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استاندار هرمزگان خبر داد

بهرهبرداری از  1019پروژه همزمان
با دهه فجر در هرمزگان
در بين شهرستانها  ،بندرعباس با تعداد  202پروژه و شهرستان پارسیان با اعتبار هزار و  819میلیارد ریال

تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان
بنی هاشمی واحد 2

و  171میلیون یورو حائز بيشترين تعداد پروژه و باالترين اعتبار هستند
گروه خبر  //استاندار هرمزگان از افتتاح  1019پروژه با اعتباری بالغ بر  56هزار و  751ميليارد ريال ،همزمان با در استان هرمزگان افتتاح میشود  .وی ادامه داد  :بيشترين تعداد پروژهها در فصل مسکن و عمران شهری و روستایی با
ایام اهلل دهه مبارک فجر سال جاری در استان هرمزگان ،خبر داد .
تعداد  318پروژه و بيشترين ميزان اعتبار نيز مربوط به فصل حمل و نقل با اعتباری بالغ بر  7هزار و  635ميليارد ريال و
به گزارش خبرنگار دریا ،دکتر فریدون همتی در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب  171میلیون یورو است  .استاندار هرمزگان افزود  :در بين شهرستانها ،بندرعباس با تعداد  202پروژه و شهرستان پارسیان
اسالمی با تبریک و گرامیداشت این ایام ،عنوان کرد :در دهه فجر سال جاری ،تعداد  1019پروژه با اعتباری بالغ بر  56با اعتبار هزار و  819میلیارد ریال و  171میلیون یورو حائز بيشترين تعداد پروژه و باالترين اعتبار هستند .
هزار و  751ميليارد ريال و بیش از  219میلیون یورو شامل اعتبارات دولتی و اعتبارات سرمایه گذاری بخش خصوصی
ادامه در همین صفحه

استاندار هرمزگان خبر داد

بهرهبرداری از  1019پروژه همزمان با دهه فجر در هرمزگان
ادامه از تیتر یک//
همتی تصریح کرد :در بين دستگاه های اجرایی استان ،اداره كل
نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس با تعداد  120پروژه بيشترين
تعداد و منطقه ویژه اقتصادی صنايع انرژی بر پارسيان با اعتباري
بالغ بر  171میلیون یورو بيشترين اعتبار را به خود اختصاص داده
است .وی گفت :همچنین تعداد  21پروژه در سطح استان با اعتبار
بيش از  29هزار و  505ميليارد ريال و  2772میلیون یورو آماده
آغاز عمليات اجرایی در دهه فجر ســال جاری است .استاندار
هرمزگان خاطرنشان کرد :از ابتدای فعالیت دولت تدبير و اميد تعداد
 9473پروژه با اعتباری بالغ بر  345هزار و  351ميليارد ريال
در استان هرمزگان افتتاح شده است  .همتی در تشریح مهمترین
این پروژهها ،بیان داشت :در بخش آب و فاضالب 420 ،پروژه با
اعتباري بالغ بر  34هزار و  918ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري
رسيده اســت که نمونه این پروژه ها ،اجرای خط انتقال آب از
آب شیرین کن بندرعباس تا مخازن داماهی به طول  33کیلومتر،
ســد ســرنی و خط انتقال و تصفیه خانه فاز اول و دوم ،افتتاح
فاز یک آبشــیرینکن یک میلیون مترمکعبی غرب بندرعباس،
آبشــیرینکن  100،000متر مکعبي بندرعباس(به ظرفيت 40
هزارمترمكعب) و در بخش برق  1156پروژه با اعتباري بالغ بر
 52هزار و  741ميليارد ريال اعتبار و تعداد  6واحد نیروگاهی
افتتاح شــده است که نمونه این پروژه ها ،پست  400کیلوولت
پارســیان ،افتتاح فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی  890مگاواتی
هنگام به ظرفیت  307مگاوات با حجم ســرمایه گذاری 460
میلیون یورو و نيروگاه سيكل تركيبي گنو به ظرفیت  350مگاوات
است .وی اضافه کرد :در بخش راه و شهرسازی 1383 ،پروژه با
اعتباري بالغ بر  65هزار و  61ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري
رسيده اســت که نمونه این پروژه ها ،احداث و بهره برداری از
بزرگراه های استان به طول  283کیلومتر  ،بهسازی راههای فرعی
و تبدیل به محور اصلی بطول  101کیلومتر  ،احداث  14دستگاه
پل بزرگ در راههای استان  ،احداث و آسفالت  1472کیلومتر
راه روستایی و  896کیلومتر روکش مجدد راههای روستایی در
سطح اســتان و تکمیل مجموع  25هزار و  357واحد مسکن
مهر از ابتدای سال  ، 1392احداث  40کیلومتر اتوبان بندرلنگه
بندرخمیر ،طراحی ،ساخت  ،حمل  ،نصب  ،راه اندازی و تحویل
جرثقیل کانتری سوپرپســت پاناماکس ،تکمیل پل زیارتعلی و
بزرگراه عسلویه پارسیان بندرلنگه است .استاندار هرمزگان اظهار
داشت  :در بخش صنعت ،معدن و تجارت 340 ،پروژه با اعتباري
بالغ بر  79هزار و  263ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رسيده
اســت ،که نمونه آنها ،صدور تعداد  2644فقره جواز تاســيس
صنعتي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم با سرمايه گذاري قريب
به  145هزار و  240ميليارد تومان  ،صدور تعداد 606فقره پروانه
بهــره برداري صنعتــي در دولت هاي يازدهــم و دوازدهم با
سرمايهگذاري26هزارو470ميلياردتومان،صدورتعداد140فقره
پروانه بهره برداري معــدن در دولت هاي يازدهم و دوازدهم با
سرمايه گذاري  1هزار و  166ميليارد تومان ،احداث خط توليد
آهن اسفنجي به شكل بريكت شرکت صبا فوالد خليج فارس به

ظرفیت یک میلیون و  500هزار تن با اعتبار  7500میلیارد ریال،
احداث کارخانه تولید گندله آهن شرکت مادکوش به ظرفیت 250
هزار تن با اعتباری بالغ بر  16هزار و  440میلیارد ریال ،افزایش
 200درصدی ظرفیت اســمی تولید قیر استان در دولت های
یازدهم و دوازدهم از 2/76میلیون تن به 8/1میلیون تن است.
همتی یادآور شد :در بخش نفت و گاز 93 ،پروژه با اعتباري بالغ
بر  17هزار و  141ميليارد ريال و  290میلیون دالر و  312میلیون
یورو و اعتبار به بهره برداري رسيده است که نمونه این پروژه ها،
احداث پاالیشگاه نفت ستاره خلیجفارس با ظرفیت تولید روزانه
 45میلیون لیتر بنزین یورو  ، 5تولید روزانه  12میلیون لیتر نفت
گاز 3میلیون لیتر گاز مایع  2و میلیون لیتر سوخت جت  ،افزایش
تولید بنزین و ارتقاء کیفیت بنزین و نفت گاز تولیدی پاالیشگاه
بندرعباس ،خط در حال احداث انتقال نفت گوره به جاسک ( با
اعتبار مجزا  1/5میلیارد یورو ) ،گازرسانی به شهر رودان و فاز
اول پایانه صادراتی ترمینال نفتی دیرستان است .وی ادامه داد  :در
بخش جهاد کشاورزی 540 ،پروژه با اعتباري بالغ بر  23هزار و
 292ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رسيده است که نمونه این
پروژه ها ،توسعه سيستم هاي نوين آبياري تحت فشار به 118
هزار هکتار با رشــد  60درصدي در دولت يازدهم و دوازدهم
نســبت به قبل ،توليد  3/35ميليون تــن محصوالت زراعي و
باغي با افزايش  78درصدي دولت يازدهم و دوازدهم نســبت
به قبل  700 ،میلیون دالر صادرات محصوالت كشــاورزي با
افزايش  180درصدي دولت يازدهم و دوازدهم نسبت به قبل ،
 740هکتار گلخانه ها ،تقويت صندوق حمايت از توسعه بخش
كشاورزي با رشــد  250درصدي در دولت يازدهم و دوازدهم
نســبت به قبل ،تشــكيل  217صندوق خرد زنان روستايي با
افزايش  261درصدي در دولــت يازدهم و دوازدهم ،اجراي
عمليات آبخيزداري كه تا كنون  8000ســازه آبخيز داري در
سطح  550هزار هكتار احداث و بيابان زدايي در سطحي بالغ
بر  10هزار هكتار ،توليد  5900تــن پرورش ماهي در دريا
در دولت يازدهم و دوازدهم در صورتي كه در ســال  92هيچ
گونه توليدي نداشته ايم و  32000پرورش ميگو در استان با
افزايش  841درصدي دردولت يازدهم و دوازدهم نســبت به
قبل است .استاندار هرمزگان تصریح کرد :در بخش بهداشت،

درمان و آموزش پزشــکی 842 ،پروژه با اعتباري بالغ بر 7
هزار و  237ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رســيده است
که نمونه این پروژه ها  ،احداث بیمارستان  96تختخوابي رودان،
احداث ســاختمان بلوک زایمانی میناب ،احداث بیمارستان
فارابی بستک اســت و در حال حاضر نیز پروژه های بزرگی
مانند بیمارستان  531تختخوابی بندرعباس ،بیمارستان نفت
ستاره و بیمارستان نیروی دریایی سپاه در حال احداث است.
همتی افزود :در بخش مدیریت شــهری و روســتایی  3هزار
و  239پروژه بــا اعتباری بالغ بر  31هــزار و  199میلیارد
ریال به بهره برداری رســیده اســت که نمونه این پروژه ها،
احداث میدان میوه و تره بار شــهر بندرعباس ،احداث تقاطع
غیر همسطح جهانبار  ،تقاطع غیر همسطح خواجو و بازار بزرگ
ماهی فروشان بندرعباس است  .وی گفت  :در بخش آموزش
و پرورش 795 ،پروژه با اعتباری بالغ بر  5هزار میلیارد ریال
به بهره برداری رســیده و در دولت تدبیر و امید  702مدرسه
در قالب توسعه مدارس شهری و روستایی احداث شده است
که نمونه این پروژه ها ،احداث مجتمع آموزشــی بندرعباس،
احداث مجتمع آموزشی شبانه روزی دخترانه هرمز و هنرستان
شبانه روزي پسرانه  12كالسه ميناب است  .استاندار هرمزگان
خاطرنشــان کرد :در بخش ورزش و جوانان 202 ،پروژه با
اعتباری بالغ بر  973میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است
و کل اماکن ورزشــی در بخش ورزش و جوانان به  147باب
سالن سرپوشیده و  416اماکن ورزشی رسیده است که نمونه این
پروژه ها  ،استخر سرپوشیده قهرمانی شهرستان بستک ،استخر
شــناي قهرماني پارسيان ،استخر شناي قهرماني ميناب است.
همتی بیان داشــت  :در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات
 289پروژه با اعتباری بالغ بر  10هزار و  524میلیارد ریال به
بهره برداری رسیده است که نمونه این پروژه ها ،نصب  ،راه اندازی
و توسعه شبکه نسل  3و  4تلفن همراه در سطح استان ،راه اندازی
و احداث  BTS 74نسل دوم  ،راه اندازی و احداث BTS 263
نسل ســوم  ،راه اندازی و احداث  BTS 143نسل چهارم و
راه اندازی و احداث  BTS 21ســایت اینترنت ثابت نســل
چهارم و اجرای بیــش از  200کیلومتر فیبر نوری در مناطق
کمتر برخوردار است.

قدردانی استاندار هرمزگان از شرکت فوالد

گروه خبر  //استاندار هرمزگان از بنگاه های اقتصادی غرب استان به ویژه شرکت رســانه ،ضمن تشریح برنامه های دهه فجر در استان هرمزگان  ،از بنگاه های اقتصادی
فوالدهرمزگان ،در اجرای مسئولیتهای اجتماعی قدردانی کرد .
غرب استان به ویژه شرکت فوالدهرمزگان ،در اجرای مسئولیتهای اجتماعی و همچنین
به گزارش خبرنگار دریا  //اســتاندار هرمزگان در نشست خبری خود با اصحاب مشارکت در توسعه استان تقدیر و تشکر کرد .
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8
3

همزمان با آغاز دهه فجر و در آستانه چهلودومین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی؛

رهبر انقالب اسالمی در مرقد امام خمینی (ره) و گلزار شهدا حضور یافتند
گروه خبر  //همزمان بــا آغاز ایاماهلل
دههفجر و در آســتانه چهلودومین
ســالروز پیروزی شــکوهمند انقالب
اسالمی ،حضرت آیتاهلل خامنهای در
نخستین ساعات صبح دیروز در مرقد
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حاضر
شــدند و با قرائت نماز و قرآن ،یاد و
خاطره امام عظیمالشأن ملت ایران را
گرامی داشتند.

رهبر انقالب اســامی همچنین با حضور
بر مزار شهیدان عالیمقام بهشتی ،رجایی،
علو
باهنر و شهدای حادثه هفتم تیر ّ ،۱۳۶۰
درجات آنان را از خداوند متعال مســألت
کردند.
حضــرت آیتاهلل خامنهای ســپس در
گلزار شــهیدان سرافراز حضور یافتند و به
ارواح مطهر مدافعان اســام و ایران درود
فرستادند.

زمان برگزاری انتخابات ششمین دورهی شوراهای اسالمی اعالم شد
برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،عزیزاله کناری فرماندار در این
خصوص اظهار داشت  :فرایندهای اجرایی انتخابات مذکور
به شرح زیر میباشند :اول :ثبت نام داوطلبان عضویت در
شوراهای اسالمی شهرها از ساعت  ۸صبح روز چهارشنبه
تاریخ /۲۰اسفندماه ۱۳۹۹/آغاز و تا ساعت  ۱۸روز سه
شــنبه تاریخ /۲۶اسفندماه( ۱۳۹۹/جمع ًا به مدت  ۷روز)
ادامه مییابد.
دوم :ثبت نام داوطلبان عضویت در شــوراهای اســامی
گروه خبر  //فرماندار بندرعباس گفت  :به اســتناد روستاها و تیرههای عشایری از ساعت  ۸صبح روز دوشنبه
اعــام وزارت کشــورانتخابات ششــمین دورهی تاریخ /۱۶فروردینماه ۱۴۰۰/آغاز و تا ســاعت  ۱۸روز
شوراهای اسالمی در روز جمعه تاریخ  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰یکشنبه تاریخ /۲۲فروردینماه( ۱۴۰۰/جمع ًا به مدت ۷

روز) ادامه مییابد.
ســوم :بر اســاس تبصرهی  ۳مادهی  ۳۰قانون انتخابات
شوراهای اسالمی ،داوطلبان در هنگام ثبتنام باید گواهی
عدم سوءپیشــینه که از تاریخ صــدور آن بیش از  ۳ماه
نگذشته باشد را ارائه نمایند.
لذا داوطلبان شورای اسالمی شهرها از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
و داوطلبان شورای اسالمی روستاها و تیرههای عشایری از
تاریخ  ۱۳۹۹/۱۰/۱۶میتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات
قضایــی ،یا دفاتر پلیس  +۱۰یا ســامانهی جامع خدمات
الکترونیک قضایــی ( ) WWW.ADLIRAN.IR
نســبت به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام و هنگام
ثبتنام ارائه نمایند .

استاندار هرمزگان:

تحریم ها خللی در اراده ملت انقالبی ایران ایجاد نکرده است

گروه خبر  //استاندار هرمزگان گفت :در
اوج تحریم های کم نظیر دشمن ،خللی در
اراده ملت ما ایجاد نشده و با روحیه انقالبی،
والیتمداری ،وحدت و انسجامی که دارند
همه سختی ها را پشت سر می گذارند و با
وعده الهی به طور قطع پس ازهر سختی،
پیشــرفت های بزرگی نصیب ملت ایران
شده است.

فریدون همتی اســتاندار همزمان با سالروز
ورود تاریخی امام خمینی (ره) در  ۱۲بهمن ،۵۷
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر
انقالب و شــهدای انقالب اسالمی ،گفت :همه
ملت ایــران ایثارگرهســتند و در نتیجه این
ایثارگری های همگانی اســت کــه انقالب
شــکوهمند ما با وجود دشمنی های دشمنان
قسم خورده انقالب ،همچنان با صالبت ،اقتدار
و عزت بــه راه خود ادامه می دهد .وی افزود:
امروز ما در شرایطی در آستانه چهل و سومین
سال پیروزی انقالب قرار داریم که دشمن اوج
تحریــم ها را بر ما تحمیل کــرده اما به لطف
خداونــد و رهبری داهیانه رهبر معظم انقالب،
تالش دولتمردان ،نیروهای مسلح و به پشتوانه

ملت انقالبی و با بصیرت ایران اســامی ،تمام
کشور در مسیر عمران و آبادانی روز افزون قرار
دارد .استاندار هرمزگان بیان کرد :امروز کشور
عزیز ما در مســیر رشد و تعالی قرار گرفته و
دشمن این توانمندی ،آزادی و استقالل کشور را
بر نمی تابد و این مبارزه ملت عزیز ایران بود که
دست دشمنان را قطع کرد .همتی تصریح کرد:

دشمنان به بهانه انتقام از انقالب اسالمی در طول
 ۴۲سال گذشته ،لحظه ای آرام ننشستند و به در
هر مقطعی از مسیر انقالب تا کنون ،توطئهای
را طراحی کردند که جنگ تحمیلی نمونه بارز
این دشمنی های جامعه استکباری علیه کشور
و ملت ایران بود.وی اضافه کرد :امروز نیز در
اوج تحریم های کم نظیر دشمن ،الحمدهلل خللی

در اراده ملت ما ایجاد نشده و با روحیه انقالبی،
والیتمداری ،وحدت و انسجامی که دارند همه
سختی ها را پشت سر می گذارند و با وعده الهی
به طور قطع پس ازهر ســختی ،پیشرفت های
بزرگی نصیب ملت ایران شــده است .استاندار
هرمزگان با تأکید بر ضرورت آشناسازی نسل
جدید با تاریخ انقالب ،عنــوان کرد :به لطف
خداوند ،بــا تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم
انقــاب ،هم افزایی و وحدت مــردم و اقتدار
نیروهای مسلح قهرمان ایران ،سال جدید انقالب
با موفقیت های بیشتری رقم خواهد خورد.

خبری
دوشنبه  13بهمن 1399
 18جمادی الثانی 1442
سال بیستم شماره 3529

سرمقاله

رضایت استاندار از بنگاه های اقتصادی

استاندار هرمزگان در نشست خبری شنبه به مناسبت اعالم پروژه های دهه
فجر ،هنگامی که از ایشان پرسیده شــده که چرا از ظرفیت صنایع در راستای
انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه و عمران و آبادانی و بازگشایی معابر در
بافت های فرسوده و محالت حاشیه ای استفاده نمی شود؛ به تشریح مشارکت
بنگاه های اقتصادی و صنایع غرب بندرعباس در حوزه های مختلف از جمله
ســامت ،ورزش ،مدرسه سازی و ...پرداخت و از عملکرد صنایع و بنگاه های
اقتصادی در این حوزه ها اعالم رضایت کرد .به گفته استاندار هرمزگان شرکت
توسعه و زیرساخت برای تصفیه فاضالب و استفاده از پساب در صنایع توسط
تعدادی از بنگاه های اقتصادی اخیرا تشــکیل شده اســت که انتظار می رود
درصورت عمل به تعهدات و طبق برنامه ،باالخره پرونده ورود فاضالب به دریا و
بوی تعفن آن بطور کامل بسته شود .استاندار هرمزگان در این جلسه هم اعالم کرد
شرکتی فرهنگی ورزشی توسط صنایع در استان تشکیل شده که فوالد هرمزگان
20میلیارد تومان تا االن مشارکت کرده است و با مشارکت بقیه صنایع ،در حوزه
فرهنگی و ورزشی گام های بلندی در آینده نزدیک در استان برداشته می شود.
وی البته تشکری از فوالد هرمزگان و پاالیشگاه نفت بدلیل مشارکت گسترده
در حوزه های مختلف در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شان داشت و
گفت پاالیشگاه نفت ستاره هم بیمارستان  264تختی را در حال احداث دارد .به
گفته استاندار هرمزگان ،صنایع 30میلیارد از زمان شیوع کرونا مشارکت کرده و با
دانشگاه علوم پزشکی استان همکاری داشته اند .همانطور که استاندار هرمزگان
از صنایع و بنگاه های اقتصادی اعالم رضایت کرده اند؛ بطور حتم مردم نیز قدردان
خواهند بود .اما انتظار هرمزگان نشینان از بنگاه های اقتصادی و صنایع ،گمرکات،
بنادر ،پاالیشــگاه ها و ...بیش از این است و اگر این مشارکت ها در گذشته نیز
بود ،بطور حتم بسیاری از مشکالت موجود برطرف شده بود که متاسفانه هنوز
وجــود دارد .چند روز قبل که با چند نفری که از تهران به بندرعباس آمده بودم
و به تعدادی از محالت حاشیه ای و بافت های فرسوده بندرعباس رفتیم ،وقتی
وضعیت محالت و مشکالت ساکنان را دیدند ،باورشان نمی شود که قطب اقتصاد
ایران دارای چنین مناطقی است و هیچ توجهی هم برای رفع مشکالت محالت و
ساکنانش نشده است .شاید این وضعیت برای هرمزگان نشینان اندکی عادی شده
باشد و مسئوالن هم که کمتر از این مناطق بازدید می کنند ،اما دیدگاه پایتخت
نشینان این است که قطب تجارت کشور در بهترین شرایط قرار دارد و ساکنانش
از مواهب و درآمد صنایع و بنگاه های اقتصادی بهره مند می شوند که در واقع
اینگونه نیست .برای برون رفت از وضعیت فعلی که دولت هم حال و روز خوشی
به لحاظ اعتباری ندارد ،حداقل انتظار این است که صنایع و بنگاه های اقتصادی،
خیرین و حتی سرمایه گذاران در آبادانی و رفع مشکالت محالت مشارکت داشته
باشند و صنایع می توانند در بازگشایی معابر مشارکت نموده و آن معبر را به نام
خودشان نامگذاری کنند وحتی نسبت به احداث اماکن تفریحی ،فرهنگی ،ورزشی
و ...یاریگر شهرداری باشند که این عزم را نماینده عالی در استان می توانند ایجاد
نمایند .بسیاری از شهرهای کشور حتی اگر تعدادی اندک و انگشت شمار صنعت
دارند ،آنها در راســتای انجام مسئولیت های اجتماعی شان در عمران و آبادانی
آن شــهر در حوزه های مختلف مشارکت دارند ،اما وجود صنایع در هرمزگان
و بندرعباس فقط باعث آلودگی ،ترافیک ،گرانی مسکن و ...شده اند که اگر این
بنگاه های اقتصادی برای کارکنان شان در قالب شرکت تعاونی ،استفاده از ظرفیت
انبوه سازان مســکن و ...خانه بسازند ،هم مشکل مسکن پرسنل شان برطرف
می شود و هم قیمت حبابی مسکن در شهر کاهش می یابد.
علی زارعی

استاندار هرمزگان خبر داد

اعمال محدودیت فعالیت مشاغل گروه چهار در شهرستانها ی زرد استان

گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان گفت :بر اساس
آمارها ،میزان ابتال به بیماری کرونا در اســتان
هرمزگان رو به افزایش بوده و از مهمترین دالیل
افزایش بیماران سرپایی و بستری ناشی از ابتال
به کرونا در هرمزگان ،عدم رعایت پروتکل های
بهداشتی است.

به گــزارش خبرنگار دریا  ،دکتــر فریدون همتی
در نشست ستاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا در
هرمزگان ،عنوان کرد :بر اســاس آمارها ،میزان ابتال
به بیماری کرونا در اســتان هرمزگان رو به افزایش
اســت و وضعیت شــیوع کرونا در شهرســتانهای
بندرعباس ،بندرلنگه ،بســتک و قشــم و همچنین
جزیره کیش از وضعیت آبــی به وضعیت زرد تغییر
یافته است.وی با هشدار جدی در خصوص افزایش
ابتــا به کرونا در هرمزگان و ضرورت رعایت هرچه

بیشــتر پروتکلهای بهداشتی ،اســتفاده از ماسک،
فاصله گذاری و خودداری از سفر ،مهمانی و دورهمی،
افزود :محدودیت فعالیت مشاغل گروه چهار با توجه
به وضعیت زرد در شهرستانهای بندرعباس ،بندرلنگه،
بستک و قشم اعمال میشود .استاندار هرمزگان ادامه
داد :در جزیره کیش نباید هیچ مراسم و برنامه ای در
فضای بســته برگزار شود و مراســمات تنها با تعداد
افرادی که دانشــگاه علوم پزشــکی برای آن مجوز
صادر میکند و در فضای باز ،قابل برگزاری اســت.
همتی با گالیه جدی از دســتگاههای اجرایی ،نهادها
و سازمانهایی که مراسم ها را بدون توجه به رعایت
پروتکل های بهداشــتی و بــدون دریافت مجوز از
دانشگاه علوم پزشکی برگزار می کنند ،تصریح کرد:
هیچ دســتگاه اجرایی ،سازمان و نهادی در هرمزگان
بدون دریافت مجوز از دانشــگاه علوم پزشکی حق

برگزاری مراسم را ندارد و به دستگاه هایی که به این
مورد توجه نکنند ،اخطار داده می شود و مسئول آن
دستگاه باید در این خصوص پاسخگو باشد.وی یکی
از مهمترین دالیل افزایش بیماران سرپایی و بستری
ناشــی از ابتال به کرونا در هرمزگان را عدم رعایت
پروتکل های بهداشتی دانست و گفت :از ورود بینظم،
سنگین و گسترده گردشگران به هرمزگان جلوگیری
خواهد شد و هیچگونه خدماتی در پارک ها و سواحل
استان به مسافران ارائه نمیشود.
اســتاندار هرمزگان خاطرنشان کرد :تنها تورهای
گردشــگری دارای مجوز با اســکان گردشگران در
هتــل ها و مراکز اقامتی و بــا رعایت پروتکل های
بهداشــتی و حضور کم و محدود گردشگر میتوانند
فعالیت کنند و در صورت عدم رعایت پروتکل های
بهداشــتی ،با تورهای گردشگری نیز برخورد قانونی

خواهد شــد .همتی بیان داشــت :در مبادی مختلف
استان از جمله ایســتگاه راه آهن ،بندر شهید حقانی
و چند نقطه دیگر ،تســت فوری تشخیص کرونا از
مسافران با دریافت هزینه از خود آنها انجام میشود
و در صــورت منفی بودن تســت کرونــا ،این افراد
میتوانند در هرمــزگان حضور یابند.وی اضافه کرد:
ادارات و دستگاههای اجرایی نباید مهمانسرای خود
را در اختیار مسافران قرار دهند و از مردم استان نیز
میخواهیم از اقوام و آشــنایان و خود برای سفر به
استان دعوت نکنند .استاندار هرمزگان اظهار داشت:
در شهرســتانهای بندرلنگه و بستک ،تعداد مبتالیان
از طریــق برگزاری نمازهای جماعت در روســتاها
در حال افزایش اســت که از مــردم در این مناطق
می خواهیم تا به طور جدی ،دستورالعملهای بهداشتی
را برای پیشگیری از بیماری کرونا رعایت کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان خبر داد

افتتاح  ۵۴۸پروژه کشاورزی در دهه فجر
گــروه خبــر  //رئیس ســازمان
جهادکشــاورزی هرمــزگان از
بهره برداری  548پروژه با اعتباری بالغ
بر  16هزار و 564میلیارد ریال در دهه
فجر سال جاری در هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،علی باقرزاده
همائی اظهار کرد :همزمان با دهه مبارک
فجــر  548پروژه بخش کشــاورزی در
اســتان هرمزگان افتتاح می شود.وی با
اشاره به اینکه ســازمان جهادکشاورزی
هرمــزگان از دســتگاههای پیشــتازی
است که بیشــترین پروژه قابل افتتاح را
داراســت ،افزود 16 :هزار و 564میلیارد

ریال اعتبار پروژه های بخش کشاورزی
این استان می باشد .رئیس سازمان جهاد
کشاورزی هرمزگان همچنین در ادامه به
تفکیک پروژه های قابل افتتاح مرتبط با
ســازمان هــای زیرمجموعه ســازمان
جهادکشاورزی پرداخت و گفت :سازمان
جهادکشــاورزی 457پروژه با اعتباری
بالغ بر  8هزارو  618میلیارد ریال  ،اداره

کل شــیالت  18پروژه با اعتباری بالغ بر
 7هزار و  630میلیــارد ریال و اداره کل
منابع طبیعی و آبخیــزداری 68پروژه با
اعتبار  301میلیارد ریال و تعاون روستایی
 5پــروژه با اعتبــار  15میلیارد ریال را
در دهه فجر ســال جاری به بهره برداری
می رســاند .وی تصریح کــرد :احداث
گلخانه ،اجرای سامانه های نوین آبیاری،

افتتاح  18پروژه شیالتی در هرمزگان

گروه خبر  //مدیر کل شیالت هرمزگان از افتتاح
 18پروژه شیالتی با اعتباری بالغ بر هفت هزار
و  600میلیارد ریال همزمان با ایام ا ...دهه فجر
سال جاری خبر داد .
و بندرلنگه افتتاح خواهند شد .دریایی با بیان اینکه کشت بردن بالغ بر هزار و  440هکتار از اراضی برای

عبدالرســول دریایــی تقدیم  18پروژه شــیالتی
با اعتبــاری بالغ بر هفــت هــزار و  600میلیارد
ریال و ایجاد اشتغال مســتقیم و غیر مستقیم برای
بالغ بر شــش هــزار و  700نفر در ایــام دهه فجر
را نشــان از پــر خیر و برکت بودن ایــن ایام برای
مــردم و انقالب اســامی خواند و گفــت :افتتاح
پروژه های دهه فجر امسال با رعایت پروتکل های
بهداشــتی و با تاکید بر توجه به ســامت مردم در
دستور کار شیالت هرمزگان قرار دارد .وی با اشاره
به اینکه پرورش ماهی در قفس فرصتی مناسب برای
حرکت در مسیر توســعه به ویژه توسعه دریا محور
است گفت :در همین ایام دو پروژه بزرگ پنج هزار
و 500تنی پرورش ماهی در قفس به ترتیب درقشم

پروژه پرورش ماهی در قفس پنج هزار تنی قشــم
( شرکت دانش بنیان هیراد کاوه  -فاز نخست با ظرفیت
هزار و  200تن) بزرگترین پروژه شیالت هرمزگان
در دهه فجر سال جاری است گفت :اعتبار این پروژه
بالغ بر چهار هزار و  900میلیارد ریال است که تمام
این میزان از ســوی بخش خصوصی و بدون اعتبار
دولتی سرمایه گذاری شده و برای بیش از  165نفر
اشتغال مستقیم و بیش از  330نفر غیر مستقیم ایجاد
می کند.وی با اشاره به افتتاح هشت پروژه پرورش
میگو با اعتباری بالغ بر دوهزار و دویست میلیارد
ریال در شهرستان های بندرعباس ،بندرلنگه ،جاسک
و میناب با ســرمایه گذاری بخش خصوصی گفت:
این میزان از پروژه های افتتاحی پروش میگو با زیر

بیش از هزار و  440نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم
ایجاد می کنند.
مدیر کل شــیالت هرمزگان افتتــاح بازار عمده
فروشی ماهی در سیریک(گروک) ،احداث جایگاه
سوخت کوهستک ،تجهیز ،ســاماندهی و بهسازی
بندر صیادی کنگ را از دیگر پروژه های قابل افتتاح
شــیالت هرمزگان در دهه فجر خواند و اظهار کرد:
این پروژه ها با ســرمایه گذاری 720میلیارد ریالی
بخش خصوصی برای بالغ بر  40نفر اشتغال مستقیم
ایجاد میکند.دریایی افتتاح اسکله شناور بندر صیادی
گرزه ،برق رسانی به مجتمع پرورش میگو دوستکو،
ایجاد زیر ساخت های مجتمع پرورش میگوی کانی
قشم ،تامین برق مجتمع های پرورش میگو در غرب

احداث جاده بین مــزارع ،احداث کانال
آبیــاری ،احیا و مرمت قنــوات  ،صنایع
بسته بندی فرآوری محصوالت کشاورزی
و سردخانه ،توسعه واحدهای دامپروری
از پروژه های شــاخصی کــه در بخش
کشاورزی توسط سازمان جهادکشاورزی
در دهــه مبــارک فجر به بهــره برداری
می رســد.رئیس سازمان جهادکشاورزی
استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد :با
بهره برداری از طرح های بخش کشاورزی
15هزار و  88شــغل به صورت مستقیم
و غیرمستقیم در اســتان هرمزگان ایجاد
می شود.

قشم و ایجاد زیربناهای مجتمع آبزی پروری حسینه
را از پــروژه های اداره کل شــیالت هرمزگان در
ایام ا ...دهه فجر ســال جاری خواند و گفت :حدود
 150میلیارد بــرای این پروژه ها از محل اعتبارات
دولتی – استانی هزینه شده است.
وی همچنیــن از آماده کلنگ زنی بودن یک مرکز
تکثیر میگــو  spfبه ظرفیت  100میلیون قطعه بچه
میگو ،هشت پروژه تکثیر و پرورش میگو مجموع ًا
به ظرفیت تولید  450میلیون قطعه بچه میگو ،شش
پروژه پــرورش ماهی در قفس بــه ظرفیت تولید
29هــزار تن ،یک پروژه پــرورش میگو متراکم به
ظرفیت 300تن و یک پروژه پرورش ماهی خاویاری
بــه ظرفیت  10تــن خبر داد .به گــزارش فارس،
گفتنی است شیالت هرمزگان با کسب عنوان نخست
صید و صیادی و آبزی پروری توانســته بالغ بر یک
چهارم تولیدات شیالتی کشور را به خود اختصاص
دهد.

خبر
معاون استاندار هرمزگان:

روند مناسب تولید و عرضه روغن
به بازار تداوم یابد

گــروه خبر  //معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری
هرمــزگان گفت :روند تولید و عرضه روغن بــه بازار هرمزگان با
قــوت تداوم یابد .به گزارش خبرنگار دریا  ،دکتر ایرج حیدری در
جلسه ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان ،با تبریک دهه فجر ،عنوان
کرد :دهه فجر انقالب اسالمی حاصل خون پاک هزاران شهید است
که تاکنون به این مرحله رشــد و بالندگی رسیده است.وی در همین
رابطه افزود :همه تالش ها و اقدامات از ابتدا تاکنون با هدف خدمت
به مردم و حرکت در مســیر شهدا و تحکیم پایه های انقالب بوده
اســت که امیدواریم به این اهداف به طور کامل دست یابیم.معاون
هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد :باید
با کار و تالش شبانه روزی برای مردم و انجام وظایف خود به نحو
احسن ،تالش کنیم شرمنده خون پاک شهدا نشویم و اهدافی که شهدا
بــا نثار خون پاک خود برای ما ترســیم نمودند با خدمت صادقانه
دســت یابیم .حیدری با تاکید بر تامین پایدار روغن استان ،تصریح
کرد :روند مناســب تامین و عرضه روغن با ســرعت و بدون وقفه
تــداوم پیدا کند .وی در همین رابطه گفت :کلیه روغن های تولیدی
در کارخانه حیات به بازار استان عرضه شود .معاون هماهنگی امور
اقتصادی اســتانداری هرمزگان اظهار داشت :تامین مواد اولیه مورد
نیاز کارخانه حیات با کیفیت مناســب طبق برنامه ریزی پیگیری و
دنبال شــود تا در روند تامین روغن مورد نیاز استان خللی ایجاد
نشود.حیدری با تاکید بر عرضه شن و ماسه متناسب با استان های
همجوار ،افزود :نرخ عرضه شن و ماسه در استان هرمزگان متناسب
با نرخ استان های همجوار باشد.
همزمان باسالروز ورود تاریخی امام خمینی(ره) به کشور؛

بوق کشتی ها و قطارهای مستقر
در هرمزگان به صدا درآمد

گــروه خبــر  //همزمان بــا ســالروز ورود تاریخی حضرت
امــام خمینــی (ره) رهبــر کبیر انقالب اســامی به کشــور ،بوق
کشــتی های کوچک وبزرگ و قطارهای مســافری و باری استان
هرمزگان در بندرگاهها وایستگاهها به صدا درآمد .همچنین دراین روز
مراسم زنگ انقالب با حضور استاندار  ،نماینده ولی فقیه در هرمزگان
و جمعی از مســووالن استان در دبستان شاهد دخترانه بندرعباس به
صدا درآمد و محفل انس با قرآن هم بر روی عرشــه ناوبندر منطقه
یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی با شرکت قاریان،حافظان
قرآن وفرماندهان این نیرو آغاز شد.سرپرســت شــورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی هرمزگان دراین باره گفت :آیینهای دهه فجر انقالب
اســامی در این اســتان از امروز  ۱۲بهمن ماه با رعایت شیوه نامه
ها و دســتورهای بهداشتی پیشگیری از ابتالی افراد به بیماری کرونا
برگزار میشود.حجت االسالم محمد ایمانی فرد در گفت و گو با ایرنا
اظهار داشت :آیین آغازین برنامههای دهه فجر انقالب اسالمی با رژه
موتوری از فرودگاه بین المللی شــهدای پرواز  ۶۵۵تا گلزار شهدای
شهر بندرعباس نیز برگزار شد  .وی اضافه کرد :براساس برنامهریزی
کنونی جمعیتی در هیچکدام از این آیین ها و مراسمها شکل نمیگیرد و
حتی در روز  ۲۲بهمن راهپیمایی به صورت رژه موتوری و خودرویی
برگزار میشود.سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هرمزگان
ابراز داشت :رژه شناورهای مردمی در آبهای خلیج فارس با توجه
به ساحلی بودن این اســتان و نزدیکی آن به تنگه هرمز در روز ۲۲
بهمن برگزار می شود.

پشت پرده سیاست
سناریوی جدید در جنجال خط ویژه

عضو هیئت رئیســه :مامــور دیگری که چهره او در فضای مجازی منتشــر نشــد
توهین های زیادی به عنابســتانی انجام داده است  .انتشــار فیلمی از نحوه برخورد
علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس با مامور وظیفه راهور (نیروی انتظامی) هفته گذشته
حاشیه های زیادی را در فضای رسانهای و مجازی در پی داشت .بر اساس این فیلم که
این هفته به شکل گسترده در فضای مجازی منتشر شد ،خودروی این نماینده حین عبور
غیرقانونی از خط ویژه در یکی از خیابانهای تهران با هشدار مامور راهور مواجه شده
و به گفته یکی از شاهدان فیلم ،سرانجام این مواجهه به جر و بحث و سیلی این نماینده به
صورت سرباز منجر شده است.عنابستانی بعد از چند روز و در پی واکنش های گسترده
شهروندان،در ویدئویی از مردم به خاطر رفتار خود عذرخواهی کرد .پلیس راهور نیز
اعالم کرد که این موضوع را به شــکل حقوقی پیگیری میکند .اما حاال محمد حسین
فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ،روایت جدیدی را از این حادثه با خبرنگار
ایرنا مطرح کرده اســت .وی با اشاره به ابعاد مختلف این درگیری گفت « :حواشی رخ
داده برای نماینده مردم سبزوار در مجلس دو بُعد داشت؛ بُعد اول رفتار نماینده سبزوار
بود که هیئت نظارت به این موضوع ورود کرده و در حال بررسی آن است .بُعد دوم این
ماجرا توهینی است که به مجلس شده است .چرا که توهینهای انجام شده فقط مربوط
به آن ســرباز نیســت .بلکه مامور دیگری که چهره او در فضای مجازی منتشر نشد،
توهینهای زیادی به نماینده مجلس انجام داده و یکی از مسببان راهبندان مسیر نیز او
بوده است .نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد« :این دو موضوع باید به صورت
موازی بررســی شود .یعنی هم حواشی مربوط به نماینده مجلس و هم توهینهایی که
مامور نیروی انتظامی انجام داده است ،باید در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس
بررسی شود ».وی همچنین خاطرنشان کرد« :هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس
شورای اسالمی ،بررسی این موضوع را آغاز کرده و نتیجه آن ظرف مدت یک هفته تا
 ۱۰روز آینده اعالم میشــود ».امابعد از این صحبتهای «فرهنگی» کاربران فضای
مجازی به نوع مواجهه مجلس با این حادثه واکنش نشــان دادند .کاربری با لحنی تند
نوشــت  « :با این صحبت هایی که فرهنگی کرده معلوم می شه قرار نیست عنابستانی
به خاطر کاری که با اون ســرباز کرده مجازات بشه ،احتماال یک نفر این وسط قربونی
می شه برای آقای نماینده» همچنین کاربر دیگری با اشاره به احتمال عدم احقاق حقوق
ســرباز راهور نوشــت  « :این جوری که بوش میاد انگار داستان جدیدی که تهش
می شه بده بستان مجلس و راهور داره چیده می شه و آخرش این می گه تو رضایت
بده تا من رضایت بدم بیچاره اون سرباز که باید برای ایستادگی در اجرای قانون تشویق
هم می شد حاال اما» ...
کنسرسیوم مهم ایران و  5کشوردرقفقاز

ظریف در گفت وگوی اختصاصی با خراســان از توافقی خبر داد که به زودی اجرایی
خواهد شد و امکان دسترسی ایران به تمام راه های منطقه قفقاز را میسرمی کند  .محمد
جواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در آخرین مرحله از سفر منطقه ای خود به
قفقاز وارد جمهوری خودمختار نخجوان شد .اودر گفت وگوی اختصاصی با خراسان
در پاســخ به سوال ما درباره تبعات ایجاد یک جاده میان نخجوان و آذربایجان که بر
اســاس توافق آتش بس اخیر ایجاد خواهد شد و گفته می شود باعث قطع دسترسی
مرزی ایران با ارمنستان و افزایش حضور ترکیه و حذف ایران از معادالت قفقاز می شود ،

تصریح کرد :با این طرح نه تنها مشکلی از جهت دسترسی و ارتباطات تهران و
ایروان نخواهیم داشت بلکه عمال دسترسی های ما به ارمنستان و دیگر بخش های
قفقاز که پیش از این ارتباط زیادی نداشتیم نیز افزایش خواهد یافت .وی همچنین
گفت وگوهایش با مقامات نخجوان و اســتاندار و مسئوالن آذربایجان شرقی و
منطقه آزاد ارس را یادآور شــد و افزود  :در ســفر به جلفای نخجوان و جلفای
ایران نیز عموما توافق داشــتند که با رفع انســداد راه های مواصالتی ،اولین راه
آهنی که می تواند در سریع ترین زمان و کمترین هزینه راه اندازی شود راه آهن
جلفا  -نخجوان  -ایروان اســت .این راه آهن که در واقع احیای راه آهن قدیمی
شوروی سابق به شمار می رود می تواند ایران و قفقاز را از یک سو به آب های
خلیج فارس و اقیانوس هند و از ســوی دیگر به دریای ســیاه و اروپای شرقی
برساند که به جهات سیاسی  ،اقتصادی و امنیتی از ارزش بسیار باالیی برخوردار
است.ظریف در ادامه با اشاره به کنسرسیومی که قرار است در آینده نزدیک میان
شش کشور ایران  ،روسیه ،گرجستان  ،ارمنستان  ،آذربایجان و ترکیه در منطقه
قفقاز شکل بگیرد  ،خاطرنشــان کرد  :در واقع با اجرای این کنسرسیوم مهم که
در صورت عملی شــدن اولین بار است در این منطقه راهبردی ایجاد می شود ،
جمهوری اسالمی ایران یکی از شش کشــوری خواهد بود که به تمام راه های
منطقه قفقاز دسترســی پیدا می کند و حضور خواهد داشت .وی درباره برخی
حساســیت ها راجع به راه ارتباطی میان نخجوان و آذربایجان که از مرز ایران و
ارمنستان عبور می کند نیز اظهارکرد  :هیچ کریدوری میان جمهوری خودمختار
نخجوان به جمهوری آذربایجان برقرار نخواهدشــد بلکه آن چه در عمل اجرا
می شــود یک جاده ترانزیتی است که کشــور ما نیز در آن جاده به عنوان یک
عضو کنسرسیوم شش جانبه نقش آفرینی خواهد داشت و از منابع چنین ارتباط
مهم و راهبردی بهره مند می شــود.منطقه محصور در خشکی نخجوان که بیش
از 450هزار نفر جمعیت و 5500کیلومتر مربع وسعت دارد بخشی از جمهوری
آذربایجان اســت که میان ایران ،ترکیه و ارمنســتان واقع شده و با «جمهوری
ارمنستان»  ۲۲۴کیلومتر« ،جمهوری اسالمی ایران»  ۱۶۳کیلومتر و «جمهوری
ترکیه»  ۱۲کیلومتر مرز دارد و به لحاظ موقعیت ژئو پلیتیک از ارزش باالیی در
منطقه قفقاز برخوردار است  .بنابر توافق آتشبس اخیر ،ارمنستان موظف است
امکان دسترســی آزادانه به نخجوان را برای جمهوری آذربایجان فراهم سازد،
آن هــم از طریق گذرگاهی که به گفته کرملین نیروهای روســیه بر آن نظارت
خواهند داشت .هرچند برخی معتقدند این گذرگاه با ایجاد مسیر مستقیم ارتباطی
میان ترکیه و جمهوری آذربایجان ،بر بلندپروازیهای آنکارا برای داشتن ردپایی
پررنگتر در منطقه خواهد افزود و حتی بحث بر سر انتقال گاز از این مسیر میان
ترکیه و جمهوری آذربایجان هم مطرح شده اما بر اساس گفته های ظریف  ،این
راه ارتباطی تنها یک جاده اســت و نه مسیری برای انتقال همه چیز که آن هم با
نظارت روسیه و حضور پررنگ ایران در یک سو و ارمنستانی که دل خوشی از
آذربایجان و ترکیه ندارد در ســوی دیگر این جاده خواهد بود .حضور هر ســه
کشور ایران  ،ارمنستان و روسیه در این مسیر در حالی که هر سه این کشورها در
برابر زیاده خواهی ها و توســعه طلبی های ترکیه و اردوغان موضع دارند ،خود
نشانه ای از موفقیت نداشتن اهدافی اســت که امروز در ذهن برخی از مقامات
آنکارا طراحی شده است .

تازه های مطبوعات

آرمان ملــی -محمدرضا تاجیک ،تئوریســی ن جریان اصالحات بــه این روزنامه
گفت:جریان اصالحات باید آگاهانه و هشــیارانه یک نوع تعطیالت تاریخی را تجربه
کند.نرمش و چرخشی که ممکن است در آینده به سمت قدرتهای جهانی مانند آمریکا
صورت بگیرد بیشتر از سوی جریان راست و راست رادیکال رخ خواهد داد.کارتها و
کنشهای کلیشهای از این امکان برخوردار نیستند که جریان اصالحات را به عنوان یک
آلترناتیو جدی در شرایط کنونی مطرح کنند.
اطالعات -این روزنامه نوشت :اگر افراد ،جریانات یا نهادهایی هستند که افزایش پهنای
باند یا سرعت اینترنت را به نفع کشــور نمیدانند ،خوب است در مجامع رسمی و به
صورت کام ً
ال علنی و منطقی و مستدل آن را اعالم کنند و با مخالفان به مباحثه و مناظره
بنشینند.تصور کنید اگر فضای مجازی نبود ،آن نمایندهای که مغرورانه به صورت یک
سرباز وظیفه ،به خاطر اعمال قانون و نه بیقانونی ،سیلی نواخت شاید هیچ گاه اعتراف
نمیکرد.
ِ
کیهان -این روزنامه نوشت:وقتی بودجه سال  ۱۴۰۰را با پیشفرض مضحک فروش
دومیلیون و  ۳۰۰هزار بشکه در روز میبندند ،یا وقتی به محض پیروزی بایدن میگویند،
فروش نفتمان چند برابر شد و گشایشهای اقتصادی در راه است! یعنی ،ملت! بایدن با
ترامپ فرق دارد ،برویم مذاکره کنیم.
شــرق  -این روزنامه نوشــت « :اگرچه در میان جناحهای سیاسی بیشترین انتقاد را
اصولگرایان به دولت روحانی دارند و گاه از خط قرمزهای اخالقی نیز عبور میکنند ،اما
با دولت روحانی مشکل بنیانی ندارند .دست بر قضا در جناحهای سیاسی اصالحطلب،
طیف کارگزاران سازندگی و مشارکت ،بیشترین تعارض منافع را با دولت روحانی دارند».
رسالت  -این روزنامه با اشاره به بازدید رئیس مجلس از نیروگاه هسته ای فردو نوشت
« :چرخ هسته ای جانانه میچرخد»
هشدار نظارتی در خصوص زرنگ بازی کرونایی

پس از آن که برخی مسئوالن تشکل های خصوصی با اقناع تعدادی از مدیران دولتی،
تالش داشتند با متضرر نشان دادن خود از محدودیت های کرونایی ،مجوزهای جدیدی
را برای توسعه فعالیت های خود در هفته های گذشته به دست آورند ،یک نهاد نظارتی با
ارسال گزارشی خطاب به دستگاه های مسئول ،متذکر شده مطابق بررسی های تخصصی
و مقایسه موارد مهمی چون تراکنش های بانکی ،مشخص است که اتفاقا فروش در این
بخش ها با رشد مواجه شده و گزارش های رسیده در خصوص ضررهای واردشده به
این مجموعه ها ،مورد تایید نیست.
پشیمانی زودهنگام دولت از یک سختگیری مالی

در حالی که بر اســاس مصوبه اواســط مرداد امســال هیئت وزیــران ،برای تایید
بدهی های قطعی دســتگاه های دولتی به اشخاص مختلف ،نیاز به تایید ذی حساب
یا مدیرمالی آن دســتگاه ،سپس مقام مســئول در آن نهاد و ســپس تایید سازمان
حسابرســی بود ،بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به اعضای
اقتصادی کابینه ،اعالم شــده این فرایند بر اســاس تصمیم جدیــد هیئت دولت لغو
می شود.

انعکاس

دیده بان ایران نوشــت  :به دنبال فعال شــدن تحرکات انتخاباتی «سردار سعید
محمد» فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  ،روزنامه سراسری سراج با انتشار
تصویری از وی با تیتر سردار سازندگی  ۱۴۰۰اعالم کرد که «طی تماس های تلفنی
و بررســی های صورت گرفته حضور سردارجوان دکتر سعید محمد در انتخابات
قطعی است».
عصرایران نوشــت  :دکتر فاطیما ابراهیمی یک موشــک فیــوژن جدید اختراع
کرده اســت که میتواند روزی انسان را به مریخ برساند .این دستگاه از میدانهای
مغناطیسی برای شلیک ذرات پالسما از پشت موشک استفاده میکند و فضاپیما را
به فضا میفرستد .استفاده از میدانهای مغناطیسی به دانشمندان امکان میدهد تا
میزان رانش را برای یک مأموریت خاص تنظیم کنند و فضانوردان هنگام سفر به
جهانهای دور  ،مقدار رانش را تغییر دهند.
جهان نیوز مدعی شد  :بر اساس یک نظرسنجی صورت گرفته شده مردم در پاسخ
بــه غیر منطقی بودن مذاکره با آمریکا تا زمان لغو تحریم ها ،نزدیک به  70درصد
موافق و  19درصد مخالف بوده و بقیه به این سوال پاسخی نداده اند.
دیده بان ایران مدعی شــد  :یک رســانه اصولگرا خبر داده اســت که به دنبال
آغاز سفرها و دیدارهای تبلیغاتی سردار دهقان برای شرکت در انتخابات ریاست
جمهوری « ،1400او اخیرا ً با مولوی عبدالحمید  -که در تهران به ســر می برد -
دیدار داشته است».
جماران نوشــت  :زهرا نژاد بهرام ،عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران درباره
آخرین وضعیت پرونده دو شهردار دستگیر شده در پایتخت اظهارکرد :پرونده مهناز
استقامتی شهردار منطقه  8و حسن رحمانی شهردار منطقه  2در حال طی کردن روند
قضایی اســت .پیروز حناچی ،شهردار پایتخت پیگیر پرونده این دو شهردار منطقه
دستگیر شده است و ما در شورای شهر از طریق حناچی موضوع را پیگیر هستیم و
اکنون هم خبر آزادی در ازای وثیقه به اعضای شورا واصل نشده است.
نظرسنجی گالوپ درباره نظر مردم آمریکا راجع به ایران ،روسیه و چین

طبق نظرسنجی موسسه گالوپ در ســال  2020مردم آمریکا ،کشور روسیه را
با  23درصد مهم ترین دشــمن کشــور خود می دانند .چین با  22درصد ،ایران
با  19درصد ،کره شــمالی با  12درصد ،کشور عراق با  7درصد و اسرائیل با 2
درصد دشمنان بعدی آمریکا از نظر شهروندان آمریکایی محسوب می شوند .از
ســال  2012به بعد نگاه منفی مردم آمریکا راجع به ایران روند کاهشی داشته و
از تقریبا  30درصد به  9درصد در ســال  2019رسیده بود .اما در سال 2020
دوباره افزایش داشــته و  19درصد را نشان می دهد.نظرسنجی از سال  2005به
صورت روندی تقریب ًا هر سال اجرا می شود .آخرین نظرسنجی گالوپ در 2020
و با اندازه نمونه  1000اجرا شده است .جامعه آماری شهروندان باالی  18سال
آمریکایی هستند .گفتنی است این سوال به صورت باز و بدون گزینه از شهروندان
پرسیده می شــود.به نظر می رسد موج های رسانه ای و تهاجمی دولت آمریکا
علیه ایران و تشــدید پروژه ایران هراسی باعث شده است که دیدگاه منفی مردم
این کشور راجع به ایران افزایش پیدا کند .

اجتماعی
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گزارش //سال گذشته دقیقا در چنین روزهایی
خبر شناسایی ابتال شخصی به ویروس کووید
_ 19در ووهان چین اعالم شــد و یک ســال
از شناســایی نخســتین مورد ابتال به کرونا
کووید_ ۱۹در ووهان چین میگذرد؛ در آن زمان
کسی فکر نمیکرد که این ویروس تا چه حد
می تواند مردم و جامعه انسانی را تحت تاثیر
قرار دهد.

سعید نصیری

الزمه توسعه پایدار پرداختن بنیادی به شاخص های این توسعه
می باشــد  ،شاخص هایی به عبارت توسعه اقتصادی  ،زیست
محیطــی و اجتماعی  ،غالبا محققان به توســعه پایدار در این
سه حوزه بطور مســتقل پرداخته و مباحثی را مطرح نمودند ،
هــر چند پردازش به هر یک از این ســه موضوع که در جای
خود  ،دارای اهمیت بنیادی اســت لیکن ارتباط این سه حوزه
با هم بســیار تنگاتنگ و بــه نوعی الزم و ملــزوم همدیگر
می باشند  ،آنچه در این فرصت ،موضوع پردازش است توسعه
پایدار در حــوزه اجتماعی از منظر پــرورش و تامین نیروی
انســانی می باشد  ،توســعه پایدار در تمامی ابعاد آن زمانی به
واقع در مســیر خود قرار خواهد گرفت کــه پرورش و تامین
نیــروی متخصص در همه حوزه های علمی و فنی در اســتان
محقق گرددو به نوعی اســتان هرمزگان از حیث نیروی های
متخصص علمی بی نیاز از نیروهای برون استانی باشد مگر در
مواردی که بهره مندی از نیروهای برون استانی در جهت توسعه
و تکامل و رســیدن به برنامه های تدوین شده استان ضروری
و اجتناب ناپذیر باشد .
اســتان هرمزگان به دالیــل موقعیــت جغرافیایی  ،وجود
ظرفیت ها و پتانســیلها در حوزه های مختلــف ،به پرورش
نیروی انســانی متخصــص در علوم نظری و فنــی در تمامی
رشــته ها و حوزه درمان نیاز دارد تا از هــر حیث نیروهای
الزم اســتان را تامین کند  ،الزمه شناســایی این نیازمندی به
نیروی انســانی  ،مطالعاتی دقیق و هدفمند ،توســط مراکز و
ســازمانها و نهادهــای متولی آموزش و پــرورش و آموزش
عالی اســتان با مالحظه ظرفیت ها و نیازمندی های ادارات ،
سازمانها ،مراکز و صنایع استان میباشد تا با در نظر گرفتن این
شاخص ها  ،استان در حوزه پرورش و تامین نیروی انسانی به
استقالل و خودکفایی برسد .بعنوان مثال در رشته های مدیریتی
در حوزه پرورش مدیران متخصص  ،رشته حقوق و علوم قضایی
( مشاغل قضا و مرتبط با آن )  ،رشته علوم پزشکی ( پرورش
پزشک و پیراپزشک و رشته های مرتبط این حوزه ) ،پرورش
نیروی انسانی و متخصصان فنی برای صنایع موجود استان  ،در
حوزه های رشــته های دریایی و صنایــع مرتبط  ،گمرگ و
غیره  ..بنابراین می طلبد که ســازمان آمــوزش و پرورش و
آموزش عالی اســتان با ایجاد یک مرکــز مطالعاتی و تعامل
با ادارات و ســازمانها و صنایع اســتان  ،در شناسایی آماری
نیازمندی های نیروی انســانی استان در این حوزه توجه ویژه
نمایند و با ایجاد ســاز و کار الزم و بهره مندی از ظرفیت های
قانونی و فعال بودن نمایندگان مردم اســتان در مجلس شورای
اســامی و مدیران ارشد استانی در خصوص اختصاص سهمیه
صد در صدی نیروهای انسانی اســتان و بومی جهت مشاغل
و بهره مندی از فرصت های شــغلی اســتان  ،در این رهگذر
و با ایجــاد مرکز مطالعاتی در این حــوزه  ،چنانچه با تدوین
برنامه پژوهش محــور آماری ،به پرورش و توســعه نیروی
انسانی پرداخته شــود در سایر شاخص های توسعه پایدار نیز
در مســیر هموارتری قرار خواهیم گرفت  .بنابراین شــاخص
توســعه اجتماعی از منظر پرورش و توســعه نیروی انسانی
از شــاخص های مهم و تاثیر گذار در توســعه پایدار استان
می باشد که از این حیث استان هرمزگان نیازمند نقشه راه جامع
و هدفمند است .

داســتان امروز زندگی ما بــا کرونا ،بیماری که
زندگــی عادی مردم جهان را مختل کردهاســت،
گویا تمام شــدنی نیست و همت همگانی مردم را
میطلبد تا این داستان را به پایانی خوش نزدیک
کند.ویروسی که زیر سایه رعایت نکردنها و فاصله
نگرفتنها قد کشید و حاال نفسی نمانده که یکساله
شود ،ویروسی که با غافلگیریمان کارش را آغاز
کرد ،مدافعان سالمت را خسته کرد و خیلی از ماها
را سیاه پوش عزیزانمان کرد.
در مقابــل این ویروس ،با ضدعفونی کردن معابر
و محلههــا ،آموزشهای بهداشــتی وفرهنگی به
میدان آمدیم  ،اما همچنان این ویروس بود که یکه
تازی می کرد  ،ماســک و ژل و مواد ضدعفونی
هم که بعد از پیدا شدن چند سلطان آدمخوار؛ مثل
ســایر اقالم ضروری؛ مشکل خرید این و آن شد

ساجده مظفری

نان توموشی با طمع کرونا
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تنــوع خوراکــی هــای ایرانــی و
متناسب بودن آن با ذائقه های مختلف
باعــث می شــود که در هر شــهر و
منطقه ای مزه جدیدی برای چشــیدن
داشته باشــیم .غذاهای سنتی شامل
خوراک های اصلــی ،میان وعده ها،
نان ها و شــیرینی ها ،عرقیجات و دم
نوش ها ،ترشی ها ،مرباها ،پیش غذاها
و مکمل های سنتی است که با فرهنگ
مردم آن شهر و تنوع گیاهی و جانوری
یک منطقه نسبت مستقیمی دارد .سفر
رفتن و تفریح و اســتراحت همیشــه
بــرای ما با یک حس خوب به اســم
خوردن همراه بوده است .لذت خوردن
غذاهای خوشمزه و جدید در شهرهای
مختلف و در غذاخوری های سنتی یا
بازارهای محلی یک شهر همیشه برای
ما به یادماندنی و خاطره انگیز است.
استفاده از خوراک های سنتی یک شهر
می تواند شــادی سفر ما را چند برابر
کند.ســفر به خطه جنــوب هم چون
هرمــزگان به خاطر شــرايط خاص
آب و هوايــي و اقليمــي و هم چنين
قرار گرفتن در كنــار درياي عمان و

خليــج فارس پــر از خاطــره ها و
مزه هاي بي نظيري اســت و از تنوع
غذاهاي دريايي و خوش طعم و رنگ
زيادي برخوردار است كه ماهي و ميگو
عنصــر اصلي اين غذاها را تشــكيل
مي دهد .گردهــم آمدن خانواده هاي
ايراني موجب شده تا غذاهاي جنوبی

gmail.com

خطرناک ترین تهدید زیست محیطی

رشد شهرنشــینی در دهه های اخیر ،به همراه مزایای خود،
خساراتی نیز به اجتماعات انســانی و محیط زیست انسان
وارد کرده است .هرچند این اثرات منفی در مواردی اجتناب
ناپذیر است ،ولی عدم توجه کافی و رسیدگی به این موضوع
در آینده ای کوتاه خســارات مالی ،انسانی و زیست محیطی
جبران ناپذیری را محیط جغرافیایی زیســت انســان وارد
می سازد .بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که در کنار رشد
و توسعه شهرها تدابیری جهت کنترل آثار منفی این توسعه بر
محیط زیست اندیشیده شود.آلودگي هوا ازجمله چالشهاي
زيستمحيطي جامعه امروزي است كه درصورت بيتوجهي
و ادامه فعاليت غيراصولي انسانها ،پيامدهاي جبرانناپذيري
را در زندگي شــهروندان به جا مي گذارد ،چالشــي كه عزم
جزم سياستگذاران و مديران شهري را ميطلبد تا با اجراي
برنامههاي بلندمدت براي رفع اين مهم تالش كنند.هر فردي
روزانــه حدود  22هزار بار تنفس ميكند و  15كيلوگرم هوا
نياز دارد ،شــايد انسان بتواند چند هفتهاي بدون غذا و مدت

,,

اكنــون بحــران آلودگي هــوا ن ه تنها،
كالنشــهرها بلكه شــهرهاي كوچك را
هم تهديد ميكند كه اين پديده سهم
عمدهاي در به خطر انداختن ســامت
جسم و روان شهروندان دارد
كمــي هم بدون آب زنده بماند ،ايــن مخلوق الهي بدون هوا
حتي نميتواند چند دقيقهاي زنده باشد .سيستم تنفسي انسان
بهعنوان اولين بخش بدن در تماس مســتقيم با آلودگي هوا
قرار دارد ،در اين ميان «ريه» مســئوليت جذب اكســيژن و
دفع دياكســيد كربن از خون را بر عهــده دارد .در صورتي
كه غلظت آاليندهها فراتر از ظرفيت تصفيه ريه باشــد ،وارد
خون ميشود و عوارض قلبي و تنفسي مانند اختالل در انتقال
اكسيژن به بافتهاي بدن ،افزايش ضربان قلب ،سكته قلبي ،
كاهش ظرفيت ششها ،آسم ،برونشيت و درنهايت به بيماري
ســرطان ريه و مرگ ختم ميشــود و بر اساس برآوردهای
انجام شده ،تنفس هوای آلوده منجر به مرگ حدود  ۷میلیون
نفر در سال  ۲۰۱۶شد که این رقم بیش از دو برابر مرگ ناشی
از ایدز ،ســل و ماالریا بود .اگرچه هوا یک عنصر ضروری
اســت ولی استنشاق هوای آلوده میتواند فرد را به کام مرگ

ت خرید
و بدین ترتیب ،مشــکلی دیگر بر مشکال 
مردم اضافه شد! افزایش آمارها و فوتیها کار را به
محدودیتهای سفت و سخت کشاند  ،محدویتها
بعالوه فاصله گرفتنها و رعایت نکات بهداشــتی
آمار کرونا را باالخره رو به نزول کشاند اما به یک
باره ســر و کله ویروس کرونا انگلیسی پیدا شد.
دیدوبازدیدها ممنوع و دست دادن قدغن شد اما باز
زنجیر کرونا پاره نشد که نشد! خالصه از معتادان
گرفته تــا دالکان هریک چیزی گفتند و رفتند اما
کرونا همچنان بیخ ریش مــان مانده و معلوم هم
نیست چقدر می ماند!
حاال باید تا ریشه کنی کامل کرونا ویروس ،این
فاصلهها  ،این رعایت کردنها حفظ شود ،مبادا که
بار دیگر گول کاهش آمار خورده و دوباره شاهد
ازسرگیری روزهای سخت و قرمز کرونایی باشیم
مخصوصا االن که ویروس کرونای انگلیسی شرایط
را بد تر کرده اســت .باید گفت در صورت شیوع
موج جدیدی از کرونا در ایران ،با دو مشکل جدی
مواجه خواهیم شد .مشکل اول ،بحث فرسودگی
کادر درمان اســت که دیگر رمقی برای مقابله با
مــوج جدید بیماری را ندارند و مشــکل دوم هم
بحث فرسوده شــدن تجهیزات پزشکی است .با
توجه بــه تحریم های جهانی ،بروزرســانی این

تجهیزات پزشکی با مشکالت جدی مواجه است.
در اغلب نظام های توسعه یافته سالمت ،تجهیزات
و ملزومات پزشکی با سرعت جایگزین می شود
و مشکل دوم مارا ندارند همچنین برای تامین دارو
نیز محدودیت ندارند ،اما در حوزه نیروی انسانی،
کادر درمان در همه جای دنیا با فرسودگی شدیدی
مواجه است .در برخی کشــورها با جذب سریع
نیروی انســانی تازه نفس در مراکز درمان کرونا،
قدری از تبعات این مشکل را کاهش داده اند ،اما
در کشور ما بعد از گذشت حدود یک سال از بحران
کرونا می خواهند آزمون اســتخدامی برای جذب
کادر درمان را برگزار کنند .اینگونه بروکراسی ها
و تاخیر در جایگزینــی نیروهای درمانی موجب
می شود که خستگی و فرســودگی کادر درمان،
تشدید شود.
دکترها دیگر نمیرقصند!
یکی از گروههای اصلی که در طی شیوع بیماری
کرونا ویروس تحتفشار زیاد با منابع و امکانات
ناکافی قرار داشــتند کادر درمان بودند.از ابتدای
شیوع کرونا ،بیمارستان ها و مراکز درمانی به عنوان
خط مقدم جبهه مقابله با کرونا بودند و پزشــکان
و پرستاران به عنوان سربازان بهداشت تمام تالش
خود را کرده اند تا کمی از آالم و دردهای شهروندان

را بکاهند .دکترها در اول کار تا توانستند رقصیدند
و رقصیدند ؛اما این روزها آنها هم دیگر نمیرقصند
البته دیگر نایی برایشان نمانده که برقصند.از فشار
کار ،از اجبار شــیفت دادن تا صبح ،از مثبتشدن
یک به یک همکاران و پرسنل ،از قرنطینه دو هفته
ای و برگشــتن سر کار با وجود مثبت بودن گرفته
تا آلودگی بخشها ،بار مسئولیت ،کمبود نیرو و ...
کادر درمان را به شدت خسته و شرایط را برایشان
طاقت فرسا کرده است .در سالی که گذشت ،کادر
درمان بیش از هر گروه شــغلی دیگری متاثر از
بحران کرونا بــود .تاکنون حدود  300نفر از کادر
درمان در ایران بر اثر ابتال به کرونا فوت شده اند.
نمی دانیم تا کی دوام می آورند ،و نمی دانیم تا کی
قرار است این وضع ادامه داشته باشد .تنها چیزی را
که خوب می دانیم این است که کادر درمان خسته
است و نیاز به یک استراحت طوالنی دارد.در آخر
باید به این موضوع توجه داشت که آینده بیماری
کرونا در ایران به زمان واکسیناسیون سراسری در
کشور ،گره خورده است .هرچقدر سرمایه گذاری
برای به ثمر نشستن واکسن داخلی و تالش برای
واردات واکسن موثر خارجی بیشتر باشد ،به همان
نسبت هم می توان به کنترل پاندمی کرونا در ایران
امیدوار بود.

یادداشت
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ایران در آستانه یک سالگی بحران کرونا

بکشــاند .در یک بیان کلی آلودگی هوا را میتوان وجود هر
نوع مادهای در هوا دانست که ممکن است به انسان ،حیوان،
پوشــش گیاهی و یا سایر عناصر آسیب وارد کند ..از همین
رو سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که آلودگی هوا
خطرناکترین تهدید زیستمحیطی برای سالمت بشر است.
اكنون بحران آلودگي هوا ن ه تنها ،كالنشــهرها بلكه شهرهاي
كوچك را هــم تهديد ميكند كه اين پديده ســهم عمدهاي
در به خطر انداختن سالمت جســم و روان شهروندان دارد.
قــرار گرفتن در معرض هوای آلــوده در فضای باز با طیف
گستردهای از اثرات حاد و مزمن از ایجاد حساسیت گرفته تا
مرگ همراه است .در واقع باید گفت که آثار آلودگی هوا فقط
محدود به بروز عالئمی مانند سرفه ،سوزش گلو ،تنگی نفس
و ایجاد حساسیت نیست و آلودگی هوا با آثار زیا باری که در
بلند مدت دارد میتواند ارگانهای مختلف بدن از جمله مغز،
قلب و ریه را نیز درگیر کند چرا که آاليندههاي هواي شهري
شامل ذرات معلق دياكســيد نيتروژن ( ،)NO2مونوكسيد
كربن ( ، )coدياكسيد گوگرد(  )SO2و ازون است  .ذرات
معلق بر اساس اندازه در مجاري رسوب و سبب تشديد آسم
و بيماريهاي مزمن تنفسي ميشود.در این میان ذرات معلق
بــه عنوان عامل اصلی و خطرنــاک آلودگی هوا با توجه به
اندازه بسیار کوچکشان میتوانند بهطور عمیق به دیوارههای
هوا و خون در کیســههای هوایی نفوذ کنند و منجر به بروز
بیماریهای قلبی ،عروقی و تنفسی شوند ،به طوریکه گفته
میشود این ذرات بســیار ریز میتوانند بهراحتی از غشای
مویرگی عبور کنند و از طریق جریان خون تمام سلولها را
در معرض مخاطره قرار دهند.
بر اساس طرح تحقيقاتي كه در استان انجام شد  ،هنگاميكه
ميزان ذرات معلق هوا به بيش از حد مجاز برســد ،مراجعه
بيماران قلبي و تنفســي به بيمارســتانهاي افزايش مييابد.
آلودگي هوا معضلي است كه ساالنه جان انسانهاي زيادي را
ميگيرد و با پيشرفت فناوري و افزايش ماشينهاي مختلف،
افزايش مصرف انرژي ،رشــد صنعتي ،افزايش مهاجرت از
روستاها به شــهرها و تغيير اقليم روز بهروز افزوده ميشود.
ايــنرو بايد با ارائه راهكارهاي آموزشــي ســطح فرهنگ
و ســواد زيستمحيطي و ســامت جامعه را افزايش داد تا
نســبت به اين معضل آگاه شــوند و با استفاده بهينه از حمل
و نقل عمومي و اتخاذ تدابير الزم مانعي براي گســترش اين
پديده زيستمحيطي باشــند .عالوه بر اصالح سبك زندگي
بايد همه اركان جامعه در ايجاد محيط سالمت تالش كنند و
ت محيطي
دستيابي به اين مهم با ارتقاء سواد سالمت و زيس 
جامعه و انجام مســئوليت اجتماعي توســط افــراد جامعه
امكا ن پذير است.

تنوع خاصي داشــته باشــد و مردم
خونگرم اين خطه از جنوب كشــور
با غذاهاي ســنتي و دريايي از ماهي
كبابي (برشــته) گرفته تا ســس هاي
بندري (مهياوه و سوراغ) و هم چنين
نان هــاي محلي گرم (تومشــي) از
ميهمانان خود در طول ســال پذيرايي

مي كنند .نان مشــته یا توموشــی از
نان های بســیار لذید هرمزگان است
که بــا نام های متفاوتی مثل نان رِحتَه
(ریختــه)  ،لیتــک  ،توموشــی ،نون
تاوه … شناخته می شود .نان توموشی
َ
جز غذاهاي و دسرهاي محبوب مردم
هرمزگان و ديگر اســتان هاســت كه
هرمزگاني ها اين نان محلي بســيار
نــازك را به همراه ســس مخصوص
ي پزند .در اين نان ،تخ م مرغ و پنير
م

مــيريزند كه هم زمان با نان ميپزند
و بيشتر با مهياوه يا سوراغ اين نان را
ي كنند .سوراغ نيز يكي ديگر از
سرو م 
غذاهاي محلي مردم استان هرمزگان
اســت كه البته بايد آن را نوعي دسر
ناميد چون بــراي طعم دادن به غذا از
آن اســتفاده و همراه غذاي اصلي ميل
ي شود .يكي از غذاهاي معروف استان
م
هرمزگان و شهر بندرعباس «مهياوه»
است كه نوعي سس محسوب ميشود.
ي گويند.
به اين غذا مهيابه يا مهوه نيز م 
نان هرمزگانی طرفداران زیادی دارند
اگر در هنگام شب از ساحل بندرعباس
به خصوص ساحل خواجه عطا گذر
کنیم غرفه هــای کوچکی را می بینیم
که در کنار هم مشغول پخت و عرضه
نان هســتند و جمعیت زیادی در کنار
هم مشــغول سرو این نان ها هستند و
با توجه بــه افزایش دوباره آمار کرونا
و تغییر وضعیت اســتان هرمزگان از
آبی به زرد و استقبال مسافران از این
نان ها بهتر است مسئولین امر تدبیری
بی اندیشند که این نان ها در مکان های
بهداشــتی تری عرضه شود که دارای
حداقل امکانات از جمله روشــویی
برای شستشوی دست قبل از خوردن
باشد.
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ُد ّر گهربار

ُد ّر گهربار شدی تخم مرغ
افسر بازار شدی تخم مرغ

قیمت تو سر به فلکها زده
بر سرم آوار شدی تخم مرغ
در سپه شوم گرانی کنون
رفته ،علمدار شدی تخم مرغ
بوده ای همواره به یخچال من
از همه بیزار شدی تخم مرغ
شانه ی تو شانه ی من را شکست
بسکه گرانبار شدی تخم مرغ
ای تو غذای همه قشر ضعیف
دور ز اقشار شدی تخم مرغ
دایره ی دشمنی خلق را
نقطه ی پرگار شدی تخم مرغ
هر چه که اصرار ز من میشود
تو همه انکار شدی تخم مرغ
مرغ ز اعمال تو ناراحت است
سخت تو مختار شدی تخم مرغ
کاش ببینم به زمین خوردی و
پیش همه زار شدی تخم مرغ

کاریکاتور

اسماعیل تقوایی

کارگران

***
مطب

نفسم با منواکسید درآمیختهتر
ریه از پاتک ذرات ،به هم ریختهتر
مرگ با خندهی تلخش به من آویختهتر
باز کارم به مطب رفتن و درمان افتاد
طبق معمول ،مطب تا دم در پر شده بود
طرح  :ابراهیم ساالری
کاریکاتور

دزدی از بانک

زن همسایهی ما منشی دکتر شده بود
خسته از کار زیادی که نفسبر شده بود
تلفن را به سرش کوفت و ویران افتاد
طفلک از عمر ،فقط حسرت و بدبختی دید
شوهرش گوشهی یک پارک بساطی میچید
از همان وقت که دستش به دهانش نرسید
با بدهکار شدن ،گوشهی زندان افتاد
کله ام منگترین کلهی منگ از سردرد
سرفهام خشک و بدآهنگ ،مگر ول میکرد
یک نفر رفت برایم دو ُقلپ آب آورد
که زد و خرمگسی داخل لیوان افتاد
خبر آمد چه نشستید که دکتر االن

طرح  :افسانه خیری

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:
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ترافیک همین شیخ بهایی – چمران
در
حالشان بد شده رفتند به بیمارستان
وقفه در کار مدیریت بحران افتاد
مصطفی مشایخی
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همــه ما تا کلمه راهآهن و قطار را میشــنویم
به یاد ســفر با این وســیله نقلیــه میافتیم و
مســافرتهایی که با آن انجام میشود .امروزه
ســفر ریلی یکی از ســفرهای ایمن و راحت
در دنیــا مطــرح بــوده و هر روز بــر تعداد
استفادهکنندگان از آن افزوده میشود .در کشور
ما نیز قطار و سفرهای ریلی از جایگاه خوبی
برخوردار اســت و با افزایــش خطوط ریلی
قطعا اســتفاده از آن نیز افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر در کشــور ما قطعات مختلف
قطار در حال ساخت است و در این زمینه اگر
ســرمایهگذاریهای بیشتری صورت پذیرد در
ســاخت لوکوموتیو ،واگن و قطعات وابسته به
خودکفایی کامل دست یافته و حتی صادرکننده
این محصوالت خواهیم بود .از نظر مســافری
از ظرفیت راهآهن به خوبی اســتفاده شدهاست
و در حال حاضر بیشــتر برنامهریزیها باید به
سمت جذب بار و ترانزیت باری از طریق ریل
انجام شــود چرا که این کار ارزآوری بســیار
باالیی برای کشــور خواهد داشت .مدتی پیش
راهآهن خواف هرات افتتاح و کشورهای ایران
و افغانستان از طریق ریل نیز به هم وصل شدند
که این موضوع تاثیر بسیار زیادی در مبادالت
کاال و مســافر بین دو کشور و ترانزیت کاال به
افغانستان خواهد داشــت .استان هرمزگان به
دلیل دارا بودن بندرشــهید رجایی که یکی از
دروازههای اصلی و بزرگ ورود و خروج کاال
در کشــور محسوب میشود ،باید از نظر ریلی
توسعه زیادی پیدا کرده و از این ظرفیت برای
جابجایی کاال به خصــوص کاالهای ترانزیتی
استفاده شــود .کاری که اکنون در حال انجام
بوده و از ایــن ظرفیت بــرای جابجایی کاال
استفاده میشود .با توسعه بخش ریلی و اتصال
آن به دریا در بندرشهیدرجایی ،شاهد خواهیم
بود که بار مستقیم از کشتی به واگن تخلیه شده
و به مقصد ارســال خواهد شد و دپو و رسوب
در بندر را نیز شــاهد نخواهیم بود و ســرعت
ترخیص و ارســال کاال افزایش چشــمگیری
خواهد داشــت .از ســوی دیگر بســیاری از
سرمایهگذاران میتوانند در بخشهای مختلف
ریلی اعم از باری و مســافری سرمایهگذاری
کننــد چرا کــه آینده ایــن ســرمایهگذاری
روشــن خواهد بود .در بســیاری از استانها،
ســرمایهگذاران در بخش ریلی سرمایهگذاری
کرده و قطارهای مخصوص خود را راهاندازی
کردهاند اما در هرمزگان که فرصتهای باالیی
وجود دارد همچنان این مهم مغفول ماندهاست.
در بخش ریلی یکی از چیزهایی که بازگشــت
ســرمایه را قطعی میکند ،نقد پرداخت شــدن
هزینه ارائه خدمات است یعنی مسافر یا باری
که قرار اســت جابجا شود ابتدا باید هزینه آنرا
به شرکتهای مورد نظر پرداخت نماید تا بتواند
خدمت دریافــت نماید که این موضوع امید به
بازگشت سرمایه را تایید میکند .از سوی دیگر
ایمنی موجود در بخش ریلی باعث اســتقبال
روزافزون از این بخش شدهاســت .استفاده از
بروزترین سیســتمهای هدایت ریلی در کشور
باعث شــده که قطــار و ســفرهای ریلی از
ایمنی بســیار باالیی برخوردار بوده و بسیاری
از هموطنــان ترجیح دهند که برای ســفر و یا
حمل بار از حمل و نقل ریلی اســتفاده نمایند.
در پایــان این نکته ضروری به نظر میرســد
که آینده ســرمایهگذاری در حوزه ریلی بسیار
روشن است و نیاز اســت در استان هرمزگان
نیز افرادی که قصد سرمایهگذاری در کاری را
دارند به این بخش ورود کرده و در بخش بار و
حتی مسافر سرمایهگذاری نمایند تا هرمزگان
نیز قطارهای ویژه خود را داشتهباشد.
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گروه گزارش  //ســریال تکراری افت قیمت
محصــوالت کشــاورزی در فصل برداشــت
خاص امســال و پارسال نیست و سالهاست که
کشاورزان اصلیترین قربانیان این داستان هستند
افت محصوالت کشــاورزی در هرمزگان ادامه
دارد و هنوز اقدام موثری برای رفع مشــکالت

کشاورزان انجام نشده است .در حال حاضر به
دلیل عدم وجود الگوی کشت شاهد نوسان قیمت
هزار تا پانزده هزارتومانی گوجه فرنگی،پیاز و
بادمجان تا اینجا از فصل زمستان هستیم زمانی
که از خیابان های شهر گذر می کنیم در برخی
نقاط معموال در شب ماشین هایی برای فروش
محصوالت کشاورزی ایستاده اند و تابلوهایی را
به دست دارند که بر روی آنها نوشته شده است

بهاره محمد حسینی زاده/دریا
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گروه گزارش //در طول تاریخ ،کشاورزی و آبیاری
همواره وابسته به تامین آب کافی و ب ا کیفیت بوده
است.

در سالهای گذشــته منابع آبی باکیفیت و مناسب به
صورت گسترده در دسترس بوده و همین امر باعث شده
تا مشــکالت مربوط به کیفیت آب در آبیاری فراموش
شود .اما این وضعیت در بســیاری از مناطق جهان به
ویژه در مناطق گرم و خشــک در حال تغییر اســت.
متاسفانه کشور ما نیز از این بحران دور نیست و کیفیت
آب روزبهروز در حال بدتر شــدن است .استفاده مکرر
و فشــرده از تمامی منابع آبی ب ا کیفیت باعث شــده تا
دسترسی به آب باکیفیت کمتر شده و مستقیما بر بخش
کشــاورزی تاثیر گذارد .استفاده از منابع آب بیکیفیت
مشکالت جدیدی از قبیل :افزایش شوری ،کاهش نرخ
به همراه
نفوذ آب ،سمی شــدن و ...را برای کشاورزان 
داشته است .مناب ع آبهای زیرزمینی یکی از اصلیترین
و مهمترین مولفه های تامین آب کشورمان چه در بخش
کشاورزی ،چه شرب و چه سایر مصارف به شمار می
آینددر ســالهای اخیر ،تغییر اقلیم و کاهش آبهای
سطحی ،موجبات بهرهبرداری هر چه بیشتر از آبهای
زیرزمینی را فراهم آورده و آنها را به اصلیترین منابع

 4کیلوگرم پیاز  10هزار تومان ،پیاز ها چقدر از
کشاورز خریداری می شود که با فروش واسطه
ها ســوخت و زمانی که صرف می شود هزینه
مزرعه تا فروش به این مقدار فروخته می شود؟
در فصل ســرد سال ،اســتان هرمزگان به یکی
از قطبهــای تولید محصوالت کشــاورزی و
صیفی کشور تبدیل میشود طبق آمارها تولید
پیاز ،گوجهفرنگی و سیبزمینی نسبت به سال

گذشته تغییری نداشته و وضعیت تولید مناسب
اســت ،اما با تغییر فصل باید منتظر محصوالت
«طرح استمرار» از اســتانهای جنوبی کشور
باشیم.طرح اســتمرار یا همان طرح خارج از
فصل ،به دلیل شــرایط جغرافیایی مناطق ارائه
شــده اســت .به عبارتی زمانی که در زمستان،
بسیاری از نقاط کشور درگیر بارش برف هستند،
در نقاطی دیگر شرایط آب و هوایی برای کشت
محصوالت پرمصرفی همچون سیبزمینی ،پیاز و
گوجهفرنگی مساعد است.
در این مدل کشــت یک محصول یک سال کم
میشود و سال بعدش زیاد .امسال بادمجان آنقدر
زیاد کشت می شــود که همه جا پر ازبادمجان
میشود و محصول روی دست کشاورزان میماند
و ســال بعدش کشــت بادمجان کم و در مقابل
تقاضا برای خرید آن زیاد می شود و این موضوع
باز هم کشــاورزان را برای سال بعد ترغیب به
کشــت بادمجان می کند و اینگونه این سریال
تکراری ادامه پیدا میکند کشاورزان هرمزگانی

در سختترین شرایط و کمبود منابع آبی از ابتدای
سال با هزاران امید و آرزو کار آمادهسازی مزارع
کشاورزی خود را آغاز کردند به امید اینکه بتوانند
روزی حالل به دست آورند و نیازهای زندگی
خود را تأمین کنند در این مدت با دریافت قرض
و وام و هزینــه کردن ســرمایههای زیاد تالش
کردند تا محصول خود را آماده و به بازار عرضه
کنند اما در زمان برداشت محصول خود با افت
قیمت مواجه شدند.
مردم و کشــاورزان منطقه با نگرانی این ایام را
ســپری میکنند و با وجود گرانیهایی که این
روزها گریبانگیر مردم شــده است و کشاورزان
برای خرید بذر و نهادههای کشاورزی هزینههای
هنگفتی پرداخت کردهانــد ،اما امروز که فصل
برداشت و سود کشاورزان است با مشکل افت
شدید قیمت محصول خود مواجه شدند و قیمت
پیازبه کمترین مبلغ رســیده که حتی جوابگوی
تالشها و سرمایهگذاری آنان نیست.افت شدید
پیاز کار
قیمت پیاز در هفتههای اخیر کشاورزان 

روستاهای سرزه شمیل ســرزه خاروک سرزه
پشــت بند و ابکهورو ســنگ بهمن و روستای
سمســیلو از توابع بخش شــمیل شهرســتان
بندرعباس را با مشکل جدی مواجه کرده و نیاز
است مسئوالن برای جلوگیری از ضرر این قشر
زحمتکش تدبیر و چارهای بیندیشند.
ن منطقه در شرایط سخت اقتصادی
کشاورزان ای 
از ابتدای ســال بهامید اینکــه بتوانند با فروش
محصوالت خود نیازهای زندگی خود را تامین
کنند مشغول به آماده سازی زمینهای خود شدند
اما در زمان برداشت افت قیمت آنان را در آستانه
ورشکستگی قرار داده است.اکثر کشاورزان به
دلیل پایین بودن قیمت پیاز برداشت نمی کنند و
به اجبار محصوالت خود را از بین می برند زیرا
به صرفه نیست که با این قیمت پایین محصوالت
کشاورزان هزینه ســنگین برداشت نیز متحمل
شــودند و تنها شوند این زحمات به نفع دالالن
است.

اتمام آب های زیر زمینی اتمام زندگی

تأمین کننده نیاز آبیاری تبدیل نموده است .رشد جمعیت
و تقاضای بیشــتر برای محصوالت کشاورزی ،اهمیت
کیفیــت و کمیت منابع آبی را دو چندان نموده اســت.
اکنون بیشــتر دشتهای کشــور با مشکل خشکسالی
مواجه هستند و این مســاله باعث حفر بیش از اندازه
چاه آب و در نتیجه تخلیه منابع آب زیرزمینی و ایجاد
فضای خالی در زیر زمین شــده اســت .فضای خالی
زیرزمین کم کم با فشــارهایی که به آن وارد میشود،
نشســت میکند و در زمینهای شیبدار باعث رانش
زمین میشود.برداشــت بیرویه کشاورزان از آبهای
زیرزمینی یکی از اصلیترین دالیل خشکی سفرههای
آبهای زیرزمینی و در نتیجه فرونشســت زمین است
و متاسفانه بیشتر برداشــتها بهدالیل مختلف توسط
کشــاورزان اتفاق میافتد که از دالیل آن را میتوان به
خشکســالیهای پیدرپی سالهای گذشته ،انتقال آب
از ســرحوزهها به حوزههای دیگر و سدســازیهایی
که باعث میشــود آبهای باالدستی به اندازه کافی به
زمینهای کشاورزی نرسد ،اشاره کرد.برخی کشاورزان
ب ه منظور تامین آب مورد نیاز خود چاههای غیر مجاز
حفر میکنند و گاهی نیز از چاههای مجاز بیش از اندازه
ب برداشــت میکنند .یکی از
مجاز و مورد نیاز خود آ 

مکان هایی که کشــاورزان آن از بردداشت غیر مجاز
آب خبر می دهند شهرســتان روان است رودان یکی از
مهمترین مناطق تولید مرکبات در استان هرمزگان است
ی و به
این شهرستان در سالهای قبل از بروز خشکسال 
ویژه از یک دهــه قبل نقش عمدهای در تولید مرکبات
مورد نیاز هرمزگان داشته است اما برنطین دهستانی با
جمعیت تقریبی  ۹هزار نفر در  ۳۰کیلومتری مرکز شهر
رودان یکی از شاخصهای مهم در کشاورزی آب است
و با توجه به کمبود آب باید از ســند ملی آب کشــور
پیروی کنند
زاهدی یکی از کشاورزان برنطینی در خصوص کمبود
آب گفــت :پنج زمین کشــاورزی متصل به هم وجود
دارد که در یکی از کشــاورزی ها انتقال آب غیز مجاز
صورت می گیرد که برابر قانون اینکار تخلف است که
هر کس عمدا ً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول
به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا
موجب گردد که آب حقدیگری به او نرسد .و هر کس
عمــدا ً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر
دهد.و یا آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف
کند.و یا اینکه بدون رعایت مقررات این قانون به حفر
چــاه و یا قنات و یا بهرهبــرداری ازمنابع آب مبادرت

کند با وجود شاکی خصوصی فرد تعقیب و چاه موقوف
میشود.
همچنین در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار
بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حدمجاز و
یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب میکند ،وزارت
نیرومجازاســت باحدود جغرافیایی مشخص حفر چاه
عمیــق یا نیمه عمیق و یا قنــات و یا هر گونه افرایش
در بهــره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین
ممنوع سازد .تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو

است.
حفر چاه یکی از روشهای تامین آب از ســفرههای
زیرزمینی اســت که از دیرباز مورد توجه ایرانیان قرار
داشته است .مردمان این دیار کهن با حفر چاه ،هم از آب
آن برای شرب استفاده میکردند و هم کشتزارهای خود
را آبیاری میکردند .در اســتفاده از آب چاه اما به دلیل
حرمتی که داشــت بر اساس اصول خاص ،بهرهبرداری
صحیح انجام میگرفت .

یادداشت

زنجیره انتقال کرونا را قطع کنیم
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این روزها که همه جا سخن از کرونا و جهش های ویروس کویید  19در اقصا
ن عالئم در کمترین
ت داشت 
نقاط دنیا هست ،همچنان مراجعه افراد در صور 
زمان ممکن به مراکز تشخیصیبیماری کووید ،هم در قطع زنجیره انتقال و
هم در روند درمان و بهبودی انکار نشدنی است.

با توجه به اینکه رعایت بهداشــت فردی میتواند یکی از مهمترین راهکارهای
مهم و پیشگیرانه از بروز بیماری کووید  ۱۹باشد ،همچنان زدن ماسک ،شستشوی
دستها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی توصیه می شود تا بتوانیم روزهای کم
خطری از نظر بروز بیماری داشــته باشیم.رعایت نکات بهداشتی و جلوگیری از
برگزاری هرگونه مراســم جشن ،شــادی ،دورهمی و ...در این زمان موجب می
شــود تا بتوانیم از شروع پیک جدید این بیماری که به گفته کارشناسان بسیار هم
خطرناک تر از پیک های قبلی خواهد بود؛ جلوگیری نماییم .آنچه مسلم است باید
شهروندان از ترددهای غیرضروری به بازارها ،فضاهای عمومی و حتی روستاها
خودداری کنند زیرا همین ترددهای غیر ضروروی می تواند موجب انتقال ویروس
از نقاط آلوده به نقاط ســالم شهر یا روستا باشد.کرونا با خود سختی های زیادی
برای بشــریت به همراه آورد .در همه جای دنیا مهمترین توصیه کارشناسان خانه
نشینی و رعایت اصول بهداشتی طبق پروتکل های اعالمی بوده است ،ولی همین
خانه نشــینی نیز عواقبی به همراه داشته است .به طوریکه علی رغم توصیه ها و
حتی اعمال جرائم ،بسیاری دست از سفرهای غیر ضروری بر نداشته اند و معتقد
هســتند که دچار ِکرِختی و افسردگی شده اند و به ســفر نیازمندند.اما واضح و
مبرهن است که این افسردگی برای تمامی جامعه بوده است و چه بسیارند افرادی
که نه تنها برای این عزلت نشینی و خانه نشینی دچار افسردگی شده اند ،بلکه به
دلیل مسائل و مشــکالت مالی پیش آمده نیز سختی های بسیاری را تحمل می
کنند .و البته مرتفع شــدن همه این مسائل راهی به جز رعایت کردن ندارد ،باید
رعایت کنیم ،همه بایدرعایت کنیم تا زنجیره انتقال قطع شود و بسیاری از کسب و
کارهایی که آســیب دیده اند نیز به سامان برسند .باید رعایت کنیم که به روزهای
قبل از کرونا نزدیک شــویم و این شادی را همه با هم تقسیم کنیم.خودخواهی در
این زمینه به ضرر همه افراد اجتماع و مخصوصا قشر ضعیف تمام خواهد شد.در
آستانه تعطیالت  22بهمن هستیم و در وهله اول از هموطنانمان توقع داریم که از
سفر به هرمزگان منصرف شوند و البته از مسولین نیز توقع داریم که مبادی ورودی
و خروجی استان رابیش از پیش کنترل نمایند تا از ورود خروج مسافر جلوگیری
شود.و قطعا این تجربه ارزشمند تاکنون کسب شده است که نه تنها به افرادی که در
پارک ها و بوستانها چادر می زنند نباید خدماتی ارائه شود ،بلکه بسیار سرسختانه
از ابتدا از برپایی چادر و اقامت و اجتماع در این محل ها جلوگیری شود.چراکه
باتوجــه به جهش های پی در پی این ویــروس در هر کجای این کره خاکی ،هر
لحظه می توانیم انتظار یک رفتار جدید وپیش بینی نشده ای از آن را داشته باشیم.
از آنجائیکه کارشناسان معتقد هســتند که اگر پیک جدیدی از ابتال و شیوع این
بیماری راه بیفتد ،شــرایط سخت وخطرناکتر از دفعات قبل خواهد شد پس این
روزها مراقبت و رعایت بیش از پیش اهمیت دارد .
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
مفقودی
کارت بازرگانی شرکت آریا تیسفون قشم به شماره ثبت  ۴۴۶۴در تاریخ  1399/11/12مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

با استفاده نکردن از ظرف های یک بار مصرف
از آلودگی محیط زیست جلوگیری کنیم !

ســرویس حوادث //پرونده خواهــر و برادری که
با همدســتی دو نفــر دیگر کارگــران را ربوده و از
خانوادهشان اخاذی میکردند به اتهام آدمربایی و قتل
به دادگاه کیفری فرستاده شد.

رسیدگی به این پرونده از سال  95با گزارش مردی که مدعی
بود از سوی چند نفر ربوده شــده آغاز شد .وی در توضیح
ماجرا به مأموران گفت :من کارگر روزمزد هستم و مثل هر روز
در یکی از میادین رباطکریم به دنبال کار ایستاده بودم که یک
زن و ســه مرد سوار خودرو به سراغم آمدند و با این بهانه که
برای تمیز کردن خانهشان به من نیاز دارند من را سوار کردند.
اما چند دقیقه بعد از جاده اصلی خارج شــدند و دو نفری که
در عقب بودند دست و پای من را بستند و بعد هم شماره تلفن
اقوامــم را گرفتند و به آنها گفتند که برای آزادی من باید پول

ربایندگان کارگران در ایستگاه محاکمه

بدهند وگرنه من را میکشند .خانوادهام از ترس چهار میلیون
تومان قرض کردنــد و به آنها دادند و این  4نفر هم  10هزار
تومــان برای کرایه خودرو تا خانهام به من دادند و بعد هم در
یک جاده فرعی رهایم کردند.با شکایت این مرد و در فاصله
زمانی مشــخصی چند فرد دیگر نیز شکایتهای مشابهی را
مطرح کردند .با دریافت شــکایات متعدد و مشابه و به دست
آمدن اطالعات از سارقان مأموران متوجه شدند این سارقان
با یک دستگاه پژو دســت به آدمربایی میزنند .در حالی که
مأموران در حال ردزنی خودروی آدمرباها بودند ،خبر کشف

جسد مردی جوان به مأموران داده شد .پلیس مدارک هویتی
این مرد را پیدا کرد و با توجه به ردیابیهایی که انجام گرفت
مشخص شد این مرد نیز قربانی  4آدمربا شده است .خانواده
مقتول به مأموران گفتند یک روز قبل از پیدا شــدن جسدش
چند نفر با آنها تماس گرفتند و درخواست پول کرده بودند.
مادر محمود گفت :پســرم کارگر اســت و برای اینکه بتواند
زندگی ما را تأمین کند کارگری میکرد و یک لقمه نان میآورد
که این اتفاق افتاد .روزی که زنگ زدند و از من پول خواستند
من  3میلیون تومان داشــتم و قبول کردم پول را بدهم .ولی

در امتداد تاریکی

صلح وسازش دو میلیاردی در شورای حل اختالف هرمزگان

اسیر سایت های شرط بندی

می خواستم یک شبه ره صد ساله را طی کنم و رویای میلیونر شدن
در سر داشتم ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا ،بازار کسب و کار
رونقی نداشت و من که تامین مخارج دو خانواده را به عهده داشتم
با تبلیغات فریبنده و وسوسه انگیز یکی از شاخ های مجازی ،اسیر
سایت های شرط بندی اینترنتی شدم و...

پسر  ۲۶ساله در حالی که بیان می کرد کاش می دانستم قمارباز هیچ گاه
برنده نمی شود! در شرح داستان زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری گفت :کالس سوم راهنمایی را که به پایان رساندم مدرک سیکلم
را روی طاقچه اتاقم گذاشتم و ترک تحصیل کردم .من به درس و مدرسه
خیلی عالقه داشــتم اما مجبور بودم سر کار بروم چرا که پدرم در قبال
همسر و فرزندانش هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرفت .او همه درآمد
مسافرکشی اش را خرج عیاشی ها و خوشگذرانی هایش می کرد .من که
اولین فرزند خانواده بودم مسئولیت مراقبت و تامین مخارج خانواده ام را
به عهده گرفتم و با این که نوجوانی  ۱۴ساله بودم به سختی کار می کردم
چون پذیرفته بودم که زندگی برای من معنایی متفاوت از هم سن و ساالنم
دارد  .بعد از مدتی کارگری ساختمانی را کنار گذاشتم و به عنوان فروشنده
پوشاک مشغول کار شدم .همیشه از درآمدی که کسب می کردم مبلغی را
برای خرجی خانه به مادرم می دادم و مبلغی را نیز برای خودم پس انداز
می کردم من پسر کوشا و زرنگی بودم به این ترتیب پس از گذشت چند
سال به طور مستقل مشغول کار شدم .با این که سن و سال کمی داشتم اما
در میان هم صنفانم اسم و رسم پیدا کردم و با اعتبارم در بازار کم ک م کارم
رونق گرفت و در  ۲۴سالگی تصمیم به ازدواج گرفتم .همیشه در زندگی ام
احساس تنهایی و کمبود محبت و عاطفه داشتم و با ازدواج می خواستم
به گونه ای تنهایی ها و کمبود های دوران کودکی ونوجوانی ام را جبران
کنم .به پیشنهاد مادرم به خواستگاری یکی از دختران فامیل رفتم و بعد از
پایان دوران نامزدی ،من و نیلوفر زندگی مشترک مان را در منزل اجاره
ای آغاز کردیم .روزهای عاشقانه ای را در کنار همسرم سپری می کردم
و زندگی بر وفق مرادم بود گویی روزگار شرمنده روزهای تلخی بود که
در گذشته بر من روا داشته بود .می خواست روی خوشش را به من نشان
بدهد و بگوید که چرخ و فلک دنیا همیشه بر یک مدار نمی چرخد اما به
دنبال شیوع ویروس کرونا آن روزهای خوش همچون نسیمی از زندگی ام
رخت بر بست و با قرنطینه اجباری کار و کاسبی ها خوابید به طوری که من
و تعداد زیادی از همکارانم روزهای سختی را سپری می کردیم در همین
اثنا پدرم برای همیشه ما را ترک کرد و رفت او هیچ گاه در تامین مخارج
زندگی کمکی نمی کرد اما با رفتنش حتی سایه پدری را نیز از ما دریغ

کرد! این اتفاق ضربه روحی بزرگی بر من و خانواده ام وارد کرد و دیگر
تمام مسئولیت زندگی خواهر و برادرانم به دوش من افتاد روزهای سختی
را سپری می کردم از یک سو شیوع ویروس کرونا و خسارت هایی که از
تعطیلی بازار متحمل می شدم و شرایط بد اقتصادی و از سوی دیگر ترک
پدرم مرا از لحاظ روحی و روانی در شرایط نامساعدی قرار داده بود به این
ترتیب بیشتر اوقات را در منزل مجردی دوستانم سپری می کردم تا این که
به پیشنهاد یکی از آن ها دار و ندارم را فروختم و به امید رسیدن به ثروتی
بادآورده وارد سایت های شرط بندی یکی از شاخ های فضای اینستاگرام
شدم .این تصور پو چ و اشتباه را داشتم که در این روزهای کرونایی  ،عالوه
بر این که می توانم در این ســایت های شرط بندی بازی کنم  ،خواهم
توانست تمام ضررهایی را که به دنبال تعطیلی کسب و کار متحمل شدم نیز
جبران کنم اما این رویای شیرین جز خیالی پوچ و بیهوده چیزی نبود ...من
در ابتدا با مبلغ کمی بازی کردم و چند بار نیز برنده شدم انگار گردانندگان
این سایت ها می خواستند در باغ سبز به من نشان دهند و مرا تطمیع کنند
من نیز فریب خوردم و به خیال کسب درآمد هنگفت با مبالغ بیشتری بازی
کردم پس از مدتی انگار اختیار بازی ها از دستم خارج شده بود همچون
معتادی که در گرداب مواد مخدر گرفتار شده است من نیز به تدریج در
دریای قمار بازی و شــرط بندی اینترنتی غرق می شدم و هر چه بیشتر
دست و پا می زدم تا خودم را نجات دهم انگار بیشتر در این سراب میلیونر
شدن فرو می رفتم .پس از گذشت چند ماه در حالی به خود آمدم که عالوه
بر این که سرمایه چند صد میلیونی ام را از دست داده بودم میلیون ها تومان
نیز بدهکار شدم! چک هایم یکی یکی برگشت می خوردند و من برای پس
دادن بدهی هایم ناچار به دریافت پول ربا شدم تا این که تصمیم به دریافت
وام گرفتم تا شاید بتوانم کار و کاسبی ام را دوباره راه بیندازم و بدهی هایم
را پرداخت کنم اما به دلیل چک های برگشتی که داشتم نه بانک به من
وام می داد و نه کسی ضمانتم را می کرد چرا که اعتبارم را در بازار از دست
داده بودم تمام دار و ندار و حتی جهیزیه همسرم را فروختم و پولش را
به طلبکاران دادم اما باز هم بدهکار بودم روزی نبود که طلبکاران برای
دریافت طلبشان به در منزلم نیایند و من و همسرم با التماس از آنان برای
پرداختبدهیمانفرصتنخواهیم.تصمیمگرفتمنیلوفررابهمنزلمادرش
بفرستم تا پول رهن خانه را نیز به طلبکاران بدهم میدانم اشتباه کردم اما
کاش فرصتی برای جبران باشد  ..می ترسم تا چند روز دیگر راهی زندان
شوم .من با تبلیغات دروغین شاخ های مجازی و برخی چهره های مطرح
اینستاگرام با رویای میلیونر شدن وارد این سایت های شرط بندی شدم
غافل از این که در بازی قمار هیچ گاه برنده ای وجود ندارد و....

ســعیده دبیری نژاد سرویس حوادث //معاون قضایی رییس
کل دادگستری استان هرمزگان از تحقق سازش در دو فقره
پرونده مالی به مبلغ بیش از دو میلیارد و پانصد میلیون ریال
با پیگیری و تالش اعضای شــعبه دوم شورای حل اختالف
شهرستان میناب خبر داد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ،مظفر حمزه ئــی معاون قضایی رییس
کل دادگستری و رییس شــوراهای حل اختالف استان هرمزگان
خبرداد با پیگیری و تالش اعضای شعبه دوم شورای حل اختالف
شهرستان میناب مصالحه وسازش در دو فقره پرونده مالی به مبلغ
بیش از دو میلیارد و پانصد میلیون ریال محقق شــده اســت.وی
یادآور شــد :این دو پرونده در راســتای سیاست های ابالغی از

کشف  334دستگاه استخراج ارز
دیجیتال از یک تعمیرگاه

ســرهنگ علی ولی پور گودرزی افــزود ۷ :بهمن ماه خبری مبنی بر
تعمیر و خرید و فروش دســتگاه های ماینــر در کارگاهی در حوالی
«جنت آباد» ،دریافت شد و رسیدگی به موضوع در دستور کار تیمی
از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.وی افزود :با رصدهای
اطالعاتی و تحقیقات محلی مشخص شد ،مالک ساختمانی زیر زمین
محل ســکونتش را به کارگاه تعمیر ماینر تبدیل کرده اســت و عالوه
بر تعمیر دســتگاه های ماینر به خرید و فروش آن می پردازد.رئیس
پلیس امنیت اقتصادی با اشــاره به اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده به
مرجع قضائی منعکس و دستور دستگیری متهم اخذ شد ،اظهارکرد :با
هماهنگی قضائی تیمی از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی به نشانی
اعالمی اعزام و موفق شدند در بازرسی از آن محل  ۳۳۴دستگاه بیت
کوین مستعمل کشف کنند.به گزارش پایگاه خبری پلیس گودرزی با
اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه های کشف شده را  ۶میلیارد
ریال برآورد کرده اند ،گفت :در این رابطه متهم دســتگیر و با تکمیل
پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرویس حوادث //پســر جوان که به خاطر
اختالف خانوادگی خواهر  ۲۲سالهاش را کشته
و جسدش را در چاه انداخته بود پس از  ۱۰روز
کارآگاهان تحقیقات فنــی و تخصصی خود را وی در بازجوییهای اولیه خود اعالم کرد که در
لب به اعتراف گشود.

ولــی خداکرمی ،دادســتان عمومــی و انقالب
سردشت در اینباره گفت :چند روز قبل به پلیس
گزارش رسید که زن جوانی در سردشت ناپدید
شده است  .نخستین بررسیها نشان میداد وی
با خانوادهاش اختالف و درگیری داشته است و
بعد ازآن به طرز مرموزی ناپدید شده است .بعد
از تشــکیل پرونده و ارجاع به پلیس آگاهی،

روز حادثه با خواهرش درگیری لفظی داشــته و
دیگر او را ندیده امــا بعد از بازجوییهای زیاد
و فنی باالخره به قتل خواهرش اعتراف کرد.
خداکرمی اضافه کرد :در تحقیقات مشخص شد
که متهم به خاطر انگیزه ناموسی با خواهر خود
درگیــری لفظی پیدا کــرده و در نهایت با زدن
یک میله آهنی به ســر خواهرش ،وی را به قتل

فرمانده انتظامی هرمزگان:

 ۱.۵میلیون نخ سیگار قاچاق در قشم کشف شد

ســرویس حوادث //فرمانده انتظامی استان
هرمزگان گفت :پلیس امنیت اقتصادی استان،
یک میلیون و ۵۹۲هزار نخ سیگار به ارزش ۶
میلیارد و  ۴٠٠میلیون ریال در قشم شناسایی
و کشف کرد.

طرح  :فرامرز جهانورد

سردار غالمرضا جعفری افزود :ماموران پلیس امنیت
اقتصادی قشــم انبار یک باند قاچاق که کاالهای
دخانی را از طریق مبادی غیرقانونی به داخل جزیره
قشــم وارد و سپس به دیگر استانها ارسال میکرد
شناسایی و در بازرسی از این منزل خالی از سکنه،

محموله قاچاق را کشف کردند.وی ادامه داد :محموله
دخانیات قاچاق به وسیله لنجها به حوزه آبهای
آزاد وارد و با قایقهای تندرو به ســمت سواحل
روستاهایی رمچاه وسوزا منتقل شده است.فرمانده
انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد :در این رابطه

رسانده و جنازه را در چاهی کنار رودخانه زاب
نزدیک شــهر نالس انداخته اســت که مأموران
بازپرســی در سر صحنه حضور یافته و با تالش
آتشنشــانان جنازه مقتول از چاه بیرون آورده
و برای بررسی و کالبد شکافی به پزشک قانونی
تحویل داده شد.
دادســتان عمومی و انقالب سردشت تأکید کرد:
دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت با اشخاصی
که اقــدام به اخالل در نظــم عمومی جامعه از
طریق ارتکاب بزه می شــوند ،برخورد خواهد
کرد.
پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی
به شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کاال و ارز سازمان
تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد.به گزارش
ایرنا ،وی افزود :تالش برای شناسایی عامالن قاچاق
ادامه دارد.شهرســتان قشم شامل جزیرههای قشم،
هنــگام و الرک با حدود  ۱۵۰هزار نفر جمعیت از
تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول
 ۱۵۰و عرض میانگین  ۱۱کیلومتر در میان آبهای
خلیج فارس گسترده شدهاست.

ســوی ریاســت محترم قوه قضاییه مبنی بر توجه ویژه به تعیین
تکلیف پرونده ها از طریق استفاده از ظرفیت های شوراهای حل
اختالف  ،به شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان میناب ارجاع
شــد که خوشبختانه با تالش اعضای این شورا و پس از برگزاری
جلســات متعدد با حضور طرفین پرونده ،منجر به سازش گردید.
معاون قضایی رییس کل دادگســتری استان هرمزگان در خاتمه با
تأکید بر اینکه شــوراهای حل اختالف نهادی مردمی و برآمده از
بطن جامعه اســت اظهار داشت :خوشبختانه در پرتو عنایات مقام
معظم رهبری «مد ظله العالی» و تدابیر ریاست محترم قوه قضائیه
 ،شــوراهای حل اختالف نقش مؤثری در حل و فصل منازعات و
برقراری صلح و آرامش در مناطق مختلف استان ایفا می نمایند.

زورگیری به بهانه مسافرکشی

سرویس حوادث //رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از
کشف  ۳۳۴دستگاه استخراج ارز دیجیتال (بیت کوین) به ارزش
بیش از  ۶میلیارد ریال خبر داد.

اعتراف به قتل خواهر بعد از  ۱۰روز

در ایــن زمینه آغاز کردنــد .در تحقیقات اولیه
مشخص شد که این دختر سردشتی آخرین بار
با برادر خود و پسرعمویش دیده شده و به همین
دلیل مظنون اصلی پرونده این  ۲نفر بودند که به
ســرعت دستگیر و بازجوییهای پلیسی از آنان
آغاز شد.
دادستان عمومی و انقالب سردشت گفت :برادر

دزدها قبول نکردند گفتند یک میلیون تومان دیگر هم باید روی
آن بگذاری یک میلیون هم قرض گرفتم و پول را واریز کردم
اما دیگر خبری از پسرم نشد.در ادامه و با توجه به محل کشف
جسد پلیس دوربینهای کنترل ترافیک را مورد بررسی قرار
داد و به این ترتیب رد پژویی که سرنشینانش با آن آدمربایی
میکردند به دست آمد و متهمان شناسایی و بازداشت شدند.در
بررسیها مشخص شد زن و مردی که طراح اصلی این نقشه
بودند خواهر و برادر هستند و دو نفر دیگر نیز با آنها همکاری
میکردند و بعد از هر آدمربایی نیز مبالغ بینشان تقسیم میشد.
زن جوان به نام مریــم در بازجوییها گفت :از من به عنوان
پوشش استفاده میشد و من هیچ نقشی در سرقت یا آدمربایی
و یا حتی گرفتن پولها نداشتم.او درباره جوانی که کشته شده
هم گفت :آنها دست و پای مرد جوان را بستند و در صندوق

عقب انداختند .مادرش برای واریز پول درخواستی خیلی تعلل
کرد و پول خیلی دیر به دست برادرم رسید که برادرم نیز مرد
جوان را همانطور طناب پیچ شده با  30هزار تومان پول برای
پرداخت کرایه ماشــین در بیابان رها کرد و رفتیم .در ماشین
بودیم که حمید همدست برادرم گفت مرد جوان فوت کرده ولی
اینکه چگونه این اتفاق افتاده من اطالعی ندارم.وقتی سه متهم
دیگر مورد بازجویی قرار گرفتند گفتند :مرد جوان را مثل بقیه
قربانیان بسته بودیم نمیدانیم چطور شد که جانش را از دست
داد .این در حالی است که پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی
اعالم کرده است.
با توجه به جرایمی که  4متهم مرتکب شدهاند ،کیفرخواست
علیه آنها به اتهام قتل ،آدمربایی و اخاذی صادر و پرونده برای
رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

ســرویس حــوادث //زورگیران
مسافربرنما در بزرگراه یادگار امام
تهران با اعتراف به  15فقره سرقت
دستگیرشدند.

ســرهنگ ضرغام آذین سرکالنتردوم
پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ در
تشــریح این خبر اظهار داشــت :با
شکایتهای طرح شده از سوی تعدادی
از شــهروندان با موضــوع زورگیری
توسط یک راننده در محدوده کالنتری
مرزداران تیمــی از مأموران تحقیقات
خود را آغــاز کردند.وی با بیان اینکه
در بررسیهای انجام شده مشخص شد
که اغلب سرقتها در حوالی بزرگراه
یادگار امــام(ره) اتفاق افتاده و راننده
ســواری با همکاری همدســتش از
مسافران زورگیری کرده است ،افزود:
در گام بعــدی از تحقیقات پلیســی،
مسیر تردد خودرو متهمان شناسایی و

مأموران موفق شدند تصویر واضحی از
چهره متهمان بهدست بیاورند .تصاویر
به دســت آمده از چهــره متهمان در
اختیــار واحدهای گشــتی کالنتری
مــرزداران قرار گرفت و گشــتهای
هدفمند آغاز شــد تا اینکه روز جمعه
یکی از گشــتهای انتظامی کالنتری
مرزداران خودرو متهمان را شناسایی و
در یک عملیات پلیس آن را توقیف و
هر دو متهم را دستگیر کردند.این مقام
انتظامی تصریح کرد :با انتقال متهمان
به کالنتری مرزداران و بررســیهای
انجام شده هر  2به  15فقره زورگیری
از مســافران معترف و اظهار داشتند
س از شناســایی مسافران ،آنها را
که پ 
ســوار بر خودرو کرده و در محلهای
خلوت با تهدید ســاح سرد اموالشان
را زورگیری و سپس از خودرو پیاده
میکردند.

مسئوالن کمپ ترک اعتیـــاد
در شیراز بازداشت شدند

سرویس حوادث //همزمان با مرگ
یک معتاد در مرکــز ترک اعتیاد و
انتشار کلیپ شــکنجه معتادان در
کمپ دیگری در قالت شیراز دستور
توقیف و پلمب این مرکز صادر شد.

کلیپی در فضای مجــازی از یک مرکز
ترک اعتیاد در شــیراز منتشر شد که از
شکنجه معتادان در یک استخر آب یخ
و رفتار نامناســب مسئوالن با معتادانی
حکایت داشت که در این مرکز برای ترک
اعتیاد حضور داشتند.هر چند بدرفتاری
با معتادان ،کتک زدن ،توهین و فحاشی
و شکنجه آنها در کمپهای ترک اعتیاد
موضوع تازهای نیست و تاکنون دهها نفر
از معتادانی که بــرای ترک به این مراکز
رفته بودند بر اثر این شــکنجهها جان
باختهاند و برخی از خانواده هایشان نیز
به مراجع قضایی شــکایت کردهاند ،اما
سریال بدرفتاری با معتادان در کمپهای
ترک اعتیاد همچنــان ادامه دارد .این بار
نیز در کمپی واقع در قالت شیراز شاهد
بروزچنینتخلفیبودیم.مصطفیبحرینی،
دادستان عمومی و انقالب مرکز فارس در
تشریح این خبر به فارس گفت :کلیپی از
یک مرکز ترک اعتیاد در فضای مجازی
منتشر شد که رفتار نامناسب مسئوالن
کمپ با معتادان در حال ترک را نشــان
میداد همچنین خبر فوت یکی از معتادان
حاضر در یک کمپ خصوصی واقع در
دوکوهک شهرستان شیراز به دلیل سهل
انگاری این مرکز در مراقبت از مددجویان
نیز گزارش شد که بدین ترتیب دستگاه
قضایی اســتان فــارس تحقیقات خود
را برای بررســی این پرونده آغاز کرد.
دادستان عمومی و انقالب شیراز با بیان

اینکه پساز وقوع این حادثه پرونده در
شعب ویژه قتل استان تشکیل و تحقیقات
در این باره آغاز شده است ،گفت :تا کنون
 ۵نفر از مسئوالن کمپ بازداشت شدند
و کمپ مورد نظر با دستور قضایی پلمب
شده و هرگونه اظهار نظر نهایی منوط به
اعالم نظر پزشــکی قانونی در خصوص
علت فوت فرد یاد شده است.محمدصادق
کشفی نژاد ،مدیرکل بهزیستی فارس نیز
با اشاره به اینکه فیلم مربوط به  ۲۴دی
ماه بوده است از تشکیل جلسه فوق العاده
خبر داد و گفت :پس از کسب اطالع از
این موضوع ،بالفاصله تیم رســیدگی با
همکاری دادســتان و نیروی انتظامی به
مرکز اعزام شــده و پس از انجام بررسی
الزم کمپ یاد شده به طور کامل تخلیه
شــد و معتادان به مراکــز دیگری اعزام
شدند ،در این میان افراد خاطی دستگیر
و کمپ نیز پلمب شد.بهدنبال انتشار این
کلیپ که نشــان میدهد مسئوالن کمپ
ترک اعتیاد در «قالت» معتادان در حال
ترک را در اســتخر یخ زده میاندازند،
اداره کل بهزیستی فارس نیز اعالم کرده
بهصورت جدی پیگیر موضوع است.
بهزیســتی با بیــان اینکه ایــن اعمال
نادرســت و رفتار غیر انسانی برخالف
دستورالعملهای اداره و مدیریت مراکز
اقامتی صورت گرفته ،دســتور تخلیه و
پلمب مرکز و بازداشت متهمان با دستور
مقام قضایــی ،انتقال فوری بیماران مرکز
متخلف به سایر مراکز اقامتی میان مدت،
برگزاری جلسه اضطراری با حضور معاون
دادستان و مسئوالن کمپهای خصوصی
برای ارائه تذکــرات الزم مبنی بر لزوم
رعایت جدی کلیه پروتکلهای درمانی در
مراکز اقامتی و پیشگیری از بروز حوادث
مشــابه ،برگزاری اضطراری کمیسیون
نظارت ماده  ۲۶در راســتای بررســی
ومجازات مورد اخیر و پیشگیری از بروز
موارد مشــابه در آینده ،تنظیم شکواییه
حقوقی از سوی اداره کل بهزیستی استان
فارس در خصوص رفتار نامناســب و
غیرقانونی کمپ متخلف ،پیگیری جدی
برای برخورد قضایی با مســببان و اقدام
کنندگان خاطی را صادر کرد.

ماهي و میگو بخوريد ات دندانهاي شما سالم بماند
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صدای مشاوره
روانشناسی متفاوت زن و مرد

اغلب نیازهای عاطفی ما را می توان در قالب نیاز به عشق
خالصه کرد  .زن و مرد هر کدام شش نیاز عشقی منحصر به فرد
دارند که جملگی به یک اندازه مهم هستند که در ذیل به صورت
روشن به این نیازها می پردازیم :

-1زن به توجه و مرد به اعتماد و اطمینان نیاز
دارد

وقتی مردی به احساسات یک زن عالقه نشان می دهد و صمیمانه
برای او آرزوی ســعادت و خوشبختی می کند  ،زن احساس می
کند که کسی او را دوست دارد و به او مهر می ورزد  .وقتی مرد به
این درجه از موفقیت رسید می تواند نخستین نیاز اولیه زن را بر
آورده سازد .وقتی برداشت زن از مرد بی تعصب و پذیرنده باشد ،
مرد احساس می کند که به او اطمینان دارند  .اعتماد داشتن به یک
مرد باورکردن این نکته اســت که او بیشترین تالش خود را برای
سعادت شریک زندگیش به عمل می آورد .وقتی کنش های زن
نشان دهد که به توانایی ها و نیازهای مرد مورد عالقه اش اطمینان
دارد  ،نخستین نیاز عشقی مرد بر آورده می شود و او خود به خود
به احساسات و نیازهای همسرش عالقمند می گردد .

-2زن به درک شدن و مرد به پذیرفته شدن
احتیاج دارد

وقتی مردی با برخورد همدالنه به زنی که احساسات خود را بیان
می کند رفتار میکند ،زن احســاس می کند که همسرش پیام او
را دریافت کرده و بنابراین درک شــده است  .الزمه درک کردن
شناخت قبلی افکار و احساسات شخص نیست  .بلکه بر اساس
شنیده ها  ،اقداماتی برای اعتبار بخشیدن به روابط صورت می گیرد
 .هرچه نیاز یک زن به شــنیده شدن و درک شدن بیشتر برآورده
شود او به سادگی بیشتری می تواند پذیرشی را که مرد نیاز دارد
به او ارزانی کند .وقتی زن مــردی را بپذیرد بدون اینکه به عمد
بخواهد او را تغییر دهد  ،مرد احساس پذیرش می کند  .احساس
می کند زن مورد عالقه اش او را پذیرفته و به تواناییهای او ایمان
دارد  .وقتی مردی احساس می کند که مورد پذیرش واقع شده ،
به راحتی بیشتری می تواند به سخنان زن مورد عالقه اش گوش
فرا دهد و درک شــدنی را که او به آن نیاز دارد و شایسته ی آن
است به او ارزانی دارد .

-3زن به احترام ،و مرد به قدردانی نیاز دارد

وقتــی مردی در برخورد با یک زن به گونه ای رفتار می کند که
حق و حقوق  ،خواســته ها و نیازهای او را تصدیق می کند  ،زن
احساس می کند که مورد احترام واقع شده است  .وقتی رفتار مرد
افکار و احساسات زن را به حساب می آورد  ،زن مطمئن می شود
که به او احترام می گذارند  .تظاهرات رفتاری احترام مانند هدیه
دادن و به خاطر داشتن سالگردها برای اجابت سومین خواسته زن
یعنی احترام ضرورت دارد .وقتی زن احساس می کند بسیار راحت
تر می تواند از مرد تشکر و قدردانی نماید و این چیزی است که
مرد به شدت به آن محتاج است .
وقتی زن رفتار و تالش مرد را تصدیق کند  ،مرد احساس می کند
که مورد قدردانی قرار گرفته است  .این احساس واکنشی طبیعی به
مورد حمایت قرار گرفتن است  .وقتی از مردی قدردانی می شود
او متقابال به زنش احترام بیشتری می گذارد .

-4زن به صمیمیت ،و مرد به تحسین شدن نیاز
دارد

وقتی مرد به نیازهای همسرش اولویت می دهد و با افتخار خود
را متعهد می سازد که خواسته های او را بر آورده سازد  ،چهارمین
نیاز عشقی او بر آورده می شود  .به همان شکل که زن به صمیمیت
مرد احتیاج دارد  ،مرد نیز نیازمند تحسین و تمجید است  .تحسین
کردن مســتلزم تصدیق و تایید و خشنودی زن است  .مرد وقتی
احســاس می کند مورد تحسین واقع شده که زن به طیب خاطر
ویژگیهای منحصر به فرد  ،به استعدادها  ،خلق و خو و به توانایی و
مقاومت و استحکام او بها بدهد  .وقتی مرد احساس کند که تحسین
می شود به اندازه کافی احساس امنیت می کند تا خود را وقف زن
مورد عالقه اش بکند و در مقام ستایش از او بر آید .

-5زن به اعتبار ،و مرد به تایید و تحسین نیاز
دارد

وقتی مرد با احساســات و خواسته های زن مبارزه نمی کند و به
جای آن بر این احساســات و خواسته ها مهر تایید می زند  ،زن
احساس می کند که او را دوست دارند زیرا پنجمین نیاز عشقی او
بر آورده می شود  .تایید خواسته ها و احساسات زن از سوی مرد
به او اطمینان خاطر مــی دهد که می تواند و حق دارد که چنین
احساسات و خواسته هایی داشته باشد .
هر وقت مرد در اعماق وجود خود می خواهد در نظر همسرش
چون قهرمانی ارزشمند به نظر برسد  .تنها زن است که می تواند
مرد را به خواسته های خود برساند  .وقتی زن مرد را تایید می کند
 ،نشان می دهد که به تواناییها و قابلیتهای او اطمینان دارد  .مردی
که تایید و تصدیق می شود راحت تر می تواند بر احساسات زن
مورد عالقه ی خود مهر تایید بزند .

-6زن به قوت قلب ،و مرد به تشویق نیاز دارد

وقتی مردی به تکرار نشان می دهد که به همسرش عالقه مند است
و او را درک می کند و به او احترام می گذارد  ،وقتی مرد نشــان
می دهد که همســرش را می پذیرد و برای او فداکاری می کند ،
نیاز اولیه زن که می خواهان قوت قلب اســت برآورده می شود .
مرد با قوت دادن به زن به او می گوید که او را پیوســته دوست
دارد  .مردها اغلب به اشتباه گمان می کنند که وقتی نیازهای اولیه
عشقی همسرشان را برآورده ساخته اند زن باید بداند که کسی او
را عاشقانه دوست دارد  .این برداشت هرگز درست نیست .برای
بر آورده ساختن ششمین نیاز عشقی زن  ،مرد باید به خاطر داشته
باشــد که بارها و بارهابه او تضمین مجدد بدهد.مرکز مشــاوره
آرامش فرماندهی انتظامی اســتان هرمزگان آماده ارائه خدمات
مشاوره ای در زمینه های خانوادگی ،روانشناختی ،ازدواج ،تربیتی،
به عموم شهروندان عزیز می باشد.

مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان
هرمزگان
تلفن33340624 -21821628 :

عم
روابط ومی
شیالت رهزمگان
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شهرستان
همزمان با دهه فجر صورت می گیرد
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ســرویس شهرســتان //فرماندار رودان
از افتتاح و کلنگزنــی  ۶۰پروژه عمرانی
همزمان با دهه فجر با اعتباری بالغ بر یک
هزار و  ۵۷۷میلیارد و  ۱۸۱میلیون ریال در
این شهرستان خبر داد.

خبری

فرماندار ویژه میناب خبرداد
افتتاح  ۸۶پروژه۱۶۶میلیاردی در میناب

سرویس شهرستان //فرماندار ویژه میناب گفت ۸۶ :پروژه با ارزش ۱۶۶
میلیارد تومان در دهه فجر امسال درمیناب افتتاح میشود.مجیدسلحشور در
نشست خبری به مناسبت دهه مبارک فجر گفت :تعداد  ۸۶پروژه با اعتبار
بالغ بر ۱۶۶میلیارد تومان در شهرستان میناب افتتاح و مورد بهره برداری قرار
میگیرد.فرماندار ویژه میناب افزود :از مجموع  ۸۶پروژه تعداد  ۷۲پروژه
بخش عمرانی با اعتبار  ۱٠۶میلیاردتومان و  ۱۴پروژه با اعتبار  ۶٠میلیارد
تومان مربوط به بخش خصوصی ،ســرمایه گذاری ،تولیدی و خدماتی۹ ،
پروژه عمرانی شــهری خواهد بود.به گفته سلحشور برخی از این پروژهها
با حضور معاون اســتاندار و برخی دیگر نیز به صورت ویدیوکنفرانسی با
مقامات عالی کشور و وزرا به بهرهبرداری می رسد.به گزارش شبکه اطالع
رسانی هرمز؛ وی خاطر نشان کرد۱۳ :پروژه عمرانی روستایی ۱۴،پروژه
آموزش ۶ ،پروژه صنعت و معدن ۵ ،پروژه حمل و نقل ۲۶،پروژه کشاورزی،
منابع طبیعی و شیالت ۷ ،پروژه انرژی ،یک پروژه بهداشت و درمان ،یک
پروژه مســکن (۱۴۴واحد مسکن مهر) ،دو پروژه ورزشی و دو پروژه در
حوزه آب از مجموع  ۸۶پروژه ای خواهد بود که به مناســبت گرامیداشت
چهل و یکمین ســالگرد شکوهمند انقالب اسالمی ایران در میناب به بهره
برداری خواهد رسید.

توزیع اولین محموله ۲تنی سبوس
بین دامداران ابوموسی

سرویس شهرستان //سرپرســت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
ابوموسی از توزیع اولین محموله 2تنی سبوس بین دامداران ابوموسی خبر
داد.به گزارش خبرنگار دریا ،پورعلی اظهار کرد :با همکاری معاونت بهبود
تولیدات دامی اولین محموله سبوس یارانه دار روز گذشته بین بیش از 30
دامدار این شهرستان توزیع شد.وی همچنین افزود :با توجه به نبود مرتع و
باال بودن هزینه تعلیف دام در شهرستان ،این حمایت ها از دامداران شهرستان
هر ماه ادامه خواهد داشت.سرپرســت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
ابوموسی خاطرنشان ساخت :بزودی 3تن سبوس دیگراز سهمیه بهمن ماه
بین دامداران این شهرستان توزیع می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان:
عوامل ارزیاب به منطقه زلزله زده بندر چارک اعزام شدند

سرویس شهرســتان //مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان
گفت :عوامل ارزیاب جمعیت هالل احمر برای بررسی شرایط منطقه وقوع
زمین لرزه بندر چارک در غرب استان اعزام شدند .مهرداد حسنزاده اظهار
داشت :زمین لرزه در آبهای خلیج فارس رخ داده و احتمال بروز آسیب به
ســاختمانهای نامقاوم وجود دارد.به گزارش ایرنا ،وی ادامه داد :ابعاد این
حادثه طبیعی از نظر بروز خسارت در ساعتهای آینده مشخص میشود.
براساس گزارش مرکز لرزه نگاری کشور زمین لرزه ای به بزرگی  ۴.۴دهم
ریشتر در ساعت  ۲۰و  ۵۳دقیقه و  ۲۴ثانیه شنبه شب در  ۱۳کیلومتری
بندر چارک ۲۴ ،کیلومتری جزیره کیش و  ۳۹کیلومتری جناح در عمق ۱۰
کیلومتری زمین به وقوع پیوست.بندر چارک در ۱۳۰کیلومتری شهرستان
بندرلنگه و ۳۵۰کیلومتری غرب هرمزگان است.

شهرســتان ،احداث  ۱۸هکتــار گلخانه
محصوالت کشــاورزی ،معــدن کرومیت
روســتای فاریاب و اجرای آسفالت معابر
شهری و روستایی بهعنوان پروژه شاخص
ایــن شهرســتان در دهه فجر یــاد کرد.
به گزارش شــبکه اطالع رســانی هرمز؛
غالمپور خاطرنشــان کرد :در مجموع از
وی افــزود :فصل انرژی بــا  ۲۳پروژه و
این تعداد پروژه ۱۹ ،پروژه در شهر رودان،
اعتباری بالغ بر  ۸۶۰میلیارد ریال در رتبه
بخش مرکزی  ۲۳پروژه ،بخش رودخانه
نخست این پروژهها قرار دارد.
 ۱۱پــروژه ،بخش بیکاه  ۴پروژه و بخش
فرماندار رودان از طرحهای گازرســانی
جغین نیز  ۳پروژه اختصاص دارد.
بــه رودان ،توســعه برق و معابر ســطح

مصطفی غالمپور فرماندار رودان از افتتاح
و کلنگزنی  ۶۰پروژه عمرانی همزمان با
دهه فجر بــا اعتباری بالغ بر یک هزار و
 ۵۷۷میلیارد و  ۱۸۱میلیون ریال در این
شهرستان خبر داد و اظهار کرد :این تعداد

«اسپورت سیتی» در قشم احداث میشود
سرویس شهرستان //رییس هیات مدیره
و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم
گفت :مراحل طراحی شهر ورزش قشم
به اتمام رسیده و در آینده نزدیک مراحل
اجرایی این پروژه با هدف ارتقای ورزش
جزیره ،کمک به فدراسیون های ورزش
های مختلف تیم هــای ملی و افزایش
تندرستی ساکنان و گردشگران در آینده
نزدیک آغاز می شود.

حمیدرضا مومنی در نخستین گردهمایی
نایب رییسان بانوی هیات های استانی
فدراسیون ورزش های همگانی ،اظهار
کرد :برای کاهش هزینه های آینده در
حوزه های درمان و سالمت باید برای
توسعه و گسترش ورزش های همگانی
برای تمامی اقشار ،برنامه ریزی کرد.
وی ادامه داد :سازمان منطقه آزاد قشم
به عنوان یک دستگاه حاکمیتی پیگیر
مسائل مربوط به سالمت تمامی اقشار و
مردم است و باید با برنامه ریزی شرایط
را برای استفاده حداقلی تمامی مردم -
بویژه بانوان بعنــوان نیمی از جامعه که
بیشتر در معرض کم تحرکی هستند  -از
امکانات و ظرفیت های ورزشی موجود
فراهم کنیم.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم

تصریح کرد :ســرمایه گذاری و برنامه
ریزی در حوزه هــای اجتماعی بویژه
حوزه های مرتبــط با ورزش همگانی
موجب کاهش هزینــه های مربوط به
سالمت و درمان در آینده خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف همه مســئوالن
کشور باید تالش برای کاهش هزینههای
درمان در آینده باشــد خاطرنشان کرد:
هرچند کرونــا محدودیتهایی را برای
ورزش کــردن ایجاد کــرد اما برای ما
مشــخص کرد که در بخش ورزش چه
مشــکالتی داریم و باید چگونه برنامه
ریزی کنیم که میزان کم تحرکی در کشور
کمتر شود.
به گفته مومنی؛ اقدامات خوبی طی سال
های گذشته در حوزه تقویت ،تجهیز و
توسعه امکانات و ظرفیت های ورزشی
در جزیره قشم انجام شده است ،اما هنوز
تا نقطه مطلوب فاصله داریم و طی این
سال ها موفق شــدیم بخشی از عقب
ماندگی ها را جبران کنیم.
عالی ترین مقام ســازمان منطقه آزاد
قشم تاکید کرد :اگر بتوانیم برای آمادگی
جســمانی مردم برنامه ریزی درستی
داشته باشیم قطع ًا میتوانیم اثرات منفی

مالی و اجتماعی کــم تحرکی و اضافه
وزن را کاهش دهیم و باید در راستای
سالمتی مردم تالش بیشــتری داشته
باشیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در
ادامه با اشــاره به موقعیت جغرافیایی
این جزیره ،گفت :هدف ما نباید برنامه
ریزی برای  ۱۶۰هزار جمعیت جزیره
باید بلکه باید برای  ۷میلیون نفری که
با عناوین مختلف به این منطقه می آیند،
برنامه هایی را پیش بینی کنیم تا حداقل
فعالیتهای ورزشی را داشته باشند.
مومنی با بیان اینکــه مراحل طراحی
شــهر ورزش قشــم به اتمام رسیده و
درآینده نزدیک اجرای آن آغاز خواهد
شد ،افزود :این شــهر ورزش میتواند
زیرساختهای خوبی را برای ورزش
منطقه فراهم کند.
بــه گــزارش ایســنا ،وی در پایــان
خاطرنشان کرد :ورزش همگانی هزینه
بر نیســت و همه میتواننــد با حداقل
امکانات هم این کار را انجام دهند .با این
حال ما باید به گونهای برنامه ریزی کنیم
که همه بتوانند از بهترین امکانات برای
ورزش استفاده کنند.

آغاز برداشت کنار هندی در بندرلنگه
طیبــه احمدی ســرویس
شهرســتان //مدیر جهاد
کشــاورزی شهرســتان
بندرلنگه از برداشــت کنار
هندی در این شهرســتان
خبر داد.

به گزارش خبرنــگار دریا،

شــیخ زاده اظهار داشــت:
برداشــت کنار هنــدی از
ســطح  30هکتار از باغات
شهرستان بندرلنگه آغاز شده
است.
وی در ادامــه افــزود :کنار
هندی در شهرستان بندرلنگه

از مهــر ماه تا آذر ماه به گل
می رود و برداشت محصول
این گیــاه از اواخر دی ماه
آغاز می شــود .مدیر جهاد
کشاورزیشهرستان بندرلنگه
ابراز داشــت :پیش بینی می
شــود  450تن کنار هندی

از ســطح باغات شهرستان
بندرلنگه برداشت گردد .
گفتنی اســت؛ بیشــترین
ســطح کشــت کنار هندی
در شهرســتان بندرلنگه در
روستاهای گزیر  ،چاه مسلم
و کوهین می باشد.

قوه قضائیه
جم
گس
داد تری هور ی اسالمی اریان

مسئول شورای حل اختالف شهرستان بشاگرد -محسن چابک

آگهی حصر وراثت

آقای جمشید اشم فرزند علی داد دارای شماره ملی  ۵ ۸۶۹ ۸۱۴ ۴۲۱به شرح دادخواست به کالسه  ۹۹ /۸۳شعبه سردشت از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که مادرش مرحومه فاطمه اشم فرزند دادخدا بشماره ملی  ۵ ۸۶۹ ۷۸۵ ۵۴۵و متولد  ۱۳۰۰ /۷/ ۱که در تاریخ  ۱۳۹۳ /۱۲ /۴در آخرین اقامتگاه
خویش بدرود زندگی گفته ورثه ی حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1جمشید اشم فرزند علی داد به شماره ملی -2 ۵ ۸۶۹ ۸۱۴ ۴۲۱حسن اشم فرزند علی داد به
قوه قضائیه
جم
گس
اشم
شماره ملی -3 ۵ ۸۶۹ ۸۱۴ ۴۱۳پنجشنبه اشم فرزند علی داد به شماره ملی -4 ۵ ۸۶۹ ۸۱۴ ۴۴۸حاجی اشم فرزند علی داد به شماره ملی -5 ۵ ۸۶۹ ۷۸۵ ۵۳۷کلثوم
داد تری هور ی اسالمی اریان
فرزند علی داد به شماره ملی -6 ۵ ۸۶۹ ۸۱۴ ۴۳۱حوری اشم فرزند علی داد به شماره ملی  ۵ ۸۶۹ ۷۸۵ ۵۱۰اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رایک
نوبت به مدت یک ماه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .

مسئول شورای حل اختالف شهرستان بشاگرد -محسن چابک

آگهی حصر وراثت

آقای ابراهیم غالمی فرزند مراد به شماره ملی  ۵۸ ۶۹۸ ۱۵۰ ۶۱دادخواست به کالسه  99/85شعبه سردشت از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و و چنین
توضیح داده که دخترش مرحومه فاطمه غالمی فرزند ابراهیم بشماره ملی  3 ۴۱۰ ۶۰۳ ۳۸۷متولد  ۱۳۷۱/ ۶ /۱در تاریخ  ۱۳۹۷ / ۱/ ۳۰بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به -1ابراهیم غالمی فرزندمراد به شماره ملی ( ۵۸ ۶۹۸ ۱۵۰ ۶۱پدر متوفی) -2مهناز غالمی فرزند عزیز به شماره ملی ( ۵ ۸۶۹ ۸۱۵ ۱۰۱مادر متوفی)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رایک نوبت به مدت یک ماه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .

دبیر شورای حل اختالف شهرستان بشاگرد -مریم چابک

افتتاح 66طرح عمرانی قشم در دهه فجر
سرویس شهرســتان //فرماندار شهرستان قشم
گفت :همزمــان با دهه مبارک فجــر ۶۶ ،طرح
عمرانی ،اقتصادی ،خدماتی و زیربنایی با اعتبار
یکهــزار و  ۲۴۲میلیــارد و  ۶۲۰میلیون ریال به
بهرهبرداری میرسد.

علیرضا نصری افزود :هفت طرح شهرداری قشم
و درگهان با اعتبار  ۱۰۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون
ریال آمــاده بهره برداری اســت.وی ادامه داد:
انتقال خط لولــه آب و اصالح آن به طول ۱۰
هزار و  ۵۰۰متر با اعتبــار  ۴۸میلیارد ریال و
طرح آسفالت و راهسازی روستایی به طول ۲۷
کیلومتر و با اعتبار  ۲۰۵میلیارد و  ۲۰۰میلیون
ریال در دهه فجر امسال به بهره برداری میرسد.
فرماندار قشــم تصریح کرد :هفــت طرح برق
رسانی شــامل توسعه شبکههای فشار ضعیف و
متوسط هوایی و زمینی ،ایجاد پستهای هوایی
و زمینی و احداث چراغ روشنایی در مجموع با
اعتبار  ۴۹میلیارد و  ۵۵۰میلیون ریال از دیگر
طرحهایی است که در این ایام به ثمر مینشیند.
وی اظهــار کرد :چهار طرح جهاد کشــاورزی

شامل ساخت کارخانه صنایع تبدیلی کشاورزی،
آبرســانی و احداث جاده بین مزارع و آبشخور
روستایی نیز در مجموع به ارزش  ۲۴میلیارد و
 ۷۰۰میلیون ریال افتتاح میشــود که برای ۷۱
نفر شغل ایجاد میکند.
نصری افزود :تخریب ،تکمیل و ساخت مدارس
شهرســتان قشــم که در مجموع با اعتبار ۳۰۸
میلیارد ریال به بهره برداری میرسد.وی ادامه
داد :در بخش شــیالت ،تاســیس یک سایت
پرورش ماهی و انجام طرحهای برق رســانی و
زیرســاختی مجتمعهای پرورش میگو با ارزش
 ۱۶۲میلیــارد و  ۵۰۰میلیون ریال آماده افتتاح
است و  ۱۵مجوز صیادی به بانوان جزیره هنگام
نیز در این ایام تحویل میشود.
به گــزارش ایرنا ،فرماندار قشــم تصریح کرد:
چهــار زمین چمن و یک ســالن ورزشــی در
روســتاهای قشــم با اعتبار  ۴۱میلیارد ریال
احداث شــد که در ســالگرد پیروزی انقالب
اسالمی به بهره برداری میرسد.وی افزود :چهار
اســکله فلزی در جزیره های هنگام و الرک

روســتاهای ســهیلی و َگ َورزین با اعتبار ۲۴
میلیــارد و  ۹۵۰میلیون ریال مورد بهره برداری
قرار میگیرد.نصری ادامه داد :همچنین در دهه
فجر  ۱۴منزل اقامتی پزشــکان جزیره قشم و
خانه ســامت روســتایی با اعتبار  ۶۵میلیارد
ریال افتتاح میشــود.وی گفت :دکل مخابراتی
روســتای هفت رنگو و روشنایی بلوار ساحلی
َســ َلخ در مجموع با اعتبار  ۲۰میلیارد ریال و
بازارچه عرضه محصوالت کشاورزی با اعتبار
 ۳میلیارد ریال از دیگر طرحهای آماده است که
مورد استفاده قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار دریا ،فرماندار قشم از افتتاح
 ۱۸طرح عمرانی استانداری هرمزگان خبر داد
ی
و افزود :طرحهای توسعه متوازن و زیرساخت 
روســتاهای قشم با مجموع اعتبار  ۱۸۳میلیارد
و  ۲۲۰میلیون ریال در چهل و دومین ســالگرد
پیروزی انقالب اسالمی به بهرهبرداری میرسد.
شهرستان قشم شامل جزیرههای قشم ،هنگام و
الرک با حــدود  ۱۵۰هزار نفر جمعیت از تنگه
هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول
 ۱۵۰و عــرض میانگیــن  ۱۱کیلومتر در میان
آبهای خلیج فارس گسترده شدهاست.

رییس کمیته امداد هرمز خبر داد

اهدا ی  ۱۳دستگاه آب سردکن به خانوادههای نیازمند
سرویس شهرستان //رییس کمیته
امداد امام خمینی(ره) جزیره هرمز
گفت :در اقدامی خداپسندانه توسط
یکی از خیران نیکــوکار ،تعداد ۱۳
دستگاه آب سردکن به خانوادههای
نیازمند این جزیره اهدا شد.

حسین اسدی در حاشیه اهدای این
دســتگاه ها افزود :این آب سردکن
هــا بــه ارزش  ۳۵۰میلیون ریال
است.

وی بیان داشــت :این فرد نیکوکار
همچنین یک دســتگاه آبگرمکن و
یک دستگاه پمپ آب به ارزش ۲۰
میلیون ریــال به  ۲خانواده نیازمند
ســاکن در جزیره هرمز اهدا کرد.
رییس کمیته امداد هرمز با قدردانی
از تمامی خیــران و نیکوکاران که
در راســتای رفع نیازهای ضروری
خانوادهها همکاری و مشــارکت

داشــتهاند ،اظهارداشــت :یکی از
مشــکالت اساســی خانوادههای
تحــت حمایــت این نهــاد کمبود
لوازم ضروری زندگی اســت.وی
اظهارامیدواری کرد :با مشــارکت
خوب خیران بتوان تعداد بیشــتری
از لــوازم ضــروری موردنیــاز
خانوادههای تحت حمایت را تامین
کرد و در این شرایط سخت یاریگر

این خانوادههای نیازمند بود.
جزیره هرمز بــه دلیل وجود تنوع
گسترده رنگی که زیباییهای چشم
نوازی را فراروی گردشگران قرار
میدهــد به جزیــره رنگین کمانی
خلیج فارس شهره دارد.
همچنیــن این جزیره کــه در ۹.۶
مایلــی برابــر ( ۱۸کیلومتــری)
بندرعبــاس واقــع شــده ،بدلیل
مجاورت با تنگــه هرمز از اهمیت
اســتراتژیک و راهبــردی ویژهای
برخوردار است.

آگهی زمایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)

آگهی حصر وراثت

آقای پیربخش شیخ زاده فرزند عباس دارای شماره ملی  ۵۸ ۶۹۹ ۱۷۰ ۷۷به شرح دادخواست به کالسه  ۹۹ /۸۴شعبه سردشت از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که دخترش مرحومه رقیه شیخ زاده فرزند پیربخش بشماره ملی  ۵ ۸۶۰ ۱۱۴ ۳۵۴و متولد  ۱۳۷۸ /۴ /۵که در تاریخ 1399/ ۱۰/ ۲۱
در آخرین اقامتگاه خویش بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1پیر بخش شیخ زاده فرزند عباس به شماره ملی -2 ۵۸ ۶۹۹ ۱۷۰ ۷۷ناز
ملک جنگی نسب فرزند مهر علی به شماره ملی  ۵ ۸۶۹ ۹۱۵ ۹۳۷اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رایک نوبت به مدت یک ماه آگهی می نماید تا
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .

پروژه در  ۹فصل آموزش ،دین و مذهب،
انرژی ،رفاه ،تامین اجتماعی گردشــگری
و فرهنگــی ،بهداشــت ،کشــاورزی و
منابع طبیعی ،مســکن و عمران شهری و
روســتایی ،ورزش و صنعت خواهند بود.

قوه قضائیه
جم
گس
داد تری هور ی اسالمی اریان

مفقودی
اصل مجوز کسب وپیشه بنام سالم رمکانی به شماره /1292ث پ ک 97/صدور  97/10/10فعالیت صنفی آرایشی
وبهداشتی جزء واقع درگهان مجتمع تجاری صدف ،منطقه آزاد قشم مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

-1ششدانگ یکباب خانه قطعه شصت و یک تفکیکی به مساحت سیصد متر مربع ( 300مترمربع ) دارای پالک ثبتی به شماره
یکهزار و دویست و شصت و هشت فرعی از یک اصلی(  ۱/ ۱۲۶۸اصلی ) مفروز و مجزی شده از 455الی ۴۶۰و  ۳۶۳و ۳۶۷
قوه قضائیه
و ۳۶۶و 867فرعی از اصلی مذکور واقع در رسالت جنوبی پشت بانک صادرات خیابان اردیبهشت بخش دو بندر عباس بنام
کش
سازمان ثبت اسناد و امالک ور
سید عامر مظفری نیا پور ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و محدود به حدود زیر است شماال ،پی به پی بطول ( )۱2 /۵۰اداره کل ثبــت اســناد و امــاک
دوازده متر و پنجاه سانتیمتر به قطعه چهل ونه تفکیکی شرقا پی به پی بطول (  ) 24 /۰۰بیست و چهار متر به قطعه شصت و دو
تفکیکی جنوبا :پی است بطول (  ) ۱۲ /۵۰دوازده متر و پنجاه سانتیمتر به خیابان به عرض دوازده متر غربا پی به پی بطول (  ) ۲۴ /۰۰بیست و چهار متر
به قطعه شصت تفکیکی بنا به تقاضای بستانكار مبنی بر ارزیابی ملی فوق و برابر گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری ملک مورد نظر عبارتست
از یک منزل ویالیی شامل عرصه به مساحت ۳۰۰مترمربع و اعیانی به مساحت  ۱۵۰متر مربع با قدمت بیش از 30سال ساختمان مشتمل بر سه خواب
پذیرایی آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام مجزا می باشد سازه ساختمان با مصالح بنایی آجر و سقف طاق ضربی احداث گردیده است کف حیاط
و ساختمان با موزائیک پوشیده شده دیوار ها گچ کاری ساده و نقاشی می باشد سقف حیاط با سازه فوالدی سبک و شیروانی پوشیده شده و درب و
پنجره ها آهنی هستند ظاهرا از ملک بعنوان انبار و محل سکونت پرسنل شرکت استفاده می گردد ارزش ملک به مبلغ 55/ ۵۰۰/ ۰۰۰ / ۰۰۰ریال (پنجاه
و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال) ارزیابی گردیده است -2یک قطعه خانه نوع ملک طلق به پالک ثبتی  ۱۵۴۱فرعی از 1اصلی  ،مفروز و مجزا شده
از فرعی از اصلی مذکور  ،قطعه  ۱۴۷واقع در بخش  02حوزه ثبت ملک ناحیه دو بندر عباس استان هرمزگان به مساحت  ۳۰۰متر مربع واقع در رسالت
جنوبی خیابان اردیبهشت (پشت بانک صادرات ) بنام شکوه سادات مظفری نیا پورثبت وسند مالکیت صادر گردیده است و محدود به حدود زیر است
 :شماال :بطول ۱۲ /۵متر به قطعه  ۱۳۹تفکیکی شرقا :بطول  ۲۴متر به قطعه  ۱۴۸تفکیکی جنوبا :بطول ۱۲ /۵متر به خیابان  ۱۲متری غربا :بطول  ۲۴متر
به قطعه 146تفکیکی بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی ملک فوق و برابر گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری ملک مورد نظر عبارتست از
یک منزل ویالیی شامل عرصه به مساحت  ۳۰۰متر مربع و اعیانی به مساحت حدود  ۱۵۷متر مربع با قدمت بیش از  30سال ساختمان مشتمل بر سه
خواب پذیرایی آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام مجزا می باشد ساختمان با مصالح بنایی آجر و سقف طاق ضربی احداث گردیده است کف حیاط
از موزاییک پوشیده و دیوارهای حیاط و دیوار بیرونی از نمای سیمان سفید پوشیده شده است کف ساختمان سرامیک دیوارها و سقف گچ کاری ساده
آشپزخانه اپن کابینت ام دی اف و نمای ساختمان آجری می باشد .الزم به ذکر است که در زمان بازدید مستاجر در ملک ساکن بوده است و ارزش ملک
به مبلغ  ۵۷ /۶۰۰ /۰۰۰ / ۰۰۰ /ریال (پنجاه و هفت میلیارد و ششصد میلیون ریال) ارزیابی گردیده است .
پالکهای فوق برابر اسناد رهنی رهنی شماره 69 612مورخ  1393/5/2و  58524مورخ 1389/10/14دفترخانه اسناد رسمی شماره  18شهر بندر عباس
استان هرمزگان در رهن مدیریت شعب بانک ملت استان هرمزگان قرار گرفته به علت عدم پرداخت بدهی منجربه صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی
به شماره کالسه های  9700741و  9200495علیه شرکت اقیانوس صنعت جنوب گردیده است و پالک مورد رهن در روز یکشنبه مورخ 99/11/26
در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از ساعت  9صبح الی ۱۲ظهر از طریق مزایده حضوری از مبلغ فوق ،به فروش می رسد شرکت در جلسه مزایده
برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفات مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه
واریز خواهد شد به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندر عباس جلسه مزایده در همان
ساعت و مکان تشکیل خواهد شد  .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد
شد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .و برابر اعالم
بستانکار مورد وثیقه فاقد پوشش بیمه ای می باشد .تاریخ انتشار 99/985 99/11/13 :م الف

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندر عباس
مریم چمنی

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

در زمان آغاز آتش سوزی می توان با پاشیدن خاک و آب
و یا کوبیدن وسیله های در دسترس آن را خاموش کنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

بوشهر

اهواز

۰۵:۱۰:۵۴
۰۶:۳۰:۳۸
۱۱:۵۹:۱۳
۱۷:۲۶:۵۳
۱۷:۴۳:۱۵

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۴۹:۳۸
۰۶:۳۳:۴۰
۱۳:۲۲:۰۷
۱۷:۳۲:۰۶
۱۷:۴۹:۵۱

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

زاهدان

۰۵:۳۷:۵۵
۰۶:۰۲:۱۵
۱۲:۱۵:۲۶
۱۷:۳۴:۱۳
۱۷:۵۱:۱۸

جنوب کشور

اذان صبح ۰۴:۵۴:۲۲
طلوع آفتاب ۰۶:۱۵:۴۹
اذان ظهر ۱۱:۳۹:۳۹
غروب آفتاب ۱۷:۰۵:۰۱
اذان مغرب ۱۷:۲۱:۴۶

شیراز

کرمان

اذان صبح ۰۵:۲۷:۴۳
طلوع آفتاب ۰۶:۵۶:۰۱
اذان ظهر ۱۲:۵۵:۴۴
غروب آفتاب ۱۷:۳۸:۰۱
اذان مغرب ۱۷:۵۴:۴۸

جهانگیری:

اذان صبح ۰۵:۱۰:۱۰
طلوع آفتاب ۰۶:۳۵:۵۷
اذان ظهر ۱۲:۴۸:۲۸
غروب آفتاب ۱۷:۱۸:۵۲
اذان مغرب ۱۷:۳۵:۴۶ :

یزد

یاسوج

اذان صبح ۰۵:۳۲:۳۰
طلوع آفتاب ۰۶:۵۴:۵۹
اذان ظهر ۱۲:۵۹:۳۹
غروب آفتاب  ۱۷:۳۴:۰۰غروب آفتاب ۱۷:۲۰:۳۶
اذان مغرب  ۱۷:۵۷:۱۰اذان مغرب ۱۷:۴۴:۱۶

اذان صبح ۰۵:۲۲:۱۲
طلوع آفتاب ۰۶:۵۳:۴۰
اذان ظهر ۱۲:۰۳:۴۵

توزیع میشود.
جهانگیری گفت :در زمــان جنگ اقتصادی ،مردم
مالحظه کردند که کاالهای اساســی کشور در همه
نقاط به اندازه کافی وجود داشــت و تنها ،افزایش
قیمت برخی کاالها مردم را اذیت میکند.
معــاون اول رئیس جمهور تصریح کــرد :در حال
حاضر بیــش از  ۳۰۰هزار تن دانه روغنی و روغن
شده است که باید دستگاههای مسئول پیگیریهای خام در انبارهای گمرکات بندر امام(ره) وجود دارد.
الزم را انجام و کار را اجرا کنند.
همچنین کشتیهای تجاری به صورت مستمر اقالم
وی افــزود :بندر امام(ره) یکــی از مهمترین بنادر مورد نیاز کشور را از طریق بندر امام وارد میکنند
فلهای و استراتژیک کشور است که کاالهای اساسی بنابراین دغدغه کمبود کاالی اساسی وجود ندارد.
مورد نیاز مردم از این بندر وارد و در ســطح کشور

دغدغه کمبود کاالی اساسی وجود ندارد
حسن سیالوی سرویس اســتان ها //معاون اول رئیس
جمهــور با بیان اینکه بیش از  ۳۰۰هزار تن دانه روغنی و
روغن خام در انبارهای گمرکات بندر امام(ره) وجود دارد،
گفت :کشتیهای تجاری به صورت مستمر اقالم مورد نیاز
کشور را از طریق بندر امام وارد میکنند بنابراین دغدغه
کمبود کاالی اساسی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ اســحاق جهانگیری در
حاشــیه بازدید از گمرک بندر امام خمینی(ره)  ،در
جمــع خبرنگاران اظهار کرد :در دولت بیش از یک
هزار و  ۱۸۰میلیارد تومان برای حل مشکل مسکن
و فاضالب شهرهای ماهشــهر و بندر امام تصویب

استاندار کرمان خطاب به مردم:

اسفندماه سختی خواهیم داشت اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود
آرزو توکلی سرویس استان ها  //استاندار
کرمان خطاب به مردم بیان کرد :اگر برای
رعایت پروتکل های بهداشــتی درزمینه
مقابله با کرونا همکاری نکنید ،اســفندماه
بســیار ســختی پیش رو داریم؛ ما درک
می کنیم یک سال محدودیت و معذوریت
های رفت و آمد چقــدر اذیت می کند ،اما
تحمل محدودیت بهتر از این است که عید
نوروز را با عزا سپری کنیم.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر"علی زینی
وند" در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا
با گرامیداشت فرا رسیدن دهه فجر انقالب
اســامی و با اشاره به افزایش تست های
مثبت بیماران ســرپایی مبتال به کرونا در
روزهای اخیر اظهار کــرد :اگر به همین
روند تعداد موارد افزایش پیدا کند ،طی دو
هفته آینده آمار بستری ها نیز افزایش می
یابد و در پی آن مرگ و میر باال می رود و
اگر روند کنونی متوقف نشود ،مرگ و میر
و بستری در آســتانه عید نوروز افزایش
پیدا می کند.
وی با بیان اینکه شــرایط جدی اســت،
افزود :بیش از عادی انگاری مردم ،منشاء
عادی انگاری ما مســئوالن هســتیم لذا

حساسیت ها پایین آمده و مردم فکر می
کنند کرونا تمام شده است.
زینی وند خطاب به مــردم بیان کرد :اگر
برای رعایت پروتکل ها همکاری نکنید،
اسفندماه بسیار ســختی پیش رو داریم؛
ما درک می کنیم یک ســال محدودیت و
معذوریت های رفــت و آمد چقدر اذیت
می کند ،اما تحمل محدودیت بهتر از این
است که عید نوروز را با عزا سپری کنیم.
وی بیان کرد :مردم باید هشدارها را جدی
بگیرند و مسئوالن براساس سیاست های
ســتاد کرونا به جد بــه وظیفه خود عمل
کنند.اســتاندار کرمان با اشاره به وضعیت
شهرهای اســتان کرمان در زمینه بیماری
کرونــا گفت :حکم وضعیــت آبی و زرد
یکی است و هرگونه تجمع در این شرایط
ممنوع اســت.وی افزود :اگــر وضعیت
آرامســتان ها در ایام پایان ســال قابل
کنترل نیست ،فرمانداران و نیروی انتظامی
تعطیل کنند و کوتــاه نیایند و این مصوبه
ستاد است.
زینی وند تصریح کــرد :قضیه برای همه
مردم جــدی اســت و در راس آن برای

علماء ،مســوالن و ...؛ فرمانداران ناظرین
بازار را فعال کنند.
اســتاندار کرمان گفــت :وضعیت برخی
شهرها از آبی به زرد برگشته که اگر کنترل
نکنیم ،بدتر می شــود و مجبور به اعمال
محدودیت می شویم زیرا راهی نداریم اما
اگر همه رعایت کنیــم ،عید آرامی را در
استان سپری خواهیم کرد.
وی افزود :مراسم ختم ،عروسی ها ،نماز
جمعه و جماعت ،اصناف و نهادها باید تابع
پروتکل های بهداشتی باشند و محور کار
مقابله با کرونا طرح شهید سلیمانی است و
همه باید پای کار باشند.زینی وند درباره
برگزاری مراسم ایام دهه فجر اظهار کرد:
با هر برنامه ای با رعایت پروتکل موافق
هستیم اما نباید موجب تجمع بشود .برای
برنامه ها مخاطب خاص دعوت شــود و
فراخوان عمومی جشــن هــای دهه فجر
نباید در ســطح جامعه و فضای مجازی
اعالم شــود.وی تصریح کــرد :برگزاری
برنامه ها و جشــن های دهه فجر باید با
رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی ،با
جمعیت محدود و زمان کم باشد.

امام جمعه یزد:

آموزش و پرورش یزد تحول در سیستم آموزشی را جدی بگیرد
امیرحسین حائری زاده ســرویس استان ها //
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد گفت:
آموزش و پرورش اســتان یزد ،مدیران ،معلمان و
فرهنگیان ،تحول در سیســتم آموزشی را جدی
بگیرند و نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند.

به گزارش خبرنــگار دریا  ،آیــتاهلل ناصری،
در دیدار با مدیرکل جدیــد آموزش و پرورش
اســتان یزد اظهار داشــت :آموزش و پرورش
جایگاه حســاس و حائز اهمیتی دارد و از آنجا
که بچههای معصوم از سن زیر شش سال تا ۱۸
سالگی ،دوران رشد معنوی ،عقلی و جسمی خود
را در مدرسه و مهدکودک به سر میبرند ،میتوان
گفت که حساسترین دوران زندگی یک انسان
در دســت آموزش و پرورش است.وی افزود:
کارآمدی افراد ،رشد فکری آنها همچنین شکل
گرفتن شخصیت آنها یا بالعکس ،سقوط اخالقی،
ناکارآمدی و وابســتگی آنها در این دوره اتفاق
میافتد بنابراین باید دقت نظر جدی داشته باشیم
زیرا آینده یک کشور و یک ملت در دستان دانش
آموزان امروز است.ناصری با بیان اینکه دشمنان
انســانیت نیز از این دوران به عنوان یک فرصت
طالیی استفاده میکنند ،تصریح کرد :در شرایطی
که ما نســبت به دانش آموزان و کودکان خود در
این دوره غفلت کرده ایم ،دشمن روی آنها سرمایه
گذاری کرده و آنها را به ســمتی ســوق داده که

مادیگرا ،ســطحینگر ،بیبرنامه و فاقد قدرت
تفکر و تعقل باشــند.امام جمعه یزد با بیان اینکه
آنها زمینه ســازی می کنند که دانش آموزان و
دانشجویان ما به دنبال نمره و مدرک گرفتن باشند
و حتی نخبگان ما را به کشورهای خود دعوت می
کنند تا به آنها پول بیشتری بدهند تا فعالیت علمی
آنها را متوقف و در راستای اهداف خود هدایت
کنند ،افزود :غربیها می خواهند به نحوی عمل
کنند که جوانان ما به سمت آنها گرایش پیدا کنند و
هشدارها در زمینه توجه به عاقبت و آخرت خود
و مردم جامعه و کشور ،بیاثر باشد.وی با اشاره
به اینکه قرآن دستور داده که خودتان و فرزندانتان
را از آتــش جهنم نجات دهیــد ،افزود :غربیها
بر خالف دســتور قرآن ،مردم را به سمت آتش
هدایت می کنند و در این شرایط اصحاب فرهنگ،
دانشگاه ،اســاتید و معلمان باید متوجه شرایط
باشد و ببینند که برای فرزندان این مرز و بوم چه
برنامه ای دارند.ناصری اظهار داشــت :در قرآن
بیش از  ۲۰آیه مبنی بر اینکه «چرا تفکر نمیکنید»
و بیش از  ۲۰آیه در مورد تعقل داریم و در آیات
بسیاری به تفکر ،تعقل و تدبر تاکید شده در حالی
که انگلیســیها از  ۱۰۰سال پیش این سه اصل
اساسی را از آموزش فرزندان ما کنار گذاشتهاند.
امــام جمعه یزد با بیان اینکه آنها همچنین دین و
معنویت را از آموزشهای ما حذف کردهاند ،افزود:

چنین سیستم آموزشی در نهایت تعداد زیادی فارغ
التحصیل دانشگاهی بیکار تحویل جامعه میدهد به
نحوی که هنر برخی مهندسان ما در صنعت پس
از سالها کار ،این است که بتوانند از دستگاهی که
خارجیها درست کردهاند ،استفاده کنند اما به خود
زحمت ندادند یا جرات نکردند که از این دستگاهها
سر در بیاورند و نظیر آن را بسازند.
ناصــری تاکید کرد :البته در برخی علوم از جمله
نانو ،هسته ای ،دفاعی و … به پیشرفتهای قابل
توجهی رســیدهایم اما برخی صنایع نظیر صنایع
خودروسازی در سطحیترین وضعیت ماندهاند.
وی از معلمان و فرهنگیان خواســت تا دلسوز
فرزندان این مرز و بوم باشند و تالش کنند تعقل،
تفکر و تدین را به آموزشهای خود در مدارس
بازگردانند.امام جمعه یزد ادامه داد :یکی از دالیل
این تحریمها نیز سرگرم بودن مردم ما به مسائل
اقتصادی و غافل کردن آنها از دین و دیانت است
بنابرایــن می بینیم که صهیونیســتها لحظه ای
آرام ننشســته اند و مدام به دنبال برنامه ریزی و
دسیسه چینی علیه اسالم و مسلمین هستند.وی،
خواستار ایجاد تحول بزرگ و جدی در آموزش و
پرورش شد و گفت :این تحول هم باید در سیستم
آموزشی و هم در افکار و اندیشه معلمان و مدیران
و فرهنگیان به عنوان اقشار اثرگذار جامعه ایجاد
شود.

تاکید استاندار یزد بر ارتباط مستقیم مدیران
با دفاتر تسهیلگری استان

امیرحســین حائری زاده سرویس استان ها
//اســتاندار یزد بر ارتباط مستقیم و جدی
مدیران دستگاههای اجرایی استان با دفاتر
تسهیلگری تاکید کرد و گفت :این امر موجب
می شود مسائل و مشکالت محالت به راحتی
مدیریت شود.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدعلی طالبی
در کارگروه اجتماعی زنان و خانواده استان
ضمن تقدیر از دفاتر تســهیلگری اســتان
افــزود :گزارش های ارائه از ســوی دفاتر
در این نشست حاصل پیگیری و مطالعات
آنها اســت .وی خاطرنشان کرد :در برخی
از محالت حاشین نشــین استان یکسری
مسائل و مشــکالت وجود دارد که مدیران
دستگاههای مختلف باید با کمک یکدیگر و
استفاده از ظرفیت های موجود در جهت رفع
آنها تالش کنند .طالبی تصریح کرد :اکنون
اقدامات و فعالیتهای انجام شــده چند سال
گذشته در محالت حاشین نشین استان قابل
قیاس با سالهای قبل از آن نیست که نشان

از این است با کمک هم می توانیم کارهای
بزرگی را انجام داد.
استاندار یزد با بیان اینکه باید از تمام توان
برای رفع مشکالت محالت حاشین نشین
تــاش کرد از همه مدیران دســتگاههای
اجرایی اســتان خواســت که بــرای رفع
و مســائل و مشــکالت محالت با دفاتر
تســهیلگری به کار ببندند .طالبی تصریح
کرد :در بعضی از محالت حاشــین نشین
اســتان کارهای ارزشــمندی انجام شده و
نرم افرازی خوبی توسط دفاتر تسهیلگری
با مشــارکت مردم تهیه شــده کــه قابل
قدردانی اســت.وی گفت :اگر مقایسه کنیم
با برخی از شهرهای بزرگ که درگیر بحت
حاشیه نشینی هستند مشاهده می شود نوع
شرایط در مناطق استان قابل مدیریت است.
وی اظهار داشت  :بعضی مشکالت ،مدیریت
را در مناطــق حاشــین نشــین در برخی
شهرهای کشور سخت می کند یا اجازه کار
و فعالیت را نمی دهد که در محالت حاشین

نشین استان وجود ندارد.
اســتانداریزد خاطر نشــان کرد :در برخی
از شــهرها و مناطــق کشــور مناطــق
حاشیه نشین به گونه ای ساختار پیچیده جرم
دارد که اصال اجازه فعالیت های عمرانی در
آن را نمی دهند اما در استان بستر برای کار
و تالش و خدمت رسانی فراهم است .طالبی
گفت :همه دفاتر تسهیلگری و دستگاههای
اجرایی از جمله شهرداری ها مناطق استان
با جدیت باید مسائل محالت حاشین نشین
را دنبال کنند و با نگاه وسیع مسائل مناطق
پیگیری شود.
اســتاندار یزد افزود :باید شرایط در مناطق
حاشین نشین و کم برخوردار همانند دیگر
محالت شهر از همه امکانات و خدمات زیر
بنایی بهره مند شوند و به گونه ای که دیگر
عنوان حاشــیه نشینی به این مناطق اطالق
نشــود .وی ادامه داد  :باید شرایط بهبود و
ارتقای محالت در دســتور کار استان قرار
گیرد.

هشتمین المپیاد ورزشی محالت یزد
مجازی برگزار میشود

امیرحسین حائری زاده ســرویس استان ها //سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شــهرداری یزد از برگزاری مجازی هشتمین
المپیاد ورزشی محالت شهر میراث جهانی در قالب  ۱۴۷رویداد
ورزشی خبر داد.

بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ عباس مالزینلــی در جمع
خبرنــگاران از آغاز برگزاری هشــتمین المپیاد ورزشــی
محالت شــهر میراث جهانی به صــورت مجازی در ایام اهلل
دهه فجر خبــر داد و گفت :این رقابتها که با هدف نهادینه
شدن ورزش در بین خانوادههای یزدی ،تحرک بیشتر آنها در
جریان زندگی شهرنشــینی و ارتقای نشاط اجتماعی برگزار
میشــود ،امسال با توجه به شــرایط خاص ناشی از شیوع
کرونا به صورت مجازی برگزار میشــود.وی با بیان این که
این رقابتها خانواده محور و فاقد هر گونه محدویت ســنی
اســت ،گفت :برای این دوره از رقابتها  ۳۹رشته ورزشی
ویژه آقایان و  ۳۸رشــته ورزشی ویژه بانوان در نظر گرفته
شده که در قالب برگزاری  ۱۴۷رویداد ورزشی برگزار خواهد
شد.مالزینلی با اشاره به پیشتازی یزد در تدوین پروتکلهای
برگزاری المپیادهای ورزش محالت در کشور ،گفت :امسال
نیز پروتکل خاص برگزاری مجازی این رقابتها تهیه شده
که از طریق وب سایت  FARHANG.YAZD.IRدر اختیار
عموم عالقمندان جهت شــرکت در این رقابتها قرار گرفته
است.
وی با بیان این که سال گذشته بیش از  ۱۸هزار شهروند یزدی
در هفتمین دوره این المپیاد شــرکت داشتند ،ابراز امیدواری
کرد که امســال با توجه به برگزاری ایــن المپیاد به صورت
مجازی شاهد اســتقبال بیشتر یزدیها در رقابتها باشیم و با

توجه به برگزاری اغلب رشــتههای این مسابقات به صورت
آفالین ،عالقمندان فیلمهای خود را مطابق با چارچوبهای
تعیین شده تهیه و دبیرخانه المپیاد ارسال کنند.
این مســئول از اختصاص حدود  ۶۰۰مــدال و جمع ًا ۱۲۰
میلیون تومــان جایزه نقدی برای توزیع بین برگزیدگان خبر
داد و گفت ۲۴ :هیات ورزشــی در برگزاری این مســابقات
همکاری داشتند و  ۸۰نفر در برگزاری این المپیاد مشارکت
مستقیم دارند.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در پایان
با اشــاره به برگزاری اختتامیه این دوره المپیاد ورزشی در
 ۲۴اســفندماه مصادف با مبعث حضرت رســول اکرم(ص)،
خاطرنشان کرد :بالفاصله پس از پایان این دوره از مسابقات،
دومین دوره پارا المپیاد ورزش محالت یزد که ســال گذشته
 ۳۰۰یزدی در قالب چهار رشــته در آن به رقابت پرداختند،
برگزار میشود«.محمدفاضل یوسفی» معاون ورزش سازمان
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد نیز در این نشست
ضمن ارائه توضیحاتی در مورد رشتههای ورزشی این دوره
از المپیاد ،گفت :تنها رقابت رشــتههای شــطرنج ،پزشکی
ورزشــی ،دارت ،گراش رویال و پانتومیم به صورت آنالین
برگزار خواهد شــد.وی با اشــاره به انتخاب یزد به عنوان
پایلــوت المپیاد ورزش محالت مجموعهی کالنشــهرهای
کشــور ،اظهار کرد :دســتورالعمل برگزاری مرحله کشوری
المپیاد ورزش محالت در بهمنماه جاری در یزد تهیه خواهد
شــد و امیدواریم از سال آینده و به صورت دو ساالنه شاهد
برگزاری مرحله کشوری این رقابتها نیز باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور مطرح کرد

حل مشکل قطع همزمان برق و آب در اهواز

حسن سیالوی سرویس استان ها //مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور
با اشاره به اقدامات انجامشده در رفع مشکالت کمفشاری آب شهری اهواز
گفت :در اهواز دیگر شاهد اتفاق قطع آب به دلیل قطع برق نخواهیم بود.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ حمیدرضا جانباز در حاشیه آغاز پروژه ارتقا
و توسعه تصفیهخانه فاضالب غرب اهواز اظهار کرد :ویژگی تصفیهخانه
بزرگ غرب اهواز این اســت که در این پــروژه از اعتبارات فاینانس
خارجی بهرهمند شده است و جزو معدود پروژهها در سطح کشور است
که با توجه به تحریمهای ظالمانه و عدم تمایل سرمایهگذاران خارجی،
همه مراحل اجرای کار آن تمام شده است.وی افزود :موفق شدیم طرف
چینی را که به عنوان سرمایهگذار  ۸۵درصد سرمایهگذاری کرده است،
پای کار بیاوریم؛ مجوزهای داخلی اخذ شــده و گروه کنسرسیوم بسیار
قوی در ســطح کشور جمع شده است و بخشی نیز از پیمانکاران استان
خوزستان هستند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور تصریح کرد :در
این پروژه ،حدود  ۵۰هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش تصفیهخانه
فاضالب در نظر گرفته شــده اســت و در فاز بعدی ،به  ۶۸۵هزار نفر
جمعیت و با روش بسیار پیشرفته تصفیه فاضالب ،سرویس خواهد داد و
بخش عمدهای از مشکالت غرب اهواز به سرانجام میرسد.وی در پاسخ
به طرح این مساله که آب آشامیدنی در خیابانهای بعضی از مناطق سطح
شــهر اهواز بیش از دو سه روز است که قطع شده است ،گفت :واقعیت
مطلب این است که شرایط شهر اهواز با توجه به توپوگرافی و مسطح بودن
شهر ،با شهرهای دیگر متفاوت است؛ تأمین فشار در این شهرهای مسطح
مثل سایر شهرهای دارای ارتفاع نیست.جانباز با اشاره به روشهای تأمین
فشار افزود :در این زمینه یا باید مخازن هوایی نصب کنیم که در مقیاس
کالنشــهرهای با جمعیت چند میلیون نفری این اتفاق نمیافتد ،بنابراین
ما تعداد زیادی ایستگاههای پمپاژ و بوسترپمپهایی داریم که در سطح
شهرهای مسطح نظیر اهواز ،تأمین فشار میکنند.مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب کشور گفت :بخشهایی از شبکه فاضالب ،نیازمند بازنگری
است .در واقع در سیستم آبرسانی باید حلقههای تأمین آب داشته باشیم.
بعض ًا این حلقهها مختل میشوند.وی با اشاره به مشکالت قطع آب در
شهر اهواز افزود :حتم ًا همکاران من با اخباری که از طریق رسانهها به
آنها منتقل میشود ،تمام تالش خود را نسبت به رفع این نواقص میکنند.
جانباز تصریح کرد :البته در ســالهای گذشته شاهد اقدامات خوبی در
زمینه آبرسانی شهر اهواز بودهایم و بزرگترین این اقدامات این است که
توانستیم طرح آبرسانی غدیر را به اهواز برسانیم .غرب و شرق رودخانه
کارون و ایستگاههای پمپاژ بهروز شدهاند و در اهواز دیگر شاهد اتفاق
قطع آب به دلیل قطع برق نخواهیم بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت :اکنون تصفیهخانه شماره دو
اهواز مجهز است تا هر قطعی برق احتمالی را مدیریت کند ولی مناطقی
از شــهر احیان ًا مشکل کمفشاری دارند که همکاران ما در تالش هستند
این مشــکالت را رفع کنند.صادق حقیقیپور مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب خوزستان نیز اظهار کرد :امسال ،ســال ویژهای برای شرکت

آب و فاضالب بود .از ابتدای سال که بحث یکپارچهسازی شرکت آب
و فاضالب شهری و روستایی و بحث غیزانیه پیش آمد ،مشخص بود که
امسال برای همکاران ما در شرکت آب و فاضالب خوزستان ،سال بسیار
حساس و پرکاری است.
وی افزود :مشکالتی در خصوص آب روستایی و آبگرفتگی پاییز امسال
در اهواز و برخی شــهرهای استان به وجود آمد و بر خود الزم میدانم
بابت زحمات همه همکاران تشــکر کنم و زحمات آنها همچنان ادامه
خواهد داشت.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان گفت :امسال
از لحاظ کاری و مالی سال سختی برای ما بود و اگر مساعدت و تالش
همکاران ما نبود ،اکنون اینجا نبودیم و از طرف دیگر در توسعه پروژههای
فاضالب خوزستان نیز سال درخشانی داشتیم.وی با بیان اینکه یکی از
آرزوهای دیرینه مردم اهواز و خوزستان جلوگیری از ورود فاضالب به
رودخانه کارون است ،افزود :در سالهای گذشته تصفیهخانه شرق اهواز
را افتتاح کردیم اما به دالیل مختلف نتوانستیم خوراک تصفیهخانه را آماده
کنیم اما با مساعدت اســتانداری و نمایندگان خوزستان ،امید است در
اسرع وقت تصفیهخانه شرق را در بحث خوراک ،مکانیزم و دفع پساب
آن تکمیل کنیم.حقیقیپــور در خصوص پروژه تصفیهخانه غرب اهواز
گفت :عملیات اجرایی تصفیهخانه بــزرگ غرب اهواز با ظرفیت ۱۰۲
هزار مترمکعب در شبانهروز با هزینه حدود  ۴۰میلیون یورو آغاز شده
است.وی با بیان اینکه توســعه و بازسازی تصفیهخانه قدیم با ظرفیت
 ۴۵هزار مترمکعب در شبانهروز نیز انجام میشود ،تصریح کرد :ظرفیت
این تصفیهخانه به  ۶۰هزار مترمکعب در شبانهروز میرسد.مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب خوزستان گفت :یکی دیگر از مشکالت شهر اهواز
وجود ایستگاههای پمپاژ متعدد و بزرگ است .در طرح تصفیهخانه غرب
اهواز ،ســه ایستگاه پمپاژ بزرگ در منطقه غرب داریم که توسط همین
گروه مشــارکت اجرایی خواهد شد.وی در خصوص منابع و اعتبارات
اختصاصیافته از سوی مقام معظم رهبری برای فاضالب شهر اهواز بیان
کرد :با پکیج  ۵۰میلیون یورویی در امسال و سال آینده و کار با قرارگاه
خاتماالنبیا ،به طور دقیق نقاط حســاس شهر اهواز را نشانه گرفتهایم.
وی با بیان اینکه شهر اهواز حدود  ۱۴۰منهول پمپ دارد ،گفت :یکی از
دالیل پسزدگیها یا باال بودن سطح فاضالب در خطوط لوله ،به دلیل
تعدد این منهول پمپها اســت که با سازههای غیراستاندارد و برای دفع
موقت فاضالب تعبیه شده بودن اما بعضا عمر طوالنی دارند و این باعث
میشــود که با اندک اتفاقی که در اهواز رخ بدهد از جمله با قطعی برق
یا شکستگی ساده ،با مشکالت عظیم مواجه شویم و از این بابت اجرای
کلکتورها بسیار مهم و با اهمیت است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خوزســتان ادامه داد :ایستگاههای
پمپاژی که احداث میکنیم به غیر از اینکه در مکانیزم دفع فاضالب کمک
خواهد کرد بار اضافی که روی شبکه فاضالب در مواقع بارندگی ایجاد
خواهد شــد نیز میتواند موثر باشد.وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در
بودجه امســال برای آب فاضالب خوزستان خواهد افتاد ،گفت :برای
خوزستان و شهرهایی مانند آبادان ،خرمشهر ،مسجدسلیمان و شادگان
نیز خبرهای خوبی در راه اســت و امید است که تحول جدی در بحث
فاضالب استان مخصوص ًا در مناطق جنوبی ایجاد شود.حقیقیپور افزود:
به غیر از تصفیهخانه غرب اهواز ،پنج تصفیهخانه دیگر نیز در شهرهای
آبادان ،خرمشهر ،شادگان ،ماهشــهر و بندر امام در دست کار داریم که
در مراحل پایانی هســتند و پیشرفت مناسبی دارند .با حل شدن برخی
مشکالت کوچک ،به زودی تصفیهخانه شادگان نیز وارد مدار میشود و
تا پایان دولت دو تصفیهخانه دیگر را نیز وارد مدار میکنیم.وی گفت :در
شهرهای بهبهان ،شوش ،بستان ،و اندیمشک نیز پنج تصفیهخانه دیگر با
ارزش  ۷۰میلیون یورو در نظر گرفتهایم که همه کارهای آن انجام شده
و منتظر نهایی شدن فاینانس آنها هستیم که با اقداماتی که در مجلس
صورت گرفته ،در مسیر نهایی شدن قرار بگیرد.
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طالعبینی
فروردین :

منفیبافی را کنار بگذارید و دستاوردهای خود در
زندگی را نادیده نگیرید .یکی از اعضای خانواده به
کمک شما میآید و از این کمک ،سود خوبی روانه
جیبتان میشود .این شرایط را به خاطر داشته باشید و در اولین
فرصتی کمک این فرد را تالفی کنید .روحیهای خوشبرخوردی
دارید و سخنور خوبی هستید ،اما این تواناییها را نادیده میگیرید.
انسان حساس و زودرنجی هســتید و از رفتار و گفتار اطرافیان
یدلیل ناراحت میشوید .ادامه این روحیه شما را به فرد منزوی
ب
تبدیل میکند که کســی عالقهای به رابطه با شما ندارد ،در نتیجه
از امروز تصمیم بگیرید که این رفتار را کنار بگذارید و به راحتی
از برخورد اطرافیان آزردهخاطر نشوید .عالقهای به بودن در کنار
اعضای خانواده نشــان نمیدهید و فرد محبوبی درمیان اعضای
خانواده نیســتید ،دوری از خانواده به صالح شما نیست و امروز
فرصتــی را برای بودن در کنار اهل منــزل اختصاص دهید و از
امروز به بعد ،رفتاری مهربانانه را با آنها در پیش بگیرید .همسر یا
عشقزندگیتان امروز رفتار ناپسندی را با شما در پیش میگیرد.
قزندگیتان اجازه دهید
از این رفتار به ایشان خرده نگیرید و به عش 
در آینده این رفتار ناپسند را جبران کند .فرصتی از روز را به انجام
کارهای موردعالقهتان اختصاص دهید.
اردیبهشت :

از بیماری مزمنی رنج میبرید و این بیماری امروز
وخیمتر میشود .در چنین شرایطی بیش از حد به
خودتان فشار نیاورید و با استراحت فکری به حال
درمان این بیماری بردارید .به خاطر داشــته باشید که راه پول و
ثروت از میان تالش و کوشش میگذرد .برای حل مشکالت یکی
از اعضای خانواده پا پیش بگذارید.
خرداد :

اجازه ندهید احساسات بر شما غلبه کند و با عقل
و منطق تصمیم بگیرید .برای موفقیت و پیشرفت،
نگاه خود را به زندگی تغییر دهید.
تیر :

انســان پرکاری هســتید و لحظهای دست از کار
و تالش بــر نمیدارید ،اما کار زیاد برای شــما
نگرانیهای بیشتری به دنبال دارد و امروز بیشتر از
همیشه مضطرب و نگران هســتید .قبل از اینکه این رویکرد کار
دستتان بدهد ،تعادل بیشتری میان کار و تفریح برقرار کنید و به
خودتان کمی استراحت بدهید .فردی از شما درخواست پول دارد،
اما مطمئن باشــید پولی که به وی قرض میدهید را هرگز بازپس
نخواهد داد.
مرداد :

اهل ورزش و تفریح هستید و امروز فرصت الزم
برای کارهای موردعالقهتان را پیدا میکنید .پولی
به دستتان میرسد و اوضاع مالیتان بهبود پیدا
خواهد کرد .موفقیت مهمی در انتظار شــما است و حواستان را
حسابی جمع کنید و به فکر شکار لحظهها باشید .از یکی از دوستان
صمیمی خود خبر ندارید و حسابی دلتنگاش شدهاید.
شهریور :

اعضای خانواده امروز دردســرهای زیادی برای
شما درست میکنند .اجازه ندهید این وضعیت ادامه
پیدا کند و در آینده به گونهای با آنها رفتار نمایید که
از عهده حل مشکالت شخصیشان برآیند .با محبت
و انساندوستی ،دامنه دوستانتان را افزایش دهید .عشق و محبتی
که به همسر یا عشقزندگیتان دارید را ابراز کنید و مطمئن باشید که
با عشق دوطرفهای سروکار دارید.
مهر :

انســان باتجربهای هســتید و نظرهای مفید و
سودمندی دارید ،اما نظرهای خود را درمیان جمع
ابراز نمیکنید و این وضعیت باعث شده تا اطرافیان
حساب باز نکنند .ادامه این شرایط

آنگونه که انتظار دارید روی شما
اصال به صالح شما نیست و از امروز به خودتان قول بدهید که با
صدایی بلند و رسا نظرهای خود را اعالم کنید و اطرافیان را از این
نظرهای مفید بهرهمند سازید.
آبان :

سفری غیرمنتظره انتظار شما را میکشد ،اما بهتر
اســت که دور این سفر را خط بکشید ،چرا که نه
تنها به شما خوش نمیگذرد ،بلکه خطری نیز در
کمین شما اســت .مدت زیادی است که از کسی پول گرفتهاید و
شرایطی برای پرداخت بدهی خود پیدا نکردهاید ،امروز سایه همای
سعادت بر سر شما میافتد و پولی به دستتان میرسد .با این پول،
سانداز و صرفهجویی
بدهیهای خود را صاف کنید و در آینده راه پ 
را در پیش بگیریــد و بهگونهای زندگی کنید که دیگر قرض باال
نیاورید.
آذر :

پرخوری را کنار بگذارید و رژيمغذایی سالمی را
در پیش بگیرید .پــدر یا مادر یا یکی از بزرگان
فامیل امروز از در نصیحت با شما وارد میشود.
قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی ،جوانب کار را حسابی بررسی نمایید.
یکی از دوستان قدیمی امروز برنامهای خاص تدارک دیده تا به شما
ثابت کند که همیشه به فکرتان است.
دی :

بیماری که به آن گرفتار هستید برطرف خواهد
شــد .به لحاظ مالی روز خوبی را در پیش دارید
و از جایی که حتی فکرش را نمیکردید ،پولی به
دستتان میرسد .این پول نگرانیهای مالی شما را خاتمه میدهد
و زمینه ثبات مالیتان را در آینده فراهم خواهد کرد .سری به یکی
از دوستان قدیمیتان بزنید که مدتی است از ایشان خبر ندارید.
بهمن :

برای رســیدن به آرامش ،قســمتی از روز را با
دوستان و آشنایان ســپری کنید .گوش شما به
پندواندرز اطرافیان بدهکار نیست و نصیحتهای
اطرافیان را به کار نمیگیرید ،به خاطر داشــته باشید که اطرافیان
صالح شــما را میخواهند و نصیحتهای ایشان را گوش کنید.
روز خلوتی را در پیش دارید و فرصتی برای تفریح پیدا میکنید.
قزندگیتان امروز هر کاری که از دستش بر میآید را
همسر یا عش 
برای خوشحالی شما انجام خواهد داد.
اسفند :

از اعتمادبهنفس و انرژی سرشاری که دارید ،نهایت
استفاده را ببرید .بیشتر از همیشه به فکر صرفهجویی
سانــداز باشــید .رازی در دل پنهــان دارید و
وپ 
میخواهید این راز را با یکی از آشنایان درمیان بگذارید ،اما بهتر
است فکر چنین کاری را از سر بیرون کنید و این راز را برای همیشه
در سینه خود سربهمهر نگه دارید.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام حسن (ع)  :هیچ چیز مانند خوش خلقی زندگی را شیرین نمی کند

( روضه بحار ج  2ص )111

دوشنبه  13بهمن 1399
 18جمادی الثانی 1442
سال بیستم شماره 3529

شهرستان شدن فین به چه قیمتی ؟
سعیده دبیری نژاد /دریا

Dabiri_ 91@yahoo.com

گروه گزارش  //چند روزی اســت خبری از
سوی استانداری هرمزگان منتشر شده است
مبنی بر اینکــه بخش فین تا پایان دولت ،به
شهرستان ارتقا می یابد.

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور
دارای ضریب کیفی  45و رتبه ششم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :

اینستاگرام Rooznameh_darya :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
یزد امیرحسین حائری زاده
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۲۱۱۴۸۷۰۰۹
بوشهر مهران سلطانی نژاد

شــهر فین مرکز بخشی به همین نام یکی از
بخش های تابعه شهرســتان بندرعباس است.
این شــهر از ســال  1376به تصویب هیئت
دولت از روستا به شــهر تبدیل شده است.در
دیداری که فریــدون همتی جمعه  10بهمن از
این منطقه داشته است و در میان مردم روستای
رضوان و سرزه برای تامین آب شرب رضوان
و روســتاهای همجوارآن  ،دســتورهای الزم
به شــرکت آب و فاضالب داده شــده است .
شــاید این خبر در وهله اول بســیار جذاب و
خوشحال کننده به نظر برسد ،چه برای اهالی که
در ایــن منطقه زندگی می کنند و برای همه هم
اســتانی هایمان  .همین خوشحالی در انتقال و
انتشار به سرعت این خبر در گروه های خبری
و خانوادگی و دوستانه کام ً
ال مشخص بود.اما
مطلبی که باید در این میــان به آن توجه کرد
این است که شهرستان شدن یک منطقه به چه
قیمیتی؟!
در وهله اول باید بگوییم برای تبدیل شــدن
یک روستا به بخش و بعد ازآن شهر و شهرستان
باید آن منطقه ویژگی هایی داشــته باشد .حال
باید دید شهرســتان شــدن از نگاه قانون چه
تعریفی دارد و یک بخش برای تبدیل شــدن
به شهرســتان می بایســت حائز چه شرایط و
ویژگــی هایی باشــد .طبق مــاده  7قانون
تعاریف و ضوابط تقســیمات کشوری مصوب
 ، 1362/2/15شهرستان عبارتند از « :واحدی
از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین
که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از
نظر عوامل طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود
آورده اند»
تبصره  -1حداقل جمعیت شهرستان با در نظر
گرفتن وضع پراکندگی واقلیمی کشــور به دو
درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می شود:
الف -تراکم زیاد  120000نفر
ب -تراکم متوسط  80000نفر
تبصره  -2در نقاط کم تراکم  ،دور افتاده ،مرزی،
جزایری و کویری با توجه به کلیه شرایط اقلیمی

 ،سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی تا حداقل 50
هزار نفربا تصویب هیئــت وزیران و در موارد
اســتثنایی با تصویب مجلس شورای اسالمی
می توانــد کمتر از  50هزار نفر باشــد.فین با
جمعیت 17هزار نفری در فاصله  95کیلومتری
و در قسمت شمال غربی و در جاده بندرعباس
– حاجی آباد واقع شده است.
محصور شدن فین در میان دیواره کوهستانی
و فاصله آن از دریا باعث شــده است که آب
و هوای گرم و خشک داشــته باشد .در واقع
فین یکی از گرمترین مناطق اســتان هرمزگان
در فصل تابســتان اســت .اما به دلیل وجود
چشمههای آب شرب و حفر قنات از روزگار
گذشــته ،این منطقه سرسبز بوده است .به ویژه
وجود گونههای متعدد نخل در این منطقه ،فین
را به نخلستان انبوهی تبدیل کرده است .اما برای
تغییر وضعیت یک شهر یا منطقه فقط جمعیت
آن مالک است؟
شــاید به جرات بتوان اظهار داشت که امروزه
تعریف جامع و واحدی برای یک شهر که بتواند

,,

شهری که با وجود  17روستا که در بسیاری
از منابع از این تعدا بیشــتر هم ذکر شده است،
یک داروخانه شبانه روزی ندارد .یک درمانگاه
مجهز ندارد .بســیاری از روســتاها به دلیل
صعب العبور بودن باید به ســختی مریض و یا
زنان باردار را به فین برســانند ،که معمو ًال به
دلیل نبود پزشک و یا در برخی موارد به دلیل
بدحال بــودن بیماران و نبــود امکانات کافی
مجبور به انتقال به بندرعباس می شوند .در این
میــان و در فاصله  50کیلومتری تا بندرعباس
ممکن است هر اتفاقی برای افراد بیفتد.
با وجود رفت و آمــد زیاد و جمعیتی که در
آخر هفتــه ها تعداد آن هــا افزایش می یابد
وجود کشــاورزی و معادن در شهر فین هنوز
جاده اصلی این منطقه نامناسب بوده و آسفالت
مناسبی ندارد .بالغ بر  5سال است که قسمتی از
جاده از دوراهی جاده اصلی ،تا روســتا سرزه
جاده تعریض شده است .اما بعد از آن که جاده
پر پیچ و خم و بســیار وضعیت نامطلوبی دارد
نیمه کاره رها شده است .همین امر باعث شده

بسیاری از روستاها به دلیل صعب العبور بودن باید به سختی
مریض و یا زنان باردار را به فین برسانند ،که معموال ً به دلیل
نبود پزشک و یا در برخی موارد به دلیل بدحال بودن بیماران
و نبود امکانات کافی مجبور به انتقال به بندرعباس می شوند
تمامی جهات و ویژگی های شهرهای بسیاری
از مناطق دیگر را داشته باشد  ،نتوان ارائه داد.
چرا که این پدیده تبعیت از یک نظام اقتصادی
و یا اجتماعی واحد و همسانی را نداشته و در
کشور ما نیز طی  2دهه گذشته انجام آن بیشتر
به مســایل و بهره برداری های سیاسی وابسته
بوده است.
همانطور که گفته شــد شاید برای کسانی که
از دور این خبر را می شــنوند بســیار مسرت
بخش باشــد .اما برای فردی مانند من که رفت
و آمد زیادی به این منطقه دارد و مشکالت را
از نزدیک لمس می کند رضایت بخش نباشد.
همانطور که گفته شد روستای فین از سال 76
به شهر تبدیل شده است  .اما در این سال های
طوالنی چه تغییرات اساسی در این بخش اتفاق
افتاده است ؟ جز تغییر یک نام.

است که در طول ســال تصادفات زیادی رخ
بدهد و بســیاری از افراد به دلیل وضعیت بد
جاده جان خود را از دست بدهند .یکی دیگر از
امکانات اولیه که دغدغه بسیاری از افراد است
نبود آب شرب اســت که با گذشت سال های
زیادی از مطالبه هنوز این امر میسر نشده است .
امــا یکــی از ویژگی های مهم شــهر فین با
دارا بودن فضای وسیعی از نخلستان متراکم و
خیابانهای عموم ًا عاری از بدنه ساختمانی به
عنوان یکی از نمونههای نادر و واقعی باغشهر
در سطح کشور است.
وجــود نخلســتان های متراکــم وهمچنین
چشــمه های متعدد آب وچربه (آبشار) حمام
فین با قدمت دوره قاجاریه ،در این شــهر قرار
دارد .این حمام در شمال شرقی شهر فین و در
نزدیکی استخر فین واقع شده است.بنای اولیه

ویروس جهش یافته ؛ دغدغه ی جدید کرونایی برای ایران
فاطمه هوشنگی /دریا
gmail.com

@ fatemeh.hooshangi747

گروه گزارش  //در شرایطی که پیشتر مسئوالن دولت انگلیس
اعالم کرده بودند که ویروس جهش یافته کرونا در این کشــور،
عالیم بالینی شدیدتری ندارد ،اما حاال اعالم کرده اند که یافته های
قبلی شان غلط بوده است.

کردند که هم بیماریزایی این ویروس باالتر است و هم مرگ و میر آن.
البته این جهش فقط مختص اروپا نیســت ،بلکه در هر اقلیمی میتواند
اتفاق بیافتد.چند روز قبل ،بوریس جانسون ،نخست وزیر انگلیس هشدار
داد که «شواهد نشان میدهد گونه انگلیسی کرونا ،مرگبارتر از ویروس
اصلی است .این اظهارنظر ،خالف گفته های قبلی نخست وزیر این کشور
است .همچنین انگلیس متهم است که حداقل سه ماه ،وجود نوع جهش
یافته کرونای انگلیسی را از رسانه ها و افکار عمومی پنهان کرده است.
از آنجا که کرونای انگلیسی ،قدرت سرایت باالتری دارد ،در نتیجه آمار
مبتالیان و آمار مرگ و میرها را نیز افزایش می دهد .یعنی با باال رفتن
آمــار مبتالیان ،قطعا احتمال افزایش مرگ و میرها نیز باالتر می رود.
شدت بیماری در نوع جهش یافته انگلیسی کرونا نیز بیشتر است .یعنی
در گذشته تصور می شد که فقط قدرت سرایت این ویروس بیشتر است،
اما حاال بر اساس پژوهش هایی که در محافل علمی انگلیس انجام شده
اســت ،به این نتیجه رسیده اند که میزان کشندگی این گونه جهش یافته
بیشتر از نمونه اولیه کرونا است.

ردپای این ویروس جهش یافته در ایران هم روز به روز بیشــتر دیده
می شود .این دغدغه جدید نظام سالمت می تواند آینده کنترل کرونا در
ایران را با چالش جدی مواجه کند .احتمال گردش ویروس انگلیسی در
کشور میتواند همه را غافلگیر کند .کادر درمان واقعا خسته اند و فشار
زیادی را در  ۱۱ماه گذشــته تحمل کردهاند.به همین دلیل نباید از رصد
هوشمند ،لحظهای غفلت شود .استانهایی که مرزی هستند یا مرزهای
هوایی دارند و در مرکز کشور هســتند ،باید به شدت کنترل شوند .در
مناطقی که مرز زمینی ،دریایی و هوایی وجود دارد ،باید به شدت مراقبت
شــود چراکه اگر خدای ناکرده این ورودیها کنترل نشوند و ویروس
جهش یافتهای از یک منطقه دیگر به کشور وارد شود ،دچار معضالت
احتمال ابتال به ویروس جهش یافته کرونا در میان کودکان
جدی در مدیریت آینده بیماری میشویم.
بیشتراست؟
شدند
دروغ های کرونایی که آشکار
این نوع جهش یافته ویروس کرونا که اولین بار در انگلیس مشــاهده
باالخره اثبات شد که انگلیسیها دروغ گفتند که قدرت سرایت ویروس اســت ،طبق پژوهش های علمی ،قدرت سرایت باالتری تا  70درصد
جهش یافته فقط  ۷۰درصد باال رفته اســت ،بلکه بعد از مدتها اعالم بیشتر از نمونه اولیه دارد .عالوه بر آن ،نوع جهش یافته کرونای انگلیسی

استاندار هرمزگان در دیدار با رئیس سازمان دارالقرآن کشور تاکید کرد

به نســبت کرونای چینی ،افراد زیر  15سال را بیشتر درگیر می کند .به
همین دلیل ،میزان ابتالی افراد کم ســن و سال به ویروس جهش یافته
انگلیسی بیشتر از قبل است .البته اینکه می گوییم نوع جهش یافته کرونای
انگلیسی به نسبت نمونه قبلی ،کودکان را بیشتر درگیر می کند ،به این معنی
نیست که کودکان بیشتر از بزرگساالن به کرونای انگلیسی مبتال می شوند.
همچنین عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت :اخیرا تعداد بیشتری
از کودکان به کرونا مبتال شــده اند که می تواند ناشی از وجود ویروس
جهش یافته باشد اما میزان مرگ و میر کودکان مبتال به کرونا نسبت به
قبل بیشتر نشده است  ..دکتر حمید عمادی کوچک با بیان اینکه اخیرا
تعداد بیشتری از کودکان به کرونا مبتال شده اند که می تواند ناشی از وجود
ویروس جهش یافته باشــد اما میزان مرگ و میر کودکان مبتال به کرونا
نسبت به قبل بیشتر نشده است اظهار داشت :تنها راه این است که افراد
ماسک بزنند و به هیچ عنوان عادی انگاری صورت نگیرد .فکر نکنند
چون آمار ابتال به کرونا پایین آمده پس کرونایی وجود ندارد.این ویروس
هیچ تفاوتی به لحاظ ساختاری با کرونا ندارد و فقط قدرت سرایت آن
بیشتر است اما در عین حال همانند کوه یخی است که فقط نوک کوه از
آب بیرون آمده و هنوز تمام کوه باال نیامده است لذا مشخص نیست که در
آینده چه تعداد افراد مبتال خواهند شد؛ لذا توصیه هایی که به خانواده ها و
افراد می توان داشت این است که همان پروتکل های بهداشتی را رعایت
کنند ،ماسک بزنند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

شهرداری جناح در نظر دارد به موجب بند ه تبصره  1قانون بودجه کل کشور از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به اجرای
پروژه آســفالت معابر شهر جناح مطابق جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irاقدام نماید.
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)  :از تاریخ  99/11/12ساعت 10صبح تا تاریخ  99/11/20ساعت 19
آخرین مهلت ارسال و بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  :تاریخ  99/11/30ساعت . 19
قرائت پیشنهادات  :تاریخ  99/12/02ساعت  9صبح .
عنوان پروژه
آسفالت معابر شهر جناح

مبلغ برآورد پایه ( ریال) محل اجرای پـروژه
5.020.000.000

معابر شهر جناح

رشتـه و رتبه

مدت انجام کار

رشته  :راه و باند
رتبه  :حداقل 5

مقدارکار
(متر مربع)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( ریال )

 3ماه

9467

251.000.000

سایر شرایط:

 -1مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به یکی از صورت های واریز نقدی به شماره حساب  214855932نزد بانک کشاورزی بنام سپرده شهرداری جناح
یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول می باشد -2 .برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه 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.
 -4به پیشنهادات مبهم  ،مشروط  ،بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
شماره فراخوان پروژه آسفالت معابر شهر جناح در سامانه ستاد 2099092396000012 :

شهرداری جناح

این اثر تاریخی مربوط به دوره قاجاریه میباشد
که در آن دوره فاقد سقف بوده ،و جوهای آبی
که در میان نخلســتان ها و خانه ها می گذرد،
طبیعتی بکر و منحصر به فرد را ساخته است .
باغ شهر فین این پتانسل را دارد که که با ایجاد
خانه های بومگردی و زیر ساخت های الزم و
استفاده بهینه از این طبیعت هر ساله گردشگران
زیادی را به خود جذب کند.
اما مســوالن شهر فین و استانی تا به حال به
این وجهه از شهر فین هیچ توجه ای نداشته اند
و روز به روز مــکان های تاریخی مانند قلعه
فین که به دلیل مرمت نشــدن و رها شدن که
جز آثار تاریخی ثبت شــده می باشد در حال
نابودی اســت .حتی مکان مشــخصی برای
راهنمایی و پاسخگویی طبیعت  ،مکانی برای
سکونت و  .....وجود ندارد .سال های دور فین
با نخلستان های آن شــناخته شده بود .شغل
اصلی مردم داشتن نخلستان ها برداشت خرما
و محصوالت مرتبط با آن و فروش آن بود  .اما
امروزه بسیاری از افراد نخلستان های خود را
رها کرده اند و به شهر آمده اند  .وقتی پرس و
جو می کنم متوجه می شوم که نیروی کار برای
نگهداری ،آب دادن ،برداشت و بسته بندی خرما
در این شهر وجود ندارد .
یکی از بزرگترین مشــکل نخلداران در این

منطقه است .به دلیل وجود نخلستان ها در این
منطقه از قدیم االیام بافت محصوالت حصیری
برای اســتفاده روزمره خود افراد مرسوم بوده
اســت .اما در حال حاضر این محصوالت به
صورت صنایع دستی با بهترین کیفیت عرضه
می شود.
بســیاری از بانوان با تلفیق به صورت مدرن
توانســته اند محصــوالت بــه روزی را ارائه
دهند  ..اما میراث فرهنگی ،شهرداری ،شورای
شهر و یا هر ارگان دیگری مکان مناسبی برای
فــروش این محصوالت ویا ســاماندهی این
هنرمندان در اختیار افراد قرار نداده اســت و
همین امر باعث شده که صنایع دستی هم در این
منطقه رو به فراموشی برود.
بخش فین با وجود کشاورزی  ،زندگی خود
بومی ها رفت و آمد زیاد از بندرعباس به این
شهر و دادو ستدها ی فراوان اما عابر بانک در
این منطقه یک یا دو عدد به چشــم می خورد.
شاید مشکل پیش پا افتاده ای به نظر برسد اما
وقتی در عمق روزمرگــی های آن خطه قرار
داشته باشی متوجه می شویم .
هنــوز راه ارتباطی بســیاری از روســتاها
صعب العبور است و به سختی رفت و آمد می
شود .و هزار حرف نگفته دیگری از مشکالت
مردم شهرفین و روستاهای آن وجود دارد .که

آیا با ارتقا به شهرستان شدن مرتفع می شود؟
چرا در این ســال ها که فین دیگر روستای
کوچک و دور افتاده ای نبود حتی کوچکترین
تغییری در این منطقه بوجود نیامد؟
مسئولینی که هر از گاهی برای بازدید آمدند و
رفتند!
بــه دلیل نبــود کار بســیاری از جوانان و
خانواده ها از فین کوچ کرده اند به شهربندرعباس
یا دیگر شهرها و روستاها رفته اند اگر مسولین
در این سال ها توانسته بودند با پتانسیل در زمینه
معدن ،کشاورزی ،ایجاد کارخانه  ،گردشگری
و صنایع دستی و .....وجود دارد اشتغال ایجاد
کرده بودند از کوچ افراد جلوگیری می شد.چه
تضمینی وجود دارد که باز هم شهرستان شدن
فقط یک اسم نباشد.
یک روســتای بــزرگ و با امکانــات اولیه
خوب بودن بهتر از یک شهرستان بدون امکانات
است.
آیا تغییر در یک منطقه مالک آن فقط در تعداد
جمعیت آن است؟!!شهرســتان شــدن به چه
قیمت؟!!
کاش قبل از بازدید اســتاندار و قول به مردم
برای شهرســتان شــدن  ،بازدیــدی به عمل
می آمد و مشکالت آنان مانند جاده و آب شرب
و یک درمانگاه رفع می کردند.

لزوم پیگیری درپرداخت تسهیالت به موسسات قرآنی هرمزگان
گروه خبر  //استاندار هرمزگان بر لزوم پیگیری آموزش عمومی و ترویج
معارف و مفاهیم قرآن کریم در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،دکتر فریدون همتی در دیدار با حجت االســام
والمسلمین مهدی اخوان رئیس ســازمان دارالقرآن الکریم کشور ،آموزش و
ترویج معارف قرآنی در جامعه را بســیار مهم برشــمرد و عنوان کرد :در این
حوزه باید عالوه بر آموزش حرفه ای و تخصصی قرآن کریم ،آموزش عمومی
و ترویج معارف و مفاهیم قرآن نیز پیگیری شود.وی ادامه داد :باید با استفاده
از روش های نوین و ابتکاری تالش کنیم که عموم آحاد جامعه با قرآن کریم

انس داشته باشند و این کار برکات بسیاری را به همراه خواهد داشت.استاندار
هرمزگان افزود :باید امکانات عمومی از جمله مساجد و مدارس در راستای
ترویج آموزش قرآن کریم به کار گرفته شوند.
همتی همچنین بر لزوم پیگیری پرداخت تسهیالت به موسسات قرآنی استان
هرمزگان تاکید کرد و بیان داشــت :با توجه به شرایط شیوع کرونا ،تسهیالت
مورد نیاز به این موسسات در هرمزگان پرداخت خواهد شد .شایان ذکر است؛
در استان هرمزگان ۳۱ ،موسسه قرآنی ۱۱۲ ،خانه قرآنی در شهرها و  ۲۴۶خانه
قرآنی در روستاها فعال است.

نکاتی که باید در جایگاه های سوخت رعایت کنیم
اسماعیل سهرابی

smail.sohrabi @ gmail.com

گروه گزارش  //جایگاههای سوخت یکی از اماکن
پرخطر ابتال به کرونا محسوب می شود و باید در
استفاده از این جایگاه ها پروتکل های بهداشتی
را به صورت دوچندان رعایت کرد تا احتمال ابتال
به کرونا در این مکان ها کاهش یابد.

براســاس گــزارش وزارت بهداشــت ،درمان
و آمــوزش پزشــکی جایگاههای ســوخت از
پرخطرترین مکانهایی هستند که میتواند ویروس
کرونا را به هشــت هزار نفر انتقــال دهند و لزوم
رعایت نکات بهداشــتی در این اماکن از اهمیت
ویژه برخوردار است .به همین دلیل انجمن علمی
آموزش بهداشــت و ارتقاء ســامت ایران ،چند
نکته بهداشــتی را که باید در زمــان مراجعه به
جایگاه های سوخت ،رعایت کرد تا به کرونا مبتال
نشویم اعالم کرده است :در هر بار مراجعه به پمپ
بنزین ها و یا ایستگاه های سی ان جی ،سعی کنید
باک خودرو خود را تا حداکثر پر کنید تا دفعات کمتر
مجبور به مراجعه برای سوختگیری شوید.همچنین
اگر با قصد ســوختگیری از منزل خارج شــدید
حتمــا با خودتــان یک عدد اســپری یــا مایع
ضدعفونی کننده ،حداقل یک جفت دستکش یکبار
مصرف و دســتمال کاغذی به همراه ببرید.هنگام
رسیدن به محل سوختگیری با هوشیاری کامل عمل
کنید و به هیچ چیز دســت نزنید .ابتدا در یکی از
دستان دستکش یکبار مصرف را بپوشید و با دست
دیگر کارت ســوخت را در محل کارت دستگاه
قرار دهید.اگر با خودتان دســتکش یکبارمصرف
نداشــتید ،اکثر جایگاه های سوختگیری دستکش
یکبار مصرف و یا کیسه فریزر آماده گذاشته اند ،
حتما از متصدیان جایگاه جای دستکش و یا کیسه
فریزرها را جویا شوید و از آن استفاده کنید.چون
پمپ بنزین و پمپ گازها از اماکن پرتردد هســتند
و احتمال آلودگی در آن زیاد اســت ،حتما قبل از
خروج از منزل پیش بینی کنید که اگر برای گرفتن
بنزین یا گاز می خواهید بروید یک عدد ماســک
یکبار مصرف یــا پارچه ای را جلــوی دهان و
بینی تان اســتفاده کنید .به طوری که کامل دهان
و بینی را پوشــانده باشد.از تماس مستقیم با دسته

نازل در جایگاه سوخت و خودداری کنید .با دست
دســتکش دار یا حداقل یک عدد دستمال کاغذی
دسته نازل را بردارید و اقدام به سوختگیری کنید.پس
از اتمام سوختگیری ،با دست بدون دستکش کارت
سوخت را از دستگاه بردارید و در جیب بگذارید.
تا حد امکان کارت را به اپراتور پمپ بنزین ندهید
و ســعی کنید خودتان شخصا کارت را به دستگاه
اخذ وجه سوخت بکشید.سپس از اپراتور بخواهید
که رمز شــما را وارد کند و یا خودتان با دســت
دســتکش دار رمز کارت خودتان را وارد کنید.در
نهایت دستکش را طوری از دستتان خارج کنید که
هیچ جای بدنتان با قســمت رویی دستکش که در
تماس با دستگاه و یا نازل قرار گرفته است ،تماس
پیدا نکند و بالفاصله دســتکش را در اولین سطل
زباله نزدیک خودتان (ترجیحا سربسته) بیندازید.
از هر دستکش یکبار مصرف فقط یکبار می توانید
استفاده کنید .اگر دســتکش همراه تان نبود حتما
دقت کنید برای برداشتن نازل سوخت گیری نیز از
یک دستمال کاغذی استفاده کنید.بالفاصله بعد از
سوختگیری و قبل از ورود به خودرو خود ،دستان
خود را با اســپری ،ژل یا مایع ضدعفونی کننده به
طور کامل آغشــته کنید تا ضدعفونی شوند .بطور
همزمان ،کارت ســوخت و کارت عابربانک خود
را نیــز ضدعفونی کنید و در طول حضور در پمپ
بنزین و بعد از آن بــه هیچ وجه صورت خودتان
را لمس نکنید.اگر هیچ ماده ضدعفونی کننده ای با
خود به همراه نداشتید ،حتما از کارکنان پمپ بنزین
وجود ماده ضدعفونی کننده در پمپ بنزین را جویا

شــوید و در صورت وجود حتما استفاده کنید.در
اولین فرصت ممکن بعد از اتمام سوختگیری دست
خود را حداقل  ۴۰ثانیه با آب و صابون بشــویید
و سپس بطور کامل ضدعفونی کنید.رئیس اتحادیه
جایگاه داران ســوخت نیز ،در خصوص رعایت
نکات بهداشتی از مردم خواست پول نقدشان را در
جایگاهها خرج نکنند .اسداهلل قلی زاده ،گفت :از
زمان شیوع ویروس بانک مرکزی دستورالعملهای
مختلفی مبنی بر دریافت نکــردن پول نقد صادر
کرده که به جایگاهها هم ابالغ شــد ،اما متأسفانه،
چون برخی بانکها همکاری الزم از بابت دریافت
پول نقد را ندارند مردم اســکناسهای خود را در
جایگاهها خرج میکنند.وی با بیان این که جایگاهها
در یک سال گذشته این موضوع را مدیریت کردهاند،
افزود :اما اگر با این منوال پیش برود ممنوعیت کامل
دریافت پول نقد در جایگاههای سوخت را اجرایی
میکنیم .رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت با بیان
این که هم اکنون نیز دریافت پول نقد از مشــتریان
در جایگاههای ســوخت ممنوع اســت ،گفت :با
این حال جایگاهها در یک ســال گذشته با مردم
همکاری کردند ،اما با توجه به افزایش مبتالیان در
بین متصدیان جایگاه ،ادامه این روند ممکن نیست.
قلــی زاده با بیان این که باید فکری برای مدیریت
پول نقد مردم در دوران کرونــا کرد ،توضیح داد:
وقتی بانکها پول نقد مــردم را دریافت نمیکنند
آنها مجبورند در مراجعه به جایگاهها پول نقدشان
را در جایگاهها خرج کنند و این مسئله مشکالتی را
برای مردم و جایگاه داران ایجاد کرده است.

