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مدیرکل تعاون, کار ورفاه اجتماعی هرمزگان:معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان: عضو هیأت رئیسه مجلس؛

پرداخت بیمه بیکاری به 10 رسته شغلی آسیب 

دیده از کرونا 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

ثبت بیش از 1۹00 پرونده تخلف واحدهای صنفی
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خوش آنکه نشینیم میان گل و الله 

امروز در دریای اندیشه
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100 تخت نقاهتگاهی به همت منطقه یکم نیروی دریایی »ارتش« در بندرعباس برپا شد.

روزنامه 

صفحه4  همین صفحه

مبتالیان به کرونا در 
هرمزگان به ۲41 نفر 
رسید

عواقب تصمیمات غیرمنطقی 
در موضوع »کرونا« متوجه 

همه جامعه است

خبـــر

گمرکهرمزگانباحملیکسره
کاالهایاساسیموافقتکرد

در پی درخواست تلفنی مدیرکل راه آهن استان هرمزگان، 
با توجه به شرایط موجود و نیاز به کاالهای اساسی، گمرک 

استان با حمل یکسره کاالهای اساسی موافقت کرد.
ناظر گمرکات استان هرمزگان گفت: پس از ورود کشتی 
و پهلوگیری، دستگاه های مجوز دهنده با موافقت گمرک 
نسبت به نمونه برداری پیش از اظهار اقدام نموده و با ارائه 
گمرک  از سوی  بارگیری  مجوز  گمرک،  به  اسناد حمل 
صادر و انتقال مستقیم کاالی اساسی از کشتی به قطار 

صورت خواهد پذیرفت.
ابوالفضل اکبرپور افزود: گمرک اجازه حمل یکسره کاالهای 
اساسی متعلق به بازرگانی دولتی را بدون کد رهگیری و 
صرفاً با ارائه نامه بانک عامل مبنی بر قرار گرفتن کاالی 

اظهاری در صف تامین ارز صادر می کند.
وی ادامه داد: پس از دریافت نمودن اسناد حمل و نامه 
بانک عامل و نیز انجام نمونه برداری، کاالهای اساسی در 
ترخیص  گمرکی  تشریفات  انجام  با  مقرر  زمان  کمترین 

خواهد شد.
۱۶ فروردین ماه یک فروند کشتی حامل گندم به میزان 
بیش از ۶۹ هزارتن در بندرشهید رجایی تخلیه کرد که 
براساس برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده با راه آهن 
طور  به  کشتی  این  بار  عمده  ایران،  اسالمی  جمهوری 
مستقیم در واگن بارگیری و پس از ارزیابی های گمرکی از 

بندر خارج می شود.
براساس برنامه تا پایان فروردین ماه پنج کشتی دیگر گندم 
در بندر شهیدرجایی پهلو خواهد گرفت که بخش عمده 

آن از طریق حمل و نقل ریلی وارد کشور می شود.
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خانه انگلیسی بهار
 واگذاری کالس به مدرس مکالمه واجد شرایط.  

 استخدام مدرس برای سطوح مختلف.

                                                 سیزده هکتاری، مقابل تارا مارکت   5007 579 0917

صفحه4

ووشو خواجه عطاء
شروع کالس های رزمی ووشو از مبتدی تا حرفه ای

در کلیه رده های سنی هنرجو می پذیرد

آموزش حرکات نمایشی تالو        
 همراه با حرکات زیبای ژیمناستیک )آکروبات(

فرم های استاندارد، چوب، شمشیر، نیزه و....      
آموزش تکنیک های مبارزه ساندا     

مبارزات خیابانی، دفاع شخصی

با حضور قهرمانان:
 فردین کریم زاده، محمد زارعی، مسیح کیهان نژاد و مهزیار 

محمدنژاد

تحت نظارت استاد عباس راهگان
رئیس سبک چاچوان ووشو استان هرمزگان

زمان: روزهای زوج از ساعت 
۲0 الی۲1

ورزشی  مجموعه  مکان: 
خواجه عطا سالن رزمی

07633340302

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

باشگاه بدنسازی جوان )بانوان و آقایان (
 ساعت کار بانوان:  7:30 الی 11:30           ساعت کار آقایان: 12 الی 23

 09173593916 ) با مدیریت جهانگیر(      09175504538 )ساالری( 
نشانی: بندرعباس، چهارراه صاحب الزمان، روبروی بانک رسالت، نبش دبیرستان حقانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت؛ با ابتالی 
در  بیماری  این  مبتالیان  شمار  کرونا،  به  دیگر  نفر   7

هرمزگان به ۲41 نفر رسید.
دکتر فرشیدی گفت: از ۷ نفر جدید مبتال شده امروز؛ 
در  نفر  دو  و  میناب  در  نفر   ۱ بندرعباس،  در  نفر   ۴
یک  گذشته  ساعت   ۲۴ در  افزود:  وی  بود.  پارسیان 
فوتی هم داشتیم که خانم ۵۰ ساله از حاجی آباد بود 
و شمار فوتی ها در استان به ۱۸ نفر رسید. فرشیدی 
مبتالی   ۴( نفر   ۱۲۴ بندرعباس،  در  تاکنون  افزود: 
مبتالی   ۱( نفر   ۲۵ میناب  نفر،   ۴۳ کیش  جدید(، 
آباد  حاجی  نفر،   ۷ بندرلنگه  نفر،   ۲۱ قشم  جدید(، 
۶ نفر، رودان ۶ نفر، بستک ۳ نفر، پارسیان ۴ نفر )۲ 
مبتالی جدید(، خمیر و جاسک نیز هرکدام یک نفر 

مبتال به کرونا داشته اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۱۸ بیمار 
کرونایی هنوز بستری هستندکه نصفشان در آی سی 

یو تحت درمان هستند.
به  ابتال  زمینه  در  سفید  استان  هرمزگان  گفت:  وی 
کرونا نیست و در بازوی باالرونده این بیماری هستیم 

که هنوز به اوج ابتال به این بیماری نرسیده ایم.
فرشیدی از سازمان های مردم نهاد خواست از بیماران 

نیز  از مردم  و  روانی کنند  و  کرونایی حمایت روحی 
خواست طرح رعایت فاصله اجتماعی کماکان رعایت 

شود تا به مرور این بیماری را پشت سر بگذاریم.
وی گفت: افراد دارای عالئم تب، گلودرد، سرفه خشک 

و تنگی نفس حتما به مراکز درمانی مراجعه کنند.

مبتالیان به کرونا در هرمزگان به ۲41 نفر رسید

آگهي تجدید فراخوان عمومي شماره  99/2

اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان در نظر دارد به استناد ماده7 آیين نامه اجرایي بندج ماده12 قانون برگزاري مناقصات  وماده 
7 آیين نامه مستند سازي  جهت ارزیابي  کيفي وشناخت سرمایه گذار وبر اساس الگوي مشارکت، مناقصه ذیل را با مشخصات وشرایط 

کلي ذیل از طریق فراخوان عمومي و ارزیابي کيفي و به صورت یك مرحله اي به شرکتهاي واجد شرایط واگذار نماید.

الف( شرح مختصر کارها:

ب(  محل تأمین اعتبار :غيرعمراني وبصورت مشارکت
انجام  و ضمانتنامه  مناقصه   در  بانکي شرکت  ارائه ضمانتنامه  توانایي  داشتن  داشتن شخصيت  حقوقي 2-   - ج( شرایط متقاضي:1 

تعهدات3- داشتن ظرفيت خالي  4- داشتن رتبه 5  ابنيه و ساختمان یا رتبه انبوه سازي
تاریخ                                                                                                                                             تا  حداکثر  توانند  مي  دارند  را  پروژه  اجراي  آمادگي  و  بوده  فوق  »ج«  بند  در  مذکور  شرایط  داراي  که  متقاضياني  لذا 
1399/01/24 جهت اخذ اسناد ارزیابي به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد ایران( به آدرس www.Setadiran.ir مراجعه 
نمایند، آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابي 1399/02/07 و بازگشایي پاکات ارزیابي ساعت 10 مورخ 1399/02/08 خواهد بود. 
جهت کسب اطالعات بيشتر به آدرس سایت اینترنتي www.iets.mporg.ir مراجعه نمایيد. الزم به ذکر است ارائه درخواست کتبي 
جهت شرکت در ارزیابي به آدرس اداره کل راه وشهرسازي هرمزگان  ساختمان شماره یك  واحد پيمان و رسيدگي الزامي ميباشد. 

شناسه 809750

مدت پیمان شهرستانمبلغ برآورد)ریال( موضوع پروژه 
)ماه(

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه )ریال(

احداث مجتمع تجاري ومسکوني در فاز ۲  
16.6هکتاري 

۲45000000000بندرعباسحدود 100  میلیارد

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان



2
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از خلع ید و رفع تصرف ۳۰5۰هکتار و ۲۷۲۰ متر مربع از اراضی ملی این استان طی سال ۱۳۹۸ 

خبر داد. علی صالحی از خلع ید و رفع تصرف سه  هزار و پنجاه هکتار و ۲۷۲۰ متر مربع از اراضی ملی این استان طی سال ۱۳۹۸ داد.
وی در ادامه تأکید کرد: برخورد قاطعانه با زمین خواران و مقابله با متصرفان و فسادهای مرتبط با این حوزه یکی از مهمترین اولویت های 

دستگاه قضایی استان هرمزگان است و در این رهگذر هیچ خط قرمز و محدودیتی قائل نخواهیم شد.

اعاده بیش از ۳ هزار هکتار از 
اراضی ملی به بیت المال

دوشنبه 18فروردین ماه 1399      12شعبان1441  
6 آوریل 2020                      شماره 946

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

 شعر دسته جمعی شاعران بخش اشکنان 

 ساعت پنج  ِ عصر ِ یکشنبه

 با ناگهی چه بی قرارم کرد
 به گمانم مغول نژادش بود

 مدتی بعد سربدارم کرد

 بخت شّفاف و آفتابی من
 مملو از ابر و دود و مه شده است

 چه بگویم که بی تو اّمیدم
 زیر پای غم تو له شده است

 رفتی و لک خانه را بی تو
 رنگی از سردی قفس زده اند

 این نفس های خسته و بی جان 
 بعد تو هی نفس نفس زده اند

 بی تو اصالً نمی شود دل را
 مثل آن قلب شاد سابق کرد

 طاقتش را نداشت قلبم آه
 ساعتی بعد رفتنت دق کرد

 بی تو این زندگی برای دلم
 حالتی مثل یک جهنم داشت 

 سردی جای خالی ات به کنار
  شانه هایم سر تو را کم داشت

 چشمهایم دو رود در جریان
 بعدِ تو زودِ زود خشکیدند

 چشمهایی که روز رفتن تو
 مثل زاینده رود خشکیدند

نوروز فارغانات 

آذین معتضد کیوانی 

azin_motazd.k ویا اینستا گرام www.fargan.ir

فرهنگ جامع هرمزگان

کااو
شپشک. )درتوجان(

کاب
قاب عکس.

کابر
بره ـ گوسفند )درتوجان(

کابلی 
قنبر علی ـ غالم امام علی)ع( در تعزیه.

کابی 
از اصطالحات آبیاری چشمه در فین ـ یکی از بخش های 

آب چشمه کوران فین.
کاپ

قاپ زانو.
کاپار

کپر)کنگ(
کاپال 

نصف کنده خرما که از درازا بریده شده باشد و بسیار مقاوم 
است و در ساختن کپر، سقف خانه و پل استفاده دارد.

کاپالی
فاصله زمین تا سقف کپر را گویند.

کاپ زانو
قاپ زانو ـ زانو

کاپک )کاپوک(
استخوان کاسه سر.

کاپ کرنگ 
صدای ناگهانی زدن به کسی.

کاپ ـ و ـ کروپ
قاره ـ قره قوروت.

کاپوک
استخوان کاسه سرـ  جمجمه.

کاپی 
قسمت جلو دروازه ـ پاشنه. )رودان(

ادامه در شماره بعد

خلیج فارس

منصورنعیمی 

مدیرکل تعاون, کار ورفاه اجتماعی هرمزگان:

پرداخت بیمه بیکاری به 10 رسته شغلی آسیب دیده از کرونا 

خبری

خرما  با  حلوا  انواح  شیرین،  نان  پختن 
دنکو  و  حیوانی  روغن  با  وحلواچنگال 
برشته کنجد مغزو بادام تلخ و گندمک 
گردو  واندکی  شیرین   وبادام  وکسور 
وتنقالتی  ها  خوراکی  جمله  از  بخوان 
از  قبل  باید  حتماً  که  بود  بودکارهایی 

عیدنوروز و برای عید انجام میگرفت.

و  کاسه  چون،  سفالین  های  ظرف  از  که  زمانی  تا 
از  پس  شد،  می  استفاده  خانه  در  کوزه،  و  بشقاب 
به  خانه  بام  پشت  از  ای  کهنه  کوزًه  تکانی،  خانه 

کوچه می انداختند؛
بودند.  کوزه ای که در آن آب و چند سکه ریخته 
اسفند دود کردن و آجیل خودرن،   این رسم ها و 

باورها در شهرهای مختلف با یکدیگر متفاوت اند.
خرید لباس برای عیدنوروز

از یکی دو ماه به عید نوروز مانده مردم به بازار می 
روند و لباس عیدشان را می خرند.

اما در گذشته مردم معموال پارچه هایی را خریداری 
را  لباس ساده  و  می کردند که رنگ روشن داشت 
خودشان واعضاء خانواده بدوزند پارچه آن را قیچی 

کنند و دوخته وآماده پوشیدن شود. 
پختن نان شیرین، انواح حلوا با خرما وحلواچنگال 
بادام  مغزو  کنجد  برشته  دنکو  و  حیوانی  روغن  با 
تلخ و گندمک وکسور وبادام شیرین  واندکی گردو 
بخوان از جمله خوراکی ها وتنقالتی بودکارهایی بود 
انجام  عید  برای  و  عیدنوروز  از  قبل  باید  حتماً  که 

ده  تیزک،  تره  عدس،  گندم،  کردن  سبز  میگرفت. 
پانزده روز به عیدنوروز مانده در خانه ها صورت می 
ظرفی  از  کار  این  برای  معموال  فارغانات  در  گیرد. 
استفاده می کنند که از جنس مس یا روی باشد و 
بعد مقداری دانه گندم در ظرفی میریزند تا جوانه 

بزند.
خانه تکانی یا رفت و روب قبل از عید نوروز

یکی دو هفته پیش از عید نوروز خانه تکاتی یا رفت 
را جابه جا  اثاثیه  و مجدداً  انجام می گیرد  و روب 
می کنند و گرد گیری می کنند و دوباره آنها را می 
بعد تخم مرغ رنگ کردن است  چینند. در مراحل 
بر  را آب پز می کنند و رنگ های شاد  که آن ها 

روی آنها می زنند.
سفره هفت سین و ساعت تحویل سال

برای تحویل سال در یکی از اطاق های خانه شان 
سفره می اندازند . پیش از هر چیز آیینه و قرآن در 

آن می گذارند و بعد هفت سین را می گذارند.
سنجد،  سیر،  سماق،  از  است  عبارت  سین  هفت 
سین  هفت  بر  عالوه   . سبزی  سرکه،  سکه،  سمنو، 

شمع و آینه تخم مرغ و … سر سفره گذاشته می 
شود. موقع تحویل سال همه اهل خانه باید با لباس 
نو بر سر سفره باشند اسپند نیز دود می شود و هر 

کدام از این ها فلسفه ای دارد. 
نشان  قرآن  زندگی،  و  خانه  روشنایی  برای  شمع 
توجهی است که باید در آغاز سال به خداوند داشته، 
به عالوه در سال نو، صاحب قرآن یار و مددکار اهل 

خانه خواهد بود.
دید وبازدید نورور

در  شود  می  آغاز  بازدیدها  و  دید  نوروز  بامداد  از 
همه خانواده ها رسم است که به دیدار کسی که از 
نظر سن و شخصیت بر دیگران مزیت دارد بروند و 
دست او را ببوسند و تبریک بگویند و او نیز عیدی 
بعضی  بدهد.  آنها  به  است  پول  یا  سکه  شامل  که 
که  برشته  دنکو  بشقاب  یک  نوروز  عید  صبح  نیز 
شامل: کنجد، گندم، نخودچی و کشمش،مغزو بادام 
تلخ که/برای شیرین کردن بادام تلخ در اب فراوان 
میگزارند/  به اضافه یک بشقاب نان شیرینی وحلوا 

های مخصوص خرما یا چنگال ....
ادامه دارد

 خاطراتی که از تو جا مانده
 دل من را نشانه می گیرد

 آه ، آغوش سرد و خسته ی من
 در نبودت بهانه می گیرد

 پای رفتن نمانده بعد از تو
 مانده یک گوشه در خیاالتش
 آنقدر مبهم است و وهم انگیز

 از خودش ، تک تک سؤاالتش

 بربگرد از سفر سوسانو ی من !
 ناگهانی بیا و گنگم کن
 بعد هم با تبسم و بوسه

 شیر و جنگنده چون جومونگم کن

 قصد رفتن نداشتی اما 
 رفتی و غصه ات مرا سوزاند

 مثل کوهی که بعد رفتن رود
 با غرور شکسته اش جا ماند...

__
 اسامی شاعران هر بند :
 ۱- بند اول : عبداهلل مجرد ) عبادی ( _ اهل
 ۲- بند دوم : حنظله ربانی _ کال
 ۳- بند سوم : حدیث قلندری _ اشکنان
 ۴- بند چهارم : حدیث قلندری _ اشکنان
 ۵- بند پنجم : حدیث قلندری _ اشکنان
 ۶- بند ششم : نگین نوروزی _ پسبند
 ۷- بند هفتم : مهسا فیروزی _ کال
 ۸- بند هشتم : محبوبه یوسفی _ اهل
 ۹- بند نهم : حنظله ربانی _. کال
۱۰- بند دهم : مهسا فیروزی _ کال

The two brothers

Sometimes he took cakes from the 
cupboard and ate them. He liked 
to play in the street. He always 
made his mother very angry.
One day the school was not open. 
The two boys went the park to 
play. Their mother gave them 
some money and told them to buy 
their lunch with their money.
They took a ball with them. 
Before going to the park they 
stopped to buy lunch. James 
bought a sandwich with is money 
but Henry bought a large packet 
of sweets and ate them all.

دو برادر 
بر می داشت  کابینت کیک  از  بعضی وقت ها   
داشت.  دوست  را  خیابان  در  بازی  خورد.  می  و 
روز  یک  کرد.  می  عصبانی  را  مادرش  همیشه 
که مدرسه بسته بود. دو پسر برای بازی به پارک 
رفتند. مادرشان به آن ها مقداری پول داد و گفت 
که ناهارشان را با پولشان بخرند. آن ها یک توپ 

با خودشان برداشتند. قبل 
برای  پارک  به  رفتن  از 
خرید ناهار ایستادند.  جیمز 
ساندویچ  یک  پولش  با 
خرید اما هنری یک پاکت 
از شیرینی خرید و  بزرگ 

همه را خورد.

مهرداد طاهری 

مدیرکل تعاون, کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: بر 
اساس شیوه نامه اجرایی دستورالعمل مشترک معاونت 
روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان 
تامین اجتماعی به 10 رسته شغلی که بیشترین آسیب 
را از ویروس کرونا دیده اند، بیمه بیکاری پرداخت می 

شود.
نامه صرفا  داشت: طبق شیوه  اظهار  ابراهیمی  هادی 
شده  بیمه  که  کار  قانون  مشمول  غیرارادی  بیکاران 
تامین اجتماعی و مشمول قانون بیمه بیکاری هستند 

از مزایای بیمه بیکاری می توانند بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه ، بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری 
ناشی از حوادث غیر مترقبه ثبت نام شده در سامانه 
www.bimebikai.mils. نشانی  به  بیکاری  بیمه 
gov.ir  بر اساس رسته های شغلی ۱۰گانه مصوبات 
ستاد ملی مبارزه با کرونا می توانند تا سه ماه یعنی 
بیکاری  بیمه   ۹۹ اردیبهشت  و  فروردین  اسفند۹۸، 

دریافت کنند، تصریح کرد: چنانچه بیکاری این گونه 
متقاضیان بیش از زمان یاد شده به طول بیانجامد، باید 
در کمیته های دو نفره و استانی بیمه بیکاری استانها 

مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
بیکاری  بودن  غیرارادی  تایید  درصورت  افزود:  وی 
آنان، با ادامه بیمه بیکاری آنها موافقت خواهد شد و 
سایر متقاضیان مشمول قانون کار که به عللی خارج 
اتمام  مانند  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  بیکاری  از 
قرارداد، اتمام پروژه ، اخراج در حین پروژه و یا اتمام 
بخشی از کار ، عدم نیاز و سایر علت ها بیکار شده اند 
با تصویب ستاد مقابله با بیماری کرونا  مبنی برعادی 
کرونا،طبق  شیوع  از  ناشی  اضطراری  وضعیت  شدن 
قوانین و مقررات موضوعه در کمیته های مربوط طرح 

و رسیدگی خواهند شد.
ابراهیمی گفت: ثبت نام این افراد در سامانه یادشده به 
منزله دریافت قطعی بیمه بیکاری نبوده و در صورت 

دارا بودن شرط شمولیت قانون کار جمهوری اسالمی 
مقرری  دریافت  جهت  و  بررسی  آنان  پرونده  ایران، 
معرفی خواهند شد و هیچ گونه تعهدی صرف ثبت نام 
متقاضیان در سامانه ثبت نام بیمه بیکاری برای ادارات 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد نخواهد کرد.
شیوه نامه اجرایی دستورالعمل مشترک معاونت روابط 
کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین 
و  است  شده  ابالغ   ۲۷/۱۲/۹۸ تاریخ  در  اجتماعی 
به  تولید و توزیع غذاهای آماده، مراکز مربوط  مراکز 
گردشگری، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری 
و برون شهری، دفاتر خدمات مسافری و گردشگری، 
تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، 
مراکز توزیع آجیل خشکبار،قنادی، بستنی و آبمیوه، 
و  مراکز  تفریحی،  و  ورزشی  های  مجتمع  و  مراکز 
مجتمع های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع 
و فروش صنایع دستی جز دسته های شغلی ۱۰ گانه 

این دستورالعمل است. 
قابل ذکر است محدودیتی در زمینه تعدد دریافت بیمه 
بیکاری نمی باشد اما فقط تا سقف 5۰ ماه شخص می 
توانید بیمه بیکاری دریافت نماید و در هر حال مدت 
آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و 5۰ ماه برای 

بیمه شدگان متاهل و متکفل بیشتر نیست.

مرحله  آغاز  از  باهنر  شهید  دریانوردی  و  بنادر  مدیر 
سوم غربالگری با را اندازی 5 ایستگاه در نقاط مختلف 
بندر شهید باهنر و ۳ ایستگاه در بنادر تابعه) شهید 

حقانی، هرمز و جاسک( خبرداد.
"حمید رضا محمد حسینی" با بیان اینکه مرحله سوم 
غربالگری نه تنها معطوف به کارکنان اداری و عملیاتی 
است بلکه کلیه مراجعین به بنادر مرکز و شرق استان را 
شامل می شود اظهارداشت: این اقدام براساس تدوین 
یک برنامه مستمر در ادامه مراحل قبلی و این بار با 
تاکید بر اقدامات کنترلی و مراقبتی همزمان با شروع 
و  دقت  با  بنادر  به  مراجعه  و  اقتصادي  هاي  فعالیت 

حساسیت در حال انجام است.
وي گفت: براساس دستورالعمل های ابالغی در اجرای 
سومین مرحله غربالگری که از ۱۶ فروردین در هشت 
همکاران  بر  عالوه  اجراست  درحال  سالمت  ایستگاه 
بنادر،  در  مستقر  ادارات  کارکنان  کلیه  سازمانی، 
در   .... و  کارگران خنکار، خدمه شناورها  پیمانکاران، 

فرایند قرارگرفته و سالمت سنجی می شوند . 

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر در بخش دیگری 
بنادر  در  انجام  حال  در  اقدامات  به  خود  سخنان  از 
مسافری اشاره کرد و گفت: اتصال بندر شهید حقانی 
http://qea.qeshm.به سامانه کیا منطقه آزاد قشم
ir  با هدف احراز برخط ضرورت سفر و ممانعت جدی 
از سفر های غیر ضرور به جزیره قشم، انجام تمامی 
مراحل تهیه بلیط به شکل هوشمند و بدون رد و بدل 

شدن اسکناس در بندر شهید حقانی و هرمز همچنین 
مسافری،  بنادر  کارکنان  تمامی   بین  ماسک  توزیع 
با   ... و  بار  حمل  خدمات  کارگران  شناورها،  خدمه 
از جمله  ها  تعاونی  و  ها   NGO از ظرفیت  استفاده 
استان  مسافری  بنادر  در  انجام  درحال  مهم  اقدامات 

است .
تب  نظیر  پیشگیرانه  فعالیت های  انجام  براین  افزون 

بین کارکنان  بهداشتی  اقالم  توزیع  و  تامین  سنجی، 
و گند زدایی بنادر، پایانه ها، شناورها، ساختمان های 
اداری، شهرک مسکونی و... بر اساس، برنامه زمانبندی  
و به شکل مداوم را از دیگر  برنامه های  صورت گرفته 

برشمرد .
منظور  به  ارتباطی  فناوری  ارتقاي  حسینی  محمد 
ایجاد بستر مناسب جهت اجرای طرح فاصله گذاری  
فیزیکی و      بهره مندی ارباب رجوع از خدمات بندر 
برنامه  زمره  در  را  دور   راه   از  و  اینترنتی  به شکل  
های کاری اعالم کرد و اظهار داشت: براین باوریم که 
ای چون  بی سابقه  و  نوپدیدی  توان موضوعات  نمی 
مدیریت  با همان روش های سنتی  را  ویروس  کرونا 
 وفعالیت های را با همان ساز وکار قبلی ادامه داد از این 
رو مطابق با دستورالعمل های ابالغی از سوی وزارت 
بهداشت و هماهنگی با سازمان بنادر با تقویت و ارتقاع 
فناوری های ارتباطی همواره سعی داشته ایم  همسو با 
پویش درخانه بمانیم  از هرگونه خروج  و مراجعه  غیر 

ضروری به بنادراجتناب صورت پذیرد.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر اعالم کرد :

اتصال بندر شهید حقاني به سامانه کیا جهت ممانعت از سفرهاي غیر ضروري
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به گزارش دریای اندیشه، ستوان یکم پاسدار سلمان پورفرهنگ فرمانده گردان امام حسین )ع( میناب گفت: عملیات 
ضدعفونی امکان عمومی، کوچه ها و خانه های دهستان کرگان در بخش بندزرک میناب نیز انجام شد.

وی با بیان اینکه ۷۵ نفر از بسیجیان گردان امام حسین)ع( میناب عملیات گندزدایی را انجام دادند. افزود: تعداد ۵۰۰۰ 
عدد ماسک به صورت رایگان بین شهروندان دهستان کرگان توزیع شد.

فرمانده گردان امام حسین )ع( میناب: 

انجام عملیات گند زدایی در 
دهستان کرگان میناب 

اسموتی توت فرنگی

اسموتی یکی از بهترین نوشیدنی ها برای روزهای گرم 
تابستان است. شما هم می توانید به راحتی با میوه هایی 
که در منزل تان دارید اسموتی های تابستانی خوش 
طعمی درست کنید. در ادامه طرز تهیه 3 مدل اسموتی 

تابستانی با توت فرنگی را به شما آموزش می دهیم
اسموتی توت فرنگی و موز

مواد الزم :
توت فرنگی یخ زده : بک فنجان

موز یخ زده : 1 عدد
آناناس یخ زده خرد شده : 1 و 2/1 فنجان

ماست یونانی : 1 فنجان
شیرنارگیل : 1 فنجان

توت فرنگی ها را درون مخلوط کن کامل میکس کنید.
موز یخ زده، آناناس،ماست یونانی و شیر نارگیل را درون 

مخلوط کن ریخته و کامل میکس کنید.
مخلوط موز و آناناس را درون ظرف سروتان بریزید.

آرام آرام پوره توت فرنگی را اضافه کرده و طوری هم 
بزنید که کامل مخلوط نشود.

اسموتی توت فرنگی و هلو

مواد الزم:
هلو : 3 عدد

توت فرنگی: 6۰۰ گرم
آب سیب : 1 فنجان

یخ قالبی : به تعداد الزم
هلو را درون مخلوط کن میکس کنید. توت فرنگی را 
درون مخلوط کن میکس کنید. هلو میکس شده را 
درون ظرف سرتان بریزید. یخ ها روی پوره توت فرنگی 

ها قرار دهید. به آرامی پوره هلو را روی یخ ها بریزید.
اسموتی توت فرنگی و لیمو

مواد الزم 
توت فرنگی تازه : 2 فنجان

یخ خرد شده : مقداری
آب : 4/3 فنجان

آب لیمو : 4/1 فنجان
شکر : 4 قاشق غذاخوری

تمامی مواد باال را درون مخلوط کن ریخته و مخلوط 
کنید. مخلوط را درون ظرف سروتان ریخته و با برش 

های توت فرنگی و لیمو تزیین کنید.

از بین بردن بوی دود از روی لباس با 
دو روش موثر!

دود یکی از بو هایی است که اگر به پارچه و لباس نفوذ 
کند به راحتی از بین نمی رود. در این مقاله به شما دو 
راه موثر برای از بین بردن بوی دود از روی لباس های 

تان پیشنهاد می کنیم. با ما همراه شوید
روش های از بین بردن بوی دود از روی لباس

بوی دود برای بیشتر خانم ها بسیار ناخوشایند است. 
البته بیشتر از این رو که می تواند به پارچه ها هم نفوذ 
کند و حتی پس از شست و شوی پارچه نیز از بین نرود. 
از پارچه  از بین بردن بوی دود  اما بر خالف تصور ما 
بسیار ساده است و با استفاده از موادی که در خانه پیدا 

می شود امکان پذیر است.
از بین بردن بوی دود از روی لباس با آب و سرکه

و  لباس ها  از  دود  بوی  بردن  بین  از  برای  روش  این 
است  کافی  است.  مناسب  بسیار  کتانی  پارچه های 
سینک ظرفشویی یا یک لگن را با آب گرم پر کنید و 

یک فنجان سرکه سفید به آن اضافه کنید.
آب و سرکه را به آرامی با هم مخلوط کنید. پارچه دود 
گرفته را در آن قرار دهید و بگذارید به مدت یک ساعت 
در آن بماند. در نهایت پارچه را از ترکیب آب و سرکه 

خارج و آبکشی کنید.
از بین بردن بوی دود از روی لباس با جوش شیرین و 

کیسه پالستیکی
این روش برای رفع بوی دود از پرده، پتو و قالیچه های 
کوچک مناسب است. در این روش پارچه دود گرفته 
را در یک کیسه پالستیکی بزرگ که به خوبی بسته 
می شود قرار دهید و یک فنجان جوش شیرین داخل 
کیسه پالستیکی بریزید. کیسه را به طور کامل ببندید 
و تکان دهید تا جوش شیرین همه جای کیسه به طور 
مساوی پخش شود. کیسه را یک شب کنار بگذارید و 

سپس پارچه را از آن خارج کنید.

فالکدبانو

متولد چه ماهی هستی؟
شما امروز احساس می کنید که از خواب 
در  اینکه  برای  شده اید،  بیدار  غفلت 
بخشهای مهمی از زندگیتان خیلی سریع 
عمل کرده اید. با وجود اینکه هم اکنون کیفیت کار 
شما بهتر شده است، اما برایتان الزم است که کارتان را 

متوقف کرده تا نتایج واقعی آن را نظاره کنید. 

اهداف غیر عادی کاری شما امروز باعث 
ناامیدی تان می شوند. از سوی دیگر شما 
تمام  برای  که  رویاهایی  از  استفاده  با 

می توانید  می دهند  انگیزه  بهتان  کارهایتان  کردن 
تصویر بسیار روشنی از آینده خود در ذهنتان مجسم 
کنید. نگران رسیدن به اهدافی که در ذهنتان تجسم 
کرده اید نباشید. در حال حاضر فقط حرکت کردن 

در مسیری معمولی برایتان کافی خواهد بود.

حتی اگر شما از زندگی روزمره تان راضی 
هم هستید، با فکر کردن و تمرکز کردن 
جای  به  دارید.  هم  را  شدن  بهتر  توانایی 
اینکه بی هدف رویاپردازی کنید، در حالیکه با احتیاط 
افکارتان را به مسیری می کشانید که تصاویر مثبتی را 
در ذهتان می پروراند، آنها را تحت کنترل خود درآورید. 

اینکه شما چند فرد بسیارخالق  با وجود 
شما  که  زمانی  می شناسید،  را  سازنده  و 
آنها  به  خود  ذهنی  فیلترهای  ورای  از 

درک  را  آنها  کارهای  ارزش  می توانید  می کنید،  نگه 
از  کردن  استفاده  برای  دیگران  کردن  تشویق  کنید. 
استعدادهایشان عملی در خور تحسین است، اما نباید 

استعدادهای خودتان را هم نادیده بگیرید.

اعتماد کردن به یک داستان خوب کاری 
بیشتر  باید  شما  اما  است،  جذاب  کاماًل 
و  سادگی  اینکه  برای  باشید،  مواظب 
بی تجربگی شما هم کنون می تواند باعث فریب خوردن 
شما شود. به دیگران انگیزه دادن برای اعتمادکردن به 
خودشان کار پسندیده ای است، اما سادگی مبرهن شما 
می تواند به افراد دیگر برای فریفتن شما شهامت دهد. 
امروز به ندای درونتان بیشتر از حرفهای دیگران گوش 

کنید.
امروز باید حواستان جمع باشد که خودتان 
را به دردسر نیندازید و قربانی نکنید. قبل از 
اینکه مسئولیتهای بیشتری را قبول کنید، 

جدیت  با  کنید  عمل  بهشان  باید  که  وعده هایی  به 
راحتی  به  کردن  تأمل  با  شما  کنید.  توجه  بیشتری 
می توانید یک مأموریت پیچیده را به یک شغل ساده 

تبدیل کنید. 

امروز شما به راحتی می توانید زیبایی های 
اینکه  به خاطر  دنیای بچه ها را ببینید– 
را  خودتان  درون  کودک  می توانید  شما 
هم ببینید. حتی اگر امروز مجبورید کار کنید، 
در زمان حال بودن را تجربه کنید و لذت ببرید. اگر 
در اطراف شما افراد جوان زیادی وجود دارند، شادی 
طبیعی آنها نیاز شما به شاد بودن و تفریح کردن را ارضا 

خواهد کرد و شما را راضی نگه خواهد داشت.

امروز وقتی که شما به دوران کودکی خود 
نگاهی می اندازید، بر خاطرات بدتان تمرکز 
نکنید. درعوض به روزهای لذت بخش فکر 

کنید، روزهایی که لبخند را به لبان شما نشانده اند. 
اگرچه شما می توانید در مورد زندگیتان کاماًل واقع بین 
باشید، حتی اگر مجبورید از قدرت تخیل خود برای 
تغییر دادن آنچه که در گذشته اتفاق افتاده استفاده 
کنید، یادآوری گذشته هم می تواند آرامش بخش باشد. 

 امروز شما از برنامه های خود جلو افتاده اید 
و این موضوع می تواند افرادی را که قصد 
مشکل درست کردن برای شما را داشتند 
ناراحت کند. شما دلتان می خواهد به جای اینکه درگیر 
و بند عقربه های ساعت باشید، بتوانید آزادانه زندگی 
کنید. شاید چشم پوشی و گذشت کردن الزم شود، 

پس سعی کنید به دوستانتان احترم بگذارید. 

نگیرید،  مهمی  مالی  تصمیم  هیچ  امروز 
برای اینکه شما همه حقایق را نمی دانید. 
قضاوتهای کاربردی شما ممکن است درگیر 

اعتقادات معنویتان باشد، اما وقتی که به مسائل مالی 
دقت می کنید، زمانی که باید این کار را بکنید، باور این 
موضوع که همه چیز عالی پیش خواهد رفت کار خیلی 

سختی خواهد بود.

امروز حتی اگر شما بارها و بارها در مورد 
خود با دوستان و همکارانتان حرف بزنید، 
آنها نمی توانند شما را درک کنند. اما آنها 
به جای ایجاد کردن جو متشنج در حالی که فکر 
می کنند منظور شما را درک کرده اند به عالمت توافق 
فقط سر خود را تکان می دهند. با وجود این ممکن 
است که شما به طرز ناراحت کننده ای متوجه اختالف 

نظرهای خود بشوید. 

امروز به شما توصیه می شود که فکر خود 
را بر روی جهان مادی متمرکز کنید، چون 
و  فعالیتها  به  بیشتر  اینکه  خاطر  به  شما 

رضایت  احساس  کرده اید  فکر  معنوی  مشغولیتهای 
می کنید. در حالی که سیر کردن در مسیر پر پیچ و خم 
متافیزیک هیچ اشکالی ندارد، اما الزم است که حضور 
خود در شغل و وظایف کاری خود را نیز ادامه بدهید. 
خوشبختانه مادامی که شما وظایفی که برگردنتان است 

را انجام می دهید.



روزنامه سیاسی، فرهنگی، ورزشی
شـمـاره  946 سـال هجدهم دوشنبه 18فروردین ماه 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

خبــــر

تولید میگو در هرمزگان امسال 
جهشی باشد

گذاری  سرمایه  به  باتوجه  گفت:  هرمزگان  استاندار 
استان  در  میگو  پرورش  و  تولید  شده،  انجام  های 

امسال باید جهش چشمگیری یابد.
فریدون همتی در نشست ویژه کارگروه تسهیل و رفع 
باید به  نیز  افزود: مدیران استان  موانع تولید استان 
سرمایه گذاران  مشکالت  رفع  به  نسبت  جدی  طور 

حوزه پرورش میگو اقدام کنند.
وی بیان داشت: با بهره برداری از طرح های پرورش 
میگو در هرمزگان وفعال شدن بیشتر در این بخش، 
بیشتر  اشتغالزایی  و  صادرات  و  تولید  جهش  شاهد 

درهرمزگان خواهیم بود.
استاندار هرمزگان اظهارداشت: پرورش میگو یکی از 
ظرفیت های مهم برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی در 

استان است.
و  فعاالن  های  دغدغه  و  مشکالت  نشست،  این  در 
سرمایه  گذاران حوزه پرورش میگو درهرمزگان مورد 
بررسی قرارگرفت و تصمیماتی جهت رفع این موانع، 

اتخاذ شد.

مایحتاج روستاهای هرمزگان بدون  
هیچ مشکلی تامین می شود

استانداری  و شوراهای  روستایی  امور  دفتر  مدیرکل 
هرمزگان گفت: مایحتاج روستاهای این استان بدون 
هیچ مشکلی تامین می شود و فرمانداران بر این روند 

نظارت و مسوولیت دارند.
مجید سلحشور اظهار داشت:  از روز اول اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی این هیچگونه محدودیتی در 
و  نداشته  وجود  مردم  غذایی  مواد  تامین  خصوص 

گزارشی نیز در این خصوص واصل نشده است.
این زمینه وجود  ادامه داد: چنانچه مشکلی در  وی 
داشته باشد دهیاران به فرمانداری ها اطالع می دهند 

و مساله رفع می شود.
جمعیت  نفر  هزار   ۸۰۰ بر  افزون  دارای  هرمزگان 
روستایی در یک هزار و ۷۰۰ روستای دارای سکنه 
بدلیل  آن  ۴۸۱روستای  حاضر  درحال  که  است 

کوچک بودن بدون دهیاری است.
نام   ۱۹  – کووید  رسمی  طور  به  که  کرونا  ویروس 
دارد، نخستین بار در شهر ووهان چین شناسایی شد 
تاکنون به۲۰۰ کشور سرایت کرده و سازمان بهداشت 
العاده  فوق  وضعیت  تا  است  داشته  برآن  را  جهانی 

اعالم کند.
راه های  و  فرد  به  فرد  صورت  به   ۱۹ کووید  انتقال 
احتمالی  آن از طریق انتشار از راه هوا، تماس نزدیک 

با انسان مبتال و دست زدن به وسایل آلوده  است.
مهم ترین راه برای پیشگیری از ابتال و قطع زنجیره 
شیوع ، پرهیز از حضور در تجمعات و ترددهای غیر 
های  توصیه  به  توجه    ، خانه  در  ماندن   ، ضروری 
بهداشتی و رعایت اصول ،تعطیلی صنوف غیرضرور 

و دوری از ترس و اضطراب ذکر شده است.
و  راحتی  به   و  است  پیشگیری  قابل  بیماری  این   
آن  به  ابتال  و  شیوع  از  می توان  ساده  راهکارهای  با 
به نسبت  نهفته  جلوگیری کرد؛ ویروس کرونا دوره 
امر  همین  و  دارد  هفته  دو  تا  روز  چند  از  طوالنی 
موجب شده  تا زمانی که عالیمی  چون تب و تنگی 
نفس در مبتالیان بروز نکند، از آن آگاهی پیدا نکرده 

و ضرورتی برای رفتن به بیمارستان احساس نکنند.

سیل ۱۴۰۰ میلیارد ریال به بخش 
کشاورزی هرمزگان خسارت وارد 

کرد
رییس اداره بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی 
هرمزگان گفت: سیل در نیمه اول فروردین ماه جاری 
کشاورزی  بخش  به  ریال  میلیارد   ۴۰۰ و  هزار  یک   ،

استان خسارت وارد کرد.
روح اهلل رمضان پور افزود: سیل اخیر در ۸شهرستان 
و به یک هزار و ۳۰۰ نفر از کشاورزان خسارت وارد 
کرده که بیشترین آسیب به شهرهای رودان، میناب، 

بندرعباس و حاجی آباد است.
وی ادامه داد: همچنین به ۳هزار و ۳۰۰هکتار از زمین 
های زراعی آبی، دوهزار و ۸۰هکتار باغی، ۲۲۰ راس 
دام، ۲ واحد دامداری روستایی، یک واحد گلخانه، ۳۷ 
بین  قنات، ۱۸ کیلومتر جاده  حلقه چاه، ۲۳ رشته 
مزارع، یک هزار و ۸۰۰هکتار زمین با سیستم آبیاری 
تحت فشار، ۱۰۰متر انتقال آب با کانال، ۵ کیلومتر 
انتقال آب با لوله و ۶۶ بند و سازه آبخیزداری خسارت 

وارد شده است.
های  بارش  کمترین  و  بیشترین  شد:  آور  یاد  وی 
به  مربوط  هواشناسی  ایستگاه  در   ۹۹ ماه  فروردین 
شهرهای سردشت بشاگرد، سیریک، رودان، بستک، 
کیش،  سیریک،  جاسک،  ابوموسی،  قشم،  میناب، 
الوان، بندرعباس، حاجی آباد، بندرلنگه، پارسیان و 

بندرخمیر بوده است.
در  هرمزگان،  هواشناسی  کل  اداره  اعالم  براساس 
بارش های اخیر شهرستان حاجی آباد با ۳۶.۶ میلی 
متر بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده 

است.

خبــــر

از ابتدای امسال 7۰میلیون مترمکعب 
آب در سازه های آبخیزداری 

استحصال شده است

امیدذاکری بااشاره به بارندگی های اخیر در سال جاری 
گفت: ازابتدای امسال تاکنون طی دو مرحله بارندگی 
استحصال  بشاگرد  در شهرستان های رودان سیریک 
رواناب ها به خوبی مدیریت شد و سازه ها صددرصد 
بارشی  سامانه  دو  مجموع  گفت  وی  شدند.  آبگیری 
بوده که روان آب های سطحی  7۰میلیون مترمکعب 
توسط سازه های آبخیزداری در استان جمع آوری شد.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان افزود: 
گیاهی  پوشش  که  است  این  افتاده  که  خوبی  اتفاق 
نسبتا خوبی از پاییز گذشته تاکنون ایجاد شده و طبق 
تحقیقاتی که انجام شده در عرصه هایی که پوشش 
گیاهی خوبی داشته باشد میزان نفوذ بارندگی ها تا 
چهل برابر نسبت به عرصه های فاقد پوشش گیاهی 

افزایش می یابد.
و  ما  مراتع  خوب  پوشش  :بااین   داشت  بیان  وی 
بارندگی های اخیر نقش سازه های آبخیزداری کتمان 
سازه  بسان  گیاهی  پوشش  سطح  هر  و  است  ناپذیر 
آبخیزداری کوچکی عمل کرده و موجب افزایش سطح 
و  گیاهی  پوشش  تقویت  زیرزمینی،  آب  های  سفره 

جاری شدن چشمه ها وقنوات و... شده اند.
اعتبارات صندوق  از محل  از سال ۹۷  ذاکری گفت: 
توسعه ملی بیش از ۷۰۰ سازه آبخیزداری با اعتبارات 
دولتی ومشارکتهای مردمی در هرمزگان احداث شده 

که نقش مهمی در حفظ آب و خاک داسته است.
وی بااشاره به برنامه های سال ۹۹ اعالم نمود:تا پایان 
سال مالی تیرماه وبا اعتبارات صندوق توسعه درسال 
۹۹امیدوازیم بتوانیم احداث سازه های آبخیزداری رادر 

دستور کار قرار دهیم. 

ثبت بیش از ۱۹۰۰ پرونده تخلف 
واحدهای صنفی در هرمزگان

از واحدهای  بازرسی  ابتدای اجرای طرح  از  هرمزگان 
صنفی تا کنون هزار و ۹۱۰ پرونده تخلف در استان ثبت 

شده است.
و  معدن  صنعت  سازمان  بازرسی  و  نظارت  معاون 
تجارت هرمزگان در جمع خبرنگاران، گفت: ارزش این 
ریال است که دو هزار و ۸۶۱  پرونده ها ۱۵ میلیارد 

مورد بند تخلف دارند.
عبدالرضا پیروی منش افزود: طرح بازرسی و نظارت 
ویژه نوروز از اول اسفند پارسال آغاز شده است که در 
این مدت ۳۱ هزار مورد بازرسی از واحد های صنفی 

انجام شده است.
نیز  این مدت ۶۹ واحد صنفی  اینکه در  بیان  با  وی 
پلمپ شده است، تصریح کرد: در این طرح نیز هزار و 
۸۲۶ مورد گزارش از طرف شهروندان در سامانه ۱۲۴ 

ثبت شده است. 
و  معدن  صنعت  سازمان  بازرسی  و  نظارت  معاون 
تجارت هرمزگان ادامه داد: درج نکردن قیمت، صدور 
نکردن فاکتور و گرانفروشی از مهمترین تخلفات ثبت 
از  نظارت  و  بازرسی  بیان کرد: طرح  شده است. وی 
واحد های صنفی تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و در صورت 

نیاز تمدید می شود.

مصرف سرانه گندم در هرمزگان به 
۱۸هزار تن رسید

۱۸هزار  به  هرمزگان  در  کندم  ماهانه  سرانه  مصرف 
تن رسید و تولید افزون بر ۵۵هزار تن، ۲۱درصد نیاز 

استان به این محصول را تامین می کند.
مدیر زراعت جهادکشاورزی هرمزگان افزود : با توجه 
۲هزار  توزیع  و  جاری  سال  در  گندم  بذر  تامین  به 
از  بینی می شود  پیش  این محصول،  از  تن  و ۵۰۰ 
 ۱۱ جهش  گندم  ۹۹برداشت  ماه  فرودین  پانزدهم 

درصدی را به همراه خواهد داشت.
گذشته  زراعی  سال  در  افزود:  زاده  امیری  سیدرضا   
۳۹۳هکتار  و  ۱۱هزار  هرمزگان  گندم  کشت  سطح 
و  به ۳هزار  به خسارت ۶۰درصدی  توجه  با  که  بود 
اواخر  در  و سیل،  طوفان  اثر  بر  مزارع  از  ۵۰۰هکتار 
اسفندماه ۹۸ و اوایل فروردین ماه سال جاری ۴۹هزار 

و ۶۶۴تن از این محصول تولید شد.
وی بیان کرد: سازمان جهادکشاورزی استان با استفاده 
بهینه از عواملی شامل، نیروی انسانی، بکارگیری دانش 
نوین، ظرفیت های منطقه، تامین و توزیع نهاده ها، 
تدارک تجهیزات و امکانات مورد نیاز بر اساس برنامه 
های ابالغی اقدام به برنامه ریزی کشت گندم در سطح 

۱۱هزار و ۵۶۳هکتار در ۶شهرستان کرده است.
در بخش زراعت هرمزگان برای یک هزار و ۷۰۳نفر 
گندم کار به طور مستقیم و یک هزار و ۴۰۰ نفر غیر 
مستقیم اشتغال ایجاد شده است و گندم های تولیدی 
در استان کمتر از یک درصد نیاز کشور به گندم را 

تامین می کند.
از   ۲ چمران  و  مهرگان  سیروان،  چمران،  شیرودی، 
هرمزگان  استان  گندم  مزارع  در  شده  کشت  ارقام 
است و شهرهای حاجی آباد، رودان، بستک، پارسیان، 
بندرعباس و میناب از مهم  ترین مناطق کشت گندم 

در این استان می باشد.

عواقب تصميمات غيرمنطقی در موضوع »کرونا« متوجه همه جامعه است
عضو هیأت رئیسه مجلس؛

استان های  در  سفید  وضعیت  اعالم  گفت:  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو 
جنوبی، امنیت سالمت مردم را به مخاطره می اندازد.

جلسه  در  رئیس جمهور  امروز  اظهارنظر  به  واکنش  در  آشوری  محمد 
استان های  در  اعالم وضعیت سفید  بر  مبنی  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
از  کشور  جنوبی  مناطق  و  هرمزگان  که  حالی  در  گفت:  کشور  جنوبی 
مهاجرپذیرترین استانهای کشور بوده و از ابتدای شیوع کرونا در کشور با 
این بیماری دست و پنجه نرم کرده است و تا کنون هم درگذشت تعدادی 
از مبتالیان به این بیماری در استانمان موجب تاثر و تالم گردیده، بازگشت 
به وضعیت سفید نه تنها به مصلحت نیست بلکه بر اساس قاعده ظروف 
مرتبطه و سیاست قرنطینه یکپارچه کشور، امنیت سالمت مردم را با خطر 

جدی مواجه می  کند.
وی تصریح کرد: مردم عزیز هرمزگان که از ابتدای بروز این بیماری با 
اقدامات پیشگیرانه و رعایت قرنطینه خانگی و مسائل بهداشتی تا حد 
زیادی توانسته اند از سرایت اجتماعی فراگیر و سیر صعودی شیوع کرونا 
جلوگیری کنند، با توجه به استمرار شرایط انتقال ویروس در بستر جامعه 

و پایداری وضعیت همه گیری این بیماری، نگران گسیل نمودن فرزندان 
خود به مدارس و دانشگاه ها هستند و این در حالی است که بسیاری از 
انسانی  انتقال  بقاع متبرکه هم به منظور قطع زنجیره  اماکن و  مساجد، 

بیماری به حالت تعطیلی درآمده اند.
هرگونه  تبعات  کرد:  خاطرنشان  مجلس  در  هرمزگان  مردم  نماینده 
تصمیم گیری نادرست در شرایط فعلی جبران ناپذیر بوده و افکار عمومی 
در وضعیت کنونی انتظار دغدغه مندی نمایندگان را در رابطه با سالمت 

موکلین خود دارند.
عواقب  »اهمیت  به  مسووالن  دادن  توجه  ضمن  کرد:  تصریح  آشوری 
خواسته های  مغایر  و  غیرمنطقی  تصمیم گیری های  اجتناب  غیرقابل 
اجتماعی«، انتظار می رود این مطالبه به حق عمومی را مورد توجه خاص 
و اتخاذ تدبیر مناسب قرار دهند تا به یاری خدا از این گذرگاه تاریخی 

سخت به سالمت عبور کنیم.

درمان  تکمیل  مجموعه  این  افتتاح  آئین  در  هرمزگان  استاندار 
بیماران مبتال به کرونا، عنوان کرد: با اضافه شدن این ۱۰۰ تخت، 
در  کرونا  به  مبتال  بیماران  درمان  دوره  تکمیل  تخت های  تعداد 

هرمزگان به ۶۰۰ تخت رسید.
به گزارش دریای اندیشه؛ فریدون همتی گفت: با اقدامات صورت گرفته در 
هرمزگان، توانمندی های استان در راستای مقابله با ویروس کرونا افزایش 
یافته و تجهیزات و کاالهای بهداشتی مورد نیاز از جمله الکل، ماسک، ژل 

ضدعفونی و لباس ضد ویروس در هرمزگان در حال تولید هستند.

دستگاه های  اقتصادی،  بنگاه های  خیرین،  همکاری  با  کرد:  تصریح  وی 
ارتش،  نیروی دریایی سپاه و  به ویژه  نیروهای مسلح  اجرایی، مجموعه 
استان  در  صحرایی  بیمارستان  همچنین  و  درمان  تکمیل  های  تخت 
راه اندازی شده و به لحاظ امکانات و تجهیزات، استان هرمزگان در وضعیت 

خوبی جهت درمان بیماران مبتال به کرونا قرار دارد.
انسجام  و  مجموعه ها  همه  همکاری  با  داشت:  اظهار  هرمزگان  استاندار 
خوبی که در استان ایجاد شده و همراهی بسیار خوب مردم به ویژه با 
رعایت توصیه ماندن در خانه، روند بیماری کرونا در هرمزگان مدیریت 

شده است. وی گفت: بیش از ۸۰ درصد مردم هرمزگان در قالب طرح 
بسیج ملی مقابله با کرونا، غربالگری شده و اطالعات آنان ثبت شده است.
همتی با تاکید بر اینکه باید همچنان رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی در اولویت باشد، بیان داشت: تاکنون با آموزش و اطالع رسانی، 
تامین امکانات و تجهیزات و همراهی خوب مردم، در مدیریت بیماری 
کرونا در سطح کشور و همچنین استان هرمزگان موفق بوده ایم و باید این 

همکاری ها همچنان ادامه داشته باشد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: در ادامه این روند باید بتوانیم با رعایت 
تمامی اصول بهداشتی، کار و فعالیت های مختلف را نیز انجام دهیم و 
افرادی که حضور آنها در محل کار و تولید ضروری است، با رعایت تمامی 

اصول و افزایش سطح ایمنی به فعالیت بپردازند.
در ادامه امیر دریادار مجتبی محمدی فرمانده منطقه یکم امامت نیروی 
دریایی ارتش در این مراسم، عنوان کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا 
در کشور و استان هرمزگان، این نیروی وظیفه خود دانسته برای کمک 
به مجموعه درمانی کشور و ستاد مبارزه با بحران کرونای هرمزگان وارد 

عمل شود.
تخت خوابی شامل ۵۰  نقاهتگاه ۱۰۰  راستا  این  در  داشت:  اظهار  وی 
تختخواب ویژه خانم ها و ۵۰ تختخواب ویژه آقایان در مجموعه ورزشی 
تشخیص  به  بنا  آن  از  استفاده  و  بهره برداری  که  شده  آماده  تیر  هفت 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است.
فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: نقاهتگاه 
۱۰۰ تختخوابی بندرعباس با امکانات در اختیار منطقه یکم نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران تجهیز شده تا مراجع پزشکی در شرایط 

نیاز استفاده کنند که امیدواریم نیازی برای بکارگیری آن بوجود نیاید.

افزایش ظرفيت تخت های نقاهتگاهی در هرمزگان
100 تخت نقاهتگاهی به همت منطقه یکم نیروی دریایی »ارتش« در بندرعباس برپا شد.

به ریاست  بازار شهرستان خمیر  اولین جلسه ی تنظیم 
فرماندار  ریزی  برنامه  و  عمرانی  معاون  زرنگاری  محمد 

خمیر برگزار شد.
معاون فرماندار خمیر در ابتدای این جلسه ضمن تبریک اعیاد 
 ، درمان  و  بهداشت  شبکه   ، مردمی  های  پویش  از  شعبانیه 
نیروهای انتظامی و بسیج و هالل احمر، اداره صنعت و معدن 
و ادارات مرتبط ، شوراها ،دهیاران و بخشداران که شبانه روز در 

این ایام شبانه روز پای کار هستند تشکر کرد.
و  اساسی  کاالهای  توزیع   ، ،تهیه  گفت:شناسایی  ادامه  در  وی 
مبارک  ماه  بودن  پیش  در  به  توجه  با  بازار  نظارت  همچنین 
رمضان، یکی از موضوعاتی است که باید توجه بیشتری به آن 

شود. افرادی که در مجموعه تنظیم بازار فعالیت می کنند ، بسته 
های تامین کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم را با جدیت دنبال 

کنند تا رضایت عمومی جلب شود.
بحث اول ما شناسایی اقالم مورد نیاز و اولویت دار از جمله روغن ، 
برنج ، شکر و آرد و نان می باشد ، ضمن اینکه باید در حوزه توزیع 

و نظارت مدیریت بیشتری انجام شود.
اگر تامین و توزیع کاالی اساسی بخوبی مدیریت شود قیمت این 
کاالها در بازار آزاد نیز کاهش می یابد و قیمت  های کاذب حذف 

می شود.
باید مراکز پخش و مراکز توزیع بیشتری در سطح شهرستان خمیر 
یا  و  با مشارکت چند دهیاری  نیز  بیایند و در روستاها  پای کار 
تعاونی های روستایی کاالهای اساسی را برای مردم تامین کنند تا 

نگرانی های مردم کم شود.
اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان  شهریار محسنی رییس 
خمیر نیز گفت: از ابتدای سال ۲۵ تن شکر ، ۲۵ تن برنج ، ۱۰ 
تن سیب و پرتقال در شهرستان توزیع شده است. یکی از مشکالت 
حال حاضر، نبود عاملین جهت توزیع کاالی اساسی در شهرستان 
می باشد و بهترین کار این است که تعاونی ها اعم از مرزنشینان، 

فرهنگیان ، لنجداران و ... برای عاملیت پای کار بیایند.
به  و  تشکیل  اداره   این  در  تخلف  پرونده   ۵۸ اخیر  یکماه  طی 
متخلفین  راستا  این  در  که  است  ارسال شده  تعزیرات حکومتی 

متحمل جریمه ای حدود ۲۸ میلیارد ریال شده اند.
مردم انتظار دارند نظارت بیشتری در بازار داشته باشیم از ادارات 
نیروی  به کمبود  توجه  با  انتظار داریم  ، شوراهای شهر و روستا 
تجارت  و  صنعت،معدن  با  افتخاری  بازرسان  قالب  ،در  اداره  این 

شهرستان همکاری کنند.
و  ندارد  وجود  مشکلی  بازار  در  اساسی  کاالی  تامین  زمینه  در 
شهرستان خمیر نسبت به دیگر شهرستان ها در برخی کاالها از 

جمله برنج ،کاالی باکیفیت تری عرضه کرده است.
گفتنی است در این جلسه مصوب شد بخشداران و شوراهای شهر 
نسبت به عاملین و مقدار نیاز کاالها جهت تهیه کاالهای اساسی به 
اداره صنعت معدن و تجارت اقدام کنند تا نسبت به تامین کاالها 

اقدامات الزم انجام شود.
شیوع  به  توجه  با  اصناف  توسط  مجازی  بصورت  کاالها  توزیع 
ویروس کرونا، توزیع عادالنه کاالها برای تمامی مردم شهرستان 
، توزیع کاالهای اساسی با توجه به شرایط هر منطقه و... از جمله 

موضوعاتی بود که در این جلسه در مورد آن بحث و گفتگو شد.

لزوم بسیج امکانات برای جذب تسهیالت کمک به 
کار و کسب های آسیب پذیر در هرمزگان

هرمزگان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: دولت طرح های 
حمایتی همچون پرداخت بیمه بیکاری، خرید اعتباری اضطراری ناشی از ویروس 
کرونا و پرداخت تسهیالت به کار و کسب های آسیب پذیر را در دستور کار قرار 
داده است که ضروری است هرمزگان از مزایای این طرح ها به صورت کامل برخوردار 

شود.
ایرج حیدری در جلسه ویژه بررسی طرح های حمایتی دولت برای اقشار آسیب 
دیده از ویروس کرونا با اشاره به اهمیت بسیج امکانات برای مقابله با ویروس کرونا؛ 
عنوان کرد: تمامی امکانات استان برای مقابله با ویروس کرونا بسیج گردیده است 
و باید تالش کرد با انجام اقدامات پیشگیرانه از ورود آسیب به بخش های مختلف 

اقتصادی استان جلوگیری بعمل آورد.
وی اظهار کرد: کمک به کار و کسب های آسیب پذیر در این شرایط برای حفظ 
های  دستگاه  و ضروری  است  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  اشتغال  های  ظرفیت 
این بخش ها در اسرع  به  برای کمک  اجرایی ذیربط نسبت به جذب تسهیالت 

وقت اقدام نمایند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به طرح های حمایتی 
دولت از بخش های مختلف، تصریح کرد: دولت برای حمایت از بخش های مختلف 
طرح های حمایتی همچون پرداخت بیمه بیکاری، طرح خرید اعتباری اضطراری 
ناشی از شیوع ویروس کرونا و طرح تامین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده را در دستور کار قرار داده است که 
ضروری است دستگاههای اجرایی تمام ظرفیت های خود را جهت بهرمندی استان 

از مزایای این طرح ها بسیج کنند.
حیدری در همین رابطه افزود: بهرمندی کامل استان از مزایای طرح های بیمه 
بیکاری، خرید اعتباری و تسهیالت کمک به کسب و کارهای آسیب دیده کمک 
شایانی به کاهش اثرات کرونا در استان خواهد داشت که تحقق آن نیازمند همت و 

پیگیری دستگاه های اجرایی ذیربط است.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان از طریق رسانه ملی 
و سایر ظرفیت های رسانه ای با اطالع رسانی مناسب اقشار مختلف را در جریان 
طرح های حمایتی دولت از بخش های مختلف به ویژه کار و کسب های آسیب 

پذیر از ویروس کرونا قرار دهد.

در جلسه تنظیم بازار خمیر عنوان شد:

متخلفين متحمل جریمه ای حدود ۲8 ميليارد ریال شده اند


