25 درصد ظرفیت(، سد شهید سلیمانی 
حدود 20 میلیون مترمکعب )معادل 50 درصد ظرفیت( و سد نساء حدود ۸0 میلیون 

مترمکعب )معادل 4۸ درصد ظرفیت( ذخیره آب داشتند .

مدیر بهره برداری و نگهداری
 از تاسیسات آب منطقه ای استان کرمان اعالم کرد 

ذخیره آب سدها ، کمتر از نصف
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                    ابوالحسن دستوری   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس  منطقه یک  
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گروه خبر // محسنی اژه ای گفت: قطع اینترنت 
در ســاعات برگزاری کنکور برای مردم و امور 
روزمره و اداری آن ها بــه صورت قابل توجهی 

مشکل ایجاد کرد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای در حاشیه نشستی در قوه قضائیه با اشاره 
به میزان تعطیلی مدارس طی ســال تحصیلی جاری و 
مشکالتی که از این ناحیه متوجه والدین و دانش آموزان 
شده است، گفت: به استثنای موضوعات مرتبط با مضامین 
آموزشی و تربیتی که در محل خود قابل بررسی است، 
یکی از مشکالتی که به واسطه تعطیلی متکثر مدارس در 
ســال تحصیلی جاری رخ داد، مقوله دریافت وجوه از 
اولیاء دانش آموزان برای هزینه های مربوط به سرویس 

ایــاب و ذهاب و تغذیــه محصالن بود؛ بعضــا اولیاء 
دانش آموزان گالیه دارند که بــا توجه به تعطیلی زیاد 
مدارس در این سال تحصیلی، پول دریافت شده از آن ها 
برای سرویس رفت و آمد و همچنین تغذیه دانش آموزان، 
به آن ها مسترد نمی شود و حتی در مواردی مدارس برای 
وصول این چک های دریافتــی از والدین دانش آموزان 
اقدام می کنند.رئیس دســتگاه قضا افزود: بر همین مبنا 
مطلوب است دادستان کل کشور ضمن شنیدن اظهارات 

مســئوالن مربوطه در آمــوزش و پرورش و همچنین 
اولیا، تدابیر الزم را پیرامون رفع این مشکل اتخاذ کند.

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای همچنین طی 
تذکر دیگری با اشاره به موضوع قطع اینترنت در برخی 
از مناطق همزمان با روز های برگزاری کنکور اظهار کرد: 
اینکه جهت حفظ حقوق شــرکت کنندگان در کنکور و 
جلوگیری از تقلب تمهیداتی اندیشیده شود حتما امری 
ضروری و الزم اســت، اما قطع اینترنت در ســاعات 

برگــزاری کنکور برای مردم و امــور روزمره و اداری 
آن ها به صورت قابل توجهی مشکل ایجاد کرد.رئیس 
عدلیه افزود: بر همین مبنا ضروری است رئیس سازمان 
بازرسی بررسی های ناظر بر این موضوع را از این حیث 
که چه راه های دیگر جایگزینی وجود دارد و در سایر 
کشور های دنیا چه تدابیری به منظور جلوگیری از وقوع 
تقلب در آزمون ها بدون قطع اینترنت صورت می گیرد، 
انجام دهد.رئیس دســتگاه قضا در همین راستا با بیان 

اینکه قطع اینترنت، راه منطقی قابل قبولی برای جلوگیری 
از تقلب در کنکور نیســت، گفت: علی ایّحال باید برای 

کنکور های آتی تدبیری در این زمینه صورت گیرد .

رئیس قوه قضاییه : 

قطع اینترنت ، راه منطقی برای جلوگیری از تقلب در کنکور نیست 

گروه خبر // محمد محســنی مدیرکل 
میــراث  فرهنگــی ، گردشــگری و 
صنایع دستی استان هرمزگان در نشست 
ویژه خیری که از مرکز صداوســیمای 
مرکز خلیج فارس پخش شد به تشریح 
میراث فرهنگی،  اداره کل  برنامه هــای 

گردشگری و صنایع دستی پرداخت .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛  محمد محســنی 
1401 در تشــریح برنامه ها و اهداف اداره کل 
گفت: برای ارائــه خدمات مطلوب به جوامع 
هدف و گردشگرانی که اســتان هرمزگان را 
مقصد گردشــگری انتخاب می کنند، رویکرد 
 ارائــه خدمات از محور ســنتی به ســمت 
هوشمند ســازی را در دستور کار قرار داریم.
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی هرمزگان ادامه داد: سازمان ها، 
ارگانهــا و نهادهای همکاری که تکمیل کننده 
بسته ارائه خدمات به جوامع گردشگری هستند 
همکاری الزم را بکنند کــه بتوانیم خدمات 
مطلوب را ارائه دهیم.او در خصوص برنامه های 
توسعه گردشگری دریایی گفت: استان هرمزگان 
به لحاظ موقعیت و جایگاه خاص به ویژه محل 
اتصال و تالقی دو دریای خلیج فارس و دریای 
عمان و همچنین دسترســی به آب های آزاد 

اقیانوس هند، تنها استانی است که از این شرایط 
دریایی و بیشترین امتداد و محور ساحلی کشور 
برخوردار است.محسنی با اشاره به اینکه برای 
برخورداری بهتر و بیشتر از این شرایط مستلزم 
ایجاد زیرســاخت های مربوطه بــرای ارائه 
خدمات اســت، افزود: خوشبختانه رویکرد 
مسئولین اســتان و مقام عالی دولت در استان 
توسعه اســتاندارد و متناسب با شاخص های 
بین المللی و منطقه ای است که انشا اهلل بتوانند 
زیرساخت های گردشگری دریایی و خدمات 
ساحلی را افزایش دهند و گردشگرانی که استان 
هرمزگان را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب 
می کننــد بتوانند از این موهبت و مزیت غالب 
استان اســتفاده کنند.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی استان هرمزگان 
ادامــه داد: برای این کار باید حوزه حمل ونقل 
دریایی را ارتقا داد و زیرســاخت ها و بنادر 
رسمی و استاندارد ارائه خدمات را توسعه داد.
او با اشــاره به اینکه باید فرهنگ گردشگری 
دریایی را توسعه و نهادینه کرد، افزود: الزامات 
و شاخص ها به خصوص در حوزه ایمنی سفر 
در دریا را باید افزایش یابد که خوشــبختانه 
متولیــان امر در حوزه دریایــی به خوبی این 
کار را انجام دادند اما کفایت نمی کند.محسنی 
اضافه کرد: باید اســتانداردها و شاخص های 
ایمنی را به ســطحی که دنیــا و منطقه انتظار 
دارد، برســانیم و این مختص استان هرمزگان 
است که جایگاه خاص دریایی دارد.مدیرکل 

میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
ادامه داد: همچنین فرصت های اشتغال و کار در 
حوزه گردشگری دریایی برای جوامع محلی و 
ساکنینی که هرمزگان را انتخاب کرده اند را باید 
بهبود ببخشیم که خوشبختانه برنامه های برای 
این منظور پیش بینی شده است.او در خصوص 
توسعه صنایع دستی در استان و برنامه های در 
دست اقدام در این حوزه گفت: استان هرمزگان 
بــه لحاظ داشــتن صنعتگران ماهــر و زبده 
جایگاه خاصی در کشــور ایران دارد که شهر 
بندرعباس به عنوان شهر خالق صنایع دستی از 
سوی یونسکو شناخته شده است و انتظارات از 
این شــهر و به طبع آن از مسئولین امر جدی 
اســت.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی هرمزگان بابیان اینکه اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
به عنوان متولی این حوزه از ابتدای سال تاکنون  
12 هزار مجوز صنایع دستی صادر کرده، اظهار 
داشت: همچنین از محل تبصره های قانونی و 
جایگاه های قانونی که این اختیار را به استان 
و مسئولین و سایر  سازمان ها و بانک ها داده، 
از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی پشتیبانی 
مالــی می کنیم.او افزود: برای توانمندســازی 
بیشتر خانوارها و افرادی که این شغل شریف 
را انتخاب کردنــد معبد هندوها را ظرف یک 
سال آینده به یک ســایت عرضه همیشگی 
صنایع دســتی تبدیل خواهیم کرد و همچنین 
محدوده عرصه معاونت صنایع دستی به عنوان 

سایت دوم عرضه صنایع دســتی را خواهیم 
داشت.محســنی بابیان اینکه به دنبال تقویت 
ســایر مراکز صنایع دســتی در شهرستان ها 
هستیم، افزود: از مرکز صنایع دستی روستای 
ایســین را بازدید کردیم و نیازمندی های آن 
را احصا کردیم و به عنوان مرکز صنایع دســتی 
بخش مرکــزی راه اندازی می شــود.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
هرمــزگان ادامه داد: مراکز صنایع دســتی در 
شهرستان ها بوده اما وضعیت مطلوب و مورد 
انتظار جوامع نبوده، انشــا اهلل با برنامه ریزی 
یک ساله این مراکز وضعیت بهتری پیدا کنند.
او در بخش دیگر از سخنان خود در خصوص 
چه تعداد از آثار تاریخی در  اســتان نیازمند 
مرمت هســتند و اولویت مرمت با کدام بناها 
است، افزود: استان هرمزگان به لحاظ داشتن 
آثار ثبت شــده بالغ بر ۳91 اثر است که 2۸۳ 
اثر شامل بناها و محوطه های تاریخی است و  
عمومًا آثار تاریخی هرمزگان به دلیل شرایط 
اقلیمی و آب و هوایی در معرض فرسایش و 
تخریب های منطقه ای بوده و هستند.محسنی 
اظهار داشت: آن چنان که باید در حوزه صیانت، 
حفاظت و مرمت و نگهداری از آثار تاریخی 
استان کار نشده، نه اینکه دوستان و مدیران و 
افراد کار نکردنــد، در جای خودکار کردند و 
جای تشکر دارد اما انتظار این است که بیش 
از این توجه بشــود.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی هرمزگان افزود: 

بخش زیادی از آثار تاریخی اســتان نیاز به 
مرمت و به سازی دارند.او بابیان اینکه تعمیر 
 و مرمت آثــار تاریخی با تعمیر و مرمت آثار 
غیر ثبتی متفاوت اســت، افزود: مرمت آثار 
ثبت شــده دارای مالحظــات، دقــت عمل 
مهندسی و فنی و استانداردهای خاصی است 
که به روش های متفاوت با سایر بناها مرمت 
می شوند.محســنی در خصوص اولویت بندی 
برای مرمــت بناهای تاریخی اســتان گفت: 
خوشبختانه به استناد اسناد باالدستی و مقررات 
قانونــی، دو مرجع قانونی شــامل دو انجمن 
میراث فرهنگی در کشــور به ریاســت وزیر 
میراث فرهنگی و در اســتان هم این انجمن به 
ریاســت استاندار تشکیل شــده که هفته قبل 
احکام اعضا که مدیران ارشد استان و در رأس 
آن اســتاندار هرمزگان احکام صادرشده و در 
روزهای آینده جلســات تشکیل آن خواهد 
شــد که برای حفظ و مرمت بناهای تاریخی 
این دو مرجع و دو مســیر قانونی امکان ارائه 
خدمات بهتر را فراهــم خواهند کرد.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
هرمزگان افزود: حوزه های بهداشت، مذهبی و 
آمــوزش که از نیروهای خارج از دولت یعنی 
خیرین کمک می گیرند، انشا اهلل ما هم با ثبت 
انجمن خیرین مرمت آثار بتوانیم از کسانی که 
دل درگرو این  داشته های تمدنی دارند استفاده 
کنیــم و به کمک مرمت بیاییــم.او در بخش 
دیگری از سخنان خود در خصوص برنامه های 

گردشــگری خارجی و منطقــه ای گفت: با 
حمایت و تأکید اســتاندار هرمزگان مبنی بر 
توسعه گردشگری منطقه ای تکلیف شده که با 
کشورهای حوزه خلیج فارس و اقیانوس هند 
باید برنامه هایی داشــته باشیم.محسنی ادامه 
داد: با توجه به تاریخ مــراودات، مبادالت و 
رفت وآمدهای اســتان هرمزگان با کشورهای 
همسایه، ما را بر این داشته برنامه های مفصل 
و جامعی داشــته باشــیم که ظرف ماه های 
آینده خط گردشــگری عمان را باکیفیت بهتر 
میراث فرهنگی،  می کنیم.مدیــرکل  راه اندازی 
گردشگری و صنایع دستی هرمزگان افزود: به 
دنبال این هستیم که یک مرکز منطقه ای تبادل 
گردشگر و صنایع دستی در منطقه ایجاد بکنیم 
که یک مبنای همکاری دقیقی باشد و بتوانیم 
سهم و سرانه ایران اسالمی و استان هرمزگان 
را از بازار صنعت پاک گردشگری داشته باشیم.
او در خصوص برنامه های آینده اداره کل گفت: 
برنامه ای مدون و جامع خوبی در حال تدوین 
است که یکی از این برنامه تهیه اطلس جامع 
گردشگری اســت که دبیرخانه اطلس جامع 
گردشگری استان را مشــخص کردیم که در 
بندرعباس  خلیج فارس  مردم شناســی  موزه 
مستقر می شــوند و دیتاها و اطالعات الزم را 
جمع آوری می کنند.محسنی تأکید کرد: از مردم 
و هم اســتانی های خود می خواهم در زمینه 
فعالیت در حوزه گردشگری بیش ازپیش ورود 
بکنند چراکه این حوزه به تنهایی توان اداره امور 
اقتصادی خیلی بیشتر از ساکنین استان را دارد و 
مردم می توانند با غنی شدن داشته های فرهنگی 
زمینه اقتصادی بهتر را برای خانواده هایشــان 
مهیا کنند و همچنین زمینه حضور بیشتر و بهتر 

گردشگران را فراهم کنند .

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان  : 

بخش زیادی از آثار تاریخی هرمزگان نیازمند مرمت است

گــروه خبر // مســابقه فرهنگی هنــری داناب، 
 از مجموعــه برنامه هــای طرح دانــش آموزی 
نجات آب، ِویژه دانش آموزان مقطع اول متوســطه 

استان هرمزگان برگزار می شود .
   بــه گزارش خبرنگاردریا ؛  مشــاور طرح داناب در 
استان هرمزگان گفت: داناب طرحی ملی است که  هر 
سال با آغاز ســال جدید تحصیلی به منظور افزایش 
دانش آبی و آشــنایی دانش آموزان با مفاهیم مختلف 
آب، صرفه جویی و استفاده مناسب تر از منابع موجود 
در سطح کشور اجرا می شود.محمد زارعی توضیح داد: 
این طرح که با همکاری آموزش و پرورش استان اجرا 
می شود از اول مهر ماه کار خود را در استان هرمزگان 
آغاز کرده است و برنامه های متنوع فرهنگی و هنری 
را شــامل می شود.وی در خصوص برخی برنامه های 
اجرا شــده در این طرح توضیح داد: برگزاری اردوهای 
 علمی و آموزشــی یکــی از این برنامه ها اســت به 
نحــوی که مدارس مختلف بندرعبــاس پس از انجام 
هماهنگی های الزم و تعیین وقت قبلی با شــرکت آب 
منطقه ای هرمزگان می توانند در این اردو ها ی علمی 
شرکت کنند تا در قالب یک اردوی چند ساعته و کوتاه 

مفاهیم مورد نظر در طــرح داناب به معلمین گرامی و 
دانش آموزان منتقل شود.مشاور طرح داناب در استان 
هرمزگان افزود: مراحل مختلف این اردو شامل بازدید 
از موزه گنجینه آب استان هرمزگان که دارای سه بخش 
مختلف است و همچنین برگزاری یک ویژه برنامه شاد 
و مفرح با محوریت مفاهیمی اســت که در طرح داناب 
جزو اهداف از پیش تعیین شــده تعریف شده است.وی 
در خصوص اســتقبال و بازخورد این برنامه ها در بین 
دانش آموزان توضیــح داد: ورود به مجموعه موزه ها 
برای اکثر دانش آموزان جذاب و هیجان انگیز است چرا 
 که در ورودی موزه با روشــهای قدیمی و سنتی تهیه و 
تامین آب در استان آشنا می شوند و همین جاست که 
ســختی های تهیه آن را از نزدیک لمس می کنند و با 
توضیحات تکمیلی کارشناســان شرکت آب منطقه ای 
اهیمت موضوع آب را بهتــر درک خواهندکرد.زارعی 
 تصریح کــرد: آموزش دانش آمــوزان جایی کامل تر 
می شود که در بخش های دیگر موزه گنجینه آب استان 
با روش های نوین تهیه آب و سد های استان هرمزگان 
 و ســایر موضوعات پیرامونی آنها آشــنا می شوند و 
می توانند بین روش های قدیمی و جدید مقایســه ای 

دقیق داشته باشند.مشاور طرح داناب در استان هرمزگان 
بیان داشــت: در ادامه این اردوی علمی ، دانش آموزان 
وارد سالن اجتماعات شرکت می شوند و پس از نمایش 
چند پویا نمایی کوتاه با موضوع منابع آب زیر زمینی، 
چاه های کشاورزی، خطرات فرونشست زمین و سایر 
موضوعات آشــنا می شوند.زارعی در همین خصوص 
افزود: برگزاری یک مســابقه مهیج و جذاب که آن هم 
با محوریت مفاهیم مربوط به آب اســت یکی دیگر از 
برنامه ها است که خوشــبختانه تاکنون مورد استقبال 
دانش آموزان و معلمین هم قرار گرفته است.وی یادآور 
شده: در ادامه مجموعه برنامه های طرح داناب در استان 
هرمزگان مسابقه ای فرهنگی هنری آماده شده است که 
تمام دانش آموزان مقطع متوســطه اول، هفتم، هشتم و 
نهم می توانند آثار خود که شــامل، عکس، فیلم کوتاه، 
داستان نویســی، روزنامه دیواری، کاردستی و نقاشی 
است را با توجه به شیوه های مشخص شده در پوستر و 
اطالعیه مسابقه ارسال کنند.مشاور طرح داناب در استان 
هرمزگان ادامه داد: آثار ارسالی بعد از بررسی و داوری 
مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و به نفرات منتخب در 

هر رشته هدایایی تقدیم می شود .

مسابقه فرهنگی هنری داناب ویژه دانش آموزان هرمزگانی برگزار می شود


