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گروه خبر // مدیرعامل پاالیشــگاه نفت ستاره 
خلیج فارس از عرضه گازوییل یورو 5 از بهمن ماه 

در این پاالیشگاه خبر داد. 
به گــزارش خبرنــگار دریا ، علیرضــا جعفرپور 

مدیرعامل پاالیشــگاه نفت ستاره خلیج فارس در 
گفت وگویی رسانه ای با اشاره به برنامه ریزی برای 
راه اندازی واحد تصفیه گازوییل در این پاالیشگاه، 
اظهار کرد: میزان غلظت گوگرد در گازوییل یورو 4 
 10ppm 50 و در گازوییل یورو 5 زیرppm حدود
است اما گازوییل تولیدی در این پاالیشگاه حدود 
1200 تــا ppm 1500  غلظت دارد که با برنامه ای 
در پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس طراحی شده 
تا در بهمن ماه یا در نهایت تا پایان سال واحد تصفیه 
گازوییل را به بهره برداری می رســانیم تا همه 16 
تا 18 میلیون لیتر گازوییل تولیدی به کیفیت یورو 

5 برســد.وی درباره کیفیت بنزین تولیدی در این 
پاالیشگاه نیز گفت: غلظت گوگرد موجود در بنزین 
تولیدی پاالیشــگاه نفت ستاره ده درصد استاندارد 
بین المللی اســت و بســیار کیفیت باالیی دارد به 
طــوری که 10 برابر از اســتاندارد جهانی، گوگرد 
کمتــری دارد و تالش داریم تــا گازوییل تولیدی 
در این پاالیشــگاه نیز به حد بسیار با کیفیتی ارتقا 
دهیم.پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس بزرگ ترین 
پاالیشگاه میعانات گازی کشور و خاورمیانه است 
که روزانه بیش از 45 درصد بنزین مورد نیاز کشور 

را تولید می کند.

مدیرعامل پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس:

گازوییل نفت ستاره خلیج فارس یورو 5 می شود 

تضییع حقوق عابران در غیبت متولیان و ناظران

سلطانی صنوف مزاحم
 و بساز وبفروش ها بر پیاده روها

اشغال و مسدود نمودن شارع عمومی غیر قانونی بوده و اصناف متخلف حق ندارند ادعایی نسبت به شارع عمومی داشته باشند

امت رسول اهلل در بندرعباس
 خشم و انزجار خود از آشوبگران را اعالم کردند

8

فرهنگ شهروندی ، هنجارهای جامعه
 را رقم می زند

مبارزه بیولوژیک با رهاسازی زنبور 
6براکون در مزارع پنبه هرمزگان

 در خصوص پیاده رو ها و شارع عمومی طبق قانون جزو حقوق عامه و شهروند 
محسوب می شود و احدی اجازه دخل و تصرف در پیاده رو را ندارد و شهرداری در 
حوزه بند 20 ماده 55 طبق گزارشاتی که توسط سامانه 137 و شکایات حضوری یا 

تلفنی اقدام به تشکیل پرونده و برخورد با واحد صنفی متخلف می نماید
 در طول یک سال گذشته با تأکید شهردار محترم در این حوزه دبیرخانه کمیسیون 
بند20 ماده 55 تشکیل شده و اعضای کمیسیون طبق قانون توسط شورا معرفی 
شده اند که شامل معاون محترم دادستان، سه نفر از اعضای شورای شهر، رئیس 
اتاق اصناف و بنده به عنوان دبیر و نماینده شهرداری در این کمیسیون حضور دارم 
و کلیه شکایت ها و پرونده های اصناف مزاحم در این کمیسیون پس از طی مراحل 

قانونی مطرح می شود و پس از بررسی اعتراضات مطروحه، کمیسیون اقدام به صدور 
رأی قطعی می نماید و به مناطق چهارگانه شهرداری جهت اجرا  ابالغ می گردد

 در نبش کوچه بهارستان 11 بلوار معلم هم یک طرف خاکی است ویک طرف 
هم بدلیل ساخت وساز هم پیاده رو غیرقابل استفاده است وهم الین اول خیابان که 
بتن روی کانال گذاشته شده و آسفالت نشده وآب از زیر زمین پروژه در حال احداث 
مسکن در این کانال و خیابان 24ساعته می ریزد و عابران ودانش آموزان مدرسه 
دخترانه نور و... بایستی تقریبا از الین دوم خیابان رفت وآمد کنند و جان شان در خطر 

است. بارها این موضوع منعکس شده است وتاکنون اقدامی صورت نگرفته است
صفحه 4 را بخوانید

 گــروه خبر //  همزمان با ســالروز رحلت پیامبر 
اســام )ص( و شهادت امام حســن مجتبی )ع( 
مردم والیتمدار و امت رســول اهلل در بندرعباس 
ضمن عزاداری، انزجار خود از آشوبگران و عوامل 

خودفروخته و فریب خورده دشمن را فریاد زدند. 
هیات های عزاداری بندرعباس در ســالروز رحلت 
خاتــم پیامبــران و در راهپیمایــی پرشــور علیه 
اغتشاشگران و آشوبگرانی که در روزهای اخیر نسبت 
به آتش افروزی ، تخریب امــوال عمومی و توهین و 
هتاکی به مقدســات اقدام کرده بودند، خروشیدند تا 
پاسخ دندان شکنی برای بدخواهان ایران اسالمی باشد.

اهالی کرانه خلیج فارس، شــیعه و ســنی دست در 
دست هم با اعالم انزجار از اقدامات ساختارشکنانه 
بدخواهان، بر لزوم حفظ انســجام و اتحاد در جامعه 
برای مقابله با نقشه های فریبکارانه و سخیف دشمن، 
تاکید کردند. به گزارش ایرنا، عزاداران پیامبر اســالم 
)ص( مسیر پارک دباغیان تا مسجد جامع بندرعباس 

را با فریادهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافق، مرگ 
بر اســراییل، مرگ بر فتنه گر، فتنه گِر بی حیا دشمن 

 مسلمین اســت و نیروی انتظامی حمایتت می کنیم،
 طی کردند.
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گروه خبر// مدیرکل میراث فرهنگی، 
هرمزگان  صنایع دستی  و  گردشگری 
روز جهانی  مناســبت  »بــه  گفت: 
گردشگری و هفته گردشگری بازدید 
خلیج فارس  مردم شناســی  موزه  از 
بندرعباس برای اساتید و دانشجویان 

جدید الورود رایگان است.«
به گــزارش خبرنگار دریا ، ســهراب 
بناوند بابیان این مطلب گفت: »با توجه 
به شعار امسال روز گردشگری در ایران 
با عنوان اندیشه های نو در گردشگری 
ایران، و در راستای تشویق دانشجویان 

به آشــنایی با اماکن گردشگری استان، 
بازدید از موزه مردم شناسی خلیج فارس 
برای اساتید و دانشجویان جدید الورود 
از تاریخ 6 تا 12 مهرماه با ارائه کارت 
دانشــجویی برای این عزیزان رایگان 

است.«

گردشــگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
افــزود:  و صنایع دســتی هرمــزگان 
صبح  همه روزه  می توانند  »عالقه مندان 
از ســاعت 9 تــا 13 و بعدازظهر از 
ساعت 15 تا 19 از موزه مردم شناسی 

خلیج فارس بندرعباس بازدید کنند.«

بازدید رایگان موزه برای اساتید و دانشجویان در بندرعباس



پشت پرده سیاست 

بن بست برجام شکسته می شود؟   
همزمان با تاکید کاخ ســفید بر تداوم مذاکرات برای احیای برجام، امیرعبداللهیان نیز 
گفت: آمریکایی ها پیام دادند آماده رسیدن به توافق هستیم .یک پیش بینی یا انتظار 
وجود داشــت که شاید حضور مقامات کشــورهای ایران، 1+4 و آمریکا در مجمع 
عمومی ســازمان ملل بتواند گرهی از کالف در هم تنیده   مذاکرات احیای برجام باز 
کند. حضور علی باقری مذاکره کننده ارشــد ایرانی به همراه رئیس جمهور کشورمان 
نیز این گمانه را تقویت می کرد اما فضای ســرد ایجاد شده در مذاکرات آن قدر قوی 
بود که عمال غیر از یک دیدار کوتاه میان باقری و انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در 
مذاکرات، اتفاق ویژه دیگری را شــاهد نبودیم به حدی که حاال می توان گفت اگرچه 
برجام از بن بست تا حدودی خارج شده است اما مذاکرات همچنان در اتاق مراقبت 
های ویژه )آی سی یو( است. در این  بین اما امیر عبداللهیان از نشانه های جدید، سخن 
به میان آورده است که البته  برای بالفعل شدن منوط به اراده واقعی  طرف آمریکایی 
اســت: »طرف آمریکایی بارها حتی در این روزهای اخیر به ما اعالم کرد که دارای 
اراده الزم برای رســیدن به توافق هستیم و ما به آن ها گفتیم پس با واقع بینی، حسن 
نیت خود را نشــان دهید.« این جمالتی است که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
ایران که با وجود بازگشــت رئیسی به تهران، در نیویورک مانده، به خبرنگاران گفت 
و خاطرنشــان کرد: گفت و گوها و رایزنی های ما با دیگر کشــورها و آن ها با ایران 
بیشتر حول محور لغو تحریم ها بوده است. امیرعبداللهیان افزود: این که ما در نیویورک 
هستیم، حساسیت را برای طرف های خارجی بیشتر می کند که چه اتفاقی می افتد. در 
این دیدارها تاکید کردم برای رســیدن به توافق، اراده و جدیت الزم را داریم و واقعا 
اکنون این طرف آمریکایی است که باید شجاعت اتخاذ تصمیم را داشته باشد تا بتوانیم 
از رســیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار سخن بگوییم.همچنین محمد اسالمی، 
رئیس ســازمان انرژی اتمی   در گفت وگویی با خبرگزاری ایران پرس از سفرش به 
وین پایتخت اتریش برای شرکت در شصت و ششمین اجالس ساالنه کنفرانس عمومی 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی خبر داد و با بیان این که ما متعهد به ضوابط پادمانی و 
ان.پی.تی هســتیم و آن را رعایت می کنیم، تصریح کرد: مالقاتی با گروسی مدیرکل 
آژانس خواهم داشــت. امیدوارم این حضور، مذاکرات و گفت وگوها تسهیل گر باشد 
و کمک کند نوع برداشــت هایی که از ایران دارند و متاثر از فشار سیاسی و عملیات 
روانی اســت، هر چه زودتر خاتمه یابد و براساس مقررات آژانس روند امور تنظیم 
شود. همچنین جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: پیشنهادهای 
ارائه شده از سوی بروکسل به تهران تا زمان بازگشت به مذاکرات روی میز خواهد بود. 
وی با شبکه خبری الجزیره مصاحبه کرده اما هنوز این شبکه اشاره ای به جزئیات بیشتر 
اظهارات او نکرده است. با وجود همه زیاده خواهی ها و کارشکنی های آمریکا در راه 
احیای برجام، مقامات آمریکایی همچنان سیاست پر تناقض خود را دنبال می کنند. 
ند پرایس سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری خود درباره مذاکرات با ایران گفت: 
»اعتقاد داریم که ادامه مذاکرات هسته ای با ایران در راستای منافع امنیت ملی آمریکا 
قرار دارد.« وی اضافه کرد: »از ابزارهای دیگری برای حل باقی مشکالت در خصوص 
رفتارهای ایران استفاده خواهیم کرد.« »جان کربی« هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی 

در شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز دیپلماسی با ایران را همچنان بهترین راه دانست.
تازه های مطبوعات

همشــهری -این روزنامه در گزارشی با عنوان: »شــغل جدید: آتش بیار« و با درج 
تصاویری از علی کریمی، مهران مدیری، کتایون ریاحی و... نوشت: برخی از به اصطالح 
»سلبریتی های« عمدتا بدون آگاهی و دانش از فضای سیاسی از سوی این فضا شکار 
شــده و به دام جوســازی و حتی همراهی با ضد انقالب می افتند. مسئله ای که نشان 
می دهد افراد مشــهور دیرزمانی است در جنگ نرم مغلوب شــده و اینک به عنوان 
سربازانی »کر و کور« در خدمت جریانی قرار گرفته اند که ابایی در بیان این که اصل 

نظام را هدف گرفته اند، ندارند.

جوان -حساب لشــکر پیاده نظام دشــمن از عموم مردم سوگوار مهسا و 
جمعی که منتقد گشت ارشاد بودند، جداست. مردم عادی دغدغه و مطالباتی 
مشخص و با پیگیری قانونمند داشتند و اغتشاشگران اتفاقًا اوضاع را برآشفته 
می پســندند. مردم ما چه موافق گشت ارشاد و چه منتقد و حتی مخالف آن 

باشند، امنیت و کشور خود را دوست دارند.
 جمهوری اسالمی - درست است که اعتراض و تجمع برای گرفتن حق خود، 
حق طبیعی و قانونی مردم اســت ولی توسل به هر اقدامی و انجام هر کاری 
برای رسیدن به آن جایز نیست. آن چه را این روزها در بسیاری از نقاط کشور 

جریان دارد، نمی توان از جنس مطالبه حق دانست. 
 آرمان ملی -  نگاهی به صحبت های مقامات کشــورمان یا مقامات سایر 
کشورها موید این است که اگر مالحظاتی شود، شاید زودتر از آن چه تصور 
می شود، دو طرف به ســمت توافق بروند.  ... ایران نیز بارها این موضوع را 
مطرح کرده که در شــرایط حاضر توپ در زمین آمریکاست و آن ها هستند 
کــه باید انتخاب کنند می خواهند به برجام بازگردند یا رویه دیگری را پیش 

بگیرند.
 دنیای اقتصاد -  طبق داده های جدید مرکز آمار، ســال گذشته سرعت رشد 
نقطه ای قیمت مسکن در کشور فصل به فصل کاهش پیدا کرد که این موضوع 
کامال متاثر از کاهش »انتظارات تورمی« و البته »تحوالت بازار مسکن تهران« 
بود. تورم کشوری مسکن در ســال گذشته به زیر 50درصد رسید؛ مقایسه 
این نرخ با تورم مســکن سال99 به معنای آن است که پارسال سرعت رشد 
 قیمت خانه و آپارتمان در کل شهرهای ایران به نصف سال قبل از آن کاهش 

پیدا کرد.
 کیهــان - طی یکی دو روز آینده، مرزبندی ها شــفاف تر و صف شهروندان 
از اشــرار جدا می شود، مردم با بصیرت و انقالبی ایران چنان صحنه گردانی 
می کنند که بار دیگر تیر دشمنان نظام به سنگ می خورد. خواسته مردم آگاه 

ایران این است که  به جنایتکاران امان ندهید.
انعکاس

اعتمادآنالین مدعی شد: وحید جالل زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
گفت: رئیس جمهور سوئیس حامل پیام آمریکا برای مالقات دوجانبه با ایران 
بود اما رئیســی در پاسخ گفت که آیا ما از مالقات های دوجانبه قبلی سودی 
بردیم؟ آمریکایی ها مذاکره را برای مذاکره می خواهند و این درحالی است که 
اشخاص حقیقی و حقوقی جمهوری اسالمی مکرر درحال تحریم شدن هستند.

 فردانیوز خبرداد: سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در توییتر نوشت: »در 
واکنش به اقدام ایران در عرضه ســالح به روســیه در جنگ علیه اوکراین، 
امروز ما ابطال اعتبارنامه سفیر ایران در کی یف و کاهش قابل توجه نیروهای 

دیپلماتیک سفارت ایران را اعالم کردیم.«
 دیده بان ایران مدعی شــد: شــرکت انرژی قطر روز شنبه اعالم کرد که 
قراردادی با شرکت توتال فرانســه برای توسعه میدان گازی شمال-جنوب 
)پارس جنوبی( امضا کرده که دوحه آن را بخشــی از بزرگ ترین پروژه گاز 
طبیعی مایع در جهان می داند. به موجب این توافق، توتال انرژی سهم 9.375 
درصدی از مجموع 25 درصدی کامل ســهم شــرکای بین المللی در میدان 

شمال- جنوب قطر را به دست خواهد آورد.
 الف خبرداد: صدور کارت هوشــمند ملی از فروردین امسال برای ایرانیان 
مقیم خارج از کشــور راه اندازی و وارد مرحله اجرایی شد و به دنبال سفر 
رئیــس جمهور به نیویورک صدور کارت ملی برای ایرانیان مقیم آمریکا نیز 

کلید خورد.

جهنم تروریست ها در اقلیم 
شــش ماه پس از موشک باران مقر موساد در اربیل عراق با موشک های 
نقطه زن هوافضای ســپاه، باردیگر نیروی زمینی ســپاه مواضع گروه های 
تروریســتی در اربیل را در هم کوبید. دربخشی از اطالعیه روابط عمومی 
نیروی زمینی ســپاه آمده اســت: در پی تعرضات روزهای گذشته عوامل 
گروهک های تروریســتی و ضد انقالب وابسته به استکبار جهانی و النه 
کرده در اقلیم شــمال عراق مبنی بر عبور از مرزهای جمهوری اســالمی 
ایــران و هدف حمله قرار دادن برخی پایگاه های مرزی کشــورمان که با 
پاســخ قاطع رزمندگان اســالم همراه و با به جا گذاردن تلفات، منجر به 
فرار تروریســت های مهاجم شده است، به استحضار ملت شریف، انقالبی 
و بیدار ایران اســالمی می رساند: به رغم تذکرات و هشدارهای متعدد به 
مقامات اقلیم در خصوص جلوگیری از اســتقرار و فعالیت گروهک ها و 
تروریســت های مزدور و اجیر شده ضد انقالب علیه جمهوری اسالمی و 
قصور و بی توجهی آنان به اقدامات در خور و پیشــگیرانه، نیروی زمینی 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی با به کارگیری یگان های عملیاتی قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا )ع(، انهدام مقرها و مراکز استقرار، طراحی و توطئه چینی 
گروهک های متجاوز تروریستی و ضد انقالب در آن سوی مرزهای کشور 
در اقلیم شمال عراق را با عملیات آتشباری و حمالت توپخانه ای آغاز کرد. 
همچنین از مردم و ساکنان محلی عزیز اقلیم شمال عراق نیز درخواست می 
کنیم از نزدیک شدن به مقرها و مراکز مربوط به گروهک های تروریستی 
ضد ایرانی در منطقه خودداری کنند و از محل استقرار تروریست ها فاصله 
بگیرند. همزمان، نیروی زمینی سپاه اعالم کرد: عملیات رزمندگان اسالم به 
منظور تضمین امنیت پایدار مرزی و تنبیه تروریست های جنایتکار متجاوز 
و مسئولیت پذیر کردن مقامات اقلیم در قبال مقررات بین المللی و وظایف 
قانونی خود ادامه خواهد داشــت. باید گفت که این اولین باری نیست که 
گروهک های تروریستی در اربیل عراق اقدام به بحران آفرینی می کنند و 
پیش از این نیز نیروی زمینی سپاه در چند مقطع به مقرهای گروهک های 
تروریستی ازجمله حزب دموکرات در اقلیم شمال عراق حمله کرده بود. به 
عنوان نمونه  شهریور سال گذشته و  چند روز پس از هشدار فرمانده نیروی 
زمینی سپاه پاسداران کشــورمان  به مقامات اقلیم کردستان عراق درباره  
فعالیت گروهک های تروریســتی در این منطقه، مناطق سیدکان، چومان 
و حاجــی عمران در این اقلیم، هــدف حمله هوایی جنگنده ها و حمالت 
توپخانه ای  سپاه پاسداران قرار گرفت و آن طور که برخی رسانه های محلی 
نیز در همان برهه  اعالم کردند تلفات ســنگینی برای گروهک تروریستی 

»حدکا« و » حدک « نیز به جا گذاشت.
صدور کیفرخواســت برای ۱۴ نفر در پرونده ترور شــهید 

فخری زاده 
»علی صالحی« دادســتان عمومی و انقالب تهران از صدور قرار مجرمیت 
و کیفرخواســت برای 14 نفر در پرونده ترور دانشمند هسته ای کشورمان 
شهید محســن فخری زاده خبر داد. دادستان عمومی و انقالب تهران اظهار 
کرد: اتهام این 14 نفر در پرونده ترور شــهید فخری زاده، »مشــارکت در 
افساد فی االرض«،»مشــارکت در همکاری اطالعاتی و جاسوسی به نفع 
رژیم صهیونیستی«، »تبانی با هدف برهم زدن امنیت کشور« و »اقدام علیه 
امنیت ملی« است. »محسن فخری زاده« دانشمند برجسته هسته ای و رئیس 
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع بود که در تاریخ هفتم آذر 1399 
توســط عناصر تروریست مسلح وابسته به استکبار جهانی در شهر آبسرد 

ترور و به درجه رفیع شهادت نایل شد./میزان

هرمزگان قطب پرورش ماهی در قفس 
 گروه خبر // از ابتدای امسال تاکنون بیش از 1 میلیون و 
300 هزار قطعه بچه ماهی در هرمزگان ذخیره سازی شده 
اســت.  ایرج قایینی رئیس گروه پرورش ماهی در قفس 
اداره کل شیالت هرمزگان گفت: هرسال ذخیره سازی بچه 
ماهی در قفس اردیبهشــت ماه آغاز می شود و این روند تا 
پایان سال ادامه دارد. قایینی با بیان اینکه از ابتدای امسال 
تاکنــون بیش از 1 میلیون و 300 هزار قطعه بچه ماهی در 
هرمزگان ذخیره سازی شده اســت، گفت:تا پایان سال 4 
میلیون قطعه بچه ماهی در قفس ذخیره ســازی می شود. 
او گفت: مدت زمان ذخیره ســازی بچه ماهی ها 8 تا 10 
ماه طول می کشــد و زمانی که به وزن 800 تا 1 کیلوگرم 
برسند، ماهی ها برداشت می شــوند. رئیس گروه پرورش 
ماهی در قفس اداره کل شیالت هرمزگان گفت: گونه ماهی 
که در قفس پرورش داده می شود، سی بس نام دارد. قایینی 
گفت: این گونه ماهی به علت داشتن طعم خوب، بازار پسند 
اســت و در مراکز عرضه موادغذایی استفاده می شود. وی 
گفت: اکنون 78 قفس در آب های شهرستان های سیریک، 
بندرلنگه و قشــم نصب شده است که تا پایان سال به 100 
قفس افزایش می یابد. رئیس گروه پرورش ماهی در قفس 
اداره کل شیالت هرمزگان گفت: قفس ها در عمق 30 متری 
دریا نصب می شــود. قایینی گفت: استان هرمزگان ظرفیت 
تولید 113 هزار تن ماهی در قفس را دارد که تاکنون برای 
پرورش 110 هزار تن، مجوز صادر شــده است. مدیرکل 
شیالت هرمزگان هم گفت: استفاده از آب دریا برای پرورش 
ماهی، نیاز نداشتن به انرژی برق و تاسیسات و تجهیزات و 
کاهش هزینه ها از مهمترین مزایای پرورش ماهی در قفس 
است. عبدالرســول دریایی با بیان اینکه پرورش ماهی در 
قفس یکی از مهم ترین طرح های اقتصاد مقاومتی اســتان 
اســت، گفت: با توجه به محدودیت ذخایر آبزیان در دریا 
و همچنین خطر انقراض برخــی گونه ها در صورت صید 
بی رویه، حرکت جامعه صیادی به ســمت آبزی پروری و 
تولید، گامی مهم و موثر است .وی گفت: در صورت اجرای 
این طرح، از جامعه صیادی با پرداخت تســهیالت کم بهره 
حمایت ویژه می شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
دریایی گفت: هرمزگان رتبه نخست پرورش ماهی در قفس 

را در کشور دارد.
6 شهرستان هرمزگان 

در وضعیت زرد کرونایی
  گروه خبر //  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: 6 شهرســتان هرمزگان در وضعیــت زرد کرونایی 
)نســبتا پر خطر( قرار دارد. دکتر فاطمه نوروزیان افزود: 
شهرستان های جاســک، پارسیان، حاجی آباد، بندرخمیر، 
رودان و ســیریک در وضعیت زرد کرونایــی قرار دارند.

به گزارش ایســنا ؛ وی بیان کرد: همچنین شهرستان های 
بوموسی، بستک، بشــاگرد، بندرلنگه، بندرعباس، قشم و 

میناب در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.
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سرمقاله

 تمکین به قانون در هر بخش و هر جامعه ای بســیار مهم است 
و اگر این مهم محقق نشــود، هرج و مرج خواهد شد و مردم نیز از 
بی نظمی و هرج و مرج ناراضی می شــوند و آسیب های مادی و 
معنوی به آنها وارد می شود. متاسفانه در روزهای گذشته عده ای 
با عنوان اعتراض اقدام به اغتشاش و ناامنی در جامعه نمودند و به 
اماکن عمومی و خصوصی و... خسارت وارد کردند و اهانت هایی را 
به اماکن مقدس، پرچم، قرآن و.... کردند و چندین نفر هم جان شان 
را از دست دادند و تعدادی شهید شدند و برخی هم مجروح گردیدند. 
در این حوزه ضرورت دارد با اغتشاشــگران با قاطعیت توســط 
دســتگاه های امنیتی و قضایی برخورد شود و نوجوانان و جوانان 
فریب خورده نیز توجیه شــوند و پشت پرده این اقدامات دشمنان 
و مغرضان به نظام مقدس جمهوری اســالمی برایشان بازگو شود. 
متاســفانه در این چند روزه مردم نیز بدلیل ناامنی های ایجاد شده 
توسط مخالن امنیت با مشکالت فراوانی مواجه شدند و خساراتی به 
برخی کسبه و شهروندان وارد شد. مردم در راهپیمایی های روزهای 
جمعه و یکشنبه، حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
فرائض دینی، فراجا که ضامن امنیت جامعه هســتند، ابراز داشتند 
وخواستار برخورد با اخاللگران واغتشاشگران شدند. مردم همچنان 
انتظار دارند با افراد بی حجاب، سگ گردانی در جامعه و... برخورد 
قانونی شود وهمه موظف هستند به قانون تمکین کنند. همانطور که 
راننده ای نمی تواند بگوید چون خودرو مربوط به خودم اســت، 
می توانم با هر سرعتی در خیابان ها و معابر وجاده ها بروم؛ در سایر 
حوزه نیز بایستی به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و از نیروی 
انتظامی، دستگاه های امنیتی، دستگاه قضایی و... هم انتظار می رود 
با قانون شــکنان در هر بخش برخورد کنند. اگر اعتراضی نسبت 
به هر موضوعی باشــد، بایستی با تمکین به قانون و از مسیرهای 
قانونی، اعتراض ابراز شــود، نه با بی قانونی و آسیب رســانی به 
دیگران و هتک حرمت ها. در مســیرهای غیرقانونی، برخی موج 
سواری می کنند و مسیر اعتراضات را منحرف می کنند. موضوع 
دیگر در اســتان هرمزگان و شهر بندرعباس در چند 
روز اخیر شاهد بودیم که در حوزه سرویس مدارس، 
والدین با مشــکالتی مواجه شدند که بخشی به عدم 
هماهنگی بین دســتگاه های اجرایــی در این حوزه 
برمی گردد و بخشی دیگر به ضعف نظارت ها در این 
حوزه برمی گردد که همین موضوع باعث شد برخی 
از سرویس های مدارس اقدام به افزایش کرایه بیش از 
نرخنامه کردند و والدین دانش آموزان از این وضعیت 
بسیار گالیه مندند و از طرفی عدم ساماندهی وکمبود 
سرویس مدارس  باعث مشکالتی برای والدین شد. 
انتظار می رود دستگاه های متولی اجازه ندهند حتی 
یــک ریال مازاد بر نرخنامه از والدین اخذ شــود و 
مبالغ اضافه دریافتی نیز به والدین برگردد و همگان به 
قانون ونرخنانه مصوب تمکین کنند که این موضوعات 
و گالیه های مردم به معاون امور عمرانی استانداری 
هرمزگان نیز منعکس شــده و ایشــان قول دادند با 
جدیت پیگیری الزم در ایــن حوزه صورت خواهد 
گرفت تا مشــکالت موجود برطرف شود. شهروندان 
انتظار دارند مسئوالن استان سریعتر مشکالت حوزه 
سرویس مدارس را بطور کامل برطرف نمایند واگر در 
این حوزه افراد حقیقی یا حقوقی برای ایجاد مشکل 
و ناراضی کردن والدین دانش آموزان و فشار روانی 
بر دانش آموزان و ایجــاد اختالل در این حوزه و... 
اقداماتی می کنند، بایســتی برخــورد قانونی با آنها 
صورت گیرد تا دغدغه والدین در این حوزه کاهش 
یافته و مجبور نشــوند از ســرویس های غیرمجاز 
استفاده کند ویا خودشان، فرزندان شان را به مدرسه 
ببرندوبرگردانند که موجب افزایش ترافیک وسوخت 

وهدر رفت وقت و... شود.
   علی زارعی

تمکین به قانون

 گــروه خبر //  اســتاندار هرمزگان ضمن 
از روند خدمت  بازدید  بیماران و  از  عیادت 
رسانی با پنج دستگاه جدید دیالیز در مرکز 
دیالیز بندرعباس، از اســتقرار ۲5 دستگاه 
خریداری شده طی ماه های آینده خبر داد. 

مهدی دوستی همزمان با سالروز رحلت نبی 
مکرم اسالم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی 
علیه الســالم با همراهی احمد مرادی نماینده 
حوزه مرکزی در مجلس شــورای اســالمی 
و مدیران بخش ســالمت، ضمــن عیادت از 
بیماران در جریان مسائل و مشکالت ایشان 

قرار گرفت.
وی، کمبود دســتگاه های دیالیز با کیفیت در 
اســتان و نیاز باالی بیماران را مهم دانســت 
و اظهار داشــت: در ماه های گذشته خرید و 

تامین 30 دســتگاه دیالیز آلمانی برای استان 
و بندرعباس در دســتورکار قــرار گرفت و 
خوشــبختانه تامین ارز این دســتگاه ها نیز 
انجام شــده و هزینه آن به شرکت تولید کننده 

پرداخت شده است.
استاندار هرمزگان با اشــاره به زمان بر بودن 
ورود و ترخیص این دســتگاه ها به کشــور، 
افزود: خوشــبختانه پنج دستگاه دیالیز جدید 
در مرکز دیالیز بندرعباس نصب شــده و هم 
اکنــون بیماران با اســتفاده از آن ها خدمات 
درمانی دریافت می کنند و 25 دســتگاه باقی 
مانده نیز طی چند ماه آینــده به بندرعباس 
خواهند رسید. اســتاندار هرمزگان همچنین 
برای رفاه حال مراجعان، با جانمایی ســالن 
انتظار مرکــز دیالیز بندرعباس دســتور داد 

ساخت ســالن این مرکز آغاز شــود . وی 
همچنین از روند پیشــرفت پروژه بیمارستان 
مــادر و کودک بندرعبــاس بازدید کرد و از 
نزدیک روند عملیات اجرایی بیمارستان مادر 

و کودک را مورد بررسی قرار داد.
دوستی با تاکید بر تســریع در روند اجرایی 
این بیمارســتان گفت: تکمیل پــروژه های 
زیرســاختی معطل و نیمه تمام حوزه درمانی 
اســتان بخش مهمی از برنامه خدمت دولت 
به مردم اســت که الزم اســت با اهتمام ویژه 
 طبق برنامه پیشــرفت داشته باشد و به مردم 

تقدیم شود.
به گــزارش ایرنا، اســتاندار هرمزگان تامین 
همزمان تجهیزات را مهم برشــمرد و افزود: 
برنامه خرید و انتقال تجهیزات خریداری شده 

به بندرعباس، بهره برداری مردم از این خدمت 
 را تســریع می کند و از ایــن جهت اهمیت

 زیادی دارد.
بیمارستان پنج طبقه مادر و کودک بندرعباس 
در زمینی به وسعت 9 هزار مترمربع در حال 
ساخت است که با پیشرفت فیزیکی بیش از 
70 درصد طبق برنامه اعالم شده در دهه فجر 

سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار هرمزگان در عیادت از بیماران مرکز دیالیز بندرعباس خبر داد 

خرید  ۳۰  دستگاه  دیالیز  برای  هرمزگان

گروه خبر // مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هرمزگان گفت: »طی شش ماهه 
اول ســال جاری، 7۲69 مجوز صنایع دستی در 

استان صادر و تمدیدشده است.«
به گزارش خبرنگار دریا ، سهراب بناوند با بیان 
این مطلب گفت: »از ایــن تعداد 6274 کارت 
شناســایی، 971 پروانه تولید انفــرادی و 10 
پروانه تولید کارگاهی و 14 فقره جواز تأسیس 

کارگاهی بوده است.«

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اینکه نزدیک 
به 85 هزار هنرمند و صنعتگر صنایع دســتی در 
اســتان شناسایی شــده که همگی دارای مجوز 
صنایع دستی هستند، افزود: »بیشتر این صنعتگران 
در رشــته های گالبتون دوزی، خوس دوزی، 
دریایی،  صنایع دســتی  حصیربافی،  گلیم بافی، 

سفالگری و... فعالیت دارند.«
وی تأکید کرد: »هنرمندان با دریافت این مجوزها 
از تسهیالتی همچون وام مشاغل خانگی و بیمه 

شاغالن صنایع دستی بهره مند می  شوند.« 

گروه خبــر // اســتاد حوزه و 
و  اغتشاشات  در  گفت:  دانشگاه 
اعتراضــات جنبه منفی و مثبت 
المال  افرادی که بــه بیت  دارد. 
ضربه می زنند و آشــوب ایجاد 
می کنند جنبه منفی اغتشاشات 
است  آن  مثبت  جنبه  و  اســت 
اراده  و  فرهنگ  به یک  مردم  که 
رسیده اند که سطحی به حوادث 
پیش رو نــگاه نکنند و فرق بین 

اغتشاشات و انتقاد را می دانند. 
علی  والمسلمین  االســالم  حجت 
اکبر میرزایی در مراسم آخر صفر 
در جمع مردم عزادار و هیات های 
مذهبــی کــه  در مســجد جامع 
شــد، ضمن  برگزار  بندرعبــاس 

تســلیت به مناسبت رحلت پیامبر 
اعظم و شهادت امام حسن مجتبی 
)ع( اظهار کرد: عدالت و اخالق دو 
گفتمان در بین همه معصومین بوده 

است.
وی افــزود: ما به عنــوان پیروان 
راه معصومین، هــر وقت بر مدار 
عدالت و اخالق حرکت کردیم در 
همه عرصه ها، چــه فرهنگی، چه 
اجتماعی و چه سیاسی و اقتصادی 

موفق عمل کردیم.
مشاور فرهنگی استاندار هرمزگان 
با اشاره با آیات قرآن کریم به بعد 
اخالقی اشــاره کرد و گفت: وقتی 

قرآن از ریشه های اخالقی صحبت 
به میان می آورد بــه اولین گزاره 
عدالــت اشــاره دارد و به عدالت 
فردی و اجتماعی اشــاره می کند. 
میرزایی ادامــه داد: توزیع عادالنه 
قدرت، توجه به نخبگان و امید به 
آینده و  قدردانی از خدمت ها، همه 
راه عدالتی است که مورد توجه دین 

است.
وی افــزود: گفتمــان دوم اخالق 
اســت. اینقدر اخالق مداری مهم 
است که پیامبر اسالم )ص( رسالت 

خود را بر اخالق معرفی می کند.
 به گفته مشاوره فرهنگی استاندار 

هرمزگان، اخالقی که زندگی فردی 
و اجتماعــی ما را کــه حکومت 
مــا برگرفتــه از اخالق اســت و 
تفاوت حکومت اســالمی با دیگر 
حکومت ها اســت. میرزایی ادامه 
در  محکومیــت  و روش  راه  داد: 
مواجهه با حوادث اخیر، نخســت 
از طریق حضور میدانی در دفاع از 
مقدسات و ارزش های اسالمی و 
دوم تبیین  مسائل و کلید  واژه های 
مانند والیت فقیه و ســایر گفتمان 
برخورد  اسالمی و سومین  انقالب 

قضایی است.
وی اعالم کرد: در اغتشاشــات و 

اعتراضات جنبه منفی و مثبت دارد. 
افــرادی که به بیت المال ضربه می 
زنند و آشوب ایجاد می کنند جنبه 
منفی اغتشاشات اســت و  جنبه 
مثبت آن اســت که مــردم به یک 
فرهنــگ و اراده رســیده اند که 
ســطحی به حوادث پیش رو نگاه 
نکننــد و فرق بین اغتشاشــات و 

انتقاد را میدانند.
مشاور استاندار هرمزگان  با تشکر 
از نیروهــای نظامــی و انتظامی، 
خاطرنشان کرد: دشمن اصلی ما را 
باید شناخت و بر همه روشن است 
که آمریکا و صهیونیسم هستند که 
برنامه ریزی بــرای براندازی نظام 

اسالمی می کنند.

راه انتقاد را از اغتشاش باید شناخت 

گروه خبــر // مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی هرمزگان در آستانه فرارسیدن هفته گردشگری 

برنامه های این اداره کل را به مناسبت این هفته اعام کرد.
به گزارش خبرنگار دریا ، ســهراب بناوند با اشــاره به شعار 
امسال هفته گردشــگری با عنوان »رویش اندیشه های نو« 
گفت: »در همین راستا رویداد استارتاپی باهدف نوآوری در 
خلق و توسعه کسب وکارهای حوزه گردشگری و صنایع دستی 
با همکاری پارک علم و فناوری به مدت ســه روز در موزه 

مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس برگزار می شود.«
او در خصوص افتتاح پروژه های گردشگری گفت: »6 پروژه 
گردشــگری به مناسبت هفته گردشــگری در استان افتتاح 

می شود.«
بناوند با اشاره به اینکه این پروژه ها شامل 2 سفره خانه سنتی، 
2 مجتمع گردشگری و 2 دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری 
است، افزود: »این پروژه ها با سرمایه گذاری 590 میلیارد ریال 

و اشتغال 95 نفر به بهره برداری می رسند.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان 
برگزاری اولین جشنواره گردشگری ساحلی مکران با همکاری 
شهرداری های سیریک و جاســک از دیگر برنامه های هفته 
گردشگری اســت که روزهای 7 و 8 مهرماه در این دو شهر 

ساحلی برگزار می شود.«
او ادامه داد: »برگزاری کارگاه های آموزشــی یک روزه ویژه 
دهیاران روســتای هدف گردشــگری و کارگاه آموزشــی 
پرنده نگری ویژه کودکان از برنامه های آموزشی این هفته برای 

فعاالن و عالقه مندان به صنعت گردشگری است.« 
بناوند  تأکید کرد: »غبارروبی گلزار شــهدا، تقدیر از فعاالن 
گردشگری، افتتاح پروژه های زیرســاختی، تور آشناسازی 
یک روزه از جاذبه های کمتر شناخته شده شهرستان جاسک، 
تور آشناســازی یک روزه ویژه فعالین گردشــگری کشور 
عمان به جزایر، نشســت با فعالین گردشگری استان از دیگر 

برنامه های این اداره کل در هفته گردشگری است.«

اعالم برنامه های هفته گردشگری 
در هرمزگان

صدور و تمدید 7269 مجوز صنایع دستی در هرمزگان
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سال بیست و یکم شماره 3988 سرویس اســتان ها – کرمان // معاون 
بســیج  ســازمان  کننده  هماهنگ 
مســتضعفین گفت: حاج قاسم وقتی 
حمله داعش به ناموس مســلمانان را 
از کشــورهای  را  مدافعان حرم  دید، 
مختلف اسامی بسیج کرد و در عراق 
که دیدیم دشمن با ناموس ایزدی ها چه 
کرد، در اربیل حضور یافت و نگذاشت 
پای نحس آنها به ناموس ما برســد و 
شــهید سلیمانی در ســوریه از حرم 
حضرت زینب سام اهلل علیها دفاع کرد 
و در واقع حاج قاسم و شهدای مدافع 

حرم ناموس ما را حفظ کردند. 
سردارحســین معروفی در اجتماع مردم 
کرمان کــه در محکومیت هتک حرمت 
به تمثال شهید حاج قاسم سلیمانی تجمع 
کرده بودند، با گرامیداشــت هفته دفاع 
مقدس اظهار کرد: درود به شما مردم که 
پای حقیقت دین ایستادید و با این حرکت 
و خروش پیام خود را به دوستان انقالب 
و دشــمنان صادر کردید که ما همه حاج 
قاسم هســتیم و با ایستادگی در راه حق 
مانند او دست از نظام و انقالب برنخواهیم 

داشــت. وی افزود: انقالب اســالمی به 
برکت مجاهدت مردم بزرگ آن در طول 
43 سال و رهبری پیامبرگونه امام راحل 
و مقام معظم رهبری آبروی بزرگی برای 
ملت ایران و آزادیخواهان جهان به همراه 
آورد و خروجی آن عظمت، شــوکت و 
بزرگی برای ملت بود. معروفی با اشــاره 
به اینکه یکی از قابلیت های ملت ایران 
هوشــمندی ملت اســت، تصریح کرد: 
هوشــمندی ملت ایران در سقوط نظام 
شاهنشاهی که همه گروه ها و جناح های 
سیاسی و اقوام متعدد در آن سهیم بودند 
 و قیام کرده و انقالب را تشــکیل دادند، 
می بینیم. معاون سازمان بسیج مستضعفین 
با اشــاره به اینکه در زمان جنگ های 
تجزیه طلبانه نیز ملت ایران همه از ایران 
و حقیقت دین دفاع کردند، گفت: جنگ 
هشت ساله نیز برگ دیگری از هوشمندی 
ملت ایران است که استان کرمان در حالی 
که هیچگونه تهدید نظامی نمی شد، حدود 
5600 شــهید را تقدیم کــرد و فرمانده 
ثاراللهیان شهید حاج قاسم سلیمانی بود 
و بیشترین نقش را داشت و هر جا ورود 

مــی کرد آن خط می شکســت و مردم 
کرمان از دین خــدا در کوره آتش دفاع 
کردند. وی با اشــاره به اینکه در جریان 
هسته ای ملت ایران پای علمش ایستاد 
و مسئوالن ما اعالم کردند ما بمب اتم را 
حرام شرعی می دانیم، افزود: دعوا بر سر 
فناوری علمی است و دنیا ما را محاصره 
کرده زیرا نمی توانند پیشرفت ما را ببینند. 
معروفی با بیان اینکه ملت ما در 43 سال 
اخیر در شــرایط سخت اقتصادی، فشار 
و کمبود همه مشــکالت را تحمل کردند 
اما پای دین، انقالب، ناموس و ولی خدا 
ایستادند، اظهار کرد: در قائله 96، 97 و 
98 مردم صف خود را از فتنه گران جدا 
کرده و در صف انقالب ایستادگی کردند. 
بسیج  کننده ســازمان  هماهنگ  معاون 
مستضعفین گفت: در شهادت حاج قاسم 
عزیز دشمن خواست قلب این مرد بزرگ 
را از کار بیندازد تا جریان مقاومت تعطیل 
شــود اما دشمن احمق نمی دانست قلب 
میلیون ها انســان در دنیا را زد و امروز 
همه گروه های ملی و مذهبی قلب حاج 
قاسم است و عکس شهیدمان به عنوان 

نماد در خانه های آنهاست؛ در خانه ای 
که عکس حاج قاسم است یعنی حقیقت 
انقالب اســالمی و امروز به دنبال تولید 
حاج قاسم نه با جنســیت مرد، بلکه با 
اندیشه زیبای انقالبی، اسالمی، اعتقادی 
و ملــی هســتیم. وی در ادامه تصریح 
کرد: من از همه بچه های حاج قاســم 
دفاع مقدس درخواست  پیشکسوتان  از 
دارم واقعیت های دفاع هشــت ساله را 
برای ملت و جوانــان و نوجوانان که آن 
دوران را ندیدند بازگو کنید؛ ما در طول 
هشت ســال جنگ نابرابر با اشرار عالم 
188 هزار انسان مومن و قهرمان تقدیم 
کردیم اما دامــان ناموس ایرانی را حفظ 
کردیم و همین یک خروجی برای ملت 
مومن کفایت می کند که تاریخ بعد از ما 
قضاوت می کند. معروفی با اشاره به حمله 
داعش به کشورهای سوریه و عراق بیان 
کرد: حاج قاســم وقتی حمله داعش به 
ناموس مسلمانان را دید، مدافعان حرم را 
از کشورهای مختلف اسالمی بسیج کرد 
و در عراق که دیدیم دشــمن با ناموس 
ایزدی ها چه کرد، در اربیل حضور یافت 

و نگذاشت پای نحس آنها به ناموس ما برسد 
و شهید سلیمانی در سوریه از حرم حضرت 
زینب ســالم اهلل علیها دفاع کرد و در واقع 
حاج قاسم و شهدای مدافع حرم ناموس ما را 
حفظ کردند. معاون سازمان بسیج مستعضفین 
در ادامه با اشاره به اینکه جریان خانم امینی 
یک اسم رمز برای آشوب گری و ناامن کردن 
کشــور بود، افزود: همــه بدانند امنیت خط 
قرمز ملت ایران اســت و نیروهای مسلح از 
جمله ارتش، ســپاه و نیروی انتظامی خدوم 
و مظلــوم همه در یک صــف واحد محکم 
 تر از زمان جنگ خود را ســپر بالی ملت 
می کنیــم و نیروهای مســلح جــان پناه 
و ســنگر امن ملت هســتند و مــا قدردان 
مجاهــدت مجاهدین نیــروی انتظامی در 
برقراری امنیت هســتیم. وی افزود: همه 

دشــمنان و کج اندیشــان بدانند اهانت به 
قرآن، اهل بیت، عاشــورا و حاج قاســم 
خط قرمز اســت و هیچگاه در این زمینه 
 کوتــاه نمی آییــم. ضمن اینکه دشــمن 
نمــی تواند مومنان را احساســی کند، ما 
با تدبیر عمل می کنیم و امســال دشمنان 
خواهند دید که در ســالگرد ســوم شهید 
سلیمانی چه انقالبی در کرمان به پا شود. 
معروفی تصریح کرد: ما مردم باید مراقب 
عــزت و عظمت خــود باشــیم و مثلث 
مقاومت، جهــاد و شــهادت را که حاج 
قاســم برای آن جان داد حفظ کنیم؛ حاج 
 قاسم ســفارش کرد از بزرگ ترین شئون 
عاقبت بخیری اطاعت از رهبری است و ما 
مردم کرمان باید عباس انقالب اسالمی و 

پشتیبان باشیم.

معاون سازمان بسیج مستضعفین:

حاج قاسم و مدافعان حرم، ناموس ما را حفظ کردند 

خروش پایتخت »مقاومت« علیه اغتشاشگران 

سرویس استان ها – کرمان // مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان کرمان گفت: یکی از راه های کمک به رفع نیازهای 
جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی، وقف های جدید در 
امنیت، بایای طبیعی، بحث های پژوهشی، درمان و ... است. 
حجت االســالم علی جاللی در نشســت خبری با محکوم 
کردن هتک حرمت های اخیر به ســاحت قرآن کریم، پیامبر 
اســالم صلی اهلل علیه و آله و مقدسات و با گرامیداشت دهه 
وقف)2 تا 12 مهرماه( اظهار کرد: وقف عالوه بر اسالم در ادیان 
دیگر نیز مــورد توجه بوده و در کرمان از اقلیت های مذهبی 
موقوفاتی داریم اما اســالم توجه خاصی به وقف دارد به ویژه 
پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله خودشان واقف بوده و روایات 
مختلفی درباره وقف داریم. وی تصریح کرد: در کشــور 180 
هزار موقوفه داریم که بخشی متصرفی)مدیریت آنها با سازمان 
اوقاف( و بخشی غیرمتصرفی)مدیریت به عهده متولی( است و 
اوقاف در بخش دوم بحث نظارت را دارد و در درآمد و اجرای 
نیت دخالت ندارد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان 
بیان کرد: در اســتان حدود 8000 موقوفه داریم که بالغ بر 75 

هزار رقبه مربوط به این موقوفات است و بیش از 3000 هزار 
از موقوفات مساجد و تکایا هستند. وی با اشاره به موقوفات 
عام و خاص افزود: حدود 800 نیت در موقوفات استان کرمان 
داریم که شامل امور مذهبی، اجتماعی، درمان، خیریه، موارد 
کمی در مسائل قرآنی است و بیشترین نیت برای امام حسین 
علیه السالم است. جاللی اظهار کرد: 218 بقعه متبرکه در استان 
کرمان وجود دارد که در حدود 100 بقعه، فرزندان نبی مکرم 
اســالم تدفین شده اند و در راستای فرمان مقام معظم رهبری 
مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، در هر بقعه مرکز 
افق)مرکز اجتماعی، فرهنگی و قرآنی( راه اندازی شده و در این 
بقاع اجرای قرار دوازدهم را در روز دوازدهم هر ماه در قالب 
یک فعالیت در این حوزه ها داریم. وی تصریح کرد: در مهرماه 
جاری در قالب قرار دوازدهم اعزام به مشهد مقدس را خواهیم 
داشت که دو گروه ایتام )از مجموعه دیلمقانی( و خانواده های 
بی سرپرست اعزام می شــوند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
اســتان کرمان بیان کرد: یکی دیگر از فعالیت های مراکز افق 
ترک اعتیاد است و بعضا ماهیانه تعدادی اهدای جهیزیه دارند 

و در حــوزه قرآنی نیز فعالیت هایی در وســع مراکز صورت 
می گیــرد. وی در ادامه گفت: در بخــش اقتصادی، اوقاف 
زنجیره تولیدی در استان شکل داده و نخستین پروژه با حدود 
1700 راس دام سبک در مجتمع دامی باغین به منظور تولید 
و پرورش دام فعال شده است. جاللی در ادامه با اشاره به آغاز 
دهه وقف از امروز و نامگذاری ایام این دهه عنوان کرد: اوقاف 
در راستای تحقق شعار سال و تولید دانش بنیان از سال ها قبل 
کارهایی را آغاز کرده که در حوزه کشــاورزی و دام، سالمت 
و الکترونیک نیز امسال افتتاح پروژه دانش بنیان داشته است. 
وی تصریح کرد: در اســتان کرمان نیز در بخش کشاورزی با 
همکاری دانشگاه شهید باهنر و جهاددانشگاهی توافق هایی 
دشته ایم که با تولید محصوالت دانش بنیان، 30 درصد افزایش 
تولید و 25 درصد کاهش مصرف آب را خواهیم داشت. جاللی 
با تاکید بر لزوم حفــظ و نگهداری موقوفات عنوان کرد: رفع 
تصرف برخی موقوفات ضروری است و الزم است رسانه ها 
در ایــن زمینه به ما کمک کنند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان کرمان با اشاره به اینکه بیمارستان های موقوفه در روز 
شنبه 9 مهرماه خدمات ویژه ای به مراجعین ارائه خواهند داد، 
افزود: آمادگی بقاع متبرکه برای هرگونه حادثه ضروری است 
لذا همایش پدافند غیرعامل را 10 مهرماه در هر شهرستان در 
یک بقعه برگزار خواهیم کرد. وی با اشــاره به اینکه اختتامیه 

چهل و پنجمین دوره مســابقات قرآن کریم )مرحله استانی( 
در دهه وقف برگزار خواهد شــد، افزود: در هفته وقف 2300 
 بسته مهر تحصیلی در استان شامل کیف و لوازم التحریر توزیع 
می کنیم. وی در بخش پایانی سخنانش گفت:  برای کمک به 
رفع نیازهای جامعه و کاهش آســیب های اجتماعی یک راه، 
وقف های جدید در امنیت، بالیای طبیعی، بحث های پژوهشی، 
درمان و ... اســت و رسانه باید در این زمینه کمک کند و راه 
دیگر موقوفات خیرات )امور خیریه( است که بعضا به مواردی 

کمک می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان اعالم کرد

نیاز به وقف های جدید برای کاهش آسیب های اجتماعی

 ثبت رکورد تولید پسته در جوادیه فاح رفسنجان 
سرویس استان ها – کرمان // فرماندار رفسنجان گفت: 
همزمان با ششــمین سال ثبت ملی پسته رفسنجان، 
هشتم مهرماه جشنواره ملی پسته در رفسنجان برگزار 

می شود.
 حســین رضایی سرپرست فرمانداری رفسنجان در آیین 
رونمایی از پوســتر جشنواره ملی پسته اظهار کرد: هشتم 
مهرماه جشــنواره ملی پسته در شهر جوادیه فالح برگزار 
می شود. وی با بیان اینکه ششمین سالگرد ثبت ملی پسته 
در شهرستان را گذراندیم و برنامه هایی که در زمینه پسته 
داریم باید ادامه پیدا کند، عنوان کرد: رفسنجان 25 درصد 

پسته کشــور را دارد در بعضی سال ها تا 35 درصد سهم 
تولید پسته کشــور را به خود اختصاص داده بود. رضایی 
خاطرنشان کرد: دلیل انتخاب شهر جوادیه فالح این است 
که طی 10 ســال گذشــته چند تولیدکننده برتر کشور از 
این منطقه معرفی شده اند و تنها جایی که رکورد خیلی از 
کشورهای رقیب را می زند، در این منطقه با ثبت باالی ده 
تن بوده است. وی متذکر شد: در منطقه جوادیه فالح باغات 
کامال مکانیزه اداره می شوند و به صورت علمی برنامه های 
تغذیه و مبارزه با آفات انجام می شود که می تواند الگویی 

برای پسته شهرستان رفسنجان باشد.
سرویس اســتان ها – کرمان // رئیس کل 
دستگیری  از  کرمان  اســتان  دادگستری 
عوامل ناآرامی های اخیــر در کرمان خبر 
داد و گفت: مردم هوشــیارانه راهشان را از 
اغتشاشــگران جدا کردند. حجت االسالم 

ابراهیم حمیــدی در دیار با خانواده شــهید 
مظهــری صفات از شــهدای دفــاع مقدس 
اظهارداشــت: مردم برای این انقالب و کشور 
خون های زیادی داده اند اما دشــمن در تالش 
است با اقدامات مختلف به نظام اسالمی ضربه 
بزنند. وی عنوان کرد: مردم کرمان خوشبختانه 
به خوبی راهشان را از این جریان جدا کردند و 
بصیرت خود را نشان دادند. حمیدی بیان کرد: 
به مردم اطمینــان می دهیم به صورت قاطع با 
اغتشاشگران و لیدرهای آنها برخورد می کنیم 
و اجازه توهین به مقدســات و ضربه به نظام 
اســالمی را نمی دهیم. رئیس کل دادگستری 
استان کرمان بیان کرد: عوامل ناآرامی های اخیر 
در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر 

شدند و با آنها برخورد می شود و در این زمینه 
اغماض نداریــم. وی افزود: برخی نیز در این 
مسیر فریب خوردند که در ابتدا ارشاد این افراد 
در دستور کار است. وی با اشاره به اینکه ملت 
ارزشهای انقالب و اسالم را ارجح می دانند و 
اجازه خدشه وارد شدن به ارزشهای اسالمی را 
نمی دهند و در این راه ایستاده اند. وی تاکید کرد 
نظارت و رصد کامل جریان ها در حال انجام 
است و به دشــمنان اجازه نمی دهیم در شهر 
مقاومت اسالمی دست به توطئه بزنند. وی با 
اشاره به راهپیمایی محکوم کردن اغتشاشات 
گفت: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی 
نشان داد دشمن نمی تواند مردم آگاه را از مسیر 

دور کند و این ملت پای انقالب ایستاده اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

مردم کرمان راهشان را از اغتشاشگران جدا کردند

طنز

فرزند چی تر زندگی بهتر؟
دولت های مختلف در چند دهه اخیر، سیاست های متفاوتی را 
در راستای فرزندآوری پیش گرفته اند؛ به طور مثال در ابتدای 
دهه 70، دیگر کم مانده بود روی پیژامه پدرها شعار »فرزند 
کمتر، زندگی بهتر« را گلدوزی کنند؛ یا اینکه هر دیواری که 
گیرشان می آمد، نقاشی یک خانواده شاد و خوشحال با یک 
یا ته تهش دو فرزند می کشیدند. اما در آغاز دهه 90 ماجرا 
متفاوت شــد و دو سه تا بچه دیگر به آن نقاشی های شهری 
اضافه کردند. خالصه شرایط طوری شده بود که هر دستگاه 
دولتــی در ابتدای روز و قبل از شــروع هرکاری، از ادارات 
ذی صالح )از بچگی آرزو داشــتم این عبارت ذی صالح را 
یکجا به کار ببرم( اســتعالم می کرد که: »حاجی امروز فرزند 
چی تــر زندگی بهتره؟« به عبارتی هر مجموعه در دوره های 
مختلــف محدودیت ها یا امتیازاتی را در رابطه با سیاســت 
فرزندآوری یا فرزند نیاوری وضع می کردند که برخی از آنها 

را مرور می کنیم؛
1  مدرسه

مدارس در دوره »فرزند کمتر« حاضر به ثبت نام فرزندهای 
چهارم به بعد خانواده نمی شدند؛ اما بعد از کلی اصرار و ارائه 
تعهد کتبی مبنی بر اینکه »این آخریشه« از سوی پدر و مادر، 
بچه را به مدرسه راه می دادند؛ البته با این شرط که بچه چهارم 
به بعد حق اســتفاده از سرویس بهداشــتی مدرسه را ندارد. 
)مگر در شرایط فوق اضطراری آن هم فقط شماره یک( البته 
وضعیت برای معلمان مدارس نیز تفاوتی نداشــت؛ در دوره 
»فرزند کمتر« به معلم ها )طبیعتًا معلم های خانم( برای فرزند 
چهارم به بعد هیچگونه مرخصــی بارداری، زایمان و... داده 
نمی شد. بنابراین اگر کســی مقابل عبارت محل تولد، کلمه 

»مدرسه« یا »کالس درس« را نوشت تعجب نکنید.
2 تسهیالت بانکی

 بانک هــا در دو دوره »فرزند کمتر، زندگی بهتر« و »فرزند 
بیشــتر، زندگی بهتر« سیاست های متفاوتی داشتند. در دوره 
اول، بانک ها حتی جواب سالم خانواده های پرجمعیت را هم 
نمی دادنــد و آنها را از بانک بیــرون می انداختند؛ اما در این 
دوره، بانک ها جواب سالم خانواده های پرجمعیت را می دهند 
و پس از دریافت مدارک دو ضامن معتبر- یکی کاسب، یکی 
کارمند - آنها را با عــزت و احترام از بانک بیرون می کنند؛ 
بانک ها معتقد هســتند که در این شــرایط سخت اقتصادی، 
خانواده های پرجمعیت خودشان کلی خرج و مخارج دارند 
و نباید هزینه قســط را هم به گردن آنهــا انداخت. بنابراین 
با امتناع از عدم پرداخــت وام به این خانواده ها، در کاهش 

هزینه های ماهانه خانوار نقش مؤثری را ایفا می کنند.
3 وام فرزندآوری

حال که بحث تســهیالت بانکی شد این را هم اضافه کنیم که 
در ماه های اخیر، دولت بانک ها را موظف کرده اســت تا به 
خانوارهای صاحب فرزند مدل 1400 به بعد )کم کارکرد( وام 
فرزندآوری پرداخت شــود. البته این وام تنها به خانوارهای 
ساکن در شهرهای کم جمعیت )با نرخ باروری کمتر از 2.5( 
اعطا می شود؛ بنابراین اگر خواســتید فرزنددار شوید، یا از 
چند وقت قبل به شــهرهای کم جمعیت مهاجرت کنید یا با 
خانوارهای دیگر شهر هماهنگ کنید که بچه دار نشوند تا نرخ 
باروری شهر شــما نیز پایین بیاید و به شما وام بدهند؛ بعداً 
می توانید درصدی از این وام را به خانواده هایی که با شــما 

همکاری کردند به عنوان حق فرزند نیاوری پرداخت کنید.
4  بیمه درمانی

در دوره فرزنــد کمتر، بچه های چهارم به بعد را بیمه درمانی 
نمی کردند. )حاال ما این عبارت را شوخی شوخی می نویسیم، 
اما مســئوالن جدی جدی فرزندان چهارم بــه بعد را بیمه 
نمی کردند.( البته اگر فرزند شما همزمان که سر روده بزرگش 
از دهانش بیرون زده بود، آپاندیس ترکیده اش را هم در دست 
می گرفت، شاید او را به بیمارستان راه می دادند که دکتر بین 
مریض، او را معاینه می کند؛ البته در این شرایط پزشک، مجاز 
به اســتفاده از چوب بســتنی جدید در معاینه نبود و باید از 
چوب بستنی های بیماران قبلی استفاده می کرد. در 99 درصد 
موارد هم پزشک دارویی نمی نوشت و فرزندان بعد از دریافت 
3 دوز ترکیب چای نبات و عرق خارشــتر در هر 8 ساعت 
یکبار توســط مادر محترم، تصمیم می گرفتند که خودشان 
خوب شوند تا مرض اســهال نیز، به مرضشان اضافه نشود. 
اگر هم پزشــک مجبور به تجویز آمپول می شد، به تزریقات 
درمانگاه می سپرد که طوری آمپول را به بچه بیچاره بزنند که 

اگر کوپنش هم آن طرف ها افتاد، سراغش را نگیرد.
5 رادیو و تلویزیون

رادیــو و تلویزیون در هر دو دوره، برنامه های تشــویقی تا 
تنبیهــی مختلفی برای خانواده ها می ســاختند، البته در بازه 
تغییر سیاست افزایش جمعیت اتفاقات قابل توجهی در این 
برنامه ها رخ می داد؛ مثاًل درســت در همان لحظه که برنامه 
»در شهر« با خانواده ای پرجمعیت - در حالی که چهره های 
آنها شطرنجی بود - مصاحبه می کرد و به عنوان لکه ننگی از 
آنها نام برده می شــد، سیاست تغییر کرد و احسان علیخانی 
پرید وســط دکور و تقدیر به عنوان خانواده الگو و چه پیامی 
 برای بینندگان محترم داریــد. در همان برنامه هم دو فرزند 
دیگر خانواده پیدا شدند و مشخص شد از ترس سیاست های 
تنبیهی اینها را قایم کرده بودند؛ به عبارتی بســاط فرزند پیدا 
کردن و آبغوره گرفتن بعدش در ماه عســل از همانجا شروع 
شــد. بنابراین به نظر می رسد اگر دستگاه های مختلف خیلی 
کاری به کارمان نداشته باشند، بهتر می توانیم تصمیم بگیریم 
که چه غلطی توی سرمان بریزیم. مضافًا اینکه آدمیزاد ذاتًا از 

بچه خوشش می آید.

  محمد اسدی

سرویس استان ها – کرمان // مردم دیار سردار آسمانی 
در محکومیت جسارت به تمثال سردار سلیمانی و اهانت 
به ارزش ها و باورهای دینی در محل میدان آزادی تجمعی 

باشکوه برپا کردند. 
اجتماع بزرگ مرم دیار کریمان، شهر سرداران و طالیه داران 
جبهــه و جنگ و پایتخت مقاومت در میــدان آزادی برگزار 
شد. بعد از گذشت حدود سه سال از شهادت سردار سلیمانی، 
داعشیان و زخم خوردگان از آن ســرداِر بی مانند فرصت را 
غنیمت شــمرده به تمثال و تصاویر شهید سلیمانی جسارت 
کردند تا شــاید آتــش درون خود را التیام ببخشــند. مردم 
کرمان اعم از پیر و جوان، کودک و نوجوان با تصاویر شــهید 

سلیمانی به خیابان آمدند تا عالوه بر میثاقی دوباره با سردار 
دل ها، نفرت و انزجار خود را از آن اقدام زشت فریاد بکشند 
و به عامالن و آمران آن هشــدار دهنــد. آنها به میدان آمدند 
تا فریب خــوردگان و ناآگاهان را هدایت و با زخم خوردگان 
داعشــی و لجبازان انقالب خمینی کبیر مرزبندی کرده و به 
آنها اخطار دهند حاج قاســم هنوز هم فرمانده میدان مبارزه 
با کفر، ظلم، داعش و داعشــیان است. حاج قاسم خط قرمز 
مردم است یکی از شهروندان کرمانی از حوادث تلخ چند روز 
گذشته کرمان می گوید؛ او که برای پس گرفتن کتاب های پسر 
دبســتانی ش به مرکز فنرزنی در حوالی میدان آزادی مراجعه 
می کند، آن ســایه ناامنی و تــرس را برای خانم های محجبه 

حس کرده و نمی تواند آن را در شــهر حاج قاســم بپذیرد. او 
ادامه می دهد: کسانی سال ها از امنیت و آرامشی که حاج قاسم 
و دیگر همرزمانش به دست آورده استفاده کرده اند، اما اکنون با 
فرصت طلبی از خویشتن داری پلیس و نیروهای امنیتی کار را 
به جایی رسانده اند که مردم حتی نتوانند از خیابان شهری که 
رد پای حاج قاسم را در خود دارد، عبور کنند، از پلیس  و دیگر 
مسؤوالن امر خواهشمندم بدون مالحظه، امنیت و آرامش را به 
شهر برگردانند. شهروند دیگری که پا به سن گذاشته و سختی 

های روزگار در چهره اش نمود پیدا کرده است نیز گفت: ممکن 
است اعتراضاتی هم داشته باشیم اما این راهش نیست و اوضاع 
را بهتر نمی کند. یکی دیگر از شهروندان کرمانی نیز حاج قاسم 
را خط قرمز مردم کرمان خواند و با تاکید بر اینکه آنها نمی دانند 
سردار سلیمانی تا چه اندازه در قلب های کرمانی ها نفوذ کرده 
است، گفت: خدا می داند جسارت به حاج قاسم مثل آتش زدن 
مسجد و برگ برگ قرآن کریم و پرچم پرافتخار کشور قلب و 

جان مرا سوزانده است .

یک مسئول تاکید کرد

مبارزه با مافیای قاچاق مستلزم همکاری مردم است
سرویس استان ها – کرمان  // مشاور استاندار در 
جنوب استان کرمان مدیریت سوخت را مستلزم 
همکاری مردم دانست و گفت: تا مردم همکاری 

نکنند با مافیای قاچاق نمی شود مبارزه کرد. 
حمداهلل فاریابی در پاسخ به ادامه صف های بنزین و 
معطلی مردم در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: از 
همه مشکالت مردم برای سوخت گیری و صف های 
طوالنی اطالع داریم و همه موارد به درســتی رصد 
می شــوند اما تا ایجاد زمینه عادی برای مردم باید 
صبر کرد. وی در پاسخ به این سوال که متاسفانه در 
محورهای مواصالتی جنوب کرمان همچنان شاهد 
تردد آزادانه سوخت بران هستیم و هیچ محدودیت 
و تغییری بعــد از اجرای طــرح کدینگ مالحظه 
نمی شود، اظهار کرد: جلسات متعددی برای مدیریت 
سوخت و اینکه مشکالت کمتر متوجه مردم بشوند 
برگزار کردیم اما تا رسیدن به حد مطلوب و برخورد 
جدی با عامالن رونق قاچاق سوخت فاصله داریم 
اما این امر غیر ممکن نیســت. مشاور استاندار در 
جنوب کرمان همچنیــن از این رویه که مردم برای 
سوخت گیری دچار مشکالتی هستند ابراز نگرانی 

کرد و افزود: با بازگشایی مدارس شاهد مشکالت 
بیشتری هستیم که تا نیمه اول مهرماه کمتر خواهند 
شــد و با جایگاه داران متخلف به شدت برخورد 
می شــود. فاریابی با ابراز امیدواری از نتایج طرح 
 کدینگ ســوخت در جنــوب کرمان افــزود: با 
بررســی های صورت گرفته اجرای این طرح مفید 
واقع خواهد شــد و دســت دالالن حوزه سوخت 
قطع خواهد شــد.  بر اساس شواهد عینی خبرنگار 
متاسفانه مانند گذشته شاهد تردد خودروهای حامل 
قاچاق ســوخت در بهترین ساعات روز در جنوب 
کرمان هســتیم که علی رغم آغاز ســال تحصیلی 
جدید مــردم همچنان دچار مشــکالت عدیده در 
تامین ســرویس مدارس شــده اند و در کنار آنچه 
بیان شــد باید گفت تاکنون قاچاقچیان سوخت به 
طرح کدینــگ تنه زدند و کمــاکان در جاده های 
جنوب کرمان جوالن می دهند و منجر با حادثه های 
ترافیکی هولناکی شده اند که الزمه بهبود این بلبشو 
در زندگی روزمره مردم اهتمام ویژه متولیان امر در 
برخورد با دستان پشت پرده رونق بدون حد و حصر 

قاچاق سوخت است. 



گزارش

مصاحبه اختصاصی // وضعیت موجود در شــهر بندرعباس 
باعث شــده است که از یک طرف پیاده رو استاندارد و ایمن 
در شــهر بندرعباس کمتر داشته باشــیم واز طرفی دیگر 
بخش زیــادی از پیاده روهای شــهر بندرعباس در تصرف 
 هســتند که برای درک بهتر وضعیت موجود پیشــنهاد 
می کنیم متولیان مربوطه از جمله شهردار و اعضای شورای 
شهر بندرعباس، شــهرداران مناطق ونواحی و سازمان ها 
و... وابسته به شهرداری، فرماندار بندرعباس نمایندگانی از 
استانداری و دادستانی و... بصورت پیاده و هم روز و هم شب)تا 
متوجه شوند در پیاده روهایی که برخی حتی روشنایی هم 
ندارند واستاندارد هم نیستند، عابران چه مصیبت هایی را باید 
برای رفت وآمد دارند( ساعاتی را در مناطق مختلف این شهر 
بندری، هم در بافت قدیم و هم بافت جدید رفت وآمد کنند تا 
وضعیت واقعی پیاده روهای شهر را درک کنند تا اینکه شاید 
اقدامی کنند و برای استاندارد سازی و خارج کردن پیاده روها 
از تصرفات اقدامات مناسبی را انجام دهند تا هم عابران پیاده 
وایمن رفت و آمد کنند و هم اینکه از میزان ترافیک بدلیل 
تصرفات پیاده روها و الین اول و گاهی دوم خیابان توســط 
صنوف مزاحم از جمله تعمیرکاران خودروها و... ، خودروهای 

دستفروش و... کاسته شود .

   پیاده از ســواره خبر ندارد واگر مســئوالن مانند مردم رفت 
 وآمــد کننــد، آنگاه معضــالت و چالش های شــهر را بهتر 
می بینند ودرک می کنند. از دهه 80 بحث انتقال صنوف مزاحم 
و نمایشــگاه های اتومبیل به خارج شهر  مطرح شد ودر دهه 
90 به اوج رســید وتاکنون صنوف مزاحم همچنان در داخل 
شهر هستند و وعده ها بدلیل اختالفات بین دستگاه ها و عدم 
همکاری و تعامل با یکدیگر عملی نشده است ودودآن به چشم 

مردم می رود و نارضایتی های اجتماعی رابه همراه داشته است.
البته قوانین مناســبی دراین حوزه ها وجود دارد، اما خالء در 
اجرای آنهاست. نه قوانینی که  مربوط به افراد عادی است و نه 
قانون جامع حمایت از معلوالن در بخش مناسب سازی محیط 
بخوبی اجرا شده است و وضعیت بیشتر پیاده روهای شهر برای 
استفاده افرادمعلول و غیرمعلول مساعد مناسب نیست. محالت 
هم که از یک طرف درمحاصره صنوف مزاحم هســتندوپیاده 
روهای شــان کامالبه تصرف این صنوف درآمده اند واز طرفی 
دیگر بخش زیادی ازانبارهای ضایعاتی غیرمجاز در محالت 
حاشیه ای و بافت فرسوده قرار دارد و باعث ناامنی شده است.

در برخی پیاده روها حتی قایق، خودرو،مصالح ساختمانی و... 
قرار داده شــده وبدتر از همه اینکه صنوف مزاحم، پیاده رو و 

پیاده راه و حتی خیابان جلوی فروشــگاه، تعمیرگاه، تزئیناتی، 
 آپاراتی، آب معدنی فروشــی و... را جزو محل کســب خود 
 مــی دانند و اجازه پــارک خودروها را نمــی دهند و موانعی 
جهت پارک خودروی سایر شهروندان ایجاد می کنند و گاهی 
درگیری های لفظی و فیزیکی نیز در این حوزه رخ می دهد و 
حتی اینها گویا توجیه نیستند که این اماکن جزو محل کسب شان 
محسوب نمی شــود و با آنها هیچ برخوردی هم گویا صورت 
نگرفته است. جهت اطالع بیشتر از اقدامات صورت گرفته در 
این حوزه ها با امیدکاردانی مدیرنظارت برســاماندهی صنوف 
مزاحم وآالینده شهری ودبیرکمیسیون بند20 ماده 55 شهرداری 

بندرعباس نیز گفتگو کردیم. با ما همراه باشید. 
  تصرفات پیاده روها 

دریا: عابران همواره به دالیل مختلف از حق شــان 
برای عبور و مرور ایمن محروم هستند. گاهی بدلیل 
تصرف پیاده روها توســط بســاز وبفروش ها و 
گاهی تصرف پیــاده رو و یک تا دو الین از خیابان 
توسط صنوف مزاحم ازجمله تعمیرگاه ها، تزئینات 
خودرویی ها و... و گاهی هم توســط دستفروشان 
 و...، حق اســتفاده از پیاده روها  از عابران ســلب 
می شــود و گاهــی هم بدلیل خاکی و شکســتگی 
ســنگفرش ها و موزائیک های پیاده روها، عابران 
امکان اســتفاده از پیاده رو را ندارند. چرا شهرداری 
در این حوزه ســکوت اختیار کرده و اقدام ملموسی 
را انجام نمی دهد؟ به غیر از شهرداری، چه نهادهای 
دیگــری در این بخش وظیفه دارند و چه باید کرد تا 

مشکالت این حوزه برطرف شود؟ 
  در خصوص پیاده رو ها و شــارع عمومی طبق قانون جزو 
حقوق عامه و شهروند محسوب می شود و احدی اجازه دخل 
و تصرف در پیاده رو را ندارد و شهرداری در حوزه بند 20 ماده 
55 طبق گزارشاتی که توسط سامانه 137 و شکایات حضوری 
یا تلفنی اقدام به تشکیل پرونده و برخورد با واحد صنفی متخلف 
می نماید. در طول یک سال گذشته با تأکید شهردار محترم در این 
حوزه دبیرخانه کمیسیون بند20 ماده 55 تشکیل شده و اعضای 
کمیسیون طبق قانون توسط شورا معرفی شده اند که شامل معاون 
محترم دادستان، ســه نفر از اعضای شورای شهر، رئیس اتاق 
اصناف و بنده به عنوان دبیر و نماینده شهرداری در این کمیسیون 
حضور دارم و کلیه شکایت ها و پرونده های اصناف مزاحم در 
این کمیسیون پس از طی مراحل قانونی مطرح می شود و پس 
از بررســی اعتراضات مطروحه، کمیسیون اقدام به صدور رأی 
 قطعی می نماید و به مناطق چهارگانه شهرداری جهت اجرا  ابالغ 

می گردد. شــایان ذکر اســت که ابتدا قبل از طرح موضوع در 
کمیسیون، مواردی که در مناطق می باشد توسط کمیته بدوی که 
در مناطق چهارگانه وجود دارد مطرح و نظر شهرداری به واحد 
صنفی متخلف ابالغ می گردد که در صورت اعتراض به رأی، 
 پرونده به کمیسیون ارجاع می شود و نظر نهایی را کمیسیون اعالم 
می کند. تاکنون در طول یک سال گذشته قریب به 60 پرونده 

توسط کمیسیون پیگیری و منجر به صدور رأی گردیده است.
  مشکالت دانش آموزان در استفاده از پیاده رو

دریا:  با توجه با بازگشــایی مدارس، دانش آموزان 
نمی توانند از بسیاری از پیاده روها با این وضعیت 
اســتفاده کنند و حتی این وضعیت باعث می شود 
که آموزش اســتفاده از پیــاده رو و خطوط عابر 

پیاده بــه دانش آموزان  )بدلیل پاک شــدن خطوط 
و یا نبود خطوط در بســیاری از معابــر( و... ابتر 
بماند. چرا شــهرداری در این حوزه اقدام مناســبی 
را ندارد تا فرهنگ ســازی به فرهنگ سوزی تبدیل 
نشود؟به عنوان مثل در بلوار وحدت و معلم محله 
خواجه عطای بندرعباس ســال ها پروژه هایی در 
حال اجراســت که پیاده روهــا را تصرف کرده اند. 
در بلوار وحدت ســال ها حصارکشی شده و پیاده 
رو برای اســتفاده عابران در محل اجرای دو پروژه 
وجود نــدارد. در نبش کوچه بهارســتان 11 بلوار 
معلم هم یک طرف خاکی است ویک طرف هم بدلیل 
ساخت وســاز هم پیاده رو غیرقابل استفاده است 
وهــم الین اول خیابان که بتن روی کانال گذاشــته 
شده و آسفالت نشــده وآب از زیر زمین پروژه در 
 حال احداث مسکن در این کانال و خیابان 24ساعته 
می ریزد و عابران ودانش آموزان مدرسه دخترانه 
نور و... بایستی تقریبا از الین دوم خیابان رفت وآمد 
کنند و جان شــان در خطر است. بارها این موضوع 
منعکس شده است وتاکنون اقدامی صورت نگرفته 
است. آیا دلیل خاصی وجود دارد ویا نفوذهای وجود 

دارد که از حق عابران دفاع نمی شود؟ 
  همانگونه که مطرح شــد انسداد پیاده رو که جز حقوق عامه 
)شهروند( محسوب می شود خالف مقررات و قانون می باشد که 
همکاران بنده در مناطق چهارگانه در صورت مشاهده تذکرات 
الزم را خواهند داد و در صورتی که نیاز باشد از ظرفیت مدیریت 
پیشگری و نظارت )تخلفات شهری( جهت رفع سدمعبر استفاده 
خواهد شــد. از طرفی هم اکنون مجموعه دبیرخانه کمیسیون 
بند20 با همکاری مناطق در حال ساماندهی نیروها و نمایندگان 
کمیسیون در سطح مناطق و نواحی می باشد که با تشکیل این 
تیم اجرائی انشاهلل شاهد اتفاقات بهتری در راستای رعایت حقوق 

شهروندی در سطح شهر خواهیم بود.
  وعده بی عمل انتقال صنوف مزاحم

دریــا : انتقال صنوف مزاحم شــهری بــه خارج از 
شــهر از اواخر دهــه 80مطرح شــده ودر دهه 80 
بــه اوج رســید، اما در ســال 1401 قــرار داریم و 
همچنان صنــوف مزاحم به خارج از شــهر منتقل 
 نشده اند. مشکل اصلی کجاســت وچیست که این 
 وعده ها همچنان محقق نشده است؟ این طرح در چه 
مرحله ای است و کی این جابجایی بطور حتم وکامل 
انجام می شود؟ کدام دســتگاه و نهادها و... در این 
حوزه نقش دارند و چرا این طرح همچنان ابتر مانده 

است؟ بنظر می رســد در دو دهه اخیر عزم واقعی 
برای انتقال صنوف مزاحم وجود نداشــته است و 

شهروندان فقط وعده و وعید شنیده اند. 
در خصوص انتقال صنوف مزاحم شــهری به بیرون از شهر و 
جانمایی این صنوف نیازمند نقش آفرینی دستگاههای مختلف 
هســتیم و قانونگذار الزامی برای شهرداری در خصوص انتقال 
و جابجایی صنوف تعیین نکرده اســت؛ به این دلیل که اراضی 
و زمین های حومه شــهر در اختیار دیگر دستگاهها شامل راه 
شهرســازی وغیره می باشد. شایان ذکر اســت که در ابتدای 
حضورم در مجموعه مدیریت نظارت بر ســاماندهی صنوف 
مزاحم شــهری، یکــی از اولویت های خود را طبق دســتور 
شــهردار محترم تعیین صنــوف اولویت دار در شــهر، جهت 

 جابجایــی و انتقــال تعریف کردیم که این صنوف شــامل 1: 
مصالح فروشان آهن فروشــان و سنگفروشان 2: تعمیرکاران 
خودرو 3: تراشــکاران و درب و پنجره ســازی ها 4: قطعات 
بتنی و عایق های رطوبتی اســت که با توجه به پیگیری های 
صورت گرفته در ســنوات قبل در ســال 1390 و اختصاص 
دو قطعــه زمین 58 هکتــار روبروی پایانه بــار و 30هکتار 
ضلع جنوب کشتارگاه، متأســفانه مدت 10 سال بوده که این 
دو قطعه زمین تعیین تکلیف نشــده بودند که طبق در خواست 
برگزاری جلسه کارگروه ساماندهی که توسط شهرداری جهت 
تعیین تکلیف دو قطعه زمین در مورخه 1401/3/20 توســط 
فرماندار محترم تشکیل و زمین 58 هکتاری در کارگروه امور 
زیر بنایی اســتان جهت واگذاری به شهرداری مصوب گردید 
و هم اکنون زمین مذکور جهت ســاخت شهرک صنفی مصالح 
 فروشان در حال طراحی می باشد که امیدواریم در طول ماه آینده 

کلنگ زنی شهرک صنفی مصالح فروشان انجام پذیرد.
  لزوم افزایش تعامل شهرداری واتاق اصناف 

دریا: چرا بین اتــاق اصناف و اتحادیه های صنفی 
وشهرداری تعامل الزم وجود ندارد تا در صدور جواز 
کســب وکار از شهرداری استعالم شود و مجوز هر 

صنفی بخصوص صنوف مزاحم در هر نقطه ای از 
شهر صادر نشود و مشکالت بعدی برای شهروندان 

پیش نیاید؟
  در خصوص هماهنگی و ارتباط بین شهرداری و اتاق اصناف 
برای اولین بار بــازرس اتاق اصناف به عنوان یکی از اعضای 
کمیســیون بند20 ماده 55 معرفی شده اند و ارتباط خوبی بین 
مجموعه شهرداری و اتاق اصناف برقرار شده که امید می رود در 

ادامه کار این هماهنگی بیشتر در راستای پیشبرد اهداف صورت 
پذیرد.

  محالت در محاصره صنوف مزاحم 
دریا:محالت حاشیه ای شهر بندرعباس در محاصر 
صنوف مزاحم قــرار دارند وســاکنان از آالیندگی 
وسروصدای شان به ســتوه آمده اند و شکایات و 
پیگیری شان بی نتیجه مانده است. همچنین در این 
محالت، انبارهای غیرمجاز خرید ضایعات هم فعالیت 
می کنند که باعث سلب آسایش وامنیت در محالت 
شــده اند و گالیه های ساکنان بی تاثیر بوده است. 
کدام ارگان بایستی این وضعیت را سروسامان دهد 

وشهرداری در این حوزه چه اقدامی داشته است؟

  در بحــث انبارهای ضایعاتی و مدیریت پســماند شــهری 
مجموعه سازمان مدیریت پسماند شهری در حال برنامه ریزی 
 جهت ساماندهی انبارها با همکاری مجموعه مدیریت صنوف 

می باشند.
  تصــرف پیاده رو و خیابان جلوی محل کســب 

ومطب 
دریا:مردم گالیه دارند که برخی از کسبه، پزشکان، 
داروخانه داران، آزمایشگاه ها ومراکز حوزه بهداشت 
و درمانی و... خیابــان و کوچه جلوی مغازه، مطب 
و... را متعلق به خود می دانند واجازه توقف و پارک 
خودروی سایر شــهروندان را نمی دهند.حتی روز 
جمعه هفته قبل که برای نماز جمعه رفته بودم، یکی 
از کسبه روبروی مسجد جامع بندرعباس از پارک 
خودرویم در روبروی محل کســبش جلوگیری کرد 
واســتداللش این بود همانطور که هیچ خودرویی 
نباید جلوی خانه کســی پارک کند، جلوی مغازه و 
محل کسب کسبه هم نباید خودرویی توقف کند که 
به ایشــان عرض کردم خیابان و پیاده راه، خیابان 
و... معبر عمومی است وخصوصی نیست که شما 
اجازه ندهید کســی خودرویش را پارک کند. بنظر 
می رسد نیاز است این موضوع به کسبه  به لحاظ 
قانونی تذکر داده شــود واز طرفــی دیگر در زمان 
صدور جواز کسب، بررسی شود که آیا آن شغل و 
کسب از مکان مناسب برای فعالیت برخوردار است 
یــا می خواهد از خیابان و پیــاده رو و کوچه برای 
کسب استفاده کند که بعدها با شهروندان بامشکل 
مواجه می شــوند. برخی از تزئینات خودرویی ها 
مانند کســبه میدان انقالب بندرعباس و یا کســبه 
خیابان آیت ا... غفاری روبروی بهزیســتی و کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانــان هرمزگان و... 
اجــازه پارک خودروها را به شــهروندان در جلوی 
 مغــازه تزئیناتی و آپاراتی و تعمیرگاه و... شــان 
نمــی دهند و آنجــا را خصوصی مــی دانند واین 
وضعیت در ســایر مناطق شهر هم وجود دارد. چرا 
برای جابجایی این کســبه اقدامی نمی شــود؟ آیا 
صدور جواز فعالیت در ایــن اماکن که مکانی برای 
فعالیت بجز خیابان ندارند، منطقی، اخالقی و قانونی 
است؟ چرا مردم بایستی تاوان عدم هماهنگی اصناف 

و شهرداری را بدهند؟
  همانگونه که مطرح شده اشغال و مسدود نمودن شارع عمومی 

غیر قانونی بوده و اصناف متخلف حق ندارند ادعایی نسبت به 
شارع عمومی داشته باشند.

   کمیسیون بند 20 ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
دریا:کمیسیون بند 20 ماده ۵۵ قانون شهرداری ها چه 
وظایفی را برعهده دارد و اعضای آن چه کسانی هستند 
و چرا از ظرفیت این کمیســیون برای رفع مشــکالت 
موجود چندان اســتفاده نمی شــود که شهروندان از 

وضعیت موجود گالیه مند نباشند؟ 
  کمیســیون بند20 ماده 55 وظیفه دارد پرونده ها و شکایاتی 
که توسط شهروندان و مناطق مختلف مطرح می شود بررسی 
و اظهار نظر نماید که این چارچوب در مناطق مختلف در حال 

شکل گیری می باشد.

و  مزاحــم  صنــوف  بــا  برخوردهایــی    
تضییع کنندگان حقوق شهروندان

دریا:تاکنون چــه برخوردهایی با صنوف مزاحم و 
کســانی که حقوق عابران و شهروندان را تضییع 
می کنند، شده اســت. آماری اگر دارید، ارائه دهید و 
مردم چگونه این تخلفات ونارضایتی های شــان را 

اعالم کنند؟ 
  در خصوص عملکرد کمیسیون بند20 ماده 55 باید عرض کنم 
که انتقال و جابجایی 160 واحد بنکداری با استفاده از ظرفیت 
و آرای کمیسیون بند 20 ماده 55 بوده و به غیر از آن تا کنون 
قریب به 60 پرونده ضایعاتی، تعمیرگاه ها و غیره بوده که در 
این کمیسیون منجر به رای و اجرا گردیده و الزم به ذکر است 
که دبیرخانه کمیسیون بند20 برای اولین بار در یک سال گذشته 
از ظرفیت دبیرخانه حقوق عامه دستگاه قضائی استفاده نموده 

است. 
  انتقال نمایشگاه های خودرو به خارج از شهر 

دریا: نمایشگاه های اتومبیل هم چند سال است که 
قرار است از شهر خارج شود تا ترافیک کمتر شود که 
این موضوع نیز متاسفانه در حد وعده باقی مانده 

است. در این حوزه چه اقدامی شده است؟ 
  در خصوص جابجایی نمایشــگاه های اتومبیل در حال 
 حاضر مجتمعی در انتهای بلوار شــهید رجایی توســط 
ســرمایه گذار بخش خصوصی در حال ساخت می باشد 
کــه امیدواریم با بهره برداری از این مجتمع، ســاماندهی 

نمایشگاه ها ی اتومبیل نیز به نتیجه مطلوب برسد.
  حمایت دادستانی و دستگاه قضایی 

دریا:برای رفع مشکالت ذکر شده، چه حمایت هایی را 
از دستگاه قضایی دریافت می کنید وچرا از ظرفیت 
دادستانی و دستگاه قضایی به میزان بیشتر برای 

رفع این مشکالت استفاده نمی شود؟ 
  در خصوص همکاری دستگاه قضایی باید عرض کنم که در 
طول یک سال گذشته مجموعه دستگاه قضائی در راستای حفظ 
حراست از حقوق شهروندان بیشترین همکاری و همراهی را با 
مجموعه دبیرخانه کمیسیون بند20 ماده55 و شهرداری داشته که 
جای بسی تقدیر و تشکر از دادستان محترم و معاونین ایشان 

دارد که الحق و النصاف در این زمینه دغدغه داشتند و از هیچ 
کمکی دریغ نکرده اند.

  لزوم فرهنگسازی 
دریا: اگر مطلبی دیگر نیاز است و گفته نشد را  بیان 

فرمایید.
  در پایان از تمامی دستگاههای اطالع رسانی شهر بندرعباس 
تقاضا دارم که در مسیر ساماندهی صنوف مزاحم و آالینده و 
فرهنگسازی در این حوزه با بیان اهمیت این موضوع همانگونه 
که تاکنون همراه مجموعه شهرداری بودند، از این به بعد نیز همراه 
مان باشند تا بتوانیم عملکردی شایسته و در شأن مردم شریف 

شهرمان داشته باشیم .

تضییع حقوق عابران در غیبت متولیان و ناظران

سلطانی صنوف مزاحم و بساز و بفروش ها بر پیاده روها
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کمیسیون بند۲0 برای اولین بار در یک سال گذشته از ظرفیت دبیرخانه حقوق عامه دستگاه قضائی استفاده نموده است
         علی زارعی/ دریا

daryaz           @gmail.com1359

,, ,,,,
یکــی از اولویت های خــود را طبق 
دســتور شــهردار محتــرم تعیین 
شــهر،  در  اولویــت دار  صنــوف 
جهــت جابجایــی و انتقــال تعریف 
کردیم کــه این صنوف شــامل 1: 
مصالــح فروشــان آهن فروشــان 
تعمیــرکاران   :2 سنگفروشــان  و 
خــودرو 3: تراشــکاران و درب و 
پنجره ســازی ها 4: قطعات بتنی و 

عایق های رطوبتی است

در خصوص جابجایی نمایشگاه های 
اتومبیل در حال حاضر مجتمعی در 
انتهای بلوار شــهید رجایی توسط 
ســرمایه گــذار بخــش خصوصی 
در حــال ســاخت مــی باشــد کــه 
امیدواریــم با بهره برداری از این 
نمایشگاه های  ساماندهی  مجتمع، 
اتومبیــل نیز بــه نتیجــه مطلوب 

برسد

در طول یک ســال گذشــته مجموعه 
دســتگاه قضائــی در راســتای حفــظ 
حراست از حقوق شهروندان بیشترین 
همــکاری و همراهــی را بــا مجموعه 
دبیرخانه کمیسیون بند20 ماده55 و 
شهرداری داشته که جای بسی تقدیر 
و تشکر از دادستان محترم و معاونین 
ایشان دارد که الحق و النصاف در این 
زمینه دغدغه داشتند و از هیچ کمکی 

دریغ نکرده اند



روابط عمومی 
ماهي و میگو هدیه ي خداوندي است ،آن را از کودکان دریغ ننمایید شیالت رهمزگان 

حوادث جهان
11 کشته بر اثر تصادف جاده ای در پایتخت زامبیا

  برخورد مینی بوس با کامیون در پایتخت زامبیا 11 کشــته و 9 
مجروح برجای گذاشــت. پلیس زامبیا اعالم کرد بر اثر تصادف دو 

خودرو در لوزاکا پایتخت زامبیا، 11 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند.
 در این حادثه 10 نفر در دم جان باختند و یک نفر در بیمارستان فوت 
کرد. از 9 مجروح، پنج نفر جراحات جدی دیده اند. »رائه هامونگا« 
سخنگوی پلیس زامبیا گفت: این حادثه زمانی رخ داد که راننده یک 
مینی بوس به دلیل سرعت غیرمجاز کنترل خودرو را از دست داد و 
با کامیونی که از جهت مخالف می آمد برخورد کرد. این تصادف تنها 
یک هفته پس از مرگ 21 زن در یک تصادف جاده ای در شــمال 

کشور رخ می دهد.
4نفر در داکوتای شمالی به ضرب گلوله کشته شدند
  4 جسد در مزرعه گندم در داکوتای شمالی آمریکا کشف شد.

اداره کالنتری شهرستان »تاونر« در داکوتای شمالی گفت: مأموران 
پلیس برای بررســی علت مرگ 4 جسدی که در یک مزرعه گندم 
پیدا شده بود به محل اعزام شدند. وقتی مأموران پلیس به محل حادثه 
رسیدند، دیدند که چهار نفر به ضرب گلوله کشته شده اند. آنها گفتند 
که روی یکی از اجساد نیز اسلحه پیدا کرده اند. دفتر کالنتری گفت: 
تحقیقات اولیه حاکی از یک قتل-خودکشی است. اعضای خانواده و 
همســایه های حاضر در صحنه در این باره می گویند که مشاجره ای 
رخ داد و مردی قبل از اینکه اســلحه را به سمت خود ببرد، به برادر، 
پسر و رئیسش شلیک کرد و آنها را کشت. مقامات قربانیان را »داگ 
دولمیج« 56 ساله، »جاستین براکن« 34 ساله، »ریچارد براکن« 64 
ساله و »رابرت براکن« 59 ساله شناسایی کردند. دوستان دولمیج او 
را به عنوان یک کشاورز فداکار، یک شکارچی حرفه ای، یک شوهر 
دوست داشتنی و پدر دو فرزند توصیف کردند. اداره کالنتر شهرستان 
تاونر و اداره تحقیقات جنایی داکوتای شمالی در حال بررسی پرونده 

هستند.
خسارت توفان »فیونا« به مناطقی از کانادا

  رســانه های کانادایی اعالم کردند: وقوع توفان فیونا )Fiona( در 
مناطقی از کشور موجب قطعی برق و وارد شدن خسارت به خانه ها 
شد.  مقامات کانادایی اظهار داشتند که وقوع چنین حوادثی در کشور 
نادر است و طبق اعالم پلیس توفان فیونا مشابه با حوادثی نیست که 
پیش از این تجربه کرده ایم. گفته شــده در منطقه نیوفاندلند یک زن 
مفقود شده است.    همچنین ارتش برای کمک به عملیات پاکسازی 
در مناطق گرفتار در توفان مستقر شده اند. بخش هایی از پنج ایالت 
کانادا بارش باران های سیل آسا و وزش باد با سرعت 160 کیلومتر در 

ساعت را تجربه کردند و برق صدها هزار مشترک قطع شد.
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حوادث
  

    

دیگر تحمل رفتارهای زشت همســر معتادم را ندارم. او 
حدود 40 روز است که با رها کردن سه فرزند نابینا به خانه 
برادرش رفته و در آن جا مخفی شده است. حاال من حکم 

جلب او را از دادگاه گرفته ام تا ... 
مرد 45 ســاله که از رئیس کالنتری درخواســت کرده بود 
یکی از بانوان پلیس برای دستگیری همسر فراری اش وارد 
عمل شــود، درباره این ماجرا به  مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفت: 27 سال قبل با »زینت« ازدواج کردم. او یکی 
از بســتگانم بود و در آن زمان 13 ســال بیشتر نداشت. او 
در ســال های زندگی مشترک مان چهار فرزند به دنیا آورد 
که ســه تن از آنان نابینای مادرزادی هستند و اکنون تحت 
پوشش بهزیستی قرار دارند اما او از غفلت من سوء استفاده 
کرد و در معاشــرت و رفت و آمد با همسایگان دچار مواد 
افیونی شــد و اعتیاد پیدا کــرد. از آن روز به بعد زندگی مرا 
به تباهی کشــاند تا جایی که اکنون فرزندانش را رها کرده و 
در منزل برادرش پنهان شــده است. من هم شکایت کردم تا 
او را دوباره به زندگی مشترک باز گردانم.  به دنبال اظهارات 
این مرد، مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری )افسر ارشد( 
با صدور دستوری از ســوی )رئیس کالنتری( راهی منزلی 
در کوی امیرالمومنین شــد تا موضوع مورد ادعای شاکی را 
بررسی کند اما در همین حال زن خواب آلودی که در حیاط 
را باز کرده بود، با مشــاهده بانوی پلیس رو به شاکی کرد و 
گفت تو چگونه وجدانی داری که همسرت را معتاد کردی و 
حاال حکم جلب او را گرفته ای؟ مرد 45 ســاله که دست و 
 پایش را گم کرده بود با کلماتی بریده گفت: من خودم پاکم، 
می توانید از من آزمایش بگیریــد. در این هنگام زینت که 
از درون زیرزمیــن منزل صدای زن برادرش را شــنیده و به  
ماجرا پی برده بود پنجره زیر زمین را گشــود و با چهره ای 
 غضب آلود گفت: 13 ســال بیشتر نداشتم که به پای این مرد 
بی مسئولیت ســوختم و مدام باردار شدم اما فرزندانم نابینا 
بودنــد چرا که او حتــی هزینه آزمایش های پزشــکی  یا 
 حتی مخارج درمان را نمــی پرداخت به همین دلیل من هم 
نمی توانستم به پزشک مراجعه کنم تا این که سه فرزند نابینا 
بــه دنیا آوردم اما این مرد بی خاصیت مرا به دام مواد افیونی 
انداخــت تا او و فرزندان معلولم را رهــا نکنم. این مرد بی 
رحمانــه ترین حیله گری را به کار برد و طوری روزگارم را 
سیاه کرد که مجبور می شدم به همراه فرزندانم سر چهارراه ها 
گدایی کنم چرا که تهدیدم می کرد باید خودم مخارج زندگی 
و اعتیــادم را تامین کنم اما اکنون حدود دو هفته اســت که 
خودش اعتیادش را ترک کرده و می خواهد برای من به اتهام 
فرار از منزل و اعتیاد پرونده سازی کند تا بتواند زن دیگری را 
به عقد خودش درآورد. اما من در همین زیر زمین می مانم تا 
روزی که از شر این هیوالی وحشتناک رها شوم و فرزندانم 
را در آغوش بگیرم. در این لحظه مرد شاکی که انتظار نداشت 
حقیقت این ماجرا لو برود از اجرای حکم جلب گذشت و ...

رسوایی حیله گر بی رحم! 
در امتداد تاریکی

   

گروه حوادث//  فرمانده انتظامی استان از کشف 4۲ 
تن و 110 کیلو روغن قاچاق در بازرسی از 3 دستگاه 

کامیون عبوری درشهرستان ایرانشهرخبر داد.
ســردار )احمد طاهری(  درتشریح جزئیات این خبر 
اظهار داشــت: ماموران انتظامی شهرستان ایرانشهر 
مســتقر در ایســت و بازرسی«مســجد حضــرت 
ابوالفضل)ع(« به همراه ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
اســتان براي ارتقاء امنیت اجتماعــي و جلوگیري 
از ورود و خــروج کاالی قاچــاق، هنگام پایش و 
ترددهای خودروهای عبوری به سه دستگاه کامیون 
باری مشــکوک و آنها را متوقف کردند.  وی افزود: 
در بازرسي از این خودرو 42 تن و 110 کیلو روغن 

قاچاق فاقد مجوز که از استان های مرکزی به سمت 
اســتان سیستان و بلوچســتان و نهایتا به کشورهای 
همســایه بارگیری شده بودند، کشــف شد. فرمانده 
انتظامی استان با اشاره به اینکه برابر اعالم کارشناسان 
ارزش این محموله بیــش از32 میلیاردریال برآورد 
شــده، تصریح کرد: در این رابطه سه متهم دستگیر و 
با تشــکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.  سردار 
طاهری در پایان با بیــان اینکه پلیس در برخورد با 
قاچاقچیان از هیچ گونه تالشي دریغ نخواهد کرد از 
شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
و قاچاق کاال و ارز، مراتب را از طریق ســامانه 110 

به پلیس اطالع دهند.

گروه حوادث//  فرمانده انتظامی استان 
آذربایجان غربی  از کشــف 14۲ قبضه 
ســاح جنگی و شــکاری غیر مجاز با 

اشراف اطاعاتی پلیس خبر داد.
تشریح  در  جهانبخش«  »رحیم  ســردار 
جزئیــات این خبــر اظهار داشــت: در 
اجــرای مبارزه با ســالح و مهمات غیر 
مجاز و تقویت مولفه های امنیت عمومی 
در سطح اســتان، طی عملیاتی منسجم، 
با اشــراف اطالعاتی و مشــارکت مردم 

شریف اســتان، پلیس موفق شد افرادی 
 کــه در زمینــه خرید و فروش ســالح 
غیر مجاز  کــه قصد ایجاد نــا امنی در 
کشور در جرایم حوزه اجتماعی همچون 
قتــل، تهدید و تعرض بــه اموال عمومی 
و... داشتند، را شناسایی کند. وی تصریح 
کرد: با رصد اخبار واصله و بررسی های 
تخصصی و با هماهنگی های قضایی، در 
بازرسی از مخفیگاه متهمان  142  قبضه 
سالح )20 قبضه ســالح جنگی و 122 

قبضه سالح شکاری( کشف شد. فرمانده 
انتظامی استانآذربایجان غربی  با تاکید به 
اینکه پلیس هرگز اجازه جوالن و فعالیت 
به اشرار و قاچاقچیان سالح را در سراسر 
اســتان نخواهد داد، بیان داشت: در این 
زمینه  3 باند بزرگ متالشــی شــد و در 
این عملیات 7  متهم دستگیر و 4 دستگاه 
خودرو توقیف و برای سیر مراحل قانونی 
به مراجع قضایی تحویل داده شدند. سردار 
جهانبخــش  در پایان بــا تاکید بر اینکه 

امنیت مردم خط قرمز پلیس اســت و به 
طور جد با عامالن ایجاد نا امنی مردم در 
استان برخورد شدید خواهیم کرد، اظهار 
داشت: شــهروندان در صورت اطالع از 
هر گونه فعالیت غیرقانوني و مخل امنیت 
عمومی، مراتب را در اسرع وقت از طریق 
تلفن 110 به پلیس اطالع دهند و همچنین 
شــماره تلفن 197 پلیس آماده دریافت 
نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان 

عزیز از عملکرد پلیس مي باشد.

توقیف42 تن روغن قاچاق در ایرانشهر

کشف 142 قبضه سالح با عملیات ضربتی پلیس

گروه حوادث// رئیس اداره ایمنی 
و حفاظت دریایی اداره کل بنادر 
با  بوشهر  اســتان  دریانوردی  و 
اشاره به آتش سوزی لنج باری در 
حوضچه بندر دیلم گفت: در این 
دچار  افغان  تبعه  نفر  یک  حادثه 

90درصد سوختگی شد. 
حجت خســروی اظهــار کرد: به 
دنبال اعالم اضطرار تلفنی به مرکز 
رســیدگی به اضطرارهای دریایی 
دیلم مبنی بر آتش ســوزی یک 
فروند موتور لنج باری در حوضچه 
بندر دیلــم، هماهنگی الزم انجام 

و بالفاصله شــناور ســار 3 در 
ســاعت6:45  دقیقه بــه موقیعت 
اعزام و اطفاء حریق از طریق دریا 
آغاز شــد. وی بیان کرد: همچنین 
با اعزام خودروهای آتش نشــانی 
به موقعیت، اطفاء حریق از طریق 
خشکی نیز صورت گرفت. رئیس 
اداره ایمنــی و حفاظــت دریایی 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر افزود: در ساعت 7 صبح نیز 
طی هماهنگی با منطقه نفتی بهرگان 
سر، شناورهای آدیش 2 و گلبال 

آرو از منطقه نفتی بهرگان همراه با 
تیم واکنش سریع اداره کل به سمت 
کنترل صدمات  دیلم جهت  اسکله 
و پشــتیبانی عملیات اطفاء حریق 
عزیمــت کرد. خســروی تصریح 
کرد: در ساعت 30: 9 فرمانده تیم 
واکنش ســریع پس از استقرار در 
موقعیت اعالم کرد حریق توســط 
کنترل  تحت  اعزامی  شــناورهای 
درآمده و عملیات خنک ســازی 
موتــور لنج ادامــه دارد. وی بیان  
کرد: در ساعت 45: 12 نیز فرمانده 

تیم واکنش سریع اعالم کرد آتش 
به طور کامل مهار شــده است. به 
گزارش ایســنا، رئیس اداره ایمنی 
و حفاظــت دریایی اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر یادآور 
شــد: طی اعالم تعاونی لنجداران 

دیلم، یک نفر تبعه افغان به عنوان 
نگهبان شــناور بوده که در ابتدای 
دچار سوختگی 90  آتش سوزی 
با قایق های محلی  درصد شده که 
از شــناور خارج و به بیمارستان 

سوختگی گناوه منتقل شده است.

رئیس اداره ایمنی بوشهر خبر داد

 آتش سوزی لنج باری در دیلم

گروه حوادث// فرمانده انتظامی خوزســتان گفت: ۸۸ قبضه ساح در 
اجرای طرح جمع آوری ســاح و مهمات غیرمجاز در خوزستان کشف 

و جمع آوری شد.
سردار سید محمد صالحی در تشریح این خبر با تاکید بر برخورد قاطعانه 
پلیس با دارندگان ســالح های غیرمجاز، بیان کرد: طرح جمع آوری سالح 
و مهمات غیرمجاز توســط پلیس اطالعات و امنیت عمومی خوزستان در 

راستای ارتقای امنیت عمومی به مدت چهار روز به مرحله اجرا در آمد.
وی افــزود: مأمــوران پلیس اطالعات و امنیت عمومــی در این طرح با 
همکاری سایر یگان های انتظامی در سراسر خوزستان با تسلط اطالعاتی و 

اقدامات خاص پلیسی 69 نفر از دارندگان سالح غیرمجاز را شناسایی و با 
هماهنگی مراجع قضایی در چند عملیات مقتدرانه و منسجم دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خوزســتان ادامه داد: در راســتای اجرای این طرح نیز 
88 قبضه ســالح غیر مجاز، شامل 32 قبضه ســالح جنگی )10 قبضه 
کالشــینکوف، 22 قبضه کلت( به همراه 56 قبضه سالح شکاری غیرمجاز 
و همچنین سه هزار و 450 عدد فشنگ مربوطه کشف و ضبط شد. سردار 
صالحی با بیان اینکه متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع 
قضایی معرفی شــدند، گفت: پلیس با مجاهدت و تالش شــبانه روزی با 

مخالن نظم و امنیت و دارندگان سالح غیرمجاز قاطعانه برخورد می کند.

فرمانده انتظامی خوزستان: 

۸۸ قبضه ساح غیرمجاز در خوزستان کشف شد

تبلیغ واگذاری اینترنت ماهواره ای »استارلینک« کالهبرداری است 

  
دستگیری ۸۸ نفر در اغتشاشات هرمزگان

معاون  حــوادث//  گــروه 
امنیتی و اجتماعی  سیاسی، 
گفت:  هرمزگان  استانداری 
۸۸ نفر در جریان اغتشاشات 
شده  دستگیر  هرمزگان  در 

اند. 
احسان کامرانی در تشریح این 
خبر، افزود: اغتشاشات در 13 
نقطه از ســه شهر بندرعباس، 
قشــم و کیــش بــود که در 
هرکدام  کیــش  و  بندرعباس 
دو شــب و یک شب در قشم 

مشاهده شد. وی بیان کرد: در 
مکان،   10 اخیر؛  اغتشاشات 
شش دستگاه خودرو و چهار 
دولتی  موتورسیکلت  دستگاه 
تخریب یا به آتش کشیده شد.
به گــزارش ایســنا ؛ معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
اضافه  هرمزگان  اســتانداری 
کرد: پرونده افراد دستگیر شده 
برای بررسی به مراجع قضایی 

ارسال شده است.

گروه حوادث// معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتــا درباره ترفند کاهبرداران 
ســایبری مبنی بر ثبت نام واگذاری اینترنت ماهواره ای موســوم به استارلینک 

هشدار داد. 
سرهنگ رامین پاشــایی در خصوص ترفند جدید مجرمان سایبری گفت: بر اساس 
رصد هــای صورت گرفته در فضای مجازی مشــخص شــده در تلگرام و ســایر 
پیام رسان های غیر بومی تبلیغاتی مبنی بر ثبت نام واگذاری اینترنت ماهواره ای موسوم 

به استارلینک در حال انجام اســت که صرفا پوششی و در جهت کالهبرداری است. 
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا افزود: در این روش کالهبرداران با ارســال 
لینک های آلوده و ترغیب افراد به کلیک بر روی آن به اطالعات گوشــی تلفن همراه 
متقاضیان دسترسی یافته و در ادامه اقدام به خالی کردن حساب بانکی آن ها می کنند. 
وی از شهروندان خواست که به هیچ عنوان به تبلیغات مطرح شده در فضای مجازی 

توجه نکرده و از کلیک بر روی لینک های ناشناس خودداری کنند.

استان کردستان  انتظامی  فرمانده  گروه حوادث// 
از کشف 900دستگاه شوکر برقی در شهرستان بانه 

خبرداد. 
سردار علی آزادی در تشریح جزئیات این خبر اظهار 
داشت: در پی اطالعات به دست آمده مبنی بر ورود 

یک محموله شوکر برقی از مرزهای غربی برای انتقال 
به استان های مرکزی به منظور استفاده در اغتشاشات، 
موضوع در دســتورکار ماموران پلیس اطالعات و 
امنیت عمومی شهرستان بانه قرار گرفت. وی افزود: 

ماموران با انجام اقدامات پلیسی، محل دپو را شناسایی 
و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در بازرســی از 
محل 900 دستگاه شــوکر برقی کشف شد. فرمانده 
انتظامی اســتان در پایان با بیــان اینکه تالش برای 
دستگیری متهمان ادامه دارد، تصریح کرد: فرماندهی 
انتظامی با آشوبگران و مخالن نظم و امنیت هموطنان 

هرگز مماشات نخواهد کرد.

کشف ۹۰۰ دستگاه شوکر برقی در »بانه« 
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سال بیست و یکم شماره 3988

خبری

شهرستان

10هزار و ۳00 دانش آموز کیش راهی کالس های 
درس شدند

  گروه شهرســتان// 10 هزار و 300 دانش آموز در 
جزیــره کیــش، روز دوشــنبه چهارم مهرمــاه راهی 
کالس های درس شــدند. 52  مدرســه و 367 کالس 
میزبــان این تعداد دانش آموز هســتند که از این تعداد 
 حــدود900 نفــر در مقطع پیــش دبســتانی، 6 هزار 
دانــش آموز در مقطع ابتدایــی ، 2 هزار و 300 نفر در 
مقطع متوســطه اول و بقیــه دانش آمــوزان در مقطع 
متوسطه دوم و هنرســتان هستند.941 دانش آموز پایه 
اول در این جزیره نیز روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه 
هفته گذشــته به صورت نمادین در کالس های درس 
 حضور یافته بودند و حدود 500 فرهنگی تعلیم و تربیت 
دانــش آموزان این جزیره را برعهــده دارند.آموزش و 
پرورش کیش با همکاری سازمان منطقه آزاد این جزیره 
از مرداد ماه سال جاری طرح بهسازی و تعمیر مدارس 
دولتی را برای اســتقبال از مهر آغاز کرده و اکنون 23 
 باب مدرسه دولتی این جزیره با چهره ای جدید خود از 
 دانش آموزان اســتقبال کرده اســت.به گــزارش ایرنا، 
نواختن زنگ مهر و مقاومت و طنین بانک توحید از جمله 
 برنامه هایی است که همزمان با بازگشایی مدارس اجرا 

شد. 
انتصاب سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بستک 
  ســعیده دبیری نژاد گــروه شهرســتان// انتصاب 
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بستک طی 
یک ابالغ از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
 هرمزگان »سعداهلل رحمانی« به عنوان سرپرست مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان بستک منصوب شد. به گزارش 
خبرنگار دریا؛ طی یک ابالغ از ســوی رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی استان هرمزگان »سعداهلل رحمانی« به 
عنوان سرپرست مدیریت شهرستان بستک منصوب شد 
در متن این ابالغ آمده اســت: نظر به سوابق و تجربیات 
مفید جنابعالی به موجب این ابالغ،به عنوان سرپرســت 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بستک منصوب می 
شوید. امید است با استعانت از خداوند منان و بهره گیری 
از توان نیروی انســانی متعهد، متخصص، آن مدیریت و 
اعمال نظارت مستمر بر اجرای سیاست ها و برنامه های 
وزارت متبوع و دولــت مردمی در نیل به اهداف بخش 

کشاورزی گامهای موثری بردارید.

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// در راستای 
اهداف عالیه سازمان حفظ نباتات با هدف کاهش 
مصرف سموم ، اجرای روش های مدیریت تلفیقی 
آفات هر ساله در اولویت فعالیت های مدیریت 

حفظ نباتات هرمزگان قرار دارد.
   با برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشــی و 
همچنین نظارت مستمر بر اجرای دستورالعمل های 
 مدیریت عوامل خســارتزای گیاهی ، اســتفاده از 
و  آفــات  کنتــرل  غیرشــیمیایی  هــای   روش 
بیماری های گیاهی در غالب مزارع اســتان تحت 
نظارت کارشناسان شبکه های مراقبت و پیش آگاهی 

انجام می گیرد. در این راســتا ، رهاســازی عوامل 
مفید مانند حشرات شکارگر برای مبارزه بیولوژیک 
برعلیه آفات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آفت 
کرم غوزه در مزارع پنبه آفتی کلیدی و خسارتزای 
اقتصادی اســت که درصورت عدم مبارزه اصولی ، 
حالت طغیانی گرفته و خسارات زیادی را به مزارع 

پنبه وارد می سازد. 
   در سال جاری عالوه بر سایر روشهای کنترل کرم 
غوزه پنبه، روش بیولوژیکی کنترل مانند رهاسازی 
زنبور براکون نیز بکار رفته است. برای اجرای این 
روش مبارزه ، با هدایت کارشناسان حفظ نباتات 

استان و شهرستان حاجی آباد ، تعداد بیش از 100 
هزار زنبور براکون توسط بهره بردار از انسکتاریوم 
تولید عوامل مفید خارج از اســتان تهیه شده و در 
15 هکتار از مزارع پنبه منطقه دنگ زیر شهرستان 

حاجی آباد رهاسازی گردید.
   این زنبور با شــکار الروهــای آفت کرم غوزه 
پنبه از خســارت شدید آفت جلوگیری می نماید. 
کاربرد روش مبارزه بیولوژیک عالوه بر جلوگیری 
از سمپاشی های بی رویه و کاهش خطرات زیست 
محیطی ســموم ، زمینه کنترل مناسب تر آفت را 

فراهم می کند .  

مبارزه بیولوژیک با رهاسازی زنبور براکون در مزارع پنبه هرمزگان

آگهی مزایده)نوبت اول(   
شــعبه ســوم اجرای احــکام حقوقی دادگســتري بندرعبــاس به موجــب پرونــده اجرائي 
9009987610501258 بایگاني 0001123 که طي آن محکوم علیه غالمرضا عالیشاهي سرخوني 
فرزند عیسي محکوم به پرداخت مبلغ 7/269/980/000 ریال تا تاریخ 1400/08/05در حق محکوم له 
فاطمه صالحي فرزند احمدرضا گردیده است که راستاي اجراي حکم صادره اموال غیرمنقول محکوم 

علیه شامل سه دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکوني 
آدرس ملک : بندرعباس واقع در محله پشت بند - بلوار شهید حقاني - کوچه خاطره 4 - پالک 
4 ساختمان علیشاهي - طبقه سوم 1- شش دانگ یک دستگاه آپارتمان 4 طبقه واقع در طبقه 3 به 

آدرس محله پشت بند - بلوار شهید حقاني - کوچه خاطره 4- پالک 4 ساختمان علیشاهي - طبقه سوم به مساحت 201.63 
شماره پالک ثبتي 11.9911 به مالکیت سه دانگ به نام آقاي مهدي علیشاهي سرخوني و سه دانگ به نام آقای غالمرضا علیشاهي 
سرخوني. 2- الزم بذکر است در موقع بازدید یکی از مالکین حضور داشت و ملک در اختیار مادر محترم ایشان بود. همچنین 
طبق اظهارات یکي از مالکین سهم سه دانگ محکوم علیه بصورت قولنامه اي واگذار شده است . 3- ملک آپارتمان واقع در طبقه 
سوم مجتمع 4 طبقه با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و یونولیت کف پارکینگ موزائیک ، دیوار سرامیک سقف گچ ، پوشش کف 
واحد سرامیک ، پوشش سقف واحد گچ ، پوشش دیوارکاغذ دیواری ، پنجره ها یو پي وي سي ، درب سرویس ها آلومینیوم ، 
کمد دیواري ام دي اف ، کابینت ام دي اف. نظریه کارشناسي :  - برآورد قیمت ملک مورد نظر : با عنایت به مشخصات ملک طبق 
بندهاي قبلي گزارش ارزش شش دانگ ملک مورد نظر شامل عرصه و اعیان و منضمات و انشعابات مبلغ 29.628.200.000 ریال 
 ) بیست و نه میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون و دویست هزار ریال ( و ارزش سه دانگ مبلغ 14.814.100.000 ریال 
) چهارده میلیارد و هشتصد و چهارده میلیون و یکصد هزار ریال ( برآورد و اعالم مي گردد .* با توجه به تورم موجود ، نوسانات 

آتي قیمت در بازار مسکن و امالک و مستغالت ، خارج از مسئولیت کارشناس مي باشد . * 
1- فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد . 2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت 
به عهده خریدار است . 3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با 
 IR 0100004062012907685962 هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره
نزد بانک ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار 
است . 5- مزایده در مورخ1401/07/23 ساعت 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقي بندرعباس بصورت 
حضوري بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . 6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده 
و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداري نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل 
شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد متقاضیان 

شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند . 
حامد کریمی - دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

 برگ سبز خودروی پژو GLXI 405 مدل 1390 رنگ نقره ای  به شماره پالک 564 د 39 ایران ۸4  
 و شماره موتور 12490069470 و شماره شاسی  NAAM11CA2BE0۸5713 به نام 

لیال محمودی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد

کارت شناسایی خودرو وانت دوکابین تیپ تویوتا هایلوکس 2700)4*2 ( پالک 26۸۸1شخصی قشم 
مالک عبدالرحمن عبدالرحمانی شماره شاسی خودرو  MR0EX19G0C30946۸3 شماره موتور 

2TR51196۸4 مدل 2012 رنگ نوک مدادی مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی

مفقودی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم 

 اولیــن مجمع عمومی کانــون مذکور ، ســاعت 9 صبح 
 روز ســه شــنبه مورخ 1401/08/03 در محل مســجد 
صاحب الزمان )عج( به نشــانی شهرستان میناب روبروی 
 آموزش و پرورش مســجد صاحب الزمــان )عج( برگزار 
میگردد. از کلیه اعضا دعوت میشود در جلسه مذکور شرکت 

نمایند .
* دستور جلسه مجمع عمومی عادی :

 1- گزارش هیئت مدیره 
2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 

3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی باشد .

کانون کارگران بازنشسته شهرستان میناب

شماره ثبت 213

 کانون  بازنشستگان تامین اجتماعی 
شهرستان میناب

ســعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// رئیس 
دانشگاه پیام نور از حذف ۲ هزار رشته محل این 
دانشگاه طی دوسال گذشته خبر داد و گفت: 400 

رشته محل جدید تقاضا محور ایجاد شد. 
  بــه گزارش خبرنگار دریا؛ دکتر ابراهیم تقی زاده 
رئیس دانشــگاه پیام نور در نشست خبری که در 
محل سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد، در 
پاسخ به ســوال  درباره رشته های بدون متقاضی 
این دانشگاه که منجر به حذف شدن آنها شده است 
گفت: طی دوسال گذشته براساس شاخص هایی، 
2 هزار رشــته محل این دانشــگاه حذف و 400 
 رشته محل جدید ایجاد شده است.رئیس دانشگاه 
پیام نور با اشاره به اینکه پذیرش این دانشگاه در 
سه مقطع برگزار می شود و دوره های این دانشگاه در 
مقطع دکتری حضوری است، گفت: در کارشناسی 
6 جلسه و در کارشناسی ارشد 8 جلسه کالس های 
این دانشــگاه به صورت حضوری برگزار می شود 
و حضور دانشــجویان در این کالس ها حضوری 
نیست، محل آزمون ها هم به درخواست دانشجویان 
است و دانشــجویان می توانند هر جا که راحت تر 
باشــند آزمون خود را بدهند.وی با تاکید بر اینکه 
تمام سرفصل های این دانشگاه کشوری و سراسری 
است، گفت: بخش زیادی از پذیرفته شده های مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری از فارغ التحصیالن این 
دانشگاه است، ولو اینکه در منطقه محرومی درس 
خوانده باشــد.وی با اشــاره به احیا و بازگشت 
25 واحد دانشــگاه پیام نور بر اساس درخواست 

مردمی، گفت: هرچند که در 2 ســال گذشته 125 
واحد دانشگاه پیام نور ادغام شده اما مردم خواستار 
حضور و فعالیت این دانشگاه هستند.دکتر تقی زاده 
با بیان اینکه دو ســوم فعالیت دانشگاه پیام نور به 
رشــته های علوم انســانی اختصاص دارد، گفت: 
رشته های باقی مانده دیگر، رشته های فنی مهندسی، 
علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و علوم پایه هستند.
وی با اشــاره به تولید الکترونیکی منابع درسی در 
دســتور کار دانشگاه پیام نور قرار دارد، گفت: این 
دانشگاه ســعی دارد منابع علمی را به گونه ای در 
اختیار دانشــجویان قرار دهد که بتوانند به راحتی 
زمان خود را مدیریت کنند.رئیس دانشگاه پیام نور 
 با اشاره به رتبه 1416 این دانشگاه در رتبه بندی 
بین المللی، گفت: این دانشگاه 910 پله ارتقا را با 
ثبت آثار پژوهشی اساتید طی یک سال گذشته داشته 
است.وی با اشاره به دیپلماسی علمی و جایگاه ویژه 
آن، به استقرار دبیرخانه شبکه دانشگاه های مجازی 
 جهان اســالم با حضور 57 کشــور در دانشگاه 
پیام نور خبر داد.دکتر تقــی زاده به صدور مجوز 
احداث پیام نور در کشورهای سوریه، عراق و لبنان 
اشــاره کرد و گفت: واحدهای 3 استان کشور هم 
مجوز جذب دانشجوی خارجی را دریافت کرده اند.
وی با اشــاره به طرح دانشگاه باز، گفت: دانشگاه 
باز فعاًل در کشور وجود ندارد، براساس فعالیت این 
دانشگاه، دانشجو می تواند در هر زمانی که برایش 
مقدور بود انتخاب واحد کند و آزمون دهد و در قید 

و بند زمان بندی دانشگاه نباشد.

رئیس دانشگاه پیام نور میناب عنوان کرد

 ایجاد 400 رشته محل جدید تقاضا محور 
در دانشگاه پیام نور

طرح : بیتا هوشنگی

سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// به 
منظور رفاه حال شهروندان شهر سندرک 

آغاز پروژه آسفالت معابر شهر سندرک 
به متراژ ۸500متر مربع از محل اعتبارات 

تملک دارایی و ســر مایه ای استانی و 
همچنین اعتبارات داخلی شــهرداری 

سندرک در حال اجرا می باشد.
  بــه گــزارش خبرنگار دریــا، رضا 
اخالصی شهردار سندرک در خصوص 
پروزه های آسفالت شهر سندرک گفت: 
طی ماهای آینده زیر سازی کوچه ها 
و معابر شهر ســندرک ادامه دارد.  از 
دیگر برنامه های شــهرداری سندرک 
طی ماهای آینده مربوط به فضای سبز 
بلوار حاج قاسم سلیمانی می باشد که 
با کاشت درختانی مانند نخل و نارنج 
جهت زیباسازی منظر شهری در دستور 

کار قرار گرفته است . 

آغاز پروژه آسفالت معابر سندرک

  گروه شهرستان// با دستور اســتاندار هرمزگان و در راستای بهره مندی 
عموم جامعه از خدمات بهداشــتی و درمانی، تیم جهادی پزشکی به بخش 

احمدی شهرستان حاجی آباد اعزام شدند. 
   علی خرم نســب فرماندار حاجی آباد در بازدید از اســتقرار تیم پزشــکی 
 در بخش احمــدی گفت: این تیم پزشــکی با تعداد 8 پزشــک متخصص و 
فوق متخصص جهت درمان اهالی بخش احمدی به دهســتان کوهشاه شمالی 

اعزام و مستقر شدند.
  فرماندار حاجی آباد خبر داد: در روز نخســت استقرار این تیم پزشکی تعداد 
600 نفر از اهالی ویزیت شدند.به گزارش فارس، وی یادآور شد: تیم جهادی 
پزشکی جهت ویزیت بیماران در روزهای آینده به دهستان کوهشاه جنوبی نیز 

اعزام خواهد شد .

تیم جهادی پزشکی
 به بخش احمدی حاجی آباد اعزام شدند 

امکان تحصیل جوانان مینابی در ۳۸ رشته تحصیلی
سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// باقر بارانی نیا 
از جذب دانشجو در 3۸ رشته تحصیلی کاردانی 
و کارشناسی دانشگاه آزاد اسامی واحد میناب 

خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا؛ باقر بارانی نیا رئیس 
 دانشگاه آزاد اســالمی واحد میناب از تمدید 
ثبت  نام دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی 
خبــر داد و اظهار کرد: این دانشــگاه در 38 

رشته تحصیلی کاردانی و کارشناسی با سوابق 
تحصیلی دانشجو جذب می کند.

  وی افزود: فرصتی مجدد برای عالقه مندان به 
تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی فراهم شده که 
داوطلبان می توانند برای ثبت نام به دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد میناب  مراجعه کنند. این واحد 
دانشگاهی با داشتن بیشترین امکانات آموزشی 
و پژوهشــی ازجمله کتابخانــه و کارگاه ها و 

آزمایشگاه ها بزرگ ترین مجمع آموزش عالی 
شرق هرمزگان محســوب می شود که جوانان 
می توانند با کسب علم و دانش آینده ای درخشان 
برای خود بسازند.رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد مینــاب گفت: رشــته های تربیت بدنی، 
آمــوزش و پرورش ابتدایی، بــرق، کامپیوتر، 
حســابداری، معماری و مکانیک بخشــی از 

رشته های تحصیلی این واحد دانشگاهی است.

سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرســتان مینــاب از رفع تصرف 
۲۲407 متــر مربع از اراضی ملی این 

شهرستان خبر داد.

   به گزارش خبرنگار دریا، خسرو 
بهرامی نــژاد گفت: ایــن اداره در 
راســتای سیاســت اصلی سازمان 
اقدامات  منابع طبیعی و آبخیزداری 
پیشــگیرانه و برخــورد قانونی با 

متصرفین و متخلفــان به عرصه ها 
را سرلوحه ماموریت خود قرار داده 
 از این رو با برپایی منظم و مســتمر 
گشــت زنی های اکیپ گشــت و 
شهرســتان  حفاظت  یگان  مراقبت 
در جهت حفظ و حراســت از انفال، 
زمینی به مساحت 22407 مترمربع 
پس از تشــخیص و شناسایی، در 
قالب تبصــره یک ذیل مــاده 55 
 قانــون حفاظت و بهره بــرداری از 
جنگل ها و مراتع توسط اکیپ گشت 
و مراقبت یگان حفاظت میناب رفع 
تصرف و از چنگ متصرفین خارج 
 شــد.وی ضمن بیان ایــن مهم که 
پرونده هایی که در ارتباط با تخلفات 
و تصرفــات عدوانی به اراضی ملی 
و دولتی در مراجع قضایی تشــکیل 

و مطرح مــی گردد بــا جدیت تا 
حصول نتیجه پیگیری خواهد شــد 
و این موضوع در دستور کار جدی 
اداره منابع و آبخیزداری شهرســتان 
میناب قرار دارد افزود: متخلفین برابر 
قانون و مقررات تحت پیگرد قانونی 
 قــرار می گیرنــد و اراضی ملی که 
متعلق به عموم اســت از دســتبرد 
متجاوزان و فرصت طلبان محفوظ 
می ماند. بهرامی نژاد در خاتمه با بیان 
این مطلب که حفاظت از منابع طبیعی 
و محیط زیســت جز وظایف تمام 
آحاد جامعه است از مردم خواست 
موارد همچون حریق در اراضی ملی، 
تجاوز و تصرف غیرمجاز را به این 
اداره از طریق سامانه 1504 گزارش 

دهند.

رفع تصرف از 22407 مترمربع اراضی ملی میناب 
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
امروز ممکن اســت یک فرصت درخشــنده چشم 
تان را بگیرد و شــما را به هیجــان آورد، زیرا اکنون 
 آمادگی پذیرش هر چالشی را دارید. اگر با خاطره ی 
شکست هایی که در گذشته داشته اید زندگی کنید نمی توانید از این 
فرصت هیجان انگیز بهره ببرید. ونوس، الهه ی عشــق و زیبایی، به 
پنجمین خانه در طالع شــما یعنی خانه ی عشق وارد شده است، از 
این رو احتمال می رود تا سه هفته ی آینده دچار احساسات باشید. 

اردیبهشت :
اکنون ونوس به نشــانه ی شما وارد شده است، از 
این رو به نظر می رســد کــه در روابط خود بیش 
از پیش بــه دنبال امنیت عاطفی می گردید. امروز 
نسبت به خواسته هایی که در سر دارید انعطاف ناپذیر شده اید، 
به همین خاطر ممکن است مشکالت زیادی پیش پای شما قرار 
بگیرد. به جای این که نگران چیزهایی باشــید که در دســترس 
تان نیست، به چیزهایی فکر کنید که خداوند در اختیارتان قرار 

داده است.
  خرداد :

گاهی اوقات عشــق بسیار دور از دسترس به نظر 
می رسد، مثل یک کیسه ی پر از طال در آن سوی 
رنگین کمان. اما امروز همه چیز فرق می کند. اکنون 
ونوس به نشــانه ی شما وارد شده اســت و تا سه هفته همراه 
شما خواهد بود، از این رو زندگی اجتماعی شما به طرز شگفت 

انگیزی رو به ترقی خواهد رفت.
   تیر :

اکنون ونوس نشــانه ی شما را ترک کرده است، به 
همین خاطر به نظر می رسد از نظر احساسی دچار 
تغییر شــده اید و فکر می کنید که روزهای خوش 
زندگی به اتمام رسیده و دیگر از دسترس تان خارج شده است. 
فقط کافی است یک نگاه به اتفاقات خوب چند هفته ی گذشته 
بیندازیــد تا ببینید که الهه ی عشــق و زیبایی چه نعماتی را به 

زندگی شما ارزانی داشته است.
    مرداد :

اکنون ونوس به نخســتین خانه در طالع شما یعنی 
خانه ی شخصیت وارد شده است، به همین خاطر 
به نظر می رسد که امروز دیگران تحت تأثیر کالم 
شما قرار بگیرند. باید راهی پیدا کنید تا زیبایی الهه ی عشق را به 
زندگی تان وارد کنید. یادتان باشد که نوع روابط تان با دیگران 
به خودتان بســتگی دارد. اگر عشقی در زندگی تان وجود دارد 

آن را نادیده نگیرید.
 شهریور :

امروز ممکن اســت اندوهناک به نظر برســید، به 
ویژه اگر اخیراً به خاطر تــرس از پیامد احتمالی 
احساســات تان آن ها را ســرکوب کرده باشید. 
خوشــبختانه این طور نیســت که فکر کنید همه چیز از دست 
 رفته است، هنوز هم فرصت های زیادی پیش روی شماست که 
می توانید با دســت یافتن به آن ها احساس خوشبختی و لذت 

کنید.  
مهر :

این روزها فرصت زیــادی برای پرداختن به امور 
شخصی ندارید، زیرا زندگی اجتماعی شما به شدت 
پر مشــغله شده و اتفاقات زیادی در جریان اند. از این که عضو 
یک گروهی هســتید که محبت و همکاری در آن موج می زند 
خوشحال هستید، اما از این می ترسید که خودتان را در هیاهوی 
جمعیت گم کنید. اکنون ونوس به یازدهمین خانه در طالع شــما 
یعنی خانه ی دوســتان و اطرافیان وارد شــده است، از این رو 
به نظر می رســد که تأکید این روزهای زندگی شما بیشتر روی 

فعالیت های اجتماعی است.
آبان :

 اگر چــه قابلیت های زیــادی دارید، امــا از این 
می ترسید که شکســت بخورید و به همین خاطر 
ممکن اســت درباره ی پیشبرد مســایل کاری یا 
روابط تان به تردید بیفتید، زیرا نمی دانید که چه قدر باید انرژی 
بگذارید. شاید مجبور شوید بین خواسته های شخصی و تعهدات 
اجتماعی خود تعادل برقرار کنید. ســعی نکنید که کنترل همه ی 
امور را به دست بگیرید و محدودیت ایجاد کنید، اگر جریان های 
عاطفی پیش آمــد آن را بپذیرید. مقاومت نکنید، فکر نکنید که 

پذیرفتن شرایط حاضر به معنی بی توجهی به آینده است
  آذر :

اکنون دوست دارید که کمی استراحت کنید، به ویژه 
اگر ساعت های طوالنی کار کرده اید. اما متأسفانه 
وظایف اجتماعی بســیاری دارید که باید هر طور 
شده به آن ها رسیدگی کنید. اکنون ونوس به نهمین خانه در طالع 
شــما یعنی خانه ی ماجراجویی وارد شده است، به همین خاطر 
می توانید از شرایط حاضر لذت ببرید. البته همه ی آن چه گفته 
شد به این معنی نیست که فقط باید تمام وقت کار کنید، بلکه به 
شما توصیه می شــود در این میان فرصتی پیدا کنید و کمی هم 

به تفریح بپردازید
  دی :

احســاس می کنید که اگر کمــی از حس وظیفه 
شناســی خود کم کنید، می توانیــد فرصت های 
 بیشــتری در زندگی به دســت آوریــد. دل تان 
می خواهد کم تر کار کنید و اوقاتی را به شادی و تفریح بگذرانید، 
اما دلیلی ندارد که خودتان را سرزنش کنید. اگر وظایف و سهم 
کاری خــود را انجام داده اید، با خیال راحت تری می توانید به 
سایر امور بپردازید. تام رابینز می گوید: هیچ وقت برای بازگشت 

به شادی های دوران کودکی دیر نیست.
 بهمن :

وقتی که می بینید دیگران اوقات زیادی را به شادی 
و تفریح می گذرانند، یادتان می آید که شما خودتان 
هم به تفریح و آســودگی نیاز دارید. مدتی است که 
به خاطر وظایف اجتماعی بســیار نتوانسته اید به فعالیت های 
دلخواه تان برســید. اکنون ونوس به هفتمین خانه در طالع شما 
یعنی خانه ی همراهان و اطرافیان وارد شده است، پس بد نیست 
گوشی تلفن را بردارید و با یکی از دوستان تان برنامه ی تفریحی 

ترتیب دهید
 اسفند : 

به نظر دیگران، شما همیشه عادت دارید کارها و برنامه 
های شخصی خود را کنار بگذارید تا موافق جریان شنا 
کنید. البته از دســت کسانی که از شما انتظارات بیهوده 
دارند خسته شده اید. اکنون ماه به نشانه ی شما بازگشته است و به 
شما هشــدار می دهد که باید به نیازها و خواسته های خودتان هم 
توجه نشــان دهید. درباره ی خواسته های تان حرف بزنید، اگر در 
روابط تان دچار مشکل شده اید اجازه دهید که دیگران حال و هوای 
این روزهای شما را بفهمند و بیشتر درک تان کنند. صداقت به خرج 

دهید تا دیگران شما را بیشتر دوست داشته باشند.
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سرویس اجتماعی // حدود ۲5 ماه از تعطیلی 
مدارس به واسطه شــیوع کرونا می گذرد و 
از شــنبه ۲ مهر ماه  به شــرایط عادی خود 
بازگشــتند؛ 16 میلیون و 30 هزار دانش آموز 
در کاس های درس حاضر شدند و »آموزش« 
با همه چالش هایی که دارد از سرگرفته شد؛ 
هرچند به مدرسه رفتن در دوران پساکرونا با 
دغدغه ها و مشکاتی برای خانواده ها و معلم ها 

همراه خواهد بود. 
 ســال تحصیلی 1402-1401 آغاز شده و 
درهای مدارس به روی دانش آموزان گشــوده 
شده اســت. علی رغم تالش وزارت آموزش  
و پرورش بــرای تداوم جریــان آموزش با 
روش های ترکیبی، طی ماه های گذشته همواره 
نسبت به بروز اختالالت و مشکالت عاطفی 
و دور ماندن بچه هــا از فراگیری مهارت های 
اجتماعی از سوی دست اندرکاران نظام تعلیم و 
تربیت هشدار داده شده است. با چند خانواده 
درباره مشکالتی که برای فرستادن فرزندشان به 
مدرسه دارند صحبت کردیم؛ آنها کودکانی دارند 
که یا برای رفتن به مدرسه مقاومت می کنند و یا 
مشتاق ورود به مدرسه اند، اما خانواده ها نگران 
کنتــرل رفتارهای عصبی آنها در کالس درس 

هستند.  
 دردسر والدین

کسی از مدرسه با من صحبت نکنه!
مادر یک دانش آموز پسر که فرزندش امسال 
به کالس پنجم می رود و در یک مدرسه دولتی 
در منطقه 14 تهران ثبت نام کرده است، به دوران 
تحصیل بیش از دوساله فرزندش در دوران کرونا 
اشاره و اظهار می کند: پسرم کالس اول و تا نیمه 
کالس دوم را به مدرســه می رفت اما با شیوع 
کرونا، مانند همه دانش آموزان دیگر خانه نشین 
شد و از طریق شاد درس می خواند. متاسفانه آن 
اوایل، اصال سر کالس آنالین نمی نشست. خودم 
به جایش ســرکالس حضوری می زدم، گاهی 
مشق هایش را می نوشتم و اگر معلم می خواست 
سوال بپرسد، از خواب بیدارش می کردم. او ادامه 
می دهد: تمرکز پسرم از ابتدا هم کمی پایین بود 
و با این تعطیلی ها خیلی آسیب خورد، پایه اش 
ضعیف شــد و به همین خاطر در تابستان در 
کالس های تابستانی هم شرکت کرد.  از او سوال 
می کنم آیا پسرت برای شروع سال تحصیلی 
آماده شده و مشتاق است که به مدرسه برگردد؟ 

که در پاســخ می گوید: عادت کرده صبح ها تا 
10 بخوابد و مخالف رفتن به مدرســه است و 
به فضای قبلی عادت کرده است.  این مادر البته 
یک نگرانی شخصی از بازگشایی مدارس هم 
دارد و می گوید: 14 فروردین که مدرسه ها را باز 
کردند، چیزهای عجیبی می دیدیم و می شنیدیم. 
رفتار بچه ها عوض شده بود و همدیگر را در 
زنگ تفریح می زدند. به همین خاطر وحشت 
پسرم از مدرسه رفتن بیشتر شده است. ایرادی 
که تعطیلی ها داشتند این بود که بچه ها را مدرسه 
گریز کــرد. وی می افزاید: البته این موضوع تا 
حدود زیادی بســتگی به فضای مدرسه هم 
دارد. پســرم 40 همکالسی دارد و معلم برای 
اینکه بتوانــد کالس را اداره کند فرصتی برای 
ارتباط برقرار کــردن با تک تک بچه ها ندارد 
اما در مدرســه هایی که جمعیت بچه ها کمتر 
باشد فرصت رسیدگی بیشتر است. به گزارش 
ایســنا، مادر یک کالس اولی هم که فرزندش 
به صورت حرفــه ای ورزش می کند می گوید: 
برای بردن پســرم به مدرســه از حاال دچار 
چالش شده ام. چندمرتبه جمالتی شبیه »کسی 
از مدرســه با من صحبت نکنه«، »برم مدرسه 
خسته می شــم دیگه نمی تونم ورزش کنم«، 
»پس حاال که اینطور شــد میرم مدرسه ولی 
نمره کم می گیرم« از او شنیده ام و می دانم عادت 
کردنش به مدرسه در روزهای اول کمی سخت 
خواهد بود. با پدر یک دختربچه کالس سومی 
هم صحبت می کنم؛ به مراتب نگران تر از والدین 
دیگر به نظر می رسد. فرزندش کالس اول و دوم 
را آنالین خوانده و چون در مدرسه پرجمعیتی 
تحصیل می کرده، برخالف برخی مقاطع زمانی 
که بچه هــا را با رعایت فاصلــه فیزیکی به 
صورت شــیفتی به مدرسه می فرستادند، کمتر 
امکان حضور و تعامل در کالس درس را یافته 
است.   او می گوید: در این دوسالی که گذشته 
همســرم مرتب در حال تمرین و کار کردن با 
دخترمان بود و اجازه ندادیم عقب بماند. حاال 
هم مشتاق رفتن به کالس درس است. هر روز 
لوازم التحریــرش را روی زمین می چیند، همه 
را نــگاه می کند و با ذوقی کودکانه دوباره همه 
را در کوله پشــتی اش جمع و سوال می کند  با 
این حال نگــران رفتارهایش در کالس درس 

و از ســوی مقابل برخورد همکالسی هایش 
با همدیگر هستم. دخترم کمی منزوی شده و 
گاهی رفتارهای پرخاشگرانه از خودش نشان 
می دهد. امیدوارم این مشــکل در مدرســه با 
مدیریت معلمش حل شود و با چالش روبه رو 

نشویم. 
 لزوم آمادگی هر 3 ضلع مدرســه، 

خانواده و دانش آموز
دکتر محمدرضا سهیلی صوفیانی، روانشناس 
خانواده و مدرس رسمی کشوری انجمن اولیاء 
و مربیــان آموزش و پرورش درباره ملزومات 
ورود به ســال تحصیلی جدید و آمادگی برای 
استقبال از مهر، می گوید: استقبال از بازگشایی 
مدارس در شرایط پساکرونایی تنها منحصر به 
وزارت آمــوزش و پرورش و مدیران مدارس 
نیست، بلکه باید از سه جنبه مختلف مورد توجه 
قرار بگیرد؛ مدرسه و معلمان، خانواده و خود 
دانش آموزان سه ضلع آموزش عمومی رسمی 
هســتند که هرکدام باید به طور جداگانه برای 
ورود به سال تحصیلی جدید آماده باشند. وی 
افزود: عالوه بر این، ارگان ها و نهادهای بیرونی 
نظیر شهرداری و پلیس راهور نیز باید در تمهید 
مقدمــات جهت کنترل ترافیکی و حمل و نقل 
عمومی ایفای نقش کرده و در کاهش اضطراب 
دانش آموزان و خانواده ها اثرگذار باشند. سهیلی 
با بیان اینکه وزارت آموزش وپرورش که شامل 
تمام ارکان آموزش وپرورش می شود، پروژه مهر 

را از چندماه گذشته کلید زده و دستورالعمل هایی 
برای ثبت نام و بازگشایی مدارس وضع و ابالغ 
کرده است گفت: این مهم، جزو وظایف مدیران 
مدارس اســت و به آن عمل می کنند. طی دو 
ســال و نیم گذشــته، مدیران تجارب خوبی 
کسب کرده اند که می توانســت در پروژه مهر 
دیده و اســتفاده شود. مدرس رسمی کشوری 
انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش افزود: 
مدیران مدارس قطعاً دستورالعمل های بهداشتی 
دوران کرونایی را در سال تحصیلی جدید هم 
اجرا خواهند کرد. ما یک بار تجربه بازگشایی 
سراسری را از 14 فروردین امسال داشته ایم و 
مدارس حدود سه هفته باز بودند. گزارش های 
خوبی از رعایت پروتکل ها وجود داشــت که 
نشان می داد عوامل مدرسه شرایط را آگاهانه با 
شرایط کرونایی ترکیب می کنند تا بتوانند سالمت 

دانش آموزان را حفظ کنند.
 تمرین دوباره مهارت های اجتماعی

سهیلی در ادامه بر ضرورت آموزش مهارت های 
اجتماعی به دانش آمــوزان تاکید کرد و گفت: 
آموزش مهارت هــای اجتماعی در ایام کرونا 
مغفول ماند. در زمان حــال، باید تالش کنیم  
دانش آموزان مهارت هــای اجتماعی را که در 
این سال ها تمرین نکرده اند در قالب برنامه های 
آموزشی مدرسه، مجدد تمرین کنند که با استفاده 
از روش تدریس مشارکتی و گروهی امکان پذیر 
اســت. وی به تدارک برنامه های آموزشی و 

اطالع رسانی از سوی رسانه های کشور به ویژه 
صداوسیما نیز اشاره و تاکید کرد که همه چیز از  
سطح مدرســه گرفته تا سرویس مدارس و ... 
باید به گونه ای مهیا باشند که اضطراب مضاعفی 
به دانش آموزان وارد نشود. همچنین خوب است 
که در روزهای ابتدایــی آغاز به کار مدارس، 
جلسات آموزش  خانواده متناسب با رویکردها 

و اهداف هر مدرسه ای برگزار شود.
 انتظار معلم ها باال نباشــد؛ تکلیف 

اضافه به دانش آموز ندهید
این روانشــناس خانواده در ادامه توصیه هایی 
برای معلمان داشــت و گفت: معلمان باید به 
این نکته توجه داشته باشند که از دادن تکالیف 
اضافه به دانش آموزان خــودداری کنند، زیرا 
آنها در دوران آموزش غیرحضوری چندان با 
انجام تکالیف آشنا نبودند و وقفه ای در آموزش 
حضوری افتاده اســت. برای کاهش اضطراب 
دانش آموزان، توقعات و انتظارات زیاد از آنها 
نداشته باشند. سطح انتظار از دانش آموزان به 
ویژه در هفته های ابتدایی سال تحصیلی نباید 
باال باشد. سهیلی افزود:  معلمان از روش های 
تدریس انعطاف پذیر و متنوع استفاده کنند، زیرا 
کنش متقابل بین دانش آموزان و معلم در دوران 
کرونا به طور کامل برقرار نبوده و اکنون شــاید 
نتوانند موارد خواسته شده را به  طور کامل اجرا 
کنند و ممکن اســت انتظارات معلمان محقق 

نشود.
 آشــفتگی و بی نظمی؛ چالش بزرگ 

مواجهه با دانش آموزان
مدرس رسمی کشوری انجمن اولیاء و مربیان 
آموزش و پرورش با بیان اینکه شرایط روحی و 
روانی سختی را در ایام کرونا پشت سرگذاشتیم 
و مشکالت بســیاری را به عنوان روانشناس 
در کلینیک های مشــاوره و در مشــاوره های 
تلفنی شاهد بودیم گفت:  در کنار اختالالت و 
مشــکالت اضطرابی، آشفتگی و بی نظمی در 
دانش آموزان مشهود بود. بسیاری از فرزندان ما 
از حالت انضباط مدرسه ای خارج شده بودند و 
خانواده ها با آنها در چالش بودند. یک موضوع 
دیگر، تنظیم ساعت خواب بود. خیلی از بچه ها 
در سنین مختلف به ویژه نوجوانی »شب  بیدار 

باش« شده بودند.

 ساعت خواب بچه ها را تنظیم کنید
وی افزود: الزم بود در هفته آخر شهریور ماه، 
ساعت  خواب شبانه به گونه ای در خانه تنظیم 
شود که فرزندان ساعات طوالنی بیدار نمانند 
تا بتواند صبح اول وقت بیدار شوند. همچنین 
خوب اســت که خانواده ها صبحانه را زودتر 
آماده کنند تا وضعیت جسمانی فرزندان ما در 
مدرسه پایدار باشد. تغذیه مناسب دانش آموزان 

در ایام مدرسه، حائز اهمیت است. 
 افزایش مراجعه به مراکز مشاوره

سهیلی با اشاره به اینکه ممکن است در این ایام، 
مراجعه به مراکز مشاوره زیاد شود که طبیعی 
اســت، زیرا بعضا خانواده ها نیاز به مداخالت 
جدی روان شناختی پیدا می کنند گفت: متأسفانه 
به جهت شرایط کرونایی امکان دریافت مشاوره 
آنالین فراهم بــوده، ولی احتماالً خانواده ها با 
چالش های جدی درزمینه تحصیلی و عاطفی 
روبه رو خواهند شــد که حضور مشاوران در 
مدارس می تواند از بار این مشــکالت بکاهد. 
درصورتی که نیاز جدی باشد می توان مداخالت 
را در مراکز معتبر روانشناســی ادامه داد. وی 
توصیه هایی نیز برای خانواده ها داشت و گفت: 
احتماال خانواده ها در دوماه اول سال تحصیلی 
یعنی در مهر و آبان با چالش های متعددی مواجه 
باشند که مواجهه با آنها نیازمند صبوری، درایت 
و تدبیر است. توصیه ام این است که خانواده ها 
در تله درگیری  و مشاجره لفظی با فرزندانشان 
گرفتار نشوند و تا جایی که می توانند با صبوری 
و روش های تربیتی مناسب این مرحله را پشت 

سر بگذارند.
 خانواده ها با بچه ها مدارا کنند

این روانشــناس خانواده افزود: آنجا که الزم 
است والدین با درایت عمل کنند عجله نداشته 
باشند. ممکن است دانش آموز افت تحصیلی 
داشته باشد و یا در انجام تکالیف کوتاهی هایی 
داشته باشد. توصیه ام این است هماهنگی الزم با 
مدرسه شود و جلسات انجمن اولیاء و ارتباط 
معلم ها با والدین بیشتر شــود تا بتوان بر این 
مشکالت غلبه کرد. هیچ مسئله پیچیده تربیتی 
در مدرسه وجود ندارد که با همکاری والدین و 
اولیای مدرسه حل نشود. این همکاری در این 

ایام ضروری و الزم است.

چند توصیه به معلم ها و خانواده ها برای شروع مدرسه؛

دردسر والدین!

سرویس اجتماعی // این روزها اخبار منفی و ناگوار از 
حوادث طبیعی گرفته تا تصادفات و آسیب های اجتماعی 
زیاد دیده و شنیده می شود، باالخص که فضای مجازی 
نیز به این برجسته کردن اخبار بد دامن می زند و باعث 
می شود خانواده ها ساعت ها در ارتباط با مسائل منفی 
در منازل صحبت کنند. اما پس بچه ها چه می شوند؟ آیا 

به روان آنها فکر می کنیم؟
با ضرباتی آرام به پایم متوجه می شوم که دختر کوچکم 
چیزی از من می خواهد. سرم را از کتاب بر می دارم و به 
او نگاه می کنم، در حالیکه ناراحتی را در عمق چشمانش 
 می خوانم. مــن هم نگران می شــوم و از او علت را 
می پرسم. سرش را باال می آورد. به تلویزیون و اخباری 
که مدام در حال خواندن از ســوی مجری و زیرنویس 
شدن در پایین صفحه است، زل زده و می گوید: »بابا ما 
همین روزها می میریم؟« ابروهایم اول باال می رود و بعد 
در هــم گره می خورد. به او می گویم: »این چه حرفی 
است که می زنی، چرا اینطور فکر می کنی؟« او هم پاسخ 
می دهد: »اخه تو اخبار تلویزیون می گفت که یک عالمه 
آدم تو تصادف ُمردن، یه جا هم گفت که ســیل اومده 
خیلی ها رو برده، خب اونارو کجا برده، حتما ُمردن. اگه 
بارون بیاد ما هم می میریم تازه یه جا هم تو یه کشوری 
تیراندازی شده بود و بچه ها کشته شده بودن، تو مدرسه 
داشتن دربارش حرف می زدن« دستش را می گیرم و او 
سکوت می کند، بعد با آرامش او را در آغوش می گیرم، 
در حالیکه تلویزیون را خاموش می کنم و می گویم که 
اینها اخبار بد و منفی هستند که نباید به آنها توجه کند، 
قرار نیست اگر یک جای دنیا اتفاقی افتاده، همه بمیرند! 
بعد برای اطمینان بیشترش به او می گویم: »تا زمانی که 
مرا داری، هیــچ اتفاقی برایت نخواهد افتاد و من از تو 
و بقیه خانواده مراقبت می کنم« دوباره دستم را محکم 
فشار می دهد و از من قول می گیرد که مراقبش باشم، 
بعد عروسکش را در دست می گیرد و به اتاقش می رود 

تا دوباره بازی کند. به راستی چطور اجازه دادیم تا این 
اخبار منفی ذهن کودکان کوچکمان را آنقدر درگیر کند که 
به مرگ فکر کنند و از شادی و بازی خود دست بکشند؟ 
چرا اینقدر پای اخبــار را در خانه هایمان باز کردیم و 
موقع غذا یا هر کار دیگری درباره خبرهای منفی صحبت 
کردیم؟ اینها همه سواالتی است که پس از نگرانی های 
دخترم به ذهنم می رسد. چرا اینطور شد و حال باید چه 
کار کنیم؟ در این روزهایی که سیل بالیا و اخبار منفی از 
سراسر دنیا به خانه هایمان روانه می شود، والدین عالوه 
بر فشار روانی ناشی از اتفاقات جامعه خودمان و دیگر 
جوامع وظیفه ســنگین دیگری هم بر عهده دارند و آن 
هم محافظت از روان فرزندانشان در برابر اخبار ناگوار 
اســت. در هر حال والدین این نکته را باید باور داشته 
باشند که حق دارند بر اساس شرایط مثل از دست دادن 
یک عزیز، یک اتفاق تلخ اجتماعی، واقعه ای طبیعی مثل 
سیل یا زلزله و از دست دادن جمعی از هموطنان غمگین 
و سوگوار شــوند اما سوگواری و اضطراب حق دنیای 
کودکانه نیست. »سارا رحیم نژاد، روانشناس کودک« در 
این باره می گوید: »شاید بچه ها اخبار را نبینند، شاید 
اخبار را نشــنوند اما آن را از بزرگترهایشان می شنوند 
 و مضطرب شــده و به همین علت هم سرشــان پر از 

سوال های فشارآور می شود. مثل این سوال ها: 
-نکنه مامان که بیرون میره ، دیگه برنگرده؟

-نکنه جنگ بشه؟
-نکنه بابا که میره سفر هواپیماش سقوط کنه؟  

بنابراین درست است که اخبار منفی در سراسر دنیا مثل 
سیل، زلزله، کشته شدن افراد مختلف دردناک و غم انگیز 

باشد اما کودکان مستحق تجربه چنین اضطرابی نیستند« 
حال خانواده ها شاید سوال داشته باشند که با همه این 
مســائل که دور و بر ما اتفاق می افتد، چطور می توان 
هوشمندی کرد و بچه ها را از خطرات و گزندهای روانی 

مصون نگه داشت؟
1-در حضور کودکان از اخبار صحبت نکنید

رحیم نژاد در این باره می گوید: »اخبار چه در تلویزیون،  
چه در روزنامه و چه فضای مجازی »نباید« در حوزه 
شنیداری یا دیداری کودکان زیر 12 سال باشد.« برخی 
خانواده ها تصور می کنند که چون بچه کوچک اســت 
و چیزی نمی گوید، چیزی هم متوجه نمی شــود ولی 
تلویزیونی که مدام روی شبکه خبر است و از دوران کرونا 
اخبار شیوع ویروس و تعداد کشته ها را پخش کرده قطعا 
بچه ها را نسبت به مرگ آسیب پذیر و مضطرب کرده 
و یا بخش خبر ویژه ای که به یک اتفاق خاص مربوط 
بــه قتل اختصاص پیدا می کند، بچه ها را در این زمینه 
حساس می کند. بنابراین بهترین حالت این است که پدر 
و مادرها در غیاب یا زمان خواب بچه ها اخبار را دنبال 
کنند یا اینکه به تنهایی در فضای مجازی که در دسترس 

بچه ها قرار ندارد، برخی مسائل را دنبال کنند.
2-الزم نیست در حضور کودکان تظاهر کنید

البته در ارتباط با مسائل مختلف اجتماعی و اتفاقات هر 
یک از ما طبیعی اســت که ناراحت و غمگین باشیم و 
اینکه جلوی بچه ها درباره اش صحبت نکنیم، به معنای 
تظاهر نیست . به طور مثال خانمی تعریف می کرد که در 
زمان فاجعه منا در خانه شان جنگ جهانی رخ داده بوده 
و به خاطر چند تن از اقوام که در مکه بودند و آن زمان 

به اعمال حج می پرداختند، مدام از طریق اخبار و تلفن 
پیگیر حال آنها بودند به طوریکه بچه های کوچکشان 
در آن دوره شــب ادراری  و ناخن جویدن پیدا کردند 
و مدتها طول کشیده تا آنها بتوانند این عادت را از بچه 
ها دور کنند. رحیم نژاد می گوید: »ممکن اســت ما از 
 یک اتفاق ناراحت و غمگین شویم و یا حتی گریه کنیم، 
بچه ها  ممکن است علت ناراحتی ما را از ما بپرسند و 
ما در پاسخ نباید دروغ بگوییم اما نباید تمامی حقیقت 

موجود در اخبار را هم برایشان بیان کنیم.«
* پس چه چیز باید به بچه ها منتقل کرد؟

رحیم نژاد ادامه می دهد: »پاســخ به این سوال بستگی 
به سن کودک دارد. مثال برای کودک زیر 5 سال جواب 
را کوتاه باید انتخاب کنید. مثال به او بگویید: یادت میاد 
که موقعی که ناراحتی، گریت می گیره؟ و من بهت میگم 
اشــکال نداره اگر خواستی گریه کنی؟ مامان باباها هم 
گاهی با شنیدن مسائل ناراحت کننده گریه شون می گیره 
و اجازه دارند که گریه  کنند . ما همدیگر رو دوســت 
داریم. تو رو هم خیلی دوســت داریم و گریه کردن هم 
 خیلی طبیعی اســت. برای بچه های ســنین باالتر هم 
می توان توضیح بیشتری درباره مسائل ارائه کرد ، منتها با 
حذف جزئیات دردناکی که باعث اضطرابشان می شود.«

3-روتین زندگی کودک را تغییر ندهید
رحیم نژاد تأکید می کند: »تغییر روتین طبیعی زندگی 
کودک بابت موضوعی که علتــش برای کودک واضح 
نیست، می تواند بسیار اضطراب زا باشد. روتین زندگی 
فرزندتان را بنا بر اخبار یا حال روحی ناشی از اخبار، 
تغییر ندهید.« مثال درست است که در دوران کرونا همه 

ما دچار تغییراتی در ســبک زندگی مان شده بودیم اما 
این اضطرابش به مراتب برای بچه ها بیشتر بود و همه 
ما این امر را تجربه کردیم که بچه ها دچار وسواس ها و 
اضطراب های بیماری و ترس از مرگ شده بودند. بهتر 
اســت که در سایر موارد هم چنین چیزی تا حد امکان 
برای بچه ها اتفاق نیافتد. مثال یک فردی در فامیل فوت 
کرده شما از صبح علی الطلوع بچه ها را با خود به بهشت 
زهرا برده یا در خانه این و آن رها کردید و آنها وضعیت 
زندگی شــان نابسامان شده است. بهتر است در اینطور 
مواقع بچه ها را به یک فرد امین بســپارید و ساعتی به 

تنهایی در مراسم های سوگواری یا تشییع شرکت کنید.
4-با همسرتان بیشتر صحبت کنید

رحیم نژاد معتقد است: »خشم و غم ناشی از هر مسئله 
اجتماعی و یا خانوادگی و از دســت دادن عزیز ما را 
مــدت ها کالفه و بی حوصله می کند. بنابراین چنین 
چیزی طبیعی است اما اگر با هم حرف بزنیم، قبل از 
 اینکه بی حوصلگی و تنش باعث مشــاجره و سوء 
تفاهم های دیگر بشود، می توانیم جلوی خیلی اتفاقات 
منفی را بگیریم. خیلی از مسائل می تواند روان ما را 
آزرده کند و اگر با همسرمان دراین باره صحبت نکنیم 
تا بار روانی مان تخلیه شود، این ناراحتی ها در خانه 
پخش می شود و به فرزندان هم منتقل می شود. پس 
قبل از اینکه تنش داخل خانه به فرزندانتان منتقل شود 
با هم حرف بزنید.« در نهایت اینکه دنیای امروز ما بیش 
از هر چیز به آرامش و امنیت برای کودکان نیاز دارد. 
 کودکانی که فکر و ذکرشان جنگ و بیماری و مرگ باشد 
نمی توانند ایرانی امن و با آرامش و پیشرفت در آینده 
برایمان رقم بزنند. امیدوار هستیم که خانواده ها در این 
مراقبت بیشتری از ســالمت روان کودکانشان داشته 

باشند.

سرویس اجتماعی // با راه اندازی مراکز مثبت زندگی کلیه فعالیت 
پایگاه های خدمات اجتماعی به مراکز مثبت زندگی منتقل شــد؛ 
پایگاه هایی که در راســتای کاهش آســیب های اجتماعی فعالیت 
می کنند و زنان و دختران در معرض آسیب، زوجین متقاضی طاق 
و افراد فاقد مهارت های زندگی، کودکان خیابانی و در معرض آزار یا 
آزاردیده، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و... از گروه های هدف 
این پایگاه ها محســوب می شوند؛ حال براســاس آخرین اظهارات 
سازمان بهزیستی قرار است به زودی 150 پایگاه  خدمات اجتماعی 

دوباره احیاء شوند. 
با توسعه شهرنشــینی از دو دهه گذشته سکونتگاه های غیررسمی 
که از آنها با عناوین مختلف از جمله مناطق حاشیه نشــین خودرو، 
خودانگیخته، غیرمجاز، نابسامان و نامتعارف نیز یاد می شده، افزایش 
یافته اســت.با توجه به اینکه تعداد کثیری از گروه هدف سازمان در 
سکونتگاه های غیررسمی که آســیب پذیری باالتری دارند، ساکن 
هستند، ضروری است که خدمات تخصصی سازمان به طور خاص و 
با توجه ویژه ای از طریق پایگاه های خدمات اجتماعی در این مناطق 
)به صورت محلی و مبتنی بر جامعه( و با همکاری ســاکنین منطقه 
ارائه شــود و مواردی که نیاز به ارجاع و مداخله بیشــتری دارد به 
ســایر واحدهای سازمان یا سایر نهادها ارجاع شود. بنابراین نقش 
پایگاه های خدمات اجتماعی شناسایی، آگاه سازی عمومی، معرفی 
خدمات سازمان و مداخله در موارد ضروری با استفاده از مردم منطقه 
و ظرفیت های موجود محلی است. با این تفاسیر توانمندسازی ساکنان 

سکونتگاه های غیررســمی و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
در این مناطق، شناسایی مسائل و مشکالت ساکنین سکونتگاه های 
غیررسمی، ارتقای سالمت اجتماعی، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، 
آگاه سازی گروه های هدف در جهت شناخت نیازها و مشکالت و 
تالش جهت رفع آنها، دسترسی برابر به خدمات اجتماعی، گسترش 
روحیــه خودباوری و خوداتکایی، ایجاد زمینه مشــارکت مردم و 
سازمان های غیردولتی، آشــنایی گروه های هدف با منابع موجود 
و تهیه بانک اطالعات آسیب های اجتماعی کشور از جمله اهداف 
پایگاه خدمات اجتماعی اســت. و همچنین سیاســت های اصلی 
این طرح، درگیر کردن مردم هر منطقه با نیازهای خود و اســتفاده 
از توانمندی های بالقوه ســاکنین سکونتگاه ها است. در واقع بخش 
اصلی مجریان این طرح مردم ساکن در منطقه مورد نظر هستند؛ به 
گونه ای که با رشد و ارتقاء وضعیت بهداشت، سواد، امنیت و آموزش 
مهارت های اجتماعی و مهارت های شغلی موجب اشتغال زایی، کاهش 
فقر، کاهش آســیب های ناشی از سکونتگاه ها و به تبع آن کنترل و 
جلوگیری از انتشار آسیب های اجتماعی در کل جامعه شود. همچنین 

اعتمادسازی در مناطق، حساس سازی مردم و مسئولین، فراهم کردن 
زمینه مشارکت مردم و سازمان های غیردولتی، بومی سازی برنامه ها، 
استفاده بهینه از منابع مالی، توجه به پژوهش های کاربردی و آموزش 
از جمله سیاست های این طرح است. بر این اساس، گروه های هدف 
این برنامه، افراد در معرض آســیب یا آسیب دیده اجتماعی شامل 
زنان و دختران در معرض آســیب، زوجین متقاضی طالق و افراد 
فاقد مهارت های زندگی، کودکان خیابانی، کودکان در معرض آزار یا 
آزاردیده، کودکان بدسرپرست، کودکان بی سرپرست، کودکان بازمانده 
از تحصیل، بچه های طالق، کودکان دارای والدین معتاد و کلیه کودکان 
زیر 6 سال منطقه مورد نظر، سایر افرادی که به نوعی با بحران های 
فردی، خانوادگی و اجتماعی روبرو شــده اند و همچنین آحاد مردم 
هستند. اجرای طرح در اســتان، در مرحله اول فعالیت ها از طریق 
ستاد استان انجام می شود. تشکیل کمیته استانی و برگزاری جلسات 
توجیهی با مسئوالن و کارشناسان ذیربط استان و شهرستان و انتخاب 
منطقه از دیگر مراحل اجرایی این برنامه است. شناسایی منابع موجود 
)تهیه بانک اطالعات موسســات و منابع موجود منطقه(، انتخاب 

افراد معتمد و موثر، تشــکیل کمیته راهبری و برگزاری جلســات، 
برگزاری جلسات با مسئولین ســازمان های فعال منطقه )دولتی و 
غیردولتی( و مردم، بررسی وضعیت مونوگرافی منطقه، اولویت بندی 
نیازها و مشکالت مردم متناسب با وظایف سازمان، مشارکت مردم 
و سازمان های غیردولتی فعال در منطقه، تدوین برنامه های اجرایی، 
اجرای برنامه ها و نظارت، ارزشیابی و مستندسازی، مرحله دوم این 
طرح محسوب می شود. با این تفاسیر چندی پیش بود که سرپرست 
دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با اشاره 
به اینکه تا سال گذشته 252 پایگاه خدمات اجتماعی در سطح کشور 
فعال بودند، به ایسنا گفته بود که »در سال 1400 با راه اندازی مراکز 
مثبت زندگی با تصمیمی که مدیریت وقت سازمان گرفتند قرار بر این 
شد کلیه فعالیت پایگاه های خدمات اجتماعی به مراکز مثبت زندگی 
منتقل شود.« حیدرهایی اما به این دلیل که در حال حاضر مدل کار 
در مراکز مثبت زندگی به گونه ای است که شاید برخی از فعالیت ها 
و چشم اندازهایی که در پایگاه های خدمات اجتماعی به جامعه هدف 
ارائه می شود کمتر میسر شود، اعالم کرد تصمیم جدیدی گرفته شده که 
150 پایگاه  خدمات اجتماعی احیاء شود چراکه این احساس نیاز بود 
که تعدادی از پایگاه های خدمات اجتماعی در محالت کمتربرخوردار 
ایجاد شوند. جانمایی این پایگاه با همکاری مراکز مثبت زندگی و بر 
اساس نیازسنجی که پیش از این صورت پذیرفته، انجام خواهد شد و 
گفته شده تا قبل از پایان فصل پاییز این پایگاه ها افتتاح خواهند شد.

فعالیت دوباره »پایگاه های خدمات اجتماعی« 
در محات محروم کشور

کودکان را چطور از اخبار ناگوار دور نگه داریم 
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مصاحبــه اختصاصــی // زمانــی که با 
 کودکان و نوجوانانی که ســاعات زیادی از
  اوقات شان را در کانون گذرانده اند و عضو 
کتابخانه های کانون بوده اند و کتاب های 
کانونی را مطالعــه کرده  و از کارگاه هایش 
استفاده کرده اند، همکام شوید و گفتار و 
رفتارشان را با کودکان و نوجوانان غیرکانونی 

مقایسه کنید، بخوبی متوجه تفاوت های قابل 
تامل شان در حوزه های مختلف می شوید و 
 به همین دلیل به دیگران توصیه می کنید تا 
از کتاب ها و کارگاه های کانون اســتفاده 

کنید. 
  کــودکان و نوجوانان کانونی قدرت تخیل، 
خالقیــت، فن بیان، تجزیه و تحلیل شــان 

و... باالســت ودر تحصیل نیــز موفق ترند 
واعتمــاد بنفس باالیی دارنــد و تنفس در 
هوای کانون باعث می شــود، آینده شــان 
تضمین شــود و در حوزه های مختلف رشد 
 و پیشرفت داشته باشند. به همین دلیل انتظار 
 می رود مسئوالن استان هرمزگان از این نهاد

 آینده ســاز حمایت بیشتری را داشته باشند 
و تعداد مراکز کانون در استان افزایش یافته 
و شــهرهای بدون مرکز کانون نیز کانون دار 
شوند تا تمام کودکان و نوجوانان عالقمند به 
اســتفاده از کتابخانه ها و کارگاه های کانون 
فرصت برابری را برای استفاده داشته باشند و 
در مسیر پیشرفت وترقی قرار گیرند.در ادامه 
گفتگو با اعضای موفق کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان هرمزگان، در این شماره 
نیز با عضــوی دیگر از کانون گفتگو کردیم. 

همراهمان باشید. 
دریا:خودتان را بطــور کامل معرفی کنید 
واز چند سالگی و چگونه با کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان آشــنا شدید؟ 
والدین تان چه نقشی در آشنایی واستفاده 

از کتابخانه وبرنامه های کانون داشتند؟ 
  ســید علی شــجاعی هســتم. 16 ساله.

 من تابســتانی  که داشــتم وارد کالس سوم 
می شــدم به کانون رفتــم.از  بچگی عالقه 
زیادی  به خواندن کتاب  داشتم و این دلیلی  
شد که  مامان وبابای من تصمیم گرفتند من را 
بــه کانون ببرند و از  کتابخانه و محیط  آنجا 
اســتفاده کنم. در واقع نقش  اصلی  عالقه و 

آشنایی  من با کانون را مادر و پدرم داشتند.
دریا : بیشــتر در چه دوره ها وکارگاه های 
کانون شرکت کرده اید و  ارزیابی تان از این 
کارگاه ها ودوره ها چیست؟ شرکت کنندگان 
با چه مهارت هایی آشــنا می شوند؟ بین 
تفاوتی  کانونی وغیرکانونی چه  بچه های 
 فکر می کنی وجــود دارد؟ مربیان کانونی 
با غیرکانونی بنظرتان چــه تفاوتی باهم 

دارند؟ 
  من افتخار این را داشــتم کــه در دوره های  
مختلفی  از  جمله  داستان نویسی ، شعر سرایی، 
ســفالگری ، نمایش، فن بیان و ... شرکت کنم . 
همه این دوره ها و کارگاه ها در کنار هم باعث  
افزایش  اعتماد به نفس و حس  پویایی  در من 
 شــد. در واقع در دوره هــای  کانون حتی  اگر  
بچه ای نخواهد ، بعدا  رشــته ای را که   شرکت 
کرده ادامه بدهد؛ به طور غیر مســتقیم به او در 
 یادگیری  ســریع تر  باقی  مهــارت ها کمک 

می کند .
  در کانون شــما با بقیه بچه ها فعالیت هایی  
مثل  سرود ، نمایش ، تئاتر انجام می دهید که 

منجر می شــود که  در جامعه بتوانید بهتر با  
اطرافیانتان ارتباط  بگیرید. مربیان کانونی   با 
حوصله  و مهربان هستند و   با کودکان بهتر 

ارتباط برقرار می کنند.
دریا:با توجــه به اینکه شــما دانش آموز 
هستید، حضور در کانون چه اثری بر روی 
تحصیل تان داشته است؟ در روند تحصیل 
و درس خواندن و... چه تاثیری داشته است؟ 

  کانون محیطی اســت  که کــودکان در آن 
مهارت خوب  ارتباط  گرفتن را یاد می گیرند. 
در کانون کــودکان و نوجوانان یاد می گیرند 
درســت برنامه ریزی  کنند و در کنار  درس  
و تحصیل  مهارت های  مورد نیاز   زندگی  
را یاد می گیرند  و  به هنر مورد عالقه خود 
می  پردازند که درس خواندن را برایشــان 
لــذت بخش تر می کنند و برای  من با توجه 

به اینکه اغلب  دانش  آموزان تابستان خود 
را فقط  بازی  و تفریح می کنند، فعالیت های  
 کانون عالوه بر حس  نشاط  موجب  شده که 
در تابســتان هم مطالب جدید و مفیدی  یاد 

بگیرم.
دریــا :باتوجه به مطالعه کتاب های کانون 
 پــرورش فکــری، بنظرتان وجــه تمایز 
کتاب های کانون با غیرکانونی چیســت 
و چه چیزهایــی را از این کتاب ها آموزش 

دیده اید؟
  کتــاب  هــای  کانونــی  نویســندگانی 
 حرفــه ای  دارند  و کتاب هایی  نزدیک به 
حس  و  فکر کودک می نویسند . این کتاب  ها 
 به کودک نکاتی را در دنیای  فکری  خودش  
می  آموزند و  خالقیت  کودکان و نوجوانان 
را افزایش  می دهند .کتاب  های  کانون  اغلب  

باعث تفکر آنها می شوند .
دریا:در چه جشنواره هایی تاکنون شرکت 
کرده اید و به چه مقام هایی دست یافته اید؟

  به لطــف خدا و راهنمایی هــای  مربیان 

 توانستم در جشنواره های مختلفی رتبه کسب  
کنم . برگزیده اســتانی در بیســت و دومین   
جشــنواره بین المللی  قصه گویی   بخش 

پادکست  .
شایسته تقدیر مسابقه داستان نویسی  بام .

دریا: چه توصیــه هایی را بــه والدین و 
 کــودکان و نوجوانــان برای اســتفاده و

بهره مندی از برنامه های کانون دارید؟

همه کودکان و نوجوانان  دوســت دارند در 
 یکی  از  رشته های  هنری  مهارت بیاموزند و 

حرفه ای  شوند . 
  چه جایی  بهتــر از  کانون برای   یادگیری 
مهارت ها؟  شــما می توانید در تابســتان 
در کنار مربیــان با تجربــه  از  زمان خود 
 به خوبــی  اســتفاده کنید و مســیری  که 
مــی خواهید  حرفه ای  شــوید و  در طول 
مدرسه با شــرکت در کارگاه های   کانون از  
ایجاد فاصلــه بین یادگیری خود جلو گیری  

کنید. 
دریا : به نظر خودتان اگر با کانون آشــنا 
نمی شدید مســیر زندگی تان چه تغییری 

می کرد؟
 زندگی معمول خود را داشتم و  البته   خیلی 
از مهارت هایی که امروز بلدم و  تجربه هایی 
 که کســب کردم را  نداشتم . برای یادگیری 
درس هایم  و پیدا کردن دوســتان و... نیاز  
 به تالش  بیشــتری  داشــتم و به مشکل بر 

می خوردم .

یک عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان : 

مربیان مهربان کانون با کودکان بهتر ارتباط برقرار می کنند

من افتخار این را داشــتم که در دوره های  مختلفی  از  جمله  داســتان 
نویسی ، شعر سرایی ، سفالگری ، نمایش ،فن بیان و ... شرکت کنم . همه 
این دوره ها و کارگاه ها در کنار هم باعث  افزایش  اعتماد به نفس و حس  

پویایی  در من شد

,,

         علی زارعی/ دریا
daryaz           @gmail.com1359

 بــه طور کلی می تــوان گفت فرهنگ 
شــهروندی دارای مفاهیــم کلیدی چو 
»مسئولیت پذیری شــهری، قانون مند 
 بــودن شــهروندان، هنجــار پذیری از 
الگو های شهرنشــینی « است، که این 
مفاهیم منجربه شــکل گیــری هویت 
فرهنگ شــهروندی می شــود.فرهنگ 
شهروندی ریشه در احساس تعلق ، تعهد 
و احتــرام  به شــهر دارد و  هنجارهای 
جامعه را رقم می زند و پایه های ارتباط 
میان شهروندان را شکل می دهد ، شهری 
که تجلی فرهنگ غنی شهروندانش باشد، 
امنیت و آرامش در آن آشــکار است و 
مشارکت شــهروندان در هر فعالیتی به 
چشــم می خورد ؛ مشارکتی سازنده که 
هزینه های اداره شــهر را کاهش داده  و 
حتی زیبایی و آرامش را در شریان شهر 
جاری می کند. دقیقــا همان چیزی که 
اخیراٌ در محله خواجه عطا شکل گرفت 
که حرکتی خود جوش بود و از دل زالل 

شهروندانی سرچشمه گرفت که قلبشان 
برای شهر می تپد.شــهروندانی که خود 
در همین کوچه پــس کوچه ها زندگی 
کردند و بزرگ شدند و خاطره ساختند 
و هویت پیــدا کردند و اکنون برای خود 
و برای لحظه لحظــه هایی که در همین 
حوالی سپری کردند، ارزش قائل هستند 
و باتالش و البتــه الگو برداری صحیح، 
ســعی در زنده نگه داشــتن آن نمودند. 

یادمــان نرفته که تا چندی پیش همگان 
چطور این محله را ناامن می خواندند که 
با اقدامات خوب شهرداری و پس از آن 
خود اهالی خون گرم و البته اصیل محله 
خواجه عطا به نیکی مشاهده می کنیم که 
چطور هر روز گرد زندگی و شــادابی و 
نشاط به کوچه پس کوچه های  این محله 
پاشیده می شود و میعادگاهی برای سایر 
شهروندان شده است که این خود نشان از 

تعلق و تعهد دارد. 
    تعهد زمانی ایجاد می شــود و رشــد 
می یابد که امید به زندگی باال رود و یکی 
از راه کارهای افزایــش امید به زندگی 
ایجاد نشاط اجتماعی و تفریحات سالم 
است چراکه داشــتن تفریحات سالم از 
نیازهای یک خانواده و جامعه اســت و 
به همین دلیل تفریحات نقش موثری در 

شادابی جامعه دارند .
    تفریحات سالم می تواند تاثیر مستقیم 
بر ســالمت روانی و اجتماعی اعضای 
خانواده داشــته باشدو همچنین تفریح و 
اوقات فراغت می تواند منجر به کاهش 
آســیب های فردی و اجتماعی شــود. 
شکل و روش تفریحات در خانواده تاثیر 
مستقیم بر شادی و نشــاط روانی دارد، 
بنابراین ســازمان ها و نهادهای متولی 
موظف به سیاست گذاری، برنامه ریزی 
و ارائه امکانات رایگان و یا ارزان قیمت 

برای تقویت نشاط اجتماعی هستند. 

فرهنگ شهروندی ، هنجارهای جامعه را رقم می زند
یادداشت

گــروه خبر //  همزمان با ســومین روز 
هفته دفاع مقدس طی مراسمی با حضور 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان، حسین 
نماینده مردم مجلس شورای  رئیســی 
فرمانده  ســاالری  اباذر  سردار  اسامی 
سپاه امام سجاد )ع( جمعی از فرماندهان 
نمایشــگاه  انتظامی هرمزگان  و   نظامی 
دفاع مقدس در بندرعباس گشایش یافت. 
    مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این 
آیین با اشاره به ضرورت تبیین دستاوردهای 
دفاع مقدس اظهار داشــت: خوشــبختانه  
 مراســم رژه ملی 31 شــهریور ماه و هفته 
دفاع مقدس با شکوه هرچه تمام برگزار و پیام 
اقتدار جمهوری اسالمی ایران از زمین، دریا 
و آسمان به خوبی برای دشمنان مخابره شد. 
وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی 
برای گرامیداشت رشادت ها و مردانگی های 
دالورمردان این مرز و بوم است و در این ایام 
باید بیش از پیش در راستای تعمیق باورهای 

شهدا، رزمندگان و ایثارگران بکوشیم چرا که 
بنا به فرمایش رهبر معظم انقالب »امروزه 
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از 
بیان   اســتاندار هرمزگان  نیست«  شهادت 
داشت: امســال رهبر معظم انقالب تکلیف 
جدیدی را مشــخص کردند و تاکید کردند 
که  روایت صحیح از اتفاقات دفاع مقدس 
برای مردم بازگو شــود چرا که در این نبرد 

روایت هایی وجود دارد که نسل جوان باید 
با آن ها آشنا شــوند، از این رو ایشان امر 
کردند که به این موضوعات پرداخته شود و 
وقت بیشتری برای روایتگری دفاع مقدس 
گذاشته شود.نماینده عالی دولت در استان 
هرمزگان تاکید کرد: این سلسه نمایشگاه ها 
و این رویدادها می تواند ما را به روایتگری 
درســتی از دوران دفاع مقدس برســاند تا 

نســل های بعدی ما بتوانند با این دوران پر 
افتخار از طریق روایت های دقیق آشنا شوند. 
دوستی با بیان اینکه در تاریخ این مرز و بوم 
در هر نیم قرن یا یک قرن شاهد جنگ هایی 
بوده ایــم، گفت: بدون شــک دفاع مقدس 
آخرین جنگ ما نیســت و امکان دارد در 
آینده جنگ های دیگری را نیز شاهد باشیم  
بنابراین ما باید فرزندان خود را با  فرهنگ 
ارزشــمند ایثار و شهادت و جانفشانی های 
شهیدان در راه دین خدا و حفاظت از کشور 
آشــنا کنیم.به گزارش ایرنا، این نمایشگاه 
به مناســبت هفته دفاع مقدس با مشارکت 
یگان های نظامی و انتظامی مستقر در استان 
هرمزگان در قالب 40 غرفه راه اندازی شده 
است  و همه روزه از چهار بعد از ظهر تا 22 
شب مهیای بازدید عموم مردم  است و هر 
شب عملیات افتخارآفرین والفجر هشت در 

حاشیه این نمایشگاه بازسازی می شود.

استاندار هرمزگان :

هفته دفاع مقدس فرصتی مناسب برای گرامیداشت رشادت های دالورمردان است

در واقع نقش  اصلی  عاقه و آشنایی من با کانون را مادر و پدرم داشتند

,,
چــه جایی  بهتــر از  کانون برای   یادگیری مهارت ها؟  شــما می توانید در 
تابســتان در کنار مربیان با تجربه  از  زمان خود به خوبی  اســتفاده کنید 
و مســیری  که می خواهید  حرفه ای  شوید و  در طول مدرسه با شرکت 

در کارگاه های   کانون از  ایجاد فاصله بین یادگیری خود جلو گیری  کنید

 شهری که تجلی فرهنگ غنی شهروندانش باشد، امنیت و آرامش در آن آشکار است 
و مشارکت شهروندان در هر فعالیتی به چشم می خورد

gmail.commaryammonsef000 @

 مریم منصف/ دریا

گروه گزارش // گردشگری سامت و توریسم 
درمانی پس از صنایع نفت و خودروســازی، 
سومین صنعت بزرگ جهان به شمار می رود 
و تأثیر بسزایی در درآمدهای ارزی کشورها 

دارد. 
درماني  توریسم  و  سالمت  گــردشگری     
پس از صنایع نفت و خودروســازی، سومین 
صنعت بزرگ جهان به شــمار می رود و تأثیر 
به ســزایی در درآمدهای ارزی کشورها دارد.
همین موضوع و همچنین ظرفیت های ارزشمند 
در حوزه بهداشت و درمان در کشور ما زمینه 
مناسبی را برای ســرمایه گذاری در این زمینه 
فراهم کرده اســت.به گفته کارشناسان، حوزه 
گردشگری ســالمت ایران در رده بندی جهانی 
ســال 2020، رتبه 46 را از بین 110 کشور از 
آن خود کرده است. به اعتقاد آن ها با توجه به 
اینکه یک گردشــگر سالمت بین 3 تا 5 هزار 
دالر ارزآوری دارد، بــا ورود تنهــا 200هزار 
گردشــگر درمانی به کشور، یک میلیارد دالر 

درآمد ایجاد خواهد شد.
  دالالن، جان بیماران را به خطر می اندازند

  محمــد جهانگیری، رئیــس انجمن خدمات 
بین المللی سالمت در گفت وگو با ما در پاسخ به 
اینکه متولی گردشگری سالمت کدام وزارتخانه 
است، می گوید: گردشگری سالمت یک خدمت 
مویرگی اســت که باید در حوزه های مختلف 
تعریف و به یک اکوسیســتم تبدیل شود و با 
توجه به اینکه یک زیست بوم محسوب می شود، 
باید وزارت بهداشــت، وزارت گردشگری و 
حتی کنشــگران این خدمــت در بخش های 
خصوصی پای کار باشــند تا زمینه توسعه این 
صنعت در کشــور فراهم شود. البته از سال 93 
شورای راهبردی گردشگری سالمت به منظور 
ساماندهی این صنعت)شامل وزارت بهداشت، 
وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، 
اتاق بازرگانی و سازمان نظام پزشکی( شکل 
گرفته و انجمن توســعه گردشگری خدمات 
ســالمت نیز در قالب ســازمان  مردم نهاد ذیل 
اتاق بازرگانی تشــکیل شده است اما هنوز تا 
رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.
جهانگیری می افزاید: گردشــگری سالمت به 
عنوان کار حرفه ای درون سیستمی باید قواعد 
شفاف و دقیقی داشته باشد و ضرورت دارد همه 
تسهیلگران و دالالن زیر نظر نظام گردشگری 
ســالمت فعالیت کنند تا بتواننــد به صورت 
تضمینی به بیماران خدمت ارائه دهند. متأسفانه 
برخی مواقع دالالن فقط به فکر کســب درآمد 

خود هستند و با ارائه خدمات نامعتبر عالوه بر 
آســیب زدن به این صنعت، جان بیماران را به 

خطر می اندازند. 
   بنابراین ضرورت دارد دالل ها و تسهیلگران 
وارد سیستم شــوند و با دریافت آموزش های 
الزم و دریافت شناســه، تحت حمایت انجمن 
قرار گیرند تا بتوانند بــه صورت حرفه ای در 
این حوزه به عنوان کنشــگر حوزه گردشگری 
سالمت فعالیت کنند. وی ادامه داد: به طوری که 
اکنون حدود 40 شرکت تسهیلگر سالمت عضو 
انجمن بین المللی خدمات گردشگری سالمت 
هستند که با دریافت شناســه و آموزش های 

الزم در این حوزه به صورت اصولی و براساس 
استانداردهای تعیین شــده فعالیت دارند؛ اما 
متأسفانه حدود 80درصد کنشگران این حوزه 
به طور غیررســمی فعالیت دارند که باید این 
 وضعیت مدیریت شــود. البته ایــن به معنای 
کوتاه کردن دست دالل ها از این صنعت نیست 
بلکه آن ها باید با گذراندن آموزش های الزم و 
دریافت شناسه فعالیت، براساس استانداردهای 
تعیین شــده به صورت رســمی در این حوزه 

فعالیت کنند.
  فرآیند تخصصی گردشگری سالمت 

  ســید محمد اکرمی، رئیــس انجمن علمی 
ژنتیک پزشــکی ایران نیــز در گفت وگو با ما 
در این خصــوص می گوید: وجــود بیش از 
200متخصص ژنتیک پزشــکی در کشــور 
فرصتــی طالیی فراهم کرده تا بیماران ســایر 
کشــورها به ویژه عراق، عربستان، کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس، افغانســتان، پاکستان و 
کشورهای مستقل مشترک المنافع)CIS( نیز با 
توجه به ارزان بودن خدمات پزشکی در ایران 
بــرای دریافت این خدمت بــه متخصصان ما 
مراجعه کنند که البته در سه سال گذشته به دلیل 

شیوع کرونا مراجعه گردشگران سالمت به ایران 
با کاهش چشــمگیری روبه رو بوده است.این 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با اشاره به توسعه علم به روز پزشکی در کشور 
می افزاید: گردشگران ســالمت برای دریافت 
10خدمت پزشکی از جمله خدمات تشخیصی 
و پیشــگیری و درمانی مربوط به بیماری های 
ژنتیکی، درمان نازایــی، بیماری های قلبی و 
عروقی، بیماری های چشمی، تشخیص و درمان 
سرطان ها، جراحی های پالستیک، دندانپزشکی، 
ارتوپدی، ســلول درمانی و ناشنوایی به ایران 

مراجعه می کنند.
   اکرمی اضافه می کند: گردشــگری سالمت 
فرآیندی تخصصــی و نیازمنــد کار تیمی و 
برنامه ریــزی دقیق اســت،ازاین رو ضرورت 
دارد گردشگری سالمت به صورت تخصصی 
در وزارت بهداشت و میراث فرهنگی مدیریت 
شــود تا با ساماندهی دالالن این حوزه و ارائه 
خدمات آموزشــی الزم بــه آن ها این صنعت 

توسعه یابد.
  بیم از بین رفتن صنعت گردشگری سالمت 
  رضا جمیلی، فعال حوزه آموزش، تولید محتوا 
و اطالع رسانی گردشــگری سالمت نیز به ما 
می گوید: گردشگری سالمت تا پیش از شیوع 
کرونا ساالنه یک میلیارد دالر ارزآوری برای 
کشور داشت و آمارهای این بازار، امیدوارکننده 
بود.به گزارش قدس آنالین ؛ وی اضافه می کند: 
تا پیش از اســفند 1398 بیش از 400 شرکت 
تسهیلگر گردشگری ســالمت در کشور فعال 
بودند؛ اما با شیوع کرونا بیشتر بیمارستان های 
کشور در اختیار بیماران کرونایی قرار گرفتند و 
امکان ارائه خدمات به سرویس های گردشگری 
سالمت وجود نداشــت و این صنعت بیش از 
90درصد دچار رکود شد به طوری که در حال 
حاضر کمتر از 30 شرکت تسهیلگر گردشگری 
سالمت و حدود 20 آژانس خدمات مسافرتی 
در این حوزه فعالیت دارنــد. بنابراین در ایام 
کرونا دو اتفاق مهم یعنی کوچک شدن بازار و 
کم شدن تعداد فعاالن این صنعت رخ داده است 
و اکنون بیم از بیــن رفتن آن می رود.تا زمانی 
که دو وزارتخانه وزارت بهداشــت و وزارت 
گردشگری به عنوان متولیان بخش حاکمیتی این 
صنعت هماهنگ نباشند، بزرگ ترین آسیب را به 
آن می زنند. درحالی که با ساماندهی و مدیریت 
این صنعــت می توانیم با جذب گردشــگران 
سالمت، ساالنه دست کم 5میلیارد دالر درآمد 

ارزی داشته باشیم .

 

گردشگری ســامت به عنوان کار 
حرفــه ای درون سیســتمی بایــد 
قواعــد شــفاف و دقیقی داشــته 
همــه  دارد  ضــرورت  و  باشــد 
تسهیلگران و دالالن زیر نظر نظام 
گردشگری ســامت فعالیت کنند 
تا بتوانند بــه صورت تضمینی به 

بیماران خدمت ارائه دهند

,,

درآمد ساالنه ۵ میلیارد دالر از توریسم درمانی ؛ 

۸۰ درصد بازار گردشگری سالمت در دست دالالن


