
گروه خبر // نماینده ولی فقیه در استان 
برای  فرهنگ ســازی  گفت:  هرمزگان 
افزایش مشــارکت خیرین مسکن ساز 

انجام شود.
به گزارش خبرنگار دریا ، حجت االســام 
والمسلمین محمد عبادی زاده در در دیدار با 
مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی هرمزگان 
که به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد مسکن 
و حساب 100 امام، اظهار کرد: ادغام جهاد 
ســازندگی دل نگرانی هایی را ایجاد کرد که 
خوشبختانه بنیاد مســکن خاء پیش آمده 

ناشــی از این ادغام را در حوزه روستایی پر 
کرد.

وی، با ذکر این نکته که دغدغه های مسکن 
اغلب به حوزه شــهر معطوف است، عنوان 
کرد: توسعه مسکن روستایی به رشد و توسعه 
روستاها کمک شایانی می کند و نقش مهمی 
در جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر دارد.

نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، ابراز 
کرد: اگر رویکردی کــه حاکمیت در حوزه 
مسکن روستایی دارد به حوزه مسکن شهری 
نیز تســری پیدا کند، اقدامات بسیار بزرگی 

رقم خواهد خورد.حجت االسام والمسلمین 
عبادی زاده، بافت های فرســوده را یکی از 
دغده های جدی مردم دانست و تصریح کرد: 
می توان با الگو گرفتن از مشــهد و یا ارائه 
در  بزرگی  اقدامــات  ابتکاری  راهکارهای 
این حوزه انجام داد و امیدوارم بنیاد مسکن 
انقاب اسامی همکاری خوبی در این زمینه 
با شــهرداری و اداره کل راه و شهرســازی 
داشته باشــد.وی، با بیان این نکته که، نقش 
و مشارکت خیرین در حوزه مسکن به نقطه 
مورد انتظار نرســیده است، خاطرنشان کرد: 

اگر سهم خیرین در حوزه مدارس، مساجد 
و ... را با مســکن محرومان مقایســه کنیم، 
شــاهد تفاوت خواهیم بود که باید فرهنگ 
خیر و خیرخواهی در حوزه ساخت مسکن 

محرومان را در جامعه جا بیندازیم.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، ضمن 
تاکید بر لزوم فرهنگ ســازی و تبلیغاتی در 
حوزه جذب خیرین، بیان کــرد: اگر بتوان 
کمک های خــرد مردم را از راه های مختلف 
جمع آوری کرد می تــوان اتفاقات بزرگی را 

رقم زد.

 نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان تاکید کرد
لزوم فرهنگ سازی برای افزایش مشارکت خیرین مسکن ساز

گروه خبر //  استاندار هرمزگان گفت: طرح توسعه سیمان هرمزگان با راه اندازی خط تولید جدید به ظرفیت 
روزانه سه هزار تن سیمان اجرایی می شود.

مهدی دوســتی در دیدار و گفتگو با شیرازی مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری سیمان گفت: هرمزگان تنها منطقه ای 
است که امکان اجرای طرح توسعه سیمان در آن وجود دارد و بر اساس گفت وگوی انجام شده، یک خط تولید حداقل 
با ظرفیت تولید روزانه سه هزار تن سیمان در قالب طرح توسعه سیمان هرمزگان ایجاد می شود.وی افزود: هرمزگان به 
دلیل مزیت های فراوانی که در بخش های مختلف دارد و همچنین با مشــوق هایی که برای سرمایه گذاری در حوزه های 
مختلف پیش بینی شده، می تواند مکان امنی برای توسعه فعالیت های صنایع بزرگ و تشکیل زنجیره پایین دستی باشد.

احمد مرادی عضو مجمع نمایندگان هرمزگان نیز در این نشست، ضمن قدردانی از استاندار هرمزگان، نحوه تعامل ایجاد 
شــده بین بخش های مختلف مدیریتی و کارکنان مجموعه ســیمان هرمزگان را از جمله اقدامات مؤثر مدیرعامل این 
مجموعه برای ایجاد وحدت رویه بین تمامی بخش ها و عاملی برای پیشبرد مطلوب مسائل جاری این شرکت برشمرد 
و گفت: افزایش ظرفیت تولید ســیمان هرمزگان به منزله ایجاد اشتغال بیشتر است که می تواند بخشی از نیاز بازارکار 
هرمزگان را پوشــش دهد. مرادی بیان کرد: به منظور راه اندازی و عملیاتی شدن طرح  توسعه سیمان هرمزگان، در کنار 
بهره گیری از توان بخش اجرایی، از ظرفیت های ملی نیز بهره خواهیم برد.به گزارش مهر ، رئیس سازمان صنعت، معدن 

و تجارت هرمزگان و مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان نیز در این نشست حضور داشتند.
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رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان :

ورود و توزیع کلیه کاالهای ملوانی
از جزیره هرمز بالمانع است

سوگواری یا اندوه از دست دادن را 
جدی بگیریم

 پرداخت 1300 میلیارد تسهیالت
 به طرح های گردشگری هرمزگان

وزیر راه در کیش :

 ایران در سه حوزه 
از جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر پشتیبانی می کند

6

در نشست استاندار هرمزگان با معاون 
وزیر راه  وشهرسازی تاکید شد

آموزش تربیت نیروی 
دریانورد با مشارکت 
2بنادر و وزارت علوم

6

استاندار هرمزگان خبر داد 

طرح توسعه سیمان هرمزگان
 با راه اندازی خط تولید جدید

طرح توسعه سیمان هرمزگان با راه اندازی خط تولید جدید به ظرفیت روزانه سه هزار تن سیمان اجرایی می شود
فوالد کاوه کیش عمل به مسئولیت های 

اجتماعی خود را تشریح کند
 صلح و سازش 40 درصد از پرونده ها 

در شورا های حل اختالف هرمزگان

2

8

8

5

برادر ارجمند و گرامی
 جناب  آقای مهندس مهدی رضایی سردره

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان

 بدین وسیله انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی به عنوان
 مشاور استاندار هرمزگان در توسعه سواحل مکران را صمیمانه 

تبریک عرض می نماییم.
بدیهی است مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته 

و گرانقدر حضرتعالی به عنوان فرزند برومند هرمزگان، موجبات 
ارتقاء آن مجموعه را فراهم خواهد نمود.

ضمن تبریک مجدد این انتصاب از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران 
به اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی را مسالت داریم  و برای حضرتعالی در پست جدید 

مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط  و مملو از توکل الهی  تمنا دارد.

افزایش نگرانی والدین از نسخه واحد حضوری شدن کالس های درس 
صفحه 2 را بخوانید
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خسارت شدید سنک های گیاهی روی گوجه فرنگی 
 گروه خبر // دکتر ســید ســعید مدرس؛ عضو هیــات علمی بخش 
گیاهپزشــکی مرکزتحقیقات کشــاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: 
سنک هاي گیاهي در مزارع گوجه فرنگی سندرک و بعضی دیگر از مزارع 
میناب ظاهر شده است. خســارت این آفت بصورت ضعف گیاه، زردی 
برگها و وجود حشرات کامل و پوره ها به همراه فضوالت آنها پشت برگها 
است و روی میوه ها نیز بصورت رنگ پریدگی روی سطح میوه ها و ظهور 
لکه های نکروزه و زرد روی میوه ها اســت.به گزارش خبرنگار دریا ؛ به 
گفته محقق مرکز تحقیقات و آموزش : دو عامل مهمی که در تولیدمثل و 
رشد سنک های گیاهی نقش اساسی دارند: یکی وجود شاخه های جدید و 
دیگری دما است. مناسب ترین دما برای فعالیت سنک ها 20 تا 30 درجه 
سانتی گراد است. در این دامنه دمایی هر سنک ماده 30 تا 50 روز زنده می 
ماند و حدود 50 تا 150 عدد تخم می گذارد، در صورتی که در باالتر از 
30 درجه سانتی گراد تعداد تخم های سنک کاهش می یابد.مدرس افزود: 
سنک های گیاهی حشرات ریزی هستند که طول بدن آنها بیشتر از 3 میلی 
متر نمی شود.سلولهای کوچک شفافی سینه و بالهای آنها را پوشانده اند و 
ظاهری شبیه تور به آن داده اند. وي خاطرنشان ساخت : این آفتها مکنده 
هستند و شیره را از برگهای درختان و درختچه ها میمکند و ظاهری تغییر 
رنگ یافته، لکه لکه و خال خالی به آن می دهند.گفتني ست: مبارزه شیمیایي 
علیه سنک های گیاهی مي تواند از طریق استفاده از آفت کش های چس، 

دانیتول، متاسیستوکس، آدمیرال و کنفیدر صورت گیرد.
اعالم ویژه برنامه های هنر انقالب اسالمی در هرمزگان 

 گروه خبر // رئیس حوزه هنری هرمزگان گفت: ویژه برنامه بمناسبت 
هفته هنر انقاب اســامی از بیستم فروردین شــروع و تا 2۶ فروردین 
ادامه دارد.به گزارش خبرنگار دریا ، ســعید عبدلی زاده افزود: هفته هنر 
انقاب اســامی فرصتی برای عمل به فرامایشات مقام معظم رهبری در 
حوزه هنر انقاب، ترسیم چشــم انداز و ارائه نمونه های تراز هنر انقاب 
اســامی، معرفی هنرمندان متعهد و تولیدات فاخر در سطح جامعه است.

وی گفت: این ویژه برنامه در زمینه های مختلفی شامل، مجاهدت های کادر 
درمان، روایت تولید و پیشــرفت، مطالبه گری، مقاومت و تاریخ انقاب 
اسامی، اجرای ســرود های انقابی، تئاتر مردمی بچه های مسجد، شب 
شعر، نمایشگاه تجسمی هنر انقاب، معرفی آثار شاخص هنرمندان استان، 
رونمایی کتاب، و تجلیل از هنرمندان شاخص هنر انقاب اسامی برگزار 
می شــود.عبدلی زاده افزود: استعدادیابی و شناسایی استعداد های هنری و 
فرهنگــی با اولویت مناطق محروم و دور افتاده در اســتان از برنامه های 
در دســتورکار حوزه هنری هرمزگان است.رئیس حوزه هنری هرمزگان 
گفت: وظیفه توانمدسازی هنرمندان استانی از دیگر برنامه های حوزه هنری 

هرمزگان است.
پرداخت 1300 میلیارد تسهیالت به طرح های گردشگری 

هرمزگان
 گروه خبر // مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
هرمزگان گفت: در سال گذشته 1300 میلیارد ریال تسهیات به طرح های 
گردشگری اســتان پرداخت شده است.به گزارش خبرنگار دریا ، سهراب 
بناونــد  بابیان این مطلب گفت: این تســهیات برای طرح های 2 هتل 5 
ستاره در کیش پرداخت شده است.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان هرمزگان افزود: همچنین تعداد 7 طرح به مبلغ  2105 
میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، 7 طرح به مبلغ 222 
میلیارد ریال از محل اعتبارات قانون حمایت از توســعه و ایجاد اشتغال 
پایدار در مناطق روســتایی و عشــایری و یک طرح به مبلغ 20 میلیارد 
ریال از محــل اعتبارات تبصره 18 و یک طرح به مبلغ 40 میلیارد ریال 
از محل اعتبارات داخلی بانک ها به تصویب رســیده است.او ادامه داد: با 
پرداخت این تسهیات برای 1273 نفر در بخش گردشگری استان اشتغال 

ایجاد می شود.

خبر

خبری
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سرمقاله

  از هفته گذشته با تصمیم ستاد ملی کرونا مبنی بر بازگشایی مدارس بصورت 
حضوری پس از تعطیات نوروزی، برخی از خانواده ها از این موضوع اظهار 
رضایت و بیشتر خانواده های دیگر اظهار نگرانی کردند و مدارس بازگشایی 
شــد که همچنان نارضایتی هایی وجود دارد و در روزهای اخیر در شهرهای 
مختلف کشور و روز شنبه جمعی از والدین دانش آموزان با حضور در آموزش 
و پرورش هرمزگان و سردادن شعارهایی خواستار پایان دادن به کاس های 
حضوری باتوجه به آماده نبودن شــرایط الزم بهداشــتی مدارس و اقلیم گرم 
آب و هوایی اســتان هرمزگان شــدند.. گرچه بازدهی بیشتر آموزش ها در 
کاس های حضوری را نمی توان کتمان کرد، اما بایســتی با توجه به شرایط 
کرونایی، شرایط برگزاری کاس ها بصورت حضوری نیز بطور کامل در محیط 
مدرســه و کاس های درس فراهم شــود تا والدین دغدغه ای در این بخش 
نداشته باشند. در استانی مانند هرمزگان که با کمبود مدرسه و کاس درس و 
کاس های شلوغ و...  مواجه است و همچنین بسیاری از کاس ها و مدارس 
هم فرســوده اند ونیاز به بازسازی دارند واز طرفی هوا گرم است و نمی توان 
هم کولر را روشن کرد وهم درب و پنجره را همزمان در کاس های شلوغ باز 
نمود، بایستی تدابیری اندیشید که از بروز و شیوع کرونا و امیکرون که درصد 
شیوع باالتری دارد، جلوگیری شود. شاید برگزاری کاس های حضوری در 
کاس های خلوت و روستایی ممکن باشــد، اما در کاس های شلوغ بطور 
حتم با رعایت دقیق دســتورالعمل های بهداشتی به راحتی ممکن نیست که 
همه دانش آموزان در کاس حضوری بصورت همزمان حضور یابند و امکان 
شــیوع کرونا در اینگونه کاس ها افزایش می یابد که متاسفانه در روزهای 
اخیــر اخباری از ابتای دانش آموزان و معلمان و... به گوش می رســد و از 
آن طرف شرایط کاس های گرم وشلوغ برای برگزاری کاس های حضوری 
آماده نیســت. در این شرایط بایستی متولیان مربوطه و ستادکرونا به صراحت 
اعام کند کاس هایی که 40،50نفر و حتی کمتر و بیشتر دانش آموز در یک 
کاس دارد و در شــرایط عادی دانش آموزان بصورت فشــرده کنار هم می 
نشســتند، حال چگونه می خواهند تمام دانش آموزان را در هر کاس بگذارد 
که یک ونیم متر از همدیگر از طرفین فاصله داشته باشند؟ آیا چنین برنامه ای 
شدنی است؟ آیا می خواهند دانش آموزان و فرهنگیان و خانواده هایشان در 
باتاق کرونا غرق شــوند؟ از طرفی دیگر میزان استفاده از ماسک در ماه ها و 
هفته ها و روزهای اخیر با رفع ممنوعیت ها و محدودیت های کرونایی حتی 
در بین بزرگساالن بسیار کاهش یافته است، چطور می توان انتظار داشت دانش 
آموزان بطور کامل و 100درصدی از ماســک استفاده کنند؟ چه نظارتی در 
این بخش وجود خواهد داشــت؟ بسیاری از خانواده های محروم حتی توان 
خرید ماســک را ندارند و حتی برخی ماسک های یک بار مصرف را بارها 
شستشو داده و اســتفاده می کنند. آیا مدارس، ماسک مورد نیاز را در اختیار 
این دانش آموزان برای اســتفاده در مدرسه و منزل قرار خواهند داد؟ بسیاری 
از مدارس در حالت عادی با کمبود یا نبود مایع دستشویی، سرویس بهداشتی 
مناســب و... مواجه بودند؛ آیا می توان انتظار داشت که این موضوع و مشکل 
در این مدارس بخصوص در مناطق روستایی و حاشیه ای شهرها  بطور کامل 
برطرف شده باشد؟نگرانی خانواده ها از بیمار شدن فرزندان شان باعث استرس 
بر والدین و دانش آموزان می شود. آیا واقعا مسئوالن می توانند این نگرانی را 
از خانواده های دانش آموزان برطرف کنند؟ بازگشــایی تمام مدارس بصورت 
حضوری و اجبار به اینکه دانش آموزان حتما باید در کاس حضور داشــته 
باشد و فراهم نبودن شرایط الزم برای حضوری بودن تمام مدارس در استانی 
مانند هرمزگان که در بخش های مختلف در محرومیت بســر می برد، ممکن 
است تبعات غیرقابل جبرانی داشته باشد که بایستی از بروز خسارات و تهدید 
سامتی دانش آموزان و خانواده های شان جلوگیری شود و حضور حتی یک 
دانش آموز ناقل یا بیمار باعث بیمار شدن دانش آموزان دیگر مدرسه و مربیان 
و کارکنان مدارس و خانواده ها خواهد شد که بایستی به این موارد هم توجه 
داشت. انتظار می رود بگونه ای تصمیم گیری شود و مصوبات ستاد ملی کرونا 
اجرا شود که دانش آموزان و والدین و جامعه فرهنگی از این تصمیمات متضرر 
نشــوند. شاید یکی از راهکارها این است که اختیاراتی به ستادهای استانی و 
شهرستانی کرونا و حتی مدارس در این بخش داده شود تا با درنظرگرفتن تمام 
شرایط، در خصوص حضوری یا غیرحضوری برگزارشدن کاس های درس 
و نحوه حضوری شدن کاس ها تصمیم گیری شود.از طرفی دیگربرخی دانش 
آموزان در تعطیات نوروزی با توجه به افزایش مســافرت ها، دیدوبازدیدها، 
دورهمی ها، مراسمات عروسی و... به کرونا و امیکرون مبتا شدند که حضور 
دانش آموزان بیمار و یا ناقل باعث سرایت این بیماری به سایر دانش آموزان 
شده و پیش بینی می شود با حضوری شدن کاس های درس، موجی از بیماری 
در مدارس و خانواده ها را شاهد خواهیم بود و بایستی به اصول پیشگیرانه در 
این حوزه توجه نمود. دغدغه دیگر والدین در خصوص سرویس مدارس است 
که با حضوری شدن مدارس در یکی دو ماه باقی مانده از سال تحصیلی، والدین 
به چه نحوی فرزندان شــان را به مدرسه بفرستند و سرویس های مدارس چه 
شرایطی را دارند؟ ســرویس مدارس در شرایط عادی در استان با مشکات 
و چالــش هایی مواجه بودند و در یکی دو ماه باقیمانده از ســال تحصیلی، 
شرکت های ســرویس مدارس که غیرفعال بودند، چگونه فعال خواهند شد و 
ســرویس های شان را ساماندهی خواهند نمود و در هر سرویس مدرسه چه 
تعداد دانش آموز باید باشندو هزینه ها چگونه خواهد بود)کرایه های سرویس 
مدارس را هرسال شورای شهر مصوب و فرمانداری تایید می کند(  و... که این 
موارد باعث دغدغه والدین شــده است و بطور حتم نمی توان سرویس های 
مدارس را در روزهای نخستین بعد از تعطیات نوروزی ساماندهی نمود و نیاز 
به زمان زیادی دارد که بنظر می رسد چنین مواردی نیز در بازگشایی حضوری 
کاس های درس مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است. این موضوعات 
و دغدغه های دیگر و ترس از ابتای دانش آموزان به امیکرون و کرونا باعث 
شده است که برخی والدین تصمیم بگیرند از حضور فرزندان شان در کاس های 
درس خودداری نمایند تا ســامت شان درمعرض خطر قرار نگیرد. متولیان 
مربوطه بایستی در این حوزه بگونه ای تصمیم گیری کنند تا برگزاری حضوری 
کاس های درس به دور از اضطراب و نگرانی دانش آموزان و والدین شــان 
باشد و باعث افزایش ابتای دانش آموزان به کرونا و انتقال این بیماری در بین 
سایر اعضای خانواده و همچنین معلمان و کارکنان مدارس نشود و مدت زمان 
باقیمانده از ســال تحصیلی نیز به خیر وخوشی وبدون اضطراب و استرس به 
پایان رسد. البته سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان تاکید کرده 
اند که از ظرفیت آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری مدارس اســتفاده 
شــود و امیدوارم به این توصیه و تاکید توجه و اجرایی شود و آموزش های 
مجازی تعطیل نشــوند که متاسفانه در حال حاضر مدارس را مجبور کرده اند 
آموزش مجازی را کنار بگذارند و بایستی در این بخش تجدید نظر شود. نکته 
پایانی هم اینکه متولیان مربوطه بجای اینکه تاش کنند از انتشار گایه ها و 
دغدغه های والدین دانش آموزان درخصوص این مصوبه غیرکارشناسی ملی 
در رسانه ها جلوگیری کنند، بایستی دغدغه والدین وفرهنگیان را به مسئوالن 
پایتخت نشــین منعکس کنند. نکته حائز اهمیت این است که چرا مسئوالن 
استانی طرح های ملی مانند طرح جهش تولید مسکن را در بندرعباس هنوز 
اجرایی نکرده اند، اما طرحی ملی بازگشایی مدارس را فوری اجرا کرده اند؟ 

طرح هائیکه به نفع مردم است چرا فوری اجرایی نمی شود؟
    علی زارعی
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هرمزگان گفت: توســعه گلخانه های 
هیدروپونیک در استان هرمزگان مورد 

تاکید جهاد دانشگاهی باشد. 
  حجت االسام محمد عبادی زاده در دیدار 
با رئیس و کارکنان جهاد دانشــگاهی که 
در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، 
با اشــاره به عاقه مندی خود به برگزاری 
جلســات متعدد با جامعه دانشــگاهی و 
دانشــگاهی  کرد: جهاد  اظهار  نخبگانی، 
با توجه به رســالت خود که دارای تنوع 
ماموریتی زیادی هم است، می تواند نقش 
مهمی را در تحقق شعار سال ایفا کند.وی، با 
اشاره به شعار سال، عنوان کرد: دانش بنیان 
بودن به همراه اشتغال زایی دو فاکتور اصلی 
حوزه تولید است، یعنی می توان گفت که 

اشتغال زایی نگاه کاربردی به حوزه تولید 
و دانش است. نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان، توســعه دانــش در حوزه های 
کاربردی و عملیاتــی را مورد تاکید قرار 
داد و ابراز کرد: دانش باید متناسب با نیاز 
جامعه رشد و حرکت کند تا راه حلی برای 

مسائل و چالش ها ارائه شود.
* ارتباط با صنعت از حالت شــعار 

خارج شود
حجت االســام عبادی زاده، با اشــاره به 
لزوم تقویت فعالیت جهاد دانشگاهی در 2 
حوزه ارتباط با صنعت و کمک به نهادهای 
حاکمیتی، خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی 
باید ارتباط با صنعت را از حالت شــعار 
خارج کند و اقدام به ارائه گزارش آماری 
کند تا مشخص شود هر سال نسبت به سال 
قبل چه تغییری در این حوزه صورت گرفته 
است. وی، هم افزایی ظرفیت دانشگاهی با 
شــرکت های دانش بنیان را بســیار مهم 
برشــمرد و بیان کرد: این هم افزایی باعث 

جلوگیری از موازی کاری خواهد شد.
انجام  برای  * زیرســاخت های الزم 

پروژه های افکارسنجی فراهم شود
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، با 
اشاره به لزوم فراهم کردن زیرساخت های 
انجام پروژه های افکارســنجی در سطح 
استان، گفت: دستگاه ها باید ارزیابی علمی 
از میزان تحقق برنامه ها و اهداف داشــته 
باشند تا مشخص شود فعالیت ها دستگاه ها 
بر اســاس اولویت هــا و ظرفیت ها انجام 

می شود یا خیر.
* هنر و تجربیات هرمزگان به صورت 

علمی به نسل جدید منتقل شود
حجت االسام عبادی زاده، مشاغل خانگی 
را دغدغه خود دانســت و تشــریح کرد: 
برنامه ریــزی الزم برای بــه بالفعل کردن 
ظرفیت ها توســط جهاد دانشگاهی انجام 
شود.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، 
با اشــاره به لزوم انتقال خرده فرهنگ ها، 

صنایع دستی و مشــاغل خانگی به نسل 
جدید، ابراز کرد: انتقال هنر و تجربیات به 
نسل  های جدید به صورت علمی باید مد 
نظر جهاد دانشگاهی باشد تا ظرفیت های 
فراموش شده استان در حوزه صنایع دستی 

و مشاغل خانگی احیاء شود.
هیدروپونیک  گلخانه های  توسعه   *

مورد تاکید جهاد دانشگاهی باشد
حجت االســام والمسلمین عبادی زاده، با 
اشــاره به مزیت های احداث گلخانه های 
هیدروپونیک، خاطرنشــان کرد: باید کار 
علمی برای گسترش این گلخانه ها که قیمت 
تمام شــده احداث را 40 درصد کاهش 
انجام  می دهد، توســط جهاد دانشگاهی 
شــود.وی، با اشاره به لزوم ایجاد تورها و 
مواد الزم برای ایجاد این نوع گلخانه ها که 
در حال واردات از کشورهای دیگر است، 
بیان کرد: بخش زیادی از ســمومی که در 
گلخانه های معمولی اســتفاده می شود، در 
گلخانه های هیدروپونیک استفاده نمی شود 

که همین امر عاوه بر افزایش ســامتی 
محصول، هزینه های مصرف سموم را نیز 

80 درصد کاهش خواهد داد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: 
مطالعات الزم توســط جهاد دانشگاهی 
هیدروپونیک  گلخانه های  توســعه  روی 
و تهیه اقام مورد نیــاز برای احداث این 
گلخانه ها که در حال واردات از کشورهای 

دیگر است انجام شود.
* ترویج کرسی های تالوت قرآن در 

دستور کار باشد
به گــزارش فــارس ؛ حجت االســام 
عبادی زاده، با اشاره به فرمایشات حضرت 
آقــا )حفظــه اهلل( در خصوص مســائل 
قرآنی، تشــریح کرد: فرهنگ سازی الزم 
بــرای ایجاد و ترویج کرســی ها تاوت، 
توسط خبرگزاری های زیرمجموعه جهاد 
دانشگاهی از جمله ایکنا، دنبال و پیگیری 
شــود.نماینده ولی فقیــه در هرمزگان، با 
اشاره به لزوم توجه به هنر قدسی در حوزه 
قرآن کریم، ابراز کرد: اســتفاده از فنون و 
مهارت های تاوت کاری بسیار هنرمندانه 
است که رســانه ها نیز باید از این منظر به 

موضوع ورود کنند.

پشت پرده سیاست 

نامه نگاری های سربسته تهران- واشنگتن   
امیرعبداللهیان در پاسخ به خراسان : در تبادل پیام با آمریکا به نقطه نهایی نرسیده ایم 
 در سکوت این روزهای وین به نظر می رسد تبادل پیام میان تهران و واشنگتن در 
جریان اســت و پاکت های سربسته ای که انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا با خود 
می برد و می آورد در حال انجام مذاکره مســتقیم مکتوب هستند. دو هفته قبل مورا 
به تهران آمد و با خود پاکتی از پیشنهادهای جدید ایران برای آمریکا برد حاال یک  
منبع غربی مدعی شــده آمریکا و ایران پیشنهاد یکدیگر را رد کردند، بر این اساس 
پیشنهاد ایران، از طریق مورا، به دنبال نپذیرفتن ایده ایاالت متحده توسط تهران بود. 
براساس طرح آمریکا، قرار بود در ازای حذف سپاه از لیست سازمان های تروریستی، 
دو طرف توافق کنند که مقامات یکدیگر را هدف قرار ندهند. الرا روزن در خبرنامه 
»دیپلماتیک« نوشــت: منابع دیپلماتیک به من می گویند که انتظار می رفت ایاالت 
متحده در روزهای اخیر پیشــنهادی جدید به ایران ارسال کند، اما هنوز این اتفاق 
نیفتاده اســت.در ادامه این مطلب آمده است: جمعه یک دیپلمات غربی به من گفت: 
»به نظر می رسد ما هنوز منتظر پاسخ های ایاالت متحده هستیم. اما همه چیز دارد 
گیج کننده می شود.یک مقام آمریکایی نیز گفته است توافق با ایران نه قطعی است و نه 
نزدیک . در همین زمینه حسین امیرعبداللهیان امورخارجه کشورمان در گفت وگوی 
کوتاهی با خراســان و در پاسخ به این سوال که دو هفته پس از سفر مورا به تهران 
، آیا آمریکا پاســخ ایران را داده است ؟ اظهارکرد : پیام های ما با طرف آمریکایی 
از طرف  اتحادیه اروپا در حال تبادل است اما به نقطه نهایی نرسیده است.در سوی 
مقابل و در ادامه اقدامــات ایذایی مخالفان توافق در آمریکا ، گروهی از نمایندگان 
جمهوری خواه در مجلس ســنای آمریکا در نامه ای به »جو بایدن«، رئیس جمهور 
کشورشان از سیاست های او در قبال ایران انتقاد کرده اند. »مارکو روبیو«، »تد کروز«، 
»تام کاتن«، »جیم ریش«، »لیندســی گراهام«، »بیل هاگرتی« و »راگر ویکر« در 
این نامه از جو بایدن خواســته اند رژیم صهیونیستی را به »توانمندی های نظامی« 
الزم برای دفاع از خودش در برابر »ایران مسلح به ساح های اتمی« مجهز کند.  در 
بخشی از این نامه آمده است: »به نظر می رسد دولت شما مصمم به امضای یک توافق 
هســته ای جدید با ایران است که مسیری برای دستیابی رژیم به ساح های هسته ای 
در اختیارش قرار می دهد. مسلح شدن ایران به ساح های اتمی نتایج منفی عمده ای 
برای منطقه خواهد داشت.«همچنین به رغم این که دستیابی به توافق نهایی با ایران در 
انتظار تصمیم سیاسی آمریکا درخصوص چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی است، 
روزنامه واشنگتن پست،  در گزارشی مدعی شد: تقاضای ایران از آمریکا برای خارج 
کردن سپاه پاسداران انقاب اسامی از فهرست سازمان های تروریستی خارجی به 
اصلی ترین مانع در مقابل توافق با ایران تبدیل شده است. این رسانه آمریکایی به نقل 
از یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شد: دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قصد 

ندارد سپاه را از این فهرست حذف کند.
انعکاس

فرارو مدعی شد: »محمدباقر خرمشاد« معاون سیاسی وزارت کشور طی روزهای 
گذشته در محل کار خود در این وزارتخانه حاضر نشده و شنیده ها حاکی از استعفای 
او از این سمت است. »خرمشاد« 14 شهریور 1400 با حکم »احمد وحیدی« وزیر 

کشور به عنوان معاون سیاسی این وزارتخانه منصوب شده بود.

 عصر ایران نوشت: محمدعلی آل هاشم در خطبه های نماز جمعه گفت:گزارش هایی در 
تبریز دست به دست می شود مبنی بر نمایش لباس های زیر زنانه در لباس  فروشی ها 
و قرار دادن آن ها در ویترین مغازه ها و حتی روی انواع مانکن ها، که مشاهده چنین 
صحنه هایی در شهری مثل تبریز تاسف بار است. در قدیم حتی لباس زیر زنانه توسط 
خانم ها فروخته می شد اما االن فروشنده های لباس زیر زنانه، آقا شده اند و لباس ها را 

هم خیلی راحت در معرض دید عموم قرار می دهند.
 آفتاب نیوز مدعی شــد: لغو دیدار رمضانی ســید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور با 
هنرمندان، خبرساز شده است.درحالی که دولتی ها، شرایط جوی را عامل لغو مراسم 
می دانند، منتقدان می گویند، چهره های هنری حاضر به شرکت در این مراسم نشده اند. 

قرار بود این جلسه در محوطه باز برگزار شود.
 شفقنا خبر داد: طبق اعام وزارت حج و عمره عربستان سعودی، امسال یک میلیون 
زائر از داخل و خارج کشور می توانند در این زیارت شرکت کنند.در حالی که از آغاز 
شیوع بیماری کووید-1۹ تنها هزار زائر می توانستند در مراسم حج شرکت کنند، این 
وزارتخانه با انتشــار بیانیه ای اعام کرد که تصمیم گرفته ایم در سال 2022 میادی به 
یک میلیون زائر اجازه شرکت در این مراسم را بدهیم اما زیارت به افراد زیر ۶5 سال 

محدود خواهد شد.
روایت وزیر اطالعات از فتنه جدید صهیونیست ها

خطیب: رژیم صهیونیستی در ایران به ایجاد تضاد قومیتی و مذهبی بین شیعه و سنی 
روی آورده اســت، اماکن مذهبی؛ یکی از مراکز مورد توجه تکفیری هاســت .وزیر 
اطاعات به اقدامات اخیر تروریستی در حرم رضوی واکنش نشان داد و تاکید کرد که 
این اقدام برای ایجاد معضات جدید امنیتی در کشور است. حجت االسام و المسلمین 
سیداســماعیل خطیب وزیر اطاعات  در نشست شورای تامین استان فارس حاضر 
شــده بود، بااشاره به حادثه تروریســتی در حرم مطهر  رضوی،  خاطر نشان کرد:» 
اقدامات تروریســتی اخیر که در صحن مطهر حضرت امام رضا )ع( انجام شد نشان 
از کینه و عنادی اســت که درگروه های تکفیری بروز و ظهور پیدا می کند. ایجاد تضاد 
قومیتی و مذهبی بین شیعه و ســنی و دیگر قومیت ها برای انحراف افکار عمومی از 
جنایات رژیم صهیونیستی است و در تاش اند تا معضات امنیتی جدیدی با استفاده 
از فضای رسانه ای و فناورانه در ایران به وجود بیاورند که الزم است علما، فرهیختگان 
و آحاد مردم با هوشمندی و روشنگری این فتنه ها را از اساس خنثی کنند.«به گزارش 
همشهری آناین  وی با بیان این که دشمن در هر صورت دشمنی خود را بروز و ظهور 
می دهد، افزود:» رژیم صهیونیستی در تاش است که نقش ژاندارم منطقه را  با حمایت 
اســتکبار جهانی و همراهی برخی کشورهای عربی  ایفا کند که تاش های این رژیم 
منحوس با اقدامات شهادت طلبانه و جهادی فلسطینی ها مواجه و خنثی شده است.« در 
همین زمینه، کانال تلگرامی اخبار نیمه محرمانه در گزارشی از جزئیات اولیه بازجویی 
از قاتل شهید اصانی خبرداد و مدعی شد:» در بازجویی اولیه ای از عامل تروریستی 
ماجرای حرم رضوی که توسط نیروهای دستگاه امنیتی از وی شده، این عنصر تکفیری 
ضمن دفاع از اقدام تروریســتی خود در به شهادت رساندن روحانیون  این اقدام را بر 
مبنای مبانی فکری خود بیان کرده است. ارتباطات وی نشان می دهد طی ماه های اخیر 
از ســوی عناصر سلفی-تکفیری تحت اشراف کامل بوده و با القائات انحرافی تربیت 

شده است. بر همین مبنا نیز در ابتدای جلسه بازجویی خود بیان کرده آماده ورود به

بهشت هستم!.« در ادامه این گزارش آمده است :»  بررسی های به عمل آمده از گوشی 
تلفن همراه وی نشــان می دهد او ارتباطاتی با جریانات تکفیری و سلفی داشته و در 
گروه ها و کانال های بسیاری که حاوی القائات تکفیری و وهابی است حضور داشته و 
رصد می کرده است.« در بخش دیگر این گزارش به نقل از کارشناسان و تحلیل گران 
امنیتی آمده اســت:» کارشناسان معتقدند روند اتفاقات ضدامنیتی در حوزه مذهبی در 
هفته های اخیر که با حمله به دو طلبه سنی در گلستان شروع و با حمله به طاب شیعه 
در مشهد ادامه یافته است، در پروژه کان درگیری ایران با اختافات مذهبی قابل تحلیل 
است. در این زمینه نگاهی به تحرکات دو هفته اخیر در فضای مجازی ایران و افغانستان 
بیانگر زمینه سازی برای بروز این درگیری هاست.«همزمان،تسنیم نوشت:در پنجمین 
روز از ماه مبارک رمضان و در روز خاک سپاری شهید اصانی، دوست و همراه ایشان 
حجت االسام دارایی از طلبه های مجروح در حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی)ع( 
در بیمارستان کامیاب مشهد مقدس به شهادت رسید، 20 ضربه چاقو نیز توسط ضارب 
تکفیری بر بدن حجت االسام  محسن پاکدامن وارد آمد که به رغم تعدد این ضربه ها، 
با دعای خیر مؤمنین حال عمومی ایشان رو به بهبودی است. حجت االسام  اصانی 
و حجت االسام دارایی هرکدام یک و دو ضربه چاقو از آن ملعون تکفیری خوردند که 
به علت کاری بودن ضربه ها به شهادت رسیدند.پس از شهادت شهیدان اصانی  و دارایی 
بعضی از رسانه های معاند، با تاکید بر انگیزه های سلفی – تکفیری قاتل سعی بر ایجاد 
شکاف مذهبی در داخل کشورمان را داشتند. فتنه ای که مردم بصیر ایران روی خوشی 
به آن نشــان نداده و حتی با اشاره به این که شــهید حجت االسام دارایی داماد یک 
خانواده اهل تسنن است از این روحانی مجاهد  به عنوان شهید وحدت نیز یاد کردند. 
در همین زمینه قاسم قاسمی مستند ساز درصفحه اینستاگرام خود به  صحبت های قابل 
تامل مادر خانم شهید دارایی که سنی مذهب هست اشاره کرد و نوشت :» گفتم مادر! 
دامادت روحانی شیعه و شما سنی هستید، هیچ وقت شده بود به خاطر این مسائل بین 
تان کدورتی پیش بیاید؟!مثل ابر بهار گریه کرد و گفت » همین قدر به شما بگویم، من 
که جای خود، برادرانم وقتی خبر شهادت محمد صادق را شنیدند به سر و صورت خود 

می زدند، افسوس می خوردیم چنین فرشته ای از بین ما رفت.«
خطیب زاده:مبارزه با اشغالگران، حق مشروع مردم فلسطین است

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحوالت اخیر در فلسطین 
اشغالی، اظهار کرد:» نژادپرستی، سرکوب، کشتار، زندانی کردن، محرومیت های دامنه 
دار و تحقیر روزانه ملت مظلوم فلســطین و همچنین تروریسم عریان رژیم آپارتاید 
صهیونیستی، ریشه اصلی همه ناآرامی ها در سرزمین های اشغالی است.« این دیپلمات 
ارشــد کشورمان مبارزه با اشغالگران را حق مشــروع، بدیهی و طبیعی مردم بی دفاع 
فلســطین و پاســخی در قبال تعرض های مکرر صهیونیست ها به اماکن مقدسه بیت 
المقدس و جنایات و تجاوزات مســتمر رژیم غاصب اسرائیل علیه مردمی که تحت 
مضایق و محرومیت های شــدید در قدس شریف و دیگر اراضی فلسطین قرار دارند، 
دانسته و بر حمایت جمهوری اسامی ایران از آرمان فلسطین و مبارزات رهایی بخش 
مردم آن تاکید کرد. وی همچنین  از همه ملت ها، دولت ها و مجامع بین المللی خواست 
تا در جهت تامین امنیت مردم فلسطین بر اساس اصل دفاع مشروع از خود در مقابل 
اشــغال و تروریسم رژیم آپارتاید صهیونیستی، عمل کند  و مانع تجاوزات و جنایات 

وحشیانه صهیونیستها در فلسطین شوند. / ایسنا

گروه خبــر // مدیــرکل تبلیغات 
از اعــزام ۹٠٠  اســامی هرمزگان 
نفر مبلغ به مســاجد، حسینیه ها و 
هیئت های مذهبی در مناطق مختلف 
استان در ماه مبارک رمضان خبر داد. 
علی اکبــر  حجت االسام والمســلمین 
انصاری راد، مدیرکل این نهاد،  اظهار کرد: 
ماه رمضان ماه رحمت و گشــایش های 
متعدد الهی اســت و بایــد از برکات آن 
بهره مند شــویم. یکی از برکات این ماه 
مبارک بهره مندی مــردم از مناجات ها، 

دعاخوانی ها و محفل هــای ختم قرآن 
دسته جمعی است.

وی افــزود: در ابتدای شــیوع ویروس 
منحــوس کرونا، فعالیت هــای تبلیغی 
حضوری کاهش چشــمگیری داشــت 
و عمده فعالیت ها بــه صورت مجازی 
انجام می شد. در ســال بعد با گسترش 
واکسیناسیون و با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی، تبلیغ حضوری افزایش یافت و 
در سال جاری با مطلوب تر شدن شرایط 
و با تأکید بر دستورالعمل های بهداشتی، 

اعزام حضوری، رشد خیلی بیشتری پیدا 
کرده است.

مدیرکل تبلیغات اســامی هرمزگان با 
اشاره به اهمیت اعزام مبلغ دینی در ماه 
مبارک رمضان، تصریح کرد: روحانیون 
و مبلغان دینــی از ابتدای ماه رمضان تا 
پایان عید فطر در مناطق مختلف استان 
حضور خواهند داشت و احکام و مسائل 
دینی و… را بــرای مردم بازگو کرده و 

ترویج می دهند.
انصاری راد با بیان اینکه مأموریت مبلغان 

صرفًا برپایی نماز جماعت نیست، عنوان 
کرد: سخنرانی دینی و مذهبی در مساجد، 
آمــوزش صحیح قرائت قــرآن کریم و 
اقامه نماز، احیای لیالی قدر در شب های 
نوزدهم، بیستم و بیست و یکم ماه مبارک، 
اقامه نماز عید سعید فطر و سخنرانی در 
خصوص اهمیت جهاد تبیین و بیانیه گام 
دوم انقاب از جمله برنامه های پیش بینی 

شده مبلغان در ماه میهمانی خدا است.
وی بیان کرد: در ماه مبارک رمضان تعداد 
۹00 نفر مبلغ به مســاجد، حسینیه ها، 

هیئت های مذهبی و ســایر مراکز مورد 
نیاز استان اعزام شده اند که از این تعداد 
400 نفر از شهرستان های مشهد مقدس 
و قم و 500 نفر نیز مبلغان بومی و ساکن 

استان هستند.
به گــزارش ایکنا ، مدیــرکل تبلیغات 
یادآور  پایــان  در  هرمزگان  اســامی 
شد: مبلغان در راســتای جهاد تبیین و 
توسعه خدمات اجتماعی مردم محور و 
امیدآفرینی در ماه امید با رویکرد جهاد 

تبیین به امر مهم تبلیغ مشغول هستند.

 

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد 

هم افزایی ظرفیت دانشگاهی با شرکت های دانش بنیان

گروه خبر //  راه اندازی هنرستان دریایی و مرکز 
فرعی امداد و نجات دریایــی در جزیره هرمز، 
احداث بندر اقیانوسی در شرق هرمزگان، فراهم 
کردن امکان پهلودهی شناورهای تفریحی بزرگ 
مقیاس در جزیره کیش و اجرای طرح توسعه ای 
از مهم ترین مصوبات دوساعته »علی اکبر صفایی 

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بود. 
»مهدی دوســتی« اســتاندار هرمزگان در نشستی با 
علی اکبر صفایی معــاون وزیر راه  و شهرســازی و 
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانــوردی دیدار و در 

خصوص مســائل مختلف گفت وگو کرد و گفت: طی 
مــاه جاری زمین مورد نیاز بــرای احداث این مرکز 
آموزشــی در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار 
خواهد گرفت.وی افزود: مطالعات احداث بندر جزیره 
هرمز نیز به زودی شروع می شود و عملیات اجرایی 
آن طی سال جاری به طور حتم کلید خواهد خورد و 
بر اســاس پیش بینی صورت گرفته تا سال 1402 به 

بهره برداری می رسد.
استاندار هرمزگان، تأسیس دانشگاه علوم دریایی را با 
توجه به اینکه استان هرمزگان یکی از قطب های مهم 

حوزه حمل و نقل دریایی به شــمار می رود، یکی از 
محورهای مهم گفت وگو با مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانــوردی عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه این 
موضوع یکی از دغدغه های مهم نماینده ولی فقیه در 
استان نیز محســوب می شود، قرار است طی رایزنی 
صورت گرفته، ســازمان بنادر طرحی را به مجلس 
ارائه کند که هزینه آموزش دانشجویان بر روی کشتی 
که رقمی حدود 12هزاردالر اســت، از محل دریافت 
عوارض پرداخت شــود و افراد بیشــتری بتوانند در 
حوزه های تخصصی علوم دریایی از جمله عرشــه، 

انجین، ســازه دریایی، حقوق دریایی و غیره آموزش 
ببینند و وارد بازار کار شوند. به گزارش ایرنا، دوستی، 
گفت: یکی از وظایف ســازمان بنادر تربیت نیروی 
دریانورد است اما ابزار اصلی آن در اختیار دانشگاه ها 
است که به موازات پیشبرد این مساله، اقدامات الزم به 
منظور فراهم کردن زیرساخت های آموزشی از طریق 
وزارت علوم انجام می شــود. احداث بندر اقیانوسی 
در شرق هرمزگان به منظور واردات خوراک واحدهای 
فوالدی، فراهم کردن امکان پهلو دهی شــناورهای 
تفریحی بزرگ مقیــاس در جزیره کیــش، اجرای 
طرح توســعه اسکله شهید حقانی بندرعباس، اسکله 
شهید ذاکری قشم، الیروبی بندر الرک، تکمیل بنادر 
تیاب، ســیریک، خمیر و اسکله نخل ناخدا از دیگر 

موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

در نشست استاندار هرمزگان با معاون وزیر راه  وشهرسازی تاکید شد

آموزش تربیت نیروی دریانورد با مشارکت بنادر و وزارت علوم

اعزام ۹۰۰ مبلغ به مناطق مختلف هرمزگان در ماه رمضان 
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مرا با خود ببر
قلم در دست می گیرم و با چشمانی اشکبار چند خطی می نویسم 
تا در روزهای نبودنت بخوانم و به یادت باشم. عزیزکم! از همان 
روز اول هم می دانســتیم که این مسیر موقتی است و دیر یا زود 
تمام می شــود و با اینکه همواره خود را بــرای روز وداع آماده 
می کردیم؛ نمی دانم چه بر سر این دل لعنتی آمده که نمی تواند پایان 

این راه را تحمل کند.
این عقل مزاحم و بی احساس هر روز می گفت که وابسته ات نشوم، 
ولی مگر می شود وابسته ات نشــد؟ اگر در این دو سال توانستم 
آسوده تا لنگ ظهر بخوابم از صدقه سر تو بود؛ اگر مجال یافتم که 
بدون دغدغه فرداها، تا پاســی از شب در خیابان ها دوردور کنم 
و نگران رسیدن صبح نباشم، به خاطر وجود تو در کنارم بود. اگر 
به یک باره از یک دانشــجوی تنبل و خنگ به معدل الف کاس 
تبدیل شدم، نیروبخشــم تو بودی. تو تجربه ای جدید و شیرین 
بودی که نسل های گذشته اگر داشتند، هرگز خود را نسل سوخته 

نمی نامیدند.
ولی تمام آن روزها گذشــت و تو مــی روی. از همان روزی که 
این دانشمندان بیکار واکسن کرونا را کشف کردند، آشوب به دلم 
افتاد. کرونــا تنها دلیلی بود که تو را به زندگی من آورد؛ و حاال 
چــه بی رحمانه با رفتنش می خواهد تو را از من بگیرد. ای ذلیل 
شوی کرونا که هم آمدنت با بود و هم رفتنت مصیبت است. حال 
کم کم باید به بی خوابی های صبحگاهی عادت کنم؛ دوباره همان 

دانشجوی مشروطی سال های قبل خواهم شد.
تو آرزوی محال تمام دانش آموزان و دانشجویان نسل های قبل 
هســتی که نســل ما را انتخاب کردی و خوشبختی را نصیبمان 
نمودی. خداحافظ ای آموزش مجازی؛ خداحافظ ای جان جانان 

که با رفتنت جانمان درخواهد آمد.

 محمدرضا رضایی

***

آب کم است؛ ولی هست
مواد مورد نیازبرای ساخت سریال:

• عاقه برای ساخت سریال به اندازه نوک قاشق چایخوری
• آب به مقدار الزم

• دی وی دی یا سی دی سریال  سال های قبل، چند حلقه
• گویش محلی، یک پاتیل

• بازیگر تیپ در حد پر شدن تیتراژ
 بــا توجه به نزدیکی ایام مد نظر مناســبتی و ضیق وقت برای 
پخش، خیلی فوری و فوتی سر اصل مطلب می رویم. در ابتدا بعد 
از خش گیری سی دی با پنبه و آب دهان، چند دانه از سریال های 
سنوات قبل را نگاه می کنیم. کاغذ را زیر دست و دست دیگر را 
زیر چانه قرار می دهیم و در حین شکاندن تخمه، نکات جذاب 

هر کدام را می نویسیم.
حاال بعد از تکمیل یک برگه A4، کار برای مرحله تولید آماده 
است. شوخی ها و داستان های مربوطه را در اختیار بازیگرهایی 
که از قبل در آب نمک خوابانده ایم، می گذاریم. به آنها می گوییم: 
»این گوی و این میدان. دیگر هر چه جنگولک بازی بلد هستید، 

االن وقتش رسیده.«
پس از گرم شــدن بازیگرها و گفتن »ســه، دو، یک، حرکت«، 
مشاهده می کنیم که هر چه در چنته دارند، رو می کنند. خب کار 
آماده شده؛ فقط باید آن را متر کنیم، ببینیم به میزان شب های مد 
نظر رســیده یا نه؟ که اگر نرسیده، باید به مقدار مورد نیاز داخل 
آن آب بریزیم؛ اگر باز هم کم آمد، باالخره آب هســت، هرچند 

کم است.
خب در این مرحله کار تکمیل شــده را به پیک دلیوری رایگان 
تحویل می دهیم تا ســریال آماده را برای پخش برساند. امید که 
زمان زیادی پشــت چراغ قرمز گیر نکنــد تا کمتر تبلیغ و پیام 

بازرگانی ببینیم.

 محمدعلی النجانی

طنز

کاریکاتور

کاریکاتور

مخاطبان و هم استانی های گرامی 
تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم 

عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
 شماره تماس :09039165090

طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

گرانی نان

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها 
//اســتاندار یزد با تاکید بر این نکته که 
مهمترین مطالبه و فصل مشترک مطالبات 
مردم استان بحث تامین آب است، گفت: 
باید این موضوع را در این دولت حل کنیم 

و برای آن نیز راهکارهایی ارائه کرده ایم. 
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ مهران فاطمی در 
نشست با خبرنگاران اســتان اظهار کرد: نقد 
سازنده بهترین هدیه از سوی مردم و رسانه ها 
به مدیران است و این اعتقاد واقعی بنده به این 

موضوع است.
وی خاطرنشــان کرد: البته نقد باید سازنده و 
کارشناسانه و بدون سوء گیری خاص باشد چرا 
که در این صورت اکوسیستم رسانه ای استان 
رشــد پیدا می کند ولی در غیــر این صورت 
طبیعتًا به این اکوسیستم ضربه وارد خواهد شد.

اســتاندار در مورد اجرای مصوبات سفر سال 
گذشته ریاســت جمهوری نیز گفت: اجرای 
مصوبات سفر ریاست جمهوری قطعًا زمانبر 
است چرا که اعتبارات مصوبات طی دو سال 
تخصیص خواهد یافت که البته بخش زیادی از 
مصوبات انجام شده و اندکی نیز در سال آینده 

تخصیص خواهد یافت.
وی در مورد سیاست استان برای توسعه تولید 
انرژی  خورشــیدی اظهار کرد: در این رابطه 
برای تولید دو هزار مگاوات برق خورشیدی 
برنامه ریزی شــده که حدود 80 مگاوات آن 
تاکنون عملیاتی شــده ولــی تحقق کامل آن 
نیازمند ورود بخش خصوصی است و استان 
نیز حمایت های دولتی از ســرمایه گذاران این 
بخش را گاهًا بدون تشــریفات اداری انجام 

می دهد تا کار سرعت بگیرد.
وی با اشــاره به تعیین سهم یک درصد و 20 
درصدی معادن و برنامه ریزی برای وصول آنها، 
گفت: امسال براساس مصوبات دولت، صندوق 
پیشرفت و عدالت در استانها ایجاد می شود که 
مصوب شد، بخشــی از حقوق دولتی معادن 

به این صندوق در استان عودت شود.فاطمی 
یکی دیگر از مطالبه اســتان در بخش معادن 
را براساس مصوبه دولت، بازگشت حسابهای 
مالی معادن به داخل اســتان ذکر کرد و گفت: 
مقرر شــده در صورت عمل نکردن معادن در 
موعد مقرر خدماتی به این معادن در اســتان 
ارائه نخواهد شــد.وی در مورد سئوالی راجع 
به جاده طریق الرضا گفت: این طرح راهسازی 
ســه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که 
ساخت 30 کیلومتر آن را یک معدن به عنوان 
مسئولیت اجتماعی تقبل کرده و بخش دیگر 
آن به طول 80 کیلومتر نیز در حال مذاکره با 
چند معدن دیگر منطقه است تا شاهد دو بانده 

شدن این مسیر باشیم.
استاندار در بخش دیگری از سخنان مهمترین 
مطالبه اســتان را بحث  آب خواند و با بیان 
این که فصل مشترک مطالبات یک میلیون و 
200 هزار یزدی و یکی از زیرساختهای مهم 
برای پیشرفت و تعالی استان آب است، تصریح 
کرد: به محض بروز خشکسالی در استان شاهد 
دعواهای بین حــوزه ای در مورد آب و بروز 

مشکاتی در استان هستیم لذا تاکید داریم که 
مسئله آب را باید در این دولت حل کنیم.

وی بــا بیان این که اجرای خــط دوم انتقال 
آب یزد در پروســه ی سه ساله نیازمند اعتبار 
24 هزار میلیــارد تومان و انتقال آب از دریا 
به اســتان نیز 80 هزار میلیارد تومان اعتبار 
می خواهد، گفــت: تامین این اعتبارات هرگز 
در بودجه دولت جــای نمی گیرد لذا یکی از 
راهکارهای اســتان برای تامین این اعتبار از 
طریق پیشنهاد واگذاری درآمد یکی از معادن 
اســتان در قالب مزایده محدود به مسئله آب 
است.فاطمی مسیر دوم تامین اعتبار مورد نیاز 
طرح های آبی استان را از طریق فروش زمین 
خواند و در این مورد گفت: این مهم از طریق 
موسسه کوثر دنبال می شــود و آن را متعهد 
کردیــم که 80 کیلومتر خط دوم از این طریق 
اجرایی شــود، هرچند که با پیگیری استان و 
نمایندگان اعتباری نیز از سوی دولت برای این 

مهم منظور شده است.
وی همچنین افزود: اخیراً با معاون ریاســت 
جمهوری نیز رایزنی شــد تا دو هزار میلیارد 

تومان از هزینه های تامین آب استان از طریق 
هزینه های مالیاتــی معادن و صنایع و عودت 
این اعتبارات به استان جهت تخصیص به این 
بخش تامین شود.وی در خصوص  موضوع 
آالیندگی های زیست محیطی محور مهریز - 
عقدا و محدودیتهای صنعتی لحاظ شــده در 
این پهنه، گفت: مقرر شد تا سهم هر بخش در 
آالیندگی های این محور مشخص و براساس 

آن تصمیم گیری علمی شود.
اســتاندار یزد در مورد تورم باال در اســتان 
گفت: بررسی ها نشان داد که علت این افزایش 
تورم در اســتان ناشی از مشکل شبکه توزیع 
روستاهای استان است که اقداماتی برای رفع 
این مشکل در دستور کار است و شعار ما این 
است که استان یزد باید در محصوالت تنظیم 

بازارجزو 5 استان ارزان کشور شود.
وی اظهار کرد: شبی نیست که مسئله معیشت 
مردم بنده را آزار ندهد و شب هنگام از خواب 

بیدار نکند.
فاطمی به ترسیم نقشــه ای از سوی یکی از 
اساتید دانشــگاه مبنی بر قرار گرفتن یزد در 

رده ششــم استانهای کشــور به لحاظ امنیت 
ســرمایه گذاری، گفت: متاســفانه آمارهای 
مورد اســتفاده برای تهیه این نقشه مربوط به 
دولت گذشــته بوده و در ترسیم آن تنها یک 
شــاخص از 38 شاخص منظور می شده ولی 
یکی از شاخصهایی که باعث افت امتیاز یزد 
دراین ارزیابی شده تعداد باالی سرانه چکهای 
برگشــتی اســتان بوده که با توجه به سرانه 
5 برابری صدور چک در اســتان نســبت به 
میانگین کشوری، طبیعی است.وی ادامه داد: 
اگر از وضعیت ســبز رنگ یزد در این نقشه 
در بهار همان ســال بگذریم، تفاوت امتیازات 
استان یزد به عنوان استان ششم با استانهای با 
وضعیت بهتر نیز تنها یک دهم یا دو دهم است 
و همچنان استان یزد در زمره استانهای ممتاز 
و امن سرمایه گذاری کشور محسوب می شود.
اســتاندار یزد در ادامه نیز به سئواالت دیگر 
خبرنگاران در مورد شهرستانهای تابعه استان 
پاسخ گفت و در پایان در نماز جماعت مغرب 
و عشــاء و ضیافت افطاری بــا خبرنگاران 

حضور یافت.

استاندار یزد:

مسئله آب یزد را باید در این دولت حل کنیم

آرزو توکلی سرویس استان ها // رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
از افزایش 14 درصدی تعداد بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های 

استان کرمان خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ حمیدرضا رشیدی نژاد در ستاد مقابله با کرونای 
اســتان کرمان گفت: تا یک هفته قبل روند تعداد بیماران سرپایی و بستری 
استان نزولی بود.وی با بیان این مطلب که امروز استان کرمان جزو استان هایی 
بود که به آن هشدار داده شد، اظهار کرد: آمارها نشان می دهد روند بیماری 
کووید 1۹ در استان صعودی شده است اما این بدان معنا نیست که پیک بعدی 

به شدت پیک های قبلی باشد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کرمان تاکید کرد: براساس آمار روزانه تعداد 
بیماران بســتری در بیمارستان های اســتان نسبت به قبل مقداری افزایش 

پیدا کرده اســت.وی از بستری بودن 355 نفر به دلیل ابتا به کووید 1۹ در 
بیمارستان های اســتان کرمان خبر داد و عنوان کرد: هم اکنون ابتای 81 
قطعی و 274 نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند 
که از این تعداد 4۹ نفر در ICU که 23 نفر آنها تحت ونتیاتور قرار دارند.

* واکسینه شدن 90 درصد جمعیت استان
رشــیدی نژاد با بیان این مطلب که از واکسیناسیون در ایام تعطیات نوروز 
آنگونه که پیش بینی می شــد استقبال نشــد، تصریح کرد: ۹0 درصد کل 
جمعیت هدف اســتان واکســن تزریق کرده اند. گفتنی است که 34 درصد 

جمعیت هدف استان دوز سوم واکسن کرونای خود را دریافت کرده اند.
وی با اشاره به بازگشایی مراکز آموزشی عنوان کرد: ترغیب واکسیناسیون از 

سیر ابتا جلوگیری می کند.

شروع نشانه های مسافرت های نوروزی؛

افزایش 14 درصدی بستری های کرونایی در استان کرمان

آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار 
کرمان اظهار کرد: همه مدارس غیرانتفاعی، 
دولتی و مهدکودک ها بازگشایی شوند و اگر 
موردی در یک کاس یا مدرســه مشاهده 
تصمیم  اقتضایی  به صــورت  کنیم حتما 

می گیریم. 
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ علی زینی وند در 
ستاد مقابله با کرونای استان کرمان با اشاره به 
بازگشــایی مدارس استان و آمادگی کرمان از 

این موضوع گفت: آموزش حضوری مهمترین 
بحث است و اکنون همه این مهم را پذیرفته اند.

وی با تبیین تاثیر تزریق واکســن در شــدت 
ابتــا به کووید 1۹ تاکید کــرد: تدبیری برای 
واکسیناسیون اندیشیده شــود تا افراد زیر 12 

سال را نیز بتوانیم واکسینه کنیم.
اســتاندار کرمان بــا بیان این مطلــب که در 
دانشــگاه ها چالش داریم، عنوان کرد: حدود 
50 درصد از دانشجویان از خوابگاه خصوصی 

اســتفاده می کردند و در این دو سال خیلی از 
آنها تغییر کاربری یا اجاره داده شده اند لذا باید 
در این خصوص تدبیر شود شایان ذکر است که 
تا این لحظه هیچ استثنایی برای بازگشایی در 

سطح ملی اعام نشده است.
زینی وند با اشــاره به تجارب کشور و استان 
در دوران کرونا تصریح کرد: ساختارهای که در 
این دوران تشکیل شده را نباید تعطیل کنیم و 

ساختارها باید حفظ شود.

استاندار کرمان:
تفاوتی در بازگشایی مدارس دولتی، غیردولتی و مهدکودک ها نیست؛ 

همه باز باشند

حسن سیاوی سرویس اســتان ها // مدیرکل آموزش و 
پرورش خوزستان گفت: در آیین نامه جدید برای بازگشایی 
حضوری مدارس، استفاده از ماسک و رعایت تهویه عنوان 
شده و فاصله گذاری عنوان نشده است این در حالی است 
که در خوزستان حدود ۳ هزار و ۵٠٠ کاس درس داریم که 

دارای جمعیت باالی ۳۵ دانش آموز هستند. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ کوروش مودت در نشست ستاد استانی 
مدیریت کرونا که در استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به 
بازگشایی مدارس، اظهار کرد: استفاده از ماسک و رعایت تهویه 
در این زمینه مهم است اما همه مدارس خوزستان تهویه ندارند و 

پنجره ها را باز می کنند.
 وی افزود: در آیین نامه جدید برای بازگشایی حضوری مدارس، 
استفاده از ماســک و رعایت تهویه عنوان شده و فاصله گذاری 
عنوان نشــده است این در حالی اســت که در خوزستان حدود 
3 هــزار و 500 کاس درس داریم که دارای جمعیت باالی 35 

دانش آموز هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزســتان گفت: پیش از این همه 
مدارس خوزستان کولر داشتند اما در این مدت تعدادی از کولرها 
دچار مشکل شدند و اکنون یکی از مشکات ما کمبود کولر است 
و با توجه به باز شدن پنجره ها ممکن است مشکاتی ایجاد شود 

اما در حال تامین کولر برای مدارس دچار مشکل هستیم.
وی بیان کرد: دانش آموزان مشــکوک به ابتا به کرونا، مبتایان 
به کرونا و بیماران زمینه ای نمی توانند در مدرســه حاضر شوند 
اما دیگر دانش آموزان باید به صورت حضوری به مدرسه بیایند.

مودت افزود: در حال حاضر پوشــش نوبت اول واکسیناسیون 
دانش آموزان خوزستانی ۹7.7 درصد و نوبت دوم 78.5 درصد 

اســت. مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به وجود 
بیش از یــک میلیون و ۹0 هزار دانش آموز در اســتان، گفت: 

میانگین بازگشایی مدارس در خوزستان 84 درصد است.
وی بیان کرد: در پی آســیب های اجتماعی و پیامدهای برگزار 
نشــدن حضوری کاس های درس از جمله پایین آمدن سطح 

تاب آ وری دانش آموزان، بازگشایی مدارس انجام شده است.
مودت با اشاره به آسیب های روانی و جسمی دانش آموزان مانند 
چاقی در پی فعالیت غیر حضوری مدارس گفت: میانگین چاقی 
دانش آموزان خوزستان 3 درصد از میانگین کشوری باالتر است.

وی افزود: در آموزش غیر حضوری، برابری آموزشــی نیز اجرا 
نمی شود؛ با وجود اینکه خوزستان در توزیع تبلت و طرح هدایت 
استان نخست کشور است و حدود 12 هزار تبلت توزیع کرده ایم 
اما هنوز حدود ۹0 هزار دانش آموز به تبلت دسترســی ندارند و 
هر کاری کنند عده ای می مانند. بنابر این موارد، تصمیم گرفته شد 
بازگشایی مدارس انجام شود، هر چند ایراداتی به ویژه در مورد 

مسائل سرمایشی وجود دارد که باید رفع شوند.

  

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به حذف شرط "فاصله گذاری" در کالس ها: 

۳۵۰۰ کالس درس خوزستان بیش از ۳۵ دانش آموز دارند

12 درصد شهرهای قرمز کرونایی در استان کرمان است
آرزو توکلی سرویس استان ها // معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتاندار کرمان گفت: ۳4 شهرستان در کل کشور در وضعیت قرمز 
کرونایی قرار دارند که شهرســتان های ارزوئیه، رابر، ســیرجان و 

کوهبنان از استان کرمان جزو آنها هستند. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ رحمان جالی در ســتاد مقابله با کرونای استان 
کرمان به ارائه گزارشی از وضعیت اپیدمی کرونا در استان کرمان پرداخت و 
اظهار کرد: شهرستان های راور، زرند، رفسنجان، بافت، نرماشیر و منوجان 
در وضعیت نارنجی و 13 شهرســتان دیگر استان در وضعیت زرد کرونایی 

قرار دارند.  رضا رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در این 
جلسه گفت: دانش آموزان از آموزش حضوری رضایت دارند.

وی درباره سرویس مدارس نیز اظهار کرد: ساماندهی سرویس مدارس در 
اسرع وقت انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تاکید کرد: با توجه به تصمیم ستاد 
ملی مقابله با کرونا و وزارت آموزش و پرورش همه مدارس دولتی و غیر 
دولتی باز هســتند و آموزش حضوری است و فضای شبکه شاد را به هیچ 

عنوان تعطیل نخواهیم کرد.

آرزو توکلی سرویس اســتان ها //  مدیرکل 
آموزش و پرورش استان کرمان گفت: موضوع 
رتبه بندی معلمان حتمی است اما شورایی باید 
در مدارس تشکیل شــود و مدارک همکاران 
مشخص شود همچنین دو نماینده در مجلس 
شورای اسامی ناظر بر اجرای طرح رتبه بندی 

معلمان هستند. 
به گزارش خبرنگار دریــا ؛ رضا رضایی در اولین 
مراسم صبحگاه مشترک اداری در سال 1401 ضمن 
تبیین اهمیت و ضرورت مستندسازی همه خدمات 
و اقدامات انجام شــده در واحدهای مختلف اداری 
گفت: دو هزار و ۶2۹ مورد بازدید از مدارس استان 
کرمان توســط گروه ارزیابی اداره کل و آموزش و 
پرورش شهرستان ها و مناطق استان در آستانه آغاز 

آموزش حضوری صورت گرفته است.
وی افــزود: در گردهمایی مدیــران کل آموزش و 
پرورش سراســر کشــور که در روزهای اخیر با 
محور بازگشایی مدارس در تهران برگزار شد، وزیر 
آموزش و پرورش در این جلسه ضمن قدردانی از 
همه همکاران در خصوص فعالیت حضوری مدارس 
بر ثبت و مستندسازی همه بازدیدها به ویژه بازدید 

از روند آموزش حضوری مدارس تاکید کرد.
وی با بیان آغاز عملیات طراحی و ساخت اردوگاه 
بزرگ دانش آموزی "راهیان مکتب شــهید قاسم 
سلیمانی" افزود: این اردوگاه بزرگترین و مجهزترین 
اردوگاه دانش آموزی کشور خواهد شد؛ پنجشنبه 
گذشــته رئیس دانشکده معماری دانشگاه تهران به 
همراه تعدادی از مهندسان برجسته کشور از محل 
احداث این اردوگاه دیدن کرده اند، مقرر شــده 75 
هکتار زمین به ساخت این اردوگاه اختصاص یابد تا 

به مجموعه ای بی نظیر تبدیل شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در خصوص 
ویژگی های یک مدیر و کارشناس موفق و اثرگذار 
گفت: یک مدیر موفق باید شــخصیتی موثر داشته 
باشــد، مجموعه رفتارهای کامی و غیرکامی اش 
باید به گونه ای باشد تا بتواند مجموعه را به درستی 
هدایت کند.رضایی با اشــاره به فرمایش حضرت 
امام علی )ع( که می فرمایند: " نرم خو باش بدون 
ضعف و قاطع باش بدون زورگویی" تصریح کرد: در 
مدیریت خود نباید زور بگوییم، باید وقار و متانت 
داشته باشیم تا سوژه رسانه ها نشویم، ما امروز چون 
در این جایگاه قرار داریم هر روز دیده می شــویم، 
هر کــدام از ما به عنوان کارمند آموزش و پرورش 
استان باید الگویی تمام عیار برای همه فرهنگیان و 

همه اقشار مردم باشیم.
وی گفت: عفت و پاکدامنی و عفت کام داشته باشیم 
باید هر لحظه این آمادگی را داشــته باشیم که در 
این پست نباشــیم، اگر جایی در موقعیتی باشیم و 
بتوانیم گناه کنیم اما گناه نکنیم مهم هست، انضباط 
شخصیتی، نظم، تسلط بر بخشنامه ها و آیین نامه ها، 
تسلط بر مســائل آموزشی، مالی و پرورشی داشته 
باشــیم.مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان 
اظهار داشــت: مهارت مدیریتی داشته باشیم به این 
معنــی که همه افراد زیر مجموعه ما را بپذیرند، اگر 
یک روز نباشیم، باید کمبودی حس شود، مهارت 
تصمیم گیری باید داشــته باشیم به گونه ای تصمیم 
بگیریم که کمترین تبعات را برای سیســتم داشته 
باشد، مهارت تفویض اختیار داشته باشیم، تفویض 

اختیار هرگز رافع مسئولیت نیست.
رضایی گفت: همه ما در برابــر همه مردم به ویژه 
معلمان و دانش آموزان مسئولیم، باید ایجاد انگیزه 
برای اعضای مجموعه و تشــویق داشته باشیم تا 

مجموعه با ما هماهنگ شــود، ضعــف ها را باید 
بپذیریم. در نظام اداری باید من را باید به ما تبدیل 
کنیم، مهارت حل مســاله را باید بیاموزیم، طبیعی 
است که بحران پیش می آید باید بتوانیم بحران ها را 
مدیریت کنیم، مهارت رهبری و ایجاد صمیمیت در 
مجموعه بسیار مهم است. وی بیان کرد: سند تحول 
بنیادین باید اجرا شود، سرانه های خوبی به مدارس 
اختصاص یافته و ســاخت و سازهای خوبی هم 
برای اماکن ورزشــی در پیش داریم، حق التدریس 
4 ماه معلمان پرداخت شده و دو ماه قبل از سال هم 
پرداخت می شود. موضوع رتبه بندی معلمان حتمی 
است اما شــورایی باید در مدارس تشکیل شود و 
مدارک همکاران مشخص شود همچنین دو نماینده 
در مجلس شورای اســامی ناظر بر اجرای طرح 
رتبه بندی معلمان هستند.مدیرکل آموزش و پرورش 
استان کرمان با بیان این که ارزشیابی بین دستگاهی 
بسیار مهم است، گفت: جشنواره شهید رجایی بسیار 
اهمیت دارد، جای معلم در اعتراض های خیابانی 
نیســت؛ چون دشمن در این مواقع بر موج، سوار و 

آماده سوء استفاده است،
وی تصریح کرد: در زمینــه ارتقای نمرات پایانی 
امتحانات نهایی باید بکوشیم و افت آموزشی ایجاد 
شده در اثر آموزش مجازی باید جبران شود. از اول 
مهر تا پایان اردیبهشت زمان آموزش است ارزشیابی 
باید حتما از خردادماه انجام شود، درس معلم برای 
دانش آموزان بیمار در شبکه شاد بارگذاری شود و 
توسعه متوازن رشته های تحصیلی را باید جدی تر 
بگیریم، تهویه کاس های درس و باز بودن پنچره 

ها و استفاده از ماسک الزامی است.
رضایــی با بیان این که به زودی جلســه ای برای 
مدیران مدارس سراسر استان برگزار می شود، گفت: 
کمبود نیروهای خدماتی جبران می شــود و طرح 
های نیمه تمام و پروژه های نیمه تمام باید تکمیل 
شــود همچنین فرایند نقل و انتقاالت باید تا پایان 

خرداد تمام و سامانه غیرفعال شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:  

حلیمرتبه بندی معلمان حتمی است

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها // مدیرکل ثبت احوال استان 
بوشــهر با اشاره به شیب مایم تر کاهش والدت در استان، گفت: در 
سال 14٠٠ سیزده هزار و ۹۵٠ واقعه والدت در استان به وقوع پیوسته 
که از کاهش ۵.۸ درصدی نسبت به سال ما قبل از آن برخوردار است. 
این در حالی اســت که درصد تغییرات والدت در سال ۹۹ نسبت به 

سال ۹۸ به میزان ۸ درصد کاهش داشته است. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ اسکندر پاساالر اظهار کرد: از میان متولدین سال 
گذشته، هفت هزارو 503 والدت مربوط به نوزادان پسر و هفت هزارو 48 

والدت مربوط به نوزادان دختر بوده است.
وی در خصوص نسبت جنســی والدت در استان نیز یادآور شد: نسبت 
جنســی حاصل از ثبت والدت در سال گذشته 10۶ بوده است که نشان 
می دهد به ازای والدت هر 100 دختر 10۶ نوزاد پســر در اســتان متولد 

شده اند که این شاخص در سال 13۹۹ نیز به همین میزان ثبت شده است.
مدیرکل ثبت احوال بوشــهر اعام کرد: نسبت والدت در شهرها و مناطق 
روستایی استان بوشهر به میزان 317 است که نشان می دهد به ازای ثبت هر 
100 واقعه والدت در مناطق روستایی تعداد 317 والدت در شهرهای این 
استان به ثبت رسیده است، بنابراین 7۶ درصد والدت های استان بوشهر در 

این بازه زمانی مربوط به نوزادان ساکن شهرها است.
پاساالر، افزود: طی سال 1400، بیشترین واقعه والدت در شهرستان بوشهر 
با 27.۹ درصد و کمترین میزان آن در شهرستان دیلم با 2.۹ درصد به ثبت 

رسیده است.
وی با بیان اینکه بیشــترین والدت های جاری ثبت شده در سال 1400 
مربوط به مادران گروه ســنی 30 تا 34 سال است، تصریح کرد: میانگین 
ســن مادران در والدت های ثبت شده در استان بوشهر 2۹ سال و 8 ماه را 
نشان می دهد که شهرستان بوشهر با میانگین سن 30.1 سال و تنگستان با 
میانگین سن 28.۹ سال به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین سن را در بین 

شهرستان های استان به خود اختصاص داده اند.
مدیرکل ثبت احوال اســتان بوشهر خاطرنشان کرد: بیشترین والدت های 
ثبت شده در بین زنان، مربوط به مادران 2۹ سال و در بین مردان، مربوط 
به پدران 32 سال است و بیشترین والدت ثبت شده به میزان 42.1 درصد 
در پنج ســال نخست زندگی مشترک زوجین و بعد از آن 30.4 درصد در 

فاصله ۶ تا 10 سال رخ داده است.
پاساالر با اعام این موضوع که در سال 1400 تعداد 234 واقعه دوقلوزایی 
و هشت واقعه سه قلو زایی در استان بوشهر به ثبت رسیده است، عنوان کرد: 
پرتکرارترین نام ها در میان نوزادان متولد شده در این مدت برای نوزادان 
پسر به ترتیب محمد، حسین، علی، امیر علی و رضا و در میان نوزادان دختر 

فاطمه، زهرا، رستا، زینب و فاطمه زهرا است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر:

شیب کاهش والدت در بوشهر 
مالیم تر شده است 
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گردشگری

خبری

پدیده ای نادر در دل کویر ایران؛ 
اینجا آب سرد و گرم با هم مخلوط نمی شود 

 سرویس گردشگری // چشــمه مرتضی علی از 
معروف ترین جاهای دیدنی طبس اســت که به دلیل 
خاصیت درمانی اش، طرفداران زیادی بین گردشگران 
دارد، اما وجود چشمه های آب گرم و سردی که آبشان 
با هم مخلوط نمی شــود، نظیــرش را در کمتر جایی 
خواهیــد دید.اگر می خواهید به یــک منطقه کویری 
بروید و در عین حال پرآب هم باشــد شاید در نگاه 
اول پرتوقع به نظر برسید. مگر می شود هم کویر باشد 
و هم آب داشته باشد؟ اما ایران سرزمین عجیبی است 
و پر از جاذبه های منحصر به فرد. نمونه همین ویژگی 
که ذکر شد در طبس وجود دارد. شهری که هم چشمه 
دارد هم شالیزار و هم رودخانه هایی پرآب.چشمه آب 
گرم مرتضی علی یکی از جاذبه های گردشگری طبس 
است. این چشمه در مسیر گردشگری روستای خرو 
واقع شده اســت. این چشمه جوشان هم آب سرد و 
هم آب گرم دارد که این ویژگی منحصربه فردی است. 
برای رســیدن به این چشمه 5 کیلومتر را در دل آب 
پیاده طی می کنید. بزرگ ترین چشمه از درون داالنی 
بیرون می آید که به حمام مرتضی علی معروف شــده  
است.این چشــمه می تواند برای گردشگری سامت 
مورد اســتفاده قرار گیرد. وقتی در مسیر این چشمه 
پیاده روی می کنیــد برخی از نقاط پــا در آب گرم 
قــرار می گیرد و در برخی نقاط دیگر در آب ســرد. 
این ویژگی چشــمه را منحصربه فرد کرده است زیرا 
آب چشــمه ها با هم مخلوط نمی شوند. ویژگی ای که 
هیچ یک از چشــمه های ایران ندارند.  باالتر از این 
چشــمه، دره تنگی وجود دارد کــه دیگر آبی از آن 
نمی گذرد و در آن طاق شــاه عباســی بنا شده است 
که خود از شــگفتی های معمــاری ایرانی برای مهار 
سیاب های سهمگین است. طاق شاه عباسی بلندترین 
سد قوسی جهان دقیقا در انتهای مسیر چشمه مرتضی 
علی واقع شده است.  برای رسیدن به چشمه مرتضی 
علی باید به شهر طبس بروید. در ادامه باید وارد بلوار 
معلم شــوید تا از طریق جاده خرو خود را به چشمه 
برسانید. جاده چشمه مرتضی علی درست دو کیلومتر 
بعد از روســتای خرو قرار دارد کــه در انتها به یک 
پارکینگ ختم می شود و باقی مســیر را باید با پای 
پیاده طی کنیــد. خودرویتان را در محوطه پارکینگ 
پارک کنید و از تعداد زیادی پله بگذرید و پنج کیلومتر 

دلنشین را در آب پیاده روی کنید.

  

سرویس گردشگری // کرمانشاه در غربی ترین نقطه ایران 
واقع است. کوه های سر به فلک کشیده و رودهای خروشان 
سبب شده به این استان لقب سرزمین سنگ و آب بدهند. 
کرمانشــاه به دلیل داشتن آب و هوای کوهستانی در بهار و 

تابستان گردشگران بسیاری را به سمت خود می کشاند.
برای ورود به اســتان کرمانشاه چندین مسیر وجود دارد، 
اما مهم ترین محور ورودی به کرمانشاه مسیر تهران- ساوه 
اســت. بیش از 80 درصد سفرهای داخلی از ورودی این 
جاده که در شرق استان واقع است، انجام می شود، بنابراین 
ما نیز سفر خود را از همین محور شروع می کنیم. شما نیز 
می توانید باتوجه به مبدا خود مســیر مــا را از هرکجا که 

می توانید دنبال کنید.
باید بدانید که در این مســیر از شهرهای همدان و اسدآباد 
می گذرید. فاصله کرمانشــاه تا تهران حدود 500 کیلومتر 
اســت. این مســیر کوتاه ترین مســیر تهران به کرمانشاه 
محسوب می شود. فاصله زمانی کرمانشاه به تهران از این 

مسیر حدود ۶ ساعت است.
 کنگاور

پس از گذر از اسدآباد همدان، به کنگاور وارد می شوید. از 
اسدآباد تا کنگاور حدود 37 کیلومتر فاصله است. شهرستان 
کنگاور، اولین شــهر شرقی اســتان کرمانشاه محسوب 
می شود. گردشــگران کنگاور را بیشتر به دلیل وجود معبد 
آناهیتا می شناسند. اما کنگاور به جز این معبد، نقاط دیدنی 
دیگری نیز دارد. امامزاده ابراهیم )ع(، حمام بزرگ، سراب 
ماران، سراب فش و کارگاه های سازسازی روستای فش 
و تپه گودیــن، حمام کهنه و پل کوچه از دیگر جاذبه های 

گردشگری کنگاور محسوب می شوند.
 صحنه

بعد از کنگاور صحنه دومین شهری است که در مسیر جاده 
همدان – کرمانشاه واقع است. صحنه به باغ شهر معروف و 
از کنگاور تا صحنه 3۶ کیلومتر راه است. زیبایی طبیعی این 

شهرســتان به حدی است که هوش از سر می برد. تابستان 
خنک و آرام بخش و بهار صحنه معروف اســت. این شهر 
پر از باغ های گردو و گیاس اســت. حتما از عســل این 
شهرستان بخورید و روغن حیوانی خوش عطر و بوی آن 

را تجربه کنید.
سراب دربند، گوردخمه شیرین و فرهاد، روستای کندوله، 
روســتای کرتویج، بازار صحنه، کارگاه های سازسازی در 
میدان مولوی، کارگاه سازسنتی در خیابان حافظ و منطقه 
شکار ممنوع امروله و داالخانی  برخی از دیدنی های صحنه 

هستند.
 هرسین

بعد از صحنه به سمت هرسین حرکت کنید. فاصله صحنه 
تا هرســین ۶1 کیلومتر اســت. اما باید بدانید که اگر 2۹ 
کیلومتر از صحنه دور شــوید به بیســتون در شهرستان 
هرسین می رســید. سایت جهانی بیســتون، کاروانسرای 
شاه عباسی، روســتای تاریخی برناج و گوردخمه برناج، 
گوردخمه های اســحاق وند، تخت شیرین، حوض سنگی، 
رودخانه های گاماسیاب و دینور، روستای نجوبران و تپه 
گنج دره کارگاه های گلیم بافی در خیابان امام خمینی )ره(، 
پل چهر و سنگ های تراش خورده ساسانی از دیدنی های 

هرسین هستند.    
 ادامه سفر در دو مسیر پیش رو

از هرسین 2 مســیر پیش رویتان است؛ یکی کرمانشاه و 
دیگری سنقر و کلیایی.

 سنقر
اگر بخواهید از هرسین به شهرستان سنقر بروید باید حدود 
یک ساعت و نیم در جاده کوهستانی و سرسبزی رانندگی 
کنید. آثار دیدنی سنقر بیشــتر به بافت طبیعی آن مربوط 
می شود. سراب های گلویچ و گزنهله، روستای چرمله علیا 
و ورمقان با آبشارهای معروف و زیبایشان برای گشت و 
گذار بی نظیر هســتند. هنگام بازگشت و ترک سنقر تخمه 

معروف آفتابگردان منطقه را فراموش نکنید. هنگام آمدن به 
مرکز سنقر سری هم به بقعه مالک بزنید. از سنقر دوباره باید 

به هرسین برگردید تا به کرمانشاه بروید. 
 کرمانشاه

اگر از بیســتون )هرسین( بخواهید به ســمت کرمانشاه 
بروید باید 30 کیلومتر را طی کنید تا به کرمانشــاه برسید. 
طاق بستان، تکیه بیگلربیگی، تکیه معاون الملک، بازارهای 
سنتی، غار دو اشکفت، پل کهنه، سراب نیلوفر، سراب قنبر، 
باغ گل ها، باغ پرندگان و... از جاذبه های معروف تاریخی و 

گردشگری کرمانشاه هستند.
 از کرمانشاه دو مسیر در پیش رو قرار دارد

بعد از کرمانشــاه 2 مسیر برسر راه شماست. یک مسیر از 
روانسر به سمت پاوه و اورمانات منتهی می شود و مسیر دوم 
به سمت غرب استان می رود که شامل اسام آباد، داالهو، 

سرپل ذهاب، قصرشیرین  و مرز خسروی است.
 روانسر؛ دروازه اورامانات

اگر منطقه پاوه و اورامانات را انتخاب کنید باید از شهرستان 
روانســر که دروازه اورمانات اســت عبور کنید. فاصله 
کرمانشــاه تا روانسر 41 کیلومتر اســت. قبل از ورود به 
روانسر تاالب هشیان را که در 2۶ کیلومتری شمال غربی 
کرمانشاه و در مسیر روانسر قرار دارد، ببینید. سراب یاوری، 
بقعه اویس قرنی، ســراب زیبای جابری، سراب روانسر و 
گــور دخمه های آن نیز از دیگر جاذبه های گردشــگری 

روانسر هستند.
 جوانرود 

همچنین می توانید از روانسر مسیرتان را به سمت جوانرود 
نیز کج کنید و از دیدنی های این شــهر لذت ببرید. به  دلیل 
وجود بازارچه مرزی در جوانرود اغلب مســافران حتما 
سری به این شــهر می زنند و از این نظر جزو شهرهای پر 
بازدید اســت. کمپینگ گردشگری سفیدبرگ در روستای 
سفیدبرگ، شروینه، سراب هلول، آبشار شیخ صله و چشمه 

ریزه از دیدنی های جوانرود محسوب می شوند.
 پاوه؛ شهر هزار ماسوله

از روانســر به ســمت پاوه حرکت کنید. فاصله روانسر تا 
پاوه 5۶ کیلومتر است. اگر بخواهید به سمت پاوه حرکت 
کنید قبل از رســیدن به این شهرســتان با تفرجگاه منطقه 
جنگلی شبانکاره روبه رو می شوید که غار کاوات در مسیر 
روستای شبانکاره واقع است. در فاصله 5 کیلومتری منطقه 
شبانکاره هم غار قوری قلعه وجود دارد که به بزرگ ترین و 

شگفت انگیزترین غار آبی آسیا معروف است. 
قبل از رســیدن به پاوه نیز دو راهی دیگری وجود دارد. 
در راهی که به بخش باینگان ختم می شود )باینگان یکی 
از بخش های شهرســتان پاوه است( چندین روستای زیبا 
وجود دارد کــه دیدن آن خالی از لطف نیســت. اگرهم 
مســیر مســتقیم به پاوه را انتخاب کنید در طول مسیر از 
جاذبه های دیدنی روستاهای شمشیر، هجیج، نسمه، داریان، 
شرکان و زردویی، خانقا و ساتیاری لذت ببرید. هجیج از 
روستاهای پرجاذبه کرمانشاه در اورامانات است که عاوه 
بر جاذبه های طبیعی از نظر صنایع دستی و بافت روستایی 
مورد توجه است. امامزاده کوسه هجیج و رودخانه سیروان 

نیز در این روستا قرار دارند. 

 اسالم آباد
برای رفتن به غرب اســتان دوباره باید به شهر کرمانشاه 
برگردیم و مسیر اسام آباد را برای ادامه سفر انتخاب کنیم. 
فاصله این دو شهر ۶5 کیلومتر است. سراب هرسم، آتشکده 
شیان در روستای پلنگرد و تپه تاریخی چغاکاوانه، سراب 
شرف آباد، آرامگاه ابودجانه، آتشکده میل میله گه، و آبشار 

تنگ صندوقه از دیدنی های اسام آباد است.   
 داالهو؛ بهشت گمشده

بعد از اسام آباد به شهرستان داالهو با مرکزیت شهر کرند 
می رسید. فاصله اسام آباد تا داالهو 3۶ کیلومتر است. کرند 
از بافت های طبیعی استان است که طبیعت بکر و بی نظیرش 
به پای شهرستان پاوه می رســد. قبرستان ابودجانه، قلعه 
یزدگرد، آبشــار پیران، مقبره بابا یادگار، سراب های کرند، 
روستای گردشگری حریر، شاالن، روستای سرخه دیزه، 
طبیعت ریجاب، آبشــار ژالگه، مســجد عبداهلل ابن عمر و 
موزه مردم شناســی و بســیاری مناطق گردشگری دیگر 
از جاذبه های داالهو اســت. در کرند غرب نیز کارگاهای 
چاقوسازی معتبری در ورودی شهر وجود دارد که با کیفیت  

ساخته می شوند.
 سر پل  ذهاب

بعد از داالهو وارد ســرپل ذهاب می شوید. فاصله داالهو 
تا ســرپل ذهاب 50کیلومتر اســت. طاق گرا، زیچ منیژه، 
گوردخمــه دکان داود، نقش برجســته های آنوبانی نی از 
جاذبه های گردشــگری و تاریخی این منطقه اســت. از 
روستای پیران در ۹ کیلومتری سرپل ذهاب نیز می توانید 

دیدن کنید.
 قصر شیرین

بعد از سرپل  ذهاب به ســمت قصر شیرین حرکت کنید. 
فاصله این دوشهر 31 کیلومتر است. این نقطه مرز مشترک 
با عراق دارد و بزرگ ترین پایانه مرزی در قصر شیرین واقع 
شده است. 100 اثر تاریخی در قصر شیرین وجود دارد که 

30 اثر آن ثبت ملی شده است. عمارت خسرو و چارقاپی. 
همچنین کاروانسرای عباسی از جاذبه های گردشگری این 

شهرستان است.
 پایان سفر به سمت گیالنغرب

آخرین شهرستان استان در غرب کرمانشاه، گیانغرب است. 
البته می توانید از مسیر اســام آباد هم به سمت گیانغرب 
حرکت کنید. فاصله قصر شیرین تا گیانغرب 57 کیلومتر 
است. روستای گلین، منطقه ناودار، آبشار تنگه گلم، کاخ 
اربابی، دریاچه ســراب  مورت و ســد زاگرس برخی از 

جاذبه های این منطقه است.  
 چگونه به کرمانشاه برویم؟

بررسی وســیله ها و مسیرهای دسترسی به مقصد پیش از 
هر سفری ضروری است. برای رفتن به کرمانشاه در غرب 

کشور مسیرهای مختلفی را می توان امتحان کرد.
 سفر هوایی

چنانچه به سفرهای هوایی عاقه مند هستید و این نوع سفر 
برایتان راحت تر است، باید بدانید که کرمانشاه فرودگاه دارد. 
فرودگاه بین المللی اشرفی اصفهانی مهم ترین فرودگاه غرب 
کشور است. این فرودگاه در نزدیکی میدان امام خمینی)ره( 
)میدان فرودگاه( قرار دارد.  فرودگاه بین المللی کرمانشاه 

دارای 2 ترمینــال مجزا اســت.  یکــی از این ترمینال ها 
ویژه پروازهای خارجی و بین المللی و ترمینال دیگر نیز 
مخصوص پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی کرمانشاه 
اســت. همچنین به صورت میانگین 140 پرواز درهفته از 
این فرودگاه انجام می شود، بنابراین با این تعداد پرواز جزو 
فرودگاه های مهم کشو ر است. چنانچه از تهران به کرمانشاه 
می روید بایــد بدانید که فاصله هوایی فرودگاه بین المللی 
کرمانشــاه به مقصد تهران و برعکس 42۶ کیلومتر است. 

یعنی حدود یک ساعت زمان صرف می شود.
مقصد پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی کرمانشاه شامل 
شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، یزد، اهواز، شیراز، کرمان، 
گرگان، بندرعباس، عســلویه، ارومیه، دزفول، سیرجان، 

ایام، بوشهر، چابهار، زاهدان و کیش است.
مقصد پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی کرمانشاه نیز 
شامل نجف، بغداد، جده، سلیمانیه، دمشق، دبی، آتاتورک 

و استانبول است.
 سفر جاده ای

برای رفتن به کرمانشاه از مســیر جاده ای، هم می توان از 
اتوبوس استفاده کرد و هم خودروی شخصی. مسیر رایج 
از تمامی سمت ها )به جز جنوب کشور، کردستان و منطقه  
آذربایجان(، بزرگراه شــهید کشوری در سمت شرق شهر 
کرمانشــاه است که پس از گذر از استان همدان در نهایت 
به میدان امام خمینی)ره( )میدان فرودگاه( شــهر کرمانشاه 

منتهی می شود.
 سفر با خودروی شخصی

اگر از تهران به سمت کرمانشاه حرکت می کنید باید بدانید 
که در این مسیراز شــهرهای همدان و اسدآباد می گذرید. 
فاصله کرمانشــاه تا تهران حدود 500 کیلومتر است. این 
مسیر کوتاه ترین مسیر تهران به کرمانشاه محسوب می شود. 
فاصله زمانی کرمانشــاه به تهران از این مسیر نیز حدود ۶ 

ساعت است.

برای رسیدن به کرمانشاه از تهران مسیر دیگری هم وجود 
دارد که این مسیر  حدود 577 کیلومتر است. در این مسیر 
شما از شــهرهای قم، اراک، مایر و کنگاور گذر خواهید 
کرد. فاصله زمانی مســیر تهران به کرمانشاه در این جاده 
حدود 7 ساعت اســت. بسته به جایی که زندگی می کنید 

یکی از این دومسیر را انتخاب کنید.
مسیر دیگر برای مسافرانی اســت که از جنوب کشور به 
کرمانشاه می آیند. این مســیر پس از گذر از استان ایام، 
به شهر اسام آباد غرب می رسد و از این شهر به دو شاخه 
تقسیم می شود. مســیر غربی به قصر شیرین و از آنجا به 
کشور عراق می رود و مســیر شرقی از طریق بزرگراه راه 
کربا به سوی شهر کرمانشاه ادامه پیدا می کند و در نهایت به 

میدان آزادگان در شهر کرمانشاه می رسد.
راه بعدی برای رسیدن به شهر کرمانشاه، مسیری است که 
از استان کردستان و شهر سنندج می گذرد و مسیر معمول 
برای مسافرانی است که از استان های شمال غربی به استان 

کرمانشاه می آیند.
مســیر دیگر ورود به استان از سمت جنوب شرقی و برای 
مسافرانی مناسب است که از استان های لرستان، کهگیلویه و 
بویراحمد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و فارس می آیند. 

این مســیر از استان لرستان و شهر خرم آباد می گذرد و در 
استان کرمانشاه به شهر هرسین می رسد. از آنجا نیز به مسیر 
اصلی شرقی استان متصل می شود و در نهایت به میدان امام 

خمینی، در شهر کرمانشاه می رسد.
شما می توانید بسته به محل زندگی خود یکی از این مسیرها 

را برای سفر با خودروی شخصی انتخاب کنید.
 سفر با اتوبوس

سفر با اتوبوس یکی از آسان ترین و ارزان ترین روش های 
سفر است. برای همین بســیاری از افراد تمایل به سفر با 
اتوبوس دارند. از بســیاری از پایانه های شهرهای مختلف 
می توان به کرمانشــاه رسید. ترمینال شهید کاویانی، درگاه 
ورودی شــهر کرمانشــاه از سمت شرق اســت و بیشتر 
اتوبوس هــا از جاده  تهران به ســمت این ترمینال حرکت 

می کنند.
چنانچه از تهران به سمت کرمانشاه حرکت می کنید می توانید 
از دو پایانه آرژانتین و پایانه غرب خود را به  کرمانشــاه 
برسانید. در شرایط عادی اتوبوس هم طی حدود 8 ساعت 
شما را از مسیر تهران، قم، اراک، همدان به مقصد می رساند. 
مسیرهای گردشگری نیز در شهر کرمانشاه  کوتاه هستند و 
با استفاده از اتوبوس و تاکسی می توانید بعد از رسیدن به این 

ترمینال به سهولت در سطح شهر تردد کنید.  
 سفر با قطار

اگر به ســفر با قطار عاقه مند هســتید باید بدانید که که 
می توانید خیلی راحت بــا قطار حرکت کنید و بعد از 11 
ســاعت با گذر از ایستگاه های راه آهن سمنگان، همدان، 
مایر، نهاوند، کنگاور، صحنه به کرمانشاه برسید.  فاصله 
تهران تا کرمانشــاه یکی از طوالنی ترین خطوط ریلی در 
ایران اســت. برای این نوع سفر به ایستگاه راه آهن تهران 
بروید. این مســیر تنها یک قطار دارد که یک روز درمیان 
به مقصد کرمانشاه از تهران حوالی ساعت 8 شب حرکت 
می کند تا  روز بعد حدود ساعت ۹ صبح در کرمانشاه باشید.

  بلیت هواپیما ۲۰ میلیون تومان!
سرویس گردشگری // تورهای جام جهانی 
قطر درحالی برای مسافران ایرانی تبلیغ و 
پیش فروش می شود که هنوز نرخ بلیت 
هواپیما و سهمیه هتلهای دوحه مشخص 

نشده است.
فهرست کشورها برای مسابقات جام جهانی 
قطر 2022 مشــخص شــد و ایران نیز در 
گروه آمریکا و انگلیــس قرار گرفت. حاال 
زمان بازی ها نیز مشــخص شده و ایران در 
ماه آبان باید مقابل این کشــورها بازی کند. 
به همین دلیل آژانس های مسافرتی نیز آماده 
شده اند تا تورهای گردشگری جام جهانی را 
بفروشند. تورهایی که سال های پیش به بهانه 
جام جهانی ســود خوبی را نصیب آژانس ها 
می کرد حتی اگر قرار بود هیچ نقشی در تهیه 

بلیت مسابقات نداشته باشند.
از چندی پیش تا کنون آژانس های مسافرتی 
درحال تبلیغ برای تورهای مسافرتی به بهانه 
جام جهانی هستند. تورهای لوکس قطر برای 
ایام نوروزی با پرواز قطری و سه شب اقامت 
در این کشــور حدود 27 میلیون تومان نرخ 
داشــت. حاال تبلیغ سفر به قطر به بهانه جام 
جهانی این نرخ هــا را افزایش داده نرخ این 
تورها اکنون به صد تــا 150 میلیون تومان 
رسیده است. دفاتر خدمات مسافرتی اعام 
می کننــد که از االن مســافران قطر باید تور 
خود را رزرو کــرده تا از تخفیف برخوردار 
شوند. ترانسفر، گشت شهری، بیمه مسافرتی، 
راهنمای فارسی زبان و رزرو بلیت هواپیما و 

هتل شامل این تورها می شود. آژانس هایی که 
معروف تر از بقیه هســتند قولی درباره بلیت 
مسابقات به مســافران نمی دهند. اما اعام 
می کنند که ممکن اســت در زمان برگزاری 
مســابقات نرخ بلیت هواپیما افزایش داشته 
باشــد به همین دلیل نه برای بلیت مسابقات 
تضمینی می دهند و نه برای نرخ بلیت هواپیما.

از طرفی مســافران ایرانی بایــد برای ورود 
به قطر ویزا بگیرند. ســال گذشته دولت قطر 
ویزای این کشــور را برای 80 کشــو به جز 
عربســتان و ایران لغو کرد. بنابراین مسافران 
ایرانی باید برای رفتن به این کشــور ضمن 

دریافت ویزا هزینه آن را نیز پرداخت کنند.
قطر شــرایط ویژه سفر به این کشور را اعام 
کرده و صدور ویزای فرودگاهی را منوط به 
داشتن دبیت یا کردیت کارت کرده بود و حاال 
اعام کرده که مسافران ایرانی می توانند برای 
دریافت ویزای فرودگاهی غیر از کارت های 
اعتباری کپی گردش حساب بانک سه ماه به 
زبان انگلیســی به نام خود را نیز ارائه دهند. 
با این وجود حداقــل موجودی کارت های 
اعتباری یا گــردش بانکی باید 5 هزار ریال 
قطری یا 1500 دالر باشد. هنوز پول نقد از 

مسافران تا اطاع ثانوی پذیرفته نیست.
همچنیــن در روزهای اخیــر قیمت بلیط 
بازی های جام جهانی 2022 توسط فیفا بین 
۶۹ تا 220 دالر تعیین شــده است. این عدد 
برای بازی نهایی به ۶04 تا هزار و ۶00 دالر 
افزایش پیدا می کند. بسته به اینکه صندلی در 

کدام قســمت زمین قرار گرفته باشد، قیمت 
بلیط متفاوت خواهد بود. رده یک، گران ترین 
و رده چهــار ارزان ترین بلیــط خواهد بود، 
اما صندلی های ارزان را کشــور میزبان برای 
خود قطری ها رزرو کرده و از آن ها 40 ریال 
قطر، معادل 10 دالر دریافت می کند. قیمت 
بلیط رده ســه جام جهانی 2022، دو هزار 
و 200 ریــال قطر، معادل ۶04 دالر خواهد 
بود. تماشــاچیان برای بلیط رده دو باید سه 
هزار و ۶50 ریال قطر، معادل هزار و دو دالر 
پرداخت کنند. خرید بلیط صندلی در رده یک، 
پنج هزار و 850 ریــال قطر، معادل هزار و 

۶0۶ دالر هزینه دارد.
 اعالم نرخ هتل های قطر

در حــال حاضر نرخ هتل های قطر بســیار 
افزایش پیدا کرده است. باالخره جام جهانی 
فرصتی است تا این کشور کوچک بتواند از آن 
درآمد خوبی کسب کند به همین دلیل وزارت 
تجارت و صنایــع قطر با اعام قیمت اجاره 
هتل و اماکن اقامتــی اعام کرد این ارقام از 
اول نوامبر تا 21 دسامبر 2022 معتبر هستند..

بر این اساس کمترین قیمت اجاره یک واحد 
در هتل معمولی برای هر شــب 4۶4 ریال 
)قطر(، واحد هتل های مجلــل عادی 537 
ریــال و واحد هتل های مجلل ممتاز 1,222 

ریال است.
 کمترین قیمت اجاره یک واحد در هتل 
معمولی برای هر شب ۴۶۴ ریال )قطر( 

است

اجاره اتاق استاندارد در هتل یک و دو ستاره 
2۹۶ ریال، در هتل 4 ستاره عادی 482 ریال 
و در هتل 4 ســتاره ممتاز 88۶ ریال است. 
کمترین قیمت برای اتاق های هتل 5 ســتاره 
عادی ۹11 ریال و در هتل 5 ســتاره ممتاز 
1,488 ریــال و در هتل 5 ســتاره مجلل 
دســتکم 2,133 ریال و ویاهای 5 ستاره 
2,801 ریال است.همچنین شرکت اماک و 
مستغات االصمخ اعام کرده تعداد اتاق هایی 
که در هتل های 3 و 4 و 5 ستاره برای میزبانی 
از تماشاگران جام جهانی فوتبال آماده هستند 
به 33 هزار و 200 واحد رســیده است. در 
حال حاضر 14 هزار اتــاق در هتل های 5 
ســتاره، بیش از ۹ هزار اتاق در هتل های 4 
ســتاره و ۶ هزار اتاق در هتل های 3 ستاره 

پذیرای طرفداران فوتبال هستند.
شاید پیگیری رزرو هتل و بلیت هواپیما برای 
بسیاری از مسافران ایرانی جام جهانی سخت 
باشــد به همین دلیل آنها ترجیح می دهند با 
تور به قطــر بروند. همین اتفاق اســت که 
موجب می شود دفاتر مســافرتی به تدارک 
تــور بپردازند. چون در حال حاضر اگر قرار 
باشــد فردی به تنهایی ویزا تهیه کرده، بلیت 
هواپیما بگیرد و هتل رزرو کند، کار دشواری 
در پیش خواهد داشــت از طرفی نرخی که 
باید بپردازد با نرخ تورهای گروهی متفاوت 
خواهد بود چون در حال حاضر بلیت هواپیما 
از تهران به دوحه برای یک مسیر رفت از 20 
میلیون تومان به بــاال نرخ دارد. هر چند که 

مسافران قطر باید منتظر ثابت شدن نرخ بلیت 
هواپیما به ســمت دوحه و اعام نرخ توسط 

ایرالین های داخلی باشند.
 جذب مســافر جام جهانی توســط 

آژانس ها
درباره اجرای تورهای جام جهانی حرمت اهلل 
رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگــردی ایران به خبرنگار مهر 
می گوید: درحــال حاضر اگر کســی تور 
گردشگری جام جهانی می فروشد چون هنوز 
هتل و بلیت هواپیما قطعی نشــده، در واقع 
مسافرگیری کرده یا رزرو می کند و نمی تواند 
قول سفر به مسافر بدهد. در واقع دفاتر نباید 
تور بفروشــند چون هنوز رزرو هیچ هتلی 
قطعی نیست.وی ادامه می دهد: هتل های قطر 
در اختیار فدراسیون جهانی فوتبال است این 

فدراسیون مانند همیشه هتل ها را به فدراسیون 
کشورها واگذار می کند. دفاتر هم از فدراسیون 
هتل می گیرند. در ایــن رابطه نماینده ای از 
انجمن به قطر می رود تا درباره هتل ها صحبت 
کند.رفیعی البتــه از اینکه هتل های کیش به 
فدراسیون واگذار شود اظهار نگرانی می کند 
و می گوید: اگر این اتفاق بیفتد مانند مسابقات 
قبل با رانت رو به رو می شــویم. همیشــه 
هوادارانی که به مسابقات رفته اند به مشکات 
زیادی برخورد کرده اند. اگر دولت می خواهد 
از عهده این کار به خوبی برآید بهتر است که 

آن را به بخش خصوصی بسپارد.
رفیعی به مسافران جام جهانی توصیه می کند 
که برای خرید تور و بلیت هواپیما عجله نکنند 
تا نرخ ها متعادل شود. هر چند که بعید نیست 

شاهد زیاده خواهی ایرالین ها باشیم.

مسافران تورهای جام جهانی عجله نکنند   

سرویس گردشــگری // دره شــاهان در روستای 
قمچقای مربوط به هزاره ســوم قبــل از میاد و از 

دیدنی های استان کردستان است.
 چگونه می شــود از کردستان نگفت وقتی هر گوشه آن 
دیدنی است؛ ســرزمین زیبایی که قصه ها و افسانه های 
شــنیدنی دارد. مگر می شــود از اورامــان تخت و پیر 
شالیارش و ماجرای خوب شدن »بهار خاتون« دختر کر 

و الل شــاه بخارا حرفی نزد؟ یا از قدم زدن در روستای 
پلکانی پالنگان گذشــت. باید رفت و دید؛ پس بروید و 
ببینیــد. از کوه آبیدر گرفته تا گردنه تته. از غار جادویی 

دیواندره تا دژسنگی اورامان تخت و بسیاری دیگر.
اما اگر از جاده زنجان – تکاب به بیجار بروید می توانید 

به قمچقای برسید.

   در مسیر قمچقای
برای رسیدن به قمچقای باید یک راه فرعی را حدود سی 

کیلومتر از سه راهی حسن آباد یاسوکند طی کنید.
در ابتدا وارد روســتای جیران می شوید. در همان ابتدای 
مردان بومی را می بینید که در زاغه هایشان مشغول کارند. 
در حالی که با چنگک ها درون سیلوهای عمیقی که محل 
نگهداری علوفه دام هایشان برای زمستان است، کاه انبار 
می کنند. آنقدر مهمان نوازند که حتما به شــما خوشامد 
می گویند. آن هم با زبان محلی شان که می گویند: »خوش 
هاتی«.بعد از جیران از روستای »ولی بیگ« هم می گذرید 
و به »باباخان« می رسید. معماری خانه های این روستا و 
در کل بیجار برخاف دیگر نقاط کردستان پلکانی نیست. 

خانه ها خشتی و کاهگلی و در یک طبقه اند.
در تمام مسیر با فاصله های کم گله های بسیاری در حال 
چرا هستند. در اینجا دیگر خبری از صدای بوق ماشین ها 
نیســت، وقتی صدای زنگوله بزغاله ها طنین انداز است. 
خوشه های طایی گندم زینت بخش جاده اند. اینجا جایی 
است که شاعر می شوید و روزمرگی را فراموش می کنید.

جاده پر از زیبایی است. کوه های کنار آن هم با سایر نقاط 
استان متفاوتند. انگار کسی آنها را شسته و چنگشان زده 

است. گویی چروک خورده اند و این چین و چروک چقدر 
منحصر به فردشان کرده  است. یک تابلوی آبی که رویش 
نوشــته است سفر خوشی را برای شما آرزومندیم نشان 

می دهد که به قمچقای رسیده اید.
  به سوی منطقه حفاظت شده

بعد از ورود به روستا باید وارد منطقه حفاظت شده بیجار 
 شوید. جایی که به قوچ ها و میش های ارمنی  و آهوهایش 
معروف است. بهتر است در زمان زاد و ولد قوچ ها به این 
منطقه سفر نکنید.در قسمتی که تابلوی دهیاری قمچقای 
را می بینید،  باید خودروی خود را در انتهای روستا پارک 
کنید و پیاده راهی شوید. می توانید اول برای بازدید قلعه 
قمچقای بروید و سپس دره شاهان را ببینید. باید وارد یک 
جاده خاکی شوید. این مسیر پر از دست انداز است. وارد 
یک مسیر با سرباالیی ها و سراشیبی های تند می شوید. در 
طول مسیر هزاران کاکلی در حال پرواز هستند. گندمزار 
تا دوردست ها می درخشد و شما متحیر از این همه زیبایی 
می شوید. میش های ارمنی را هم خواهید دید، اما نباید به 
آنها نزدیک شــوید تا احساس خطر نکنند. با فاصله از 
آنها عکاسی کنید. همچنین انواع گیاهان به ویژه گیاهان 
دارویی بســیار نادر بر زیبایی مسیر می افزایند.کم کم به 

دره های عمیق و ســهمگین با تیغه های بلند و هولناک و 
پرتگاه های مخوف می رسید. وقتی تابلوی سبز رنگی که 
روی آن نوشته شده زندگی حق تمام جانداران است باید 
از کنار تابلو به سمت پایین دره حرکت کنید. پس از عبور 
از این مســیر به باالی قلعه می رسید  و چند آب انبار را 
هم که در دل سنگ کنده شده اند خواهید دید. وسعت قلعه 
بیش از 5هزار مترمربع اســت. تونلی به طول 10 متر که 
40 پلکان دارد شما را به زیر قلعه هدایت می کند، اما بهتر 
است با راهنما وارد این مکان شوید. این تونل مخفی این 
قلعه را در دنیا منحصر به فرد کرده اســت. در کنار اینکه 
قدمت قلعه به هزاره ســوم قبل از میاد هم می رسد. از 
سویی دیگر از این قلعه در عصر پارت ها و ساسانیان نیز 

استفاده شده است.  
قلعه قمچقای مشرف به »دره پادشاهان« یا دره شاهان 
اســت که متحیرتان می کند. جایی که ایستادن در لبه آن 
شــجاعت می خواهد. اگر غروب به این مکان برســید، 

انعکاس نور آفتاب بر دیواره پرتگاه بسیار دیدنی است.
ناگفته نماند پیاده روی و دسترســی به قلعه ســخت و 
زمانبر اســت. با در نظر گرفتن این موضوع سفر خود را 

برنامه ریزی کنید.

دره شاهان ایران ؛
 جایی که ایستادن در لبه آن شجاعت می خواهد 

بهترین جا برای گردش در اردیبهشت کجاست؟ 
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بعد از آن که از همسرم طاق گرفتم در جست وجوی خانواده واقعی خودم برآمدم چرا 
که مرا زوجی بزرگ کرده بودند که صاحب فرزند نمی شدند اما پس از مدتی جست وجو 
فهمیدم مادرم 1٠ سال قبل به دلیل ابتا به سرطان فوت کرده و پدرم نیز از شدت اعتیاد 

به کارتن خوابی روی آورده است به همین دلیل ...
     زن 23 ساله که به اتهام ترک انفاق از همسرش شکایت کرده بود با بیان این که مخارج خودم 
و دو فرزند خردســالم را از طریق خیاطی تامین می کنم، درباره سرگذشت خود به کارشناس 
اجتماعی کانتری سپاد مشهد گفت: وقتی نوزادی چند روزه بودم پدر و مادرم سرپرستی مرا به 
زوج جوانی واگذار کردند که صاحب فرزند نمی شــدند. پدر و مادرم اختافات شدیدی با هم 
داشتند و نمی توانستند به زندگی مشترک شان ادامه بدهند به همین دلیل و در آستانه جدایی از 
یکدیگر سرنوشــت مرا نیز این گونه رقم زدند. خاصه آن زوج جوان مرا از استان گلستان به 
مشهد آوردند و بزرگم کردند. من نیز تا مدت ها قبل آن ها را پدر و مادر واقعی خودم می دانستم 
و هیچ کمبودی در زندگی نداشتم. سال های زیبایی را در کنار پدر و مادرم گذراندم تا این که در 
14 سالگی پسرعمویم به خواستگاری ام آمد و من با رها کردن درس و مدرسه به عقد »صابر« 
درآمدم و دو سال بعد نیز زندگی مشترک مان را در حالی آغاز کردیم که من اختافات زیادی 
با همسرم داشتم به طوری که گویی هیچ تفاهم اخاقی با یکدیگر نداشتیم ولی من به خاطر پدر 
خوانده ام مجبور بودم ســکوت کنم و به این زندگی ادامه بدهم در حالی که باردار شده بودم اما 
دخالت های خانواده همسرم در زندگی مرا بیشتر آزار می داد چرا که آن ها می دانستند من فرزند 
واقعی پدر و مادرم نیستم و در این حال من هم که متوجه موضوع شده بودم بیشتر زجر می کشیدم 
از سوی دیگر مادرشوهرم برای انتقام از مادر خوانده ام که چشم دیدن یکدیگر را نداشتند زندگی 
گذشته مرا با آب و تاب برایم تعریف کرد تا این گونه به مادر خوانده ام ضربه بزند، در این شرایط 
من هم ندانسته طعمه ای برای انتقام گیری شدم و در حالی که فرزندم به دنیا آمده بود از همسرم 
طاق گرفتم. بعد از این جدایی خانواده همسرم اجازه دیدن فرزندم را ندادند و من که تنها مانده 
بودم به جســت وجوی پدر و مادر واقعی ام پرداختم. شهر به شهر دنبال آن ها گشتم تا این که 
مدتی بعد پدر معتادم را پیدا کردم که مردی کارتن خواب بود و در زیر پل ها زندگی می کرد وقتی 
فهمیدم مادرم نیز 10 سال قبل به دلیل ابتا به سرطان جان باخته است دیگر چاره ای ندیدم جز 
این که به مشهد بازگردم و به پدر و مادر خوانده ام پناه ببرم در همین روزها بود که هنگام جست 
وجو در شــبکه های اجتماعی فضای مجازی با مرد جوانی آشنا شدم و تصمیم به ازدواج با او 
گرفتم پدر و مادرم به شدت مخالف این ازدواج بودند اما من توجهی به نصیحت هایشان نکردم و 
به عقد »اصان« درآمدم از سوی دیگر پدر و مادرم برای آن که مرا تنبیه کنند هیچ گونه حمایت 
مالی از من نکردند من هم که روی دنده لجبازی افتاده بودم باز هم پدر و مادرم را نادیده گرفتم 
و زندگی مشترکم را با »اصان« آغاز کردم اما اکنون که روزهای سختی را می گذرانم و همسرم 
مرا در تنگنای شدید مالی قرار داده است تازه می فهمم که چوب حماقت هایم را می خورم در 
حالی که فرزند یک ســاله ای از همسر دومم دارم با یک چرخ خیاطی کهنه خیاطی می کنم و 
روزگارم را می گذرانم با وجود این همسرم به دنبال شغلی نمی رود و مدام در خانه خوابیده است.

چوب حماقت! 
گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان 
از صلح و سازش 4٠ درصدی پرونده ها در 

شورا های حل اختاف این استان خبر داد.
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ رئیس کل 
دادگســتری هرمزگان اظهار داشت: از تعداد 
۶1 هزار و 430 فقره پرونده ارجاعی به شعب 
مختلف شــوراهای حل اختاف این استان که 
قابل صلح و ســازش بوده اســت 24 هزار و 
527 پرونده به سازش منجر شده است.مجتبی 
قهرمانی این میزان از صلح و سازش را چیزی 
در حدود 40 درصــد از کل پرونده های قابل 
صلح و سازش در شورا های حل اختاف استان 
هرمزگان عنوان کرد.وی تصریح کرد: در راستای 
سیاست های اباغی از سوی ریاست محترم قوه 
قضاییه مبنی بر لزوم تاش برای ایجاد صلح و 

سازش در پرونده های قصاص از طریق استفاده 
از ظرفیت های شورا های حل اختاف، با تاش 
اعضای شورای حل اختاف استان هرمزگان 

طی سال گذشــته 23 فقره پرونده قتل عمد با 
محکومیت قصاص به مصالحه منتهی شــده 
اســت.قهرمانی همچنین از صلح و سازش در 

47 درصد از پرونده های شورای حل اختاف 
ویژه زنــدان مرکزی بندرعباس به عنوان یکی 
از نکات برجســته و حائز اهمیت در عملکرد 
شورا های حل اختاف استان طی سال 1400 
نام برد و خاطر نشــان کرد: سه حوزه قضایی 
بندرعباس، رودان و میناب نیز به ترتیب عناوین 
 برتر اســتانی در امر صلح و سازش را کسب 
نمــوده اند.رئیس کل دادگســتری هرمزگان 
همچنین با اشــاره به اینکــه 100 درصد از 
اباغات شــورا های حل اختاف این استان به 
صورت الکترونیک صورت می گیرد و هرمزگان 
رتبه برتر کشــور را در این حوزه کسب نموده 
است، این دستاورد را حاصل برنامه ریزی دقیق 
و تجهیز و توســعه زیرساخت ها در مجموعه 

شورا های حل اختاف استان عنوان کرد.

در امتداد تاریکی

تأکید مقام یمنی بر ناپایداری آتش بس
  معــاون وزیر خارجه دولت نجات ملــی یمن در توئیتی از 
نقض مکرر آتش بس از ســوی ائتاف سعودی و عدم پایبندی 
بــه آن انتقاد کرد.به گزارش ایرنا، حســین العــزی در توئیتی 
نوشــت: »نقض آتش بس در حال افزایش است و آخرین مورد 
آن تجاوز گســترده به مواضع نیروهای ما در مأرب اســت.« 
وی افزود: »تاکنون هیچ پروازی به فرودگاه صنعا انجام نشــده 
است. کشتی ها پس از بازرســی و اعطای مجوز سازمان ملل، 
توقیف و به جیزان منتقل می شــوند. همه این اقدامات در سایه 
یک آتش بس بین المللی اتفاق می افتد که مورد اســتقبال همه 
جهان قرار گرفت.« العزی در پایان نوشــته است: »ما در حال 
حاضر با دشــمنانی روبه رو هســتیم که به تعهدات خود احترام 
نمی گذارند.« پیش تر نیز »هانس گروندبرگ« فرســتاده ویژه 
ســازمان ملل در امور یمن ضمن ابــراز نگرانی از موارد نقض 
آتش بس در این کشــور، تأکید کرده بود، مســئولیت رعایت 
آتش بس برعهده خود طرفین اســت. در همین ارتباط القدس 
العربی نوشت »دیوید گریســلی«، هماهنگ کننده امور انسانی 
ســازمان ملل در یمن در کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل 
گفته است: »ملت یمن بعد از 7 سال جنگ از آتش بس استقبال 
کردند. امیدوارم که سیاستمداران این روزنه امید را به سمت حل 

و فصل مسالمت آمیز همیشگی ببرند.« 

مقابله پدافند هوایی سوریه 
با اهداف متخاصم در آسمان مصیاف 

  پدافند هوایی ســوریه با اهداف متخاصم در غرب استان حماة 
مقابله کرد.پدافند هوایی ســوریه با اهداف متخاصم در آســمان 
مصیاف در غرب اســتان حماة مقابله کرد.یک منبع نظامی سوری 
گفت: حدود ســاعت ۶ و 45 دقیقه ، دشمن صهیونیستی حمله ای 
هوایی از بخش شــمال لبنان انجــام داد و طی آن برخی نقاط در 
منطقه الوسطی را هدف قرار داد.این منبع نظامی اضافه کرد که پدافند 
هوایی ســوریه با این حمله مقابله کرده و تعدادی از موشک ها را 
سرنگون کرد.دولت سوریه بارها اعام کرده است رژیم صهیونیستی 
و متحدان منطقه ای و غربی آن از گروه های تکفیری تروریســتی 
که علیه دولت ســوریه می جنگند، حمایت می کنند. ارتش سوریه 
تاکنون بارها محموله های تسلیحاتی و مهمات ساخت اسرائیل را از 
گروه های تروریستی مستقر در سوریه کشف کرده است.جنگنده های 
رژیم صهیونیستی به صورت متناوب با استفاده از حریم هوایی لبنان 
یا از طریق بلندی های اشــغالی جوالن به سمت اهدافی در شرق 
و شمال غرب ســوریه حمات موشکی انجام می دهند. نیروهای 
حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان بارها گزارش داده اند رژیم 
صهیونیستی روزانه قطعنامه های ســازمان ملل را نقض کرده و به 

حریم هوایی لبنان تجاوز می کند.

سرویس حوادث // جوان ۲۳ ساله ای که متهم است با 
انگیزه سرقت خودرو، مرد ۶۵ ساله ای را  به قتل رسانده، 
درکمتر  از دو  ماه  در عملیات اطاعاتی کارآگاهان پلیس 

آگاهی کرمان  دستگیر و به پنجه عدالت سپرده شد. 
   رئیس پلیس آگاهی  اســتان کرمان در بیان جزئیات این  
 جنایت هولناک  توضیح داد: اســفند سال گذشته  به دنبال  
گم شــدن و  اعام مفقودی مرد ۶5  ساله ای که با خودروی 
شخصی اقدام به مســافربری  می کرد، پیگیری موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار نیروهــای پلیس آگاهی  قرار 

گرفت.  ســرهنگ یدا... حســن پور افزود: با گزارش مردم 
به پلیس مبنی بر  کشــف جسدی در حاشیه شهر ماهان در 
حومه شــهر کرمان،بافاصله  با حضور کارآگاهان  در محل 
حادثه  مشخص شد که جســد  کشف شده متعلق به همان 
فرد مفقود شده است.وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی 
دریافتند مقتول به علت وارد شدن ضربات متعدد شیئی سخت 
بر  سینه و قلبش به طرز هولناکی به قتل رسیده است. رئیس 
پلیس آگاهی  استان کرمان  گفت:  گروه  ویژه  رسیدگی کننده 
به این  پرونده جنایی با انجام تحقیقات تخصصی و گسترده 

میدانی و جمع آوری سرنخ هایی  از محل، متهم را که جوانی 
 23 ساله بود، شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.
وی خاطرنشــان کرد : با انتقال متهــم به پلیس آگاهی و در 
بازجویی های تخصصی و  تکمیلی انجام گرفته، مشخص شد 
قاتل با ترفند دربست گرفتن خودرو از کرمان به مقصد ماهان 
و با انگیزه ســرقت خودرو با مقتول درگیر شــده  و پس از 
مقاومت این فرد  ، با ضربات چاقو  او  را به قتل رســانده و 
پیکرش را  در حاشــیه شهر ماهان رها کرده که با هوشیاری 

پلیس به چنگ قانون افتاد .

دستگیری عامل قتل هولناک راننده مسافربر شخصی   

سرویس حوادث // یک پسر جوان در شیراز توسط پدرش با گلوله اسلحه 
ساچمه زنی به قتل رسید.

    مردی حدود 50 ســاله در شیراز پسرش را هدف گلوله قرار داد و او را به قتل 
 رســاند.وقوع این قتل به مرکز فوریت  های پلیســی 110 اعام شد و در پی آن، 
مأمــوران پلیس آگاهی بافاصله در صحنه حضور پیدا کردند و در بررســی های 
اولیه مشخص شد مردی پسرش را کشته است.طبق برخی اطاعات به  دست  آمده، 

این پدر از مدت ها قبل با فرزندش اختاف داشته، از این  رو پس از درگیری با او 
مرتکب قتل شــده است.متهم در بازجویی های اولیه به قتل پسرش اعتراف کرد و 
در خصوص علت و انگیزه جنایت گفت: پسرم سال های سال به ماده مخدرشیشه 
اعتیاد شدید داشت، به همین دلیل مدام برای من و اعضای خانواده مزاحمت ایجاد 
می کرد و باعث آزارمان شــده بود. چندین  بار سعی کردم که کمکش کنم تا ترک 
کند، اما فایده ای نداشت.تحقیقات از این مرد برای بررسی دقیق موضوع ادامه دارد.

مردی 
در شیراز پسرش 
را کشت! 

صلح و سازش 4۰ درصد از پرونده ها در شورا های حل اختالف هرمزگان

کالهبرداری میلیاردی با وعده صدور گواهی نامه رانندگی 
سرویس حوادث // فردی که با فریب متقاضیان گواهی نامه رانندگی، حدود1٠ میلیارد ریال کاهبرداری 

کرده بود، به دام افتاد. 
  فرمانده انتظامی شهرستان  بردسیر کرمان در این باره گفت :به دنبال طرح شکایاتی از سوی شهروندان 
مبنی بر کاهبرداری از آن ها توسط فردی که خود را یک مسئول مرتبط با آموزشگاه های رانندگی معرفی 
و با وعده دروغ  صدور گواهی نامه مبالغی را از آنان دریافت کرده بود، بررسی موضوع به طور ویژه در 
دستور کار قرار گرفت. سرهنگ جعفر غضنفری  افزود: پلیس با تحقیقات   تخصصی به سرعت به نتیجه 
رسید و فردی که با سوءاستفاده از ارتباط کاری قبلی با آموزشگاه رانندگی و با ادعای ارتباط با پلیس و 
دیگر ادارات به مردم وعده صدور گواهی نامه بدون حضور متقاضی را می داد، شناسایی و دستگیر شد.وی 
ادامه داد: در روند بازجویی ها مشخص شد این متهم به همین شیوه و با فریب  از 40 نفر مبالغ هنگفتی را 
دریافت و تاکنون حدود 10میلیارد ریال کاهبرداری کرده است. این مسئول انتظامی با بیان این که برخی 
افراد بدون در نظر گرفتن روال قانونی امور و نیازمندی های اداری، خود به افراد سودجو و وعده های 
فریبنده این چنینی اعتماد و ناآگاهانه اقدام به واریز وجه به حساب کاهبرداران می کنند از دیگر کسانی که 

به همین نحو از آنان کاهبرداری شده خواست با  تنظیم شکوائیه، موضوع را پیگیری کنند.

سرویس حوادث// مرد شیاد که با ترفند دریافت وام 
کم بهره از طریق مؤسســات خیریه از 1۵٠ نفر بیش از 

۲ میلیارد تومان کاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.
   ســرهنگ »حشمت ســلیمانی« رئیس پلیس فتای در 
تشریح این خبر گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان 
مبنی بر کاهبرداری با ترفند دریافت وام از طریق مؤسسات 
خیریه، بررســی موضوع به  صورت ویژه در دســتور کار 

کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
   شاکی ها  در اظهارات خود بیان داشتند که متهم در ابتدا خود 

را به عنوان فردی نیکوکار معرفی کرده و برای  اعتمادسازی 
مبلغ اندکی پول را به عنوان عیدی به حساب آنها واریز کرده 
و پس از جلب اعتماد، بعد از گذشت چند روز دوباره با آنان 
تمــاس می  گرفت و اعام می کرد که مقدمات دریافت یک 
وام کم بهره را فراهم کرده است. کارشناسان در بررسی های 
تخصصی مطلع شــدند این فرد با ترفند خاصی با شاکی ها 
تماس و اعام می کرده برای دریافت وام کم بهره می بایست 
مبالغی را به عنوان کارهای اداری به حسابش واریز کنند که 
پس از واریز وجه دیگــر جوابگوی تماس های آنها نبوده 

است. سرهنگ »سلیمانی« گفت: کارشناسان پلیس فتا با 
اقدامات فنی و تحقیقات پلیسی موفق شدند متهم را در یکی 
از محله های شیراز شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی وی 

را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
   این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم بیش از 150 نفر 
شاکی دارد، تصریح کرد: متهم در بازجویی اولیه تاکنون به 
20 میلیارد ریال کاهبرداری از شهروندان اقرار کرده است.

وی تصریح کرد: شــهروندان در صورت مواجه شــدن با 
هرگونه موارد مجرمانه در فضای مجازی می توانند از طریق 
 www. CyberpoliCe. ir سایت پلیس فتا به نشانی
)بخــش گزارش های مردمی( و یا با شــماره 0۹۶380 با 

کارشناسان در تماس باشند.

۲ میلیارد تومان کالهبرداری به بهانه  وام کم بهره

طرح :  بیتا  هوشنگی

)) آگهی  امریه ((
بنیاد مسکن انقاب اســامی استان هرمزگان در نظر دارد تعدادی محدود نیروی انسانی متخصص و کارآمد به 
صورت امریه ، از بین متقاضیان واجد شرایط در رشته های عمران ، معماری از طریق برگزاری مصاحبه حضوری و 
آزمون جهت شعب خود دعوت به همکاری نماید . متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر از شرایط و مدارک 

مورد نیاز به سایت بنیاد مسکن استان به نشانی Hbonyadmaskan.ir  مراجعه نمایند .

روابط عمومی بنیاد مسکن انقاب اسامی استان هرمزگان
شناسه آگهی : 1298239

هیات اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان بندرعباس
عضو محترم اتحادیه صنف درودگران - کلید و کابینت سازان   شهرستان بندرعباس  باستناد ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده 22 

قانون نظام صنفی بدینوسیله از جنابعالی دعوت میگردد شخصا با در دست داشتن  اصل یکی از مدارک شناسایی زیر:    
1- اصل پروانه کسب یا اصل کارت ملی

فعاالنه در انتخابات دور جدید چهارساله هیات مدیره و بازرسان اتحادیه و مشارکت در سرنوشت صنفی خود شرکت و نامزد مورد 
نظر را از بین داوطلبین کاندیدهای بشرح ذیل با رای مخفی انتخاب فرمایید .

مشخصات کاندیدای هیات مدیره )به ترتیب حروف الفبا(

مشخصات کاندیدای بازرسی)به ترتیب حروف الفبا(

تذکر: اعزام نماینده یا وکیل در انتخابات ممنوع است . 
زمان برگزاری انتخابات : روز یکشنبه  1401/01/28 از ساعت 9 صبح الی 11 ظهر – 

مکان برگزاری : مسجد قدس واقع در چهارراه آیت اله غفاری

  

  

  

  

    

  فرشته نخلی زاده    محمد عالمی نسب فرشید حسنی شیرکوهی    

سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان

 محمد نیک زاده  مجید یوسف زاده ماهانی

  سعید ماندگاری  ایرج صمیمی سده مجتبی خاتمی عباس اله پرست
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رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان  :
ورود و توزیع کلیه کاالهای ملوانی

 از جزیره هرمز بالمانع است
   سرویس شهرستان // رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان 
گفت: ایجاد نمایندگی اتاق اصناف برای ساماندهی صنوف در این جزیره 
و ساماندهی بازارچه های ملوانی، می تواند به عنوان یک ظرفیت برای 
توسعه بخش بازرگانی باشد. خلیل قاسمی افزود: در جلسه توسعه زیر 
بنایی جزیره هرمز مقررشــد مصالح برای ایجاد جاده های دسترسی و 
رینگ دور جزیره هرمز توســط سازمان صنعت، معدن و تجارت تامین 
و جهت احداث این پروژه به اداره راه و شهرســازی تحویل شــود.وی 
دیگر مصوبات این نشســت را رفع مشکل رونق بازارچه ملوانی هرمز 
و فعالیت ورود شناورهای هرمز برشمرد و اظهار کرد: در این خصوص 
مقرر شد ورود و توزیع کلیه کاالهای ملوانی از جزیره هرمز به سایر نقاط 
استان با ارایه فاکتور فروش بازارچه ملوانی هرمز بالمانع باشد.قاسمی به 
توسعه بازارچه ملوانی هرمز پرداخت و بیان کرد: موضوع صدور مجوز 
فعالیت پیله وری به جزیره هرمز و اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۲ آیین 
نامه ساماندهی مبادالت مرزی از دیگر موارد مهم در این نشست بود.به 
گزارش ایسنا ؛ رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان  در پایان 
ضمن اشاره به ایجاد نمایندگی اتاق اصناف برای ساماندهی صنوف در 
این جزیره، خاطرنشان کرد: بازارچه های ملوانی را می توان بعنوان یک 

ظرفیت برای توسعه بخش بازرگانی برشمرد.

آغاز برداشت گندم در هرمزگان
  ســعیده دبیــری نژاد ســرویس شهرســتان // رئیس ســازمان 
جهادکشــاورزی هرمزگان پیش بینی کرد امسال بیش از 48 هزار تن 
گندم برداشــت شــود که ۱0 تا ۱5 درصد بیشــتر از پارسال است.به 
گزارش خبرنگار دریا ؛ عباس مویدی  گفت : ســطح زیر کشت گندم 
در هرمزگان ۱۲ هزار هکتار است.وی گفت: شهرستان حاجی آباد جز 
نخستین مناطقی است که برداشــت گندم از این منطقه آغاز می شود.
رئیس سازمان جهادکشــاورزی هرمزگان گفت : شهرستانهای حاجی 
آباد ، رودان ، میناب ، بســتک و پارســیان نیز بیشترین تولید گندم در 
هرمزگان دارند.نماینده بنیاد ملی گندم کشور در هرمزگان گفت : امسال 
هر کیلوگــرم گندم به قیمت ۱۱ هزار و 500 تومان از کشــاورزان به 
صورت تضمینی خریداری می شود.ایرج شریفی گفت : این قیمت خرید 
تضمینی مورد رضایت گندمکاران است.برداشت گندم در هرمزگان تا 

اواسط خرداد ادامه دارد.

اعتبار توسعه ورزش سیریک تامین شد 
  سرویس شهرستان سعیده دبیری نژاد //  رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان ســیریک گفت: بیش از ۱۷ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه 
ورزش شهرستان سیریک اختصاص یافته است.به گزارش خبرنگار دریا، 
ابراهیم آیین پرست افزود: این اعتبار از محل منابع استانی نفت و گاز و 
مصوبات سفر استانی رئیس جمهور برای خرید چمن مصنوعی فوتسال 
به پنج زمین ورزشی شهر بندر گروگ، روستا های بنداران، کندال، کنارجو 
و میشی تامین شده است.وی گفت: از هفته آینده عملیات اجرایی نصب 

چمن و تکمیل پروژه های فوق صورت می پذیرد.

خبری

شهرستان

سرویس شهرستان //  وزیر راه و شهرسازی 
ایران در سه بخش  گفت: جمهوری اسامی 
اســکان،حمل و نقل هوایی و دریایی از جام 

جهانی ۲٠۲۲ قطر پشتیبانی می کند. 
   رستم قاسمی در بدو ورود به جزیره کیش اظهار 
داشت: جام جهانی فوتبال یکی از رویدادهای 
مهم و تاثیر گذار در عرصه بین المللی است که 
درجریان سفر رئیس جمهور کشورمان به کشور 
قطر، پشتیانی ایران از این رویداد در دستور کار 
 قرار گرفته اســت.وی اضافه کرد: بر اســاس 
توافق های اولیه در سفر آیت اهلل رییسی به قطر 
و دیدار با امیر این کشور اسکان، حمل و نقل 
هوایی و دریایی بخشی از مسافران و گردشگران 

جام جهانی ۲0۲۲ از جمله پشتیبانی های ایران 
از این رویداد خواهد بود.قاسمی افزود: جزیره 
کیش نقطه تمرکز ایران در پشــتیبانی از این 
رویداد خواهد بود اما تمام استان های ساحلی 
 و غیر ســاحلی نزدیک به آب های همیشــه 
خلیج فارس می توانند از ایفای نقش کشورمان 
در جام جهانی ۲0۲۲ قطر سهیم باشند.وی با 
بیان اینکه وزارت راه و شهرســازی جمهوری 
اسالمی و وزارت حمل و نقل و ارتباطات دولت 
قطر مهمترین دستگاه های متولی در همکاری 
برای پشتیبانی از این رویداد هستند افزود: تمام 
 برنامه ها در داخــل ایران با همکاری وزارت 
خانه های دیگری همچــون خارجه، میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش 
و جوانان انجام خواهــد پذیرفت.وزیر راه و 
شهرسازی یادآور شــد: همچنین در جریان 
این پشــتیبانی ها حمل و نقل هوایی بخشی 
 قابل توجهــی از مســافران از جزیره کیش 
 بــه دوحه و برعکــس این مســیر بر عهده

ایرالیــن های ایرانی خواهــد بود.وزیر راه و 
 شهرســازی جمهوری اســالمی و محمد بن 
حمد الهاجری سفیر کشــور قطر در تهران از 
طریق فرودگاه بین المللی کیش وارد این جزیره 
شدند.جاسم بن سیف السلیطی وزیر حمل و نقل 
و ارتباطات دولت قطر نیز وارد جزیره کیش می 
شود.آبان ماه امسال قطر میزبان مسابقات جام 

جهانی فوتبال است با توجه به نزدیکی کیش 
به این کشور اســتفاده از این فرصت از بهمن 
ماه ســال ۱۳۹۹ در دستور کار سازمان منطقه 
آزاد کیش قرار گرفته و در این راستا مقرر شده 
5۲0 میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های 
ورزشی جزیره کیش از جلمه استانداردسازی 
۲ زمین چمن و احداث سه زمین دیگر تا مرداد 
 ماه امسال هزینه شود.همچنین این جزیره برای 
بهره گیری از جــام جهانی ۲0۲۲ قطر دارای 
ظرفیت هایی همچون 5۲ هتــل با ۱۹ هزار 
تخت، یــک فرودگاه بین المللــی با ظرفیت 
پذیرش حدود ۲ میلیون مســافر در ســال، 
بندرگاه به وســعت ۱۱0 هکتار با امکان ارائه 

خدمات مختلف مسافری و باری با اسکله با 
ظرفیت پذیرش شناورهای ۱۲ هزار تنی است.

فاصله جزیره کیش تا قطر ۲۷0 کیلومتر است 
که مدت زمان مسافرت از این جزیره به دوحه 
با هواپیما حدود 40 دقیقه و با کشــتی پنج تا 

۶ ســاعت است.به گزارش ایرنا، جزیره کیش 
با ۹۲ کیلومتر مربع مســاحت و 4۲ هزار نفر 
جمعیت از توابع شهرســتان بندر لنگه استان 
هرمزگان بوده در آب های نیلگون خلیج فارس 

واقع شده است.

وزیر راه در کیش :

 ایران در سه حوزه از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر پشتیبانی می کند

امین درساره سرویس شهرستان // فرماندار 
خمیر گفت: با توجه به شیب نزولی ابتا به 
کرونا و همچنین حجــم قابل توجه تزریق 
واکسن در شهرستان، شرایط برای برپایی 

حضوری کاس های درس فراهم شده است.
   بــه گــزارش خبرنگار دریا ؛ میرهاشــم 
خواستار در جلسه شهرستانی ستاد مدیریت 
کرونا اظهار کرد: براســاس مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا ، حضــور منظم دانش آموزان 
در مدرســه و کالس درس طبــق برنامــه 
هفتگی ضروری اســت.وی با بیــان اینکه 

دستورالعمل های بهداشــتی همچنان باید با 
جدیت رعایت شود، تاکید کرد:بر این اساس 
دانش آموزان باید با الزام اســتفاده از ماسک، 
در کالس های درس حاضر شوند مدارس و 
مراکز آموزشی نیز باید از سیستم تهویه مناسب 
برخوردار باشند.رئیس ستاد مدیریت کرونا در 
 شهرستان همچنین یادآور شد:بر اساس نتایج 
پایش هــای علمی، تعطیلی دو ســاله نظام 
آموزشی باعث افت علمی و تحصیلی جدی 
شــده از این رو ضــرورت دارد کالس های 
درس مدارس و دانشگاه ها به شکل حضوری 

 برگزار شود.وی همچنین عنوان کرد:از ظرفیت  
کالس های مجازی نیز می توان به عنوان ابزار 
مکمل آموزش مــورد بهره برداری قرار گیرد.
این مقام مســئول در ادامه ضمن گرامیداشت 
 روز جهانی بهداشت و قدردانی از تالش های 
شــبانه روزی مجموعــه کادر بهداشــت و 
درمان،تاکید کرد:با توجه به تزریق واکســن 
در پیشــگیری از بیماری، تزریق ُدز ســوم 
واکســن کرونــا ضــرورت دارد و این امر 
باید با جدیت بیشــتری دنبال شــود.رئیس 
آموزش و پــرورش شهرســتان خمیر نیز 

 از مشــارکت حداکثری دانش آمــوزان در 
کالس هــای درس حضــوری در ســطح 
شهرستان خبر داد و گفت:بر اساس بازدیدهای 
صورت گرفته از مدارس در هفته گذشته، بیش 
از ۹0 درصد دانش آموزان در سطح شهرستان 

در کالس حاضر بوده اند.
  رئیس شبکه بهداشــت و درمان خمیر نیز 
در این جلســه گزارشی از آخرین آمار تعداد 
واکسیناسیون شهرســتان خمیر ارائه کرد و 
عنوان نمود:بر اســاس آمار، این شهرســتان 
 از لحــاظ تزریــق واکســن کرونــا ، جزو 
شهرستان های برتر کشور محسوب می شود به 
طوری که شهرستان خمیر در نوبت سوم بیش 
از ۷۳ درصد واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

 در زمان آغاز آتش سوزی می توان با پاشیدن خاک
 و آب و یا کوبیدن وسیله های در دسترس آن را خاموش کنیم

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

هم استانی های عزیز ، کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :

ســرویس شهرســتان // رئیس اداره محیط زیست 
 شهرســتان قشــم با انتقاد از رعایت نکردن ضوابط 
 زیست محیطی از سوی شرکت های لنج سازی در نگین 
خلیج فارس گفت: پســماندهای ویژه لنج سازی ها به 
دلیل سمی بودن و آالیندگی باال و مسایل بهداشتی دیگر 

به نوعی خطرناک و باید در شرایطی خاص امحا شوند.
    صادق رســتمی با هشدار نسبت به ادامه این وضعیت 
در جزیره قشم ســرزمین آب و آفتاب اظهار داشت: هم 
اکنون ۱۷ شــرکت لنج ســازی فایبر گالس در ســایت 
صنعتی کاوه )محور کــووه ای به الفت( به صورت فعال 
در حال تولید شــناور هســتند که متاســفانه تعدادی از 
شرکت های یادشده احساس مسوولیتی نسبت به امحاء 
پسماندهای ویژه صنعتی ندارند و مطابق با قانون مدیریت 
پســماند آن را اجرا نمی کنند.وی ادامه داد: بارها و بارها 
در بازدیدهای انجام شــده از سوی یگان حفاظت محیط 
 زیست شهرستان شــاهد سوزاندن پســماندهای ویژه 
شــرکت ها بدون رعایت مالحظات زیســت محیطی و 
قانون هوای پــاک و حفاظت خاک بوده ایم که این عمل 
مغایر با تمامی قوانین و استانداردهای محیط زیست است.

رئیس اداره محیط زیســت شهرستان قشم اضافه کرد: از 
 این رو در سال گذشته برای ساماندهی پسماندهای تولیدی 
شــرکت های لنج سازی چند جلســه کارگروه پسماند 
با حضور رئیس دادســرا و صاحبان لنج ســازی ها در 
فرمانداری برگزار شــد که مصوبه این جلســه منتج به 
جمع آوری و انتقال حدود ۲00 تُن پســماند ویژه که به 
صورت ریخت و پاش در اطراف شــرکت وجود داشت 
شد که این انتقال پسماندها با هزینه خود شرکت ها انجام 
گرفت. رستمی توضیح داد: متاسفانه به رغم اخطاریه های 

 صادره از ســوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
قشم انتقال باقیمانده پسماندهای ویژه از طرف صاحبان 
شرکت ها انجام نگرفته است.وی افزود: در فروردین جاری 
نیز تعداد پنج اخطاریه به شرکت های لنج سازی که امحاء 
پسماندها را به روش ســوزاندن برای کاهش حجم آنها 
 به خصــوص در ایام ۱۳ روزه از تعطیالت نوروزی انجام 
داده اند، صادر شــده است که این شرکت ها در سه ماهه 
دوم ســال جاری در فهرست لیست صنایع آالینده استان 
قــرار می گیرند و عوارض آالیندگــی از طرف اداره کل 
دارایی استان هرمزگان از آنها دریافت خواهد شد.رییس 
اداره محیط زیست شهرســتان قشم گفت: طبق آخرین 
 مشاهدات و بازدیدهای انجام شده از سوی یگان حفاظت 
محیط زیست شهرســتان این شــرکت های لنج سازی 
پســماندهای تولیدی را به راحتی در زمین های اطراف 
شرکت و یا در سد اختصاصی پی پشت به صورت پراکنده 
رها می کنند.وی افزود: پسماندها مخلوطی از پشم شیشه، 
رزین، چسب و فایبر گالس است که آتش زدن آن باعث 
ایجاد یک بحران محیط زیستی می شود.رستمی گفت: امید 
است با جانمایی انبار پســماند و انتقال این پسماندها از 
جزیره زیبای قشم به سرزمین اصلی امحای آن به صورت 
اصولی انجام شود.جزیره قشم با وسعت یک هزار و 500 
کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به 
طول ۱۳5 کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر داز توابع 
هرمزگان است و ۳00 کیلومتر خط ساحلی دارد.به گزارش 
ایرنا ؛شهرستان قشم شامل جزیره های قشم، هنگام و الرک 
بــا حدود ۱50 هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات 
ساحل استان هرمزگان به طول ۱50 و عرض میانگین ۱۱ 

کیلومتر در میان آب های خلیج فارس گسترده شده است.

رئیس اداره محیط زیست قشم:

شرکت های لنج سازی در قشم
 ضوابط زیست محیطی را رعایت نمی کنند

سرویس شهرستان // نماینده مردم شرق هرمزگان با ابراز 
نگرانی از شاخص های فقر، فاکت و بیکاری و بیان مزیت های 
هرمزگان خواستار برنامه ریزی برای حل مشکات استان و 

تحقق شعار ایجاد یک میلیون شغل در سال شد. 
  حســین رئیســی رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان 
در جلســه شورای هماهنگی مدیران دســتگاه های اجرایی 
و ســازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
هرمزگان اظهار داشت: وقتی به شاخص های استان هرمزگان 
نگاه می کنیم می بینیم که وضعیت اســتان نگران کننده است، 
استان هرمزگان با داشتن صنایع، بنادر، مناطق آزاد، کشاورزی، 
آبزی پروری، صید و صیادی، ترانزیت و حمل و نقل فرصت های 
بی نظیر گردشگری اما وقتی نگاه می کنیم به وضعیت شاخص ها 
می بینیم در شــاخص فقر، فالکت و نرخ بیکاری هرمزگان 
رکوردار است.وی افزود: در سال ۱400 حدود 4.۹ به شاخص  
بیکاری مان اضافه شد و از ۱۳.5 به ۱8.۳ درصد رسید و این 
میانگین آمار استان است چرا که در بعضی از مناطق وضعیت 
به مراتب وخیم تر است و این ها آمارهای رسمی است و وقتی 

به واقعیت های میدانی ریز می شویم می بینیم که وضعیت بدتر 
از این آمار و ارقام است.نماینده مردم شرق هرمزگان بیان کرد: 
تناسبی بین ظرفیت ها و توانمندی های استان و شاخص های 
استان وجود ندارد و مردم از ظرفیت ها بهره ای ندارند و گاهی 
می بینیم برخی مدیران ملی منت بر سر ما می گذارند که مثال 
فالن  بندر را در استان شما احداث کردیم؛ احداث نمی کردید، 
می رفتید در اســتان مرکزی به عنوان مثال احداث می کردید 
که اصال امکان آن وجود ندارد، این ها مزیت های این اســتان 
است و دلیلی ندارد منت سر هرمزگان بگذارید.حسین رئیسی 
تصریح کرد: برخی پروژه هایی که کارکرد ملی و فرا ملی دارند 
باید بهره شان برای مردم مدنظر قرار گرفته شود، فوالد را مثال 
 در هرمزگان ایجاد کردیــد مزیت تامین آب، ترانزیت، حمل 
و نقل و خیلی مسائل دیگر است که شما را ترغیب به اجرای 
آن در هرمزگان کرده است چنانچه در یک مقطعی بافشارهای 
سیاسی برخی از صنایع را بردند به مرکز کشور و دچار مشکل 
شدند؛ اما باید دید این استقرار صنایع بزرگ چقدر برای مردم 
استان آورده داشته است و چقدر در کاهش نرخ بیکاری استان، 

فقر و فالکت تأثیر گذار بوده اســت و این ها موضوعاتی است 
که باید پرداخته شود.رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان خطاب 
به مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: من 
نمی گویم تمام فرصت های شغلی در اختیار شما است اما به 
هر حال  دبیرخانه شــورای اشتغال استان در این جا است اما 
وقتی در شهرهای مختلف حوزه انتخابیه می رویم بسیاری از 
مردمی که مستعد هستند برای ایجاد شغل اطالعات کافی از 
فرصت های موجود برای ایجاد اشتغال را ندارند.وی ادامه  داد: 
مردم و سرمایه گذاران باید با فرصت های شغلی موجود آشنا 
شوند و نیاز است سرمایه گذاران و افراد اهل اشتغالزایی را جمع 
کنید و آموزش دهید و توانمند کنید تا بتوانند وارد عرصه کار و 
تالش شوند.نماینده مردم میناب، رودان، جاسک و بشاگرد در 
مجلس شورای اسالمی تاکید  کرد: مرکز ثقل  فقر، بیکاری، زنان 
سرپرست خانوار، مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی 
در شرق هرمزگان است و خیلی از این شاخص ها وضعیتش در 
شهرستان های رودان و میناب از همه جای استان بدتر است لذا 
باید برای این ها پرداخته شود و برنامه ریزی های مناسبی برای 
آن ها انجام شد.به گزارش  تسنیم ، حسین رئیسی خاطرنشان  
کرد: نباید تنها به شعار ایجاد یک میلیون شغل در سال اکتفا کنیم 
و باید اعتماد مردم به مسئوالن را حفظ کنیم و شعارهایی که در 

حوزه اشتغال داده شده است عملیاتی شود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس : 

وضعیت شاخص ها در استان نگران کننده است 

آگهی ابالغ اجرائیه کالهس ۹۷۰۰۴۰۳  
 بدین وســیله به ۱- حمید جام خور نام پدر: 
غالمرضا تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۶/2۰ شــماره 
ملی: ۴۶۹۹۸۸۰۹۰۸ شماره شناسنامه: 2۶۸۸، 
2- صدیقه جام خور نام پدر: غالمرضا تاریخ 
تولد: ۱۳۵۹/۰۴/۱7 شماره ملی: ۴۶۹۹۱۶۸۱۸۳ 
شماره شناسنامه: ۳۱2۸، ۳- زینب جام خور 
نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: ۱۳۵7/۰۳/۱۰ 
شماره ملی: ۴۶۹۹۱۶۸۱7۵ شماره شناسنامه: 
۳۱27، ۴- مجید جام خور نام پدر: غالمرضا 

تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۱۱/۰۱ شــماره ملی: ۳۴2۱۸۴۹۴۹۸ شــماره شناسنامه: 
۱۱۰۶۵، ۵- وحیــد جام خور نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: ۱۳۶۵/۰۹/2۰ 
شــماره ملی: ۴۶۹۹۸۹۰۶۰۱ شماره شناسنامه: ۳۶۵۸،  ۶- سکینه جام خور 
نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۰۱/۰۹ شــماره ملی: ۴۶۹۹۱۶۸۱۹۱ 
شماره شناسنامه: ۳۱2۹، 7- حسن جام خور نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 
۱۳۶۹/۰2/۳۱ شماره ملی: ۴۶۹۰۰۳2۵۱۳ شماره شناسنامه: ۴۶۹۰۰۳2۵۱۳، 
۸- اسماعیل جام خور نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: ۱۳7۰/۰۵/۰2 شماره 
ملی: ۴۶۹۰۰۹7۹۵۱ شماره شناسنامه: ۴۶۹۰۰۹7۹۵۱، ۹- اصغر جام خور 
نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۱/۰۱ شــماره ملی: ۴۶۹۹۱۶۸۱۶7 
شماره شناسنامه: ۳۱2۶، ۱۰- زهرا جام خور نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 

۱۳۵۰/۰۶/۰۱ شماره ملی: ۳۳۹۰2۱۴۶۱۵ شماره شناسنامه: 227۵۰ ،
۱۱- خوبیــار محمدی برجک نام پدر: بختیار تاریــخ تولد: ۱۳۳۰/۰۸/۰۴ 
شماره ملی: ۱۸2۸7۶۰7۳۰ شماره شناسنامه: ۱2۵۰۹ ، ۱2- احمد میرشکاری 
دهکهان نام پدر: محمد تاریخ تولد:۱۳۵۱/۰۴/۰۱ شماره ملی: 2۵۱۰۳۴۴۹۶۱ 
شماره شناســنامه: ۳۹۰  ،۱۳- عباس روشــی نام پدر: احمد تاریخ تولد: 
۱۳۵۸/۱2/2۹ شماره ملی: ۳۴2۰2۶۰۳۹۳ شماره شناسنامه: ۶۵۵، بدهکاران 
پرونده اجرایی کالسه ۹7۰۰۴۰۳ که برابر گزارش مورخ ۹7/۱۱/۰۹ آدرس 
شما شناســایی نگردیده ابالغ میگردد که برابر قرارداد بانکی شماره ۳۵۹۱ 
مورخ ۱۳۸۵/۰۱/2۸ بین شما و بانک کشاورزی رودان ۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال 
بابت کالســه ۹7۰۰۴۰۳ بدهکار می باشــید که در اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ و ۱۹ 
آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به شما ابالغ میگردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه درج و منتشــر میگردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات 

اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد . ۳/م/الف
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/22 

مدیر اجرا اداره اجرای اسناد رسمی رودان  
یحیی شیروانی باغبابوئیه

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

بندرخمیر جزو رتبه های برتر در تزریق واکسن کرونا

آگهی حصروراثت  
احتراماً آقا محمد دریائی فرزند مرحوم یوسف  اهل وساکن روستای شهر دشتی طی دادخواستی اعالم 
داشــته است که مرحوم مادرم شادروران حلیمه دریائی فرزند احمد به شماره ملی ۴7۰۹۶۶۵۴۶۱ در 

تاریخ ۱۳۹۹/7/2۴ در اقامتگاه دائمی خو دره رحت خد ارفته وارث حین الفوت وی عبارتند از ...
۱- سلطان روشناس فرزند یوسف دارای شناسنامه ۴7۰۹۹۱۸۵۴۶متولد ۱۳۶۰/۶/۱ پسر متوفی .

2- احمد روشناس فرزند یوسف دارای شناسنامه ۴7۰۹۶۶7۸۳7 متولد ۱۳۶2/۰۹/۱۳ پسر متوفی .
۳- یعقوب روشناس فرزند یوسف دارای شناسنامه ۴7۰۶۶۶۶۵۵ متولد ۱۳۵2/۰۹/۱۵ پسر متوفی .

۴- علی روشناس فرزند یوسف دارای شناسنامه ۴7۰۰۰۱22۸۵ متولد ۱۳۶۹/۱/27 پسر متوفی .
۵- محمد دریائی فرزند یوسف دارای شناسنامه ۴7۰۹۹۱۳۰2۱ متولد ۱۳۵۰/۰۹/2 پسر متوفی .

۶- فاطمه روشناس فرزند یوسف دارای شناسنامه ۴7۰۹۶۶۶۴۶ متولد ۱۳۵2/۰۶/۰۱ دختر متوفی .
ضمناً دارای نامبرده در هنگام فوت بیش از پانصد میلیون ریال می باشند وال غیر .

رئیس شورای حل اختاف دشتی پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

طرح :  بیتا  هوشنگی

آگهی ماده ۱۰ آئین انهم اقنون الحاق موادی هب اقنون ساماندهی باقیمانده پالک هفده ۱۷ -اصلی واقع رد زیارتعلی رودخاهن  
امالک ذیل در اجرای تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۸ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و 
همچنین عدم شمول مورد تقاضا در تبصره ماده ۵ آئین نامه مزبور گردیده است، لذا به استناد ماده ۱۰ 
قانون اخیرالذکر یک نوبت آگهی تا چنانچه شخصی نسبت به امالک مندرج در این آگهي اعتراض 
داشته باشد اعتراض خود را ظرف مدت 2۰ روز از تاریخ آگهی به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد 
و امالک رودان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود به مرجع ثبتي دادخواست 
خود را به مرجع ذی صالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک 
رودان تسلیم نماید در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم 
دادخواست به اداره مزبور عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد. مضافا صدور سند 
مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .۱( حبیب ساالری فرزند موسی به ش ش ۴۱۹.

تحت عنوان ششدانگ یک باب کارواش به مساحت ۳۸۵/۶۸ متر مربع قطعه یکم تفکیکی واقع در شهر زیارتعلی شهرستان 
رودان با حدود اربعه: شماالً بطول 2۵/۹7متر درب و دیواریست به پیاده روخیابان شرقاً بطول ۱۴/۹۰ متر دیواریست به باقیمانده 
جنوباً بطول 2۵/۸۰ متر دیواریست به باقیمانده غرباً بطول ۱۴/۹۰ متر دیواریست به باقیمانده پالک ۱7/7۶- اصلی حقوق ارتفاقی 
ندارد .2( محمد علی احمدی عزیز آبادی فرزند توکل به ش ش ۱۴۵7. تحت عنوان ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 
۴۰/۴۴ متر مربع قطعه دوم تفکیکی واقع در شهر زیارتعلی شهرستان رودان با حدود اربعه: شماالً بطول ۱۰/۰۶متر دیوار به دیوار 
به دیوار ملک ثبتی به شماره پالک ۱7/2۰2۹ شرقاً بطول ۴/۰2 متر دیواریست به باقیمانده جنوباً بطول ۱۰/۰۶ متر دیواریست 
به باقیمانده غرباً بطول ۴/۰2 متر درب و دیواریست به حریم خیابان حقوق ارتفاقی ندارد. ۴/ م/الف - تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/22

یحیی شیروانی -رئیس ثبت  اسناد و اماک شهرستان رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان



سالمت

طالع بینی

7
دوشنبه 22 فروردین 1401

9 رمضان 1443

سال بیست و یکم شماره 3854 

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
05:08:1۴ اذان صبح

06:26:23
12:۴6:20
19:06:۴1
19:23:28

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:31:۴5 اذان صبح
06:53:39
13:16:۴6
19:۴0:22

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:2۷:09 اذان صبح
06:۴6:۴۷
13:08:03
19:29:۴5
19:۴6:۴8

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

0۴:۴6:1۴ اذان صبح
06:06:20
12:2۷:58
18:50:0۴
19:0۷:13

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:19:10 اذان صبح
06:39:26
13:01:12
19:23:2۷
19:۴0:38

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:59:5۷ اذان صبح
06:20:50
12:۴3:08
19:05:53
19:23:12

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:21:11 اذان صبح
06:۴2:29
13:05:0۷
19:28:15
19:۴5:38

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:0۷:51 اذان صبح
06:30:21
12:53:56
19:18:00
19:35:38

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب19:5۷:52 اذان مغرب اذان مغرب

فروردین :
مدتی است که یک نفر در محل کار روی نقاط ضعف 
شما دست گذاشته است. عاقالنه ترین حرکت شاید این 
باشد که به مسیر و جهت دیگری نگاه کرده و خودتان 
را از هر برخوردی که سبب ایجاد روابط ناسالم  می شود کنار بکشید. 
 اما به احتمال زیاد شــما قادر نخواهید بود که دلخوری و رنجشتان 
 را پنهان کنید. خوشــبختانه شــما می توانید با تغییر ســمت دادن 
عصبانیت تان به سمت همدلی و دلسوزی از این شرایط سخت بیرون 
بیایید. کمی عشــق و درک کردن دیگران از جانب شــما تا مدتهای 

طوالنی تاثیرگزار خواهد بود .
    اردیبهشت :

احساس شــما به گونه ای است که انگار وقتتان تمام 
شــده است و اگر الزم شــد خودتان را برای رویایی 
آماده خواهید ســاخت. باوجود این سیاره بخت شما 
یعنی ونوس شــما را ترغیب می کنید که بیشتر از آنچه برنامه ریزی 
کــرده بودید حرف بزنید! تصمیم بگیریدکه افکار منطقی خود را کنار 
گذاشته و فقط به سمت افکاری بروید که از اعماق ضمیر ناخودآگاهتان 

سرچشمه می گیرد.
    خرداد :

شــناختن چیزهایی کــه می خواهیــد خیلی خوب 
 است؛ اما بیش از اندازه وابســته شدن به آرزوهایتان 
ناراحتی به همراه دارد. اکنون فرصتی نصیبتان شده که بر 
ناراحتی های عاطفی خود چیره شوید، اما اول الزم است در محیطی 
تنها باشید تا احساساتتان را تجربه کنید. شما خودتان به تنهایی توانایی 

تغییر  دادن احساساتتان و مدیریت کردن آنها را دارا هستید .
    تیر :

توانایی شــما برای دو دستی چسبیدن به گذشته بهتان 
انگیزه می دهد که در عشــق وفادار و صادق باشید، اما 
امروز ترســتان از تغییر می تواند مشکلی برای روابط 
صمیمی تان باشد. گاهی اوقات فاش کردن احساساتتان نیاز به ریسک 
فراوانی دارد و شما بدون اینکه هیچ حرفی بزنید زمان حال را از دست 

می دهید. اما حاال شما فرصت دارید که مسائل قدیمی را تغییر دهید.
      مرداد :

امروز حوادث جادویی در راهند! اما اگر شما نخواهید 
بهایــی بپردازید پیروزی و توفیق در روابطتتان حاصل 
نمی شود. اگرچه شما آرزو می کنید که همه چیز بازی 
و تفریح باشد، اما به اندازه کافی هم باهوش هستید که بفهمید باز کردن 
آغوشتان به روی عشق گرفتار شدن در غم و اندوه را نیز به دنبال دارد. 
خوشــبختانه اگر به احساسات خود توجه کرده و ببینید که شما را به 
کجا می کشانند، عشق و عالقه شدید امروزتان آسایش و راحتی بیشتر 

را در آینده به دنبال دارد.
   شهریور :

شما شاید قادر نباشــد از مواجه با رویدادهایی که در 
حاشــیه قرار گرفته بودند اجتناب کنید، اما اگر زودتر 
از موعد و باعجله بهشان رسیدگی کنید هیچ فایده ای 
ندارد. بهتر اســت که به جای اینکه اجازه دهید فشار و سختی روی 
هم تلنبار شده و زیاد شود، با آن کنار بیایید. امروز خیلی به دنبال راه 
حل نباشید وگرنه مثل کسی که به النه زنبور سیخونک زده اوضاعتان 
خراب تر خواهد شــد!! و عجیب تر اینکه اجتناب کردن از مســائل 
مشکل ساز به طور عمدی می تواند خطرناک باشد. پس بدون اینکه در 
مورد مثبت و منفی بودن احساساتتان قضاوت کنید، آنها را ابراز کنید .

    مهر :
شما خیلی برای مشــکالت و غم و غصه افراد دیگر 
تالش می کنید. شما نمی توانید به راحتی از سطح باالی 
شــور و هیجانی که نیاز به وقت و توجهتان دارد جدا 
شوید. شاید استرســها کامال از بین نروند، اما حداقل کمی به جواب 
نزدیک تر می شــوید. ســعی نکنید که به تنهایی از هر چیزی سردر 
بیاورید. تکیه کردن به یک دوســت صمیمی شاید دقیقا همان چیزی 

باشد که یک دکتر برایتان تجویز می کند!!
      آبان :

امروز سیاره بخت شما یعنی پلوتو در حالیکه فضایی برای 
روابط پرشور و هیجان باز می کند، هم به وسیله ونوس 
احساساتی و هم بهرام دنیوی فعال می شود. اما شاید قادر 
نباشید از احساســات قوی و قدرتمند فرار کنید. اگرچه سهیم کردن 
فردی که بهش اطمینان دارید در رویاها و آرزوهایتان کار عاقالنه ای 
اســت، او را مجبور نکنید برای راضی و خشنود کردن شما احساس 
مسئولیت کند. توجه کردن به نتیجه کار فضای کافی برای پیدا کردن راه 

حل را به نحو واقعا شگفت انگیزی فراهم می کند .
   آذر :

شما اعتقاد دارید که برای مشکلی که شما را به زحمت 
انداخته راه حل مناسبی دارید. متاسفانه چند لحظه بعد و 
قبل از اینکه در مسیر درستی قرار بگیرید نظرتان عوض 
می شود. نظر خود را خیلی زود تغییر ندهید، بهتر است صبر کنید تا 
ببینید که بعدا نیز نظرتان همین خواهد بود یا اینکه جواب نهایی تان 
با جواب االن فرق خواهد کرد یا نه؟ پس حواســتان باشد، اهمیت 
دادن شما به مسائل اورژانسی و فوری بعضی وقتها باعث می شود که 

تصمیمات جاهالنه بگیرید!
   دی :

 چرخش ماه دلنشــین بــرج میزان و خورشــید در 
نشــانه تان باعث شده که شما بدون توجه به کارهایی 
که پیش رویتان دارید در آرزوی خوشحال کردن افراد 
دیگر باشید. حتی اگر شما بخواهید موفق بشوید، فهمیدن حقیقت کار 
راحتی نیســت، ولی شما نیاز ندارید که این کار را با هزینه و خرج 
دیگران انجام دهید. در حالیکه راه خود را به ســوی موفقیت ادامه 
می دهید، از حال اطرافیانتان نیز آگاه باشــید و مطمئن شوید که به 

نیازهایشان توجه می کنید.
   بهمن :

امروز شما با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری با مردم 
برخورد می کنید. باوجود اینکه شــما به خاطر ظاهر 
سرسختانه خود برجسته و مورد توجه شده اید، وقتی 
که حقایق واقعی بهتان گفته می شود، آماده اید که فکر خود را تغییر 
دهید. اما خوش بینی شما می تواند مانع و عامل باز دارنده ای برای 
افراد دیگر باشــد و آنها از ســهیم کردن شما در افکارشان پشیمان 
شوند. پس آگاهانه راه خود را هموار کنید تا بتوانید جایی برای ایجاد 

گفتگوهای واقعی و آگاهانه ایجاد کنید.
  اسفند : 

باوجود اینکه شــاید شما نفهمید که در لحظه حال چه 
فشــارهایی بهتان وارد می شــود، اما به طور کامل از 
نیازهاتان اطالع دارید. متاســفانه مشکالت شما انقدر 
بخشنده نیستند که آرزوهای قلبی تان را برآوده سازند! و خوشبختانه 
شــما می توانید با نشان دادن تمایلتان به صبرکردن برای رسیدن به 
رضایت از فشاری که بهتان اعمال می شود بکاهید. صبر و شکیبایی 
شما برای عوض کردن شرایط کافی است و بهتان اجازه می دهد به 

چیزهایی که می خواهید برسید.

سرویس ســالمت // استادیار دانشگاه 
تغذیه  خصوص  در  ایران  پزشکی  علوم 
در ماه مبارک رمضان از منظر طب ایرانی 

نکاتی را عنوان کرد.
   فاطمــه اقبالیان گفــت: روزه داری عاوه 
بر تعالی روح، از نظر پزشــکی برای جسم 
نیز فواید بسیار ارزشــمندی دارد.وی ادامه 
داد: دستگاه گوارش به علت خوردن تمامی 
وعده هــای غذایی در ایام عــادی در حال 
فعالیت پیوسته است، در ماه رمضان با توجه 
به خوردن و آشــامیدن کمتر در شبانه روز، 
فرصتی برای تقویت، استراحت، اصاح مزاج، 
دفع رطوبت و مواد زائد دســتگاه گوارش و 
پاک سازی بدن از مواد زائد به وجود می آید.

 اقبالیــان افــزود: از دیدگاه طــب ایرانی، 
روزه داری مزاج را به سمت سردی و خشکی 
می برد و با توجه به اینکه مزاج فصل بهار گرم 
و تر است، یکی از مناسبت ترین زمان ها برای 

روزه گرفتن است.
    وی تاکیــد کرد: افراد برای داشــتن یک 
روزه داری صحیح از دیدگاه طب ایرانی باید 

با ۶ اصل ضروری برای زندگی ســالم آشنا 
شــوند، این اصول ۶ گانه شامل تأمین هوای 
مناسب، داشتن فعالیت بدنی مناسب، رعایت 
اصول خواب و بیداری، خوردن و آشامیدن، 
داشتن دفع مناســب و کنترل حاالت روحی 
برای رسیدن به ســامت جسمانی مناسب 
است.استادیار دانشــگاه علوم پزشکی ایران 
گفت: یکــی از مهم ترین اتفاقات ماه رمضان 
بر هم خوردن نظم ساعات خواب و بیداری 
است که ساعات خواب کوتاه می شود و منجر 
به ایجاد اختال در هضم و همچنین ضعف در 

بدن می شود.
  اقبالیان ادامه داد: به همین دلیل تاکید می شود 
برای ســامتی بدن، خوابیدن در ساعات 22 
الی دو صبح جدی گرفته شود و تا حد امکان 

از خوابیــدن بعد از خوردن ســحری برای 
جلوگیری از ترش کردن معده اجتناب شود 
و زمان استراحت را به بعد از ظهر موکول کنند.
این متخصص طب ایرانی بیان کرد: حرکات 
بدنی شــدید منجر به تعریق و از دست دادن 
آب بدن می شود، در نتیجه ضعف بدنی ایجاد 
 می شــود بنابراین توصیه می شــود در ایام 
روزه داری از انجام حرکات ورزشــی شدید 

پرهیز شود.
  وی تصریح کرد: از منظر طب ایرانی اولویت 
در ماه رمضان، رعایــت حفظ قوای بدنی و 
جلوگیری از ایجاد ضعف است. افراد با مزاج 
گرم و تر به دلیل قوای بدنی باالتر می توانند 
در زمان بین افطار تا ســحر فعالیت ورزشی 

متناسب با شرایط بدن خود را انجام دهند.

اقبالیان عنوان کرد: یکی از مشکات 
روزه داران، یبوســت ناشی از برهم 
خــوردن نظم دریافــت وعده های 
غذایــی و کمبود آب بــدن در این 
ایام است که عائمی مانند سردرد، 

احســاس پُری در دستگاه گوارش و 
کسالت بدنی را به دنبال دارد، بنابراین 

طــب ایرانی بر رعایــت اصولی از قبیل 
شروع افطار با مایعات ولرم، مصرف مایعات 
کافی تا زمان ســحر، اســتفاده از خیسانده 
میوه هایی مانند انجیر و آلو، آشامیدن دمنوش 
خاکشیر و اســتفاده از سبزیجات و میوه در 

وعده های غذایی تاکید می کند.
  وی خاطرنشان کرد: در این ایام تا حد امکان 
از قرار گرفتن در مکان های گرم در اواســط 

روز خودداری 
شود و 

د  ا فر ا
مصرف شربت 

و نوشــیدنی های خنــک 
 در شــب هنگام را جــدی بگیرند. مصرف 
دمنوش های آرامــش بخش مانند دمنوش 

گل گاو زبان، بهارنارنج 
لیمو  و شــربت 
نارنج  ر بها
ی  ا بر

کمک 
کنترل  بــه 
حــاالت روحی 
و  عصبانیت، خشم  مانند 
پرخاشگری که منجر به افزایش حرارت 
بدن می شــود نیز در طب ایرانی توصیه شده 

است.

    
تحقیقات  مرکز  رئیس   //  ســرویس ســالمت 
 ویروس شناســی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهید بهشــتی گفت: با توجه به اینکه بیماری 
سرخک بسیار مسری و همراه با مشکالت تنفسی 
است ضروریست که واکسیناسیون کودکان زیر 
پنج سال تکمیل شود تا این کودکان به این بیماری 

مبتال نشوند. 
    واکسیناسیون ســرخک از سال 1383 به صورت 
جدی درایران آغاز شد و همین امر باعث شده که این 
بیماری در کشــور ایران ریشه کن و حذف شود اما در 
روزهای اخیر اخباری از شیوع سرخک درافغانستان 
موجی از نگرانی را در کشــور ایجاده کرده اســت.
گرچه ایران در ســال گذشــته موفق به اخذ گواهی 
حذف سرخک از ســازمان جهانی بهداشت شد، اما 
متاسفانه در افغانســتان به عنوان یکی از کشورهای 
همســایه بیماری سرخک شایع شــد به گونه ای که 
براساس اعام وزارت بهداشــت تاکنون 1۶4 نفر در 
ایران به این بیماری مبتا شده اند.همین موضوع باعث 
شده اســت که به دلیل شدت ســرایت این ویروس، 
تمــام کودکانی که تاکنون واکسیناســیون آنها تکمیل 
نشده اســت، برای تزریق واکسن MMr )سرخک، 
سرخچه و اوریون( خود مراجعه کنند تا به این بیماری 
 مبتا نشوند.البته این فراخوان تنها برای کودکان زیر 5 
ساله ای است که به هر دلیلی نسبت به تکمیل واکسیناسیون 
 آنها اقدام نشــده اســت و یا در واقع این واکسن برای 
 آنهــا به صــورت کامل تزریق نشــده اســت.طبق 
برنامــه ریــزی هــای انجام شــده باید واکســن 
اوریــون(  و  ســرخچه  )ســرخک،   MMr
در یــک ســالگی و 18 ماهگــی برای کــودکان 
 تزریق شــود و واکســن قبــل از مدرســه یا همان 
واکسن های ۶ سالگی شــامل واکسن های سه گانه و 
فلج اطفال و ام ام آر )MMr( است.اهمیت واکسن 

 MMr تا حدی اســت که تاکید شــده است که در 
سریع ترین زمان ممکن کودکان زیر 5 سال با پرونده 
ناقص این واکســن، برای تزریق به مراکز بهداشتی و 
پایگاههای ســامت وزارت بهداشت مراجعه کنند.به 
همین منظور رییس مرکز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: کشور 
ایران در مجموع برنامه خوبی برای کنترل ســرخک 
داشته اســت چون با این اقدامات و برنامه ریزی های 
درســت، ســرخک مربوط به ایران کنترل شــد اما 
کشورهای همسایه از جمله افغانستان وضعیت خوبی 

در زمینه این بیماری ندارند.

  دکتر علیرضا ناجی تصریح کرد: به دلیل مهاجرت ها 
و مشکات ناشــی از آن بیماری سرخک در کشور 
افغانستان مشــاهده شــده و اکنون به واسطه شیوع 
سرخک در این کشــور همسایه، این بیماری نیز وارد 
کشور ما شده است و متاسفانه موارد زیادی از سرخک 
در ایران مشاهده شده است.وی ادامه داد: بیشتر افراد 
مهاجر به این بیماری مبتا می شــوند و زمانی که این 
بیماری در سطح یک جامعه ای منتشر می شود امکان 
ســرایت به دیگر افراد نیز وجــود دارد، اما باید گفت 
که سرخک بیماری تنفســی و بسیار مسری است که 
باید به این موضوع اهمیت ویژه ای داده شــود.رئیس 

مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی اظهار داشــت: در واقع شیوع سرخک 
در افغانســتان به عنــوان آژیر خطری برای کشــور 
ایران اســت و این خطر به ما گوشــزد شده است تا 
اقدامــات و برنامه ریزی ویژه به خانواده هایی که هنوز 
واکسیناسیون فرزندان خود را تکمیل نکرده اند، صورت 
گیرد.وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سرخک با 
واکسیناسیون در ایران به صورت جدی کنترل شد اکنون 
هم بهترین اقدام رفتن به سمت واکسیناسیون است البته 
این واکسیناســیون برای کودکان زیر 5 سالی است که 
واکسینه شدن آنها به هر دلیلی به تاخیر افتاده و در واقع 
ناقص اســت.بیماری سرخک در واقع ویروس منتقل 
شونده تنفسی است و شــدت مسری بودن آن بسیار 
باالست، پس واکســن تنها راه جلوگیری از سرخک 
است .رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشــتی افزود: مهمترین اقدام در 
رابطه با کنترل بیماری ســرخک تزریق واکسن و نوع 
واکسن MMr اســت که باید برای کودکان زیر 5 
ســال با پرونده ناقص باید حتما برای تزریق واکسن 
برنامه ریزی و اقدام کنند.وی تاکید کرد: بیماری سرخک 
 در واقع ویروس منتقل شــونده تنفسی است و شدت 
مسری بودن آن بســیار باالست، پس واکسن تنها راه 
جلوگیری از سرخک است و باید واکسیناسیون سریع، 
زنجیره انتقال این ویروس را کاهش دهیم.ناجی ادامه 
داد: بیماری ســرخک هر زمان وارد کشــوری شود 
به دلیل ســرایت بــاالی آن امکان انتقــال آن وجود 
 دارد و تمــاس نزدیــک با فردی که ســرخک دارد، 
می تواند باعث شــیوع این ویروس شود.وی سرخک 
را بیماری بســیار مسری دانست و اظهار داشت: برای 
این بیمــاری داروی خاصی وجود ندارد باید کودکان 
زیر 5 ساله زمینه تکمیل واکسیناسیون آنها فراهم شود 
تا آمار مبتایان به این بیماری کاهش یابد.رییس مرکز 

تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی ادامه داد: به همین منظور وزارت بهداشت برای 
تکمیل واکسیناسیون این بیماری از تمام خانواده های 
دارای فرزند زیر 5 سال با پرونده ناقص واکسیناسیون 
 MMr دعوت  کرده تا نســبت به تزریق واکســن
اقدام کنند.وی عوارض بیماری سرخک را نیز بیماری 
شدید تنفسی و در نهایت ذات الریه عنوان کرد و گفت: 
 متاســفانه به دلیل اینکه ممکن اســت کودکان دچار 
ذات الریه شــوند،  حتی مرگ ناشــی از این بیماری 
نیز برای کودکان ممکن اســت . وی عوارض بیماری 
ســرخک را نیز بیماری شدید تنفســی و در نهایت 
ذات الریه عنوان کرد و گفت: متاســفانه به دلیل اینکه 
ممکن است کودکان دچار ذات الریه شوند حتی مرگ 
ناشی از این بیماری نیز برای کودکان ممکن است.ناجی 
تاکید کرد: در این راســتا والدین باید تزریق واکسن 
کودکان را بســیار جدی بگیرند تا برای خانواده ها به 
ویژه کودکان مشکلی ایجاد نشود.کمال حیدری معاون 
بهداشت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
نیز از شناســایی 1۶4 مورد ابتا به بیماری سرخک 
در کشــور خبر داد و گفته است که به همین منظور به 
تمام دانشگاه های علوم پزشکی هشدار داده شد که در 
جهت مقابله با این موضوع که تهدیدکننده موفقیت ایران 
در عرصه ریشه کنی سرخک در کشور است، اقدامات 
الزم را انجام داده و در زمینه تکمیل واکسیناسیون اتباع 

غیرایرانی حتما برنامه ریزی کنند.
   وی ادامه داد: همچنین به بخش دولتی و خصوصی 
دســتور آمادگی داده ایم تا در صورت مراجعه افراد 
مبتا مراقبت و آزمایشات الزم سریعا انجام شود. تبعه 
افغانستانی که قصد رفت و آمد به کشورشان را دارند، 
توجه داشته باشند که حتما واکسیناسیون شان را کامل 
کرده باشند، زیرا در حال حاضر در کشور افغانستان این 

بیماری شایع است.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح کرد

تغذیه در ماه رمضان از دیدگاه طب ایرانی

سرویس ســالمت // استاد سرطان شناسی 
مهمترین نشانه هایی که در بدن روی می دهد 

و باید به آن حســاس بوده و احتمال ابتال به 
سرطان را بدهیم، تشریح کرد. 

     محمد اسماعیل اکبری،استاد سرطان شناسی 
درباره مهمترین نشانه های ابتا به سرطان،گفت: 
برای ســرطان ما هیچ نشانه ثابتی نداریم و هیچ 
آزمایش و عکســی نداریم که از فردی بگیریم و 

بگوییم مبتا به سرطان است.
وی ادامه داد: نشــانه هایی در مجموع داریم که 
 مهم اســت؛مثا در افراد بالغ اگر فردی یکدفعه 
الغر شــد باید علت را پیدا کنــد. اگر خون در 
ادرار و مدفوعش پیدا شــد، یا اگر بی اشتها شد 
بایــد علت را پیدا کند؛ همچنین اگر در حین غذا 
خوردن،غذا گیر کرد، اینها نشانه های قابل توجه 

است.
  این استاد سرطان شناسی افزود:اگر زنان بعد از 
سن یائســگی لکه بینی و خون ریزی پیدا کردند 
اینها نشانه های خاصی است که باید پیگیری شود؛ 
البته به این معنی نیســت که حتما سرطان دارند، 

بلکه باید بررسی شوند.
   اکبری خاطرنشــان کرد:اگر در افراد مســن 
ادرارشان بند آمد و حبس ادرار پیدا کردند؛ مثا 
در یــک ماه، یکبار حبس ادرار پیدا کردند یا در 
ادرارشــان خون دیده شد یا به زور ادرار کردند، 

باید موضوع بررسی شود.
  وی ابــراز کــرد: اگر فردی کم خون شــد؛ به 
خصوص در ســنین باال که این فرد یکدفعه کم 
خونی پیدا کرده اســت، ما قطعــا به نوعی آن را 
به سرطان وصل می کنیم، اما غربالگری سرطان 
وجود ندارد و دروغ است؛ البته نشانه هایی برای 

هر نوع سرطان وجود دارد.
  این استاد سرطان شناسی با اشاره به نشانه های 
دیگری که باید به آن توجه کرد، تصریح کرد:مثا 
صــدای فردی گرفته اســت؛در حالــی که قبا 
مشکلی نداشته، این می تواند سرطان حنجره باشد 
اما نه اینکه حتما سرطان باشد، بلکه باید به این 
موضوع حساس باشیم. همچنین اگر در فردی بی 
حالی بی دلیلی وجود دارد؛ اینها عواملی است که 

می توان بررسی کرد.
  اکبری ابراز کرد: سرطان به مسائل روانی-خلقی 
وابســته اســت؛مثا جوانان درباره درس، کار، 
 ازدواج و... ایــن اســترس های کهنه این افراد را 
رها نمی کند؛بنابراین غصه خوردن و اســترس به 
اصطاح کاما دستش گردن سرطان بوده و نقش 

مهمی دارد.

  

نذراهدای خون را به شبهای قدر 
موکول نکنیم 

سرویس ســالمت // مدیرکل انتقال خون هرمزگان 
از عموم شهروندان خواست تا نذر اهدای خون را به 

شبهای قدر موکول نکنند. 
 ایمان زارعی مدیر کل انتقال خون هرمزگان اظهار کرد: 
ازشــهروندان در خواســت داریم نذراهدای خون را به 

شبهای قدر موکول نکنند.
  وی عنــوان کرد: هر فرد با اهدای خون می تواند جان 3 

همنوع را نجات بخشد.
  به گفته زارعی، نیاز به خون امری دائمی و مداوم است و 
بیش از دو هزار بیمار تاالسمی و خاص در استان به طور 

مستمر به خون و فرآورده های خونی نیاز دارند.
   مدیرکل انتقال خون هرمزگان اضافه کرد: مراکز اهدای 
خون در شــهرهای بندرعباس  بندرلنگه، میناب و قشم 
در دو نوبت صبح و همچنین  پس از افطار فعال هســتند 
و بهترین زمان اهدای خون روزه داران  درســاعات اولیه 

صبح یا پس از صرف افطار است.

اهدای عضو سرباز مشهدی در هرمزگان 
سرویس ســالمت // رئیس اداره اهدای عضو دانشگاه 
 علوم پزشــکی هرمزگان از اهدای عضو ســرباز ۲۳ 

ساله ای به نام محمد جابری خبر داد. 
   محمود حسین پور در این خصوص گفت: در شانزدهمین 
روز از فروردین ماه ســال جاری، محمد جابری جوان 23 
ســاله اهل و ساکن مشهد مقدس که در هرمزگان به خدمت 
نظــام وظیفه در آمده بود با کاهش ســطح هوشــیاری در 
بیمارستان خاتم االنبیا بستری که متاسفانه در همان ساعات 
نخســت توسط 4 پزشــک،  متخصص داخلی،  متخصص 
داخلی مغــز و اعصاب، متخصص جراحی مغز و اعصاب و 
پزشــکی قانونی مرگ مغزی وی تایید شد.دکتر حسین پور 
افزود با بخشــش و رضایت خانواده دم، توسط تیم اهدای 

عضو، اعزامی از شــیراز  پس از انتقال متوفی از بیمارستان 
خاتم االنبیا به بیمارستان شهید محمدی عملیات هاروست 
»برداشــتن اعضا«  کبد و کلیه  انجام و اعضا جهت پیوند با  
تیم اهدای عضو به شــیراز ارسال گردید.به گزارش فارس ؛ 
رئیس اهدای عضو هرمزگان ضمن عنوان اینکه احتماالً یکی 
از گیرندگان این اعضا  در صورت تاییدهای آزمایشــگاهی 
هرمزگانی باشد گفت: تصمیم گیری سریع و به موقع ولی دم 
قانونی اهدا کنندگان در زمانی که بدترین شــرایط روحی و 
ناباوری در سوگ و فقدان عزیزان خود می باشند بسیار قابل 
 ستودن است و قطعا قلبی بزرگ و بخشایشی فزاینده می طلبد 
و باشد که آرامش این بخشش بدرقه عزیزان از دست رفته و 

زندگی شان باشد.

سرویس سالمت  // سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: شهرستان بوموسی و جزیره هرمز در 
وضعیت نارنجی قرار دارند.

   به گزارش خبرنگار دریا ، دکتر فاطمه نوروزیان افزود: شهرستان های بستک، بشاگرد، بندرعباس، بندر خمیر، پارسیان، 
جاسک، حاجی آباد، رودان، سیریک، کیش و میناب در وضعیت زرد قرار دارند.وی گفت: دو شهرستان بندرلنگه و قشم 

نیز در وضعیت آبی قرار دارند.
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گروه خبر // مدیرعامل شرکت عمران 
شــهرهای جدید ایران از اقســاط 
1٠ تا 1۵ میلیون تومانی تســهیات 
واحدهای نهضت ملی مســکن طی 

دوره بازپرداخت ۵ ساله خبر داد. 
   علیرضــا جعفری در گفت وگوی ویژه 
خبری با اشــاره به هزینه ساخت یک 
مترمربع واحد نهضت ملی مسکن، اظهار 
کرد: بر اســاس ارقام اعام شــده سال 
1400، تاش می کنیم هر مترمربع برای 
سازنده ای صورت وضعیت آنها از طریق 
خط اعتباری متقاضیان )تسهیات( تامین 

می شود، بتوانیم با رقم 450 میلیون تومان 
وام در تهران به عاوه آورده 40 میلیون 
تومانی واحد مسکونی 75 متری تا 110 

متری طرح را به اتمام برسانیم.
  وی با اشاره به اقساط وام نهضت ملی 
مسکن ادامه داد: دوره بازپرداخت 5 ساله 
بازپرداخت تسهیات پیش بینی  برای  را 
کرده ایم که قسط ماهانه وام350 تا 450 
میلیــون تومانی بین 10 تــا 15 میلیون 
تومان است.معاون وزیر راه و شهرسازی 
در واکنش به باال بودن این اقساط افزود: 
در وزارت راه و شهرسازی تاش کرده 

حداقل هزینه ساخت و خانه دار شدن را 
برای متقاضیان ایجاد کنیم؛ بر این اساس 
هزینه زمین را حذف کرده ایم. اما بسیاری 
از زمین ها به آماده ســازی نیــاز دارد.

جعفری بیان کرد: مــا در وزارت راه و 
شهرسازی فقط مسکن سازی نمی کنیم و 
با توجــه به تاکید وزیر راه باید زیربناها 
و مراکــز خدماتی مورد نیــاز را مورد 
توجه قرار دهیم.وی بــا انتقاد تلویحی 
از طرح مســکن مهر گفت: اشکالی که 
در طرح های گذشــته داشــتیم این بود 
که صرفا مســکن می ساختیم و توجه به 

امکانات زیربنایــی و روبنایی پروژه ها 
کمتر بوده است. 

  این اتفاق )اقســاط 10 تا 15 میلیون 
تومانی( برای این  اســت که هم بتوانیم 
زیست سکونتی مطلوبی برای متقاضیان 
داشــته باشــیم و هم این که به امکانات 
زیســت اجتماعی آنها توجــه کنیم.به 
گزارش تسنیم،  در حالی معاون وزیر راه 
و شهرسازی از آورده 40 میلیون تومانی 
متقاضیان نهضت ملی مســکن در تهران 
خبر داده که در شهر پردیس از متقاضیان 
ارقامــی بین 1۶0 تا 200 میلیون تومان 
 دریافت شده است. با این تفاسیر باید دید 
شرکت عمران پردیس اضافه دریافتی از 

متقاضیان را به آنها برمی گرداند یا خیر؟

گروه خبر // مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان 
از واگذاری 41٠ اشتراک رایگان گاز در سال گذشته 

خبرداد. 
   فواد حمزوی افزود: این شــرکت در سال گذشته ، 410 
اشــتراک رایگان گاز طبیعی به خانواده های تحت پوشش 

کمیته امداد امام خمینی )ره(، بهزیستی، مساجد، حسینیه ها، 
حوزه های علمیه، خانواده های شهدا، آزادگان، رزمندگان 
و جانبــازان اســتان واگذار کرده اســت.وی تصریح کرد: 
مددجویان نهادهــای حمایتی و جانبازان باالی 25 درصد 
در صورتی که تا کنون از امتیاز اشتراک گاز رایگان بهره مند 

نشــده اند می توانند با دریافت معرفی نامه از نهاد مربوطه و 
ارائه به اداره گاز شهرســتان خود برای یک مرتبه کنتور و 

اشتراک رایگان دریافت نمایند.
   به گزارش ایسنا ؛ حمزوی در پایان برمصرف بهینه و ایمن 
گاز طبیعی در تمامی بخش های خانگی، صنعتی و عمومی 
تاکید و خاطرنشان کرد: رعایت الگوی مصرف تاثیر بسزایی 
بر استمرار ارائه خدمات گازرسانی در استان و متعاقبًا حفظ 

منابع ملی کشور خواهد داشت.

واگذاری۴1۰ اشتراک رایگان گاز در هرمزگان

 

زندگانی افت و خیزهای فراوانی دارد، شادی ها 
و غم های بســیاری که همه با تلخی و شیرنی 

همراه است. 
  زندگی خوشــی دارد و درد. یکــی از دردهایی 
 کــه فرامــوش نشدنیســت، درد از دســت دادن 
انسان هاست. همانطور که همیشه گفتند هر چیزی 
چــاره ای دارد جز مرگ و این نقطــه پایان دفتر 
زندگیســت که نه قابل پیش بینی اســت و نه راه 
گریزی دارد.اما این از دست دادن برای بازماندگان 
ســخت و در بعضی مــوارد غیر قابل باور اســت 
 تاجایــی که فرد را از مســیر عــادی زندگی دور 
می کند و منجر به منزوی و افسرده شدن در بسیاری 
از افراد می شود. در این شماره با »شمیم طاهرپور« 
کارشناس ارشــد روانشناسی در خصوص اندوه از 

دست دادن به گفتگو پرداختیم.
دریا: سوگواری چیست؟

  معنی ســوگواری یعنی احساســات و شرایطی 
 که فرد به دنبال از دســت دادن یک عزیزی تجربه 
می کند . ســوگواری در واقع یک درد خیلی عمیق 
است و افراد برای التیام دردشان نیاز به زمان دارند 
و این زمان باید به رســمیت شناخته شود . در نگاه 
تراژدی می گویند که اگر حالتان خوب نیست باید 
کاری انجام دهید و یک نظم به زندگی خود دهید، 
اما در فرهنگ مدرن سوگواری یا غم را به رسمیت 
نمی شناسند . ما وقتی به آیین سوگ نگاه می کنیم 
در تمــام جوامع می بینیم که آن شــخص را با آن 
اندوه مواجهه می کنند ســپس به آن شخص زمان 
مــی دهند تا با آن غم رو به رو شــود و کنار بیاید 
اما در فرهنگ مدرن به این صورت نیست.در واقع 
سوگ امتداد عشق اســت .چرا ؟ چون درد دارد و 
این درد از دست دادن عزیز است که ما یک زمانی 
عاشقش بودیم و چون در آرزوی تکرار آن هستیم 
خیلی دردناک است نکته ایی که جا دارد بگویم این 
اســت که ســوگ فقط به معنی مرگ یک شخص 
یا از دســت دادن فردی به واسطه مرگ نیست؛ ما 
 می توانیم برای تمام شــدن یک رابطه نیز بگوییم

  که ســوگ اتفاق افتــاده مثل طــاق گرفتن یا 
مهاجرت کردن و حقیقت ســوگواری این است که 
غمی اســت که ما با هیچ شــادی نمی توانیم آن را 
از بین ببریم، به راه حل نیاز نداریم و فقط به کســی 
نیاز داریم که این اندوه را پشت سر بگذاریم و کسی 
باشــد تا ما را درک کند .بعضی دردها آنقدر شدید 
هســتند که ما نمی توانیم به راحتی آنها را فراموش 
کنیم و باید با آنها زندگی کنیم سوگ هم جزء همین 
درد هاست . اگر یک فرد را در نظر بگیریم که یک 
سوگ را در 20 سال یا 30 سال پیش تحمل کرده 
 و از او بپرســیم که آیا توانست آنرا فراموش کند؟ 

 مــی گوید خیر هرگــز فراموش نکــرده و خوب 
نمی شود. انسان همیشه سعی می کند به جای این 
که بــا دردها و رنج ها بجنگد بــا آن کنار بیاید و 
 یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشد . مثا فرض 
مــی کنیم که یک چاقو در قلب ما بخورد و قلبمان 
را هزار تیکه کند به مرور زمان تیکه تیکه های قلب 
خوب می شــود اما هنوز ردش هست پس هنوز 

خاطره یا دلتنگی وجود دارد . 
دریا: حاال چرا سوگواری مهم است ؟ 

   اینکه ســوگواری درست انجام شود  و مراحلش 
درست طی شــود خیلی مهم اســت چون امکان 
دارد که تبدیل به اختال افســردگی، وســواس و 
یا اضطراب شــود .  یک رازی که در درمان اندوه  
وجود دارد این است که ما آنرا به رسمیت بشناسیم. 
دنیای مدرن رنج و غم را به رســمیت نمی شناسد 
چــون در 150 ، 200 ســال پیــش این موضوع 
 در ذهن ما شــکل گرفته که یک انســان سالم و 
درســت کسی هست که فقط شــاد باشد . اما قبل 
از آن انســان هــا زندگی را تجربه مــی کردند با 
تمام احساســاتی که در زندگی وجــود دارد حاال 
آن احســاس می توانست غم باشــد یا شادی آن 
احساســات را می پذیرفتند یعنی این افکار را در 
ذهن انســان ها نکرده بودند که باید یک انسان که 
همیشه زندگی خوبی دارد همیشه شاد است . آدم ها 
با آن غم اندوه  خوشحالی و شادی با آن هیجاناتی 
که دارند زندگی و رشد می کنند اما دنیای مدرن ما 
آمده و آن غم و انده را حذف کرده و دیدگاهش به 
زندگی فقط یک زندگی شاد است .ما نباید خودمان 
را وادار کنیم به این که زود خوب شویم، عیبی ندارد 
اگر حالمان خوب نیست تنها راه التیام سوگ پذیرش 
سوگ است و اینکه بدانیم قرار است طول بکشد تا 
حالمان خوب شود و درد دارد تا بهبودی و شاید هم 

هرگز خوب نشود .
دریا: چگونه از فرد ســوگوار مراقبت و به او 

کمک کنیم؟ 
  چیــزی که می خواهم راجــع به آن صحبت کنم، 
واژه ها و کلمه هایی اســت که ما وقتی پیش یک 
فرد ســوگ دیده می رویم  از آنها استفاده می کنیم. 
مشــکل تمام ما آدم ها این اســت که می خواهیم 
بگوییــم که نگاه کن اتفاقی کــه پیش آمده چیزی 
نیســت و برای خیلی ها بدتر ازایــن اتفاق افتاده 

اما فردی که ســوگ دیده اصــا با این حرف ها و 
 دلداری ها آرام نمی شــود و دردهایش التیام پیدا 
 نمی کند. چرا ؟! چون االن خودش را در شرایط بدی 
می بیند یا برای مثال می گوییم نگاه کن حاال بدتر 
از اینم می توانســت باشد . اما در آن لحظه فرد در 
شــرایط بدی قرار دارد و گفتن این حرف ها او را 
آرام نمی کند و حال او بدتر نیز می شــود .ما فقط 
باید کنار آنها باشیم و آنها احساس کنند که هستیم 
و آن درد و حســی را که دارنــد درک کنیم .نیازی 
نیست به آنها دلداری بدهیم، نیازی نیست که بگوییم 
بدتر از شما هم وجود دارد چون در آن شرایط انگار 
لبه پرتگاهــی قرار گرفتند و نیاز به فرصت و زمان 
دارند که از شــرایط پیش آمده خود را در بیاورند و 
خودشان را جمع و جور کنند و این مدت زمان در 

هر فرد متفاوت است .
 دریــا: ســوگ در کــودکان چگــون نمایان 

می شود؟
   نحوه برخورد با کودکی که سوگ دیده به خصوص 
ســوگ از دست دادن والدین ، بسیار حساس است.

کودکان مانند افراد بزرگســال در فوت افراد دچار 
غم می شــوند و اینکه ما با آنهــا چگونه برخورد 
داشــته باشیم رابطه مستقیمی دارد با تکامل کودک. 
هر چه ســن کودک کمتر باشــد میزان برون ریزی 
 کودک کمتر هســت صحبت کردنــش کاهش پیدا 
می کند، نشانه هایی که در کودک امکان دارد اتفاق 
بیفتد اضطراب، افسردگی، لجبازی است و آن اضطرابی 
که به وجود می آید به دلیل احساس ناامنی است که 
در کودک به وجود می آید ممکن است افکار مزاحم 
به سراغش بیاید، کابوس ببیند، پرخاشگر شود . این 

عائم کودکی است که دچار سوگ شده است . باور 
کودکان با توجه به سن آنها در رابطه با مرگ متفاوت 
است که نظریه مختلف در این مورد است و می گویند 
کودکان 3 تا 5 سال مرگ را طوری می بینند که قابل 
برگشت است .مثا در سن 3 تا 5 سالگی به کودکان 
می گویند والدینت رفتند پیش خدا و کودک در ذهن 
خود به بازگشــت آنها فکر می کند اما در سن ۶ تا 
۹ ســالگی کودک این واقعیت را می پذیرد که مرگ 
 پایان زندگی اســت اما به آن واقعیت یک جسمیت 
می دهد و فکر می کند فردی که فوت شده خارج از 
این محدوده او را می بیند و در  سن 10 تا 12 سالگی 
کودک تمام مراحل مرگ را به صورت رویداد طبیعی 
و برگشت ناپذیر می بیند .درمان سوگ در کودکان 
به چیزهای مختلفی بستگی دارد، به استرس کودک، 

خانواده،سبک های مقابله ایی که در آن وجود دارد و 
اینکه مرگ مادر برای کودک خیلی سخت تر است 
زیرا مادر از نظــر عاطفی یک پیوند قوی را با بچه 
برقرار می کند و اگر مادر فوت کند تغییرات زیادی 

هم در نظم و اوضاع خانه به وجود می آید .
دریــا: به عنــوان بزرگتر بــرای یک کودک 

سوگوار چه کنیم؟
  عمومًا به کودکان می گویند والدینت به مسافرت 
رفته اند یا بیماری طوالنی مدتی دارد یا رفته پیش 
خدا ....ما نباید این کلمه هــا را به بچه ها بگوییم 
بــه کودک داغ دیده باید اجــازه بدهیم گریه کند و 
هیجانات خودش را خالی کند درباره فردی که فوت 
شــده صحبت کند، به احساسات آن کودک احترام 
بگذاریم و صبوری کنیم چون کودک ترس از دست 
 دادن والدین و عزیزانش را دارد و مدام احســاس 

می کند که دوباره این اتفاق می تواند برایش بیفتد و 
این باعث بروز اضطراب به خصوص در کودکان 3 
ساله می شود چون در این سن تازه دلبستگی ها شکل 
 می گیرد . بعضی از کودکان خودشــان را سرزنش 
می کنند چون فکر می کنند مقصر علت مرگ والد 
هستند و این موضوع احساس گناه و استرس را به 
 کودک وارد می کند و ســعی مــی کند در برابر این 
رفتار ها تنبیهی داشــته باشند . اینکه ما وسایل یا 
عکس افرادی که از دســت رفته اند را از دسترس 
کودک پنهان می کنیم یک اشتباه است زیرا کودک 
باید با آنها رو به رو شود و مواجه سازی اتفاق بیفتد 
بهتر است که کودک در مراسم سوگواری شرکت کند 
زیرا می تواند به کودک کمک کند که با آن شخصی 
که فوت شده خداحافظی کند و ممکن است سواالتی 
را راجع به مرگ داشته باشد . باید به سواالتش پاسخ 
ســاده بدهیم و قابل فهم و واقعی باشد . سوگواری 
خــود را از کودک مخفی نکنیــد و جلوی کودک 
گریه کنید یا ناراحتی خود را نشان دهید .از کودک 
 بخواهید برای فرد از دســت رفته نقاشی بکشد یا

 نامه ایی بنویسد .
دریا: چــه توصیه هایی بــرای داغدیدگان 

دارید؟
  همه ی افراد داغ دیده ممکن اســت یک 

روزی حس کننــد دوباره مورد تنش 
و اضطراب قــرار گرفته اند و پر 

از حال و هوای روز های اول 
سوگواری بشــوند اما اینها 
یک امر طبیعی است و نیاز 
نیست شما احساس کنید که 
وقتی اختال در خوابتان به 
وجود آمده؛ یک چیزهایی 
را فراموش می کنید یا یک 
بهم  زندگیتان  در  چیزهایی 
ریخته همــه این ها طبیعی 

است  نگران نباشید
دریــا: چــه توصیه ای 
فرد  اطرافیــان  بــرای 

داغدیده دارید؟
  کنارشان باشیم و همدلی 
کنیــم همین کــه مواقعی 
بگیریم  محکم  را  دستشان 

و فشار دهیم بگوییم من هستم همین برایشان کافی 
 اســت. الزم نیســت که ما حرف خاصی بزنیم که 
معجزه ایی در زندگیشان بخواهد اتفاق بی افتد . همین 
 که احساس کنند کسی در کنارشان هست و همدلی 

می کند و درکشان می کند کافی است .
دریا : حرف آخر؟

    انســانها  با مرگ ارتقا پیدا می کنند و جسمشان 
را در این جهان مادی می گذارند و به دنیایی دیگر 
کوچ می کنند و به درجه باالتری نائل میشن، مرگ 
در واقع سیری از مادیات به معنویات است پس در 
نتیجه جنسشان با زمینیان متفاوت می شود و آنها 
درک متفاوتی  از احساساتی که ما در این دنیا تجربه 
می کنیم و لمس می کنیم دارند بنابراین گریه و زاری 
ما تاثیری به حالشــان ندارد.پس بهتر است برای 
آرامش روح رفتگان کارهای معنوی انجام دهیم که 
درکی از آنها دارند به عنوان مثال قرآن  که همان کام 
الهی است را برایشان بخوانیم و با خیرات می توانیم 
موجبات شــادی روح شان را فراهم کنیم که اثرات 
آن به روحشان برسد و اینکه مرتب بر سر خاکشان 
برویم و مراسم بگیریم هیچ تأثیری به حال آنها ندارد 
چون جنس مادی ندارند  و از عقاید خرافی بپرهیزیم 
و ســعی کنیم مرگ را به عنوان یک غم به رسمیت 
بشناســیم اینکه توقع نداشته باشیم آن شخص داغ 
دیده وغم دیده حالش خوب 
باشد و خیلی زود و ساده 
بتواند از این مســائل 
بگــذرد . در پایان 
از خداونــد برای 
تمام کســانی که 
عزیزانشان را از 
اند  داده  دست 
طلــب صبر و 

آرامش دارم .

»شمیم طاهرپور« کارشناس ارشد روانشناسی در مصاحبه با روزنامه دریا :
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سوگ امتداد عشق است، چون درد دارد و این درد از دست دادن عزیزی است که ما زمانی عاشقش بودیم
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سوگ فقط به معنی مرگ یک شخص یا از دست دادن فردی به واسطه 
مرگ نیست؛ ما می توانیم برای تمام شدن یک رابطه نیز بگوییم که 
ســوگ اتفاق افتاده مثــل طالق گرفتن یا مهاجــرت کردن و حقیقت 
سوگواری این است که غمی است که ما با هیچ شادی نمی توانیم آن 
را از بین ببریم به راه حل نیاز نداریم و فقط به کسی نیاز داریم که 

این اندوه را پشت سر بگذاریم و کسی باشد تا ما را درک کند 

,,

تحقیقات نشان داده است که معنویت تاثیرات 
بسیار مهمی بر سامت روان انسان می گذارد. 
هنگامی که افراد بــه خداوند ، دین یا مذهب 
فکر می کنند فعالیت بخشهایی از مغز افزایش 
پیدا می کند و از این طریق احساس اضطراب و 
غم در آنها کاهش پیدا کرده و آرامش و شادی 
لذت بخش جایگزین آن می شــود.وقتی روزه 
میگیریــم در واقع داریم به خواســته هایی از 
نفسمان نه می گوییم و آنها را کنترل می کنیم .

30 روز نه گفتن به آشــامیدن ، خوردن ، حتی 
نه گفتــن به زبان و نگاه ، و این خواســته ها 
را به زمانی دیگر موکــول کردن در واقع یک 
تمرین روانشناسانه است تا یک ویژگی را در 
خود تقویت کنیــم و آن تقویت اراده و اعتماد 
به نفس اســت ، اکنون با  ایــن اراده ، چنانچه 
در زندگی با خواســته ای نامعقول یا مضر از 
 جانب فــردی روبرو شــویم ؛ احتمال اینکه

 به آن خواســته نه بگوییم افزایش می یابد ، تا 
جایی که می توان به افکار مزاحم و منفی خود 

نیز نه گفت .
  روان ناســالم ، منشــا خشــم ، عصبانیت ، 
پرخاش، قتل و حتی خودکشی است لذا روانی 
که ناسالم و متاطم است مسبب جرم و جنایت 
هم خواهد شــد .آمار نشان می دهد که میزان 
جرم و جنایــت، دزدی ، اختافات خانوادگی 
و ...در ماه مبارک رمضان کاهش محسوســی 
داشته اســت علت اصلی و عمده این کاهش، 
 آرامش و ســامت روانیســت که به واســطه 
روزه داری و اعمال مذهبی ماه رمضان حاصل 

شده است .
  از طرفی یک ماه در فضای معنوی قرار گرفتن، 
 خودآگاه و ناخودآگاه انسان را متوجه این امر 
 مــی کنــد کــه او تنها نیســت بلکــه یک 
قــدرت الیتناهی و بزرگ حامی و پشــتیبان 
اوســت ، درســت همینجاســت که از منظر 
 روانشــناختی ، آرامشــی به انســان دســت 
می دهد که نتیجه آن کاهش استرســها ، ترسها 

و نگرانیهاست.
  یکی دیگــر از فواید روانشــناختی روزه ، 
 امید به آینده و تاب آوری اســت چرا که فرد 
روزه دار نیــک میداند که زندگی پایانی ندارد، 
بلکه فقط گذر از مرحلــه ای به مرحله دیگر 
اســت و فقط کیفیت آن تغییر خواهد کرد لذا 
زندگی مادی و نامایمات آن را ســخت نمی 
گیرد و امید به فردایی دارد که جاودانه است .

  از منظر خود مراقبتی روزه باعث می شــود 
که فرد روزه دار بر خویشتن خویش نفوذ کرده 
و عملکردهایش را تحت کنترل خود در آورد 
که نتیجه آن تســلط بر احساسها ، رفتارها و 

ادراکات انسان است.

تاثیر روانشناختی 
روزه بر سامت روان

یادداشت

فوالد کاوه کیش عمل به مسئولیت های اجتماعی خود را تشریح کند
یادداشت

   از آن جایی که هرمزگان به عنوان استانی استراتژیک 
و مهم دارای جایگاه و موقعیت خاصی در کشور است؛ 
بنگاه های اقتصــادی و صنایع بزرگــی در زمینه های 
مختلفی را در خود جای داده است.همیشــه این استان 
القاب دهن پرکنی مانند قطب اقتصادی کشور و پایتخت 
اقتصادی را با خود یدک می کشــد و شاید همین القاب 
باعث شده که هرمزگان در صدر فقر، فاکت و بیکاری 
قد علم کند و در کشور خوش بدرخشد و برگ زرینی 

را برای مردمان این دیار رقم بزند!

عمــل به مســئولیت های اجتماعی توســط صنایع و 
بنگاه های اقتصادی هرمزگان همواره یکی از مهمترین 
دغدغه هــای مردمان این دیار بوده اســت. بنگاه های 
اقتصــادي و صنایع بزرگی که در هرمزگان مشــغول 
به فعالیت هستند، عاوه بر رســالت اصلی و ذاتی که 
برعهده دارند باید برای پیشرفت و آبادانی جامع محلی 
 همچنین عمل به مسئولیت های اجتماعی بیش از پیش 
نقش پررنگ و قابــل قبولی ایفا کنند، تا هرمزگانی که 
 مجموعه ای از محرومیت ها را در خود جای داده است از 
 منافــع و حضور این صنایع بیشــتر و بهتــر بهره مند

 شوند.
   یکی از بزرگترین صنایع  که در هرمزگان  مســتقر و 

مشــغول به فعالیت است فوالد کاوه جنوب کیش است 
که متأســفانه از میزان عمل به مسئولیت اجتماعی در 
راستای محرومیت زدایی، پیشــرفت و آبادانی شهر و 
استان و مسائلی در رابطه با اینکه چه تعداد از نیروهای 
این شــرکت بومی و غیر بومی هستند و اعضای هیئت 
 مدیره این صنعت پروازی هستند یا خیر؛ خبر چندانی در 
رسانه ها و مطبوعات  انعکاس پیدا نمی کند تا شهروندانی 
که حق مســلم آن ها دانســتن این موارد است، اطاع 

پیدا کنند.
   امید اســت، مدیران این صنعــت جهت تنویر افکار 
عمومی و هم اســتانی هــای عزیز، میــزان عمل به 
مسئولیت های اجتماعی خود و مسائل  دیگر را تشریح 
کنند تا خدای نکرده متهم به کم کاری یا بی اعتنایی در 

این بخش نشوند.

          یعقوب رستمی/دریا
yaghob.rostami      @gmail.com22
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اقساط 1۰ تا 1۵ میلیون تومانی تسهیالت نهضت ملی مسکن 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مطرح کرد

امکان توسعه ظرفیت پروازی مسیر ایران - قطر روزانه تا ۲٠٠ پرواز
  گروه خبر// رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری گفت: امکان توسعه ظرفیت 
خط پرواز ایران - قطر با عاملیت ایرالین های ۲ کشور تا ۲٠٠ پرواز در روز وجود 

دارد. 
   محمد محمدی بخش در نشســت بررســی توانمندیها و برنامه ریزی های ایران برای 
پشتیبانی از جام جهانی اظهار داشت: هم اکنون روزانه 72 پرواز شامل 3۶ پرواز از سوی 
ایران و 3۶ پرواز از ســوی قطر برقرار است که در صدد هستیم این ظرفیت را با همکاری 
مشترک با دولت قطر افزایش دهیم. وی افزود: هم اکنون ظرفیت توسعه این پروازها از مبدا 
فرودگاه های بین المللی موجود در اســتان های هرمزگان، تهران، مشهد، بوشهر، اصفهان، 

شیراز، خوزستان و جزیره کیش روزانه تا 100 پرواز از طرف ایران و 100 پرواز از طرف 
قطر وجود دارد.محمدی بخش یادآور شــد: همچنین عاوه بر هواپیماهای مسافری ایران 
قابلیــت بکارگیری 11 فروند هواپیمای پهن پیکر برای حمل و جابجایی انواع بار از مبدا 
ایران و تمام نقاط جهان به کشور قطر را دارد و انتطار می رود در نشست های مشترک با 

طرف های قطری این موارد پیشنهاد و به تصویب برسد.
   به گزارش مهر، وی اضافه کرد: برای بهره گیری از فرصت های جام جهانی امکان جذب 
حداکثری گردشگران عاقه مند تماشای مسابقه های جام جهانی کشورهای مختلف از جمله 

عراق، افعانستان، روسیه و تاجیکستان در ایران وجود دارد.


