
خبر اختصاصی  // مدیرکل بهزیستی هرمزگان ازصنایع وخیرین خواست یاریگر مددجویان 
بهزیستی باشند تا این قشر بتوانند بر مشکالت شان فائق آیند. 

سامیه جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار روزنامه دریا گفت: ضرورت دارد آموزش های فنی وحرفه ای 
برای مددجویان بهزیستی بروزرسانی شوند. جهانشاهی با اشاره به تفاهم نامه دوسازمان فنی و حرفه ای 
و بهزیستی کشــور برای آموزش های رایگان فنی وحرفه ای به مددجویان اظهار داشت: مددجویان 
بهزیستی این گالیه را دارند که بیشتر رشته های فنی وحرفه ای به روز نشده اند و یا در مراکز خصوصی 
برگزار می شوند که مددجویان توان پرداخت هزینه اش را ندارند ودر برخی شهرستان های استان هم 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای وجود ندارد. مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: ناشنوایان در استان نیاز به 
مترجم دارند و صداوسیما بر اساس بند21 قانون جامع حمایت مکلف از معلوالن، حداقل پنج ساعت 
از برنامه های خود را در هفته بصورت رایگان به برنامه های سازمان وتشکل  های مردم نهاد حامی 

معلوالن با حضور رابط و مترجم ناشــنوایان وزیرنویس اختصاص دهد وانتظار می رود این قانون در 
استان اجرا شود و ناشنوایان هم بتوانند از برنامه های مختلف استفاده کنند. جهانشاهی گفت:از طرفی 
برخی از مددجویان ناشــنوای مان که در دوره های مهارتی فنی و حرفه ای شرکت می کنند، به دلیل 
نداشــتن مترجم، نمی توانند در آزمون غیرعملی موفق شوند. وی افزود: میزان تسهیالت اشتغالزایی 
مددجویان با توجه به تورم جامعه تناســب ندارد ونیاز به افزایش این تسهیالت می باشد. جهانشاهی 
میزان خدمت گیرنده های بهزیستی هرمزگان را 138هزار نفر اعالم کرد. مدیرکل بهزیستی هرمزگان با 
بیان اینکه بایستی وضعیت آسیب های اجتماعی درجامعه تبیین شود، اظهار داشت : هیچ دستگاهی به 
تنهایی نمی تواند اقداماتش در حوزه آسیب های اجتماعی منتج به نتیجه مطلوب شود و به همین دلیل 
بایستی از جزیره ای عمل کردن دستگاه ها در این حوزه خودداری شود. جهانشاهی افزود: البته جلسات 

و کمیته های آسیب های اجتماعی درحال برگزاری است، اما در این مسیر راه پرفراز نشیبی داریم.

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرسیده 
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان 

بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel

روزنامه منطقه جنوب کشور

 daryanews_bnd @ yahoo .com :پست الکترونیکی

دوشنبه 11 مهر 1401    6 ربیع االول 1444  
  سال بیست و یکم     شماره 3992

8 صفحه    2000 تومان

بازسازی ایستگاه اصلی پمپاژ فاضالب 
شهر بندرعباس

هزینه ۸۸ میلیاردی از درآمد موقوفه ها 
برای اجرای نیات واقفان هرمزگانی

توسط بانک سپه هرمزگان انجام شد

 اهدای لوازم التحریر 
 به دانش آموزان
 مناطق محروم

8

استاندار هرمزگان :

20پروژه راهسازی 
در هرمزگان عملیاتی 

می شود 
1

2

103 بنای تاریخی هرمزگان به مرمت 
نیاز دارند

2

6

درنشست مدیرعامل آبفا با احمد مرادی 
عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان شد 

تامین نیاز آبی شهرستان های 
خمیر و بندرعباس از 

آب شیرین کن خلیج فارس 
2

6

مدیرکل بهزیستی هرمزگان : 

صنایع وخیرین یاریگر مددجویان بهزیستی باشند
آموزش های فنی وحرفه ای برای مددجویان بروزرسانی شوند

ناشنوایان نیازمند مترجم هستند

ادامه در همین صفحه

آغاز احداث 50 واحد مسکن روستایی 
مددجویان پارسیان

8

مدیر کل کتابخانه های عمومی هرمزگان خبر داد

راه اندازی انجمن شعر بومی با هدف 
حفظ زبان و فرهنگ بومی

 گروه خبر // استاندار هرمزگان با تاکید 
بر فعال ســازی ظرفیت های و امکانات 
معطل دولتی در سطح استان گفت: ۲۰ 
از  استفاده  با  پروژه راهسازی هرمزگان 
تجهیزات راهسازی معطل دستگاه های 

دولتی عملیاتی می شود. 
مهدی دوستی، در نشست با هیئت رئیسه 
مجمع جهادگران بســیج سازندگی استان 
گفت: با کمک و همراهی گروه های جهادی 
می توان بخش قابل توجهی از مشکالت را 

برطرف کرد.
مهدی دوســتی در حمایــت از موضوع 
ســاماندهی گروه های جهادی و ارتقای 
کارایی این مجموعه بزرگ مردمی گفت: 

آمادگی الزم در حوزه تخصیص زمین یا 
واگذاری ســاختمان دولتی معطل وجود 
دارد تا شــاهد سرعت بخشی و گسترش 

فعالیت گروه های جهادی باشیم.
اســتاندار هرمزگان با اشــاره به سیاست  
جهادی دولت در فعال کردن ظرفیت ها و 
امکانات معطل دولتی افزود: در استان نیز 
در بخش تجهیزات و ادوات راهسازی و 
استانداری  بیمارستان صحرایی  تجهیزات 
اقدامــات خوبی صورت گرفــت و این 
امکانات به منظور خدمات رسانی موثرتر 

به مردم وارد چرخه بهره وری شده اند. 
وی ادامه داد: ظرفیت معطل مانده تجهیزات 
و ادوات راهسازی دولتی بعد از مدیریت 

تعمیراتی و نوســازی از مهرماه جاری در 
مسیر خدمت رســانی قرارگرفته و بخشی 
در بستک فعال شــده و بخشی نیز برای 
عملیاتی شــدن 20 پروژه راهسازی در 
مناطق محروم اســتان مورد استفاده قرار 

خواهند گرفت.
دوســتی با تاکید بر حمایت از گروه های 
جهادی استان، اظهار داشت: برای تکمیل 
پروژه ها و خدمات رسانی به مردم، همراهی 
و کمک گروه های جهادی ظرفیت بزرگی 
است که بخشداران و دهیاران با همکاری و 
تعامل مناسب می توانند بخش قابل توجهی 

از مشکالت را برطرف کنند. 
 به گزارش  تسنیم ، در این جلسه اعضای 

مجمع جهادگران استان به بیان دیدگاه ها، 
نظرات و پیشنهادات خود در حوزه بهبود 
عملکــرد و کارایی گروه هــای جهادی، 
ساماندهی و نظم بخشی به فعالیت ها، بهره 
بردن از امکانــات و ظرفیت های موجود 
در جهت ارتقا ســطح خدمات رسانی و 
برگزاری جلسات مستمر مجمع پرداختند.

استاندار هرمزگان :

۲۰پروژه راهسازی در هرمزگان عملیاتی می شود 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب-شماره 143843

موضوع مناقصه: انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه فاضالب، راهبری شبکه و تصفیه خانه فاضالب انسانی به انضمام نگهداری تعمیرات و آماده به کاری 
خطوط انتقال آب سرویس، آشامیدنی و آتش نشانی در کلیه نواحی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

مدت قرارداد: 12 ماه از تاریخ ابالغ قرارداد و قابل تمدید برای دو دوره یکساله دیگر 
مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به ایمیل hakimi.s@hosco.ir و یا فکس 33530145 -076 می توانند نسبت به دریافت اسناد 
مناقصه اقدام نمایند:

1- واریز مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه گمرک شهید رجایی، به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت 
خرید اسناد مناقصه 

2- نامه اعالم آمادگی که در آن ایمیل رســمی آن شرکت به همراه شــماره تماس کارشناس مربوطه ذکر شده است. الزم به ذکر است تمامی مکاتبات، 
اطالعیه ها و اصالحات از طریق ایمیل مذکور به مناقصه گران اعالم خواهد گردید.

توضیحات: 1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  1.400.000.000 )یک میلیارد و چهارصد میلیون( ریال
2- نوع تضمین: 

 الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما: مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
 ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه گمرک شهید رجایی 

ج- مطالبات حال شده از شرکت فوالد هرمزگان جنوب با تائید امور مالی شرکت فوالد هرمزگان جنوب
3- شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي تایید صالحیت ایمني ازسازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی مي باشند.

ج( جدول زمانی انجام مناقصه:

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

نکته1: مالک مهلت براي دریافت اسناد از مناقصه گزار، تاریخ فیش واریزي مي باشد.
نکته2: تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد.

متقاضیان برای آگاهی بیشتر به سایت www.hosco.ir مراجعه و یا با شماره 44843214-076 )امور قراردادها( تماس حاصل فرمایند. قابل ذکر است 
که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آخرین مهلت دریافت اسناد 
1401/7/16

تاریخ گشایش پاکات الف و ب 
1401/7/26

آخرین مهلت تحویل پاکات 
1401/7/25

ادامه از تیتر یک//
وی اظهارداشت : در دو دهه اخیر اقداماتی توسط 
بهزیســتی جهت پیشگیری از معلولیت ها انجام 
شده اســت و به همین دلیل میزان افراد کم بینا 
و نابینا، کم شــنوا و ناشنوا و... در استان کاهش 
یافته است و 70درصد غربالگری در تنبلی چشم 

و... داشته ایم.
مدیرکل بهزیستی هرمزگان با اشاره به نگرش های 
فرهنگی و ازدواج های فامیلی در اســتان اظهار 
داشت: در حالیکه با توجه به آمار38هزار نفری 
معلوالن در استان نیاز است، حداقل یک پزشک 
ژنیک در هر شهرستانی داشته باشیم، اما در کل 

استان فقط یک پزشک ژنتیک داریم. 
وی خاطرنشان کرد : تا قبل از سال 90 آموزش 
مهارت های زندگی را  از پیش دبستانی تا مقطع 
راهنمایی در مدارس داشــتیم و برنامه هایی را 
ویژه دانش آموزان، والدین، مربیان و... داشــتیم 
که اجرای این برنامه به آموزش و پرورش انتقال 

یافته است و به دانش آموزان دسترسی نداریم. 
جهانشــاهی افزود: البته این برنامه را در مراکز 
مشــاوره داریم که  اگر مددجویان و سایر افراد 
بخواهند، می توانند به مراکز مشاوره مراجعه کنند. 
مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: طرح همیاران 
ســالمت در مناطق مختلف اجرا می شــود و 
تسهیلگر یافتن راه حل برای پیشگیری ومقابله 

با آسیب های اجتماعی در محالت و... هستیم. 
وی بــا بیان اینکه در دفتر پیشــگیری و درمان 
اعتیاد در گام نخســت به سراغ افراد در معرض 
آســیب می رویم و در سطح دو به سراغ افرادی 
می رویم که عالئم اعتیاد، خودکشــی و... دارند؛ 
اظهار داشــت: در سطح ســوم به سراغ افرادی 

می رویم که به آسیب اجتماعی مبتال شده اند. 
جهانشاهی در خصوص عدم توانایی مالی برخی 
از معتادان برای درمان در مراکز ترک اعتیاد نیز 
گفت: بخشی از هزینه را بهزیستی و بخشی دیگر 
را بایستی فرد معتاد مشــارکت کند و از طرفی 

مراکز ترک اعتیاد خصوصی هستند و هزینه شان 
باید تامین شود. 

مدیرکل بهزیســتی هرمزگان در خصوص آمار 
معتادان زن در اســتان گفت: دبیرخانه شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این آمارها را دارد 

و بهزیستی آماری از این بخش ندارد. 
مدیرکل بهزیستی هرمزگان تاکید کرد : نیاز است 
اطلس آسیب های اجتماعی را در استان داشته 
باشیم و نقشه راهی در این حوزه داشته باشیم و 

هماهنگی بین دستگاه ها اجرایی شود. 
وی با اشــاره بــه مشــکالت مددجویان در 
حوزه های مختلف و نیاز حمایت صنایع و خیرین 
از ایــن مددجویان گفت: بــه کارکنان ادارات و 
صنایع پیشنهاد داریم حداقل سه رقم سمت راست 
حقوق شان را به مددجویان بهزیستی قرار دهند 
و همچنین صنایع در راستای انجام مسئولیت های 
اجتماعی شــان، از این بخــش حمایت کنند. 
مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: در بخش درمان 
مددجویان هیچ اعتباری نداریم که از مدتی قبل 
با حمایت بیش از 140 پزشک استان، قرار شده 
است مددجویانی که معرفی می شوند را درمان 
کنند. جهانشــاهی گفت: درحال حاضر بیش از 
3400 مددجوی متقاضی مسکن در استان داریم 
و 30 نفــر از خانواده های با دو عضو معلول نیز 
از گذشته برای تامین مسکن شان نتوانسته سهم 
آورده شان را تامین کنند که از استاندار هرمزگان 
می خواهیم از محل انجام مسئولیت های اجتماعی 
صنایع، دغدغه این مددجویان را برطرف نمایند. 
مدیرکل بهزیستی هرمزگان با بیان اینکه نسبت 
به گذشته برخی ادارات به مبحث مناسب سازی 
محیط برای اســتفاده معلوالن در ادارات توجه 
بیشتری دارند؛ تصریح کرد: اما در محیط شهری 
توجه کمتری به مناســب ســازی محیط برای 

استفاده معلوالن شده است. 
مدیرکل بهزیســتی هرمزگان خواستار همراهی 
بیشتر امورمالیاتی هرمزگان با موسسات خیریه 

و... بهزیستی شد و اظهار داشت: این مراکز برای 
خدمت رسانی به جامعه هدف بهزیستی راه اندازی 
شده اند و بدنبال منفعت مادی نیستند و درآمدی 
ندارند که بخواهند مالیات پرداخت کنند و بیشتر 
دریافتی شــان یارانه دولتی و کمک های خیرین 
و مردمی اســت. مدیرکل بهزیستی هرمزگان به 
مشــکل مددجویان در پرداخت قبوض آب و 
برق شان اشاره کرد وگفت: بایستی الگوی مصرف 
برای استان گرمسیر هرمزگان بگونه ای باشد که 
مددجویان بهزیستی هم قبوض شان صفر باشد 
و برای پرداخت قبض آب وبرق مشکلی نداشته 
باشند. مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: جامعه 
هدف بهزیستی هم نیازمند و محروم هستند و هم 
معلولیت های مختلفی دارند که نیاز به حمایت و 

توجه بیشتری دارند. 
مدیرکل بهزیستی هرمزگان در خصوص وضعیت 
معتادان متجاهر در استان گفت: در نیمه دوم سال 
تعداد معتادانی که از ســایر شهرها به استان وارد 
می شوند، افزایش می یابد و در حال حاضر دو 
مرکز برای نگهداری معتادان با ظرفیت 800نفر 
در بندرعباس داریم که جوابگو نیست واز طرفی 
هزینــه های مورد نیاز ایــن دومرکز که تاکنون 
9میلیارد تومان هم هزینه شده ، تامین نشده است. 
وی با بیان اینکه 55درصد از معتادان غیربومی 
هســتند، اظهار داشــت : معتادان بایستی واجد 
شرایط جهت ورود به مراکز ماده 16 شوند و از 
طرفی براساس قانون اگر معتادی بیش از دومرتبه 
در ایــن مراکز بوده ودر مقابــل درمان مقاومت 

می کنند، بایستی به زندان معرفی شوند.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان : 
صنایع وخیرین یاریگر مددجویان بهزیستی باشند

حکایت تلخ شهربازی در بندرعباس
صفحه 2 را بخوانید



پشت پرده سیاست 

  
و در این باره اظهار کرد: »محموله ســنگین سالح  و مهمات جنگی برای 
اغتشاشــات و دیگر اقدامات امنیتی قبل از ورود بــه ایران در مرزهای 
سیستان و بلوچستان  کشف و ضبط شد. در این عملیات 90 قبضه سالح و 

60 هزار انواع مهمات کشف شد و عوامل آن نیز دستگیر شدند.«
دور دنیا با نداجا 

ماموریت ناوگروه 86 نداجا برای دریانوردی پیرامون کره زمین آغاز شد. 
مسیر احتمالی این ناوگروه کجاست؟ 

 فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران از آغاز مأموریت 
ناوگروه 86 نداجا برای دریانــوردی  پیرامون کره زمین خبر داد و گفت: 
این ناوگروه با شروع ماه ربیع االول حرکت خود را آغاز کرده و قرار است 
دور کره زمین را گــردش کند تا اقتدار مردم عزیزمان را به همه جهانیان 
نشان دهد. به گزارش خراسان، امیر دریادار شهرام ایرانی در برنامه صبح 
پارسی شبکه جام جم ســیما با اشاره به حضور همزمان سه ناوگروه در 
دریاها گفت: نکته این حضور، تمام  ایرانی بودن هر ســه ناوشکن حاضر 
در این ناوگروه هاست. ناوشکن جماران با ناو پشتیبانی رزمی همراه خود 
در خلیج عدن و دریای ســرخ در یک ناوگروه، ناوشــکن سهند در یک 
ناوگروه و ناوشکن دنا در ناوگروه 86 است که ناوشکن دنا در ناوگروه 86 
ماموریت دریانوردی دور کره زمین را دارد و به تازگی  اعزام شده است.

امیردریادار شــهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در حالی خبر از 
آغاز ماموریت ناوگروه 86 نداجا با فرماندهی ناوشکن تمام ایرانی »دنا« 
داد که نیروی دریایی ارتش سال گذشته در قالب ناوگروه 75 با فرماندهی 
ناوشکن ایرانی »سهند« توانسته بود با یک دریانوردی 55 هزار کیلومتری 
از بندرعباس تا بندر سن پترزبورگ روسیه و برعکس از مسیر جنوب قاره 
آفریقا وارد اقیانوس اطلس جنوبی و ســپس شمالی شود. ماموریت مهم 
سال گذشته پایه ای برای ماموریت سخت و راهبردی این روزهای نیروی 
دریایی با هدف دور زدن کره زمین شده است. سال گذشته، امیر ایرانی در 
گفت وگو با خراسان در ویژه نامه »اطلس ایرانی« در پاسخ به این سوال 
که آیا برنامه ای برای گذر کردن از عرض اقیانوس اطلس و عبور از کانال 
پاناما به منظور دور زدن کره زمین دارید؟ تصریح کرد: »ما سعی می کنیم 
در آینده ای که خیلی دور نباشــد این اتفاق بیفتد. ما تکلیفی داریم که در 
جای جای جهان پرچم ایران را برافرازیم   و قطعا بنده مسیری را خواهم 
رفت که تا به حال تجربه نشده باشد«. امیر دریادار خانزادی فرمانده سابق 
نداجا نیز در گفت وگو با خراسان در ویژه نامه »جهش امنیت دریایی« در 
سال 99 در پاسخ به این سوال که آیا قرار است اسکورت ناوگان نظامی ما 
تا غرب اقیانوس اطلس از جمله بنادر ونزوئال هم بروند یا خیر؟ اظهارکرد: 
»امروز نیروی دریایی ارتش هیچ محدودیت فنی و عملیاتی برای رفتن به 
هر اقیانوسی در دنیا ندارد و اگر نیاز باشد و نظام صالح بداند شناورهای 
تجاری خود را تا هر بندری از جمله بنادر ونزوئال اســکورت می کنیم. 
بنادر ونزوئال نیز از نظر ما بنادر معمولی هســتند و با بنادر دیگر کشورها 
فرقی ندارند«. اگرچه هیچ خبر موثقی درباره مسیر این دریانوردی تاریخی 
منتشر نشده اما با توجه به اظهارات فرماندهان فعلی و سابق نداجا و خبر 
اخیر امیر ایرانی، این احتمال بیشــتر است که مسیر این ناوگروه عبور از 
عرض اقیانوس اطلس به ســمت غرب اطلس، حضور در بنادر ونزوئال 
و ســپس گذر از کانال پاناما در آمریکای مرکزی و در نهایت بازگشت از 

سمت چین و شرق کره زمین به آب های ایران باشد.

آخرین گزارش ها از وضعیت زاهدان 
سرلشکر سالمی: انتقام خون شهدای سپاه و بسیج و مردمانی را که قربانی 
جنایت جمعه ســیاه زاهدان شدند، در دستور کار خود می دانیم . در میانه 
ناآرامی های اخیر کشــور، به ناگاه خبــر درگیری های خونین در جنوب 
شرقی کشور و در قلب زاهدان همه نگاه ها را به سمت خود معطوف کرد. 
در این میان اگرچه در کمتر از 24 ســاعت آرامش به زاهدان بازگشت اما 
آمار 32 زخمی و چهار شهید نشــان از رد پای گروهک های تروریستی 
معاند داشت و چیزی نگذشت که گروهک تروریستی جیش الظلم مسئولیت 
این حمله خونین تروریستی زاهدان را برعهده گرفت. شیطنتی که به شهادت 
سردار سیدحمیدرضا هاشمی معاون اطالعات سپاه سلمان استان سیستان 
و بلوچستان و همرزمان شهیدش، منجر شد. رصد میدانی خبرنگار تسنیم 
از وضعیت شــهر زاهدان حکایت از برقــراری امنیت کامل بعد از حوادث 
تروریســتی دارد؛ نیروهای امنیتی در نقاط حساس و مبادی ورودی شهر 
مســتقر هستند و عبور و مرور مردم به صورت عادی در حال انجام است.  
تســنیم در عین حال خبر داد:گزارش ها از نا آرامی های پراکنده در برخی 
نقاط حاشیه شهر زاهدان حکایت دارد. در همین راستا شورای تامین استان 
سیستان و بلوچستان نیز در اطالعیه ای گزارشی از جمعه خونین و جنایت 
بار زاهدان داد: »به دنبال اقدامات تحریک آمیز گروهک های ضد انقالب و 
دشمنان نظام با هدف سوء استفاده و بهره برداری از احساسات و هیجانات 
جوانان، ظهر روز جمعه مــورخ 8 مهرماه پس از برگزاری نمازجمعه اهل 
سنت در مسجد مکی زاهدان تعدادی از عناصر افراطی و مسلح با نفوذ در 
میان نمازگزاران و تحریک آنان، به کالنتری مجاور محل اقامه نماز حمله 
کردند و قصد تصرف آن را داشتند که ضمن مجروح شدن تعدادی از ماموران 
انتظامی، برخی از مهاجمان کشته و زخمی شدند.« در ادامه این اطالعیه آمده 
است: »متاسفانه در پی اغتشاشات ایجاد شده در زاهدان سردار رشید اسالم 
ســرتیپ دوم پاسدار سیدحمیدرضا هاشمی رئیس سازمان اطالعات سپاه 
استان که با هدف تامین امنیت نمازگزاران مسجد مکی کسبه و محل اماکن 
خدماتی در حال پاک سازی محل از حضور اوباش و مخالن نظم و امنیت 
بود، هدف گلوله اغتشاشگران قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد 
و تعدادی از همرزمان وی نیز مجروح شدند.« در همین حال یک منبع آگاه 
به خبرگزاری تسنیم اعالم کرد که عامل شهادت معاون اطالعات سپاه سلمان 
سیستان و بلوچســتان که یک تک تیرانداز بود به هالکت رسیده است.« 
جمعه خونین زاهدان اما واکنش صریح و قاطعانه فرمانده کل سپاه را در پی 
داشت و سرلشکر سالمی در این باره خاطر نشان کرد: »انتقام خون شهدای 
ســپاه و بسیج و مردمانی را که قربانی جنایت جمعه سیاه زاهدان شدند، در 
دستور کار خود می دانیم.« وی همچنین تصریح کرد: »مرزداران واقعی ایران 
اسالمی در منطقه راهبردی جنوب شرق به واقع شما مرزنشینان عزیز بلوچ 
و سیستانی هستید که رزمندگان حافظ امنیت به پشتوانه شما ضربات مهلک 
و ویرانگری را به اردوگاه شــیطان و تروریست های جالد و خون آشام در 
این دیار وارد می سازند.« در این میان اما فارغ از انتقام سختی که در انتظار 
گروهک تروریستی جیش الظلم و عوامل معاندی است که در جنایت جمعه 
سیاه نقش داشتند، باید گفت که دو تن از افراد این گروهک تروریستی در 
میانه آشوب کشته شدند و آن طور که دادستان مرکز سیستان و بلوچستان 
اعالم کرده است هشت نفر از اشرار مسلح که قصد افزایش دامنه ناامنی ها را 
داشتند، دستگیر شده اند.   این مقام عالی قضایی استان همچنین خبر از کشف 
محموله بزرگ سالح های جنگی توسط نیروهای جان برکف اطالعات داد

بی مهری سیا به مهره سوخته 
رویترز: به رغم این که گاف های امنیتی ســیا به دســتگیری جاسوسانش 
در ایران منجر شــده اما این سازمان هیچ تالشــی برای محافظت از منابع 
اطالعاتی خود نکرده اســت . خبرگزاری رویترز در گزارش اخیر خود به 
سراغ  گاف های اطالعاتی سازمان اطالعات مرکزی آمریکا یا همان »سیا« 
رفته و به نحوه به دام افتادن جاسوســان سیا در کشورمان اشاره کرده است. 
گزارشی که محصول مصاحبه با چند تن از جاسوسان به دام افتاده در شبکه 
امنیتی ایران اســت و در این میان سیستم ارتباطی معیوب و بی توجهی به 
محافظت از منابع اطالعاتی از نکات قابل توجه این گزارش محســوب می 
شود. به عنوان نمونه  این رسانه انگلیسی گفت و گویی دارد با شخصی به نام  
»غالمرضا حسینی« که 12 سال پیش به دست نیروهای اطالعاتی کشورمان 
دستگیر و پس از گذراندن محکومیت 9 ساله خود آزاد شده است. رویترز 
پس از بیان جزئیات و کیفیت دستگیری این جاسوس سیا، تاکید می کند که 
تحقیقات این رســانه درباره نحوه مدیریت جاسوسان در سازمان سیا نشان 
می دهد، غالمرضا حســینی به جای آن که قربانی خیانت سیا باشد، قربانی 
غفلت و قصور این ســازمان جاسوسی شده است. مطابق این گزارش، نظام 
ارتباطات پنهانی سیا معیوب است و این موجب شده دستگاه های اطالعاتی 
ایران بتوانند به آسانی مخبرانی مانند او را شناسایی و دستگیر کنند. در همین 
باره به گفته غالمرضا حســینی، مسئوالن سیا پنجره ای را به منظور ارتباط 
با این ســازمان برای او باز کرده اند که از امنیــت الزم برخوردار نبوده و 
چیزی که برای این جاسوس نامفهوم بوده این است که چطور قدرتمندترین 
سازمان جاسوسی دنیا سیستمی در اختیارش قرار داده بود که به دستگیری 
او منجر شد. در همین باره رویترز تصریح کرده که چنین اقدامات بی پروایی 
از سوی سیا گاهی ایرانی های عادی را در معرض خطر قرار می دهد بی آن 
که هیچ اطالعات حساسی نصیب واشنگتن کند و آن قدر گاف های امنیتی 
و اطالعاتی ســیا وخیم است که به عقیده این رسانه معتبر اروپایی، سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا برای جمع آوری اطالعات در ایران بی احتیاط عمل 
کرده و زندگی کسانی را که جانشان را برای کمک به ایاالت متحده به خطر 

می اندازند، در معرض خطر قرار داده است.
گزارش فارس از اعتراضات دانشجویی در برخی دانشگاه ها 

با شــروع رسمی کالس های آموزشی و همزمان با بازگشایی دانشگاه ها، 
برخی دانشگاه ها شــاهد اعتراضات دانشــجویی بودند. فارس نوشت: 
دانشــجویان شعارهای سیاســی و فرهنگی ســر می دادند اما بر خالف 
اغتشاشــات میدانی، خبری از آشوبگری و آتش زدن اموال عمومی نبود. 
دانشجویان به عملکرد پلیس و برخوردهای صورت گرفته معترض بودند 
و بعضا شعارهای هیجانی و تندی نیز سر می دادند. همزمان تعداد دیگری 
از دانشجویان در خصوص حرمت شــکنی ها و آشوبگری ها در محوطه 
دانشگاه ها، شعارهایی مبتنی بر نگاه و سلیقه خود سر دادند. در برخی موارد 
محوطه دانشگاه به عرصه شعار دادن و کنایه زنی های دو طیف به هم تبدیل 
می شد که با پادرمیانی استادان و دانشجویان سال های باالتر برای لحظاتی 
فروکش می کرد اما دوباره با بهانه ای از ســر گرفته می شد. فعاالن سیاسی 
معتقدند یکی از راهکارهای مهم اعتراضات صحیح در جامعه بستر دانشگاه 
هاست و با توجه به حداقل بودن امکان سوء استفاده ضدانقالب و آشوبگران، 
تقویت چنین بسترهایی می تواند راه گشا باشد. اگرچه پس از فروکش کردن 

هیجانات باید با امتداد دادن چنین اختالف نظرهایی در برنامه های فکری

و علمی تر نظیر کرســی های آزاد اندیشی به حل اساسی تر مشکالت مورد 
مناقشه کمک کرد. همزمان با این تجمعات تعداد محدودی در بیرون دانشگاه 
و حوالی میدان انقالب به شعار دادن و برهم زدن نظم عمومی اقدام کردند که 
ماموران انتظامی با آن ها برخورد کردند و مانع از تخریب و آشوب شدند. چند 
روز پیش نیز رئیس  جمهور کشورمان در اولین گفت وگوی زنده تلویزیونی در 
سال دوم فعالیت دولت سیزدهم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب درباره 
کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی در دانشگاه و محافل علمی اظهار کرد: 
چه اشکالی دارد برای گفت وگو، نقد و حتی اعتراض به یک تصمیم مراکزی 
را قرار دهیم تا به برخی تصمیمات و روش ها اعتراض شود؟ معتقدم این قضیه 
به ســالمت و ارتقای کار کمک جدی کند. رئیس جمهور افزود: باید بهترین 
روش ها در اجرای قانون در نظر گرفته شود. باید زمینه بروز نظر مخالف را 
فراهم کنیــم و دولت از این موضع دفاع می کند. افزون بر این، پیگیری های 
خبرنگار تسنیم از مسئوالن دانشگاه تهران حاکی است که اکثر دانشجویانی که 
در روز چهارشنبه 30 شهریور بازداشت شده بودند، آزاد شدند. در پی تشکیل 
»کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشــتی دانشگاه تهران« با حضور 
مسئوالن و نمایندگان دانشــجویی این دانشگاه و پیگیری از مراجع امنیتی 
مسئول، تعداد دیگری از دانشجویانی که در هفته اول مهر بازداشت شده اند نیز 
ظرف امروز و فردا آزاد می شوند. آزادی این دانشجویان به خانواده های آن ها 

اطالع رسانی شده و پس از آزادی تحویل والدین شان می شوند.
تازه های مطبوعات

آرمان ملی -  قرایی مقدم، جامعه شــناس در تحلیل اتفاقات اخیر کشــور بر 
این باور اســت که »باید با زبان نسل جدید با آ ن ها سخن بگوییم: هنگامی 
که آگاهی و دانش یک نســل افزایش پیدا می کند به صورت طبیعی در بیان 
خواســته های خود راحت تر و صریح تر خواهد بود. باید بپذیریم که دغدغه 
نســل ها تغییر می کند و به همین دلیل باید شــرایط بــرای بروز و ظهور 

دیدگاه های جدید در جامعه به وجود بیاید.
 اعتماد - تناقض سخنان آقای رئیسی با آن چه در عمل رخ می دهد و دولت 
ایشان در پیش گرفته بسیار زیاد است. نمونه ساده آن این که رئیس جمهوری 
از به رسمیت شناختن حق اعتراض سخن می گوید و همزمان وزارت کشور 
تقاضــای مجوز تجمع اعتراضی احزاب سیاســی اصالح طلب را بی جواب 

می گذارد.
 ایران - توانمندی پهپادی یا موشــکی ایران صرفًا در محدوده کشــور های 
همســایه قرار ندارد بلکه توانمندی ایران در حوزه هوافضا به ویژه در حوزه 
پهپادی در حدی قرار دارد که بتواند به راحتی مقر این ســازمان در تیرانا را 
هدف قرار دهد. ایران پهپاد های انتحاری و رزمی رادارگریزی دراختیار دارد 
که می تواند به مراتب بیش از مسافت ایران – آلبانی را طی کند و نقطه هدف 

را مورد اصابت قرار دهد.
 جوان - به رغم این که گفته شد جنس تجمعات زنانه است اما حضور جداگانه 
دختران و زنان در تجمع اخیر بسیار کم بوده است ولی در مقابل بیش از 90 
درصد بازداشت شدگان در سن پایین دوست دختر - دوست پسر بودند که 
برای هیجان آشــوب و... وارد صحنه شده و حتی در بازجویی های اولیه نیز 
اعالم کرده بودند برای نمایش قدرت و شجاعت و... در مقابل دوستانمان به 
آتش زدن سطل های زباله و... اقدام کرده بودیم که به تعبیری مسائل جنسی 

در به صحنه آوردن نسل جدید برای تجمع، عنصر تعیین کننده ای بوده است.

آغاز کالس های درس دانشجویان دانشگاه های 
آزاد اسالمی هرمزگان 

 گروه خبر // رئیس دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان گفت: 
کالس های درس دانشجویان آغاز شده است. محمد حسین 
رنجبر گفت: حضور دانشجویان در کالس های درس الزامی 
اســت و تمام کالس ها به صورت حضوری برگزار می شود. 
کالس های دانشجویان جدید الورود هم از شنبه هفته آینده 
آغاز می شود. او گفت: کالس های درس دانشجویان سال های 
گذشته برای رفع اشکاالت دروس ترم های قبل، زودتراز سال 
تحصیلی جدید آغاز شد. رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: 
بیست هزار نفر در رشته کارشناســی، سه هزار و 500 نفر 
در کارشناسی ارشد و 750 نفر در رشته دکتری در دانشگاه 
آزاد اســالمی تحصیل می کنند. در ســال تحصیلی جدید 
بیش از 25 هزارو 400 دانشــجو در دانشگاه آزاد اسالمی 
تحصیل می کنند. دانشگاه هرمزگان نیز در اطالعیه ای اعالم 
کرد کالس دانشــجویان دوره های کارشناسی تا 23 مهر به 
علت تعمیرخوابگاه ها غیر حضوری و بقیه مقاطع تحصیلی 
حضوری و از 15 شهریور آغاز شده است. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان ؛رئیس دانشــگاه هرمزگان گفت: در سال 
تحصیلی جدید بیش از شش هزار نفر در کالس های درس 
حضور دارند. صادقی گفت: تمام کالس های درس حضوری 
است و حضور دانشجویان سرکالس های درس الزامی است. 
هشــتاد درصد دانشــجویان هم برای ترم جدید نام نویسی 
کردند. بیش از ســی هزار دانشــجو در دانشگاه های استان 

تحصیل می کنند
هزینه ۸۸ میلیارد ی از درآمد موقوفه ها 

برای اجرای نیات واقفان هرمزگانی
  گــروه خبــر //  مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان 
هرمزگان گفت: در دو ســال گذشــته 70 موقوفه جدید در 
هرمزگان ثبت شده اســت.  حجت االسالم حسین مهدیان 
در جمع خبرنگاران، افــزود: 35 درصد از موقوفات جدید 
بصورت منفعتی یا درآمدزا و 65 درصد به صورت انتفاعی 
شامل؛ مساجد، حســینه ها و مدارس است. وی با اشاره به 
اینکه هرمزگان هفت هزار و 656 موقوفه دارد، بیان کرد: از 
این تعداد تولیت هفت هزار و 430 مورد آن با اداره کل اوقاف 
و 226 موقوفه دیگر با افراد است. مدیرکل اوقاف هرمزگان 
با اشــاره به اشتغالزایی برای 30 نفر در طرح شمیم خدمت، 
تصریح کرد: این طرح در سه حوزه آموزش و توانمندسازی، 
اشتغال و ایجاد بازار مناسب در قالب بازارهای خیریه اجرا 
شد که در آن 10 دوره آموزشی برگزار و سه بازارچه خیریه 
برپا شــد. به گزارش ایسنا ؛ وی با بیان اینکه پارسال حدود 
88 میلیارد ریال از درآمد موقوفه ها برای اجرای نیات واقفان 
هزینه شد، خاطرنشــان کرد: با ُحسن سلیقه واقف می توان 
موقوفه را متناسب با نیازهای روز جامعه تعیین کرد و برخی 
موقوفه ها در کشور وجود دارد که نیت آن برای حال حاضر 

موثر نیست.
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سرمقاله

  وقتی می بینیم در پایتخت تجارت کشــور، کــودکان و نوجوانانش در 
حسرت داشتن شهربازی هستند ومی گویند برای شهربازی به شهرهای دیگر 
کشور برویم، اولین موضوعی که به ذهن متبادر می شود، این است که ضعف 
مدیریتی در ادوار مختلف وجود داشته است و این واقعیت تلخ حقیقت دارد 
وبه همین دلیل هم هرمزگان در فقر وفالکت، بیکاری، گرانی و... هم رتبه دار 
و رکورددار در کشور اســت که این جای تاسف دارد. در سال های گذشته 
بارها مطرح شد که در کوهستان پارک پنجه علی بندرعباس، شهربازی، تله 
کابین، پیست های اسب دوانی، دوچرخه سواری و موتورسواری ، بازارچه و... 
راه اندازی می شــود، امید می رفت انقالبی در حوزه گردشگری و تفریحات 
این شــهر را شهروندان شاهد باشند که متاسفانه این وعده ها عملیاتی نشد. 
در ماه های گذشــته که باری دیگر بحث احداث شهربازی به عنوان مطالبه 
شهروندان در شورای شهر بندرعباس مطرح شد، باری دیگر شاهد اختالف 
نظر اعضای شــورا در مورد جانمایی و مکان  راه اندازی شــهربازی بودیم. 
متاسفانه دود اختالفات اعضای شورای شهر و مخالفت برخی از آنها با شهردار 
منتخب خودشان به چشم شهروندان می رود و شرایط بگونه ای است که همین 
اختالفات باعث شده توسعه شهر روند کندی داشته باشد و مشکالت مردم 
افزایش یابد. در حوزه شــهربازی باید گفت که بدلیل نبود شهربازی در این 
شــهر، تعدادی پارک بازی در اماکن سربسته و یا سرباز و پارک ها وبوستان 
های شــهر راه اندازی شده اند که ضرورت دارد بر شرایط ایمنی و استاندارد 
آنها نظارت شود. متصدیان برخی از آنها نوجوانان کم سن وسال هستند که 
اموراتش را اداره می کنند. در این حوزه نیاز است که میزان نظارت ها افزایش 
یابد و همچنین تابلوهایی در هرکدام شان نصب شود و شماره تلفن هایی که 
مردم بتوانند تخلفات، انتقادات، پیشنهادات شان و... را اعالم کنند در معرض 
دید قرار گیرد. بنظر می رســد نظارت های الزم در این بخش وجود ندارد 
و از طرفی دیگر نظارت ها بصورت جزیره ای اســت و انســجام الزم بین 
دستگاه های متولی و نظارتی وجود ندارد. گهگاهی شنیده می شود که برای 
راه اندازی این پارک های بازی از تمامی دســتگاه هایی که بایستی استعالم 
گرفته شود، استعالمات اخذ نمی شود ویا برخی بدون داشتن مجوز الزم اقدام 
به راه اندازی این پارک های بازی می کنند. درصورتی که مسئوالن شهربازی 
موردنیاز در شهر بندرعباس را راه اندازی کنند وکودکان مکان مناسبی برای 
بازی داشته باشند، آنگاه به پارک های بازی غیراستاندارد وناایمن نمی روند 
که سالمتی شان و جان شان در معرض خطر قرار گیرد. البته مسئوالن هم قبل 
از وقوع حادثه غیرقابل جبران، بایستی اقدامات الزم را در این حوزه انجام 
دهنــد و میزان نظارت ها افزایش یافته و برخوردهای قانونی با متخلفان نیز 
افزایش داده و این برخوردها بایستی بازدارنده باشد. موضوع دیگر از متولیان 
مربوطه انتظار می رود از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه گردشگری در 
کوهستان پارک پنجه علی و... استفاده کنند تا کمبودها و کاستی های حوزه 
تفریحی و گردشگری در شهر بندرعباس برطرف شود و به تفریحات دریایی 
و ساحلی در این شهر بندری نیز بایستی توجه بیشتری شود. از ظرفیت دریا 
در بندرعباس برای جذب گردشگر و همچنین تفریحات سالم دریایی بخوبی 
استفاده نشده است. در سایر شهرهای کشور حتی استخر و دریاچه مصنوعی 
برای تفریحات آبی راه اندازی می کنند ودر بندرعباس از ظرفیت خدادادی 

دریا وساحل برای اینگونه تفریحات هیچگونه استفاده ای نمی شود.
  علی زارعی

حکایت تلخ شهربازی در بندرعباس

گروه خبر // مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان هرمزگان به همراه شــهروز شجاعی 
مدیرعامل شــرکت توسعه و تامین زیرساخت 
خلیج فارس از ایســتگاه اصلی پمپاژ فاضالب 

شهر بندرعباس بازدید کرد.
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان در 
این بازدید با اشاره به لزوم بازسازی و بروز رسانی 
تاسیســات فاضالب با هدف بهبود تصفیه نهایی 
خاطرنشان کرد، ایســتگاه اصلی پمپاژ فاضالب 
بندرعباس واقع در محله آیت اهلل غفاری بندرعباس 

به عنوان یکی از ایستگاه های هدف برای بازسازی 
در فرایند ارتقا و بازســازی تصفیه خانه فاضالب 
بندرعباس و انتقال پساب به صنایع غرب پیش بینی 
شــده اســت. به گفته وی، مطالعات اولیه برای 
بازسازی این ایســتگاه انجام شده است که پس 
از بررســی نهایی در کمیته فنی، فرایند بازسازی 
آن توسط شــرکت توســعه و تامین زیرساخت 
خلیج فارس به عنوان ســرمایه گذار تصفیه خانه 
فاضالب شهر بندرعباس آغاز می شود. مدیرعامل 
آبفا پیش بینی کرد، فرایند بازسازی این ایستگاه در 

مدت زمان 18 ماه به پایان برسد.

در بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضالب و مدیرعامل شرکت توسعه و تامین زیرساخت خلیج فارس مطرح شد 
بازسازی ایستگاه اصلی پمپاژ فاضالب شهر بندرعباس

   گــروه خبر // معاون اشــتغال و 
خودکفایی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( کشــور گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۱۵۰ هزار فرصت شغلی برای 
شده  ایجاد  امداد  کمیته  مددجویان 

است. 
   مرتضی فیروز آبادی در مراســم 
بهره برداری از 100 طرح اشــتغال و 
امداد در شهرستان  کمیته  خودکفایی 
پارسیان گفت: امسال 5 هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای اشتغال مددجویان 

کمیته امداد کشــور اختصاص یافته 
اســت و تا پایان ســال، 500 هزار 

فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
وی با بیــان اینکه تاکنون 150 هزار 
فرصت شغلی برای مددجویان کمیته 
امداد ایجاد شــده است، تصریح کرد: 
برای افتتــاح 100 طرح خدماتی در 
شهرستان پارسیان 6 میلیارد و 500 

میلیون تومان هزینه شده است.
مدیــرکل کمیته امــداد امام خمینی 
)ره( هرمزگان نیز گفت: طی شــش 

ماه گذشته 216 فرصت شغلی برای 
امداد در شهرستان  مددجویان کمیته 

پارسیان ایجاد شد.
جلیل تراهی از آغاز ساخت 50 واحد 
مددجویان  برای  روستایی  مسکونی 
کمیته امداد شهرستان پارسیان خبر داد 
و عنوان کرد: ساخت این واحدهای 
مسکونی با اعتبار 10 میلیارد تومان 

خرداد سال آینده به پایان می رسد.
به گــزارش ایســنا ؛ وی بیان کرد: 
واحدهای مسکونی با همکاری کمیته 
امداد، ســپاه پاسداران و بنیاد مسکن 

ساخته می شود.

اختصاص 5 هزار میلیارد اعتبار برای اشتغال مددجویان کمیته امداد

و  // مدیرعامل شرکت آب  گروه خبر 
نشستی  در  هرمزگان  استان  فاضالب 
انرژی  کمیسیون  عضو  مرادی  بااحمد 
و نماینده مردم هرمزگان در مجلس به 
برنامه های پیش روی صنعت  تشریح 

آب و فاضالب هرمزگان پرداخت.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید 
حمزه پور در این نشســت با اشاره به 
اهمیت آبرســانی و ضرورت تسریع 
در تکمیــل پروژه هــای پیش بینی 
شــده در بخش توســعه و اصالح و 
افزود: علیرغم مشکالت  بازســازی 
اعتباری، پــروژه هــای عمرانی در 
این بخش متوقف نشــده اســت اما 

برای خدمات رســانی بهتر الزم است 
هم افزایی بیشــتری صورت گیرد.وی 
ادامه داد: با توجه منابع آبی اســتان، 
تامین نیاز آبی مشترکین از محل آب 
شیرین کن ها به عنوان یک سیاست در 
دستور کار آبفاست و در حال حاضر 
بخش عمده ای از مناطق حوزه مرکزی 
استان از محل آب شیرین کن ها تامین 
آب می شوند. حمزه پور همچنین به 
ظرفیت و سهم هرمزگان از محل آب 
شــیرین کن خلیج فارس اشاره کرد 
و گفت: نیاز شهرســتان های خمیر و 
بخشی از بندرعباس از خط انتقال آب 
شیرین کن خلیج فارس در حال تامین 

اســت که با تکمیل خط انتقال سهم 
بیشــتری از این خط برای هرمزگان 
اختصاص خواهــد یافت. مدیرعامل 
آبفا، پیگیری نماینــدگان در افزایش 
ظرفیت تولید آب شرب در هرمزگان 
را مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد: 
در اجرای طرح های توسعه ای بتوان 
با کمک دولــت و مجلس به آنچه که 

نیاز است دست پیدا کرد.
در این جلســه همچنین احمد مرادی 
مجلس  در  هرمــزگان  مردم  نماینده 
شورای اســالمی با تاکید بر تسهیل 
فرایند خدمات رسانی در بخش آب 
از آمادگی خود برای پیگیری امور در 

راستای رفع موانع خبر داد.
وی افزود: موانعی که قابلیت پیگیری 
در کمیسیون انرژی و همچنین صحن 

مجلس دارد پیگیــری و رایزنی های 
الزم برای تســهیل خدمات رســانی 

انجام خواهد داد.

درنشست مدیرعامل آبفا با احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان شد 

تامین نیاز آبی شهرستان های خمیر و بندرعباس از آب شیرین کن خلیج فارس 
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علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //استاندار 
یزد با بیان این که هیچ مدال افتخاری باالتر از نوکری 
و خدمتگذاری مردم نیست، خطاب به مدیران استان 
گفت: به هیچ عنوان مدیریت کارتابلی را نمی پذیریم 
چرا که مدیران و مسئولین باید به معنای واقعی به 
مردم خدمت کنند که الزمه آن وقت گذاری، تالش، 

مدیریت انقالبی و کار جهادی و شبانه روزی است. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در نشست 
تجلیل از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی استان، با 
بیان اینکه اصل جشنواره مبتنی بر تجلیل از مدیران و 
دستگاه های برتر استان در طول سال 1400 است، 
گفت: این جشــنواره خط کش و استانداردی برای 
ارزیابی رفتار و عملکرد هر یک از مدیران به عنوان 
جزیی از نظام مدیریتی کشــور، استان، شهرستان، 

بخش، شهر و دهستان است.
وی با اشــاره به ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد 
توســط شــخص هر یک از مدیران و مســئولین، 
اظهار کرد: با توجه به نیاز به شــاخص برای انجام 
هر ارزیابی، ســلوک و سبک زندگی شخصیت های 
برجسته ای چون شــهیدان رجایی، باهنر و سردار 

سلیمانی از بهترین شاخص ها خواهد بود.
استاندار با بیان اینکه مدیران و مسئولین از چهار منظر 
باید پاسخگو باشند، افزود: همه افراد در هر جایگاهی 
باید به پیشــگاه پرودگار متعال پاسخگوی اقدامات 
و فعالیت های انجام داده و انجام نداده خود باشــند.

فاطمی با اشاره به ضرورت اهتمام جدی جهت جلب 
رضایت مردم پرداخت و با بیان اینکه باید پاسخگوی 
مردم باشیم، عنوان کرد: تواضع، اخالق مداری و مردم 
داری یکی از ویژگی های شهید رجایی و از مصادیق 
شعار دولت ســیزدهم است و باید خود را به معنای 

واقعی کلمه کارگر، نوکر و خدمتگذار مردم بدانیم.
وی در ادامه با بیان اینکه مردم به تغییر رای داده اند، 
خاطر نشان کرد: تغییر صرفا به معنای تغییر مدیریتی 
نیست بلکه این تغییر باید در رفتار، عملکرد و روحیه 

کار و تالش مدیران و مســئولین  نمود عینی داشته 
باشد.اســتاندار در ادامه به تبیین دیگر ویژگی ها و 
شــاخص های رفتاری و عملکرد شهید رجایی از 
جمله ساده زیستی، پاکدستی و فساد ستیزی پرداخت 
و بر توجه ویژه به تعهد و توجه بیشتر بر رعایت این 

موارد تاکید کرد.
فاطمی در ادامه نظارت را ضامن بقای اعتماد  دانست 
و تصریح کــرد: علی رغم تهیــه و تکمیل ارزیابی 
دستگاه ها در هفته دولت، بر ارزیابی مجدد عملکردها 
و ارسال امتیاز هر دســتگاه و مدیر آن به مجموعه 
جهت ایجاد تغییرات احتمالی تاکید و در کنار آن از 
نظرات دستگاه های نظارتی استان نیز استفاده و در 

نتایج اعمال شد.
استاندار ادامه داد: برخی مدیران و مسئولین در اواخر 
ســال 1400 یا اوایل سال جاری منصوب شدند که 
ارزیابی عملکرد آن ها در جشنواره شهید رجایی سال 

آینده انجام و اعالم خواهد شد.
وی با قدردانی از مدیران خدوم نسبت به مردم، گفت: 
هیچ مدال افتخاری باالتر از نوکری و خدمتگداری 
مردم و به ویژه خانواده شــهدا، ایثارگران، جانبازان، 
ازادگان و محرومین جامعه و دهک های پایین وجود 
ندارد. استاندار با اشاره به فرمایش امام خمینی)ره( 
مبنی بر "مگذارید پیشکســوتان جهاد و شهادت در 
پیج و خم زندگی روزمره شــما فراموش شــوند" 
، گفت: باید بــه صورت ویژه از خانواده شــهدا و 
ایثارگران سرکشی و مسائل آن ها رسیدگی و مرتفع 
شود. فاطمی با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیران کل 
استان، شهرداران، فرمانداران و بخشداران در فاز اول 

و ارائه کارت سبز، زرد و قرمز به آن ها، گفت: کارت 
ســبز به منزله عملکرد موفقیت آمیز دستگاه، کارت 
زرد به معنی نیاز به تالش بیشتر برای پیگیری مسائل 
و کارت قرمز به مثابه عملکرد ضعیف مدیر و دستگاه 
اســت.وی اظهار کرد: قرار بــر خداحافظی مدیران 
دارای کارت قرمز، از بدنه دولت در ســطح مدیریتی 
بود اما فرصت سه ماهه ای جهت ارتقاء عملکرد خود 
به تراز دولت سیزدهم و ارزیابی مجدد آن ها پس از 

این زمان، داده شد.
اســتاندار ادامه داد: در صورت عــدم ایجاد تغییر 
محســوس در عملکرد و ارتقاء خود سطح مدیریتی 
دولت ســیزدهم، نه در عرصه های مدیریتی که در 

سطح کارشناسی از توان آن ها استفاده می شود.
فاطمی اضافــه کرد: در فاز دوم تــک تک ادارات 
شهرســتانی و در فاز سوم تک تک کارمندان دولت 
براساس ســامانه نظارت مردمی دولت "نماد" که به 

زودی بهره برداری می شود، ارزیابی می شوند.
وی با بیان اینکه بیــن کارمندان خدوم، زحمتکش 
و  دغدغه مند به حل مشــکالت مــردم در حداقل 
زمان باید تفاوت قائل شد، گفت: براین اساس نحوه 
پرداخت اضافه کار، رفاهیات و ســایر مشــوقهای 
کارمندان متناســب با امتیــازات ارزیابی که برآیند 

عملکرد آنهاست خواهد بود.
استاندار خاطرنشــان کرد: مدیران و مسئولین باید 
به معنای واقعی به مــردم خدمت کنند که الزمه آن 
 وقت گذاری، تالش، مدیریت انقالبی و کار جهادی و
 شبانه روزی است. وی در بخش دیگری از سخنانش 
یکی از برنامه های مهم و حیاتی اســتان را سند یزد 

نوین دانست و گفت: تمام مدیران و مسئولین استان 
در هر سطحی باید نســبت به محورهای این برنامه 
واقف بــوده و عزم جدی در پیگیری و تالش جهت 
تحقق برنامه های آن داشته باشند چرا که تحقق آن، 
فصل جدیدی از پیشرفت و تعالی را در استان خواهد 

گشود.
اســتاندار در ادامه با اشــاره به ضرورت پیگیری و 
اجرای  مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان یزد، 
گفت: کلیه مدیران اســتانی و حتی شهرستان باید به 
بند بند مصوبات ســفر آگاه باشند و با جدیت آن ها 
را دنبال کنند.وی یکی از طرحهای بسیار مهم استان 
را طرحهای نهصت ملی مسکن عنوان و تصریح کرد: 
خانه ها به صورت ویالیی؛ در شهر یزد به متراژ 200 
متر مربعی و در شهرستان های بدون مشکل زمین در 
متراژ 250 متری تا مراحل سفت کاری و نماسازی 

ایجاد و در اختیار مردم قرار می گیرد.
 اســتاندار در ادامه بــر پیگیری تامین و توســعه 
زیرســاخت های شهرســتان ها به ویژه در حوزه 
آبرسانی، حمایت از اشــتغال و کارآفرینی و تفسیر  
قوانیــن، آئین نامه ها و بخشــنامه ها به نفع مردم و 
کارآفرینان، تصمیم گیری براساس عدالت تاکید کرد.
 وی در ادامــه بــر پیگیــری تامیــن و توســعه
 زیرســاخت های شهرســتان ها به ویژه در حوزه 
آبرسانی، حمایت از اشــتغال و کارآفرینی و تفسیر  
قوانیــن، آئین نامه ها و بخشــنامه ها به نفع مردم و 
کارآفرینان، تصمیم گیری براساس عدالت تاکید کرد.

فاطمی با بیان اینکه خدمــت به مردم باید در کوتاه 
ترین زمان ممکن انجام شــود، اضافه کرد: به هیچ 

عنوان مدیریت کارتابلی را نمی پذیریم و مدیران باید 
با حضور در سطح شهرستان ها، شهرها و روستاها 
از نزدیک در جریان روند اجرای برنامه و مشکالت 

مردم قرار گرفته و تصمیمات الزم را اخذ کنند.
اســتاندار یزد خطاب به مدیران حاضر در جلســه 
گفت: مردم و به ویژه نخبگان باید در تصمیم گیری و 
تصمیم سازی ها مشارکت داده شوند لذا  با برقراری 
ارتباطات مســتمر با آن ها، از نظرات و توان آن ها 

استفاده کنید.
وی خاطرنشان کرد: ائمه جمعه استان نمایندگان رهبر 
معظم انقالب اسالمی در استان هستند لذا از نظرات و 
دیدگاه های آن ها در موضوعات مختلف بهره گرفته 

شود.
وی در ادامه با بیان مسئله اساسی و ماندگار ما مسئله 
فرهنگ و آموزش اســت، اظهار کرد: هیچ معضل و 
مشکلی در مملکت بدون بستر فرهنگی حل نخواهد 
شد لذا مســئله فرهنگ و آموزش و توجه به قرآن 
 باید در متن باشــند که در همین راســتا اعتبارات 

دستگاه های فرهنگی استان افزایش یافته است.
اســتاندار در پایان نیز ابراز کرد: همه مدیران در هر 
جایگاهی نسبت به مسئله فرهنگ مسئول هستند و 

باید نگاه و توجه ویژه ای به آن داشته باشند.
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علیرضا حائری زاده سرویس استان ها 
//معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید صدوقی یزد از وجود نوعی 
دوگانگی در ارجاع بیماران غیربومی به 
مراکز درمانی یزد سخن گفت و تصریح 
کرد: در حالی گالیه برخی شهروندان 
را در این رابطه شــاهدیم که موضوع 
ترویج و توسعه گردشگری سالمت در 

استان مورد تاکید است. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر »حبیب 
نیکوکار« در نشســت با اهالی رسانه 
ضمن اشاره به نقش رسانه ها در زمینه 
اطالع رســانی و فرهنگ سازی امور 

مربوط به ســالمت جامعه، اظهار کرد: 
امیدواریم با فکر خوب و جمعیت کم 
یزد و با توجه به تجهیزات باالیی که در 
حوزه درمان در استان داریم، به الگوی 

مطلوبی برای کشور تبدیل شویم.
وی با اشــاره بــه راه انــدازی مرکز 
پیوند مغز اســتخوان در استان، گفت: 
خوشــبختانه این عمل پیوند قبال در 
تهران انجام می شــد ولــی اکنون در 
بیمارستان شهید صدوقی یزد نیز قابل 

انجام است.
نیکوکار خاطرنشــان کرد: پژوهشکده 
تولید مثل یزد با وجود این که از قطبهای 

کشور است، در فضای بسیار کوچکی 
فعالیتهای درمانی، پژوهشی و آموزشی 
را دنبال می کند لذا امسال تعداد هشت 
تخت بســتری به این مرکز اضافه شد 
ولی در همین راســتا ایجاد ساختمان 
جدیدی را در مجموعه بیمارستان شهید 
صدوقی در سطح وسیعی در نظر داریم.
وی از آماده افتتاح بودن بیمارســتان 
حضــرت زینب)ســالم اهلل علیها( در 
شهرســتان اشــکذر با ظرفیت 450 
تخت خبر داد و گفت: خوشــبختانه 
در شهرســتان های مختلــف از جمله 
شهرستان تازه تاسیس مانند مروست، 

کلنگ بیمارســتان جدیــدی به زمین 
خورده ولی تا آماده سازی آن، تالش 
بهداشت  توانایی های بخش  از  شــده 
در این شهرســتان استفاده شود که در 
همین رابطه نیز به زودی پزشک طب 
اورژانس را در مروست مستقر خواهیم 

کرد.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
یزد با اشاره به مراجعات زیاد بیماران 
غیربومی به یزد بــرای درمان، گفت: 
متاســفانه در ارجاع بیماران غیربومی 
به مراکز درمانی یزد، با نوعی دوگانگی 
مواجه ایــم چرا که از طرفی با موضوع 
ترویج و توســعه گردشگری سالمت 
مورد تاکید مســئوالن استان مواجه ایم 
ولــی از ســوی دیگر گالیــه برخی 

همشهریان را شاهدیم.

معاون درمان علوم پزشکی یزد عنوان کرد 
وجود دوگانگی در ارجاع بیماران غیربومی به مراکز درمانی یزد

  

حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیر 
حج و زیارت خوزستان گفت: اعزام کاروان 
عتبات  به  ویژه خوزســتان  قیمت  ارزان 

عالیات از جمعه آغاز شد.
به گزارش خبرنگاردریا  ؛ محمد امین یاقوت 
بیان کرد: بــرای خدمت رســانی به مردم 
خوزســتان، کاروان های زیارتی به عتبات 
عالیات با هزینه ســه میلیون و 500 هزار 

تومان راه اندازی شده است.
مدیــر حج و زیارت خوزســتان افزود: در 
اجرای این برنامه زائران به مدت هفت روز 

در شــهرهای کربال، نجف، کاظمین و سامرا 
حضور می یابند و عتبات مقدســه را زیارت 

می کنند.
وی با اشــاره به اینکه محل اسکان زوار در 
هتل های درجه یک در کشور عراق خواهد 
بود، ادامه داد: روزانه دو کاروان از خوزستان 
از طریق مرز شلمچه به عتبات عالیات اعزام 

می شوند.
مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: زائران 
خوزستانی می توانند برای ثبت نام به دفاتر 
مجاز زیارتی در سراسر استان مراجعه کنند.

مدیر حج و زیارت خوزستان خبر داد
آغاز اعزام کاروان ارزان قیمت ویژه خوزستان 

به عتبات عالیات

 آرزو توکلی سرویس اســتان ها // استاندار 
کرمان با اشاره به اینکه دستگاه های نظارتی 
در قبــال کارهایی که انجام نمی شــود نیز 
 باید بازخواســت کنند، گفت: تا پایان مهرماه
 دســتگاه های اجرائی مهلــت دارند با اتاق 
بازرگانی نشسته و نمونه ها را در بحث فضای 
کسب و کار چک کنند و اگر آمار را قبول دارند 
گزارش عملکــرد بدهند و در غیر این صورت 

مستند بگویند آمار اشتباه است. 
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ محمدمهدی فداکار 
در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان 
کرمان با اشاره به فضای کسب و کار استان اظهار 
کرد: همیشه باید احساس وظیفه داشته باشیم تا 

رو به جلو حرکت کنیم.
 وی افــزود: نیــاز بــه آســیب شناســی در
  بخش های مختلف به ویژه نمونه هایی که ایراد مطرح 

می شــود، وجود دارد و باید ببینیم چه اتفاقی 
افتاده که وضعیت استان اینگونه است.

فداکار بیان کرد: حوزه های کسب و کار کرمان 
با اســتان های دیگر متفاوت اســت و صنایع 
 کوچــک در این فضا دیده نمی شــوند و باید 
شاخص هایی که وزن بیشتری در ارزیابی دارند، 
دنبال و اصالح شود. استاندار کرمان گفت: خطر 
بزرگ در استان این است که ماها دغدغه نداریم 
ســرمایه گذار بماند یا برود و این مسئله مهمی 
است که ریشه فرهنگی دارد و به لحاط فرهنگی 

ذاتا با سرمایه گذاری مخالفیم.
وی اظهار کرد: همه از بیکاری ناالن هستیم اما 
دغدغه سرمایه گذاری نداریم. باید در ارزیابی 
فضای کســب و کار شرکت های بزرگ را کنار 
بگذاریم و بدون محاسبه آنها، می بینیم عددی در 
سرمایه گذاری نمی ماند و باید برای این فکری 
بشود. وقتی می بینیم 55 درصد عامل موثر در 
فضای کســب و کار، نحوه اجرا است باید این 
عرصه را دنبــال کنیم و ببینیم چه اتفاق معجزه 

آسائی در فضای کسب و کار استان می افتد.
فداکار تصریح کرد: مســئله دیگر نگاه بخشی 
 اســت، اینکه هر کدام به بخــش خودمان نگاه 

می کنیم و در این صورت کار پیش نمی رود.
وی با اشاره به سنگ اندازی ها در مسیر کار و 
سرمایه گذاری در استان کرمان گفت: این انجام 

ندادن کارها دانسته یا ندانسته خیانت است. ما 
مسئول شدیم کاری انجام بدهیم و اگر نمی توانیم 

و جرات نداریم، باید کنار برویم.
استاندار کرمان بیان کرد: باید از ظرفیت داخل 
استان اســتفاده و کارها را اجرائی کنیم و حتی 
در صورتی که نیاز باشد برای دریافت مجوز به 
شورای تامین آورده شود، مجوز می گیریم زیرا 

برخی موارد قابل حل است.
وی با اشــاره به اینکه اگــر بخواهیم کاری را 
انجام بدهیم، انجــام می دهیم و در صورتی که 
 نخواهیم نه، افزود: باید نگاهمان را درست کنیم؛ 
سرمایه گذاری موجب اشتغال می شود که این 
اشتغال گاهی موجب نجات یک خانواده چهار 

یا پنج نفره می شود.
فداکار در ادامه تصریح کرد: برای تامین نیازهای 
 شــرکت های بزرگ از داخل اســتان مکاتبه 

می کنیم و این کار باید هدفمند دنبال شود.
وی با اشــاره به اینکه دســتگاه های نظارتی 
در قبــال کارهایی کــه انجام نمی شــود نیز 
 باید بازخواســت کنند، گفت: تا پایان مهرماه 
دســتگاه های اجرائــی مهلت دارنــد با اتاق 
بازرگانی نشسته و نمونه ها را در بحث فضای 
کسب و کار چک کنند و اگر آمار را قبول دارند 
گزارش عملکــرد بدهند و در غیر این صورت 

مستند بگویند آمار اشتباه است.

استاندار کرمان:

دستگاه های نظارتی از کم کاری در روند سرمایه گذاری بازخواست کنند

رئیس کل دادگستری استان کرمان در واکنش 
به رهاشدگی برخی موقوفات؛

دستگاه قضایی از رها بودن موقوفات 
حمایت نمی کند

  آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // طبــق اعالم رئیس کل 
دادگستری استان کرمان، دســتگاه قضایی از رها بودن موقوفات 
حمایت نمی کند و باید از موقوفات حفظ و اســتفاده بهینه شود. به 
گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االسالم ابراهیم حمیدی در حاشیه 
بازدید از جاذبه های گردشــگری شــهر کرمان به مناسبت هفته 
گردشگری درباره آثار تاریخی که در مالکیت سازمان اوقاف است، 
گفت: حفظ و نگهداری موقوفات وظیفه شرعی و قانونی است. او 
ادامه می دهد: اما عدم استفاده از ملکی به بهانه اینکه موقوفه است، 
خالف نیت خیّر است زیرا نیت واقف، استفاده بهینه از آن ملک در 
راستای اقدامات خیرخواهانه بوده است. به گفته رئیس دادگستری 
استان کرمان، اراضی و زمین های موقوفه زیادی در کرمان و سایر 
اســتان های دیگر وجود دارد که رها و تبدیل به زباله دان شده اند 
و الزم اســت اداره کل اوقاف برای اســتفاده درست از این امالک 
برنامه داشته باشد. به گفته او، سال ها برخی از امالک وقف توسط 
افرادی استفاده می شده و اکنون اختالف نظرهایی بین اداره اوقاف و 
متصرفان این امالک بوجود آمده که باید این مشکالت را براساس 
قانون حل کرد و نباید دیدگاه به موقوفات، دیدگاه 100 سال قبل 
باشــد تا افراد انگیزه کافی برای اســتفاده از موقوفه داشته باشند 
ضمن آنکه منافع موقوفه نیز حفظ شــود. حمیدی ادامه می دهد: 
باید کارگروهی برای حل اختالفــات اداره کل اوقاف و این افراد 
و ســازمان میراث فرهنگی تشکیل شود و اگر مشکالت حل نشد 
در نهایت به مرجع قضایــی مراجعه کنند.او درباره برنامه های قوه 
قضائیه برای صنعت گردشگری نیز می گوید: گردشگری، در همه 
دنیا صنعت مهمی است و در ایران ابنیه های تاریخی و جاذبه های 
گردشگری بسیار غنی وجود دارد اما متاسفانه استفاده بهینه از آنها 
نمی شود و برخی از آنها به بهانه موقوفه بودن یا بهانه های دیگری 
در حال مخروبه شدن هســتند به طور مثال در کویر کرمان ده ها 
کاروانســرا با قدمت باال وجود دارد کــه دارند از بین می روند. به 
اعتقاد رئیس دادگستری استان کرمان، میراث فرهنگی یک میراث 
گران بها و ماندگار و سرمایه ملی است که دستگاه های متولی برای 
حفظ و احیای این آثار باید برنامه داشته باشند. او، توانمندسازی 
مردم روســتاهایی که آثار تاریخی و گردشگری دارند در راستای 
جلوگیری از مهاجرت روســتائیان را از برنامه هــای اولویت دار 
دادگســتری استان اعالم کرد و می افزاید: قوه قضائیه حمایت های 
حقوقی و قضایی به دولت و ســازمان های متولی نگهداری از آثار 
تاریخی، انجام می دهد. حمیدی با بیان اینکه دستگاه قضا حمایت 
حقوقی و قضایی برای حفظ آثار تاریخی دارد، اظهار کرد: اگر در 
جایی مشاهده کنیم که فردی متولی یک مجموعه تاریخی است و 
وظیفــه قانونی خود در حفظ و نگهداری آن را انجام نداده باشــد 
دستگاه قضا به سراغ آنها خواهد رفت و از دادستان ها درخواست 
دارم که باتوجه به اینکه این آثار حقوق عامه است به موقع ورود و 
اعالم جرم کنند. گفتنی است که ابتدا دستگاه قضا مطالبه گری خواهد 
کرد. فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان نیز در حاشیه بازدید حجت االسالم حمیدی از 
این هتل کاروانسرای وکیل کرمان از قوه قضائیه برای باززنده سازی 
آثار تاریخی که مالکین آنها را رها کرده اند، درخواست کمک کرد. 
عبور از مسیر بازار ابراهیم خان و بازدید از مجموعه گنجعلی خان که 
پرونده ثبت جهانی آن در حال آماده شدن است و موزه سیم و زر 
کرمان واقع در حمام ابراهیم خان گام های بعدی رئیس دادگستری 
اســتان کرمان در گرامیداشت هفته گردشگری بود. در این بازدید 
نماینده بازاریان درباره مشــکالت کسبه با اداره کل اوقاف سخن 

گفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی بوشهر:
خرید تضمینی صنایع دستی استان بوشهر در 

دستور کار است
  سید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها //مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر گفت: ظرفیت های 
خرید تضمینی برای صنایع دســتی استان بوشهر استفاده می شود. 
به گزارش خبرنگاردریا  ، اســماعیل سجادی منش در نشست با 
امام جمعه بوشــهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای آثار تاریخی 
گرانبهایی اســت که برای حفظ و مرمت این آثار برنامه ویژه ای را 
داریم. وی اضافه کرد: حفظ و مرمت آثار تاریخی از ابتدای شروع 
به کار دولت ســیزدهم به طور ویژه دنبال شــده ولی در کنار آن، 
احیای فرهنگ های اصیل، سنتی و آئینی در استان مورد توجه قرار 
دارد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
بوشــهر تصریح کرد: برگزاری مراسم بزرگداشت جایگاه مساجد 
بافت تاریخی بوشهر در میراث عاشورایی یکی از این برنامه ها بوده 
است. وی افزود: سعی می شود زمینه فعالیت سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در عرصه های مختلف این اســتان فراهم کنیم و در این 
خصوص رفع موانع یکی از اولویت ها اســت و از نقش حمایتی و 
مشاوره ای بزرگان استان استفاده می شود. سجادی منش اظهار کرد: 
در حوزه صنایع دستی استفاده از ظرفیت های خرید تضمینی را در 
دستور کار داریم که خرداد سال جاری با همکاری شورای راهبردی 
پتروشیمی ها این مهم انجام شد و پس از برگزاری این رویداد، شاهد 

رونق دوباره کارگاه های صنایع دستی در استان بودیم.

خبر

ری شماره 1220    ن سند واگذا آگهی فقدا
آقای عبداله حسینی قشمی با ارائه استشهاد محلی و اعالم فقدان یک جلد سند واگذاری شماره 1220 بشماره مسلسل 
001224 مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 251 متر مربع واقع در قشم محله شرق فرودگاه قدیم 
 جزئی از پالک یک فرعی از 1939 اصلی ، تقاضای صدور ســند واگذاری المثنی را نموده اســت . لذا بدینوسیله اعالم 
می نماید هر کس نسبت به ملک فوق الذکر معامله ی کرده باشد و یا مدعی وجود سند مذبور نزد خود می باشد ظرف 

ده روز از انتشار این آگهی به این اداره به نشانی قشم _ سایت نخل زرین اداره ثبت شرکتها کد پستی 7951614469 مراجعه و اعتراض خود را 
تسلیم نماید . بدیهی است اگر در مهلت مقرر اعتراضی و اصل و یا مدرکی ارائه نگردد سند واگذاری المثنی صادر و تسلیم متقاضی میگردد و سند 

واگذاری شماره 1220 مسلسل 001224 که مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می گردد . 060-1401 م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/7/11                تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/7/23

رویا زاهدنیا _ رئیس اداره ثبت شرکتها 
مفقودی 

سند مالکیت خودرو وانت دو کابین تیپ 
تویوتا GLX 2400 پالک: 47371 
شخصی قشم مالک : عبداله ایرانی 
شماره شاسی خودرو: 5147566 

شماره موتور: 4142473 مدل :1995 
رنگ : سورمه ای مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد  



4
دوشنبه 11  مهر 1401

6 ربیع االول 1444

سال بیست و یکم شماره 3992

گردشگری

خبری

آغوش آرام کیش پذیرای گردشگران
   سرویس گردشگری //  جزیره کیش با پشت سر گذاشتن 
چالش ها و اتفاق های متعــدد، هم اکنون آغوش گرم خود را 
گشوده تا در فضایی آرام و با انواع خدمات گردشگری پذیرای 
مسافرانی از نقاط مختلف باشد.  جزیره 91 کیلومتر مربعی کیش 
همه ایام ســال با 30 نوع خدمت پذیرای گردشگرانی از نقاط 
مختلف ایران و جهان اســت اما در فصل پاییز به واسطه آب و 
هوایی مطبوع و دلپذیر که به بهار کیش شهره دارد از محبوبیت 
خاصی برخوردار است. فصل پاییز و زمستان در جزیره کیش 
همواره به عنوان نیمه بهاری جزیره خاطره ساز مسافران بوده و 
بخش خصوصی با حمایت بخش دولتی جزیره برای نیمه دوم 
1401 رویدادهای متعددی را تدارک دیده شــده تا در این ایام 
گردشگران به بهانه های مختلفی این جزیره را به عنوان مقصد 
سفر خود انتخاب کنند. رویدادهای نیمه دوم این جزیره در حوزه 
های مختلف از جمله برگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللی، 
رویدادهای مرتبط با برگزاری جام جهانی 2022 و مســابقات 
ورزشی طراحی و تدوین شده است که به گفته سرپرست معاونت 
گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، توسعه گردشگری در این 
جزیره در سه محور توسعه، رونق، بازار یابی و دیپلماسی در سه 
برنامه کوتاه، میان، و بلند مدت دنبال می شود. مرتضی رمضانی 
گالشی یادآور شد: برنامه کوتاه مدت ویژه 6 ماه تا یک سال آینده 
است که برای نیمه دوم امسال برنامه ریزی شده تا 9 نمایشگاه 
بین المللی، 16 رویداد ورزشــی، 17 فستیوال و 11 رویداد در 
بخش های مختلف دیگر برگزار شــود. هرچند تابستان امسال 
کیش به علت حوادث طبیعی همچون زلزله هرمزگان، مشکالت 
ناوگان حمل و نقل هوایی کشــور،  عدم استقبال شرکت های 
هواپیمایی برای برقراری پرواز به کیش به دلیل دمای باالی هوا 
در تابستان و روند واگذاری شرکت کیش ایر به بخش خصوصی 
باعث شد مســافران ورودی به این جزیره در تابستان کاهش 
داشته باشند اما به نظر می رسد این روند در چند مدت گذشته 
پا پس کشیده است.به طوریکه با رایزنی های انجام شده توسط 
مسووالن جزیره کیش مرداد ماه و شهریور ماه با آغاز فعالیت سه 
ایرالین دیگر در این جزیره روز به روز تعداد پروازها در کیش 
افزایش یافت و هم اکنون اکنون پروازهای ورودی و خروجی در 
هر روز بین 60 مورد در نوسان است. این روند به گونه ای بود 
که به گفته رییس هیات مدیره جامعه هتلداران کیش، با بازگشت 
آرامــش و بهبود وضعیت پروازها در فــرودگاه کیش پذیرش 
مسافران در هتل های جزیره روند افزایشی به خود گرفته است 
به طوریکه با ادامه وضعیت مناســبت ترددها و افزایش حضور 
مسافران ســطح اشغال هتل های این جزیره هفته گذشته به 80 
درصد رســید. مسیح اهلل صفا روند افزایش پذیرش مسافران از 
شهریور ماه ســال جاری نسبت به ماه های اول تابستان شکل 
گرفته است یادآور شد:  این روند برای چند روز در هفته گذشته 
دچار اخالل شد اما اکنون شاهد اوج گیری پذیرش در این اماکن 
هســتیم. صفا افزود: با توجه به روند بهبود برقراری پروازها از 
نقاط مختلف کشــور به مقصد کیش انتظار می رود با پایداری 
این روند در روزهای آتی شاهد رشد حضور مسافران در جزیره 
باشیم. گردشگری که سهمی 80 درصدی در اقتصاد این جزیره 
دارد و تابســتان امسال به علت کاهش مسافر بازار این جزیره 
به علت افت فروش خدمات و کاال حال ناخوشــی داشــت به 
گونه ای که بازاریان جزیره طی 2 مرحله از مســووالن جزیره 
خواستار افزایش تعداد پروازها در این جزیره شدند. مدیرعامل 
جامعه بازاریان و تجار کیش نیز در این ارتباط به خبرنگار ایرنا 
گفت: روند فروش و رونق بازارهای کیش در روزهای ابتدایی 
پاییز نسبت به تابستان امسال که دچار چالش های متعددی بوده 
رضایت بخش تر است و انتظار می رود حمایت ها از برقراری 
پروازها به مقصد این جزیره کماکان ادامه داشــته باشد. رحمان 
سادات نجفی همچنین افزود: جامعه بازاریان، تجار و بازرگانان 
کیش به عنوان بزرگترین تشکل این جزیره برای جبران کم رمقی 
تابستان در کنار دست اندارکاران بخش دولتی ایستاده تا در پاییز 
و زمستان روزهای پر رونقی را برای همه کیشوندان زده شود. به 
گزارش ایرنا، هرچند آمارها حاکی از آن است که در نیمه نخست 
امسال مســافران ورودی به جزیره کیش با 38 درصد افزایش 
نسبت به سال گذشته به  789 هزار و 378 نفر رسیده اما انتظار 
می رود با تحقق وعــده ها در برگزاری رویدادها و برنامه های 
مختلف و کاهش هزینه سفر پاییز و زمستان کیش به نوعی رقم 
بخورد تا آســیب های وارد شده به اقتصاد گردشگری کیش به 

علت شیوع کرونا و تابستانی کم رمق تا حدودی جبران شود.

مفقودی نوبت اول
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نوبت دوم

و  ارتباطات  // وزیر  سرویس گردشــگری 
فناوری اطالعات گفت: فناوری اطالعات هم 
سفر را تسهیل می کند و هم می تواند موجب 
افزایش فروش صنایع دستی و اشتغال زایی 

شود. 
عیســی زارع پور در دومین همایش توســعه 
گردشــگری ایران کهن با خالقیــت و نگاه 
دانش بنیان که با حضور سیدعزت اهلل ضرغامی 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در کوشک باغ هنر منطقه فرهنگی گردشگری 
عباس آباد برگزارشد، با گرامی داشت یاد شهدا، 
بیان کــرد: فناوری اطالعــات می تواند تمام 
حوزه ها از جمله گردشــگری را متحول کند. 
فناوری اطالعات با ســرعت شتابان در حال 
تحول است و به این دلیل که ذات آن تحول زا 
است، می تواند با فناوری ها سرعت تحول را به 

بخش های مختلف منتقل کند.
او با بیان اینکه ســفر به یمن رشــد و توسعه 
فناوری اطالعات تســهیل شــده اســت از 
کســب اطالعات از مقصد، شناسایی بهترین 
و کوتاه ترین مســیر، اطالع از آب هوا و راه ها، 
اطالع از تجارب دیگران، اطالع از اقامتگاه ها 

به عنوان بخشی از ظرفیت هایی نام برد که این 
ابزار فراهم کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: 
ظرفیت هایی جدیــدی در این حوزه به وجود 
آمده اســت که ارائه های امروز نیز نشانگر این 
بود در این حوزه عقب نیستیم و با دنیا رقابت 
می کنیم. زارع پور با اشاره به ظرفیت های بسیار 
گردشگری برای استفاده از فناوری اطالعات، 
افزود: فناوری اطالعات هم ســفر را تسهیل 
می کند و هــم می تواند موجب افزایش فروش 

صنایع دستی و اشتغال زایی شود.
زارع پور به آماده سازی زیرساخت های اینترنت 
در دولت ســیزدهم برای فعالیت کسب کار ها 
اشاره کرد و گفت: دولت فناوری اطالعات را 
راهبردی می بیند و در این مسیر به دنبال توسعه 
زیرســاخت ها برای فعالیت کســب وکار های 

مجازی هستیم.
زارع پور با اشاره به رشــد ارتباطات ثابت و 
سیار بیان کرد: پیگیر اجرای طرح فیبرر نوری 
منازل و کسب و کار ها هستیم که با اجرای این 
طرح 80 درصد مردم به سرعت باالی اینترنت 

دست پیدا می کنند.

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با بیان 
اینکه توسعه زیرساخت های نسل پنجم را نیز 
شروع کرده ایم، ادامه داد: این جهش در تولید و 
خدمات محتوا نقطه عطفی ایجاد می کند محتوا 
و سرویس این جریان جدید باید توسط بخش 
خصوصی فراهم شــود. در حوزه گردشگری 
نیز به دنبال این هســتیم که این مسیر به شکل 

سازمان یافته دنبال شود.
او به تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در 
دولت اشــاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم 
موانع ســر راه کســب وکار فضای مجازی و 

هوشمندسازی در کشور برداشته شود.
او با اشاره به اهمیت مقوله هوش مصنوعی و 
تحلیل داده ها در حوزه گردشگری افزود: باید 
خودمان را برای این جهش در گردشــگری 
هوشــمند آماده کنیم، در حــال فراهم کردن 

زیرساخت های الزم هستیم.
او همچنیــن به امضای تفاهم نامــه با وزارت 
صنایع دستی  و  گردشــگری  میراث فرهنگی، 
در این راستا اشــاره و ابراز امیدواری کرد از 
ظرفیت های مغفول مانده گردشگری در کشور 

استفاده شود.

تسهیل سفر با فناوری اطالعات 

مفقودي 
سند مالکیت وسیله نقلیه خودرو سواری سایپا تیپ 141sl به شماره انتظامی 66 د 463 ایران 84 بنام شهریار اطهری زاده 
به شماره شاسی خودرو s3482289338882 شماره موتور 3865051 ، مدل 1390 رنگ سفید روغنی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

ســرویس گردشــگری // هفته های 
گردشــگری در پنج سال اخیر مملو از 
طرح ها و وعده هایی بود که همگی در 
ایران  گردشگری  صنعت  رونق  راستای 
داده شدند اما خیلی از این وعده ها در 

سایه کرونا رنگ باخت یا فراموش شد.
سال 1980 میالدی سازمانی جهانی به نام 
UNWTO روز 27 سپتامبر مصادف 
با 5 مهر را به نام روزی برای گردشگری 
در جهــان نامگــذاری کــرد. علت این 
نامگذاری تصویب اساسنامه این سازمان 
و تمام شدن فصل سفر در نیمکره شمالی 
و آغاز فصل سفر در نیمکره جنوبی بود. 
از آن به بعد هر سال این سازمان جهانی 
با هدف آگاهی رســانی به جامعه جهانی 
و نمایــش تأثیر گردشــگری در زندگی 
انسان ها برنامه ریزی هایی انجام می دهد. 
به همین مناسبت نیز هر سال شعارهایی 
می دهد تا بتواند جوامع را نسبت به ابعاد 

مختلف صنعت گردشگری معطوف کند.
در کشــورهای مختلف نیز از جمله ایران 
این روز جهانی جشــن گرفته می شــود 
و برای آن برنامه ریــزی هایی صورت 
می گیرد حتی این برنامه ریزی و جشن ها 
در کشــورهای مختلف معطوف به یک 
روز نیســت و تا یک هفتــه نیز برای آن 
برنامه دارند. هر ساله در ایران برنامه های 
متعددی پیرامون هفته گردشگری و روز 
جهانی گردشــگری برگزار می شــود. از 
برپایی جلســات و نشســت ها گرفته تا 
همایش ها و جشــن های مختلف. معمواًل 
در سالهای اخیر نیز یک همایش ملی در 
برنامه های  تا  سطح کشور برگزار می شد 
این هفته را پوشش دهد. در این همایش 
متولیــان دربــاره صنعت گردشــگری 
سخنرانی می کنند و وعده هایی برای یک 
سال بعد و برنامه ریزی برای گردشگری 

می دهند.
از طرفی در هفته گردشــگری موزه ها و 
اماکن گردشــگری تحت پوشش وزارت 
بازدید عموم مردم  برای  میراث فرهنگی 
رایگان می شود و معمواًل بخش خصوصی 
نیز از جمله هتلداران به گردشگران کشور 
به مناســبت هفته گردشــگری تخفیف 
می دهند. در طی 5 ســال اخیر همزمان 
با شــعارهای روز جهانی گردشــگری 
ایران نیز شعارهایی را طراحی می کرد تا 
براساس آن اداره های کل میراث فرهنگی 
در استان ها بتوانند برنامه ریزی های خود 
را انجام دهند. همچنین در این 5 ســال 
وعده هایی همزمان با برگزاری همایش ها 
از ســوی متولیان داده می شد که برخی 

محقق شد و برخی نه.
از جملــه وعده های مهمی که در طی این 
سال ها داده شــده، تعیین تکلیف تعطیلی 
روزهای 5 شنبه بوده است. یکی از دالیل 

اعالم این طرح آن بود که می شــد توزیع 
زمانی ســفر را در طول هفته های ســال 
داشــت به این معنا که مردم می توانستند 
روزهای آخر هفته به سفرهای کوتاه مدت 
بروند و این موضوع از حجم سفر در ایام 
تعطیالت سال کم می کرد و در عوض آن 
را به کل سال تعمیم می داد اما این موضوع 
با مخالفت های متعددی رو به رو شــد از 
جمله ایجاد تبعیــض بین کارکنان دولت. 
چون همگی نمی توانستند از این فرصت 

تعطیلی پنج شنبه استفاده کنند.
موضوع دیگر تقسیم تعطیلی 15 روزه عید 
نوروز بود. مونسان رئیس سازمان میراث 
فرهنگی وقت این پیشنهاد را پیگیری کرد 
چون با این اتفاق گردشــگری در فصل 
زمستان رونق می گرفت. قرار بود تعطیلی 
دو هفته ای عید نوروز به یک هفته تقلیل 
یابد از آن طرف یک هفته تعطیلی در ایام 
زمســتان وجود داشته باشد که این اتفاق 
نیز نیفتاد. با این وجود گفته شــد که بهتر 
است در ایام زمستان تخفیف هایی در نظر 
گرفته شود تا مردم برای سفر در این فصل 
اقدام کنند و از ســفر در ایام عید به دلیل 

حجم انبوه سفرها کم کنند.
در سالهای اخیر برنامه ریزی هایی انجام 
گرفت تا مردم بتوانند در راستای کمک به 
توزیع زمانی و مکانی سفر فعال شوند از 

 جمله ایده سفرهای ارزان
به همین دلیل در سالهای اخیر برنامه ریزی 
هایــی انجام گرفت تا مــردم بتوانند در 
راســتای کمک به توزیع زمانی و مکانی 
سفر فعال شــوند از جمله ایده سفرهای 
ارزان. سفرهایی که قرار بود به کارمندان 
دولــت در قالــب کارت هــای تخفیف 
تسهیالتی برای سفر داده شود. سفر کارت 
یا کارت تخفیف ســفر تنها برای برخی 
از ارگان هــا جــواب داد. ارگان هایی که 
هتل یا مرکز اقامتی در اختیار نداشــتند 
و می توانستند از محل تسهیالتی رفاهی، 
کارکنــان را به اســتفاده از این کارت ها 
تشــویق کنند اما این اتفاق نیز کم کم به 
فراموشی سپرده شد چون از سفرکارت ها 
نمی شــد در خیلی از مراکز تحت پوشش 
استفاده کرد. بررسی وعده های داده شده 
در 5 ســال اخیر نشان می دهد که تالش 
برای داشتن هفته های گردشگری و ارائه 
طرح برای رونق گردشــگری در کشور 
انجام می شــده اما برخــی از آنها نتیجه 
نمی داده یا نتایج آن ملموس نبوده است 
و برخی اتفاقات یا طرح های لحظه ای نیز 
برای ایجاد رونق گردشگری در مقطعی از 

سال جواب داده است.
این وعده ها طرح ها بیشــتر در ایام هفته 
گردشگری ارائه می شد که فصل سفر بود. 
چه سفرهای داخلی به واسطه پایان فصل 
تابستان و آغاز فصل مدارس و چه آغاز 

فصل ورود گردشگران خارجی به ایران.
 هفته ای با نمایشــگاه هایی از آثار 

باستانی
به عنوان نمونه در روز پنجم مهر ماه سال 
رئیس جمهوری  بازگشت  با  هم زمان   97
از مقر ســازمان ملل متحد در نیویورک، 
سرباز هخامنشی که حدود 80 سال پیش 
به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده 
بود، همراه با او به کشــور برگردانده شد. 
این نقش برجسته یازدهم مهر سال 97 به 
سازمان وقت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری تحویل داده شد و چند روز 
بعد در موزه ملی ایران رونمایی شــد و 
سپس در شــهرهای مختلف کشورمان به 

نمایش گذاشته شد.
یکــی از مهمتریــن اتفاقــات در هفته 
گردشگری سال 97 همین بود. همچنین 
وعده ای که همزمان با این اتفاق داده شد 
پیگیری برای ورود الواح دیگر هخامنشی 

و سر سرباز دیگر به کشور بود.
آثار موزه درنتس هلند نیز که شامل 321 
اثر و یک مومیایی طبیعی انسان چند هزار 
ســاله بود، به ایران آمد و در قالب یک 

نمایشگاه مورد بازدید قرار گرفت.
در این ســال همچنین نخستین همایش 
ایران برگزار  سراسری جامعه هتل داران 
شــد. در این برنامه علی اصغر مونسان 
رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: در 
یک سال گذشته 264 میلیارد تسهیالت 
در اختیار پروژه های گردشگری به ویژه 
هتل سازی از محل صندوق توسعه ملی 
اختصاص داده شده است. از یکی دو ماه 
پیش با مصوبه دولــت عالوه بر هتل ها، 
مناطق نمونه گردشــگری و تأسیســات 
گردشگری و بوم گردی مشمول معافیت 
از پرداخت عــوارض برای تغییر کاربری 

در قانون واگذاری اراضی کشور شدند.
مونســان اظهار داشت: افزایش روادید با 
کشورهای هدف را مد نظر داریم و برای 
ورود گردشــگران عمانی به کشور نیز به 
صورت یک طرفه نقــض رویداد کردیم 
چون از این کشــور به ایران توریســت 
درمانی می آید. وی گفت: درباره دریافت 
ارز از گردشگران خارجی در هتل ها نیز 
چندین جلســه برگزار کردیم. با کلیات 
حرف هتلداران موافق هستیم. البته عمدتًا 
خارجی ها در حال پرداخت ارز هســتند 
ولی باید دفاتر خدمات مسافرتی و جوامع 
هتلداری به توافقی برســند که بتوان آن 
را اجرایی کرد چــون تفاوت نرخ ارزی 
موجب شــد تا این اختالف ارز و ریال 

زیاد باشد.
مونسان گفته بود: این روزها حجم تبلیغات 
گردشگری در رادیو و تلویزیون افزایش 
پیدا کرده اســت. گردشگری به صورت 
رایگان در تلویزیون تبلیغ می شود. صدا و 

سیما این آمادگی را دارد که پکیج هتل ها 
را نیز بعد از فروش با تخفیف زیاد در صدا 

و سیما ارائه کند و درصد فروش بگیرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: 
در توافق با بانک گردشــگری قرار است 
850 میلیارد تومان بودجه برای حمایت 
گردشــگری در نظر گرفته شود که 750 
میلیارد تومان آن به صورت کارت ســفر 
در اختیار گردشگران قرار خواهد گرفت. 
100 میلیارد نیــز برای اختصاص وام به 
دفاتر خدمات گردشــگری منظور شده 
اســت. لغو روادید گروهی از چین برای 
گردشــگران چینی بــا وزارت خارجه 
مکاتبه شده است. همچنین پیشنهاد شده 
بود که برای مســافران ترانزیتی روادید 

رایگان 72 ساعته در نظر گرفته شود.
 وعده های هفته گردشگری

در ســال 98 نیز روز گردشگر مصادف 
با پنجم مهر ماه با تصمیم شــورای عالی 
انقالب فرهنگی در تقویم رســمی کشور 
ثبت شد. در همین سال چهارمین مرحله 
جمشــید  تخت  باروی  گل نبشــته های 
شــامل 1783 لوح هخامنشی از مؤسسه 

شرق شناسی آمریکا به کشور بازگشت.
حســین اربابی که در ســال 98 معاون 
ســرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی 
بود در نشســت خبری خــود اعالم کرد 
که 367 نقطه زمین برای سرمایه گذاری 
در گردشگری شناســایی و 30 نقطه به 
وزرای جهــاد، راه و ســازمان برنامه و 
بودجه معرفی شد تا در این مناطق هتل، 
تأسیسات گردشگری و پروژه های محرک 
گردشگری ساخته شــود. یکی دیگر از 
وعده های داده شــده در این سال ورود 
250 ون توریســتی به ایــران بود. حتی 
یک از این ون ها در نمایشگاه گردشگری 
مشهد رونمایی شد. همچنین گفته شد که 
در دولــت یازدهم 219 هتل شــروع به 
ســاخت کرده اند. 217 هتل نیز در حال 

ساخت است.
از انجــا که در ســال 98 شــعار روز 
توســعه  و  اکوتوریســم  گردشــگری 
گردشــگری روســتایی بود، اجالسی با 
همین عنوان در اســتان های کرمانشــاه 
کردستان برگزار شد. همچنین سمپوزیوم 
گردشگری کوهستان و طبیعتگردی نیز با 
همکاری سفارت اتریش برگزار شد. در 
این سال اعالم شد که سال آینده همایش 
وزرای گردشــگری کشــورهای حاشیه 
اقیانوس هند نیز در چابهار برگزار می شد 
اما به دلیل شیوع ویروس کرونا در پایان 

سال 98 این برنامه لغو شد.
 در روزهــای نزدیک بــه روز جهانی 
گردشگری نمایشــگاهی از آثار باستانی 
شهر آلیکانته اســپانیا در موزه ملی ایران 
برپا شــده بود. در مراســم افتتاحیه این 
نمایشــگاه نیز مونسان از سرعت دادن به 
موزه ای  مشترک  نمایشگاه های  برگزاری 

خبر داده بود.
 آغاز ســفر ویروس گردشــگر در 

جهان
ســال 99 همه گیری ویروس کرونا در 
جهان اعــالن عمومی شــد. دیگر همه 
کشــورها درگیر این ویــروس جهانگرد 
شــده بودند. این ویروس سفر می کرد و 
صنعت گردشــگری جهــان را به تنهایی 
خواباند. هیچ گردشگری به کشور دیگر 
سفر نمی کرد. جالب اینجا بود که سازمان 
جهانی گردشگری شــعاری که برای این 
ســال طراحی کرده بود هیــچ ارتباطی 
بــا ویروس کرونــا و زمین گیر شــدن 
صنعت گردشــگری نداشت. در این سال 
تالش های ایران هم تا بدان روز نقش بر 
آب شد. هفته گردشــگری سال 99 نیز 
تحت تأثیر همین اتفــاق بود با این حال 
برخی طرح ها نشان می داد که قرار است 

در آینده برنامــه ریزی هایی برای رونق 
گردشگری پس از کرونا انجام گیرد.

به عنوان مثال وزارت میراث فرهنگی برای 
رونق سفر، ایجاد محرک حوزه گردشگری، 
و کمک به فروش صنایع دستی با یکی از 
بانک ها تفاهمنامه ای در حوزه سفر کارت 
امضا کرد. بر اساس این تفاهمنامه، »سفر 
کارت« به مبلغ 20 میلیون تومان، با نرخ 
4 درصد، تنفس یک ماهــه و پرداخت 
18 ماهه به هر فرد متقاضی ســفر اعطا 
می شود و افراد می توانند برای خرید تور 
از دفاتر خدمات مسافرتی مجاز، اقامت 
در مراکز اقامتی رســمی و تحت نظارت 
فروش  مراکز رســمی  و  میراث فرهنگی 
صنایع دستی، از این سفر کارت که مهلت 
اعتبار آن 5 ماهه است، استفاده کنند. این 
اتفاق روز هشــتم مهر مــاه افتاد آن هم 

درست در هفته گردشگری.
اعالم سفر وزیر میراث فرهنگی به روسیه 
برای لغو روادید، بررســی حضور فعاالن 
گردشــگری در بورس از جمله خبرهای 
حوزه میراث فرهنگی و گردشــگری در 
این هفته بود. همچنین در جلســه هیئت 
دولت مصوبه بخشــودگی کامل اجاره بها 
اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده 
از سوی این وزارتخانه به بخش خصوصی 

تا پایان سال 99 تصویب شد.
ولی تیموری معاون گردشگری وقت نیز 
با برگزاری وبیناری  در هفته گردشگری 
گفته بود: گردشگری و توسعه روستایی، 
شعاری اســت که برای امسال نامگذاری 
شــده و در معاونت گردشگری نیز حجم 
کارهایی که در حوزه گردشگری روستایی 
انجام شده قابل توجه است. در سال پیش 
رو تمام تالشــمان بر این است که با رفع 
خالءهای موجود به سطحی استاندارد در 
این حوزه برسیم. با توجه به شعار امسال 
به دنبال اهمیت بیشــتر نســبت به مقوله 
توسعه گردشگری در روستاها و نواحی 
کم برخــوردار خواهیم بــود. او همچنین 
درباره تصویب بسته حمایتی ویژه فعاالن 
گردشــگری گفت: از همان ابتدای شیوع 
کرونا بسته اول حمایتی را به سرعت آماده 
کردیم که عمدتًا اســتمهال، امهال وام ها و 
پرداخت هــای مالیاتی، بیمــه و… بوده 
است. تصویب این بسته حمایتی موضوع 
مهمی بود، شــیوع کرونا با آسیبی که به 
کسب وکارها زده موجب شده تا بسیاری 
از افراد تحت فشار قرار بگیرند، بسیاری 
از افراد در قالب اقامتگاه های بوم گردی از 
وام اشتغال روستایی استفاده کرده بودند. 
همچنین در روز گردشــگری ســال 99 
با وجود رعایت پروتکل های بهداشــتی 
مراسم به صورت حضوری برگزار شد و 
از برند ملی گردشگری، سیمرغ به عنوان 
نشان گردشــگری ایران، سند راهبردری 
گردشگری، سامانه طرح تطبیق استاندارد 
تأسیسات گردشــگری و سامانه نظارت 
بر تأسیسات گردشگری رونمایی شد.در 
همین روزهــا بود که گفته شــد برنامه 
اقدام ملی با مشــارکت ســازمان جهانی 
گردشگری و یونسکو در دست تهیه است 
و برنامه های عملیاتی حوزه گردشگری به 

خوبی در آن دیده شده است.
 باز شدن درهای گردشگری در سال 

۱۴۰۰ همزمان با تغییر مدیریت ها
نزدیک به هفته گردشــگری سال 1400 
میراث  وزارت  در  عمــده ای  تغییــرات 
فرهنگــی رخ داد. معاون گردشــگری 
نیــز چند روز قبــل از روز جهانی تغییر 
کرد و بســیاری از برنامه ها تحت الشعاع 
قرار گرفــت. در ســال 1400 زوراب 
پولولیکاشــویلی دبیر کل سازمان جهانی 
گردشگری در پیام خود به مناسبت روز 
جهانی گردشگری نوشته بود: تالش برای 
رشــد فراگیر به این معناست که همگان 

برخوردار  بهینه گردشگری  از چشم انداز 
شــوند. تنها از این طریق است که شروع 
مجدد گردشگری می تواند مردم و جوامعی 
را که در حال حاضر بیشترین نیاز به آن 
را دارنــد، دریابند و آینــده ای بهتر برای 
همگان را پی ریزی کنند. همچنین ایران در 
این سال به عنوان نایب رئیس کمیسیون 
منطقه ای جنوب آســیای سازمان جهانی 
گردشگری) UNWTO( انتخاب شد.

مراسم هفته گردشگری با در نظر گرفتن 
پاندمــی کرونا و ایام اربعین و 28 صفر با 
میزبانی اردبیل، کردستان، کرمانشاه، کرمان 
و فارس، با پیام شروع مجدد گردشگری 

همگام با سایر کشورها برگزار شد.
طرح »شار« به معنای شناسایی، ارزیابی 
رتبه بنــدی جاذبه هــا، محصوالت و  و 
مقاصد گردشــگری طی دو ســال اخیر 
یکــی از مهم ترین بســترهای حرکت و 
سیاست گذاری در حوزه گردشگری بوده 
که از سوی معاونت گردشگری دنبال شد. 
طبق پیشبرد این طرح که با همکاری مرکز 
تجارت جهانی )IPC( با هدف توســعه 
صادرات گردشــگری انجام گرفته است؛ 
اولویت های کاری طبق عرضه و تقاضای 
این صنعت مشخص شــده است. از این 
رو بر مبنــای برنامه ریزی صورت گرفته 
موضوع گردشگری کشاورزی و خوراک 
در صدر برنامه های مربوط به محصوالت 

جدید قرار دارد.
طبق برنامه ریــزی صورت گرفته حاصل 
از پیشبرد طرح شــار، زمان پرداختن به 
موضوع گردشگری خوراک در نیمه دوم 
ســال 1400 تعیین شده بود. پیش از این 
موضوع، گردشگری کشاورزی نیز با طی 
فرآیند اداری و عملیاتی به عنوان محصول 
جدید معرفی و بســیار مورد توجه قرار 

گرفت.
در این ایام واکسیناســیون همه کارکنان 
هتل ها انجام شــده بــود. همچنین عزت 
اهلل ضرغامی که به تازگی در این ســمت 
نشســته بود پیگیر از ســر گیری ویزای 
گردشــگری برای ورود گردشــگران به 

کشور شد.
 وعده های جدید در هفته گردشگری 

اولین سال قرن
امســال هم همزمان با اولین سال قرن از 
اداره کل میراث فرهنگی تهران خبر رسید 
که برنامه ریزی برای تبدیل شدن تهران به 
قطب گردشگری، از دی ماه 1400 برای 
نوروز 1401 شروع شد. این برنامه ریزی 
کوتاه مدت دوســاله را از سال 1400 تا 

1402 اجرا می شود.
ضمن اینکه حاال دیگر خیلی ها به ســفر 
می روند و دوران پساکرونا مدتهاست آغاز 
شده است. در این هفته تفاهم نامه ای میان 
معاون گردشــگری و معاون وزیر راه در 
راستای تقویت هماهنگی در نحوه صدور 
مجوز و واگذاری اراضی به سرمایه گذاران 
واجد شرایط و توافقنامه دیگری با وزارت 
راه امضا شد. ارتقا ایمنی ترددهای دریایی 
به منظور بهره برداری همه جانبه از دریا، 
اســتفاده از ظرفیت زمین هــای اطراف 
فرودگاه ها برای تأسیسات اقامتی از جلمه 

مفاد این تفاهمنامه هاست.
قرار است 183 پروژه در هفته گردشگری 
افتتاح شود البته بسیاری از این پروژه ها 
در حضــور وزیــر میــراث فرهنگی به 
صورت آنالین افتتاح شد. اگرچه برخی 
از برنامه ها همزمان با شــهادت ائمه در 
روزهای اول هفته گردشــگری شده بود 
اما از نهم مهر ماه بســیاری از برنامه ها با 
آغاز ماه ربیع االول اجرا می شــود. مانند 
جشنواره ای شــیره پزان یا جشنواره های 
خــوراک و گز اصفهان. نان و شــیرینی 
شــیراز و جشــنواره دم نوش ها نیز در 

استان های مختلف برگزار می شود.

اتفاقات ۵ سال اخیر در حوزه گردشگری ایران ؛

قطار وعده های سفر
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حوادث

روابط عمومی 
اگر چاق هستید ، اگر چربی خون داريد يا اوره خونتان زياد است آزبيان مصرف كنید شیالت رهمزگان 

  
     

من فقط برای فرار از حرف های مردم که همه وجودم را آزار می داد تن به ازدواج با پسر مجردی 
دادم که تفاوت های فرهنگی و اقتصادی زیادی با یکدیگر داشــتیم چرا که در آن سن و سال 

بیشتر خواستگارانم مردان متاهل بودند و ...
   زن 43 ساله با بیان این که از همان ابتدا برای ازدواجم تصمیم اشتباهی گرفتم درباره سرگذشت 
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد گفت: فرزند بزرگ یک خانواده 
پنج  نفره هستم که پدرم از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار بود اما بیماری سوءظن داشت و به 
قول معروف »بددل« بود. خوب به یاد دارم زمانی که مادرم خواهر کوچک ترم را باردار بود پدرم 
 اجازه نداد مادرم در بیمارستان زایمان کند به همین دلیل عمه ام به منزل ما آمد و به اصطالح مانند 
 زمان های قدیم به دنبال قابله رفتند و خواهرم در خانه به دنیا آمد ولی مادرم دچار ضعف عضالنی شد به 
 گونــه ای که دیگر نمی توانســت حتی از چند پله باال برود.خالصــه روزگار ما به همین ترتیب 
می گذشت تا این که پدرم برای امور تبلیغاتی به خارج از کشور رفت و مدتی را در تایوان به سر برد 
اما وقتی به ایران بازگشت مادرم دوباره باردار شده بود این ماجرا به تهمت های ناروا کشید تا جایی 
که هر شب در خانه ما جنگ و جدل بود و باالخره انجام آزمایش پزشکی به این اختالفات پایان داد 
ولی رفتارهای پدرم تغییری نکرد. خالصه 18 سال بیشتر نداشتم که اولین خواستگارم را رد کردم چرا 
که با خود می اندیشیدم اگر وارد دانشگاه شوم جوانی سوار بر اسب آرزوها به سراغم خواهد آمد و 
مرا به آرزوهایم خواهد رساند اما باز هم هر خواستگاری را به بهانه ای رد می کردم تا جوان دلخواهم 
پیدا شود. در این شرایط مادرم مدام گریه می کرد و اصرار داشت به یکی از خواستگارانم پاسخ مثبت 
بدهم چرا که معتقد بود با این اخالق تند و بدبینی های پدرم، کســی جرئت نمی کند با من ازدواج 
کنــد ولی من باز هم به حرف های مادرم گوش نمی دادم تا این که خواهر و برادر کوچک ترم نیز 
ازدواج کردند و من در خانه ماندم. حاال دیگر نه تنها خواستگارانم کمتر شده بودند بلکه زمزمه هایی 
از اطرافیانم می شنیدم که به شدت آزارم می داد و هرکس بنا به نیت خودش تهمت های ناروایی را به 
من نسبت می داد یا انواع بیماری ها را برایم می تراشید در حالی که تحصیالتم را در مقطع کارشناسی 
 ارشــد به پایان رسانده بودم و شغل مناسبی داشــتم اما آرام آرام مردانی متاهل به خواستگاری ام 
 می آمدند که قبال ازدواج کرده بودند من هم با آن که بیشتر از 35 سال از عمرم گذشته بود به همه 
آن ها پاســخ منفی می دادم تا این که باالخره در 38 سالگی »شاهرخ« به خواستگاری ام آمد. او 
چند سال کوچک تر از من بود و دیپلم داشت. پدر و مادر شاهرخ فوت کرده بودند و او با خواهر و 
برادرانش زندگی می کرد اما مدعی بود هیچ ثروتی ندارد و حتی نمی تواند انگشتر نامزدی را تهیه کند. 
اگر چه از هر نظر با هم تفاوت زیادی داشتیم اما من به دلیل رهایی از حرف مردم به خواستگاری او 
پاسخ مثبت دادم و با همه وجودم مشکالت زندگی مشترک با او را پذیرفتم چرا که شاهرخ جوانی 
مجرد بود و دیگر الزم نمی دیدم به تهمت های ناروا پاسخ بدهم با وجود این مدتی بعد از آغاز زندگی 
مشترک تازه فهمیدم خواهر و برادران شاهرخ همه ارثیه و اموال او را باال کشیده اند و بقیه سرمایه اش 
نیز دست تنها خواهرش است چرا که شاهرخ حرف شنوی زیادی از خواهرش داشت و فقط به میل 
او رفتار می کرد.باالخره من به خواست شاهرخ زندگی در کنار خواهر و برادران او را در حالی آغاز 
کردم که هیچ کس اهمیتی به من نمی داد و رفتارشان با من به گونه ای دیگر بود. آن ها در طول چند 
روز هیچ گاه با من سخن نمی گفتند به طوری که روزها را می خوابیدند و شب ها تا سپیده صبح بیدار 
بودند. هیچ کس در خانه آن ها غذا نمی پخت و بیشتر اوقات نیمرو می خوردند و با کسی هم رفت و 
آمد و معاشرت نداشتند. خالصه من در آن خانه حبس شده بودم و به شدت زجر می کشیدم حتی یک 
بار بعد از گذشت سه سال وقتی خواستم به خانه مادرم بروم با تعجب مرا دوره  کردند و مدعی شدند 
که چه خبر است همین دیروز به خانه مادرت رفته ای؟! کار به جایی رسید که دیگر در نوع پوشش، 
گفتار، رفتار و حتی نوع صرف غذا هم با یکدیگر اختالف داشتیم این در حالی بود که من صاحب 
فرزندی نشده بودم به گونه ای که همین موضوع دستاویزی برای سرزنش و تحقیر من شده بود. چند 
ماه قبل وقتی به دلیل رفتارهای ناشایست همسرم به او اعتراض کردم که دست از تماشای فیلم های 
مبتذل و مستهجن بردارد مرا زیر مشت و لگد گرفت تا حدی که سرم شکست و راهی بیمارستان شدم. 
 حاال همسرم مدعی است به دلیل تحصیالت و موقعیت اجتماعی خانواده ام همواره به من حسادت 

می کرده و به همین دلیل نیز با من ازدواج کرده است و ...

ماجرای زندگی با خانواده ای که فقط نیمرو می خورند! 
در امتداد تاریکی

جهان
هواپیمای حامل مهمات در شبه جزیره کریمه منفجر شد

  منابع محلی در منطقه کریمه از انفجار یک هواپیمای حامل مهمات 
در این منطقه خبر می دهند.»میخائیل رازووژائف«، استاندار منطقه 
کریمه با انتشار پیامی در حساب کاربری اش در رسانه های اجتماعی 
اعالم کرد که هواپیمایی حامل مهمات موقع فرود در فرودگاه نظامی 
»بلبک« در منطقه سواســتوپول از پیست خارج و بخشی از بار آن 
منفجر شده اســت.به گفته وی، هواپیما دچار آتش سوزی شده، اما 
خلبان نجات یافته است.کمتر از یک ماه پیش نیز، منابع خبری تائید 
کردند که انفجارهایی در منطقه ای نزدیک پایگاه هوایی روسیه در شبه 
جزیره کریمه رخ داده اســت. سه منبع محلی گفتند که حداقل چهار 
انفجار در منطقه ای در نزدیکی فرودگاه نظامی روسیه در شبه جزیره 
الحاق شده کریمه رخ داده است. همزمان اما یک مقام حامی روسیه در 
کریمه گفت که هیچ خسارتی وارد نشده است.این منابع گفتند که این 
انفجارها در مجاورت پایگاه نظامی روسیه در شمال شهر سواستوپل 
رخ داده است. فرماندار سواستوپل با استناد به اطالعات اولیه گفت که 
نیروهای ضد هوایی روسیه یک پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده اند. 
»میخائیل رازوژایف« در این ارتباط گفت: هیچ خسارتی وارد نشده 
است و به کسی آسیبی نرسید.براساس فیلم منتشر شده از این انفجار، 
به نظر می رسد موشکی شلیک شده و صدای حداقل دو انفجار شنیده 
می شــود.کریمه که در ســال 2014 به روسیه ملحق شد، یک خط 
تدارکاتی مهم برای عملیات نظامی روسیه در اوکراین به شمار می رود.

روسیه پیش از این نیز خرابکاران را مسئول سازماندهی مجموعه ای 
از انفجارها در یک انبار مهمات در کریمه دانسته بود.از سوی دیگر 
انفجارهای اخیر در پایگاه هوایی و فرودگاه های کریمه رخ می دهد و 
مشخص نیست که آیا انفجارهای اخیر نیز ارتباطی با انفجارهای قبلی 

دارند یا خیر؟
درگیری پس از مسابقه فوتبال 

در اندونزی ۱۲۷ کشته برجای گذاشت
  منابع خبری گزارش دادند، در پی درگیری و آشوب پس از یک 
مســابقه فوتبال در جزیره جاوه اندونزی 127 نفر کشته و 188 نفر 
زخمی شدند. به گزارش ایرنا از الجزیره، در پی شورش و اغتشاش 
پس از یک مسابقه فوتبال در جزیره جاوه اندونزی  127 نفر کشته و 
188 نفر زخمی شدند.بر اساس این گزارش، اتحادیه فوتبال اندونزی 
در پی خشــونت و اغتشاش در جزیره جاوه، بازی های لیگ فوتبال 
این کشــور را یک هفته به حالت تعلیق درآورده است.این گزارش 
می افزاید، اتحادیه فوتبال اندونزی اعالم کرده است که تحقیقات درباره 

اغتشاشات پس از این بازی فوتبال در جزیره جاوه آغاز شده است.

گروه حوادث// رئیس پلیس پیشــگیری فراجا 
پایه و اساس مأموریت پلیس پیشگیری را ارتباط 

مستمر و نزدیک با مردم دانست. 
   سردار »مهدی معصوم بیگی« در دهمین جلسه 
هماهنگی برنامه های پلیس پیشگیری برای هفته 
فراجا گفت: تحقق شــعار هفته فراجای امســال 
»پلیس خادم مردم، مردم حامی پلیس« با توسعه 
تعامل و مشارکت مردم با پلیس امکان پذیر است.

وی با اشاره به اینکه پایه و اساس مأموریت پلیس 
پیشــگیری، ارتباط مستمر و نزدیک با مردم برای 
خدمت رسانی اســت، افزود: بدیهی است دستیابی 
به چنیــن رابطه ای منجر به موفقیــت روز افزون 
مأموریت های ایــن پلیس و تأمین مطلوب نظم و 

امنیت عمومی خواهد شد.

  ســردار معصوم بیگی لزوم تکریم از دو قشــر 
»خانواده کارکنان« و »کارکنان کالنتری و پاسگاه« 
را یــادآوری کــرد و ادامه داد: شــأن و منزلت 
خانواده صبور و همراه کارکنان و عوامل پرتالش 
به کارگیری شده در کالنتری ها و پاسگاه ها ایجاب 
می نماید نه تنها در هفته فراجا بلکه در طول سال و 
در مناسبت های مختلف به مجموعه بزرگ انتظامی 
کشور خصوصًا اعضای خانواده کارکنان و کارکنان 
کوپ توجه ویژه ای صــورت بگیرد و با قدردانی 
از زحمات این عزیزان مســیر موفقیت در اجرای 

مأموریت ها بیش از پیش هموار شود.
   این مقام ارشــد انتظامی خاطرنشان کرد: مقابله 
با بی نظمی اجتماعی نیازمند مشــارکت و همدلی 
همه اقشــار جامعه اســت و اگر ارتباط و تعامل 

 و همگرایی دو ســویه مردم و پلیس تقویت شود 
 بــه مرحله پیشــگیری تعاملی یا مشــارکتی که 
امروز مؤثرترین نوع پیشگیری است، دست خواهیم 

یافت.
   به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار 
معصوم بیگی در پایان با تأکید بر اینکه تعامل مردم 
با پلیس، پیشران تأمین نظم و امنیت عمومی است از 
هفته فراجا به عنوان فرصتی مناسب برای دستیابی 
به هدف غایی پلیس در پیشــگیری از وقوع جرم 
یاد کرد و گفت: هفته مبارک فراجا ظرفیتی اســت 
که می توان با همراهی سرمایه های اجتماعی پلیس 
با محوریت مردم به اهداف متعالی پلیس در ترسیم 
جامعه بدون جرم، امنیــت پایدار و تأمین امنیت، 

آسایش و آرامش عمومی روحی دوباره بخشید.

دردسر وام 120 میلیون تومانی برای مرد تنباکو فروش
گروه حوادث//  مرد تنباکو فروش که برای رسیدن به وام 
۱۲۰ میلیون تومانی سارق اجیر کرده بود، تصور نمی کرد از 

آنها رو دست بخورد.
  اواخر تیر امسال مرد میانسالی هراسان با پلیس تماس گرفت 
و گفت:  همراه مادر و همســر و سه فرزندم در خانه نشسته 
بودیم که ناگهان متوجه شدیم کســی در حال باز کردن در 
ورودی خانه با کلید اســت قبــل از اینکه به طرف در بروم 
ناگهان در باز شــد و سه مرد نقابدار وارد خانه شدند. آنها با 
تهدید چاقو و سالحی که به دست داشتند، دست و پای من و 
اعضای خانواده ام را بستند و اموال با ارزشی که داخل خانه 
بود را با خود بردند. مادر پیرم با دیدن این صحنه در جا سکته 
کرد و ما بعد از رفتن سارقان خشن  به سختی دست هایمان را 

باز کردیم و مادرم را به بیمارستان انتقال دادیم.
* رد پای یک زن

  با شکایت مرد میانسال تحقیقات برای شناسایی سه سارق 
نقابدار آغاز شــد. در نخســتین گام، کارآگاهان به ســراغ 
دوربین های مداربسته خانه شاکی رفته و با بازبینی دوربین ها 
مشخص شد که ســه مرد نقابدار از یک خودروی پژو پیاده 
شــده و راننده در خودرو منتظر مانده و بعد از اجرای نقشه 
سرقت دوباره سوار بر همان خودرو از محل فرار کردند.  از 
آنجا که شماره پالک خودرو مخدوش شده و سارقان نیز با 
کلید وارد خانه شده بودند، این احتمال مطرح شد که سرقت از 
سوی فردی آشنا صورت گرفته است. با این فرضیه تحقیقات 
از شــاکی از سر گرفته شد که وی گفت: زنی به نام بلقیس، 
مدتی است که به عنوان خدمتکار در خانه ما کار می  کند. او 
دو روز در هفته به خانه مان می  آمد اما این هفته نیامد و بدون 
اطالع ناگهان ناپدید شد  و هر چه با تلفن همراهش تماس 
گرفتیم خاموش بود.با این احتمال که خدمتکار خانه در این 
سرقت نقش داشــته باشد، به دستور بازپرس دادسرای ویژه 
سرقت، بلقیس شناسایی و بازداشت شد.زن جوان ابتدا منکر 

سرقت بود، اما وقتی با مدارک و مستندات پلیسی روبه رو شد 
به سرقت اعتراف کرد: سال هاست که از شوهرم جدا شده ام و 
بچه ام نیز با من زندگی می  کند. برای گذراندن زندگی مجبور 
بــودم کار کنم.    مدتی  در  مغازه توتون و تنباکوفروشــی 
مردی به نام  هاشم مشــغول به کار شدم. اما بعد از مدتی از 
آنجا بیرون آمدم و در جســت وجوی کار بودم که با آگهی 
استخدام  خدمتکار خانه روبه رو شدم وقتی به خانه این مرد 
آمدم مرا اســتخدام کردند و قرار شد دو روز در هفته به آنجا 
بــروم و نظافت کنم. او ادامه داد: بعد از مدتی متوجه شــدم 
مرد صاحبخانه در کار فراهم کردن وام است حتی برای من 
هم یک وام گرفت. از آنجا که با  هاشــم، صاحبکار قبلی ام 
در ارتباط بودم وقتی متوجه شــدم او نیاز به وام دارد به این 
مرد - شاکی - معرفی اش کردم.    هاشم هم  مدارک، ضامن 
و ودیعه ای که برای دریافت وام 120 میلیون تومانی نیاز بود 
را به این مرد داد اما او وقتی وام را گرفت آن را برای خودش 
برداشت.  هاشم مرا مقصر این ماجرا می  دانست و می  گفت تو 
این مرد کالهبردار را به من معرفی کردی و حاال باید وام را 
خودت بدهی اما من توانایی پرداخت چنین وامی را نداشتم. 
او مرا تهدید کرد که اگر کلید خانه شــاکی را به او ندهم به 
بچه ام آسیب می  رساند. به ناچار خواسته او را که در اختیار 
قــرار دادن کلید خانه بود، قبول کردم.با اطالعاتی که بلقیس 
در اختیار مأموران قرار داد،  هاشــم بازداشت شد، اما او در 
تحقیقات گفت: من با سختی توانستم برای وام، ضامن و ودیعه  
فراهم کنم، از طرفی بشدت به این پول نیاز داشتم. کاری که 
این مرد با من کرد  درســت نبود به همین خاطر کینه او را به 
دل گرفتم.  او ادامه داد: برای تالفی، به یکی از مشتری های 
مغازه ام به نام پدرام  که می  دانســتم کار خالف می  کند،  گفتم 
از خانه این مرد سرقت کند. قرار بر این شد که 120 میلیون 
تومان از اموال سرقتی را به من بدهد و مابقی را برای خودش 
بردارد. من از ماجرای گروگانگیری خانواده  و سکته مادرش 

بی خبر بودم.اطالعاتی که صاحب مغازه تنباکوفروشــی در 
اختیــار مأموران قرار داد آنها را به پدرام رســاند. پدرام که 
بررسی ها نشان می  داد، راننده پژو در زمان سرقت بوده، گفت: 
پیشنهاد  هاشم خوب بود، او کلید را در اختیارم قرار داد و با 
سه نفر از دوستانم نقشه سرقت را طراحی کردیم. بدین ترتیب 
آنها را سوار بر خودروام کرده و به محل سرقت رفته و بعد از 
اجرای نقشه سرقت هم، دوستانم را به مخفیگاه شان رساندم. 
قرار بر این شد که بعد از سرقت، اموال را تقسیم کنیم اما زمانی 
که به سراغ آنها رفتم تا سهم خودم را بگیرم، متوجه شدم که 
دو میلیارد تومان از خانه ســرقت و فرار کرده اند و سر من 
کاله گذاشته اند. من نه تنها از این سرقت سهمی نبردم، بلکه 
120 میلیون تومان هم باید به  هاشم می  دادم.به دنبال اعترافات 
متهمان پرونده، به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ویژه 
ســرقت، متهمان در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار داده 
شدند و تحقیقات برای دستگیری سه دزد دیگر ادامه دارد .  

/»پلیس خادم مردم، مردم حامی پلیس«

قشــم  فرماندار   // حــوادث   گروه 
امنیت  مدافع  بســیجی  کرد:  اعالم 
»مجتبی امیــری دوماری« که در 3۰ 
شهریور و بر اثر حمله اشرار آشوبگر 
دچار جراحت شده بود، آسمانی شد. 

    محمد محمد حسینی فرماندار قشم 
اظهــار کرد: بســیجی »مجتبی امیری 
دوماری« از مدافعان مردمی امنیت این 

شهرستان که بر اثر حمله وحشیانه اشرار 
آشوبگر مسلح در شامگاه چهارشنبه 30 
شهریور 1401 هدف اصابت گلوله قرار 
گرفته بود، شب گذشته به علت شدت 
جراحت وارده در بیمارســتان شــهید 
محمدی بندرعباس به فیض شــهادت 

نائل شد.
  این شــهید مدافع امنیت از بسیجیان 

شهرســتان و متولــد 1367 بود که در 
30 شهریورماه با مشاهده هتک حرمت 
پرچم مقــدس جمهوری اســالمی و 
تصاویر شــهدا و پرچم عزای حسینی 
از سوی اغتشاشــگران با آنان درگیر 
می شود که آشوبگران وی را به ضرب 
دو گلوله به شــدت زخمــی می کنند.

شــهید مجتبی امیری پس از انتقال به 

بیمارستان و سپس انتقال به بیمارستانی 
در بندرعباس و پس از 10 روز بستری 
؛  فارس  آسمانی می شــود.به گزارش 
به گفته محمد حســینی فرماندار قشم، 
تاکنون شــمار زیادی از عوامل اصلی 
اغتشاش در روز 30 شهریور که اقدام 
به آتش زدن خودروی پلیس، تخریب 
ساختمان دفتر امام جمعه و نیز اهانت به 
مقدسات کرده بودند، توسط دستگاههای 

امنیتی شناسایی و دستگیر شدند.

شهادت یک بسیجی در قشم بدست اشرار آشوبگر 

 گروه حوادث //فرمانده مرزبانی اســتان هرمزگان از کشف
۷۰ هزار لیترســوخت قاچاق در مرز های آبی شهرستان 

سیریک خبر داد.
  سردار حسین دهکی فرمانده مرزبانی هرمزگان بیان داشت: در 
راستای مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، مرزبانان 
میناب با اشراف اطالعاتی از وجود مقادیری سوخت قاچاق 
در مرز های آبی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار 

دادند.
  وی افزود: مأموران با تشکیل اکیپی به محل مورد نظر اعزام 
که قاچاقچیان با اســتفاده از قایق های تند رو از محل متواری 
شدند و مرزبانان در این عملیات با بازرسی از دو مشک ماری 
بزرگ جامانده از قاچاقچیان، 70 هزار لیتر گازوئیل به ارزش 

210 میلیون ریال را کشف کردند.
   به گزارش فارس ، فرمانده مرزبانی اســتان هرمزگان با بیان 

اینکه دستگیری متهمان در دستورکار قرار دارد؛ اظهار داشت: 
مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی یکی از اولویت های کاری و 

مأموریتی مرزبانی می باشد .

کشف ۷0 هزار لیتر سوخت قاچاق در سیریک 

مفقودی نوبت دوم

مفقودی

مفقودی

 J2441385 سند کامیونت سیستم و تیپ  کیا بونگو3 رنگ  سفید مدل 2008 شماره موتور 
 شماره شاسی KNCSE061387135794 شماره پالک 45121 شخصی قشم بنام 

درویش زنده جان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی پروانه ساختمان به شماره پروانه 535 به تاریخ 88/7/7 به ادرس قشم منطقه سه 
نخ زرین قطعه C _10320 / 4 ، 5 ، 6 بنام ورثه مرحوم مهرزاد مینویی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

مبایعه نامه به شماره 80/ ق م /0024 به تاریخ 1380/7/25
 بنام اقای مهرزاد مینویی فرزند علی به شماره شناسنامه 60867مفقود گردیده

 از درجه اعتبار ساقط می باشد

   

شعار امسال هفته فراجا ؛ 

گروه حوادث// پسر جوانی که پس از قتل یکی 
از بستگانش در کوه های اطراف شهرستان ایالم 
مخفی شــده بود در کمتر از یک ساعت پس از 

جنایت دستگیر شد.
   سرهنگ »قدرت حیدری زاد« فرمانده انتظامی 

شهرستان ایالم در تشریح این خبر گفت: آخر هفته 
گذشته خبر یک درگیری منجر به قتل عمد با سالح 
سرد به پلیس اعالم شد و بالفاصله مأموران انتظامی 
شهرستان ایالم برای بررســی این ماجرا در محل 
حاضر شدند و با توجه به اهمیت موضوع، دستگیری 
عامالن اصلی نزاع در دســتور کار قرار گرفت. با 
حضور مأموران در محل مشخص شد جوانی 20 
ســاله به علت اختالفات خانوادگی، نوجوانی 16 
ساله را با ضربات چاقو به قتل رسانده و بالفاصله از 
محل متواری شده است. فرمانده انتظامی شهرستان 
ایالم تصریح کرد: مأموران انتظامی شهرستان ایالم با 

اشراف اطالعاتی دریافتند، قاتل پس از این جنایت  
به ســمت کوه های اطراف شهر فرار کرده و مخفی 
شده است که بالفاصله محل اختفای او  شناسایی 
و در کمتر از یک ســاعت دســتگیر شد. متهم در 
تحقیقات پلیس پس از مواجهه با شواهد و مدارک، 
به جرم خود اعتــراف و انگیزه خود را اختالفات 
قبلی با مقتول عنوان کرد.ســرهنگ »حیدری زاد« 
اضافه کرد:  نتیجه کنترل نکردن خشم از سوی افراد 
نتایج زیانباری را به دنبال خواهد داشت که می طلبد 
خانواده ها در این زمینه بیشتر مراقب فرزندان خود 

بوده و آنها را به خود کنترلی تشویق کنند . 

دستگیری قاتلی که در کوه مخفی شده بود

►
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خبری

شهرستان

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی  و آبخیزداری هرمزگان

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

  گروه شهرستان //  معاون میراث 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری هرمزگان 
گفت: ۱۰3 بنای تاریخی این استان 
آسیب دیده اند که به فوریت نیاز به 

مرمت دارند.
  عبــاس نــوروزی اظهار داشــت: 
بیشتر این بناها که شامل آب انبارها، 

قلعه ها، خانه های تاریخی، مســاجد، 
کاروان ســراها، آســیاب ها، پل ها و 
آرامگاه ها می شــوند متعلق به دوره 
در  پهلــوی هســتند.وی  و  صفوی 
خصوص اعتبار مورد نیاز برای مرمت 
اضطراری این بناها را بدون احتساب 
قلعه پرتغالی هــای جزیره هرمز پنج 
هزار میلیارد ریال و با احتســاب این 

قلعه هفت هــزار میلیارد ریال عنوان 
کرد و گفت: هنــوز اعتبارات مرمتی 
سال جاری ابالغ نشــده است و در 
خصوص مبلغ آن هم تــا زمانی که 
ابالغ انجام نشود نمی توان سخنی بیان 
کرد.وی اضافه کرد: امید می رود طی 
یک تا 2 مــاه آینده اعتبارات مرمتی 
به اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشــگری هرمزگان ابالغ 
و مرمت را براساس اولویت ها انجام 
دهیم.معاون اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری هرمزگان 
در پاسخ به این پرسش که زمانبندی 
است،  مرمتی چگونه  اعتبارات  ابالغ 
گفت: این اعتبارات معموالً هر ســال 
ابــالغ می شــود.به گــزارش ایرنا ؛ 
نوروزی افزود: همین االن هم بناهای 
تاریخی ذکر شده درحال آسیب دیدن 

و تخریب هستند .

۱۰3 بنای تاریخی هرمزگان به مرمت نیاز دارند

گروه شهرستان //  رییس جمعیت هالل 
احمر قشــم گفت: از ابتدای سال جاری 
ریال  میلیون  این جمعیت ۷3۰  تاکنون 
به بیماران نیازمند و اقشار آسیب پذیر 
این شهرستان که توان تامین هزینه های 
ندارند،  را  توانبخشی  و  دارویی  درمانی، 

کمک کرده است. 
   احمدنور سرودی  اظهار داشت: از ابتدای 
ســال 1401 تاکنون از سوی این جمعیت 
برای خرید 125 بســته پوشــینه به مبلغ 
250 میلیون ریال و خرید هشت دستگاه 
ویلچــر به مبلغ 320 میلیــون ریال برای 
توزیع در میان بیماران نیازمند این جزیره 
در روســتاهای توریان، خالدین، رمکان، 
ُهلر، طبل و سهیلی هزینه کرده است.وی 
ادامه داد: این کمک هزینه ها شامل افرادی 
می شــود که شرایط مالی مناسبی ندارند و 

در انتظار کمک  های خیرین و نیکوکاران 
هستند تا بتوانند برای دارو و درمان خود از 
آن استفاده کنند.رئیس جمعیت هالل احمر 
قشم از انجام حمایت 160 میلیون ریالی 
این جمعیت از پنج بیمار نیازمند این جزیره 
 خبــر داد و گفت: از ابتدای ســال جاری 
تاکنون 20 پرونده از سوی بیماران نیازمند 
برای درخواست مساعدت مالی به واحد 
مــددکاری معاونت داوطلبان این جمعیت 
ارایه شــده که پنج پرونده آن انجام و 15 
پرونده دیگر در حال بررسی اسناد درمانی 
و دارویی قــرار دارند.ســرودی توضیح 
 داد: حمایــت های مالی هــالل احمر در 
زمینه های کمک هزینــه دارو و درمان، 
کمک هزینه بستری طبی و جراحی، کمک 
هزینه اروتــز و پروتز، کمک هزینه عمل 

زایمــان طبیعی و ســزارین، کمک هزینه 
فرانشــیز دارو و درمــان و کمک هزینه 
خدمات دندانپزشکی است.وی افزود: این 
جمعیت آمادگی دارد تا اقالم و تجهیزات 
پزشکی بدون استفاده مردم نوعدوست و 
خیر جزیره را که عالقه مند به وقف آن ها 
هســتند، نگهداری کرده و به بیمارانی که 
نیازمند این تجهیزات هســتند به صورت 
رایــگان امانت بدهد. جمعیت هالل احمر 
با هدف ایجــاد و تقویت توزان اجتماعی، 
احیای ارزش های دینی، توسعه سنت های 
حسنه اسالمی، تسکین آالم بشری و ترویج 
حس نیکوکاری بین مردم، با ارائه خدمات 
حمایتی در قالب برنامه پنجم توسعه و مواد 
2 و سه قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر 
 به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی 

می پردازد.هالل احمر نهادی بشردوستانه 
اســت که »اتکا بر خدمــات داوطلبانه« 
 یکــی از اصول اساســی آن به شــمار 
می رود و باید بــا اتکای به این خدمات، 
رســالت خود را تداوم بخشــد؛ خدمات 
داوطلبانه هالل احمر تجلی همبســتگی 
جهانی انســان هاست که با حالت سازنده 
و مثبــت خود و همچنین از طریق ماهیت 
انسان دوســتانه اقداماتش به کاهش رنج، 
آالم و تســکین ناراحتی ها یاری برساند.

خدمات داوطلبانه هالل احمر، الهام گرفته 
از ســنت ها و فرهنــگ مناطق مختلف 
جهان است و با انجام خدمات داوطلبانه، 
به احیای این فرهنگ و ســنت ها کمک 
می کند و در همه فعالیت های ســازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر ارزش های 

مسوولیت  نوآوری،  و  چهارگانه خالقیت 
پذیری، کرامت مخاطبان و توانمند سازی 
وجود دارد که پشــتیبان ایــن فعالیت ها 
 در این مســیر مشــارکت های مردمی و 
فعالیت هــای داوطلبانه مــردم مهربان و 
نوعدوست کشورمان است.خلیج فارس با 
گستره نزدیک به 237 هزار و 473 کیلومتر 
مربع بین 24 تا 30 درجه و 30 دقیقه عرض 
شمالی و 48 تا 56 درجه و 25 دقیقه طول 

شــرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده 
است و جزیره زیبای قشم، همچون نگینی 
بر پهنه آب های نیلگون آن می درخشد. 
به گزارش ایرنا؛ شهرســتان قشــم شامل 
جزیره های قشم، هنگام و الرک با حدود 
150 هزار نفر جمعیــت از تنگه هرمز به 
موازات ســا حل استان هرمزگان به طول 
150 و عرض میانگین 11 کیلومتر در میان 
آب های خلیج فارس گسترده شده است .

کمک 730 میلیونی هالل احمر قشم به بیماران نیازمند 

  ســعیده دبیری نژاد – گروه شهرستان // سرپرست 
شهرداري بســتک از اجراي عملیات آسفالت خیابانها و 
کوچه هاي  شهر بستک با اعتباري بالغ بر 150 میلیارد 
ریال در ســال جاري خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا، 
سید حســین رضایي سرپرست شــهرداري با توجه به 
خاکي بودن شــمار زیادي از معابر شــهر و نیاز بیش از 
حد این معابر به آسفالت و رفاه حال شهروندان در رفت 
و آمدشان اظهار داشــت:60 هزار مترمربع آسفالت در 
معابر سطح شهر بســتک اجرایي خواهد شد که قرارداد 
آن با پیمانکار بســته شده و زیر سازي و آسفالت آن در 
حال انجام مي باشد.رضایي افزود: این 60 هزار مترمربع 
 آســفالت معابر با اعتباري بالغ بــر 150 میلیارد ریال 
مي باشد که 15 میلیارد ریال آن از محل بند)ز( تبصره یک 
قانون بودجه سال 1401 کل کشور )سازمان شهرداریها( 
مي باشــد و 12 میلیارد ریــال آن از محل قیر رایگان 
شرکت بازآفریني شهري) بافت فرسوده( و مابقي آن یعني 
 123 میلیارد ریال آن از منابع داخلي شــهرداري تامین 
مي گردد.سرپرست شهرداري بستک تاکید کرد:از زحمات 
و تالشــهاي اعضاي شوراي اسالمي شهر جهت مصوب 
نمودن این پروژه و پیگیري و تسریع در روند تخصیص 
قیر رایگان و اعتبارات این آســفالتها کمال قدرداني را 
دارم.گفتني اســت محالت بافت فرسوده شامل محالت: 
 شــهر جدید، میرزاآباد، بازار،اوزیها، کوشــاده و میري 
مي باشــد.الزم به ذکر مي باشــد قیر رایگان مربوط به 
سازمان شهرداریها در معابر غیر از محالت بافت فرسوده 
اجرا خواهد گردید و همچنین هزینه هاي عملیات اجرایي 
این آسفالت ها که از قیر رایگان مي باشد، از منابع داخلي 

شهرداري تامین مي گردد .

ن سند مالکیت    آگهی فقدا
نظر به اینکه شرکت پردیس دریایی هرمز به شناسه ملی 10800065285 به استناد دو فقره استشهادیه محلی در خصوص پالک 20887 و 20888 فرعی از 
3 اصلی و 2343 فرعی از 3 اصلی باقیمانده واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به نامش ثبت 

و سند مالکیت نامش به شرح ذیل صادر گردیده است : 
1_ ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 20887 فرعی از 3 اصلی در دفتر 377 صفحه 67 ذیل ثبت 67187 به نام شرکت پردیس دریایی هرمز 
ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 416901 سری الف/85 صادر گردیده است و برابر اسناد رهنی 40010 مورخ 1384/05/16 دفتر خانه 5 و 106503 

مورخ 1387/05/05 دفترخانه 8 بندرعباس در رهن بانک صادرات قرار دارد .
2_ ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 20888 فرعی از 3 اصلی در دفتر 377 صفحه 64 ذیل ثبت 67186 به نام شرکت پردیس دریایی هرمز ثبت 

و سند مالکیت به شماره چاپی 495343 سری الف / 85 صادر گردیده است و برابر اسناد رهنی 40010 مورخ 16 / 1384/05 دفترخانه 5 و 106506 مورخ 1387/05/05 دفترخانه 
8 بندرعباس در رهن بانک صادرات قرار دارد .

3_ ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 20889 فرعی از 3 اصلی در دفتر 376 صفحه 351 ذیل ثبت 67149 به نام شرکت پردیس دریایی هرمز ثبت و سند مالکیت به شماره 
چاپی 416903 سری الف/ 85 صادر گردیده است و برابر اسناد رهنی 40010 مورخ 16 /1384/05 دفترخانه 5 و 106504 مورخ 1387/05/05 دفترخانه 8 بندرعباس در رهن بانک 

صادرات قرار دارد .
4_ ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 2343 فرعی از 3 اصلی باقیمانده در دفتر 79 صفحه 232 ذیل ثبت 15869 به نام شرکت پردیس دریایی هرمز ثبت و سند مالکیت 
به شماره چاپی 416902 سری الف / 85 صادر گردیده است و برابر اسناد رهنی 40010 مورخ 1384/05/16 دفترخانه 5 و 106505 مورخ 1387/05/05 دفترخانه 8 بندرعباس در 

رهن بانک صادرات قرار دارد . 
که نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اند لذا باستناد ماده 120 آیین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسب به پالک 
مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود می باشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارئه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید 
بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . 

م/الف : 1401/265  - تاریخ انتشار : 1401/07/11
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بندرعباس

  

سیزدهمین  دبیر   // شهرســتان  گروه 
جشــنواره تئاتــر اســتانی بســیج 
 هرمــزگان از راهیابــی چهــار اثــر 
صحنه ای و ۶ اثر خیابانی به رقابت اصلی 

این جشنواره خبر داد. 
  رضا گلســتانی اظهار داشــت: 15 اثر 
صحنــه ای و 12 اثــر خیابانی در مرحله 
استانی  تئاتر  بازبینی سیزدهمین جشنواره 
بســیج هرمزگان شــرکت کردنــد که بر 
 اساس نظر هیات داوران بررسی چهار اثر 
صحنه ای و 6 اثر خیابانی دارای شــرایط 
 شرکت در رقابت اصلی جشنواره شدند.وی 
نمایش های »به خنده گندم به رویای آرد« 
به کارگردانی کمیل جعفری از جزیره قشم، 
»برنده« به کارگردانی ابوالقاسم احدیان از 
شهرستان میناب، »ناســور« به کارگردانی 

کوروش سلمانی از شهرستان بندرعباس و 
»شبیه عباس« به کارگردانی ابوذر رحیمی از 
جزیره قشم را آثار راه یافته در بخش نمایش 
صحنــه ای عنوان کرد.  دبیر ســیزدهمین 

جشنواره تئاتر استانی بسیج هرمزگان ادامه 
داد: نمایش های »تماس آخر« به کارگردانی 
محمد سلیمی از شهرستان میناب، »برخورد« 
به کارگردانی حبیب اهلل ناصری از شهرستان 

رودان، »کوچــه به کوچــه« به کارگردانی 
خالد رحیمی از شهرســتان میناب، »سایه 
به همســایه« به کارگردانی محدثه زارعی 
از شهرستان قشم، »ماهک« به کارگردانی 
علی رضا ولی زاده مقدم از شهرستان رودان 
و »مین« به کارگردانی مســلم جعفری از 
شهرســتان حاجی آباد را به عنوان آثار راه 
یافته در بخش نمایش خیابانی معرفی کرد.

به گزارش ایرنا؛ گلستانی اضافه کرد: بازبینی 
آثار سیزدهمین جشنواره تئاتر استانی بسیج 
هرمزگان را امید الماسی نیا، جعفر قاسمی و 
یاسین بهرامی داوری کرده اند.رقابت اصلی 
سیزدهمین جشــنواره تئاتر استانی بسیج 
هرمزگان از 18 تا 21 مهر 1401 در جزیره 

زیبای قشم برگزار می شود .

معرفی آثار راه یافته به سیزدهمین جشنواره تئاتر استانی بسیج هرمزگان

آغاز احداث 50 واحد مسکن روستایی 
گروه شهرســتان // رئیس پلیــس راهنمایی و مددجویان پارسیان

رانندگی فرماندهــی انتظامی کیش گفت: اعمال 
قانون خودروهای متخلف در این جزیره طی نیمه 

نخست امسال از ۲۴ درصد رشد داشته است.
   ســرهنگ مهدی توانگر اظهار کرد: نیمه نخســت 
امسال پلیس راهنمایی و رانندگی کیش خودروهای 
متخلــف را 103 هزار و 130 مــورد اعمال قانون 
کرده که در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته از 
24 درصد رشــد برخوردار اســت.وی با بیان اینکه 
عمده اعمال قانون خودروهای متخلف در این جزیره 
توسط دوربین های ترافیکی انجام شده است اضافه 
کرد: به منظور جلوگیری از تردد خودروهای متخلف 
با تخلفات حادثه ســاز  یک هزار و 232 خودرو و 
سه هزار و 190 موتور سیکلت توقیف و به پارکینگ 

انتقال شــده است .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
فرماندهی انتظامی کیش یادآور شد: سرعت و سبقت 
غیر مجاز و تغییر مسیر ناگهانی و  عدم رعایت حق 
تقدم از عمده تخلــف های رانندگی در این مدت در 
جزیره کیش است. توانگر افزود: تیم های محسوس 
و نامحسوس پلیس راهور کیش با حضور 24 ساعته 
 در حال انجــام ماموریت های ترافیکی هســتند و 
آموزش هــای روزانه، اهدای گل و دفترچه قانون به 
رانندگان قانونمند، آموزش از طریق فضای مجازی 
از اقدامات پیشگیرانه پلیس راهور است.وی  با بیان 
اینکه فرهنــگ ترافیک رانندگی کیش با اختالف در 
بهترین سطح در مقایسه با سایر نقاط کشور قرار داد، 
از کیشوندان خواســت: هر گونه تخلف راهنمایی و 

رانندگی را از طریق شماره 120 به پلیس راهور اعالم 
کنند و با همــکاری و همیاری پلیس، گامی مهم در 
حفظ فرهنگ ترافیک جزیره کیش بر می دارند.حرکت 
خودروها برابر با سرعت اعالمی تابلوهای نصب شده، 
اجبار استفاده از کمربند ایمنی برای تمام سرنشین ها، 
استفاده از چراغ راهنما قبل از رسیدن به میدان، ایست 
کامل خودرو در زمان عبور عابر پیاده، رانندگی بین 
خطوط، استفاده از راهنما برای تغییر حرکت از یک 
خط به خط دیگر از جمله قوانین راهنمایی و رانندگی 
در کیش اســت.به گزارش ایرنا؛ رعایت تمام قوانین 
راهنمایی و رانندگی در جزیره کیش اجباری بوده و 
در صورت بروز تخلف، جرایم به صورت مکانیزه با 

استفاده از دوربین های سطح معابر ثبت می شود.

رشد 24 درصدی اعمال قانون خودروهای متخلف در کیش 

ســعیده دبیری نژاد – گروه شهرســتان // 
احداث ۵۰ واحد مسکن روستایی مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد با اعتباری بالغ بر ۱۰ 

میلیارد تومان در پارسیان آغاز شد.
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ آیین کلنگ زنی 50 
واحد مسکن مددجویان پارسیان با حضور معاون 
اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور، مدیرکل 
کمیته امداد استان هرمزگان، امام جمعه پارسیان، 
فرماندار و سایر مسئولین در شهرستان پارسیان 
برگزار شد.جلیل تراهی، مدیرکل کمیته امداد استان 
هرمزگان در این آیین با اشاره به اینکه زیربنای هر 

واحد مسکن 50 مترمربع می باشد، افزود: برای 
احداث این 50 واحد مسکن روستایی اعتباری 
بالغ بر 10 میلیارد تومان اختصاص داده شده است 
که امیدواریم تا پایان خرداد ماه 1402 احداث و به 
خانواده های تحت حمایت این نهاد در شهرستان 
پارسیان تحویل گردد.مدیرکل کمیته امداد استان 
هرمزگان ادامه داد: این تعداد واحدهای مسکن از 
سهیمه تفاهم نامه 40 هزار واحد مسکن روستایی 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد کشور فی 
مابین کمیته امداد، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن 

می باشد .

اصالحیه آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی ) ارزیابی کیفی(

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی گازرسانی به شهرهای لنگه و کنگ را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید : 

1. اصالحیه : موضوع و شرایط شرکت در مناقصه اصالح گردید .2. موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای حدود 19 کیلومتر خطوط تغذیه ، 
262 کیلومتر شبکه توزیع و نصب 11000 انشعاب پلی اتیلن جهت گازرسانی به شهرهای بندرلنگه و بندرکنگ

 3. مدت قرارداد : 540 روز تقویمی4. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت های الف : بندرعباس- بلوار گاز- شهرک فجر – شرکت گاز استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن 07632197236 

5. مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
6. مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حداقل 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان

7. به این مناقصه پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه تعلق می گیرد .
8. به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت  استفاده می گردد .

9. حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه : رتبه سه نفت و گاز یا دو تاسیسات و تجهیزات و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی .  ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد اســتعالم ارزیابی کیفی تا ارسال 
دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در فراخوان محقق سازند . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .
روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

فراخوان شماره : 2001092421000018
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان هرمزگان
)سهامی خاص(

نوبت اول : 1401/07/11
►نوبت دوم : 1401/07/12

نوبت اول

مفقودی

 سند مالکیت خودرو سواری استیشن تویوتا تیپ پرادو پالک 44988  شخصی قشم
 مالک : علیرضا صمدی شماره شاسی خودرو 5097208 شماره موتور 5453102 

  مدل 2007 رنگ : سفید مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

سرپرست شهرداري بستک خبر داد
آسفالت6۰ هزار متر مربع

از کوچه ها و معابر سطح شهر بستک 

►

شناسه آگهی : 1386086
قوه قضائیه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

  گروه سالمت // صبحانه مهم ترین وعده 
است، خوردن یک صبحانه  روز  غذایی 
مغذی می تواند به نوجوان کمک کند تا 
تغذیه بهتــر و حتی عملکرد بهتری در 

مدرسه داشته باشد.
  صبحانه مهم ترین وعده غذایی روز است، 
اما بسیاری از کودکان و نوجوانان هر روز 
وعده غذایی صبح را از دســت می دهند. 
خوردن یــک صبحانه مغذی می تواند به 
نوجــوان کمک کند تا تغذیه بهتر و حتی 
عملکرد بهتری در مدرســه داشته باشد.
بر اســاس اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشــت، در ادامه برخی دالیل 
برای اهمیت مصرف صبحانه در نوجوانان 

مطرح شده است:

- انــرژی: صبحانه در کنــار خواب و 
ورزش، یکی از بهترین راه ها برای تامین 
مجدد انرژی است. این یک فرصت عالی 
برای دریافت کربوهیدرات های سرشــار 
از انرژی همچــون مواد غذایی مانند نان 
سبوس دار اســت. با استفاده از ترکیبات 
پروتئینــی و کربوهیدرات هایی مانند نان 
و پنیر، غالت ســبوس دار با شیر یا مغز 
دانه هــا یا کره بادام زمینــی، صبحانه ای 
مقوی و پر انرژی دریافت کنید. صبحانه 
یک راه ایده آل برای تقویت انرژی است و 

بنابراین نوجوانان در کالس درس خواب 
نمی روند.

- افزایش تمرکز: مطالعات نشان می دهد 
که خوردن یک صبحانه مغذی باعث بهبود 
عملکرد مغز - به ویژه حافظه و یادگیری 
می شــود. این امر برای یادگیری دانش 
جدید و اســتفاده بعدی از آن برای یک 

امتحان بزرگ ضروری است.
- نمرات بهتر: تحقیقات نشــان می دهد 
نوجوانانی که صبحانه می خورند عملکرد 
تحصیلی بهتــری دارند. محققان معتقدند 

هســتند که صبحانه مواد مغذی ضروری 
برای سیستم عصبی را برای تقویت قدرت 
مغز تامین می کند. همچین صبحانه خوردن، 
گرســنگی را کاهش می دهــد. نخوردن 
صبحانه می تواند باعث حواس پرتی شود 
و عملکرد تحصیلی، رفتار و عزت نفس 

را مختل کند.
- انتخاب های سالم: کسانی که صبحانه 
می خورند، تمایل دارند غذای سالم تری را 
در طول روز انتخاب کنند که می تواند بر 
سالمت طوالنی مدت تأثیر مثبت بگذارد.

صبح را به ویژه در پاییز و زمستان، با یک 
کاسه دلپذیر عدسی گرم یا نان و چای و 
پنیر آغاز کنید. کودکان تان را به خوردن 
صبحانه تشویق کنید، اگرچه ممکن است 

زمان بر باشــد، اما کمک به نوجوان شما 
بــرای خوردن صبحانه مغــذی، عادات 
غذایی ســالم را ایجاد می کند که تا آخر 

عمر ادامه دارد .

فروردین :چرا دانش آموزان باید حتما صبحانه بخورند؟
اگر فکر مــی کنید که قدرت دارید، حال آن که 
هنوز آن را به دســت نیاورده اید، ممکن است 
دچار انبوهی از مشــکالت شوید. شاید امروز 
چرخ زندگی تان را به سمت و ســویی ببرید که با احساس 
پیــش می رود و نه با عقل. ســعی کنید بــا توجه به حقایق 
تصمیم بگیرید. پس اگر می خواهید که ســر موقع به مقصد 

مورد نظرتان برسید باید احساسی تصمیم نگیرید .
   اردیبهشت :

وقتی که تصمیم تان را گرفتید دیگر نمی شــود 
مســیر شــما را به راحتی تغییر داد. متاســفانه 
امروز عقالنی ترین راهکارها ممکن اســت به 
 کارتان نیاید. باید با فکر باز پیش بروید تا کسی پیدا شود که 
بتواند در این مســیر دیدگاه شــما را به شکل مثبت درآورد. 
 هوشمندانه ترین کاری که اکنون از شما ساخته است گوش کردن به 
حرف های دیگران است. بدانید که همیشه جا برای بهتر شدن 

و پیشرفت کردن هست .
  خرداد :

امروز به شــدت بر این باور هســتید که باید به 
مســیر خودتان بروید، اما بد نیست که کمی هم 
به انتظارات دیگران توجه کنید. به شــما توصیه 
می شــود که در برابر برنامه های دیگــران مقاومت نکنید، 
 چون این کار فقط وقت تلف کردن اســت. خوشبختانه اکنون 
می توانید بهترین مســیر را در پیش بگیرید، چون می توانید 
بــه طرز کارآمدی به عقل تان رجوع کنید. چیزی که در حال 
حاضر اهمیت دارد این است که درست عمل کنید، نه این که 

فقط مستقل باشید.
   تیر :

امروز باید نیازها و خواســته های دیگران را در 
نظر بگیرید، حتی اگر چیزی که می خواهند برای 
شما ناراحت کننده اســت. اکنون می ترسید که 
در معرض آســیب قرار بگیرید، به همین خاطر ممکن است 
بخواهید که بین خودتان و دیگران دیوار بکشــید. حتی اگر 
نتوانســتید با نقطه نظرات اطرافیان تان کنار بیایید، به شــما 

توصیه می شود که مصالحه کنید .
    مرداد :

امروز توجه چندانی بــه کارآمدی اقدامات تان 
در محل کار ندارید و چیزی که برای شــما مهم 
است خوشحالی خودتان است. تمرکز کردن روی 
کاری که انجام می دهید به کارآمدی شــما کمک می کند، اما 
اگر شاد هم باشید کارآمدی تان دو چندان خواهد شد. به شما 
توصیه می شود که مســیر احساس تان را در پیش بگیرید تا 

بتوانید در این مسیر چیزهای جدید یاد بگیرید .
 شهریور :

امروز می دانید که در محل کار باید چه اقداماتی 
را در پیش بگیرید، البته شــاید در ابتدای مسیر 
احساس آشفتگی به شما دست دهد. اگر متوجه 
شوید که راهکار شــما با آن چه الزم است همخوانی ندارد 
ممکن است متعجب شوید. یادتان باشد که باید دیر یا زود به 
تعهدات تان عمل کنید، پس هر چه زودتر دست به کار شوید 

تا در انتهای مسیر زمانی هم برای خودتان باقی بماند .
  مهر :

امروز ممکن است متوجه شوید که خواسته های 
شــما با انتظارات اطرافیان تان در منزل متفاوت 
است. اما این دلیل نمی شود که از زیر بار وظایفی 
که دارید شــانه خالی کنید. از این رو به شما توصیه می شود 
که در برابر چیزهایی که اجتناب ناپذیر هســتند نایستید. البته 
نه این که به خواســته های خودتان و لذت هایی که دوست 
دارید توجه نکنید. هر وقت وظایف تان را به انجام رســاندید 

می توانید خوش بگذرانید .
   آبان :

امــروز ممکن اســت به یک ماجرای به شــدت 
احساسی کشیده شوید، به همین خاطر دیگر وقتی 
باقی نمی ماند که به خودتان و معنویات بپردازید. 
 بودن در جمع دیگران شــاید اولویت اول شــما نباشــد، اما 
می توانید از گفتگوهای ســازنده ی جمعی بهره ببرید. از این 
فرصت اســتفاده کنید تا افق های دیدتان را گسترش دهید و 

احساسات تان را پردازش کنید .
  آذر :

امروز ممکن است مجبور شــوید که در مقابل 
قدرت جمع بایســتید، چون نقشه های شما با 
بقیه ی اعضای گروه فرق دارد. متاسفانه ممکن 
است که دوســتان و همکاران تان بخواهند آسان ترین مسیر 
را انتخــاب کنند. آن ها نمی توانند درک کنند که چرا شــما 
 این قدر به باورهای تان چســبیده اید و پافشاری می کنید. 
درست اســت که می خواهید همه چیز عالی و ایده آل پیش 
برود، اما به شما توصیه می شــود که نقاط مشترک بحث را 

هم ببینید .
  دی :

امروز به شــدت تمایل دارید کــه به اهداف تان 
دست پیدا کنید، اما این اشتیاق شما ممکن است 
جلوی کارآمدی تــان را بگیرد. اکنون که ماه به 
نشانه ی شما بازگشته ممکن است بخواهید یک کار کوچک 
 را به یک پــروژه ی بزرگ تبدیل کنید. اما به شــما توصیه 
می شود که برای خودتان مشغله ی اضافه درست نکنید. اگر 

می خواهید که موفق شوید باید کارآمد حرکت کنید .
 بهمن :

رویاهای امروز شــما چیزی مثــل رمان های 
علمی تخیلی است که هیچ ربطی به واقعیت های 
موجود ندارد. شاید همین رویاها چیزی از آینده 

را به شما نشان دهند.
   به جای این که بخواهید جلوی آن ها را بگیرید، به شــما 
توصیه می شــود کــه بگذارید افکارتان در جریان باشــند. 
بگذارید رویاهای تان آزادانه بیایند و بروند تا ناخودآگاه تان 

گنج های درون را بر شما آشکار کند .
 اسفند : 

امروز از اعتماد به نفس باالیی برخوردار هستید و 
به نقشه های تان اطمینان کامل دارید. اگر دیگران 
با شــما مخالفت کنند، شما بیشتر مصمم خواهید 
شــد که موضع تان را به آن ها ثابت کنید. فکر یک آینده ی 

نامطمئن شما را می ترساند. 
  ســعی کنید با حقایق روبرو شوید، حتی اگر ناراحت کننده 
بودند. بهترین راهکار این اســت که صادق باشید، به ویژه با 

خودتان .

گروه ســالمت // کنتــرل رنگ لب ها، ناخن هــا و چهره یکی 
از موضوعــات مهم در حوزه پزشــکی اســت و کادر درمان از 
رنگ پریدگی یا تغییر رنگ لب ها و ناخن ها، بســیاری از عالئم 
حیاتی را حین عمل جراحی متوجه می شــوند اما پوشیده شدن 
ناخن با الیه ضخیمی از مواد کاشت ناخن یا رنگ الک و همین طور 
پوشاندن چهره با کرم پودرهای رنگی و تغییر رنگ لب ها با رژ لب 
می تواند در صورت بروز شرایط اضطراری هنگام عمل سزارین، 

حتی جان فرد را با مخاطره مواجه کند.
  »الکچری بازی هــای زایمان و اتاق عمل انگار پایانی ندارد. 
ماجرا از تزئینات اتاق زایمان،  جشن تعیین جنسیت، جشن تولد 
و جشن های این چنینی گذشته و به آرایش اتاق زایمان کشیده 
اســت! تا جایی که برخی از مادرانی که می خواهند صاحب 
فرزند شوند، برای آنکه در فیلمبرداری اتاق  زایمان زیباتر باشند 
به حضور در آرایشگاه و کارهایی همچون کاشت ناخن اقدام 
می کنند. اتفاقی که نه فقط به واســطه مواد شیمیایی موجود در 
الک و مواد کاشت ناخن می تواند به سالمت خود و نوزادشان 
آسیب بزند، بلکه حتی می تواند خطرات جانی برای مادر در پی 
داشته باشد؛ چرا که یکی از راه های تشخیص وضعیت اکسیژن و 
سالمت مادر در اتاق زایمان رنگ ناخن هاست . فردی که ناخن 
کاشته باشد اگر دچار کمبود اکسیژن شود پزشک نمی تواند این 
مشکل را تشخیص دهد و به موقع برایش اقدام کند.مدهای زائد و 
تجمل گرایی های بیهوده،  زندگی را برای مردم سخت کرده است. 
در این میان شبکه های اجتماعی و فضای مجازی نقشی بسیار 
تاثیرگذار در گسترش و ترویج این مدل های عجیب و غریب 
دارند. وقتی یک اینفلوئنسر یا بالگر در طول مدت بارداری و 
زایمان از انواع و اقسام الکچری بازی هایش فیلم گرفته و آن را 
با دنبال کنندگان به اشتراک می گذارد تا برای برندهایی خاص 
تبلیغ کند و درآمدهای میلیونی کسب کند، رفته رفته مراسم هایی 
همچون جشــن تعیین جنســیت، تزئین اتاق عمل و زایمان، 
فیلمبرداری در اتاق زایمان و جشن های مرتبط با این مسائل 
هم به یکی از ضروریات تبدیل می شود. جشن ها، مراسم ها و 
تزئیناتی که نه فقط هیچ تاثیری در زندگی و خوشبختی پدر و 
مادر و فرزند آنها ندارد، بلکه گاهی وقت ها می تواند دردسرساز 
هم باشــد؛ درست مانند آنچه جسته و گریخته از آرایش اتاق 
زایمان و کاشت ناخن مادران باردار به گوش می رسد و موجب 
شده تا دردســرهایی برای کادر پزشکی در اتاق عمل و خود 

مادران به  وجود بیاید.
  اضافه شدن یک دغدغه جدید برای مادران باردار

  تجمل گرایی در مسأله بارداری و زایمان حاال دیگر مساله ای 
برای مــادران جوان شــده و در کنار دغدغه بــرای تدارک 
سیســمونی و جشن های مرتبط با آن باید به فکر آرایش اتاق 
زایمان هم باشند تا در فیلم زایمان خوش بدرخشند. این کارها 
در حالی اتفاق می افتد که کنترل رنگ لب ها، ناخن ها و چهره 
یکی از موضوعات مهم در حوزه پزشکی است و کادر درمان از 
رنگ پریدگی یا تغییر رنگ لب ها و ناخن ها، بسیاری از عالئم 
حیاتی را حین عمل جراحی متوجه می شوند اما پوشیده شدن 
ناخــن با الیه ضخیمی از مواد کاشــت ناخن یا رنگ الک و 
همین طور پوشاندن چهره با کرم پودرهای رنگی و تغییر رنگ 
لب ها با رژ لب می تواند در صورت بروز شــرایط اضطراری 
هنگام عمل سزارین، حتی جان فرد را با مخاطره مواجه کند. 

همچنین مواد شیمیایی موجود در رنگ ها و دکلره ها می تواند 
حتی به جنین آسیب بزند و پزشکان توصیه جدی دارند مادران 
باردار در ایام بارداری و به خصوص ســه  - چهار ماه ابتدایی 

بارداری از انجام چنین رفتارهایی پرهیز کنند.
  عوارض آرایش و زیبایی بارداری

   در زمان حاملگی نه تنها مواد مضر شیمیایی موجود در مواد 
کاشت ناخن بلکه درگیری اطراف ناخن نیز می تواند برای زنان 
باردار خطرناک باشد. حساس شــدن پوست و ناخن به مواد 
شیمیایی یا عفونی شدن حاشــیه  ناخن از بارزترین عوارض 
کاشــت ناخن اســت. این عوارض می تواند برای جنین نیز 
خطرآفرین باشد. موقع کاشــت ناخن بوی بد و آزاردهنده ای 
در محیط پخش می شود که نه تنها برای زنان باردار بلکه برای 
هر کسی می تواند ناخوشایند باشــد. از طرفی ظاهر ناخن ها 
می تواند به پزشکان در بررسی حال عمومی هنگام بیهوشی و 

واکنش های حساسیتی کمک کند.
  خطر جانی کاشت ناخن برای مادران

   نرگــس توکلی، متخصص زنان و زایمــان، درباره خطرات 
احتمالی آرایش مادر و کاشت ناخن در اتاق زایمان می گوید: 
»درباره رنگ و کارهایی از این قبیل  مادران باردار باید توجه 
داشــته باشند که مواد شیمیایی موجود در این اقدامات زیبایی 
می تواند منجر به بروز آسیب هایی برای جنین شود. در رابطه 
با کاشــت ناخن هم ما احتیاج داریم رنگ ناخن های بیمار را 
با دستگاه پالس اکسی متر ببینیم، یکی از جاهایی که ما خیلی 
راحت می توانیم ببینیم بیمار با اشــباع اکسیژن مواجه است، 
آبی شدن رنگ ناخن است. البته راه های دیگری هم وجود دارد 
اما یکی از بهترین و دم دســت ترین راهکار، کنترل رنگ ناخن 
است. از سوی دیگر این الک هایی که می زنند اگر دارای مواد 
فلزی باشد، خیلی وقت ها حین عمل جراحی برای ما و بیمار 
دردســر درست می کند و اگر مجبور شویم بیمار را به ام آرآی 
ببریم یا از وسایل الکتریکی مثل کوتر استفاده  کنیم، دردسرساز 

می شود.«
  او تاکیــد می کند: »من خودم به بیمــارم اجازه نمی دهم که 
کاشت ناخن یا مواردی از این دست داشته باشد.« این پزشک 
متخصص معتقد است فراتر از اینکه در اتاق عمل ممکن است 
برای مادر مشکالتی پیش بیاورد، باید در نظر گرفت این مادر 
بعد از زایمان می خواهد بچه شــیر بدهد و زیر این ناخن ها و 
رنگ ها پر از میکروارگانیسم هاســت کــه می تواند برای بچه 
خطرناک باشــد. به گزارش جام جم ؛ صرف  نظر از مضراتی 
که کاشت ناخن برای مادران باردار و شیرده دارد، افراد عادی 
هم با کاشت مداوم ناخن، خودشان را در معرض انواع و اقسام 
بیماری های پوستی و قارچی ناخن قرار می دهند. کاشت ناخن 
در مدت زمان طوالنی باعث تغییر شکل ظاهری و در نهایت 
منجر به نابودی ریشه ناخن برای همیشه می شود. عفونت های 
قارچی مهم ترین چالشی است که کاشت ناخن می تواند روی 
افراد به ارمغان بیاورد. در کاشت ناخن از چسب های مخصوصی 
استفاده می شود که باعث تغییر بافت ناخن، پوسته پوسته شدن 
سطح ناخن و عفونت های قارچی می شود. خالصه اینکه کاشت 
ناخن از نظر بهداشتی و علمی مورد تایید پزشکان نیست و در 
صورت عوارض کاشت ناخن باید در مدت زمان طوالنی تقریبا 

به  مدت یک  سال به درمان ناخن ها بپردازیم.«

ناخن بکارید و مرگ درو کنید!

گروه سالمت // اگرچه فرضیه هایی در مورد عارضه 
»کووید طوالنی« مطرح است اما این شکل از بیماری 

کووید ۱۹ هنوز ناشناخته است. 
  از زمان آغاز پاندمــی کرونا تاکنون میلیون ها نفر در 
سراسر جهان دچار عارضه کووید طوالنی شده اند با این 
وجود اطالعــات محدودی در مورد این بیماری وجود 
دارد. اگرچه متخصصــان فرضیه های متعددی را برای 
چرایی بروز آن مطرح کرده اند.برآورد شده است که بین 
10 تا 20 درصد افراد آلوده به کروناویروس دچار عالئم 
کووید طوالنی بوده اند که بیشتر شامل نشانه هایی همچون 

احساس خستگی، تنگی نفس و مه مغزی پس از بهبودی 
است.موسسه سنجش و ارزیابی ســالمت در ایاالت 
متحده تخمین زده است که نزدیک به 145 میلیون نفر در 
جهان حداقل یکی از این عالئم را در سال های 2020 و 
2021 داشته اند. تنها در اروپا، 17 میلیون نفر حداقل سه 
ماه پس از ابتال به کووید-19 عالئمی از عارضه کووید 
طوالنی را داشته اند.»هانس کلوگه«، مدیر دفتر اروپایی 
ســازمان جهانی بهداشت )WHO( گفته است که این 
میلیون ها نفر نمی توانند در سکوت به عارضه ای که از آن 
رنج می برند، ادامه دهند و به همین دلیل ضرورت دارد تا 
جهان هر چه سریعتر به اطالعات بیشتری در مورد این 
بیماری دست پیدا کند.متخصصان در تالش هستند تا به 
جزئیات بیشتری در مورد عارضه کووید طوالنی دست 
پیدا کنند اما طیف گسترده ای از عالئم، این بررسی ها را 
با چالش مواجه کرده است.طبق اعالم کالج دانشگاهی 
لندن، تاکنون بیش از 200 نشانه مختلف از این عارضه 
شناسایی شده است.هماهنگ کننده کووید طوالنی در 
آژانس تحقیقات بیماری های عفونی نوظهور فرانســه 
گفت: عالئمی که به طور خاص مربوط به این عارضه 
باشد، وجود ندارد اما این بیماری، ویژگی های منحصر 

بفردی دارد که در نوسان است.به گفته متخصصان، این 
موضوع مشخص است افرادی که به نوع شدید بیماری 
مبتال شــده و به بستری شــدن در بیمارستان نیاز پیدا 
کرده اند بیشــتر احتمال دارد به عارضه کووید طوالنی 
مبتال شوند.متخصصان در بررسی های خود چندین سرنخ 
را دنبال می کنند تا مشــخص شود چه عاملی در بروز 
عارضه کووید طوالنی موثر است. نتایج مطالعه ای که ماه 
سپتامبر در مجله بیماری های عفونی منتشر شد، نشان 
داد که پروتئین سنبله کرونا تا یک سال پس از ابتال در 
 بدن بیماران وجود دارد. به گفته متخصصان، این نشان 
می دهد که مخازن ویروسی ممکن است در بدن برخی 
افراد باقی بماند و باعث بــروز التهاب و عالئم کووید 
شود.یک فرضیه مطرح دیگر این است که بافت آسیب 
دیده ناشــی از کووید شــدید، موجب اختالل طوالنی 
در سیستم ایمنی می شود.همچنین در فرضیه دیگر این 
موضوع مطرح است که عفونت اولیه موجب شکل گیری 
لخته های خونی میشود که ممکن است با عالئم کووید 
طوالنی مرتبط باشد.به گزارش فرانس 24، به رغم وجود 
این فرضیه ها متخصصان می گویند که برای تایید هیچ یک 

از آنها هنوز داده ها و اطالعات کافی وجود ندارد.

»کووید طوالنی« همچنان یک عارضه ناشناخته است

درمان فشار خون و کاهش کلسترول با این میوه پاییزی خوشمزه
گروه ســالمت // انار میوه پاییزی که به 
سبب داشــتن خواص متعدد تضمینی 

برای حفظ سالمتی بدن است.
  میــوه انــار فواید پزشــکی و درمانی 
بســیاری دارد؛ به گونه ای که براســاس 
تحقیقات منتشر شده در مجله پژوهش های 
 AdvAnced BiOmedicAl( پیشرفته 
ReseARcH( به جلوگیــری از ابتال به 

بسیاری از بیماری ها و یا درمان آن مانند 
افزایش فشــار خون، افزایش کلسترول، 
استرس اکسیداتیو که باعث پیری سلول ها 
و ســرطان می شــود، افزایش قند خود، 

فعالیت های التهابی و... کمک می کند.
*  فوایــد انــار در درمان ســرطان و 

جلوگیری از پیری
  ثابت شــده است که برخی ترکیبات انار 
مانند پلی فنول ها تاثیرات ضد اکسیداتیو، 
التهابــی و ســرطانی دارنــد و آب انار، 
رادیکال های آزاد که عامل پیری سلول ها 
و سرطان است را کاهش می دهد. کما اینکه 
عصاره آن نیز مانع رشــد سلول ها شده و 
مرگ سلول ها را تشــدید می کند که این 

بیانگر تاثیرات ضد سرطانی آن است.
*  درمان فشار خون و بیماری های قلبی 

با انار
  انار یک غذای سرشار از آنتی اکسیدهای 
قوی و موادی بســیار مفید برای سالمتی 
اسید  آنتوســیانین ها،  فالونوئیدها،  مانند 
پونیــک، االژیتانین هــا و ســایر موادی 
که دارای خواص ضد ویروســی، فشــار 
خــون باال و ضد التهاب اســت.همچنین 
می توان از انار برای پیشــگیری و درمان 
 بسیاری از سرطان ها، بیماری های قلبی، 
عــروق خونی، پوکی اســتخوان، التهاب 

التیام  مفاصل، 
ها،  زخم 

دســتگاه 
دیگر  و  تناسلی 

بیماری ها استفاده کرد.
*  از درمــان دیابت و گرفتگی رگ ها تا 

سالمت کبد با انار
    براســاس یــک تحقیق کــه در مجله 
 OncOlOgy( رفیــوز  آنکولــوژی 
RevieWs( منتشر شده است پلی فنول 

موجود در انار تاثیر ضد ســرطانی بسیار 
قوی به ویژه برای ســرطان سینه، ریه و 
دهانه رحم دارد. طبق داده ها انار همچنین 
برای التهابات، گرفتگی رگ ها، مرض قند، 

حفاظت از کبد و اکسیداتیو مفید است.
* از کاهش کلسترول تا درمان افسردگی 

با انار
    انار همچنین ســطح کلسترول خون را 
کاهش داده و خطــر ابتال به بیماری های 
قلبی را کم می کند؛ چراکه حاوی مقادیری 
آنتی اکســیداتیو اســت که به جلوگیری 
از تجمــع پالکت ها و فشــار خون کمک 
می کند همچنین انار درد الهتابات مفصلی 

که کهنساالن از 
رنج  آن 

را  می برد 
کاهش می دهد.

فواید انار تنها به سالمت 
جســم محدود نبوده و برای سالمت روان 
نیز مفید اســت؛ خاصیت ضد افسردگی 
دارد و بر عملکرد مغز و احساس ناامیدی 

تاثیرگذاری مثبت دارد.
*  تاثیر آب انار بر زنان باردار

  مواد غذایی مفید بســیاری برای دوران 
بارداری وجــود دارد، اما انــار میوه ای 
 اســت که بــرای ایــن دوران خاصیت 
خارق العاده دارد؛ به گونه ای که هم برای 
مادر و هم برای جنین بســیار مفید است 
و طبق پژوهشــی که پژوهشــگران در 
بیمارســتان بریگهام انجام داده اند اگر زن 
باردار روزی یک لیوان آب انار بنوشد به 
فرآیند رشد مغز جنین و شبکه سازی میان 
سلول های مغز کودک کمک می کند البته که 
انار درمان هیچ بیماری یا جایگزین نسخه 
پزشک نیســت و تنها مفید و کمک کننده 

برای درمان بیماری هاست .

کدام نوع قهوه خطر مرگ زودرس را کاهش می دهد؟
گروه سالمت //  مطالعه جدیدی که در مجله اروپایی 
قلب  و عروق منتشر شده است نشان می دهد که 
نوشیدن دو تا سه فنجان قهوه در روز ممکن است 
عمر شما را افزایش دهد؛ این یافته ها در مورد قهوه 

فوری، آسیاب شده و بدون کافئین است. 
  به نقل از ارث، پروفســور پیتر کیســتلر از استرالیا 
و محقق این تحقیــق گفت: در ایــن مطالعه، قهوه 
آسیاب شده، فوری و بدون کافئین با کاهش مشابهی 
در بروز بیماری های قلبی و عروقی و مرگ ناشی از 
بیماری های قلبی  و عروقی یا هر علت مرگی مرتبط 
بود.نتایج نشان می دهد که مصرف کم تا متوسط قهوه 
آسیاب شده، فوری و بدون کافئین باید بخشی از یک 
سبک زندگی ســالم در نظر گرفته شود.محققان از 
داده های بیوبانک انگلستان برای بررسی ارتباط بین 
قهوه و آریتمی، بیماری های قلبی  و عروقی و مرگ در 
449 هزار و 563 فرد بین 40 تا 69 سال استفاده کردند. 
میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 58 سال 
بود که 55.3 درصد آنها زن بودند.از شرکت کنندگان در 
این مطالعه سوال شد که معموال قهوه فوری، آسیاب 
شــده یا بدون کافئین می نوشند یا خیر. سپس آنها را 
در 6 دسته مصرفی از صفر تا بیش از پنج فنجان در 
روز گروه بندی کردند.داده ها نشان داد که 198 هزار و 

62 نفر )44.1 درصد( از شرکت کنندگان قهوه فوری، 
82 هزار و 575 نفر )18.4 درصد( قهوه آسیاب شده و 
68 هزار و 416 نفر )15.2 درصد( قهوه بدون کافئین 
نوشیدند. تجزیه وتحلیل همچنین شامل 100 هزار و 
510 نفر )22.4 درصد( به عنوان گروه کنترل بود. سن، 
جنس، قومیت و مسائل مختلف سالمت در این مطالعه 
کنترل شد.به طور کلی، 6.2 درصد از شرکت کنندگان 
قبل از پیگیری فــوت کردند و 9.6 درصد با بیماری 
قلبی  و عروقی تشخیص داده شدند؛ میانگین پیگیری 
12.5 سال بود.نشان داده شده است که مصرف انواع 
قهوه احتمــال مرگ را به هر دلیلی کاهش می دهد و 
مصرف دو تا سه فنجان قهوه بسیار موثر است.مصرف 
روزانه دو تا سه فنجان قهوه بدون کافئین، آسیاب شده 
و قهوه فوری با خطر مرگ زودرس کمتری به ترتیب 
14، 27 و 11 درصد در ارتباط بود.پروفسور کیستلر 
گفت: کافئین شناخته شده ترین ترکیب در قهوه است اما 
این نوشیدنی حاوی بیش از 100 جزء فعال بیولوژیکی 
است. این احتمال وجود دارد که ترکیبات بدون کافئین 
مسئول روابط مثبت مشاهده شده بین نوشیدن قهوه، 
بیماری های قلبی و بقا باشند.یافته های ما نشان می دهد 
که نوشیدن مقادیر متوسطی از انواع قهوه به عنوان یک 

رفتار سالم برای قلب شناخته می شود.
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انجام شد.

   بعد از دوسال که مهر ماه و سال تحصیلی به صورت 

مجازی آغاز شد، امســال دانش آموزان با حضور در 
مدارس حال و هوای دیگری به این ماه دادند. شــوق 
و اشــتیاق دانش آموزان برای حضور در کالس درس 
قابل توصیف نیست. حضور دانش آموزان با استقبال گرم 
معلمان و مسئولین مدارس، زیبایی این ماه را بیشتر کرد.

 تحصیــل و علم آموختن یکی از مهمترین کارهایی 
که دانش آموزان باید انجام دهند و در این زمینه باید 
موانعی که بر ســر راه آنها وجود دارد برطرف شود. 
برخــی از دانش آموزان به دلیل نداشــتن امکانات 
و لــوازم تحصیل، از علم آمــوزی و دانش اندوزی 
 بــاز می ماند. بــه همین دلیل باید افــراد ادارات و
 ارگان ها و نهادهای مختلفی که در کشور وجود دارند 
 دست به دست هم دهند تا این موانع برطرف شود و 
دانش آموزان بتوانند به راحتی به تحصیل بپردازند. 
برخی از دانش آموزانی که از قشــر ضعیف جامعه 
هســتند به دلیل نداشتن امکانات تحصیلی از جمله 
لــوازم التحریــر از تحصیل باز می مانــد اما برخی 
نهادها هســتند که در این راه قدم برداشته و اسباب 
و لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان را برای آنها 
مهیا می کنند تا بتوانند کسب علم نمایند. یکی از این 
نهادها، بانک سپه است که طی سال های اخیر نشان 
داده اســت که تحصیل دانش آموزان برای آنها بسیار 
مهم اســت. این موضوع با ساخت مدارس در نقاط 
مختلف کشور خود را نشــان داده و حتی در زمان 

شیوع ویروس کرونا با اهدای تبلت و گوشی هوشمند 
به دانش آموزان، زمینه علم آموزی آنها را فراهم کرده 
بود و اینک و در سال تحصیلی جدید نیز این بانک با 
اهدای لوازم التحریر به سه هزار دانش آموز در نقاط 
مختلف اســتان هرمزگان، زمینه کسب علم را برای 
آنها فراهم نموده است. مدیر شعب بانک سپه منطقه 
هرمزگان در این زمینه گفت: تحصیل و علم آموزی 
دانش آموزان، یکی از مهم ترین مواردی است که برای 
مسئوالن بانک سپه مطرح بوده است. مصطفی معلمی 
افزود: دانش آموزان آینده سازان این کشور هستند و 
باید موانع و مشــکالتی که در راه علم آموزی آنها 
وجود دارد برطرف شود تا آنها بتوانند بدون دغدغه 

به تحصیل بپردازند. 
  معلمی خاطرنشــان کرد: برخــی از خانواده های 
هرمزگانــی به دلیــل محرومیــت، توانایی خرید 
لــوازم التحریر بــرای فرزندان خــود را ندارند به 
 همین دلیــل بانک ســپه وظیفه خود دانســته که 
لوازم التحریر مورد نیاز ایــن دانش آموزان را تهیه 
نماید. وی عنوان کرد: ســه هزار بسته لوازم التحریر 

برای دانش آموزان مناطق محروم در شــرق و مرکز 
اســتان تهیه و به آنها اهدا شد. معلمی بیان کرد: این 
تعداد بســته لوازم التحریر در 250 مدرسه روستایی 
استان در شرق و مرکز استان بین دانش آموزان توسط 
بانک سپه منطقه هرمزگان توزیع شد. وی خاطرنشان 
کرد: ارزش هر بســته لوازم التحریر دو میلیون ریال 
می باشد که به این دانش آموزان اهدا شد. معلمی عنوان 
کرد: امیدواریم با این کار در جهت کمک به تحصیل 
دانش آموزان قدم برداشــته و این دانش آموزان در 

آینده کشور ایران را بسازند .

توسط بانک سپه هرمزگان انجام شد

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان مناطق محروم
 تحصیل و علم آموزی دانش آموزان، یکی از مهم ترین مواردی است که برای مسئوالن بانک سپه مطرح بوده است

خبر اختصاصی //  برگزاری محافل ادبی 
به عنوان یک حرکت اصولی که تاکنون 
بوده،  نظام فرهنگی ما خالی  جایش در 
درپی  زیادی  تاثیــرات  می تواند  قطعا 

داشته باشد.
   یکی از ایــن محافل ، محفل ادبی صبا 
اســت که اداره کتابخانه هــای عمومی 
آشــنایی  کند.برای  برگزار  می  هرمزگان 
بیشــتر با محافل ادبی و برنامه های آن با 
مدیر کل کتابخانه های عمومی هرمزگان 
به گفتگــو پرداختیم. امینه دریانورد مدیر 
کتابخانه های هرمزگان در خصوص  کل 
محافل ادبی و تاثیر آن بر پرورش افکار 
هنرمندان عنوان کرد: جایگاه رفیع شــعر 
و ادبیات در فرهنگ ایرانی و اســالمی، 

جایگاه ویژه ای دارد. 
  اهمیــت ادبیات و خصوصًا شــعر با آن 

پیشینه درازمدت تاریخی و تأثیر شگرف 
و عمیقی که در فرهنگ، فرهنگســازی و 
انتقال فرهنگی ما داشــته و دارد، بر کسی 

پوشیده نیست. 
  شعر ظرفیت بسیار زیادی برای ارتباط 
برقرار کردن با آحــاد مردم از نخبه ترین 
افراد جامعه تا مردم عامی دارد.دریانورد 
 در ادامــه گفــت: محافل ادبــی یکی از 
برنامه های مهــم اداره کل کتابخانه ها با 
رویکرد شناسایی و پرورش استعداد های 
ادبی در زمینه شــعر و داستان می باشد. 
این حرکت ، یک حرکت اصولی، راهبردی 
و بلندمدت با یک هدف گذاری درســت 
و مشخص در حوزه شــعر است. اما این 
حرکــت اصولی که تاکنــون جای آن به 
صورت مستمر در نظام فرهنگی ما خالی 
بــوده، قطعا می تواند بــرکات فراوانی در 
پی داشته باشــد. مدیر کل کتابخانه های 
عمومی هرمزگان در خصوص شــروع به 
کار محفــل ادبی صبــا در هرمزگان بیان 
کرد: محفل ادبی صبا مرداد ماه ســال 99 
در اســتان هرمزگان به صورت مجازی با 
شرکت جمعی از پیشکسوتان شعر و ادب 
استان هرمزگان شــروع به فعالیت نمود.    
محافل ادبی صبا در حال حاضر با دبیری 
مسلم محبی، شاعر جوان استان، در همه 
کتابخانه های عمومی هرمزگان با عناوین 
و رویکرد های متنــوع باحضور اعضای 
کــودک و نوجوان و بزرگســال در حال 

برگزاری برنامه می باشد.همچنین برگزاری 
 کارگاه های داســتان نویســی چیچیکا 
در محافــل ادبی کــودک و نوجوان در 
کتابخانه های عمومی اســتان زمینه ساز 
شــکوفایی هنرمندان اســتان بوده است.    
وی عنوان کرد: برپایی محافل شعر بومی 
 و شــعر آیینی از دســتاوردهای مهم و 
تاثیر گذار محفل ادبی صبا می باشد که به 

صورت ماهانه برگزار می گردد.
    محفــل ادبی صبا در راســتای توجه 
به ادبیات و شــعر کشــورمان، فرصتی 
برای ایجاد فضا و ظرفیــت جدید برای 
رشــد قابلیت هــای ادبی اســتان ایجاد 
کــرده اســت. همچنیــن در کنــار این 
انجمن ، انجمن شــعر بومی هم  با هدف 
 حفظ زبــان وفرهنگ بومی بــه تازگی 
راه اندازی شده است. این انجمن بستری 
ایجاد کرده است که شــاعران بومی سرا 

فضایی برای ارائه و نقد داشته باشند.
   دریانورد در پایان افزود: زبان مادری ، 
زبان دلنشینی است که با احساس انسان ها 
آمیخته است . دراشعار و ترانه ها مخاطب 
خاص خود را داشــته و دارد. برای حفظ 
و ماندگاری زبــان بومی آن هم در قالب 
ترانه باید تمام تالش خود را به کار ببندیم. 
تمام شاعران استان ، چه غزل سرا، سپید 
سرا و... همه ســبک های شعری در این 
انجمن ها می توانندحضور داشته باشند و 

از نظراتشان استفاده کنیم .

مدیر کل کتابخانه های عمومی هرمزگان خبر داد

راه اندازی انجمن شعر بومی
 با اهداف حفظ زبان و فرهنگ بومی
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