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استاندارهرمزگان رئیس کل دادگستری هرمزگان:

با تعرض کنندگان به 
نیروی انتظامی برخورد 

قاطع خواهد 

اینستاگرام :

2 2
 توسعه دریا محور

 در دستور
 کار قرار دارد

هفته  نامه الکترونیکی

رییس مجمع نمایندگان اس�تان هرمزگان:

خواسته هرمزگانی ها برای کرسی های مدیریت کشوری محقق نشده است
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بندرعباس - اس��تاندار جدی��د هرمزگان 
گفت: توس��عه دریا محور در دس��تور کار 
من ق��رار دارد.به گ��زارش خبرنگار مهر، 
مهدی دوس��تی صب��ح دوش��نبه در آئین 
تودی��ع و معارفه اس��تاندار جدید و قدیم 
اس��تان هرمزگان، اظهار کرد: من با استان 
هرم��زگان غریبه نیس��تم و در بخش های 

نفت و بنادر هرمزگان فعالیت کرده ام.وی 
عنوان کرد: امیدوارم با همدلی و همفکری 
همه کنش��گران برای توس��عه استان گام 
برداریم.اس��تاندار هرمزگان ابراز داش��ت: 
توس��عه بر مبنای دریا در دستور کار قرار 
دارد و ظرفیت ه��ای زی��ادی در این حوزه 
وجود دارد.دوس��تی ابراز داشت: وظیفه ما 

برآورده کردن آرزوهای مردم است و باید 
برای حل مشکالت مردم گام برداریم.

وی تش��ریح کرد: در اس��تان هرمزگان با 
توس��عه نامت��وازن طرف هستیم.توس��عه 
در این اس��تان بر اس��اس صنایع سنگین و 
بزرگ اتفاق افتاده اس��ت که میزان هزینه 
اشتغالزایی برای ایجاد شغل در این صنایع 

زیاد است.اس��تاندار هرمزگان اظهار کرد: 
صنایع باید زنجی��ره ارزش افزوده خود را 
برای ایجاد اشتغال در استان توسعه دهند.

دوس��تی ابراز داش��ت: هرمزگان با وجود 
ظرفیت هایی که دارد نیازی به صدقه ندارد 
و با انجام اقدامات مختلف از آن ها استفاده 

خواهد کرد.

استاندارهرمزگان: توسعه دریا محور در دستور کار قرار دارد

کل  رئی��س   - بندرعب��اس 
دادگس��تری هرم��زگان گفت: 
افرادی که به مأموران انتظامی 
تع��رض کنن��د یا ب��ه اماکن و 
انتظامی  نی��روی  خودروه��ای 
خسارت بزنند، با برخورد قاطع 
و بدون اغماض دستگاه قضایی 

مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی 
صالح��ی در دیدار ب��ا دیدار با 
سردار جعفری فرمانده انتظامی 
اس��تان هرمزگان با اش��اره به 
نقش ب��ی بدیل نیروی انتظامی 
در مقابل��ه با جرای��م و تأمین 
امنیت جامعه، خاطر نشان کرد: 
نیروی انتظامی و دیگر اعضای 
تأمین استان هرمزگان  شورای 
م��ی توانند ب��ا به��ره گیری از 
ظرفیت ه��ای قانونی در جهت 
کش��ف جرایم س��ازمان یافته، 
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق و همچنین 

شناسایی عوامل اصلی و هدایت 
کنن��دگان این جرایم، دس��تگاه 

قضایی را یاری کنند.
وی در ادام��ه ب��ا تبیین جایگاه 
مهم تعامالت پلیس و دستگاه 
قضایی در پیشگیری از جرایم، 
از عملکرد نی��روی انتظامی در 
این خصوص ابراز رضایت کرد 
و یادآور شد: همکاری و تعامل 
سازنده نیروی انتظامی و دستگاه 
قضایی در حوزه های مختلف از 
جمله پیشگیری از وقوع جرایم 
و افزایش س��طح آگاهی مردم 
از طری��ق ارائه آم��وزش های 
همگانی، دستاوردهای خوبی به 

ارمغان آورده است.
عالی ترین مقام قضایی اس��تان 
هرم��زگان در ادامه ب��ا تأکید 
بر ل��زوم اس��تفاده از ابزارهای 
نوین در پیش��گیری از جرایم، 
گفت: بهره گی��ری از ابزارها و 

فناوری های نوین در پیشگیری 
و کش��ف انواع جرم، عالوه بر 
تقویت عملکرد نیروی انتظامی، 
نقش بسزایی در کاهش جرائم 
خواهد داشت و سبب می شود 
مردم احساس آرامش و امنیت 

بیشتری نمایند.
رئیس کل دادگس��تری استان 
هرم��زگان همچنین ب��ا اعالم 
حمایت قاطع از نیروی انتظامی 
به عنوان بازوی توانمند دستگاه 
قضایی، تأکید کرد: افرادی که 
ب��ه مأم��وران انتظامی تعرض 
کنند یا به اماکن و خودروهای 
نیروی انتظامی خسارت بزنند، 
با برخورد قاطع و بدون اغماض 
دس��تگاه قضایی مواجه خواهند 
ش��د.صالحی با اش��اره به اینکه 
اس��تان هرمزگان یک��ی از امن 
ترین اس��تان های کشور است، 
بیان داش��ت: با اقدامات ویژه 

دس��تگاه قضایی و تالش شبانه 
روزی نی��روی انتظامی اس��تان 
هرمزگان، فضای اس��تان برای 
فعالی��ت مجرمان ناامن ش��ده 
که این دس��تاورد مهم در سایه 
تعامل خوب و تشریک مساعی 

تحقق یافته است.
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه 
همکاری دو دس��تگاه قضایی و 
بس��یار خوبی  ثمرات  انتظامی، 
در ارائ��ه خدم��ت ب��ه مردم 
داش��ته، تصری��ح ک��رد: برای 
اینکه مبارزه فراگیر با جرایم و 
آسیب های اجتماعی در جامعه 
نمود عینی و اثربخش داش��ته 
باش��د، ارتباط تنگاتنگ نیروی 
انتظام��ی و دس��تگاه قضای��ی، 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است و 
این وح��دت و تعامل، محکمتر 

از همیشه ادامه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

با تعرض کنندگان به نیروی انتظامی برخورد قاطع خواهد 

میراث جرون

استاندار هرمزگان به داد 
مردم هشتبندی برسد

مین��اب - رئی��س ش��ورای اس��المی ش��هر 
هش��تبندی گفت: خودروهای حامل س��وخت 
قاچاق بی محابا در محور اصلی هش��ت بندی 
و میناب ج��والن می دهند و جان مردم را به 

خطر انداخته اند.
حجت االسالم محمد پورمحمدی در گفتگو با 
خبرنگار مهر در تشریح حادثه تصادف سواری 
س��وخت قاچاق عنوان کرد: عصر شنبه در پی 
وقوع س��انحه تصادف بین سواری پژو پارس 
با یک دس��تگاه س��واری پراید حامل سوخت 
قاچاق منجر به حادثه هولناکی ش��د. متاسفانه 
از تعداد و آمار کشته های این سانحه هولناک 
اطالعاتی در دس��ت نیست و موضوع در حال 

پیگیری است.
پورمحمدی تصریح کرد: ج��والن قاچاقچیان 
سوخت ماه هاست که به معضلی برای مردم 
منطقه توکهور و هشتبندی بوده و درخواست 
های مکرر مردمی برای ساماندهی خودروهای 

حامل سوخت بی سرانجام بوده است.
وی تصری��ح کرد: ش��ورای اس��المی ش��هر 
هش��تبندی ب��ه ص��ورت مس��تمر از طری��ق 
فرمان��داری خواس��تار برخ��ورد ج��دی ب��ا 
خودروهای حامل قاچاق س��وخت بوده است 
که متاسفانه در شورای تامین شهرستان اقدام 

عاجلی در این رابطه صورت نپذیرفته است.
رئیس ش��ورای اس��المی شهر هش��ت بندی 
خاطرنش��ان کرد: ج��والن آزادانه خودروهای 
حامل س��وخت قاچاق با سرعت بی محابا در 
مرکز شهر هشتبندی جان مردم به ویژه زنان 
و دانش آموزان را به شدت در معرض خطر 

جدی قرار داده است .
وی گفت: مردم و خانواده ها در محور ارتباطی 
هش��تبندی به میناب هنگام عزیمت به مرکز 
شهرس��تان با ترس و اضطراب شدید به دلیل 
جوالن بی س��ابقه خودروهای حامل س��وخت 

قاچاق خود را به مقصد می رسانند.
پورمحمدی گفت: مس��ئوالن ذیربط یا فروش 
س��وخت را در مناطق ساحلی آزاد کنند یا به 
طور قاطع با قاچاق س��وخت برخورد کنند تا 

جان مردم در امان باشد.
وی افزو: از اس��تاندار جدی��د هرمزگان انتظار 
است به صورت قاطع و جهادی در ساماندهی 
مس��اله قاچاق س��وخت ورود کنند تا یک بار 
برای همیشه شاهد ریشه کن شدن این معضل 

با بکارگیری ابزارهای قانونی باشیم .

۶۰ بیمار جدید کرونایی 
بستری شدند

بندرعباس - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: در شبانه روز گذشته ۶۰ بیمار 
جدید مبتال به کرونا در بیمارستان های استان 
بستری شدند و با این تعداد شمار کل بستری 
ها به ۲۰۱ نفر رس��ید.به گزارش خبرگزاری 
مه��ر، فاطمه نوروزیان با ذکر این نکته که ۶۰ 
بیم��ار جدی��د کرونایی در ی��ک روز اخیر در 
بیمارستان های هرمزگان بستری شدند، اظهار 
ک��رد: در ح��ال حاضر ۴۲ نف��ر نیز در بخش 
مراقبت های ویژه )آی. سی. یو( بیمارستان های 
هرمزگان بس��تری هس��تند و حال ۱۲ نفر از 
آن ها وخیم است.وی با ذکر این نکته که شمار 
کل بس��تری ها به ۲۰۱ نفر رسیده است، بیان 
داش��ت: در ۲۴ ساعت گذشته با جانباختن ۲ 
بیمار کرونایی دیگر در هرمزگان، ش��مار کل 
فوتی ها به ۲ هزار و ۴۰۱ نفر رسید.سخنگوی 
دانش��گاه علوم پزشکی هرمزگان ابراز داشت: 
جانباختگان یک مرد و یک زن در بازه س��نی 
۶۴ و ۷۳ از شهرستان های بندرعباس و رودان 
بود.نوروزی��ان با اش��اره به اینک��ه در همه ی 
شهرستان های هرمزگان موارد شناسایی مثبت 
و بستری کرونایی نسبت رو به کاهش است، 
گفت:، این درحالی است که در شهرستان های 
پارسیان، رودان و حاجی آباد در هفته گذشته 
نس��بت به ۲ هفته قبل کم��ی رو به افزایش 

است.
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پیشگیری از برداشت 
مخلوط در منطقه کوهین 
بخش مرکزی شهرستان 

بندرلنگه
رییس اداره منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
از  پیش��گیری  از  بندرلنگ��ه  شهرس��تان 
برداشت غیرمجاز مخلوط در کوهین خبر 
داد.به گزارش پایگاه اطالع رس��انی منابع 
طبییع��ی و آبخیزداری هرم��زگان ،علی 
مالیی ماران گفت : این اقدام در چارچوب 
م��اده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از 
جنگل ه��ا و مراتع که یک��ی از مهم ترین 
وظایف سازمانی یگان حفاظت اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان می باشد 
که با حضور بموقع نیروهای یگان حفاظت 
در منطقه کوهین  از برداش��ت غیر مجاز 
مخلوط در منطقه پیشگیری شد و فعالیت 

های آنان متوقف شد.
وی اف��زود: به کمک ش��وراها و دهیاران 
و ه��م چنی��ن م��ردم نیازمندی��م و تلفن 
رایگان ۱5۰۴ هر روز پاس��خگوی مردم 
و مس��ئوالن در جه��ت ارائ��ه گ��زارش 
و انتق��ادات و پیش��نهادات درخص��وص 

معضالت شهرستان است .

کنترل اراضی ملی و منابع 
طبیعی در منطقه کونه

رئیس اداره منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
شهرستان بندرلنگه از کنترل اراضی ملی 
منطق��ه کونه از بخش مهران شهرس��تان 
بندرلنگ��ه خب��ر داد.ب��ه گ��زارش پایگاه 
اطالع رس��انی منابع طبیعی و آبخیزداری 
هرم��زگان ؛ علی مالیی م��اران گفت : به 
منظور جلوگیری از تصرفات و حفاظت از 
اراضی ملی مج��اور ، اکیپ یگان حفاظت 
شهرستان ، اراضی ملی منطقه کونه در این 

شهرستان بازدید و بررسی نمودند .
وی اف��زود: ضمنا« این اداره در راس��تای 
حفاظت و جلوگیری از تخریب و تصرف 
اراض��ی ملی ، قطع درخت��ان ، بوته کنی ، 
آتش س��وزی جنگل ه��ا و مراتع و دیگر 
تخلفات در حوزه منابع طبیعی به صورت 
ش��بانه روزی آماده دریافت گزارش��ات 
هموطن��ان عزیز از طریق ش��ماره تماس 
۱5۰۴ ) ک��د امداد جن��گل و مرتع ( می 

باشد

پایان عملیات آبخیزداری 
حوزه خیرآباد از محل 

اعتبارات صندوق توسعه ملی
رئیس اداره منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
شهرس��تان جاس��ک از پای��ان عملی��ات 
آبخیزداری حوزه خیرآباد این شهرستان 
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی خبر 
داد.اسالم بهرامی گفت : با توجه به لزوم 
اج��رای عملیات آبخیزداری در راس��تای 
کنترل س��یل ح��وزه و کاه��ش خطرات 
ناش��ی از آن ، حف��ظ منابع آب و خاک و 
تقویت س��فره های آب زیرزمینی ، پروژه 
اج��رای عملیات مکانیکی ح��وزه خیرآباد 
این شهرس��تان شامل احداث سازه سنگی 
مالت��ی و بند خاک��ی در منطقه مذکور به 
انجام رس��ید .وی افزود : هدف از اجرای 
این پ��روژه تقویت آبدهی چش��مه و چاه 
تامین آب روستای خیرآباد ، حفظ منابع 
آب و خاک ، تقویت سفره های زیرزمینی 

و کنترل سیل حوزه می باشد .

بندرعب��اس- وزیرکش��ور گفت: اس��تان 
هرمزگان به واس��طه جای��گاه جغرافیایی و 
ظرفیت های که دارد به عنوان مرکز اقتصاد 

دریامحور کشور شناخته می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی صبح 
دوشنبه در آئین تودیع و معارفه استانداران 
قدیم و جدید استان هرمزگان، هرمزگان را 
یک استان استراتژیک دانست و اظهار کرد: 
هرمزگانی با داشتن ۱۴ جزیره که هر کدام 
دارای ظرفیت های بس��یار زیادی است در 

کشور بی نظیر است.
وی با اش��اره به خون گرمی مردم اس��تان 
هرمزگان، عنوان کرد: هرمزگان بیش از ۲ 
هزار کیلومتر ساحل دارد که به خودی خود 
یک ظرفیت بسیار عظیم محسوب می شود.

وزیرکشور ابراز داشت: وقتی از اقتصاد دریا 
محور صحبت می شود هرمزگان به عنوان 
محور آن شناخته می شود و نقش مهمی را 

در تحقق آن ایفا می کند.
وحیدی تصریح کرد: در تالش هستیم که 
۲۰ درص��د از تولید ناخال��ص داخلی ما از 
طریق دریا تامین ش��ود و استان هرمزگان 
در این استراتژی بسیار حساس نقش مهمی 

را بر عهده دارد.
وی با اشاره به نقش کلیدی استان هرمزگان 
در اقتص��اد دریامحور، اظه��ار کرد: تمدن 
دریایی که بسیار آینده دار و پایدار است که 
در کنار سواحل کشور شکل خواهد گرفت و 
هرمزگان در آن نقش مهمی را ایفا می کند.

وزی��ر کش��ور با بی��ان اینک��ه ۹۰ درصد 
بازرگانی دنیا از طریق دریا اس��ت، تشریح 
کرد: هرم��زگان محور تعام��الت دریایی 
محسوب می شود. ایزوایکو بزرگ ترین گارد 
کشتی سازی کشور است که بسیار ارزشمند 
است ولی اذعان دارم که از ظرفیت های آن 

به خوبی استفاده نشده است.
وحی��دی با بی��ان اینک��ه با افتخ��ار اولین 

زیردریای��ی بوم��ی کش��ور در هرمزگان 
تولید ش��د، گفت: ظرفیت های دانش بنیان 
هرمزگان فرصت های زیادی برای گسترش 
دارد از جمل��ه بخش های مرتب��ط با دریا 
و کشتی س��ازی ک��ه مهم تری��ن آن ها نیز 

محسوب می شود.
اح��داث پاالیش��گاه نف��ت س��تاره یکی از 

افتخارات استاندار جدید هرمزگان است
وی پاالیش��گاه خلی��ج ف��ارس را نم��اد 
قدرت نمایی ایران دانست و مطرح کرد: این 
پاالیش��گاه با توان بومی ساخته شد و پس 
از احداث آن کش��ور از این نظر احس��اس 
خودکفای��ی ک��رد. ای��ن ام��ر از مهم ترین 
افتخارات مهندس دوستی استاندار جدید 

هرمزگان محسوب می شود.
وزیرکش��ور اذع��ان ک��رد: حوضچه های 
پرورش میگو استان هرمزگان ظرفیت های 
بی نظیری است که می توان برای ایجاد بیش 

از ۲۰۰ هزار شغل از آن ها استفاده کرد.
وحیدی بیان داش��ت: اس��تان هرمزگان با 
وجود ظرفیت ه��ای گس��ترده، نباید نرخ 
بیکاری باالیی داشته باشد و این موضوع به 
هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. اشکالی که 
در سیستم بروکراسی ما ایجاد شده است، 
دول��ت محوری ش��دید اس��ت در حالیکه 
اقتصاد و اداره جامعه باید مردم محور باشد.

وی با ذکر این نکته رهبر معظم انقالب بارها 
بر عبور از این بروکراس��ی تاکید فرمودند، 
عن��وان کرد: وقتی ص��ادرات نفت متوقف 
شود موانع کش��ور بیشتر مشخص خواهد 

شد.
وزیرکشور با ذکر این نکته که نباید منتظر 
تحقق توس��عه از خارج اس��تان هرمزگان 
باشیم، ابراز داشت: استان هرمزگان با دارا 
بودن چنین ظرفیت هایی نباید دارای فقیر 
باش��د و خود هرم��زگان باید محل تزریق 
پیشرفت و توسعه به سایر نقاط کشور باشد 

نه اینکه منتظر توسعه خارج از استان باشیم.
وحیدی ب��ا ذکر این نکته ک��ه کارآفرینی 
رمز توسعه و پیشرفت هر منطقه ای است، 
تصریح کرد: در کنار کارآفرینی اگر الگوی 
بهره وری را ترویج کنی��م و آن را افزایش 
دهیم، اتفاقات خوبی در اس��تان هرمزگان 

رقم خواهد خورد.
وی ب��ا ذکر این نکته که تم��ام اصول ما با 
نگاه مردم محور اس��ت، اظه��ار کرد: باید 
این دیدگاه اصالح ش��ود و مردم بدانند که 
خودشان باید برای پیشرفت کشور تالش 
کنند و دولت نیز می توان��د در کنار آن ها 

باشد و برای تامین امنیت تالش کند.
دانش��گاه های مس��تقر در هرمزگان برای 
مش��کالت و چالش های اس��تان را بررسی 

کنند
وزیرکشور تشریح کرد: دانشگاه های مستقر 
در س��طح اس��تان هرمزگان باید تالش و 
بررسی الزم برای چگونگی حل مشکالت 
استان هرمزگان را انجام دهند تا در گام دوم 
برای ارتقاء جایگاه بندرعباس به عنوان یکی 
از بنادر مهم جه��ان اقدامات الزم صورت 

گیرد.
وحیدی گفت: از مهم ترین وظیفه استاندار 
جدید هرمزگان زمینه س��ازی برای تجلی 
ظرفیت های هرمزگان به صورت جهش��ی 

و انقالبی است.
وی مطرح کرد: اس��تاندار جدید هرمزگان 
یک��ی از کاندیداهای تص��دی وزارت نفت 
بود و بنا داش��تیم که در جایگاه های باالیی 
از مهندس دوستی استفاده کنیم اما تصمیم 
گرفته ش��د که از ظرفیت های ایشان برای 
اس��تانی مهم و استراتژیک مانند هرمزگان 
استفاده شود؛ چراکه تجربه اجرای پروژه های 
چند میلیون دالری و فهم درستی از مسائل 

اجتماعی دارند.

وزیر کشور:هرمزگان مرکز اقتصاد دریامحور کشور است
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دولت و انباشت مسائل حل نشده 
در آموزش و پرورش

این دومین س��الی است که بازگش��ایی مدارس در 
مهرم��اه حال و هوای قدیم را ندارد، س��ر و صدای 
دان��ش آموزان، ش��لوغی خیابان ه��ا و رفت و آمد 
س��رویس مدارس، نگرانی اولیا از بابت دیر رسیدن 
بچه ه��ا و...، ش��ادابی و ط��راوت را از کالس های 
درس گرفته اس��ت.به گ��زارش خبرگ��زاری علم 
فن��اوری هرمزگان؛ آموزش ه��ای مجازی به گفته 
کارشناس��ان تعلیم وتربیت بازده��ی دانش آموزان 
و فراین��د یادگیری را بش��دت کاهش داده اس��ت، 
کرونا و به تبع آن تعطیلی مدارس- و نه  »آموزش« 
- اوض��اع نظام تعلیم و تربی��ت را با کلی دگرگون 
س��اخته و ش��یوه آموزش از حضور دانش آموزان 
در کالس ه��ای درس به کنج خانه ها و اس��تفاده از 
رایانه، تلفن همراه و ش��بکه آموزش��ی دانش آموز 
»شاد« سوق داده اس��ت. این دومین سالی است که 
بازگش��ایی مدارس در مهرماه ح��ال و هوای قدیم 
را ن��دارد، س��ر و ص��دای دانش آموزان، ش��لوغی 
خیابان ها و رفت و آمد س��رویس مدارس، نگرانی 
اولی��ا از باب��ت دیر رس��یدن بچه ها و...، ش��ادابی و 

طراوت را از کالس های درس گرفته است.
دولت س��یزدهم در ش��رایطی تش��کیل ش��د که با 
رای نماین��دگان مجلس، فق��ط وزارت آموزش و 
پرورش از حضور وزیر محروم ش��د و امروز س��وم 
مهر ماه، س��ال تحصیلی جدی��د )1401-1400( به 
مانند س��ال 1392 و آغاز ب��ه کار دولت یازدهم، با 
حضور رئیس جمهور و سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش آغاز می ش��ود. رنگ بندی های کرونایی 
در ش��هرهای مختل��ف کش��ور در کن��ار س��رعت 
واکسیناسیون، آموزش را در قالب ترکیبی از شرایط 
»حضوری« و  »مجازی« قرار داده اس��ت؛ همچنین 
مش��کالت معیش��تی و تورم افسار گس��یخته، سبب 
ش��ده تا بهار تعلیم و تربیت  »مهر« ی متفاوت برای 
معلمان باشد.  فرهنگیان سال هاست نسبت به تبعیض 
آش��کار حقوقی خود با دیگر کارمن��دان دولت و 
کارکنان س��ایر بخش های کش��ور معترض بوده و 
هس��تند و اکنون با روی کارآمدن دولت س��یزدهم 
در پرتوی رویکرد کلی مبارزه با »فس��اد و تبعیض« 
امید به رفع مش��کالت و حل مسائل دارند. در سال 
1383 دولت هش��تم؛ با هدف یکسان سازی حقوق 
و دس��تمزدها در بین کارکنان دولت و رفع تبعیض 
در پرداخت ه��ا، الیح��ه »نظام هماهن��گ پرداخت 
حق��وق« را برای تصویب به مجلس هفتم فرس��تاد، 
پس گرفتن این الیحه در دولت نهم و تغییراتی که 
در متن آن انجام داد، باعث ش��د ت��ا بخش زیادی 
از کارکن��ان دولت با مجوزهای خاص، از ش��مول 
این قانون خارج ش��وند و این الیحه با عنوان »قانون 
مدیریت خدمات کش��وری« به طور نصفه و نیمه به 
اجرا درآمد که با گذش��ت 12 س��ال، هنوز بخشی 
از ظرفی��ت هایش برای آم��وزش و پرورش اجرائی 
نشده اس��ت. اخیرا الیحه »رتبه بندی معلمان« متناظر 
با 80 درصد حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها 
در دولت دوازدهم و با هدف متناسب سازی حقوق 
معلمان با دانش��گاهیان در ایس��تگاه بهارستان، منتظر 

تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی است.
 همچنین طرح هایی مانند »س��ازمان نظام معلمی« و 
»سنجش صالحیت های حرفه ای« در مراجع مختلف 
قانونی مانند مجلس شورای اسالمی، هیأت وزیران، 
ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگ��ی و ش��ورای عالی 
آموزش و پرورش تعیین تکلیف شده؛ شوربختانه به 
دالیل گوناگونی یا اجرا نش��ده و یا به صورت کامال 
س��لیقه ای به اجرا درآمده اس��ت که مجموعه آنها 
دلس��ردی فرهنگیان از عدم توجه مسئوالن به مسائل 
معیش��تی آنها را به دنبال داشته اس��ت. این در حالی 
است که انباشت مس��ائل مذکور و اجرای سلیقه ای 
برخ��ی طرح ها؛ در وهل��ه اول  نگاه متعالی و مترقی 
ب��ه مقوله »توس��عه آموزش و پ��رورش« در بین همه 
ارکان کش��ور را می طلب��د و در گام دوم به وزیری 
مقتدر و دانا، متفکر و آینده نگر، عالم به حوزه تعلیم 
و تربیت با نگاه راهبردی و ملی، خوش��نام و توانمند 
در حوزه راهبری آموزش��ی محتاج است تا بتواند با 
تبدیل »مشکالت« به  »مسائل« و اولویت بخشی آنها 
در بین بخش های مختلف کشور، امر تعلیم و تربیت 
را به اولویت دولت تبدیل کند و حل مسائل آموزش 
و پرورش را در اسرع وقت تا حصول نتیجه مطلوب 

پیگیری کند.

مانع زدایی ها در مس�یر گلخانه ها عامل رونق تولید ات کش�اورزی اس�ت

کشت گلخانه ای از مطلوب ترین شیوه های کشت شناخته 
شده و در شرایطی که آب و اهمیت مدیریت مصرف آن 
به یکی از اولویت های جهانی و منطقه ای تبدیل شده، این 
ش��یوه کش��ت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تولید 
مضاع��ف ب��ا وجود مص��رف آب کمتر، این ش��یوه را به 

روشی محبوب بدل ساخته است.
به گزارش خبرگزاری علم وفناوری هرمزگان؛ رهبر معظم 
انقالب 1400 را س��ال »تولید؛ پش��تیبانی ها، مانع زدایی ها« 
نامگذاری کردند و در این راس��تا کش��ت گلخانه ای، که 
تاکن��ون در جهش و رونق تولید عرصه کش��اورزی آثار 
موفقی از خود بر جای گذاش��ته اس��ت، همچنان نیازمند 
ارتقای پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها ب��رای افزایش تاثرات 
خود در این ح��وزه اس��ت.صرفه جویی در مصرف آب، 
افزایش بهره وری، امکان کاش��ت و برداشت محصول در 
تم��ام فصول، امکان پرورش محصوالت خارج از فصل و 
خ��ارج از اقلیم، قابلیت مقابله با تهدیدات و خس��ارات به 
واسطه امکان کنترل  و اقدامات پیشگیرانه، برخی از مزایای 
کاشت گلخانه ای اس��ت، در شرایطی که اقتصاد مقاومتی 
از چند سال پیش مورد توجه و هدف برنامه های پیشرفت 
در بخش های مختلف قرار گرفته اس��ت، امس��ال با تاکید 
مقام معظم رهبری بر ضرورت رونق تولید، پش��تیبانی ها و 
مانع زدایی ها، برنامه ریزی در بخش های مختلف به س��وی 
راه های موثرتری گرایش پیدا کرد که بخش کش��اورزی 
به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کش��ور در 

کنار بخش صنعت و خدمات از این مسیر مستثنی نیست.
واضح اس��ت در این میان در کنار همه ش��یوه های کشت 
و زرع، کش��ت گلخان��ه ای دورنمای مطلوب ت��ر و آینده 
روش��ن تری را پی��ش رو دارد و عل��ت آن نی��ز افزای��ش 
توانمندی کش��اورزان در این زمینه و نیز پیش��رفت دانش 

بشری در این عرصه است.
می توان گفت اجرای سیاست های هوشمندانه و نوین در 
حوزه کش��ت و زرع بخش کشاورزی از جمله گرایش به 
ش��یوه های نوین کشت و مدیریت شیوه های سنتی موجب 
می  ش��ود در بحرانی ترین ش��رایط تولید در این بخش نیز 

کمتر دغدغه ای وجود داشته باشد.
علی باقرزاده رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در 
گفت و گو با خبرنگار خبرگ��زاری علم وفناوری گفت: 
کش��ت گیاه��ان در گلخان��ه از مدت ها پیش در سراس��ر 
جه��ان آغاز و با گذش��ت زمان، صنعتی تر ش��ده اس��ت. 
به طورکلی دلیل کشت گیاهان در گلخانه ها، فراهم کردن 
محیط مناس��ب رشد گیاه در مناطق و یا فصولی هست که 
امکان رش��د گیاه در آن وجود ن��دارد و یا راندمان باالیی 
ن��دارد. ازآنجایی که گلخانه یک مجموع��ه اقتصادی در 
نظر گرفته می شود، کش��ت محصوالت در آن نیز بایستی 
توجیه اقتصادی داشته باشد. اما از بین محصوالت گلخانه، 
محصوالتی وجود دارد که ع��الوه بر توجیه پذیر بودن از 
نظ��ر اقتصادی، معموالً عایدی بیش��تری را نصیب گلخانه 

داران می کنند.
وی اف��زود: کش��ت در گلخان��ه گیاه��ان را در میک��رو 
اکوسیس��تم هایی که از شرایط ایده آل برای رشد گیاهان 
س��الم و قوی برخوردار هس��تند ، قرار م��ی دهد به همین 

جهت تولید محصوالت را افزایش می دهد.
طراحی گلخانه باید مبتنی بر اصول علمی صحیحی باش��د 

که محیط کنترل ش��ده ای برای رش��د گی��اه ایجاد کند. 
سیس��تم های محیط زیست کنترل ش��ده تولید گیاهان، به 
طور گسترده ای در سراس��ر جهان مورد استفاده قرار می 
گیرن��د تا مواد و ف��رآورده های گیاه��ی را در یک زمان 
ی��ا مکان و با کیفیتی تولید کنند ک��ه در خارج از گلخانه 
امکان پذیر نیس��ترییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان 
تاکی��د کرد: موانع و مش��کالت فراروی اخذ تس��هیالت 
بانکی از جمله باال ب��ودن میزان وثیقه های بانکی، افزایش 
قیمت س��ازه های گلخانه ای در مقایس��ه با یکی دو س��ال 
گذشته از جمله مشکالت و موانع موجود در زمینه توسعه 
و ترویج این شیوه کش��ت است که عامل افزایش سرمایه 

مورد نیاز برای ورود افراد به این وادی است.
وی افزود: هم اکنون قیمت هر متر مربع س��ازه گلخانه ای 
حداق��ل 10 میلیون ریال اس��ت و این ب��ه معنای ضرورت 
وجود س��رمایه 100 میلیارد ریالی برای ایجاد یک هکتار 
گلخانه است.  طوالنی شدن دوره برگشت سرمایه گذاری 
در این بخش، گرانی برخی نهاده های گلخانه ای، س��موم 
و غی��ره از دیگر موانع و مش��کالت موجود در این بخش 

است.
توجیه پذیری  کشت گلخانه ای 

این مقام مس��ئول تاکید ک��رد: برخ��ی از محصوالت نیز 
ازآنجایی که در بازار منطقه به صورت کشت خاکی وجود 
ندارد و یا مقدار آن بس��یار کم اس��ت، نیاز به برنامه ریزی 
برای کش��ت نداش��ته و تقریباً در تمام فصول س��ال بازار 
خ��ود را حف��ظ می کنند. عوام��ل دیگر نظی��ر هزینه های 
اولیه س��اخت س��ازه و تأمین مواد اولیه، هزینه کارگری، 
هزینه های نگه داری )کود، س��م و ادوات(، بس��ته بندی و 
… عوامل دیگری اس��ت که بایستی در تأسیس گلخانه 

مدنظر قرار گرفته و بررسی و کارشناسی شود.
چه محصوالتی را می توان با کش��ت گلخانه ای پرورش 

داد؟
باقرزاده با اش��اره به ش��رایط آب و خ��اک منطقه گفت : 
محصوالت زیر را می توان با کش��ت گلخانه ای پرورش 

داده وبه مرحله صادرات هم رساند:
1- ترکیب گوجه و خیار

2- زعفران
3- توت فرنگی

4- سبزی های خوردنی
۵- صیفی جات
۶- فلفل دلمه ای

۷- گیاهان دارویی و گل های زینتی
آیا چیزی به نام “بهترین محصول گلخانه ای” داریم؟

باقرزاده افزود: گاهی اوقات افرادی هستند که از مشاورین 
ما درباره “بهترین محصول گلخانه ای” یا “پردرآمد ترین 
محصول گلخانه ای” می پرسند. حقیقت این است که باید 
به ش��رایط منطقه کشت خود دقت کنید. محصوالت قابل 
کش��ت در گلخانه با سوددهی باال بسیارند، مهم این است 
ک��ه ببینید با توجه به ش��رایطی که دارید، بهترین کش��ت 
گلخانه شما چیست. به طور حتم نمی شود گفت که فالن 
محصول بس��یار پررونق است، اما تعدادی هستند که با در 
نظر گرفتن شرایط عمومی و متوسطی که تقریباً برای همه 
وج��ود دارد، می توان گفت س��ودآوررترین محصوالت 

گلخانه ای هستند و کشت آنها پررونق خواهد بود.

چه محصوالتی می توان در گلخانه پرورش داد؟
این مقام مس��ئول گفت: با توجه به صرف��ه اقتصادی و در 
نظر گرفتن شرایط برای شما، اکثر محصوالت کشاورزی 
مانن��د ان��واع می��وه و انواع گی��اه را می ت��وان در گلخانه 

پرورش داد.
میزان سود از گلخانه به چه عواملی بستگی دارد؟

وی بیان داشت: تنها ارزش محصول تولیدی برای رسیدن 
ب��ه درآمد گلخانه مالک نیس��ت. نحوه ی بس��ته بندی و 
ارائ��ه محصول، بازار هدف، قیمت گذاری و… در میزان 

درآمد گلخانه شما تأثیر گذار هستند.
مزایای کشت گلخانه ای

 رییس ش��ورای حفاظت آب و خاک هرمزگان با اش��اره 
به مزایای این نوع کش��ت گفت مزایای گلخانه ها ش��امل 
مواردی اس��ت که می تواند به بهبود شرایط و رونق تولید 

وفروش محصول کمک های شایانی نماید مانند: 
تولید خوب 

اولین مورد در رابطه با کش��ت گلخانه ای تولید محصول 
بیشتر اس��ت که مزایای تجاری دارد. کشت در گلخانه ها 
ش��رایط بهینه و رش��د خوب محصول را تضمین می کند  
و همانط��ور که همه ش��ما تصور می کنی��د ، گیاهانی که 
به خوبی رش��د می کنند گیاهانی هس��تند که میوه خوبی 
دارند ،  میوه هایی که با قیمت مناس��ب می توانند در بازار 

به فروش برسند.
کشت ایمن

هنگام��ی که یک کش��اورز برای کش��ت گلخان��ه ها را 
انتخاب می کند ، مش��کالت احتمالی  مانند نوعی افزایش 
ش��دید دما یا یک دوره خشکس��الی  ک��ه باعث تنش در 
محصوالت می ش��وند را کاهش می دهد. از این گذشته 
، طبیعت بس��یار غیرقابل پیش بینی اس��ت ولی در گلخانه 

شرایط را شما تنظیم می کنید.
بهره وری

بس��یاری اوقات ، وقتی ما در مورد بهره وری صحبت می 
کنیم معنی آن کاماًل واضح نیس��ت. اکث��ر مردم فکر می 
کنند که این موضوع اساس��اً ایجاد بهترین چیزها است. اما 
ن��ه ، بهره وری فراتر از آن اس��ت و  در مورد اس��تفاده از 
منابع به مقدار مناسب و به روش صحیح برای بهره برداری 
از آنها تا حد مجاز و به دس��ت آوردن بهترین نتیجه است.

هنگام رشد با استفاده از گلخانه ها ، پیگیری نحوه استفاده 
از مناب��ع و مدیریت صحیح آنها بس��یار س��اده تر اس��ت. 
کشاورزان می توانند رشد گیاهان خود را با دقت بیشتری 
کنت��رل کنند و به عنوان مثال از کود های مورد نیاز در هر 

مرحله از رشد استفاده کنند.
کنترل آفات

هیچ کشاورزی گیاهان پر از آفات را دوست ندارد. آفات 
به همراه دوره خشکس��الی ، مس��لماً تهدید اصلی برای هر 
محصول محسوب می شوند. در کشاورزی در مورد آفات 
باید بس��یار مراقب باش��یم و برای مقابله با آنها  کشاورزان 
باید از س��موم دفع آفات اس��تفاده کند. در حالی که اینها 
به گونه ای طراحی ش��ده اند ک��ه گیاهان را تا حد ممکن 
تح��ت تأثیر قرار دهد باید از آنها با احتیاط و در مکانهای 
خاصی اس��تفاده ش��ود ت��ا از هرگونه آس��یب احتمالی به 

محصول جلوگیری شود.

سه شنبه 20 مهرماه    1400/ شماره  147/ سال  هفتم میراث جرون



گزارش  4

 
WWW.mirasjaron.ir

تازه ترین اخبار و مطالب علمی، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی هرمزگان، ایران ودنیا را اینجا بخوانید 

پایگاه اطالع رسانی میراث جرون 

WWW.mirasjaron.ir WWW.mirasjaron.

میراث جرونسه شنبه 20 مهرماه    1400/ شماره  147/ سال  هفتم 

هرمزگان  مردم  نمایندگان  مجمع  رییس 
در مجلس شورای اسالمی هرمزگان گفت: 
نشستی که نمایندگان استان در مجلس با 
استاندار جدید داشتند به شناخت بیشتر از 
وی منجر شد و به توافق های ارزشمندی 

رسیدیم.
وفناوری  علم  خبرگزاری  گزارش  به 
مجمع  رییس  مرادی  احمد  هرمزگان، 
آیین  در  دوشنبه  روز  محلس  نمایندگان 
استان  جدید  استانداران  تکریم  و  معارفه 
هرمزگان که با حضور وزیر کشور صورت 
برگزار شد،گفت: هرمزگان ظرفیت بسیار 
این  از  باید  که  دارد  مدیریت  در  باالیی 
استفاده  جدید  استاندار  کنار  در  ظرفیت 

شود.
استاندار  با  دیدار  در  کرد:  تصریح  وی 
از  بخواهند  اگر  که  کردیم  اعالم  جدید 
مناطق دیگر نیرو بیاورند، اجحاف در حق 

استان است که ایشان پذیرفتند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، 
در مجلس شورای  بندر خمیر  و  بوموسی 
هرمزگان  مردم  داد:از  ادامه  اسالمی 
از  مردم  انتظار  که  کنم  می  عذرخواهی 
استفاده نیروهای توانمند در هرمزگانی در 
سطح مدیران عالی کشور تاکنون عملیاتی 

نشده است.
مرادی اضافه کرد: در دیدار با وزیر کشور 
را  استاندار  انتخاب  رویه  کردیم،   اعالم 
با  نشست  چهار  از  پس  و  پسندیم  نمی 
امیدواریم  ایشان،  معاونان  و  کشور  وزیر 
به  هرمزگانی  توانمند  نیروهای  آینده،  در 
آن  از  گذشته  ۴۳سال  طی  که  جایگاهی 
محروم بوده اند و لیاقتش را دارند، برسند.

ها  انتصاب  تمامی  کرد:  خاطرنشان  وی   
در دستگاه های اجرایی حق دولت است و 
مجمع نمایندگان از باب مشورت فهرستی  

را به وزیر کشور پیشنهاد کرد.

را مکلف  نمایندگان  قانون  ادامه داد:  وی 
اما  نکرده  معارفه  و  تودیع  در  حضور  به 
اخالق و ادب حکم کرد در نشست تکریم 
هایمان  گالیه  اما  باشیم  حاضر  معارفه  و 

همچنان پابرجاست.
اظهار  استان  نمایندگان  مجمع  رییس 
استاندار  حضور  با   : کرد  امیدواری 
هیات  در  ای  فله  های   انتصاب  جدید، 
اقتصادی  بنگاه های  و  مدیره مناطق آزاد 
هرمزگان و اجحاف در حق نیروهای بومی 
مسوولیت  ایفای  در  صنایع  و  یابد  پایان 
داشته  تری  پررنگ  نقش  اجتماعی  های 

باشند.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
نمایندگان  به  وحمله  تخریب  به  نسبت 
داد  هشدار  افراد  برخی  توسط  استان 
فضائل  عصاره  مجلس  نمایندگان  وگفت: 
و  شخصی  مسائل  نباید  و  هستند  مردم 

فردی را به تمام موضوعات تعمیم داد.
به گفته وی برخی افراد خود را انقالبی جا 
انقالبی  عملکرد  و  گفتار  در  اما  زنند  می 
نبوده و با این که اهل هرمزگان هم نیستند 
را  استان  در  شده  انجام  های  تالش  همه 

زیر سئوال می برند.
در  هرمزگان  نمایندگان  مجمع  رییس 
:برخی  گفت  اسالمی  شورای  مجلس 
را  سابق  استاندار  از  نمایندگان  حمایت 
ما  اما  برده و محکوم می کنند  زیرسئوال 
معتقدیم اگر استانداری آمد و وفاقی ایجاد 

کرد و سیاسی بازی را کنار زد و در مبارزه 
با کرونا سرآمد بود، باید برای  عملکردش 

ارزش قائل شد و قدردان بود.
مرادی تصریح کرد: تخریب گران مدعی 
هرمزگان  اول  رتبه  در  نمایندگان  نقش 
اما من رییس  در شاخص فالکت هستند 

دولت قبلی را در طول هشت سال مسوول 
این وضعیت می دانم.

خود   سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی   
خواستار توجه به توسعه سواحل مکران به 

مرکزیت و محوریت  جاسک شد.
در  ایزوایکو  سازی  کشتی  بالتکلیفی 

در  نامناسب  های  شاخص  مدیریت، 
آموزش و پرورش وبهداشت و درمان نیز 
از حوزه هایی بود که از سوی رییس مجمع 

نمایندگان استان مورد انتقاد قرار گرفت.

انتهای پیام/

رییس مجمع نمایندگان استان هرمزگان:

خواسته هرمزگانی ها برای کسب کرسی های مدیریتی کشوری محقق نشده است

سال تولید؛ 
پشتیبانی ها و
مانع زدایی ها 

حفاظت  از 
منابع طبیعی  
حمایت از نسلها

روابط  عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان 

زمین لرزه بخش رویدر بندر خمیر 
موجب مصدومیت یک نفر شد

استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل   - بندرعباس 
خمیر  بندر  رویدر  بخش  لرزه  زمین  گفت:  هرمزگان 
موجب مصدومیت یک نفر شد که به صورت سرپایی 
حسن  مهرداد  مهر،  خبرگزاری  گزارش  شد.به  درمان 
زمان  در  فرار  هنگام  به  نفر  یک  داشت:  اظهار  زاده 
وقوع زمین لرزه ۴.۶ ریشتری بخش رویدر بندر خمیر 
دچار مصدومیت از ناحیه دست شده بود که به صورت 

سرپایی درمان شد.
وی ابراز داشت: این فرد میان سال در زمان وقوع زمین 
لرزه سعی می کند از اتاق فرار کند که دستش به شیشه 

شکسته پنجره برخورد کرده بود.
حسن زاده با بیان اینکه براساس بررسی های انجام شده 
منازل  به  خسارتی  خسارتی  لرزه  زمین  لحظه  این  تا 
کرد:  اضافه  است،  نکرده  وارد  کشاورزی  و  مسکونی 
ریزش صخره و کوه در حاشیه یک نخلستان رخ داده 

است.
اظهار  هرمزگان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
کرد: با توجه به اینکه زمین لرزه های با شدت باال دارای 
پس لرزه هستند مردم شب را بیرون از ساختمان ها و 
بحران  بگذارنند، همچنین ستاد  آنها  از  ایمن  فاصله  با 
شهرستان بندرخمیر هم به حالت آماده باش درآمده 

است.
حسن زاده ابراز داشت: نیروهای امدادی وخدماتی هم 
اقدام های  نیاز  صورت  در  تا  دارند  حضور  منطقه  در 

الزم انجام شود.
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مدرس خوشنویسی و طراحی امضاء گفت: امضای 
هر ش��خص به معنای مهر تائید بر افکار، عقاید، 
ایده ها و در مواقعی سند تائید میزان اعتبار مالی 

است.
ب��ه گزارش خبرگزاری علم وفن��اوری هرمزگان؛ 
بسیاری از افراد بر این باورند که امضاء مجموعه 
ای از خط��وط اس��ت که در پ��ای برخی برگه ها 
برای خالی نبودن عریضه ترس��یم می ش��ود و از 
اهمیت ذاتی، حقوقی، هنری و شخصیتی امضاء بی 
خبرند. شاید به همین دلیل است که امضا هزاران 
نفر در کشور با یکدیگر شبیه است و هیچ تالشی 
نیز برای طراحی یا انتخاب یک امضاء شناسنامه 
دار و با اتیکت نمی کنیم. امضای هر ش��خص در 
حقیق��ت مهر تائیدی بر اف��کار، عقاید ، ایده ها و 
در مواقعی سند تائید میزان اعتبار مالی یک فرد 
اس��ت و چه بهتر این امضاء عالوه بر منحصر به 
فرد بودن و بهره مندی از زیبایی های هنری، ضد 

جعل نیز باشد.
به منظور آشنایی بیشتر  با میزان اثر بخشی امضاء 
در شخصیت افراد و اهمیت اضاء در اسناد رسمی 
و غیر رس��می گفتگوی کوتاهی ب��ا » رضالطفعلی 
خانی« از مدرس��ین با س��ابقه خوشنویس��ی و از 
طراح��ان مطرح  امضاء انج��ام داده ایم که با هم 

می خوانیم.
خانی که دانش آموخته رشته مهندسی نرم افزار 
اس��ت سالهاس��ت که به امر آموزش خوشنوسی 
و طراح��ی امضاء اش��تغال دارد و در برنامه های 
تلویزیونی نیز به آموزش عالقه مندان به این هنر 

اصیل می پردازد. 
از چگونگ��ی ورودت��ان به عرصه خوشنویس��ی و 

طراحی امضا برایمان بگویید؟
م��ن از زمان تحصیل در مقط��ع راهنمایی عالقه 
بس��یار زیادی به خوشنویسی داشتم. جالب است 
بدانید بخش عمده ای از دفاتر تمرین درسی من 
پر بود از خط و خطوطی که ساختار بسیار موزون 
و هارمون��ی دقیقی ب��رای طراحی امضا داش��ت. 
اطرافی��ان و معلمان من بر این باور بودند که این 
چرخش هایی که در دست و نوشتار من دیده می 
شود، بس��یار عجیب و متمایز است، حتی در آن 
دوران برای بس��یاری از همکالسی ها و دوستان 
خودم امضا طراحی می کردم. پس از آن بود که 
تصمیم گرفتم در کالس های خوشنویسی شرکت 
کنم و به صورت حرفه ای وارد این عرصه شوم. 
همچنی��ن ورود به عرصه تکنول��وژی و نرم افزار 
در س��ال 1380 عالقه من را ب��ه دنیای طراحی 
و خوشنویس��ی بیش��تر کرد. خدا را ش��اکرم که 
هم اکنون با ایجاد بس��تری بس��یار مناسب برای 
عالقمن��دان به طراحی امضا ب��ا تولید محتواهای 
دقیق و درس��ت در سایت و شبکه های اجتماعی، 
به عنوان اصلی ترین شاخص برای مشاوره افراد 
در این زمینه هس��تم. جالب است بدانید از زمان 
آغاز فعالیت در بستر وب یعنی سال 1387 تا به 
امروز که در مهرماه 1400 هستیم، برای بیش از 
185 هزار مخاطب طراح��ی امضا انجام داده ام. 
آماری که بسیار جالب و حیرت انگیز است و در 

نوع خود کم نظیر محسوب می شود.
آیا مدرک تحصیلی ش��ما ب��ا هنری که انجام می 

دهید ارتباطی دارد؟
بنده در رشته مهندس��ی نرم افزار تحصیل کرده 
ام که ش��اید در ظاهر ارتب��اط چندانی با طراحی 
امضا نداش��ته باشد؛ ولی به س��بب آشنایی که با 
تکنولوژی دارم، توانس��تم یک پل ارتباطی عمیقی 
برای یادگیری و تعامل با مخاطبان و مش��تریان 
خط و قلم فراهم کنم که این موضوع در نس��خه 

های آینده اپلیکیش��ین رونمایی خواهد ش��د، در 
مسیر طراحی امضا در کنار عواملی مانند شناخت 
اصول طراحی، گرافیک و خوشنویس��ی، مهمترین 
اصل خالقیت ذاتی اس��ت. من ه��م چون عالقه 
بس��یار زیادی به موضوع گرافیک و خوشنویسی 
دارم، توانسته ام بین خالقیت، تکنولوژی، گرافیک 
و خوشنویس��ی پیون��دی موزون و عمی��ق برقرار 

کرده و به بهترین شکل از آن استفاده می کنم.
آیا با همکاران خود در خارج از کشور در ارتباط 

هستید؟
به دلیل فعالیت در ش��بکه اجتماع��ی یوتیوب با 
برخ��ی از همکاران در خارج از کش��ور در همین 
زمینه آشنایی دارم. البته تماسی با یکدیگر نداریم 
و فقط از بس��تر یوتی��وب با یکدیگ��ر در ارتباط 

هستیم.
آیا دوره ه��ای یادگیری طراحی امضا را گذرانده 

اید؟
مشابه این س��وال از من بسیار زیاد پرسیده شده 
که آیا کالس��ی برای طراحی امضا وجود دارد یا 
خی��ر؟ موضوع مهم در این رابطه این اس��ت که 
واقع��ا می ت��وان در قال��ب کالس طراحی، امضا 
را آم��وزش داد یا خیر؟ در پاس��خ به تمامی این 
س��واالت باید گفت که بیشترین موضوعی که در 
طراحی امضا اهمیت دارد، خالقیت فردی اس��ت 
و همانطور که قبال هم اش��اره کردم خوشنویسی، 
گرافیک و طراحی می تواند کمک شایانی در این 

زمینه به طراح کند.
ارتباط امضای افراد با ش��خصیت آن ها را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
امضا به س��بب نشات گرفتن از دست خط افراد، 
از منظر روانشناس��ی هم قابل بررسی است و می 
تواند رمز و رازهایی از ش��خصیت افراد را بازگو 

نماید.
آیا از مسئولین هم کسی برای طراحی امضا پیش 

شما آمده است؟
بل��ه! در طول مدت زمانی ک��ه طراحی امضا در 
فضای مجازی ش��کل گرفته است، برای بسیاری 
از مس��ئولین در حوزه های مختلف طراحی امضا 
انج��ام داده ام. س��ایت م��ا دارای نم��اد اعتماد 
الکترونیک و مجوز نشر دیجیتال است و مشکلی 
برای هیچ فردی در این زمینه ایجاد نمی ش��ود. 
البته مهم ترین اصل در کارم حفظ امنیت تمامی 
مشتریان اس��ت که در این سال ها با تمام وجود 

رعایت کرده ام.
قش��نگترین امضایی که دیده اید برای چه کسی 

بوده است؟
به نظرم امضا در کنار زیبایی اگر محتوایی خاص 

هم در درون خودش داشته باشد، بسیار متفاوت 
و زیبا خواهد ش��د. در دوران خدمت س��ربازی، 
فرمانده محترم گردانی داش��تم که امضایی بسیار 
زیبا و خیره کننده داشت که نوشته موجود در آن 
ذهن مرا به خود مش��غول کرده بود. البته بعدها 
ه��م به خاطر خوش خط ب��ودن، به عنوان رئیس 
دفتر ایش��ان انتخاب ش��دم و ماجرای امضا را از 
ایش��ان پرس��یدم و از تفکرات و نگاهش��ان لذت 
بردم. چرا که تا به امروز شبیه آن امضا را هرگز 

ندیدم.
آیا امضای ضد جعل هم داریم؟

یک��ی از موضوعات مهمی که در طول این س��ال 
ها با آن مواجه ش��دم، دغدغه بسیاری از آدم ها 
برای ضد جعل بودن امضاهایشان است. البته در 
بحث جعل امضا دو مس��ئله حائز اهمیت بس��یار 

است:
زمانی که نمی دانیم امضا جعل شده است، زمانی 
ک��ه می دانیم امضا جعل ش��ده اس��ت.زمانی که 
متوج��ه جعل ش��دن امضا نش��ویم باید با صرف 
هزینه های زیاد، نسبت به جعل شدن آن مطمئن 
ش��ویم و هنگامی که می دانیم امضا جعل ش��ده، 
باید با طی کردن مراحل قانونی نسبت به شکایت 

اقدام نماییم.
خداروشکر با انجام بررس��ی های دقیق، توانسته 
ام رمزی در امضای مش��تریان تعبیه کنم که کار 
جعل امضا را بسیار دشوار می کند. به این ترتیب 
که اگر ش��خصی قصد جعل امضا طراحی شده را 
داش��ته باش��د، به دلیل عدم اطالع از رمز امضا، 
صاحب امضا به آسانی متوجه جعلی بودن آن می 
ش��ود. به این ترتیب نیازی به هزینه کردن برای 
کارشناس جعل امضا نخواهد بود. این روش برای 
نخستین بار است که توسط من اجرا شده و برای 

مشتریان هم جالب و جذاب است.
سخن پایانی

بسیاری از افراد همان خطوط ساده ای را که سال 
ه��ا قبل هنگام تحویل مدارک پایان دوره ابتدایی 
یا ثبت در دوره راهنمایی پای برگه تعهد انضباطی 
درج کردند، به عنوان امضای خود انتخاب کرده 
و آن را به عنوان امضای رسمی خود پذیرفته اند. 
در حالی ک��ه امضای رس��می دارای مختصات و 
شرایطی است که توصیه می شود افراد با انتخاب 
یک امض��ای زیب��ا و منطقی، عالوه ب��ر افزایش 
اعتماد ب��ه نفس، راه های جعل امضای ش��ان را 

مسدود کنند و یا به حداقل برسانند.

انتهای پیام/

»لطفعلی خانی« مدرس خوشنویسی و طراحی امضاء:

امضای شخصی تایید افکار وعقاید است/انتخاب یک امضا زیبا به معنای مسدود کردن جعل 
توسط عضو هيات علمي مركز 
تحقيقات و آموزش كشاورزي 

بررسی شد
پوسیدگي هاي شدید ریشه 

بوته هاي فلفل منطقه شهدادي 
هرمزگان

پوس��یدگي هاي شدید ریشه بوته هاي فلفل 
منطقه شهدادي در ش��مال هرمزگان مورد 

بررسی قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری عل��م وفن��اوری 
هرم��زگان ، دکت��ر عبدالنب��ي باقري محقق 
بخش گیاهپزشکي گلخانه هاي فلفل منطقه 

شهدادي را مورد بازدید قرار داد .
به گفت��ه باقري در دوگلخانه م��ورد بازدید 
پوسیدگی شدیدریش��ه و رشدنامتقارن بوته 
های فلفل مشاهده شد، وضعیت نوری گلخانه 
ها نامناس��ب بوده که باعث شده تا بوته ها 
دارای رشد علفی شوند. وي افزود: وضعیت 
سالمت بوته هاي فلفل در گلخانه دوم مثبت 
مشاهده شد، در هر دو گلخانه مورد بازدید، 
تله آبی برای کنترل آفت تریپس در اختیار 
گلخانه داران قرار گرفت تا مش��ابه گلخانه 
های گوجه فرنگی س��ایت گلخانه ای حاجی 
آباد اس��تفاده و نتیجه ب��ه کارگیری آنها در 
کنترل آفت تریپس مورد ارزیابی قرار گیرد.

به گفته این محقق پوس��یدگی رایزوکتونیایی 
طوقه و ریش��ه را بادارا بودن عالیم و نشانه 
های بیماری عبارت است از تغییر رنگ طوقه 
و ساقه به قهوه ای که بتدریج در امتداد ساقه 
پیشرفته ، ریزش تدریجی برگها و سرانجام 
به مرگ نبات منتهی می ش��ود این عالئم با 
عالئم ناش��ی از بیماری فیتوفترا تفاوت دارد 
عالئم ناشی از قارچ رایزوکتونیا باعث تغییر 
رنگ نس��ج آلوده به قهوه ای و س��یاه شدن 
است که در نهایت به سبز خشک بودن بوته 
می انجامد در حالی که برگها سبز روی بوته 

باقی می مانند .

 معرفی باشگاه های بیلیارد
 در شهر بندرعباس

باش��گاه دارتوپ خیابان دانشگاه 
بین دانشگاه 13 و 15 ساختمان 
ترینو طبقه 09305297982-7 

محمد رضا اذان.
****
باشگاه خلیج فارس 

میثم ارداتی
09145678963

****
باشگاه بیلیارد ایت)8(

آدرس: چهارراه دانش��گاه مابین 
بانک کشاورزی وموسسه کوثر

تلفن: 09361454959
****

باشگاه ورزشی ناین )9(
مدیر روزبه ناجیان 

انتهای آزادگان روبروی  آدرس: 
هخامن��ش،  جن��ب  زیباش��هر 
س��اختمان نی��کان نب��ش کوچه 

چهلم طبقه زیرین 
تلفن: 33315795
09121007983
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نگاه زیبا   6

پل ارتباطی مردم و سازمان دوستان و هموطنان عزیز، برای جلوگيری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد:

1504
آماده دریافت اخبار آتش سوزی ، تخریب و 

تصرف اراضی ملی ، قاچاق چوب و ... روابط عمومی اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری  هرمزگان

احترام به طبیعت احترام به زندگیست و مرگ هر بوته سبز به منزله نفس   
گرم زمین است که در زمین میشکند 

همیشه اتفاقای قشنگ می افته

در گوش��ه و کنار دنیا، اتفاقات قشنگی میفته، 
آدم ها به هم کم��ک می کنن، برای مراقبت 
از ک��ره زمی��ن تالش می کنن و دانش��مندان 
و محققی��ن از امکانات و عل��وم موجود برای 
کم��ک ب��ه همدیگه و داش��تن ی��ک زندگی 
ش��ادتر اس��تفاده می کنن. خیلی حیف می شه 
که ازش��ون بی خب��ر بمونی. ب��رای همین هم 
ه��رروز یکی از این خبرهای ش��اد رو باهات 

به اش��تراک می ذاریم.
 Accessible اس��م  ب��ه  ش��رکتی 
Pharmacy Services ب��ه تازگ��ی ب��ا 
ه��دف خدمت رس��انی دارویی ب��ه بیماران 
نابینا و کم بینا تاس��یس شده. این کمپانی هر 
برچس��ب نسخه رو با خط بریل چاپ میکنه، 
نشانه هایی برای تشخیص دز و زمان مصرف 
در صبح و عصر میذاره و میشه این نسخه ها 
و دس��تورهای پزش��کی رو با یک اپلیکیش��ن 

مخصوص ب��ه پی��ام صوت��ی تبدی��ل ک��رد.
خ��دا قوت قهرمان. ی��ک روز پرتالش دیگه 
رو هم پش��ت سر گذاش��تی و حاال یک قدم 
دیگه به س��مت رویاهات نزدیک تر ش��دی. 
پ��س میتونی با خیال راحت برای یک خواب 
پ��ر از آرامش آماده بش��ی. ای��ن پاراگراف 
از کت��اب تختخواب��ت را مرتب کن نوش��ته 
دریاس��االر ویلیام اچ. مک ریون رو مخصوصا 
برای تو آم��اده کردیم. یک والپیپر هم برات 
هدی��ه آوردیم ت��ا بهت ی��ادآوری کنیم که 
اهمیت رویاپردازی رو دس��ت ک��م نگیری. 

ش��ب خوش!
این روزها دسترس��ی به خبرهای جدید دیگه 
کار س��ختی به حساب نمیاد. با کمی جستجو 
در ش��بکه های اجتماعی، تلویزیون، روزنامه 
و مج��الت میتونیم اخب��ار رو دنب��ال کنیم. 
مهمه که بتونیم در خبرهایی که به گوشمون 
می رس��ه تعادل الزم رو ایجاد کنیم و نذاریم 
ماجراهای منفی، روحیه مون رو ضعیف کنن. 

این خبر خوب، هدیه ماس��ت به تو!
دانش��مندان تونستن ترکیب دارویی جدیدی 
برای درمان س��رطان تخمدان کش��ف کنن. 
ای��ن روش ب��ر روی بیمارانی موث��ر بوده که 
قب��ال، در مقابل ش��یمی درمان��ی و هورمون 
درمانی بهبودی از خودش��ون نش��ون ندادن. 
ای��ن دارو ب��ر روی کوچ��ک ش��دن ان��دازه 
تومورها در نوعی پیش��رفته از این س��رطان، 

به ش��دت موثره.
یک ش��ب زیبا و پر از آرامش پاییزی از راه 
رس��یده. همین اآلن یک نوشیدنی گرم رو تو 
لیوان محبوب ات آماده کن تا باهم شعری از 
گ��روس عبدالملکیان رو بخونیم و پر از حس 
خوب بش��یم. راستی دوست داری برای فردا 
یک والپیپر خوش��گل و جدید داش��ته باشی 
که بهت یادآوری کن��ه دنیای کتاب ها، یک 
سرزمین جادوییه؟ ما اینجا یکی برات آماده 

کردیم. ش��بت بخیر دوس��ت من!
دنی��ای اینترن��ت منبعی از خالقی��ت و خبر 
های جالبه که با کمی وقت گذاش��تن در روز 
میتونیم کل��ی خوش بگذرونی��م و اطالعات 
جدی��دی هم کس��ب کنیم. این چن��د دقیقه 
وبگ��ردی در لینک های زیر، میتونه روزمون 

رو رنگ��ی ت��ر کن��ه.
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روز پایی��زی ات بخی��ر! ت��ا ح��اال 
تجربه کردی وقتی س��ر صبح، یکی 
دو س��اعتی زودتر از خ��واب بیدار 
می شی، انگار یک عالمه زمان اضافی 
پیدا کردی تا به برنامه هات برسی؟ 
س��عی کن ای��ن رو تبدی��ل به یک 
ع��ادت کنی. ما هم ه��ر صبح زود، 
یک مطل��ب برات آم��اده می کنیم 
تا ب��ا خوندنش پ��ر از حس خوب 
بش��ی. پس طوری برنامه ریزی کن 
که اولین نفری باش��ی ک��ه اون رو 
می خون��ه! برای گس��ترش مهربانی 

تالش کن. 
ب��رای  فرصت��ی  زود  ه��ای  صب��ح  
تجربه های مفیده. مثال وقت بیش��تری 
برای ی��ک ورزش صبح گاه��ی داری، 
یا می تونی چند صفح��ه کتاب بخونی، 
ب��رای روز پی��ش رو برنامه ریزی کنی 
و ب��رای کل خان��واده ی��ک صبحان��ه 
هیجان انگیز درس��ت کنی. یادت باشه 
این س��اعت های اول روز پاییزی رو از 

دست ندی. ما هم با این م

روز پاییزی ات بخیر

خبرهای خوب را دریاب

می دون��ی ی��ک عالمه اتفاق خوب داره در دنیا میفته که ال به الی بقیه اخبار قایم ش��دن و ممکنه متوجه اون ها نش��ی؟ ما 
در رنگی رنگی تصمیم گرفتیم هرروز یک خبر خوب رو با تو در میون بگذاریم تا دلیلی باش��ه برای لبخند زدن، ش��ادی و 
رنگی تر ش��دن روزت. این خبر رو در ش��بکه های اجتماعی ات منتشر کن تا در گسترش یک حال خوب، نقش داشته باشی.

محققان دانش��گاهی در عربس��تان، تونس��تن بر اساس واکنش تغییر فاز، سیس��تمی رو طراحی کنن که می تونه بدون نیاز به 
هیچ انرژی الکتریکی، عمل خنک کردن رو انجام بده. این سیستم با آب و نمک کار میکنه و البته انرژی خورشیدی هم به 
گردش کار س��امانه کمک می کنه. به این صورت که نمک با حل ش��دن در آب گرم، اون رو خنک می کنه و مجموعا باعث 
خنک ش��دن محیط اطرافش میش��ه، در نهایت انرژی خورش��یدی آب رو تبخیر میکنه و کریس��تال نمک رو برای استفاده 
مجدد باقی میذاره. آزمایش��ات نش��ون دادن که کاهش دما از این طریق چشمگیر بوده و تا 15 ساعت هم پایداری داشته.

خبرهای خوب بخوانیم 

میراث جرون
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1 ( روزنامه نگار ما از پذيرش هرگونه پاداش مادي براي پيش برد مقاصد خصوصي مغاير با مصالح عمومي، خودداري 
مي کند.

2 ( روزنامه نگار ما از قبول هرگونه فش��ار و تهديد براي انتش��ار مطالب يا تغيير محتويات آنها، خودداري کرده و از 
خط مشي عمومي رسانه و اصول شرافت حرفه اي خويش تبعيت مي کند.

3 ( روزنامه ن��گار م��ا با احترام به اس��تقالل و حاکميت ملي، نظم و امنيت عمومي و مصالح همگاني از اصول ش��رافت 
حرفه اي خويشتن تبعيت مي کند.

4 ( رعايت حد اعتدال و ميانه روی از مهمترين ارزش های مورد نظر و قطعی روزنامه ميراث جرون اس��ت . روزنامه 
ميراث جرون تالش می کند حس��ن ارتباط و تعامل معقوالنه خود را با همه گروه ها و جريانات سياس��ی که در کشور 

رسمًا و قانونًا مورد پذيرش هستند را حفظ نمايد. 
5( روزنامه نگار ما به اصول ديني و معتقدات مذهبي، آداب و سنن قومي و ملي، اخالق حسنه و عفت عمومي احترام 
مي گ��ذارد و از گراي��ش به تبعيض خصومت آميز در اين زمينه ها و همچنين تش��ويق و تحريک به جنگ تجاوزکارانه 

نسبت به کشورهاي ديگر خودداري مي کند./

هفته نامه   منطقه  جنوب کشور  ) فرهنگی -  اجتماعی (

  Telegram:    09303375549                    

تیراژ :   5000 نسخه
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مرکز  نخستین  گردشگری  هفته  با  همزمان 
و  کسب  دهنده  شتاب  و  مشاوره  تخصصی 
کارهای گردشگری پایدار در هرمزگان با هدف 
ایده ها در صنعت سفر و  به عملی شدن  کمک 

گردشگری استان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری علم وفناوری هرمزگان؛ 
مرکزمشاوره گردشگری توسط مدیریت موسسه 
مشق آفرینش که از نهادهای خصوصی پرتجربه 
راه  همکاری  با  است  استان  گردشگری  حوزه 
مدیرعامل  شیرخانی  مهدی  است،  شده  اندازی 
کارهای  و  کسب  دهنده  شتاب  مرکز  اولین 
وبا  دادیم  ترتیب  گردشگری است که مصاحبه 

هم می خوانیم. 
موسسه  مدیرعامل  گردشگر  شیرخانی  مهدی 
مردم نهاد مشق آفرینش در گفت وگو با خبرنگار 
تحصیل  افراد  از  بسیاری  گفت:  وفناوری  علم 
عالقه مندان  یا  و  گردشگری  حوزه  در  کرده 
و  سفر  صنعت  در  کار  و  کسب  اندازی  راه  به 
شناخت  به  نیاز  فعالیت،  آغاز  برای  گردشگری 

ظرفیت ها دارند.
شتاب  و  مشاوره  تخصصی  مرکز  افزود:  وی 
دهنده، عالوه بر به اشتراک گذاشتن این داده ها 
در  فعالیت  به  مند  عالقه   و  ایده  دارای  افراد  به 
صنعت سفر و گردشگری در ابتدای کار، فضای 

مورد نیاز فعالیت، امکانات و تجهیزات می دهد 
کمک  سرمایه  جذب  و  تامین  در  آنان  به  و 
با  که  مجموعه  این  دستاوردهای  می کند،اولین 
همکاری اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 
و میراث فرهنگی،راه اندازی شده،پس از ۶ ماه 

قابل ارائه خواهد بود.

 این گردشگر تاکید کرد: شتاب دهنده مجموعه 
فش�رده  های  دوره  برگزاری  با  که  است  ای 
پیشرفت  و  موفقی�ت  تس�ریع  قص�د  حم�ایتی 
شرکت های نوپا را دارد، بسیاری از شرکت های 
مشاوره  به  رشد،  اولیه  مراحل  در  تاسیس،  تازه 
مدیریتی، بازاریابی، مالی و فناورانه نیازمند هستند 
همه  کمک  ها  دوره  این  برگزاری  از  هدف  و 

جانبه به آنها است.
جای شتاب دهنده خالی بود

و  تخصصی  مشاوره  مرکز  گفت:  شیرخانی 
گردشگری  کارهای  و  کسب  دهنده  شتاب 
این مشاغل  تامین، تسهیل و راهبری  با  می تواند 
نوآور، خالق و  ایده و محصول  نوپا که دارای 
ارزش  و  تامین  زنجیره  در  افزوده  ارزش  دارای 
گردشگری هستند را تا تثبیت وضعیت و پایداری 
به عنوان  گردشگری  صنعت  از  کنند،  کمک 
در  نفت  برای  جایگزین  بهینه ترین  و  بهترین 
اقتصاد تک محصولی ایران سخن به میان می آید 

این در حالی است که این صنعت در امر پذیرایی 
و ارائه خدمات به گردشگران ورودی به شهرها 
با چالش هایی اساسی روبه رو است. کاستی های 
نیروی  نامناسب  آموزش  زیرساخت ی جاده ای، 
نامطلوب  و وضعیت  این حوزه  در  فعال  انسانی 
توجه  عدم  و  بهداشتی  سرویس های  کیفیت 
شهرها  به  ورود  بدو  در  فرهنگی  های  المان  به 
گردشگری  فعاالن  نظر  از  را  اهمیت  بیشترین 

داشته اند.
شوک  های  که  پیداست  ناگفته  افزود:  وی 
اقتصادی همه  گیری ویروس کرونا در همه صنایع 
و بخش  های مختلف جهان مشاهده می  شود. در 
محدودیت  های  دلیل  به  صنعت  چند  میان  این 
شهری،  بین  ترددهای  و  سفرها  بر  شده  اعمال 
بی - زیان  با  اجتماعی  فاصله  گذاری  و  کشوری 

از  یکی  گردشگری  شده  اند،  روبرو  سابقه  ای 
گردشگران  تحرک  بدون  که  است  صنایع  این 
 22 کاهش  کند.  حفظ  را  خود  بقای  نمی  تواند 
اول  ماهه  سه  در  گردشگران  تعداد  درصدی 
سال 2020 )در مقایسه با سه ماهه مشابه 2019( 
یکی از اثرات همه  گیری ویروس کووید 19 بر 
روی صنعت گردشگری بود. گردشگری یکی 
است  جهان  اقتصادی  بخش  های  پرکارترین  از 
و چنین  رکودی برای این صنعت ممکن است 

میلیون ها شغل را در معرض خطر قرار دهد.

مسیر وام گردشگری از مرکز شتاب دهنده می 
گذرد 

گردشگری  شتاب دهنده  مرکز  گفت:  وی 
ایجاد  برای  دولت  و  مردم  بین  رابط  می تواند 
شتاب  توسط  که  کارآفرینانی  و  باشد  اشتغال 
دهنده بخش گردشگری معرفی شوند در اولویت 
پرداخت تسهیالت قرار می گیرند، کارآفرینی با 
کارفرمایی یکسان نیست و کسی که با مدیریت 
ایده ها و نوآوری ها و منابع در جهت ایجاد ارزش 
ایجاد  این  و  است  کارآفرین  می کند  حرکت 
ارزش دارای اهمیت است، اگر کارفرما از وضع 
موجود استفاده می کند کارآفرین با نگاه نو و تازه 
و با برهم زدن وضع موجود فرصت های جدیدی 

ایجاد می کند که تا پیش از این نبوده است.

به  که  است  توجه  مورد  اشتغال  ایجاد  از  مدلی 
جوامع محلی و محیط زیست آسیبی وارد نکند 
و فعالیت در بخش گردشگری یکی از مهمترین 
روش های اشتغال است و تا زمانی که این جوامع 
در توسعه و کسب و کار مشارکت نکنند مشکل 

اشتغال هرمزگان حل نمی شود.
اخیر  دوسال  طی  کرونا  بحران  به  اشاره  با  وی 
گفت: ویروس کرونا اگر چه مانعی برای توسعه 
پایان  با  اما  ماه گذشته شد  در چند  گردشگری 
یافتن این دوران به یکباره سیل عظیم گردشگری 
و  آمد  درخواهد  حرکت  به  دنیا  و  کشور  در 
صنعت  رونق  زمینه  پساکرونا  دوران  برای  باید 
گردشگری و میزبانی از مسافران و گردشگران 
به  قدرت  با  این صنعت  تا چرخ  کرد  فراهم  را 
ایران  روستاهای  و  شهرها  و  آید  در  حرکت 

بزرگ غرق در شادی و نشاط شود.
عوامل  از  دیگر  یکی  افزود:  طبیعت  همیار  این 
مقابله  در  گردشگری  صنعت  احیای  برای  مهم 
حمایتی  نقش   19 کووید  ویروس  شیوع  با 
به  دستیابی  منظور  به  دولت  ها  است.  دولت ها 
اهداف توسعه صنعت گردشگری نیازمند فراهم 
خصوصی،  بخش  برای  الزم  تسهیالت  آوردن 
تضمین سرمایه و سرمایه  گذاری، ارائه تخفیفات 
گمرکی و مالیاتی، واگذاری زمین با بهای دولتی 
و ارزان، پرداخت وام  های بلند مدت با بهره کم، 
حذف بروکراسی اداری و آسان سازی قوانین به 
تفرجگاه - و  رستوران  ها  هتل  ها،  ساخت  منظور 

فعالیت  در  دولت  گسترده  مداخله  هستند.  ها 
صنعت گردشگری در طول بحران کووید 19 به 
سمت مشارکت و همکاری بخش  های دولتی و 
تأثیر  خصوصی پیش خواهد رفت و در آینده، 
چشم- گردشگری،  صنعت  بر  دولت  واکنش 

 اندازی نو ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است؛ اولین مرکز شتاب دهنده کسب و 
کارهای گردشگری در گلشهر بندرعباس ، بعد 
1۵خرداد،  بنیاد  ساختمان  رسالت،  چهارراه  از 
طبقه دوم ، موسسه مشق آفرینش راه اندازی شده 

است.

میراث جرون

میراث جرون

مدیرعامل موسسه مردم نهاد مشق آفرینش خبرداد

نیازمند گردشگری در دوران پسا کرونا هستیم
راه اندازی مرکز مشاوره سفروگردشگری
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