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دردیدارهیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور با استاندار هرمزگان مطرح شد:

آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی ) ارزیابی کیفی(

فراخوان شماره : 2000092421000001

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای خطوط 
انتقال و تغذیه و توزیع گازرسانی به دهستان ایسین و تازیان را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط 

به شرح  ذیل واگذار نماید : 
کیلومتر   21 حدود  اجرای  و  مصالح  تهیه  مناقصه:  موضوع 
خطوط انتقال و تغذیه، 427 کیلومتر شبکه توزیع و نصب 8800 

انشعاب پلی اتیلن جهت گازرسانی به دهستان ایسین و تازیان
مدت قرارداد: 540 روز  تقویمی

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 
الف:  های  پاکت  ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر 
بندرعباس ـ بلوارگازـ شهرک فجرـ شرکت گاز استان هرمزگان 

ـ دفتر امورقراردادها ـ تلفن: 07632197236
انتشار  تاریخ  از  پس  اسناد فراخوان:  مهلت زمانی دریافت 

نوبت دوم آگهی
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: حداقل 14 روز پس از اتمام 

مهلت دریافت اسناد فراخوان
 به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستور العمل تعیین دامنه 
قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت استفاده می گردد.

دو  رتبه  مناقصه:  در  شرکت  جهت  قبول  قابل  رتبه  حداقل 
نفت و گاز یا رتبه یک

 تاسیسات و تجهیزات و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره 
کار، رفاه و امور اجتماعی.

ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و 
تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر 
مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
الکترونیکی را جهت  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
شرکت در فراخوان محقق سازند. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
نوبت اول: 1400.01.23      نوبت دوم: 1400.01.28

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان 
 شماره مجوز ۱۴۰۰.۲۶۱

نوبت دوم
شرکت گاز استان هرمزگان 

)سهامی خاص(

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان از آمادگی شبکه برق شهرستان 
میناب برای مواجهه با پیک بار تابستان امسال خبر داد. 

مهندس هاجر عبدی در دیدار با مجید سلشور فرماندار  میناب با اشاره با آغاز فصل 
گرم سال بر لزوم همکاری مردم و دستگاههای اجرایی در مدیریت پیک بار شبکه 
تاکید کرد و گفت: با اقدامات انجام شده در سال گذشته بسیاری از شبکه های 

فرسوده میناب با اجرای مانورهای جهادی اصالح شد. 
مهندس عبدی در ادامه اظهار داشت: پایداری برق در استان هرمزگان یک اصل 
حیاتی است و رفاه مردم با برق پیوند خورده است. باتوجه به رشد صنایع در استان، 
نیز  برق  یابد.افزایش مصرف  می  افزایش  ای  قابل مالحظه  بطور  نیز  برق  مصرف 
احداث شبکه و زیرساختهای انتقال و توزیع برق را به همراه دارد که این امر سرمایه 

گذاری در صنایع باالدستی و تولید را می طلبد.
نیرو و  تولید، وزارت  به هزینه های بسیار زیاد سرمایه گذاری در بخش  با توجه 

شرکت توانیر سیاست مدیریت مصرف انرژی را در پیش گرفته است. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان اظهار داشت: استان هرمزگان به لحاظ شرایط 

اقلیمی و خاص آب و هوایی از استانهای پرمصرف در تابستان است. برای حفظ 
پایداری برق و رفاه مردم نیاز است اماکن دولتی در ساعات اوج مصرف در مدیریت 

مصرف همکاری ویژه داشته باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق در دیدار با فرماندار میناب خبرداد:

 آمادگی شبکه برق شهرستان میناب برای  پیک بار تابستان

ربارد ارجمند جناب آاقی محمد کمال پور

 

نوید مسرت بخش انتصاب حضرتعالی به عنوان 

نخستین مدیر هرمزگانی در مدیریت امور شعب بانک 
تجارت استان هرمزگان

را تبریک عرض می نماییم.

از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار 

از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت 

رشد و شکوفایی استان زرخیز هرمزگان

مسالت داریم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی هرمزگان



2
سیاست

استاندار هرمزگان در دیدار با فرمانده نیروی دریایی ارتش بر تکمیل و راه اندازی هرچه سریعتر بیمارستان ارتش تاکید کرد.
 فریدون همتی در این دیدار افزود: راه اندازی این بیمارستان در شرایط فعلی کرونایی به مجموعه درمانی استان برای کنترل این بیماری 
کمک شایانی خواهد کرد. همتی بر راه اندازی این بیمارستان در تابستان امسال تاکید کرد و گفت: مجموعه مدیریتی استان نیز حمایت و 

پشتیبانی الزم را در این زمینه انجام می دهد.

تاکید استاندار هرمزگان بر 
تکمیل بیمارستان نیروی 
دریایی ارتش

شنبه 28 فروردین 1400            4رمضان1442
17 آوریل2021                             شماره 1190

مدیر حوزه علمیه استان هرمزگان:

رمضان فرصت طالیی امام شناسی 
است

فرصت  از  خواست  مردم  از  حقیقی  حجت االسالم 
امام  معرفت  کسب  برای  رمضان  مبارک  ماه  طالیی 

شناسی استفاده کنند.
رسیدن  فرا  تبریک  با  حقیقی   نادر  حجت االسالم 
ماه مبارک رمضان گفت: رجب ماه خدا،  شعبان ماه 
پیامبر)ص( و رمضان ماه امت است،  از این رو همه به 

مهمانی پروردگار دعوت شده اند.
مدیر حوزه علمیه استان هرمزگان افزود: تالوت، تدبر، 
تأمل، تفکر و عمل به قرآن کریم یکی از اعمالی است 
که می توانیم با آن بیشترین استفاده را از ماه رمضان 
عاجزانه  او  از  و  دعا  الهی  درگاه  به  و  باشیم  داشته 
درخواست کسب معرفت امام شناسی را داشته باشیم، 
زیرا مقدمه کسب معرفت پیامبرشناسی و خداشناسی، 

دین شناسی است.
حجت االسالم حقیقی خاطرنشان کرد: اگرچه درباره 
ضرورت معرفت امام و رهبر جامعه، سخنان فراوانی 
نقل شده است،  ما  پیشوایان  و  اکرم )ص(  از رسول 
اما مطلب مهم در سخنان امام رضا )ع( آن است که 
هیچ یک از مردم با عقل فردی و خرد جمعی خود به 
تنهایی قادر به شناخت امام حقیقی نیستند و باید به 
دنبال منبعی مطمئن برای کسب این معرفت باشند و 

این منبع فقط خدای متعال است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس روایات مختلف از جمله 
امام زمانه، مات میتة  لم یعرف  حدیث »من مات و 
جاهلیة«؛ معرفت امام عصر، شرط اسالم است و اگر 
کسی بدون شناخت امام از دنیا برود، گویا از اسالم 
واقعی و اصیل بی بهره بوده است، پس شناخت امام 
زمان، آن گاه می تواند انسان را از مرگ جاهلی دور 
کند که بتواند به دستورات او پاینده بوده و از ارشادات 

و هدایت های ایشان بهره مند شود.

نام نویسی ۲۰ نفر در انتخابات 
شورا های اسالمی روستا

انتخابات  نویسی  نام  درمرحله  گفت:  کیش  بخشدار 
شورا های اسالمی روستا در جزیره هندورابی و الوان 

۲۰ نفر نام نویسی کردند.
کمالي با اشاره به اینکه مهلت نام نویسی برای شرکت 
در انتخابات شورا های اسالمی روستا به پایان رسیده 
است، گفت: در روستای هندورابی نه نفر برای شرکت 
در انتخابات شورای این روستا نام نویسی کرده اند که 

هر نه نفر، مرد هستند.
وي گفت: در روستای الوان نیز یازده نفر نامزد شده 

اند که نه نفر از آن ها مرد، و دو نفر، زن هستند.
جزایر الوان و هندورابی، بر اساس تقسیمات کشوری، 

از روستا های تابعه ی کیش هستند.
پس از احراز صالحیت نامزد ها در هیئت های اجرایی 
و نظارت، نتیجه ی قطعی احراز صالحیت آنها، اوایل 

خرداد اعالم خواهد شد.
شورای اسالمی جزایر الوان و هندورابی، هر کدام سه 

عضو اصلی، و دو عضو علی البدل دارند.
با  همزمان  روستا ها،  اسالمی  شورا های  انتخابات 
انتخابات ریاست جمهوری، بیست و هشتم خرداد در 

سراسر کشور برگزار می شود.

خبــــر

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس:

مسئوالن هرمزگان به فکر جبران 

خسارت کشاورزان سیاهو باشند

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی خواستار پیگیری جبران خسارت باغداران و 
کشاورزان منطقه سیاهو پس از آتش سوزی روزهای 

اخیر شد.
آتش  خسارت  دنبال  به  اینکه  بیان  با  مرادی  احمد 
سوزی به منطقه سیاهو امروز عازم شده و دغدغه های 
شهروندان را شنیدم، افزود: مردم منطقه به شدت از 
نبود آتش نشانی خاص منطقه سیاهو گله مند هستند 
زیرا در پی آتش سوزی سالیان گذشته و روزهای اخیر 
تا رسیدن آتش سوزی مناطق اطراف نیز زمان برده و 

همین امر بر شدت آتش می افزاید.
وی با بیان اینکه درصحبت با استاندار هرمزگان این 
دغدغه مطرح و همتی قول پیگیری تحقق آن را در 
اسرع وقت داد، خاطرنشان کرد: متأسفانه از علت آتش 
سوزی روز گذشته در سیاهو و روزهای اخیر روستای 
دسترس  در  از  اطالعی  منطقه  همین  در  ماشاری 

نیست.
به  فراوانی  کرد: خسارت  اضافه  مجلس  نماینده  این 
شده  وارد  منطقه  مردم  کشاورزی  و  نخیالت  باغات 
و باید دولتمردان و به ویژه سازمان جهاد کشاورزی 
عالوه بر برآورد خسارت پیگیری الزم جهت جبران 

خسارت وارده را انجام دهند.
مرادی با اشاره به اینکه امیدوارم در اسرع وقت شاهد 
استقرار ایستگاه آتش نشانی در این منطقه که امکان 
آتش سوزی زمین های کشاورزی و باغات آن وجود 
اینچنین آتش سوزی گسترده نشده  تا  باشیم  دارد، 
و موجب افزایش خسارت نشود، عنوان کرد: به طور 
طریق  از  را  سیاهو  منطقه  مردم  های  دغدغه  حتم 
الزم  نتیجه  حصول  تا  استانی  و  کشوری  مسئوالن 

پیگیری می کنم.
گذشته  شنبه  از  آتش  های  شعله  ایسنا،  گزارش  به 
باغات و نخیالت دهستان  اراضی  تاکنون ۱۸ هکتار 
ریال خسارات  میلیارد  از۵۱  بیش  و  سیاهو سوزانده 
نخیالت  و  باغات  گذشته  وز  حریق  در  آورد.  بار  به 
انجامید ۱۱  به طول  اطفا آن ۱۴ ساعت  سیاهو که 
هکتار اراضی  به ارزش  تقریبی ۴۶ میلیارد ریال از 
بین رفت .به گفته مهرداد حسن زاده  ۷و نیم هکتار 
ازاین  اراضی نخیالت، ۲ و نیم هکتار انبه و یک هکتار 

نارنگی بوده است.

پژوهش زیربنای تحقق تمدن نوین 

اسالمی است

به  اشاره  با  فرهنگیان  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
رویکرد گام دوم انقالب اسالمی در تحقق تمدن نوین 
اسالمی گفت: طالب پژوهشگر در زمینه تحلیل و نشر 
پژوهش  اهلل  رهبری حفظه  معظم  مقام  آثار  و  بیانات 

کنند.
طیبی، در کارگاه مجازی اصول تدوین و نشر مقاالت 
مدرسه  توسط  که  اسالمی  انقالب  دوم  گام  علمی 
علمیه الزهرا سالم اهلل علیها بندرعباس و با همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران هرمزگان برگزار 
از  هدف  کرد:  بیان  طالب،  رسالت  به  اشاره  با  شد 
برگزاری کنگره ها، همایش ها و نشر مقاالت علمی 
پژوهشی و تحلیل بیانات و  آثار امام خامنه ای حفظه 

اهلل، تحقق تمدن نوین اسالمی است.
وی با اشاره به اهمیت انتخاب موضوع مقاله، تصریح 
کرد: عناوین مقاله ها باید دقیق، رسا، روشن و بدون 
ابهام باشد تا متناسب با مجالت علمی مختلف، قابل 

نشر باشد.

سپاه عملیات بازگشایی راه کوهستانی 

روستای کرپان را  آغاز کرد

با ورود قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه پاسداران و هدایت و 
پیگیری گروه های جهادی منطقه عملیات بازگشایی 

راه کوهستانی روستای کرپان  آغاز شد.
با  کرپان  روستای  کوهستانی  راه  بازگشایی  عملیات 
خاتم  قرارگاه  نیروگستر  موسسه  مشارکت  و  همت 
االنبیاء و هدایت و پیگیری گروه های جهادی منطقه 

در حال انجام است.
گفتنی است این جاده  به طول ۲ کیلومتر است که 
آمدهای  و  رفت  مسیر  احداث،  و  بازگشایی  از  پس 

مردم روستا نشین را ۱0 کیلومتر کاهش می دهد.
حضور  با  مسیر  این  زنی  کلنگ  آیین  این  از  پیش 
امام جمعه شهرستان سیریک و مسولین و گروه های 

جهادی برگزار شد.
خاتم  قرارگاه  گستر  نیرو  موسسه  راهسازی  گروه 
االنبیاء با ۱۲ نیرو حدود ۴0 روز است در این پروژه 
مشغول فعالیت هستند و تا یک ماه آینده پروژه ادامه 

دارد. 

خبــــر

  پذیرش تلفنی آگهی     32213321 ـ 076   

ارتش  دریایی  نیروی  فرماندهان  افزایی  هم  نشست 
انقالب  پاسداران  سپاه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
اسالمی با حضور امیر دریادار حسین خانزادی و دریادار 
نیروی  فرماندهی  در ستاد  تنگسیری  علیرضا  پاسدار 

دریایی سپاه در بندرعباس برگزار شد.
 نشست هم افزایی فرماندهان دو نیروی دریایی ارتش 
و سپاه با حضور امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران  و دریادار 
دریایی  نیروی  فرمانده  تنگسیری  علیرضا  پاسدار 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جمعی از معاونان و 
نیروی  فرماندهی  نیرو، در محل ستاد  فرماندهان دو 
انقالب اسالمی در بندرعباس  دریایی سپاه پاسداران 

برگزار شد.
 فرمانده نیروی دریایی ارتش در این دیدار  با  تبریک 
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی موفقیت برای 
همرزم گرامی برادر دریادار تنگسیری گفت: امیدواریم 
و  سپاه  دریایی  مقتدر  نیروی  دو  افزای  هم  تالش  با 
مقام  های  هدایت  و  منویات  سایه  در  بتوانیم  ارتش 
عظمای والیت و رهبری و فرماندهی کل قوا )مد ظله 

العالی ( ، مایه افتخار و عزت جهان اسالم باشیم.

دریادارخانزادی همگرایی و هم افزایی بین دو نیروی 
دریایی ارتش و سپاه  را بسیار مهم و حساس دانست و 
تصریح کرد: این تعامالت موجب خنثی شدن  اقدامات 
امنیت  ناامن کننده کشورهای فرامنطقه ای و حفظ 

پایدار در این منطقه راهبردی خواهد شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش  با اشاره به اینکه امنیت 
حاکم در مناطق خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان 
و آب های آزاد با حضور پیوسته و مقتدرانه نیروهای 

ایران بوجود  ارتش جمهوری اسالمی  دریایی سپاه و 
آمده است، گفت: حضور مقتدرانه و با صالبت دو نیروی 
دریایی سپاه و ارتش در آب های آزاد باعث شده است 
دشمن هرگز به خود اجازه تعرض و دست درازی به 
مرزهای آبی کشور را ندهد و نسبت به این واقعیت نیز 
مراقبت کند که در صورت هرگونه تهدید جواب دندان 
شکنی از جبهه  عناصر مومن انقالبی و دریادل میهن 

اسالمی دریافت خواهد کرد.

امروز  گفت:  دیدار  این  در  نیز  تنگسیری  دریادار 
همگرایی، یکدلی و تعامل وحدت آفرین بین دو نیروی 
دریایی ارتش و سپاه از باالترین تا پایین ترین سطوح 
سازمانی وجود دارد و این هم افزایی و یکپارچگی، مایه 
افتخار و اقتدار هم افزا برای نیروهای مسلح جمهوری 

اسالمی ایران می باشد.
افزا که در فضای یکدلی  این جلسات هم  افزود:  وی 
روز  تقویت  و  برکت  مایه  افتد  می  اتفاق  برادری  و 
افزون امنیت مرزهای سرزمینی و فرا سرزمینی  ایران 

اسالمی می باشد.
در این نشست فرماندهان آخرین وضعیت آمادگی رزم 
و توان عملیات های دریایی در منطقه غرب آسیا را  
بررسی و بر ضرورت انتقال تجارب ارزنده و اطالعات 

رزمی به یکدیگر، تاکید کردند.
ارزیابی آخرین  وضعیت امنیتی منطقه  و نیز بررسی 
طرح ها و برنامه های مقابله با هر گونه تهدید دشمن، 

از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
در پایان این دیدار، تفاهم نامه آموزشی، اطالعاتی و 
عملیاتی و ارتقاء توان رزم بین فرماندهان دو نیرو به 

امضا رسید.

نشست هم افزایی فرماندهان نیروی دریایی ارتش و سپاه؛

 هرگز اجازه دست درازی به مرزهای آبی کشور را نمی دهیم

امام جمعه کیش گفت: پشتیبانی و مانع زدایی از تولید 
مردم  و  تولیدگران  اتحاد سه ضلع مسووالن،  با  تنها 
محقق می شود که در این زمینه مجلس و دولت آغازگر 

این راه پرفراز و نشیب هستند.
اظهار داشت: رهبر  زاده  حجت االسالم احمد حسن 
معظم انقالب چندین سال است که به طور متوالی بر 
توسعه اقتصادی تاکید دارند و این نشان می دهد در 
زمان حال و آینده نیز مهمترین مساله کشور مساله 

اقتصادی است.
وی اضافه کرد: امروزه همه از مسووالن قوای سه گانه 
اقتصادی  مسایل  به  باید  مردم  و  کنندگان  تولید  تا 
تمام  و  باشند  داشته  ای  ویژه  توجه  آن  توسعه  و 
دغدغه های خود را به آن سمت معطوف کنند چراکه 
معتقدیم اگر همه جامعه اسالمی به این مساله دقت 

داشته باشند مشکالت اقتصادی هم حل خواهد شد.
امام جمعه کیش با اینکه رهبر معظم انقالب امسال 
را سال "تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" نامگذاری 
کردند افزود: این مهم در واقع تاکید دوباره به مساله 
از جمله  آن  مانده  مغفول  های  حلقه  تا  است  تولید 
پشتیبانی و مانع زدایی به صورت ویژه مورد توجه قرار 
بگیرد تا کشور در عرصه تولید به درجه ای برسد که 

خود مشکالت اقتصادی را حل و فصل کند.
عمل به شعار سال مهمترین خواسته رهبری است

حجت االسالم حسن زاده با بیان اینکه رهبر معظم 
نیاز کشور مطرح کردند  اساس  بر  را  انقالب شعاری 
این  امروز جامعه  از مشکالت  امروز یکی  یادآور شد: 
است که برخی از مسووالن شعار سال را مجددا تکرار 

و بیان کرده و  عمل به آن را فراموش می کنند.
مهمترین  که  است  درحالی  این  داشت:  اظهار  وی 
از  آن  به  عمل  ها  سال  نامگذاری  از  ایشان  خواسته 
سوی تمام آحاد جامعه بوده در این راستا الزم است 
مجلس و دولت هر ۲ در یک مسیر تحقق این شعار 

را دنبال کنند.
راه عملیاتی شدن شعار در  امام جمعه کیش گفت: 
این است که در کنار برجسته کردن و درگیر کردن 
استفاده  با  باید  شعار،  تحقق  به  نسبت  جامعه  آحاد 
از نظرات کارشناسان دانشگاهی، علمی و فرهیختگان 

تبیین کرد.
گام اول تحقق شعار سال در دست مجلس است

مهم  بخش  کرد:  اضافه  زاده  حسن  االسالم  حجت 
انتظار  و  بوده  مقننه  قوه  دست  در  شعار  این  تحقق 
می رود به عنوان گام اول و اساسی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی باید طرح های زیربنایی و قوانینی را 
تصویب کنند که اجرای آن از سوی دولت عالوه بر 
پشتیبانی از تولید محوری برای مانع زدایی نیز باشد.

آن  های  بخش  زیر  و  دولت  آن  از  پس  افزود:  وی 

به  نسبت  مختلف  های  کارگروه  تشکیل  با  باید  نیز 
شناسایی قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر تولید 
با ضابطه مند کردن بخشنامه ها مسیر  تا  اقدام کند 
اتکایی دولت هموار تر  تولید را در ادامه مسیر خود 

کند.
مصرف داخلی رکن اصلی پشتیبانی

عنوان  به  نیز  مردم  شد:  یادآور  کیش  جمعه  امام 
مصرف کنندگان تولیدات داخلی می توانند مهمترین 
نقش را در مانع زدایی ایفا کنند چرا که استفاده از 
محصول داخلی یکی از گام های اساسی در حمایت 

از تولید است.
وی گفت: انتظار می رود آحاد مختلف مردم ایران تا 
وقتی که مشابه اجناس خارجی در ایران تولید می شود 
به منظور حمایت از عرصه تولید استفاده کنند بخش 

دوم شعار سال مبنی بر پشتیبانی محقق شود.

حجت االسالم حسن زاده افزود: یکی از موانع تولید 
حضور قانونی و غیرقانوین تولیدات خارجی در کشور 
فرهنگ  تقویت  با  توانند  می  مردم  مجددا  که  است 
به  را  زدایی  مانع  پشتیبانی،  درکنار  داخلی  استفاده 

نوبه خود محقق کنند.

دبیر مجمع خیرین نهادهای حوزوی استان هرمزگان 
گفت: یکی از فلسفه های ماه رمضان قرار گرفتن در 

شرایطی است که بتوانیم حال فقرا را درک کنیم.

نهادهای  دبیر مجمع خیرین  هاشمی،  دکتر حسین 
ماه  تبریک حلول  با  نوشتاری  حوزوی هرمزگان، در 
مبارک رمضان، آورده است: خداوند منان را شاکریم 
که بار دیگر توفیق بندگی، روزه داری و میهمانی پر 

برکت رمضان در سایه عبادت به ما عطا فرمود.
و  عبودیت  ماه  که  این  بر  عالوه  رمضان  مبارک  ماه 
فرصتی  و  الهی  رحمت  و  غفران  ماه  است،  بندگی 
وامانده  و  سرگشته  و  عاصی  انسان  بازگشت  برای 
و  رافت  و  مهر  دامان  به  الهی  کرم  و  لطف  از حریم 
تنها  رمضان  مبارک  است،درماه  پروردگار  رحمت 
تمام  بلکه  نباشیم،  ونیاشامیدن  نخوردن  درفکر 
باشد  و..."روزه  زبان،دست،گوش،پاه  ما"چشم  وجود 
همانطوریکه اعمال خیر در این ماه خیلی ثواب دارد 

زیاد  بسیار  از آن طرف گناه و معصیت هم جرمش 
است.

شاید این جمله را بارها شنیده باشیم که همیشه از 
به  از همان دست پس می گیری،  بدهی،  هر دستی 
بیشتر  معروف  جمله  این  دیگران  به  کمک  در  ویژه 
مسئولیت  یک  فقرا  به  کند،کمک  می  پیدا  مصداق 
واقعی  نیازمندان  باید  ابتدا  ولی  است  اجتماعی 
شناسایی شوند تا بتوان این مسئولیت را به بهترین 

شکل اجرا نمود.
ماه رمضان فرصتی است که الزم است توجه ویژه ای 
به افراد کم بضاعت و فقیر شود. امام علی )ع( راهکار 
مقابله با مشکل مالی و فقر را در صدقه و کمک به 
نیازمندان بیان می  فرمایند، به گونه ای که اثر این کار 

و  می شود  کننده  فرد کمک  به  الهی  عنایت  موجب 
خداوند نیز به یاری او برمی خیزد.

خداست  ماه  که  رمضان  مبارک  ماه  این  در  بیاییم 
مشکالت  و  گرفتاری ها  و  شمرده  مغتنم  را  فرصت 
خودمان را با کمک خالصانه به دیگران برطرف سازیم 
و سبب آرامش دل ها و گشاینده گره های کور زندگی 

دیگران شویم.
قرار  رمضان  ماه  های  فلسفه  از  یکی  واقع  در  البته 
گرفتن در شرایطی است که بتوان حال فقرا را بهتر 
درک کرد. هرچند که مردم کشور عزیزمان همواره 
در تمام ماه های سال به فکر کمک به همنوعان خود 
هستند ولی در این شرایط بهتر می توان از حال فقرا 

با خبر شد.

دبیر مجمع خیرین نهادهای حوزوی استان هرمزگان: افراد کم بضاعت را فراموش نکنیم

امام جمعه کیش:

 پشتیبانی و مانع زدایی با اتحاد مسووالن، تولیدگران و مردم محقق می شود

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل تبلیغات اسالمی استان هرمزگان، در نظر دارد امور خدماتی خود در مرکز استان و شهرستانهای 

تابعه را به شرکت های خدماتی واجد شرایط طی مناقصه عمومی به شماره 2000004375000001 از  طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  انجام خواهدشد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
الف( تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روزچهار شنبه تاریخ 1400/01/25 میباشد.

ب( مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 12 روزسه شنبه تاریخ 1400/01/31
ج( مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 12 روزیک شنبه تاریخ 1400/02/12

د( زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 12 روز دوشنبه تاریخ 1400/02/13
ه( ضمانتنامه شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر در وجه اداره کل تبلیغات اسالمی استان هرمزگان و همچنین اصل ضمانتنامه به امور 

اداری این اداره کل تحویل داده شود.
اطالعات تماس اداره کل تبلیغات اسالمی استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 

مناقصه و ارائه پاکت های مربوطه : 
آدرس بلوار آزادگان –آزادگان دوم-روبروی نمایندگی سایپا و تلفن 0763333053

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام : 33333055-33333053 

1-مناقصه گران میبایست حسب مورد داراي صالحیت از مراجع ذیربط باشند.
2-در کلیه ي اسناد مناقصه مناقصه گران مکلف به ارائه شناسه ملي و کد پستي مي باشند.

3-مالك براي انتخاب قیمتهاي پیشنهادي ، قیمتهاي اعالمي از طریق سامانه تدارکات خواهد بود.
4-محل فعالیت وآدرس قانوني مناقصه گران مي بایست در شهربندر عباس بوده و نوع فعالیت نیز در شهرمذکور مورد تایید مي باشد. 

511-داشتن گواهینامه معتبر مالیات بر ارزش افزوده براي شرکت کنندگان الزامي است.
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 ۱۷۰ فعالیت  از  میناب  اسالمی  تبلیغات  اداره  رییس 
این  در  رمضان  مبارک  ماه  طی  در  تبلیغی  روحانی 

شهرستان خبرداد.
تبلیغات  اداره  رییس  فاضلی،  اسحق  االسالم  حجت 
اسالمی میناب در گفتگو با شبکه اطالع رسانی هرمز با 
بیان اینکه مبلغان طالیه داران اسالم هستند و هر چه 
داریم در سایه تبلیغ این افراد است.،گفت: ۱۷0 مبلّغ 
روحانی در شهرستان میناب  مشغول موعظه و تبلیغ 

دین هستند.
ماه  کرد:  اظهار  میناب  اسالمی  تبلیغات  اداره  رییس 
مبارک رمضان فرصت خوبی برای تبلیغ است، منبر در 
امر تبلیغ یک منبع مؤثر است و اصل بر این است که 

دامنه تفسیر قرآن نیز باز شود.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان  میناب گفت: 

۱۷0 روحانی برای امر تبلیغ در ماه مبارک رمضان به 
مساجد، حسینیه ها و تکایای شهرستان اعزام شدند.

به گفته فاضلی مساجد در ماه مبارک رمضان باز بوده، 
قاریان در محل مسجد قرائت می کنند و اجرای سایر 
های  نامه  شیوه  رعایت  به  ملزم  مذهبی  های  برنامه 
از فضای  بهره گیری مبلغین  بوده و ضمن  بهداشتی 
مجازی در راستای تبلیغ برگزاری نماز جماعت نیز به 
مدت ۳0 دقیقه و با فاصله گذاری اجتماعی و بصورت 

محدود انجام می شود.
وی خاطر نشان کرد: تعداد ۶0 خانه عالم در روستاهای 
تعداد۱۹  و  بوده  برداری  بهره  قابل  میناب  شهرستان 
تالش  در  که  باشد  می  ساخت  حال  در  عالم  خانه 
هستیم این امر با حمایت خیرین نیکوکار و کمک های 

مردمی در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

رییس اداره تبلیغات اسالمی میناب خبرداد:

فعالیت170 روحانی تبلیغی طی ماه مبارک رمضان در میناب
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در  بامیه  و  زولبیا  قیمت  اعالم 
هرمزگان

رئیس اتحادیه قنادان بندرعباس قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه درجه یک را ۴۳ هزار تومان اعالم کرد.

رئیس اتحادیه قنادان بندرعباس قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه درجه یک را ۴۳ هزار تومان اعالم کرد.
ئیس اتحادیه روستوران های بندرعباس هم در خصوص قیمت آش و حلیم گفت: بر اساس تصمیم گرفته شده هر کیلو آش و حلیم 
۲۶ هزار تومان به فروش می رسد.

3

پهلوگیری ۳فروند کشتی حامل 
روغن خوراکی در بندرشهید 

رجایی
سه فروند کشتی حامل روغن خوراکی در بندر شهید 
محموله  و  است  کرده  پهلوگیری  بندرعباس  رجایی 
سراسر  فرآوری  کارخانجات  به  ها  کشتی  این  های 
کل  اداره  بندری  امور  معاون  یابد.  می  انتقال  کشور 
دریانوردی هرمزگان گفت: یک کشتی حامل  و  بنادر 
۳۳ هزارتن روغن نباتی تخلیه و از بندرشهید رجایی 
کشتی   فروند  یک  افزود:  خرمشکوه  شد.منصور  خارج 
دیگر حامل ۴۴ هزارتن روغن درحال تخلیه است و تا 
۲ روز آینده عملیات تخلیه این کاالی اساسی به پایان 
حامل  کشتی  یک  همچنین  داد:  ادامه  رسد.وی  می 
۳۴ هزارتن روغن شب گذشته تخلیه و برای انتقال به 
کارخانجات فرآوری سراسر کشور درحال ارسال است. 
معاون امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
با بیان اینکه روزانه به طور میانگین ۸۰ دستگاه کامیون 
این کاالها را بارگیری می کنند، افزود: سرعت بخشی به 
تخلیه کاالهای اساسی از بندرشهید رجایی جزو اولویت 
های اصلی این اداره کل است. به گفته خرمشکوه، یک 
کشتی ۳۱ هزارتنی حامل برنج نیز تا فردا پهلوگیری 
می شود و تا چند روز آینده نیز پنج کشتی دیگر حامل 
بندرشهید  در  گندم  و  روغن  مانند  اساسی  کاالهای 

رجایی پهلوگیری می کنند.

توزیع برنج و شکر تنظیم بازار در 
بشاگرد

تن   ۱۶ و  برنج  تن   ۱۵ رمضان  مبارک  ماه  بمناسبت 
شکر تنظیم بازار در شهرستان بشاگرد در حال توزیع 
است.رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بشاگرد گفت: 
قیمت هر کیلو شکر ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج هر 
کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.علی زارعی افزود: با 
توجه به بیماری کرونا توزیع کاال های اساسی با همکاری 
دهیاران و شورا های اسالمی در بخش های مرکزی، گافر 
و پارامون وگوهران صورت می گیرد تا از تردد مردم و 
ایجاد صف جلوگیری شود.زارعی گفت: برای نظارت بر 
بازار ۱۹ همیار بسیج در شهرستان گزارش تخلفات را 

به ۱۲۴ اعالم می کنند.

خبــــر

دستبند پلیس بر دستان قاچاقچیان 
احشام دربندر لنگه 

کشف  از  بندرلنگه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
۳۴راس گوسفند قاچاق به ارزش ۷۸۰میلیون ریال 

توسط ماموران انتظامی شهرستان خبر داد.
بیان داشت:در  مهراب کاظمی در تشریح این خبر 
ماموران  احشام  قاچاق  با  جدی  مبارزه  راستای 
احشام  راس  چندین  وجود  از  شهرستان  انتظامی 
قاچاق در سطح شهرستان باخبر و بالفاصله موضوع 
قرار  پلیس  کار  دستور  در  قاچاقچیان  دستگیری 

گرفت.
قضائی  مقام  با  هماهنگی  افزود:ماموران ضمن  وی 
از شناسایی محل  و پس  اعزام  نظر  مورد  به محل 
محل  در  قاچاق  احشام  کشف۲۴راس  به  موفق 
با  بندرلنگه  شهرستان  انتظامی  شدند.فرمانده 
پژو  خودروی  یک  رابطه  این  در  اینکه  به  اشاره 
دیگر  گوسفند  ۱۰راس  حامل  که  محل  در   ۴۰۵
با  انتظامی  توقیف شد.این مسئول  و  بود شناسایی 
بیان اینکه در این عملیات مجموعا ۳۴راس احشام 
تصریح  شده  دستگیر  متهم  یک  و  کشف  قاچاق 
کرد:ارزش احشام کشف شده برابر نظر کارشناسان 

۷۸۰میلیون ریال برآورد شده.

 کسب عنوان نخست شاخص بهره 

 ipcmms وری

بین  در  فارس  خلیج  منطقه  تعمیرات  ریزی  برنامه 
باالترین  کسب  به  موفق  شرکت  ۱2گانه  مناطق 
سه  و  سوم  ماهه  سه  در  وری  بهره  امتیاز)امتیاز۵( 

ماهه چهار سال ۱۳99شد.
و  لوله  خطوط  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فنی  معاون  ؛  فارس  خلیج  منطقه  نفت  مخابرات 
مسئول  هاي  پیگیری  به  توجه  با   : گفت   منطقه 
همراهی  و  مدیر  حمایت  و  تعمیرات  ریزی  برنامه 
جهت  در  منطقه  واحدهای  سایر  سازنده  و  مفید 
تعمیرات  ریزی  برنامه  منطقه،  اهداف  پیشبرد 
منطقه خلیج فارس در بین مناطق ۱۲گانه شرکت 
وری  بهره  امتیاز)امتیاز۵(  باالترین  به کسب  موفق 
در سه ماهه سوم و سه ماهه چهار سال ۱۳۹۹شد.

محمد نصر ادامه داد : طی مراسمی با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله فیزیکی و در 
فضای باز اداره با حضور مدیر ، معاونین و روسای 
مسئول  خدابخشی  محسن  از  منطقه  واحدهای 

برنامه ریزی تعمیرات تقدیر بعمل آمد.

توزیع بیش از ۱۰۰۰بسته معیشتی 

درشهرستان بندرخمیر

رمضان  پرخیروبرکت  ماه  بافرارسیدن  همزمان 
نیازمندان  دربین  معیشتی  هزاربسته  یک  بر  بالغ 

وقشرآسیب پذیرشهرستان بندرخمیرتوزیع شد.
سجاد)ع(  امام  سپاه  جانشین  امیری،  سرهنگ 
ی  مرحله  گفت:این  مراسم  این  در  هرمزگان 
دررزمایش  معیشتی  های  بسته  توزیع  نخست 
مومنانه  های  کمک  وهمدلی  مواسات 
شامل  که  است  دربندرخمیر  جدید  سال 
ریالی  ارزش  برنج،روغن،حبوبات،رب،ماکارونی…به 
توزیع  هر بسته۴۰۰هزارتومان دربین جامعه هدف 

می شود.
وی با اشاره به اینکه پیش از این درابتدای سال۲۰ 
شده  توزیع  و  تهیه  شهرستان  پیازنیزدراین  تن 
کرده  اثبات  انقالب  ۴۲ساله  تاریخ  افزود:  است، 
با  انقالب وجود داشته  این  برای  هرجایی تهدیدی 
همکاری مسئولین وهمیاری مردم آن را به فرصتی 

برای این نظام تبدیل کرده ایم
رزمایش  سجاد)ع(هرمزگان  امام  سپاه  .جانشین 
مقام  الهی  نیت  از  نشان  را  همدلی  و  مواسات 
برکات  باعث  عمل  درصحنه  که  والیت  عظمای 
همدلی  روح  تقویت  ایثار،  همچون  ارزشمندی 
و  دانست  شد  نظام  به  نسبت  مردم  امیدواری  و 
امام  سپاه  بسیج  ی  درمجموعه  کرد:فقط  تصریح 
مرحله  در۱۳  معیشتی  سجاد)ع(۴۵۵هزاربسته 
باهمکاری  تومان  بر۲۵۰میلیارد  بالغ  ای  هزینه  با 
منحوس  ویروس  از  دیدگان  آسیب  دربین  خیرین 
این  چهاردهم  مرحله  در  که  شده  توزیع  کرونا 
که  شده  تدارک  مومنانه۳۰هزاربسته  های  کمک 
هرچه  عزیز  ماه  این  حضوردر  برکت  به  امیدواریم 

سریعتر شر این بیماری ازجامعه انسانی دور شود.
جمعه  امام  از  مراسم  درپایان  است  بذکر  الزم 
همکاری  که  شهرستان  فرماندارساعی  بندرخمیر، 
مناسبی درقرارگاههای تحول محالت وتهیه کمک 
از طرف  لوح سپاس  اهداء  با  های مؤمنانه داشتند 
السالم،  علیه  سجاد  امام  سپاه  فرماندهی  سردار 
بسیج  و  خمیر  بندر  ناحیه  فرمانده  وهمچنین 
سازندگی شهرستان از سوی سردار زهرایی مسوول 
در  موثر  اقدامات  جهت  به  کشور  سازندگی  بسیج 
مومنانه  های  کمک  تهیه  و  زدایی  محرومیت  رفع 

تقدیرشد.

خبــــر

فنــــــاوری 

راه اندازی پلتفرم شهر هوشمند در ۳ شهر کشور

یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم 
با حمایت صندوق  و فناوری خراسان شمالی 
نوآوری و شکوفایی موفق به راه اندازی پلتفرم 
سیستم های  زیر  که  شد  هوشمندی  شهر 
و  اجتماعی  شبکه  شامل  آن  در  شده  تعبیه 
هوشمند،  مدرسه  آنالین،  بازار  پیام رسان، 

سازمان ساز هوشمند حرفه ای است.
سکه،  اکبرپور  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به 
پلتفرم شهر هوشمند گفت: سیستم نوآوری 
چهارم  الیه  در  پروسیس  حرفه ای  اجتماعی 
شهر  پلتفرم  زیرساخت  هوشمند،  شهر  از 
هوشمند را ایجاد کرده است که اپلیکیشن ها 
و زیر سیستم های دیگر می توانند در این الیه 
سوار شوند.وی با بیان اینکه شهر هوشمند از 
پنج الیه »سخت افزار«، »آنتن ها و اینترنت«، 
»سنسورها و IOT«، »الیه نرم افزاری« و در 
نهایت »الیه اپلیکیشن ها« تشکیل شده است، 
ادامه داد: زیر سیستم های تعبیه شده در این 
پیام رسان،  و  اجتماعی  شبکه  شامل  پلتفرم 
هوشمند  مدرسه  آنالین"همینجا"،  بازار 
حرفه ای  هوشمند  سازمان ساز  »پروسا«، 
»اسمارت« و »انجمن سلسله مراتبی« مناسب 
برای تدریس مجازی اساتید است. این پلتفرم 
در حال حاضر در شهر بهشهر استان مازندران 
خراسان  شهرهای  از  بجنورد  و  شیروان  و 
شمالی راه اندازی شده است و به زودی در شهر 

بندرعباس نیز فعال خواهد شد.
اکبرپور بزرگترین مزیت این پلتفرم را فراهم 
عنوان  استارت آپ ها  برای  زیرساخت  کردن 
کرد و گفت: استارت آپ ها می توانند ابزارهای 
خود را به راحتی و با اضافه کردن یک ماژول 
خدماتی به پلتفرم اضافه کرده و در بستر شهر 
به  دهند.  ارائه  »پرسیس« خدمات  هوشمند 
عنوان مثال بازار آنالین یکی از خدمات این 
عنوان  به  اینترنتی محلی  بازار  است.  پلتفرم 
و  می کند  عمل  کار  و  کسب  جامع  مرجع 
کاالها  می توانند  سازمان ها  و  فروشگاه ها 
اختیار  در  و  کرده  ثبت  را  خود  خدمات  و 

شهروندان قرار دهند. 
هر  اساس  بر  فروشگاه ها  بودن  محلی  وی 
برای  اینترنتی  فروشگاه  ایجاد  قابلیت  شهر، 
مشاغل خانگی، داشتن فرآیند خرید اینترنتی 
کمترین  با  فروشگاه  هر  از  ساده  بسیار 
مصرف اینترنت، تخصیص یک سایت و یک 

اپلیکیشن به فروشگاه های ثبت شده، امکان 
غیر  و  مشارکتی  اینترنتی  فروشگاه  داشتن 
مشارکتی را از مزایای این فروشگاه اینترنتی 
نوآور یک  نام برد و یادآور شد: این سیستم 
یک  عنوان  به  که  است  قدرتمند  زیرساخت 
الیه  چند  معماری  با  انعطاف پذیر  پلتفرم 
و  طراحی  هوشمند،  شهر  برای  مناسب  و 
پیاده سازی شده است. اپلیکیشن های مختلف 
کارهای  و  کسب  حوزه های  در  کاربردی 
ادارات،  سازمان ها،  فروشگاهی،  و  خدماتی 
آموزشگاه ها، دانشگاه ها و مدارس می توانند در 
این زیرساخت جامع به صورت یکپارچه قرار 
گیرند. هر شهروند فقط کافی است اپلیکیشن 
این شهر هوشمند را نصب کرده و با نقش های 
در  آنالین  و  الکترونیک  خدمات  از  مختلف 
شهر  مختلف  وکارهای  کسب  و  سازمان ها 

هوشمند بهره ببرد.
بنیان در مورد  این شرکت دانش  مدیرعامل 
میزان استقبال از این پلتفرم گفت: در حوزه 
و  دانشگاه ها  از  تعدادی  مجازی  آموزش 
می کنند.  استفاده  زیرساخت  این  از  مدارس 
بازار  اپلیکیشن  نیز  کارها  و  کسب  حوزه  در 
آنالین در این زیر ساخت قرار داده شده است 
و مشاغل خدماتی و فروشگاهی در آن فعالیت 
تجاری انجام می دهند. تا امروز نزدیک به ۵۰ 
هزار کاربر،  بیش از ۲۰۰۰ کسب و کار و بیش 
این زیرساخت ثبت شده  از  ۵۰۰۰ کاال در 
است.به نقل از روابط عمومی صندوق نوآوری 
و شکوفایی، وی در مورد استفاده این شرکت 
از تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی نیز 
پلتفرم  نمونه سازی  برای  کرد:  خاطرنشان 
تومان  میلیون   ۹۳ مبلغ  هوشمند  شهر  این 
تسهیالت  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  از 
قرض الحسنه دریافت کردیم و در حال حاضر 
قرارداد تسهیالت تجاری سازی به میزان ۲۰۰ 
میلیون تومان را با صندوق نوآوری داریم که 

بخشی از آن دریافت شده است.

افتتاح  برای  استان  آمادگی  از  هرمزگان  استاندار 
در  رییس جمهور  با حضور  آبرسانی  مهم  چند طرح 

اردیبهشت ماه خبر داد.
فریدون همتی استاندار هرمزگان پس از نشستی که 
فاضالب  و  پروژه های آب  بررسی وضعیت  با هدف 
استان با حضور مدرس معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری و قصمی مدیرعامل آبفا هرمزگان برگزار 
استان  در  آبرسانی  بزرگ  افتتاح چند طرح  از  شد، 
با حضور رییس جمهور در اردیبهشت ماه خبر داد.
دکتر همتی با اشاره به اینکه فاز نهایی آبشیرین کن 
بندرعباس به ظرفیت ۶۰هزارمترمکعب در روز آماده 
یک  اعتبار  با  پروژه  این  گفت:  است،  برداری  بهره 
هزار و ۲۰۰میلیارد تومان اجرا شده است که برای 
انتقال  خط  بستانو،  برق  پست  فاز،  این  اندازی  راه 
برق، پست برق GIS داخل سایت، یک باب مخزن 
۳۳کیلومتر خط  و  داماهی  در  مکعبی  متر  ۳۰هزار 
مکعبی  متر  هزار  یکصد  آبشیرینکن  از  آب  انتقال 
فاز  افزود:  است.وی  احداث شده  داماهی  مخازن  تا 

نخست تأمین آب شهر گوهران و روستاهای مسیر 
از سد سهران با آبرسانی به شهر گوهران و ۱۳روستا 
آماده افتتاح است که برای تحقق اهداف فاز نخست 
ظرفیت  به  ۱۲مخزن  چاه،  حلقه  دو  تجهیز  و  حفر 
پمپاژ،  ایستگاه  سه  مکعب،  ۷۷۰متر  و  هزار  شش 
کلکتور  کیلومتر   ۵۳ و  اصلی  کلکتور  کیلومتر   ۴۲
فرعی و ۶۲کیلومتر شبکه توزیع آب اجرا و احداث 

شده است.
استاندارهرمزگان، با بیان اینکه با بهره برداری کامل 
از این طرح، نزدیک به ۲۰هزار نفر از آب آشامیدنی 
این  کل  اعتبار  گفت:  شد،  خواهند  مند  بهره  سالم 
۷۱۳میلیارد  که  است  ریال  میلیارد  هزار  یک  طرح 

ریال دیگر برای اجرای کامل آن مورد نیاز است.
دکتر همتی با اشاره به اولویت های اجرایی فعلی در 
این  بعدی  بیان داشت: در گام  آبرسانی،  این مسیر 
با  و  روستا   ۱۰ شامل  تیدر  محور  روستاهای  طرح، 
جمعیت بیش از چهارهزار نفر  و محور خمینی شهر 

و پاهتک آبرسانی می شود.
تأسیسات  طرح  اول  فاز  اجرای  از  همچنین  وی   
اول  مدول  گفت:  و  داد  خبر  نیز  میناب  فاضالب 
 MLEفعال لجن  فرآیند  فاضالب  خانه  تصفیه 
روز،  در  مکعب  ۶۲۰متر  و  هزار  هفت  ظرفیت  با 
فرعی  و  اصلی   آوری  جمع  شبکه  ۴۱کیلومتر 
در  فاضالب  انتقال  خط  کیلومتر  هشت  و  فاضالب 

فاز نخست این طرح اجرا شده است.
همتی اضافه کرد: میزان اعتبار هزینه شده در این 
کامل  اجرای  برای  که  است  ریال  میلیارد  فاز ۸۴۰ 
است.استاندار  الزم  اعتبار  ریال  ۳۶۰میلیارد  آن 

روستای  فاضالب  تاسیسات  ایجاد  طرح  هرمزگان، 
تیاب میناب را یکی دیگر از پروژه های قابل افتتاح 
در اردیبهشت ماه سال جاری اعالم کرد و گفت:۱۱ 
کیلومتر   ۲ فاضالب،  آوری  جمع  شبکه  کیلومتر 
خط انتقال، سه ایستگاه پمپاژ و پکیج تصفیه خانه 
روز  در شبانه  متر مکعب  به ظرفیت ۸۸۰  فاضالب 
در این طرح با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال اجرا شده 
آبشیرین کن مهدی  اضافه کرد:  است.وی، همچنین 
روز  شبانه  در  مکعب  ۱۵۰متر  ظرفیت  با  فین  آباد 
روستای  آبشیرین کن  و  ریال  ۷۰میلیارد  اعتبار  با 
مترمکعب   ۷۵۰ ظرفیت  با  گریند  چاله  و  کوخرد 
هایی  پروژه  دیگر  از  ۶۳میلیارد  اعتبار  و  روز  در 
است که آماده بهره برداری است.مقام عالی اجرایی 
در  آب  تأمین  مشکل  بررسی  از  همچنین  استان، 
داد  خبر  امروز  نشست  در  استان  مختلف  مناطق 
های  ظرفیت  و  امکانات  بررسی  با  امروز  گفت:  و 
شد  اتخاذ  منطقه  هر  برای  الزم  تصمیمات  موجود، 
و مقرر شد طی جدول زمان بندی، برنامه آبرسانی 
به  اشاره  با  شود.همتی  اجرایی  مختلف  مناطق  به 
تامین  افزود:  استان،  در  آبرسانی  مهم  های  برنامه 
با  مسیر  ۲۴روستای  و  رویدر  شهر  به  آب  انتقال  و 
جمعیتی نزدیک به ۲۶هزارنفر از طریق خط انتقال 
از آب شیرین کن بندرعباس، انتقال آب به تازیان، 
رضوان و روستاهای اطراف آن از دیگر برنامه هایی 
به  ها  آن  از  برخی  و  شروع  جاری  سال  طی  است 
اینکه  بیان  با  هرمزگان  رسد.استاندار  می  اتمام 
۱۲میلیون   ،۹۲ سال  در  آب  سازی  شیرین  میزان 
به  ظرفیت  این  اکنون  هم  و  است  بوده  مترمکعب 

تصریح  است،  یافته  افزایش  مترمکعب  ۹۵میلیون 
آب  مصرف  از  نیمی  معادل  تولید،  میزان  این  کرد: 
از بزرگترین  شرب هرمزگان است و به عنوان یکی 
خدمات دولت در استان هرمزگان به شمار می رود 
اجرایی  مناطق  پایدار  آب  تأمین  راستای  در  که 
شده و برای سالیان متمادی، مشکل کمبود آب در 

هرمزگان را رفع می کند.
صنایع  به  بندرعباس  فاضالب  انتقال  افزود:  وی 
غرب نیز به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های شهر 
بندرعباس با تدابیراندیشیده شده، توسط بنگاه های 
به  متعلق  که  زیرساخت  توسعه  و شرکت  اقتصادی 
بزودی  است  بندرعباس  غرب  اقتصادی  های  بنگاه 
با  ۲هزارمیلیارد  این کار بزرگ  اجرایی می شود و 

تومان آورده صنایع تعیین تکلیف می شود.
همتی ادامه داد: با توجهی که به بخش آب و منابع 
دوازدهم  دولت  در  به ویژه  و  یازدهم  دولت  در  آبی 
مند،  نظام  اقدامات  مجموعه  و  گرفت  صورت 
مشکل  رو،  پیش  دقیق  ریزی  برنامه  و  هوشمندانه 
خاطرنشان  کرد.وی  خواهیم  حل  مناطق  در  را  اب 
طور  به  استان  در  آب  سازی  شیرین  صنعت  کرد: 
کامل بومی شده و روز به روز در حال توسعه است 
ایجاد  رو  پیش  های  برنامه  با  را  آبی  پایداری  که 
تصریح  پایان  در  هرمزگان  کرد.استاندار  خواهد 
واسطه  به  مناطق  برخی  در  و  جاری  در سال  کرد: 
شویم  روبرو  آب  کمبود  با  است  ممکن  خشکسالی 
اما با نقشه راهی که برای تامین آب پایدار روستاها 
در نظر گرفته شده، هرمزگان بزودی یکی از استان 
های موفق به لحاظ تأمین آب شرب پایدار می شود.

فاز نهایی آب شیرین کن 100هزار مترمکعبی بندرعباس آماده افتتاح است

مدیرکل بحران استانداری هرمزگان گفت: 2 آتش سوزی در روزهای 2۳ و 2۴ فروردین 
کشاورزان  به  ریال خسارت  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   ۵۱ وارد شدن  موجب  جاری  ماه 

دهستان سیاهو بندرعباس شد.
مهرداد حسن زاده ضمن بیان اینکه بررسی های کارشناسی در خصوص وسعت و 
مبلغ ریالی خسارت وارد شده در روز جاری انجام شد، اظهار داشت:بر اثر آتش سوزی 
روز ۲۳ فروردین پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و آتش سوزی روز ۲۴ فروردین ۴۶ 

میلیارد ریال خسارت به نخلستان ها، باغ های انبه و نارنگی دهستان سیاهو وارد شد.
وی باتاکید بر اینکه علت وقوع آتش سوزی هنوز مشخص نشده است، ادامه داد: حریق 
دیروز ۱۸ هکتار را در بر گرفت که شامل ۲ و نیم هکتار باغ انبه، یک هکتار باغ نارنگی 
و بقیه ان نخلستان بود که خسارت های وارده به کشاورزان را باید جبران و آنان را برای 
بیمه کردن باغ هایشان ترغیب کرد.یک دستگاه خودرو آتش نشانی در سیاهو مستقر 
شد. هرمزگان نیازمند ۹۵ دستگاه خودرو آتش نشانی استوی اضافه کرد: یک دستگاه 
خودرو آتش نشانی با توجه به فراوانی وقوع حادثه آتش سوزی در دهستان سیاهو به 
صورت موقت مستقر شده تا پس از دریافت یک دستگاه خودرو آتش نشانی تقاضا شده 

از وزارت کشور در این دهستان مستقر شود.
وی افزود: این استان دارای یک هزار و ۲۲۶ روستای دارای دهیاری است که برای 
آنها تنها ۷۸ دستگاه خودرو آتش نشانی جهت اطفاء حریق وجود دارد و از این نظر به 

شدت با کمبود روبه رو است. حسن زاده افزود: حداقل ۹۵ دستگاه خودرو آتش نشانی 
دیگر برای استقرار در روستاهای قرار گرفته در جوار و نزدیکی جاده های اصلی این 
استان نیاز است تا در صورت وقوع حادثه آتش سوزی بتوانند به سرعت وارد عمل 
شوند.وی گفت: البته سایر استان ها نیز از این نظر با کمبود روبه رو هستند اما هرمزگان 
بواسطه موقعیت راهبردی اقتصادی و همچنین شرایط آب و هوایی خاصی خود به 

توجه بیشتر مسئوالن کشوری در این زمینه نیاز دارد.

آتش سوزی ۵1 میلیارد ریال به کشاورزان سیاهو بندرعباس خسارت وارد کرد

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان  از اجرای ۱۱ پروژه آبرسانی در 
سطح روستاهای شهرستان بندرلنگه خبر داد و گفت: با تکمیل این پروژه 

ها، روند تامین آِب مورد نیاز یکهزار و 2۰۰ خانوارروستایی بهبود یافت. 
"امین قصمی" افزود: اعتبار هزینه شده برای اجرای این یازده پروژه بالغ 
بر ۲۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی بوده 

است. 

وی گفت:  با وارد مدار شدن این پروژه ها، مشکل تامین آب شرب یکهزار 
و ۲۰۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۴ هزار و ۸۰۰ نفر در روستاهای این 

شهرستان برطرف شد.
مدیر عامل آبفا استان در ادامه بیان کرد: پروژه های مذکور شامل احداث 
شش باب مخزن، اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب به طول 

۷۸ کیلومتر و احداث ۲۵ باب حوضچه است.

به گفته قصمی؛ بهره برداری از این پروژه ها سبب بهبود و تقویت روند 
آبرسانی به  روستاهای گزدان، بلعسکر، کوهین، چاه کهنه، دژگان، کالتو 
پائین، قنات تنگو، بستانه، رمیله، بنود، خرابه، نخل جمال، نخل خلفان، 
شهرستان  گزیر  روستای  و  شکروئیه  جبرائیل،  بو  میچائیل،  گریشه، 
بندرلنگه  شده است.قصمی افزود: مراسم افتتاح و بهره برداری رسمی از 

این پروژه ها به زودی برگزار خواهد شد.

11 پروژه آبرسانی روستایی شهرستان بندرلنگه تکمیل شد

با سرزنش اجتماعی تخلفات رانندگی، از قانون شکنی و تکرار تخلف جلوگیری کنیم.

آگهی مناقصه عمومی با شماره  400-02

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر داردمناقصه عمومی فوق را با مشخصات و شرایط کلی 
ذیل از طریق برگزاری مناقصه  ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

الف ( شرح مختصر کارها :

ب( محل تًامین اعتبار: از محل اعتبارات ملی و استانی

ج( شرایط متقاضی:1 – داشتن شخصیت حقوقی  2-  داشتن توانايی ارائه ضمانت نامه بانکی شركت در فرآيند ارجاع كار و ضمانت نامه 

انجام تعهدات .3- دارا بودن رتبه 5 راه و ترابری.  لذا متقاضیانی كه دارای شرايط مذكور در بند » ج « فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه 
را دارند می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از ساعت 15:00 مورخ   1400/01/29 لغايت ساعت  14:00 مورخ  1400/02/05  به 
پايگاه اينترنتی سامانه تداركات الترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند، آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه، 
ساعت  14:00  مورخ 1400/02/15  و بازگشايی پاكات ساعت   09:00 مورخ 1400/02/16   بود. جهت كسب اطالعات بیشتر به 

آدرس اينترنتی www.iets.mporg.ir مراجعه نمايید. 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای    1123742
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لکه گیری و روکش آسفالت راههای 
شهرستان رودان

۳۵99.979.219رودان11.999.۵84.۳84



شنبه28فروردین 1400       4رمضان 1442
17 آوریل2021                       شماره1190

قصه گشودن دریچه ای برای 
بیان موضوعات مختلف به روی 

بشر است

پروین پشتکوهی افزود: اولین قصه گو خداوند است که برای بیان فرامینش از قالب قصه استفاده شد و مطالبی بسیاری از دریچه قصص 
برای بشر بیان شده است.مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  هرمزگان تصریح کرد: شیوه نامه جشنواره چراغ راه ماست 
و تک تک مسئوالن کمیته ها موظفند بر اساس شیوه نامه و احکام صادر شده عمل کنند.پشتکوهی در پایان خاطرنشان کرد: فرآیند 
اجرایی جشنواره از ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده و مرحله پایانی آن در ۳۰ آذر و هم زمان با شب یلدا برگزار خواهد شد. 4

فرهنگ و هنر 

دلنوشتهفرهنگ جامع هرمزگان

منگ
نگفتیم
منگال

آتش سرخ و افروخته-گداخته شده زغال
منگر

ان  از  استفاده  با  که  گوشتی  پیچ  مانند  ای  وسیله 
کلفات را در درز های چوب بدنه لنج فرو می کردند تا 

از نفوذ آب جلو گیری کند
من گله

آن دفعه - آن بار
منگ-منگ

عاجزانه سخن گفتن-من من کردن-دست به دست  
در انجام کاری

منگناس
نوعی خرما درشت و قرمز

منگو
 روستایی است از توابع فین

منگور 
نوعی حصیر است-بوریا

منگی
فلزی که زنگ زده باشد-منسوب بهمنگ

منم
خودپسندی

منوا
نیاوردیم

منور 
کشتی بزرگ جنگی-ناو

منه
اجازه نده-مگذار-چیزی روی زمین مگذار

منهاد
می گذاشتم-نهادیم

ادامه در شماره بعدی

خلیج فارس

منصورنعیمی 

 ردیا هب سبک شعر
گزینش اشعار: یعقوب سهوزاده / کارشناس ادبیات 

هر سال با شروع غریبانه ی بهار

زل می زنم  به پنجره ی خانه ی بهار 

دیگر در این والیت بی کوچه باغ نیست

یک سرو قد کشیده ی دیوانه ی بهار 

آن روزها گذشت که در کوچه های ما

سر می گذاشت پنجره بر شانه ی بهار 

می ایستاد مثل سپیدار در نماز

گلدان لب پریده به شکرانه ی بهار

 

این سال های تلخ چه بر ما گذشته است

خالی است مثل دست و دلم، النه ی بهار 

باران برگ می چکد از شانه های باغ

خشکیده خون تاک به پیمانه ی بهار

 

داریم می رسیم به پایان قصه ها

از ذهن کوچه پاک شد افسانه ی بهار

عبدالحسین انصاری

با چشمان بارانی دعایم کن

 عبدالحسین اسد پور-بندرلنگه

حال و هوای ماه رمضان جور عجیبی دلنشین است ...

آدم یاِد کودکی اش می افتد ...یاِد سادگِی آن روزها ...
یک سفره ی بی ریا ،یک جمع صمیمی ،

آدم هاِی  براِی  ...دلم  بیتابی  و  اشتیاق  عالمه  و یک 
ناِب آن روزگار تنگ شده ،براِی تماِم حاِل خوبی که 
داشتیم ...براِی هرچیِز کوچکی که دنیایمان را قشنگ 
تر می کرد ...آخ که یک استکان چای و خرما موقع 

افطار چقدر می چسبید ...هیچوقت یادم نمی رود ؛
بچه که بودم دلم میخواست همه فکر کنند طاقِت 
روزه گرفتن دارم ،موقِع افطار ، من سیر بودم و جعبه 
،هیچ کس  بود  نصفه   ، بامیه  و  زولبیا   ، خرما  های 
به رویم نمی آورد ، همه می گفتند قبول باشد ...و 
شک ندارم خدا هم با لبخندی پدرانه ، حاضرِی روزه 
هایم را می زد ... !خدا مهربان تر از این حرف هاست 
،همین که سِر سفره ی کرامتش نشستی ، ارادتت را 
می پذیرد ...ولی کاش در این فرصِت بینظیر ؛خوبی 
هایمان را تمدید می کردیم ،براِی خدا ، خوردن یا 

نخوردِن ما فرقی نمی کند ...عمیق تر نگاه کنیم ...
رمضان ؛ تمریِن انسانیت و بردباری است ،

نه تمریِن گرسنگی ، پس که آهسته چون پروانه می 
سوزی ، دعایم کن ، بخوان تکرار در ترازنامه را  ،واز 
زندان تنهایی رهایم کن ،تماشا می کنم روییدن را 
هر سحر با عشق که از شوق نگاهی مست ولبریزی 
بخوانم اسم ترا ،از عمق این شبها جدایم کن ،در این 

شیدا شمیم عشق
بگوافسانه  ی  افسانه  بگو  بیاویزی  پروا  بی  چه 
فرهادراشیرین وبا چشمان بارانی دعایم کن ،نیایش را 
زچشمانت نمی چینم به اشکانت بیاویزم واز این شب 
ها گریه ها گل واژه می روید ومن در سایه ی آرامشش 
نایی غزل سازم، که از تکرار لبریزاست سراسر شعرش 
از اندوه بهار است ، به این آرامش بارانی امشب صدایم 
کن ، همین امشب دعایم کن ، که فردا دفترم لبریز از 
عطر نفسهای توبگشایم شوری تازه بر شعرم بیفشانم،  
بسازم خوشه های هرستاره،جای عنوان،غزلهایم بریزم 
شعله ی سوزان خورشیدی به اشعارم بپاشم، عشق را 
بر سایه ی انبوه تکرارم، دراین  آرامش بارانیت صدایم 
کن، همین امشب ،وشب ها دیگر دعایم کن که فردا 

خیلی دیر است ...

سرریزم

با آواری از کلمه های درهم ریخته

پیچش مبهم بدنم

به مقیاس شوکی است

که از ارتعاش پیراهن تو صادر می شود

پیراهنم را جر می دهم

تن ات جر خورده است

اجزای پاره پوره 

رها در ساختمان

ساختمان رها در خودش

در جیغ سربه هوای تیرچه و آهن

من

و هزار ریشتر تنهایی

تو ترکیبی از گورستان همین شهری

و مادر

پنج شنبه ها

کلمات درهم ریخته ات را مرتب می کند

محمود ناروئی

آتش تلگراف بی سیم درفارغان زمین، عهدقبل از 

هخامنشیان تا کنون

آذین معتضد کیوانی 

azin_motazd.k ویا اینستا گرام www.fargan.ir

سپهبد  وقتی  ازمیالد،   قبل   ۴۷۹ سال  در   
در  کرد،  فتح  را  یونان  پایتخت  آتن،  ایران، 
که  رسید  شاهنشاه  به  خبر  روز  همان  شب 
در  داشت.  اقامت  لیدی  پایتخت  سارد  در 
است  آمده  نیز  زریران  یادگار  در  و  شاهنامه 
بلند  کوه های  باالی  در  افروزی  آتش  با  که 
حرکت  آماده  و  آمدن  گرد  به  را  لشگریان 

شدن خبر می دادند.

آتش عالوه بر نقش مذهبی خود در ایران باستان، 
آتش  مذهبی  نقش  داشته  هم  دیگری  کاربردهای  
این  نقش های  از  سهم  بیشترین  باستان  ایران  در 
آفریده هفتم اهورامزدا را در متون دینی و تاریخی 
از کارکردهای  بیش  و  به خود اختصاص داده است 
کاربردهای  آتش  اما  است،  آن شناخته شده  دیگر 

دیگری هم در آن دوران داشته است.
نیز  ارتباطی  کارکردی  هخامنشیان  دوره  در  آتش 
داشت و از آن همانند تلگراف بی سیم استفاده می 
شد. به فرمان خشایارشاه هخامنشی )۴۸۵ - ۴۶۵ 
پایتخت  دو  همدان،  و  شوشتر  از  میالد(،  از  قبل 
بلند  بسیار  برج های  ایران  به سر حدات  تا  بزرگ 
آنها  باالی  در  و  ساختند  معین  های  فاصله  به 
پاسبانانی گماشتند تا شب ها به کمک شعله آتش 
و حرکات و عالیم مخصوصی که به آن می دادند، 

از این برج به برج دیگر وقایع مهم دورترین حدود 
قبل   ۴۷۹ سال  در  برسانند.  مراکز  به  را  مملکت 
یونان  پایتخت  آتن،  ایران،  سپهبد  وقتی  ازمیالد،  
شاهنشاه  به  خبر  روز  همان  در شب  کرد،  فتح  را 
رسید که در سارد پایتخت لیدی اقامت داشت. در 
با  نیز آمده است که  یادگار زریران  شاهنامه و در 
را  لشگریان  بلند  باالی کوه های  افروزی در  آتش 
به گرد آمدن و آماده حرکت شدن خبر می دادند.
این شیوه شاید در دوره های بعد هم مورد استفاده 

قرار گرفته باشد.
شاه  روستای  شرق  در  کوهی  مثال،  عنوان  به   
روستا  این  درکنار  بزرگ  رودی  رود)شاهرو 
کوه  روی  در  بود(  بنا  رود  جنب  چون  میگزشت 
یا تپه مشرف بر دشت احمدی وفارغان قرار دارد 
که  بزرگ  آتشگاهی وسنگهای  آثار  آن  باالی  بر  و 

قدیم  های  محلی  حتی  دادن  کشیک  از  نشان 
بزرگ(  »غریبشاه«  )رئیس  دوران  شفاهی  تاریخ 
از  دیگر  وداستانهای  داستان  این  و  داشته  یاد  به 
به  نسا  یا  شاهرو  احمدی،  مسیر  از  ها  قافله  گذر 
جا  به  کرده،  نقل  سینه  به  سینه  خود  نتیجه  نوه 
بقایای  به  توجه  با  کارشناسان  اگر  است  مانده 
بوندون،  غرب  کوهی  فارغان  شهر  غرب  باروهای 
های  واشکفت  بوه  جنگاوارن  اقامت  مرکز  بوندون 
روز  به  استتار  یک  احشام  نگهداری  محل  دیگر 
بانی  هست، باالی و اطراف آن  محلی برای دیده 
و عالمت دادن برای آتش وروز با اینه به سه محل 
از  وحتی  زمین  فارغان  شمیل،  طوالنی  فاصله  با 
سیرمنددیده می شد. درسیرمند نیز دره کوهی در 
جایگاهی  آن،  فراز  بر  و  دیدبانی هست  به  مشرف 

است که امروزه موسوم به »تنورکافری« نام دارد.

در  پرورش  و  وزیرآموزش  ابتدایی  آموزش  معاون 
گفت و گوی زنده با رادیو فرهنگ، »نحوه ارزشیابی 
از  و  تشریح  را  ابتدایی«  دوره  آموزش  پایانی 
تا  ابتدایی  »استمرار کالس های درس دوره آموزش 

پایان اردیبهشت ماه« خبر داد.
 رضوان حکیم زاده،  با تشریح نحوه ارزشیابی پایانی 
ها  برگزاری کالس  پایان  کرد:  اظهار  ابتدایی،  دوره 
یکم  و  ابتدایی سی  آموزان  دانش  آموزش   زمان  و 

اردیبهشت ماه خواهد بود و مدرسه تلویزیونی ایران 
هم تا آن زمان به ارائه آموزش ها ادامه خواهد داد. 
خردادماه   دهم  تا  ابتدایی  دوره  مدیران  و  معلمان 
ارزشیابی نوبت دوم را  پایانی  نتایج  تا  فرصت دارند 

در کارنامه دانش آموزان، ثبت نمایند.
معاون آموزش ابتدایی، با اشاره به این که در دوره 
صورت  به  توصیفی«  کیفی-  »ارزشیابی  ابتدایی، 
معلمان  کرد:  تصریح  شود؛  می  انجام  »فرآیندی« 
سال  طول  در  که  اطالعاتی  و  شواهد  براساس 
اند  تحصیلی از عملکرد دانش آموزان بدست آورده 
و براساس ارزیابی های عملکردی که در پایان سال 
از دانش آموزان انجام می دهند، نتایج نهایی را ثبت 

خواهند کرد.
کرونا  ملی  ستاد  تصمیمات  تابع  ما  داد:  ادامه  وی 
هستیم و با توجه به شرایط متفاوتی که در مناطق 
در  کنیم.  می  ریزی  برنامه  داریم،  کشور  مختلف 
مناطق آبی، که عمدتاً مناطق کم جمعیت روستایی 
برگزاری  برای  ای  مصوبه  دارند،  قرار  عشایری  و 
کالس ها به صورت حضوری داشتیم و خوشبختانه 

هیچ مشکلی هم تاکنون ایجاد نشده است؛ بنابراین  
با  آموزان  دانش  این  برای  عملکردی  ارزیابی 
تشخیص معلم به صورت حضوری است، اما در بقیه 
به  توجه  با  »قرمز«  و  »نارنجی«  ؛  »زرد«  مناطق 
اعالم ستاد ملی کرونا تصمیم گیری خواهد شد. اما 
مشخصاً در مناطقی که امکان برگزاری آزمون ها به 
صورت حضوری وجود نداشته باشد، قطعاً با استفاده 

از بستر برخط ، این ارزیابی ها انجام خواهد شد.
ارزیابی  اهمیت  بر  تأکید  ضمن  زاده  حکیم 
عملکردی از میزان یادگیری دانش آموزان پایه اول 
و دوم ابتدایی که مهارت های پایه سواد را یاد می 
گیرند، اظهارکرد: بر اساس این شیوه نامه، برای این 
دانش آموزان عالوه بر معلمان، مدیران مدارس هم 
تضمین  خصوص  در  که  داشت  خواهند  مسئولیت 
اطمینان  آموزان،   دانش  از  گروه  این  یادگیری 

حاصل کنند.
وزرای  با  که  یونسکو  اخیر  نشست  در  گفت:  وی 
آموزش و پرورش انجام شد؛ همه وزرا نگرانی عمیق 
که  نمودند.  ابراز  آموزش  کیفیت  افت  از  را  خود 

و  کودکان  از  دسته  آن  متوجه  نگرانی  این  عمدتاً 
دانش آموزانی است که امکان دریافت حمایت مؤثر 

والدین را در فضای یادگیری برخط نداشتند.
این  به  توجه  با  کرد؛  اضافه  ابتدایی  آموزش  معاون 
قابل  کرونا  شیوع  نظر  از  کشور  شرایط  هنوز  که 
برگزاری  و  بازگشایی  نحوه  برای  نیست  بینی  پیش 
کالس ها دو مدل طراحی می شود که اولی، تکیه بر 
»آموزش حضوری« و استفاده از آموزش مجازی به 
عنوان مکمل است و تحت عنوان »آموزش ترکیبی« 

مطرح می باشد.
 مدل دیگر تأکید بر »آموزش مجازی« و استفاده از 

بستر برخط برای ارائه آموزش ها است.
وی تصریح کرد: بر طبق نتایج آسیب شناسی که در 
سال تحصیلی جاری در حال انجام است و تا اتمام 
ثبت نتایج ارزشیابی، نهایی خواهد شد؛ برنامه های 
امسال  تابستان  در  معلمان  سازی  توانمند  جدی 
خواهیم داشت؛ از جمله این که با توجه به شرایط 
مجازی،  فضای  در  بتوانیم  چگونه  آموزان  دانش 

آموزش های با کیفیت باالتری ارائه کنیم.

معاون آموزش ابتدایی تشریح کرد؛

ثبت نتایج عملکردی براساس شواهد و اطالعات معلمان در طول سال تحصیلی

برای سال  قیمت کتاب های درسی در مقاطع تحصیلی مختلف 
تحصیلی 1401 – 1400 اعالم شد.

تحصیلی  سال  درسی  کتاب های  سفارش  ثبت  آغاز  از  پس   
به  پژوهش  سازمان  اکنون  ماه،  فرودین   ۲۲ از   ۱۴۰۱-۱۴۰۰
منظور اطالع رسانی مطلوبتر و شفاف فهرست قیمت کتاب های 

هر یک از پایه ها و دوره های تحصیلی را به تفکیک اعالم کرد.
ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب های درسی سال تحصیلی 
به  ماه  فروردین  بیست و دوم  از روز یکشنبه،   ۱۴۰۰- ۱۴۰۱
یا     irtextbook.ir سایت  طریق  از  تنها  و  اینترنتی  صورت 
خواهد  ادامه  خرداد   ۲۲ تا  و  شده  آغاز   irtextbook.com
داشت و ثبت نام پایه های ورودی اول، هفتم و دهم از ۶ تیرماه 

خواهد بود.
)پایه های  پایه  میان  گروه  برای  سفارش  ثبت  اساس  این  بر 
تا  دوازدهم(  و  یازدهم  نهم،  و  هشتم  ششم،  تا  دوم  تحصیلی 
۲۲ خرداد ماه و برای پایه های ورودی اول، هفتم و دهم نیز تا 

۱۶شهریور ماه این امکان فراهم شده است.
اطالعات  اصالح  و  ویرایش  امکان  تیرماه   ۱۲ از  همچنین 
متقاضیان فراهم است. در این زمان، خانواده هایی که فرزندشان 
از مدرسه ای به مدرسه دیگر منتقل شده و یا تغییر رشته داشته 

باشند، می توانند اطالعات را ویرایش کنند.
مواد  توزیع  و  برنشر  نظارت  متولی  عنوان  به  پژوهش  سازمان 
ها  خانواده  تا  داشته  مصروف  را  خود  تالش  تمام  آموزشی 
متحمل  فرزندانشان  درسی  کتب  تهیه  برای  را  فشار  کمترین 
سال  درسی  های  کتاب  شده،  اندیشیده  تدابیر  با  لذا  شوند 
۱۴۰۰ به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش  تحصیلی ۱۴۰۱ – 

داشته اند.
و  ای  و حرفه  فنی  کتاب های شاخه  قیمت  است  شایان ذکر 
کاردانش نیز برای هر رشته با توجه به تعداد کتاب متفاوت بوده 
و افزایش قیمت کتاب های این دوره تحصیلی نسبت به سال 

قبل به طور میانگین ۲۸ درصد می باشد.

پویش کاغذ مهربانی در هرمزگان اجرا می شودقیمت کتاب های درسی سال تحصیلی 1401 – 1400 اعالم شد

سجاد حیدری از برگزاری پویش کاغذ مهربانی با شعار »با اهدای کاغذهای باطله 
غم های مستمندان را مچاله کنیم« در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد.

سجاد حیدری، دبیر جمعیت دانشجویی امام حسن مجتبی)ع( استان هرمزگان 
در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، از برگزاری پویش کاغذ مهربانی با شعار 
ماه   ایام  در  کنیم«  مچاله  را  مستمندان  های  غم  باطله  کاغذهای  اهدای  »با 

مبارک رمضان خبر داد.
کاغذ  پویش  افزود:  هرمزگان  مجتبی)ع(  حسن  امام  دانشجویی  جمعیت  دبیر 
مهربانی، با هدف جمع آوری کاغذ های باطله موجود در سراسر استان هرمزگان 
وبه خصوص شهر بندرعباس جهت تامین هزینه های خانواده های کم برخوردار 
از نیازهای این خانواده ها  ارزاق و تامین بخشی  ساکن حاشیه شهرها، و تهیه 
از پدیده های است که در سالیان  ادامه داد: حاشیه نشینی  اجرا می شود.وی 
ما   جامعه  برای  متعددی  اجتماعی  های  آسیب  با  و  است  گرفته  گذشته شکل 
راستای  در  )ع(  مجتبی  حسن  امام  دانشجویی  جمعیت  لذا  است،  بوده  همراه 
کاهش آسیب های اجتماعی چند سالی است در حاشیه شهرهای استان مشغول  

فعالیت است.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد بندرعباس گفت: 
دبیرخانه جشنواره  به  قطعه شعر   ۳0 استانی  مرحله  در 
حدود  صاحب نظر  اساتید  داوری  با  و  ارسال  امید  شعر 
شد.محمود  ارائه  کشوری  مرحله  به  و  برگزیده  شعر   10
شعر  جشنواره  استانی  اختتامیه  مراسم  در  صباحی زاده 

امید که به همت معاونت فرهنگی و با حضور دانشجویان، 
اساتید و کارکنان شاعر به صورت حقیقی و مجازی در 
این واحد دانشگاهی برگزار شد، گفت: این جشنواره در دو 
مرحله استانی و کشوری برگزار می شود که مرحله استانی 
آن به پایان رسید و اشعار برگزیده در استان هرمزگان به 

مرحله کشوری راه می یابند.صباحی زاده افزود: در مرحله 
استانی ۳۰ قطعه شعر به دبیرخانه این جشنواره ارسال 
و با داوری اساتید صاحب نظر حدود ۱۰ شعر در مرحله 
استانی برگزیده و به دبیرخانه مرکزی این جشنواره برای 

رقابت به مرحله کشوری ارائه شد.

ارسال ۳0 قطعه شعر به جشنواره شعر امید دانشگاه آزاد بندرعباس
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: احیای واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیرفعال در استان با رفع موانع و پشتیبانی در 
سال جدید با جدیت از سوی دستگاه های اجرایی در دستورکار قرار گیرد. ایرج حیدری افزود: رفع مشکالت واحدهای تولیدی در استان هرمزگان 
با مانع زدایی ها و پشتیبانی از آن ها با قوت دنبال می شود. وی با تاکید بر سرعت بخشی در اجرای طرح های تولیدی عنوان کرد: طرح های 
سرمایه گذاری و تولیدی که در شهرک های صنعتی امکان فعالیت ندارد، در محدوده های خارج از شهرک ها زمینه فعالیت آن ها مهیا شود.

احیای واحدهای تولیدی نیمه فعال در 
هرمزگان با رفع موانع دنبال شود
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متولد چه ماهی هستی؟

فال

پریشان  احساس می کنند  گویی که همه 
و دیوانه شده اند، و اما برعکس شما حس 
می کنید از عقل سلیمی برخوردارید! اما حاال 
که بهرام یعنی سیاره بخت شما به طرز احمقانه ای با 
اورانوس پیوند خورده است، شاید دوباره بهترین قضاوت 
را در مورد واقعیت نداشته باشید. حتی شاید توجه نکرده 

باشید که برخالف جریان آب شنا می کنید.

موقعیت های  برای  حلی  راه  شما  اگرچه 
اما حاال  ندارید،  نظر  در  احتمالی  پرتنش 
می کنید.  رفتار  تر  آرام  مواقع  اینجور  در 

شاید فهمیده اید که دلیل نااستوار بودن خیلی چیزها 
دیگر چندان مهم نیست و شما مجبور نیتسید خودتان 
را وارد مشکالت افراد دیگر بکنید. طبیعتا شما باید 
کارهایی که برای رها شدن و نجات یافتن الزم است 

را انجام دهید.

هیجانات اخیر در محل کار شاید در نظر 
مجبور  اگر  اما  باشد،  خوشی  اوقات  شما 
باشید حس خود را پنهان کنید چندان هم 
خوشحال نخواهید بود. اغلب اوقات سهیم کردن دیگران 
در اطالعات تان قبل از اینکه به مرحله بعدی بروید برای 
شما کافی است. اما حاال مورد احساسی کوچکی می تواند 

همه چیز را پیچیده تر کند.

است  ناب  فکرهای  از  سرشار  شما  ذهن 
آنها عمل  اساس  بر  که  اید  آماده  و شما 
کنید. متاسفانه مجبورید کارهایی کنید که 

برنامه هایتان مورد توافق افرادی که چندان هم رفتار 
دوستانه ای ندارند قرار بگیرد. ممکن است کشف کنید 
که افکار منفی به سرعت جای خود را با دیدگاه های 

هوشمندانه عوض می کنند.

می خواهید افراد دیگر دقیقا بفهمند که شما 
چه احساسی دارید، اما نمی خواهید خیلی 
خودتان راگرفتار کرده و همه چیز را برای 
آنها شرح دهید. البته این ضرب المثل را به یاد 
داشته باشید که: دو صد گفته چون نیم کردار نیست. 
البته اگر شما بدون اینکه هیچ حرفی بزنید شروع به کار 
کنید، باور اینکه هرکس خودش می تواند بفهمد که چه 

اتفاقاتی در جریان وقوع است اشتباه است.

از دیروز تا بحال هیچ چیز تغییر نکرده، اما 
ظاهرا شما االن شادتر و سرحال تر شده اید. 
پس به جای نگران شدن به خاطر چیزهایی 

که تحت کنترل شما نیست، فقط به کارتان ادامه دهید. 
اما گفتن این حرف که شما هیچ وقت تسلیم نخواهید 
شد اشتباه است! شما خیلی راحت در راهکارهای خود 
بازنگری کرده و تاکتیک هایتان را عوض می کنید. پس 

اگر خواهان آزادی های دیگری در زندگی تان هستید.

امروز احساس شلوغی و همهمه می کنید، 
انگار که دنیا به آتش کشیده شده است!! با 
این وجود هر چه که می گذرد اطمینانتان به 
خودتان کمتر می شود. حس و حال شما مدام در 
حال تغییر کردن است و به خاطر همین پیام های درهم 
برهم و پیچیده ای دریافت می کنید و همچنین در پنهان 

کردن احساسات تان زیاد موفق نیستید. 

بر سر دوراهی قرار گرفته اید. شاید دلتان 
بخواهد که با عجله از این دوراهی بگذرید، 
بنابراین می توانید از شر آن خالص شده و 

مسیر دیگری را برگزنید. اما وقتی که شروع می کنید، 
می بینید که راه های بسیار زیادی از آنها منشعب می شود 
و آن راهی که شما در زندگی تان برمی گزینید تاثیرات 

طوالنی مدتی خواهد داشت.

اصال نمی خواهید دیگران شما را به زحمت 
بیندازند، به خاطر اینکه به هیچ وجه دوست 
ندارید با مسائلی روبرو شوید که خارج از 
برنامه تان باشد. متاسفانه ممکن است واقعیت با آرزوهای 
شما هماهنگ نباشد و نتوانید هرچه می خواهید داشته 
باشید. توجه کردن به مسائل احساسی افراد دیگر به 
خودتان نیز کمک می کند و الزم است بهتان یادآوری 
تری  جدی  دید  از  احساسات  این  به  باید  که  کنیم 

رسیدگی کنید.

باید  برای ریسک کردن  االن  می دانید که 
بهایش را بپردازید، اما نمی خواهید که دیگر 
چیزی ببازید. شاید تحت تاثیر ترس هایتان 

قرار گرفته باشید و شاید این حس طبیعی باشد. به هر 
حال سعی کنید به ندای قلب خود گوش داده و اگر 
قلبتان بهتان گفت که چیزی درست نیست با استدالالت 

عقلی آن را توجیه نکنید.

 به حدی دلسوز شده اید که سعی می کنید 
برآورده  را  اطرافیانتان  خواسته های  تمام 
کنید. اما این کاری که می کنید اصاًل کار 
درستی نیست. چرا که پایان خوشی برای شما 
نخواهد داشت. اگر نمی توانید میزان توقعات افراد دیگر 
اینکه  برای  ندهید.  راه  دلتان  به  نگرانی  بسنجید  را 

دوست و یا نامزدتان از شما توقعات غیر معمول دارد.

هم اکنون عضو یک گروه شدن، برای کار 
یا بازی، شاید کار خیلی آسانی نباشد، برای 
اینکه شما احساس می کنید در جمع آنها 

مثل یک بیگانه هستید. درحقیقت شما فکر می کنید 
افراد دیگر زیاد از ایده های شما استقبال نمی کنند، اما 
شما خودتان هم در این عدم پذیرش نقش دارید. امکان 
دارد شما زمانی که وظایف خودتان را توضیح می داده اید 

نتوانسته اید به آن خوبی از عهده وظایفتان بر بیایید.
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1400 سال پله های ترقی 
زنان وزنه بردار است

:AFC سایت

 شروع خوب پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیا

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به برد 
تیم پرسپولیس در روز نخست مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان پرداخت.
به گزارش ایسنا، سید جالل حسینی که با زدن گل 
سه امتیازی در دیدار پرسولیس و الوحده به عنوان 
بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، در متن تمجیدی 

کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار داشت.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی درباره 
برد پرسپولیس در لیگ قهرمانان نوشت: سیدجالل 
حسینی مدافع باتجربه تیم پرسپولیس توانست گل 
۳ امتیازی را دراین دیدار در نیمه نخست برای سرخ 

ها به ثمر رساند.
قبل  دوره  قهرمان  نایب  پرسپولیس  ترتیب  این  به 
لیگ قهرمانان توانست شروع قدرتمندانه ای در این 
به  را  نخست  روز  امتیاز   ۳ هر  و  باشد  داشته  فصل 

دست بیاورد.
پرسپولیس در دومین دیدار خود به دیدار الریان قطر 

می رود.

نظرسنجی جدید نشان داد؛ 

مخالفت دوباره شهروندان ژاپنی با 
برگزاری المپیک

ژاپنی  شهروندان  می دهد  نشان  اخیر  نظرسنجی 
همچنان مخالف برگزاری المپیک هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، یک نظرسنجی جدید 
نشان داده کمیته برگزاری بازی های توکیو هنوز در 
برخوردار شوند  از حمایت عمومی  تا  تالش هستند 
چرا که بیش از ۷۰ درصد از شهروندان ژاپنی مایل 
به لغو یا تأخیر بازی ها به دلیل شیوع ویروس کرونا 

هستند.
بازی های المپیک توکیو ۱۰۰ روز دیگر آغاز خواهد 
شده  انجام  نظرسنجی  که  است  حالی  در  این  شد 
داد  نشان  نیوز  کیودو  ژاپنی  خبری  آژانس  توسط 
و  بازی ها  لغو  پاسخ دهندگان خواهان  ۳۹.۲ درصد 

۳۲.۸ درصد طرفدار خواستار تاخیر دوباره هستند.
در این نظرسنجی که در طول ۱۰ تا ۱۲ آوریل )۲۱ 
موافق  درصد   ۲۴.۵ شده،  انجام  فروردین(   ۲۳ تا 
این  نتایج  هستند.  پارالمپیک  و  المپیک  برگزاری 
محدودیت های  اعمال  از  پس  روز  یک  نظرسنجی 

جدید در توکیو، کیوتو و اوکیناوا اعالم شد.
براساس گزارش Japan today، در طول ۲۴ ساعت 
توکیو  در  کرونا  به  مبتال  جدید  مورد   ۵۱۰ گذشته 

گزارش شده است.
نظرسنجی اخیر کیودو نیوز همچنین نشان داد که 
۹۲.۶ درصد از پاسخ دهندگان نسبت به شیوه دوباره 

ویروس کرونا احساس نگرانی می کنند.

باوجود اوج گیری مجدد کرونا؛

 استانبول همچنان میزبان فینال 
لیگ قهرمانان

کرد  اعالم  اروپا)یوفا(  فوتبال  اتحادیه  ایرنا-  تهران- 
قهرمانان  لیگ  فینال  برگزاری  مکان  نهاد  این  که 
سال ۲۰۲۱ را تغییر نخواهد؛ این در حالی است که 
استانبول به عنوان میزبان این دیدار با افزایش موارد 

ابتال به کرونا مواجه شده است.
در  مبتالیان  تعداد  باالترین  ترکیه  ایرنا،  گزارش  به 
به  مبتال  هزار   ۵۹ از  بیش  رقم  و  ثبت  را  روز  یک 

کووید-۱۹ را اعالم کرد.
باوجود بحران کرونا، یوفا اعالم کرده است که فینال 
مه   ۲۹ است  قرار  که  جاری،  سال  قهرمانان  لیگ 
آتاتورک  المپیک  ورزشگاه  در  )۸ خردادماه ۱۴۰۰( 
استانبول برگزار شود، طبق برنامه برگزار خواهد شد.

میزبان  بود  قرار  اولیه  ریزی  برنامه  در  ورزشگاه  این 
فینال سال ۲۰۲۰ باشد اما محدودیت های ناشی از 
باقیمانده و همچنین  بازی های  تا  کرونا موجب شد 
فینال به طور متمرکز در لیسبون پرتغال برگزار شود.
میزبان  در سال ۲۰۰۵  آتاتورک همچنین  ورزشگاه 
آ.ث  و  لیورپول  تیم های  مابین  انگیز  هیجان  فینال 
کامبک های  از  یکی  آن  در  که  دیداری  بود؛  میالن 
بزرگ تاریخ این تورنمنت را رقم زد و قرمزهای آنفیلد 
در نیمه دوم شکست سه بر صفر را خنثی کرده و در 

نهایت قهرمان شدند.
امسال  فینال  دیدار  در  آیا  که  نیست  معلوم  هنوز 

هواداران مجاز به ورود به ورزشگاه هستند یا خیر.
حضور  مورد  در  اعمالی  محدودیت های  یوفا  البته 
قهرمانان  لیگ  فصل  این  دیدارهای  در  را  هواداران 
این  در  نهایی  تصمیم  اما  کرده  لغو  فینال  جمله  از 

خصوص برعهده دولت ترکیه است.
ترکیه در جریان ماه رمضان از اعمال قرنطینه نسبی 
خبر داده به طوری که از ساعت ۷ غروب تا ۵ صبح 

منع تردد اعمال خواهد شد.
روسیه نیز اکثر پروازهای خود را به ترکیه به حالت 

تعلیق درآورده است.

ایران و جهان 

لیگ دسته اول فوتبال کشور

بانوان شهرداری بندرعباس از صعود 
به مرحله نهایی بازماندند

در  بانوان کشور  فوتبال  اول   لیگ  دسته  رقابت های 
بندرعباس با صعود تیم های ملی پوشان شهرکرد و 
جندی شاهپور دزفول به مرحله بعدی به پایان رسید.

بانوان کشور  مرحله گروهی لیگ دسته یک فوتبال 
در بندرعباس با صعود دو تیم ملی پوشان شهرکرد و 
جندی شاهپور دزفول به مرحله بعد، به کار خود پایان 
داد. در این رقابت ها که از پنجشنبه هفته گذشته در 
ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس آغاز شده  بود،  تیم 
ملی پوشان شهر کرد با کسب ۱۰ امتیاز و تفاضل گل 
مثبت ۲۳ به عنوان سرگروه و جندی شاهپور دزفول 
به  مثبت ۱۶  تفاضل گل  و  امتیاز  با کسب ۱۰  نیز 

مرحله بعدی این رقابت ها راه یافتند.
تیم شهرداری بندرعباس با کسب یک امتیاز در رده 
پنجم این رقابت ها ایستادو از صعود به مرحله بعد 
بازماند. در این رقابت ها پنج تیم از گروه چهار شامل 
شهرداری بندرعباس ، شاهین کرمان ، جندی شاهپور 
ایرانیان  مشتقین  و  کرد  شهر  پوشان  ملی   ، دزفول 

حضور داشتند.
فوتبال  یک  دسته  لیگ  رقابت های  گروهی  مرحله 
بانوان کشور با حضور ۱۸ تیم و در قالب چهار گروه در 

سطح کشور در حال انجام است.

 البدر بندرکنگ به مرحله بعدی 
صعود نکرد

برتر  لیگ  بعد  مرحله  به  صعود  از  بندرکنگ  البدر 
فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور باز ماند.

هفته  از  سیرجان  گل گهر  و  کنگ  بندر  البدر  دیدار 
دهم و پایانی در سیرجان برگزار شد . این دیدار با 
نتیجه یک بر یک مساوی به پایان رسید و البدر با ۱۵ 
امتیاز در رتبه سوم گروه بعد از مس کرمان و گل گل 
گهر سیرجان قرار گرفت و برای سومین سال پیاپی 
در هفته آخر با تفاضل گل کمتر از صعود به مرحله 
نیمه نهایی بازماند و گل گهر سیرجان و مس کرمان  
از گروه پنجم به مرحله بعد لیگ برتر نوجوانان کشور 
صعود کردند. تنها گل البدر بندرکنگ در این بازی 

را محمدامین حسن زاده در دقیقه ۸۳ به ثمر رساند.
لیگ برتر نوجوانان فوتبال باشگاه های کشور با حضور 
۲۸ تیم در دو گروه پنج و سه گروه شش تیمی برگزار 
تیم های  با  پنجم  گروه  در  کنگ  بندر  می شود.البدر 
حافظ شیراز، نوین فوالد یزد، گل گهر سیرجان، مس 

کرمان و کهن دارابگرد فارس هم گروه بود.

بایدها و نبایدهای روزه داری در 
ورزشکاران

تغذیه  و  ورزشی  پزشکی  مرکز  مدیر  ایرنا-   - تهران 
می گوید:  پارالمپیک،  و  المپیک  ملی  آکادمی 
را  ورزشی خود  تمرینات  رمضان  ماه  در  ورزشکاران 
دهند. حرکات  انجام  افطار  از  بعد  بیشتر  و  سبک تر 
ورزشی سنگین باعث از دست دان آب بدن و ضعف 

شدید در آنان می شود.
هادی عطارد در گفت و گو با خبرنگار ورزشی ایرنا 
افزود: سحری، افطار و شام از وعده های اصلی در ماه 
رمضان است و ورزشکاران باید مواد غذایی را در این 
سه وعده اصلی استفاده کنند زیرا بدن یک ورزشکار 
حرفه ای نسبت به یک فرد معمولی به انرژی بین هزار 
تا ۱۵۰۰ کالری نیاز دارد بهتر است از افطار تا سحر 
سه وعده غذا داشته باشد تا انرژی الزم بدن خود را 
تامین کند و در عین حال فرصت کافی برای ریکاوری 

داشته باشد تا بدنش دچار آسیب نشود.
ملی  آکادمی  تغذیه  و  ورزشی  پزشکی  مرکز  مدیر 
وعده  نباید  آنها  داشت:  اظهار  پارالمپیک  و  المپیک 
سحر را حذف کنند و بیشتر میوه جات و سبزیجات 
مصرف کرده تا نیاز آب بدن خود را تامین کنند.  در 
وعده سحر نان و غالت سبوس دار استفاده کنند تا در 
طول روز به خاطر افت قند خون، دچار ضعف بدنی 
در  پرخوری  که  نکنند  فراموش  ورزشکاران  نشوند.  
هنگام سحر نه تنها از احساس گرسنگی در ساعات 
ساعات  در  بلکه  نمی کند،  جلوگیری  روز  انتهایی 
ابتدایی بعد از سحر، فشار زیادی را به معده و دستگاه 
گوارشی فرد وارد می کند که سبب بروز سوء هاضمه، 

درد و نفخ معده می شود.
ناراحتی  از  جلوگیری  برای  کرد:  تصریح  عطارد 
گوارشی، ورزشکاران روزه دار باید از خوردن غذاهای 
چرب در سحر پرهیز کنند و برای تامین قند خون 
افراد روزه دار همانند زمانی که روزه  نیستند، باید سه 
و شام  افطار  آن وعده  سحر،  بخورند که  وعده غذا 
است و به هنگام افطار از خوردن غذاهای سنگین و 

پرحجم پرهیز شود.
این متخصص تغذیه ورزشی ادامه داد: وعده غذایی 
عین حال  در  و  زود هضم  و  باید سبک  افطار  برای 
پرکالری باشد و ورزش هیچگونه منافاتی با روزه داری 
ندارد و حتی می تواند به خاطر رعایت کردن بسیاری 
بهتر  هرچه  انجام  به  غذایی،  نبایدهای  و  باید  از 
فعالیت های ورزشی نیز کمک کند؛ البته اگر ورزش 

به صورت اصولی و صحیح انجام شود.

خبــــر جوانان فوالد هرمزگان با نائب قهرمانی بازگشتند

خستین مدال آور وزنه برداری زنان گفت: سال ۱۴۰۰ برای زنان وزنه بردار یک پله ترقی نسبت به سال های گذشته محسوب می شود و به پیشرفت 
و رشد خواهند رسید. الهام حسینی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: وزنه برداری زنان در حال پیشرفت بود اما کرونا شرایط را از سال گذشته بهم 
ریخت و سالن ها تعطیل شدند و وقفه ای در پیشرفت وزنه برداری زنان ایجاد شد. وی افزود: وزنه برداری رشته ای است که باید مرتبا تمرین کنید 

و به صورت اصولی رکورد بزنید تا از دیگران عقب نمایند. مسلما در این مدت استقبال زیادی از این رشته شده است و عالقمندان بسیاری دارد.

استقبال  مورد  ایران،  نائب قهرمان  فوتسالیست های 
گرم مسؤوالن قرار گرفتند.

تیم فوتسال جوانان فوالد هرمزگان که در رقابت های 
به  و  قهرمان شدند  نائب  مناطق جوانان کشور  لیگ 
لیگ دسته اول فوتسال جوانان کشور راه یافتندکه در 
ایستگاه راه آهن بندرعباس مورد استقبال مسؤوالن 

قرار گرفتند. 
در این آئین اسالم باوقار رئیس شورای اسالمی شهر 
بندرعباس گفت: جای تشکر دارد که فوالد و مجموعه 
حمایت  ورزش  از  به خوبی  دارند  آن  خوب  مدیریت 
می کنند و در حال حاضر شاهد آن هستیم که مدیران 
فوالد هرمزگان و در راس آن مدیرعامل شرکت فوالد 
دارند به خوبی در بحث رده های پایه حمایت می کنند.

وی بیان داشت: بنده و همکاران هم در شورای شهر 
در کنار ورزش شهر بندرعباس هستیم و هر کاری که 

از دست ما برآید، آن را انجام خواهیم داد. 
بندرعباس  شهر  شورای  عضو  بواشه  اسماعیل 

فوالد  شرکت  خوب  مدیریت  از  تشکر  ضمن  نیز 
ورزش گفت: جای  از  به خاطر حمایتشان  هرمزگان 
این  جوانان  صعود  شاهد  که  است  خوشحالی  بسیار 
جای  و  هستیم  کشور  اول  دسته  لیگ  به  استان 
و  فوتبال  فوالد هرمزگان، هیات  به مجموعه  تبریک 
که  امیدوارم  و  دارد  فوالد  زحمتکش  کارگران  حتی 
حمایت های خوب فوالد هرمزگان از ورزش هم چنان 

ادامه داشته باشد.
وی اظهار داشت: صعود جوانان فوالد هرمزگان یقینا 
انتظار  و  بود  خواهد  ما  جوانان  سایر  برای  انگیزه ای 
می رود که سایر صنایع استان، مثل فوالد برای کمک 

به ورزش به خصوص فوتبال پا پیش بگذارند.
هم  هرمزگان  فوتبال  هیات  رئیس  رنجبریان  قاسم 
نگه  زنده  را  استان  ورزش  نام  هرمزگان  فوالد  گفت: 
داشته است و امیدوارم که این حمایت ها توسط سایر 

صنایع هم صورت گیرد.
و  فوتبال  به  هرمزگان  فوالد  نگاه  داشت:  عنوان  وی 

و  است  بی نظیر  و  استثنایی  نگاه  یک  استان  ورزش 
کمتر مدیری در استان هرمزگان همچین نگاهی به 

ورزش دارد.
رئیس هیات فوتبال هرمزگان گفت: واقعا جای تشکر 
شرکت  مدیرعامل  ارزانی  مهندس  از  دارد  ای  ویژه 
معاونت  ندایی  مهندس  کنار  در  که  هرمزگان  فوالد 
منابع انسانی، مهندس هوشیار سرپرست ورزش فوالد، 
مهندس کارگران مدیر امور ورزش و مجتبی ذاکری 
کارشناس ورزش فوالد دارند جور ورزش استان را می 
بسیار  نقش  هرمزگان  فوالد  مجموعه  یقینا  و  کشند 
اساسی در حمایت از نوجوانان و جوانان ورزشکار این 
به  از ذهن عالقمندان  این حمایت ها  و  دارند  استان 

ورزش فراموش نخواهد شد.
فوالد  جوانان  فوتسال  تیم  که  است  ذکر  به  الزم 
فوتسال  های  رقابت  در  قهرمانی  نایب  با  هرمزگان 
مناطق کشوربه لیگ دسته اول فوتسال جوانان کشور 

صعود کردند.

با  کشور  فوتسال  جوانان  مناطق  لیگ  نهایی  مرحله 
حضور ۸ تیم در دو گروه چهار تیمی برگزار شد.

تیم فوالد هرمزگان در گروه »ب« به میزبانی سرخس 
ابومسلم  گیالن،  صومعه سرا  جام آوران  تیم های  با 
کاشمر خراسان رضوی و وحدت ایوان ایالم هم گروه 

بود.
به گزارش فارس، مرصاد پاکنیا، محمد شرفی، علیرضا 
تبریک، علی غالم زاده، سبحان دهقانی، امیرحسین 
محمدرضا  باقرزاده،  محمد  رضاپور،  سبحان  بقایی، 
فیض اهلل،  محمدامین  جان نثاری،  مانی  شجاعی، 
نژاد و  ابوالفضل دلزده  عادل مهدوی، رضا چشم براه، 
این  در  هرمزگان  فوالد  تیم  بازیکنان  بلوچی  هومن 
دوره از مسابقات بودند. سرمربی: محمدرضا کهوری، 
مربی: سید مهدی حسینی، مربی دروازبانان: سروش 
عامری، مربی بدنساز: ایوب شبتاری، تدارکات: امین 
بشیری، پزشکیار: مصطفی صفرپور و سرپرست: محمد 

بهمن زاده بودند. 

تیم فوتسال آیندگان هرمزگان در جریان رقابت های 
فوتسال  اول  دسته  لیگ  برگشت  دور  ششم  هفته 
و  مغلوب شد  تهران  گفتمان  تیم سفیر  مقابل  کشور 

نتیجه بازی را به حریف خود واگذار کرد.
ماه  با  همزمانی  دلیل  به  دیدار  این  ایرنا،  گزارش  به 
استان  میزبانی  به  شب   ۱۰ ساعت  رمضان   مبارک 
هرمزگان در سالن فجر بندرعباس برگزار شد و تیم 
سفیر گفتمان با نتیجه پنچ بر یک پیروز میدان شدند 

و شاگردان هادی بزوال در تیم آیندگان از حریف خود 
شکست خورد.

در نیمه نخست تیم سفیر گفتمان تهران با گل های 
کوروش دادور شرق و علی اکبر مظلومی با نتیجه ۲ 

بر یک پیش افتاد. 
تنها گل تیم میزبان توسط علی صابری به ثمر رسید.

آیندگان  تیم  اشتباهات  از  مهمان  تیم  دوم  نیمه  در 
تعداد  دیگر  با زدن سه گل  و  برد  را  استفاده  نهایت 

گل های خود را به عدد ۵ رساند. 
رنجبر  حسین  و  سلطانی  حسین  عیسایی   سعید 
زننده گل های تیم سفیر گفتمان در نیمه دوم بودند و 
سرانجام این دیدار با حساب پنج بر یک به سود سفیر 

گفتمان تهران به پایان برسد.
تیم آیندگان هرمزگان در گروه سوم با تیم های ایرالکو 
سفیر  البرز،  کریمی  مبل  زنجان،  اسپیناس  اراک، 

گفتمان تهران و شاهین کرمانشاه هم گروه است.  

تیم در  با حضور ۲۶  اول فوتسال کشور  لیگ دسته 
چهار گروه پیگیری می شود و از هر گروه ۲ تیم جواز 

حضور در مرحله بعد را کسب می کنند. 
مرحله نخست این رقابت ها ۲۷ اردیبهشت ماه سال 

آینده به پایان می رسد.  
مرحله دوم این رقابت ها در ۲ گروه چهار تیمی برگزار 
خواهدشد و در نهایت از هر گروه یک تیم به لیگ برتر 

صعود خواهد کرد.

لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور، 

تیم فوتسال آیندگان هرمزگان در خانه مغلوب سفیر گفتمان تهران شد

تیم آوای میناب حدید در آخرین بازی لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه های کشور به یک پیروزی شیرین 
خارج از خانه دست یافتند.

 تیم آوای میناب حدید در آخرین بازی لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه های کشور به یک پیروزی شیرین 
خارج از خانه دست یافتند. از سری مسابقات لیگ دسته یک جوانان باشگاه های  کشور، از هفته دهم و پایانی 

این رقابت ها تیم آوای میناب حدید با نتیجه دو بر یک تیم  شهید وفایی شیراز را شکست داد.
نماینده هرمزگان با این پیروزی ۹ امتیازی شد و در مکان سوم جدول رده بندی گروه دوم ایستاد و سهمیه 
هرمزگان را در این رقابت ها حفظ کرد.  در این بازی برای تیم میناب حدید گل اول را  مهدی امینی کردری 

و گل دوم را احمدرضا شهسواری به ثمر رساندند.
به گزارش فارس، تیم آوای حدید میناب در گروه دوم این رقابت ها با تیم های مس رفسنجان، فجرسپاسی 

شیراز، خلیج فارس شیراز و شهید وفایی شیراز هم گروه بود.

 آوای میناب حدید در شیراز سنگ تمام گذاشت

لیگ دسته اول فوتبال جوانان

تیم فوتسال فوالد هرمزگان در نخستین بازی از دور 
برگشت رقابت های لیگ دسته اول فوتسال کشور در 
سالن فجر بندرعباس دو بر یک شهید ستاری قرچک 

را شکست داد.
در نخستین دیدار دور برگشت و از هفته هفتم  لیگ 
فوالد  تیم   کشور  باشگاه های  فوتسال  اول  دسته 
هرمزگان در سالن فجر بندرعباس به مصاف تیم شهید 

ستاری قرچک رفت.
هفته  رفت  دور  بازی  آخرین  در  که  هرمزگان  فوالد 
بر ۱ شهدای  نتیجه ۲  با  گذشته در دیداری خانگی 
چوار ایالم را شکست داد و تا پایان هفته ششم با کسب 
۷ امتیاز در رده سوم جدول گروه اول قرار گرفت در 
این بازی هم به سه امتیاز آن فکر می کرد تا پیروزی 

دلنشینی دیگری برای هوادران خود به ارمغان بیاورد.  
هنوز چهار دقیقه از نیمه نخست بازی نگذشته بود که 
قرمزپوشان  برای  را  اول  موفق شد گل  قادری  متین 

فوالد به ثمر برساند.
در دهمین دقیقه بازی فوالد دوباره به گل رسید و این 
بار سبحان شراعی برای این تیم گلزنی کرد. زرد پوشان 
قرچک که دو گل را پذیرفته بودند فشار حمالت خود 
را بیشتر کردند و در دقیقه یازده توسط داود مشهدی 
یکی از گل های خورده را جبران کردند. نیمه نخست 
این دیدار دو بر یک به سود فوالد هرمزگان به پایان 

رسید.
در نیمه دوم تیم مهمان بازی بهتری به نمایش گذاشت 
و موقعیت های گل بیشتری داشت اما توپ های آن 
ها وارد دروازه فوالد نشد تا این بازی در پایان با نتیجه 
دو بر یک به سود قرمزپوشان هرمزگان به پایان رسید.  

فوالد هرمزگان با این پیروزی ده امتیازی شد. 
در این بازی عارف شبانه گرد، ادیب حسین پور، امیر 
حسین ماکیانی فر، سینا احمدیان پور، خسرو رئیسی، 

غالمرضا رحیمی، عارف محمدی، متین قادری، امیر 
آرش  و  پایدار  مهران  شراعی،  سبحان  خون جهان، 

دهقانی با هدایت عباس روزپیکر بازی کردند.
تیم شهید ستاری قرچک که سعید کدخدایی  برای 
مصطفی  داشتند  نیمکت  روی  سرمربی  عنوان  به  را 
حسین  مشهدی،   داود  قنبری،  امین  ظریفیان،  
کریمی،  مهدی رضائیان،  میالد عباسی، امیر حسین 
محمد  و  روحی  یعقوب  لطفی،  منوچهر  دهقان زاده، 

جعفرزاده بازی کردند. 
عباس روزپیکر سرمربی تیم فوالد هرمزگان در پایان 
گیری  نفس  و  سخت  بازی  داشت:  اظهار  دیدار  این 
انجام دادیم و به لطف خدا و همت بازیکنانم سه امتیاز 
با ارزش کسب کردیم.  وی بیان داشت: فاصله چهار 
روز بین بازی گذشته و امروز باعث شده بود تا خستگی 
زیادی روی بازیکنان من بیاد اما با این وجود تمامی 
بازی  و جان  با دل  و  تمام گذاشتند  بازیکنان سنگ 
کردند. روزپیکر گفت: تیم حریف تیم بسیار خوبی بود 
و آن ها هم آمده بودند تا به سه امتیاز دست پیدا کنند 

اما شاگردانم اجازه ندادند که این اتفاق بیفتد.
رو  روند  داشت:  عنوان  هرمزگان  فوالد  تیم  سرمربی 
به جلوی داریم و امیدوارم که این روند ادامه داشته 
باشد تا پایان مسابقات شرمنده دوستداران فوتسال در 

هرمزگان نباشیم. 
وی گفت: هفته بعد استراحت خواهیم داشت و این 
و  بیاید  ما  بازیکنان  کمک  به  تواند  می  استراحت 
برای بازی بعدی مقابل نماینده کرمان که باز هم در 
بندرعباس بازی داریم با یک آمادگی بیشتر وارد میدان 

خواهیم شد.
در  تیم  با حضور ۲۶  فوتسال کشور  اول  لیگ دسته 
چهار گروه پیگیری و از هر گروه دو تیم جواز حضور 

در مرحله بعد را کسب می کنند.
 ۲۷ ها  رقابت  این  اول  مرحله  فارس،   گزارش  به 
اردیبهشت ماه سال جاری به پایان می رسد و مرحله 
دوم این رقابت ها نیز در دو گروه چهارتیمی برگزار 
خواهد شد و در نهایت از هر گروه یک تیم به لیگ برتر 

صعود خواهد کرد.

 روزپیکر: بازیکنانم با دل و جان بازی کردند
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حمالت سایبری گسترده علیه 
زنجیره تامین واکسن کووید

احد امنیت سایبری شرکت IBM به تازگی پی برده که حمالت سایبری علیه شرکتهای فعال در زنجیره تامین واکسن کووید 
۱۹ که اواخر سال گذشته برای نخستین بار شناسایی شدند، بسیار گسترده تر از تصور اولیه هستند.

به گزارش ایسنا، شرکت IBM که فراهم کننده خدمات ابری است، اعالم کرد این اواخر کمپین فیشینگی را شناسایی کرده 
که ۴۴ شرکت فعال در بخش لجستیکی توزیع واکسنهای کووید ۱۹ در ۱۴ کشور را هدف گرفته است.

                   فناوری

به بهانه اینترنت رایگان، وارد 
لینک های مخرب نشوید

ارسال  و  ساختگی  اینترنتی  درگاه های  از  استفاده 
است  کالهبرداری  روش های  از  مشتریان،  به  لینک 
که کالهبرداران با وعده کاذب اینترنت رایگان انجام 

می دهند.
عده ای  اخیرا  اینکه  به  توجه  با  ایسنا،  گزارش  به 
کالهبردار با استفاده از درگاه های اینترنتی ساختگی 
و با ادعای کذب دریافت اینترنت رایگان، لینک های 
مختلفی به برخی مشتریان ارسال می کنند، شرکت 

نسبت  ایران  به انجام کالهبرداری از طریق مخابرات 
رایگان  اینترنت  به نام این شرکت هشدار داد.ارائه 

به طور کلی هیچگونه لینکی از سوی مخابرات برای 
یا جوایز  رایگان  اینترنت  دریافت  به منظور  مشتریان 
مراقب  مشتریان  است  الزم  و  نمی شود  ارسال  دیگر 
هیچ گونه  همچنین،  باشند.  کالهبرداری ها  اینگونه 
تماسی از سوی شرکت مخابرات ایران برای پرداخت 
جوایز یا اعالم برندگان از طریق رسانه های جمعی با 

مشتریان این شرکت صورت نمی گیرد.
مشترکان نباید تحت تاثیر چنین لینک هایی، شماره 
اختیار  در  را  خود  اعتباری  کارت های  رمز  یا  تماس 
نظارت  و  بازرسی  مرکزی  دفتر  دهند.  قرار  دیگران 
ارسال  پیگیری  حال  در  ایران  مخابرات  شرکت 
لینک های ساختگی و مقابله با این نوع کالهبرداری از 

طریق مراجع حقوقی است.

شاتل موبایل مودم  ۴.۵G عرضه 
کرد

شاتل موبایل اعالم کرد به مناسبت شروع ماه مبارک 
را  خود  زایکسل  رومیزی   ۴.۵G مودم های  رمضان 

مجددا به بازار عرضه می کند.
شاتل  عمومی  روابط  بنابراعالم  ایسنا،  گزارش  به 
رمضان  ماه  شروع  با  زمان  هم  اپراتور  این  موبایل، 
مودم  آن  در  که  است  داده  ترتیب  ای  جشنواره 
رومیزی زایکسل مدل ۴۵۰۶ که پیش از این نیز به 
همراه سیم کارت هوشمند شاتل موبایل و ۲ گیگابایت 
از مدتها  اینترنت هدیه عرضه می شد، حاال و پس 
با  بار  این  و  مجددا  رمضان ۱۴۰۰  در  عرضه،  توقف 
مستقیم  دسترس  در  هدیه  اینترنت  گیگابایت   ۵۲

متقاضیان قرار می گیرد.
از  یکی  که   ۴۵۰۶ مدل   Zyxel رومیزی  مودم 
پیشرفته ترین مودم های ۴.۵G موجود در بازار است، 
می برد  بهره   HiSilicon LTE Cat۶ چیپست از 
که امکان استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی 
بر نسل ۴.۵ را برای کاربر ممکن می کند. این مودم 
از وای فای دو کانال ۲.۴ و ۵ گیگاهرتزی پشتیبانی 
می کند و قابلیت پشتیبانی از اتصال بیسیم تا ۳۲ نفر 

به صورت هم زمان از طریق وای فای را دارد.
استفاده از مودم ۴.۵G زایکسل به همراه سیم کارت 
هوشمند شاتل موبایل به کاربر این امکان را می دهد 
که همیشه به اینترنت پرسرعت و باکیفیت دسترسی 

داشته باشد.
شاتل موبایل اپراتور نسل جدید تلفن همراه با پوشش 
۳G و ۴G در سراسر کشور است که برای نخستین 
بار، از فناوری »سیم کارت هوشمند« استفاده کرده 

است.
متقاضیان برای استفاده از شرایط ویژه این جشنواره 
www. و خرید این محصول می توانند به وب سایت

طریق  از  یا  کنند  مراجعه    shatelmobile.ir
با  ساعته  صورت ۲۴  به  و  شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ 

کارشناسان فروش شاتل موبایل در ارتباط باشند.

نابودی باکتری های جان سخت با 
پوشش فسفری

با استفاده از  با تولید نوعی پوشش زیستی  محققان 
فسفر سیاه مقابله با باکتری های جان سخت را ممکن 
کرده اند. این پوشش بعد از نابودی باکتری ها خود نیز 

به طور خودکار از بین می رود.
نیواطلس،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
افزایش مقاومت باکتری ها در برابر انواع آنتی بیوتیک 
ها به موضوعی نگران کننده مبدل شده و محققان 
استرالیایی برای غلبه بر این چالش یک پوشش خاص 
به  می تواند  که  کرده اند  تولید  سیاه  فسفر  از جنس 
سرعت باکتری ها و قارچ ها را از بین ببرد و خود سپس 

در عرض ۲۴ ساعت تجزیه و حل می شود.
است  گونه ای  به  فسفری  پوشش  این  حمله  روش 
که باکتری ها و قارچ ها نمی توانند برای مقابله با آن 
می تواند  جدید  اختراع  این  بیابند.  مؤثری  حل  راه 
زمانی  که  باشد  پنی سیلین  داروی  برای  جایگزینی 
می توانست باکتری های مختلف را نابود کند، اما حاال 

مقاومت زیادی در برابر آن به وجود آمده است.
مختلف،  آنتی بیوتیک های  کارایی  رفتن  دست  از  با 
دانشمندان روش حمله فیزیکی به باکتری ها و قارچ ها 
را در دستور کار قرار داده اند. بدین منظور تا به حال از 
انواع تابش نور شدید، ترکیبات مختلف مسموم کننده 

مایع و غیره استفاده شده است.

خبــــر

فروش جهانی رایانه رکورد زد

فروش جهانی رایانه های شخصی در سه ماهه نخست 
سال ۲۰۲۱ که افراد بیشتری برای بهبود عملکردشان 
پاندمی  دوران  در  دور  راه  از  آموزش  و  دورکاری  در 
دستگاههای جدید خریدند، با سریعترین روند در دو 

دهه گذشته رشد کرد.
به گزارش ایسنا، شرکت تحقیقاتی گارتنر اعالم کرد 
فروش جهانی رایانه شخصی شامل لپ تاپ و رایانه 
رومیزی در سه ماهه نخست سال میالدی جاری ۳۲ 

درصد رشد کرد و به ۶۹.۹ میلیون دستگاه رسید.
گروه لنووی چین با سهم بازار ۲۵.۱ درصد، پیشتاز 
بود و پس از آن شرکتهای اچ پی، دل تکنولوژیز، اپل 

و گروه ایسر قرار گرفتند.
اگر  گفت:  گارتنر  محقق  مدیر  کیتاگاوا،  میکاکو 
مشکالت عرضه در اوایل سال ۲۰۲۰ وجود نداشت، 

رشد فروش سه ماهه نخست ممکن بود کمتر باشد.
همراه  به  پاندمی  شرایط  تاثیر  تحت  تقاضا  افزایش 
کمبود کم سابقه ریزتراشه های نیمه رسانا، زنجیره 

تامین رایانه های شخصی را محدود کرده است. 
اگرچه کمبود تراشه در ابتدا در صنعت خودرو مشاهده 
محصوالت  بخشهای  سایر  به  اکنون  اما  شد  می 
الکترونیکی مصرفی شامل تلفنهای هوشمند، یخچالها 

و مایکروویوها گسترش پیدا کرده است.
گارتنر اعالم کرد تقاضا برای کروم بوک گوگل که در 
تحلیل این شرکت به حساب نیامده است، در سه ماهه 
نخست تحت تاثیر تقاضای قوی موسسات آموزشی در 

آمریکای شمالی، سه برابر شد.
بر اساس گزارش رویترز، گارتنر پیش بینی کرد حتی 
اگر محدودیتهای قرنطینه رفع شود ممکن است تقاضا 

برای رایانه شخصی همچنان قوی بماند.

شرکت های توسعه دهنده 
پروژه های متن باز مورد حمایت 

قرار می گیرند

دیجیتال  اقتصاد  حوزه  فناوری های  توسعه  ستاد 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  هوشمندسازی  و 
شرکت های  از  حمایت  فراخوان  جمهوری، 

توسعه دهنده پروژه های متن باز را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد توسعه فناوری های 
حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، قصد اجرای یک برنامه 
پروژه های  دارای  خصوصی  شرکت های  از  حمایتی 
مشارکتی  توسعه  و  تحقیق  تشویق  هدف  با  متن باز 
فعالیت های  المللی سازی  بین  جهانی،  مقیاس  در 
به  توسعه ای شرکت های دانش بنیان و تسهیل ورود 

بازارهای جهانی را دارد.
نوآوری  بین المللی، سطح  باز  متن  پروژه های  عموماً 
باالتری داشته و عمق فناوری در آنها به نسبت سایر 

شرکت ها بیشتر است.
 لذا شرکت های متقاضی در این فراخوان باید حتماً 
پروژه هایی در سطح بین المللی و ترجیحاً به صورت 
موفق  میزان  به  حمایت  و  باشند  داشته  مستقل 
بودن پروژه متن باز نسبت به سایر پروژه های متن باز 

بین المللی انجام خواهد شد.
از شرکت های  این فراخوان،  حمایت مطرح شده در 
خصوصی دارای پروژه های متن باز بین المللی فعال و 
مستقل و با ارسال اطالعات توسط متقاضیان و انجام 

روال ارزیابی صورت می پذیرد.
شرایط ارزیابی طرح های متقاضی

در  فعال  باز  متن  پروژه  یک  از  نگهداری  و  ایجاد   -
پلتفرم های بین المللی نظیر گیت هاب

تیم  از  دهندگان خارج   / دهنده  توسعه  مشارکت   -
اصلی پروژه

- آخرین تغییرات حداکثر مربوط به شش ماه اخیر 
باشد

- تعداد ستاره های گیت هاب
- میزان رشد جامعه )اندازه جامعه، میزان مشارکت 
یا  و  یافته  توسعه  کدهای  نظیر  پروژه  در  افراد 
کامیت های انجام شده توسط افراد خارج از تیم، تعداد 
داده  پاسخ  تعداد سواالت  گزارش شده،  ای شوهای 

شده و …(
تعداد  بازدید،  کل  تعداد  ارجاعات،  تعداد   -

بازدیدکنندگان
اول  تا  حداکثر  را  خود  طرح های  باید  متقاضیان 
فناوری های  توسعه  گروه  به   ۱۴۰۰ ماه  اردیبهشت 
اقتصاد  حوزه  فناوری های  توسعه  ستاد  راهبردی 
فناوری  و  علمی  معاونت  هوشمندسازی  و  دیجیتال 

ریاست جمهوری، ارائه کنند.

خبــــر

  پذیرش تلفنی آگهی  

   32213321 ـ 076   



همراه  تلفن  اپراتورهای  از  یک  هر  در  پیامک  ارسال 
هزینه های متفاوتی دارد و با استفاده از سیم کارت های 
دائمی و اعتباری، از حداقل ۸.۹ تا حداکثر ۲۷.۴ تومان 

را شامل می شود.
به گزارش ایسنا،  با گسترش پیام رسان ها و شبکه های 
از  استفاده  می گیرند،  بهره  اینترنت  از  که  اجتماعی 
خدمات تماس و پیامک اپراتورها کاهش یافته است، 
اینترنت  مواقعی که شبکه  این هم چنان در  با وجود 
برقرار نیست و یا به دالیل دیگر، کاربرانی هستند که 
با استفاده از خطوط سیم کارت، اقدام به ارسال پیامک 

کنند.
ارسال پیامک در هر یک از اپراتورهای تلفن همراه، از 
ایرانسل و رایتل و هم چنین بسته  جمله همراه اول، 

قیمت  سیم کارت ها  این  بودن  اعتباری  یا  دائمی  به 
متفاوتی دارد که تعرفه ی آن در وب سایت هر یک از 

اپراتورها آمده است.
سیم کارت های  با  فارسی  پیامک  صفحه  هر  هزینه 
برای  عدد  این  است.  تومان   ۸.۹ اول،  همراه  دائمی 
پیامک هایی که به زبان انگلیسی نوشته شوند، ۲۲.۲ 
تومان به ازای هر صفحه خواهد بود. همچنین ارسال 
پیامک با سیم کارت های اعتباری همراه اول، به ازای 
هر صفحه پیامک فارسی، ۱۰.۶ تومان هزینه دارد و 
با ارسال هر صفحه پیامک انگلیسی نیز کاربران باید 

۲۶.۴ تومان بپردازند.
پیامک  صفحه  هر  هزینه  دائمی،  ایرانسل  اپراتور  در 
پیامک هایی  برای  عدد  این  است.  تومان  فارسی ۹.۹ 

به  تومان   ۲۲.۲ شوند،  نوشته  انگلیسی  زبان  به  که 
با  پیامک  ارسال  هزینه  بود.  خواهد  صفحه  هر  ازای 
سیم کارت های اعتباری ایرانسل نیز به ازای هر صفحه 
پیامک فارسی، ۱۱.۶ تومان بوده و هر صفحه پیامک 
انگلیسی نیز برای کاربران ۲۷.۴ تومان هزینه خواهد 

داشت.
اپراتور  دائمی  سیم کارت های  با  پیامک  ارسال  تعرفه 
زبان  با  پیامک  ازای هر صفحه  به  تومان  رایتل، ۹.۸ 
فارسی است. در حالی که ارسال هر صفحه پیامک به 
زبان انگلیسی در این سیم کارت ها، ۱۶.۹ تومان هزینه 
دارد. هم چنین کاربران برای ارسال پیامک با استفاده 
از سیم کارت های اعتباری رایتل به ازای هر صفحه به 
زبان فارسی ۱۱.۵ تومان می پردازند و ارسال پیامک به 

زبان انگلیسی نیز ۲۳ تومان به ازای هر صفحه هزینه 
دارد.

هر پیامک چند تومان است؟

 ۳۱ با  برابر  آوریل   ۲۰ کرد  اعالم  اپل  شرکت 
کند که  برگزار می  ای  ویژه  رویداد  فروردین 
جدید  مدلهای  آن  طی  شود  می  بینی  پیش 
شرکت  این  محصوالت  سایر  و  پرو  پد  آی 
اپل  طراحان  ساالنه  کنفرانس  آستانه  در 
ایسنا،  گزارش  شوند.به  رونمایی  ژوئن  در 
در  شرکت  برای  اپل  که  رمزآلودی  دعوت 
این رویداد به رسانه ها ارسال کرد، اطالعات 
اپل  مقر  در  رویداد  این  نداشت.  چندانی 
به  و  شده  برگزار  کالیفرنیا  کوپرتینتوی  در 
صورت زنده از وب سایت این شرکت پخش 
رویداد  برای  اپل  های  دعوتنامه  می شود. 

که  این  از  پس  درست  شرکت،  این  مجازی 
دستیار مجازی سیری اپل تاریخ این مراسم 

را برمال کرد، ارسال شدند.
اپل معموال محصوالت جدیدش را در مارس 
سیستم  نسخه  جدیدترین  انتشار  از  پیش 
طراحان  ساالنه  کنفرانس  در   iOS عامل 
این  امسال  کند.  می  رونمایی  تابستان،  در 
محصولی  رونمایی  رویداد  هیچ  هنوز  شرکت 
وب  زنیهای  گمانه  طبق  اما  نکرده  برگزار  را 
ممکن  شرکت  این  فناوری،  اخبار  سایتهای 
دستگاه  و  پرو  پد  آی  جدید  مدلهای  است 
را در مراسم آتی خود معرفی  ایرتَگز  ردیاب 

کند.
بر اساس گزارش رویترز، مراسمهای رونمایی 
حضور  با  معموال  اپل  محصوالت  پرهیاهوی 
صدها خبرنگار در مقر این شرکت برگزار می 
شد اما از سال میالدی گذشته به دلیل شیوع 
است. شده  مجازی  کرونا،  ویروس  پاندمی 

پیش از این بلومبرگ نیوز گزارش کرده مدل 
پرو  پد  آی  قیمت  گران  تبلت  اینچی   ۱۲.۹
مجهز به صفحه نمایشی است که با استفاده 
و  کنتراست  میزان   MiniLED فناوری  از 

روشنی آن بهبود پیدا کرده است. اما تامین 
هستند  روبرو  تولید  مشکل  با  اپل  کنندگان 
به  را  محصول  این  عرضه  است  ممکن  که 
بدون  اپل  رود  می  انتظار  بیاندازد.  تاخیر 
این مشکل، هر دو مدل جدید آی  به  توجه 
پد را معرفی کند. آی پد جدید همچنین از 
کرده  استفاده   M۱ مشابه  قویتری  پردازنده 
و  ایر  بوک  مک  مدلهای  جدیدترین  در  که 

مک بوک پرو بکار رفته است.
بازار آی پد در یک سال گذشته که دورکاری 
رواج  پاندمی  راه دور در دوران  از  آموزش  و 
پیدا کرد، رشد یافت و در سه ماهه دسامبر، 
اپل گزارش کرد کسب و کار آی پد به ۸.۴ 
میلیارد   ۵.۹ با  مقایسه  در  دالر  میلیارد 
کرده  رشد  پیش  سال  مشابه  مدت  در  دالر 
شدن  تبدیل  تا  زیادی  فاصله  پد  است.آی 
نظر  از  اپل  کار  و  بخش کسب  بزرگترین  به 
نظیر  قابلیتهایی  قرارگرفتن  اما  دارد  درآمد 
مجازی  واقعیت  برای   LiDAR حسگرهای 
دهد  می  نشان  جدید  نسل  نمایشگرهای  و 
که آی پد پرو در بکارگیری فناوریهای جدید 

برای اپل اهمیت باالیی دارد.

تاریخ رونمایی محصوالت جدید اپل مشخص شد

یکی از سخت گیرترین رگوالتورهای آلمان به دنبال 
دریافت دستور رسمی است تا جمع آوری اطالعات 

کاربران توسط پیام رسان واتس اپ را متوقف کند.
به  هامبورگ  شهر  رگوالتور  ایسنا،  گزارش  به 
خصوصی  حریم  تغییرات  در خصوص  نگرانی  دلیل 
کاربران  اطالعات  از  بیشتر  استفاده  به  واتس اپ که 
برای اهداف بازاریابی و تبلیغاتی منتهی می شود، به 
دنبال دریافت یک دستور فوری قابل اجرا پیش از 

۱۵ ماه مه است.
اعالم  ای  بیانیه  در  دیتا  کمیسر  کاسپار،  یوهانس 
در  نفر  میلیون   ۶۰ توسط  اکنون  واتس اپ  کرد: 
آلمان استفاده می شود و پراستفاده ترین اپلیکیشن 
 - بوک  فیس  از  جلوتر  حتی  و  اجتماعی  رسانه 
شرکت مادر این پیام رسان- است. بنابراین اهمیت 
کاربران  باالی  دارد که مطمئن شویم شمار  زیادی 

که این سرویس را برای بسیاری از افراد جذاب می 
دیتا  قدرت  از  طلبانه  فرصت  برداری  بهره  به  کند، 

منجر نمی شود.
خصوصی  حریم  سیاست  معرفی  زمان  واتس اپ 
جدید خود را پس از سردرگمی و عصبانیت کاربران 
آوری  جمع  درباره  بتواند  تا  انداخت  تاخیر  به  را 
اطالعات و نحوه اشتراک گذاری آنها با شرکت مادر 
خود توضیح بهتری فراهم کند. رگوالتور حمایت از 
کرد  اعالم  قانونگذاران  به  ژانویه  در  انگلیس  دیتای 
که میلیونها نفر استفاده از واتس اپ را متوقف کرده 
و به استفاده از سرویسهای پیام رسان دیگری نظیر 

تلگرام و سیگنال روی آورده اند.
فیس بوک در بیانیه ای اعالم کرد در حال بازبینی 
نامه ای است که از رگوالتور هامبورگ دریافت کرده 
اجرای  و  هدف  در خصوص  که  سوءتفاهماتی  به  و 

این آپدیت وجود دارد، پاسخ خواهد داد و به فراهم 
کردن ارتباط خصوصی و مطمئن برای همه متعهد 
مانده است. این شرکت در ادامه خاطرنشان کرد با 
پذیرفتن شرایط جدید سرویس واتس اپ، کاربران با 
با  واتس اپ  اطالعات  گذاری  اشتراک  میزان  توسعه 
فیس بوک موافقت نمی کنند و این به روزرسانی بر 
یا خانواده  با دوستان  آنها  پیامهای  حریم خصوصی 
شان در هر جای جهان که باشند، تاثیر نمی گذارد.

هامبورگ  رگوالتور  بلومبرگ،  گزارش  اساس  بر 
در  اتهامات  به  تواند  می  شرکت  این  کرد  اعالم 
گشوده  رسمی  پرونده  دهد.  پاسخ  رسیدگی  جلسه 
شده است تا در صورت لزوم از اشتراک گذاری انبوه 
فشار  به  و  شود  جلوگیری  اطالعات  غیرقانونی  و 
آن  با  موافقت  برای  نفر  میلیونها  روی  غیرقانونی 
پایان داده شود.اقدام این رگوالتوری جبهه جدیدی 

خصوصی  حریم  سیاستهای  پیرامون  آلمان  در  را 
انحصارطلبی  ضد  رگوالتور  گشاید.  می  بوک  فیس 
را  حقوقی  جنگ  یک  این  از  پیش  کشور  این  ملی 
پا کرده که  بر  علیه شیوه های عملکرد فیس بوک 
شبکه  این  سوءاستفاده  کننده  منعکس  گوید  می 

اجتماعی از نفوذ بازارش است.
مشمول   ۲۰۱۸ سال  از  آنالین  خصوصی  حریم 
حفاظت  "مقررات  عنوان  با  اروپا  اتحادیه  مقررات 
بر  ایرلند  مقررات،  این  تحت  و  گرفته  قرار  دیتا"  از 
فیس بوک نظارت دارد زیرا مقر اروپایی این شرکت 

در ایرلند واقع شده است.
در  که  ای  العاده  فوق  شرایط  به  اشاره  با  کاسپار 
به  است،  شده  بینی  پیش  دیتا  از  حفاظت  مقررات 
دنبال متوقف کردن سه ماهه جمع آوری اطالعات 

کاربران توسط واتس اپ است.

آلمان برای متوقف کردن جمع آوری اطالعات واتس اپ دست بکار شد

به  شد،  آغاز  جهانی  آزمایش  یک  در  اینستاگرام 
الیک  شمارشگر  مشاهده  دهد  می  امکان  کاربران 
خود  اختیار  به  را  دیگر  کاربران  یا  خود  پستهای 

مخفی کنند.
به گزارش ایسنا، این سایت اشتراک گذاری عکس 
کرد  اعالم  است،  بوک  فیس  به شرکت  متعلق  که 
گوناگون  واکنشهای  مشاهده  از  اخیر پس  آزمایش 
معیاری  که  الیکها  به حذف  مربوط  آزمایشهای  به 
شود. می  انجام  هستند،  محبوبیت  سنجش  برای 

در  کرد  اعالم  ای  بیانیه  در  اینستاگرام  سخنگوی 
سال ۲۰۱۹ ما پنهان کردن شمارشگر الیک را برای 
گروه کوچکی از کاربران آغاز کردیم تا دریابیم آیا 
ارسال  زمان  در  کمتر  روانی  فشار  باعث  اقدام  این 
پست در اینستاگرام می شود. برخی از کاربران این 
اقدام را مفید یافتند اما برخی دیگر خواهان مشاهده 
شمارشگر الیک بودند تا بتوانند ببینند چه پستهایی 
محبوب هستند.سخنگوی اینستاگرام در واکنش به 
درخواست کاربران برای کنترلهای بیشتر در خصوص 

چگونگی تعامل با محتوا در این پلتفرم، گفت: فیس 
بوک هم در حال آزمایش تجربه مشابهی است که 
در هفته های آینده به اجرا گذاشته می شود. فیس 
این مخفی کردن الیک در پستهای  از  بوک پیش 
دیگران در استرالیا را آزمایش کرده بود.اینستاگرام 
زیادی  به طور تصادفی الیکهای شمار  ماه گذشته 
از کاربران را پنهان کرد که باعث واکنش شدید شد. 

مشاهده الیک در اینستاگرام اختیاری شد
سازمان دارپا از پرتاب یک راکت به فضا برای استقرار 
نمونه اولیه پیشرانه حرارتی هسته ای موسوم به ان تی 
منظومه  مورد  در  تحقیق  با هدف  زمین  مدار  در  پی 

شمسی خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، دارپا 
که به وزارت دفاع آمریکا وابسته است، قراردادی را 
با جنرال اتمیکس، بلو اوریجین و الکهید مارتین به 
همین منظور منعقد کرده تا اولین مرحله از برنامه 
DRACO اجرا شود برنامه یادشده با هدف پرتاب 
و استقرار تجهیزات پیشرفته علمی و نظامی در مدار 
ارتش  توسط  ماه  تا  زمین  کره  فاصل  حد  و  زمین 
آمریکا به اجرا در می آید.انتظار می رود ان تی پی مد 
نظر دارپا تا سال ۲۰۲۵ در مدار پایین کره زمین مورد 
استفاده قرار گیرد. علت استفاده از این ابزار پیشرفته 
فضاپیماهای  و  راکت ها  از  استفاده  با  که  است  آن 
فعلی دیگر امکان دستیابی به اطالعات بیشتری در 
گیری  شکل  نحوه  و  منظومه شمسی  ماهیت  مورد 
محدودیت های  علت  به  ابزار  این  ندارد.  وجود  آن 

فناورانه خود نمی تواند کسب اطالعات دقیق و عمیق 
را ممکن کند.از  نقاط دوردست منظومه شمسی  از 
از  همین رو وزارت دفاع آمریکا در تالش است بعد 
تأسیس نیروی فضایی بر اطالعات و دانش خود در 
این حوزه بیفزاید.در حال حاضر موشک هایی مبتنی 
بر انواع سوخت شیمیایی از توان پیشرانه باال و بهره 
وری پایین و در مقابل موشک های مبتنی بر سوخت 
باال  وری  بهره  و  پایین  پیشرانه  توان  از  الکتریکی 
برخوردار هستند. زیرا در این محیط به علت تغییر 
سریع مدارهای هر دو سیاره به توان پیشران و بهره 
این  در  پی  تی  ان  است.سیستم های  نیاز  باال  وری 
شرایط قابل استفاده خواهند بود. در این سیستم ها 
به جای فرایند احتراق شیمیایی در راکت از راکتور 
هسته ای برای گرما دادن پیشرانه ای مانند هیدروژن 
استفاده می شود تا گرمای شدیدی ایجاد شود. توان 
پیشران راکت مبتنی بر سیستم ان تی پی، ده هزار 
برابر بیشتر از موتورهای الکتریکی و بهره وری آن پنج 

برابر بیشتر از راکت های شیمیایی است.

پرتاب پیشرانه هسته ای به مدار زمین برای تحقیقات فضایی

مشخصات گوشی »موتو جی ۲۰« فاش شد

گزارشی جدید رندرها و مشخصاتی از موبایل موتوجی ۲۰ از جمله 
دوربین  ماژول  و  آمپری  میلی  هزار   ۵ باتری  اینچی،   ۶.۵ نمایشگر 

پشتی ۴ تایی را فاش کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، گزارش های اخیر 
از   G سری  موبایل  سه  حداقل  توسعه  مشغول  موتورال  داد  نشان 
است.   ۶۰ جی  موتور  و  فیوژن   ۴۰ موتوجی   ،۲۰ موتوجی  جمله 
موتوجی  و  فیوژن   ۴۰ موتوجی  مشخصات  درباره  زیادی  اطالعات 
از  نقل  به   ۹۱mobiles اکنون وب سایت  است.  منتشر شده   ۶۰
یک افشا کننده معتبر حوزه فناوری، مشخصات و رندرهای موتوجی 
نمایشگر  دستگاه  این  جدید  گزارش  است.طبق  کرده  فاش  را   ۲۰
ال سی دی ۶.۵ اینچی دارد و وزن آن ۲۰۰ گرم است. همچنین 
وضوح نمایشگر ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل و رفرش ریت آن نیز ۹۰ 

هرتز است.
در موتوجی ۲۰ از پردازشگر ۸ هسته ای Unisoc T۷۰۰ استفاده 
و حافظه ذخیره   ۴ RAMدستگاه  موارد  این  کنار  در  است.  شده 
آن ۶۴ گیگابایت است. البته می توان کارت حافظه میکرو اس دی 
افزود.باتری موبایل جدید موتورال ۵ هزار میلی آمپری  به دستگاه 
است اما مشخص نیست آیا از قابلیت شارژ سریع پشتیبانی می کند 
یا خیر. پشت موبایل ماژول ۴ دوربین های ۴۸،۸، ۲ و ۲ مگاپیکسل 
نصب شده است.در کنار این موارد موتوجی ۲۰ مجهز به اسکنر اثر 
دستیار هوشمند  از  استفاده  کلید مخصوص  آئودیو،  انگشت، جک 

گوگل، NFC، قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت است.

از این پس کاربران فیس بوک می توانند با ارائه درخواستی به هیات بازبینی 
آن خواستار حذف محتوایی شوند که مایل نیستند در شبکه اجتماعی 
هیأت  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  بگیرد.به  قرار 
نظارت فیس بوک اعالم کرد کاربران می توانند درباره پست ها، تصاویر و 
ویدئوهایی که تصور می کنند نباید در این پلتفرم باقی بمانند، درخواست 
ارائه کنند.این هیأت اعالم کرد درخواست حذف از تمام کاربرانی را قبول 

می کند که نسبت به محتوای پست شده توسط دیگران معترض هستند 
و از فرایندهای تجدیدنظر فیس بوک خسته شده اند.تاکنون کاربران این 
از هیأت  به درخواست تجدیدنظر  قادر  اجتماعی فقط درصورتی  شبکه 
نظارت بودند که محتوای آنها توسط فیس بوک حذف شده بود.توماس 
هیوز مدیر هیأت نظارت فیس بوک در بیانیه ای اعالم کرد: اینکه کاربران 
بتوانند برای حذف محتوا از فیس بوک درخواست ثبت کنند، نشان دهنده 

گسترش قابلیت های هیأت نظارت است.فیس بوک سال گذشته هیأت 
بازبینی را ایجاد کرد تا به عنوان مرجع نهایی درباره ماندن یا حذف شدن 

محتوا در پلتفرم هایش تصمیم گیری کند.
از زمان آغاز به فعالیت این هیأت حدود ۳۰۰ هزار درخواست به آن ارجاع 
شده اند. البته این بدنه بررسی درخواست ها را اولویت بندی می کند زیرا 

احتماالً روی کاربران سراسر جهان تأثیر گذار است.

هیات بازبینی فیس بوک درخواست های حذف محتوا را بررسی می کند
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خانه مطبوعات به پشتوانه نیروها و ظرفیت های انسانی 
متخصص و ماهر در حوزه رسانه، قادر است به عنوان 
اتاق فکر رسانه ای استان، تعامل و همکاری مستمر و 
شایسته ای با مدیریت ارشد استان و مجموعه مدیران 

دستگاه های اجرایی داشته باشد.
مازیار هوشمند مدیرعامل خانه مطبوعات و  رسانه های 
کشور در این دیدار، خانه مطبوعات را یکی از تشکل 
های فراگیر صنفی برشمرد  و گفت: ماهیت اصلی این 
ارکان  ها،  رسانه  به  مربوط  امور  به  رسیدگی  تشکل، 

رسانه به ویژه رسانه های محلی است.
نیازمند تقویت و  اینکه رسانه های محلی  با بیان  وی 
نزدیک  اخیر  سال  گفت: طی هشت  هستند،  حمایت 
به هزار رسانه مجوزدار به رسانه های کشور اضافه شده 

است که 55درصد این رسانه ها محلی هستند.
رسانه  کرد:  تصریح  کشور،  مطبوعات  خانه  مدیرعامل 
های مکتوب، هویت و تاریخ یک منطقه به شمار می 
روند اما شرایط کرونایی حاکم بر کشور باعث شده امروز 
با مشکالت عدیده ای روبرو باشند و حتی از توان مالی 

مناسب برای چاپ نشریه برخوردار نیستند.
و  ارشاد  وزارت  مصوبه  طبق  اینکه  بیان  با  هوشمند، 
دولت، باید بخشی از بودجه اطالع رسانی دستگاه های 
اجرایی برای حمایت از رسانه های محل تخصیص پیدا 
کند، گفت: متاسفانه این مصوبه به صورت جزئی توسط 

برخی دستگاه ها اجرا می شود.
هرمزگان  مطبوعات  خانه  از  حمایت  همچنین  وی 
را خواستار شد  توزیع آگهی های دولتی  و عدالت در 
خانه  در  گذشته  از  خوشنامی  افراد  کرد:  تصریح  و 
تشکل  یک  عنوان  به  و  کردند  می  فعالیت  مطبوعات 
اثرگذار در تحوالت استان، فعاالن این تشکل نیازمند 

حمایت ویژه هستند.
خانه  مدیره  هیات  دیداربا  در  هرمزگان  استاندار 
مطبوعات و رسانه های کشور؛ معصومه قاسمی را 

فعال فرهیخته حوزه رسانه هرمزگان دانست
شایسته  انتخاب  دیدار،  این  در  هرمزگان  استاندار 
معصومه قاسمی مدیرمسئول روزنامه دریای اندیشه در 
انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه 

های کشور تبریک گفت.
و  مدیره خانه مطبوعات  اعضای جدید هیئت  خدمت 
رسانه های کشور به ویژه سرکار خانم قاسمی، این بانوی 
فعال هرمزگانی که توانسته است در جمع جامعه رسانه 
ای کشور، نظر آنان را جلب کند و به عنوان یک فعال 
فرهیخته حوزه رسانه استان هرمزگان ایشان را انتخاب 
کنند و در جمع آنان قرار گیرد، تبریک عرض می کنم 

و برایشان آرزوی توفیق دارم.
همچنین جا دارد تشکر کنم از سرکار خانم قاسمی که 
نخستین اقدام شان، دعوت از اعضای جدید هیئت مدیره 
خانه مطبوعات و رسانه های کشور به استان هرمزگان 

بوده است.
امید است با همت و تالشی که از ایشان دیده ایم، در 
راستای محقق ساختن اهداف خانه مطبوعات در سطح 
کشور گامی موثر برداشته و مایه فخر و مباهات بیشتر 

برای هرمزگان عزیز باشند.

استاندار هرمزگان در ادامه بیان کرد: مطبوعات به عنوان 
رکن چهارم، نقش ویژه ای در ارتباط فرهنگی، سیاسی و 

اجتماعی دولت ها و ملت های جهان دارد.
وی با اشاره به اینکه رسالت اصلی رسانه ها و مطبوعات 
آگاهی بخشی و اطالع رسانی در راستای توسعه حوزه 
های مختلف کشور است، افزود: مطبوعات در بین دیگر 
رسانه ها از توان بیشتری برای تنویر افکار عمومی و باال 

بردن سطح آگاهی افراد جامعه برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه خانه مطبوعات نقش اساسی در 
رشد و پیشرفت رسانه ها دارد، افزود: این تشکل صنفی 
باعث  مطبوعات،  حوزه  مشکالت  کردن  حل  بر  عالوه 
نشریات  دیگر  و  محلی  های  رسانه  همدلی  و  وحدت 

می شود.
از جایگاه  اینکه رسانه و مطبوعات  بر  تأکید  با  همتی 
بسیار مهم و ویژه ای در همه جوامع برخوردار هستند 
گفت: مطبوعات و رسانه ها نقش تعیین کننده ای در 

شکل گیری افکار عمومی جامعه دارد.
فریدون همتی در دیدار با هیات مدیره خانه مطبوعات 
هرمزگان،  اجمالی  معرفی  های کشور؛ ضمن  رسانه  و 
این استان را یکی از استان های استراتژیک و پر ظرفیت 
کشور خواند و اظهار کرد:  هرمزگان در تمامی حوزه ها 
به ویژه حوزه گردشگری، استانی بسیار توانمند و دارای 
ظرفیت های فراوانی است. هرمزگان همچنین در حوزه 

آبی، بیشترین حوزه خلیج فارس را داراست.

ویژه  منطقه  نیز  هرمزگان  استان  غرب  در  افزود:  وی 
پارسیان وجود دارد که به محض از بین رفتن تحریم ها، 
دیری نمی پاید که عسلویه دیگری درحال شکل گرفتن 

است.
دکتر همتی، استان هرمزگان را سومین استان فوالدی 
کشور پس از اصفهان و خوزستان نام برد و گفت: برنامه 
های فوالدی که در استان در دست اقدام است هرمزگان 

را به رتبه ای باالتر از این که هست، می رساند.
استاندار هرمزگان، دسترسی وسیع استان هرمزگان و 
قرار گرفتن در کنار آبراهه بزرگ خلیج فارس، دریای 
عمان و آبهای آزاد برای انجام صادرات و واردات را از 
دیگر مزیت های استان ذکر کرد و افزود: منطقه ویژه 

و  درصد صادرات  الی 60  به 55  قریب  رجایی  شهید 
واردات کشور را پشتیبانی می کند. 

همتی به رتبه نخست استان هرمزگان در حوزه شیالت 
حوزه  در  استان  خوب  بسیار  های  ظرفیت  و  مزایا  و 
کشاورزی اشاره کرد و گفت: استان هرمزگان در حوزه 
تولید میگو، رتبه نخست کشوری را از آن خود کرده 
است. در سال گذشته، 32 هزار تن میگو در استان تولید 
شد که بنظر می رسد با وجود مزارع در دست اقدام؛ 
این رقم در سال جاری از 50 هزارتن عبور خواهد کرد.

وی گفت: هرمزگان به عنوان دروازه تجارت کشور تلقی 
و  مناسب  های  زیرساخت  دهنده  نشان  که  شود  می 

اثرگذاری این استان در مبادالت تجاری کشور است.

دکتر همتی ادامه داد: استان هرمزگان دارای حدود 70 
بندر و اسکله ، با کاربردهای مختلف تجاری، صنعتی ، 
تدارکاتی و مسافرتی است که بنادر شهیدرجایی، باهنر 
،بندرلنگه، بندرنفتی خلیج فارس و بندرهای مسافرتی 
شهید ذاکری و حقانی و همچنین بندر صنایع معدنی 
منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس مهمترین بنادر 
واردات،  تسهیل  در  ای  ویژه  نقش  و  هستند  استان 

صادرات و جابجایی مسافر دارند.
با اشاره به تحوالت عظیمی که در  استاندار هرمزگان 
انتقال  استان در حال شکل گیری است، گفت:  شرق 
عملیات صادرات نفت به خارج از تنگه هرمز و خلیج 
معظم  رهبر  اکید  دستور  با  پیش  ها  مدت  از  فارس 
این کار  برنامه ریزی شده بود که خوشبختانه  انقالب 
عظیم در دولت دوازدهم با استفاده از توان نخبگان و 
مهندسان ایرانی در شرایط تحریم در حال انجام است 
و پایانه نفتی جاسک به عنوان آخرین حلقه از زنجیره 
انتقال نفت خام از گوره به جاسک که نقش تاسیسات 
ساحلی و فراساحلی را برای اتصال به کشتی های حامل 
ایفا می کند، در فاز اول با بهره گیری از 2 پاالیشگاه و 
2پتروشیمی،  ظرفیت ذخیره سازی 10میلیون بشکه را 
دارا خواهد بود و با عملیاتی کردن فاز دوم  وسوم آن، 

امکان ذخیره 20میلیون بشکه وجود دارد.
وی افزود: با احداث بندر اقیانوسی جاسک در منطقه 
کوه مبارک که عملیات احداث آن به زودی آغاز خواهد 
به  بیشتری  با شتاب  توسعه منطقه مکران  شد، چرخ 

حرکت در خواهد آمد.
نفت  پاالیشگاه  دو  احداث  کرد:  عنوان  همتی  دکتر 
350هزار  ظرفیت  به  کدام  هر  پتروپاالیش  و  سنگین 
است  مکران  منطقه  مهم  دیگر ظرفیت های  از  بشکه 
که روند احداث این دو مجموعه با حمایت و پشتیبانی 

استان ادامه دارد.
به ظرفیت های  اشاره  با  استاندار هرمزگان، همچنین 
منطقه ویژه پارسیان و افتتاح فاز نخست این مجموعه 
گفت: چند واحد پتروشیمی بزرگ برای شروع فعالیت 
به دنبال اخذ مجوزها هستند که افق تولید 14.5میلیون 
تن محصوالت پتروشیمی را در این منطقه محقق می 
کند و با شروع فعالیت این واحدها و شکل گیری صنایع 
منطقه  در  دوم  عسلویه  گفت  توان  می  دستی،  پایین 
هرمزگان ظهور خواهد کرد و عالوه بر ارتقاء چشم گیر 
جایگاه استان در تولید محصوالت پتروشیمی، ظرفیت 
اشتغال برای 60 تا 70هزار نفر در منطقه غرب هرمزگان 

فراهم می شود.
استعدادهای  نیز،  معادن  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
ناشناخته ای در حال شناسایی است، کرومیت، آهن و 
منگنز، سنگ گچ، سنگ آهن، سنگ نمک و سنگهای 
از مهمترین مواد معدنی شناسایی شده در  را  تزئینی 
هرمزگان بر شمرد و گفت: با فعال کردن ظرفیت های 
های  زیرساخت  ایجاد  و  معدنی  جدید شناسایی شده 
الزم در منطقه ویژه خلیج فارس، تکمیل زنجیره تولید 

10میلیون تن فوالد در استان قابل دستیابی است.

  

خانواده بزرگ و محترم دریانورد و برادر ارجمند جناب آقای حاج صالح دریانورد

ریاست محترم سازمان مدیریت و  برنامه ریزی 
استان هرمزگان

با نهایت تاثر و تالم فقدان درگذشت برادر  عزیز و گرامیتان

حاج محمد د ریانورد که از چهره های نیک و خوشنام هرمزگان به ویژه در قشم- 
درگهان بودند را خدمت حضرتعالی  و خانواده محترم و سایر بستگان تسلیت عرض نموده  

و برای آن مرحوم از درگاه احدیت در این ماه عزیز رحمت واسعه و برای شما و  بازماندگان 

آن بیت شریف طول عمر و  صبر جمیل مسالت دارد.

مدیر شهرداری منطقه سه بندرعباس با بیان اینکه زیباسازی محیط شهری نقش 
زیباسازی  طرح های  اجرای  ضرورت  بر  دارد،  شهروندان  روحیه  ارتقای  در  مهمی 

شهری تاکید کرد.
مجتبی سلیمی در جلسه ای که با حضور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
بر  برگزار شد،  منطقه سه  معاونان شهرداری  و  گانه  نواحی سه  روئسای  شهری، 
تقویت زمینه های نشاط اجتماعی در بین مردم در شرایط خاص شیوع بیماری 

کرونا تاکید کرد.
 وی افزود: ارتقاي کیفیت معابر و زیبا سازي محیط شهري از شاخص هاي افزایش 
نشاط و سالمتي در بحث جامعه و از طرح هاي اولویت دار این منطقه مدیریتی 
راستاي  در  داد:  ادامه  بندرعباس  سه  منطقه  شهرداری  است.  مدیر  شهرداري  از 
ایجاد جلوه هاي بصری و زیبا سازی محیط شهری، شهرداری این منطقه به زودی 
اقدام به ساخت و نصب نمادهایی در سطح منطقه می کند.  سلیمی ابراز امیدواری 
کرد با انجام این اقدامات و فعالیت ها، گامی در جهت بهسازی فضاهای شهری و 
زیباسازی چشم انداز معابر شهری برداشته شود.  این مقام مسئول همچنین عنوان 
کرد: بهره گیری از المان ها و طرح های مرتبط با هویت و پیشینه شهر در زمینه 

زیباسازی ضروری است.

شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس  خادم،   مصطفی 
بندرعباس نیز در این نشست اظهار کرد: این سازمان آمادگی دارد با شهرداری های 
مناطق همکاری الزم را در زمینه طراحی و ساخت المان های مناسب داشته باشد. 

چهارگانه  مناطق  مدیریت های  با  منظر  و  سیما  سازمان  هماهنگی  افزود:   وی 
شهرداری بندرعباس ضروری بوده و منجر به اقدامات بهتر می شود.

مدیر شهرداری منطقه سه بندرعباس:

زیباسازی، اولویت فعالیت های شهرداری منطقه سه بندرعباس

 اتاق بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی هرمزگان

دردیدارهیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور با استاندار هرمزگان مطرح شد:

خانه مطبوعات د ر جایگاه  اتاق فکر رسانه ای استان است


