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گروه خبر // مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( گفت: 90 هزار منزل مسکونی مردم 
در روستاهای شهرهای هرمزگان تحت پوشش بیمه برکت قرار دارند. 

    منوچهر دانشمند مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( هرمزگان اظهار کرد: 90 هزار منزل روستایی 
در شــهرهای هرمزگان تحت پوشــش بیمه برکت قرار دارند. وی ارزش این بیمه نامه را پرداخت 
خسارت تا یک میلیارد ریال عنوان کرد.دانشمند همچنین با اشاره به حادثه خیز بودن مناطق مختلف 

هرمزگان و وقوع چندین زلزله و سیل در سال های اخیر در این استان، خاطرنشان کرد: برای 90 هزار 
واحد مسکونی روستایی در هرمزگان به طور جداگانه تشکیل پرونده بیمه ای شده و این منازل اکنون 
در برابر حوادث طبیعی بیمه هستند. به گزارش فارس ؛ مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( هرمزگان 
تصریح کرد: این بیمه پشتوانه زندگی مردم روستایی ما در برابر حوادث احتمالی است تا در صورت 

بروز حوادث طبیعی بتواند بخشی از مشکالت مردم را برطرف کند .

برگزیده جشنواره ی قصه گویی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان :

 کانون به من بال دیگری برای پرواز 
به افق های دور بخشید

افزایش ۴۸ درصدی جانمایی اراضی 
کشاورزی در هرمزگان 
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آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانه ای 

گمبرون شهرتا پایان شهریور ماه 

ژئو سایت تنگه چاهکوه قشم ، ظرفیتی منحصر 
به فرد در عرصه ژئوتوریسم جهانی

 نیاز آبی جمعیت ۴ هزار نفری
 سه روستای سیریک بهبود یافت

ارزش این بیمه نامه پرداخت خسارت تا یک میلیارد ریال است

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( :

90هزار منزل روستایی
 در هرمزگان بیمه برکت هستند

ایزوایکو توان تعمیر 
شناورهای با ظرفیت 

باالی ۳۵ هزار تُن را دارد

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت 
هرمزگان خبر داد

آغاز طرح دریابست 
از یکم تا پانزدهم مهرماه 

در آب  های هرمزگان
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2

قلیان همچنان 
تهدیدکننده سالمت 
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گــروه خبــر // نماینــده مردم 
بندرعبــاس در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: ساختمان جدید اتاق 
بازرگانی هرمزگان که به همت واالی 
ریاســت اتاق بازرگانی هرمزگان و 
اعضای هیات نمایندگان اتاق احداث 
شــده است درخور شــان استان 
هرمزگان و پیشینه تجاری استان و 

فعاالن اقتصادی است.
   به گزارش خبرنــگار دریا ، دکتر 
منصور آرامی در دیدار با ریاســت 
اتاق بازرگانی هرمزگان و بازدید از 
ســاختمان جدید اتاق اظهار داشت: 
احداث چنین ســاختمانی که تلفیقی 
از نمای سنتی و مدرن است، شایسته 

اســتان هرمزگان و تجار اســتانمان 
است که جای بسی قدردانی و تشکر 
دارد.  آرامی همچنین ضمن قدردانی 
ویــژه از ریاســت اتــاق بازرگانی 

هرمزگان  از امیــرزاده نائب رئیس 
اتاق ایران و اعضای هیات رییســه 
ایران، اعضای هیات نمایندگان  اتاق 
 اتــاق بازرگانی هرمــزگان و تمام 

دســت اندرکاران این پروژه قدردانی 
نمــود.  وی ادامــه داد: نگاهــی که 
مســئوالن اتاق به آینــده و جایگاه 
این اتاق داشــته اند در ســاختمان 
 به خوبی متبلور اســت و ساختمان 
جدید االحداث بسیار مدرن و متناسب 
با شرایط تجاری استان و درخور شان 
فعاالن اقتصادی بنا شده است.  آرامی 
تصریح کرد: با توجه به پیشینه تجاری 
اســتان هرمزگان، خال  وجود چنین 
جایگاهی که متناســب با شرایط و 
جایگاه استان باشد کامال خالی بود و 
امید است این ساختمان رونق تجاری 

استان را به دنبال داشته باشد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد 

 ساختمان جدید اتاق بازرگانی هرمزگان
 درخور شان پیشینه تجاری استان و فعاالن اقتصادی است

 گروه خبر // در ســال تولید،دانــش بنیان ، 
اولین بــار در بندر   اشــتغال آفرین بــرای 
شهید رجایی شرکت توسعه خدمات دریایی و 
بندری ســینا با به کار گیری فناوری های نوین 
موفق به عملیات تخلیه و بارگیری با کفی های 

دوقلو  ویژه حمل کانتینر  شده است.
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ ایرج فقیری رئیس ناحیه 

جنوب شرق شرکت سینا با اعالم این خبر بیان داشت، 
این پروژه با هــدف کاهش حجم تعمیر و نگهداری به 
میزان قابل توجه، افزایش ضریب ایمنی به دلیل کاهش 
تردد، کاهش ترافیک در ترمینال کانتینری، کاهش مصرف 
ســوخت و کمک به محیط زیست، تسریع در عملیات 
تخلیه و بارگیری، کاهش اصطکاک و استهالک، افزایش 
نُرم تخلیه و بارگیری شناورها کاهش آسیب پذیری به زیر 
ساخت های ترمینال کانتینری در دستور کار این شرکت 
قرار گرفته است.فقیری در بخشی دیگر از سخنان خود 
با اشاره به  اینکه این کفی ها با هدف تسریع در عملیات 

تخلیه و بارگیری راه اندازی شده است؛ گفت: به واسطه 
همین سرعت بخشی به عملیات تخلیه و بارگیری، ظرف 
سال های گذشته با برنامه ریزی مناسب و انسجام زنجیره 
عملیات، بارها موفق به کسب رکوردهای برتر عملیاتی 
بر روی شناورهای اقیانوس پیما شده ایم.این مقام مسئول 
با اشاره به ســال »تولید،دانش بنیان، اشتغال آفرین« و 
رویکرد و نگاه ویژه شرکت سینا به بحث  فناوری های 

نوین در بنادر و حمایت های بی دریغ مدیرعامل  شرکت 
ســینا از این اقدامات، اظهار داشــت، ظرف سال های 
 گذشته در دیگر شعب  این شرکت نیز با استفاده از این 
فناوری ها گام های خوب و موثری برداشته شده است.
در پایان رئیس ناحیه جنوب شرق شرکت سینا اظهار 
امیدواری کرد با اجرای این طرح شــاهد تســریع در 
عملیات تخلیه و بارگیری و کاهش ترافیک در ترمینال 

کانتینری باشیم .

باهدف تسریع در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر شهید رجایی بندرعباس کلید خورد

آغاز عملیات تخلیه و بارگیری
        با کفی های دوقلو حمل

یک واحد آپارتمان 271 متری چهار خوابه در گلشهر جنوبی بلوار 12 فروردین غربی پالک 70 
) ساختمان آزادی( طبقه دوم به قیمت پایه یکصد میلیارد ریال معادل ده میلیارد تومان از طریق مزایده 

به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسد
شماره تماس : 09171613140

آگهی مزایده

باهدف تسریع در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر شهید رجایی بندرعباس کلید خورد

آغاز عملیات تخلیه و بارگیری  با کفی های دوقلو
صفحه 1 را بخوانید حمل  ►

کانتینر توسط شرکت سینا

کانتینر توسط شرکت سینا



مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هرمزگان :
6 هزار ُتن کودشیمیایی 

در انبارهای هرمزگان ذخیره سازی شد
  گروه خبر// مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هرمزگان 
گفت: در حال حاضر بیش از 6 هزار تن کود شیمیایی در انبارهای 
این شرکت ذخیره سازی شده است تا کود شیمیایی به موقع در اختیار 
کشاورزان و بهره برداران استان قرار بگیرد.فرزاد استاد مدیر شرکت 
خدمات حمایتی کشــاورزی هرمزگان در حاشیه همایش ترویجی 
و معرفی محصوالت ســبد کودی اظهار کرد: برگزاری همایش های 
دوره ای آموزشی و ترویجی و معرفی محصوالت سبد کودی بخصوص 
با حضور شرکت های دانش بنیان، گامی در حمایت از شرکت های 
تولیدکننده کودهای شیمیایی، قرارگرفتن کودهای آلی و زیستی در 
سبد کودهای کشاورزان، کوتاه کردن دست واسطه ها و فروش مستقیم 
کود به کارگزاران و کشــاورزان توسط شرکت های تولید کننده کود 
است.وی افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور با بیش از 
90شرکت تولیدکننده کود تفاهم نامه دارد.این شرکت ها، تکمیل کننده 
سبد کودی در بخش کودهای غیرتکلیفی)غیر یارانه ای( هستند.استاد 
با بیان این که بیش از 1400 تنوع کودی در کشور وجود دارد، بیان 
داشت: این محصوالت دارای تائیدیه استاندارد از آزمایشگاه مجهز 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هستند.به گزارش فارس ؛ وی با 
اشاره به اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  هرمزگان با 
 65 کارگزار و عامل فروش در سراسر استان، وظیفه تأمین و توزیع 
نهاده های کشاورزی مخصوصا کود شیمیایی را برعهده دارد گفت: در 
حال حاضر بیش از 6 هزار تن کود شیمیایی در انبارهای این شرکت 
ذخیره سازی شده است تا کود شیمیایی به موقع در اختیار کشاورزان 

و بهره برداران استان قرار بگیرد.
 آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانه ای

 گمبرون شهرتا پایان شهریور ماه 
  گروه خبر // مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس 
خبر داد: مهلت ارســال آثار به جشــنواره رسانه ای گمبرون شهر تا 
پایان شهریور ماه ســال جاری می باشد. به گزارش خبرنگار دریا ، 
مریم پاســاالر بیان کرد: نخستین جشنواره رسانه ای گمبرون شهر با 
موضوعاتی همچون محیط زیست، عمران و آبادانی، شهر هوشمند و 
الکترونیک، هویت و کالبد شهری، فرهنگ شهروندی در دو بخش اصلی 
و ویژه برگزار می شود که بخش های اصلی جشنواره، شامل خبر، تیتر 
مصاحبه، گزارش خبری)تحلیلی(، یادداشت، گزارش تصویری عکس، 
انیمیشن، اینفوگرافی و... بخش ویژه نیز شامل دوستدار کودک و شهر 
خالق، استاندار سازی فضای پارک ها و احداث پارک کودک و مادر 
می باشد.پاساالر هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد رقابت مثبت 
و افزایش مشــارکت رسانه ها، پیرامون اخبار شهرداری بندرعباس و 
استفاده از ظرفیت های موجود در رسانه ها در توسعه شهر بندرعباس 
بیان کرد و افزود: مهلت ارســال آثار از 15 تیر ماه لغایت ۳1 شهریور 
 ماه 1401 اســت و برندگان نهایی نیــز در تاریخ ۲5 مهر ماه 1401 
معرفی خواهند شد.مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس 
افزود: عالقمندان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت 

www.bandarabbas.ir مراجعه کنند .
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سرمقاله

  عرضه قلیان در ساحل بندرعباس که سالمت شهروندان و 
خانواده ها را تهدید می کنند، درسال های اخیر افزایش یافته 
است و خانواده ها و کودکان نمی توانند در ساحل دودگرفته 
باقلیان آرامش داشته باشند وانعکاس چندین باره این موضوع 
نیز اثرگذار نبوده اســت. شاید خبری که هر چند ماه یک بار 
منتشر می شود که چندین چشمه قلیان جمع آوری و معدوم 
شده است، چندان خوشایند نیست. زیرا عرضه کنندگان قلیان، 
باری دیگر قلیان می خرند و جایگزین می کنند تا این شغل 
 پرســود را از دســت ندهند و روز از نو وروزی از نو شروع 
می شود. شاید بهتر باشد با عرضه کنندگان قلیان گفتگو شود تا 
دلیل انتخاب این شغل پرخطر برای سالمتی مردم بازگو شود  
وبه عرضه کنندگان قلیان مشاوره و حتی حمایت هایی برای 
شغل جایگزین داده شود و از  طرفی دیگر برای عرضه قلیان 
مجازات ها بگونه ای باشد تا بازدارندگی الزم را داشته باشد. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان نیز با 
تاکید بر اینکه رویکردها در مقابله با گسترش مصرف دخانیات 
نیازمند تغییر اســت، گفت: عرضه گسترده قلیان در سواحل 
بندرعباس قابل پذیرش نیست. احسان کامرانی هفته قبل در 
جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده با 
دستور کار طرح کنترل، پیشگیری و مقابله با مصرف دخانیات 
در استان، با اشــاره به آثار زیان بار مصرف دخانیات و مواد 
مخدر در جامعه عنوان کرد: مصرف دخانیات و مواد مخدر در 
جامعه آثار سویی همچون از دست رفتن نیروی انسانی فعال 
و پویا و متالشی شــدن بنیان خانواده ها در پی دارد.مصرف 
دخانیات در جامعه آسیب های مختلف اجتماعی، اقتصادی، 
روانی و زیســت محیطــی را در پی دارد کــه جلوگیری از 
گسترش آن نیازمند تغییر رویکردها در مقابله با پدیده مصرف 
مواد دخانی است .دستگاه های اجرایی براساس قانون وظایف 
مهمی در پیشگیری از گســترش مصرف مواد دخانی دارند 
که عمل به تعهدات نیازمند پیگیری و اهتمام است. عملکرد 
دستگاه های اجرایی حوزه مقابله با مصرف مواد دخانی نیازمند 
ارزیابی و پایش جدی است. پیشگیری از گسترش مصرف 
مواد دخانی به مراتب هزینه های مقابله و درمان آن را کاهش 
می دهد و عدم جدیت در مقابله با آن آثار ســویی در جامعه  
در پی خواهد داشــت. ساالنه صدها میلیارد تومان از بودجه 
کشور صرف مقابله با گســترش مصرف دخانیات  و درمان 
مبتالیان به مصرف مواد دخانی می شود که باعث هدر رفت 
منابع می شــود.کامرانی با تاکید بر ملموس بودن اقدامات در 
حوزه مقابله با مصرف مواد دخانی، تصریح کرد: آثار اقدامات 
پیشگیرانه و مقابله ای دستگاه های اجرایی برای جلوگیری از 
گسترش مصرف مواد دخانی در جامعه ملموس باشد.وی با 
تاکید بر ایجاد فضای مناسب جهت نشاط سالم جوانان، اظهار 
داشت: مهیا کردن امکانات الزم برای تفریح سالم جوانان نقش 
مهمی در جلوگیری از گرایش آنها به مصرف مواد دخانیات 
دارد. بیکاری و تفریحات ناســالم عامل مهم گرایش جوانان 
به مصرف مواد دخانی و مخدر است که نیازمند اتخاذ تدابیر 
مناســب است.عرضه گســترده قلیان در ساحل بندرعباس 
و سایر اماکن در شــهرهای ساحلی استان که زمینه ای برای 
گســترش مصرف مواد دخانی و مخدر است، پذیرفته نیست 
و ضروری است دستگاه های متولی به مسئولیت خود در این 
زمینه جامه عمل بپوشانند.استفاده صحیح و سالم از سواحل 
استان به ویژه ساحل بندرعباس حق عموم مردم است و عرضه 

گسترده قلیان در این مناطق قابل پذیرش نیست .
  علی زارعی

قلیان همچنان تهدیدکننده سالمت 
ساحل گردان

  

گروه خبر // حجت االسالم والمسلمین 
محمــد عبادی زاده امشــب در آئین 
تجلیل از پیرغالمان اهل بیت مسجد 
زمین سنگ  روستای  )ع(  امام حسین 
برگزاری  اظهار داشت:  بخش شمیل،  
نماز صبح در مســجد امام حســین 
زمین سنگ بســیار ارزشمند است و 

مراسم های عزاداری باشکوهی در این 
مسجد برگزار می شود که نشان دهنده 
روح و همت بلند مردم این منطقه است.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی، اربعین 
امام حسین )ع( را مکمل عاشورا دانست 
و عنوان کرد: قیامی که رسالت پیام رسانی 
و اربعین نداشته باشــد، ناقص می ماند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با 
بیان این نکته که امام حســین )ع( معتقد 
بودند که قیام عاشــورا توسط خداوند 
متعال مهندسی و طراحی شده بود، ابراز 
کرد: نقشه مهندسی خداوند بی نظیر بود و 
به تمام اهل بیت )ع( یک نقش و وظیفه 

تعریف شده بود. 
  لذا اگر امام حســین )ع( اربعین نداشت 
و حضرت زینب نبود، عاشــورا ناقص 
می ماند و مردم نسبت به حقایق عاشورا 
می ماندند.حجت االســالم  اطــالع  بی 

والمســلمین عبــادی زاده، تصریح کرد: 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس، نیازمند 
به پیام رسان و افراد روایتگر است تا این 
انقالب به نسل های بعد منتقل شود در غیر 
این صورت مفاهیم انقالب به فراموشی 
سپرده می شود و دشمن اقدام به تحریف 
می کند.وی، خاطرنشــان کرد: دشمن در 
حــال حاضر در تالش بــرای تحریف 
واقعیات دفاع مقدس و خدمات انقالب 
هســتند و همواره به دنبال یافتن نقطه 
ضعفی از کشور برای ناامید کردن مردم و 

پیشبرد اهداف خودش است.نماینده ولی 
فقیه در استان هرمزگان، با بیان این نکته 
که باید امروز از زینب کبری، روایتگری 
را یاد بگیریم، تشریح کرد: باید از اربعین 
بیاموزیــم و اجازه ندهیــم که مفاهیم و 
 واقعیــات انقالب اســالمی با تحریف 
روبرو شــوند.گفتنی اســت؛ در پایان 
 مراســم از پیرغالمــان منطقه توســط 
حجت  االسالم والمســلمین عبادی زاده 
نماینــده ولی فقیه در اســتان هرمزگان 

تجلیل به عمل آمد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در آئین تجلیل از پیرغالمان اهل بیت )ع( :

اربعین مکمل عاشورا است

گروه خبر // رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان از 
افزایش ۴۸ درصدی جانمایی اراضی کشــاورزی استان 

هرمزگان خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگســتری اســتان 
هرمزگان اظهارداشــت: به منظور اجــرای طرح حد نگاری 
اراضی کشاورزی اســتان هرمزگان، نقشه برداران دارای کد 
ssbr مورد تأیید اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان، 
 کار تهیه نقشــه اراضی کشــاورزی را به وسیله گیرنده های 
 ماهواره ای مولتی فرکانس و متصل به ســامانه شمیم آغاز

 کرده اند که در این راســتا موفق شده اند بیش از 10۲ هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی را جانمایی کنند.مجتبی قهرمانی با 
اشاره به جانمایی حدود 69 هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
استان هرمزگان در سال گذشــته، از رشد 4۸ درصدی این 
شاخص از ابتدای سال 1401 و در مقایسه با سال قبل خبر 
 داد.وی تصریح کرد: در راســتای عملیاتی کردن منویات و 
توصیه های هشــت گانه مقام معظم رهبری مبنی بر عمل به 
تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین ها در شــهرها 
 و روســتاها و پیشــگیری از جرایمی مانند زمین خواری، 
کوه خواری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه در این خصوص 
و همچنین در راســتای اجرای مصوبات سفر معاون رئیس 
قوه قضاییه و رئیس ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور به 
 اســتان هرمزگان، اقدامات در این حوزه با استفاده از تمامی 
ظرفیت های موجود و بســیج همه امکانات در حال انجام 
است.قهرمانی همچنین یادآور شــد: به دستگاه های متولی 
تأکید شده اســت که به گونه ای عمل کنند که بار اضافه ای 
بر دوش مردم تحمیل نشــود و بــا رعایت موازین قانونی و 
با اســتفاده از سریع ترین و کم هزینه ترین روش ممکن کار 
تعیین تکلیف اراضی کشــاورزی مردم را انجام دهند.رئیس 
کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: بر این اساس 
مقرر شده است که الزم نیست در خصوص تک تک موارد، 
اداره ثبت از جهادکشاورزی و منابع طبیعی استعالم کند، بلکه 
 نقشه ها مستقیم به این ادارات ارسال می شود و پس از انجام 
بررسی های الزم، اداره ثبت اسناد یک استعالم کلی برای تمام 

موارد انجام خواهد داد .

گروه خبــر //معاون صید و بنــادر ماهیگیری 
شیالت هرمزگان از اجرای طرح دریابست در این 
استان با هدف بازسازی ذخایر آبزیان و پیشگیری 
از صید غیرمجاز، و فرصت به زاد آوری آبزیان  و 
آماده شدن صیادان برای فصل صید میگو خبر 

داد.
  بــه گزارش خبرنگار دریا ، ابراهیم عالی زاده در 
کمیته مدیریت صید استان هرمزگان که با حضور 
 نماینــده دریابانی، نماینده پژوهشــکده اکولوژی 
خلیج فارس و دریای عمان، نماینده نیروی دریایی 

سپاه پاســداران انقالب اســالمی، نماینده تامین 
اجتماعی، سرپرســت یگان حفاظت منابع آبزیان 
شیالت هرمزگان، رؤســای شیالت شهرستانهای 
استان هرمزگان و جمعی از جامعه صیادی برگزار 
شد پیرو ابالغ سازمان شیالت ایران از اجرای طرح 
دریابست در کمیته مدیریت صیداز یکم تا پانزدهم 
 مهرماه ســال جاری خبر داد.وی افزود: براساس 
برنامه ریزی  های انجام شده این طرح قبل از شروع 
صید میگوو  در تمام صید گاه  های استان هرمزگان 
اجرا   می شود. عالی زاده با اشاره به همکاری استانداری 

 ،نیروهای نظامی و انتظامی،  پژوهشکده اکولوژی 
خلیج فارس و دریای عمان و همه دســتگاه های 
مرتبــط در اجرای این طرح، خاطر نشــان کرد: 
در مــدت اجرای این طرح در صورت مشــاهده 
کوچکترین تخلف در کمیسیون رسیدگی به تخلفات 
صیادی و محاکم قضایی رسیدگی   می شود.معاون 
صید و بنادر ماهیگیری شــیالت هرمزگان در این 
نشســت با اشــاره به اجرای موفقیت آمیز طرح 
دریابست هرمزگان در سال های گذشته گفت: این 
طرح از ســنت های صیادان در سالهای دور بوده 

اســت و نزدیک به دو دهه پیش در استان توسط 
خود صیادان به اجرا در مــی آمده که با توجه به 
وضعیت ذخایر آبزیان و مزایای اجرای این طرح 
بــرای صید و صیادی پایدار پیرو ابالغ ســازمان 
شیالت ایران و کمیته مدیریت صید استان تصمیم به 
اجرای مجدد آن نموده است.گفتنی است اصطالح 
دریابست در واقع به حالت تعلیق در آوردن فعالیت 
ماهیگیری و صیادی در زمان و مکان خاص جهت 
حفظ و پایداری ذخیره و کاهش فشار صید بی رویه 

بر ذخیره آبزیان است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان خبر داد

آغاز طرح دریابست از یکم تا پانزدهم مهرماه در آب های هرمزگان

گروه خبر // مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل 
ایران )ایزوایکو( با اشاره به اینکه مجتمع ایزوایکو تنها شرکت 
فعال در بخش کشتی سازی است، گفت: شناورهایی که ظرفیت 
۳۵ هزار تُن به باال هستند، تنها در این مجتمع می توانند تحت 

تعمیر قرار بگیرند و ورود و خروج داشته باشند. 
   ســلمان ضربی افزود: شناورهایی هم که با ظرفیت میانی به باال 
بوده و از آبخور 6 تا هفت متر برخوردار هستند نیز تنها جایی که 
می توانند پذیرا باشند در ایزوایکو است.وی بیان داشت: امروز در 
کشور هیچ قطعه ای از کشتی نیست که در واقع در داخل قابل تعمیر 
نباشد و شناورهایی که به ما مراجعه می کنند، تمامی تجهیزاتشان 
دراین مکان تعمیر می شــود که در ۲ سال گذشته ۸1 فروند شناور 
در یارد مجتمع ایزوایکو تحت تعمیر قرار گرفت.مدیرعامل مجتمع 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران اظهارداشت: در گذشته های 

نه چندان دور بیشتر تعمیر شــناورها در مجتمع ایزوایکو در کار 
بدنه و رنگ و سندبالست بدنه فلزی و فوالدی فعالیت داشت ولی 
امروز در همه بخش های کشتی همچون رنگ و سندبالست بدنه، 
تعویض ورق، تعویض لوله ها، تعمیر شــفت و پروانه، خزه تراشی، 
ضخامت سنجی، اورهال سامانه رانش، انجام کارهای دکوراسیون، 
اورهال پمپ ها و ژنراتور و موتور اصلی که قلب کشتی بوده را تعمیر 
کند.ضربی با اشــاره به اینکه ایزوایکو به عنوان یک شرکت واحد 
فعالیت دارد، ادامه داد: این مجتمع تاکنون توانســته است در بخش 
تعمیر شناورها، توان و دانش خود را ارتقا داده و تعمیرات تخصصی 
هرگونه شــناور را در کوتاه ترین زمان ممکن و با باالترین کیفیت 
انجام دهد.وی یادآورشد: در داخل کشور تقریبا به جرات می توان 
گفت که تا 90 درصد نیازهای خدماتی کشتی ها قابل تعمیر است و 
در حال حاضر این خدمات در اختیارشان قرار می گیرد.مدیرعامل 

مجتمع کشتی سازی ایزوایکو ابراز داشت: مجتمع کشتی سازی و 
صنایع فراســاحل ایران به دنبال این است که سبد مشتری هایش را 
گسترش دهد و یکی از مزیت های این مجتمع در دوره جدید جذب 
مشتری های بخش خصوصی و مشــتری های برون مرزی است.
شرکت مجتمع کشتی ســازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( 
در ســال 1۳5۲ به منظور جذب بخش بزرگی از بازار تعمیرات و 
ساخت شناور در ۳۷ کیلومتری غرب بندرعباس احداث شد.این 
مجتمع، یک منطقه صنعتی اقتصادی معتبر و شناخته شده است که 
مجموعه های صنعتی و مدرن به ویژه مرتبط با کشتی سازی و صنایع 
وابسته به آن را در خود جای داده است.به گزارش ایرنا ؛ ایزوایکو 
تالش می کند در افق ایران 1404، مجتمعی سرآمد و الگو در صنایع 
کشتی سازی، سکوســازی و ترمینال های نفتی و معدنی در منطقه 

خلیج فارس باشد.

ایزوایکو توان تعمیر شناورهای با ظرفیت باالی ۳۵ هزار ُتن را دارد

افزایش ۴۸ درصدی جانمایی اراضی 
کشاورزی در هرمزگان 

پشت پرده سیاست 

رئیس جمهور سومین روز سفرش را در حاشیه نشست سازمان همکاری های   
شانگهای با دیدار شی جین پینگ همتای چینی خود آغاز کرد. آیت ا... رئیسی 
برنامــه همکاری های جامع راهبردی ایران و چین را نشــانه و نماد اراده دو 
کشور برای توسعه همه جانبه روابط دانست. شی جین پینگ نیز با اشاره به 
نقش مهم ایران در امور منطقه ای و بین المللی گفت: چین از عضویت جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان بریکس نیز حمایت می کند. در این دیدار همچنین 
شی به صورت رسمی از آیت ا... رئیسی برای سفر به چین دعوت کرد. گفت 
و گو با شــبکه تلویزیونی الجزیره و  دیدار با نخست وزیر هند و غرس نهال 
از برنامه های دیگر ســفر رئیسی به سمرقند بود که پیش از ترک ازبکستان 
انجام شــد. »نارندرا مودی« نخست وزیر هند نیز در این دیدار ضمن اعالم 
مخالفت کشــورش با اعمال تحریم های یک جانبه از سوی یک کشور علیه 
 کشــور یا کشــورهای دیگر، به نقش و اهمیت کلیدی بندر چابهار در حمل 
و نقل کاال در منطقه اشاره کرد و گفت: توسعه این بندر موجب توسعه اقتصادی 
کشورهای منطقه خواهد شد.روسای جمهور ایران و روسیه هم در سمرقند با 
یکدیگر دیدار و گفت وگو و با مرور تفصیلی عرصه همکاری های اقتصادی، از 
پیشرفت های چشمگیر در روابط دو کشور به ویژه در عرصه های بانکی، حمل 
و نقل زمینی و دریایی، گمرک و انرژی ابراز خشنودی کردند.والدیمیر پوتین با 
اشاره به روابط گسترده تجاری مسکو – تهران، از افزایش رفت و آمد مقامات 
اقتصادی دو کشــور ابراز خشنودی کرد و گفت: حجم تجارت بین دو کشور 
در سال گذشــته میالدی ۸1 درصد و در پنج ماه نخست امسال ۳0 درصد 
افزایش یافته است.رئیس جمهور روسیه با بیان این که توافقنامه همکاری های 
جدید تهران-مسکو در مراحل پایانی قرار دارد، برای تدوین پیش نویس سند 
همکاری های راهبردی اقتصادی میان دو کشور اعالم آمادگی کرد.پوتین به 
افزایش تعامالت و رایزنی های مســئوالن اقتصادی دو کشور اشاره و اظهار 
کرد: یک هیئت از روسیه با حضور نمایندگان ۸0 شرکت بزرگ روسی هفته 
آینده عازم ایران خواهد شــد.رئیس جمهور روسیه با تاکید بر این که هر آن 
چه الزم است برای عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای انجام 
می دهیم، تاکید کرد: با طی کردن روند تشریفات قانونی، این مهم هرچه زودتر 
انجام خواهد شد.بیســت و دومین اجالس ســران کشورهای عضو سازمان 
شانگهای با صدور بیانیه پایانی به کار خود خاتمه داد که در آن اعضا خواستار 
اجرای کامل توافق هسته ای ایران توسط تمام طرف ها شدند. رئیس جمهور 
در بازگشــت از ازبکستان نیز گفت: نتایج حاصل شده از سفر به ازبکستان، 
نشان می دهد که تالش دشمن برای به انزوا کشاندن جمهوری اسالمی ایران با 
تهدید و تحریم، با شکست مواجه شده است و امروز همه کشورها عالقه مند 

به گسترش همکاری ها و روابط خود با ایران هستند .
تازه های مطبوعات

 شرق- اســنادی به دست ما رســیده که یک مزرعه 10 هکتاری در استان 
گیالن و در محور آســتانه اشرفیه به بندر کیاشهر و روستای دهسر با وجود 
مخالفت مکرر ســازمان جهاد کشــاورزی گیالن توانسته است مجوز تغییر 
کاربری را دریافت کند و این زمین حاصلخیز به مجتمع خدماتی رفاهی تبدیل 

شود.
کیهان-با آن که مقامات، رســانه ها و  اندیشکده های اروپایی بارها اعتراف 
کرده اند پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و بحران انرژی ناشی از آن، اروپا 
در انتظار وحشتناک ترین زمستان خود قرار دارد اما پادوهای داخلی دشمن 
در  ستیز با دیپلماسی هسته ای کشور، این واقعیت را انکار و بر رویه انفعالی و 

سازشی خود در برابر غرب اصرار می کنند.

ایران ؛ عضو دایم شانگهای
عضویت دایم ایران در ســازمان همکاری شانگهای پس از1۷ سال اعالم 
شد.رئیســی در حاشیه بیست و دومین نشســت این سازمان همچنین با 
تعدادی از سران کشــورهای شرکت کننده از جمله ازبکستان،قرقیزستان، 
تاجیکســتان، پاکستان، روســیه، بالروس، چین، هند و ترکیه دیدار کرد.
سرانجام پس از 1۷ ســال عضویت ناظر در سازمان شانگهای، ایران در 
اجالس ســمرقند به عضویت دایم این ســازمان درآمد، اقدامی که فصل 
جدیدی را در افزایــش همکاری بین ایران با کشــورهای منطقه فراهم 
خواهد کرد.  با وجود امضای تفاهم های عضویت دایم بین ایران و سازمان 
شانگهای اما فرایند عضویت کامل تهران و پذیرش اسناد و اساسنامه های 
عضویت احتماال زمانبر خواهد بود و ممکن است   تا سال ۲0۲۳ به طول 
 انجامد.بر این اســاس، تهران در راســتای ارتقای سطح مشارکت در این 
سازمان از عضویت ناظر به عضویت دایم، باید حدود 50 سند امضا کند که 
ســند تعهدات و ترتیبات اجرایی الحاق یکی از مهم ترین آن هاست. پیش 
از این نیز کشورهای هند و پاکستان هم چنین روند  زمانبری را طی کرده 
بودند.قرار اســت اسناد تعهدات در مجلس شورای اسالمی بررسی شود و 
همچنین کشــورهای دیگر نیز این تفاهم نامه ها را بررسی خواهند کرد و 
در نهایت     از ســوی همه اعضای ســازمان، عضویت دایم ایران به طور 
رسمی اعالم خواهد شد.به گزارش خراسان،سفر سه روزه رئیس جمهور 
کشورمان به ســمرقند، جمعه شب با آغاز و اعالم عضویت دایم ایران در 
سازمان شانگهای توسط رئیس جمهور ازبکستان و با تشویق حاضران و 
در نهایت با بازدید از مجموعه تاریخی »ریگستان« پایان یافت. بیست و 
دومین دوره اجالس سران ســازمان همکاری شانگهای در حالی برگزار 
شــد که آیت ا... سید ابراهیم رئیسی در ســومین و آخرین روز سفرش 
به ازبکســتان عالوه بر ســخنرانی در این اجالس با برخی همتایان خود 
از جمله روسای کشورهای ازبکستان،قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، 
روسیه، بالروس، چین، هند و ترکیه دیدار و گفت و گو کرد. برای پذیرش 
عضو جدید در سازمان شانگهای باید همه اعضا رای موافق داشته باشند و 
از جهت اداری و حقوقی هم باید شرایط و مقررات دوجانبه میان سازمان 
و کشــور متقاضی عضویت فراهم و حدود ۲۸ سند حقوقی میان دو طرف 
امضا شــود. البته با توجه به این که روسیه و چین قدرت های تعیین کننده 
در سازمان همکاری شانگهای هستند، پذیرش عضو جدید در این سازمان 
به موافقت این دو کشــور بستگی داشــت.تغییر عضویت از ناظر به دایم  
که با حضور رئیس جمهور کشــورمان در اجالس شــانگهای تسریع شد، 
یک مزیت و فرصت مغتنمی برای دو طرف اســت. از نگاه کارشناسانه با 
توجه به فعالیت های اعضای آن در حوزه های سیاسی، امنیتی، بازرگانی، 
پولی- بانکی و انرژی، فضای مناسبی برای تعامالت بین المللی ایران رقم 
می خورد.ایران در ســال های ۲006 و ۲015 درخواست عضویت دائم و 
کامل را ارائه کرد. از آن جایی که قبول درخواســت هر کشوری نیازمند 
موافقت همه اعضای ســازمان همکاری شــانگهای است، ایران به علت 
مخالفت تاجیکســتان و ازبکستان تا مدت ها نتوانسته بود به عضویت آن 
درآید.بنابرایــن ایران بیش از یک دهه در تالش بــود تا به عنوان عضو 
دائم این ســازمان به رسمیت شناخته شــود؛ تغییر جایگاهی که مستلزم 
تصمیم گیری و موافقت هم اعضای سازمان بود و حاال عضویت دایم ایران 
در شانگهای از سوی دولت سیزدهم به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ 

این دولت مطرح شده است. 

اعتماد - این روزنامه نوشت:در انتخابات 1400قلمروی نظارت های استصوابی به 
اندازه ای وسعت پیدا کرد که حتی اصولگرایان میانه رو و معتدل نیز شانس حضور 
 در آوردگاه آن را پیدا نکردند. رد صالحیت های گســترده اصولگرایانی چون 
علی الریجانی ، ســعید محمد ، حسن ســبحانی   عزت ا... ضرغامی  و ... در 
کنار احراز  نشــدن صالحیت چهره های میانه رویی چون علی مطهری، محمد 
شریعتمداری  و... از همان آغاز نشان داد که انتخابات متفاوتی از حیث تنوع در 

آرایش سیاسی کاندیداها در پیش است.
وطن امروز - پس از افتتاح پروژه غدیر در خوزســتان، ابرپروژه آب رسانی به 
همدان نیز به بهره برداری رسید.هرچند طی ماه اخیر ساکنان شهر همدان با کمبود 
آب و جیره بندی مواجه بودند اما مردم این شهر تاریخی همکاری و خویشتن داری 
خود را در این موضوع  نشــان دادند تا جایی که به گفته استاندار همدان، برخی 
کشاورزان استان در راستای همبستگی و همیاری، تعدادی از چاه های آب را در 

اختیار شرکت آبفا قرار داده اند تا کمبود آب مردم این شهرستان جبران شود.
ایران- بررسی داده های اوپک نشان می دهد که ایران در ماه های ژوئن و ژانویه به ترتیب 
۲.565 میلیون و ۲.56۷ میلیون بشکه در روز نفت خام تولید کرده است. این در حالی 
است که میانگین تولید نفت ایران در سال ۲0۲0 روزانه 1.991 میلیون بشکه و در سال 
۲0۲1 حدود ۲.۳9۲ میلیون بشکه در روز بوده است. به این ترتیب رکورد تولید نفت 

خام ایران و به تبع آن صادرات نفت بعد از سه سال در ماه اوت شکسته شد.
انعکاس

فردانیوز خبر داد:در جریان اختاللی که در پخش خبر ســاعت 14 اتفاق افتاد، 
جریان خبر دچار یک نقص فنی شد و ناگهان مصاحبه با فرمانده قرارگاه اربعین 
قطع و حدود ۳ ثانیه از یک فیلم سینمایی پخش شد. برخی رسانه ها و بینندگان 
 با توجه به ســابقه قبلــی اختالل در این بخش خبری، مانند گذشــته آن را به 
هک شدن یا حمله ســایبری نسبت دادند. با ارائه توضیحاتی از سوی معاونت 
امور استان های صداوسیما، مشخص شد این اختالل کوتاه سهوی بوده و به علت 

خطای سهوی کارکنان نودال مرکز خوزستان پیش آمده است.
پاوه پرس مدعی شد : حاج ماموستا مال قادر قادری، امام جمعه پاوه گفت:بنده 
بارها گفته ام کولبری شغل نیست. شریعت اسالم به بنده و شما که خود را مسلمان 
می دانیــم، می فرماید: اگر راه حج ناامن بود به حج نروید. حال شــما برای چه 
کسی کولبری می کنید؟ به خدا قسم اگر کوله مال خودتان بود، بنده کمتر ناراحت 
می شدم ولی این کوله ای که شما حمل می کنید، مال سرمایه داران کرمانشاه ،تهران 

،مریوان ،سنندج و پاوه است.
تابناک مدعی شــد : سرپرســت معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر پیشنهاد داد تا گزینه ای برای رانندگان اینترنتی جهت لغو 
سفر مسافرانی که کشف حجاب می کنند، در نرم افزار شرکت ها پیش بینی شود. 
وی رویکرد ســتاد امر به معروف و نهی از منکر را تعامل ،همیاری و همکاری 
با اصناف دانست و از طرفی خواستار رعایت دقیق حقوق مردم و درج نکردن 
آگهی های مغایر با شئونات اسالمی و اخالقی در تبلیغات شرکت های اینترنتی 

شد.
منیبان مدعی شد : محمدصادق کوشکی فعال سیاسی اصولگرا گفت: کاری که 
دولت انگلیس با ملت ایران انجام داد، مغول ها انجام ندادند و آن ها طی دو جنگ 
جهانی اول و دوم یک نسل کشی میلیونی علیه ملت ایران انجام دادند. به نظرم 
برخی از ایرانی هایی که می گویند باید در مراسم ادای احترام به ملکه شرکت و در 
برابر این دشمن سر خم کنیم، ایرانی نیستند. هیچ انسان اهل تفکر و منطقی نیست 

که در قبال این حجم از دشمنی و جنایت، خشم و کینه نداشته باشد.
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مروری بر مطبوعات طنز قدیمی ایران
 داروین خیرندیده و هورا!

ایــن یارو داروین خیرندیده خیلی زور زد تا به همه بقبوالند که 
اجداد خودش، اجداد همه هســتند و درنتیجه خودش »کینگ« 
است. اما نشد، نتوانست.  ُخب نشدنی هم بود. آن وقت ها هنوز 
فیلم و تلویزیون و اینســتا و فیس بــوک نیامده بود که.  بعدتر 
کــه اینها آمدند و توی جیب و زیربالــش مردم دنیا جا خوش 
کردند، برخی از همان مردم دنیا، ظهر که از خواب بیدارشــدند 
یکهو فهمیدند که  ای دل غافل! ما اجدادمان را اشتباهی آدم فرض 
کــرده بودیم و اصاًل باغ وحش در اروپا از همین جا – یا همان 
جا – ناشی شده که اجدادمان جلوی چشممان بیایند.  خالصه 
این طوری، نظریه زوری داروین با دخترخاله اش »دموکراسی« 
قاطی شد و هرکی به هرکی دلش خواست، خودش را نسبت داد. 
بعضی ها به همان میمون و گوریل و اینها چسبیدند. بعضی ها هم 
از دموکراسی اســتفاده کردند و با اسب و راکن و کوآال، ازدواج 
نمودند.  یک تعداد دیگری هم که اسب و گوریل برایشان بزرگ 
بود و مارمولک و سوســمار، کوچک؛ گوگل کردند و دیدند ای 
بابا! گربه و سگ چه کم از راکن و راسو دارد؟! لذا هرکدام حداقل 
یک گربه یا ســگ را بغل کردند و آوردند و آوردند و آوردند تا 

توی خانه شان. هورا!
 بهزاد توفیق فر

شفاف سازی
در پنج دری خفته بودیم که با لگد عیال بزرگ مان مه نسا خاتون 
گرخیدیم. حیران گفتیم چه شــده کأنه گراز لگدمال مان کردی. 
گفت دست در جیبت کردیم پشیزی جهت خرید برداریم، نبود. 
الساعه شرح ده سکه ها کجاست؟ آب دهان قورت دادیم و ِمن 
ِمن کنان گفتیم خرج شــد. نعره ای بزد و اُردنگ نیز که دوازدهم 
ماه باشد، برشمار که خرج چه شد؟ گفتیم تصدقت، امور مطبخ با 
جنابتان است و دانی که برنج به دوازده قِران و گوشت به بیست 
قِران و خرج دوای نصرت بیگم و علوفه تورنادو اسب مان و چه و 
چه که به عبارتی می کند سرجمع دویست و بیست قِران ُمک. برو 
از حاج منصور بنکدار هرچه خواهی به نسیه آر. رفت. فرخ خان 
پسر کوچک مان که شاهد بود گفت مگر نه هرچه بود به سوگلی 
دادی پس از چه ننه آغا را چنین حوالت کردی؟ گفتیم اگر چنین 
نکرده بودیم باید می گفتی مرحوم ابوی و او را نصیحت کردیم که 
خواهی عزیز بمانی هیچ از مال و راز و رأی به عیال مگوی که 

گفتن همان و مردن همان.
 مجتبی قبادی

طنز

آرزو توکلی سرویس اســتان ها // مدیر دفتر 
مطالعات پایه منابع آب شــرب شــرکت آب 
منطقه ای استان کرمان با اشاره به پایش مستمر 
منابع آب زیرزمینی استان به لحاظ کمی گفت: 
این استان ساالنه  سفره های آب زیرزمینی در 
۶0 سانتیمتر افت پیدا می کند که هم بر کیفیت و 
هم بر میزان برداشت آب تاثیر بسیار منفی دارد. 
 بــه گــزارش خبرنگار دریا ، محســن اســدی 
اظهارداشــت: افت منابع آب زیرزمینی در تمامی 
دشت های استان کرمان قابل توجه و بیشترین میزان 
افت آب های زیرزمینی در شهرستان اُرزوئیه اتفاق 
افتاده اســت. به گفته وی ساالنه حدود 6 میلیارد 
مترمکعب برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی 
در سطح استان انجام می شود و کسری مخزن منابع 
آب زیر زمینی اســتان ساالنه حدود یک میلیارد 
 متر مکعب اســت. اســدی تاکید کرد: 660 چاه 
مشــاهده ای در ســطح اســتان کرمان داریم که 
 هــر ماه با بررســی و رصد، میــزان افت آب در 
 دشــت هــای اســتان انــدازه گیــری و پایش 
می شود. مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرب 
شــرکت آب منطقه ای استان کرمان اظهار داشت: 
فرونشست زمین و کاهش کیفیت آب از مهمترین 
تبعات برداشــت بی رویه آب اســت و حتما باید 
برداشــت آب به سمت متعادل شــدن برود تا ما 
شــاهد افزایش کیفیت آب هم باشیم. آبی که در 

شمال و جنوب استان شــور می شود وی با بیان 
اینکه کیفیت منابع آبی اســتان به لحاظ شوری و 
امالح نمکی کاهش پیدا کرده اســت تصریح کرد: 
هرچه برداشــت ها از منابع زیرزمینی بیشتر شود 
آب به سمت شورتر شدن می رود که این مساله در 
شمال استان کمی حادتر است اما در جنوب استان 
نیز شور شــدن منابع آبی را شاهد هستیم. اسدی 
بیان کرد: در بخش های آب شــرب، کشاورزی و 
 صنعت هرچه میزان برداشت ها کمتر شود و تغذیه 
آبخوان ها افزایــش یابد، به باال رفتن کیفیت آب 
منابع زیــر زمینی کمک می کند. 5۸0 ایســتگاه 
پایش کیفی آب در کرمان  مدیر دفتر مطالعات پایه 
منابع آب شرب شرکت آب منطقه ای استان کرمان 
افزود: 5۸0 ایستگاه و مرکز پایش در استان کرمان 
هر شش ماه یکبار آب را نمونه برداری می کنند و 
در آزمایشگاه میزان امالح و مواد موجود در آب 
به لحاظ کیفی و استانداردها بررسی می شود. وی 
تصریح کرد: در بحث آب شرب شهروندان با تصفیه 
ای که انجام می گیرد کیفیت آب مصرفی بهبود پیدا 
می کند اما در بخش صنعت و کشاورزی با توجه 
به حجم مصرفی باال بردن کیفیت آب مشکل است. 
به گزارش ایرنا تنش آبی و خشکســالی از جمله 
اولویت دارترین مشکل در پهناورترین استان کشور 
 محســوب می شــود و خیلی وقت است که همه 

می دانند دشــت های استان کرمان حالشان اصال 
خوش نیســت. گرچه تالش ها بــرای انتقال آب 
خلیــج فارس برای تامین آب آشــامیدنی برخی 
شهرهای کرمان جریان دارد اما این وضعیت رو به 
وخامت در حالی است که روزگاری نه چندان دور 
در استان کویری و نیمه خشک کرمان زالل ترین 
 و گواراترین آب های زیر زمینی از چشــمه ها و 
قنات ها بیرون می آمد و ضمن آنکه کام خشــک 
مردم این دیار را ســیراب می کرد، باکیفیت ترین 
محصوالت کشــاورزی نیز با همیــن آب روانه 
بازارهای کشور و دنیا می شد. ولی در کنار کاهش 
نزوالت آسمانی، چاه های عمیق مجاز و غیرمجاز 
تا دل 400 متری زمین شــیره حیــات زمین را 
چنان مکیده اند که حاصل آن فرورفتن منابع آبی 
زیرزمینی، شــوری و تلخی آب موجود است که 
دیگر نه می توان آن را نوشــید و نه پای گیاهان و 
درختان ریخت. برداشت ساالنه بیش از 6 میلیارد 
مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی استان کرمان 
60 درصد بیش از استانداردهای جهانی اعالم شده 
و این درحالی اســت که نزدیک به 90 درصد آب 
موجود در کرمان صرف کشــاورزی، ۲ درصد آن 
صرف بخش صنعت و مابقی صرف شرب می شود.   
رابر آمارها 19 شــهر در کرمان دارای تنش آبی 
هســتند، بحران کم آبی در ۲ شهر کرمان و زرند 

شــدیدتر گزارش شــده و این درحالی است که 
تقریبا 100 درصد آبرســانی به روستاهای استان 
نیز از منابع زیرزمینی تامین می شود. نظام علمی 
و هدفمنــد تامین آب ۷1۷ روســتای باال ی۲0 
خانوار اســتان کرمان نیز هنوز به شبکه آبرسانی 
دسترســی ندارند و این حال آشفته و نابسامان که 
آتیه مناســبی را پیش رو ندارد درحالی است که 
برخی کارشناســان معتقدند طی سال های اخیر 
در خصــوص تدوین نظام علمی برای تغذیه منابع 
زیرزمینی یا حتی تامیــن آب موردنیاز راه را در 
همه جاها درســت نرفته ایم. کارشناس رسمی و 
محقق تامین آب کرمانی معتقد است که درصورت 
 تمرکز علمــی بر این موضــوع و اجرای صحیح 
پــروژه های کنترل آب، ضمن اینکه ســفره های 
زیرزمینی ما تغذیه می شــوند، آب با دبی مناسب 
نیز برای بهره برداران تامین و از خســارت های 
سیل جلوگیری می شــود. حسن اشرف گنجویی 
تاکیــد کرد: نظام علمــی و هدفمند تصمیم گیری 
بــرای جانمایــی، مطالعه و احداث کارشناســی 
طرح هــای آبخیزداری و مدیریت کنترل و پخش 
سیالب ها - حداقل در استان کرمان مورد مطالعه 
اینجانب- وجود نداشــته و ندارد، تا در جاهایی 
که نیاز به احداث طرح باشــد به شکل اصولی و 
علمــی بهره برداری و از احــداث طرح در نقاط 

 نامناسب نیز پرهیز شود. وی اظهار داشت: براساس 
سال ها تحقیق و مطالعه میدانی می گویم که سراسر 
استان کرمان، در دره به دره و منطقه به منطقه آن، 
 شــرایطی داریم که به طور خــدادادی و طبیعی 
می توانیم با احداث ســدهای خاکی زیر ۳0 متر 
برای ذخیره ســازی ســیالب ها و جلوگیری از 
خســارت آنها و نیز احداث طــرح های پخش 
 سیالب ایجاد کنیم. این کارشناس رسمی آب افزود: 
سیالب ها که نعمت الهی هستند می توانند به فرصت 
برای ایجاد اشــتغال، توسعه کشــاورزی، افزایش 
آبدهی قنوات و تغذیه سفره های زیرزمینی تامین 
آب تبدیل شوند. وی معتقد است با همان الگوهایی 
 که نیاکان ما در این ســرزمین قنــات را احداث 
می کردند، می تــوان قنات جدید ایجاد کرد و در 
بســیاری از نقاط نیز قنات ها قابل احیا هســتند 
که درصــورت رفع موانع پیش روی این اقدامات، 
مشکل تامین آب در بســیاری از نقاط قابل حل 
شدن است. این کارشناس با انتقاد از تکیه صرف به 
رویکــرد حفر چاه طی دهه های اخیر برای تامین 
آب که تبعات آن دامنگیر کشور هم شده می گوید: 
متولیان آب اســتان از استان فاقد شناخت کافی و 
کامل علمی هســتند و مشکالت موجود در کشور 
نیز دلیل و استناد این سخن و وضعیت است. اینکه 
بیاییم فقط روش چاه زنی را وسیله ای برای تامین 
آب بــه کار گیریم، یعنــی بیگانگی و بی اطالعی 
نسبت به طبیعت، خراب کردن طبیعت، به استقبال 
فرونشســت و فروچاله رفتن که در سطح شهر و 

استان مظاهر آن را در نقاط مختلف می بینیم.

افت ساالنه ۶0 سانتیمتری سفره های زیرزمینی آب در کرمان

سید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها //سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
بوشــهر گفت: آخرین وضعیت رنگبندی کرونا در استان 
نشان می دهد ۷0 درصد شهرســتان ها در وضعیت آبی 

کرونایی قرار گرفته اند. 
  بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر حســن ملکی زاده اظهار 
کرد: اکنــون وضعیت رنگبندی کرونایی نشــان می دهد که 

شهرستان های بوشــهر، تنگستان، جم، دشتســتان، دشتی، 
عســلویه و کنگان در وضعیت آبی  و شهرستان های  دیلم، 
دیــر و گناوه در وضعیت زرد قرار دارنــد. وی بابیان اینکه 
هیچ شهرســتانی از استان بوشهر در وضعیت نارنجی و قرمز 
کرونایی قرار ندارند، اضافه کرد: از آغاز شیوع ویروس کرونا 
تاکنون  10۸ هزار و 514 نفر در اســتان بوشــهر به کرونا 

مبتال شــده اند و ۲۲۲6 نفر به علت ابتــالی به این ویروس 
جان خود را ازدســت داده اند. به گفته سرپرســت دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر، در 
حال حاضر ۳1 بیمار در بخش های کرونایی بیمارستان های 

استان بستری هستند. هفته گذشــته، شهرستان های بوشهر، 
دشتستان، دیر، دشــتی، دیلم، گناوه و تنگستان در وضعیت 
زرد و شهرســتان های جم ،عسلویه، کنگان در وضعیت آبی 

قرار قرار داشت.

۷۰درصد بوشهر در وضعیت آبی کرونا

رئیس دانشگاه خلیج فارس:

 فضا برای حمایت خیران بوشهری از 
آموزش عالی فراهم شود

ن سند مالکیت    آگهی فقدا
نظر به اینکه فضلیه نواصرناصری به استناد دو فقره استشهاد محلی در خصوص پالک 2020 فرعی 3- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده 
است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از اعیانی ششدانگ یک باب خانه در دفتر 171 صفحه 348 ذیل ثبت 32320 و سه دانگ دیگر مورد ثبت در دفتر 
68 صفحه 166 ذیل ثبت 13799 به نامش ثبت و که به ترتیب سند مالکیت به شماره چاپی 215360 سری الف / 80 و 207889سری ب به نامش صادر 
گردیده است که به علت جا به جایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد ماده 120 آیین نامه اصالحی 
و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم می شود هر کس مدعی انجام معامله نسب به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی 

مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . 1401/246 م / الف 
تاریخ انتشار : 28 / 06 /1401 

    محمد اسالمی موحد -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس 

سید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها //رئیس دانشگاه خلیج 
فارس گفت: مسئوالن استانی فضا را برای حضور خیران در کمک به 

بخش آموزش عالی فراهم کنند. 
 به گــزارش خبرنگار دریا، دکتر محمد مدرســی در جمع نمازگزاران 
جمعه بوشهر افزود: خیران نیک اندیش بوشهری در احداث خوابگاه های 
دانشــجویی و تجهیزات خوابگاهی همکاری کننــد و تا زمانی که این 
امکانات مورد اســتفاده قرار می گیرد باقیات صالحی برای آنها خواهد 
بود. وی ادامه داد: امسال پس از ۲و نیم سال همه گیری کرونا و آموزش 
غیر حضوری، کالس های درس این دانشگاه به صورت کامال حضوری 

آغاز شــده است و پس از این مدت وقفه مقدمات زیادی نیاز بود که با 
همه دشــواری ها فراهم شد.  مدرسی ادامه داد: دانشگاه خلیج فارس با 
۲50 عضو هیات علمی، به عنوان دانشــگاه جامع و مادر استان بوشهر، 
از مهر ماه جاری وارد دهه چهارم فعالیت خود می شود و این دهه، دهه 
بلوغ و نقش آفرینی آن در حل مسائل جامعه پیرامونی خود است.وی با 
اشاره به سخنان امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب، بیان کرد: دانشگاه 
محور همه تحوالت است و مسیر ایجاد تحول و توسعه در هر کشوری 
از تقویت دانشــگاه می گذرد. رئیس دانشــگاه خلیج فارس با تاسی از 
سخن امام علی )ع(؛ "العلم ســلطان"، اظهار کرد: جامعه ای که به علم 
و عالم توجه کند به همان نسبت از توسعه یافتگی برخوردار می شود و 
اگر کشور به دنبال اقتدار، استقالل و ثروت است باید دانشگاه را تقویت 
کند. وی گفت: با همت دولت برای توسعه و آبادانی ایران اسالمی امروز 

دانشگاه به عنوان مرکز علم و فناوری باید در محوریت قرار گیرد .

استاندار کرمان : 
شرکت های صنعتی معدنی یاریگر دانش آموزان نیازمند باشند

آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار کرمان گفت: توقع 
داریم شرکت ها مخصوصاً سه شرکت بزرگ معدنی استان 
همچنان که در امور خیر مشارکت دارند در این رویداد ملی 

نیز شرکت کنند و یاریگر دانش آموزان نیازمند باشند. 
 به گزارش خبرنگار دریا ، محمد مهدی فداکار استاندار کرمان 
با حضور در پایگاه شــور عاطفه هــا با بیان اینکه مردم ما 
مردم خیر و نیکوکاری هستند و انگیزه کار خیر فراوان دارند، 
گفت: کمیته امداد طرح های متنوعی را برای پاســخگویی 
به تنوع ســالیق در کار خیر انجام داده و طرح اکرام ایتام، 
ساخت مسکن برای محرومان، تامین جهیزیه برای زوج های 
 نیازمند از جمله این کارهای خیر است. به اعتقاد او، یکی از 

طرح های بزرگی که این نهاد هر ساله در آستانه بازگشایی 
مدارس اجرا می کند طرح ملی شور عاطفه ها برای حمایت 
از دانش آموزان نیازمند اســت که این اقدام کمیته امداد در 
برگزاری این مراســم بسیار ارزشمند است. استاندار کرمان 
بر لزوم مشارکت مدیران استان به ویژه مدیران شرکت های 
بزرگ صنعتی و معدنی در رویداد ملی شور عاطفه تاکید کرد 
و افزود: با توجه به افزایــش قیمتی که در کاالها از جمله 
لوازم التحریر صورت گرفتــه قطعا خانواده های زیادی در 
تامین لوازم التحریر فرزندان خود با مشکل مواجه هستند که 
خواهش می کنم همه با کمک های خود زمینه تحصیل دانش 

آموزان نیازمند را فراهم کنند.

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

ن سند مالکیت    آگهی فقدا
نظر به اینکه شهاب احمد یوسف به استناد دو فقره استشهاد محلی در خصوص پالک 276 فرعی 52- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده 
است که سند مالکیت 45 سهم مشاع از 5616 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نامش ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 036980 سری 
د/94 صادر گردیده است که به علت جا بجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا  باستناد ماده 120 آیین 
نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسب به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد 
بایستی از تاریخ انتشارآگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای 
مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد. 

1401/249 م / الف 
    محمد اسالمی موحد -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس تاریخ انتشار : 1401/06/28

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

ن سند مالکیت    آگهی فقدا
نضر به اینکه محمد رشیدی به استناد دو فقره استشهاد محلی در خصوص پالک 21455 فرعی 1- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده است 
که ســند مالکیت ششدانگ یک واحد تجاری به نامش ثبت و که سند مالکیت به شماره چاپی 324569 سری ب /1400 به نامش صادر گردیده است 
که به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل 
آن بدینوسیله اعالم می شود هر کس مدعی انجام معامله نسب به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور 

و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد 1401/250 م / الف 
تاریخ انتشار : 1401/06/28  

محمد اسالمی موحد -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مزایده ) نوبت اول (   
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی 9901274 ب در خصوص دعوی معظمه امیریان علیه مهدی صادقی زاده 
که محکوم به فروش خودرو گردیده است که در این راستا ملک مسکونی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .  شماره انتضامی : 541 ق 26 ایران 
 84 نوع پالک شخصی نوع : سواری سیستم : پژو تیپ 5 مدل : 99 رنگ سفید تعداد سیلندر 4 نوع سوخت : بنزین . تعداد چرخ: 4  ظرفیت  : 5 تعداد 
محور : 2 شــماره موتور 78479 شــماره شاسی 040046 .  وضعیت خودرو : خاموش . اتاق و بدنه : سالم . گیربکس : در حد مدل . شیشه ها : سالم 
. دیفرانســل : در حد مدل . صندلی و جلو داشــبرد : دارد . الســتیک ها : دارای اج . چراغ ها : دارد . آینه و برف پاک کن : دارد . مالحضات : از مورخ 

1399/12/24 در پارکینگ یاسر متوقف می باشد . قیمت پایه کارشناسی به ریال : 3/050/000/000ریال معادل سیصد و پنج میلیون تومان .
1- فروش نقدی اســت . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشــد . 2- کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده 

خریدار اســت 3- پیشــنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 
2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 4- اجرای احکام  در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 5 - مزایده در روز یکشنبه 
ساعت 11 مورخ 1401/07/10در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع غذایی شهید بهشتی بصورت حضوری 
بعمل می آید و برنده کسی است که باال ترین قیمت را پیشنهاد نماید . 6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید 
مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد 

شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .  

مجتبی عطایی زاده بندری - دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



در سال اول دولت سیزدهم صنعت گردشگری 
ایران جزو ۲۰ کشور جهان شد؛

 کسب رتبه ۱۹ صنعت گردشگری ایران
 در دنیا 

  سرویس گردشگری // شورای جهانی سفر و گردشگری 
ارزش صنعت گردشگری ایران در سال گذشته میالدی را 
4۸.1 میلیارد دالر برآورد کرد و ایران را در رتبه 19 جهان 
از این نظر قرار داد. شــورای جهانی سفر و گردشگری ۲0 
کشور نخســت دنیا از نظر بزرگی صنعت گردشگری خود 
در سال ۲0۲1 را معرفی کرده است.این شورا میزان کمک 
صنعت گردشگری کشورهای دنیا به تولید ناخالص داخلی 
آن ها طی ســال ۲0۲1 را بررسی کرده و ایران را باالتر از 
سوئیس در رتبه نوزدهم قرار داده است.این گزارش میزان 
کمک صنعت گردشگری ایران به تولید ناخالص داخلی طی 
سال ۲0۲1 را 4۸.1 میلیارد دالر برآورد کرده است که بیشتر 
از همه کشورهای دنیا منهای 1۸ کشور بوده است.آمریکا با 
صنعت گردشــگری 1۲۷1 میلیارد دالری در رتبه نخست 
این فهرســت و چین با ۸14 میلیارد دالر و آلمان با ۲51 
میلیارد دالر به ترتیب در رتبه های دوم و ســوم از این نظر 
قرار گرفته اند. کشورهای ژاپن، ایتالیا، هند، فرانسه، مکزیک، 
انگلیس، اسپانیا، برزیل، کانادا، استرالیا، هلند، روسیه، ترکیه، 
عربســتان، و کره جنوبی نیز رتبه های چهارم تا هجدهم را 
به خود اختصاص داده اند. ارزش صنعت گردشــگری کره 
جنوبی که یک پله باالتر از ایران قرار گرفته اســت 4۸.۸ 
میلیارد دالر برآورد شده است.سوئیس با صنعت گردشگری 
44.5 میلیارد دالری یک پله پایین تر از ایران و در رتبه ۲0 
جهان قرار گرفته است. ایران بر اساس آمار سال های ۲019 
و ۲0۲0 جزو فهرست ۲0 کشور نخست دنیا از نظر صنعت 
گردشــگری قرار نگرفته بود. بدین ترتیب در سال ۲0۲1 
بــا تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت رئیســی، 
ایران جزو ۲0 کشــور برتر جهان از لحاظ بزرگی صنعت 
گردشگری قرار گرفت.شورای جهانی سفر و گردشگری در 
بخش دیگری از گزارش خود میزان هزینه کرد گردشگران 
داخلی در هر کشــور را بررسی کرده و ایران را از این نظر 
در رتبه 16 جهان قرار داده است. بر اساس برآورد این نهاد 
بین المللی، گردشــگران ایرانی در سال ۲0۲1 بالغ بر ۳۳.۳ 
میلیارد دالر در کشور خود هزینه کرده اند که این رقم بیشتر 
از همه کشورهای دنیا به جز 15 کشور آمریکا، چین، آلمان، 
هند، ژاپن، مکزیک، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، برزیل، کانادا، 
هلند، اســپانیا، استرالیا و روسیه بوده است.میزان هزینه کرد 
گردشگران آمریکایی در کشورشان در سال ۲0۲1 بالغ بر 
۷۳1 میلیارد دالر بوده اســت. هزینه کرد گردشگران چینی 
 در کشورشــان طی این ســال نیز 45۸ میلیارد دالر و این 
رقم برای آلمانی ها ۲1۲ میلیارد دالر بوده است.به گزارش 
 ایرنا، ایران در سال ۲019 در رتبه 1۷ جهان از نظر هزینه

 کرد گردشــگران داخلی قرار گرفته بــود که بدین ترتیب 
 در ســال ۲0۲1 یک پله در رده بندی جهانی صعود داشته

 است.
لغو روادید ۱۴ روزه بین ایران و قزاقستان 
  سرویس گردشــگری // رئیس ســازمان فرهنگ و 
ارتباطات اســالمی گفت: با توجه به لغو روادید 14 روزه 
فی مابین ایران و قزاقســتان، امیدواریم ملت های ما بیشتر 
همدیگر را بشناسند. حجت االسالم والمسلمین محمدمهدی 
ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی که 
در رأس هیأتی عالی رتبه به منظور شرکت در هفتمین کنگره 
رهبران ادیان جهانی و سنتی به قزاقستان سفر کرده است، 
با دائورن آبایف وزیر فرهنگ و ورزش جمهوری قزاقستان 
دیدار و گفتگو کرد.ایمانی پور در سخنانی، از وزیر فرهنگ 
و ورزش قزاقستان به منظور برگزاری موفقیت آمیز کنگره 
رهبران ادیان جهانی و سنتی و افتتاح گوشه ایران در کتابخانه 
آکادمی ملی قزاقستان قدردانی کرد.رئیس سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی با اشــاره به برنامه مبادالت فرهنگی 
و ضرورت تقویت همکاری های فرهنگی و هنری بین دو 
کشور، گفت: با توجه به لغو روادید 14 روزه فی مابین دو 
کشور، امیدواریم ملت های ما بیشتر همدیگر را بشناسند و 
روابط فرهنگی خــود را تقویت کنند.وی ادامه داد: این مهم 
می تواند از طریق شرکت در رویداد های فرهنگی یکدیگر از 
جمله همایش ها، نمایشگاه های فرهنگی، هفته های فرهنگی، 
ساخت فیلم و مستند در خصوص فارابی و ... انجام شود.

حجت االسالم والمسلمین ایمانی پور در پایان سخنانش، از 
وزیر فرهنگ و ورزش قزاقستان برای سفر به ایران دعوت 
کرد و انجام این سفر را در گسترش سطح روابط فرهنگی دو 

کشور مؤثر دانست.
* اهمیت راهبردی روابط ایران و قزاقستان

  دائورن آبایف در این دیدار، با اشاره به همزیستی مسالمت 
آمیز پیروان ادیان مختلف در قزاقســتان، اظهار داشت: در 
کشــور ما، اقوام مختلف با اعتقادات دینی متفاوت زندگی 
می کننــد. آن ها نقش بزرگی در تقویت وحدت و برقراری 
صلح و روابط دوســتی در این کشور دارند.وزیر فرهنگ 
و ورزش جمهوری قزاقســتان از افتتاح مســجد عظیم 
»نورسلطان« در قزاقســتان خبر داد و گفت: این مسجد 
نزدیک به یک ماه پیش به عنوان بزرگترین مسجد آسیای 
مرکزی در پایتخت قزاقســتان افتتاح شد.دائورن آبایف با 
ابراز خرسندی از سفر رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی و هیأت ایرانی به قزاقستان، خاطرنشان کرد: روابط 
ایران و قزاقســتان در ابعاد مختلف دارای اهمیت است و 
در همین چارچوب دیدار هر چه زودتر و سریعتر مقامات 
بلندپایه دو کشور و انجام گفتگو بین آن ها در گسترش این 
روابط مثمرثمر خواهد بود.در این دیدار، حجت االســالم 
والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اســالمی، مجید صمدزاده صابر ســفیر جمهوری 
اسالمی ایران در قزاقستان و زهرا رشیدبیگی رئیس گروه 
گفت وگوی اسالم و مسیحیت ارتدکس و پروتستان مرکز 

گفت وگوی ادیان و فرهنگ ها حضور داشتند.

خبر
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گردشگری

سرویس گردشگری // جزیره هنگم یکی از 
نقاط دیدنی اســتان هرمزگان در جنوب ایران است . 
جزیره هنگام با آبادی های کوچک با وسعت حدود ۵0 
کیلومترمربع در جنوب جزیره قشم واقع شده و دارای 
معادن نمک و خاک و ســرب است . این جزیره ۶/۳۳ 
کیلومترمربع مســاحت دارد و به شکل مخروط ناقصی 
اســت که در کرانه های جنوبی جزیره قشم واقع شده 
است . فاصله آن تا بندرعباس حدود ۴۳ مایل دریایی 
و تا شهر قشــم حدود 29 مایل دریایی می باشد این 
جزیره ارتفاعات پست آهکی دارد و بلندترین نقطه آن 
کوه ناکس با 10۶ متر ارتفاع است . طوالنی ترین قطر آن 
از» روستای هنگام کهنه « تا » روستای هنگام جدید« 
9 کیلومتر اســت. این جزیره در موقعیت جغرافیایی 

E۵۵۵2۴۸ N2۶۳912 واقع است.
  تنها فعالیت اقتصادی در جزیره هنگام که اکثر اهالی 
به آن مشغولند ، ماهی گیری و صیادی است . از نقاط 
دیدنی جزیره تًا سیسات بندری انگلیسی ها است .  
صید کوسه در اطراف جزیره یکی از فعالیتهای مردم 
منطقه به شمار می رود. همچنین سواحل مرجانی ، 
خاکی حاوی آهن ، الک پشــتهای بزرگ و زیبا و 
دلفین های بســیار زیبای دریایی ، سواحل زیبای 
صخره ای و شــنی ، آکواریم های طبیعی و آهوان 
 از جاذبه های توریســتی جزیره هنگام محسوب 
 می شــود .تأسیســات بنــدری انگلیســی ها از 
دیدنی های بســیار جالب جزیره است و تماشای 
دســته های دلفین اطــراف جزیــره از مهیج ترین 
تفریحات مسافران جزیره است. شنا و غواصی در 
ســواحل جزیره و تماشای الکپشت های دریایی، 
سواحل زیبای صخره ای و شنی هم که جای خود را 
دارد. تنها پارک کروکودیل کشور از دیگر جاذبه های 
داخل جزیره هنگام محســوب می شــوند. پارک 
کروکودیل » نوپک « مهم ترین مرکز گردشــگری 
ساخته شــده در این جزیره دیدنی و اولین مزرعه 

پرورش کروکودیل کشور است.
   در نزدیکــی پــارک کمپینــگ دائمــی برای 
فراهم شدن امکان اقامت طبیعت گردان وجود دارد. 
آب تنــی در آب های نیلگون خلیج فارس را که به 
خاطر مرجانی بودن در این منطقه بســیار شفاف 
است را از دست ندهید. آب کشی از چاه آب میان 
 نخلستان جزیره را هم حتما تجربه کنید. از تماشای 

ماهی های آکواریومی گوشــتخوار نیز لذت ببرید. 
 چیزی که دریــای جنوب را متمایزترمی ســازد 
صخره های سنگی طبیعی در مجادله ی همیشگی 

با امواج دریاست.
  دیدنیهای جزیره

 ساحل نقره ای جزیره هنگام
   ســاحل نقــره ای جزیــره هنــگام، جایی که 
 خاک ساحلش زیر اشــعه های نورانی خورشید 
 مــی درخشــد، رنگ نقــره ای بــراق را مدیون 
فلس های خرده شــده ی فراوان ماهی درساحل 
است . از نزدیک آدم فکر میکند هزاران شیشه اکلیل 

نقره ای را در ساحل شکسته اند.
 جاذبه روستای قدیم و جدید هنگام

  جزیره هنگام ســه روستا دارد به نام های هنگام 
 قدیم، هنگام نو و غیل. این روســتاها به وســیله 
جاده های شوســه به یکدیگر مرتبط اند. روستای 
 هنگام نو شــنی می باشــد و بــرای پهلو گرفتن 
 قایق ها مناســب اســت. این روســتا شــامل 
 تاسیســات اسکله، پاســگاه انتظامی، کارخانه ی 
آب شیرین کن، دفتر پست و مدرسه است. روستای 
غیل بین ۲ روستای نو و قدیم هنگام قرار دارد. این 
روستا به دلیل واقع شدن در گودی، آب بسیاری 

را در خود جمع مــی کند که به همین دلیل نام این 
روستا را به زبان محلی، غیل گذاشته اند. روستای 
قدیم هم که نسبت به دو روستای دیگر کم جمعیت 
تر می باشد، در فاصله ی 4 کیلومتری از آنها قرار 
دارد و اکثر خانه هایش خالی از ســکنه می باشد. 
شغل اصلی اهالی روستای قدیم هنگام، ماهی گیری 

به ویژه صید کوسه است.
 جاذبه تاسیسات بندری انگلیسی ها

  انگلیســی ها در زمان حکومت قاجار، با ساختن 
خانه ها و تاسیســاتی نظیر انبــار ذغال، تلگراف 
خانــه و غیره در این جزیره نفــوذ کردند. به دلیل 
موقعیت مهم جغرافیایی، انگلیسی ها بسیار به این 
جزیره در گذشته توجه داشــته اند. لذا تاسیسات 
بندری، دریانوردی و ساختمان های متعددی در آن 
 ایجاد نمودند و از همان محل بر خط کشــتی رانی 
خلیج فارس نظارت داشتند. آنها در سال 1904 خط 
تلگرافی از جاسک به هنگام احداث کردند. به اعتقاد 
انگلیســی ها، این جزیره با داشتن سواحل عمیق 
 و مناســب برای لنگر انداختن کشتی ها و داشتن 
 چاه هــای آب، همچنین به دلیل واقع شــدن در 
منطقه ی اســتراتژیک نظامی، دارای اهمیت بسیار 

بوده است.

  جاذبه سنگ مادر و دختر
   در نزدیکــی روســتای غیل در جزیــره هنگام، 
ســنگ هایی قرار دارد که شبیه انسان می باشد. به 
اعتقاد مردم این روســتا، سنگ ها متعلق به مادر و 
دخترش می باشد که به هنگام فرار از زورگویان در 
زمان قدیم، دست دعا به سوی خداوند بلند کردند و 
از او نجات خواســتند. خداوند هم آنها را به سنگ 

تبدیل کرد و به این وسیله آنها را نجات داد.
 جاذبه کوه و خاک های قرمز

  در جزیره هنگام کوه ها و خاک های قرمز رنگی 
وجود دارد که به گلک معروف اســت. از این خاک 
قرمز در صنعت ســنگ های تزئینی برای ساخت 
ساختمان ها استفاده می شود. همچنین کاربرد دیگر 
خاک قرمز یا گلک این اســت که مردم این منطقه، 
برای تهیه نوعی سس که به سوراخ معروف است، از 
آن استفاده می کنند. در مناطق مرکزی جزیره، خاک 
قرمز برای ساخت و ساز اسکله و سایر تاسیسات 

مورد نیاز هم کاربرد دارد.
 جاذبه پارک کروکودیل نوپک

  پرورش کروکودیل یکــی از انواع پرورش جانوران 
در جهان است که همانند ســایر پرورش ها با هدف 
بهره برداری اقتصادی، همراه با حفظ محیط زیســت 
صــورت می گیرد. در کشــور ما نیز در ســال های 
 اخیر، بررســی های علمی و کارشناسی الزم توسط 
ســازمان های ذیربط نظیر شــیالت، محیط زیست و 
دامپزشکی انجام شده و راه کارهای مناسب بهره برداری 
از این صنعت تدوین شده است. در این راستا، شرکت 
نوپک پس از پیگیری و طی مراحل بررسی کارشناسی 
از ســازمان های متولی امر و ناظر، مجوزهای الزم را 
جهت پرورش کروکودیل در جزیره هنگام را اخذ نموده 
اســت. پارک نوپک اولین پارک در ایران می باشد که 
محیطی را بــرای پرورش کروکودیل ها در نظر گرفته 
و با توجه به شــرایط اقلیمی منطقه ، سعی دارد تا این 
جزیره را به یکی از قطب های صنعت جدید در کشور 
تبدیل نماید.برای رفتن به جزیره هنگام باید از راه کناره 
جنوبی جزیره قشم به سمت روستای شیب دراز رفت 
و از آن جا قایق ها به صورت دربست شما را به گشت 

دور و داخل جزیره می برند.

جـزیره 

سرویس گردشگری // هر کس یک بار مسحور افسون کویر شود، 
تا پایان عمر رهایش نخواهد کــرد.« این جمله معروف را دکتر 
»آلفونس گابریل« جغرافیدان و جهانگرد فقید اتریشی گفته است. 
او سفرهایی به کویرهای ایران داشته و معروف ترین سفرنامه اش، 

با عنوان »عبور از صحاری ایران« به چاپ رسیده است.
بافق شهرســتانی کویری در استان یزد است که در جنوب 
شرقی شهر یزد واقع شده است. آب و هوای این شهرستان 
تابع اقلیم کویری اســت و در تابستان گرم و سوزان و در 
زمستان خشک و سرد است. حسب فراخور منطقه ای که 
شهرستان در آن قرار گرفته دشت های کویری در آن بوجود 

آمده اند که به معرفی چند نمونه از آنها می پردازیم.
 ریگ صادق آباد

 E5519 N۳145 ریگ صادق آباد در موقعیت جغرافیایی
در استان یزد واقع اســت. این ریگزار در جنوب نمکزار 
یا کویر بافق و در شــمال روســتای صادق آباد در پانزده 
کیلومتری شمال شهرســتان بافق واقع شده است. ریگزار 
شکلی شــبیه به لوزی دارد و گستره آن شمالی - جنوبی 
اســت. قطر بزرگ آن پنج کیلومتر و قطر کوچک آن در 
حدود چهار کیلومتر اســت. تپه ها فاقد جهت مشــخص 
هستند. در مرکز ریگزار تپه های ماسه ای ستاره ای قابل 
مشاهده اســت. ارتفاع متوسط ریگزار از سطح دریا 951 
متر اســت. تپه ها در حاشیه مرکز دارای بیشینه ارتفاع ده 
تا پانزده متر هستند که با حرکت به سمت مرکز و تپه های 
ســتاره ای آن، این ارتفاع تا ۳5 متر افزایش می یابد.این 
ریگزار در شمال به روســتای حسن آباد و در جنوب به 
روستای صادق آباد بافق محدود میگردد. این جاذبه تا چند 
ســال پیش ناشناخته بود ولی چند ســالی است که به آن 
بیشتر اهمیت داده شده و سعی در شناساندن آن به دیگران 
شده است ولی هنوز فاقد امکانات کافی است. اخیرا اهالی 
روســتا یک کمپینگ تفریحی تاسیس کرده اند که در ایام 
تعطیل خدماتی مثل پیست شترســواری، موتورسواری، 
کویرنوردی،پرواز با چتر پاراســل، والیبال ساحلی، حمام 
آفتاب، زمین بدمینتون و میزبانی از اردوهای دانش آموزی 
 و برگــزاری اردوهای خانوادگی و ریــگ نوردی را ارائه 
می دهد.پوشش گیاهی در ریگزار صادق آباد بسیار ضعیف 
و عمدتا از گیاهان ماسه پسند هستند. از گیاهان این منطقه 
می توان به بوته های نسی و به ندرت اسکنبیل اشاره کرد. 
در مرز ریگزار و نمکزارهای حاشیه آن درختچه های گز 

نیز وجود دارد.
 دسترسی

دسترســی به این منطقه از طریق شهرســتان بافق، جاده 
آســفالته روســتای صادق آباد واقع در شمال شهرستان 

امکانپذیر است.
 کویر درانجیر

قسمتهای وسیعی از شمال، شرق و غرب شهرستان بافق را 
باتالقها، نمکزارها و کویر های متعدد تشکیل می دهد که 

کویر بزرگ دره انجیردر شمال شهر بافق از آن جمله است.
کویر بافق در فرو رفتگی شرق یزد که در واقع فرورفتگی 
اصلی کویر یزد است، قرار گرفته است. رودخانه  های اصلی 
این کویر به بخش جنوبی وارد شده و مخروط افکنه  های 
حاشیه  ای و معموالً ســفید رنگ اطراف این کویر نشان 
دهنده شــوری قابل توجه زمینهای اطراف این کویر می  
باشــد. طول کویر بافق در حدود ۷5 کیلومتر و عرض آن 
در حدود ۲0 کیلومتر بوده و مســاحت آن در حدود ۷50 
کیلومتر مربع می  باشد. 60درصد این کویر را زمینهای رسی 
و  40درصد از آن را نمکزار وسیع پوشانده است. زمینهای 
رسی بخش جنوب و شمال غرب این کویر را پوشانده  اند.

رودخانه  های جنوبی باعث تراکم زیاد گیاهان شور زیست 

در قسمت جنوبی این کویر شده  اند، در حالیکه در قسمت  
های شمالی یا نزدیک سطح نمکزار به علت افزایش شوری 
زمین، گیاهی مشــاهده نمی  شــود. نمکزار که در قسمت 
شمالی کویر قرار گرفته تقریبًا تمام عرض کویر را از شرق 
به غرب قطع کرده است. سطح این نمکزار را لکه  های هم  
مرکزی همراه با حوزه  های کوچک باتالقی پوشانده که در 
بعضی نقاط این پوشش نمکی تازه است. با توجه به اینکه 
لبه  های این قشر نمکی بطور موضعی شکسته یا اینکه به 
طرف باال برگشــته، می  توان تصور نمود که نمکزار فعلی 
بر روی ســطح آب فوق العاده کم عمقی شناور بوده یا بر 
روی لجن اشــباع شده ای بستر گرفته است. به همین دلیل 
، رانندگی بر روی این کویر بشــدت خطرناک و در بعضی 

قسمت  ها غیرممکن است.
 پوشش گیاهی

در داخل کویر درانجیر هیچ گونه گیاهی دیده نمیشــود. 
تنها در حاشیه کویر گیاهان هالوفیت و شور پسند همچون 
اشنان و گز قابل مشاهده هستند. در خارج از منطقه کویر 

در زمینهایی که شوری خاک اندکی کاهش یافته می توان 
گیاهانی از قبیل تاغ، گون، اســفناج وحشــی، تره تیزک، 
کاکوتی، فرفیون، گل گندم، شــقایق کوهی، انغوزه، زنبق 
صحرایی، ملیکا، خارشتر، کاله میرحسن، کاروانکش، افدرا، 
اســکنبیل، تاغ، قیچ، پرند، گز، گل کتانی، بابونه ای، شب 
بوی صحرایی، تلخک، اسفند ، علف شور، کلپوره، شیرینک 
را مشاهده کرد.در حاشیه نمکزار گونه های مختلف گیاهی 
انجیر وحشــی، درمنه، رندک، بهوه شور، اشنان، آویشن، 
عجوه، اردلک، سمیسک، گون، بادام کوهی، بنه، قیچ، تاغ، 
گز، خارشتر، اسپند، تلخه بیان، کاله میرحسن و اسکنبیل 

می باشد.

 حیات وحش
به دلیل شوری خاک، ضعف پوشش گیاهی 
و نبود چشــمه های آب شیرین، هیچگونه حیات وحشی 
برای این منطقه قابل تصور نیســت اما در حاشیه نمکزار 
پستاندارنی شامل: یوزپلنگ، پلنگ، جبیر، قوچ و میش، 
کل و بز، کفتار، کاراکال، گربه وحشــی، خرگوش، روباه 
معمولی و انواع جوندگان زندگی میکنند.کبک، تیهو، باقرقره 
شکم سیاه، سنگ چشم خاکستری، چکاوک بیابانی، زاغ 
بور، دلیجه، دودوک و انواع مختلفی از پرندگان شکاری و 
گنجشک سانان نیز از مهمترین پرندگان این منطقه هستند.

الک پشت مهمیز دار، بزمجه بیابانی، سوسمار خار دم ایرانی 
و آگامای چابک از جمله خزندگان پناهگاه حیات وحش 

دره انجیر بشمار می روند.
 دسترسی

مسیر یزد به بافق از قسمت جنوبی این کویر عبور می کند.
مسیر دیگر مسیر آسفالته بافق به حسن آباد است که پس از 
حسن آباد مسیر خاکی می شود و به خرانق منتهی می گردد 

. این مسیر از حاشیه شرقی کویر عبور می کند.

 براریگ بافق
این جاذبه طبیعی  شــامل تلماسه ها و تپه های شن روان 
با وســعت زیاد است. چنانچه از گذشتگان نقل شده، شن 
های روان تا ورودی شهر که امروز منطقه ای مسکونی شده 
ادامه داشته و همین شن های روان امروزه تپه های دیدنی 
را در جاده روســتای قطرم و دهستان مبارکه و حسن آباد 
به وجود آورده که بســیار دیدنی است و جلوه خاصی به 
کویر بخشیده است.از حاشیه کناری دشت یزد تا کفه بافق 
منطقه کویری با بیابانهای لخت و تپه های درهم ریخته و 
تحت تأثیر شــنهای روان قرار دارد که با توجه به باتالق 
نمک شمال شــهر بافق، تثبیت شنهای روان کاری دشوار 
اســت. مسافران و گردشگرانی که قصد سفر به این مناطق 
را دارند باید از پیشروی در حوزه باتالقها خود داری کنند. 
در مناطق باتالقی، نمکزار و کویری شمال بافق هیچگونه 
امکانات رفاهی و خدماتی وجود ندارد، لذا توصیه می شود 
میهمانانی که قصد سفر به این مناطق و دیدن زیبایی های 
کویر را دارند با امکانات و تجهیزات کامل راهی این خطه 

شوند.
 کویر مغستان )ریگ زرین(

این کویر در چهل کیلومتری شمال کویر بافق )دره انجیر( 
و در شمال غربی روستای ساغند و جنوب روستای بیاضه 
قرار دارد. قسمت جنوب غربی این کویر را گنبد های نمکی 
پوشانده است. این کویر توسط ارتفاعاتی که از میانه آن را 
قطع می کنند به دوقسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده است. 
در قســمت شمالی که ۳00 کیلومتر مربع وسعت و شکلی 
شبیه مثلث دارد، تپه های ماســه ای قرار گرفته و سیزده 
درصــد آن را حوزه خیس باتالقی فرا گرفته اســت. آب 
زیر زمینی در این منطقه باال بوده و وجود گیاهان فرآتیک 
نشان دهنده شوری اندک خاک در این منطقه است. قسمت 
جنوبی نیز ۲۸0 کیلومتر مربع وســعت دارد و پنجاه و پنج 
درصد آن را حوزه خیس باتالقی فرا گرفته است. بهترین 

فصل برای رفتن به این کویر، بهار است.
 ریگزار پتکستان

ریگزار پتکستان واقع در 6 کیلومتری روستای مبارکه نیز از 
زیباترین مناظر و موقعیت های گردشکری بافق به حساب 
می آید، که کمپ کویرنوردی نیز با ارائه خدماتی مثل اسب 
سواری، شتر سواری، سافاری، موتور چهار چرخ و ... در 

آن دایر است.
 توصیه هایی به مسافران

1- به گردشگرانی که قصد ســفر به مناطق کویری بافق 
را دارند توصیه می شــود از پیشروی در حوزه باتالق ها 
جدا خودداری کنند.۲- در مناطق باتالقی، کویری و نمکزار 
شــمال بافق هیچ گونه امکانات رفاهی و خدماتی وجود 
ندارد، لذا برای ورود بــه این مناطق و دیدن زیبایی های 

کویر، با امکانات و تجهیزات کامل وارد منطقه شوند.

کـویــرهای بـافـق 

هنـگام 
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مادرم در حالی بعد از طالق سرپرستی من و خواهر و برادرم را به عهده گرفت که خودش نیز 
دچار مشکالت عاطفی و اقتصادی شدیدی بود به همین دلیل وقتی فهمیدم به عقد موقت 

یک پسر مجرد درآمده است دیگر طاقت نیاوردم و. ..
  این ها بخشی از اظهارات دختر 15 ساله ای است که به دلیل عوارض شدید و مسمومیت ناشی 
از مصرف مشروبات الکلی در یکی از بیمارستان های مشهد بستری شده بود. این دختر نوجوان 
که با تالش پزشکان از مرگ نجات یافته بود پس از انتقال به مقر انتظامی به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: از روزی که دست راست و چپم را شناختم شاهد درگیری های پدر 
و مادرم بودم که مدام با یکدیگر جنگ و جدال داشــتند به همین دلیل هیچ گاه در زندگی ام 
طعم محبت را نچشیدم یا دســت نوازش پدر و مادرم را بر سرم احساس نکردم.خالصه این 
ناســازگاری ها و توهین و فحاشی ها به جایی رسید که پنج سال قبل باالخره پدر و مادرم از 
یکدیگر طالق گرفتند اما قاضی دادگاه سرپرستی من و خواهر و برادرم را به مادرم سپرد چرا 
که پدرم اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشت و تنها به فکر خودش بود باالخره پدرم به دنبال 
سرنوشت خودش رفت و مادرم که اهل تهران بود بعد از این ماجرا تصمیم گرفت نزد خانواده اش 
برود و در تهران زندگی کند ولی پدر بزرگم آب پاکی را روی دستانش ریخت و به مادرم گفت 
حق نداری فرزندان سیاوش را به منزل ما بیاوری اگر دوست داری در کنار ما زندگی کنی باید 
فرزندانت را به خانواده سیاوش )پدرم( بسپاری اما مادرم که برای به دست آوردن سرپرستی ما 
تالش زیادی کرده بود نمی توانست جگرگوشه هایش را در مشهد رها کند و خودش به تهران 
برود به همین دلیل تصمیمش را تغییر داد و خانه ای را در مشهد اجاره کرد.او با سرمایه اندکی که 
داشت و اندک مبلغی که پدرم به عنوان نفقه می پرداخت مخارج زندگی را تامین می کرد اما با آن 
که خواهر و برادرم از من کوچک تر بودند و در مقطع ابتدایی تحصیل می کردند باز هم روزگارمان 
به سختی می گذشت در این شرایط بود که سال گذشته به طور اتفاقی متوجه شدم مادرم به عقد 
موقت پســر مجردی در آمده است آن روز روح و روانم به هم ریخت و بسیار عصبانی شدم 
چرا که مادرم در این تماس تلفنی به همسرش یادآوری می کرد که عصر هنگام، بچه ها به دیدار 
پدرشان می روند و از او می خواست فهرست مواد غذایی را در مسیر خریداری کند این ماجرا 
مرا دگرگون کرد تا جایی که برای اولین بار از خانه فرار کردم و سه شب در پارک ها و کوچه 
و خیابان سرگردان بودم ولی در همین چند روز آن چنان دلم برای خواهر و برادرم تنگ شد و 
نگرانی و غصه های مادرم مقابل چشمانم قرار گرفت که به ناچار به خانه بازگشتم. آن شب وقتی 
به مادرم اعتراض کردم که چرا با یک پسر مجرد ازدواج کرده است او فقط اشک ریخت و گفت: 
به دلیل آن که سایه مردی باالی سرم باشد من هم در زندگی هیچ مهر و عاطفه ای ندیدم چرا 
که برای فرار از مشکالت زندگی در خانه پدرم با سیاوش ازدواج کردم که او هم سرنوشت مرا 
در مسیر تباهی قرار داد و حاال دوست دارم همدمی را در کنار خودم داشته باشم و. .. اما برای 
من در این سن و سال این حرف ها قابل تحمل نبود و نمی توانستم این جمالت را درک کنم. این 
ماجراها به سردی روابط عاطفی بین من و مادرم منجر شد تا جایی که دوباره از خانه فرار کردم 
تا به قول خودم به  دنبال سرنوشت و رویاهای خودم بروم همان شب اول به یکی از پارک های 
معروف مشــهد رفتم و در آن جا با چند دختر و پسر جوان آشنا شدم که شرایطی همانند من  
 داشتند و سرگذشــت و زندگی های ما به یکدیگر شبیه بود. آن شب یکی از همان نوجوانان 
پارک نشــین به من پناه داد و مرا به پاتوق خودشان برد. آن جا برای اولین بار سیگاری را به 
دستم دادند تا به قول معروف آرامش خاطر پیدا کنم و اعصابم از این همه درگیری برای لحظاتی 
رها شود.حاال حدود دو هفته از  ماجرای فرارم می گذشت که شبی آن ها بساط مشروب خوری 
به راه انداختند و مرا هم ترغیب به مصرف کردند تا به خیال خودمان غم دنیا را فراموش کنیم! 
ولی من که از فرجام این گونه خالفکاری ها اطالعی نداشتم بعد از مصرف مقداری از مشروبات 
الکلی دچار مسمومیت شدید شدم تا جایی که دیگر بیهوش بودم و چیزی نمی فهمیدم دوستانم از 
ترس این که من مرده ام، با اورژانس تماس گرفته بودند و من بعد از چند ساعت زمانی به خود 
آمدم که روی تخت بیمارستان قرار داشتم طولی نکشید که نیروهای انتظامی به سراغم آمدند و 

مرا به کالنتری انتقال دادند.حاال هم از رفتار اشتباهم بسیار پشیمانم و. ...

ماجرای دختری در النه مرگ! 
در امتداد تاریکی

جهان
۸ کشته در پی وقوع سیل در مرکز ایتالیا

  مقامات ایتالیا اعالم کردند که دســت کم هشــت نفر بر اثر 
بارندگی های شدید و وقوع سیل در »مارکه«، منطقه مرکزی این 
کشور جان خود را از دست داده اند. مقامات ایتالیا همچنین اظهار 
کردند که چهار تن دیگر نیز همچنان مفقود هســتند و عملیات 
 جســتجو ادامه دارد.حدود 400 میلی متر باران در عرض دو تا 
ســه ســاعت بارید و  منجر به آبگرفتگی معابر در خیابان های 
چندین شــهر اطراف »آنکونا«، مرکز مارکه شد.یکی از مقامات 
ایتالیا در این باره گفت: این بارندگی شدید و سیل مانند یک زلزله 
بود.تصاویر منتشر شده از محل وقوع حادثه، نیروهای امدادی را 
نشان می دهد که با قایق در حال تخلیه افراد از مناطق سیل زده 
هســتند.، به گفته مقامات ایتالیا، پیش از این هشدار عادی برای 
بارندگی ها صادر شــده بود، با این حال این مقدار بارندگی قابل 

انتظار نبوده است.
وقوع حریق در یک برج اداری در » هونان « چین

  رســانه های دولتی چین از وقوع حریق گســترده در یک 
ساختمان بلندمرتبه اداری در شهر »چانگشا«، مرکز استان هونان 
این کشــور خبر دادند. این حریق ده ها طبقه از این ســاختمان 
بلندمرتبه با ارتفاع بیش از ۲00 متر را در برگرفت و دود غلیظی 
ناشی از وقوع آن در محل حادثه دیده می شد.همچنین خبرگزاری 
رویترز گزارش داد که این آتش سوزی در حال حاضر مهار شده 
با این حال تاکنون گزارشی از تلفات یا مصدومیت احتمالی ناشی 
از این حادثه منتشر نشده است.جزییات بیشتری از این حادثه و 

علت وقوع آن در دست نیست.
ازدحام جمعیت در گواتماال ۹ کشته برجا گذاشت

  بر اثر ازدحام جمعیت طی جشــن روز استقالل گواتماال در 
شهر »کویتزالتنانگو« در این کشور 9 نفر کشته و حدود ۲0 نفر 
دیگر نیز زخمی شدند. در پی وقوع این حادثه نیروهای امدادی 
گواتماال به محل حادثه اعزام شــدند که به گفته آن ها 9 تن در 
صحنه حادثه جان باخته و حدود ۲0 نفر دیگر نیز زخمی شدند.

این حادثه در یکی از خروجی های محوطه برگزاری جشن در 
فضای باز رخ داده و مقامات گواتماال در حال بررسی علل وقوع 
آن هســتند.15 ســپتامبر مصادف با دویست و یکمین سالگرد 
استقالل کاستاریکا، السالوادور، گواتماال، هندوراس و نیکاراگوئه 
از اسپانیا است.بنابراعالم مطبوعات محلی و دستگاه های امداد و 
نجات، هنگامی که هزاران نفر تالش می کردند پس از پایان جشن 

محل را ترک کنند، قربانیان زیر دست و پا کشته شدند.

گروه حوادث// پســر جوانی که پس از شنیدن 
جواب منفی از زن مورد عالقه اش او را با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رســانده بود، در شعبه دهم 

دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.
  رسیدگی به این پرونده از ۲4 شهریور سال 99 با 
گزارش یــک درگیری خونین در محدوده دریاچه 
خلیج فارس در غرب تهران آغاز شــد. پس از آن 
مأموران کالنتری 154 چیتگر به محل اعزام شدند و 
مشخص شد پسر جوانی با 1۳ ضربه چاقو، زنی به 
نام سحر را مجروح کرده است. شاهدان در توضیح 
این ماجرا به مأموران گفتند: دقایقی پیش زن جوانی 
تاکسی گرفته بود و قصد سوار شدن داشت که پسر 
جوانی مانع او شــد و پس از یک درگیری لفظی 
با چاقو به جانش افتــاد و با 1۳ ضربه او را نقش 
بر زمین کرد و بعد هم از محل متواری شــد. دختر 
جوان خون آلود روی زمین افتاده بود و شــاهدان 
اورژانــس را خبر کردند. دقایقــی بعد آمبوالنس 

در محل حاضر و زن جوان به بیمارســتانی حوالی 
دریاچه منتقل شد. درحالی که تالش پزشکان برای 
نجات وی ادامه داشت، اما به علت شدت جراحات 
وارده و خونریزی شدید جان باخت.به این ترتیب 
با دستور بازپرس ویژه قتل شناسایی و دستگیری 
عامل جنایت در دســتور کار مأموران پلیس قرار 
گرفت.مأموران در تحقیقات اولیه پی بردند، ضارب 
پســر جوانی به نام کریم ساکن یکی از روستاهای 
اطراف تهران بوده که به سحر عالقه مند شده و پس 
از جواب منفی مقتول، وی را به قتل رسانده است.

در ادامــه تحقیقات وقتی که مأموران به یک قدمی 
متهم رسیده بودند معلوم شد که کریم به طور مخفیانه 

به کشور ترکیه گریخته است.
  تالش ها برای بازداشت و استرداد متهم ادامه داشت 
تا اینکه چند ماه بعد متهم در حالی که فکر می کرد 
دیگر خطری او را تهدید نمی کند از ترکیه بازگشت 
اما از سوی پلیس دستگیر شد.کریم پس از بازداشت 
و در بازجویی های اولیه منکر اتهام قتل شد اما در 
حالی که تالش داشت با قصه پردازی مسیر تحقیقات 
را منحرف کند وقتی در برابر مســتندات و شواهد 
ماجرا قرار گرفت در نهایت لب به اعتراف گشــود 
و گفت: به خاطر عالقه ام به ســحر و جواب منفی 
او بــه درخواســت ازدواجم او را بــا چاقو زدم.

بــا اعتراف صریح متهم و تکمیل تحقیقات، پرونده 
برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد.در ابتدای جلسه اولیای دم مقتول 

درخواست قصاص کردند. سپس کریم به اتهام قتل 
عمد به جایگاه رفت و گفت: من و ســحر چند ماه 
پیش از حادثه در فضای مجازی با هم آشنا شدیم و 
پس از چند هفته با اینکه متوجه شدم او مطلقه است 
و فرزندی هم دارد اما به او عالقه مند شدم و تصمیم 
گرفتم که باهم ازدواج کنیم. اما برایش شرط گذاشتم 
که وقتی به من جواب مثبت داد زندگی سابقش را 
رها کند و سحر هم پذیرفت. روز حادثه به دریاچه 
خلیج فارس رفتیم و شــام خوردیم. در حین شام 
خوردن متوجه تغییر رفتار سحر شدم به گونه ای که 

احساس نگرانی کردم. 
  تا اینکه از رستوران خارج شدیم و قصد داشتیم به 
خانه برگردیم که سحر بدون مقدمه گفت از ازدواج 
با من منصرف شده اســت. با شنیدن حرف هایش 
ناراحت شــدم و از او خواستم تا علت این کار را 
توضیح بدهد. اما سحر به من توهین کرد و بعد هم 
تاکسی گرفت و قصد داشت به خانه اش برگردد که 
من عصبانی شدم و با چاقویی که در جیبم بود چند 
ضربه بــه او زدم و بعد هم از ترس فرار کردم.متهم 
در پایان اظهار داشت: نمی دانم چرا آن روز چنین 
واکنشی نشان دادم. من به سحر عالقه مند بودم و دلم 
می خواست که با او زندگی کنم. شاید حرف های او 
باعث شــد که فکر کنم دیگر زندگی ام تمام شده و 
باید کاری بکنم. اما حاال بشــدت پشیمانم.پس از 
اظهارات متهم و وکیل او قضات برای صدور حکم 

وارد شور شدند. 

جنایت به خاطر جواب منفی در ازدواج

گروه حوادث// دادســتان عمومی  و 
انقالب مرکز اســتان فارس از ورود 
دســتگاه قضا به ماجرای حمله مرد 
شرور به حاضران در مراسم دعای ندبه 
مسجد حاج عباس در خیابان حافظ 

شیراز خبر داد.
  حوالی ســاعت 9 صبــح جمعه ۲5 
شــهریور فردی در مسجد حاج عباس 
شیراز به شهروندان حاضر در مسجد که 
سرگرم قرائت دعای ندبه بودند حمله ور 
شد و بنا به اعالم مرجع قضایی، 9 نفر را 
مجروح کرد.یکی از شاهدان این ماجرا 
گفت: در مراسم دعای ندبه ناگهان فردی 
تنومند ایستاد و با صدایی بلند گفت که 
برای هدایت مردم آمده است.یکی دیگر 

از نمازگزاران مسجد نیز اظهار داشت: 
زمانی که دعای ندبه تمام شــد، آن فرد 
چاقویی را از داخل آبدارخانه مســجد 
برداشت و شهروندان حاضر را مجروح 
کرد و پس از بازداشت گفت به من الهام 

شده بود که به مردم حمله کنم!
  در گزارش روابط عمومی دادگستری 
کل استان فارس نیز آمده است: پس از 
برگزاری دعای ندبه در مســجد حاج 
عباس شیراز یکی از حاضران در مسجد 
با استفاده از کارد موجود در آبدارخانه 
مسجد اقدام به حمله و مصدومیت 9 نفر 
از نمازگزاران کرد.دادســتان عمومی و 
انقالب مرکز استان فارس نیز از تشکیل 
تیم مشــترک انتظامی و امنیتی تحت 

نظارت سرپرســت دادسرای جنایی و 
جرایم امنیتی شیراز در راستای بررسی 
ابعاد این حادثه خبر داد.ســید مصطفی 
بحرینی با بیان اینکــه از لحظه وقوع 
حادثه یکی از معاونین دادســتان مرکز 
استان در مسجد حاضر شد، گفت: فرد 
ضارب دستگیر شده و پس از تشکیل 
پرونده و ارجاع به بازپرس شــعبه دهم 
دادسرای جنایی  و جرایم امنیتی شیراز 
جهت تحقیقات به تیم مشــترک پلیس 
اطالعات و آگاهی استان تحویل شده 
اســت.  وی افزود: پس از حضور مقام 
قضایی در بیمارستان و بررسی وضعیت 
مصدومان حادثه، مسئوالن بیمارستان از 
مساعد بودن حال هر 9 مصدوم حادثه 

خبر دادند. هویت ضارب مشخص شده 
و تحقیقات در خصوص انگیزه ارتکاب 
این اقدام مجرمانه توسط متهم در حال 

بررسی است.
   سرهنگ شــجاعی فرمانده انتظامی 
شهرستان شــیراز نیز گفت: ساعت 9 
صبح جمعه به دنبال تماس شهروندان با 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر 
مجروح شدن چند نفر شهروند شیرازی 
توســط یک فرد در یکی از مســاجد 
شــیراز، مأموران انتظامی برای بررسی 
موضوع به محل اعزام شــدند. متهم با 
تالش مأمــوران کالنتری ۳4 جام جم 
دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شد 
و مصدومان نیز توســط چهار دستگاه 
آمبوالنس اورژانس به بیمارستان شهید 

رجایی شیراز منتقل شدند. 

ورود دادستان به پرونده حمله خونین در مسجد شیراز

آگهی مزایده عمومی
1- نام دستگاه مزایده گزار : مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان 

2-آدرس دســتگاه مزایده گزار: بندرعباس ، گلشهر ، رسالت جنوبي ، ســاختمان مركزي مخابرات شماره تلفن 
  33308255 - 33308259  -33610016 -33308258 - 33308256

3- موضوع مزایده : فروش لوازم اسقاط واز رده خارج به شرح ذیل :

مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان 

- مقدار تمامی اقالم تقریبی بوده و بصورت یکجا یاتفکیک با نظر كمیسیون معامالت فروخته می شود .
- نحوه برگزاری مزایده بصورت ارائه پیشنهاد قیمت در پاكت دربسته می باشد .

- نرخ پایه كارشناسی بصورت تقریبی معادل550/000/000ریال می باشد .
- نوع تضمین شركت درمزایده : ضمانتنامه بانکي یا چک تضمیني معتبر بانکي در وجه مخابرات .

- مبلغ سپرده شركت در مزایده : معادل 10% نرخ پایه كارشناسی - جمع مجموع كل هر آیتم
 - قیمت اسناد مزایده وشماره حســاب : مبلغ500/000 ریال به شماره حســاب16422422/32 جام بانک ملت 

كد شناسه 3200080143138
- مهلت فروش اسناد : 1401/6/28 لغایت 1401/7/2

 - مهلت تحویل پاكات : از تاریخ 1401/6/28 تامورخ1401/7/9
- تاریخ بازگشایي پاكات :1401/7/10

- محل تحویل پاكت : دبیرخانه اداره حراست
-  مکان بازگشایي پاكات : سالن جلسات واقع در ساختمان مركزی مخابرات

-  سایر جزئیات در اسناد مزایده درج شده است .
- شركت مخابرات در قبول یا رد پیشنهادات مختار است .

ردیف 
1
2
3
4
5
6
7

شرح
ترازو/صاایران

پولشمار
فاکس
پرینتر
اسکنر
مانیتور

کیس کامپیوتر

تعداد
5
8

15
5
7

50
80

ردیف
8
9

10
11
12
13
14
15

نرخ واحد/ ریال
2/000/000
100/000
100/000
200/000
100/000
200/000
200/000

واحد شمارش
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه

تعداد
10
60
1

11
4
4

3000
200

واحد شمارش
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه

کیلوگرم
کیلوگرم

شرح
تلفن رومیزی

کی برد
دستگاه کپی
دستگاه تایپ
ماشین حساب
آنتن پارابولیک
ضایعات آهنی

ضایعات آلومینیومی

نرخ واحد/ ریال
50/000
50/000

10/000/000
200/000
100/000
500/000
120/000
450/000

شرکت مخابرات ایران 
منطقه هرمزگان

   
کم توجهي مالباختگان به نگهداري اموال با ارزش در منزل ، عدم توجه به 
نکات ایمني ساختمان و پایین بودن هزینه ارتکاب جرم از تأثیرگذارترین 

عوامل مؤثر در سرقت منزل است.
  سرقت از منزل به جهت داشتن برخي ویژگي ها نسبت به دیگر سرقت ها، 
همواره در کانون توجه سارقان بوده و عوامل مختلفي در گرایش و رویکرد 
 سارقان به ســرقت از منزل دخالت دارند که از جمله تأثیرگذارترین آنها 
مي توان به کم توجهي مالباختگان به نگهداري اموال با ارزش )طال، جواهر، 
وجوه نقد، سکه و ...( در منزل، عدم توجه به نکات ایمني ساختمان مثل 
وجود نقص در قفل درها، پایین بودن ارتفاع دیوار و بالکن و پایین بودن 

هزینه ارتکاب جرم و ... اشاره نمود.
   رعایت برخي نکات بسیار ســاده که در زیر به آن ها اشاره شده است 
مي تواند در پیشگیري از سرقت اموالمان به ما کمک کرده و سارقان را در 

رسیدن به اهدافشان ناکام بگذارد.
1( با استفاده از تجهیزات ایمني مناسب و هوشمند نظیر قفل و کلید ایمن و 
استاندارد، دوربین هاي مدار بسته میزان امنیت منزل خود را باال ببریم  و 
براي اطمینان بیشــتر روي دیوار ها و پنجره ها و سایر نقاط قابل نفوذ از 

حفاظ محکم و مقاوم استفاده نماییم.
2( هنگام خروج از منزل براي مدت طوالني اموال با ارزش خود را به فرد 

مورد اطمینان یا صندوق هاي امانات بانک بسپارید .
3( محل نگهداري وجه نقد و طال و جواهرات و اشیاء با ارزش و گرانبها 
را به افرادي که مورد اعتماد نیســتند نشان ندهید و از بیان میزان دارایي و 

اموال موجود در منزل خود نزد افراد بیگانه خودداري نمایید .
4( در صورتي که در آپارتمان زندگي مي کنید حتما با همکاري ســایر 
ســاکنان نسبت به استخدام سرایدار یا نگهبان از طریق شرکتهاي معتبر و 

ضمن احراز هویت و اخذ ضمانت استفاده نمایید.
 5( هنــگام فروش یا اجاره منــزل در صورتي که در آن منزل ســاکن 
 مي باشید و اموالتان در آن قرار دارد به هیچ عنوان کلید خود را در اختیار 
آژانس هاي امالک قرار ندهید و از ورود افراد متفرقه و ناشــناس به بهانه 

خرید و یا اجاره منزل بدون هماهنگي جلوگیري نمایید .
۶( مشخصات لوازم خانگي خود از قبیل لوازم صوتي و تصویري، فرش، 
جواهرات، تابلوهاي ارزشمند، اشیاء عتیقه و گرانبها به طور دقیق یادداشت 
ودر صورت امکان از آنها عکس تهیه نمایید تا در صورت وقوع ســرقت 

شناسایي ودستیابي مجدد به آنها امکان پذیر باشد .
در صورتي که ســرقت از منزل شــما واقع شد حتما چند نکته کلیدي را 
رعایت نمایید: ضمن حفظ خونســردي خود حتما بــا پلیس از طریق 
شــماره 110 تماس بگیرید، تا قبل از مراجعه مأموران در صحنه سرقت 
 به هیچ چیزي دست نزنید و به افراد غیر مسئول اجازه دست زدن یا ایجاد 
تغییر در صحنه سرقت را ندهید، از تجمع افراد در محل سرقت جلوگیري 
نمایید ، مراحل پیگیري پرونده ســرقت توسط پلیس را براي هیچ کس 

بازگو نکنید .

راهکارهای پیشگیری از سرقت منزل

گروه حــوادث// مدیرکل امــور بانوان 
فوری  پیگیری  از  کردستان  استانداری 

پرونده مرگ زن مریوانی خبر داد. 
  لیال آژیر، مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری کردستان گفت: از روز نخست 
حادثه مرگ »شــلیر« با دستور استاندار 
در جمع این خانواده داغدیده حاضرشدیم 
و پیگیر پرونده آن هستیم. آن مرد متجاوز 
پس از آنکه شلیر برای نجات، خودش را 
از پنجره به پایین پرت کرده بود، در حین 
فرار از پشت بام به منزل همسایه دیگر رفته 
و دو خانم دیگر را نیز به گروگان گرفته بود 
و خواسته از آنان نیز سوءاستفاده کند.وی 
با اشاره به اینکه دادستان مریوان قول داده  
این پرونده را سریع بررسی و تعیین تکلیف 
کند، گفت: استاندار، رئیس کل دادگستری 
استان و نماینده مردم کردستان در مجلس 
خبرگان رهبری پیگیر این موضوع بوده و 
خواســته همه مسئوالن و مردم تسریع در 
روند بررســی پرونده و اعدام این فرد از 
اراذل و اوباش اســت.مدیرکل امور بانوان 
و خانواده استانداری کردستان با اذعان به 
اینکه خانواده شلیر وضعیت روحی و روانی 
خوبی ندارند و فرزندانشان شاهد این ماجرا 
بودند، تصریح کرد: این خانم به خاطر حفظ 

آبرو، خود را از پنجره به پایین پرتاب کرده 
و نباید حقش ضایع شود. همسایه ها پس از 
اطــالع از این حادثه به خاطر ترس از مرد 
متجاوز، جرأت نکرده بودند جلو بیایند و 
اجــازه ندهند چنین اتفاقی بیفتد چراکه او 
اسلحه، چاقو و اسپری فلفل داشته است. 
این مرد متجاوز حین فرار سه تیر به سمت 
مأموران نیروی انتظامی شــلیک کرده و 
هم اکنون پرونده قضایی در مریوان در حال 
بررســی است.آژیر با ابراز تأسف از اینکه 
رســانه های معاند نظام نیز همانند همیشه 
دنبال سوءاستفاده و حواشی هستند، ابراز 
داشت: به مردم این اطمینان را می دهیم که 
همه مســئوالن  پیگیر این پرونده هستند.
شلیر ۳6 ساله که همســرش برای کار به 
عراق رفته بود، شامگاه 1۲ شهریور ماه به 
درخواست مرد همسایه که از او تقاضای 
کمک به همســر باردارش را داشته با دو 
فرزندش به خانه او رفته اما مرد شرور پس 
از بیرون کردن بچه ها قصد تعرض به شلیر 
را داشــته که زن جوان برای فرار، خود را 
از پنجره به خیابــان پرت می کند و دچار 
ضربه مغزی می شود و یک هفته بعد جان 
می بازد. همسر این زن خواهان قصاص و 

اشد مجازات برای متهم پرونده شد.

مدیرکل امور بانوان استانداری کردستان خبر داد 

 تعیین تکلیف سریع پرونده »شلیر« 
به دستور دادستان

مفقودی نوبت اول

مفقودی نوبت اول

 سند مالکیت خودرو وانت دوکابین تویوتا تیپ هایلوکس 2700)4*2 ( پالک 49۵۵2 
مالک سعد رمکانی شماره شاسی خودرو MR0EX19G68۳412992 شماره موتور 

2TR6۵0479۵  مدل 2008  رنگ : نقره ای مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد

 سند مالکیت خودرو سواری هیوندای تیپ النترا پالک 67126 شخصی قشم  مالک: 
سعد رمکانی شماره شاسی خودرو KMHDH41EBEU962۵68 شماره موتور 

G 4NBDU80۵766 مدل 2014 رنگ : سفید  مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد



۶
دوشنبه 28 شهریور 1401

22 صفر 1444

سال بیست و یکم شماره 3982

خبری

شهرستان

 در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش
 اطراف محل را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک 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 :

 گروه شهرســتان//  مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشــم گفت: ژئو سایت تنگه 
چاهکوه جزیره قشــم ســرزمین آب و 
به فرد در عرصه  آفتاب ظرفیتی منحصر 
زمین گردشگری )ژئوتوریسم( جهانی است. 
  افشــار فتح الهی در بازدید از ژئوســایت 
 تنگــه چاهکوه جزیره قشــم با اشــاره به 
شگفتی های بی مانند این نقطه اظهار داشت: 
معرفی ظرفیت های ژئوپارک جهانی قشــم 
و به ویژه این ژئو ســایت نیازمند هم افزایی 
در حوزه اطالع رســانی و رسانه است.وی 
ارزش گردشــگری این مجموعه را فرا ملی 
خواند و گفت: فضاهای گردشــگری جزیره 

قشم در نوع خود مثال زدنی است و باید در 
عرصه جهانی بیشتر شناخته شود.مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه این بازدید از 
اینفوسنتر ژئو سایت تنگه چاهکوه دیدن کرد 
و در خصوص حمایت از بانوان تولید کننده 
صنایع دستی برای ارتقای این محصوالت و 
بازاریابی و فروش، دســتور ویژه صادر کرد.

در ادامه فتح الهی با حضور در ژئو ســایت 
دره تندیس ها، پهناورترین ژئو ســایت ژئو 
پارک جهانی قشم خواستار ساماندهی مسیر 
رفت و آمد گردشــگران شد تا ضمن تامین 
امنیت، مسیریابی مناسبی در طول بازدیدهای 

گردشگری خود از این ژئوسایت ویژه داشته 
باشند.بازدید از جزایر ناز و بررسی وضعیت 
دسترسی خودروها به سواحل این منطقه از 
دیگر برنامه های مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشــم بود که در این بازدید دستور الزم 
برای ساماندهی محوطه ساحلی این منطقه 
و جلوگیــری از رفت و آمــد خودروها به 
منظور تامین امنیت گردشگران در ساحل ناز 
 صادر شــد.حضور در برنامه ارسال محموله 
کمک هــای پرســنل شــرکت آب، برق 
 و تاسیســات قشــم به منطقــه زلزله زده 
ســایه خوش، بخش دیگری از برنامه های 

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم بود که 
این محموله شــامل 400 بسته بهداشتی و 
لوازم التحریر به ارزش یــک میلیارد ریال 
 بــرای توزیع در میان دانش آموزان به منطقه 
 زلزلــه زده غــرب هرمزگان و روســتای 
سایه خوش بندر لنگه ارسال شد.به گزارش 
ایرنا،  ژئو ســایت به مــکان دارای میراث 
زمین شناسی می گویند. از گذشته  های دور، 
برای حفاظت از مکان های ارزشمند و مهم 
علمی از نظر زمین  شناسی و ژئو مورفولوژی 
مکان هایــی تعیین و حفاظت شــده اند که 
 امروزه به نام ژئو سایت نامیده می شوند.تنوع 

زمین  شناسی کم و بیش در تمامی کشورها 
وجود دارد. تنوع زمین شناسی جزو دارایی ها 
و هویت زمین شناســی یک کشــور است 
و نیازمند حفاظت اســت. بخشــی از تنوع 
زمین شناسی، میراث زمین  شناسی به  شمار 
می رود که این میراث را ژئو سایت می گویند.

همچنین ژئوپارک منطقه ای است با وسعت 
کافــی که مرزهای آن به وضوح مشــخص 
شــده و چندین پدیده بارز زمین شناسی در 
محدوده آن قرار دارد و میراث زمین شناختی 
آن ناحیــه با مدیریتی دقیق و دایمی حفظ و 
نگهداری شــود و این محدوده باید بتواند در 

توســعه اقتصادی جوامع پیرامون خود نقش 
موثری ایفا کند.ژئوپارک ممکن است عالوه 
بر پدیده های زمین شناسی از آثار تاریخی، 
بوم شناسی، باستان شناسی و میراث فرهنگی 
و طبیعی دیگر برخوردار باشد که ژئوپارک 
قشــم دارای تمامی ویژگی های یاد شــده 
است.ژئوپارک قشم به واســطه واقع شدن 
در منطقه راهبــردی خلیج فارس از اهمیت 
باالیی برخوردار است و از طرف دیگر، این 
ژئوپــارک به دلیل قرار گرفتن بین ژئوپارک 
های شرق آســیا و اروپا جایگاه خاصی در 
منطقه و بین ژئوپارک ها پیدا کرده اســت.
شورای عالی ژئوپارک های یونسکو از 1۲ 
عضو متخصص تشکیل شده و مدیر ژئوپارک 
جهانی قشم به عنوان تنها عضو غرب آسیا و 

خاورمیانه در این شورا حضور دارد.

ژئو سایت تنگه چاهکوه قشم ، ظرفیتی منحصر به فرد در عرصه ژئوتوریسم جهانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

دوراپزشکی جزیره هرمز با جاسک دو کار متفاوت است
 گروه شهرستان// کلنگ احداث طرح مسکن 
جوانان جزیره قشم با وسعت 1۵.۳۵۵ هکتار 
برای خانه دار شدن ۳۷۷ نفر از جوانان دارای 
شرایط الزم در پنج روستای دوالب، دوربنی، 
تم سنتی، خالدین و توریان این جزیره با حضور 
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم به زمین 

خورد. 
افشــار فتح الهی در آیین کلنگ  زنی ساخت 
چهار طرح تامین مسکن جوانان که با حضور 
مســئوالن کشوری و اســتانی برگزار شد، با 
اشــاره به اولویت  های این ســازمان اظهار 
داشت: هدف ما از اجرای این طرح، صاحب  
خانه کردن جوانان این جزیره است.وی افزود: 
تا کنون کلنگ ساخت مسکن جوانان در 14 
روستای قشم به زمین خورده است و سازمان 
 منطقه آزاد قشــم در این طــرح، هیچ  گونه 
هزینه  ای بابت زمین نخواهد گرفت و با همت 
بنیاد مســکن نیز، تســهیالت ویژه  ای برای 
ســاخت به جوانان جزیره تعلق گرفته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر 
محدودیت زمین در این جزیره گفت: به  منظور 
حفظ ذخایر برای نسل های آینده، برنامه ریزی 
ما برای توسعه شهری به شیوه بلند مرتبه  سازی 
است تا با کمترین توسعه افقی، بیشترین فضای 
 شــهری برای اســکان مردم استحصال شود.

فتح الهی، گام دوم برای تامین معیشت جوانان 
جزیره قشم را ایجاد فضای اشتغال دانست و 
ادامه داد: قشــم این ظرفیت را دارد که نه  تنها 

برای بومیان قشم که برای تمامی جوانان استان 
هرمزگان اشتغال پایدار ایجاد کند.

  وی ابــراز امیــدواری کرد کــه با همراهی 
نمایندگان مجلس، امســال در تنظیم برنامه 
هفتم توسعه، مشوق های اصلی مناطق آزاد به 
استناد قانون احیا شده و کشور شاهد جهش 
توســعه ای در مناطق آزاد باشد.در ادامه این 
مراســم، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس شــورای اسالمی نیز ضمن تقدیر 
از مدیریت رئیس ســازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: اجرای طرح مسکن جوانان، حاکی از 
نگاه توسعه دهنده این مجموعه و در راستای 
سیاســت های نظام و دولت است.وی افزود: 
 تمــام تالش ما بــه  عنوان منتخبــان مردم، 
پیگیری مطالبات مردمی و کمک به اجراشدن 
مسئولیت های دولت و سازمان ها است.شیخ 
عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم 
نیز از طرح مســکن جوانان قشــم به  عنوان 
یکی از زیر ساخت  های اشاره  شده در بیانیه 
گام دوم انقــالب یادکرد و گفت: اجرای طرح 
یادشده مصداق امید بخشی به بدنه جامعه بنا به 

فرمایش مقام معظم رهبری است.
  بــه گزارش ایرنا، با این کلنگ زنی ۳۷۷ نفر 
از جوانان دارای شرایط الزم در پنج روستای 
دوالب، دوربنی، تم سنتی، خالدین و توریان 
صاحب مسکن می شوند.در این مرحله، ۲6 
جوان متقاضی در زمینی به وسعت هشت هزار 

و 55۲ متر مربع در روستای دوربنی، ۲0۳ نفر 
در ۷.۲ هکتار در روستای دوالب، 6۷ نفر در 
۳.۳ هکتار در روستای توریان و ۸1 متقاضی 
جوان ۲ روستای تم سنتی و خالدین در چهار 
هکتار زمین از تســهیالت مســکن استفاده 

خواهند کرد.
  این در حالی اســت که در ۲6 خرداد 1401 
نخستین پروژه مسکن جوانان جزیره قشم در 
روستای باسعیدو در زمینی به مساحت هفت 
هکتار و در ۳1 تیرماه نیز دومین مرحله کلنگ 
ساخت با 499 واحد در فاز دوم پروژه مسکن 
جوانان جزیره قشم، به مساحت ۲۳5 هزار و 

۸00 مترمربع بر زمین خورد.
  در آییــن کلنگ  زنی ســاخت چهار طرح 
تامین مسکن جوانان در پنج روستای توریان، 
 دوربنی، دوالب، خالدین و تم ســنتی افشار 
فتح الهی رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم، احمد مرادی نماینده 
مردم هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی، 
شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت 
 قشــم، شــیخ محمدعلی امینی مدیر مدرسه 
علــوم دینی بندرلنگه، رضــا صفایی رییس 
دادگستری، امید مهدوی مجد دادستان عمومی 
و انقالب شهرستان قشم، فرماندهان نیروهای 
نظامــی و انتظامی به همراه جمعی از معاونان 
و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم، معتمدان و 

مدیران این شهرستان حضور داشتند.

کلنگ احداث مسکن جوانان 
پنج روستای جزیره قشم به زمین خورد

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000642339شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001368426. 

 شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی 
فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی .

گردشــکار: بتاریخ هفتم شــهریور ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالســه 140140920000642339شعبه تحت نظر اســت دادگاه به تصدی 
 امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام ) ره ( در اســتان مکاتبه ایی به شــماره
143074 /181/ ن - مورخه 1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به 
صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد 

شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینماید .
) قرار سرپرستی ( 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب ، محله شــنبه چاالکی ،جنب زمین 8 هکتاری ســتاد  قطعه 44 به مســاحت 324 متر مربع که حســب پاســخ شماره 
1401/588مورخ1401/04/08کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو 
میباشد با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است 
یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و 
مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره ( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در 
ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وضایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب 
به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ) ره ( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نمایند. 

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله ای ( 

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد
  شناسه آگهی : 1380460

 شــركت توزیع نیروي برق اســتان یزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مشــروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی كیفی به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان شركت در مناقصه می توانند از تاریخ 1401/06/27 لغایت 1401/06/31 از طریق سامانه ستاد ایران به 
آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر شده در 
جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری  نمایند و ضمنا پاكتهای الف و ارزیابی كیفی مناقصه را به دبیرخانه این شركت تحویل نمایند .ضمناً به پیشنهادهاي 
تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد . كارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار است . 

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

1- مدت اجرا : چهار ماه  2- هزینه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه میباشد . 
3- به پیشنهادات مشروط، مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تداركات و  36243111 -035 امور مهندسي و نظارت  تماس 
حاصل نمایند .

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد : 2001005066000060
ردیف

1

شماره مناقصه

1401/146/603

شرح مناقصه
 انجام فعالیتهای اصالح و

 بهینه سازی ) روشنایی شهری ( 
در حوزه عمل مدیریت برق 

شهرستان میبد1401

تضمین شرکت در مناقصه )ریال (

800.000.000

نوع ضمانتنامه
1- ضمانت نامه بانکی 
2-فیش واریز وجه نقد 

3- مطالبات.

زمان تحویل پاکتها
ساعت 14

مورخ
1401/07/10 

زمان  بازگشائي پاکتها
ساعت 10:30 

مورخ
1401/07/16 

نوبت دوم

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ؛
بهره برداری از 66 مخزن پرورش میگو

 فوق متراکم در قشم آغاز شد
  گروه شهرستان// بهره برداری از 66 مخزن پرورش میگو 
به شــیوه فوق متراکم با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم در شــرکت کیان یزدان در این جزیره آغاز شد. شرکت 
کیان یزدان قشم با فعالیت در حوزه پرورش میگو به شیوه فوق 
متراکم در 10 هکتار وســعت و سرمایه گذاری ۲40 میلیارد 
ریالی سعی کرده اســت با توجه به محدودیت منابع زمین در 
این جزیره، به باالترین نرخ فعالیت در هر هکتار دست یابد.این 
شــرکت با توان تولید 64 تُن میگو در هر هکتار، ۲50 مخزن 
پرورش دارد که با حضور افشار فتح الهی مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشــم، در مرحله آزمایشی کار خود، 66 مخزن را 
به بهره برداری رســانده است.انتظار برداشت از مخزن های به 
بهره برداری رسیده مقدار۳0 تُن میگو است که به منظور تامین 
امنیت غذایی، به بازار کشور عرضه خواهد شد.این شرکت قصد 
دارد پس از بهره برداری کامل، وارد عرصه صادرات شده و در 
چرخه ارز آوری برای کشور، نقش آفرینی کند.به گزارش ایرنا، 
جزیره زیبای قشــم مشرف به تنگه هرمز و مجرای ورودی به 
خلیج فارس و دریای عمان اســت.این جزیره که بزرگ ترین 
جزیره خلیج فارس اســت، به دلیل مجاورت با اقیانوس هند، 
وجود منابع نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهی 
و تجهیزات فراساحلی و برخورداری از تسهیالت بندری برای 
کشتی های بزرگ )در رده پاناماکس( یکی از استراتژیک ترین 
جزایــر ایــران و خلیج فارس اســت که به دلیــل خدمات 
سوخت رسانی به کشــتی های عبوری از آبراهه بین المللی و 
پارک های انرژی و زیست – فناوری آن شهرتی جهانی دارد.
از سوی دیگر، ویژگی های طبیعی و تاریخی این جزیره، باعث 
شده قشم به یکی از مقاصد گردشگری اصلی در ایران و منطقه 
خلیج فارس تبدیل شــود.منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، 
حدود ۳00 کیلومتر مربع از این جزیره را شامل می شود. این 
منطقه به دلیل قرارگیری در نقطه ای کلیدی از کریدور ترانزیتی 
شمال – جنوب، دسترسی به کریدور پروازهای بین المللی شرق 
– غرب و تسهیالت بندری آن، که به نوعی مکمل بندر شهید 
رجایی است، نقش پررنگی در تجارت و بازرگانی جهانی دارد.
اهداف و محورهای اصلی فعالیت های این منطقه آزاد تجاری – 
صنعتی شامل توسعه و گسترش صنعت ترانزیت و حمل و نقل، 
گســترش تجارت و خدمات تجاری، صنایع انرژی بر، صنایع 
بیوتکنولوژیک و منابع دریایی، صنایع گردشگری، شیالت و 

صید صنعتی، خدمات پشتیبان نفت و پارک های انرژی است.

دانشگاه  رئیس  شهرستان//  گروه 
 علــوم پزشــکی هرمــزگان از 
راه اندازی سیســتم دورا پزشکی 
»تله مدیســین« در شرق استان 

هرمزگان خبر داد.
   دکتر حســین فرشیدی در تشریح 
این خبر افزود: امــروزه با توجه به 
افزایش جمعیــت در برخی از نقاط 
کشــور، یکی از نیازهای اساسی و 
مهم دسترســی به خدمات پزشکی 
و درمانی اســت که گاها در بعضی 
مناطق بعلت وضعیــت جغرافیایی، 
 کمبــود پزشــک متخصــص و یا 
راه اندازی تجهیزات پر هزینه و پیشرفته 
کار را دشــوارتر می کند، استفاده از 
 سیستم پیشرفته تله مدیسین است که 
علمــی تریــن و عملــی تریــن 
راهکارخواهد بود.وی با عنوان اینکه  
تفاهمنامه راه اندازی دوراپزشــکی 

با همــت مهندس مهدی دوســتی 
اســتاندار هرمزگان و دوراندیشــی 
ایشان با دانشگاه مجازی منعقد شده 
اســت افزود: در این علم پزشــک 
مســتقر از طریق فضــای مجازی 
می توانــد همزمان عالئم بیمار را به 
 پزشــک متخصص ارســال کرده و 
مشــاوره هــای الزم را انجام دهد 
و در ادامه با راهکارهای پزشــک 
متخصص و حتی ارســال ویدئو از 
وضعیت بیمار و عالئم ها کار معاینه و 
درمان را انجام دهد. این مقام مسئول 
تصریح کرد: شهر لیردف در شهرستان 
جاسک از مناطق دورافتاده در غرب 
استان است که تصمیمی گرفتیم این 
سیستم هوشــمند را در آن بصورت 
آزمایشــی و پایلوت اجرا کنیم.وی 
گفت: اجرای این نوع پلتفورم برای 
اولین بار در کشورانجام خواهد شد 
و با دوراپزشــکی که در هرمز که آن 
هم کامال حالت آزمایشی دارد و هنوز 
سیستم آن کامل نشده و روند آن در 
حال انجام است کاری متفاوت است 
که این نیاز به نگاه علمی و تخصصی 
 دارد و از روی شــباهت اســمی، 
نمی توان گفت کاری شــبیه به هم و 
ماهیت آنها یکی است.باالترین مقام 

بهداشــت و درمان هرمزگان خاطر 
نشان کرد: دوراپزشکی جزیره هرمز 
با همــکاری بنیاد برکت و بین هرمز 
و بیمارستان شهید محمدی بندرعباس 
برقرار اســت، اما پلتفــورم لیردف 
 جاسک کاری منحصر به فرد و بسیار 
وســیع تر اســت که تحت نظارت 
هرمزگان  پزشــکی  علوم  دانشگاه 
و با مســئولیت دانشگاه هوشمند و 
بهداشــت در حال  مجازی وزارت 
انجام است که طبق قرارداد اولیه ای 
که با استانداری هرمزگان منعقد شده 
این کار در دورترین نقطه هرمزگان 
اجرایی خواهد شــد که شهرســتان 
جاســک انتخاب شــد. به گزارش 
ایسنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان افــزود: لیردف، منطقه ای 
دورافتاده در غرب هرمزگان اســت 
که با کمبود متخصصین و تجهیزات 
پیشرفته روبروســت و با این اقدام 
انشاهلل ارائه خدمات هوشمند و علمی 
در این منطقه انجام خواهد گرفت که 
در حال حاضر در هیج جای کشور 
وجود ندارد.دکتر فرشیدی بیان کرد: 
پروژه آزمایشــی جزیــره هرمز در 
چندین جای کشــور در حال شکل 

گیری و انجام است.

آگهی تحرری رتهک   
نظر به اینکه در پرونده کالسه  140140920000682108این شورا وبه لحاظ فوت مرحوم محمد نجار فرزند عبدالرحیم به شناسنامه شماره : 779 صادره 
از پارسیان ودر اجرای درخواست آقای عبدالرحیم فرزند محمد قرار تحریر ترکه متوفی صادرو و وقت اجرای قرار تحریر ترکه که برای روز سه شنبه 
مورخ 1401/8/10 ساعت 9 صبح تعیین و اعالم گردیده لذا بدینوسیله در اجرای مقررات ماده 210 قانون امور حسبی وبه موجب این آگهی به کلیه ورثه 
متوفی یا نمایندگان قانونی آنها و بستانکاران ازمتوفی ومدیونین به وی و هر کس که به هر طریقی حقی به ترکه متوفی دارد ابالغ می گردد که راس ساعت 

و تاریخ اعالم شده در شعبه سوم شورای حل اختالف شهر پارسیان واقع در جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود .
                           محمد عباسیان - رئیس شورای حل اختالف پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

  

ســعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// 
تولید آب شرب  افزایش ظرفیت  طرح 
روستاهای »شهید مردان«، »کنارجو« و 
»دودر« بخش بمانی شهرستان سیریک 
با حمایت ویژه استاندار هرمزگان به اتمام 
و تامین آب اهالی این روستا بهبود یافت.

   به گزارش خبرنــگار دریا؛عبدالحمید 
حمزه پــور مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب هرمزگان با قدردانی از حمایت 
ویژه اســتاندار هرمزگان در تسریع این 
عملیات افزود: نگاه ویژه مهدی دوســتی 

در تکمیل پروژه های آبرسانی هرمزگان 
از ابتدای امسال به صورت ویژه در دستور 
کار قرار گرفت کــه در تازه ترین اقدام و 
پس از درخواست اهالی این روستاها در 
سفر هفته دولت استاندار به سیریک و قول 
تحقق فوری این خواسته از سوی مهندس 
دوســتی، نیاز آبی  4 هزار نفــر از اهالی 
روستاهای »شــهید مردان«، »کنارجو« 
و »دودر« بهبــود یافت.وی تصریح کرد: 
آب مورد نیاز این روســتا از خط انتقال 
راونگ تامین می شود که به دلیل قدرت 

پایین الکتروپمپ، شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان طرح بهســازی ایستگاه پمپاژ 
کرپــان و نصب دو پمپ بــا ظرفیت 15 
کیلووات را در دستور کار قرار داد. به گفته 
حمزه پور، با این اقدام جهادی، پروژه یاد 
شده در مدت زمان 10 روز تکمیل و اهالی 

سه روستای یاد شده به آب شرب پایدار 
دست پیدا کردند.مدیرعامل آبفا در پایان 
گفت: همزمان با اجرای این پروژه، طرح 
بهسازی تاسیســات ایستگاه های پمپاژ 
دودر و کنارجو هم در دســتور کار قرار 

گرفت و به اتمام رسید .

 نیاز آبی جمعیت 4 هزار نفری
 سه روستای سیریک بهبود یافت

گروه شهرستان// معاون سیاسی، امنیتی فرماندار 
جاسک گفت: تمامی آردهای مشکوک به وجود خاک 
 در آنها از روســتاهای بخش لیردف این شهرستان 
جمع آوری شده و آرد جایگزین در دست توزیع است. 
   حســن دوراندیش در این خصوص اظهار داشت: بنا 
به گزارش های مردمــی مبنی وجود خاک در آردهای 
توزیع شــده در بخش لیردف، فرمانداری رسیدگی به 

این موضوع را در دســتور کار قــرار داد.وی ادامه داد: 
اعضای کارگروه آرد و نان جاسک برای بررسی دقیق 
به بخش لیردف اعزام شــدند که با حضور در منطقه و 
نمونه  برداری از آردهای مشــکوک، نمونه ها را برای 
آزمایش به آزمایشــگاه مرکز استان ارسال کردند.   به 
گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: هنوز هیچگونه جوابی از 
سوی اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو مبنی بر وجود 

خاک در آردها اعالم نشده است و فقط احتمال وجود 
خاک در آردهای توزیع شــده وجود دارد و به محض 
دریافت پاسخ آزمایش ها اطالع رسانی می شود.   بخش 
لیردف شهرستان جاســک در فاصله 11۷ کیلومتری 
شرق جاسک و در 4۳4 کیلومتری شرق بندرعباس و 
در منطقه مکــران و در راه اصلی بندرعباس - چابهار 

واقع شده است.

معاون فرماندار جاسک :

 آردهای مشکوک به مخلوط خاک جمع آوری شد
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فروردین :
اکنون صورت فلکی ســرطان به چهارمین خانه در 
طالع شــما یعنی خانه ی امنیت وارد شده، از طرف 
دیگر مریخ نهمین خانه یعنی خانه ی ماجراجویی ها 
را به جنب و جوش درآورده اســت. اما اگر امروز نتوانید فرصتی 
برای بیرون رفتن از منزل پیدا کنید ممکن است خیلی ناراحت شوید، 
زیرا به هیجانات دلخواه تان نخواهید رسید. بسیار تمایل دارید کاری 
انجام دهید که شما را به ناشناخته ها نزدیک کند. این اشتیاق شما 
ستودنی است، اما به شــما توصیه می شود قبل از این که خودتان 
 را برای هر نوع ماجراجویی ای آماده کنید، بهتر اســت نقشه ای در

 ذهن تان داشته باشید
اردیبهشت :

ممکن است در یک لحظه آن قدر سرتان شلوغ شود 
که حتی نتوانید نفس بکشید. به خاطر انجام وظایفی 
که امروز به عهده ی شماست کمی احساس نگرانی 
مــی کنید. اگر بتوانید یک برنامه ی کاربردی تنظیم کنید و طبق آن 
پیش بروید، آن وقت انجام وظایف تان به راحتی ممکن می شــود. 
ممکن است در ارتباط با یک موقعیت به تردید بیفتید که چه کار باید 
انجام دهید، اما به شما توصیه می شود که به ندای درون تان اطمینان 

کنید و بگذارید که عقل سلیم در این مسیر راهنمای شما باشد
  خرداد :

این روزها به فکر یک تغییر اساسی در شیوه ی زندگی 
تان هستید. صورت فلکی سرطان یک استعداد غیر 
طبیعی برای شــما به ارمغــان آورده که می توانید به 
واســطه ی آن حتی دوردست ها را ببینید. اما همین یک نظر دیدن 
آینده به دردتان نمی خورد، از شما انتظار می رود که مستقیمًا وارد 
عمل شوید. یادتان باشــد که دیگر لزومی ندارد از نو همه چیز را 
تحلیل کنید، مقاصدتان را اعالم کنید و بعد آستین ها را باال بزنید و 

دست به کار شوید
  تیر :

اصاًل فکرش را هم نکنید که امروز کس دیگری را در 
انجام کارها با خودتان همراه سازید. با این که به شدت 
دل تان می خواهد دیگران را هم در کارتان شــریک 
کنید، به شــما توصیه می شود که به تنهایی این کار را انجام دهید. 
شاید انجام تک نفره ی کارها چندان برای تان خوشایند نباشد، اما 
بهتر از این است که با یک فردی که به درد این کار نمی خورد همراه 
شــوید. ابتدا باید زمینه را مهیا کنید و کمی دیرتر که به منابع کافی 
دســت پیدا کردید به سراغ کسی بروید که بتواند به طرز مناسبی از 

اقدامات شما حمایت کند 
 مرداد :

امروز احساس می کنید که باید کمی کناره بگیرید و به 
رویاهای تان فکر کنید. یادتان باشد حتی اگر وظایفی 
دارید که باید انجام شان دهید، باز هم این نیاز خود را به عقب نشینی 
از کارها عملی کنید. خیلی وقت ها هوشــمندانه ترین راهکار این 
اســت که رویاهای تان را کنار بگذارید، اما پرداختن آن ها امروز 
نتیجه ی مثبت خواهد داشــت. حتی اگر تمایل دارید مدام به آینده 
نگاه کنید، باید به طریقی توجه تان را روی همین لحظه ای که در آن 
هستید قرار دهید. برای این که قدرت بیشتری به دست آورید به شما 

توصیه می شود که گذشته ها را دور بریزید
 شهریور :

اگر چه تمایــل دارید که به دوردســت ها بروید و 
 رویاهاپردازی های این چنین کنید، به شــما توصیه 
می شود که توجه و انرژی خود را روی وظایف تان قرار دهید. سعی 
کنید موضوع گفتگوهای تان را محدود کنید تا بتوانید ارتباط بهتر 
و سازنده تری داشته باشید و مقاصدتان را واضح تر توضیح دهید. 
یادتان باشد که درباره ی خیال پردازی های تان حرف نزنید، حتی 

اگر به نظرتان جالب و وسوسه کننده هستند. 
 مهر :

 می خواهید به هر کســی که می شناســید به طریقی 
کمک رســانی کنید، اما امروز همه ی تالش تان این 
اســت که به خودتان اهمیت دهید. شــاید این موضوع برای تان 
خوشایند نباشد، اما گاهی هم الزم است که آدم ها خودخواه باشند 
و به خودشــان فکر کنند تا به این ترتیب بهتر بتوانند از داشته های 
شان به دیگران کمک کنند. دلیلی ندارد که این همه به خودتان سخت 
بگیرید، به ویژه اگر تصمیم تان این اســت که به یک تعادل سازنده 

برسید.
 آبان :

احساس می کنید که به دیگران نیازی ندارید، اما اگر از 
دیگران فاصله بگیرید ممکن است مشکالتی برای تان 
درست شود. ممکن است یکی از دوستان مورد اعتماد شما فکر کند 
که نمی خواهید از او کمک بخواهید و همیاری او را بپذیرید. یادتان 
باشد که اگر دیگران حمایت تان کنند به این معنی نیست که استقالل 
خود را از دســت می دهید. بگذارید آن ها از مرزهای دفاعی شما 
رد شوند و کمک تان کنند تا به این ترتیب به خوشنودی غیر منتظره 

ای دست پیدا کنید
   آذر :

امروز سرشــار از انرژی هستید. حتی اگر راهی پیدا 
کنید تا از دست گذشــته خالص شوید، انرژی شما 
بیشتر هم می شــود. مریخ تا شش هفته ی آینده در 
نشــانه ی شــما خواهد بود و انرژی های از دست رفته را به شما 
بازمی گرداند. حاال نوبت شماست که دست به یک کار فوق العاده 
بزنید، پس دیگر منتظر چه هستید، فرصت مناسب همین اآلن است

 دی :
امــروز می توانید بین احتیاط توجیــه پذیر و افکار 
سرکش تعادل برقرار کنید. اگربا مقاومت روبرو شدید، شاید نتوانید 
به راحتی اهداف خود را در نظر بگیرید. به شما توصیه می شود که 
متوقف نشــوید، حتی اگر دوستان به شما گفتند که نقشه های تان 
غیر واقعی اســت باز هم به راه تــان ادامه دهید. در صحنه حضور 
داشته باشــید و افکار جدیدتان را با کسی که به او اطمینان دارید 

در میان بگذارید
  بهمن :

اکنون به دنبال فرصتی هستید تا به دنیای خیاالت پناه 
ببرید، اما با این حال حواس تان هم هست که به انجام 
تعهدات تان پایبند باشید. همه چیز سر جای خودش 
اســت، پس الزم نیست بیش از حد وارد جزییات شوید. باید طبق 
زمان بندی از پیش تعیین شده جلو بروید تا اگر اتفاق غیر منتظره ای 

پیش آمد بتوانید با آن روبرو شوید.
 اسفند : 

امروز به نظر می رسد که خیلی با دوستان تان موافق 
نیستید. این اختالف باعث ایجاد نگرانی هایی خواهد 
شد. دیگران از شما می خواهند کاری را انجام دهید که به نظرشان 
منطقی و درست است، اما شما هنوز به این فرآیند اطمینان ندارید. 

سرویس ســالمت // آن طور که از گزارش های 
روزانه وزارت بهداشت از آمار کرونا می توان برآورد 
کرد، به نظر می رسد نفس های آخر موج هفتم در 

کشور باشد. 
  به نظر می رســد از قله موج هفتــم کرونا عبور 
کرده ایــم و کم کم به روزهای پایانی این موج از 

بیماری نزدیک می شویم.
 نشــانه های پایان موج هفتم کرونا نمایان 

شد
شناســایی ۳0۳ بیمار جدید و 14 فوتی در ۲5 
شهریور 1401، نشــان می دهد که روند ابتالء و 
فوتی های کرونا در کشــور نزولی شده است. به 
طــوری که در ۲4 شــهریور 1401، 646 بیمار 
جدید و 15 فوتی داشته ایم. این آمارها حکایت از 
روند نزولی شدن موج هفتم دارد که انتظار می رود 
به زودی به پایان برسد. همچنین، نقشه کرونایی 
کشور نیز از رنگ قرمز پاک شده و به تدریج در 
حال آبی شدن است. به طوری که در حال حاضر 
۲0 شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲5۷ شهرستان 
در وضعیت زرد و 1۷1 شهرستان در وضعیت آبی 
قرار دارند. ادامه این روند می تواند نشــان دهنده 
روزهای پایانی موج هفتم باشــد که پیش بینی 

می شد در اوایل پاییز به پایان برسد.
  فرصت ریکاوری کادر درمان

شاید مهم ترین موضوع خوشحال کننده در پایان 
موج هــای کرونا، زمان اســتراحت و ریکاوری 

کادر بهداشــت و درمان است که فرصت می کنند 
از »گپ« میان دو موج بیماری، نهایت استفاده را 
ببرند و کمی نفس بگیرند. اگر یادمان باشــد، در 
موج های سوم، پنجم و ششم کرونا بود که شدت 
بیماری باعث شــده بود کادر بهداشت و درمان، 
فرصت تجدید قوا را نداشته باشند و همین موضوع 
باعث خســتگی شــدید و تحلیل توان مدافعان 
سالمت شــده بود. حاال در روزهای پایانی موج 
هفتم، به نظر می رسد این فرصت حاصل شده تا 
نیروهای بهداشت و درمان در بیمارستان ها، نفسی 

تازه کنند.
 احتمال بروز موج هشتم از اواخر پاییز

آن طور که متخصصین عفونی عنوان کرده اند، این 
احتمال هست که موج بعدی کرونا از اواخر پاییز 
در کشور رخ دهد و تا آن زمان، این فرصت وجود 
دارد که وزارت بهداشت نسبت به تسریع در تزریق 
دز چهارم واکسن کرونا برای گروه های در معرض 
خطر اقدام کند. سالمندان باالی 65 سال، مادران 
باردار، افرادی که بیماری های زمینه ای دارند و…، 
از جمله کســانی هستند که می بایست دز چهارم 

واکسن کرونا را هر چه زودتر تزریق کنند.
  از آنفلوانزا غافل نشویم

گفته می شود که پاییز و زمستان 1401، متفاوت 
از سال های گذشته اســت که کمتر شاهد شیوع 
آنفلوانزای فصلی بودیم. زیرا، در دو سال گذشته 
که کرونا آمــد، رعایت پروتکل های بهداشــتی 

و اســتفاده از ماسک، باعث شــد تا میزان ابتالء 
به آنفلوانزا نســبت به ســال های قبل از کرونا، 
کاهش قابل توجهی داشــته باشد. پیام طبرسی 
فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو هیأت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: 
احتماالً در پاییز امسال با بیماری آنفلوانزا مواجه 
خواهیم شــد، چون محدودیت های کرونایی را 
نداریم. وی افزود: در دو سه سال اخیر که درگیر 
پاندمی کرونا شــدیم، کمتر شاهد شیوع آنفلوانزا 
بودیم و در سال اول کرونا فقط 10 تا 15 درصد 
عفونت های تنفســی ناشی از آنفلوانزا بود، اما در 
سال گذشته با توجه به شدت گرفتن کرونا، موارد 
آنفلوانزا کاهش یافت. طبرســی ادامه داد: امسال 
با توجــه به اینکه محدودیت ها را نداریم و مراکز 
آموزشی به صورت حضوری بازگشایی می شود 
و مردم هم ماسک نمی زنند، احتمال دارد دوباره 
درگیر آنفلوانزا شویم. وی با عنوان این مطلب که 
شیوع بیماری آنفلوانزا از اوایل آبان تا اردیبهشت 
است که می بایســت از همین حاال برای تزریق 
واکسن آنفلوانزا اقدام کرد، افزود: اولویت تزریق 
واکسن آنفلوانزا همانند گروه هایی است که برای 
واکســن کرونا از آنها نام می بریم. مثل افرادی که 
بیماری های زمینه ای دارند، مادران باردار، کودکان 
زیر 5 سال و سالمندان باالی 65 سال، در اولویت 
تزریق واکسن آنفلوانزا هستند. این فوق تخصص 
بیماری های عفونی، بهترین زمان تزریق واکســن 

آنفلوانزا را از اواخر شهریور تا اوایل مهر دانست، 
زیرا دو هفته طول می کشد آنتی بادی در بدن ایجاد 
شود. طبرسی گفت: البته کسانی که به هر دلیلی این 
واکســن را در زمان تعیین شده تزریق نکرده اند، 
می توانند در آبان و آذر هم این واکسن را دریافت 
کنند، چون بیماری تا اردیبهشت ادامه دارد. زنگ 
خطر بازگشایی مراکز آموزشی و افزایش ترددها 
و تجمعات البته یک نکته را نباید فراموش کنیم و 
آن هم، بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها است که 
منجر به افزایش ترددها و تجمعات خواهد شــد. 
ضمن اینکه با سرد شدن هوا، پنجره ها بسته خواهد 
شد و می بایست نسبت به تهویه هوا حساس بود. 
زیرا، بیمار شــدن یکی از دانش آموزان، می تواند 
بیماری را به داخل خانه ها ببرد. از همین رو، الزم 
است که وزارت بهداشت نسبت به تشدید رعایت 
پروتکل ها در اماکن عمومی و فضاهای آموزشی 

حساس باشد.
  آمار واکسیناسیون نگران کننده است

آمارهای روزانه وزارت بهداشت نشان می دهد که 
روند تزریق واکسن کرونا به خصوص در دوزهای 
ســوم و چهارم، آن طور که باید قابل قبول نبوده 
و به ُکندی پیش می رود. به طوری که در شــبانه 
روز گذشــته آمار ۳ هزار دز تزریق را داشته ایم 
که عالمت خوبی نیست. تا کنون 65 میلیون و 60 
هزار و 515 نفر دز اول، 5۸ میلیون و 454 هزار و 
596 نفر دز دوم و ۳1 میلیون و 1۲0 هزار و 65۲ 
نفر، دز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده 
اند. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 

154 میلیون و 6۳5 هزار و ۷6۳ دز رسید.

نشانه های پایان موج هفتم کرونا نمایان شد

 سرویس ســالمت // محققان گزارش 
مــی دهند کــه شستشــوی حفره 
سینوسی دو بار در روز با محلول نمکی 
مالیم می تواند بــه طور قابل توجهی 
خطر بستری شدن و مرگ بیمار مبتال 

به کووید را کاهش دهد.
  »ریچارد شــوارتز«، نویسنده ارشد 
این مطالعه از کالج پزشکی جورجیا، 
گفت: »در مقایســه با گروه کنترل، ما 
شاهد کاهش ۸.5 برابری نرخ بستری 
شدن در بیمارســتان و عدم مرگ و 
میــر بودیم.« در این مطالعه، ۷9 بیمار 

مبتال به کووید با اســتفاده از محلول 
 آب نمک مخلوط با پوویدون ید )ضد 
عفونی کننــده قهوه ای رنــگ مورد 
استفاده در جراحی( یا جوش شیرین، 
شستشــوی بینی خود را انجام دادند. 
آنها این کار را در عرض ۲4 ســاعت 
پس از مثبت شــدن آزمایش شــان 
شروع کردند. در مجموع، 1.۳ درصد 

از شرکت کنندگان نیاز به بستری شدن 
در بیمارستان داشتند و هیچ کدام فوت 
نکردنــد، در حالیکه حدود 11 درصد 
از افراد گروه کنترل یا در بیمارســتان 

بستری شدند یا فوت کردند. 
  به گفتــه آنها، اگر ایــن یافته ها در 
مطالعــات دیگر تأیید شــود، کاهش 
احتمالی بیماری و مرگ در سراســر 

جهان می تواند عمیق باشــد. محققان 
گمان می کنند کــه آب نمک، توانایی 
ویروس کووید را بــرای آلوده کردن 
سلول ها در حفره بینی، دهان و ریه ها 
مهار می کند. به نظر می رسد شستشو 
با آب نمک به محدود کردن شــدت 
عالئم بیماران هم کمــک می کند. به 
گفته محققــان، بیمارانی که با جدیت 

بیشتری به برنامه دو بار در روز پایبند 
بودند، رفع ســریع تر عالئم را گزارش 
کردند. ایــن روش را می توان در خانه 
با مخلوط کردن نیم قاشق چایخوری 
نمک و جوش شیرین در یک فنجان 
آب جوشــانده یا مقطر اســتفاده کرد 
و ســپس حفره بینی را با یک بطری 

شستشوی سینوس تمیز کرد.

محققان توصیه می کنند

شستشوی بینی با آب نمک  از شدت بیماری کووید ۱۹ می کاهد

اعالم آماده باش اورژانس 11۵ 
 و بیمارستان های هرمزگان 

تا بازگشت کامل زائران

سرویس ســالمت // پزشکان و متخصصان قلب 
تاکید دارند که مهم ترین عامل بروز مشــکالت 
و بیماری های قلبــی، انتخاب یک الگوی زندگی 

ناسالم و غیر بهداشتی است. 
برخی عوامل و عادات ســاده می توانند سالمت 
قلــب را در معرض خطر قــرار داده و منجر به 
بیماری شوند. در ادامه به نقل از »مدیکال دیلی« 
به چند مــورد از عادت هــا و عواملی خواهیم 
 پرداخت که برای حفظ ســالمت قلب و عروق 

می بایست نسبت به آن ها محتاط بود.
 رژیــم  گرفتــن یا حــذف برخی درشــت  

مغذی  ها
به گفته دکتر دانیل ادموندوویچ، رئیس قلب وعروق 
در بیمارستان دانشــگاه تمپل، مردم اغلب فکر 
می کنند که یک رژیم غذایی ســالم و متعادل را 
دنبال می کنند، اما اینطور نیســت. به عنوان مثال، 
او افرادی را دیده که از رژیم غذایی کم کلسترول 

پیــروی و از چربــی  هــای ســالم یعنی یک 
درشت مغذی مهم اجتناب می کنند. این افراد ممکن 
است کربوهیدرات های زیادی بخورند. اگرچه این 
نوع رژیم غذایی باعث افزایش ســطح کلسترول 
نمی شــود، اما تحقیقات نشان داده است که تغییر 
ناگهانی و شدید در عادات غذایی می تواند منجر 

به بدتر شدن عملکرد قلب شود.
  انزوای اجتماعی و تنهایی

به گفته دکتر ریگــود تدوالکار، متخصص قلب و 
عروق در مرکز بهداشــت پراویدنس سنت جان 
در سنتا مونیکای کالیفرنیا، جدا شدن از دیگران 
نیز می تواند تأثیر عمیقی بر سالمت قلب ما داشته 
باشد. یک مطالعه اخیر نشان داد که زنان مسن تر 
زمانی که در انزوا زندگی می کنند، هشــت درصد 
بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی  
- عروقی هســتند. برای افــرادی که هم انزوای 
اجتماعی و هم تنهایــی را تجربه می کنند، خطر 

ابتال به بیماری قلبی تا ۲۷ درصد افزایش می یابد. 
انزوای اجتماعی نیز می تواند به افسردگی کمک 
کند و افســردگی می تواند منجر به عوامل خطر 
قلبی  - عروقی مانند فشار خون باال، سبک زندگی 

کم تحرک و عادات غذایی ضعیف شود.
 سالمت ضعیف دندان ها

مشکالت دندانی مانند پوسیدگی دندان، می تواند 
خطر عفونت های باکتریایــی در جریان خون را 
افزایش دهد. به گفته تدوالکار، انتقال باکتری های 
موجود در دهان، به خون بســیار آســان است. 
التهاب لثه و سالمت نامناسب دهان باعث ایجاد 
حالت التهابی می شود که می تواند مشکالت قلبی 
مانند کلسترول باال یا پارگی پالک را تشدید کند.

 مصرف بیش از اندازه کافئین
کافئین  به طور کلی برای قلب مفید است و تحقیقات 
نشان می دهد که نوشیدن دو فنجان قهوه در روز 
بیشــترین فواید قلبی عروقی را دارد، اما مصرف 

بیش از اندازه قهوه می تواند تأثیر منفی داشته باشد؛ 
زیرا می تواند ضربان قلب را تسریع کند و باعث 
انقباض عروق خونی و افزایش فشار خون شود. 
مصرف کافئین ۳00 تــا 400 میلی گرم بی خطر 
در نظر گرفته می شــود و بیــش از آن می تواند 

مجموعه ای از اثرات منفی داشته باشد.
 استرس کنترل  نشده

هنگامی که سیســتم جنگ یا گریز بدن به طور 

مزمن فعال می شود، می تواند باعث التهاب در بدن 
و ترشح طوالنی مدت هورمون های استرس مانند 
آدرنالین شود. به گفته تدوالکار، این عوامل در کنار 
هم می توانند باعث تغییرات فیزیولوژیکی در بدن 
از جمله افزایش فشار خون، کلسترول باال، چاقی، 
مقاومت به انســولین و اختالالت ریتم الکتریکی 
شــوند. اســترس مزمن همچنین می تواند خطر 

لخته شدن خون را در سراسر بدن افزایش دهد.

عوامل ساده ای که منجر به بیماری قلبی می شوند 

سرویس سالمت // در آستانه آغاز فصل پاییز برخی 
سعی می کنند با استفاده از واکسن آنفلوآنزا، در برابر 
این بیماری ایمنی الزم را در خود ایجاد کنند. البته 
تزریق واکسن تنها راه ایمن کردن بدن نیست و در 
کنار آن و رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده از 
برخی مواد غذایی می تواند سبب ایمن شدن بدن و 

کاهش احتمال ابتال به بیماری  آنفلوآنزا باشد. 
 آنفلوآنزا بیماری ویروســی است که عالئم آن کمی 
متفاوت با ســرماخوردگی اســت و شامل اسهال، 
تهوع، احســاس ضعف و سرما نیز می شود. اگرچه 
با پیشــرفت علم پزشــکی، آنفلوآنزا دیگر بیماری 
کشــنده ای نیســت، اما در گروه های آسیب پذیر 
مثل کودکان، ســالمندان، زنان باردار، افراد مبتال به 

مشکالت تنفسی و بیماران با نقص ایمنی ممکن است 
همراه با خطراتی باشــد. بنابر اعالم دفتر آموزش و 
ارتقای سالمت وزارت بهداشــت، عالوه بر تزریق 
واکسن برای گروه های پرخطر، استفاده از هفت ماده 
غذایی زیر برای بهبود عالئــم این بیماری و حتی 

پیشگیری از ابتال به آن می تواند موثر باشد:
سیر: یک آنتی بیوتیک طبیعی قدرتمند غنی از آنتی 
اکســیدان ها مانند آلیسین است. سیر باعث تحریک 
سلول های ســفید خون و تقویت سیستم ایمنی بدن 
می شود. آنتی اکسیدان های موجود در سیر همچنین 
باعث جلوگیری از آسیب های رادیکال های آزاد به 

ساختار سلولی خواهد شد.
باعث  پروبیوتیک ها  پروبیوتیــک:  ماســت های 
سالمت روده، پشتیبانی از سیستم ایمنی سالم و دفع 
عوامل بیماری زا، از جمله سرماخوردگی و آنفلوآنزا 
می شــوند. عالوه بر افزایش فعالیت سیستم ایمنی، 
پروبیوتیک هــا همچنین با تولیــد مواد ضد باکتری 
و کشــتن و یا غیر فعال کردن باکتری ها، بیماری را 

درمان می کنند.
چای: نوشیدن آن طیف گسترده ای از مزایای سالمتی 
را به همراه دارد که یکی از آنها تقویت سیستم ایمنی 
بدن به خاطر وجود آنتی اکسیدان های قوی در چای 
اســت. اگر چای سبز را با عســل و لیمو بنوشید، 

همان خاصیت چای ســیاه را برای درمان دارد، اما 
برعکِس چای ســیاه، به خواب لطمه ای نمی زند و 
باعث می شــود خوابی عمیق به درمان بیماری شما 

کمک کند.
شکالت تیره: شکالت سیاه سرشار از فالوونوئیدها 
اســت. این آنتی اکسیدان که در بیشــتر میوه ها و 
سبزیجات نیز وجود دارد با بسیاری از بیماری ها از 
راه تقویت سیستم ایمنی بدن مقابله می کند. در واقع 
به نظر می رسد که شکالت سیاه بیشتر از مواد غذایی 

دیگر حاوی این آنتی اکسیدان ها است.
فلفل قرمــز: میزان ویتامین ث موجود در این فلفل 
دو برابر مرکبات است و ثابت شده که مصرف میزان 
کافی ویتامین ث اگرچه نقش پیشگیری کننده ندارد، 
اما طول دوره بیماری های ویروسی را کوتاه می کند.

آجیل: مقادیر زیادی ویتامین E دارد که ثابت شده 
این ویتامین یک آنتی اکسیدان قوی و دارای اثرات 
ضد التهابی برای افزایش قدرت سیســتم ایمنی بدن 

است.
ماهی قزل آال: یک منبع غنی از اســیدهای چرب 
امگا ۳ اســت که خطر ابتال به بیماری های قلبی و 
دیگــر بیماری های مزمن را از طریق کاهش فرآیند 
التهابــی در بدن کم می کند، ضمــن این که منجر به 

تقویت سیستم ایمنی بدن نیز می شود.

راهکارهای غذایی برای ایمن شدن در برابر آنفلوآنزا 

سرویس ســالمت // رییس اورژانس هرمزگان ضمن 
بازدیــد از پایگاه هــای اورژانس و بیمارســتان های 
 غرب اســتان  گفت: تمام پایگاه های اورژانس 11۵ و
 بیمارستان های استان تا تاریخ 2 مهر و بازگشت کامل 

زائران در آماده باش کامل باشند. 
 به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر حسین قاسمی با بیان 
اینکه این بازدید به منظور پایش میزان آمادگی حوزه 
درمان، از بخش های اورژانس بیمارســتان های غرب 
اســتان انجام گردیده گفت: با توجه به موج بازگشت 
زائرین اربعین از کشور عراق و عزیمت به شهرهایشان و 
لزوم آمادگی حوزه بهداشت و درمان برای مدیریت هر 
گونه بحران احتمالی،  به منظور سنجش میزان آمادگی 
پایگاه های اورژانس و بخش های اورژانس بیمارستانی، 
از بیمارستان های شهدای بندرلنگه و رستمانی بازدید 
شــد. دکتر قاسمی با اشاره به اینکه، از ابتدای ماه صفر 
تا کنون، ۲6 زائر به مراکز درمانی داخل استان مراجعه 
 یا توســط اورژانس پیش بیمارســتانی امدادرسانی 
شده اند، اظهار کرد: دو مورد تصادف در محور بندرلنگه 
و پارسیان طی روزهای گذشته داشتیم که منجر به فوت 
 دو نفر و مصدوم شــدن هشــت نفر از زائران حسینی 
شده است، ســایر مواردی که به مراکز درمانی مراجعه 
نموده بیشتر مسمومیت، گرمازدگی و عفونت های حاد 
تنفســی بوده است. وی در حاشیه این بازدیدها، ضمن 
عیادت و ویزیــت  مصدومین حادثه واژگونی خودرو 
زائرین، از موکب های داخل استان بازدید و از نزدیک، 

نحوه اسکان و ارائه خدمات به زائران را بررسی کرد.
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 توصیه های سالمتی 
در آستانه تغییر فصل

ســرویس ســالمت // تغییر فصل و 
داشــتن روزهای کوتاه و پرمشغله در 
پاییز می تواند برای بسیاری از افراد به 
ویژه به لحاظ سالمت جسمی و روانی، 

چالش برانگیز باشد. 
با نزدیک شــدن به پاییــز و خنک تر 
شدن هوا، بســیاری از افراد کم تحرک 
می شــوند و خلق و خــوی آرام تری 
پیدا می کنند. همچنین پاییز در بسیاری 
افراد احساس خستگی و کسالت ایجاد 
می کند. بنابراین برای بســیاری از ما 
توجه به نکات ســالمتی در این فصل 
نسبت به تابستان اهمیت بیشتری پیدا 

می کند.در این شرایط الزم است برای 
حفظ ســالمت و بهبود خلق و خوی 
خود در پاییز، برخی نکات تغذیه ای و 
ســالمتی را به طور جدی تری رعایت 
کنیم. برای مثال داشــتن خواب کافی 
یکی از توصیه های مهم در پاییز است و 
به همین دلیل به افراد توصیه می شود که 
شب ها زودتر به خواب بروند و صبح 
نیز زود از خواب بیدار شــوند. یکی 
دیگر از توصیه ها در این فصل تحرک 
کافی داشتن و انجام مرتب فعالیت های 
جسمی از جمله پیاده روی است با این 
حال باید از انجــام فعالیت های بدنی 
سنگین خودداری کنید و به تدریج بر 
میزان فعالیت های بدنی خود بیافزایید 
تا کمتر احساس خستگی داشته باشید. 
همچنین ســومین توصیه مهم مصرف 
انواع مواد غذایی سالم و حاوی انواع 
ویتامین هــا و امالح متنوع و همچنین 
غذاهای حاوی پروتئین و کلســیم از 
قبیل ماهی و دیگــر غذاهای دریایی 

است.
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با  مصاحبــه اختصاصی // زمانــی که 
اعضای کانون پــرورش فکری کودکان و 
 نوجوانان همکالم شوید، به وضوح متوجه 
می شوید که این کودکان و نوجوان کانونی 
با غیرکانونی ها کامال متفاوت هستند که 
در اثر مطالعه کتــاب های منحصربفرد 
کانون وشــرکت در کارگاه های متنوع 
وهدفمند و مربیانی است که بطور مرتب 
خودشــان هم آموزش مــی بینند ودر 
 کنار کودکان و نوجوانان هســتند تا این 
آینده سازان ایران اسالمی را برای ساختن 

ایرانی آباد آماده کنند.
 در ادامه سلســله گفتگوهابا اعضای فعال 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمزگان، در این شــماره نیــز با یکی از 
برگزیدگان جشنواره های کانون گفتگویی 

مختصر داشتیم. همراه مان باشید. 
دریــا: خودتان را بطــور کامل معرفی 
کنید واز چند سالگی و چگونه با کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان آشنا 
شدید؟ والدین تان چه نقشی در آشنایی 
واســتفاده از کتابخانــه وبرنامه های 

کانون داشتند؟ 
  مبینا عبدالهی هســتم 16 ســالمه و از 9 
سالگی وارد کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان شــدم .از طریــق دایی ام که 

خودشــون مربی کانون هســتند، با کانون 
 آشنا شدم ،خانواده ام همیشه با من همراهی 

میکنن و به من انگیزه می بخشند. 
 دریــا: بیشــتر در چــه دوره هــا و
کارگاه هــای کانون شــرکت کرده اید 
 و ارزیابــی تــان از ایــن کارگاه ها و

 دوره ها چیست ؟ شرکت کنندگان با چه 
مهارت هایی آشــنا می شــوند؟ بین 
چه  وغیرکانونی  کانونــی  بچه هــای 
تفاوتی فکر می کنی وجود دارد؟ مربیان 
کانونی بــا غیرکانونی به نظرتان چه 

تفاوتی باهم دارند؟

قصه گویی و نقالــی و نمایش، بچه های 
کانونی به خاطر آشنایی با کانون و با وجود 
مربیان خوب این شانس را دارند که مسیر 
درست را برای شــکوفایی استعدادشان و 
رســیدن به هدف های زندگیشان انتخاب 
کنند،مربی های کانون خیلی مهربان،صبور 
و دغدغه مند هســتند و من به عنوان یک 
نوجوان می توانم با آنهــا ارتباط خوب و 

صمیمی داشته باشم. 
دریــا: باتوجه به مطالعــه کتاب های 
 کانــون پــرورش فکــری، بنظرتــان 
وجــه تمایــز کتاب هــای کانــون با 
غیرکانونی چیست و چه چیزهایی را از 

این کتاب ها آموزش دیده اید؟
  خوبــی کتاب های کانون این اســت که 

 گروه سنی مشــخص دارد و برای همه ی 
سلیقه ها کتاب هست. نویسنده های کانونی 

خیلی حرفه ای و خوب هستند. 
دریــا: در چه جشــنواره هایی تاکنون 
شــرکت کرده اید و به چــه مقام هایی 

دست یافته اید؟
  در بیســت و چهارمین جشنواره ی قصه 
گویــی رتبه ی ســوم رو کســب کردم و 
همچنین در جشنواره فرهنگی هنری فردا 

رتبه ی اول نقالی رو به دست آوردم. 
دریــا: چه توصیه هایــی را به والدین 

و کودکان و نوجوانان برای اســتفاده 
وبهره مندی از برنامه های کانون دارید؟

   مــن به عنوان یک نوجــوان کانونی دلم 
می خواهد پدر و مادر ها بچه هارو با کانون 
آشــنا کنند، چون حضور در کانون حس 
اعتماد به نفس و خودباوری به آنها می دهد 
و باعث می شود که فردی مفید و موفق در 

جامعه باشند. 
دریا: بنظرتان خانواده ها ومسئوالن چه 
میزان با کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان آشــنا هستید و چه کار باید 

کرد تا آنها بیشــتر آشــنا شوند و چه 
حمایت هایی فکر می کنیــد از کانون و 

هنرجویانش بایستی صورت گیرد؟
   خیلــی از خانــواده ها و مســئولین با 
 کانون آشــنایی ندارند ، آگاهی بخشیدن به 
خانواده ها و بیشــتر شــدن مراکز کانون 

بایستی مدنظر قرار گیرد. 
دریا :ســوال آخر هم اینکه هرآن چیزی 
دیگــری که در این گفتگو مطرح نشــد 

وتمایل دارید  را بیان کنند.
   من خدارا شکر می کنم که با کانون آشنا 
شدم تا بتوانم مسیر درست را برای رسیدن به 
اهدافم انتخاب کنم. کانون به من این امکان 
را داد که خودم را کشــف کنم و با مرغک 
کانون به قصه ها و کتاب ها سفر کنم. مثال 
حضور در کارگاه نقالی و شاهنامه خوانی 

باعث شد که من فرهنگ غنی سرزمینم را 
بشناسم و با بزرگان شعر و ادبیات کشورم 

آشنا شوم. 
   دوست دارم از همه ی مربی های عزیزم 
که برای من زحمت کشیدن تشکر کنم ، اول 
از همه مســئولین محترم کانون مخصوصا 
خانم پشتکوهی عزیز، آقای اسدی، خانم 
پذیرایی و همچنیــن از مربیان خوبم خانم 
تقی زاده،خانم زارعی و خانم اســالمی و 
آقای انصاری و در پایــان اینکه کانون به 
من جرات و جسارت خود بودن بخشید و 
به من یاد داد تا دنیا های دیگری را کشف 
کنم و از خود انسان تازه ای بسازم و اینکه 
پیش از آشنایی با کانون یک بال داشتم، ولی 
کانون به من بال دیگری بخشید برای پرواز 

به افق های دور.....

برگزیده جشنواره ی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان :

کانون به من بال دیگری برای پرواز به افق های دور بخشید
 در بیست و چهارمین جشنواره ی قصه گویی رتبه ی سوم رو کسب کردم و همچنین در جشنواره فرهنگی هنری فردا رتبه ی اول نقالی رو به دست آوردم

,,
خدارا شکر می کنم که با کانون آشنا شدم تا بتوانم مسیر درست 
را برای رسیدن به اهدافم انتخاب کنم. کانون به من این امکان 
را داد کــه خودم را کشــف کنم و با مرغــک کانون به قصه ها و 
کتاب ها سفر کنم. مثال حضور در کارگاه نقالی و شاهنامه خوانی 
باعث شد که من فرهنگ غنی سرزمینم را بشناسم و با بزرگان 

شعر و ادبیات کشورم آشنا شوم

,,
بچــه های کانونی به خاطر آشــنایی بــا کانون و با وجــود مربیان 
خوب این شــانس را دارند که مســیر درست را برای شکوفایی 
استعدادشــان و رســیدن بــه هدف هــای زندگیشــان انتخاب 
کنند،مربی های کانون خیلی مهربان،صبور و دغدغه مند هستند 
و من به عنوان یک نوجوان می توانم با آنها ارتباط خوب و صمیمی 

داشته باشم 

         علی زارعی/ دریا
daryaz           @gmail.com1359

شــاه زری مدیر دبیرســتان دخترانه قشم 
گفت : به مدت یک سال در یکی از مدارس 
به عنوان کارآموز  بندرعبــاس  غیرانتفاعی 
فعالیــت کردم و در کنــار کالس درس در 
کالسهای  غیردولتی  موسسات  در  مدرسه، 
این حین  و در  برگــزار کــردم   خصوصی 
دانش آموزانی را می دیدم که توانایی مالی 
برای گرفتن کالس های خصوصی با هزینه را 

ندارند. 
  سیما شــاه زری معلمی ۲9 ســاله و متولد 
بندرعباس اســت که با همت دلســوزانه ای 
 توانســته در زمینه آموزش آنالین و کمک به 
دانش آموزان کم بضاعت، راه زندگی بسیاری 
از آنان را تغییــر داده و با روش های متنوع و 
مختلف، آنان را بــه ادامه تحصیل دلگرم کند.  
کودکان و نوجوانانی که شــاید اگر او در مسیر 
زندگی آنان قرار نمی گرفت، هرگز به ســمت 
درس و تحصیل و رشد فکری و علمی دست 
نمی یافتند.او حاال بــا مجموعه آموزش های 
آنالین و مبتکرانه، به یکی از پر مخاطب ترین 
معلمــان آنالین هرمزگان نیز تبدیل شــده و 
روش های آموزشــی خالقانــه اش، فرزندان 
بسیاری از هرمزگان را به شور و شوق تحصیل 

کشانیده است.
 خبرنگار فارس در بندرعباس به گفت وگویی 
با این بانوی هرمزگانی پرداخته که برگزیده ای 

از آن از نظرتان می گذرد.
** ابتدا در رشته ی مهندسی فناوری اطالعات 
و ارتباطات )iCT( تحصیل کردم و از آنجایی 
که به تدریس عالقه شدیدی داشتم با پیشنهاد 
یکی از دوستان، در مقطع کارشناسی آموزش 
ابتدایی شــروع بــه تحصیل کردم تــا بتوانم 
به صورت تخصصی با نحوه تدریس آشنا و با 
مطالعه دروس روانشناسی، ارتباط راحت تری 

با دنیای کودکان برقرار کنم.
 به مــدت یک ســال در یکــی از مدارس 
غیرانتفاعی بندرعباس به عنوان کارآموز فعالیت 
کردم و از سال بعد تدریسم به صورت حرفه ای 

آغاز شد.
  در کنار کالس درس در مدرسه، در موسسات 
نیز کالسهای خصوصی  بندرعباس  غیردولتی 
 برگزار کــردم و در این حین دانش آموزانی را 
می دیدم که توانایی مالی برای گرفتن کالس های 

خصوصی با هزینه را ندارند. 
  در بهار سال 1۳9۷ یک موسسه مردم نهاد با 
هدف حمایت از زنان بد سرپرست و حمایت 

تحصیلی از فرزندان این جامعه، با نام موسسه 
بانوی آفتاب تاسیس کردم و مدتی بعد شروع به 
کار این موسسه، با همکاری موسسات دیگر در 
سطح بندرعباس آموزش های حضوری برای 
بچه های بی بضاعت را شروع کردم. علیرغم 
 تمام ســختی های پیش رو از جمله پوشــش

 محله های نیازمند در شهر، با تالش فراوان موفق 
 به پوشش قســمتی از محله ی کمربندی شدم. 
سال ها پیش من هم یکی از همان دانش آموزان 
این محله بودم که اکنون توانســته بود کمی از 
دنیای سخت فاصله بگیرد و ایده کمک به هم 
محله ای هایش را در سر بپروراند؛ مشکالت را 
درک می کردم و دنیای این بچه ها دقیقا شبیه 
به دنیای خودم بود. دانش آموز کالس چهارمی 
که نمی تواند اســم خود را بنویسد، بچه 14-

15 ساله که از دوم دبستان بخاطر نبود شرایط 
مناسب ترک تحصیل کرده...

بچه ای از دل کمربندی، از محله من... از جنس 
من... بله من هم میان همین ها بودم در نسلی 

عقب تر... سه دهه اختالف نسل داشتیم..
اما انگار با آنها می زیســتم. مگر رسالتم همین 

بچه ها نبودند؟
** بعد از دیدن مشــکالت مردم این محله و 
شنیدن درد دل زن های این منطقه، شبهایی بود 
که از شدت حال بد تا صبح فکر میکردم که چه 
کاری می توانم انجام دهم؟ انگار خود را موظف 
به انجام کاری می دیدم؛ یک کاری که فقط من 

باید آن را انجام دهم.
  سخت بود اما می شــد قسمتی از کار را در 
دست گرفت. هر چه جلوتر می رفتم به تعداد 
مشــکالت افزوده می شــد، در ابتدا موبایل و 
دوربین مناســب برای فیلمبرداری نداشتم و 
کمبود فضای آموزشــی مناســب برای تولید 
محتوا، اتالف زمان و انرژی زیاد و مشکالتی از 
این قبیل کار را سخت می کرد، اما به لطف خدا 
و حمایت دوستانی مرا همراهی  می کردند به من 
این انگیزه را مــی داد که فعالیت ها را متوقف 
نکنم، زیرا هدف و آرزوی من آموزش به تمام 

کودکان سرزمینم بود.
 در سال 1۳9۸ حضور ویروس کرونا برگزاری 
حضور فیزیکی و اجرایــی کردن کالس هارا 

تحت تاثیر قرار داد.
  ایده ای به ذهن ام رســید؛ با دنیای مجازی به  
واسطه ی رشته ام بی ارتباط نبودم، همچنین در 
هر خانه یک موبایل وجود داشــت و این ایده 

که بچه های کل اســتان خودم و حتی ایران را 
با آموزش های مجازی پوشش دهم، بر ذهنم 

نقش بست. 
  صفر تا صد تولید محتوا اعم از فیلمبرداری، 
ویرایش و رسیدگی به پیج را به تنهایی انجام 
می دادم اما خانواده و دوســتان همیشه من را 

حمایت کرده اند.
   رفته رفته آموزش ها را گسترده تر کرده و در 
صفحه اینستاگرام قرار دادم تا دانش آموزان و 
معلمان بیشــتری از آنها استفاده کنند.   مدتی 
بعــد تعدادی از دوســتان به کمک موسســه 
 بانوی آفتــاب آمدند و توانســتیم به چندین 
دانش آموز قشــمی بصورت رایگان آموزش 
دهیم. هرچند تعداد زیادی نبــود اما در کنار 
آموزش حضوری، پیج آموزشی فعالیت خود 

را متوقف نکرد.
 با وجود اینکه در سال تحصیلی گذشته مدیر 
دبیرستان دخترانه در شهر قشم بودم انجام کارها 
خیلی سخت بود، اما هدف بزرگتری داشتم که 
رســیدگی به آن برای مــن واجب بود آن هم 
حمایت از کــودکان بی بضاعت و عقب مانده 
از تحصیل بود که آن را رها نمی کنم و از همه 
کسانی که من را همراهی و حمایت سپاسگزارم. 
و یک خواســته: بنده از مسئولین منطقه آزاد 
و اداره آموزش و پرورش قشــم تقاضا می کنم 
جهت بهتر و با کیفیت تر شدن این کاِر جهادِی 
آموزشی، همکاری بیشتری داشته باشند و در 
صورت امکان فضای آموزشــی مناسب برای 
اینترنت،  فیلمبــرداری،  دوربین  محتوا،  تولید 
لپ تاپ، پرده ســبز، میکروفــن، تخته وایت 
برد دیجیتال در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم 
آموزش های متنوع تــری را در اختیار دانش 
آموزان بیشــتری قرار داده و آنها را با دنیای 

تحصیل آشتی دهم .

خانم معلم جوانی که پرچمدار آموزش های آنالین شد 

به عشق بچه های محله محرومم کار می کنم 


