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مدیرکل زندان های هرمزگان گفت: اکنون ۴۶ زندانی 
برند  به سر می  استان  زندان های  در  جرایم غیرعمد 
که برای آزادی آن ها بیش از ۲۷ میلیارد ریال کمک 

خیران نیاز است. 
مصطفی کیشانی اعالم کرد: مردم و خیران می توانند 
کمک های نقدی خود را برای آزادی زندانیان نیازمند 
دیه  ستاد   ۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷ حساب  شماره  به 

هرمزگان واریز کنند. 
وی بیان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون  نیز ۷۵ 
نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با بدهی بیش از ۵۵۰ 

میلیارد ریال از زندان های هرمزگان آزاد شدند.
مدیرکل زندان های هرمزگان تصریح کرد: بدهی این 
زندانیان از محل مشارکت های مردمی، کمک های 
خیران، بیمه، صندوق خسارت های بدنی و تسهیالت 

قرض الحسنه پرداخت شد.
جرائم  و  دیه  زندانیان  همه  ابرازداشت:  کیشانی 
با همکاری  ریال  با بدهی ۵۰۰ میلیون  نیز  غیرعمد 
سه جانبه سازمان زندان ها، ستاد دیه و ستاد اجرایی 
از زندان های هرمزگان آزاد  فرمان حضرت امام )ره( 

شده اند.

مدیرکل زندان های هرمزگان:

۲7 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد درهرمزگان نیازاست

با  هرمزگان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
اشاره به اهمیت نظارت بر جایگاه های سی ان جی نیز 
گفت: به این جایگاه ها اعالم کرده ایم و ضرب االجل 
15 روزه برای رفع معایب و نواقص و استانداردسازی 
داده ایم و بعد از این مدت جایگاه هایی که مقررات را 

رعایت نکنند تعطیل خواهند شد. 
به  هرمزگان  استاندارد  مدیرکل  کمالی  محمد 
حقوقی،پاسخگویی  اداره  رئیس  امیرزاده  لیال  همراه 
استاندارد  کل  اداره  عملکرد  ارزیابی  و  شکایات  به 
با«مجتبی  استاندارد  هفته  مناسبت  به  هرمزگان 
استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  »دادستان  قهرمانی 
معاونت  محمدمعتمدنیا«سرپرست   « و  هرمزگان 
پیشگیری و نظارت بر ضابطین  دادستانی بندرعباس 

دیدار و گفتگو کردند.
استان هرمزگان در  انقالب مرکز  دادستان عمومی و 
جریان این دیدار اظهار داشت: دادستانی و قوه قضاییه 
بهینه  انجام  جهت  در  استاندارد  حامی  و  پشتیبان 

وظایف و تامین ایمنی و سالمت مردم هستند.
از  استاندارد در تمام حوزه ها  مجتبی قهرمانی گفت: 
جمله نظارت بر استاندارد کاال و خدمات همچون مواد 
الستیک  سوخت،  جایگاه  آسانسور،  خدمات  غذایی، 
و.... و تمامی بخش هایی که با سالمت و ایمنی مردم 

ارتباط دارد، حضور اثرگذار و مهمی دارد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت بر جایگاه های 
سی ان جی نیز گفت: به این جایگاه ها اعالم کرده ایم 
و ضرب االجل ۱۵ روزه برای رفع معایب و نواقص و 
استانداردسازی داده ایم  و بعد از این مدت با جایگاه 
استانداردسازی  و  نکنند  رعایت  را  مقررات  که  هایی 
نکنند، برخورد قاطع خواهد شد و تعطیلی را بدنبال 

خواهند داشت.

ادارات  فعالیت  گسترش  بر  بندرعباس  دادستان 
استاندارد در تمام شهرهای استان تاکید کرد و افزود: 
استاندارد  اداره  که  شهری  چهار  در  می رود  انتظار 
وجود ندارد، بزودی ادارات استانداردشان فعال شوند 
و درصورت نیاز، حاضریم حمایت های الزم را داشته 
باشیم. وی بر تکریم مراجعان در حوزه استاندارد تاکید 
کمترین  با  بایستی  مطلوب  خدمات  گفت:   و  کرد 
ارائه  هزینه و فرایند کمتر و در زمان کمی به مردم 
شود تا میزان رضایت مردم افزایش یابد که با مدیریت 
جدید این اداره کل که تغییرات محسوسی اتفاق افتاده 
است؛ بطوریکه میزان رضایت ها افزایش یافته است که 

این امر شایسته تقدیر است .
استان  هرمزگان  استان  اینکه  بیان  با  قهرمانی 
آزمایش  کرد:  تاکید  باشد؛  می  خاص  و  استراتژیک 
در  بندرعباس  به  وارداتی  کاالهای  از  که  هایی 
ها  آزمایشگاه  این  است  نیاز  می شود؛  انجام  تهران 
این  انتظار می رود که  و  بندرعباس مستقر شود  در 
آزمایشگاه ها به بندرعباس منتقل شوند و آزمایش ها 

را در همین شهر انجام شود.
جدید  های  فناوری  از  استفاده  بر  قضایی  مقام  این 
کرد  تاکید  خدمات  افزایش  و  امور  در  تسریع  جهت 
تا خدمات مطلوب تری به مردم ارائه شود. دادستان 
پزشکی،  مراکز  در  آسانسورها  تاکید کرد:  بندرعباس 
دولتی و... بایستی به صورت دوره ای مورد بازرسی و 
ارزیابی قرار گرفته و برای رفع مشکالت آنها نیز ضرب 
االجل معین شود و در صورتی که اقدام به رفع نواقص 
نشود، برخورد الزم با آنها صورت گیرد. وی بر نظارت 
بیشتر بر آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرسی 
خصوصی تاکید کرد و گفت بایستی برای تخلفات آنها 

اعالم جرم شود و با آن متخلفان برخورد خواهد شد.

هرمزگان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
استاندارد  کارکنان  و  مدیرکل  زحمات  از  پایان  در 

هرمزگان قدردانی کرد.
با  دیدار  این  در  نیز  هرمزگان  استاندارد  مدیرکل 
رئیس کل  قضایی،  از حمایت های دستگاه  قدردانی 
دادگستری هرمزگان و دادستان بندرعباس که باعث 
اجرای بهتر و دقیق تر قوانین در حوزه استاندارد شده 
پوشش  مان،  وظایف  اساس  بر   : داشت  اظهار  اند؛ 

استاندارد سازی را اجرایی می کنیم.
بر  نظارت  و  استاندارد  پوشش  افزود:  کمالی  محمد 
حسن اجرای آن در تمام استان در حال انجام است 
ودر شهرستان های بستک، رودان، حاجی آباد و خمیر 
ادارات  از  استفاده  با  اما  نداریم؛  استاندارد  ادارات  که 

همجوار ، امورات مربوطه را انجام می دهیم.
عنوان  به  جاری  سال  نامگذاری  به  اشاره  با  کمالی 
سال » تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« گفت : 
استاندارد هرمزگان نیز در  راستای رفع موانع، گام های 
افزود:  علی رغم تحریم  برداشته است.  وی  اساسی 
واردات  و  صادرات  میزان  اما  دشمنان،  ظالمانه  های 

افزایش یافته است.

دیدار دادستان عمومی و انقالب  هرمزگان و مدیرکل استاندارد؛

  ضرب االجل 15 روزه برای رفع معایب  و استانداردسازی جایگاه های سی ان جی

شرکت فوالد هرمزگان

موضوع مزايده:فروش ضایعات تولیدی 

مواد مورد مزايده به شرح جدول ذيل:

 نحوه شرکت در مزايده:

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی براي شركت در مزایده مي توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده مبلغ 500/000 ریال به حساب 

0111111100008 بنام شركت فوالد هرمزگان جنوب، نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرعباس واریز نموده و با ارائه فیش واریزي 

و درخواست كتبي در ساعت اداري )بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل( پس از هماهنگی به شركت فوالد هرمزگان مراجعه نمایند و 

یا با ارسال فیش واریزی از طریق فکس به شماره 33530055-076 و یا آدرس ایمیل Nikhalat.m@hosco.ir اسناد را از طریق 

الکترونیکی دریافت نمایند.

ارائه معرفي نامه، داشتن مهر شركت )اشخاص حقوقی( و رسید واریزي هزینه خرید اسناد جهت دریافت حضوری اسناد الزامي است.

محل دريافت اسناد:

بندرعباس، كیلومتر 13 جاده اسکله شهید رجایي، شركت فوالد هرمزگان جنوب، واحد خرید مواد مصرفي و فروش كاالی مازاد.

جدول زماني انجام مزايده:

متقاضیان براي آگاهي بیشتر مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن  44848813 ـ076 تماس حاصل فرمایند و یا به سایت فوالد 
هرمزگان www.hosco.ir مراجعه نمایند.

جهت حضور افراد در فوالد هرمزگان و بازدید از موضوع مورد مزایده، هماهنگی با شماره فوق )48 ساعت قبل از حضور( الزامیست.
هزينه درج آگهی با برنده مزايده می باشد.

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

مبلغ ضمانت شرکت در مزايده )ريال(مقدارواحدشرح کاالشمارهرديف

۶،000،0003،800،000،000کیلوگرمضایعات نسوز1000۴09

تاریخ گشایش پاکت هاآخرین مهلت ارائه پاکت هاي مزایدهتاریخ پایان فروش اسنادتاریخ شروع فروش اسناد

1400/08/031400/08/04 تا ساعت 1400/07/۲41400/07/۲81۲:00

کلنگ ساخت ورزشگاه ده هزار نفری میناب حدود 10 سال پیش به زمین زده شد، با گذشت عمر سه دولت حتی مرحله نخست ورزشگاه به بهره برداری نرسید
 و ساخت آن حاال به میراثی برای دولت چهارم تبدیل شده است.

ورزشگاهی به وسعت دولت ها در میناب
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ایثارگران شاغل در شهرداری 

بندرعباس تبدیل وضعیت می شوند

شهرداری  در  شاغل  ایثارگر  و  شاهد  فرزندان  کلیه 
بندرعباس تا سه ماه آینده تبدیل وضعیت می شوند.

 نشستی با حضور عطا ناوکی مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران هرمزگان، فاطمه جراره رئیس شورای 
کنگره  دبیر  کرمی  محمد  سردار  بندرعباس،  شهر 
سرداران و شهدای هرمزگان، غالمرضا باقرزاده معاون 
معاون  یوسفی  عبدالرضا  اجتماعی،  رفاه  و  تعاون 
اداره  رئیس  صادقی  قاسم  و  آموزشی  و  فرهنگی 
اشتغال بنیاد استان در محل شورای شهر بندرعباس 

برگزار شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان 
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و  در این نشست 
تبریک به مناسبت سالروز والدت رسول اکرم )ص( و 
هفته وحدت، اظهار داشت: با حضور فرزندان ایثارگر 
در شورای جدید شهر بندرعباس، بی تردید شهر ما 

رنگ و بوی ایثارگری بیشتری به خود می گیرد.
وی با اشاره به اینکه تصاویر و المان شهدا جلوه ای 
معنوی و زیبا به شهر می دهند، افزود: نصب تصاویر 
استان و محله های مختلف  این  شهیدان در ورودی 
شهر بندرعباس، یکی از راه های مناسب برای انتشار 
فرهنگ ایثار و شهادت است، لیکن امیدواریم در دوره 

جدید شورا این اتفاق مهم عملی شود.
ناوکی ضمن بیان اینکه ساماندهی ایثارگران مشغول 
در شهرداری بندرعباس یکی از دغدغه های اساسی 
است، عنوان کرد: براساس بند )د( تبصره )۲۰( قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به موجب ماده )۴۴( 
در  ایثارگران  وضعیت  تبدیل  قانون  اجرایی  ضوابط 
دستگاه های اجرایی باید هر چه سریعتر انجام شود، 
انتظار داریم این مجموعه نیز همکاری و  در نتیجه 

مساعدت الزم را با بنیاد داشته باشد.
اشاره  با  نیز  بندرعباس  شهر  شورای  رئیس  جراره، 
استان،  بنیاد  مشارکت  با  جدید  دوره  در  اینکه  به 
فرهنگ  ترویج  راستای  در  مؤثری  و  بزرگ  گام های 
ایثار و شهادت برمی داریم، اضافه کرد: ایثارگران حق 
بزرگی بر گردن ما دارند، اما همه تالش خود را بکار 
خواهیم گرفت که همه این عزیزانی که در شهرداری 
آینده  ماه  سه  هستند طی  بکار  مشغول  بندرعباس 

تبدیل وضعیت شوند.

۸۵ درصد اساتید حوزه خواهران 

بندرعباس واکسینه شده اند

مدیر مدرسه علمیه الزهرا )س( بندرعباس گفت: ۶۵ 
درصد از طالب و ۸۵ درصد از اساتید حوزه خواهران 

بندرعباس واکسینه شدند.
سال  آغاز  به  توجه  با  کرد:  بیان  سلیمانی  راضیه 
های  کالس  شدن  حضوری  بر  اهتمام  و  تحصیلی 
اجرای تصمیمات ستاد کرونا و  درس و در راستای 
پیرو منویات مقام معظم رهبری، در مراسم افتتاحیه 
درخواست  اساتید  و  از طالب  جدید  تحصیلی  سال 
شد تا با  مشارکت حداکثری و همگانی در طرح ملی  
واکسیناسیون کرونا، شرایط الزم را برای پیشگیری 

از بیماری و  تشکیل کالسهای درس فراهم کنند.
استاد حوزه علمیه خواهران بندرعباس اعالم کرد: با 
اینکه در طرح واکسیناسیون شرایط سنی  توجه به 
نیز برداشته شده،  تاکنون ۸۵ درصد اساتید و  ۶۵ 

درصد طالب واکسن دریافت کرده اند.
سلیمانی با اشاره به اهمیت طرح واکسیناسیون اظهار 
کرد: توجه به شبهات و دیدگاه تحجرگرایانه به این 
طرح، عامل مهمی است که می تواند در روند افزایش 

بیماری کرونا تاثیر داشته باشد.
مدیر مدرسه علمیه الزهرا )س( بندرعباس با اشاره 
مرکز  از  دریافتی  های  نامه  آیین  و  ها  بخشنامه  به 
افزود:  کشور،  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیریت 
حضوری،  شیوه   به  ها  کالس  برگزاری  صورت  در 
و  خوابگاه  مدرسه،  محیط  برای  الزم  تمهیدات 
به  توجه  با  و  گرفته خواهد شد  نظر  در  مهدکودک 
حضوری  ها  کالس  مطلوب،  شرایط  شدن  فراهم 

خواهد شد.

خبــــر

شورای پژوهش طالب حوزه 

علمیه هرمزگان تشکیل شد

به  اشاره  با  حقیقی  والمسلمین  االسالم  حجت 
ضرورت راه اندازی پژوهش سرای حوزه علمیه استان 
هرمزگان، گفت: برای راه اندازی پژوهش سرا در وهله 
اول باید زیرساخت ها فراهم شود و بعد از آن برگزاری 
دوره های آموزش، پژوهش و تربیت طالب پژوهشگر 

انجام شود.
اولین  در  حقیقی،  نادر  والمسلمین  االسالم  حجت 
استان  علمیه  حوزه  طالب  پژوهش  شورای  جلسه 
استان  پژوهش،  بحث  در  کرد:  اظهار  هرمزگان، 
هرمزگان از جاماندگان است؛ باید با راه اندازی پژوهش 
های تابستانه برای طالب این کمبود را جبران کنیم.

مدیر حوزه علمیه استان هرمزگان با اشاره به اهداف 
تشکیل شورای پژوهش طالب، افزود: هدف ما از این 
گردهمایی مشخص شدن تقویم ساالنه جلسات شورا 
و مسائل و مشکالت پژوهشی مدارس علمیه استان 

است.
وی با اشاره به ضرورت راه اندازی پژوهش سرای حوزه 
علمیه استان هرمزگان، افزود: برای راه اندازی پژوهش 
سرا در وهله اول باید زیرساخت ها فراهم شود و بعد از 
آن برگزاری دوره های آموزش پژوهش و تربیت طالب 

پژوهشگر انجام شود.
حجت االسالم حقیقی عنوان کرد: ما باید بیشترین 
تالش خود را در راستای فراهم آوردن زمینه پژوهش 
اندازی پژوهش سراها  راه  با  بگیریم و  به کار  طالب 
و کتابخانه ها به درخشش های علمی طالب کمک 

کنیم.
مدیر حوزه علمیه استان هرمزگان در پایان خاطرنشان 
کرد: شواری پژوهش باید موانع کار علمی طالب را از 
بین ببرد، البته تاکنون تالش های خوبی در راستای 
آموزش و پژوهش صورت گرفته که با یاری حق ان 

شاءاهلل بقیه امور را هم به خوبی انجام خواهیم داد.

مصوبه ای برای محرمانه بودن 
اموال مسئوالن نداشته ایم

برای  یازدهم  مجلس  اینکه  بیان  با  مجلس  رئیس   
محرمانه بودن اموال مسئوالن هیچ مصوبه ای نداشته 
است، گفت: محرمانه بودن اموال مسئوالن در مجلس 

هشتم مصوب شده است.
تسنیم،  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در 
از دستور  پیش  نطق  در  و  مقننه  قوه  علنی  نشست 
خود، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سالروز آغاز 
گفت:  الزمان)عج(،  صاحب  حضرت  والیت  و  امامت 
برقراری عدالت در  برای  انتظار  و  امید  این روز عید 
سراسر جهان و از بین بردن تاریکی، ظلم و ناعدالتی 
است، تمامی عالم در سایه حضور امام زمان)عج( به 
آسایش و راحتی دست خواهند یافت، ان شاءاهلل و از 
شر ستمگران و چپاولگران رها خواهند شد، سالمتی 
متعال  از خداوند  را  آن حضرت  در ظهور  تعجیل  و 
در  که  مطالبی  درباره   داد:  ادامه  دارم. وی  مسئلت 
روزهای اخیر بدون بررسی دقیق در برخی رسانه ها 
انتشار یافت توضیحاتی الزم است که باید بگویم که 
اموال مسئوالن  بودن  برای محرمانه  یازدهم  مجلس 
قانون  تصویب  فرایند  است،  نداشته  مصوبه ای  هیچ 
در مجلس کاماًل مشخص است و نمایندگان در این 
خصوص تصمیمی نگرفته اند، این تصمیم مربوط به 
و  بررسی  دیگری  فرآیند  در  و  است  هشتم  مجلس 

تصویب شده است.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: از اصحاب رسانه 
تقاضامندم که در خصوص بیان مطالب، دقت بیشتری 
کافی  بررسی  از  پس  را  موضوعات  و  باشند  داشته 
اطالع رسانی کنند و البته باید از تمام فعاالن رسانه 
بررسی های دقیق خود  با  و خبرنگاران محترمی که 
در این خصوص روشنگری و رفع ابهام کرده اند، تشکر 
کنم. رئیس مجلس درباره تحوالت غرب آسیا ادامه 
داد: منطقه غرب آسیا امروز در شرایط بسیار حساسی 
کردن  درگیر  برای  پیچیده ای  طرح های  دارد،  قرار 
جریان  در  داخلی  جنگ های  در  منطقه  کشورهای 
است، همچنین اختالف افکنی میان کشورهای منطقه 
همکاری های  پیوستن  وقوع  به  از  جلوگیری  برای 
در  منطقه  سراسر  در  پایدار  صلح  ایجاد  و  اقتصادی 
دستور کار آمریکا و نیروهای وابسته به آنها قرار دارد.

قالیباف تصریح کرد: حوادث دلخراشی همچون کشتار 
مردم بیگناه در مسجد فاطمیه قندهار و تالش برای 
آشوب های  افغانستان،  در  داخلی  جنگ  یک  ایجاد 
مسلحانه و غیرقانونی در لبنان، تفرقه افکنی در عراق 
و اظهارات دروغ و تحریک آمیز از سوی برخی سران 
کشورهای منطقه در یک هفته گذشته، این دسیسه ها 

را آشکارتر از قبل می کند.
وی اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران خواهان حفظ 
صلح و امنیت در سراسر منطقه است و در هر کشوری 
اراده مردم را فصل الخطاب و منشأ رهایی از اختالفات 
و عامل خنثی شدن توطئه ها می داند، هر گونه ایجاد 
منطقه  در سراسر  را  امنیت  که  اقداماتی  یا  و  تفرقه 
نقض کند محکوم است و همه کشورها باید در راستای 
برقراری صلح و ثبات پایدار و افزایش روابط اقتصادی 

درون منطقه ای تالش کنند.

خبــــر

استاندار هرمزگان گفت: افرادی که واکسن کرونا دریافت نکنند، بدون داشتن کارت واکسن از خدمات بسیاری محروم می شوند.مهدی دوستی درنشست 
استانی مدیریت بیماری کرونا افزود: واکسیناسیون در ایجاد ایمنی الزم برای پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا بسیار مهم و موثر است. وی گفت: با توجه 
به شرایط آب و هوایی در نیمه دوم سال و افزایش مسافرت ها به شهرستان های مختلف هرمزگان، تکمیل واکسیناسیون در استان امری ضروری است.

مهدی دوستی بر لزوم تسریع در تکمیل واکسیناسیون و جدیت و نظارت الزم در رعایت دستورالعمل های بهداشتی تاکید کرد.

کارت واکسن، شرط دریافت 
خدمات در هرمزگان

نمایندگان هرمزگان در دیدار با معاون رییس جمهور 
طرح  از  ناشی  منطقه ای  مختلف  تبعات  به  اشاره  با 
مباحث مرتبط با الحاق و انتزاع، از حسینی خواستند 
این  به  نسبت  را  استان  مردم  دغدغه  و  نگرانی  تا 
موضوع به رییس جمهور و دیگر ارکان دولت منتقل 

کند.
سه  آشوری  محمد  و  آرامی  منصور  جباری،  احمد 
نماینده هرمزگان در دیداری با حسینی معاون رییس 
جمهور ضمن پیگیری مسائل و موضوعات استانی و 
عده ای  تالش  از  انتقاد  با  هرمزگان،  با  مرتبط  ملی 
برای طرح موضوعی به حاشیه  رفته و غیرمنطقی در 
قالب الحاق و انتزاع که نگرانی و دغدغه جدی مردم 
هرمزگان را به دنبال دارد، خواستار انتقال دقیق این 
نگرانی ها به رییس جمهور و دیگر ارکان دولت شدند.

احمد جباری در توضیح مباحث مطرح شده در این 
آقای حسینی معاون رییس  به  نشست، عنوان کرد: 
جلوه  همراستا  برای  برخی  تالش  مورد  در  جمهور 
دادن دولت با انگیزه های سیاسی آنان در موضوعات 

منطقه ای هشدارهای الزم داده شد و به همراه آقایان 
مخالفت  تبیین دالیل  و  تشریح  به  آرامی  و  آشوری 
موضوع  این  به  نسبت  آنان  نگرانی  و  استان  مردم 

پرداختیم.
نماینده مردم غرب هرمزگان ادامه داد: فقدان مبنای 
منطقی در این طرح، نارضایتی و نگرانی مردم، ایجاد 
حس سرخوردگی، لطمه به همبستگی های قومیتی 
اجتماعی  و  فرهنگی  تعارضات  ایجاد  و  منطقه ای  و 
آن  مورد  در  که  بود  محورهایی  جمله  از  طرح  این 

توضیحاتی به معاون رییس جمهور داده شد.
دنبال  به  انگیزه های سیاسی  با  برخی  جباری گفت: 
طرح این موضوع هستند چرا که اکنون تمام سواحل 
هرمزگان مهیای سرمایه گذاری های ملی و منطقه ای 
در  و  ندارد  قرار  آن  راه  سر  بر  مانعی  هیچ  و  است 
گشوده  هم  سوی  به  کشورها  میان  مرز  که  عصری 
شده و بسترهای سرمایه گذاری های بین المللی مهیا 
شده برخی با طرح چنین موضوعات کوته بینانه ای، 

تنها انسجام منطقه ای را نشانه رفته اند.

آقای حسینی معاون رییس  از  وی خاطرنشان کرد: 
در  معدود  عده ای  زیاده خواهی  تا  خواستیم  جمهور 
پیرامون  آنان  اظهارنظرهای  تبعات  و  فارس  استان 
چنین موضوعاتی را به آقای رییس جمهور و ارکان 
دولت منتقل کنند تا مبادا با اظهارنظرهایی از درون 

دولت، موجبات نگرانی مردم استان فراهم شود.

نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان همچنین با 
تقدیر از مواضع روشن، منطقی و دقیق آقایان آشوری 
و آرامی در این دیدار، گفت: دو نماینده دیگر استان 
نیز به دلیل حضور در مأموریت در این نشست حضور 
نداشتند اما مواضع یکدالنه ای در مجمع نمایندگان 

پیرامون این مبحث وجود دارد.

 دیدار نمایندگان هرمزگان با معاون رییس جمهور:

تأکید بر پرهیز از ایجاد نگرانی و التهاب در مردم با طرح مبحث الحاق

رییس شورای اسالمی شهر میناب در دیدار  با فرمانده سپاه امام سجاد)ع( سپاه ؛

نمک پور  دریای اندیشه شهرستان میناب؛
دیدار  در  هرمزگان  سجاد)ع(  امام  سپاه  فرمانده 
اعضای شورای اسالمی شهر میناب بر اهمیت خدمات 
تاریخ  کرد:  تصریح  تاکید  مردم  به  و خدمت  رسانی 
از  یکی  ملی  و  فرهنگی  ریشه  با  میناب  شهرستان  
راستای  در  خدمت  و  بوده  استان  مذهبی  شهرهای 
اولویت  در  باید  شهرستان  این  مردم  مندی  رضایت 

برنامه های شورا و شهرداری قرار گیرد.
 دیدار  اعضای شورای اسالمی شهر میناب که  در 
با  سجاد)ع(  امام  سپاه  فرماندهی  سردار  دفتر  محل 

سرتیپ دوم پاسدار اباذر ساالری انجام شد.
گروهی  انسجام  و  جهادی  کار  ساالری  اباذر  سردار 

از ضروریات  را  یکی  برای تحقق و توسعه یک شهر 
عنوان نمود و اظهار داشت: برای توسعه و پیشرفت 

شهر میناب در ابعاد مختلف باید برنامه ریزی کرد.
وی ادامه داد: از ظرفیت عظیم بسیج برای خدمات 
شهر  مردم  مندی  رضایت  جهت  در  بهتر  رسانی 
تحول محالت خدمت  قرارگاه های  قالب  در  میناب 
ارائه می شود. سید موسی هاشم نسب مینابی رییس 
از حضور  این دیدار  شورای اسالمی شهر میناب در 
انتخابات و  پرشور مردم والیی شهرستان میناب در 
مراسمات ملی و مذهبی قدردانی و گفت: برای توسعه 
و پیشرفت شهر میناب در ابعاد مختلف نیازمند کار 

جهادی و تحول اساسی است.

سازمان  تأسیس  سالروز  فرارسیدن  با  همزمان 
سیاسی  عقیدتی  روسای  ارتش،  سیاسی  عقیدتی 
ولی فقیه  نماینده  با  هرمزگان  استان  در  ارتش  های 
و  دیدار  زاده  عبادی  حجت االسالم  هرمزگان  در 

سیاسی  عقیدتی  روسای  دیدار  در  کردند.  گفتگو 
ولی فقیه  نماینده  با  هرمزگان  استان  در  ارتش  های 
بمناسبت  که  بندرعباس  امام جمعه  و  هرمزگان  در 
عقیدتی سیاسی  تأسیس سازمان  سالروز  فرارسیدن 
برگزار شد؛  راحل)ره(،  امام  فرمان حضرت  به  ارتش 
سالروز  تبریک  ضمن  زاده  عبادی  حجت االسالم 
از  تقدیر  و  ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  تاسیس 
زحمات کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در 
دلهای  در  معنویت  نور  افزایش  خطیر  رسالت  انجام 
ارتشیان غیور، این امر مهم را از برکات خداوند منان 
انقالب اسالمی، فرمان تشکیل  بنیانگذار  دانست که 
در   ۱۳۵۸ سال  مهرماه   ۲۴ در  را  مکتبی  نهاد  این 
تنومند  درخت  شکوفایی  و  رشد  روزهای  نخستین 

برای  محکم  پشتوانه ای  که  دادند  را  اسالمی  انقالب 
انقالب اسالمی می باشد. 

عقیدتی  سازمان  تالش  زاده  عبادی  حجت االسالم 
ارتقاء  در  را  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  سیاسی 
سطح معنویت و تالش برای ترویج آموزه های قرآن 
از اساتید مجرب را جزو برکات  با بهره گیری  کریم 
افزود:  و  برشمرد  ارتش  برای  انقالبی  سازمان  این 
جمهوری  ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  الحمدهلل 
از  قرآن  حافظ   ۱۶۰۰۰ تربیت  با  ایران  اسالمی 
کارکنان والیت مدار ارتش در جز های مختلف قرآن 
کریم تالش جهادی برای اعتالی به جامعه اسالمی 

است. 
حضور  هرمزگان،  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 

نیروهای  مجموعه  در  سیاسی  عقیدتی  روحانیون 
مستقر  هرمزگان  استان  غرب  تا  شرق  از  که  ارتش 
و  ارتش  کارکنان  برای  بخش  روحیه  را،  هستند 
خانواده آنان دانست و این حضور را در ارتقاء سطح 
فرهنگی مردم بومی و محلی هرمزگان را بسیار حائز 

اهمیت خواند. 
سیاسی  عقیدتی  کننده  هماهنگ  دیدار،  این  در 
ارتش در استان هرمزگان و مدیریت عقیدتی سیاسی 
منطقه یکم امامت نداجا، گزارشی از عملکرد سازمان 
عقیدتی سیاسی ارتش در سطح یگان های مختلف 
را ارائه نمود که موجب مسرت و تقدیر نماینده ولی 
قرار  زاده  عبادی  حجت االسالم  هرمزگان  در  فقیه 

گرفت.

 تربیت 16هزار حافظ قرآن در ارتش نشانه توفیق عقیدتی - سیاسی ها است

پرداخت  جای  به  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  یک 
از اقشار  با پرداخت مستقیم یارانه  باید  ارز ترجیحی 
تک  را  ارز  قیمت  باید  گفت:  کرد،  حمایت  کم درآمد 
نرخی و واقعی سازی کنیم و در ارتباط با این موضوع 
نحوه  اجرایی و تک نرخی کردن ارز نیز بسیار مهم است 
و باید به گونه ای باشد که این جراحت آسیب بیشتری 

به مردم وارد نکند.
سعیدی،  معین الدین  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
اسالمی  شورای  مجلس  در  چابهار  مردم  نماینده 
از  دولت  هدف  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در 
پیاده سازی ارز ترجیحی چه بود، اظهارداشت: به نظر 
می رسد در ارتباط با موضوع ارز ترجیحی، سیاستی را 
که دولت های قبلی داشتند نیز دولت سیزدهم را هم 

مجبور به ادامه این ماجرا کرده است.
وی تصریح کرد: آن ها تصور می کردند با این سیاست 
ارز  یا  مرجع  ارز  با  را  جامعه  ضعیف  اقشار  بتوانند 
۴۲۰۰ تومانی حمایت کنند، اما تجربه  در کشورمان 
و حتی کشورهای دیگر نشان داده است که این سبک 
هیچ  فسادزا  سازوکارهای  ایجاد  دلیل  به  حمایت ها 

خیری به مردم نخواهند رساند.
سعیدی ادامه داد: یارانه پرداختی کشور برای سوخت 
و حتی درمان نیز بسیار باالست و بین این یارانه ها با 
به  دارد،  وجود  فراوانی  تفاوت های  فعلی،  ارزی  یارانه 
همین دلیل است که ما باید تالش کنیم عدالت را در 
بین همه  مردم برقرار کنیم. عدالت بدین معنی است 
که مردم با مدیریت درست از سهمیه  بیت المالشان به 
طور مساوی بهره بگیرند. در حال حاضر اما متاسفانه 
استفاده  یارانه ها  از  عادی  مردم  از  بیشتر  ثروتمندان 

می کنند که نمونه اصلی آن در مصرف بسیار متفاوت 
دهک های باالی درآمدی از این یارانه ارزی بوده است.

 وی تصریح کرد: به طور مثال در بحث یارانه انرژی 
داشته  نقلیه  وسیله   چند  است  ممکن  نفر  یک  نیز 
باشد، از طرفی یک نفر ممکن است یک وسیله  نقلیه 
همه   و  باشد  نداشته  نقلیه ای  وسیله ی  هیچ  بعضا  یا 
می برند  بهره  پنهان سوخت  و  آشکار  یارانه   از  این ها 
اما آن کسی که وسیله نقلیه بیشتری دارد، از یارانه 
انرژی نیز استفاده بیشتری می کند. اگر ما نتوانیم این 
موضوع را به طور صحیح مدیریت و کنترل کنیم، به 
سمت بی عدالتی حرکت کرده ایم؛ اتفاقی که عینا در 
ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاد، به نام مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی 

را دادند ولی به سفره مردم نرسید.
دولت  بنده  اعتقاد  به  افزود:  چابهار  مردم  نماینده 
سیزدهم همین عقیده را دارد و به سمتی پیش می رود 
که بتواند شرایط استفاده بهینه از منابع بسیار زیاد ارز 
۴۲۰۰ تومانی را برای همه مردم مهیا کند. اما موضوع 
مهم تر این است که نحوه  اقدام و مسیر انتخابی باید 
به گونه ای باشد که این جراحی موجب آسیب دیدن 
اقشار ضعیف جامعه نشود. وی همچنین در پاسخ به 
این سوال که چرا سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی با 
شکست روبه رو شده است، گفت: سیاست ارز ترجیحی 
در  شکاف  و  است  شده  کشور  در  بی عدالتی  موجب 
جامعه  به  نگاهی  ما  اگر  می دهد.  افزایش  را  جامعه 
داشته باشیم، متوجه می شویم که همه  افراد درحال 
اما تفاوت طبقاتی در جامعه روزبه روز  تالش هستند 
مانند  تدابیری  اتخاذ  و  است  شدن  بیشتر  درحال 
کمکی  اقتصاد  مولد  بخش  به  تنها  نه  ارز چندنرخی 

نمی کند بلکه به سوداگری در جامعه دامن می زند و 
در  ما  که  است  موضوع  این  نشان دهنده   این ها  همه 
مسیر درستی قرار نگرفته ایم. سعیدی در پاسخ به این 
سوال که عالوه براینکه این سیاست محقق نشد، چه 
پیامدهای منفی دیگری برای اشتغال و اقتصاد کشور 
افراد  که  است  این  مسئله  مهمترین  گفت:  داشت، 
به جای بها دادن به تولید به سمت راه های پرسود و 
فسادزا می رفتند، یعنی اگر کسی هم به سمت تولید 
می رفت، یکی از علت ها این بود که در این مسیر قرار 
از منافع رانتی  یا  ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد  بگیرد که 
پیامد  موضوع  این  متاسفانه  و  بهره مند شود  ارز  این 
منفی جدی برای فعاالن واقعی و دلسوز بخش مولد 
اقتصاد را داشت و متاسفانه با اتخاذ این سیاست ارزی 

به جای تولید، به واردات یارانه دادیم. نماینده مجلس 
افزود: امروزه بخش قابل توجهی از تولیدات ما تولیدات 
پوششی هستند، بدین معنی که کارخانه ای که قبال 
در خط تولید بوده است، امروز بخشی از تولید خود را 
کاهش داده و اقالم را به صورت فله ای وارد می کند و 
در بسته بندی داخلی به بازار می آورد که این موضوع 
نیز متاسفانه در نوع خودش فسادی است که دلیل آن 
دقیقا به ارز ترجیحی برمی گردد و در فرد این توجیه 
را ایجاد می کند که هزینه های تولید در داخل به صرفه 
تولید  کاهش  باعث  که  است  مواردی  این  لذا  نیست 
واقعی می شود. نماینده مردم چابهار در پایان در مورد 
راهکارهای جایگزین این سیاست گفت: ما باید قیمت 
با  ارتباط  ارز را تک نرخی و واقعی سازی کنیم و در 
نیز  ارز  کردن  تک نرخی  و  اجرایی  نحوه   موضوع  این 
بسیار مهم است و باید به گونه ای باشد که این جراحت 
آسیب بیشتری به مردم وارد نکند. از طرفی با پرداخت 

مستقیم نیز از اقشار کم درآمد جامعه دفاع کرد.

برای توسعه و پیشرفت شهر میناب نیازمند کار جهادی و تحول اساسی است

 حمایت از اقشار کم درآمد با پرداخت یارانه مستقیم

1400/380 م الف

نظر به اینکه آقای جاهد مالئی برجهری فرزند جمعه به استناد دوفقره استشهادیه محلی بشماره 140062654072000510 مورخ 1400/07/06 
مدعیست که سند مالکیت ششدانگ اعیانی یک باب آپارتمان تحت پالک ثبتی 504 فرعی از 3569 ـ اصلی واقع در بخش 01 ناحیه یک بندرعباس 
بشماره چاپی 900114 سری ت سال 75 که در صفحه 302 دفتر169 ذیل ثبت 30810 که بنام ربابه جعفری گوهرریزی فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 606 صادره از ماهان ثبت و سندمالکیت صادر و تسلیم گردیده؛ سپس به موجب سند شماره 103893 مورخ 1385/09/04 تنظیمی دفترخانه 
6 بندرعباس بنام آقای جاهد مالئی برجهری فرزند جمعه انتقال قطعی یافته که مراتب هردو انتقال در صفحه نقل و انتقاالت سند مذکور ثبت گردیده 
است؛ لیکن با توجه دلیل جابجایی، سند فوق مفقود گردیده که تقاضای صدور سندمالکیت المثنی نموده؛ لذا استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره 
ذیل آن بدینوسیله اعالم می شود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود می باشد بایستی از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سندمالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات 

اقدام می گردد.    
ابوالحسن دستوری ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس  تاریخ انتشار: 1400/07/26

آگهی فقدان سندمالکیت
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افزایش 20 درصدی 
تولید نیروگاه سیکل 

ترکیبی ایسین

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان هرمزگان گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۲ میلیون مگاوات ساعت انرژی خالص در این نیروگاه تولید 
شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد. رضا مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان 
هرمزگان اظهار کرد: این نیروگاه در این بازه زمانی توانسته است با تولید خالص ۲،۰۹۹،۷۶۴ مگاوات ساعت نقش اثرگذاری در تامین برق مورد نیاز 
3استان هرمزگان ایفا کند.

خبــر

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور؛

افتتاح آرشیو الکترونیک دفاتر 
اسناد رسمی در هرمزگان

دفترخانه های  در  حقوقی  دفاتر  الکترونیک  آرشیو 
پایلوت  بعنوان  هرمزگان  در  امروز  از  رسمی  اسناد 

کشور افتتاح شد.
 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
آرشیو  رسمی  اسناد  دفاتر  تکالیف  از  یکی  گفت: 
بسمت  گام  آخرین  که  است  قدیم  دفاتر  اکترونیک 

الکترونیکی شدن همه عملیات سند رسمی است.
مهدی اقبال با بیان اینکه با الکترونیکی شدن دفاتر 
قدیم فعالیت دفاتر اسناد رسمی کم نمی شود، افزود: 
در کشور یک میلیون ۸۰۰ هزار دفتر قانونی اسناد 

رسمی در ۸ هزارو ۴۰۰ دفترخانه وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه این طرح  به همه دفترخانه های 
و  هزار   ۲ هرمزگان  در  گفت:  می شود،  ایالغ  کشور 
الکترونیکی کردن  اقدام به  ۱۰۱ دفتر اسناد رسمی 

دفاتر حقوقی خود کرده اند.

بیش از ۲ هزار سند تک برگی در 
قشم صادر شد

رییس اداره ثبت اسناد و امالک قشم گفت: در ۶ ماهه 
اول سال جاری ۲ هزار و ۱۳ سند تک برگ در قشم 
صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد 

افزایش داشته است.
 ۲۱۹ مدت  این  در  همچنین  افزود:  آرامش  محمد 
در  که  شد  مختومه  اداره  این  در  اجرایی  پرونده 
همسنجی با سال گذشته حدود ۴۰ درصد رشد نشان 

می دهد.
وی ادامه داد: ۱۰۴ پرونده اجرایی نیز در این سازمان 
تشکیل شد که با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل همراه بود.
کرد:  تصریح  قشم  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رییس 
مهریه با ۵۲ پرونده و قراردادهای بانکی با ۲۳ پرونده 
بیشترین آمار پرونده های اجرایی افتتاح شده را شامل 
چک های  رهنی،  اسناد  به  مربوط  مابقی  و  می شود 

بدون موجودی، آب بها و شارژ ساختمان است.
وی تاکید کرد: در راستای ایجاد پرونده های اجرایی 
و  موسسات  برای  ریال  میلیون   ۲۲۳ و  میلیارد   ۷۹
نهادهای دولتی و بیش از ۸۹ میلیارد و ۵۱۷ میلیون 
ریال نیز از موسسات و شرکت های خصوصی دریافت 

شد.
آرامش با اشاره به صدور ۱۳۸ سند مربوط به امالک 
دولتی،اظهار کرد: امسال تا پایان تابستان ۳۱۳ سند 
به دستور مقام قضایی بازداشت و ۳۱۱ سند نیز رفع 

بازداشت شده است.
بیش از ۱۰ هزار اوراق ثبتی در قشم آرشیو الکترونیکی 

شد
 ۶ در  گفت:  قشم  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رییس 
ماهه ابتدایی امسال ۹۶۰ پرونده با بیش از ۱۰ هزار 
و آرشیو  اسناد قشم اسکن  اوراق ثبت  و ۲۶۰ برگ 

الکترونیکی شد.
وی افزود: این امر در راستای اهداف دولت الکترونیک 
امالک  و  اسناد  قدیمی  پرونده های  ساماندهی  برای 
قشم و امکان استعالم به صورت اینترنتی انجام گرفت.
آرامش ادامه داد: در این مدت همچنین ۱۰ هزار و ۲۸ 
سند موجود در ۱۰ دفتر اسناد رسمی این شهرستان 

مورد بازرسی قرار گرفت.
 ۶ رسمی،  اسناد  دفتر   ۱۰ دارای  قشم  شهرستان 
دفتر ازدواج و چهار دفتر طالق است. این شهرستان 
شامل جزیره های قشم، هنگام و الرک با ۱۵۰ هزار 
نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان 
هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ 

کیلومتر در آب های خلیج فارس گسترده شده است.

راه اندازی فروشگاه منصف بسیج 
در رودان

صادق)ع(  جعفر  امام  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده 
رودان از راه اندازی فروشگاه منصف بسیج در رودان 

با عرضه اقالم مورد نیاز، نیازمندان خبر داد.
فضل اهلل قاسمی افزود: فروشگاه های منصف قرارگاه 
کمک  هدف  با  و  بسیج  محالت  تحول  طرح  های 
و  شده  راه اندازی  محالت   سطح  در  نیازمندان،  به 
با مبلغ  را پرداخت می کند که  مصرف کننده وجهی 
ادامه داد:  تولیدکننده یکسان است.وی  به  پرداختی 
دبیر  امین خرمی  بسیجی  برادر  با همت  اکنون  هم 
قرارگاه تحول محالت شهید غالم نایبی پایگاه بسیج 
این  منصف  فروشگاه  دهبارز  )ع(  ابیطالب  ابن  علی 
مقاومت  است.فرمانده حوزه  اندازی شده  راه  قرارگاه 
بسیج امام جعفر صادق )ع( اضافه کرد: این فروشگاه 
منصف روبروی تامین اجتماعی رودان قرار دارد و هم 
اکنون ۵ تن برنج و ۳تن شکر در آن در حال توزیع 
طریق  از  شد  خواهد  تالش  داشت:  بیان  است.وی 
فروشگاه های منصف بسیج اجناس و کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم بدون واسطه و با نرخ مصوبه و کارخانه 

عرضه شود.

خبــــر

فنــــــاوری 

استارلینک اینترنت سریع تری برای هواپیماها فراهم می کند

اسپیس ایکس  طرح  از  ماسک  ایالن 
برای  استارلینک  از  استفاده  برای 
وای فای حین پرواز خبر داد و گفت که 
این سرویس می تواند اتصالی با تأخیر 
پایین و سرعت نیم گیگابیت را در هوا 

فراهم کند.
به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، 

ایالن ماسک از طرح اسپیس ایکس)SpaceX( برای استفاده از استارلینک )Starlink( برای وای فای 
حین پرواز اشاره و تأکید کرد که شرکت او در حال مذاکره با خطوط هوایی برای افزودن سرویس 
اینترنت ماهواره ای با سرعت باال است. ماسک در توییتی نوشت: اگر می خواهید این سرویس را در 
هواپیمای خود بخواهید، اطالع دهید.استارلینک برنامه شرکت اسپیس ایکس برای ایجاد یک شبکه 
اینترنتی متصل به هم با هزاران ماهواره است و برای ارائه اینترنت پرسرعت به مصرف کنندگان در 
هر نقطه از کره زمین طراحی شده است. اسپیس ایکس پیشتر اعالم کرده بود که »محصول هوایی 
در حال توسعه« دارد و در حال مذاکره با چندین شرکت هواپیمایی برای افزودن وای فای استارلینک 
در پرواز است.اسپیس ایکس تا امروز ۱۷۴۰ ماهواره استارلینک را به فضا پرتاب کرده بیش از ۱۰۰ 
هزار کاربر در ۱۴ کشور دارد و قیمت سرویس آن ۹۹ دالر در ماه است. جاناتان هافلر ، معاون رئیس 
اسپیس ایکس، اوایل سال جاری گفت که این شرکت در حال مذاکره با چندین شرکت هواپیمایی 
برای افزودن وای فای استارلینک در پرواز است. هافلر در ماه ژوئن گفت: ما اقداماتی را انجام داده ایم و 

به دنبال آن هستیم تا محصول نهایی تولید شود و در آینده نزدیک روی هواپیماها قرار گیرد.
ماسک پیش از این گفته بود که »دریافت مجوز و تایید مقررات« زمان استفاده از استارلینک توسط 
خطوط هوایی را مشخص می کند، زیرا این سرویس باید برای هر نوع خطوط هواپیمایی، مجوز داشته 
باشد. ماسک همچنین در توییتی در ماه ژوئن گفته بود: تمرکز این سرویس بر بوئینگ ۷۳۷ و ایرباس 

A۳۲۰ است که به کاربران بیشتری سرویس ارائه می 

آرامش نسبی در بازار رمزارزها

ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم کم نوسان ماند.به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، برخی از 
منابع خبری از احتمال صدور مجوز فعالیت در بورس وال استریت برای اولین صندوق سرمایه گذاری 
مبتنی بر رمزارزها در آمریکا خبر می دهند. تاکنون این صندوق ها در کشورهایی مانند کانادا و برزیل 
فعال شده اند و صدور مجوز فعالیت برای آن ها می تواند تا حد زیادی باعث راحت شدن خیال فعاالن 
بازار از چراغ سبز نهاد ناظر آمریکا به تداوم فعالیت رمزارزها شود. آمریکا در حال گرفتن جای چین 
به عنوان بزرگ ترین مرکز استخراج رمزارزها در جهان است. برخالف چین که به طور کامل همه 
تراکنش های مربوط به ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعالم کرد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا 
اعالم کرده این نهاد قصدی برای ممنوع اعالم شدن رمزارزها ندارد. اکنون حدود ۳۵ درصد کل هش 
ریت شبکه استخراج رمزارزها در جهان مربوط به مبدا آمریکا است. در طرف دیگر نقش چین از بازار 
رو به کاهش است.  صندوق بین المللی پول ارزهای دیجیتالی را یک تهدید برای اقتصاد جهان دانسته 
که به ویژه در کوتاه مدت ثبات مالی جهانی را تهدید می کنند. این نهاد با اشاره به اقدام السالوادور 
در پذیرش بیت کوین به عنوان واحد پول رسمی نوشت چنین اقدامی از سوی کشورها باعث می 
شود دست بانک های مرکزی برای تعیین سیاست پولی بسته باشد و این به معنای افزایش ریسک 
نقدینگی و بر هم خوردن تعادل ثبات پولی خواهد بود که تهدیدی جدی است.  مجموع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۴۹۰ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 
قبل ۳.۴۱ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت 
کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران 

بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت. 

کشاورزان هرمزگانی سم را از 
فروشگاه های مجاز تهیه کنند

گفت:  هرمزگان  جهادکشاورزی  نباتات  مدیرحفظ 
کشاورزان سم را از فروشگاه های مجاز عرضه کننده 
منصوری  اشرف  تهیه کنند.سیدعبدالرضا  کود و سم 
تقلبی کشاورزی بدون رعایت  نوع سموم  این  افزود: 
موارد قانونی و اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات 
در استان اینترنتی در سایت ها و فضای مجازی عرضه 
می شود.وی افزود: تبلیغ و خرید و فروش سموم آفات 
اینترنتی  صورت  به  و  مجازی  فضای  در  کشاورزی 
ممنوع است و کشاورزان باید برای خرید سموم مورد 
نیاز خود به فروشگاه های معتبر و دارای مجوز سازمان 
جهادکشاورزی مراجعه کنند تا گرفتار افراد سودجو 
و فرصت طلب نشوند.مدیرحفظ نباتات جهادکشاورزی 
تبلیغ  نوع  هر  مشاهده  صورت  در  گفت:  هرمزگان 
فضای  در  نباتی  آفات  دفع  فروش سموم  و  خرید  و 
مراجع  به  متخلفان  اینترنتی،  سایت های  و  مجازی 

قضایی معرفی خواهند شد.

توقیف ۱۵۰ راس دام مولد در 
آب های جزیره هنگام

رئیس تعزیرات حکومتی قشم گفت: ماموران دریابانی 
بیشتر  که  قاچاق  دام  راسی   ۱۵۲ محموله  قشم 

گوسفند مولد و ماده بود، توقیف کردند.
به  محموله  این  ریالی  ارزش  افزود:  ترکاشوند  وحید 
میلیارد   ۱۰ از  بیش  شده  توقیف  شناور های  همراه 
ریال است.رئیس تعزیرات حکومتی قشم افزود: در این 
زمینه ۱۰ متهم نیز دستگیر و برای رسیدگی پرونده 

به مقامات قضائی سپرده شدند.
ترکاشوند گفت: دشمن برای از بین بردن دام مولد در 
کشورمان برنامه های گسترده ای دارد که ما به صورت 

جدی در برابر آن ایستاده ایم.
پایگاه  نیرو های  روزی  با تالش شبانه  داد:  ادامه  وی 
دریابانی قشم، افزون بر این محموله ۱۵۲ راس دام 
قاچاق، در ۱۰ روز گذشته نیز بیش از ۴۰۰ راس دام 

در آب های پیرامون جزیره قشم توقیف شده است.

40 میلیارد ریال وام بانکی برای مشاغل خانگی بندرلنگه اختصاص یافته است
بانکی  وام  ریال  گفت:۴۰میلیارد  بندرلنگه  فرماندار 
این شهرستان  اشتغال  متقاضیان  برای  مشاغل خانگی 
آنها  از  صحیح  استفاده  بر  بایستی  که  یافته  اختصاص 

نظارت الزم انجام شود.
جمعیت ،    نیروی   کار  و   سرشماری   اعالم  دفتر    براساس 
شاخص  در  هرمزگان  بیکاری  درصد  ایران،  آمار  مرکز 
نقطه ای فصل تابستان سال جاری ۱۸ و ۲ دهم درصد 
است که با در نظر گرفتن ضریب اطمینان می توان گفت 
از  درصد  دهم  و ۲  تا ۲۰  درصد  دهم  یک  و  بین ۱۶ 

جمعیت ۱۵ ساله و باالتر این استان بیکار هستند.
بدین ترتیب در جدول مرکز آمار ایران، هرمزگان یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار نفری با داشتن ظرفیت های فراوان 
در حوزه اشتغال صدر نشین جدول بیکاری کشور در 
فصل تابستان ۱۴۰۰ اعالم شده است نرخ بیکاری آن 
در مقایسه با سال گذشته چهار و ۹ دهم درصد افزایش 

یافته است.احمد شیبانی پس ازشرکت نشست کارگروه 
اداره های  افزود:  ایرنا  اشتغال بندرلنگه در گفت وگوبا 
صنعت معدن تجارت، میراث فرهنگی و صنایع دستی، 
بنیاد شهید، بهزیستی، جهاد کشاورزی، بسیج سازندگی، 
ثبت نام  برای  اقدام  بر  عالوه  اسالمی  ارشاد  فرهنگ 
متقاضیان دریافت این وام ها بایستی بر منحرف نشدن 

آنها از مسیر اصلی نظارت هم داشته باشند.
ادامه داد: نبود نظارت منجر به هدر رفت سرمایه  وی 
بیت المال و محقق نشدن هدف های برنامه اشتغالزایی 
این  کارشناسان  توجه  مورد  بایستی  که  شد  خواهد 
اداره ها و مسووالن آنها باشد تا افراد بیکار و جویای کار 
واقعی از این منابع مالی در جهت اشتغال خود استفاده 
برنامه دولت سیزدهم  از  بند  کنند.وی اضافه کرد: ۱۰ 
و  دارد  اختصاص  امسال  دوم  ماهه  در ۶  اشتغال  برای 
مسووالن اداره های دولتی بایستی گزارش عملکرد خود 

را در خصوص آنها، از جمله رصد کارها در حوزه اشتغال، 
کار  نیروی  ساماندهی  شغلی،  مشاوره  دفاتر  بر  نظارت 
حوزه  در  اولویت  طرح های  کارورزی،  طرح  کار،  بومی 
وام های  بر  نظارت  برخوردار،  اشتغال در محله های کم 
فنی  آموزش های  کردن  هدفمند  پرداختی،  بانکی 
وحرفه ای، ایجاد مناطق تخصصی رشته های طرح توسعه 
مشاغل خانگی را به صورت سه ماه به کارگروه اشتغال 
بدهند.وی: شهرداری بندرچارک مکانی را برای صنایع 
بندر تخصیص  این  این رشته در  دستی به صنعتگران 
دهد و همچنین با توجه اینکه بندرلنگه به عنوان شهر 
فرهنگی،  میراث  اداره  است  شده  ثبت  گالبتون  ملی 
گردشگری و صنایع دستی این شهرستان مکانی را در 
بندرلنگه برای توسعه وترویج و فروش صنایع دستی در 
اختیار تعاونی صنایع دستی و این هنرمندان این صنعت 

قرار دهد.

برخی  در  استان  این  گفت:  هرمزگان  استاندار 
حوزه هاازجمله آمار با چالش هایی روبه روست که باید 

با برنامه و در مدت ۶ ماه برطرف شود.
ریزی  برنامه  شورای  نشست  در  دوستی  مهدی 
برنامه  در  چالش ها  این  رفع  داشت:  اظهار  هرمزگان 
ریزی صحیح تر و شناخت بهتر از شرایط کمک می کند 

که بایستی نشستی برای این موضوع برگزار شود.
وی ادامه داد: این امر برای ترسیم بهتر مسیر جهت 
رسیدن به اهداف تعیین شده در حوزه اقتصادی که 

دولت برای هرمزگان تعیین کرده اثر گذار است.
اهداف  به  یابی  برای دست  بهره وری  کرد:  اضافه  وی 
داخلی  ناخالص  تولید  زمینه  در  ویژه  به  اقتصادی 
هرمزگان مورد توجه قرار گیرد و اقدام این استان در 
تعیین سهم بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در 

تولید ناخالص داخلی شهرستان ها قابل تقدیر است.
برنامه ریزی هرمزگان هم  و  رییس سازمان مدیریت 

رشد   ۱۴۰۱ سال  بودجه  بخشنامه  براساس  گفت: 
اقتصادی هشت درصدی برای کشور پیش بینی شده 
کشور  استان های  بین  اقتصادی  رشد  این  و  است 

تقسیم بندی شده است.
صالح دریانورد ادامه داد: سهم هرمزگان در این زمینه 
بین  که  است  در سال جاری  درصد  دهم  و ۲  هفت 
بخش های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات 
را  سهم  این  شده  خواسته  استان  از  و  شده  تقسیم 

شهرستانی هم توزیع کند.
هرمزگان  داخلی  ناخالص  تولید  کرد:  اضافه  وی 
از  بخشی  که  نبوده  آن  اقتصادی  جایگاه  با  متناسب 
بخشی  و  است  مرتبط  اطالعاتی  کمبودهای  به  آن 
مربوط به برآورد رشد اقتصادی بود که قرار شد ارزیابی 

دقیق تری انجام شود.
در  هرمزگان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: هرمزگان در 

زمینه افزایش درآمدها در ۶ ماه گذشته کامیاب بوده 
این  برای  جاری  سال  شده  بینی  پیش  درآمد  است، 

استان ۷۶
 ۱۳۸ گذشته  ماه   ۶ در  که  است  ریال  میلیارد  هزار 
درصد نسبت به تکلیفی ۶ ماهه عمل کرد داشته  است و 
بدین ترتیب ۳۸ درصد نسبت به ۶ ماهه رشد درآمدها 

رخ داده است.
وی ابراز کرد: وزن درآمدهای مالیاتی از سایر درآمدها 
گمرک،  توسط  درآمدها  از  بخشی  و  است  بیشتر 
آمده  بدست  نهادها  سایر  و  انتظامی  نیرو  استاندارد، 
است که بیشترین رشد وصول درآمد مصوب مربوط 
به درآمد  با ۱۴۱ درصد نسبت  مالیاتی  امور  اداره  به 

مصوب ۶ ماهه است.
دریانورد گفت: این درآمد به استان توانایی چانه زنی در 

مرکز برای دریافت مازاد درآمد می دهد.
به  پاسخ  و در  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 

سوال خبرنگار ایرنا بیان کرد: براساس برآورد مرکز آمار 
ایران تولید ناخالص هرمزگان در سال جاری باید ۱۶۶ 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باشد که بخشی از این تولید 
ناخالص داخلی بایستی توسط بخش خدمات، صنعت و 

کشاورزی حاصل شود.

استاندار هرمزگان:  چالش های آماری استان باید برطرف شودا

دریانوردی هرمزگان  و  بنادر  اداره کل  دریایی  معاون 
گفت: در آستانه هفته پدافند غیرعامل، مانور مقابله 
  rainbow  ( سیستم  از  استفاده  با  آتش  و  حریق  با 
گاه  لنگر  در  یک(  مکران  الیروب  پیشرفته  شناور 

بندرعباس برگزار شد. 
شده  مانورانجام  تشریح  در  مکی زاده  اسماعیل   

ارزیابی  و  سنجش  هدف  با  مانور  این  اظهارداشت: 
مکران  الیروب  شناور  سیستم  کاربردی  قابلیت های 
یک در عملیات های اطفاء حریق، افزایش سطح توان 
و آمادگی مقابله با خطرات احتمالی در دریا به ویژه 
مهار به موقع آتش و نجات جان دریانوردان و مسافران 
در مواقع ضروری عالوه بر کاربرد اصلی الیروبی شناور 

را،  مانور  این  اجرای  از  حاصله  نتایج  شد.وی  برگزار 
قابلیت  و  الیروب  عملیاتی  و  فنی  تحلیل  و  ارزیابی 
مانورینگ این شناور درمواقع اضطرار و حریق در دریا 
عنوان کرد.مکی زاده ضمن تشریح سناریو و گستره 
اجرای این مانور اظهارداشت: خبری مبنی بر حریق 
شناور صیادی عبوری از لنگرگاه به دلیل تسری مواد 
سوختی به موتورخانه به مرکز هماهنگی و جستجو 
استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  دریایی  نجات   و 
شناور  اعزام  دستور  بالفاصله  که  گردد  می  ارسال 
مکران که در همان محدوده  مشغول الیروبی کانال 

دسترسی بندر است، صادر می شود.
وی افزود: الیروب مکران یک، پس از وصول شرایط 
به  نسبت  در محل،  با حضور  اضطرار شناور صیادی 
و  اقدام  صیادی  لنج  در  آمده  وجود  به  حریق  اطفاء 
را  حریق  کل  ساعت  یک  از  کمتر  زمانی  مدت  در 
خاموش می کند. معاون امور دریایی اداره کل بنادر 

توانایی  و  تجهیزات  شناخت  هرمزگان،  دریانوردی  و 
آن ها در مانورهای امداد و نجات را یکی دیگر از اهداف 
تعیین شده در برگزاری مانورهای دریایی عنوان کرد 
الیروب  شناور  با  حریق  اطفاء  مانور  داشت:  اذعان  و 
می شود،  محسوب  خاص  مانور  یک  ما  برای  مکران، 
زیرا ایده استفاده از ظرفیت فنی این الیروب و نصب 
تجهیزات آتشخواری برروی این شناور از سوی اداره 
و  گردیده  اجرایی  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  کل 
دیگراینکه؛ این کاربرد برای الیروب در مواقع اضطرار 

پیش بینی شده است. 
با  یک  مکران  ساکشن  هاپر  شناور  است؛  گفتنی 
نگه  ها جهت  و حوضچه  کانالها  در  الیروبی  کاربری 
ایمن  تردد  منظور  به  و  مناسب  عمق  و حفظ  داری 
کشتی های ورودی و خروجی ساخته شده است.این 
و    ۱۹.۶۰ عرض   ، سانتیمتر   ۸۷.۲۵ طول  به  شناور 
۷.۵ متر ارتفاع از  ۶.۵ متر آبخور  برخوردار است که 
قابلیت نگهداشت مواد الیروبی به میزان ۴ هزار متر 
مربع را در هر نوبت برداشت داراست. شناور مکران ۲ 
نیز با همین مشخصات در آبهای استان خوزستان به 

ارائه خدمات دریایی مشغول است.

اجرای موفقیت آمیز در ارزیابی و تحلیل فنی و عملیاتی این شناور

صاحبان مشاغل خانگی بستک30میلیارد ریال تسهیالت دریافت می کنند

گفت:  بستک  اجتماعی  امور  و  کار  تعاون،  رییس 
۳۰میلیارد ریال وام بانکی مشاغل خانگی در سال جاری 
برای طرح های این حوزه در شهرستان اختصاص یافته 

است.
این  که  است  این  بر  تاکید  افزود:  چنگ  فوالد  بهرام 
داده شود  مشاغلی خانگی  به طرح های  بانکی  وام های 
تا  می تواند  این سیاست  و  پشتیبان هستند  دارای  که 
حد باالیی از بروز انحراف وام های بانکی از مسیر اصلی 
جلوگیری کند و امکان نظارت بر استفاده به جای آن ها 
طرح های  بر  نظارت  داد:  ادامه  می دهد.وی  افزایش  را 
اشتغالزایی که وام بانکی دریافت می کنند هم بایستی به 

صورت تیمی باشد، یعنی در کنار اداره کار، فرمانداری، 
دستگاه مجوز دهنده و بانک هم نظارت داشته باشند، اثر 
گذاری این نظارت ها نیز مشروط بر آن است که مدیر 
عالی هر اداره دولتی در سطح استان نیز توجه ویژه ای به 

گزارش های دریافتی از شهرستان ها داشته باشد.
بین  گفت:  بستک  اجتماعی  امور  و  کار  تعاون،  رییس 
دولت  پایدار  اشتغال  توسعه  طرح  در   ۹۹ تا   ۹۷ سال 
۲۰۰ میلیارد ریال وام بانکی با نرخ سود پایین برای این 
شهرستان اختصاص داد که با وجود تعداد باالی طرح ها 
تنها یک مورد انحراف به دلیل وجود نظارت تیمی رخ داد 
و وام گیرنده طرح منحرف شده هم عالوه بر بازگرداندن 

افزود:  دریافتی جریمه هم شد.فوالدچنگ خاطر  مبلغ 
این نظارت های تیمی از بررسی طرح تا تصویب، معرفی 
اجرای  و  تسهیالت  اقساطی  پرداخت  و  بانک  به  طرح 
طرح ادامه داشت و همین استمرار نظارت اثرگذاری آن 
را افزایش می دهد.وی ابراز کرد:  اگر تنها یک دستگاه 
مسوول نظارت بر منحرف نشدن طرح از مسیر اصلی 
باشد مشکل های انحراف به شدت افزایش می یابد.رییس 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بستک یادآور شد: با وجود 
اینکه تسهیالت مشاغل خانگی خرد است که کار نظارت 
را سخت می کند و نظارت هم به شکل گروهی نیست 

با سایر نهادها برای این امر هماهنگی انجام می شود .

اجتماعی هرمزگان گفت:  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل   
وضعیت  به  توجه  با  هرمزگان  های  شهرستان  تمامی 
کرونایی و آسیب های ناشی از آن مشمول طرح پرداخت 

یارانه دستمزد هستند.
هادی ابراهیمی افزود : در راستای اجرای تبصره ۴ ماده 
۳۲ احکام  دائمی برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
یارانه  پرداخت  طرح  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
کارگیری  به  های  هزینه  کاهش  اهداف  با  دستمزد 
نیروی کار جدید برای کارفرما به منظور پایداری تولید 
دانش  برای  ویژه  به  اشتغال  افزایش فرصت  اشتغال،  و 
آموختگان دانشگاهی در بازار کار و حمایت از بنگاه های 
بخش های تعاونی و خصوصی به شدت آسیب دیده از 
پدیده شیوع کرونا در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی قرار گرفته است.

وی افزود: طی این طرح میزان یارانه دستمزد معادل ۳۰ 
درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار متناسب 
با سال اجرای طرح است و طول پرداخت یارانه دستمزد 
به ازا هر جوینده کار با تایید دستگاه هماهنگ کننده تا 

سقف ۱۲ ماه است.
ابراهیمی بیان کرد: کارفرمایان زمانی می توانند از این 
طرح استفاده کنند که دارای مجوز فعالیت از دستگاه 
اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری 
باشند، کد بیمه کارگاهی تامین اجتماعی داشته باشند 
یارانه  طرح  اجرای  زمان  در  کارگاهشان  بودن  فعال  و 
احراز  اجتماعی  تامین  بیمه  لیست  مبنای  بر  دستمزد 

شده باشد.
اجتماعی هرمزگان تصریح  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
باشند  دارا  را  شده  ذکر  شرایط  که  کارفرمایانی  کرد: 

 pyd.mcld.gov.ir آدرس  به  مراجعه  با  توانند  می 
ثبت نام کنند. وی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح 
سن جوینده کار نباید بیشتر از ۳۷ سال باشد و مدرک 

تخصصی دیپلم و باالتر از آن را بایست داشته باشد. 

تمام شهرستان های هرمزگان مشمول اجرای طرح یارانه دستمزد
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تجلیل از 
مداحان در 

میناب

در همایشی از ۲۰ نفر از مداحان اهل بیت )ع( شهرستان میناب تجلیل شد.
 اصغر رنجبر مسئول برگزاری همایش گفت: این همایش با نام دو ماه نوکری، و با حضور مداحان ماه های محرم و صفر، در مسجد امام خمینی )ره( 
میناب برگزار شد. 4

فرهنگ و هنر 

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

 بی مه بَِبه تو کسمت تنهایِی خوته
 بی بوسه ی شیرین توی چایی خوته

 شل کو بچسپون شیشه ی کلبم ترَّکه
 خو خاک چسپیده کف دمپایی خوته

 اونشو کراری توی خوته پا بنونم

 چاشتم بسا خو لو خوش حلوایی خوته

 حاال بخون پا گوش مه وا خو بکهمی

 خو دون شروند خوش الالیی خوته

 روتم به دکتر گفتشم تنها فکت تو 

 بی مه بدی خون رگ بیکایی خوته

شاعر : لیال طیبی

در انتظار تو تا کی سحر شماره کنم؟

ورق ورق، شب تقویِم کهنه پاره کنم؟

نشانه های تو بر چوبخطِّ هفته زنم

که جمعه بگذرد و شنبه را شماره کنم

برای خواستن خیر مطلقی که تویی

به هر کتاب و ِز هر باب، استخاره کنم

شب و خیال و سراغ تو باز می آیم

که بهِت خانه در بسته را نظاره کنم

هزار بوسه از انتظار لک زده را

نثار آن لِب خوشخنِد خوش قواره کنم

هنوز هم غزلم شوکرانی است اال

که از لِب تو شکرخندی استعاره کنم

             حسین منزوی

دلنوشتــه
عبدالحسین اسد پور بندرلنگه 

خبــر

مهلت تزریق واکسن دانش 
آموزان در کیش تا ۲۷ مهرماه 

تمدید شد

رئیس مرکز توسعه سالمت کیش گفت: مهلت تزریق 
واکسن کرونا به دانش آموزان در این جزیره به مدت 
چهار روز تا ۲۷ مهرماه تمدید شد.محمدرضا رضانیا 
با اشاره به تمدید مهلت تزریق واکسن دانش آموزان 
کیش تا ۲۷ مهرماه، اظهار داشت: دانش آموزان ۱۲ 
تا ۱۸ سال که تاکنون موفق به دریافت واکسن کووید 
مهر   ۲۷ شنبه  سه  تا  می توانند  اند  نشده  خود   ۱۹
جهت دریافت واکسن، به تاالر شهر مراجعه کنند.وی، 
با اشاره به اینکه در صورت بازگشایی مدارس، حضور 
دانش آموزان در مدارس منوط به دریافت هر دو دز 
واکسن است، افزود: دانش آموزان از شنبه تا سه شنبه 
از ساعت ۹ تا ۱۲و ۱۸ تا ۲۰ جهت دریافت واکسن 
مراجعه کنند.رئیس مرکز توسعه سالمت کیش گفت: 
از آغاز طرح واکسیناسیون ساکنان این جزیره علیه 
ویروس کرونا تا کنون ۷۱ هزار و ۱۷۸ ُدز واکسن به 
واجدان شرایط تزریق شده است.رضانیا ابراز داشت: 
این تعداد شامل ۵۰ هزار و ۳۱۳ ُدز در مرحله اول و 
۲۰ هزار و ۸۶۵ ُدز در مرحله دوم است و هم اکنون 
روند تزریق به کیشوندان در مرحله دوم و همچنین 

مرحله اول ویژه دانش آموزان ادامه دارد.

از سوی فرماندار بندرعباس صورت پذیرفت؛  تجلیل از کارکنان کانون پرورش فکری

عزیزاهلل کناری رائیز فرماندار شهرستان بندرعباس با 
از  علوم_  تخصصی  آفرینش_مرکز  مجتمع  در  حضور 

کارکنان کانون پرورش فکری تجلیل کرد.
بندرعباس  شهرستان  فرماندار  رائیز  کناری  عزیزاهلل 
با حضور در مجتمع آفرینش_مرکز تخصصی علوم_ 

بازدید کرد.
استدیو  شامل  مجتمع  مختلف  بخش های  از  وی 
جانوری،  و  دریایی  اکوسیستم  خط،  بر  کارگاه های 
فیزیک،  بخش  کانی ها،  و  صدف ها  سنگ ها،  بخش 

انیمیشن، رباتیک، آسمان نما و رصدخانه دیدن کرد.
در هر یک از بخش های تخصصی مجتمع  کارشناسان 
ضمن ارائه توضیحات از توانمندی های اعضای کانون 
مهرواره های  و  بین المللی  و  کشوری  جشنواره ها  در 

استانی و کشوری مطالبی را بیان کردند.
کناری ضمن ابراز خرسندی از امکانات و پرسنل مجرب 
آفرینش  مجتمع  گفت:  مجموعه  در  موجود  نظم  و  
خیلی  بازدید  حقیقتا  و  است  ارزشمندی  مجموعه ی 
خوبی بود و بنده بسیار خوشحالم که چنین امکاناتی 
برای کودکان و نوجوانان وجود دارد و انتظار می رود هم 
روابط عمومی فرمانداری و هم روابط عمومی کانون در 

معرفی این مجموعه تالش کنند.
این ضعف جدی ما است اگر در رسانه ها و فضای مجازی 

نباشیم.
فرماندار بندرعباس با اشاره به اهمیت امروزی فضای 

ساخت  با  خواست  فکری  پرورش  کانون  از  مجازی 
محتواهای تصویری فعالیت های ارزشمند این مجموعه 
را به مخاطبان معرفی کنند. و به شکل های مختلف این 

مجموعه ی کم نظیر معرفی گردد.
کناری رائیز خواستار ارتباط تنگاتنگ مدیران آموزش و 
پرورش و کانون های فرهنگی با کانون پرورش فکری در 
راستای بهره مندی دانش آموزان از خدمات کانون شد.

فرماندار بندرعباس ضمن تاکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی گفت: اگر چه امروز نمی توان مانند گذشته 
بازدید با تعداد باال گذاشت اما می توانید در گروه های 

اندک و با رعایت اصول بازدیدها را انجام دهید.
شدن   فعال  که  مطلب  این  بیان  با  رائیز  کناری 
فعالیت های حضوری مجتمع آفرینش انتظار و مطالبه 

کرونای  ستاد  جلسه  اولین  در  افزود:  است،  مردم 
صادر  کانون  حضوری  فعالیت های  مجوز  شهرستان 
می شود.فرماندار بندرعباس با تقدیر از روحیه جهادی 
و با سلیقه کارکنان و مربیان کانون، گفت: نظم موجود 
عاشق  شما  همه  که  است  این  از  نشان  جا  این  در 
به همدلی موجود  اشاره  با  رائیز  اینجا هستید.کناری 
در مجموعه کانون گفت: این همدلی نتیجه عملکرد 
برای  را  الزم  بستر  که  است  کانون  مدیرکل  صحیح 
نموده است.  فراهم  انسانی  نیروی  توانمندی های  بروز 
به  نزدیک  دل های  از  نشان  و  ارزشمند  همدلی  این 
اظهار  بندرعباس  شهرستان  شماست.فرماندار  هم 
داشت: آنچه از بازدید امروز مشهود بود ارائه خدمات و 
فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی کانون به کودکان 

و نوجوانان به شکل هنرمندانه بود.در ادامه این بازدید 
دو ساعته فرماندار بندرعباس در نشستی صمیمانه با 
نیروهای ستادی کانون و پرسنل مجتمع آفرینش گفت 
و گو کرد.در ادامه این نشست مدیرکل کانون هرمزگان 
و  سال ۱۴۰۰  نخست  ماه  عملکرد شش  از  گزارشی 
هفته ملی کودک ارائه کرد و گفت: خدا را شاکریم که 
در اختتامیه روز جهانی کودک میزبان فرماندار محترم 

و فرهنگ دوست شهرستان بندرعباس هستیم.
پروین پشتکوهی افزود: همان گونه که از نام بلند کانون 
سلیقه  و  ذوق  پرورش  برای  مکانی  اینجا  پیداست، 

کودکان و نوجوانان است.
اول  ما  استعدادهای کودکان  برای پرورش  افزود:  وی 
از خودمان شروع کرده ایم. همکاران من از سربازی به 
سرداری رسیده اند و در حقیقت مربیان ما از خودسازی 
در  ما  زیرا  رسیده اند  نوجوانان  و  کودکان  پرورش  به 
کانون اعتقادمان بر این است که آینده ساختنی است و 

خوب زندگی کردن تمرین می خواهد.
پشتکوهی گفت: در یک سال و نیمی که گذشت در 
هم  روز  یک  و حتی  داشته ایم  مجازی حضور  فضای 
فعالیت را تعطیل نکرده ایم. در این مدت همکارانمان 
اسالمی،  علمی،  موضوعات  در  مناسبی  محتواهای 
فرهنگی، هنری و ادبی تولید و در فضای کانون منتشر 
امضا  به  تقدیری  الواح  مراسم  این  پایان  کرده اند.در 

فرماندار به پرسنل کانون اهدا شد.

خبــر

نمایشگاه ملی جام هنر در کیش 
گشایش یافت

نمایشگاه ملی جام هنر در مرکز فن آوری های نرم و 
صنایع خالق کیش گشایش یافت.

بیان  با  ایران  نگاری  سوخته  موسسه  مدیرعامل 
 ۲۸ تا   ۲۴ از  نمایشگاه  این  برگزاری  تقویم  اینکه 
پویا  و  بازار جدید  ایجاد  داشت:  اظهار  است  مهرماه 
در راستای حمایت از کسب وکار و اشتغال هنرمندان 
از نقاط مختلف کشور از اهداف برپایی این جشنواره 

و نمایشگاه است.
مرتضی نداف افزود: با تدوین طرح ها، ایده های جدید 
و کارآمد، می توانیم در حوزه اقتصاد هنر و اشتغالزایی 
اولویت  با  و  برداریم  موثری  گام های  صنایع مختلف 
قراردادن صادرات فرهنگ و هنر اصیل ایرانی می توان 

نقش تاثیر گذاری در مانع زدایی ها ایفا کرد.
وی گفت: در طول برگزاری نمایشگاه ورک شاپ و 
اجرای زنده هنرمندان سوخته نگاری، نقاشی و اساتید 
انجمن خوش نویشان کیش برقرار است و عالقمندان 
با مراجعه و نام نویسی در دوره های حرفه ای آموزشی 
این  ویژه  تخفیفات  طالیی  جشنواره  از  می توانند 

رویداد بهره مند شوند.
نمایشگاه  در  موجود  آثار  آوری  گرد  با  افزود:  وی 
و  مبارک  ایام  مناسبت  به  و  استان  از ۱۵  جام هنر 
اعیاد ماه ربیع، جشنواره فروش با تخفیف عالی برای 
نظر  در  ادارات  و  سازمان ها  گردشگران، عالقمندان، 

گرفته شده است.
تا ۱۳ و  از ساعت ۱۰  عالقمندان می توانند صبح ها 
عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ از این نمایشگاه بازدید کنند.

 

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: مسابقه طراحی پوستر روز کیش با موضوع 

کیش در قرن جدید برگزار می شود.
به گزارش سید علیرضا علوی رضوی اظهار داشت: ایجاد 
تعامل اجتماعی میان هنرمندان با استفاده از زبان هنر 
اهداف  از  جدید  قرن  به  امید  های  دریچه  گشودن  و 

برگزاری این مسابقه است.
سده  توان  می  را  آینده،  قرن  که  این  به  اشاره  با  وی 
امید نام گذاری کرد، یادآور شد: برای زندگی در سده 
از این  پانزدهم به زبان و ذهن خالق و پویا نیاز است 
رو جزیره کیش نیز باید در سده پانزدهم از این پویایی 

بهره مند شود.
به گفته علوی رضوی در سال های پایانی قرن چهاردهم، 
با شیوع پاندمی کرونا، شاهد نااُمیدی در جامعه بودیم، 

رونق  و  امید  نور  بارقه  که  رسیده  فرا  آن  زمان  حال 
و  دمیده شود  روح جزیره کیش  و  کالبد  در  اقتصادی 

شاهد رونق این جزیره مرجانی در قرن جدید باشیم.
علوی رضوی  افزود: تمام هنرمندان و طراحان گرافیک 
می توانند در فراخوان پوستر بیستم آبان، روز کیش با 
موضوع کیش در قرن جدید شرکت و با هم رقابت کنند.
آثار  ارسال  هنگام  مقررات  رعایت  اهمیت  لزوم  بر  وی 
به روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش تاکید کرد و افزود: آثار ارسالی از سوی هنرمندان 

در سراسر ایران نباید در جای دیگری منتشر شود.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: آثار برگزیده با درج نام صاحب اثر، در تمام 
رسانه های مکتوب، مجازی، محیطی واستفاده خواهد 

شد و ارسال اثر به منزله قبول مقررات است.
عهده  بر  اثر  هنری  اصالت  تائید  داشت:  اظهار  وی 

طراح است و در غیر این صورت صاحب اثر مسوولیت 
پاسخگویی به تمام عواقب قانونی را بر عهده دارد.

روابط  به  آثار  ارسال  شرایط  با  رابطه  در  رضوی  علوی 
عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: پوستر طراحی 
شده باید به پست الکترونیک Prad@Kish.ir ارسال 
شود و هر یک از طراحان مجاز به ارسال یک اثر در قالب 

JPEG با حجم کمتر از هشت مگابایت هستند.
وی ادامه داد: هنرمندان برای طراحی پوستر، می توانند 
از هر تکنیکی استفاده کنند و با توجه به این که سایز 
اثر ارسالی A۳، عمودی و با رزولوشن ۳۰۰dpi  تعیین 
شده است هر سه نفر برگزیده باید فایل الیه باز اثر خود 

را پس از اعالم، به دبیرخانه ارسال کنند.
گفتنی است مهلت ارسال آثار از ۲۴ مهر تا هفت آبان 
است و برای نفر اول ۱۰ میلیون تومان، نفر دوم پنج ۵ 
میلیون تومان و نفر سوم سه میلیون تومان جایزه اهدا 
نمایشگاه ساحلی،  در  برگزیده  آثار  و سایر  خواهد شد 

بیستم آبان »روز کیش« به نمایش گذاشته می شود.

فراخوان طراحی پوستر روز کیش اعالم شد

اعتراض شهروندان روستای گزیر از توابع بخش 
و  غیرمعقول  فیش های  به  نسبت  بندرلنگه  مرکزی  

تهدیدات قطع اداره های آب و برق
گزاف  مبالغ  به  نسبت  گزیر  شهروندان  از  جمعی 

فیش های آب و برق اعتراض کردند 
؛اداره  بندرلنگه  از  اندیشه   دریای  خبرنگار  گزارش  به 
آب:در مسئله آب گزیر کربال است، و مردم گزیر فرزندان 
امام حسین فیش های آب که واقعا جفا و توهین است 
نسبت به مامردم گزیر با توجه به آن که سالیان سال 
در گذشته آب سفره زیرزمینی گزیر را بدون پرداخت 
ریالی عوارض و حتی ندادن قطره ای از آن آب به خود 
و  دادید  انتقال  کنگ  و  بندرلنگه  به  متاسفانه   مردم، 
را در مضیقه  ما  زیرزمینی،  بدون آب سفره  اکنون که 
و مشکالت فوق العاده آب قرار گریفته ایم، نیز قطره ای از 

آب  آبشیرین کن های بندرلنگه و کنگ عاید مردم نشد و 
مردم هر تابستان و بعضا در زمستان  ناچار به خرید آب با 
تانکر هستند.  حال می بینیم که هزینه مکش دینام هایی 
که ناچارا جهت بهره جویی از خط محرم خریده ایم را نیز 

باید پرداخت کنیم.
عادت به تکدی گری نداریم و  نمی گوییم آب خط محرم 
را رایگان به ما دهید، اما چرا باید فیش های آب شهری 
مردم گزیر که همه بر مشکالت آن واقفند، چندصدهزار 

تومانی باشد.؟!
دوم، اداره برق:

 در مورد اداره برق اول باید خداقوت بگوییم به پرسنل 
امکانات محدود، روز  و شب، در  اداره که علی رغم  این 
گرما و سرما خدمات رسانی می کنند.ابتدا از مسئولین 

امر خواهشمندیم در اختیار این پرسنل خدوم، امکانات 
از  جدا  دهند.و  قرار  تری   روزرسانی  به  و  مناسب تر 
تیرهای فرسوده و مشکالت کمبود ترانس که هر ازگاهی 
می سوزاند،  اقتصادی  شرایط  این  در  را  مردم  وسایل 
مشکل اساسی ما اکنون صدور فیش های چند صدهزار 
که  است  اساس  و  بی پایه  بعضا چندمیلیونی  و  تومانی 

نمی دانیم چگونه صادر شده است
برق  آب،  ؛  قبیل  از  خدماتی  ادارات  تمامی  پایان  .در 
و تلفن باید بدانند که حق تهدید مردم را ندارند تا با 
جمالتی مانند : در صورت عدم پرداخت قطع می گردد، 

استرس بر مردم وارد کنند.
 که شهروندان با این برخوردها از همه چیز مابوس شوند 

باید به مردم امید داد نه ناامید کنند.

مرهم زخم باشید ،نه نمک پاش زخم 

خمیر  بندر  آموزش وپرورش  اداری  شورای  نشست  در 
»سمیه شعبانی« به  عنوان معاون پرورشی و تربیت بدنی 

گزارش  معرفی شد.به  این شهرستان  آموزش وپرورش 
در  یگانه  علی  از خمیر؛ دکتر  اندیشه  دریای  خبرنگار 

آئین معارفه گفت: تعلیم و تربیت فرایندی است که با 
محور آموزش وپرورش به شکوفایی می رسد.

کارشناسان  تأثیرگذار  و  شبانه روزی  تالش های  از  وی 
قدردانی  شهرستان  پرورشی  حوزه  و  معلمان  اداری، 
آموزشی  زیرمجموعه  با  سازنده  تعامل  افزود:  و  نمود 
و پرورشی زمینه رشد و ارتقای کیفیت است که باید 
گیرد.یگانه  قرار  کارشناسان  و  معاونین  موردتوجه 
استفاده از ظرفیت بانوان فرهنگی در سمت های اداری 

اظهار داشت: بخش  و  را ضرورت خواند  و کارشناسی 
بانوان  را  شهرستان  آموزش وپرورش  جامعه  از  بزرگی 
مورد  آن ها  تجارب  و  پیشنهاد  که  می دهند  تشکیل 

حمایت آموزش وپرورش قرار می گیرد.
وی برای تشکیل تیم اداری توانمند و با انگیزه خواستار 
همراهی همه فرهنگیان شهرستان شد و افزود: مجموعه 
اداری آموزش وپرورش  امروز به عنوان همکاران  ای که 
در حال خدمت به مردم هستند حاصل انتخاب خود 

فراهم  با  نمود  امیدواری  اظهار  است.یگانه  فرهنگیان 
ارزیابی ها  مدارس  شدن  حضوری  برای  شرایط  شدن 
اعمال شود و کارگروه های تخصصی  بیشتری  با دقت 
پرورشی  مسائل  و  آموزش  کیفیت  بر  نظارت  ضمن 
با  را  فرهنگیان  تعامل  و  تجارب  از  استفاده  شرایط 
این  پیش از  شعبانی«  نمایند.»سمیه  مهیا  یکدیگر 
به عنوان مدیر آموزشگاه مرحوم نعمت زاده بندر خمیر 

مشغول فعالیت بوده است.

معرفی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش بندر خمیر

مدیر طرح »قشم جزیره ای برای کودکان« گفت: به مناسبت هفته ملی کودک، ۳۴ 
نفر از فعاالن حوزه کودک جزیره قشم در قالب کاروان »جزیره دوستدار کودک« از ۱۱ 

روستا و سه شهر این جزیره بازدید کردند.
سید مصیب دریانورد افزود: امروز روستاهای کووه ای، پی پشت، بنگالی، کاروان، کوشه، 
زیرانگ، برکه خلف، شیب دراز، سهیلی، سلخ، دوربنی و شهرهای درگهان، رمکان و 

طبل مورد بازدید قرار گرفتند.
وی ادامه داد: هدف از این بازدید ارزیابی نتایج طرح ها و اقدامات صورت گرفته زیر 
پوشش طرح قشم جزیره ای برای کودکان بود که در چهار سال گذشته اجرا شده 
است.این عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان تصریح کرد: همچنین بررسی و ایجاد 
زمینه های الزم برای تبدیل جزیره قشم به »جزیره دوستدار کودک« جهت ارتقای 

بود.وی خاطرنشان  بازدید  این  اهداف  دیگر  از  زندگی کودکان جزیره قشم  کیفیت 
کرد: این بازدید با حمایت شورای اسالمی شهر طبل و کتابخانه رسول اکرم )ص( 
روستای دوربنی به انجام رسید.طرح »قشم جزیره ای برای کودکان« یک برنامه مدون 
در حوزه ارتقاء توانمندی های کودکان این جزیره است که از فرودین ماه سال ۱۳۹۶ 

اجرا شده است.

بازدید کاروان جزیره دوستدار کودک از 11 روستا 
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اجتماعی 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: محصوالت تولیدی واحد های فوالدی شامل شمش فوالدی، بیلت، بلوم، اسلب، انواع ورق، میلگرد 
شاخه و کالف تیرآهن، نبشی، ناودانی، لوله و پروفیل است. قاسمی افزود: در صورت اجرا نشدن این کار واحد های تولیدکننده محصول فوالدی مجاز به 
خرید شمش فوالدی از بورس کاال و فروش محصوالت خود خارج از بورس کاال نیستند. وی گفت: تنها متقاضیانی مجاز به خرید سیمان در بورس کاال 
هستند که در سامانه جامع تجارت ثبت نام و کد نقش را دریافت کرده اند.

عرضه محصوالت فوالدی از 
طریق بورس کاال در هرمزگان

دوشنبه 26مهر 1400                               11ربیع االول 1443
18 اکتبر 2021                                                  شماره 1311 

فال

متولد چه ماهی هستی؟

لذت  خود  زندگی  لحظات  تک  تک  از   
ببرید. بینشتان را نسبت به زندگی تغییر 
دهید و مثبت اندیش باشید. افکار و افراد 
منفی نگر را دور بریزید. خانواده و کسانی 
که دوستشان دارید را اولویت اصلی خود قرار دهید.
که  کسانی  برابر  در  شوید  مجبور  است  ممکن 
دوستشان دارید؛ از خود دفاع کنید. از زندگی بیش 

از حد شکایت نکنید.

زندگی بسیار ساده تر از چیزی است که 
شما به آن می نگرید. مطمئن باشید که 
را پشت سر خواهید گذاشت  سختی ها 

اگر  دید.  خواهید  را  زندگی  خوش  روی  به و 
تازگی دچار تنش و خستگی مفرط شده اید، برای 
مدت کوتاهی استراحت کنید و از کار دور بمانید.  از 
نظر احساسی نیاز به مراقبت بیشتری دارید. هرگز 

از رابطه زناشویی خود غافل نشوید.

روابط صمیمی خود با دوستانتان را تقویت 
کنید و معاشرت ها را از سر بگیرید. اجازه 
ندهید چیزی مانع بروز احساسات شما به 
همسر و اطرافیانتان شود. اگر مطمئنید که به 
آماده  هایتان  خواسته  به  رسیدن  برای  کافی  اندازه 
هستید همین امروز برنامه ها را بنویسید و با اولویت 

بندی به همه آنها رسیدگی کنید.

اگر به فکر شراکت و شروع یک کار جدید 
هستید؛ پایه های محکمی را بنا کنید و با 
تحقیق و بررسی کامل پیش بروید. چشم 

تحصیلی  و  شغلی  زندگی  در  نظیری  بی  شما انداز 
دیده می شود. صداقت را فراموش نکنید و از دورویی 
و نیرنگ دور باشید. شانس زیادی برای ارتقاء شغلی و 

افزایش حقوق خواهید داشت.

باید تالش و پشتکار حداکثری را به کار 
بیندازید. گاهی اوقات بیش از حد نگران 
از  این است که  می شوید، علت آن هم 
ایجاد  خودتان  برای  را  کافی  آمادگی  قبل 
نکرده اید. روی چیزهایی که دوست دارید پافشاری 
کنید تا به آنها برسید. تغییرات بزرگی در راه است که 
از آن ها خوشحال می شوید. بیش از حد مسائل را 

برای خودتان مادی نکنید.

باید به دیگران نشان دهید که از زندگی چه 
می خواهید. عشق و عالقه خود را خالصانه 
ابراز کنید. از هیچ تالشی برای رسیدن به 

موفقیت دریغ نکنید. گاهی اوقات بیش از حد ناامید 
از  انرژی منفی است که  می شوید که علت آن هم 
دیگران به سمت شما می آید. شما به شدت قدرت 
تجزیه تحلیل قوی دارید، در نتیجه می توانید با آنالیز 

کردن شرایط، دست به انجام کارهای خوبی بزنید.

از لحاظ احساسی بیشتر از خودتان مراقبت 
کنید. کارهایتان را به تأخیر نیندازید. گاهی 
اوقات بیش از حد بی تفاوت می شوید که 
به ضرر شما و دیگران تمام می شود و از این 
بابت احساس پشیمانی خواهید داشت. به گذشته خود 
نگاهی بیندازید. اشتباهات خود را برطرف کنید. ورزش 
کردن به شدت حال شما را خوب می کند. باید عملکرد 

بدن خود را بهبود ببخشید.

همیشه عادات مثبت را برای خودتان ایجاد 
کنید. نگران نباشید که دیگران در مورد 
شما چه نظری دارند. نسبت به حرف های 

دیگران بی تفاوت باشید. باید الگوی ارتباطی مثبتی 
برای خودتان داشته باشید. سعی کنید که آشفتگی 
های ذهنی را در خودتان برطرف کنید. مطمئناً می 
هیچ  از  کنید.  جبران  را  گذشته  تلخ  اتفاقات  توانید 

تالشی برای موفقیت دریغ نکنید.

باید سعی کنید که در هر زمینه مهارت 
با  توانید  افزایش دهید. شما می  را  خود 
افزایش اعتماد به نفس فعالیت های بزرگ 
تری را به انجام برسانید. از لحاظ احساسی کمی درگیر 
هستید. مراقب باشید که با روحیات دیگران بازی نکنید.
امروز باید سعی کنید تا اهداف خود را دوباره بازبینی 
کنید. مطمئناً در زمینه های مختلفی به موفقیت می 

رسید. ترس و نگرانی را از خودتان دور کنید.

نمی  نکنید،  تغییر  خودتان  که  زمانی  تا 
توانید این توقع را از دیگران داشته باشید.

باید خود واقعی تان را بشناسید. نباید رد 
پای بدی از خودتان به جای بگذارید. اتفاقات منفی را 
فراموش کنید. به دنبال ایجاد حس استقالل باشید. با 
افرادی معاشرت کنید به حال شما را خوب می کنند. 
خوشبختانه می توانید ارتقاء شغلی پیدا کنید. از هیچ 

تالشی برای رسیدن به موفقیت دریغ نکنید.

مثبت  الگوهای  ایجاد  دنبال  به  همیشه 
برای  که  کنید  سعی  باید  باشید.  ذهنی 
داشته  جدید  های  ریزی  برنامه  خودتان 
را  شما  تمرکز  ندارد  حق  کس  هیچ  باشید. 
هم بریزد. باید سعی کنید که نسبت به آینده امیدوار 
باشید. مطمئناً می توانید سالمت جسمانی باالیی را 
در خودتان به وجود بیاورید. شرایط را برای خودتان و 

دیگران سخت نکنید.

و  نظم  را  خود  زندگی  کنید  سعی  باید 
ترتیب ببخشید. گاهی اوقات باید به عقب 
برگردید و بفهمید که چه اشتباهاتی را به 

فراموش  را  جدید  های  ریزی  برنامه  رساندید.  انجام 
نکنید. باید بیشتر از خودتان مراقبت کنید. تغییرات 
بسیار بزرگی در راه است. مطمئناً خوش شانسی های 

زیادی را تجربه می کنید.



6
دوشنبه 26 مهر 1400                            11 ربیع االول  1443کودکان

  18 اکتبر2021                                               شماره 1311         

 مطالعات نشان می دهد از نوزادان تازه متولد شده تا نوجوانان مبتال به کووید۱۹ می توانند ناقل میزان باالیی از ویروس باشند و حتی در صورت عدم وجود 
عالئم، آن را به دیگران منتقل کنند.جی پالس، به نقل از هلث دی نیوز، این نتیجه گیری از مطالعه بر روی ۱۱۰ نفر در رده سنی ۲ هفته تا ۲۱ سال که تست 
کروناویروس شان مثبت بود، حاصل شد.محققان دریافتند که نوزادان، کودکان و نوجوانان به یک اندازه قادر به حمل میزان باالی ویروس زنده هستند و ویروس 

کووید را در ترشحات تنفسی خود تکثیر می کنند.

کودکان ناقل نوع 
عفونی تر کروناویروس 
هستند 

دارند،  ورزش  به  نیاز  کودکان  همه  ایسنا/اصفهان 
باشند.  داشته  فعالیت  و  تحرک  بدوند،  که  دارند  نیاز 
و  شادی  سالمتی،  با  می تواند  کودکان  کردن  ورزش 
نشاط آنها همراه باشد، انجام این فعالیت ها موجب می 
شود کودکان احساس خوبی داشته و بیشتر به دنبال 
فعالیت هایی بروند که به آنها حس خوبی می دهد و آنها 

را خوشحال تر می کند.
که  مثبتی  تاثیرات  بر  عالوه  فیزیکی  فعالیت های 
و  روانی  و  روحی  نظر  از  می گذارد،  کودکان  بر جسم 
تقویت  موجب  و  است  مؤثر  نیز  آنها  ذهنی  عملکرد 

مهارت های آنها می شود.
یکی از مشکالت این روزهای کودکان، مسئله چاقی و 
اضافه وزن و همچنین بروز مشکالت ساختار اسکلتی 
است که در دو سال اخیر با شیوع ویروس کرونا و خانه 
و  مجازی  فضای  به  آنها  وابستگی  و  کودکان  نشینی 

تحصیل از این راه بیشتر شده است.
کرونا، چاقی و مشکالت ساختار اسکلتی

ورزشی  فیزیولوژی  دکتری  فانی_دانشجوی  مریم 
و  بزرگترین  حاضر  حال  در  می گوید:  زمینه  این  در 
آن  دنبال  به  و  چاقی  کودکان  در  اختالل  شایع ترین 
اختالالت اسکلتی و قلبی و عروقی است، در واقع تغییر 
به  و  به یک جانشینی  تمایل کودکان  و  زندگی  سبک 
بروز  عوامل  اصلی ترین  از  مجازی  بازی های  خصوص 
تنها سالمتی جسمی،  نه  چاقی در کودکان است که 
خطر  به  هم  را  ها  آن  روحی  و  ذهنی  سالمتی  بلکه 
می اندازد، اما این مسئله می تواند تحت کنترل والدین 

درآید.
وی ادامه می دهد: والدین و جامعه اطراف کودکان که 
با آن ها در ارتباط هستند نقش مهمی در تربیت آن ها 
دارند و می توانند کودک را به سمت زندگی سالم سوق 
دهند. همه گیری کرونا مزید بر علت شد تا بچه ها در 
بیشتر  مجازی  بازی های  به  آن ها  میل  و  باشند  خانه 

با کرونا دست و پنجه  شود، تقریبا دو سال است که 
نرم می کنیم و دو سالی که زندگی بچه ها تحت تاثیر 
این عامل قرار گرفته که زمان طوالنی است؛ اینجاست 
که نقش والدین پرنگ می شود و باید وارد عمل شده 
که  دهند  سوق  سمتی  به  را  بچه ها  کنند  سعی  و 

فعالیت های بدنی آن ها را ارتقا دهد.
فانی با بیان اینکه یکسری فعالیت های بدنی و یکسری 
کودکان  از  گوید:  می  داریم،  ورزشی  فعالیت های 
انتظار نداریم که فعالیت های ورزشی آن چنانی انجام 
نرسیده اند،  کافی  رشد  و  قابلیت ها  به  که  چرا  دهند؛ 
اما می توانیم به انجام فعالیت های بدنی اکتفا کنیم و 
از آن ها بخواهیم که به انجام برخی بازی های حرکتی 
روی بیاورند تا انجام بازی های مجازی و الکترونیکی، 
بر  مجازی  بازی های  ذهنی  و  روحی  لحاظ  از  چراکه 
که  است  درست  می گذارد.  منفی  تاثیر  کودک  ذهن 
اندازه ای  به  کل  در  اما  دارد،  امتیازاتی  بازی ها  این 
موثر نیست که بازی  با دوست و یا اطرافیان می تواند 

تاثیرگذار باشد.
می شود  پیشنهاد  والدین  به  می کند:  اظهار  وی 
به تمام جنبه های زندگی کودکان خود  همانگونه که 
مثل درس خواندن یا موسیقی توجه می کنند، سعی 
کنند به سطح فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی آن ها 
نیز توجه کنند. اگر والدین می بینند کودکان آن ها به 
سمت چاقی می روند باید نگران شوند، چرا که سالمت 
کودکان با خطر مواجه می شود، بنابراین خیلی راحت 
اجازه اضافه وزن و چاقی را به کودکان خود نداده و از 

آن به سادگی گذر نکنند.
چه بازی هایی برای کودکان توصیه می شود؟

ورزشی،  فیزیولوژی  دکتری  مقطع  دانشجوی  این 
بهترین بازی ها برای کودکان را بازی هایی می داند که 
در آن سعی شود یکسری کارها را به کودک یاد دهیم 
و زیاد کودک را درگیر قوانین بازی نکنیم، چراکه باعث 

دلزدگی کودکان می شود و ادامه می دهد: آموزش خود 
فکر کودک  و  مقداری روی ذهن  موجب می شود که 
کار شود، بنابراین بازی هایی به کودکان داده شود که 
را  آن ها  و همچنین هوش  داشته  آموزشی  اوال جنبه 
فرزندان  که  دارند  تمایل  والدین  برخی  کند.  درگیر 
درخشانی  آینده  تا  کنند  سنگین  فعالیت های  وارد  را 
برای  سنگین  فعالیت های  که  درحالی  باشند،  داشته 
کودکان توصیه نمی شود؛ چراکه یکسری از قابلیت ها 
به رشد کافی نرسیده و  فاکتورهای جسمانی آن ها  و 
اگر ما بخواهیم آن ها را تحت تنش های زیاد قرار دهیم 

ممکن است روند رشد آن ها را با اختالل روبرو کند.
نگاه  مادران  و  پدران  از  یکسری  البته  می گوید:  فانی 
بلند مدت و قهرمانی روی کودکان خود دارند که باید 
کنترل شوند. باید بدانند در چه سنی فرزندان خود را 
وارد چه رشته  ورزشی کنند و یا چه تمریناتی داشته 
باشند تا بتوانند به موفقیت و سطح قهرمانی برسند. هر 
سنی باتوجه به شرایط ذهنی و جسمانی بدنی نیاز به 

تمرینات خاص خود دارد.
وی با بیان اینکه در سنین کودکی باید تمرکز خود بر 
روی این مسئله بگذاریم که کودک خود نوع بازی را 
انتخاب کنند، می افزاید: اینکه خانواده ها دوست دارند 
هر  یا  شود  بسکتبالیست  یا  فوتبالیست  آن ها  فرزند 
به  کودکی  در سنین  را  آن  نمی توانند  دیگری،  رشته 

کودک القا کنند.
است،  کودک  استعداد  بعد  و  عالقه  عامل  مهم ترین   
بنابراین اگر از همان ابتدا حق انتخاب برای نوع بازی و 
یا فعالیت های ورزشی به کودک بدهیم باعث می شود 
که با عالقه وارد این حیطه شده و در ادامه نیز تداوم 
داشته باشد، اما زمانی که اجبار باشد دقیقا کار برعکس 
شده و موجب دلزدگی کودک می شویم و تمایل آن ها 
بنابراین  می شود،  بیشتر  مجازی  بازی های  سمت  به 
نوع رفتار والدین با کودکان در انتخاب بازی ها و رشته 

ورزشی بسیار مهم است.
تاثیر  بر  مبنی  والدین  سوال  این  خصوص  در  فانی 
در رشد کودکان می گوید:  فعالیت های سنگین  انجام 
فعالیت های سنگین برای رشد کودک ممانعتی ندارد، 
اگر اصول و استانداردها رعایت شود، در واقع یکسری 
فعالیت ها که با وزن کودک انجام می شود بسیار مفید 
و موثر است و در رشد استخوانی و جسمانی آنها تاثیر 
انجام  است،  اصول  رعایت  مسئله  مهم ترین  اما  دارد، 
فعالیت های کار با وزنه برای کودکان مضر است، اما اگر 
تمام شرایط و مقدماتی که برای ورزش کودک مناسب 
است در نظر گرفته شود مفید است و این اشتباهاتی 
که عوام آن را بیان می کنند، شدت و نوع فعالیت برای 
کودکان مهم است و باید تحت نظر مربیان متخصص 
اما آنچه ما می بینیم و برای نسل آینده  انجام شود، 
بسیار خطرناک است، چاقی رو به افزایش در کودکان 
برای سالمتی  کند  پیدا  ادامه  روند  این  اگر  که  است 

جامعه خطرناک است.
مراقب آسیب های دوران کودکی باشیم

ورزشی  شناسی  آسیب  زاده_کارشناس  دیلمی  مریم 
نوع  و  کودکان  در  فعالیت  شروع  خصوص  در  نیز 
می گوید:  شود،  ایجاد  است  ممکن  که  آسیب های 
بهتر است کودکان تا قبل از ۷ سالگی بازی هایی که 
حس رقابت به آن ها القا نمی کند، داشته باشند. انجام 
فعالیت هایی که آموزش آن ها با دیدن انجام می شود؛ 
تعادل  حفظ  و  جهش  دویدن،  پریدن،  مثل  کارهایی 
فعالیت هایی که جنبه مسابقه  انجام  باشند،  داشته  را 
و رقابت دارند در سنین پایین سبب افزایش استرس 
کودکان شده و در ادامه آسیب های جسمی و روحی 
به دنبال دارد و حتی در بسیاری از موارد که با شدت 
زیاد همراه است می تواند کاهش عمر ورزشی فرد را به 

همراه داشته باشد.
وی ادامه می دهد: بهتر است در زمان انتخاب فعالیت 

توانایی  جثه،  سن،  مثل  مواردی  کودکان  مناسب 
برای  بگیریم،  نظر  در  را  کودکان  عالقه  و  فیزیکی 
برخوردی  غیر  های  رشته  نیز  سال   ۱۰ زیر  کودکان 
و کم آسیب مناسب است، چراکه مشخص شده بیشتر 
نوجوانی  و  کودکی  سنین  در  شده  ثبت  آسیب های 
مربوط به شکستگی ها و کوفتگی ها است که ۲۱ درصد 
به ورزش است.  به شکستگی ها مربوط  آن ها مربوط 
توجه نکردن به بحث گرم کردن و سرد کردن نیز یکی 
از عوامل موثر در ایجاد آسیب دیدگی در کودکان است 
که تمایلی به انجام آن ندارند و توصیه و آگاهی دادن 

به آن ها می تواند کمک کننده باشد.
است  معتقد  ورزشی  آسیب شناسی  کارشناس  این 
تشخیص زودهنگام ناهنجاری های حرکتی در کودکان 
اصالحی  حرکات  مداخالت  اثربخشی  به  می تواند 
ناشی  ثانوی  آسیب های  از  آن  بر  عالوه  و  کند  کمک 
از  است کودکان  بهتر  نیز جلوگیری کند، پس  آن  از 
از طرفی  باشند،  ناهنجاری های قامتی تحت نظر  نظر 
آموزش وضعیت های بدنی و الگوهای حرکتی در قالب 
بسیار  کودکی  سنین  در  هدفمند  حرکتی  بازی های 
ناهنجاری های  با اهمیت است، حتی در کودکانی که 
شدید اسکلتی ندارند با علم بر اینکه حرکات اصالحی 
برای سنین کودکی خیلی راحت و جذاب نیست، همراه 
بودن این حرکات همراه با بازی می تواند جذاب بودن 
و مفرح بودن این تمرینات را در کودکان و نوجوانان 

بیشتر کند.
دیلمی زاده می گوید: فعالیت های بدنی و ورزش برای 
کودکان مزایای زیادی هم از نظر بدنی و هم از لحاظ 
همچون  مزایایی  داشت،  خواهد  اجتماعی  و  ذهنی 
استحکام عضالت و استخوان ها، بهبود فعالیت قلب و 
عروق، جلوگیری از افزایش وزن و چاقی، بهبود روابط 
نفس،  به  اعتماد  افزایش  و  استرس  کاهش  اجتماعی، 
در  و  مزایا  این  به  باتوجه  رشد.  روند  و  خواب  بهبود 

بودن  همراه  و  آسیب  از  پیشگیری  نکات  گرفتن  نظر 
تمرینات با زمان استراحت کافی می تواند از جنب و 
سبک  و  داشت  مناسب  برداری  بهره  کودکانه  جوش 

زندگی مناسبی برای کودکان رقم بزند.
بازی های کودکانه، پایه گذار ارتباطات آینده

آرش نصر_ روان شناس ورزشی نیز بازی های کودکانه 
برای  را  کم  سنین  در  بدنی  فعالیت های  انجام  و 
به  پرداختن  دارد  اعتقاد  و  داند  می  کودکان ضروری 
فعالیت ها در شکل گرفتن شخصیت کودکان در  این 
آینده و نوع ارتباط آنها با دیگران، درون گرا یا برون 
گرا بودن آنها و حضور در فعالیت های تیمی و جمعی 

بسیار مهم است.
وی تصریح می کند: با توجه به شرایط زندگی امروزی 
و  کودکان  نشینی  خانه  که  اخیر  سال  دو  ویژه  به 
با  شده،  بیشتر  مجازی  فضای  به  آنها  های  وابستگی 
مدت  طوالنی  هستیم؛ حضور  روبرو  بسیار  مسئله  دو 
کودکان در خانه و در کنار والدین موجب بیشتر شدن 
برخوردها و تنش های بین کودکان و والدین می شود، 
برنامه  با  و  داشته  خوبی  برخورد  خانواده  اگر  البته 
ریزی و آگاهی از این فرصت استفاده کنند می توانند 
اوقات بسیار خوبی را در کنار کودکان خود داشته و به 
اصطالح بیشتر با آنها وقت بگذرانند و در بازی های آنها 

سهیم شوند.
وی ادامه می دهد: در کنار این مسئله، بودن در فضای 
مجازی و گذراندن زمان زیاد با گوشی و تبلت به بهانه 
درس یا بازی در روحیه کودکان تاثیرات منفی زیادی 
می گذارد، آنها را بی حوصله تر و کم تمرکز می کند، 
مکالماتی که کودکان با والدین و بزرگساالن در طول 
بازی انجام می دهند منجر به تقویت اتصاالت عصبی 
در قسمت های مختلف مغز می شود که برای یادگیری 

زبان حیاتی است.
نصر تصریح می کند: رشد و نمو کودکان رابطه بسیار 
مستقیمی با نوع ارتباطات آنها با والدینشان دارد و یکی 
از مهم ترین و اصلی ترین راه های توسعه و پیشرفت 
این روابط از راه بازی کردن ایجاد می شود که این پیام 
را به کودکان می رساند که برایمان چقدر مهم هستید. 
زمانی که کودکان بدون قید و شرط در بازی شرکت 
دیگران  با  ارتباط  برای  الزم  مهارت های  با  کنند  می 

آشنا می شوند.
این روان شناس ورزشی می گوید: بازی در کودکان، 
توسعه مفهومی به نام تفکر واگرا را در آنها تشویق کرده 
که این مسئله به توانایی ایجاد ایده ها با کشف بسیاری 

از راه حل های ممکن اشاره می کند.
نصر اظهار می کند: انجام بازی های کودکانه موجب می 
کاهش  کرده،  پیدا  افزایش  کودکان  در  شود خالقیت 
استرس داشته باشند و به اعتماد نفس برسند که این 

عوامل خود در رشد شخصیت آنها بسیار موثر است.

بازی و تأثیر 
آن بر آینده 

کودکان

 وظیفه اصلی سازمان بهزیستی، تصمیم گیری در مورد 
انتخاب بهترین والدین از بین متقاضیان سرپرستی و 
نوجوانان  و  کودکان  برای  عالیه  منافع  حداکثر  تأمین 

بی سرپرست و بدسرپرست است.
به  تسنیم،  خبرگزاری  های  رسانه  گروه  گزارش  به 
مانند  باید اطالعاتی  ابتدا  از جام جم، متقاضیان  نقل 
اطالعات خانوار و آدرس و نظایر آن را از طریق سامانه 
http://adoption. آدرس  به  فرزندخواندگی  ملی 

behzisti.net بارگذاری کنند.
داخل  در  کودکان چه  متقاضی سرپرستی  افراد  همه 
کشور و چه در خارج می توانند از طریق این سامانه، 
همه فرآیندها را از مرحله ثبت نام تا پایان به صورت 

الکترونیکی دنبال کنند.
و  ورود  که  باشند  داشته  توجه  باید  متقاضیان  همه 
ثبت نام در سامانه فرزندپذیری، درخواست اولیه بوده 
و هیچ گونه حقی را برای متقاضیان به وجود نخواهد 

آورد.
وظیفه اصلی سازمان بهزیستی، تصمیم گیری در مورد 
انتخاب بهترین والدین از بین متقاضیان سرپرستی و 
نوجوانان  و  برای کودکان  عالیه  منافع  تأمین حداکثر 

بی سرپرست و بدسرپرست است.
سازمان بهزیستی براساس مدارک شناسایی، تحصیلی، 
شغلی و مالی، پاسخ استعالم سازمان پزشکی قانونی و 
اداره تشخیص هویت، نظریه مشاوران و تطابق آنها با 
قوانین و مقررات جاری، راجع به صالحیت متقاضیان 
اظهارنظر می کند. بنابراین تکمیل هرگونه فرم و ارائه 
منظور کسب  به  بهزیستی صرفا  سازمان  به  اطالعات 
اولیه از متقاضیان است و این امر هیچگونه  اطالعات 
و  نمی آورد  وجود  به  بهزیستی  سازمان  برای  تعهدی 
مورد  متقاضیان  است در هر مرحله صالحیت  ممکن 

تایید نهایی قرار نگیرد.
است  ممکن  کشور،  بهزیستی  سازمان  گزارش  به 
صالحیت متقاضیان بعد از معرفی به مراجع ذیصالح 
قانونی از جمله پزشکی قانونی، اداره تشخیص هویت 
و مشاوران مورد تایید قرار نگیرد. اعتراض به این امر 
توسط متقاضیان مورد قبول سازمان بهزیستی نیست.

همچنین الزم است که خانواده متقاضیان از جمله پدر، 
مادر، خواهر و برادر متقاضی از تصمیم برای سرپرستی 
کودک یا نوجوان مطلع باشند. زیرا مخفی کاری در این 
خواهد  همراه  به  آنان  برای  را  بعدی  مشکالت  زمینه 
آورد. عالوه برآن دریافت خدمات مشاوره فرزندپذیری 
و دینی برابر ضوابط و مقررات سازمان بهزیستی الزامی 

است.

به موجب هماهنگی های بین بخشی سازمان بهزیستی، 
دادگاه خانواده، سازمان پزشکی قانونی و اداره تشخیص 
زمان بر  و  طوالنی  طبیعتا  سرپرستی  فرآیند  هویت، 

است. بنابراین متقاضیان باید همواره صبور باشند.
اما یکی از نکات مورد توجه این است که بیش از ۷5 
درصد متقاضیان، کودک شیرخوار یا کودکی حداکثر 
متقاضیان  اگر  حتی  بنابراین  می خواهند.  سال  دو  تا 
شرایط سرپرستی از نوزاد را داشته باشند، ممکن است 

الزم باشد انتظار بیشتری را متحمل شوند.
درصد   ۷۰ از  بیش  که  است  این  دیگر  جالب  نکته 
بنابراین  هستند.  دختر  نوزاد  خواهان  نیز  متقاضیان 
را  نوزاد  از  سرپرستی  شرایط  متقاضیان  اگر  حتی 
بیشتری  انتظار  باشد  باشند، ممکن است الزم  داشته 

را متحمل شوند.
انتظار  مدت  و  پرونده  تشکیل  که  داشت  توجه  باید 
نوجوانان  یا  به معنای تحویل کودک  لزوما  متقاضیان 
کودک  متقاضیان  از  بسیاری  نیست.  متقاضیان  به 
که  است  درحالی  این  می پذیرند.  را  سرپرست  بدون 
بهزیستی  سازمان  مراقبت  تحت  کودکان  درصد   85
بدسرپرست هستند. به آن معنا که آنها دارای پدر و 
مادر هستند. ضمن آنکه جهت واگذاری سرپرستی این 
گروه از کودکان به متقاضیان، مرجع قضایی باید نسبت 
به صالحیت یا عدم صالحیت والدین کودکان مذکور 

نیز اظهارنظر کند.
برخی کودکان تحت مراقبت سازمان بهزیستی دارای 
بیماری های جسمی و روحی یا دارای معلولیت هستند. 
دارای  کودک  پذیرش  بر  اصرار  متقاضیان  چنانچه 
سالمت کامل باشند، ممکن است امکان پاسخ مثبت 
به درخواست متقاضیان توسط بهزیستی وجود نداشته 

باشد.
تملیک بخشی از اموال به نفع کودک یکی از مسائلی 
است که به نظر برخی متقاضیان غیرمنصفانه می آید 
تحت  کودکان  یا  کودک  که  داشت  توجه  باید  اما 
ارث  از  سرپرستان،  تمایل  درصورت  حتی  سرپرستی 
محروم هستند. به همین منظور و جهت تأمین منافع 
مادی کودک تحت سرپرستی، متقاضیان باید به دستور 
دادگاه بخشی از اموال یا حقوق خود را به نفع کودکان 
به  تعهد  یا  تملیک  نوجوانان تحت سرپرستی خود  یا 
تملیک کنند.عالوه برآن، سرپرستان موظف هستند با 
نظر سازمان بهزیستی خود را نزد یکی از شرکت های 
سرپرستی  تحت  نوجوانان  یا  کودکان  نفع  به  بیمه 
خود تحت سرپرستی بیمه عمر کنند و از سوی دیگر 
تربیت کودک تحت  و  نگهداری  به  سرپرستان مکلف 

زندگی وی هستند.  هزینه های  پرداخت  و  سرپرستی 
سرپرستان،  به  شده  سپرده  کودک  در  است  ممکن 
امر  این  کند.  بروز  معلولیت  یا  ژنتیکی  بیماری های 

موجبی برای فسخ حکم سرپرستی نخواهد بود.
برابر قانون کودکان فاقدسرپرست )رها شده( یا کودکان 
بدسرپرست به متقاضیان سپرده می شود. اما چنانچه 
پس از سرپرستی والدین زیستی یافت شوند یا شرایط 
تقاضای  و  آورده  دست  به  را  خود  کودک  حضانت 
سرپرستی از کودک خود را داشته باشند؛ ممکن است 
مسترد  سرپرستان  از  کودک  صالح  دادگاه  دستور  به 

شود.
همچنین متقاضیان بعد از تحویل کودک، سرپرستان 
به  سریعا  را  خود  اقامت  محل  تغییر  گونه  هر  باید 
بهزیستی اعالم کنند و در غیراین صورت احتمال دارد 
عواقب حقوقی متوجه آنان خواهد شود. چنانچه بعد از 
تحویل کودک به هر دلیل وضعیت زندگی متقاضیان 
مانند علل ازدواج، طالق، ازدوج مجدد خود یا همسر، 
طالق، زندگی مستقل و جدایی از همسر یا فوت همسر 
ب تغییر یافت، باید موضوع را در اسرع وقت به اداره 

بهزیستی اعالم کنند.
آزمایشی،  ماهه   6 دوره  در  که  بدانند  باید  متقاضیان 
امکان اخذ یا اصالح شناسنامه کودک با نام سرپرستان 
وجود ندارد. بنابراین به دلیل عدم امکان صدور گذرنامه 
برای کودک در این مرحله، کشورها اجازه ورود کودک 
کودک  مصلحت  چنانچه  نمی دهند.  را  کشورشان  به 
جهت  بهزیستی  چالش،  این  رفع  برای  کند،  ایجاب 
دائم  و صدور حکم  آزمایشی  سرپرستی  دوره  کاهش 
اما در هرصورت تصمیم  با دادگاه تعامل خواهد کرد. 
با دادگاه است. درصورتی که دادگاه مدت آزمایشی را 
کاهش ندهد، متقاضیان باید در دوره 6 ماهه آزمایشی 
در ایران حضور داشته باشند. بنابراین باید آمادگی الزم 

را در این زمینه داشته باشند.
سرپرستی  دوره  در  کشور  از  کودک  خروج  برای 
جهت  مناسب  تضمین  باید  سرپرستان  آزمایشی، 
بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به 
دادستان بسپارند. اما اگر سفر برای کودک واجب باشد، 

الزامی نیست. صدور گذرنامه  سپردن تضمین مذکور 
از  بعد   – یا نوجوان تحت سرپرستی  و خروج کودک 
به موافقت سرپرست  صدور حکم سرپرستی - منوط 
منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس 
مصلحت،  رعایت  با  سازمان  کارشناسی  نظر  جلب  از 
گونه  هر  احتمالی  عواقب  می کند.  تصمیم  اتخاذ 
اظهارات خالف واقع و صحت مدارک ارائه شده به اداره 

بهزیستی در تمام مراحل متوجه متقاضیان است.
درباره  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  معاون 
در  کرونا  شیوع  اوایل  در  گفت:  فرزندخواندگی 
مواجه شد چون  تاخیر  با  فرزندخواندگی  روند  کشور 
در  فرزندان  با  متقاضیان  دیدار  اجازه  نمی توانستیم 
پروتکل های  رعایت  با  تدریج  به  اما  بدهیم  را  مراکز 

بهداشتی این امکان، فراهم شد.
حبیب اهلل مسعودی فرید افزود: در حال حاضر مشکلی 
و  ندارد  وجود  کشور  در  فرزندخواندگی  فرآیند  در 
اما  شود  می  انجام  مرسوم  روال  طبق  فرزندخواندگی 
تا آنجا که می شود، روندهای اداری آن غیرحضوری 

انجام می شود.
به گفته وی، در حال حاضر ۱۰ هزار فرزند در 68۰ 

مرکز شبه خانواده و شیرخوارگاه نگهداری می شوند.
به گزارش ایرنا، سامانه ملی فرزندخواندگی بهزیستی 
 http://adoption.behzisti.net آدرس  به  کشور 
از  بسیاری  و  شد  رونمایی  امسال  ماه  اردیبهشت  در 
مشکالت بوروکراسی در فرآیند فرزندخواندگی را رفع 
کرد زیرا با اجرای این سامانه فرآیند ثبت درخواست، 
های  پیگیری  و  کودک  معرفی  ارجاع،  رسیدگی، 

متقاضیان به شکل الکترونیکی انجام می شود.
به  مراجعه  با  توانند  می  فرزندخواندگی  متقاضیان 
را  خود  درخواست  بهزیستی،  فرزندخواندگی  سامانه 
و شوهر  و زن  فرزند  بدون  و شوهر  کنند. زن  مطرح 
دارای فرزند می توانند متقاضی سرپرستی از کودکان 
سازمان  پوشش  تحت  بدسرپرست  و  سرپرست  بی 
بهزیستی کشور باشند اما دختران و زنان بدون شوهر 
نیز براساس قانون جدید فرزندخواندگی از سال ۹8 نیز 

می توانند متقاضی فرزندخواندگی باشند.

شرایط فرزندخواندگی چیست؟

لبخند
 مشتری شکموی هتل، به رستوران رفت تا صبحانه بخورد. پیش خدمت پرسید:»برای صبحانه چی میل 

دارید قربان؟« مشتری گفت:»پنجاه تا تخم مرغ برایم نیمرو کنید!...
 برای من نوشیدنی چی می آورید؟« پیش خدمت 

گفت:»برای شما یک نوشیدنی خوب داریم:
هواشناسی اعالم کرده امروز صبح سیل می آید!

 مسافر تاکسی به راننده گفت:آقای راننده، شما
 می توانید اسم چندتا از شاعران مهم ایران بگویید؟

راننده گفت:»بله قربان... حافظ، سعدی، فردوسی،
 مولوی، عطار، خاقانی...« مسافر حرف راننده 

را قطع کرده گفت:»خیلی ممنون... می خواستم
 سر خاقانی پیاده شوم، اسمش را یادم رفته!

D ارتباط بین عفونت ادراری کودکان و کمبود ویتامین
آفتاب نیوز؛عفونت ادراری یکی از شایع ترین بیماری های عفونی در کودکان است و باکتری »اشرشیا کلی« با 

شیوع ۸۰ تا ۹۰ درصد، بیشترین علت ایجاد این عفونت است.
عفونت مجاری ادراری می تواند تاثیرات پایداری بر سالمتی داشته باشد و از جمله این تاثیرات می توان به 
آسیب پیش رونده کلیه و نارسایی کلیه، فشار خون، التهاب بافت داخلی قلب، التهاب مفاصل، شوک عفونی 
و عفونت خون و مننژیت اشاره کرد. در مردان نیز این عفونت می تواند مشکالتی مانند عفونت پروستات، 

التهاب مجاری دستگاه تناسلی و التهاب بیضه ایجاد کند.
ویتامین D نقش بسیار مهمی در تنظیم سیستم ایمنی دارد و تحقیقات اخیر نشان داده که ارتباطی بین 
افزایش میزان عفونت ادراری و کمبود ویتامین D وجود دارد. بر همین اساس پژوهشگران دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان با انجام یک مطالعه، کمبود این ویتامین و ارتباط آن را با عفونت ادراری در کودکان بررسی 

کردند.
برای انجام این مطالعه که به مدت یک سال از دی ماه ۱۳۹8 تا دی ماه ۱۳۹۹ در شهر کرمان انجام شد، ۱۳۱ 
کودک یک تا شش سال مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه 6۳ کودک با نشانه های عفونت ادراری و 
5۰ کودک سالم مقایسه شده و از نظر میزان گلبول های سفید خون، کراتینین خون، اوره، کلسیم، ویتامین 
D۳ و .... ارزیابی شدند.کودکان شرکت کننده در این مطالعه براساس میزان ویتامین D به سه دسته کمبود 
ویتامین D، ناکافی بودن ویتامین D و نرمال بودن ویتامین D تقسیم شدند. بررسی های این مطالعه نشان 
داد که سطح ناکافی ویتامین D با میزان شیوع عفونت ادراری ارتباط دارد. همچنین در این مطالعه مشخص 

شد که از نظر کمبود ویتامین D ارتباطی بین جنسیت دختر و پسر وجود نداشت.
پژوهشگران این مطالعه می گویند که سطح ناکافی ویتامین D می تواند به میزان عفونت ادراری کمک کند 
و مکمل ویتامین D می تواند یک گزینه کم خطر برای جلوگیری از عفونت ادراری باشد. پزشکان می توانند 

نقش اساسی در شناسایی افراد در معرض خطر، غربال گری، آموزش و درمان داشته باشند.
این محققان معتقدند؛ اگرچه تحقیقات بیشتری الزم است؛ ویتامین D می تواند بخشی از درمان افراد مستعد 

ابتال به عفونت ادراری و جمعیت بیمار در معرض خطر عفونت اکتسابی بیمارستانی باشد.
در انجام این تحقیق فاطمه خنامانی فالحتی پور، سعیده پرورش و مائده جعفری؛ پژوهشگران دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان مشارکت داشتند.

مطلب اموزشی
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به مناسبت گرامیداشت 
روز نابینایان

به گزارش خبرنگار ماازبندرجاسک ؛ به مناسبت گرامیداشت روز نابینایان اسحاق رئیسی بخشدار بخش لیردف به اتفاق مسئول 
بهزیستی و مسئول نمایندگی آموزش و پرورش این بخش از روستاهای  سطح کمبکی،براگ،کیدرباال و آبکوهی و با شورا های 
اسالمی و دهیاران و روشندالن دیدار و گفتگو کردند.

اختصاصی بندرجاسک

گتی شرق جاسک روستای در انتظار 
برق؛

فرسودگی ۲۱ کیلومتر و محرومیت 
۱۰ خانوار از شبکه برق

در  برق  توزیع  شبکه  فرسودگی  از  سال   ۳ گذشت  با 
جاسک،  شهرستان  شرق  لیردف  بخش  گتی  روستای 
همچنان ۱۰ خانوار در این روستا نیز از دسترسی به برق 

محروم باقی مانده اند.
به  زمینه  این  در  لیردف  بخش  گتی  روستای  دهیار 
خبرنگارماازبندرجاسک ؛ گفت : شبکه برق فشار متوسط 
داخلی  برق  شبکه  کیلومتر   ۵ و  کیلومتر   ۱۳ طول  به 
فشار ضعیف و ۳ کیلومتر شبکه برق فشار متوسط شامل 
تیر و سیم های برق روستا  فرسودگی های بسیاری در 

گتی می باشد.
در  بسیار  های  فرسودگی  وجود  با  افزود:  آغی  عبداهلل 
مجموع به طول ۲۱ کیلومتر در شبکه توزیع برق فشار 
متوسط و ضعیف در روستای گتی بخش لیردف، همچنان 
۱۰ خانوار در این روستا نیز از دسترسی و بهره مندی به 

برق محروم باقی مانده اند.
از  روستا  وضعیت  از  سال   ۳ گذشت  با  کرد:  عنوان  وی 
صورت  اقدامی  زمینه  این  در  ربط  ذی  مسئوالن  سوی 

نگرفته است.
گفتنی می باشد : روستای گتی با دارا بودن ۱۴۰ خانوار 
و ۵۰۰ نفر جمعیت در ۱۲ کیلومتری مرکز بخش لیردف 

شهرستان جاسک واقع شده است.

دیدار رادمهر با فرمانده پایگاه 
دریابانی جاسک

 
در  که  دیدار  این  ؛  خبرنگارماازبندرجاسک  گزارش  به 
فرماندار  شد،  برگزار  جاسک  شهرستان  دریابانی  پایگاه 
هفته  تبریک  ضمن  رادمهر  مهندس  جاسک  شهرستان 
مجموعه  زحمات  از  دریابانی  خدوم  نیروهای  به  ناجا 
و  زمینی  سر  آب های  امنیت  راستای  در  که  دریابانی 
سواحل در کنار مرزنشینان شبانه روز در تالش هستند با 

اهداء لوح  تقدیر و تشکر کرد.

اقدامی زیبا و ماندگار از سوی 
فرزندان حاج علی گرگیج

 به گزارش خبرنگارماازبندر جاسک ؛ در اقدامی ارزشمند 
کمک  به  گرگیج  علی  حاج  فرزندان  زیبا  و  شایسته   ،
آیندگان جاسک آمدند و با سازمان نوسازی و توسعه و 
هرمزگان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  و  مدارس  تجهیز 
تفاهم نامه ساخت یک دبیرستان دخترانه در شهرستان 

جاسک اقدام کردند.
تجهیزات  تمام  با  آموزشی  این فضای   : است  بذکر  الزم 
و امکانات توسط فرزندان نیک اندیش گرگیج ساخته و 
تحویل فرزندان جاسک خواهد شد جا دارد از این اقدام 
زیبای خانواده گرگیج  به نیابت از طرف مردم شهرستان 

جاسک تشکر میکنم .

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی از اقتدار زیادی برخوردار 

است
سیاسی  معاون  گمتیلی  احمد  همراه  به  رادمهر  محمد 
امنیتی و اجتماعی با فرمانده نیروی دریایی سپاه شهرستا

ن دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک ؛ مقام عالی شهرستان 
دریایی  نیروی  روز  گرامیداشت   ضمن  دیدار  این  در 
امروز  نیروي دریایي گفت:  سپاه  ویاد وخاطره شهیدان 
اقتدار،  از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی 
توانمندی و آمادگی های بسیار زیادی برخوردار بوده و 
این توانمندی ها مرهون هدایت ها و فرماندهی داهیانه 
امام خامنه ای)مدظله  و مدبرانه فرمانده معظم کل قوا، 

العالی( می باشد.
گفتنی است : در پایان این دیدار از تالش های فرمانده 
سپاه دریایی شهرستان جاسک و پرسنل توسط فرماندار 
شهرستان جاسک با اعطاء لوح یاد بود تشکر و  قدردانی 

شد

شماره واتساب : 09179652026 حیدری

خبـــر

نمایندگی روزنامه دریای اندیشه در شهرستان جاسک 
آمادگی دارد اخبار و عملکرد ادارات و نهادهای دولتی 
را  شهروندان  مشکالت  همچنین  و  خصوصی  بخش  و 

منعکس کند. تماس و واتساب:09173652496

عبدالمجید مرادی ـ جاسک حیدری ـ جاسک

امام جمعه شهرستان جاسک:

کودکان اساسی ترین عنصر برای ساخت جامعه سالم و فرهیخته اند 

وضعیت شهری جاسک نامطلوب است اگر چیزی به 
ما اضافه نمیشود آنچه که داریم ازبین نرود.

االسالم  ؛حجت  خبرنگارماازبندرجاسک  گزارش  به 
در  و  جاسک  شهرستان  جمعه  نماز  در  ذاکری  
مهدی  حضرت  یاران  های  ویژگی  اول  خطبه 
امام  و والیت  امامت  آغاز  به سالروز  توجه  با  )عج( 
را  مهدی  حضرت  یاران  های  ویژگی  »عج«  زمان 
امام حسن   : و گفت  بیان کرد  نمازگزاران  خدمت 
عسکری»علیه السالم« در روایتی فرمودند : مثله فی 

هذه االمه مثل الخضر و اهلل لیغیبن غیبه ال ینجو 
فیها من الهلکه اال من ثبته اهلل عزوجل علی القول 
بامامته و وفقهه للدعاء بتعجیل الفرج  دوران غیبت 
امام زمان»عج« دوران سختی است که نیاز به صبر 
و بصیرت دارد. وی درادامه سخنان خود و در پایان 
خطبه اول افزود : به همین خاطر ویژگی های یاران 
تقویت  در خودمان  تا  شود  بیان  »عج«  زمان  امام 

کنیم و انشا اهلل از منتظران واقعی حضرت باشیم.
ایمان  دارای  زمان»عج«  امام  یاران  ویژگی  اولین   

عمیق هستند و اعتقاد و باورشان نسبت به خدای 
یاران  ویژگی  دومین   ، است  زیاد  تعالی  و  تبارک 
امام زمان»عج« مانوس بودن با قرآن هست نه تنها 
در  قرآن  های  آموزه  بلکه  قرآن هست  قرائت  اهل 
، سومین ویژگی های  اعماق جانشان جریان دارد 
یاران امام زمان»عج« اهل عبادت و تضرع به درگاه 
الهی هستند شبها با خدای خود راز و نیا زدارند و 
یک دلی و صمیمیت یکی دیگر از ویژگی ها است 
یاران امام زمان»عج« در برابر سرزنش ها و تبلیغات 

دشمنان استوار هستند .
نماینده ولی فقیه در شهرستان جاسک در خطبه 
دوم با ذکر چند نکته یادآور شد : مهم ترین آمادگی 
برای  ایران  اتحاد است  با دشمن  امروز در مواجهه 
مذاکرات برجامی عجله ای ندارد امروز دنیای اسالم 
دچار محنت های بزرگی است و راه حل همه این 
محنت ها اتحاد اسالمی است جریان های وحدت 
ستیزی در کشور وجود دارد که باید نسبت به آنها 
هوشیار بود اصول مشترک زیادی در بین مسلمانان 
وجود دارد که باید به آنها توجه شود خدای واحد 
از  یکی   ، واحد  دشمن  واحد  کتاب  واحد  پیامبر 
عرصه های وحدت آفرین وحدت در همکاری های 
اجتماعی و امدادی است هم در مباحث کرونا و هم 

بینیم که همه  آمده می  بالیای طبیعی که وجود 
یک دل در کنار همدیگر حضور دارند در مقابل با 
دشمن باید به امت واحده اسالمی برسیم تا بتوانیم 

بر دشمنان غلبه کنیم .
وی با ذکرنکته دوم افزود : نماز جمعه خونین خان 
آباد تالش آمریکا برای احیای داعش در افغانستان 
آمریکایی ها با این تحلیل رسیده اند که تنها گروهی 
داشته  تهدید  برای دیگران  و  برای طالبان  که هم 
باشد و در عین حال سیاست های شکست خورده  
به  وجود  تمام  با  است  داعش  کند  دنبال  رو  آنها 
شهیدان نماز جمعه خان تبرتز تکریم می کنیم و 
لعن و نفرین ابدی را برای قاتالن مسببان این فاجعه 

عظیم خواستاریم .
برای  را  زمینه  :شفافیت  گفت  بعدی  درنکته  وی 
نظارت عمومی فراهم خواهد کرد در باب عدالت باید 

مطالبه گری به صورت منصفانه شکل بگیرد.
حجت االسالم ذاکری امام جمعه شهرستان جاسک 
مورد  در   : آخرگفت  ودرنکته  دوم  پایان خطبه  در 
مسئولین  »عج«  عصر  ولی  کوی  ورزشی  زمین 
شورای  و  کنند  پیگیری  جدی  طور  به  مربوطه 
اسالمی شهر در مورد نظارت بر عملکرد و انتخاب 

شهردار جدیت بیشتری به خرج دهند.

خبـــر

استاندار قطعا به توسعه سواحل مکران 
شتاب بیشتری می بخشند

این جلسه در دفتر مهندس رادمهر فرماندار شهرستان و با 
حضور اعضای شورای  شهرستان برگزار شد.

از  ابتدا  در  رادمهر  ؛  خبرنگارماازبندرجاسک  گزارش  به 
زحمات دکتر همتی در راستای توسعه سواحل مکران و 
پروژه های شهرستان  جاسک تشکر و برای ایشان آرزوی 
موفقیت کردند .در ادامه فرماندار شهرستان جاسک ضمن 
گفت:  هرمزگان،  استاندار   دوستی،  مهندس  به  تبریک 
مهندس دوستی فردی کامال آشنا به استان هرمزگان بوده 
و سابقه خدمت در این استان را دارد. وی سابقه درخشانی  
ستاره  گازی  معیانات  پاالیشگاه  بزرگترین  اندازی  راه  در 
در عرصه  وهم  چنین  بوده  در خاورمیانه   فارس  خلیج 
محرومیت زدایي اقدامات ماندگاری داشته و با ارتباطات  
به  میتوانند   قطعا   ، مجلس  ونمایندگان  وزرا  با  نزدیک 
پیشرفت استان هرمزگان و توسعه سواحل مکران شتاب 

بیشتری ببخشند.
در پایان رادمهر ضمن تبریک به اعضا شورا، تصریح کرد: 
شورا نمایندگان مردم هستند و به صورت مستقیم توسط 
مردم انتخاب شده اند و در جهت خدمت به مردم نجیب 
های  دستگاه  تمام  و  یکدیگر  با  باید  جاسک،  شهرستان 
اجرایی و نظارتی تعامل داشته باشند رمز موفقیت اتحاد 
و همدلی می باشد و با ایجاد این امر، می توانند مشکالت 
زیادی که در شهرستان و روستاها وجود دارد را باپیگیری 

های مستمر حل نمایند.

امنیت یکی از مهمترین مؤلفه های 
پیشرفت کشور است

 
مهندس رادمهرفرماندار شهرستان جاسک به همراه احمد 
سرهنگ  با  فرماندار  اجتماعی   سیاسی  معاون  گمتیلی 
حبیبی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان و سرهنگ علی 
بخشی جانشین فرمانده نیروی انتظامی دیدار و گفتگو کرد

.به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک ؛ رئیس شورای تامین 
انتظامی  نیروی  هفته  تبریک  ضمن  جاسک   شهرستان 
و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه تأمین نظم و 
امنیت، با اشاره به یکی از مهمترین مؤلفه های پیشرفت 
کشور، بیان کرد: وجود امنیت یکی از مهمترین مؤلفه های 
پیشرفت کشور است، نیروی انتظامی ضمن برخورداری از 
اقتدار و صالبت مثال زدنی همواره در کنار مردم و حافظ 
وظیفه  این  تحقق  برای  و  است  بوده  مردم  مال  و  جان 

سنگین و مهم با همه توان و جدیت تالش می کند.
نیروی  عملکرد  از  رضایت  ابراز  ضمن  رادمهر  مهندس 
انتظامی در شهرستان افزود:  ماموران جان بر کف نیروی 
را  خود  اقدامات  قانون  اساس  بر  و  هوشیاری  با  انتظامی 
کنند  زندگی  آرامش  در  همواره  مردم  تا  می دهند  انجام 

چراکه امنیت و آرامش در جامعه برقرار باشد.

مراسم تقدیر و آفرین گویی به 
مناسبت هفته کودک در جاسک

مراسم تقدیر و آفرین گویی به اعضاء موفق کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان شهرستان جاسک درهفته ملی 
نماینده   - اعضاء  مادران   - موفق  اعضاء  با حضور  کودک 
دفترحسین رئیسی نماینده مردم شرق هرمزگان درمجلس 
نماینده  عنوان  به  بخشدارمرکزی   - اسالمی  شورای 
فرماندار - روسای اداراِت حفاظت محیط زیست - گمرک و 

منابع طبیعی برگزار گردید.
اشرافی  ؛الهام  خبرنگارماازبندرجاسک  گزارش  به 
جاسکی رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
ودبیرکارگروه هفته ملی کودک شهرستان جاسک ضمن 
گرامی داشت یاد وخاطره نوجوان فداکارشهیدلندی گفت:

پرورش  کانون  ازاعضاموفق  تقدیر  و  گویی  آفرین  مراسم 
فکری باهدف پاسداشت تالشهای ارزشمندوهدفمنداعضا 
درمحل  کودک  ملی  زمانیسال۹۹-۴۰۰درهفته  بازه  طی 

کتابخانه کانون برگزارگردید.
امام جمعه شهرستان  والمسلمین ذاکری  حجت االسالم 
تبیین  و  کودک  ملی  هفته  تبریک  ضمن  جاسک 
زندگی،  خوش  کودکی،رنگ  خوش  هفته،حال  شعاراین 
گفت:کودکان مهمترین قشرازاقشارجامعه هستندتوجه به 
کودکان یعنی توجه به آینده ی روشن کشورعزیزمان ایران.

گفت:  جاسک  درشهرستان  فقیه  ولی  نماینده 
وخانواده  والدین  حمایت  مربیان،  استعدادکودکان،دانش 
برای موفقیت کودکان  امر،اضالع مهم  توجه مسئولین  و 
هستند، ماقدردان تالشهای آگاهانه مربیان کانون پرورش 
نسل  پرورش  و  اسالمی  ارزشهای  اعتالی  در  فکری 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  بااهداف  فرهیخته مطابق 

ایران هستیم.
درپایان مراسم بااهداتندیس، نشان شهیدلندی،بسته های 
فرهنگی و کارت هدیه ازاعضاموفق و والدین تقدیر به عمل 

آمد

و  هماهنگی  معاون  با  در جلسه  فرماندار جاسک 
اموراقتصادی وزیر کشور به بیان قابلیت ها، مسائل 

و مشکالت شهرستان پرداخت.
دکتر دین پرست معاون هماهنگی و امور اقتصادي 
شرق  پایدار  امنیت  شورای  دبیر  و  اي  منطقه  و 
های  پروژه  بازدید  از  بعد  و   کشور  وزیر  غرب  و 
توسعه سواحل که با حضور جمعی از مدیران کل 
استان و دکتر حیدري معاون اقتصادي استانداري 
مکران  سواحل  درخط  استان  شرق  فرمانداران  و 
در جلسه ای مشترک در محل سالن جلسه نفت 
گاز پایانه های نفتی کوه مبارک برگزار شد حضور 
داشت.به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک ؛ در این 
جلسه محمد رادمهر فرماندار شهرستان جاسک به 
بیان قابلیت ها و ظرفیت های کم نظیر و بی نظیر 

شهرستان جاسک پرداخت.
رادمهر فرماندار جاسک در این جلسه تصریح کرد: 
شهرستان جاسک یکی از شهرستان های مهم و 

استراتژیک کشور است
که دارای ظرفیت ها و قابلیت های بسیار مهمی 
آبزیان،  کشاورزی،  گردشگری،  های  حوزه  در 
و صیادی،  دریایی  های  پتانسیل  دریایی،  اقتصاد 
صادراتی است.رادمهر جاسک را به عنوان کریدور 

های  ظرفیت  به  و  کرد  یاد  المللی  بین  ترانزیت 
سه  بین  راهبردی  ثقل  مرکز  و  جاسک  صادراتی 
بلوچستان  و  و سیستان  کرمان  هرمزگان،  استان 

اشاره کرد.
نماینده عالی دولت در شهرستان جاسک  در ادامه 
خاطر نشان کرد: ظرفیت های مهم توسعه سواحل 
مکران درحوزه گردشگری و اقتصاد دریایی مثال 
زدنی است که بحمداهلل کارهای اساسی و زیربنایی 
بسیار ارزشمندی در این راستا در شهرستان انجام 

گرفته است.
وی گفت: با جذب سرمایه گذار در راستای طرح 
های سواحل مکران می توان هزاران شغل ایجاد 

نمود.
مهندس رادمهر مهمترین مانع توسعه در شهرستان 
جاسک را عدم واگذاری طرح ها در شعاع پنجاه 
و کار  به سرمایه گذاران  کیلومتری شهر جاسک 
موانع  این  باید  افزود:  و   برشمرد  بومي  افرینان 
سریعاً مرتفع گردد و نیروها و سرمایه گذاران بومی 
سرمایه  فرآیند  تا  گیرند  قرار  توجه  مورد  بایست 

گذاری برای سرمایه گذاران هموارشود.
از  دیگری  بخش  در  جاسک  شهرستان  فرماندار 
مردم  اراضی  تکلیف  تعیین  گفت:  خود  سخنان 

سواحل  توسعه  های  طرح  در  واقع  روستاهای  و 
مکران مهمترین مسئله ای است که به آن پرداخته 
نتایج خوبی در این زمینه  شده است و بحمداهلل 

حاصل گردیده است.
 فرماندار جاسک تصریح کرد: بنظر می رسد یکی 
مدیریت  عدم  نفتی  های  طرح  مهم  مشکالت  از 
واحد است لذا این طرح های عظیم نیازمند این 
است در قالب شهرک صنعتی یا منطقه ویژه نفتی 

با داشتن مدیریت واحد مورد توجه قرار گیرند.
فرماندار جاسک در بخش دیگری از سخنان خود 
توسعه  اعتبارات  ظرفیت  از  بایست  کرد:  اشاره 
زیرساخت های عمرانی،  بر  سواحل مکران عالوه 
اقتصادی و اجتماعی برای توسعه زیر ساخت های 

شهری و روستایی هم بکار گرفته شود.
محمد رادمهر انتقال آب به حوزه غرب شهرستان 
و  کرد  عنوان  مردمی  مهم  مطالبات  از  یکی  را 
گفت: الزم است موضوع مهم انتقال آب به حوزه 
غرب شهرستان در دستور کار جدی قرار گیرد و 
تامین اعتبار گردد.رادمهر در ادامه افزود: همچنین 
توسعه و مجهز کردن شش موج شکن شهرستان و 
پیگیری مصوبه رسمی گمرک گوکسر از مهمترین 
اعتبار  تامین  بحث  بایست  که  است  مهم  مسائل 

از دیگر مطالبات  ویژه دیده شود.وی  به طور  آن 
سواحل  پروژه  در  کار  نیروهای  جذب  مردمی، 

مکران، با اولویت نیروهای بومی را عنوان کرد.
اینکه  به  باتوجه  افزود:  ادامه  در  رادمهر  محمد 
به  توجه  هستند  پایدار  توسعه  اصلی  ضلع  مردم 
از مهمترین  یکی  پایدار  ایجاد شغل  و  مرزنشیان 
مطالبات مردمی است که بایست به آن توجه ویژه 

شود.
رادمهر در پایان یادآور شد: شغل اصلی مردم خط 
سواحل مکران صیادی است با رعایت قانون اعطای 
مجوزهای صیادی و آبزی پروری جهت اشتغال و 

معیشت مردم بایست تسریع گردد.

در جلسه فرماندارجاسک با معاون هماهنگی و اموراقتصادی وزیر کشورمطرح شد؛

ایجاد هزاران شغل با جذب سرمایه گذار در راستای طرح های سواحل مکران 

کارهای  فارس  خلیج  حوزه  و  هرمزگان  استان  در 
عظیم و شایسته ای در توسعه حضور و نقش  آفرینی 
اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  عزیزان 
صورت گرفته است که طبق گفته نماینده ولی فقیه 
در هرمزگان این حضور و حرکت ارزشمند نداجا را 

بویژه در سواحل مکران شاهد بودیم.
عبادی  محمد  االسالم  ایرنا؛حجت  گزارش  به 
دریایی  نیروی  فرمانده  با  اخیر  دیدار  در  زاده 
نیروی  حضور  اسالمی،  جمهوری  ارتش  راهبردی 
موجب  را  عمان  دریای  سواحل  در  ارتش  دریایی 
در  دریایی  نیروی  داشت:  بیان  و  دانست  برکت 
حضرت  کشتی  استقرار  مثل  جاسک  شهرستان 
به  طوفان  از  بعد  را  آرامشی  جودی  کوه  در  نوح 
منطقه و کشورهای همسایه می دهد و کشورهای 
همسایه هم به طور قطع این آرامش حضور نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی در سواحل مکران 

را احساس خواهند کرد.
حضور  افزود:   زاده  عبادی  محمد  االسالم  حجت 
نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسالمی در همه 
مسائل  در  هم  و  نظامی  اقتدار  اقتصادی،  ابعاد 
در  مکران  مناطق محروم حوزه سواحل  اجتماعی 

شرق هرمزگان  اثرگذار بوده است.
به  ما  مسووالن  که  پیامی  داشت:  بیان  وی 
کشورهای همسایه مخابره می کنند این است که  
حضور ما  در آب های آزاد و در منطقه در راستای 
تحقق امنیت دریایی در راستای تحقق منافع همه 

کشورهای همسایه است. 
می  امروز  ما  اظهارداشت:  بندرعباس  جمعه  امام 
که  دارند  را  طراحی  این  کشورهایی  کمتر  بینیم 
حرکت خود را به سمت آب های بین المللی آن هم 
در یک زمان طوالنی و با اقتدار مستقل به دور از 
نگاه های وابسته به نظام استکباری و آمریکا و برخی 
از کشورهای اروپایی که ذیل آمریکا حرکت های را 
می کنند، در آب های دنیا داشته باشند اما کشور 
مستقلی که بدون توجه به کشورهایی مثل آمریکا 
نقش آفرینی می کند در مقابل یک قدرت جهانی 
روشن  بسیار  آینده  یک  امیدبخش  قطع  طور  به 

برای همه ما باشد.
افزایش  با  داد:  ادامه  زاده  عبادی  االسالم  حجت 
ارتقای روحیه سلحشوری کارکنان  توان دفاعی و 
نیروی دریایی ارتش به پشتوانه میهن اسالمی مان 
و با تکیه بر مردم عزیزمان با تمام توان در مقابل 

ایم.نماینده ولی فقیه  نیروهای استکباری ایستاده 
در هرمزگان ابرازداشت: در راستای تحقق منویات 
ارتش جمهوری  نیروی دریایی  انقالب  رهبرمعظم 
آینده  و  کند  می  ایفا  را  راهبردی  نقش  اسالمی، 
جهان اسالم و آینده تمدن اسالمی در دنیایی که 
در آن قرار گرفتیم، در گروی همین حرکت های 
به  که  است  آن  مشابه  های  و حرکت  غرورآفرین 
حمداهلل نیروی دریایی پیشتاز و پیشگام در انجام 

ماموریت های بین المللی است.
دریایی  نیروی  ارشد  فرماندهان  به  خطاب  وی 
پیدا  ورود  که  اقتداری  این  با  امروز  گفت:  ارتش 
برای  را  زمینه  و  راه  که  هستیم  مطمئن  کردید 
تحقق منویات نظام جمهوری اسالمی در آب های 
بین المللی محقق خواهد کرد و این دور از دسترس 
اتفاق  امروز  خاورمیانه  در  قدرت  معادله  نیست، 
در  قدرت  معادله  این  خدا  بر  توکل  با  که  افتاده 

کشورهای فرامنطقه ای تغییر پیدا کرده است.
آب  امنیت  از  حفاظت  در  توانمند  دریایی  نیروی 

های داخلی و بین المللی
و  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی امروز این قدرت و 
توانمندی را دارد که حضوری مقتدرانه برای حفظ 
تا  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  کرانه های  امنیت 
و  داخلی  از آب های  ای  نقطه  و هر  اقیانوس هند 

بین المللی را داشته باشد. نیروی دریایی جمهوری 
ادوات  در  خودکفایی  از  ای  مرحله  به  اسالمی 
وتجهیزات و همچنین توانمندی و آمادگی باالیی 
رسیده هم اکنون حافظ بیش از سه هزار کیلومتر 
مرز آبی ایران و دفاع از منابع حیاتی و راهبردی 

کشور در مناطق مرزی است.
و ۲۳۷  هزار   ۲ از  مندی  بهره  با  هرمزگان  استان 
کیلومتر نوار ساحلی، ۱۴ جزیره و همچنین وجود 
فارس  خلیج  کرانه  در  کوچک  و  بزرگ  بندر   ۷۱
و دریای عمان، همواره به عنوان مهم ترین استان 
که  است  مطرح  ایران  در  ایران  دریایی  و  ساحلی 
این  ساحلی  و  دریایی  مرزهای  به  جدی  توجه 
منطقه بویژه سواحل مکران یک ضرورت اجتناب 

ناپذیر است.
استان  پهناورترین  عنوان  به  هرمزگان  همچنین 
زیست  تنوع  با  ۱۴جزیره  و  کشور  جنوب  ساحلی 
نیازمند  تجاری  و  گردشگری  مسکونی،  محیطی، 
حفظ حریم دریا، یکپارچه سازی سواحل و صیانت 

از این نعمت خدادادی است.
آری امروز امنیت مرزهای آبی و خاکی کشورمان 
بی  مرداِن  غیورمردی های  و  رشادت ها  مرهون  را 
قوا،  و  توان  تمام  با  روز  که شبانه  ادعایی هستیم 
مشغول حراست و حفاظت از کیان کشور هستند 

که باید به آنان خدا قوت گفت.

نیروی دریایی حضور پررنگی در سواحل مکران دارد

به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک ؛ محمد رادمهر 
فرماندار  شهرستان جاسک در آیین افتتاح پارک 
تشکر  و  کودک  ملی  هفته  تبریک  کودک،ضمن 
سایر  و  روستا  معتمدین  مردم،  کودکان  حضور  از 
مدیران حاضر در مراسم گفت: کودکان آینده سازان 
نیازهای  به  توجه  هستند  ایران  عزیزمان  سرزمین 
این قشر تضمین کننده جامعه ای سالم در آینده 
می باشد.رادمهر تصریح کرد: الزمه داشتن جامعه 
ی پویا و خالق،توجه به نشاط و سرزندگی کودکان 
از تالش بخشدار  ادامه  آن جامعه است.رادمهر در 

اندازی  راه  جهت  روستا  مردم  و  ،دهیار  مرکزی 
بوستان کودک روستای گنگان تشکرکرد.

شهرستان  مرکزی  بخشدار  آرمات،  آخر  در 
مساحت  به  درزمینی  پروژه  این  افزود:  جاسک 
۲۵۰۰مترمربع بااعتباری حدود ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۲ 
ریال ازمحل اعتبارات ارزش افزوده به بهره برداری 

رسید.
گفتنی است : به پیشنهاد فرماندار، روبان افتتاح این 
گنگان  روستای  کودکان  از  تن  دو  توسط  بوستان 

قیچی شد

 افتتاح بوستان کودکان در روستای گنگان
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 مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری؛ 

تامین هزینه تهیه و تزریق واکسن 
آنفلوانزا برای بازنشستگان کشوری

جلیلی از تامین هزینه تهیه و تزریق واکسن آنفلوانزا 
هزینه  گفت:  و  داد  خبر  کشوری  بازنشستگان  برای 
های اسناد از ابتدای مهر ۱۴۰۰ به بعد مشمول پرداخت 
و  بهداشت  وزارت  اعالم  به  توجه  با  و  بود  خواهد 
سازمان غذا و دارو، توزیع واکسن صرفا با ارائه کارت 

ملی انجام می شود.
صندوق  مدیریت  بهابادی  جلیلی  تقی  محمد 
اعالم خبر  با  استان هرمزگان   بازنشستگی کشوری 
تامین هزینه تزریق واکسن آنفلوآنزا برای بازنشستگان 
فصل  نزدیک شدن  به  توجه  با  کرد:  اظهار  کشوری 
واکسن  تزریق  لزوم  و  کرونا  بیماری  شیوع  و  سرما 
آنفلوانزا برای افراد با بیماری های زمینه ای و دارای 
سن باال، هزینه های مربوط به تهیه و تزریق واکسن 
میلیون  یک  سقف  تا  تزریق(  تا  ویزیت  )از  آنفوالنزا 
ریال )یکصد هزارتومان( برای هر بیمه شده، با ارائه 
قابل  حافظ  سازان  آتیه  بیمه  طریق  از  مستندات 

پرداخت است.

استفاده از ظرفیت خیرین برای 
خدمت رسانی بهتر به جامعه هدف 

بهزیستی

در آستانه فرارسیدن هفته وحدت ، سرپرست اداره 
کل بهزیستی هرمزگان در نشستی صمیمانه با مدیر 
و  دیدار  گامبرون  فارس  خلیج  نگین  شرکت  عامل 

گفتگو کرد.
دکتر ابراهیم حسن نژاد سرپرست اداره کل بهزیستی 
عامل  مدیر  کار  دفتر  در  حضور  با  هرمزگان  استان 
برگزاری  و  گامبرون  فارس  خلیج  نگین  شرکت 
نشستی صمیمانه با مهندس ناظمی ،  از نیکوکاران 
و حامیان جامعه هدف بهزیستی ، در زمینه گسترش 
راه های  مشارکت  خیرین و نیز استفاده از ظرفیت 
ها و منابع برون سازمانی برای خدمت رسانی بهتر به 

جامعه هدف بهزیستی  بحث و تبادل نظر کرد.
ابراهیم حسن نژاد  اظهار داشت :  خیرین از   دکتر 
افراد دغدغه مند جامعه هستند که نمی توانند  نسبت 

به مشکالت همنوعان خویش بی تفاوت باشند.
وی گفت : دستان  سخاوتمند خیرین و نیکوکاران 
بخش  التیام  و  نیازمندان  آالم  شفابخش  همیشه 

دردهای افراد کم توان است .

خبـــر
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی:

کشاورزی  و  صنایع،معادن  بازرگانی،  اتاق  رییس 
های  مصوبه  هرمزگان  های  گفت:بانک  هرمزگان 
فرادست از جمله کارگروه رفع موانع تولید را اجرا نمی 
کنند و بیشترین ضربه به تولید در استان از سوی بانک 

هاست.
نشستی  صفادر  اندیشه؛محمدرضا  دریای  گزارش  به 
نهم  دوره  در  بازرگانی  اتاق  شعار  کرد:  اظهار  خبری 
تمامی  که  معنی  این  به  است  بوده  شیشه ای«  »اتاق 
فعالیت های خود را به صورت شفاف به رسانه ها و مردم 
شریف هرمزگان نمایش می دهیم. اتاق بازرگانی امروز 
آن اتاق سابق نیست و در این راستا از تمامی همکارانم 

قدردانی می کنم.
وی افزود: زمانی که اتاق را تحویل گرفتیم در بین ۳۴ 
بازرگانی  اتاق  امروز جایگاه  و  بود  اتاق در جایگاه ۳۴ 
نزدیک  آینده ای  در  امیدواریم  است.   ۱۳ هرمزگان 

بتوانیم جزء ۱۰ اتاق برتر کشور باشیم .
کشاورزی   و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
هرمزگان با اشاره به رشد 2۰۰ درصدی در دوران کرونا 
تصریح کرد:  توانسته ایجاد دفاتر نمایندگی بندرلنگه، 
قشم، جاسک و میناب جهت جذب سرمایه گذار، صدور 
گواهی و جلوگیری از جعل اسناد گواهی مبدأ را در این 

دو سال داشته ایم.
ساعته صدور  کرد: خدمات 2۴  عنوان  صفا همچنین 
کردن  رجایی، سیستمی  بندر شهید  در  مبدأ  گواهی 
تمامی اطالعات مربوط به صدور گواهی مبدأ، نمایش 
آمار صادرات بر روی سایت اتاق بازرگانی که رشد ۹۸ 

درصدی به خصوص در صادرات به امارات، عمان، چین 
داشته، ازجمله کارهای صورت گرفته در 2 سال اخیر 

بوده است.
کشاورزی   و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
دوره   ۳۵ حدود   ۹۹ سال  در  کرد:  بیان  هرمزگان 
از ۵۰۰ ساعت دوره  بیش  برگزار کردیم که  آموزشی 
و نسبت  بوده  آموزش  نفر ساعت  از ۱2 هزار  بیش  و 
به سال قبل رشد ۳۰ درصدی داشتیم. از ابتدای سال 
که  کردیم  برگزار  آموزشی  دوره   ۱۹ تاکنون   ۱۴۰۰
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۰ درصدی 
تعداد ۱2 کمیسیون  اینکه   بیان  با  داشته است. وی 
تخصصی با توجه به نیازهای استان شکل گرفته است 
اظهار داشت: کمیسیون ها به عنوان بازوان مشورتی اتاق 
برای خروج بخش خصوصی از مشکالت عمل می کند.

این مسئول ادامه داد: با توجه به پتانسیل های فراوان 
در هرمزگان ۹ تشکل در زمینه های مختلف اقتصادی 
جهت  در  نیز  قابل توجهی  حمایت های  و  شده  ایجاد 

تأمین رفاه تشکل های زیرمجموعه انجام شده است.

صفا خاطرنشان کرد:  مرکز داوری اتاق بازرگانی دارای 
اختالفات  به  رسیدگی  برای  اختصاصی  صالحیتی 
تجاری و اقتصادی است  که در همین راستا کارگروهی 
فقره  و ۱۹  دادیم  داوری شکل  مرکز  توسعه  با هدف 
تفاهم نامه با اتحادیه ها و صنوف مختلف منعقد کردیم.

وی اظهار کرد: افرادی که در پارلمان بخش خصوصی 
این  خوشبختانه  و  ندارند  مالی  دریافت  هیچ  هستند 
تحوالت خوبی شده  دچار  اخیر  در سال های  پارلمان 
است.  از زمانی که کار خود را آغاز کردیم تنها ۵۴۸ 
کارت بازرگانی در استان موجود بود که امروز به هزار و 

۶۰۰ کارت رسیده است.
کشاورزی   و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
هرمزگان بیان کرد: در زمینه کارهای عام المنفعه برای 
ساختمانی  نزدیک  آینده ای  در  بازرگانی  اتاق  استان، 
برای بخش تشکل های اقتصادی خریداری کرده و ۱۰ 
مدرسه خواهد ساخت و به نام بازرگانان استان به مردم 

هرمزگان هدیه خواهد کرد.
صفا با اشاره به اینکه  هرمزگان در درآمدزایی پنجمین 

استان کشور است اما در زمینه محرومیت نیز در رتبه 
سوم قرار دارد. امیدوارم این آمار با حضور آقای دوستی، 
دردآشنای  جدید  باشد.استاندار  داشته  فاحشی  تغییر 
تولید است و با تجربه خود می تواند استان را به رونق 

اقتصادی برساند. 
کرد:  تصریح  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  صفا 
محدودیت های کارشناسی نشده با وضع مقررات آنی 
به  اجرا  هنگام   ، ارز  برگشت  و  واردات  و  صادرات  در 
مانعی برای فعالیت های تجاری واقتصادی تبدیل می 

شود.
اجرای  در  هرمزگان  استاندار  سابقه  به  اشاره  با  وی 
 ، فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  مانند  بزرگی  پروژه 
با  اظهار داشت:آشنایی نماینده عالی دولت در استان 
حوزه صنعت وتولید، فعاالن این عرصه ها را به کاهش 

مشکالتشان امیدوارکرده است.
رییس اتاق بازرگانی استان اختصاص یارانه در حامل 
راهکارهای  از  یکی  را  تولیدکنندگان  به  انرژی  های 
با  تواند  می  هرمزگان  استاندار  که  دانست  موثری 

پیگیری آن به بخش تولید و صنعت کمک کند.
وی  گفت: در پایان دوره هشتم ، اتاق بازرگانی استان 
بین ۳۴استان کشور آخرین جایگاه را داشت که اکنون 
به رتبه سیزدهم رسیده و برای کسب رتبه های بک 

رقمی هدف گذاری کرده ایم.
رییس اتاق بازرگانی کمک به ساماندهی تعاونی های  
مرزنشینان، ایجاد مشاغل پایدار، برگزاری نشست های 
و  صادرکنندگان  و  فرمانداری ها  با  ای   ودوره  منظم 
بررسی مشکالت را بخش دیگری از فعالیت های انجام 

شده دانست .
وی خاطرنشان شد : عملکرد  صادراتی اعضای اتاق به 
صورت ماهانه در پورتال )سایت( اتاق بازرگانی منتشر 
درصدی     ۹۸ رشد  بخش  این  آمارهای  که  شود  می 
از  دیگر  تعدادی  و  چین  عمان،  امارات،  به  صادرات 

مقاصد تجاری را نشان می دهد.
مورد  پزشکی  کاالهای  ریال  ۳۰۰میلیارد  خرید  صفا، 
نیاز دوران کرونا برای مراکز درمانی استان را اقدامی در 

راستای مسوولیت های اجتماعی معرفی کرد.
به  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  مسئول   این 
بازرگانی به ساخت ۱۰ مدرسه در استان و  اتاق  عزم 
نام گذاری آنان به نام بازرگانان مطرح و فقید هرمزگان 
اشاره و اظهار داشت: برنامه ساخت درمانگاه خیریه نیز 

در دستور کار داریم.
رییس اتاق بازرگانی بندرعباس با بیان این که این اتاق 
سابقه ۸۰ ساله دارد، عنوان داشت: از سال ۱۳۱۱ که 
فعالیت اتاق بازرگانی بندرعباس آغاز شد در کشور فقط 
۳ اتاق بازرگانی ایجاد شده بود و بازرگانان این منطقه 

نقشی دیرینه در توسعه داد و ستد با دنیا داشته اند.
وی در پایان  تصریح کرد: ساختمان جدید اتاق بازرگانی 
تلفیقی از یک سازه سنتی و مدرن است که بزودی به 
نیز  بندرلنگه  و  قشم  در  رسید.  خواهد  برداری  بهره 
دفاتری خریداری شده است و در کیش نیز با وجود ۱۰ 
سال فعالیت، هنوز مستأجریم که برنامه داریم تا آنجا 
نیز با تجمیع منابع، ساختمان مناسبی خریداری کنیم.

بانک هاقراردادها را 
الکترونیکی کنند

ملیحه قاسمی 

از خبرگزاری صدا  نقل  به  و  اندیشه  به گزارش دریای 
وسیما مرکز خلیج فارس؛ گالیه های گاه و بیگاه مردم 
بویژه ورزشکاران از وضعیت این طرح ملی هم نتوانسته 

است در روند ساخت آن تغییری ایجاد کند.
آن ها می گویند: ده سال انتظار ۳۰۰ هزار نفر از مردم 
هزار  ده  ورزشگاه  یک  ساخت  برای  میناب  شهرستان 
نفری، انتظار بی جایی نیست. جواد احمدی فوتبالیست 
پیشکسوت مینابی می گوید: شهر میناب از نظر ورزشی 
می گوید:  هم  مینابی  دیگر  ورزشکار  است.  شده  رها 
قولی  جوانان  این  به  که  است  رفته  یادشان  مسئوالن 

داده اند.
که  مینابی  ورزشکاران  از  نسب  هاشم  موسی  سید 
اکنون رئیس شورای اسالمی این شهر است، می گوید: 

شهرستان میناب فاقد ورزشگاه استاندارد است.
وضعیت ورزش در میناب

  میناب دومین شهر بزرگ هرمزگان است که به گفته 
رئیس اداره ورزش و جوانان این شهرستان، ۳۱ هیات 

ورزشی دارد.
بیش  را  پوشش  تحت  ورزشکاران  شمار  نظامی  جواد 
از ۸ هزار نفر اعالم می کند و می گوید: به رغم شرایط 
کرونا در دوسال اخیر ورزشکاران مینابی توانسته اند در 
رقابت های استانی، کشوری و جهانی به ترتیب ۱۸۰، ۶۷ 

و ۷ مدال کسب کنند.
وی از حضور ۸ تیم مینابی فعال در رقابت های کشوری 
هم نام می برد و می گوید: ۹ تن از جوانان این شهرستان 
در رشته های مختلف ورزشی، لباس ملی به تن دارند. 
آرش احمدی طیفکانی یکی از این ورزشکاران است که 

بار ها رکورد گینس را شکسته است.
نظامی می گوید: به رغم تالش هایی که انجام شده است، 

زیر ساخت های ورزشی شهرستان میناب کافی نیست.
امینی  شهید  ورزشگاه  شهرستان،  این  ورزشگاه  تنها 
است که آغاز ساخت آن به قبل از انقالب برمی گردد و 

مشکالت زیادی دارد.
وعده ای که محقق نشد

ورزشگاهی  ساخت  به  مینابی  ورزشکاران  امید  چشم 
به آن ها داده،  را  مناسبی که دولت دهم قولش  نسبتاً 
سابق  استاندار  که  ورزشگاهی  است.  شده  دوخته 
هرمزگان می گوید: در این مدت ده سال متاسفانه اعتبار 

خاصی به آن اختصاص نیافته است.
پروژه،  این  روند  از  بازدید  در  هرمزگان  سابق  استاندار 
در  که  طوری  به  دارد  پری  دل  و  است  ناراضی  بسیار 
کلمه  از  بار  چهار  سخنانش،  اول  دقیقه   ۴ همان 

»متاسفانه »استفاده می کند.
همتی از پیگیری هایش با وزیر ورزش و جوانان در دولت 

گذشته برای به ثمر رسیدن این طرح ملی می گوید و 
می افزاید: در این دو سه سال اخیر پیگیری های زیادی از 
طریق وزیر ورزش و جوانان داشتیم، اما متاسفانه وزارت 
ورزش و جوانان که این پروژه را در دست گرفته عملکرد 

خوبی در استان هرمزگان نداشته است.
کمی به عقب بر می گردیم

  2۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، زمانی که استاندار به خبرنگاران 
گفت: مرحله نخست ورزشگاه ده هزار نفری میناب هفته 
دولت افتتاح می شود و حاال یکسال و ۵ ماه از این وعده 

گذشته است و از افتتاح خبری نیست.
حسین رئیسی نماینده میناب، رودان، جاسک، سیریک 
و بشاگرد در مجلس شورای اسالمی هم هشتم تیرماه 
۱۳۹۹ گفت: ورزشگاه ده هزار نفری میناب که یک دهه 
از آغاز شروع به ساخت آن می گذرد هنوز تکمیل نشده و 
باید هرچه سریعتر نسبت به اتمام این پروژه اقدام شود.

نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسالمی حاال 
از خلف وعده ها گله می کند و می گوید: به لحاظ اینکه 

این طرح بزرگترین پروژه ورزشی حوزه انتخابیه ما بود، 
جوانان  و  ورزش  سابق  وزیر  با  اختصاصی  صورت  به 
دیدار داشتیم و سلطانی فر قول داد که دهه فجر سال 
اما  برسد،  برداری  بهره  به  ۹۹ مرحله نخست ورزشگاه 

متاسفانه این قول، محقق نشد.
حسین رئیسی می افزاید: مدیر شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان هم برای افتتاح 
مرحله نخست این طرح در اواخر سال ۹۹ قول داد، اما 

به آن عمل نکرد.
مشکل کجاست؟

۱- نبود نظارت
  جواد احمدی ورزشکار و پیشکسوت مینابی که سه 
دوره رئیس هیات فوتبال شهرستان میناب بوده است، 
می گوید: وقتی کلنگ طرح مهمی مانند ورزشگاه ۱۰ 
باید همه جوانب آن  به زمین زده می شود  نفری  هزار 

سنجیده شود.
وی که سابقه ۵۰ سال فعالیت ورزشی دارد مهمترین 

مدیران  فعالیت  و  طرح ها  بر  نظارت  نبود  را  مشکل 
شهرستانی عنوان می کند و می افزاید: نظارت بر اجرای 
درست برنامه ها شامل تالش برای تخصیص اعتبار الزم، 
آن  رفع  برای  ریزی  برنامه  و  مشکل  علت  کردن  پیدا 

هم می شود.
۲- عدم پیگیری

 حسین رئیسی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس 
عدم  اصلی،  دالیل  از  یکی  می گوید:  اسالمی  شورای 
پیگیری جدی برای به ثمر نشستن این طرح بوده است.

که  بود  پیگیری هایی  مانند  پیگیری ها  گذشته  در  اگر 
در یکسال اخیر انجام شد، طرح حتماً زودتر به نتیجه 

می رسید.
سخنان این نماینده مجلس واقعاً قابل تامل است

یک  اعتبار  با   ۹۱ سال  در  آن  ساخت  که  ورزشگاهی 
میلیارد و سیصد میلیون تومان و مدت قرار داد ۳۶ ماه 
آغاز شد، حاال چند برابر این اعتبار باید باشد تا به بهره 

برداری برسد؟

مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان به این سئوال 
برای  می گوید:  امیاری  محمودرضا  می دهد.  جواب  ما 

اتمام پروژه حدود ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی می افزاید از سال ۱۳۹۳ به دلیل تامین نشدن اعتبار، 

ساخت این ورزشگاه متوقف شده است.
۳- تحریم

  نماینده اسبق مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی، اما معتقد است به دلیل تحریم هایی که در سال 
۹2 پیش آمده اعتبار الزم به این پروژه تخصیص پیدا 

نکرده است.
اولیه  و  رسمی  کار  می گوید:  هاشمی  عبدالکریم  سید 
 ۹۱ سال  از  ما  پیگیری های  براساس  طرح  این  اجرای 
آغاز شد که پس از تجهیز کارگاه، گودبرداری زمین و 

مقدمات ساخت جایگاه تماشاچیان هم فراهم شد.
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  نظامی  جواد 
برای ساخت  به کار دوباره  میناب هم می گوید: شروع 
ورزشگاه در سال ۹۸ با تحریم های ظالمانه همزمان شد 
و قیمت های مصالح باال رفت و تامین هزینه ها مشکل 

شد.
۴- تاخیر کارفرما در تامین اعتبار

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 
اماکن  می گوید: کارفرما که شرکت توسعه و نگهداری 
ورزشی وزارت ورزش و جوانان بوده مطالبات پیمانکار 

را پرداخت نکرده است.
حسین رئیسی می افزاید: این تاخیر موجب ضرر و زیان 
این  محاسبه  در حال  مشاور طرح  و  پیمانکار شده  به 
تاخیر است که پس از محاسبه مبلغ و پرداخت کارفرما، 

کار ادامه یابد.
با  نیز  میناب  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
توسعه  شرکت  که  کارفرما  می گوید:  موضوع  این  بیان 
و نگهداری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان است، 
کار مناقصه را انجام داد و سال ۹۸، پس از چندین سال 
توقف پروژه، برای مرحله نخست ساخت این ورزشگاه 

مبلغ ۸ میلیارد تومان اعتبار هم تامین شد.
جواد نظامی می گوید: قرار شد پیمانکار، مرحله نخست 
ورزشگاه را تا 2۴ ماه تحویل دهد، اما اعتبار الزم بموقع 

در اختیار شرکت پیمانکار قرار نگرفت.
را می توان مهمترین مشکل  اعتبار  دیر پرداخت شدن 
پیمانکار  شرکت  مدیرعامل  که  چرا  دانست  طرح  این 

بیشتر از هر کس دیگر بخاطر آن گله مند است.
ایلخانی از وضعیت عجیب و غریب این پروژه می گوید و 
می افزاید: از فروردین ۹۸ که قرارداد ساخت بسته شد تا 

مرداد همان سال، زمین در اختیار شرکت قرار نگرفت.
وی می گوید: اعتبار اولیه را ۷ ماه بعد از انعقاد قرار داد 

دریافت کردیم.
مدیر عامل شرکت از تالش مسئوالن استانی تشکر و از 
آنچه سنگ اندازی برخی ها در وزارت ورزش و جوانان 
می نامد، گله می کند و می گوید: به رغم تاخیر کارفرما و 
افزایش قیمت ها پای کار هستیم و اگر اعتبارات بموقع 
در اختیار ما قرار گیرد و تاخیرات درست شود، می توانیم 

در مدت ۵ ماه فاز اول را تحویل دهیم.
او شرطی می کند که بنابر آنچه در طول ده سال به سر 

این پروژه آمده است، تحقق آن بعید است.
راهکار ها

طرح های  شدن  اجرایی  برای  راهکار  مهمترین  الف.    
نیمه تمام و بزرگ این است که طرح را به چند مرحله 
تقسیم کنند و در مدت های مشخص یک فاز را به بهره 

برداری برسانند.
روشی که استاندار سابق هرمزگان می گوید در ساخت 
ورزشگاه ده هزار نفری میناب هم اخیراً از آن استفاده 

شده است.
ب. تامین اعتبار مناسب با این طرح می تواند مهمترین 
راهکار برای هدر نرفتن سرمایه هزینه شده فعلی باشد.

و  موضوع  این  به  هرمزگان  جدید  استاندار  ورود  ج. 
اختصاص اعتبار مناسب استانی با توجه به شرایط ویژه 
طرح هم می تواند در به ثمر رسیدن این کار مؤثر باشد.

د. کمک نیکوکاران بویژه صنایع غرب استان هرمزگان 
به امر ورزش استان و به طرح های ملی ورزشی که نیمه 

تمام مانده است هم می تواند راهگشا باشد.
نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسالمی نیز 
از تاکید بر تسریع در ساخت این ورزشگاه در دیدار با 
وزیر ورزش و جوانان در دولت سیزدهم خبر می دهد 
چمن  و  انجام  زیرسازی  از  بخشی  اکنون  می گوید:  و 

مصنوعی هم خریداری و وارد استان شده است.
حسین رئیسی از هزینه شدن حدود ۴ میلیارد تومان 
و  ورزش  مدیرکل  اما  می دهد،  خبر  کار ها  این  برای 
این  بردار  بهره  اداره  رئیس  بعنوان  هرمزگان  جوانان 
طرح ملی می گوید: تاکنون مبلغ سه میلیارد تومان از 
۸ میلیارد تومان قرارداد، به پیمانکار پرداخت شده است.
امیاری می گوید: اعتبار مورد نیاز جهت اتمام فاز اول ۱۵ 

میلیارد تومان است.
پیست  و  مصنوعی  را چمن  ورزشگاه  این  اول  فاز  وی 
بهداشتی  سرویس های  رختکن،  میدانی،  و  دو  خاکی 
بازیکنان، فنس کشی و سیستم روشنایی اعالم می کند 
شامل  اعتبار  تامین  از  بعد  بعدی  فاز های  می گوید:  و 
تماشاچیان،  سکو های  استاندارد،  روشنایی  دکل های 
سرویس های بهداشتی برای تماشاچیان و محوطه سازی 

خواهد بود.

ورزشگاهی به وسعت دولت ها در میناب
کلنگ ساخت ورزشگاه ده هزار نفری میناب حدود 10 سال پیش به زمین زده شد، با گذشت عمر سه دولت حتی مرحله نخست 

ورزشگاه به بهره برداری نرسید و ساخت آن حاال به میراثی برای دولت چهارم تبدیل شده است.


