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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان:در نشست مشترک مجموعه ایزوایکو با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای: مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی هرمزگان:

کوتاهی بانک ها در اجرای مصوبات کارگروه موانع 

تولید قابل پذیرش نیست

فرماندار شهرستان بستک:

برنامه های مدون مهارت افزایی در راستای ارتقا 

صنعت دریایی

صفحه2  همین صفحه

سال هجدهم
  شماره 1070    
4 صفحه 
 قیمت 1000 تومان

روزنامه 

صفحه3  صفحه4

توزیع بیش از 100 هزار 
ماسک رایگان در بین نیازمندان 
شهرستان بستک

توزیع 3 هزار و 200 تن 
کودشیمیایی در استان

 کثیراالنتشار

غربت کتاب 
مشاهده  سهم  كه  حالي  در  پايين؛  بســيار  ايران  در  كتاب  مطالعه  ميزان 
تلويزيون بيشتراســت.  تحقيقات، درباره اوقات فراغت نشان ميدهــد كــه 

بخش زيادي از اوقات فراغــت جوانان بيهوده تلف مي شــود.

صفحه4

محرومیت زدایی در مناطق 
محروم بندرخمیر

بهره برداری و افتتاح پروژ های عمرانی بسیج سازندگی 
سپاه بندرخمیر.

همزمان  خمیر،  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
سپاه  سازندگی  بسیج   همت  به  مقدس  دفاع  هفته  با 
بندرخمیر طرح های محرومیت زدایی در مناطق محروم 
شهرستان با حضور جانشین سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان 

افتتاح و به بهره برداری رسید .
سرهنگ امیری در آئین افتتاح  این پروژه ها با بیان اینکه 
اذعان  انقالب و کشور مردم هستند  این  اصلی  صاحبان 
داشت : این  یک توفیق الهی است که ما به عنوان یک 
خادم  در خدمت مردمی باشیم که این انقالب را به عنوان 
دین قبول داشته و همه بخصوص ما مسئولین باید قدردان 
این انقالب  بوده و هیچ شکری بهتر از خدمت رسانی به 

این ولی نعمتان نیست .
بدنه  از  را  پاسداران  )ع( سپاه  امام سجاد  جانشین سپاه 
تالش  وظیفه  عنوان  به  ما   : افزود  و  دانست  انقالب  این 
کرده ایم با ارتباط و هماهنگی با مسئولین مربوطه برای 
خدمت رسانی به روستاها از ظرفیت های مردم برای بر 
از حضور خود  رفع مشکالت  و  محرومیت  نمودن  طرف 
مردم بهره مند شویم و آن مقداری که در وسع ماست به 
سرانجام برسانیم . وی با اشاره به اینکه  بسیج سازندگی 
با اجرای طرح های محرومیت زدایی ، در مناطق محروم 
دنبال فراهم کردن مسیر رشد و توسعه برای کشور است 
و  خدمت  در  نظام  ارکان  که  است  افتخار  باعث   : گفت 
کنار مردم برای محرومیت زدایی و آبادانی تمام روستاها 
تالش کرده و دشمنان را که درصدد بوده از طرق مختلف 
با ضربه زدن به  باورها و استعدادهای جوانان را منحرف 

کند نا امید سازد .
سرهنگ امیری اظهار داشت : بهره برداری از پروژه زمین 
ورزشی روستای بستوئیه ، افتتاح و تحویل ۴ باب منزل 
، آبرسانی روستایی و کلنگ زنی  نیازمند در کهورستان 
دهستان  در  مصنوعی  چمن  و  ورزشی  زمین  واحد   ۲
کهورستان و شهر پل با همکاری و مشارکت مردم امروز 

در شهرستان بندرخمیر مورد بهره برداری قرار گرفت .
وی تصریح کرد : برای اجرای این پروژه ها افزون بر ۱۰ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات بسیج سازندگی و طرح های 

اردوهای جهادی هزینه شده است .

کانون های مساجد برای دریافت 
مجوز جدید الکترونیکی اقدام کنند

هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر 
بزودی  اینکه  به  اشاره  با  هرمزگان  استان  مساجد 
مجوزهای قدیمی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
از درجه اعتبار ساقط می شود، گفت: مدیران کانون ها 
برای دریافت مجوز جدید الکترونیکی در اسرع وقت 

اقدام کنند.
حجت االسالم احمد پهلوانی در جمع مدیران، ائمه 
های  کانون  خواهران  واحد  مسئوالن  و  جماعات 
فرهنگی هنری مساجد بخش بیکاه، ضمن قدردانی 
تشریح  به  بخش،  این  های  کانون  موثر  خدمات  از 
موضوع تصویب اساسنامه ستاد هماهنگی کانون ها 
اشاره و اظهار کرد: اساسنامه ستاد هماهنگی کانون 
های فرهنگی هنری مساجد کشور سال گذشته در 

شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید.
ستاد  اساسنامه،  تصویب  با  و  اکنون  هم  افزود:  وی 
تشکیالتی  عنوان  به  مساجد  های  کانون  هماهنگی 
غیردولتی غیرانتفاعی دارای یک چهار چوب منظم 
و قانون مند شده است. مدیر ستاد هماهنگی کانون 
با  هرمزگان  استان  مساجد  هنری  فرهنگی  های 
اشاره به اینکه بزودی مجوزهای قدیمی کانون های 
می  ساقط  اعتبار  درجه  از  مساجد  هنری  فرهنگی 
شود، عنوان کرد: مدیران کانون ها برای دریافت مجوز 
الکترونیکی در اسرع وقت اقدام کنند. وی با  جدید 
مجوز  اخذ  برای  باید  ها  کانون  مدیران  اینکه  بیان 
الکترونیکی جدید، اطالعات و مدارک ارکان کانون را 
در کارتابل خود کانون بارگذاری کنند، تصریح کرد: 

مجوزها در کمتر از یک روز صادر می شوند.

ساخت دستگاه تونلی خشک کن 
خورشیدی خرما

از  استفاده  با  خرما  تونلی  کن  خشک  دستگاه 
نورخورشید توسط محقق مرکز تحقیقات کشاورزی 

و منابع طبیعی هرمزگان ساخته شد.
ایران محمدپور، محقق و سازنده دستگاه خشک کن 
تونلی خرما گفت: این دستگاه قادر به کاهش رطوبت 
خرما از۴۰ به ۲۳ درصد در یک روز با استفاده از نور 
خورشید است. وی با بیان اینکه هر سال حدود نیمی 
نخلستان های  از  شده  برداشت  خرمای  محصول  از 
هرمزگان به دلیل رطوبت باال و استفاده از روش های 
دام  خوراک  به  تبدیل  کردن  خشک  برای  سنتی 
می شود، افزود: ساخت این دستگاه بسیار کم هزینه 
است و استفاده از آن ضایعات خرما را به حداقل میزان 

می رساند.

خبــــر

تاکید  با  هرمزگان،  استان  ای  حرفه  و  فنی  مدیرکل 
ایجاد دپارتمان تخصصی صنایع و کشتی سازی،  بر 
بین  نگاه  با  بومی  مشاغل  آموزش،  استانداردسازی 
المللی و توانمند سازی جامعه محلی، اذعان داشت: 
دانشگاه،  بین  تعامل  مدون  هایی  برنامه  با  باید  ما 
صنعت دریایی و مهارت افزایی را ارتقا دهیم تا کمبود 
به  را  دارد  وجود  افزایی  مهارت  زمینه  در  که  هایی 
بهترین نحو مدیریت کنیم تا در نتیجه شاهد بازدهی 

استاندارد در زمینه پیشرفت صنعت دریایی باشیم.
اسما کریمی اظهار کرد: فنی و حرفه ای هرمزگان 
قادر است تا هم گام با دانشگاه ها اقدام به آموزش و 
پرورش نیروهای متخصص به صورت تئوری و عملی 
تا هر گونه کسری مهارت در استان رفع شود  کند 
شوند.  کار  بازار  جذب  سریع تر  التحصیالن  فارغ  و 
مدیرکل فنی و حرفه ای استان هرمزگان تصریح کرد: 
مرکز جوار کارگاهی عالوه بر مهارت افزایی در زمینه 

های استاندارد سازی، بازنگری و تربیت نیرو، تدوین 
استاندارد، توسعه مشاغل جدید و تربیت مربی می 

تواند موثر واقع شود. 
و  دریایی  دپارتمان  هرمزگان  در   : کرد  اضافه  وی 
کارگروه هایی تاسیس خواهد شد که ظرفیت های 
فراهم خواهند  پایدار  اشتغالزایی  را در جهت  خوبی 
المللی  کرد.با فراهم آوری ظرفیت های ملی و بین 
برای تحقق این امرگام بر می داریم تا زمینه را برای 
حوزه  و  جوار  هم  کشورهای  در  جوانان  اشتغالزایی 

خلیج فارس فراهم آوریم.
 : گفت  ایکو  ایزو  پشتیبانی  و  انسانی  منابع  معاون 
شرایطی را فراهم بیاوریم تا نیروهای بومی و محلی با 
تاکید بر رسالت های اجتماعی و توانمندسازی، جذب 
مجموعه  خوشبختانه  که  شوند  شغلی  های  فرصت 
ایزوایکو در این زمینه عملکرد موثر و قابل قبولی را 

داشته است.

محمدرضاکمالی افزود : باید در جهت هدایت تحصیلی 
دانش آموزان، انتخاب رشته و مسیر درست تحصیلی 
بتوانیم به توسعه بلند مدت و میان مدت دست یابیم 
.ایزوایکو به عنوان صنعتی پیشرو و توانمند در ساخت 

و ایجاد ظرفیت های اشتغال شناخته شده که قادر 
های  فرصت  تخصصی  های  کارگاه  ایجاد  با  است 
ایجاد  متخصص  نیروهای  آموزش  برای  را  مطلوبی 

کند.

در نشست مشترک مجموعه ایزوایکو با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان مطرح شد؛

برنامه های مدون مهارت افزایی در راستای ارتقا صنعت دریایی
خبــــر

مدير شهرداری منطقه دو بندرعباس خبر داد:

 احداث کانال جمع آوری آب های سطحی 
بلوار شهید ناصر

دو  منطقه  شهرداری  مدیر 
جمع  کانال  احداث  از  بندرعباس، 
آوری آب های سطحی بلوار شهید 

ناصر خبر داد.
این  اعالم  با  سلیمی  مجتبی 
و  سرما  فصل  آغاز  با  خبرگفت:  
شروع بارندگی ها شاهد آب گرفتگی 
در برخی معابر هستیم ، موضوعی 
را  بسیاری  که شکایت های مردمی 
به دنبال داشته و به یکی از دغدغه های مدیران شهری برای حل این 
مشکل مردمی تبدیل شده و نیازمند اقدامی اساسی است و در همین 
راستا، کانال کشی جهت جمع آوری آب های سطحی در دستور کار  این 

منطقه با نظارت عوامل عمرانی قرار گرفته است.
وی بیان کرد: احداث و توسعه کانال بلوار شهید ناصر به طول ۱5۰متر 
در حال انجام است، این عملیات جزو پروژه های زیرساختی و مهم در 
جهت هدایت و دفع آبهای سطحی و روان است که در حال اجرا می 

باشد.
هنگام  در  سطحی  های  آب  هدایت  جهت  کشی  کانال  است  گفتنی 
بارندگی بعنوان یکی از پروژه های ضروری و اولویت دار در سطح منطقه 
می باشد که مدیریت شهرداری منطقه۲ با جدیت به دنبال تکمیل و 
بهره برداری از آن ها بوده و در این راستا اقدامات گسترده عمرانی با 

هماهنگی عوامل ذیربط در سطح منطقه در حال اجرا می باشد.

از بستک، ناصر شریفی نماینده  اندیشه  به گزارش خبرنگار دریای 
دوره دهم مجلس شورای اسالمی از حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک، 
پارسیان و جزیره کیش طی حکمی از سوی شریعتمداری وزیر تعاون، 
صندوق  مدیره  هیات  موظف  عضو  عنوان  به  اجتماعی  رفاه  و  کار 

بازنشستگی فوالد کشور منصوب شد.
صندوق بازنشستگی فوالد کشور به عنوان یکی از صندوق های مادر 
بزرگ صنعتی همچون  که شرکت  است  کشور  در سطح  بزرگ  و 
شرکت سایپا، دخانیات ایران، سنگ آهن مرکزی ایران، توسعه مرآت 
کیش، معادن اسفندقه، فوالد آلیاژی ایران، فرآورده های نسوز، سی 
ولکس، کومش گستر و کارگزاری حافظ را در زیر مجموعه خود دارد 
و شریفی به عنوان اولین هرمزگانی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره 

فرهنگیان  از  شریفی  ناصر  شود.   می  منصوب  بزرگ  موسسه  این 
خوشنام شهرستان بستک و اهل روستای فتویه است که مسئولیت 
اجرایی  دبیر  بستک،  شهرستان  فرمانداری  معاونت  همچون  هایی 
هرمزگان،  استاندار  مشاور  هرمزگان،  استانداری  غیرعامل  پدافند 
هرمزگان،  استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  کل  اداره  معاونت 
مدیریت صندوق مهر امام رضا و نمایندگی مردم غرب هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی را در کارنامه خود دارد. گفتنی است ناصر 
شریفی در انتخابات میان دوره ای دهم مجلس شورای اسالمی به 
عنوان نماینده مردم غرب هرمزگان انتخاب شد که در حدود سه سال 
فعالیت خود و به اذعان مردم، توانست اثربخشی مناسبی در توسعه 

زیرساخت های غرب هرمزگان داشته باشد.

با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

ناصر شریفی به عنوان عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی فوالد کشور منصوب شد

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان، 
از  اتباع خارجی  اقامت و اشتغال  گفت: تعرفه جدید خدمات دفاتر 

سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعالم گردید.
عبدالرضا پیروی منش با اشاره به تصمیمات جلسه کارگروه تنظیم 
بازار کشور مبنی بر تعرفه جدید خدمات دفاتر اقامت و اشتغال اتباع 
خارجی گفت: بر اساس مدارک، مستندات و بررسی های کارشناسی 
صورت گرفته و با لحاظ سهم هر یک از عوامل موثر در بهای تمام 
شده و افزایش نرخ عوامل از قبیل هزینه ها، تعرفه جدید خدمات 

مذکور اعالم شد.

وی نرخ تعرفه خدمات و اشتغال اتباع خارجی را ثبت نام و چاپ 
کارت آمایش اتباع خارجی ۴5۰.۰۰۰ ریال ، ثبت نام و چاپ کارت 
اتباع  اقامت  و  روادید  تمدید  و  ، صدور  ریال  کار ۴5۰.۰۰۰  پروانه 
خارجی ۴5۰.۰۰۰ ریال ، برگ تردد بین شهری پناهندگان مبداء 
۱۰۰.۰۰۰ ریال ، مقصد 5۰.۰۰۰ ریال ، صدور برگه دانش آموزی 
۲5۰.۰۰۰ ریال، تمدید برگه دانش آموزی ۲۰۰.۰۰۰ ریال ، ثبت نام 
اعزام اتباع خارجی به مراسم اربعین ۳۲5.۰۰۰ ریال ، طرح مراجعت 
اتباع افغانستان به کشورمان ۲5۰.۰۰۰ ریال ، سرشماری و تشکیل 

پرونده اتباع غیر مجاز ۲5۰.۰۰۰ ریال اعالم نمود.

اعالم تعرفه جدید خدمات دفاتر اقامت و اشتغال اتباع خارجی

SMS
09395811629
در انتظار پیام های شما هستیم
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پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام 
موالنا در بندرعباس

نائب رئیس شورای شهر بندرعباس گفت: ضعف پیوند 
مدعی  ترکیه  مانند  کشوری  شده  باعث  ما  فرهنگی 
را  خود  توریسم  صنعت  طریق  این  از  و  شده  موالنا 
گسترش دهد، اما موالنا سالهاست در میان ما مظلوم 

واقع شده است.
فیصل دانش در نطق پیش از دستور خود در یکصد و 
نود و چهارمین جلسه رسمی شورای شهر بندرعباس، 
بیان کرد: موالنا در ایران مظلوم واقع شده ، ممکن 
است به صورت گذرا و نمادین به آن اشاره شود اما 
خیلی گذرا و بدون عمق نگری تحوالت اجتماعی و 

فرهنگی نشان داد که موالنا را باید جدی گرفت.
با  پیوند  برای  فرصتی  موالنا  جهانی  روز  افزود:  وی 
هیچ  رسمی  صورت  به  ما  است،  معنویت  و  عرفان 
بزرگداشت و مراسم جدی برای موالنا نداریم، موالنا و 
عرفان او نیاز امروز جامعه ماست، اما از سوی متولیان 

فرهنگ جدی گرفته نمی شود.
وی تصریح کرد: حوزه فرهنگی را در کشور تک بعدی 

نکنیم، به موالنا و امثال موالنا اهمیت دهیم.

راه اندازی سرویس پیجینگ در 
منطقه خلیج فارس

سرویس پیجینگ یا سیستم فراخوان  منطقه خلیج 
فارس  راه اندازی شد.

گفت:  منطقه  تلفن  های  شبکه  و  مراکز  مسئول 
از  سیستم پیجینگ یا همان سیستم فراخوان یکی 
الزامات سازمان ها و شرکت ها و اماکن عمومی به شمار 
می رود که هدف  از راه اندازی این سیستم ، فراخوانی 

و اطالع رسانی است.
مهدی نیکنام افزود : با توجه به جابجایِی اخیر مرکِز 
به  هاِی الزم  زیرساخت  نبود  و  فارس  منطقه خلیج 
واحد  کارشناسان  پیجر،  سیستم  اندازی  راه  منظور 
مراکز و شبکه های تلفن با استفاده از امکانات موجود 
و انجام تنظیمات نرم افزاری بر روی مرکز پاناسونیک 
TDE-600، سیستم پیجینگ،از طریق دکمه های 
DSS تلفن های سانترال پاناسونیک، راه اندازی و در 

اختیار مسئولین مربوطه قرار دادند.

برگزاری  جلسه بررسی موانع و
کاستی های  دفاترپیشخوان دولت در 

بندرلنگه 

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بندرلنگه، مهندس 
مراد زرهی معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری در 
این جلسه که  باحضورمدیران دستگاههای اجرایی و 
متصدیان دفاترپیشخوان  دولت منعقد گردیدمشکالت 
دفاتر پیشخوان این شهرستان را مورد بررسی قرار داد 
توسط  مطروحه  مشکالت  مهمترین  نمود   واضافه 
ادارات  هماهنگی  عدم  را  دفاترپیشخوان  متصدیان 

خدماتی وپائین بودن تعرفه خدمات برشمرد.
وی در ادامه افزود ؛ وگفت : براساس اصل۴۴ قانون 
اساسی وماده 6۷قانون برنامه ششم توسعه اجتماعی 
وزیران  هیات  مصوبه  کشورو  واقتصادی  فرهنگی 
واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی از اولویت 
های کاری دولت به معنای تحقق دولت الکترونیک 

است.

خبــــر

اجتماعی

دومین پمپ فشار قوی آب شیرین 
کن جزیره هرمز، وارد مدار تولید شد

 بخشدار هرمز گفت: این پمپ فشار قوی آب شیرین 
بنیان  دانش  شرکت های  از  یکی  متخصصان  را  کن 

پارک علم و فناوری کشور تولید کرده اند.
سید مجدالدین حسینی در آئین آغاز به کار این پم 
فشار قوی، با اشاره به قطعی همیشگی آب در جزیره 
هرمز افزود: با راه اندازی این پمپ ها تولید آّب از 6۵، 

به ۷۹ متر مکعب در ساعت افزایش یافت.
وی تصریح کرد: هزینه یک میلیارد و ۲00 میلیون 
تومانی ساخت این پمپ ها از اعتبارات بخش خصوصی 
ارزی  جویی  درصد صرفه  که ۷0  است  تامین شده 

دارد.
این  این ساخت  از  پیش  کرد:  عنوان  هرمز  بخشدار 
پمپ ها در اختیار کشورهای اروپایی بود و در زمان 

تحریم از فروش آن به کشور خودداری کردند.
و  کیفیت  نظر  از  محصول  این  کرد:  اظهار  حسینی 
و  اروپایی،  محصوالت  با  رقابت  قابلیت  باال،  بازدهی 
ساالنه بیش از ۵ میلیون دالر صرفه جویی ارزی دارد.

آشامیدنی  آب  مشکالت  از  زیادی  بخش  گفت:  وی 
و ۳00  هزار  دو  منابع  گرفتن  قرار  مدار  در  با  هرمز 
مترمکعبی ذخیره سازی آب، و افزایش تولید به طور 

اساسی برطرف می شود.
 ۳00 و  هزار  دو  مخازن  کرد:  اضافه  هرمز  بخشدار 
مترمکعبی، با 6۷ درصد پیشرفت فیزیکی در دست 
تومان  میلیارد   ۴ تامین  صورت  در  و  است  ساخت 
اعتبار مورد نیاز، در مدت شش ماه به بهره برداری 

می رسد.
حسینی در پایان افزود: اکنون سه آب شیرین کن در 
جزیره هرمز با ظرفیت تولید هزار و ۵00 مترمکعب 
در شبانه روز، آب هزار و ۸60 مشترک این جزیره را 

تأمین می کنند.

دربی تعیین کننده نماینده فوتسال 
بانوان هرمزگان در لیگ برتر 

کشور

با اعالم فدراسیون فوتبال دو نماینده فوتسال بانوان 
هرمزگان برای راهیابی به لیگ برتر فوتسال کشور به 

مصاف هم می روند.
اول  دسته  لیگ  رقابت های  دوم  مرحله  قرعه کشی 
فوتسال بانوان کشور برگزار شد و براساس قرعه، دو 
تیم هیات فوتبال رودان و انرژی بر پارسیان دو نماینده 
هرمزگان با برگزاری یک دربی جذاب برای رسیدن به 

لیگ برتر تالش می کنند.
در بهمن ماه ۹۸ تیم هیات فوتبال رودان با صدرنشینی 
و انرژی بر پارسیان با رتبه دوم در مرحله گروهی به 

دور دوم رقابت ها راه یافتند.
تیم صعودکننده به لیگ برتر در دیدار حذفی در دو 

دیدار رفت و برگشت، تعیین می شود.
به   ۹۹ مهرماه   ۲۳ هرمزگان  نمایندگان  رفت  دیدار 
میزبانی پارسیان و دیدار برگشت روز هشتم آبان ماه 

در رودان برگزار می شود.
نکاه  با صدرا  در سایر دیدار ها هیات فوتبال لردگان 
تهران، ایده آل مرکزی با هیات فوتبال همدان و فرهان 
در  و  کرد  خواهند  رقابت  اسفراین  کیمیا  با  مالرد 
برتر  لیگ  به  تیم صعود کننده  تکلیف چهار  مجموع 

فوتسال بانوان کشور مشخص خواهد شد.

خبــــر

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: این کالهبردار حرفه ای ۷00 میلیاردی با شگرد فروش مال غیر با ۹۲ شاکی در شهرستان بندرعباس دستگیر 
شد. سردار غالمرضا جعفری افزود: متهم مدیر عامل یک شرکت بوده که اقدام به احداث یک پروژه مسکونی و دو مجتمع تجاری در شهرک 
پیامبر اعظم )ص( شهرستان بندرعباس کرده است. وی گفت: با بررسی حساب های شخصی و شرکت متهم محرز شد وجوه دریافت شده را 

پس از تبدیل به ارز از طریق صرافی به خارج از کشور انتقال داده است.

دستگیری کالهبردار ۷۰۰ 
میلیاردی در هرمزگان

پنج شنبه 1۰مهرماه 1399               13صفر 1442
1 اکتبر2۰2۰                       شماره 1۰۷۰

هرمزگان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت: دستگاه های اجرایی و بانک ها در کمترین زمان، 
برای  را  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  مصوبات 
رفع مشکالت در بخش های مختلف تولیدی عملیاتی 
از  اجرای مصوبات کارگروه  و کوتاهی در زمینه  کنند 

دستگاه ها و بانک ها پذیرفته نیست.
به گزارش  خبرنگار دریای اندیشه، ایرج حیدری در 
جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان عنوان 
رسالت  مهمترین  کنونی،  حساس  شرایط  در  کرد: 
مدیران، تسهیل شرایط برای افزایش تولید، صادرات 

و بهبود سرمایه گذاری  است.
و  تولید  افزایش  گذاری،  سرمایه  جذب  افزود:  وی 
برای  ابزار  مهم ترین  شغلی  جدید  فرصت های  ایجاد 

خنثی سازی فشارهای اقتصادی دشمنان است.

هرمزگان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
تصریح کرد: بازگشت واحدهای تولیدی راکد به چرخه 
تولید نقش بسزایی در بهبود وضعیت تولید و اشتغال 
دارد و ضروری است این مهم به صورت ویژه از سوی 

کارگروه دنبال شود.
حیدری گفت: دستگاه های اجرایی و بانک ها به صورت 
کامل و در کمترین زمان، مصوبات کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید را برای رفع مشکالت در بخش های 
زمینه  در  کوتاهی  و  کنند  عملیاتی  تولیدی  مختلف 
ها  بانک  و  دستگاه ها  از  کارگروه  مصوبات  اجرای 

پذیرفته نیست.
مشکالت  و  مسائل  نشست،  این  در  است؛  گفتنی 
زمینه  در  استان  صنعتی  و  تولیدی  واحد  چندین 
تامین مواد اولیه، مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی با 

حضور مدیران دستگاه های اجرایی و بانک ها بررسی 
و با دستور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

هرمزگان مرتفع و شرایط تولید برای این واحد ها مهیا 
شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان:

کوتاهی بانک ها در اجرای مصوبات کارگروه موانع تولید قابل پذیرش نیست

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

آگهی مناقصه عمومی  با  شماره  99-63

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه 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:  ازمحل اعتبارات استانی و ملی

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 رشته 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 99/07/10  لغايت ساعت .08:00 مورخ 99/07/16 
به پايگاه اينترنتی سامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند، آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه، 
ساعت 08:00 مورخ 99/07/27 و بازگشايی پاكات مناقصه ساعت 09:00 مورخ 99/07/27 بود. جهت كسب اطالعات بیشتر به 

آدرس اينترنتی www.iets.mporg.ir مراجعه نمايید.                                                          

 شناسه  1001983 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای     

شهرستانمبلغ برآورد)ریال(موضوع پروژه
مدت پیمان 

)ماه(
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(

61.146.9۷3.196بشاگرد22.939.463.925عملیات اجرایی پل جگین 2

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

آگهی فراخوان  عمومی  با  ارزیابی کیفی فشرده شماره  99-64

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان 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:  ازمحل اعتبارات استانی و ملی

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 رشته 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 99/07/10  لغايت ساعت .08:00 مورخ 99/07/16 
به پايگاه اينترنتی سامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند، آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه، 
ساعت 08:00 مورخ 99/07/27 و بازگشايی پاكات مناقصه ساعت 09:00 مورخ 99/07/27 بود. جهت كسب اطالعات بیشتر به 

آدرس اينترنتی www.iets.mporg.ir مراجعه نمايید.                                                       

 شناسه  1001973 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای     

شهرستانمبلغ برآورد)ریال(موضوع پروژه
مدت پیمان 

)ماه(
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(

عملیات اجرایی احداث قطعه 2 راه 
روستایی سگرکن - زیرکوه 

12۷.16۰.9۰5.56۰بشاگرد223.۰45.2۷8.۰۰۷  

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان از روند آبرسانی و وضعیت پیشرفت فیزیکی 

پروژه های شهرستان پارسیان بازدید کرد.
نشست  در  ها،  پروژه  از  بازدید  سعید صادقی ضمن 
شورای  اعضای  و  دشتی  شهردار  فرماندار،  با  هایی 
این  آب  وضعیت  بررسی  به  و  یافت  روستاها حضور 

شهرستان پرداخت.
وی در نشست با فرماندار پارسیان گفت: برای بهبود 
وضعیت آب شهرستان پارسیان پروژه های مختلفی 
در دستور کار است که تکمیل آن به پایداری آب این 

شهرستان کمک شایانی خواهد کرد.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان به آغاز عملیات سایت نمک زدایی پارسیان 
اشاره کرد و گفت: احداث این آبشیرینکن با ظرفیت 
تولید روزانه 1۳ هزار و ۵00 متر مکعب بزودی آغاز 
می شود که تامین کننده آب سه شهر و 1۷ روستای 

پارسیان خواهد بود.
صادقی، طول اجرای خط انتقال این آبشیرین کن از 
اسکله جواد االئمه تا مخازن پارسیان را 1۸ کیلومتر 
 ۵0 به  پروژه  این  تکمیل  برای  گفت:  و  کرد  عنوان 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
برای  لوله  کیلومتر   1۲ اختصاص  از  ادامه  در  وی 
اجرای  و  تکمیل   ، آباد  قاسم  و  پیشو  پروژه  تکمیل 
آباد  انتقال آب روستای حسین  توزیع و خط  شبکه 

این  روستاهای  و  شهرها  توزیع  شبکه  بازسازی  و 
گذاری  لوله  تکمیل  گفت:  و  داد،  خبر  شهرستان 
آب  انتقال  اجرای خط  مجتمع ساحلی،  انتقال  خط 
از روستای اکبری تا تمبو، اجرای عملیات آبرسانی به 
روستای حسین آباد بوچیر و تکمیل عملیات احداث 
مخزن شهر دشتی از دیگر پروژه هایی است که برای 
کار  دستور  در  شهرستان  این  آب  وضعیت  بهبود 

شرکت آب و فاضالب است.
و  آب  شرکت  آب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
فاضالب هرمزگان ادامه داد، تکمیل عملیات اجرایی 
روستای  انتقال  خط  اجرای  دمتیر،  آب  انتقال  خط 
این  آب  وضعیت  بهبود  به  نیز  آباد  قاسم  و  پیشو 

مناطق کمک شایانی خواهد کرد.
حسن  های  تالش  از  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
شهرستان  این  فاضالب  و  آب  امور  مدیر  پور  قاسم 

نیز قدردانی شد.

بررسی وضعیت آب شهرستان پارسیان با حضور معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب هرمزگان؛

عملیات اجرایی سایت نمک زدایی آب پارسیان بزودی آغاز می شود

پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
باختگان  جان  شمار  گفت:  هرمزگان 

به ۷۷۵ نفر افزایش یافت.
دکتر فاطمه نوروزیان افزود:  اکنون 
کووید1۹  تشخیص  با  1۷۲نفر 
بستری  استان  بیمارستان های  در 
در  نفر  این شمار ۳۸  از  هستند که 
بخش مراقبت های ویژه )آی. سی. یو( 

بستری هستند و حال 1۲ نفر از آن ها وخیم است.
وی خاطرنشان کرد: تعدادکل نمونه گیری ها از ابتدای 

همه گیری کرونا 6۷ هزار و 66۲ نفر است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص 
گفت:  هرمزگان  استان  در  آنفلوآنزا  واکسن  توزیع 
درصد کمی از سهمیه واکسن استان به دست دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان رسیده که از در شهرستان ها 

توزیع شده است.
نوروزیان در رابطه با اولویت تزریق، ادامه داد: سیاست 
واکسن  توزیع  جهت  اول  درجه  در  دانشگاه  گذاری 
آنفلوآنزا، بانوان باردار با بیماری زمینه ای، به خصوص 
دیابت و بیماری قلبی و عروقی و همچنین کارکنان 

در  که  استان  درمان  و  بهداشت 
معرض خطر باال قرار دارند، است.

وی اضافه کرد: شناسایی بانوان باردار 
از طریق سامانه سیب صورت گرفته 
کارکنان  طریق  از  تدریج  به  است؛ 
گرفته  تماس  گروه  این  با  بهداشتی 
جهت  مراجعه  تاریخ  و  شد  خواهد 
خواهد شد.  واکسن مشخص  تزریق 
بهداشتی  مراکز  به  حضوری  مراجعه  از  رو  این  از 

خودداری شود.
نوروزیان بیان کرد: زمان توزیع واکسن آنفلوآنزا برای 
از طریق رسانه ها  سایر گروه های پر خطر متعاقباً 
اعالم خواهد شد و هرمزگانی ها به هیچ وجه جهت 

تزریق واکسن به مراکز بهداشتی مراجعه نکنند.
تأکید  پایان  در  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
کرد: واکسن رایگان برای گروه های دیگر به صورت 
مرحله ای توزیع خواهد شد و تاکنون در هیچکدام 
آنفلوآنزا  واکسن  توزیع  نیز  استان  های  داروخانه  از 
صورت نگرفته است، بدین جهت مردم به هیچ عنوان 

برای گرفتن واکسن به این مکان ها مراجعه نکنند.

انتشار  با  کامرانی  احسان  پروفسور 
با  پژوهشی  و  مقاله علمی  بیشترین 
 web پایگاه  موضوع خلیج فارس در 
of science به عنوان پژوهشگر برتر 
صنعت دریانوردی ایران معرفی شد.

پژوهشگران  از  تجلیل  مراسم  در   
کشورمان  دریانوردی  صنعت  برتر 
نظامی  عالی  با حضور مسؤوالن  که 

برگزار  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  در  کشوری  و 
هرمزگانی  نخبه  کامرانی  احسان  پروفسور  شد، 
بدلیل انتشار بیشترین مقاالت علمی و پژوهشی با 
به  جهانی  علم  پایگاه های  در  فارس  خلیج  موضوع 
و  معرفی  دریانوردی  صنعت  برتر  پژوهشگر  عنوان 

تجلیل شد.
راستای  در  تالش  با  ساالنه  به طور  پژوهشگاه  این 
و  محققان  دارد  سعی  برتر  پژوهشگر  معرفی 
دانشگاه ها،  از  را  دریانوردی  حوزه  پژوهشگران 
ایجاد  برای  و  شناسایی    ... و  سازمان ها  ارگان ها، 
انگیزه و تشویق این پژوهشگران در راستای ارتقای 

صنعت دریانوردی از آنان تجلیل شود.

در  کمک  کامرانی،  دکتر  گفته  به 
دریا  زیست شناسی  رشته  راه اندازی 
در  کمک  هرمزگان،  دانشگاه  در 
فنون  و  علوم  دانشکده  راه اندازی 
دریایی در دانشگاه هرمزگان، استاد 
پایان نامه   1۵0 از  بیش  راهنمای 
نامه  پایان   ۴۲ و  ارشد  کارشناسی 
در  دریایی  علوم  حوزه  در  دکتری 
کشور برخی از اقدامات وی در حوزه دریا بوده است.

کتاب  دو  تألیف  کامرانی،  دکتر  فارس،  گزارش  به 
در  جلد  یک  و  شیالتی   مدیریت  و  دریا  حوزه  در 
در  تدریس  سابقه  سال    ۲۳ دریا،  حقوق  حوزه 
استان  برتر  پژوهشگر  دریایی،  فنون  و  علوم  حوزه  
هرمزگان در حوزه پژوهشی دریا در بازه زمانی سه 
به  هرمزگان  استان  پژوهشی  شواری  توسط  سال 
ریاست  استانداران استان، عضو سازمان بین المللی 
مقاالت  بیشترین  انتشار  و  یونسکو  اقیانوس شناسی 
 Web( علمی با موضوع خلیج فارس در پایگاه علم
علمی  افتخارات  کارنامه  در  نیز  را   )of Science

خود دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

برای تهیه واکسن آنفلوآنزا به مراکز بهداشتی و داروخانه ها مراجعه نکنید
 در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر صنعت دریانوردی؛

احسان کامرانی پژوهشگر برتر صنعت دریانوردی ایران شد
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برگزاری دوره های کارورزی 
دانشجو معلمان

معاون پژوهش ، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان از برگزاری دوره کارورزی دانشجو معلمان در شهر 
محل سکونت خودشان خبر داد. مرتضی رئیسی حسنلنگی  گفت: درجهت مقابله با شیوع ویروس کرونا و به منظور پرهیز از مسافرت 
دانشجو معلمان به استان و شهر محل تحصیل ، دانشجو معلمان سهمیه خدمتی استان هرمزگان دوره کارورزی را در مدارس محل سکونت 
خود می گذرانند.

3

آغاز ساخت مستند خانواده شهیده 
فاطمه نیک در جزیره هرمز 

ساخت مستند روایتی خانواده شهیده فاطمه نیک در 
جزیره هرمز آغاز شد.

شهیده  گفت:  مستند  این  کارگردان  و  کننده  تهیه 
فاطمه نیک به نام ام الشهدا شناخته می شود که از 

این خانواده ۹شهید تقدیم انقالب شده است.
سفارش  به  مستند  این  افزود:  شناس  حق  مهرداد 
ماه  سه  مدت  در  فارس  خلیج  مرکز  صداوسیمای 

ساخته می شود.
و ی گفت: در این مستند ۵۰دقیقه ای زندگی شهیده 
فاطمه نیک به طور کامل بازسازی داستانی می شود.

سال۹۷  گفت:  تلویزیونی  کارگردان  و  کننده  تهیه 
فارس  مرکز خلیج  به سفارش  نبرد 2۹  نیز مستند 
با  مردم  و  شد  روبرو  استقبال  با  کشور  در  و  تولید 
ناگفته های جنگ در خلیج فارس و شهادت شهیدان 
دارا و رئیسی از شهدای هرمزگان بیشتر آشنا شدند.

صداوسیمای  ز  ا  مراسم  این  در  هرمزگان  استاندار 
مرکز خلیج فارس به دلیل ساخت این مستند فاخر و 

ارزشمند قدردانی کرد.
دفاع  زیبایی های  هنرمندان  گفت:  همتی  فریدون   
مقدس رت به تصویر کشیدندو مردم ایران و جهان با 
این فدکاری ها آشنا می شدند و امروز هم کارگردانان 

و نویسندگان روایت گر این مجهادت ها باشند.
جمعه  امام  و  هرمزگان  در  فقیه  ولی  نماینده، 
ارزشمند  مستند  این  ساخت  گفت:  نیز  بندرعباس 
نیازمند حمایت همه جانبه مسئوالن است تا مردم 
با اسوه های فرهنگ ایثار و شهادت و مجاهدت بیشتر 

آشنا شوند.
حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده افزود: 
را  مقدس  دفاع  حقایق  می توان  بهتر  هنر  طریق  از 

برای نسل های بعد بازگو و منتقل کرد.
برابر  در  تنه  یک  صداوسیما  امروزه  گفت:  وی 
فرهنگ  گسترش  و  دشمنان  فرهنگی  هجمه های 
و  مسئوالن  از  باید  که  است  ایستاده  شهادت 

هنرمندان این سازمان قدردادنی کرد.
سجاد)ع(  امام  سپاه  فرمانده  ساالری  اباذر  سردار 
و  هزار  کنگره  در  پارسال  گفت:  هم  هرمزگان 
۵۰۰شهید استان هرمزگان آثار خوبی فرستاده شد 
خلیج  صداوسیمای  همکاری  با  می شود  تالش  که 
فرهنگی  اثر  و  شود  ضبط  و  ثبت  آثار  این  فارس 
مرکز  صداوسیمای  مدیرکل  شود.  تولید  ماندگار 
خلیج فارس هم در جمع مردم جزیره هرمز گفت: 
رسالت های  از  جنگ  و  جبهه  و  شهدا  به  پرداختن 

کاری صداوسیماست.
در  شهدا  مستند  ساخت  از  هدف  جالیی  مهران 
هرمزگان را نشان دادن نقش آفرینی های جوانان این 

استان در طول هشت سال دفاع مقدس دانست.
وی گفت: تالش می کنیم تا بعد از ساخت این مستند، 
هر سال یک یا چند مستند را در مورد شهدای واال 

مقام استان هرمزگان تولید کنیم.
غالم  علی،  شهید  سه  مادر  نیک  فاطمه  شهیده   
حادثه  در  شهیده  این  است.   گلزاری  محمد  و 

سال۱۳۶۶ در مکه مکرمه به شهادت رسید.

یادواره شهدای شهرستان سیریک 
برگزار شد

مراسم یادواره شهدا و تجلیل از رزمندگان ، خانواده 
شهداء ، با حضور سردار پاسدار کوه مره ای جانشین 
فرماندار  جمالدینی  احمد  منوره،  مدینه  قرارگاه 
 ، شهرستان  اهل  جمعه  امام   ، سیریک  شهرستان 
ناحیه  فرمانده  فاطمی  حسن  سید  پاسدار  سرهنگ 
بسیج سپاه ،بخشداران ، مسئوالن اداری شهرستان، 
شهدا،  خانواده  بسیج،  و  انتظامی  نظامی  فرماندهان 
جمع  و  پاسداران  آزادگان،  رزمندگان،   ، ایثارگران 
شهدای  گلزار  جوار  در  مردم  و  بسیجیان  از  کثیری 

گمنام شهر بندر سیریک برگزار شد.
سپاه  زمینی  نیروی  منوره  مدینه  قرارگاه  جانشین 
گفت: یکی از اهداف برگزاری یادواره های شهدا، آشنا 
کردن نسل جدید انقالب با فرهنگ ایثار و شهادت 
بعنوان  شهدا   ، ما  اسالمی  جامعه  در  باید  که  است 
الگوی فرزندان ما قرار بگیرند چرا که دشمن سعی 
دارد فرزندان ما را بدنبال قهرمانان کاذب و الگوهای 

غلط منحرف کند.
رغم  علی  مقدس  دفاع  افزود:در  ای  مره  سردارکوه 
اینکه رئیس جمهور کشور هم به کشور خیانت کرد، 
اما یک وجب از خاک کشور کم نشد و اقتدار نظام 
مقدس جمهوری اسالمی حفظ شد و رمز این اقتدار، 

وجود فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی بود
درس  مقدس  دفاع  سال   ۸ در  شهدا  گفت:  وی 
استقامت، ایثار، شهادت طلبی، فداکاری و تبعیت از 
والیت و رهبری را به ما آموختند و امروز عزت و اقتدار 

ایران اسالمی مرهون خون پاک شهدا است.
یادواره  برگزاری  از  ای هدف  پاسدار کوه مره  سردار 
و  دانست  شهدا  شامخ  مقام  به  نهادن  ارج  را  شهدا 
در  موثری  نقش  یادواره هایی،  چنین  برپایی  افزود: 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد.
در پایان این مراسم از ۱۵ خانواده شهید دوران دفاع 
مقدس شهرستان و ۱2۰ رزمنده و ایثارگر شهرستان 

سیریک تجلیل شد.

خبـــــر

طرح ملی نذر آب در هرمزگان
 اجرا می شود

مدیر عامل جمعیت هالل احمر هرمزگان گفت: طرح 
ملی نذر آب۳ در تاریخ نهم و دهم مهر در شهرستان 

های حاجی آباد و بندرلنگه اجرا می شود.
داشت:  اظهار  خصوص  این  در  سلحشور  مختار 
و  بشردوستانه  اهداف  تحقق  راستای  در  طرح  این 
خیرخواهانه به منظور ارتقای سطح سالمت و کمک 
رسانی به آسیب پذیر و با رویکرد سالمت محور )با 
تامین آب  و  معیشت محور  کرونا(،  ویروس  پیوست 

شرب سالم برنامه ریزی تدارک دیده شده است.
وی ادامه داد: طرح ملی نذر آب با بهره گیری از توان 
تامین  به  نسبت  خیران  و  نهاد  مردم  های  سازمان 
زیرساخت های پروژه های عمرانی اعم از لوله کشی 
، تامین آب سالم با توجه به تنش های آبی موجود از 
طریق تامین تانکرهای آب، احیاء منابع آب چاه های 
موجود در منطقه و مرتفع نمودن بخشی از مشکالت 
و  خیریه  فرهنگ  ترویج  و  روستایی  محروم  مردم 

داوطلبانه انجام می شود.
وی اضافه کرد: طرح ملی نذر آب سه همانند 2 سال 
گذشته در سطح استان هرمزگان با حضور استان های 
معین در مناطق محروم و بحرانی متاثر از خشکسالی 

اجرا خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان عنوان کرد: 
دو  استان  سطح  در  سنجی  نیاز  و  ارزیابی  از  پس 
روستای طاشکوئیه از توابع شهرستان حاجی آباد و 
روستای دوآب از توابع شهرستان بندرلنگه که دچار 
انتخاب و مقرر شد  بودند  بحران و خشکسالی شده 
توسط جمعیت هالل احمر استان های بوشهر و فارس 

پوشش داده شوند.

اولین سالمتکده طب سنتی در 

هرمزگان افتتاح شد

مرکز  اولین  و  سنتی  طب  سالمتکده  نخستین 
تخصصی درمان به روش سنتی در بندرعباس افتتاح 

شد.
سه  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
داشت:  اظهار  خبرنگاران  به  خصوص  این  در  شنبه 
جامعه کنونی به دلیل سبک زندگی نامناسب، درگیر 
فشارخون،  دیابت،  جمله  از  مزمن  های  بیماری 

چاقی،چربی و دیگر بیماری ها است.
شرایط  در  داشت:  بیان  زاده  غریب  عبداهلل  دکتر 
زندگی امروز، بکارگیری آموزه های طب سنتی می 
تواند با اصالح سبک زندگی به کاهش این بیماریها و 

همچنین حفظ سالمت افراد کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: سالمتکده طب سنتی هرمزگان 
در درمانگاه مشیردوانی دانشگاه علوم پزشکی واقع در 
چهارراه قدس بندرعباس فعال است و مردم هرمزگان 
می توانند برای دریافت خدمات مشاوره ای و درمانی 
این  متخصص  توسط  ایرانی  سنتی  طب  مبنای  بر 

رشته، به درمانگاه مذکور مراجعه کنند.
دکتر عبداهلل تصریح کرد: این مرکز با حضور پزشک 
چهارشنبه  تا  شنبه  روزهای  سنتی،  متخصص طب 
در وقت صبح و عصر پذیرای بیماران می باشد که 
خدماتی از قبیل ویزیت، حجامت، فصد، زالودرمانی، 
مشاوره تغذیه، آموزش به سبک زندگی سالم، دلک، 
تعرفه دولتی  با  را  برخی درمان های دیگر  و  ماساژ 

ارائه می گردد.

خبــــر

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان با بیان اینکه این 
شرکت مجری طرح خودکفایی کود در کشور می باشد، گفت: در استان 
هرمزگان از ابتدای سالجاری ۳ هزار و 200 تن کودشیمیایی توزیع شده و 

5 هزارو 700 تن نیز تامین شده است. 
امور  پشتیبانی  از  ای  عمده  بخش  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت 
کشاورزی را بر عهده دارد و در واقع یکی از پشتیبانهای اصلی کشاورزان 
برای تامین نهاد اعم از کود ، بذر و سم است که یکی از مهمترین دغدغه 

های کشاورزان در این زمینه می باشد.
کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر  ؛  اندیشه  دریای  گزارش  به 
استان هرمزگان در جمع اصحاب رسانه خاطر نشان کرد: شرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی یکی از بازوهای کارآمد و با سابقه وزارت جهاد در زمینه 
تهیه و تدارکات نهادهای جهاد کشاورزی است. هدف اصلی تامین نهادها 
به میزان کافی و به موقع در هر نقطه از اقصی نقاط کشور در واقع برنامه 

های شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی می باشد. 
سوابق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

مهندس فرزاد استاد اظهار داشت : شرکت خدمات حمایتی با توجه به 
تغییرات متمادی حدود ۱۰۰ سال است که سابقه دارد و در هر استانی 
این شرکت یک شعبه استانی در آن وجود دارد. مسئله مهمی که استان 
را در سطح کشور شاخص کرده ، این موضوع می باشد که شرکت خدمات 

حمایتی کشاورزی در دو بخش ملی و استانی فعالیت دارد.
استاد بیان کرد : وظایف شرکت خدمات حمایتی در بخش ملی شامل 
به  هرمزگان  استان  باشد.  می  کشور  کل  نهادهای  تدارکات  و  تهیه  ؛ 
عنوان یکی از مبداهای ورود کاالها به شمار می آید و بخشی از نهادهای 
کشاورزی از جمله سم بدلیل اینکه وارداتی است از بندر شهید رجایی 
کاالها وارد و ترخیص انجام می شود. در بخش استانی : شرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی ، کلیه نهادهای کشاورزی مورد نیاز استان را که برنامه 
های سازمان جهاد کشاورزی اعالم میکند ، در این زمینه تامین نماییم.  

وی در ادمه تصریح کرد : در این زمینه نهادهای پر اهمیت و جز وظایف 
تاکنون ما  آید، کودهای شیمیایی است که  به شمار می  اصلی شرکت 

توانستیم با توجه به آغاز فصل کشت در استان بخش عمده ای از کودهای 
مورد نیاز استان را تامین و بدست کشاورزان برسانیم.

تاکنون از ابتدا سال بیش از ۱۰۰ هزار تن کود از طریق بندر شهید رجایی 
وارد استان شده و به اقصی نقاط مختلف کشور منتقل شده است در حال 
حاضر یک فروند کشتی حاوی 4۶ هزار تن کود اوره که بزودی وارد بندر 
شهید رجایی می شود و 2۰ هزار تن خاک فسفات که در واقع ماده اولیه 

جهت تولید کودهای کنستاتره به کارخانجات ارسال می گردد. 
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان با بیان اینکه این 
شرکت مجری طرح خودکفایی کود در کشور می باشد، گفت: در استان 
هرمزگان از ابتدای سالجاری ۳ هزار و 2۰۰ تن کودشیمیایی توزیع شده 

و ۵ هزارو ۷۰۰ تن نیز تامین شده است.
استاد ادامه داد: از ابتدای سال کود ازته )اوره( حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تن 

تامین شده و ۳ هزار تن در استان توزیع شده است.
وی افزود: از ابتدای سال کود فسفاته نیز ۵۰۰  تن تامین شده و ۱۰۰ تن 

در استان توزیع شده است.
این مسوول همچنین تصریح کرد: از ابتدای سال کودپتاسه ۱۷۰۰ تن 

تامین شده و ۱۰۰ تن توزیع شده است.
وی در خصوص مشارکت و خدمات دهی به تولید ، فراوری و نگهداری 
گذاشتن  دراختیار  با  مدیریت  این  داشت:  اظهار  استان  بذری  گندم 
دستگاه بوجاری و انبارهای نگهداری گندم در محل مجتمع انباری گهکم 
شهرستان حاجی آباد ، نقش موثر خود را در حمایت از تولید گندم بذری 

استان ایفا نموده است.
این  داد:  ادامه  استان هرمزگان  مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
مدیریت در ۶ ماهه اول سالجاری با پهلو دهی کشتی های حامل کود 
میزان ۱۵۳ هزار تن انواع کود شیمیایی از طریق بندر شهید رجایی وارد 

و سپس در سطح کشور توزیع و حمل نموده است.
 استاد در خصوص تخلیه و بارگیری سموم و بذور وارداتی بیان داشت: در 
۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ میزان ۸۵ هزار کیلوگرم سم کلروپریفوس وارداتی 
در اسکله شهید رجایی تخلیه و به مجتمع شیمیایی آبیک که یکی از 

مجهزترین آزمایشگاه های کشور می باشدارسال شده و در زمینه بذری 
میزان ۶۰ تن بذر گلرنگ که در انبار بندر شهید رجایی ترخیص نموده 
اوایل سال جاری به مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان  بود را در 

حمل نموده است.
به گفته وی، این مدیریت به عنوان عضوی از کارگروه بازرسی و پایش کود 
استان و به صورت دوره ای و مشترکا با نمایندگان این کارگروه به پایش و 
بررسی نحوه توزیع کود در مناطق مختلف استان پرداخته و مواردی نظیر 
کیفیت ، ثبت مواد کودی و غیره را مورد ارزیابی قرار داده که در صورت 
با متخلفین  ابالغی  قوانین و دستورالعمل  ، طبق  مشاهده موارد تخلف 
برخورد و گزارش آنها را به سازمان جهاد کشاورزی و دفتر مرکزی خود 

ارسال می نماید.
نشان  خاطر  هرمزگان  استان  کشاورزی  حمایتی  خدمات  مدیرشرکت 
ساخت: این شرکت به عنوان عضوی از کمیته فنی کود استان ، در جلسات 
بهبود  معاونت  مدیریت  با  و  ماهیانه  صورت  به  معموال  که  کمیته  این 
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل می شود ، شرکت 
نموده و در زمینه تدارک ، تولید ، حمل و توزیع انواع کود شیمیایی یارانه 
دار، زیر نظر دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان 

پشتیبان سازمان جهاد کشاورزی استان ، ایفای نقش می نماید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ابوموسی:

با سرزنش اجتماعی تخلفات رانندگی، از قانون شکنی و تکرار تخلف جلوگیری کنیم.
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2 هزار و 760 زایمان در 6 ماه نخست سال 99 در
 بیمارستان میناب

دکتر محمد مورخ، رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میناب از انجام 2 هزار و 7۶0 مورد زایمان در ۶ 
ماه نخست سال ۹۹ در بیمارستان میناب خبر داد.

دکتر محمد مورخ، رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میناب از انجام 2 هزار و ۷۶۰ مورد زایمان در 
۶ ماه نخست سال ۹۹ در بیمارستان میناب خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۹ که با شروع بیماری 
منحوس کرونا آغاز شد تا کنون، تعداد زایمان ها در بیمارستان به خاطر ترس از بیماری کرونا حدود 4۶۶ 

نفر نسبت به مشابه سال قبل کمتر بوده که متأسفانه برخی زایمانها در منزل انجام می شد.
رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میناب افزود: به هیچ عنوان در منزل زایمان انجام نشود چه بسا 
که در بعضی از موارد منجر به مرگ مادر و نوزاد در منزل شده و الزم به ذکر است شرایط برای مادران در 
بیمارستان با حفظ رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی انجام می شود و در صورت مشکوک بودن مادر 
بارداری به کرونا، تحت قرنطینه برای بستری و مراقبت ویژه قرار گرفته و از سایر مادران باردار جدا می شود.

 )NVD( دکتر مورخ ادامه داد: بر این اساس تعداد زایمانها در ۶ ماه نخست سال ۹۹، زایمان های طبیعی
به تعداد ۱ هزار و ۹4۳ و زایمان های سزارین نیز ۸۱۷ مورد زایمان موفق ثبت گردیده که از تعداد آمار 
ارائه شده بر اساس جنسیت، ۹۷ممیز۵2 درصد پسر و ۳ممیز4۷ درصد جنسیت مؤنث در ۶ ماهه نخست 

سال بوده است.
وی با بیان اینکه یکی از بخش های مرتبط به زایشگاه بخش ان.آی.سی.یو بوده که متوسط روزانه بین ۵ تا 
۱۰ نوزاد تحت مراقبت ویژه در این بخش قرار می گیرند، تصریح کرد: حقیقتاً چنانچه مراقبت در این بخش 
نبود، شاهد تلفات بسیار سنگین نوزادان بودیم که خوشبختانه این بخش، از بخش های حیاتی ویژه نوزادان 
با مشکالت تنفسی پس از زایمان می باشد که تا 2۹ روز دوران نوزادی تحت مراقبت ویژه قرار می گیرند 

و در همین زمینه جا دارد از زهرا امیری، مسئول بخش و سایر همکاران این بخش سپاسگذاری نمایم.
رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میناب ضمن تشکر از تمامی پزشکان زنان و زایمان، متخصصین 
بیهوشی و هوشبران اتاق عمل در انجام عمل های سزارین، از ماماهای دلسوز که حقیقتاً در سهولت زایمان 
مادران، نقشی بی بدیل و ستودنی دارند و در رأس این فداکاریها، ندا بهادری کارشناس مامائی و مسئول 

زایشگاه قرار دارد، قدردانی کرد.
زایشگاه بیمارستان میناب به طور میانگین روزانه پذیرای بیماران سرپایی بین ۵۰ تا ۶۰ نفر مراجعه کننده 

می باشد.

مهندس محمود عامری سیاهویی رئیس دانشگاه پیام 
نور ابوموسی با مهندس حمزه بی نیاز معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی فرمانداری ابوموسی دیدار و گفتگو 

کرد.
در این دیدار با بیان اینکه دانشگاه پیام نور ابوموسی 
افزود:  است،  داشته  این جزیره  برای  شایانی  خدمات 
دانش آموختگان این واحد دانشگاهی نیروهای مورد 
و  کرده  تامین  را  اجرایی  دستگاههای  و  ادارات  نیاز 
انسانی  نیروی  نیز کمبود  آینده  نور در  پیام  با وجود 

نخواهیم داشت
انسانی  نیروی  اینکه  به  اشاره  با  نیاز  بی  مهندس 
شود،  می  محسوب  کشور  هر  ملی  ثروت  هرجامعه، 
اظهار داشت: قطعا دانش آموختگان دانشگاه پیام نور 
توسعه  در  تأثیرگذار  و  مؤثر  عوامل  از  یکی  ابوموسی 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزیره می باشند.
التحصیالن  فارغ  رود  می  انتظار  داشت:  اظهار  وی 

مقطع کارشناسی ارشد پیام نور نیز در توسعه پایدار 
این جزیره همکاری نمایند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ابوموسی 
خدمات  خصوص  در  ویژه  همکاری  و  مساعد  قول 

رسانی و تردد به دانشجویان و اساتید را ابراز نمود.
نور  پیام  دانشگاه  رئیس  دیدار  این  ادامه  در   
دانشگاه  بین  خوبی  تعامل  و  ابوموسی،گفت:ارتباط 
و  اساتید  از ظرفیت  استفاده  و  دارد   ارگانها وجود  و 

نقش  جزیره  این  پایدار  توسعه  در  قطعاٌ  دانشجویان، 
دوچندانی دارد.

عامری سیاهویی از تمدید مهلت ثبت نام و پذیرش 
دانشجو براساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور 
تا ۱4 مهرماه، خبر داد و افزود: عالقمندان به تحصیل 
می توانند جهت ثبت نام و اطالعات بیشتر به سایت 

سازمان سنجش مراجعه نمایند.
سوی  از  که  نامه  تفاهم  طی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ریاست عالیه دانشگاه پیام نور با بانک مهر منعقد شده 
است، تبلت و گوشی هوشمند در قالب کاال کارت به 

دانشجویان اعطا خواهد شد.
اشاره  با  پایان  در  ابوموسی  نور  پیام  دانشگاه  رئیس 
های  داشت:کالس  اظهار  کرونا،  بیماری  شروع  به 
الکترونیکی و مجازی است  و  دانشجویان به صورت 
نیازی به حضور فیزیکی دانشجویان در ایام کالسها و 

امتحانات نیست.

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی هرمزگان:

  توزیع 3 هزار و 200 تن کودشیمیایی در استان

دانش آموختگان دانشگاه پیام نور یکی از عوامل موثر در توسعه پایدار جزیره می باشند

آبخیزداری رودان، گفت:  و  اداره منابع طبیعی  رئیس 
با تالش نیروهای یگان حفاظت شهرستان مسیرهای 

قاچاق چوب جنگلی بسته شده است.
محسنی زاده افزود:  با بیان اینکه جلوی قاچاق چوب 
ثابث و سیار  با استقرار گروه های  در این شهرستان 
خروجی  و  ورودی  مبادی  تمام  افزود:   ، شده  گرفته 
شهرستان با همکاری پلیس راه تحت کنترل بوده و 
نیروهای مستقر اجازه قاچاق چوب به سودجویان را 

نمی دهند.  وی ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت منابع 
و  رودان  طبیعی  منابع  ویژه  های  پاسگاه  در  طبیعی 

زیارتعلی بصورت شبانه روزی مستقر هستند .
نیروی  با  تعامل  و  هماهنگی  گفت:  زاده  محسنی 
انتظامی نیز در بحث رسیدگی و برخورد با متخلفان 

و متجاوزان به عرصه های ملی و منابع طبیعی صورت 
گرفته و قرار شده این نیروها در زمینه سایر تخلفات 
حوزه منابع طبیعی کمک  رسان یگان حفاظت منابع 

طبیعی باشند. 
در  حضور  زمان  در  شهروندان  افزود:  پایان  در  وی 

طبیعت و فضای سبز موارد ایمنی را رعایت کرده و از 
ریختن هرگونه زباله و روشن کردن آتش غیر ضروری 

خودداری و رعایت ایمنی را در نظر داشته باشند.
طبیعت  گردشگران  و  دوستداران  از  زاده  محسنی 
قطع  و  تخریب  هرگونه  مشاهده  صورت  در  خواست 
درختان و آتش سوزی در عرصه های جنگلی و مرتعی 
استان مراتب را به شماره تلفن رایگان ۱۵۰4 اطالع 

دهند.

بسته شدن راه قاچاق چوب در رودان



روزنامه سیاسی، فرهنگی، ورزشی
شـمـاره 1070 سـال هجدهم پنج شنبه10 مهرماه یک هزار و سـيصـد و نود ونه

daryae.andishe

darya.andishe@yahoo.com
daryae_andishe

@ صاحب امتياز و مدری مسئول: معصومه اقسمي گوربندي
سردبیر:  ملیحه قاسمی

نشاني: بندرعباس،حدفاصل چهارراه فاطمیه و چهارراه پلنگ صورتی)روبروی پاساژ 

اول، واحد یک            ،طبقه  بهاء  پور داخل کوچه ساختمان  طباطبائی( کوچه شهید سام 

تلفن: 32213321 ـ 32213342              نمابر: 32213321

چاپ مهدوی کرمان                                       شمارگان: 10000

کتابخانه یک محیط کامال فرهنگی است و باید بصورت 
ویژه به این مکان  نگاه کرد چرا که نسل نوجوان و جوان 
در صورت ایجاد پیوند عمیق با این نهاد فرهنگی، می 
 تواند در برابر بسیاری از نابسامانی  های فرهنگی مصون 

بماند.
پس  بستک،  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
ستاد  تصمیم  به  بنا  کشور  در  کرونا  بیماری  شیوع  از 
مقابله با کرونا و ابالغ نهاد کتابخانه  های عمومی کشور، 
کتابخانه  های عمومی همچون سایر مراکز فرهنگی به 
جان  و حفظ  ویروس  این  انتقال  زنجیره  قطع  منظور 
اعضا و مراجعه کنندگان به صورت موقت تعطیل شد 
اما این موضوع به معنای تعطیلی فعالیت و ارائه خدمات 
کتابخانه  ها نبود.ماهیت حرفه کتابداری از یک سو و نیاز 
مخاطبان به کتاب و خدمات کتابخوانی در دوران کرونا 
به ویژه برای کودکان و نوجوانان، باعث شد تا کتابداران 
و  مجازی  فضای  به  عزیمت  با  خودجوش  صورت  به 
اعضای  با  را  ارتباط خود  از ظرفیت  های آن،  استفاده 
کتابخانه  های عمومی حفظ و خدمات کتابخانه  ای را 

به آنها ارائه دهند.
آموزشی  و  فرهنگی  فعالیت های  ویروس کرونا  شیوع 
داده  قرار  آسیب  معرض  در  مشاغل  سایر  از  بیشتر  را 
و با چالش  های جدی از جمله کمبود زیرساخت  های 
اینترنتی مواجه کرده است.قبل از شیوع ویروس کرونا، 
های  ارگان  از  بسیاری  در  مجازی  فضای  از  استفاده 
بسترهای  از  استفاده  و  رنگ  کم  آموزشی  و  فرهنگی 
مجازی دیده نمی شد که یک باره با شیوع این ویروس، 
تحوالت خاصی در فضای مجازی صورت گرفت که در 
فرهنگ سازی  قبال  که  این  علت  به  موارد  از  بسیاری 
نشده و ارگان ها در این زمینه ورود پیدا نکرده بودند 
با مشکالت عدیده ای همراه شد.بنابراین فعالیت ها به 
باید بیشتر در  ویژه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
فضاهای مجازی باشد و فرهنگ سازی در مورد مزایا و 
معایب و استفاده بهینه از این بسترها صورت بگیرد تا 
ارگان های فرهنگی مانند کتابخانه، فعالیت های خود 

را دوچندان کنند.
کتاب دوستی است که هر جا و در هر زمان از شبانه روز 
می توانید به آن دسترسی داشته باشید.کتاب همیشه 
برای همه فرصت دارد به شرطی که شما نیز وقتی را 
برای با او بودن داشته باشید.دوستی با کتاب برای انسان 
ها بسیار سودمند است و اگر در زندگی ما حضور داشته 
باشد، می بینیم که چقدر در شرایط مختلف به کمک 
ما می آید و باعث می شود تصمیم درست تری بگیریم.
اگر والدین ما به جای این که ُمدام سرشان توی گوشی 
همراه باشد و تحت تاثیر اخبار و شایعات فضای مجازی 
درباره بیماری کرونا قرار بگیرند، در منزل اهل مطالعه 
کتاب باشند، قطعا فرزندان آن ها نیز از پدر و مادرهای 
الگو می گیرند و به سمت کتاب خوانی گرایش  خود 
پیدا می کنند.خوشبختانه ما چه در زمینه بزرگسال و 
چه کودک و نوجوان، دستمان از حیث کتاب های خوب 

و خواندنی پُر است.
کتاب ها جهانی تازه به انسان معرفی می کنند که می 
توان بدون محدودیت های دنیای خود، در آن جا زندگی 
کرد و از آن لذت برد.این یار مهربان را باید از کودکی 
با فرزندان خود آشنا کنیم و از جذابیت های آن برای 
کودکان بگوییم تا در آینده، جامعه ای داشته باشیم که 
با کتاب دوست هستند و آن را مطالعه می کنند.کتاب 
ها آگاهی بخش انسان هستند و باعث می شوند ذهن 

خواب آلوِد بسیاری از افراد هوشیار شود.قطعا یکی از 
تفریحات سالم هر آدمی کتاب است و با خواندن کتاب 
می توانیم با دنیای اطرافمان بیشتر آشنا شده و روز به 
روز بر علم و دانشمان بیفزاییم.آدم ها با هر کسی که 
دوست شوند رنگ و بوی او را به خود خواهند گرفت 
چه بسا دوستی با کتاب، انسان را هوشمند تر می کند.
همچنین می توانیم با خواندن کتاب، مسیر رسیدن به 

موفقیت را برای خود هموارتر کنیم.
پیشرفت  و  فرهنگ  بر  آن  تاثیر  و  کتابخوانی  و  کتاب 
جوامع بر کسی پوشیده نیست اما همدم شدن با این 
و  روزمره  زندگی  البالی  در  وقتها  بعضی  مهربان،  یار 
مشغله  پر  دنیای  شود.در  می  فراموش  امروز  ماشینی 
امروز، کمتر کسی فرصت می کند در یک گوشه خلوت 
که همه  این  وجود  مطالعه شود.با  در  غرق  و  بنشیند 
از فواید داشتن مطالعه منظم آگاه هستند اما کتاب و 
تقریبا حذف  افراد  از  بسیاری  زندگی  از  خوانی  کتاب 
شده است.فرقی نمی  کند در چه جایگاهی باشیم، مهم 
این است که اگر دوست داریم با کتاب عجین شویم باید 
از کودکی با کتاب آشنا شویم.کافیست به طور منظم، 
بخش کوچکی از روزمان را برای کتاب  خوانی در نظر 
تا کتاب   برویم  یا کتاب  فروشی  بگیریم.به شهر کتاب 
بخریم و با کتاب زندگی کنیم.آن وقت می  بینیم که 
چقدر به خواندن کتاب عالقمند شده ایم و زمانی که 
به مسئله  ای جدید بر می  خوریم، می توانیم با خواندن 
کتاب  های مرتبط به راه  حل های مناسب  تری دست 

پیدا کنیم.
کتاب  خوانی نقش مهمی در تعالی و رشد جامعه 

دارد
اداره  رییس  بادروج  الدین  شهاب  خصوص  همین  در 
کتابخانه های عمومی شهرستان بستک طی گفتگویی 
گسترش  های  راه  از  یکی  ما،  خبرنگار  با  اختصاصی 
و  دانست  عمومی  های  کتابخانه  توسعه  را  کتابخوانی 
گفت: در شهرستان بستک 7 کتابخانه عمومی وجود 
دارد که بالغ بر 63 هزار جلد کتاب در آنها موجود است 
و کتاب های الزم را در زمینه های مختلف در اختیار 

مراجعه کنندگان قرار می دهند.
تدرویه،  جناح،  بستک،  در  کتابخانه  این 7  افزود:  وی 
دارد. قرار  احمدان  عالی  و  کهتویه  هرنگ،  دهنگ، 
باید  کتابخانه  ها یک محیط کامال فرهنگی هستند و 
نسل  که  چرا  کرد  نگاه  ها  مکان   این  به  ویژه  بصورت 

نوجوان و جوان در صورت ایجاد پیوند عمیق با این نهاد 
فرهنگی، می  تواند در برابر بسیاری از نابسامانی  های 

فرهنگی مصون بماند.
بستک  شهرستان  عمومی  های  کتابخانه  اداره  رییس 
محدوده ِسنی مراجعه کنندگان را کلیه سنین اعالم کرد 
و اظهار داشت: برای ثبت نام در کتابخانه، محدودیت 
سن وجود ندارد و هر کسی در هر شرایطی می تواند با 
پرداخت مبلغی اندک به عضویت در کتابخانه دربیاید. 
وی با اشاره به اینکه حق عضویت افراد هر سال یکبار 
یک  در  عضویت  با  مراجعین  افزود:  گردد  می  تمدید 
کتابخانه، می توانند عضو کلیه کتابخانه های عمومی 
کشور شوند تا از مزایای کتابخانه ها در سراسر کشور 
استفاده کنند.حق عضویت برای خردساالن زیر 6 سال 
مبلغ 1000 تومان، برای دانش آموزان 7 تا 14 سال 
است. تومان   5000 بزرگساالن  برای  و  تومان   2500
همچنین ارائه کپی شناسنامه و یک قطعه عکس الزامی 

است.
شهاب الدین بادروج خاطرنشان کرد: شهرستان بستک 
رایزنی  حال  در  ما  است،  پیشگام  خیرین  جذب  در 
ها  کتابخانه  توسعه  و  احداث  جهت  خیر  جذب  برای 
هستیم.تابحال  کتابخانه  فاقد  شهرهای  و  روستاها  در 
4 کتابخانه شرفا شرفایی جناح، خیام کهتویه، توحید 
عالی احمدان و کتابخانه خاتم النبیین تدرویه به صورت 
از  احداث شده است.کتاب هایی  کامل توسط خیرین 
کلیه علوم در کتابخانه های شهرستان وجود دارد که 
عالقمندان می توانند با مراجعه به یکی از کتابخانه ها، 

از منابع استفاده کنند.
وی تصریح کرد: کتاب های کتابخانه از اداره کل منابع 
و  شود  می  تامین  کشور  عمومی  های  کتابخانه  نهاد 
معموال بصورت ماهیانه برای کتابخانه ها ارسال می شود.
همچنین نحوه توزیع کتب و منابع براساس درجه بندی 
کتابخانه ها صورت می گیرد.اما کتاب های بسیاری از 
اهدا  کتابخانه  به  نیز  اعضا  و  کنندگان  مراجعه  جانب 
شده که نشان از عالقه وافر آنها به فرهنگ مطالعه و 
کتاب خوانی است.همچنین در حال رایزنی برای طرحی 
هستیم تا موسسات یا ناشرینی که نمایشگاه کتاب را در 
داخل کتابخانه برگزار می کنند، بتوانند طرح تشویقی 
برای خرید یا اهدای کتاب به اعضای کتابخانه داشته 

باشند.
بستک  شهرستان  عمومی  های  کتابخانه  اداره  رییس 

در بخش دیگری از گفتگو با بیان اینکه کتاب و کتاب 
بالندگی جامعه  و  تعالی، رشد   خوانی نقش مهمی در 
دارد بیان داشت: این مهم باید در فرهنگ اجتماعی ما 
بیش  از پیش پر رنگ شود و به  عنوان یکی از نیازهای 
برای  حاضر  حال  باشد.در  توجه  مورد  همواره  مهم 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، برنامه های فرهنگی 
در فضای مجازی برگزار می شود.این برنامه ها موجب 

توسعه فرهنگ کتاب و کتاب  خوانی است.
وی بر ضرورت هم افزایی مجموعه رسانه و کتابخانه ها 
تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط کرونا که به واسطه 
آن برای کتابخانه ها امکان فعالیت حضوری وجود ندارد، 
می  توانیم با همکاری و ظرفیت سازی از فضای مجازی 
برای ارتباط با مخاطبان استفاده کنیم.وی همچنین با 
تاکید بر نقش پر رنگ اصحاب رسانه در شاخص  های 
نقش  این  کرد:  اظهار  ای  جامعه   هر  توسعه  مختلف 
همواره در زمینه  های مختلف زبانزد خاص و عام بوده و 
بی شک تنها مربوط به یک دوره و شرایط خاص نیست.
آگاه  سازی   برای   پایان گفت:  در  بادروج  الدین  شهاب 
هایی   سازی  بستر  باید  مطالعه   فرهنگ   ترویج   و  افراد 
وسایل   خصوصا  و  مسئولین   خانواده ،  کانون   سوی   از 
ارتباط  جمعی  صورت  گیرد تا نسل  های  آینده  ما نسل  
کتابخوان  باشند.یکی از فواید کتاب خوانی این است که 
به انسان آرامش می دهد و ما در این روزها به ویژه به 

این آرامش خاطر، بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم.
کشور  در  خوانی  کتاب  برای  مطلوبی  وضعیت 

وجود ندارد
پیامبر  کتابخانه  کتابدار  پورمحمد  فرشته  با  ادامه  در 
اعظم )ص( شهر بستک گفتگو کردم.او پدرش را مشوق 
اصلی برای مطالعه معرفی کرد و گفت: من از کودکی 
به مطالعه کتاب عالقمند بودم و هنوز هم کتاب های 
مورد عالقه ام را می خوانم.بهترین مشوق و پشتیبان من 
پدرم بود که همیشه با در دسترس قرار دادن کتاب های 
مختلف مرا به کتاب خوانی تشویق میکرد.در حال حاضر 
نیز کتابخانه بهترین مکان برای کار و مطالعه من است.

مثبت  روانشناسی،  حوزه  های  کتاب  به  افزود:  وی 
اندیشی، رمان و کتاب های آموزنده عالقه زیادی دارم 
چرا که کتاب هایی برای توسعه مهارت های فردی و 

بهبود کیفیت زندگی هستند.
کتابدار کتابخانه پیامبر اعظم )ص( شهر بستک با اظهار 
امیدواری از مسئله کتاب و روی آوردن مردم به مطالعه 

گفت: با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی و گران 
در  خوانی  کتاب  برای  مطلوبی  وضعیت  کتاب،  شدن 
کشور وجود ندارد.ولی با در نظر گرفتن این مسئله، می 
توان با حق عضویت 5 هزار تومانی به مدت یکسال از 
انواع کتاب های موجود در تمام کتابخانه های کشور 
به  کنندگان  مراجعه  تعداد  چند  هر  کرد،  استفاده 

کتابخانه، به اندازه انتظار نیست.
وی تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و قرنطینه 
شدن بسیاری از افراد، مردم با فرهنگ شهرستان بستک 
می توانند با مراجعه به صفحه اینستاگرام کتابخانه برای 
بازگشت  و  تمدید  امانت،  کتاب،  جستجوی  نام،  ثبت 
کتاب اقدام کنند.در حال حاضر فعالیت هایی از جمله 
معرفی کتاب، نویسندگان و شاعران، نقد کتاب، آموزش 
و  مسابقات  برگزاری  گویی،  قصه  و  نقاشی  کاردستی، 
معرفی اعضا که خودشان در مورد کتاب صحبت می 

کنند در صفحه اینستاگرام کتابخانه صورت می گیرد.
فرشته پورمحمد با تاکید بر اینکه کتابداری یک شغل 
باید در  اظهار داشت: یک کتابدار  مهم فرهنگی است 
درجه اول کتاب  شناس و کتاب  خوان خوبی باشد زیرا 
معرفی و هدایت اشخاصی که عالقمند به حوزه کتاب  
خوانی هستند بر عهده کتابدار است.کتابداری که سرانه 
مطالعه پایینی دارد بالطبع نمی  تواند افراد را به خوبی 

راهنمایی کند.
وی با اشاره به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین 
مردم گفت: اهمیت این مسئله باید در رسانه ها، تریبون 
در  توان  شود.می  بیان  مختلف  مسئولین  توسط  و  ها 
مدارس، دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی درخصوص 
اهمیت آن بحث کرد و مسابقات و جوایزی نیز در نظر 
گرفته شود.همچنین می توان در بسیاری از مراکز برای 

دادن هدیه، از کتاب استفاده کرد.
بستک  شهر  )ص(  اعظم  پیامبر  کتابخانه  کتابدار 
خاطرنشان کرد: زیربنای توسعه، پیشرفت و راهنمای 
و  کتاب  بهترین  کریم  است.قرآن  کتاب  جامعه  هر 
راهنمای بشریت است.هر اجتماعی که مردم آن بیشتر 
اهل کتاب باشند و به کتاب اهمیت دهند آن جامعه از 
نظر فرهنگی پیشرفته تر است.کتابخانه سهم بسزایی در 
توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه 
فرهنگ،  پیشرفت  و  حفظ  در  مهمی  نقش  و  داشته 

آموزش، خودآموزی و غنی کردن اوقات فراغت دارد.
برای  کس  هر  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 

مطالعه به کتابی خاص و موضوعی خاص عالقه دارد، 
خوشبختانه تنوع موضوعی کتاب ها به گونه ای است که 
برای همه افراد از کوچک تا بزرگ، کتاب برای مطالعه 
یافت می شود. در کتابخانه و حتی کتاب فروشی ها 
توصیه من به عنوان کتابدار این است که هر کس به 
از  تواند  را می  هر کتابی عالقه دارد کتاب دلخواهش 

کتابخانه امانت بگیرد و مطالعه کند.
خواندن کتابی مفید است که ما را از جهل دور 

کند
عمومی  های  کتابخانه  اداره  رییس  با  گفتگو  از  پس 
شهرستان بستک و کتابدار کتابخانه پیامبر اعظم )ص( 
شهر بستک، به سطح شهر رفتیم تا با افراد عالقمند به 
کتاب صحبت کنیم.هرچند تعداد افرادی که در مورد 
مورد  چند  همین  اما  بود  کم  بسیار  دادند  نظر  کتاب 
هم می تواند امیدبخش باشد.علی می گوید: من کتاب 
دوستان  ها  کتاب  دانم  می  و  دارم  دوست  را  خواندن 
خوبی هستند، آن ها علم ما را زیاد می کنند و باعث 

می شوند در زندگی کمتر اشتباه کنیم.
ایمان که خود از اعضای کتابخانه بستک است گفت: به 
نظر من کتاب های خوب دوستانی هستند که هیچوقت 
آدم را تنها نمی گذارند و همیشه به ما چیزهای خوبی 
به  ما می خورد،  به درد  زندگی  در  یاد می دهند که 
همین خاطر من هیچوقت از کتاب خواندن خسته نمی 
شوم.فاطمه نیز می گوید: برای من کتاب های علمی 
به کتابفروشی  خیلی جذاب هستند.معموال مادرم مرا 
می برد و از آن جا کتاب هایی که دوست دارم را برایم 
می خرد.او همیشه سفارش می کند که مواظب کتاب 
اگر  به خوبی نگه داری کنم و  از آن ها  باشم و  هایم 
دوستانم از من کتاب خواستند، کتاب هایم را به آن ها 
قرض بدهم.این کار مثل این است که دو دوست خوب را 
به یکدیگر معرفی کرده باشم.یک روز مادرم به من گفت 
می خواهم تو را به جایی ببرم که پر از کتاب است.آنجا 
می توانی با همه آن ها آشنا شوی و برای همیشه با آنها 
دوست باشی، و بعد مرا به کتابخانه برد.کتابخانه پر از 
کتاب بود و کتاب هایی که من دوست داشتم آنجا زیاد 

بود.از این کار مادرم خیلی خوشحال شدم.
محمد اما نظر متفاوتی دارد.او می گوید که خواندن هر 
کتابی مفید نیست بلکه کتابی مفید است که با خواندن 
آن از جهل دور شویم و عاقالنه رفتار کنیم، نه کتابی 
که مدتی وقت گرانبهایمان را برایش صرف کنیم و در 

نهایت به هیچ نکته مفیدی نرسیم.

نکته آخر:
 گفتگو با تعداد کمی از عالقمندان به کتاب در شهر نیز 
نکته هایی جالب در بر داشت اما در پایان این مسئله را 
یادآور می شوم که بسیاری از افراد، بخشی از زمان خود 
را به خواندن اختصاص می دهند.خواندن مطالب وب 
سایت، شبکه های اجتماعی، مجالت و ... هم سرگرم 
اما مطالب آن ها  کننده است و هم آگاهی می دهد، 
به ندرت می تواند مانند کتاب عمیق باشد، پس سعی 
این  برای خواندن  زمانی که  را در  کنید کتاب خوانی 
مطالب اختصاص داده اید جای دهید.به این فکر کنید 
یک  شما  شخص  برای  است  قرار  کتاب  خواندن  که 
اتفاق لذت  بخش باشد نه برای دیگران.کتاب خواندن 
یک رقابت نیست بلکه یک کار شخصی و بسیار ذهنی 
است.برای همین اگر از کتاب یک نویسنده مطرح لذت 
نبردید، لزومی ندارد که با خواندن آن خودتان را اذیت 
کنید یا از دوست  نداشتن آن در برابر دیگران احساس 
و  بخوانید  دارید  دوست  را  آنچه  کنید.پس  رویی  کم 

خودتان را با بقیه مقایسه نکنید.
مطلب خود را با سخنی از حضرت علی )ع( به پایان می 
رسانم که فرمودند: کسی که به کتاب ها تسلی و آرامش 

یابد، هرگز آرامش خود را از دست نخواهد داد.

رییس اداره گاز شهرستان بستک:

قوانین  وضع  به  اشاره  با  بستک  گاز شهرستان  اداره  رییس 
مختلف  های  بخش   در  نظارت  و  کنترل  های  آیین  نامه   و 
ساختمان تاکید کرد: چنانچه ساختمانی براساس مباحث 17 
و 1۹ مقررات ملی ساختمان اجرا گردد حداقل 50 درصد 
از  از تعمیر و نگهداری  مصرف سوخت و هزینه  های ناشی 

تاسیسات انرژی برق کاهش خواهد یافت.
عبدالرحمان  بستک،  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
خفته دل رییس اداره گاز شهرستان بستک در دیدار با مدیر 
دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان 
داخلی  لوله  کشی  سیستم  بر  نظارت  و  اجرا  مسئله  گفت: 
منازل و ساختمان  های جدید االحداث، گنجاندن استاندارد 
ایمنی گاز و لوله کشی داخلی گاِز ساختمان همچون آب و 
و  برای متقاضیان و دست  اندرکاران صنعت ساختمان  برق 
کارفرمایان ساخت منازل مسکونی، اداری و عمومی با توجه 
به توسعه گاز رسانی به اکثر روستاهای شهرستان در آینده 
نزدیک و همچنین ترویج فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز 
طبیعی و نیز استقبال و حمایت از شرکت ها و مجریان لوله 
و  زمینه  به  توجه  با  در شهرستان،  بومی  خانگی  گاز  کشی 
برای جوانان بومی و جویای کار فراهم  فرصت اشتغالی که 

شده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ضمن تقدیر از همکاری صمیمانه و تعامل خوب نمایندگی 
سازمان نظام مهندسی با اداره گاز در حوزه  های کاری مرتبط 
اظهار داشت: رضایت مشترکین و ذینفعان شرکت گاز جزء 
مهمترین اولویت  های این اداره می باشد که می بایست در 

همه سطوح مورد توجه قرار گیرد.
رییس اداره گاز شهرستان بستک خواستار تسریع در تشکیل 

فرهنگ  برای  راهکارهایی  تا  شد  انرژی  تخصصی  کارگروه 
همچون  برق  انرژی  و  گاز  از  بهینه  و  ایمن  استفاده   سازِی 
سرمایشی  در سیستم  برق  انرژی  با  طبیعی  گاز  جایگزینی 

با توجه به موقعیت آب و هوایی این منطقه جستجو کند.
وی تصریح کرد: در سال  های اخیر بخش عظیمی از سرمایه 
های ملی کشور در قالب احداث واحدهای مسکونی، تجاری، 
اداری، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی هزینه می  شود، بنابراین 
بر  مبنی  ساختمان  ملی  مقررات   1۹ و   17 مباحث  رعایت 
اجرا  طراحی،  در  کیفی  استانداردهای  و  فنی  اصول  رعایت 
انسانی  نیروی  از  استفاده  و  ساختمانی  مصالح  انتخاب  و 
و  بومِی شهرستان جهت ساخت  دیدِه  آموزش  و  متخصص 

ساز از درجه و اهمیت ویژه  ای برخوردار است.
عبدالرحمان خفته دل با اشاره به وضع قوانین و آیین  نامه  

های کنترل و نظارت در بخش  های مختلف ساختمان تاکید 
استفاده  به جهت  بلکه  بوده  مفید  تنها  نه  قوانین  این  کرد: 
بهینه و نظام  مند از توان متخصصان و دست  اندرکاران بخش 
بهره  برداران  آسایش  و  امنیت  افزایش  در جهت  ساختمان 
ضروری و الزم است و چنانچه ساختمانی براساس مباحث 
فوق )مباحث 17 و 1۹ مقررات ملی ساختمان( اجرا گردد 
حداقل 50 درصد مصرف سوخت و هزینه  های ناشی از تعمیر 

و نگهداری از تاسیسات انرژی برق کاهش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا با توجه به اهمیت خاص 
بخش طراحی، نظارت و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان 
به جهت کنترل منابع، انرژی و ایجاد وحدت رویه از یک سو 
و از سوی دیگر تامین رفاه و آسایش بهره  بردار، دارای اهمیت 

مضاعف می باشد.

رییس اداره گاز شهرستان بستک در پایان خواستار تسریع 
در ارسال پرونده های مشترکین از نمایندگی نظام مهندسی 

به امور مشترکین اداره گاز شهرستان شد.
در ادامه این دیدار سید حسام خادمی مدیر دفتر نمایندگی 
ضمن  بستک  شهرستان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
رییس  عنوان  به  دل  خفته  مهندس  انتصاب  تبریک  عرض 
جدید اداره گاز شهرستان بستک گفت: با عنایت به دیدگاه 
ملی  مقررات  اجرای  به  نسبت  شما  که  پذیری  مسئولیت 
این  دارید  و 1۹  مبحث 17  اجرای  در  بخصوص  ساختمان 
امر می  تواند سبب تعامل بهتر و بیشتر بین دو نهاد و خدمت 

 رسانی مطلوب  تر به همشهریان عزیز شود.
وی با اشاره به واگذاری نظارت بر اجرای تاسیسات خارج از 
قبیل مرغداری ها، گلخانه ها و شهرک   از  محدوده شهری 
های صنعتی برای اولین بار در سطح استان گفت: این مسئله 
هم اکنون از طرف این نهاد در سطح شهرستان به صورت 
پایلوت صورت می  گیرد تا بتوانیم گام مهمی جهت تعامل 

بهتر اجرای مباحث فوق برداریم.
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  نمایندگی  دفتر  مدیر 
شهرستان بستک اظهار داشت: اقدامات موثری در ساماندهی 
کار نظارت و آموزش مجریان بومی صورت گرفته و فرآیند 

گاز به صورت لوله کشی توکار در حال تغییر است.
وی تهیه و تصویب پیش نقشه ها، تاکید بر استفاده از مصالح 
استاندارد و دقت نظر در تست لوله کشی و اتصاالت و عالوه 
بر آن بررسی کیفیت مسیر دودکش ها و نکات ایمنی مرتبط 
با آنها را از مهمترین نکاتی دانست که مورد توجه مهندسان 

مکانیک ناظر گاز این مجموعه می باشد.

شهاب زمانی

اختصاصی بستک

فرماندار شهرستان بستک خبر داد:

توزیع بيش از 100 هزار ماسک رایگان در بين 
نيازمندان شهرستان بستک

گفت:  بستک  شهرستان  فرماندار 
الیه  سه  ماسک  هزار   100 از  بیش 
با حمایت خیرین به ارزش بیش از 
1۵0 میلیون تومان تهیه و در بین 
قشر نیازمند شهرستان توزیع می 

شود.
به گزارش خبرنگار دریای اندیشه 
الدین  شمس  سید  بستک،  از 
حسینی قتالی فرماندار شهرستان 
با  بستک در گفتگویی اختصاصی 
خبرنگار ما، از تهیه بیش از 100 هزار ماسک سه الیه با حمایت خیرین به ارزش 
بیش از 150 میلیون تومان و توزیع در بین قشر نیازمند شهرستان بستک خبر 

داد.
بنا به پیشنهاد ما و حمایت بی نظیر خیرین شهرستان این حرکت  افزود:  وی 
خداپسندانه انجام پذیرفت و قرار است با شناسایی افراد نیازمند، این میزان قابل 
توجه ماسک رایگان در راستای رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی در بین قشر 

نیازمند توزیع شود.
نماینده عالی دولت در بستک گفت: همه این ماسک ها تولید داخل است و در 
جهت حمایت از تولید داخلی و جهش تولید ایرانی است و از تولیدی های سطح 
مشارکت  خیاط   ۹0 از  بیش  آن  تولید  برای  که  شده  داده  سفارش  شهرستان 

کرده اند.
فرماندار شهرستان بستک از ادامه داشتن این پویش با پیوستن خیرین دیگر در 
مراحل بعدی خبر داد و افزود: از همه خیرینی که عالقمند هستند، در جهت 
تامین ماسک قشر نیازمند و تشویق آنها به استفاده از ماسک دعوت بعمل می آید.

کاهش 50 درصدی هزینه ها با رعایت اصول سازمان نظام مهندسی ساختمان

 غربت 
کتاب 

در  پایین؛  بسـیار  ایران  در  کتاب  مطالعه  میزان 
بیشتراســت.   تلویزیون  مشاهده  سهم  که  حالي 
تحقیقات، درباره اوقات فراغت نشان میدهــد کــه 

بخش زیادي از اوقات فراغـت جوانان بیهوده
 تلف مي شـود.


