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با هدف کاهش فرارمالیاتی و افزایش عدالت اجتماعی صورت گرفت

 دیدار مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان
 با رئیس پلیس اقتصادی

2

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

نیروی مولد جامعه به سمت پیری می رود

دپوی شیر خشک صنعتی ، گرانی 
8محصوالت لبنی

گروه خبر //  آیین کلنگ زنی طرح نهضت ملی مســکن در شهرستان رودان با حضور مهندس 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان،حجت السالم دری، فرماندار و جمعی از مردم برگزار و 150 هکتار 

زمین در قالب 1800 واحد 200 متری ویالیی جهت واگذاری به متقاضیان مسکن ملی آماده شد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس دوســتی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: در راستای سیاست 
دولت ســیزدهم در خصوص خانه دار کردن مردم، کلنگ زنی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان 
رودان انجام شد. وی با تاکید بر اهمیت زیست بهتر مردم در دوری از زندگی آپارتمانی افزود: 150 
هکتار زمین برای این منظور در رودان در نظر گرفته شده و قرار است 1800 واحد ویالیی در قطعات 
200 تا 250 متری به متقاضیان واگذار خواهد شــد. استاندار هرمزگان گفت: زیرساخت های مورد 
نیاز این زمین نیز به قید فوریت تامین خواهد شد در حال حاضر قطعه بندی و طراحی های مورد نیاز 

نیز انجام شده و از مردم متقاضی که کار ثبت نام آنها تمام شده می خواهیم که برای تحویل زمین خود 
مراجعه و کار ســاخت و ساز را آغاز کنند. وی تصریح کرد: دولت برای احداث منازل در قالب ارائه 
تسهیالت و تکمیل زیرساخت های مورد نیاز در کنار مردم است به همین جهت مردم از این فرصت 
بسیار خوب ساخت مسکن استفاده کنند.  مهندس دوستی گفت: تعهد ما در استان در خصوص تامین 
زمین انجام شــده، هرمزگان در حوزه واگذاری قطعات ویالیی در سطح کشور در رتبه نخست قرار 
دارد چرا که معتقد هستیم مردم باید دارای یک محیط زیست با کیفیت باشند. استاندار هرمزگان در این 
آیین همچنین از فرماندار شهرستان رودان خواست عالوه بر پیگیری ایجاد زیرساخت های این منطقه 
مسکونی جدید، ساخت پروژه های آموزشی، فرهنگی،سد های باالدستی و جذب سرمایه گذار برای 

احداث تفریحگاه های پیرامونی این مجموعه نیز برنامه ریزی و اقدام شود.

استاندار هرمزگان عنوان کرد  

رتبه نخست هرمزگان 
در واگذاری قطعات ویالیی طرح نهضت ملی مسکن 

نفتکش فورچون برای تعمیرات اساسی وارد داکت ایزوایکو شد

تعهد تامین زمین در هرمزگان بطورکامل انجام شده است

گروه خبر //  نفتکش فورچون با مالکیت شرکت ملی 
نفتکش جمهوری اسالمی ایران جهت انجام تعمیرات 

دوره ای خود وارد درای داک ایزوایکو شد. 
این نفت کش با مشخصات فنی 1۷۶متر طول، ۳1متر 
عرض، 1۷ متر ارتفــاع و 25 هزار تُن وزن ناخالص 
یکی از پنج نفت کش شرکت ملی نفت کش ایران است 
که حدود ســه ســال پیش بعد از انجام تعمیرات در 
ایزوایکو جهت انجام مأموریت حمل بنزین به ونزوئال 
راهی این کشور شد تا یکبار دیگر اقتدار ایران اسالمی 

را به رخ جهانیان بکشند.
توانمندی مجتمع کشــتی ســازی و صنایع فراساحل 
ایران )ایزوایکو( با تعمیرات اساسی سه فروند نفتکش 
فورچون، فارست و فکسون که این مأموریت حساس 
را در دســتور کار داشتند اثبات کرد پشتیبانی مطمئن 
و قدرتمنــد برای صنعت حمل و نقل دریایی کشــور 
اســت، تا نمود عینی خودکفایی، خودباوری و اعتماد 
به نیروهای داخلی در صنعت کشتی ســازی و صنایع 

فراســاحلی باشد. تعویض ورق، رنگ و سند بالست، 
اورهال موتور اصلی، ماشین آالت عرشه، اکومودیشن، 
ژنراتورها، الکتروموتورها، پمپ ها و لوله ها، شیرآالت 
و استیل ورک از عمده تعمیراتی است که طی مدت زمان 

۳2 روز بر روی این شناور انجام می شود.
ایزوایکو با وسعت 1100 هکتار بزرگ ترین زیرساخت 
دریایی کشــور محسوب می شــود و با بهره گیری از 
کارگاه های منحصربه فرد و نیروی انســانی متخصص 
توانایی طراحی، ســاخت و تعمیر هر سایز شناور و 

سازه ی فراساحلی را دارد.
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( 
در سال 1۳52 با طراحی شرکت آلمانی »بلو اند فوس« 
در ۳۷ کیلومتری غــرب بندرعباس احداث و پس از 
پیروزی انقالب اسالمی به مرور بخش های مختلف آن 

به عنوان طرح توسعه ایجاد شد.
در ایــن مــدت این شــرکت با ســاخت و تحویل 
موفقیت آمیز ســه کشتی اقیانوس پیما توانست توانایی 

خود را درزمینه ی ســاخت این کالس از شناورها به 
اثبات برساند و از سال 1۳۹۶ با راه اندازی حوض های 
خشــک )درای داک(، ایزوایکو بــه باالترین ظرفیت 
ساخت و تعمیرات شناورها دست یافت. ایزوایکو طی 
این سال ها با طراحی و ساخت سکوهای نفت و گاز 
نقش اســتراتژیک خود را در کشور به اثبات رسانده 
اســت و هم اکنون با دارا بودن سیستم های مختلف از 
آب گیری و به آب اندازی توانایی ساخت و تعمیرات هر 

نوع شناوری در دنیا را دارد.
به گزارش ایرنا ؛ مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل 
ایران )ایزوایکو( یک منطقه صنعتی اقتصادی معتبر و 
شناخته شده است که مجموعه های صنعتی و مدرن به 
ویژه مرتبط با کشتی ســازی و صنایع وابسته به آن را 
در خود جای داده اســت و تالش می کند در افق ایران 
1۴0۴، مجتمعی سرآمد و الگو در صنایع کشتی سازی، 
سکوســازی و ترمینال های نفتی و معدنی در منطقه 

خلیج فارس باشد.

با هدف کاهش فرارمالیاتی و افزایش عدالت اجتماعی صورت گرفت

دیدار مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان با رئیس پلیس اقتصادی
گروه خبــر // مدیرکل امور مالیاتی 
هرمزگان با هدف کاهش فرارمالیاتی 
و افزایش عدالت اجتماعی با رئیس 
اســتان هرمزگان  اقتصادی  پلیس 

دیدار کرد. 
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ مدیر کل 
امور مالیاتــی هرمــزگان در دیدار با 
سرهنگ حسین خلیلی ، رئیس پلیس 
اقتصادی اســتان هرمزگان، گزارشی از 
اهداف، ماموریت ها و دستاوردهای نظام 
مالیاتی در حوزه های مختلف ارائه کرد و 
اظهارداشت: هم اکنون توسعه و ارتقای 
زیرساخت های فرایندی و اطالعاتی در 
دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد 
که با اجرای آن، عمال شاهد شفاف شدن 

الیه های مختلف اقتصاد کشور، کاهش 
فرارهــای مالیاتی و افزایش درآمدهای 

کشور خواهیم بود.
رضــا آخونــد زاده در این دیــدار، بر 
ضرورت آســیب شناسی دقیق و علمی 
وضع موجود به منظور کاهش فرارهای 
مالیاتــی  تاکید کرد و گفــت: افزایش 
اعتمــاد عمومی مردم بــه نظام مالیاتی 
از اولویت هــای مهم اســت و اداره کل 
امــور مالیاتی هرمزگان از هیچ کمک و 
مســاعدتی در جهت تحقق اهداف نظام 
مالیاتی به ویژه مبــارزه با فرار مالیاتی 

و برقراری عدالت مالیاتی دریغ نمی کند.
رضــا آخونــد زاده تصریح کــرد: در 
حال حاضر، هوشــمند سازی مبتنی بر 

ریزداده هــا از مهمترین برنامه های این 
سازمان محسوب می شود .

وی افزود: تعامل اداره کل امور مالیاتی 
هرمزگان و رئیس پلیس اقتصادی استان 

هرمزگان بی تردید مــی تواند موجب 
هم افزایی هر چه بیشــتر در راســتای 
کاهش فرارمالیاتــی و افزایش عدالت 

اجتماعی شود.

دریاهمچنانمقصدفاضالب
صفحه 2 را بخوانید
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پشت پرده سیاست 

  
که جریان رســانه ای حق را سانسور و دچار مارپیچ سکوت ساختاری 

می کند باید آزاد باشد؟
 اعتماد-رئیس اسبق ســازمان میراث فرهنگی هشدار داد که با مرمت 
غیراصولی که موجب تخریب گنبد مســجد جامع عباسی اصفهان شده، 

این اثر ممکن است از فهرست یونسکو خارج شود.
انعکاس

اعتمادآنالین خبر داد: حجت االســالم حاج علی اکبری نماینده اعزامی 
رهبر انقالب به سیستان و بلوچستان گفت:درباره وقایع بسیار تلخی که 
در اســتان رخ داد، وعده رسیدگی و محاکمه خاطیان را دادیم. تاکنون 
هم فرمانده جدید انتظامی سیســتان و بلوچستان از مردم عذرخواهی 
کرده اســت و هم افراد خاطی بازداشت شده اند و در مسیر قضایی قرار 
دارند.تمامی مشکالت مطرح شده از سوی مردم و مسئوالن سیستان و 
بلوچســتان را برای پیگیری بهتر و حل آن ها تقدیم رهبر معظم انقالب 

می کنم تا دستورات ویژه را صادر کنند .
  دیده بان ایران مدعی شــد: خبرگزاری »آسوشــیتد پرس« خبر داد که 
سردار »اســماعیل قاآنی« فرمانده نیروی قدس سپاه ایران در دیدار با 
مقامات عراقی تهدید کرده است که اگر تدابیر امنیتی خود را در مرز  با 
ایران   تشدید و احزاب کرد مخالف ایران را کنترل نکنند، ایران دست به 
حمله زمینی در اقلیم کردستان عراق خواهد زد. قاآنی که به تازگی  در 

سفری عازم عراق شد  با مفتی اهل سنت عراق  دیدار و رایزنی کرد.
 چنــد ثانیه خبر داد: یک منبع مطلــع در وزارت امور خارجه، اظهارات 
مطرح شــده از ســوی یکی از نمایندگان مجلس به نقل از وزیر امور 
خارجه درخصوص آتش ســوزی زندان اوین را رد کرد و گفت، تماس 

مستقیم بلینکن با امیرعبداللهیان از اساس دور از صحت است.
 فردانیوز خبر داد: بی  بی  ســی اعالم کرد که خبرنگارانش در قطر برای 
پوشش جام جهانی حضور نخواهند یافت. پیشتر هم سازمان تروریستی 
ایران اینترنشنال اعالم کرده بود برخالف برنامه قبلی اش، تیمی در قطر 
نخواهد داشت. بی  بی  سی اعالم کرده  است که این کار  را به دلیل امنیت 
خبرنگارانش انجام می دهد!بی بی ســی و اینترنشنال تالش گسترده  ای 
برای حذف ایران از جام جهانی کرده بودند؛ حاال ایران در قطر اســت، 

آن ها در لندن کنار پرنس چارلز!

تازه های مطبوعات
جام جم-بهترین پاســخ به  نقش اروپا در پــروژه ناکام براندازی ایران، 
کنار گذاشــتن تروئیکای اروپایی از مذاکرات برجام است. وقتی آلمان، 
انگلیس و فرانســه نقش مثبتی در احیای توافق ندارند، چه دلیلی دارد 

حضور آن ها تداوم یابد؟
 هم میهن-باخت در جنگ رســانه محصول ناآشــنایی با پدیده رسانه 
و عادت به رســانه انحصاری اســت. هر کاری  بخواهید برای اصالح 
این رســانه انجام دهید از همین امروز باید آغاز کنید، فردا دیر اســت، 
ولی ماجرا به این راحتی هم نیســت. رسانه ناکارآمد محصول سیاست 

رسانه ای ناکارآمد است.
 صبــح نو-باید در دیدگاهی که به احزاب داریم تجدید نظر و به ســمت 
ایجــاد یک نظام حزبی قوی حرکت کنیم .نیاز اســت در برخی اصول، 
قانون اساسی بازنگری انجام شود، همان طور که در سال ۶8 هم جامعه 
ما از آن فضای امنیتی دوران جنگ فاصله گرفت و نیاز به بازســازی 
فضای داخلی و جذب ســرمایه و فناوری خارجی حس می شــد و بر 
همین اساس در همان سال در قانون اساسی کشور اصالحاتی انجام شد.

 کیهان-در وضعیت موجود که آتش این اغتشاشــات در حال افتادن به 
دامان مردم کوچه و بازار اســت، تســاهل در مقابله جدی و تسریع در 
مجازات عوامل اصلی بازداشت  شده توجیه قابل قبولی ندارد.برای دفاع 
از امنیت کشــور و مردم باید مماشات را کنار گذاشت و در فصل شکار 

کفتارها هسته های آشوب را تارومار کرد.
 اطالعات-یکــی از نگرانی های جدی دربــاره اعتراضات اخیر که از 
نخستین روزها از سوی برخی دلسوزان بیان شد، بهره گیری سازمان های 
تروریستی، گروه ها یا افراد خشونت طلب، دشمنان خارجی و رسانه های 
فارســی زبان وابسته به کشورهای غربی-عربی از فضای ملتهب کشور 
برای تشدید تشنج ،تنش و التهاب بود.مشابه این فضا را در سال های نه 
چندان دور در کشورهای مختلف منطقه همچون عراق ، سوریه و لیبی 

به روشنی دیده ایم.
 همشــهری-وظیفه مســئول این اســت که اول چرخه تولیــد پیام در 
سرشبکه های تروریست رسانه ای را بشکند. چرا امثال هنگامه قاضیانی 
و الناز شاکردوست نباید پاسخگوی اتهام به نظام باشند؟ چرا صادقی و 
پروانه سلحشوری باید آزاد باشند؟ دایی و گل محمدی چه؟ چرا پلتفرمی 

دانشگاه  // سرپرســت  خبر  گروه 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
درمانی هرمــزگان گفت: وقتی که 
کند؛  پیدا  کاهــش  فرزندان  تعداد 
نیروی مولد جامعه به ســمت پیری 
می رود و تــوان تولید جامعه پایین 
می آید و به دنبــال آن اقتصاد یک 
کشور تحت شــعاع قرار می گیرد و 

می تواند باعث فقر در جامعه شود. 
اجتماع  در  جــاودان  غالمعلی  دکتر 
بزرگ خانواده دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان، افزود: بر اساس فرمایشات 
مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت 
فرزند آوری و جوانی جمعیت، الزم 
اســت به فکر حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت خانواده باشیم.
وی با بیان اینکه معموال خانواده هایی 
که فرزند ندارند یا تعداد فرزندانشان 
کم است طبیعتا از این لذت بی بهره اند 
در ســال های قبل که بحــث کنترل 
جمعیت مطرح بود بســیاری از افراد 
جامعه به دالیل مختلف به بحث کنترل 
عمل نکردند، اظهار کرد: نشــاطی که 
یک کــودک، نوجوان و یا یک جوان 

در خانواده می تواند ایجاد کند بسیاری 
از خانواده هــای تــک فرزند تجربه 
نمی کنند به دلیل اینکه این خانواده ها 
تعداد فرزندشــان اندک بوده و به هر 
دلیلی که این فرزنــد از خانواده جدا 
می شــد طبیعتا پدر و مادر را دچار 
ناراحتی و دوگانگی روحی و روانی 

و افسردگی و غمزدگی می کند.
جاودان اضافه کرد: به هر حال به دلیل 
این مسائل، مشکالت روحی و روانی 
که پــدر و مادرها به علت نداشــتن 
فرزند یا تعداد کم فرزند پیدا می کنند 
وجــود دارد. از ســوی دیگر نیرو و 
جمعیت جوان می تواند در راســتای 
اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  اقتدار 
یک کشور موثر باشد و عمال می توان 
گفت جوانان نیروی مولد یک کشور 

هستند.
پزشــکی  علوم  دانشــگاه  رئیــس 
هرمزگان بیان کــرد: وقتی که تعداد 
فرزندان کاهش پیدا کند؛ نیروی مولد 
جامعه به سمت پیری می رود و توان 
تولید جامعه پایین می آید و به دنبال 
اقتصاد یک کشــور تحت شعاع  آن 

قرار می گیرد و می تواند باعث فقر در 
جامعه شود.

جاودان تصریح کرد: کشورهای توسعه 
یافته به همین دلیل شرایط ویژه ای را 
بــرای فرزندآوری و افزایش جمعیت 
قرار داده انــد و حمایت های ویژه ای 
از خانواده هایی که فرزندآوری دارند، 
می کننــد. وی عنوان کــرد: در این 
راستا کشــور ما هم برنامه ریزی هایی 
در ارتباط بــا موضوع فرزندآوری و 
جوانی و افزایش جمعیت در دســتور 
کار قــرار داده و برنامه هایی را آغاز 
دانشــگاه علوم پزشکی  کرده است. 
هرمزگان به عنــوان دبیرخانه جوانی 
برنامه ریزی،  اســت  موظف  جمعیت 
پیگیری و ارزیابــی الزم را به انجام 

رساند.
دکتر جــاودان خاطرنشــان کرد: با 
ترویــج فرزندآوری بــه خانواده ها 
بگوییــم که کاهش رشــد جمعیت و 
تعداد کم فرزندان چه پیامدهایی هم به 

خود خانواده و به جامعه دارد.
رئیــس دانشــگاه بیان کــرد: باید 
خانواده ها را تشــویق به فرزندآوری 

باید  کرد؛ سیاستمداران و دولتمداران 
بدانند و آگاه باشــند کــه ادامه روند 
تک فرزنــدی زنگ خطری اســت 
برای جامعــه لذا باید به فکر حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت باشند و 
از خانواده هایی که زاد و ولد می کنند 

حمایت کنند.
وی بــا بیان اینکه تــک فرزندی در 
خانواده آســیب های زیادی به همراه 
دارد اما در خانواده های سه فرزندی به 
باال آسیب های مشخصی تعریف نشده 
است، اضافه کرد: یکی از چالش های 
خانواده های تک فرزند این است که 
آموزش و تربیــت در این خانواده ها 

بسیار سخت تر و پیچیده تر است.
به گزارش ایسنا ؛ جاودان با اشاره به 
اینکه احســاس تنهایی، پرخاشگری 
و ضعــف در مهارت های ارتباطی از 
مشکالت تک فرزندی است، تصریح 
کرد: چنــد ضعــف در مهارت های 
ارتباطی وجــود دارد؛ نکته اول هیچ 
وقت پیشــگام در رابطه نمی شــود، 
پافشاری بر ارتباط حداقلی و همچنین 

ضعف در مهارت های عاطفی دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس:
وضعیت ساخت مسکن قابل قبول نیست

 گروه خبر // رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای 
اســالمی، تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به تنهایی 
نمی تواند ســاخت مســکن را به نتیجه برساند از سوی 
دیگر مدلی که اکنون برای ساخت مسکن نیز پیش گرفته 
شــده اســت نمی تواند کار را به نتیجه مطلوب برساند. 
محمدرضا رضایی کوچی درباره آخرین وضعیت اجرای 
قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: اجرای قانون مصوب 
مجلس و تولید مسکن نیازمند هماهنگی بین دستگاهی 
است و همه دستگاه ها برای ساخت مسکن باید به میدان 
بیایند. صرفا وزارت راه و شهرسازی نمی تواند به تنهایی 
مسکن بسازد، الزم است وزارتخانه های صمت، اقتصاد 
و بانــک ها نیز به میدان آمده و همــه در کنار یکدیگر 
بایســتند تا ما بتوانیم مســکن تولید کنیم. صندوق ملی 
مســکن همچنان خالی اســت نماینده مردم جهرم در 
ادامه اظهار کرد: دســتگاه های دولتی زمین های خود را 
برای ساخت مسکن عرضه نمی کنند، بانک ها نیز برای 
ساخت مسکن تسهیالتی ارائه نمی کنند. سازمان برنامه 
و بودجه نیز منابع را تخصیص نمی دهد. امروز صندوق 
ملی مســکن خالی است. چطور می توان با این وضعیت 
برای متقاضیان خانه ســاخت. این مسائل باعث شده ما 
این روزها در حوزه مسکن شرایط خوبی نداشته باشیم. 
اقساط باالی ۶ میلیون در توان متقاضیان مسکن نیست 
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، تصریح 
کرد: امروز اصال وضعیت مســکن قابل قبول نیســت. 
ســاخت حدود 200 هزار واحد کلید خورده اســت اما 
مردم باید قسط اول، دوم و سوم را پرداخت کنند. حدود 
500 میلیون باید آورده مردم باشد و حدود ۳50 میلیون 
نیز بانــک ها وام ارائه کنند. با بهره 18 درصد متقاضیان 
باید ماهانه باالی ۶ میلیون تومان قسط پرداخت کنند که 
این رقم از توان مردم خارج اســت. مخاطب ما در این 
قانون جامعه متوســط رو به پایین است، حقوق این قشر 
ماهانه 10 میلیون تومان است و طبیعی است که نمی تواند 
۶0 درصد حقوق خود را برای مســکن بپردازد. رضایی 
کوچی با بیان اینکه مدلی که اکنون پیش گرفته شده است 
به ساخت مسکن نمی رسد و باید روش های دیگری در 
نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: ما چندین مدل تعریف 
کرده و در اختیار وزارت راه قرار داده ایم که باید اجرایی 
شــود. به گزارش ایسنا ؛ وی در پایان تاکید کرد: به نظر 
بنده عدم هماهنگی بین دســتگاه های متولی مسکن و 
وزرایی که باید در این حوزه نقش آفرینی کنند از جمله 
وزیران صمت، اقتصاد، نیرو و بانک مرکزی باعث شــده 
ساخت مسکن بر روی زمین بماند. متاسفانه  فاصله بین 
جلسات شــورای عالی مسکن نیز زیاد شده و مصوبات 
آن نیز اجرایی نشده اســت. همه این عوامل سبب شده 

تا مسکن خیلی وضعیت خوبی در کشور نداشته باشد.
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سرمقاله

  فاضالب همچنان در بیشتر کوچه های محالت بندرعباس رهاست 
و از خورها هم به دریا می ریزد و مدتی است که بوی تعفن فاضالب 
هنگامیکه از کنار خورها و بخصوص خورگورسوزان بندرعباس گذر 
می کنیم، به مشام می رسد و پشــه ها، موش ها و... هم همسایگان 
خورها را آزار می دهند . متاســفانه هر ســاله در نیمه دوم سال و با 
خنک تر شدن هوا، شاهدیم که بوی خور که در برخی سالها تا چندماه 
و تا مسافت زیادی باعث ناراحتی ساکنان اطراف خورها می شوند و 
همواره اهالی از این وضعیت گالیه مندند. متاسفانه همچنان بدلیل عدم 
تکمیل شبکه جمع آوری فاضالب در محالت بندرعباس، فاضالب در 
کوچه ها روان است و کودکان و نوجوانان در کنار همین فاضالب بازی 
می کنند و این فاضالب باعث بیماری شان می شود. آنطور که مسئوالن 
حوزه بهداشت و درمان می گویند، پشه آئدس هم در آب های راکد 
و... رشد می کنند که فاضالب ها در برخی کوچه های حاشیه نشین و 
بافت فرسوده و حتی برخی از نقاط خورهایی که فاضالب را به دریا 
منتقل می کنند، راکد می ماند که خطر تجمع این پشه خطرناک وجود 
دارد و بایســتی الیروبی و سمپاشی شوند . حتی برخی از کانال های 
انتقال آب باران  و یا فاضالب در مناطق مختلف دیده می شــود که 
فاضالب در آن راکد و متعفن هستند و نیاز به الیروبی و سمپاشی دارند. 
متاسفانه فاضالب های روان در کوچه های بافت حاشیه ای و فرسوده 
و سکونتگاه های غیررسمی در بندرعباس همچنان دیده می شود که 
همواره عامل شیوع بیماری های پوستی و گوارشی بوده اند و برای رفع 
این مشکل چندان چاره اندیشی نشده است. حتی شبکه جمع آوری 
فاضالب هم در بخشی هایی از محالت بطور کامل اجرا نشده است 
و مســئوالن آب وفاضالب استان اعالم کرده اند اجرای آن تا قبل از 
بازگشایی معابر ممکن نیست و به همین دلیل بازگشایی معابر به عنوان 
پاشنه آشیل اجرای شبکه جمع آوری فاصالب، ارتقای امنیت، افزایش 
خدمات رسانی در محالت و... می باشد که کمتر به این مهم توجه شده 
است و شهرداری، راه وشهرسازی و استانداری بایستی نسبت به این 
موضوع اهتمام بیشتری داشته باشند و بارها پیشنهاد کرده ایم از ظرفیت 
صنایع و بنگاه های اقتصادی فعال در اســتان در راستای ایفای نقش 
مســئولیت های اجتماعی شان نیز در این حوزه ها می توان استفاده 
کرد. از طرفی دیگر ورود فاضالب به ســاحل و دریا باعث آلودگی 
دریا و ســاحل شده است و دریا که به عنوان ظرفیت خدادادی برای 
گردشگری، صید و صیادی و.... می باشد و زیباترین و پررونق ترین 
شهرهای دنیا، شهرهای بندری است، اما در بندرعباس بدلیل عملکرد 
نامناسب مدیران در ادوار مختلف از این ظرفیت استفاده نشده است و 
ساحل و دریا همواره آلوده بوده است که در یکی دو دهه اخیر میزان 
آلودگی ها با توجه به افزایش ورود فاضالب های خانگی و صنعتی 
بیشتر شده اســت. انتظار می رود طرح های وعده داده شده در این 
حوزه هرچه سریعتر به بهره برداری برسند تا از ورود فاضالب به دریا 
جلوگیری شود واز آن طرف هم برای جمع آوری فاضالب در محالت 

و روان نشدنش در کوچه ها تدبیری اندیشیده شود.
  علی زارعی

دریاهمچنانمقصدفاضالب

گروه خبر // نماینده ولی فقیه در اســتان 
هرمزگان با بیان اینکه گزارش های واصله از 
موسسات خیریه استان  رضایت بخش نیست، 
گفت: باید نظارت دقیقی پس از صدور مجوز 
انجام شود  ناظر  خیریه توسط یک دستگاه 
تا شــاهد بروز چالش  در حوزه های مختلف 

نشویم. 
حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده در 

شورای زکات اســتان هرمزگان اظهار داشت: 
شورای زکات باید برنامه ای برای جلب اعتماد 
عمومی جامعه ارائــه کند تا مراجعات مردمی 
به شورای زکات و کمیته امداد جهت کمک به 
نیازمندان افزایش پیدا کند همچنین در جلسات 
آینده طرحی در رابطه با جمع آوری زکات در 
مناطق اهل سنت توسط کمیته امداد ارائه شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره 
به اهمیت موضوع فرهنگ ســازی در افزایش 
اقدامات  آمار پرداخت زکات، تشــریح کرد: 
الزم برای فرهنگ ســازی زکات مستحبی، از 
جمله کشاورزی، باغداری و دامداری در استان 

هرمزگان توسط جهاد کشاورزی انجام شود.
عبادی زاده با ذکر این نکته که اقدامات تبلیغی 
و فرهنگ ســازی مناســبی در حوزه زکات 
اســت، خاطرنشان  نشده  انجام  کشــاورزی 
کرد: باید افرادی با کمک حوزه علمیه اســتان 

هرمزگان برای تبلیغ و فرهنگ ســازی در این 
حوزه تربیت شود.

وی، با اشــاره به برگزاری جشنواره منطقه ای 
زکات به میزبانی هرمزگان، گفت: نیاز اســت 
برنامه ریزی های الزم جهت استفاده حداکثری 
این جشــنواره در حوزه فرهنگ ســازی  از 
موضوع زکات انجام شــده تا شاهد افزایش 
اســتقبال کشاورزان از مســئله زکات شویم. 
امام جمعه بندرعبــاس ضمن تاکید بر اهمیت 
ســاماندهی فرایند جمــع آوری زکات، گفت: 
مردمی که زکات می دهند باید مشــاهده کنند 
که زکات آن ها به دست نیازمندان به خصوص 
نیازمنــدان همان منطقه می رســد؛ چراکه این 
مهم باعث افزایــش اعتماد عمومی در جامعه 
می شود و در نهایت پرداخت زکات در جامعه 

را افزایش می دهد.
عبادی زاده، بــا ذکر این نکته که در اســتان 

هرمزگان ساماندهی مراکز و موسسات خیریه 
وجود ندارد، تصریح کرد: ساماندهی و پایش 
مراکــز خیریه کــه از نهادها و دســتگاه های 
مختلف مجوز اخذ می کنند باید در دستور کار 
قرار گیرد. وی، با ذکر این نکته که گزارش های 
واصله از موسســات خیریه استان هرمزگان 
رضایت بخش نیست، افزود: باید نظارت دقیقی 
پس از صدور مجوز خیریه توسط یک دستگاه 
ناظر انجام شــود تا شــاهد بروز چالش  در 

حوزه های مختلف نشویم.
به گزارش  تسنیم ، نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان، با ذکر این نکته که عدم شــفافیت 
باعث بروز بی اعتمادی هایی در جامعه خواهد 
شد، گفت: در حال حاضر چندین نهاد از جمله 
بهزیســتی، کمیته امداد، اوقاف و امور خیریه 
مجوزهایی برای مراکز خیریه صادر می کنند که 

همین امر نیز باعث بروز تخلفاتی شده است. 

امام جمعه بندرعباس:

 گزارش های واصله از موسسات خیریه هرمزگان رضایت بخش نیست

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان 
از  اســتفاده  لزوم  بــر  تاکید  با 
کمیته امداد  اشتغالزایی  اعتبارات 
و بهزیســتی برای توسعه کشت 
گیاهــان دارویی، هــدف اصلی  
اجرای طرح نوغان داری در استان 
را توانمندســازی جامعــه زنان 

روستایی عنوان کرد. 
به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس 
مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان، 
پروژه های  بررســی  نشســت  در 
پیشران بخش کشاورزی استان  با 
تاکید  بر اهمیت شــرایط واگذاری 
زمین، اظهارداشــت: هــدف ما در 
تمــام واگذاری ها در طرح ها ایجاد 
فرآیندی است که سرمایه گذاران در 
بهترین حالت، تولید خود را شروع 
کنند و با سود و درآمدی که بعد از 
بهره برداری به دست می آورند، دیون 

دولتی را پرداخت کنند. 
بررســی  روند  درخصــوص  وی 

طرح های صنایع تبدیلی و نگهداری 
افزود:  از محصوالت کشــاورزی، 
تخصیــص آب به صنایــع تبدیلی 
از سیستم  اســتفاده  به  مشــروط 
آبرسانی بسته و بازیافت آب برای 

استفاده مجدد انجام می شود. 
اســتاندار هرمــزگان همچنین بر 
تکمیل شــبکه آبرســانی زیر سد 
میناب تاکیدکرد و گفت: الزم است 
انتقال  مطالعات بخش جنوبی خط 
دشــت  میناب آغاز و در کمترین 
زمان تکمیل شود. مهندس دوستی 
اصالح و نوســازی باغات را یکی 
از برنامه های اصلی دولت در استان 
هرمزگان دانست و  اشاره داشت: در 
طرح توسعه و کشت گیاهان دارویی 
زیســت محیطی  مســائل  رعایت 
الزامیست و از آنجاکه این طرح نیاز 
به تمرکز بیشتری دارد از شرکت های 
تولید و بســته بندی  دم نوش های 
گیاهی دعوت می شــود در حوزه 

کشــت قراردادی در اســتان ورود 
کنند و بر این اســاس اگر شرکت ها 
بخواهند کارخانه تولید و بسته بندی 
دم نوش و صنایع تبدیلی در استان 
راه اندازی کنند زمین و تسهیالت نیز 
در اختیارشان قرار می دهیم . نماینده 
عالی دولت در اســتان هرمزگان با 
اشــاره به تخصیص اعتبار 25هزار 
میلیارد تومانــی کمیته امداد جهت 
اشــتغالزایی،  طرح هــای  اجرای 
عنوان کــرد: ضــرورت دارد جهاد 
کشاورزی با توجه به جامعه هدفی 
که در طرح توسعه گیاهان دارویی 
دارد به سمت استفاده از تسهیالت 
کمیته امداد و بهزیستی حرکت کند و 
از این طریق اقتصاد مولد و فرهنگ 
کار را رونق دهد. وی تأکید کرد: در 
اجرای طــرح نوغان داری هدف ما 
توانمندسازی جامعه زنان روستایی 
است و از این طریق به دنبال ایجاد 
درآمد پایدار برای این قشر هستیم و 

حاضریم در این طرح از کمک های 
فنی-اعتباری استانداری نیز به این 
اســتاندار  دهیم.  اختصاص  بخش 
هرمزگان در بررسی روند پیشرفت 
توسعه کشــت پنبه در استان گفت: 
شرط کشــت پنبه در هرمزگان این 
اســت که بتوانیــم از ترکیب آن با 
زنجیره نفتی و زنجیره نوغان داری، 
صنایع تبدیلی نساجی را در استان 
ایجاد کنیم و ارزش افزوده این بخش 
را باال ببریم. مهندس دوستی با تاکید 

بر لزوم تحقق چشم انداز استان در 
طرح جهش تولید ماهی در قفس، 
بایستی  این طرح  موانع  عنوان کرد: 
رفع شــود و اجــرای آن با جدیت 
دنبال شود، اگر در تامین بچه ماهی 
مشکلی وجود دارد بایستی خطوط 
وارداتی آن نیز ایجاد شــود چرا که 
اولویت های  جــزو  تولید  افزایش 
استان است و تسهیالت نیز بایستی 
به طرح های تولیدی اختصاص داده 

شود .

استاندار هرمزگان تاکید کرد 
استفاده از اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد و بهزیستی برای توسعه کشت گیاهان دارویی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

نیروی مولد جامعه به سمت پیری می رود

 گروه خبر //  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری هرمزگان گفت: دشمن به این نتیجه 
رســیده که امکان اقدام نظامی و آسیب زدن از 
بیرون به کشــور وجود ندارد چرا که اقتدار ما را 
می فهمد و می داند که ما به مرحله ای از خودکفایی 
و پشــتیبانی ملی رســیده ایم که هیچ قدرتی در 

منطقه و دنیا امکان مقابله با ما را ندارد. 
احسان کامرانی در نشست مشترک با فرماندهی 
و مسئوالن ارشد انتظامی استان هرمزگان، افزود: 
در روزهایی قرار داریم که برای نیروی انتظامی 
آزمونی ســخت بوده و خدا را شاکریم که نیروی 
مقتدر انتظامی همانند سایر حوادث و ناآرامی های 

گذشته سر بلند بیرون آمد.
وی بیان کرد: در این مدت، دشــمن همه ظرفیت 
خود را به کف خیابان ها آورده، اما همانند زمان 
جنگ تحمیلی که همه دشــمنان در یک طرف و 
ما پیروز شدیم و در اغتشاشات اخیر نیز به برکت 

مردم آگاه، بصیر و والیت مدار پیروز می شویم.

کامرانی اضافه کرد: دشــمن پس از ناامیدی از 
جنگ همه امید خود را به درون کشــور معطوف 
کرد و مزدوران و وابستگان فکری و عقیدتی خود 
را با تمــام توان اعم از مادی و معنوی را به کف 
خیابان آورده و به خوبی شاهد هستیم که نیروی 
انتظامی و حافظان امنیت درون کشور با همکاری 
مردم با هوشمندی و تدبیر بر این توطئه ها غلبه 

می کند.
کامرانی افزود: دشــمن به این نتیجه رســیده که 
امــکان اقدام نظامی و آســیب زدن از بیرون به 
کشــور وجود ندارد چرا که اقتدار ما را می فهمد 
و می دانــد که ما به مرحلــه ای از خودکفایی و 
پشتیبانی ملی رسیده ایم که هیچ قدرتی در منطقه 

و دنیا امکان مقابله با ما را ندارد.
امنیتی و اجتماعی استانداری  معاون سیاســی، 
خاطرنشان کرد: مسائل داخلی کشور به خود ما 
مربوط اســت و اگر دختری در کشور ما به دلیل 
حادثه ای فوت می کند، مربوط به خود ماســت 

چراکه قلبا برای تک تک دختران و پســرانی که 
از دســت می دهیم ناراحت می شویم، اما دشمنی 
که نمی تواند برای ما دلســوز باشد این حادثه را 
بهانه کرده و همه توان خود را برای آسیب زدن به 

میدان آورده است.
وی بیان کرد: هر چند دشــمن همه توان خود را 
برای ضربه زدن به نظام از درون به میدان آورده، 
اما هم مردم با آگاهی و بصیرت متوجه این توطئه 
شدند و هم نیروی انتظامی مقتدر ظاهر شده و با 
پشتیبانی سپاه و بسیج، به لطف الهی از این آزمون 

هم سربلند بیرون می آیند.
به گزارش ایسنا، سردار غالمرضا جعفری فرمانده 
انتظامی هرمــزگان نیز در ابتدای این نشســت 
مشترک، گزارشــی کامل از عملکرد و اقدامات 
انتظامی اســتان در راســتای برقراری و حفظ 
نظم و امنیت و اقدامات شــبانه روزی و طاقت 
فرســای مجموعه کارکنان انتظامی در حوادث و 

اغتشاشات اخیر ارائه کرد.

معاون استاندار هرمزگان:

مسائل داخلی کشور به خودمان مربوط است
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 سید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها //
استاندار بوشهر گفت: پس از 50 روز در این استان 
یک نفر زخمی با گلوله نداریم، البته برادران ما در 
بسیج، سپاه، نیروی انتظامی با سنگ، چاقو آسیب 
دیدند، اما مصدوم با گلوله از نیروهای خودی یا 

اغتشاشگران نداشتیم و هیچ کس کشته نشد. 
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده در 
نشست بصیرتی جهاد تبیین با حضور ائمه جمعه 
استان بوشهر با بیان اینکه جنگ حق و باطل همیشه 
وجود داشته است، اظهار داشت: همیشه تاریخ بر 
اســاس آموزه های قرآن جبهه باطل نابود می شود 
و حق پیروز میدان است. وی توطئه های اخیر در 
کشور را طراحی دشمنان انقالب اسالمی دانست و 
با اشاره به اینکه در طول ۴۳ سال پیروزی انقالب 
اسالمی تجربه این توطئه ها داشته ایم، تصریح کرد: 

از ابتدا پیروزی انقالب اســالمی جبهه کفر و نفاق 
مقابل جبهه حق و انقالب اسالمی صف آرایی کرده 
و نابود شده اند. استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات 
گســترده دشمن در 2 ماه گذشته به صورت جنگ 
ترکیبی خاطرنشــان کرد: در نــوع این جنگ در 
قالب انحراف اجتماعی توسط دشمن برنامه ریزی 
و درگیری های مختلف ایجاد و همزمان با آن جنگ 
اقتصادی و رسانه ای تشدید می شود. محمدی زاده با 
بیان اینکه سلسله اقدامات دشمن در 2 ماه گذشته 
در سال های قبل تجربه شــده است تصریح کرد: 
همانند آشوب که در سوریه و عراق رقم زدند در 
ایران طراحی و با هوشیاری و اقدامات موثر خنثی 
شد. وی با اشاره به ترور 1۷ هزار نفر مردم اعم از 
کودک، زن، مرد، جوان و کهنسال در ابتدای انقالب 
توسط منافقین تصریح کرد: با برنامه ریزی اهداف 

دشــمن ناکام ماند و جبهه حق که انقالب اسالمی 
است پیروز شد. استاندار بوشهر از اشراف اطالعاتی 
بر دشــمن و اهداف آنان خبر داد و بیان کرد: در 
جنگ ترکیبی اخیر دشمن در بدنه اجتماع نفوذ کرده 

که شناسایی آنان در دستور کار قرار گرفته است.
محمدی زاده با اشــاره به اینکه جای هیچ نگرانی 
نیست و در استان بوشهر سه کارگروه ویژه تشکیل 
شده است، تصریح کرد: سه کارگروه حوزه امنیت، 
عمرانی و اقتصادی فرهنگ و هنر تشکیل شده و 

اقدامات الزم در حوزه عملیاتی می شود.
وی برخورد با عوامل اصلی را مورد اشــاره قرار 
داد و خاطرنشــان کرد: تاکنون در اســتان بوشهر 
500 نفر از عوامل آشــوبگر دستگیر شده اند که 
۶0 تــا ۷0 نفر آنان به عنــوان عوامل خطرناک 
بازداشت شده اند و در اختیار دستگاه قضایی قرار 

گرفته اند. اســتاندار بوشهر با اشاره به اینکه در دو 
شب گذشــته ۶0 نفر از عوامل اصلی آشوب در 
شهرهای استان بوشــهر دستگیر شدند، افزود: در 
این راســتا ده ها خودرو و بیش از 120 دستگاه 
موتورسیکلت متخلف، با تالش و قاطعیت پلیس 
توقیف شده اســت. محمدی زاده با اشاره به اینکه 
در اســتان بوشهر از فرماندهان هوشیار، توانمند و 
عملیاتی برخوردار هســتیم افزود: از خدمات و 
تالش آنان در همه ســطوح قدردانی می شود. وی 
نتیجه اقدامات هوشمندانه عملیاتی با پشتیبانی مردم 
از این اقدامات را مورد اشاره قرار داد و گفت: پس 
از 50 روز اکنون در استان بوشهر یک نفر زخمی با 
گلوله نداریم، البته برادران ما در بسیج، سپاه، نیروی 
انتظامی با سنگ، چاقو آسیب دیدند، اما مصدوم با 
گلوله از نیروهای خودی یا اغتشاشگران نداشتیم و 

هیچ کس کشته نشد. استاندار بوشهر با بیان اینکه 
حتی شیشه یک بانک  یا خودپرداز در استان بوشهر 
به دست اغتشاشگران شکســته یا تخریب نشد، 
افزود: امروز وضعیت امنیتی استان بوشهر مطلوب 

است و به سمت تثبیت آن به پیش می رویم.
محمدی زاده عوامل دســتگیر شده ها را دراویش، 
داعش، عضو فعال منافقین و شیطان پرست اعالم 
کرد و گفت: هر چند مشکالت اقتصادی بسترساز 
این شرایط است ولی طراحی ها و اقدامات دشمنان 

است.

استاندار بوشهر:

یک نفر زخمی با گلوله در استان بوشهر نداشته ایم

آنفوالنزا

اعتیاد به فضای مجازی

تقدیر از رکورد شکنان 
حریف می طلبیم 

هموطنان عزیز از آن جا که پس از سال ها تالش شبانه روزی و 
بی وقفه سرانجام در ماراتون فوق سنگین مصرف انرژی مقام اول 
جهانی را کسب کرده ایم، بر آن شده ایم تا از همه کسانی که برای 
رسیدن به این مقام از هیچ تالشی دریغ نکرده و کمر همت را برای 

حفظ قهرمانی سفت بسته اند، تقدیر نماییم.
از آقای سیمان چیان معاون کارخانه صنایع بهدود که حتی برای 
گرم کردن غذای کارگران، مازوت  می ســوزانند و چاره ی  دود 
و گرمای حاصل را به جای نصب سیســتم تهویه مناســب در 
جایگزینی لباس فرم کارگران با زیرپوش و شلوارک به انضمام 
ماسک دوالیه یافتند. بگذریم از این که هنگام ساخت دودکش 
هــم مصالح کم آوردند و علیرغم میل باطنی دهانه ی دودکش را 

مقابل هواکش آشپزخانه بیمارستان قرار دارند.
از آقای گالبیان رییس کارخانه کمپوت  سازی، نوه ی حاج میرزا 
گالبیان بزرگ، باغدار نمونه دوران ناصرالدین شــاه که با کمک 
دستگاه های موروثی و فوق پیشرفته ی پدر بزرگش، زمان تولید 
کمپوت را از یک ساعت، به یک شبانه روز افزایش داده اند تا هم 
کارگران در سختی رفت و آمد نباشند، هم کمپوت ها حسابی جا 
بیفتد و روغن بیاندازد. البته هنوز مشخص نشده است این روغن، 
روغن میوه اســت یا روغن موتور دستگاه، که هر بیماری از این 

کمپوت می خورد، کمپوت آخرش را خورده است.
از عمو بیوک، صاحب آن پیکان زوار در رفته ی نارنجی رنگ که 
مصرف بنزین باکش به اندازه دریاچه خزر، قطر اگزوزش دهانه 
خروجی قله دماوند و دودش همچون خاکستر و بخارات سمی 
آتشفشــان فیلیپین است. پیکانی که توصیف قطعاتش آدم را یاد 
منابع طبیعی و محیط زیست می اندازد، در عمل مهم ترین عامل 
مرگ پرستوهای مهاجر و دلیل مالقات حضرت ملک الموت با 

بیماران قلبی و تنفسی است.
از شرکت گرماسازان شعله گستر، تاسیس شده در سنه ی 500 
هجری خورشیدی، که آبگرمکن های خانگی شان دمای آب را 
چنان بدون کنتور باال می بــرد که نیازی به خیس خوردن برای 
کیسه کشی نخواهید داشت. چون عالوه بر چرک ها، استخوان ها و 
مفصل ها هم تصعید شده و بخار می گردد. تازه اگر این وسط ها به 
غفلت در حمام را باز کنی  از اختالف دمای داخل و خارج حمام، 

عالوه بر استخوان هایت، سنگ پا در دستت هزار تکه می شود.
 از اقای همســایه که ریاست واحد تولید برق را بر عهده دارد و  
انقدر بی رویه از سوخت های فسیلی جهت تولید برق استفاده کرد 
که یک روز آن دانشــمند بزرگ، ادیسون خدابیامرز با پریشان 
حالی به خوابش آمد و گفت: مه و خورشــید و فلک، زمان ما 
مد نبود وگرنه من خودم از انرژی خورشیدی برق تولید می کردم 
داداش. البته ناگفته نماند آقای همســایه هم که خیلی به خواب 
اعتقاد نداشــت با نثار فاتحه ای به روح پرفتوح عمه ی ادیسون 

به کار خود ادامه داد.
از پســر فرهیخته ی عفت خانوم و دوستان فرهیخته ترش که 
شب هنگام، باک بنزین ماشــین های مدل 1۶50 میالدی شان 
را تا خرتناق پر می کنند و برای همراهی نیروهای گشــت پلیس 
و عرض خسته نباشید به پاکبانان خدوم شهرداری تا خاموشی 
ســتاره ها در خیابان های باالی شــهر ویراژ می دهند و به امید 
اینکه غذای بلعیده با  فشــار دادن گاز و کالج هضم شود، دور 

دور می کنند.
 ریحانه یوسفی

***
مشت و مال فرهنگ رانندگی

این که میرانی تانک یا جنگنده نیست 
ای پسر رانندگی تنها کالچ و دنده نیست
هر کسی شوتی براند بهترین راننده نیست

درب و داغان کرده ای ماشین ما را از عقب
اینکه پشتش مینشینی تانک یا جنگنده نیست

 محمدعلی کمالی مقدم
باید بنویسن از رو من برنامه

اونقد که رانندگی من خوش نامه
هر کی توی جاده می بینه میپرسه:

»کی داده به تو داداش گواهینامه؟!«
 امیر یزدی

گاز میدی با بی ام و دور میدون
انگاری ارث باباته خیابون

باز چار نفر دیدی و ویراژ میدی؟
باشه! ولی دستی رو باز بخوابون

 مرضیه قاسمعلی
تو نه آنی که دمی دست ز چایی بکشی

لحظه ای دست از این چیتوز طالیی بکشی 
ای خوش آن جاده و آن پیچ که راننده تویی

دست در تخمه، شوماخر شده الیی بکشی
 طاهره ابراهیم نژاد

خودروی بنده ُرل َو پدالش منظم است
از پشت سر! همیشه کمربند محکم است 

پا روی گاز و منبع اگزوز پاره است 
اسباب قالپاق پرانی فراهم است!

 ابراهیم صفائی
اال راننده ی ناشی، بنازم دست فرمانت

نکش الیی دگر لطفا، تو را جان عزیزانت
رها کن بوق ماشین را، پدال گاز را ول کن

بخوابان دستی خود را، فدایت… بوس… قربانت
 محمود حسنی مقدس

آرزو توکلی ســرویس استان ها // رئیس 
درباره  کرمان  اســتان  نمایندگان  مجمع 
اخیر در کشور، می گوید: دشمن  اتفاقات 
درصدد این هســت که وضعیت اقتصادی 
کشــور را فلج کند و اکنون درحال جنگ 
هستیم و فتنه نیست. جنگ تمام عیاری 
که وجود دارد و دشمن با برنامه ریزی کامل 
دارد مصوبه می گیرد. شرایط امروز کشور 
شرایط ویژه ای است و جنگ اراده هاست 
و کســی اراده ضعیفی دارد حتما آسیب 

خواهد دید. 
 گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االسالم موسی 
غضنفرآبادی در جلسه شــورای هماهنگی 
مدیران واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در کرمان با مجمع نمایندگان استان 
گفت: مدیران برای رفع مشــکالت اســتان، 
پیشــنهادات خود را و اینکــه از کدام مرجع 

پیگیری تا حل شود، ارائه دهند.
او با تاکید برآنکه برنامه هفتم توســعه باید 
مورد توجه مدیران و مســئولین استان قرار 
گیرد، اظهار کرد: نمایندگان مجلس و مدیران 
استان با همکاری یکدیگر می توانند مسایل 

استان را حل کنند.
نماینده مردم پنج شهرستان شرقی استان در 
مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: مجمع 
نمایندگان پیگیــری الزم در موضوعات و 
مشکالت استان را دارد اما کمیسیون اقتصادی 

مجلس نقش محوری تری در این حوزه دارد.
غضنفرآبادی درباره اتفاقات اخیر در کشور، 
می گوید: دشــمن در صدد این هســت که 
وضعیت اقتصادی کشور را فلج کند و اکنون 
درحال جنگیم و فتنه نیســت و جنگ تمام 
عیاری کــه وجود دارد و دشــمن با برنامه 
ریزی کامل دارد مصوبه می گیرد. شــرایط 
امروز کشور شــرایط ویژه ای است و جنگ 
اراده هاســت و کسی اراده ضعیفی دارد حتما 

آسیب خواهد دید.
او می افزاید: امروز نظام جمهوری اســالمی 
مدافعانــی بــرای گفتگو، ایســتادن و بیان 
موضوعات نیاز دارد و بسیاری از بچه های 
ما متوجه مســایل و شرایط نیستند و شرایط 

خطیر کشور را درک نمی کنند.
به اعتقــاد رئیس مجمع نمایندگان اســتان 
کرمان، امــروز اگر آمریکا به کشــورهای 
عربستان، امارات و کشورهای همسایه ایران 
احترام می گذارد به خاطر جمهوری اسالمی 
ایران است و می افزاید: اگر جمهوری اسالمی 
نباشــد آنها گاو شیردهی خواهند بود که 2۴ 

ساعت باید در اختیار آمریکا باشند.
»جمهوری اسالمی ایران اگر نباشد، آمریکا 
زمین و زمان را به آتش می کشد زیرا سابقه 
وحشی گری های بســیار طوالنی دارند و 
حتی به خودشان هم رحم نمی کنند. کشت و 
کشتاری راه بیندازند که آن سرش ناپیداست و 

این جوانک ها تصور می کنند که کار به همین 
راحتی است.« این بخش دیگری از سخنان 

غضنفرآبادی در این جلسه بود.
او می گوید: آمریکایی هــا اگر قدرت پیدا 
کنند هیچ کجا برایشان مهم نیست و مسئولین 
کشــور در این جهاد تبیین تالش و پایداری 
کنند و پای کار نظــام تا آخرین قطره خون 
ایســتاده و بایستند. نماینده مردم بم در خانه 
ملت می افزاید: امیدواریم که جوانان بصیرت 
پیدا کنند و آینده خود را با دســت خودشان 
خراب نکنند. متاســفانه وقتی جو احساسی 
باشد، بدون دوراندیشــی ناآگاهانه اقداماتی 
برضرر خود انجام می دهند. مانند کسانی که 
شیشه می کشند و مادر خودشان را می کشند 
یا مشروب می خورد و مغازه مردم را به آتش 
می کشــند. وجه مشترکی که بین اینها وجود 
دارد بی حیایی، بی عفتی، دزدی، قتل، غارت، 

خشونت، بی رحمی و شقاوت است.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان، با اشاره 
به شوت زدن معترضین به دهان جسدی که 
روی زمین افتاده می گوید: در طول عمرمان 
اینقدر شقاوت و بی رحمی ندیدیم. داعشی ها 
مقــداری از این افراد بهتر بودند و نمازی می 
خواندند. داعشی اگر ســر می برد ظاهر را 
حفظ می کرد و نماز می خواند اما در مجموع 
انقالب از این گذر نیز به سالمت عبور خواهد 

کرد.

آرزو توکلی ســرویس استان ها // به گفته 
مجلس شورای  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی، باالترین نرخ رشد مالیات متعلق به 
استان کرمان است و نگرانی جدی در زمینه 
عدم تحقق وصول کامل مالیات وجود دارد 
زیرا مازاد درآمد مالیاتی به استان بازگشت 
داده نمی شود اما در اخذ مالیات ها نباید به 
کسبه و ســایر مودیان مالیاتی فشار وارد 

شود. 
به گزارش خبرنگار دریــا ؛ دکتر محمدرضا 
پورابراهیمی در جلســه شــورای هماهنگی 
مدیران واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در کرمان با مجمع نمایندگان استان 
گفت: دشمن تالش می کند که مردم را از نظام و 
انقالب مایوس کند و اینکه مدام مطرح می کنند 
که مردم از نظام و انقالب مایوس شده اند، کذب 
اســت. قاطبه مردم با شهدا و امام خود پیمان 
بسته و پای پیمان خود ایستاده اند اما بسیاری 

از آنها از وضعیت اقتصادی کشور گالیه دارند 
که گالیه آنها نیز به حق است.

او در ادامــه به موضوع معادن اشــاره کرد و 
می افزاید: ۴0 درصد از معادن کشــور در این 
استان است و کرمان در این زمینه رتبه اول را 

در کشور به خود اختصاص داده است.
به گفته رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی، باالترین نرخ رشد مالیات 
متعلق به اســتان کرمان است و نگرانی جدی 
در زمینــه عدم تحقق وصــول کامل مالیات 
وجود دارد زیرا مازاد درآمد مالیاتی به استان 
بازگشت داده نمی شود اما در اخذ مالیات ها 
نباید به کسبه و سایر مودیان مالیاتی فشار وارد 
شود. او در ادامه می گوید: بحث سه شهرستان 
رابــر، بافت و ارزوئیه که بــه عنوان پایلوت 
اشتغال کشور هســتند باید به صورت جدی 
نگاه شوند و انتظار می رود که اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی استان توجه ویژه ای به این 

سه شهرستان داشته باشد.
طبق اعالم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسالمی، طرح اصالح ساختار بانک 
مرکزی تمام شــده و به شورای نگهبان جهت 
نظر نهایی ارجاع داده شــده است. همچنین 
تقریبا کار طرح اصالح قانون بازار سرمایه نیز 

به پایان رسیده است.
 ذبیــح اهلل اعظمی نماینده مــردم جیرفت و 
عنبرآباد در مجلس شــورای اسالمی نیز در 
این جلســه گفت: بانک ها باید 15 درصد از 
منابع خود را در بخش کشاورزی هزینه کنند 
که تصور مــی کنم تاکنون حدود 5 درصد آن 

انجام شده است.
او بر لــزوم انجام مســئولیت های اجتماعی 
شــرکت های بزرگ تاکید کــرد و گفت: اگر 
نتوانیم سهم 15 درصد حقوق دولتی معادن در 
جهت توسعه استان وصول کنیم، ظلم بزرگی به 

استان کرده ایم.

واکنش رئیس مجمع نمایندگان کرمان به اتفاقات اخیر در کشور

در اخذ مالیات به کسبه فشار وارد نشود 

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها 
// فرمانده ناحیه مقاومت شهید منتظر 
قائم یزد گفــت: طبق هماهنگی های 
انجام شــده ۴۳0 عنوان ویژه برنامه 
بزرگداشت هفته بســیج در سطوح 
ناحیه، حوزه و پایگاه های مقاومت شهر 

یزد اجرا می شود. 
 به گزارش خبرنگار دریا ؛  ســرهنگ 
عبــاس جــوکار در نشســت خبری 
بزرگداشت هفته بسیج، اظهار کرد: هفته 
بسیج 1۴01 با شعار »بسیج خدمتگزار 

ملت ایران« نامگذاری شده است.
وی با اشاره به خدمات مختلف بسیج 
برای تأمین امنیت پایدار و توسعه همه 
جانبه ایران اسالمی، افزود: بعد از دفاع 
مقدس بسیج وارد عرصه سازندگی شد 
و تاکنون خدمات گسترده ای در نقاط 

مختلف کشور انجام داده است.

فرمانده ناحیه مقاومت شهید منتظرقائم 
یزد نقش بسیج در پیشرفت های علمی 
کشور را از دیگر اقدامات حائز اهمیت 
در راســتای ایران قوی دانست و بیان 
کرد: هر آنکس که دلســوز ملت ایران 
است و در نظام جمهوری اسالمی ایران 

خدمت می کند از نظر ما بسیجی است.
ســرهنگ جوکار با بیــان این که هیچ 
دســتگاه های نمی تواند مأموریت های 
بســیج را انجام دهــد، تصریح کرد: 
روحیه و تفکر بسیجی به این معناست 
که تاکاری را به سرانجام نرسانند کوتاه 
نمی آیند و این مهم در ایام شیوع کرونا، 
سیل و زلزله به تمام مردم دنیا ثابت شد.
وی با بیان این که در مواقع بحرانی 21 
قرارگاه خدمت رسانی در سطح شهر یزد 
راه اندازی شــد، گفت: اموال، ناموس، 
امنیت و آرامش مردم برای بسیج مهم 
اســت و با تمام ظرفیت پای کار نظام 

بوده و می ماند.
فرمانده ناحیه مقاومت شهید منتظرقائم 
در بخــش دیگری از ســخنان خود 
روایتگــری در دو حوزه جهاد تبیین و 
جهاد پیشــرفت را دو مأموریت جدی 
اصحاب رســانه دانســت و بیان کرد: 
خبرنگاران باید با امید آفرینی صادقانه 
و به موقع اقشــار مختلف را در جریان 
پیشــرفت های مختلف انقالب اسالمی 

قرار دهند. سرهنگ جوکار با بیان این که 
عملکــرد بســیج در حقیقت خدمات 
جهادی مردم برای مردم اســت، اظهار 
کرد: معرفی الگوهای تربیتی بسیج یکی 
دیگر از رویکردهای جدی برنامه های 
بزرگداشت هفته بسیج در سال جاری 

است.
وی افزود: طبــق هماهنگی های انجام 
شــده ۴۳0 عنوان برنامه در ســطوح 
ناحیه، حوزه و پایگاه های مقاومت ویژه 
هفته بسیج در شهر یزد برگزار می شود و 
150 مورد از برنامه های شاخص است 
و قرار شــده هر پایگاه در هفته بسیج 
حداقل یک خدمت شاخص به نفع مردم 

انجام دهد.
فرمانده ناحیه مقاومت شهید منتظرقائم 
با بیان این که ویژه برنامه های هفته بسیج 
از 2۹ آبانماه در مناطق محروم یزد آغاز 
برنامه های رزمایش  شده است، گفت: 
محوریت  بــا  فاطمی 2  جهادگــران 
محرومیت  زدایی در دســتور کار قرار 

گرفته است.
تأکید کرد: ساخت  ســرهنگ جوکار 
و ســاز، تقویت بنیه علمی، افتتاح دو 
مورد کارگاه قالی بافی، سه مورد کارگاه 
خیاطی و مرمت هفت منزل نیازمند از 
جمله برنامه های در دستور کار بسیج  

یزد در هفته پیش رو است.

اجرای430ویژهبرنامههفتهبسیجدریزد

ســید ابوالحســن جعفری سرویس 
اســتان ها // معــاون وزیــر جهاد 
تعاون  ســازمان  رئیس  و  کشاورزی 
روســتایی گفت: با هماهنگی میادین 
میــوه و تره بار تالش می شــود بازار 

گوجه فرنگی بهبود یابد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد علی 
نیکبخت در جمع کشاورزان دشتستان 
بــا بیان اینکه در یک هفته گذشــته 
مشکالت گوجه کاران با جدیت دنبال 
شده است، اظهار کرد: به دستور وزیر 

جهاد کشاورزی امروز بازدید میدانی 
از مزارع گوجه فرنگی دشتستان انجام 
شد تا مسائل و مشکالت را از نزدیک 

مشاهده کنیم.
وی بــا بیان اینکــه مهمترین وظیفه 
جهاد کشــاورزی حمایت از تولید و 
این  تولیدکننده است، اضافه کرد: در 
راستا همه ظرفیت ها را در این زمینه 
به کار گرفته ایم؛ کشاورزان حق دارند 
که محصول خود را به موقع بفروشند، 
البته این مسائل تنها به وزارت جهاد 

کشاورزی مربوط نیست و الزم است 
که دســتگاه های مختلــف پای کار 

باشند.
رئیس ســازمان تعاون روســتایی با 
بیان اینکــه با هماهنگــی  میادین 
میوه و تره بار تالش می شــود بازار 
گوجه فرنگی بهبــود یابد، تاکید کرد: 
با همه تــوان از گوجه کاران حمایت 
و در موضوع ســطح ملــی پیگیری 
خواهیم کرد. هیچکس راضی به ضرر 

کشاورزان نیست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

بهبود بازار گوجه فرنگی با هماهنگی میادین

علیرضا حائری زاده ســرویس استان 
و  پیشگیری  مدیریت  سرپرست  ها// 
از  یزد  رفع تخلفات شهری شهرداری 
رصد هوشمند متکدیان در تقاطع های 

سطح شهر خبر داد. 
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ ابوالقاســم 
ابوالحسنی در خصوص جزئیات این خبر 
افزود: با اشــاره به موضوع تکدی گری، 
گل فروشــی و خدماتی که تحت عنوان 
دودکردن اســپند و تمیزکردن شیشــه 

خودرو در تقاطع های ســطح شهر یزد 
مشاهده می شود، این نوع از متکدیان از 
طریق سیستم کنترل هوشمند شهرداری 
یزد رصد می شــوند. وی هدف از این 
اقدام را تسهیل و ســرعت در برخورد 
با افرادی که مبــادرت به اینگونه موارد 
می نمایند عنوان کــرد و افزود: این در 
حالی است که قباًل این افراد مجال کافی 
داشتند تا ساعت ها و یا حتی به صورت 
روزانه فعالیت داشته باشند لذا همین امر 

موجب ترغیب و مداومت آنها به تخلف 
می گردید.

پیشگیری شهرداری  سرپرست مدیریت 
همچنین مزایای رصد هوشمند را کاهش 
هزینه ها در گشــت هــا و بازدیدهای 
مستمر از تقاطع های سطح شهر دانست 
و تصریح کرد: بــا این برنامه به محض 
رؤیت آنها از طریق سامانه، با نزدیکترین 
گشــت به محل هماهنگ خواهد شد و 

برخورد الزم اعمال می گردد.

متکدیان شهر یزد هوشمند رصد می شوند



// رییس هیأت  گروه گردشگری   
مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات 
جام  تور  می گوید:   ایران  مسافرتی 
پنجاه  یا  قیمت چهل  با  که  جهانی 
میلیون و حتی ۸۰ میلیون تومان و 
حتی کمتر از این مبالغ تبلیغ شده 
اســت، وجود خارجی ندارد و این 
نرخ ها در حقیقت پیش پرداخت و یا 

قسط اولیه این تورها است. 
به گزارش ایسنا،  اما بررسی ها حاکی 
از این است که استقبال از تورهای جام 
جهانی در مقایســه با جام های دیگر 
زیاد نبوده، قیمــت باالی این تورها، 
یکی از عوامل استقبال پایین از جام 

جهانی 2022 اعالم شده است.
هرچنــد پیش بینی ها بر این بود که با 
کاهش نرخ بلیت پــرواز قطر که از 
سوی سازمان هواپیمایی ایران حدوا 
1۳ میلیــون تومان اعالم شــده بود، 
هزینه تور و سفر جام جهانی کاهش 
یابد، اما نتیجه پرس وجوها و بررسی ها 
نشان می دهد کاهش نرخ بلیت هواپیما 
هم تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده تور 
جام جهانی در قطر نداشته است. این 
موضوع را حسام قربانعلی، سخنگوی 
سازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران )همــا( هم تایید کــرده و در 
گفت وگویی کــه از او در 2۶ آبان ماه 
منتشر شــده، آمده است: » 10 هزار 
صندلی بــرای پروازهای جام جهانی 
در نظر گرفته شده است که ارزان ترین 
قیمت بلیت یکطرفه از تهران ـ دوحه 
10 میلیــون تومان اســت، اما تا به 
امروز سیســتم فروش بلیت نشــان 
می دهد مردم از بلیت های قطر برای 

جام جهانی استقبال نکرده اند.«
حرمــت اهلل رفیعــی ـ رییس هیأت 
مدیره انجمن صنفــی دفاتر خدمات 
مســافرت هوایی و جهانگردی ایران 
ـ هم که پیش تــر از وجود تورهای 
50 تا 500 میلیونی سخن گفته بود، 
در عیــن حال که یــادآوری می کند 
تور چهل یا پنجــاه میلیونی و حتی 
85 میلیون تومانی برای جام جهانی 
وجود خارجی ندارد و این نرخ ها به 
عنوان هزینه پیش پرداخت محسوب 
شده است، درباره استقبال پایینی که 
از تورهای جام جهانی شده است، به 
می گوید: قیمت بلیت پرواز قطر را از 

ابتدا باال تعیین کرده بودند، برای همین 
هم اســتقبال نمی شد، این که قیمت را 
پایین آوردند بیشتر تحت تأثیر جبر 
بود، چون پروازهــا خالی مانده بود. 
نرخ 1۳ میلیون تومان را هم که تعیین 
کردند در واقع قیمت واقعی پرواز این 
مسیر اســت، با توجه به بُعد مسافت 
و هزینه پرواز بین المللی، نرخ ســفر 
هوایی به قطر باید از ابتدا هم در همین 
حدود تعیین می شد، چون قیمت بلیت 
پرواز تهران ـ پاریس که حدود شش 
ساعت فاصله است حدودا 1۳ میلیون 
تومان است، درحالی که تهران تا دوحه 

حدودا دو ساعت فاصله دارد.
پیش بینــی او این بود که کاهش نرخ 
بلیت هواپیما با توجه به هزینه  باالی 
اقامت در قطر، در افت قیمت تورهای 
جام جهانی تاثیر چشمگیری نداشته 
باشــد، در عین حال که این احتمال 
را می داد در دقیقه نود شاید قیمت ها 
بــا کاهش روبه رو شــود، هرچند با 
نزدیکتر شــدن زمان آغاز مسابقات 
جام جهانی این احتمال هم منتفی شده 
است. رفیعی می گوید: هزینه تور جام 
جهانی محدود به بلیت پرواز نیست، 
گران ترین بخش هزینه این ســفر به 
اقامت مربوط می شــود، برای همین 
قیمت تورهــای جام جهانی قطر باال 
اســت. افت قیمت در تورهای جام 
جهانی را زمانی می توانســتیم شاهد 
باشــیم که بلیت های فیفا در اختیار 

آژانس ها قرار می گرفت.
بیشتر آژانس هایی که تور جام جهانی 
می فروشند در واقع عرضه کننده پکیج 
 )Match hospitality( میزبانی
هستند. قیمت بلیت مسابقات در این 
تورها بیشــتر از نرخی است که فیفا 

درنظر  قرعه کشــی  بلیت های  برای 
گرفته است. بیشتر این تورها با نرخ 
حدودا 200  میلیــون تومان عرضه 
شــده اند که با وجود نزدیک شــدن 
زمان بازی هــا، نرخ آن ها فعال تغییر 
چشمگیری نداشته است. اغلب آن ها 
با قیمت پایین تر تبلیغ شده اند، که یا به 
متقاضی گفته می شود برخی خدمات، 
از جمله بلیت بازی ها با نرخ پایه ارز 
محاسبه شده که بعدا مابه التفاوت آن 
دریافت می شود و یا هزینه تمام شده 

تور در چند قسط دریافت می شود.
بررســی ها از فروشندگان و مجریان 
تورهای جام جهانــی نیز بیانگر آن 
اســت که قیمت های اعالم شده در 
حدود چهل، پنجاه و هشــتاد میلیون 
تومــان برای تورهــای جام جهانی  
واقعی نبوده و بیشــتر جنبه تبلیغاتی 
دارد. اپراتور آژانســی مسافرتی در 
تهران که تور جام جهانی را با قیمت 
8۹ میلیون تومان تبلیغ کرده اســت، 
می گوید: این مبلغ در مرحله نخست 
به عنــوان پیش پرداخــت دریافت 
می شود و بعد متقاضی می تواند باقی 
مانده هزینه تور را پس از محاســبه 
نرخ بلیــت بازی ها در 10 قســط 

پرداخت کند.   
براساس  جهانی  جام  تورهای  قیمت 
نوع و کیفیت خدمات پرواز، پذیرایی 
و تعداد روزهای اقامت متفاوت است؛ 
خدمات اصلی این تورها شامل بلیت 
هواپیما، ترانسفر فرودگاهی و استادیوم، 
اقامت، بیمه مسافرتی و بلیت مسابقات 
و هایاکارت است. بلیت پرواز در این 
تورها قابل استرداد و کنسلی نیست. 
بلیت بازی ها نیز اغلب به شکلی ویژه 
و با عنوان »پکیج میزبانی« تهیه شده 

است. یکی از تورهای جام جهانی که 
به مبلغ 80 میلیون تومان تبلیغ شده، 
در اصل 1۶0 میلیــون تومان قیمت 
دارد، پرواز این تور متعلق به شــرکت 
هواپیمایی قطر بوده و اقامت مسافران 
قرار است در کابین های دو نفره و در 

کمپ هواداران فیفا باشد.
قیمت یک پکیج گروهی که مسافران 
آن در اتاق های چهارنفره هتل چهار 
ســتاره بدون صبحانه اقامت دارند و 
می کنند  استفاده  اشتراکی  از خدمات 
نیز برای هــر نفر حدود 100 میلیون 
تومــان تمام می شــود، همین تور با 
قیمت ۴0 میلیون تومان تبلیغ شــده 
است که فروشــنده آن می گوید این 
مبلغ پیش پرداخت اولیه تور اســت. 
این تور ســه روزه است و فقط بلیت 
ویژه بازی اول ایران را دارد که از نوع  
»مچ هاسپیتالیتی کالب« است و نرخ 
باالتری به نسبت بلیت های فیفا دارد. 
بیشتر این تورها هم از خدمات حمل 
و نقل عمومی اســتفاده می کنند که با 
توجه تدابیر قطر به عنوان میزبان جام 
جهانی، به مدت یک ماه رایگان است.

یکی دیگر از تورها که با قیمت حدود 
۷0 میلیون برای جام جهانی تبلیغ شده 
در واقع قرار است مسافران ایرانی را 
از مسقط )عمان( به جام جهانی قطر 
ببرد، این مسافران در هتلی پنج ستاره 
در پایتخت عمان اقامت داده می شود و 
در روز برگزاری بازی ها با هواپیمای 
قطری به محل مســابقات انتقال داده 
می شــوند، قیمتی که بــرای این تور 
اعالم شــده مختص دو نفر با اقامت 
در اتاق دو تخته است، همین تور در 
ارزان ترین حالت برای یک نفر حدود 

120 میلیون تومان تمام می شود.
اما در کیش تورها با قیمت 18 میلیون 
تومان و یا هشت میلیون تومان تبلیغ 
شــده اند که پیگیری ها حاکی از این 
اســت که این مبلغ بیشتر هزینه بلیت 
پرواز ایرانی را کــه از مبدا کیش به 
مقصد دوحه برقرار شده در برمی گیرد 
و هزینه دیگر خدمــات و اقامت را 
اعالم نکرده اســت. در بیشــتر این 
تبلیغات هزینه تور جام جهانی هشت 
میلیون تومان اعالم شده، درحالی که 
این مبلغ هزینه یک طرف پرواز بوده 
و خدمات دیگر را دربر نگرفته است.

پشتپردهتورهای۸تا۸0میلیونتومانیجامجهانی
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روستای زروم نکا ؛ روستایی جذاب برای 
سفر پاییزی 

 گروه گردشــگری // روستای زروم در دل جنگل های نکا 
قرار دارد. رنگارنگ بودن دیوارهای بیرونی خانه ها و گل کاری  
در گلدان های رنگی، روستای »زروم« را به رنگی ترین روستای 
ایران تبدیل کرده است. این روزها روستاگردی یکی از مهم ترین 
شــاخه های گردشگری است. روستای »زروم« هم که یکی از 
روستاهای نکا محســوب می شود، با اجرای طرح  هادی بنیاد 
مسکن توانسته گردشــگران زیادی را به خود جلب کند. این 
روستا در مناطق کوهستانی نکا واقع شده است، بنابراین شما تا 
رسیدن به زروم با یک مسیر جنگلی بسیار زیبا مواجه می شوید. 
وقتی وارد زروم می شــوید سنگ فرش، رنگ آمیزی خانه ها و 
دیوارها، گلدان های رنگی که به دیوارها وصل شده اند شما را 
به خود جذب خواهد کرد. همه این الگوها و نمادهای بومی در 
اجرای طرح هادی حفظ و احیا شــده اند. این  اجرای متفاوت، 
زروم را به یکی از روستاهای منحصر به فرد مازندران و یکی 
از زیباترین و رنگی ترین روســتاهای ایران تبدیل کرده است. 
قرار گرفتــن آن در دل جنگل های زیبای هزارجریب نکا هم 
بی تاثیر نبوده است. اگر عاشق فصل پاییز هستید زیباترین مناظر 
جنگلی نکا با برگ های زرد و نارنجی حالتان را خوش می کند. 
در این فصل بوی هیزم هم شــما را از حال و هوای شــهری 
دور می کند. جلوی برخی خانه  ها هنوز اهالی پشته  های هیزم 
را برای گرم کــردن آب حمام های هیزمی جمع می کنند. برای 
رفتن به زروم باید از کمربندی نکا وارد هزارجریب شــوید. از 
آنجا یک مســیر ۶0 کیلومتری را تا زروم در پیش دارید. این 
مسیر که کوهستانی است و در دل جنگل های هزارجریب قرار 
دارد به اندازه ای زیباست که ناخودآگاه بارها خودروی خود را 
در گوشــه ای پارک می کنید تا در این مسیر قدم بزنید. تا زروم 
از روســتاهای زیادی باید بگذرید و در مسیر گله ها و مراتع 
بســیاری را هم خواهید دید. صدای زنگوله ها دغدغه زندگی 
شهری را از سرتان بیرون می کند. در سمت راست جاده تابلوی 
روســتا را خواهید دید. بعد وارد یک مســیر فرعی، اما کوتاه 
می شوید که آسفالت نیســت. به محض رسیدن به زروم اولین 
چیزی که نظرتان را جلب خواهد کرد، نرده های رنگی ایوان ها 
و گلدان های رنگارنگ خانه هاست که روی دیوارهای کاهگلی 
قــرار دارند. رنگ های گرم و ســرد در کنار هم جلوه ویژه ای 
دارند. کوچه پس کوچه های زروم سنگفرش شده اند. حفظ بافت 
سنتی به زیبایی روستا افزوده است و بی شک هر گردشگری را 
به وجد می آورد. همچنین انواع غذاهای بومی منطقه مانند آش 
ترش، آش دوغ، انواع ترشی و نان محلی و انواع صنایع دستی 

را می توانید در این روستا تهیه کنید.

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان اهی افقد سند رسمی   آگهی موضوع ماده 3 اقنون وماده 13آئین انهم اقنون تعیین وت
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی میناب تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند
قطعه 2 بخش 4

1-آقای محمد عباسی فرزند غالم   به شماره شناسنامه  3صادره از میناب   و به شماره ملی 3421902781و به شماره رای  140160323057000778 
در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  24619/47 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 82و83فرعی از1061-اصلی  قطعه 2 بخش4 واقع در میناب روستای دومشهر خریداری از 

مالک رسمی می هاشم امیرزاده شمس
قطعه یک بخش 5

2-آقای مختار شهرجو فرزند عبداله به شماره شناسنامه 639 صادره از میناب  و به شماره ملی 3420456425و به شماره رای  140160323057000779 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 571/45 متر مربع  قسمتی از پالک شماره یک اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب خریداری  از مالک رسمی  خانم زینب دانشور

3-آقای خلیل رحیمی فرزند عباس به شماره شناسنامه 1319 صادره از بیکاه رودان    و به شماره ملی 4699545602و به شماره رای  140160323057000729 در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 286/18 متر مربع  قسمتی از پالک شماره یک اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی  آقای راهی  شیخ آبادی

4-خانم نرگس زاهدی دهوئی فرزند باران به شماره شناسنامه 992 صادره از میناب و به شماره ملی 3421168121و به شماره رای  140160323057000807 در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 273/86 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 145-اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب  شهرک دانش خریداری  از مالک رسمی  شرکت تعاونی مسکن کارکنان 

آموزش و پرورش شماره یک میناب
5-خانم مریم زارع فرزند محمد به شماره شناسنامه 3410144951 صادره از میناب    و به شماره ملی 3410144951و به شماره رای  140160323057000752 در ششدانگ یک 
باب خانه مشتمل  بر رهن که به موجب سند رهنی شماره 97360مورخ 1385/05/04تنظیمی دفتر خانه 13میناب در رهن بانک ملی میناب قرار گرفته است به مساحت 207/81 
متر مربع  قسمتی از پالک شماره 145-اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب  شهرک دانش خریداری انتقال  از مالک رسمی مشاعی شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و 

پرورش شماره یک میناب
6-آقای بهرام رسولی سلیمانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 657 صادره از میناب     و به شماره ملی 3420504241و به شماره رای  140160323057000751 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 259/52 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 173- اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب محله سلیمانی خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی  آقای احمد حقیری 
7-آقای حسن فردی زاده فرزند احمد به شماره شناسنامه 961 صادره از میناب و به شماره ملی 3420507305و به شماره رای  140160323057000727 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 321/80 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 176- اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب محله سلیمانی خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی خانم شریفه ستایش 

8-آقای احمد جاللی فرزند حسن به شماره شناسنامه 3318 صادره از میناب و به شماره ملی 3422069003و به شماره رای  140160323057000750 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 288 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 570- اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب کریم آباد  خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی آقای عبدالکریم احمدی  

9-خانم نسیبه درویشی فرزند خلیل به شماره شناسنامه 11187 صادره از میناب     و به شماره ملی 3422147799و به شماره رای  140160323057000696 در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 296 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 570- اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب کریم آباد  خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی آقای عبدالکریم احمدی  
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کلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی  آگهی ماده 3 اقنون تعیین ت
 نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره 140160323054000495 مورخ 
1401/08/03تصرفات مالکانه مهدیه داوری نژاد فرزند جهانگیر در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 240 متر مربع قسمتی از پالک 
ثبتی 36 فرعی از 1-اصلی در اجرای بخشنامه استاندارد سازی پالک جدید 21876 فرعی از 1- اصلی تعیین گردید، واقع در گلشهر جنوبی 
بخش دو بندرعباس انتقال مع الواسطه به استناد مواد 1و 3 قانون مذکور و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن به جهت فوت مالک رسمی و عدم 
دسترسی به وراث مرحوم محمد اسمعیل زاده نخلی رای به طی تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت بنام متقاضی مذکور صادر گردیده 
است و مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکور و سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد لذا در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی رای مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 

کثیراالنتشار و محلی و جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل، اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات 
صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت منطقه دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل 
مراجعه و تقدیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست 
اداره ثبت اسناد منطقه دو بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1401/346 م الف
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گروه گردشــگری // رئیس گروه گردشگری 
اداره کل میــراث فرهنگی ، گردشــگری و 
صنایع دستی استان بوشهر گفت: در چهل و 
اندی سال پیش تا به امروز بیشترین استفاده 
بوشهری ها از دریا به عنوان محل ارزاق از راه 
صیادی بوده است. یعنی فقط ماهی گرفته  و 

خورده اند. 
شنا، سوار شــدن بر جت اسکی، قایق سواری، 
فالی بــورد، ماهیگیری در آبهــای کم عمق، 
تماشای غروب آفتاب و آفتاب گرفتن در ساحل 
ماسه ای تنها بخشی از ظرفیت ساحل های استان 
بوشهر هستند که در قالب گردشگری می توانند 
ساالنه درآمدهای بسیاری برای این استان داشته 
باشند. رونق و شکوفایی گردشگری دریایی البته 
از اولویت های دولت و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی نیز هستند به طوری که 
در سند تحول دولت هم در دو بخش به موضوع 
تحول دریامحور و تحول گردشــگری دریایی 
اشاره شده است اما توسعه همکاری مستمر دو 

بخش خصوصی و دولتی را می طلبد.
کارشناســان معتقدند که در برنامه های توسعه، 
به دریا رســیدیم اما ایست و عقب گرد داشته ایم 
و هیچ کار درخشــانی در دریــا انجام ندادیم، 
فعالیت ها کج دار و مریز در خشکی متمرکز شده 
است و برای سواحل و دریا یا برنامه ای نداشته ایم 
یا به مرحله اجرا نرسیده اند؛ به طوری که اندک 
گردشــگران خارجی، ایران را با آثار باستانی و 
تاریخی آن می شناسند و از زیبایی های خفته در 

خلیج فارس اطالعی ندارند. 
بی انصافی  است که اقدامات گردشگری دریایی 
در دو جزیره کیش و قشم و تاحدودی هرمزگان 
را نادیده بگیریم اما به یقین این ظرفیت در استان 
بوشهر با طوالنی ترین مرز دریایی با خلیج فارس 
در پیچ وخم وعده و وعیدها غرق گشته و اراده ی 
برای کشتی به گل نشسته این حوزه وجود ندارد.
رئیس گروه گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
، گردشگری و صنایع دســتی استان بوشهر در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: گردشگری مقوله ای 
اســت که امروزه تعاریف بیشــماری برای همه 
به وجود آورده اســت، اما اگر بخواهیم تعریفی 
ساده داشته باشیم باید بگوییم »هر گونه مسافرت 
بین یک روز تا یک ســال کــه از محل زندگی 
خود به مکانی دیگر برای گذران اوقات فراغت 
رفته باشــیم«. هر چند اکنون ســازمان جهانی 
اهداف مسافرت های کاری و کسب درآمد را جز 
تعریف گردشگری نمی داند اما شاید اگر با نگاهی 
مغرضانه به آن داشته باشیم همین موضوع را نیز 

به عنوان گردشگر و گردشگری ببینیم.
حامد آبزن اضافه کرد: در تعریف گردشــگری 
دریایی ابعاد به سمت سوی فعالیت های تفریحی 
می رود که یک بخش از هرم گردشگری را دریا 
تشــکیل می دهند. یا به نوعی دریا نقش مهمی 
در گذراندن مدت زمانی است که یک گردشگر 

وقت خود را صرف آن می کند.
  وجه تمایز ظرفیت گردشــگری بوشهر با 

سایر استانها دریا است
وی تصریــح کــرد: در بحث پتانســیل های 
گردشگری اســتان بوشــهر باید بدون تعارف 
بگوییم که وجه تمایز ما با سایر استان های کشور 
دریا اســت. شاید به مذاق خیلی ها خوش نیاید 
و بگویند نخلســتان و کوهستان و... هم هست 
و نبایدبگوییم دریا دریا دریا، اما آمارها نشــان 
می دهند که در پیک سفر بیشترین ترددهای در 
شهرها و روستاهای ســاحلی بوده و این نشان 
می دهد که مردم ســفر خود به استان بوشهر را 
بیشتر با جنبه استفاده از فضاهای ساحل و دریا 

برنامه ریزی می کنند. 

رئیس گروه گردشگری استان بوشهر یادآور شد: 
در چهل و اندی سال پیش تا به امروز بیشترین 
استفاده ما بوشهری ها از دریا به عنوان محل ارزاق 
آن هم از صیادی بوده اســت. یعنی فقط ماهی 
گرفته ایم و خورده ایم. نگاهی به کشورهای توسعه 
یافته نشان می دهد که این کشورها با هزینه های 
کمتری به تولید ماهی پرورشــی پرداخته، آن را 
جایگزین این صنعت کرده و از دریا استفاده های 
دیگــری را مورد بهره برداری قرار داده اند اما تا 
کنون در ایران این موضوع به صورت الکپشــتی 
پیش رفته اســت که می تواند گفت بخش اعظم 
علت آن سرمایه گذاران هستند که دانش کافی و 
الزم را ندارند و بخشــی از آن نیز قوانینی است 
که گاها دست و پا گیر هستند و یا تحریم هایی 
که اجازه استفاده از تکنولوژی را محدود کرده اند. 
آبزن ادامه داد: اســتان بوشهر هم از این موضوع 
مستثنی نیست، اما اتفاقات خوبی در چند سال 
اخیر در حال شــکل گیری اســت و با توسعه 
صنعت گردشگری که یک صنعت نوپا در کشور 
است، گردشگری دریایی نیز با همین نوپا بودن 

در استان بوشهر شکل و شمایل دیگری یافته و 
ســرمایه گذاری در برخی از شهرها شکل گفته 
است. امیدواریم که به سرانجام برسد تا بتوانیم با 

قدرت خوبی این مسیر را پیش بگیریم.
 قطب گردشــگری دریایی برای بوشهر یک 

شعار است
وی بیان کرد: قطب گردشــگری دریایی برای 
بوشهر یک شعار اســت و باید برای تحقق آن 
تالش کرد. همیشــه همینطور بــوده و اول باید 
شــعار را تعیین کنیم و پس از آن برنامه ریزی 
کنیم. البته این نظر شخصی من است که با توجه 
به پتانسیل ها شعارهایمان را آماده کنیم اما اینکه 
شعاری دهیم و به قول امروزی ها پوچ و توخالی 

باشد قابل پذیرش جامعه نیست. 
رئیس گروه گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی استان بوشهر تاکید 
کرد: شعار قطب گردشگری دریایی شعاری است 
هم راستا با استان بوشهر که باید همه مسئوالن 
بدون موازی کاری و با یک کار بین سازمانی به 
این موضوع اهتمام ویژه داشته و به سمت شعار 

پیش رویم.آبزن گفت: بحث آب و هوا در داشتن 
گردشگر آن هم در ایران بسیار تاثیر دارد، زیرا 
هزینه های جاری در فصول گرم سال گاها بیشتر 
می شود و این موضوع را نمی شود انکار کرد، اما 
مطمعنا با توســعه صنعت گردشگری آن هم در 
بخش گردشــگری دریایی می توانیم تا حدودی 
برای فصول گرم ســال هم گردشگران خاصی 

داشته باشیم.
وی در خصوص لنج های ســنتی و گورســتان 
لنج ها اظهار کرد: این لنج ها بخشی از تفریحاتی 
است که در سواحل واقع شده اند و این موضوع 
به عنوان یک جاذبه گردشــگری می تواند تاثیر 
به سزایی در جذب گردشگر داشته باشد؛ آن چه 
گردشــگر را جذب می کند در کنار این اماکن، 
داستان های آن است. داستان هایی که گورستان 

لنج ها وجود دارد.
 ۸۰ درصــد از گردشــگران از ظرفیت های 

دریایی استفاده می کنند
به گزارش ایســنا ؛ رئیس گروه گردشــگری 
اســتان بوشــهر تصریح کرد: ســاالنه به طور 
میانگین 80 درصد از گردشــگران این اســتان 
از ظرفیت های ایجاد شــده موقــت در حوزه 
گردشگری دریایی اســتفاده می کنند. البته باید 
بگویم که این ظرفیت فقط گشت دریایی نیست، 
به طور مثال رســتوران های ســاحلی، وسایل 
بازی ســاحلی، ورزش ها و تفریحات ساحلی، 
تورهای گردشگری دریایی و تجربه ای و حتی 
مسابقات مجسمه های شنی و ماهیگیری و امثال 
آن جز گردشــگری دریایی محسوب می شود. 
با این اوصــاف اغلب گردشــگران از ظرفیت 
رستوران های ساحلی ما بهره مند می شوند و این 

یعنی اغلب از این ظرفیت استفاده می شود.
آبزن عنوان کرد: گردشــگری دریایی همانگونه 
کــه گفتم اغلب فعالیت هایی که در ســواحل و 
دریا بــرای تفریح و گذران اوقات فراغت انجام 
می شود تعریف شده است. فاصله زیادی داریم 
که بگوییم در استان بوشهر به نقطه ای رسیده ایم 
که رضایت داشته باشیم، اما در بیشتر شهرهای 
ســاحلی ســرمایه گذاری در بخش دریایی تا 
حدودی در حال شــکل گیری است و می توان 
به آینده امیدوار بود، چون این بخش از توســعه 
گردشــگری تا کنون بکر مانده و می تواند لقمه 
خوشمزه ای برای سرمایه گذار باشد اما اگر برنامه 
ریزی مدون و خوبی در این زمینه نداشته باشیم 
و یا مسیر توسعه را بدون در نظر گرفتن ضوابط 
و اســتانداردها پیش نبریم به یقین به مشکالت 

متعددی خواهیم خورد.

رئیس گروه گردشگری استان بوشهر مطرح کرد

سهم بوشهری ها از خلیج فارس فقط صید ماهی



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

مصرف ماهي و میگو از بروز افسردگي جلوگیري مي کند

حوادث جهان
برخورد هواپیما با خودروی آتش نشانی

   برخــورد یک فروند هواپیما با خودروی آتش نشــانی در فرودگاه پرو 
جان دو آتش نشان را گرفت.مقامات فرودگاه لیما پایتخت پرو اعالم کردند: 
یک فروند هواپیما هنگام بلند شدن از باند فرودگاه با خودروی آتش نشانی 
برخورد کرد که بر اثر آن دو نیروی آتش نشان جان خود را از دست دادند.این 
هواپیمای مسافربری در فرودگاه بین المللی خورخه چاوز در لیما با خودروی 
آتش نشانی برخورد کرد. ویدیوی منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان 
می دهد که هواپیمای در حال حرکت در باند فرودگاه دچار حریق و متوقف 
شد.در این حادثه هیچ یک از مسافران و خدمه پرواز کشته نشدند، هر چند20 
مسافر دچار مصدومیت شدند که وضعیت دو نفر از آنان وخیم گزارش شده 

است . 
غرق شدن قایق حامل مهاجران در تونس

  غرق شدن قایق حامل 1۶ مهاجر غیرقانونی در سواحل شمالی تونس 5 قربانی 
گرفت. مقامات تونس اعالم کردند که پس از غرق شدن قایق حامل 1۶ مهاجر 
غیرقانونی در سواحل شمالی، تعداد قربانیان به 5 نفر افزایش یافت.حسام الدین 
الجیبابلی، سخنگوی نیروهای ژاندارمری وزارت کشور تونس، طی اطالعیه ای 
اظهار داشت: جسد دو نفر از سرنشینان قایق حامل 1۶ مهاجر غیرقانونی که در 
۷ نوامبر در نزدیکی شهر بینزرت غرق شده بود، توسط تیم های غواصی وابسته 
به نیروی دریایی پیدا شد.جیبابلی با بیان اینکه تعداد کشته شدگان به 5 نفر افزایش 
یافته است، گفت: جست وجو برای یافتن یک مفقود ادامه دارد.حسام الدین الجبابلی 
در 8 نوامبر طی اطالعیه ای در حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی اعالم 
کرد که پس از واژگونی یک قایق حامل مهاجران غیرقانونی در شمال تونس، 10 

نفر نجات یافته، یک نفر جان باخته و 5 نفر ناپدید شدند .
نبرد سنگین ارتش مصر با داعش

  منابع مصری از درگیری شــدید میان نیروهای مصری و داعشــی ها به 
دنبال تسلط تکفیری ها بر برخی مناطق در شهر القنطره در استان اسماعیلیه 
این کشــور خبر دادند.منابع مصری از کشــته شدن هفت نظامی مصری در 
حمله داعش خبر دادند.بر اســاس این گزارش، این حمله در شهر القنطره از 
توابع اســتان اسماعیلیه رخ داد.منابع قبیله ای اعالم کردند: داعش در حمله 
غافلگیرکننده به شهر قنطره بر برخی مراکز دولتی در آن مسلط شد و به دنبال 
آن درگیری میان آنها و نیروهای ارتش مصر رخ داد. داعشی ها بر یک مدرسه 
و دانشــکده دارو سازی و برخی ساختمانهای دیگر مسلط شدند.این منابع 
افزودند: پس از آن، نیروهای زیادی از ارتش و پلیس مصر و افراد مسلح قبایل 
برای مقابله با داعش وارد عمل شدند. درگیری از سپیده دم تا صبح ادامه یافت 
و شبکه ارتباطاتی و اینترنت این شهر برای چند ساعت قطع شد.شاهدان عینی 
از پرواز بالگردها و جنگنده ها در آســمان منطقه در جریان تالش نیروهای 

مصری برای بازپس گیری مراکز از داعش و بیرون راندن آنها خبر دادند .
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سرخی چشمانش نمایان بود و با دلهره عجیبی به اطرافیانش می نگریست چشم به 
این سو و آن سو می دواند تا اولیای دم را ببیند اما آن ها در گوشه اتاق دیگر مشغول 

گفت وگو با قاضی بودند .
 مقام قضایی که برای نظارت بر اجرای حکم قصاص در زندان مرکزی مشــهد حضور 
داشت تا آخرین لحظه درباره »لذت گذشت« سخن می گفت و به آیات و احادیث اشاره 
می کرد اما واگویه های زن جوان از »یتیم شدن« دختر خردسالش تکان دهنده بود. او 
می گفت: این مرد قداره بند با بی رحمی و تنها به دلیل قدرت نمایی با چاقو شوهرم را 
مقابل چشــمان من و دختر کوچکم به قتل رساند چگونه می شود از گناه چنین انسان 

سنگدلی گذشت کرد و ...
  با شنیدن این سخنان نگاهم بر چهره »قاتل جوان« خیره شد. برای لحظاتی چشمانم 
را بستم و دفتر خاطرات ذهنم را به آخرین روزهای تابستان سال ۹5 ورق زدم. آری او 
»محسن – چ« بود همان قاتل چاقوکشی که به علت »نگاه چپ!« جنایت وحشتناکی 
را در خیابان دریای دوم مشهد رقم زد.صحنه بازسازی قتل را به خاطر آوردم. آن روز 
قاتل ۳0 ســاله مقابل قاضی و افسر پرونده به تشریح ماجرا پرداخت و گفت: همه چیز 
به خاطر یک نگاه رخ داد من و دوستم جلیل سوار بر موتورسیکلت مقابل میوه فروشی 
ایســتادیم، جوان میوه فروش  در حالی که کنار همسر و دختر دو ساله اش مشغول کار 
بود رو به من کرد و گفت: »چیه! چرا این طوری نگاه می کنی؟ به او گفتم برو پی کارت! 
در حال مشاجره لفظی بودیم که برادر جوان میوه فروش به همراه دوستش از راه رسید 
و با میله آهنی به موتورســیکلتم کوبید من هم چاقو را بیرون کشیدم و قفسه سینه مرد 

میوه فروش را شکافتم...
   حاال دیگر به ســرخی چشمان قاتلی می نگریســتم که بعد از حدود شش سال پای 
چوبه دار قرار داشت. روزی او را نماد قدرت نمایی با چاقو می شناختند و اکنون همین 
قدرت نمایی ها روزگارش را به تباهی کشانده بود. ملتمسانه و آرام اشک می ریخت. 
گویی یک بار از پای چوبه دار به بند زندان بازگشته و اکنون که نتوانسته بود به تعهدات 
 خــود عمل کند برای بار دیگر کنار دار مجازات مــی رفت. او بی رحمانه و تنها برای 
قدرت نمایی، کودکی را یتیم کرده بود! طولی نکشــید که با ورود ماموران بدرقه به اتاق 
شیشه ای وحشت سراپای قاتل  را فراگرفت. او مدام فریاد می زد پس چه شد؟ کجا رفتند؟ 
 یکی از افسران گفت: خدا را چه دیدی شاید پای چوبه دار رضایت دادند! اگرچه سعی 
مــی کرد تا آخرین لحظه امیدش را از دســت ندهد اما تــرس از مرگ پاهایش را به 
 لرزه انداخته بود! فریاد می زد اشــتباه کــردم! حتی اگر برای لحظه ای به چنین روزی 
می اندیشیدم غلط می کردم حتی به چاقو نگاه کنم! ولی دیگر برای پشیمانی دیر شده بود 
او باید از »قدرت نمایی هایش« عبرت می گرفت اما ...لحظات به تندی سپری می شد 
»پلنگ سیاه« )محکوم به اعدام برای قتل های سریالی( و »محسن- چ« )قاتل مرد میوه 
فــروش( پای چوبه دار قرار گرفتند. حلقه طناب بر گردن هر دو محکوم گره خورد اما 
قاتل ۳۶ ساله همچنان التماس می کرد.همه چیز را تیره و تار می دید گویی باید آخرین 
نفس هایش را عمیق تر بکشد! وحشت و دلهره در چهره اش موج می زد. یکی از اولیای 
دم گفت: سالم ما را هم به »علی« )مقتول( برسان! با این جمله دیگر امیدش را از دست 

داد .فریاد زد: غلط کردم جبران می کنم!
   دیگر زبانش یارای التماس هم نداشت که یکی از اولیای دم رو به مقام قضایی کرد و 
گفت: اگر چندین میلیارد برای آ ینده دختر کوچک پرداخت کند از قصاص او می گذرم! 
این گونه بود که قاتل با کلماتی بریده بریده گفت: مهلت بیشتری بدهید! اما ولی دم گفت: 
فقط یک ماه! و از اتاق بیرون رفت! طناب دار از گردن او باز شــد درحالی که اشــک 
صورتش را پوشــانده بود با قدم های بلند از اتاق اعدام بیرون زد حتی نمی توانست به 
محکوم دیگری نگاه کند که در کنار او به دار مجازات آویخته شد. بدین ترتیب جوانی که 
به دلیل »نگاه چپ« دست به جنایت ز ده بود به امید تهیه مبلغ میلیاردی که روزی در 

مخیله اش هم نمی گنجید به طور موقت روانه بند زندان شد و ...

اشکهاییکاعدامی!
در امتداد تاریکی

گروه حوادث// جانشــین فرماندهــی انتظامی 
هرمزگان گفت:  ۶ تُن و 800 کیلوگرم ماهی قاچاق 
با هوشیاری و تالش ماموران انتظامی این استان در 

بازرسی از 2 خودرو کشف شد . 
   ســرهنگ مهرداد مشوق در این خصوص اظهار 
داشت:  مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی 
بونجی شهرستان سیریک در راستای مقابله با قاچاق 
کاال و ارز ، هنگام کنترل و بازرســی خودروهای 
عبوری به یک دســتگاه خودرو مشکوک شده و 

دستور توقف دادند.
  وی ادامــه داد: ماموران برای بررســی، خودرو 
را متوقــف و در بازرســی از آن 2 تُــن و 800 
کیلــو ماهی قاچاق کشــف شــد و در این رابطه 
راننده خودرو را دســتگیر کردند.وی اضافه کرد: 
 همچنین ماموران انتظامی پاســگاه پهل شهرستان 
بندر خمیر در عملیاتی دیگر هنگام گشــت زنی 
در محور ورودی شهرســتان خمیر به یک دستگاه 
کامیونت یخچال دار مشکوک شده و آن را متوقف 
می کنند که در بازرســی انجام شده از این خودرو 
۴ تُن ماهی قاچاق کشــف می شود و در این رابطه 

راننده خودرو دستگیر شد.
   جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان ابراز داشت: 

ارزش ایــن 2 محموله 
کشف  قاچاق 

را  شــده 
بر  ا بر

عــالم  ا
نظــر 

ن  ســا شنا ر کا
ریال  میلیــارد   2۳ اقتصــادی 

 اســت و متهمان دستگیر شــده با تشکیل پرونده 
برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی 

شدند.
   به گزارش ایرنا، سرهنگ مشوق خاطرنشان کرد: 

برخورد نیروی انتظامی 
قاچاقچیان  با 

ارز  و  کاال 
قاطع و بــه صورت 
مستمر است که در این راستا تعامل 
 و همکاری بیش از پیش شــهروندان با پلیس در 
اطالع رسانی و اعالم موارد مشکوک و مظنون از 
طریق ســامانه فوریت های پلیسی 110 موجب 

حمایت بیشتر از تولید ملی می شود .

۶ تُن ماهی قاچاق در هرمزگان کشف شد

انتظامی  گروه حــوادث// فرمانــده 
شهرستان بردســیر گفت: خانمی که 
از  بیش  دیگر  زن  با همدســتی یک 
واگذاری  وعــده  با  ریال  110میلیارد 
اموال مصــادره ای کالهبرداری کرده 

بود، دستگیر شد .
   ســرهنگ » منصور رمضان نژاد« 
گفت: در پی شــکایت تعــدادی از 
شــهروندان مبنی بر اینکه یک خانم 
پس از آشنایی فامیلی و جلب اعتماد 
آنان، خود را وکیل دیوان عالی کشور 
معرفی و بــا وعده کذب فروش خانه 
مصــادره ای در زعفرانیه و جنت آباد 
تهران و برخی نقاط کرمان به تدریج 
مبالغ زیــادی را از آنان کالهبرداری 
کرده اســت، موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار ماموران پلیس آگاهی 

قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه ماموران طی 
تحقیقات اولیه به دســت داشــتن دو 
خانم در این کالهبرداری پی برده و در 
ادامه با پیگیری های پلیســی و انجام 
اقدامات اطالعاتی موفق شــدند یکی 

از متهمان را در شهر بردسیر دستگیر 
کنند.

شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده     
بردســیر تصریــح کرد: ایــن خانم 
در بازجویــی هــای انجام شــده به 

دریافت بیــش از 110 میلیارد ریال 
از اعضــای چند خانــواده با وعده 
 واگذاری تدریجی زمین و خانه های 
مصادره ای گــران قیمت در تهران و 
کرمان اعتــراف کرد و پس از تکمیل 
پرونــده تحویل دســتگاه قضائی و 
 از آن طریــق روانــه زندان شــد که 
پیگیری های بعدی برای دســتگیری 
دیگر متهم مرتبط با این کالهبرداری 
و بازگشت وجوه مال باختگان ادامه 
دارد.سرهنگ »رمضان نژاد« در پایان 
یادآور شد: اعتماد  نابه جای شهروندان 
به این دســت افراد، آن هم با اینگونه 
وعده های فریبنده موضوعی است که 
باید به دقت مورد توجه همگان قرار 
گیرد تا در پی کسب منفعت زودهنگام 
و غیر اصولی، سرمایه یک عمر تالش 

و زندگی خود را از دست ندهیم .

کالهبرداریمیلیاردیباوعدهواگذاریفروشاموالمصادرهای

  

  

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه خانم فروغ جمعه پور به استناد 2 فقره استشهادیه محلی درخصوص پالک 68 فرعی از 9- اصلی واقع در روستای مغ باالبخش دو بندرعباس 
مدعی شده است که سند مالکیت 197 سهم مشاع از 81250 سهم ششدانگ زمین مزروعی که به نام وی ثبت وسند مالکیت به شماره 912202 سری ج/98 
بنامش صادر گردیده سند مالکیت فوق به علت جا به جائی مفقود گردیده نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه 
اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند 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 سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . 1401/270 م/الف - تاریخ انتشار : 1401/08/30
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه  خانم فروغ جمعه پور به استناد 2 فقره استشهادیه محلی درخصوص پالک 3981 فرعی از 3- اصلی واقع در خیابان دانشگاه بخش دو بندرعباس 
مدعی شده است که سند مالکیت به شماره 421379 سری الف/95 تحت عنوان ششدانگ یک باب خانه که بنامش صادر گردیده سند مالکیت فوق به علت 
جا به جائی مفقود گردیده نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم 
میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه سند 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 سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . 1401/271 م/الف - تاریخ انتشار : 1401/08/30
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

کالهبردار500 میلیاردی دستگیر شد 
انتظامی  فرمانده  جانشــین  حوادث//  گروه 
استان از دســتگیری یک نفر که با ترغیب 
مردم در شهرستان الرستان به سپرده گذاری 
در بورس توانسته بود مبلغ 500 میلیارد ریال 

کالهبرداری کند، خبر داد . 
  سردار » یوسف ملک زاده « بیان کرد: برخورد 
با مفسدان اقتصادی یکی از ماموریت های ویژه 
انتظامی اســت و پلیس قاطعانه با کسانی که 
دارای فعالیت اقتصــادی خارج از چارچوب 
و موازین قانونی باشــند، برخورد می کند.وی 
افزود: در پی شکایت تعدادی از شهروندان در 
شهرستان الرستان مبنی بر کالهبرداری از آنان 
در قالب سرمایه گذاری در بورس و پرداخت 
وام کم بهره و بدون ضامن، موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کار مامــوران پلیس امنیت 

عمومی الرستان قرار گرفت.
  جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در 

تحقیقات وســیعی که توسط ماموران صورت 
گرفت مشخص شد متهمه با این ترفند که در 
بورس فعالیت وســیعی دارد و بدون پشتوانه 
سیستم ارزی و بانکی کشــور به شاکیان وام 
کم بهره می دهد اعتماد آنان را جلب و با اخذ 
وجــوه هنگفت از آنان بعد از گذشــت مدتی 
اعالم مفقودی مدارک را می کند و به مردم اعالم 
می دارد که کسری بودجه آورده و با این ترفند 
از دادن پول ها و سپرده گذاری مردم شانه خالی  
می کرده است.سردار » ملک زاده « عنوان کرد: 
با تکمیل شدن تحقیقات، پرونده این فرد توسط 
کارشناسان به صورت دقیق مورد بررسی قرار 
گرفت کــه در نهایت کذب بودن ادعای متهمه 
مبنی بر مفقود شدن مدارک دریافت پول ها از 
مردم محرز که ضمن اخذ مجوز قضائی در یک 
عملیات غافلگیر کننــده متهمه در منزلش در 

یکي از محله هاي الرســتان دستگیر شد. این 
مقام ارشد انتظامي با اشاره به اینکه در بازرسی 
از مخفیــگاه متهم 2۶۴ فقره انــواع مدارک 
سپرده گذاری مردم و اخذ رسیدها کشف شد، 
گفت: متهم در بازجویي اولیه به 500 میلیارد 

ریال کالهبرداری اقرار کرد.
   جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه 
متهم براي سیر مراحل قانوني روانه دادسرا شد، 
به شهروندان توصیه کرد فریب تبلیغات کاذب با 
هدف پرداخت وام کم بهره که توسط اشخاص 
و یا مراکز و مؤسسات بدون مجوز که در هیچ 
جایی ثبت رسمی نشــدند و فعالیت آنها نیز 
قانونی نیست را نخورند و در صورت هرگونه 
برخورد با اینگونه موارد موضوع را سریعًا از 
طریق تلفن 110 به پلیس اطالع دهند تا برابر 

قانون با آنان برخورد شود . 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

گروه حوادث// فرمانده انتظامی فارس از دستگیری 
۳ قاچاقچی و کشــف یک هزار و 52۷ کیلو و ۷۶0 

گرم مواد مخدر از نوع تریاک خبر داد .
  ســردار رهام بخش حبیبی در بیان جزئیات دقیق 
این خبر به خبرنگاران گفت: طی اقدامات اطالعاتی 
گسترده و پایش شبانه روزی توسط مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر فارس ۳ نفر قاچاقچی شناسایی 
شــدند و ادامه داد: این افراد با یک دستگاه خودرو 
وانت نیسان در حال جابجایی مواد مخدر در محور 

کرمان به شیراز بودند که تحرکات آنها زیر نظر قرار 
گرفت.

  فرمانــده انتظامی فارس افــزود: پلیس اعضای 
این بانــد را در یک عملیات غافلگیرانه در یکی از 
محالت شیراز دستگیر و به همراه 2 دستگاه خودرو 

به مقر پلیس انتقال دادند.
  ســردار حبیبی اظهار کرد: مأموران در بازرسی از 
خودرو نیســان میزان ۷00 کیلو گرم تریاک و در 
محل دپو مواد نیز میزان 800 کیلو گرم مواد مخدر 

از نوع تریاک کشف کرده و ۳ نفر قاچاقچی )راننده 
وانت نیسان، راننده خودرو اسکورت و نگهبان منزل 

مسکونی( را دستگیر کردند .

فرمانده انتظامی فارس اعالم کرد

کشف ۱.۵ تن تریاک در فارس

طرح : بیتا هوشنگی
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شهرستان

 برگزاری یادواره ۲ هزار شهید فوتبالیست کشور 
در کیش 

  گروه شهرســتان// یادواره 2 هزار شــهید فوتبالیست و 
1۳5 شهید ورزشکار مدافع حرم در جزیره کیش برگزار شد. 
همزمان با هفته بسیج یادواره 2 هزار شهید فوتبالیست و 1۳5 
شهید ورزشــکار مدافع حرم با حضور جمعی از چهره های 
شــاخص فوتبال کشــور در جزیره کیش برگزار شد.مهدی 
میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشــکاران کشور در این 
یادواره مهمترین پیام شهدای ورزشکار را ترویج مرام پهلوانی و 
جوانمردی، حفظ اقتدار و عزت کشور برشمرد و گفت: پهلوانی 
از قهرمانی مهم تر است و ما قدردان کسانی مانند ابراهیم هادی 
هستیم که برای دفاع از مردم و کشور خود نقش آفرینی کردند.
مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز گفت: 
وحدت و وفاق ملی، داشتن بصیرت و بینش و در میدان بودن 
مهمترین درس شهدا است.رضا شجیع دبیر برگزاری یادواره 
2 هزار شهید فوتبالیست و 1۳5 شهید ورزشکار مدافع حرم 
نیز گفت: این مراســم اولین گام برای معرفی شهدا به جامعه 
ورزش کشــور است و از طریق برگزاری جشنواره ها و تولید 
آثار فرهنگی و هنری در این راه فعالیت خواهیم کرد.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، بیانیه این یادواره هم به یاد شهدای 
مظلومی که میادین ورزشــی را برای حضور در میدان جنگ 
ترک کردند و به دفاع از آرمان های انقالب اسالمی و صیانت 
از کشور پرداختند، قرائت شد.در این بیانیه بر ادامه راه شهیدان 
که همانا حفظ وحدت و اقتدار و عزت ملی در شرایط حساس 
کنونی و نیز مســابقات جام جهانی است، تاکید شد.در مراسم 
یادواره 2 هزار شهید فوتبالیست و 1۳5 شهید ورزشکار مدافع 
حرم از تعدادی از خانواده های شهدا و ورزشکاران تجلیل شد .

 بازدید استاندار هرمزگان از مجتمع فرهنگی، مذهبی 
و درمانی حضرت ابوالفضل)ع( رودان

  گروه شهرستان - سعیده دبیری نژاد //  استاندار هرمزگان با 
حضور در شــهر رودان، پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا 
و عطر افشــانی و غبارروبی مزار شــهدای گرانقدر، از مجتمع 
فرهنگی، مذهبی و درمانی حضرت ابوالفضل)ع( بازدید کرد. به 
گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان 
در سفری به شهرستان رودان با حجت االسالم و المسلمین شیخ 
حسنعلی عدالت متولی مسجد و مجموعه  فرهنگی، مذهبی و 
درمانی حضرت ابوالفضل علیه السالم این شهر دیدار و گفتگو 
کرد.مهندس دوستی سپس از درمانگاه، آزمایشگاه مجهز و مهد 
کودک این مجتمع خیریــه بازدید کرد و در جریان فعالیت های 

درمانی و فرهنگی این مجموعه قرار گرفت .

  در جاهایی که پوشیده از برگ ها و علف خشک است آتش روشن نکنیم
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 :

آگهی شناسایی پیمانکار

  شركت پاالیش نفت الوان درنظردارد حمل و نقل دریایی محموله های عملیاتی و پروژه ای  خود را  پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و احراز صالحیت از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکار با سابقه ، مجرب و واجد شرایط واگذار نماید .

لذا از متقاضیانی که دارای شرایط زیر می باشند دعوت می گردد تا پس از مطالعه شرایط مناقصه از طریق دریافت اسناد از آدرس WWW.LORC.IR )لینك 
مناقصه ها و استعالم ها – زیر گروه مناقصه  ( مطابق با اطالعات درخواستي نسبت به دریافت اسناد و بارگزاری پاسخ استعالم در مهلت مقرر شده در سامانه ستاد 

ایران اقدام نمایند تا پس از ارزیابی و تأیید صالحیت ، جهت شرکت در مناقصه اقدام الزم به عمل آید .
الف : شرایط انجام كار  1- دارا بودن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار

 2- توانمندی در ارائه سپرده شرکت در مناقصه 3- دارا بودن شخصیت حقوقی 4- مناقصه گر نباید مشمول قانون منع مداخله در معامالت و مناقصات باشد
ب : مدارک مورد نیاز اعالم آمادگی از طریق دریافت اسناد مناقصه از  سامانه ستاد ایران  )www.setadiran.ir( و بارگزاری اسناد ارزیابی کیفی مطابق با مفاد 
دفترچه مناقصه شامل موارد ذیل : 1-  یك نسخه از اساسنامه شرکت )برابر اصل( 2- یك نسخه از آگهی ثبت شرکت )برابر اصل( 3- یك نسخه از آخرین تغییرات 

هیئت مدیره شرکت براساس روزنامه رسمی )برابر اصل( 4- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی  5- تکمیل پرسشنامه دریافت اطالعات .
6- ارائه کد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و کد پستی. 7- ارائه رزومه کامل که شامل همه بخش های زیر باشد :

الف( ارائه سوابق کارهای گذشته و گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان پیشین  ب(یك نسخه )برابر اصل( قراردادهای انجام شده در کارهای مشابه 
ج( توان مالي شرکت )گزارش حسابرس مستقل/ترازنامه وصورت سود و زیان /نامه تائید اعتبار بانك(   د( گواهینامه صالحیت پیمانکاری و گواهی صالحیت ایمنی 
پیمانکاران   ه(مشــخصات فردی و سوابق کاری نیروهای متخصص و عملیاتی شرکتی ( لیست تجهیزات و ماشین آالت و گواهینامه های سیستم های مدیریتی 
)ISO,….( 8- کلیه مدارک باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته بندی شده در پوشه های  مجزا و با نام در سامانه ستاد ایران بارگزاری شوند و به مدارک 

ارسالی مبهم ، ناقص ، مخدوش و دارای مغایرت و همچنین مدارکی که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
9- در صورت به حد نصاب نرسیدن شرکت های حاضر  در مناقصه ، امکان تمدید مهلت زمانی در سامانه ستاد ایران وجود دارد .

 - دریافت اسناد و بارگزاری مدارک تا تاریخ درج شده در سامانه ستاد ایران الزامی میباشد .
www.lorc.ir : آدرس اینترنتي شرکت پاالیش نفت الوان 

آدرس : هرمزگان ، بندرعباس ، گلشهر شمالی ، بلوار دانشگاه ، بلوار مصطفی خمینی ، پالک 0، ساختمان آریا ، طبقه همکف ، کد پستی : 79153-19744 
Lavantenders@lorc.ir : تلفن : 07138318881 داخلی )147-148( و 07138173430  - 07691091081، فاکس : 38318882 ) 071(   آدرس ایمیل

روابط عمومی و امور بین الملل - شركت پاالیش نفت الوان

Mo -140154 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )نوبت دوم( – مناقصـه شمـاره
حمل و نقل دریایی محموله های عملیاتی و پروژه ای شرکت پاالیش نفت الوان

)مجوز شماره 53131450(-)میزان سپرده -  3,000,000,000 ریال(-)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران : 2001093769000185(
تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی : 1401/08/23، مهلت دریافت اسناد : 1401/09/07 ، مهلت ارسال پاسخ استعالم )بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران( : 1401/09/21

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 1401/025

موضوع آگهی :
مدیریت پسماندهای پشم سنگ و سند بالست

شرکت پالیش نفت بندرعباس
آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 

تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱40۱/09/22
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR و  یا خبرگزاری شانا

    WWW.shana.ir و WWW.TENDER@NIORDC.IRمراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای عباس زینلی به استناد 2 فقره استشهادیه محلی درخصوص پالک 3/54728- اصلی واقع در داماهی بخش دو بندرعباس مدعی شده 
است که سند مالکیت به شماره 489224 سری ج/96 تحت عنوان ششدانگ یک واحد تجاری که به نام محمد زارع زردینی ثبت وسند صادرگردیده 
است وسپس برابر سند قطعی 23837 مورخه 1398/3/26 دفترخانه 63 بندرعباس به نام عباس زینلی انتقال یافته مفقود شده ونامبرده تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم می شود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک 
مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند 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 سند نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . 1401/272 م/الف - تاریخ انتشار : 1401/08/30
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

ســعیده دبیری نژاد – گروه شهرســتان// 
استاندار هرمزگان از امکان ایجاد خط صادرات 
دریایی از بندرلنگه به بندر حمد قطر خبر داد 
و گفت: تسهیل شرایط صادرات محصوالت 
کشاورزی ایران به کشورهای همسایه باید در 
کنار توجه به حفظ جایگاه و اعتبار کشور در 

دستور کار باشد . 
   به گــزارش خبرنگار دریا ، جلســه 
بررســی صادرات محصوالت کشاورزی 
و برقراری خــط دریایی بندرگاه لنگه تا 
بنــدرگاه حمد قطر به ریاســت مهندس 
برگزار  هرمزگان  استاندار  دوستی  مهدی 
شد. مهندس دوستی در این جلسه با اشاره 
به پتانسیل های باالی بندرلنگه گفت: در 
حال حاضر صادرات محصوالت مختلف 
از ایران به قطر از طریق بندر دیر بوشهر 
در حال انجام است اما با توجه به موقعیت 
ویژه بندرلنگــه این امکان وجود دارد که 

خط صادرات دریایی از بندرلنگه به قطر 
ایجاد شــود. وی باتوجه به اعالم بالمانع 
بودن این روند از ســوی سازمان بنادر و 
دریانوردی و گمرک،افزود: الزم اســت 
مدیران این ارگان ها در کنار معاونت غذا 
و دارو آخرین بررســی ها را انجام دهند 
تا در حوزه ســخت افزاری و نرم افزاری 
مشــکلی وجود نداشته باشــد. استاندار 
هرمزگان گفت: بندر حمد قطر را می توان 
با توجه به فاصله بســیار کم با دوحه به 

عنــوان یک بندر مهم بــرای تجارت دو 
جانبــه میان ایران و قطر در نظر گرفت و 
با بر طرف کردن موانع پیش رو بخش قابل 
توجهی از محصوالت صادراتی استان و 
کشور را به قطر صادر کرد. نماینده عالی 
دولت با تاکید بر لزوم تســهیل صادرات 
و فراهم کردن شرایط برای فعالیت تجار 
تصریح کرد: با توجــه به اهمیت کیفیت 
کاالی صادراتی و حفظ جایگاه و اعتبار 
ایران اســالمی نیاز اســت تجار نیز به 

ارگان های مسئول اطمینان خاطر دهند که 
بهترین نوع محصول با انجام آزمایشات 
اســتانداردجهانی به کشور مقصد ارسال 
معتقدیم  مهندس دوستی گفت:  می شود. 
باید عــالوه بر نظارت و ســخت گیری 
برای حفظ جایگاه ایران، رویه صادرات 
و ترانزیت نیز باید ســرعت داده شود تا 
فعاالن و تاجران این حوزه مشکلی نداشته 
بندرگاه  توسعه  استاندارهرمزگان  باشند. 
لنگه را یکی از اولویت های اساسی استان 

دانســت و ادامه داد: برای رسیدن به این 
مســئله مهم چند برنامه در دســتور کار 
قراردارد که جابجایی بندر فعلی با احداث 
بندرگاه جدید، الحــاق زمین به بندرگاه 
فعلی، اختصاص 100هکتار زمین برای 
احداث پارکینگ کانتینری و احداث پروژه 
کمربندی بندرلنگه بخشی از این برنامه ها 

می باشند.مهدی دوستی توسعه همه جانبه 
بندرلنگه را امری الزامی در جهت ارتقای 
سطح خدمات و رویه های بندری برشمرد 
و گفت: بندرلنگه بندری ویژه است و نیاز 
اســت تمام امتیازاتی که برای بندرشهید 
رجایی گرفته شده برای این بندرگاه نیز 

گرفته شود .

استاندار هرمزگان : 

امکان ایجاد خط صادرات دریایی
 از بندرلنگه به بندر حمد قطر وجود دارد

 گروه شهرستان// فرمانده سپاه قشم با بیان 
اینکه بسیج عصاره شایستگی های جاودانه 
ملت ایران اســت، گفت: این شجره طیبه با 
انقالبی، درایت سیاســی و والیت  بصیرت 
مداری مثال زدنی توانســته در کنار سایر 
نیروهای مدافع انقالب اسالمی، تهدیدات و 

فتنه های دشمنان نظام را خنثی کند . 
  سرهنگ پاسدار حجت امیری کیا  همزمان 
با هفته بسیج افزود: بصیرت و دور اندیشی 
حضرت امام خمینی )ره( نســبت به روند 
 تکاملی انقالب اســالمی و چالش ها و 
ضرورت هایــی که در پیــش روی آن 
قرار می گرفت موجب شــد ایشان آینده 
فرمان تاســیس نهادی مردمی و تکلیف 
مدار به نام »بســیج مســتضعفین« را در 
 پنجم آذر 1۳58 صــادر فرمایند که این 
 نهــاد مقــدس در مــدت کوتاهــی با 
نقش آفرینی های خود توانســت به دژ 
اســالمی  جمهوری  دفاعی   مســتحکم 
 تبدیل شــود.وی ادامــه داد: کارکردها و 
و  حماســی  هــای  آفرینــی   نقــش 
حیرت انگیز بســیج در ۴۴ سال گذشته 
به ویژه در دوران دفاع مقدس و ســپس 
 در مقطع ســازندگی کشــور و مقابله با 
فتنه های فراوان انقالب، این نهاد مقدس را به 
مثابه سرمایه ای عظیم برای حل مشکالت 
و پاسخ به بزرگترین و مهمترین نیازهای 
کشور معرفی کرده است.فرمانده سپاه قشم 

با بیان اینکه اگر بر کشوری نوای دلنشین 
تفکر بسیجی طنین انداز شود چشم طمع 
دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد 
شد، اظهار داشت: بسیج و بسیجی سنگ 
صبوری است که نگاهش را مستقیم به نقطه 
 والیت دوخته و در این مسیر برای تحکیم 
ارزش های اسالمی و قرآنی اصالح درونی 
را موثر می داند.سرهنگ پاسدار امیری کیا 
از اجرای ۶0 برنامه متنوع به مناسبت هفته 
بســیج در این شهرستان مرزی خبر داد و 
گفت: برگزاری اردوی راهیان  نور دریایی 
 در جزایــر )هنــگام و الرک(، رزمایش 
جهاد فاطمــی، همایش حجــاب برای 
نوجوانان،  انجــام ویزیت رایگان بیماران 
با حضور پزشکان بسیجی و افتتاح مرکز 
مشــاوره خانواده از جملــه برنامه  های 
هفته بســیج در قشم اســت.وی توضیح 
داد: برگزاری نشســت  های جهاد تبیین 
و دســتاوردهای بزرگ انقالب، همایش 
معلمان بســیجی تمدن  ســاز، تجلیل از 
کاسبان امین، برگزاری مسابقات ورزشی 
بومی - محلی، یادواره خانگی شــهدا و 
دیدار بــا خانواده معظم شــاهد از دیگر 
ویژه برنامه  های برنامه ریزی شــده برای 
این گرامیداشت هفته بسیج در این جزیره 
است.فرمانده سپاه قشم با اشاره به اینکه 
تفکر بسیجی الهام گرفته از تفکر، بزرگ 

نعمت بشــریت، یعنی والیت فقیه است، 
گفت: این ویژگی بســیج که در ذات آن 
نهادینه شد پشتیبان والیت و نظام اسالمی 
است که برای دوستان امید و برای دشمنان 
یاس و ناامیــدی را به همراه می آورد.به 
گزارش ایرنــا، وی از برگزاری اجتماع 
بزرگ اقتدار بسیجیان در این شهرستان 
مرزی به عنوان برنامه شــاخص آخرین 
روز هفته گرامیداشــت بسیج همزمان با 
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان 
تاریخی امام خمینی )ره( در سال 1۳58 
 خبر داد و افزود: این مراســم به صورت 
 همزمــان در این شهرســتان و تمامی 
شهرستان  های اســتان هرمزگان برگزار 
خواهد شد.2۹ آبان تا پنجم آذر به نام هفته 
بسیج  نام  گذاری شده است. جزیره قشم 
با وسعت یک هزار و 500 کیلومتر مربع از 
تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران 
به طــول 1۳5 کیلومتر و عرض میانگین 
11 کیلومتر از توابع هرمزگان است و ۳00 
کیلومتر خط ساحلی دارد.شهرستان قشم 
شــامل جزیره های قشم، هنگام و الرک 
بــا حدود 150 هزار نفر جمعیت از تنگه 
هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به 
طول 150 و عرض میانگین 11 کیلومتر 
در میان آب های خلیج فارس گســترده 

شده است .

فرمانده سپاه قشم :

 بسیج مظهر بازدارندگی در مقابله با دشمنان است

سعیده دبیری نژاد-  گروه شهرستان // استاندار هرمزگان 
از اتصال ســه روستا به شــبکه ملی اطالعات و اینترنت 

پرسرعت خبر داد . 
  به گزارش خبرنگار دریا، مهندس مهدی دوســتی با 
اشــاره به اهمیت شــبکه ملی اطالعات اظهارداشت: 
با اقدامات صورت گرفته توســط وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات دسترسی روســتای بن کوه از توابع 

دهســتان مهران شهرســتان بندرلنگه به شبکه ملی 
اطالعات و اینترنت پرســرعت ایجاد شد . وی تحقق 
شبکه ملی اطالعات و ایجاد دسترسی پایدار به اینترنت 
را یکی از برنامه های اصلی دولت ســیزدهم  در کشور 
معرفی کرد و افزود:  اتصال ســایر روستاها در غرب 
هرمزگان نیز در حال پیگیری و انجام است و به زودی 
روستاهای بیشــتری به این شبکه متصل خواهند شد. 

مهندس دوستی با تاکید بر لزوم افزایش ضریب امنیت 
انتقال داده ها در فضای مجازی تصریح کرد: در شــرق 
اســتان هرمزگان نیز روستاهای به تیش و تمبوباال به 
اینترنت پر سرعت و شبکه ملی اطالعات متصل شدند 
و اتصال سایر روستاها در این بخش از استان در دستور 
کار قرار دارد.وی خاطرنشان کرد: دولت خود را مکلف 
به توســعه زیرساخت ها می داند و در این راستا با نگاه 
عادالنه در جهت تحقق پیشرفت توام با عدالت تالش 

می کند و از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد .

روستاهای به تیش ، تمبو باال و بن کوه به اینترنت پرسرعت متصل شدند 

گروه شهرستان// مدیر عامل سازمان منطقه ازاد 
کیش در پیامی به مناسبت هفته بسیج گفت: این 
نهاد روح ملت ایران است و از کالبد این سرزمین 

جداشدنی نیست . 
  در پیــام مهدی کشــاورز آمده اســت: اگر 
قرار باشــد در قاموس لغات به مفاهیم بلندی 
همچون ایثار، نوع دوستی، جوانمردی، ایمان، 
اخــالص و بی ادعایــی، جامــه ای از نام و 
عنوان پوشانده شــود، بدون شک »بسیجی« 
برازنده ترین و زیباترین عنوان است.کشاورز 
در ادامه پیام خــود افزود: عنوانی که در قالب 
هیچ ساختار و دســتگاه فرهنگی، اعتقادی و 
نظامی جهان معاصر نمی گنجد، بلکه حاصل 
کشف بزرگ بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی 
اســت که با تیزبینی و درایت پیامبرگونه خود 
توانســت عظمت ایثارگری و فداکاری اقشار 

مختلف ملت ایران را تحت عنوان بســیج در 
صفحه تاریخ به ثبت برساند و ماندگار کند.وی 
 اضافه کرد: شاید بعضی ها گمان می کردند که 
بسیجی ها فقط پیران و جوانان رزمنده هشت 
ســال دفاع مقدس بودند که عموما از اقشار 
مســتضعف و جان بر کف برآمدند و با پشت 
پا زدن بــه همه مواهب دنیــوی و بذل جان 
خویش، داغ شکســت ایــران و انقالب را به 
سینه متجاوزان گذاشــتند.مدیرعامل سازمان 
 منطقه آزاد کیش در پیام خود افزود: آنان تصور 
 می کردند بــا پایان ســال های دفاع مقدس 
عرصه ای برای تداوم این حضور باقی نمانده 
اســت ،  غافل از آن که بسیج روح ملت ایران 
است و از کالبد این سرزمین جداشدنی نیست. 
چراکه تا انقالب اسالمی پابرجاست و نهضت 

حســینی ملت ایران تداوم دارد، به بســیج و 
بسیجی نیازمندیم و شاهد این مدعا نیز حضور 
شجاعانه و بی ادعای نسل جدیدی از بسیجیان 
مظلوم اما سرافراز ما در وقایع اخیر است.وی در 
ادامه پیام آورده است:امسال در حالی به استقبال 
هفته بسیج می رویم که استکبار جهانی کمر به 
تجزیه این مرز و بوم بســته و از هیچ تالشی 
برای ایجاد یاس و نا امیدی در میان ملت ایران 
دریغ نکرده است  اما باز هم این بسیجیان گمنام 
و نجیب هستند که داوطلبانه به یاری نیروهای 
خدوم انتظامی شتافتند.به گزارش ایرنا ؛ وی در 
ادامه گفت: روز و شبی نیست که خبر شهادت 
مظلومانه بسیجیان از شهرهای مختلف به گوش 
 نرسد و  فراموش نکنیم که اینها جوانانی هستند که
 ســال های انقالب و دفاع مقدس را ندیده و 
از نســل جدید انقالب برآمده اند حقیقتی که 
محاسبات نظام سلطه را به هم ریخته و اسباب 
خشــم و کینه روزافزون شان را فراهم ساخته 
است.کشــاورز در ادامه پیام خود افزود: پس 
بی ســبب نیست که دشــمن غدار این گونه 
با تمام قوا به جنگ رســانه ای و تبلیغاتی با 
ملت غیور ایران برخاسته و فرزندان بسیجی 
آنان را به خاک و خون می کشــد.پنجم آذر 
ســال 1۳58 امام خمینی )ره( فرمان تشکیل 
بســیج مســتضعفین را صادر کرد و مجلس 
شورای اسالمی در سال 1۳5۹ آن را تصویب 
کرد و به همین مناســبت اول تا هفتم آذر در 
 تقویم جمهوری اسالمی به عنوان هفته بسیج

 نام گذاری شده است .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش :

بسیجروحملتایراناست

  کارت بازرگانی به شماره432۵ تاریخ صدور ۱392/۱0/۱8 بنام محمدرضا تقوی سبزواری به 
کد ملی 093933۶030مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی
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فروردین :  
امروز ماه جدید دوســت داشتنی برج میزان در 
هفتمین خانه شما، یعنی خانه دیگران حضور پیدا 
كرده است، كه حكایت از این دارد كه افراد خوب 
و جالبی وارد زندگی تان می شــوند. با وجود اینكه شــما دوست 
ندارید این روزها به پایان برســد، اما افكار ایده آل و عالی شــما 
آمادگی رویارویی با موقعیت های غیر ممكن را بهتان می دهد. اگر 
شما از توقعات خود بگذرید ممكن است شكستی كوچك را تجربه 
كنید، بنابراین آمادگی تغییردادن ذهن خود نسبت به آینده را داشته 

باشید .
    اردیبهشت :  

ماه جدید آگاه و اجتماعی برج میزان در ششــمین 
خانه شما یعنی خانه خدمات حضور دارد و زندگی 
شغلی را برای شما راحت تر كرده است. شما می توانید 
از جذابیت های شخصی خود در كنار آمدن با دیگران بهره بگیرید 
و این موضوع به نفع شما تمام می شود. در نهایت این اتفاق اهمیت 
كنار آمدن با رویدادهایی كه دور و برتان رخ می دهد را آشــكار 
می كند. شــما نتیجه تالش های مضاعف خــود را تا پایان هفته 

خواهید دید .
     خرداد : 

شما در طول دو هفته آینده روابط عاشقانه جدیدی 
را تجربه می كنید و یا اینكه به روابط قبلی تان نشاط 
و زندگی تازه بخشیده می شود. ماه جدید در پنجمین 
خانه شما یعنی خانه عشق نشانه ای اتفاقی است، بنابراین هم كانون 
به نهایت خود رسیده است؛ چراكه شما برای روابط عاشقانه خود 

خواستار آزادی و وقت خالی هستید .
      تیر :

برگشتن به زمان گذشته یكی از رفتارهای جدید شما 
نیســت، اما امروز به اندازه ای شدت پیدا كرده است 
كه شــما به یاد نمی آورید پیش از این اینگونه رفتار 
كرده باشید. خوشبختانه شما می توانید به راحتی احساسات خود را 
بررسی و در نتیجه مدیریت كنید. اما سعی كنید به سمت منفی بافی 
نروید. هم اكنون بیشتر به نفعتان است به جای فكر كردن به گذشته 

بیشتر در زمان حال حضور داشته باشید .
     مرداد :

با وجود اینكه خودتان می دانید چه چیزی برایتان 
بهتر اســت، ولی باز بهتان توصیه می كنیم زمانی را 
برای شــناختن نیازهای افراد دیگر در نظر بگیرید. 
اگرچه شــما همیشــه تابع اصول و مقررات نیستید، ولی امروز 
نمی توانید بدون صحبت كردن با كســانی كه از نزدیك با شــما 
كار می كنند برای خود برنامه ریزی كنید. در نظر گرفتن نیازهای 
دیگران بهتان كمك می كند كه به آسانی و بدون دردسر در كارتان 

موفق شوید .
     شهریور : 

 امــروز شــما مجبوریــد در مورد مســائل مالی 
تصمیم گیری كنید. متاســفانه وجود ماه جدید برج 
میزان در دومین خانه شما یعنی خانه پول و مادیات 
داشتن دیدگاه واضح و روشن را برای شما سخت كرده است. شما 
دو دل هستید و نمی توانید عزم خود را جزم كنید. زیاد به خودتان 
سخت نگیرید. قبل از اینكه برای تصمیم گیری سر دوراهی قرار 

بگیرید یك یا دو روز صبر كنید تا ببینید چه پیش می آید .
      مهر : 

وجود ماه جدید در نشانه شما می تواند نشانه جدایی 
مفید و خوب شما از گذشــته تان باشد. شما آماده 
قدم برداشتن برای اهداف جدید خود می باشید، ولی 
اول باید مطمئن شــوید به اندازه كافی آرزوهای خود را روشن و 
واضح بیان كرده اید كه بتوانید تاثیری كه می خواهید روی دیگران 
بگذارید. تمركز كردن روی هدفتان شما را در مسیری كه الزم است 
قرار می دهد، اما فقط شور و هیجان داشتن كافی نیست. شما باید 

استقامت و مداومت هم داشته باشید .
      آبان : 

شــما معموالً فرد راز نگه داری هستید، اما حاال در 
شرایط اضطراری و خاصی قرار گرفته اید كه می تواند 
منشأ مشكالت شود. شما می خواهید چیزهایی كه 
می دانید را به یــك نفر بگویید، چرا كه اعتقاد دارید این حرف ها 
بهش كمك می كند. اما اگر شــما بند را آب بدهید برخالف قول 
 خود عمل كرده اید. متاســفانه شــما چه این راز فاش كنید و چه 
 فاش نكنید باز هم در شــرایط برزخی قــرار می گیرید. بنابراین 
تصمیم نهایی خود را تا صبح چهارشــنبه كه ماه وارد نشــانه تان 

می شود به تعویق بیندازید .
      آذر :  

حتی اگر برنامه ریزی های اجتماعی شــما خیلی 
امیدوار كننده به نظر می رسد، حاال كه ماه جدید بر 
یازدهمین خانه تان یعنی خانه دوستان تاكید دارد، 
شما برای موفق شدن در مراحل بعدی نیاز به انرژی و توانایی های 
بیشــتری دارید. برای اوقات خود با افــراد هم فكر برنامه ریزی 
 كنیــد. این كار را حتمًا انجام دهیــد و به تعویق نیاندازید، چراكه 
مطرح كردن رویاها و اهداف بلند مدت تان با آنها به نفع خودتان 

خواهد بود .
      دی : 

مــاه جدیــد در دهمین خانه شــما یعنــی خانه 
مســئولیت های اجتماعی واقع شــده اســت و بر 
چیزهایی كه در گذشــته برای تان مهم بودند تاكید 
دارد و این موضوع می تواند به نفع شــما باشد. الزم نیست حتمًا 
بیشــتر از قبل كار كنید. به شغل خود مثل یك مبادله نگاه كنید. 
فقط زمانی می توانید مسئولیت های بیشتری را قبول كنید كه قبلش 
نظرات مخالف و موافق برای قبول كردن یك تعهد جدید را بررسی 

و سبك سنگین كرده باشید .
   بهمن : 

االن وقت این رسیده كه به منظور بسط دادن به افكار 
خود و همچنین تجربه كردن ایده های نو و خالقانه 
راه های جدید را هم امتحان كنید. اگر شــما تصمیم 
گرفته اید در یك رشته آموزشی جدید ثبت نام كنید، تحقیق كردن 
در مورد آموزشگاه ها و برنامه هایشان در تصمیم گیری بهتان كمك 
می كند. اما خودتان را به رشــته هایی كه به شغلتان مربوط هستند 
محدود نكنید؛ هم اكنون زمان شكستن محدودیت ها و انجام دادن 

كاری كاماًل متفاوت است .
اسفند : 

حاال كه ماه هشــتمین خانه شما یعنی خانه احساسات 
عمیق را فعال می كند، اهمیت دادن به احساســات افراد 
دیگــر می تواند درهای صمیمت را بروی تان باز كند. خوشــبختانه 
شــما اكنون كنترل خود را از دست نمی دهید، چرا كه حتی مواقعی 
كه ناراحتی های ناخواسته در روابطتان به وجود می آید، قادر هستید 

تعادل احساسی خود را حفظ كنید .

گروه سالمت // چاقی یک عامل خطر 
است  از شرایط سالمتی  بسیاری  برای 
محدود  شامل  آن  کنونی  درمان های  و 
کردن کالری مصرفی، جراحی و استفاده 
از داروهاســت با این حال تعداد افراد 
مبتال به چاقــی در جهان همچنان در 

حال افزایش است . 
   بر اســاس منبع معتبر سازمان جهانی 
بهداشــت )Who(، در ســال 201۶ 
میالدی بیش از 1.۹ میلیارد بزرگســال 
در سراسر جهان اضافه وزن داشتند و از 
این تعداد، ۶50 میلیون نفر مبتال به چاقی 

بودند.
  همچنین شیوع چاقی در سراسر جهان 
بین ســال های 1۹۷5 تا 201۶ میالدی 
سه برابر شده اســت. در ایاالت متحده، 
بیش از ۴0 درصد از بزرگســاالن دارای 
چاقی هستند و در بریتانیا نیز بیش از یک 
چهارم با این عارضــه زندگی می کنند.
چاقی برای سالمتی مضر است. به گزارش 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
آمریکا )cDc(، برخی از خطرات چاقی 

عبارتند از:
* افزایش مرگ و میر )خطر مرگ( به هر 

دلیلی * فشار خون باال
* کلسترول بد )lDl( باال، کلسترول 
خوب )hDl( پایین یا ســطوح باالی 

تری گلیسیرید
* دیابت نوع دو

* بیماری های قلبی-عروقی
* سکته مغزی

* آرتروز
* آپنه خواب و 

ت  مشکال
تنفسی

 *

ی  ر بسیا
انــواع  از 

سرطان

به گفته متخصصان، با توجه به پیامدهای 
وخیم چاقی از نظر بیماری های همراه و 
مرگ و میر، این یافته های اپیدمیولوژیک 
به روز، نیاز به اقدامات هماهنگ از سوی 
دولت های محلــی و منطقه ای، جامعه 
علمی، بیمــاران و همچنین صنعت مواد 
غذایی به طور یکسان دارد. متخصصان 
خواستار تالش های هماهنگ بین المللی 
برای مبارزه با همه گیری چاقی مشابه با 
موارد مورد اســتفاده در برابر همه گیری 

کووید1۹ شدند.
*  چرا چاقی در حال افزایش است؟

  افزایش ســرانه مــواد غذایی، افزایش 
در دســترس بودن و بازاریابی غذاها و 
نوشــیدنی های پرکالری، حجم بیشــتر 
غذا، جایگزینی فعالیت های بدنی اوقات 
فراغت با فعالیــت های کم تحرک مانند 
تماشــای تلویزیون و استفاده از وسایل 
الکترونیکی، ناکافی بودن خواب و استفاده 
 از داروهایــی که باعــث افزایش وزن 

می شوند، در این مورد نقش دارند.
  یکی از متخصصــان آمریکایی در این 
مورد گفت: دالیل چاقــی چند عاملی 
اســت. مطمئنًا ژنتیک نقش دارد. تکامل 
 هم یک فرآیند بســیار کند اســت اما 
می تواند نقشــی در این زمینه ایفا کند. 
 او توضیــح داد: در درجــه اول، چاقی 
می تواند ناشی از تغییر رژیم غذایی ما به 
 سمت غذاهای پرانرژی تر، سبک زندگی 

کــم 

تحرک و عوامل محیطی مانند شهرنشینی 
باشد.چاقی فقط در بزرگساالن در حال 
افزایش نیســت و تعداد کودکان مبتال به 
چاقی به طرز نگــران کننده ای افزایش 
یافته اســت. در سراســر جهان، تعداد 
کــودکان و نوجوانان مبتــال به چاقی از 
سال 1۹۷5 میالدی 10 برابر شده است. 
اگر این روند ادامه یابد، به زودی ممکن 
است تعداد کودکان مبتال به چاقی بیشتر از 

کودکان کم وزن باشد. 
   این موضوع نگران کننده اســت، زیرا 
چاقی در دوران جوانی فرد را مســتعد 
بســیاری از مسائل سالمتی می کند.یک 
متخصص اطفال در این باره گفت: هرچه 
کودک در زمان ابتال به چاقی کم ســن تر 
باشد، احتمال ابتال به مشکالت سالمتی 
در بزرگسالی بیشــتر می شود. عالوه بر 
 این، هر چــه کودک زودتر از چاقی رنج 
می برد، مشــکالت ســالمتی نیز زودتر 

شروع می شود. 
   این مشــکالت ســالمتی ممکن است 
شــامل بیماری کبد چرب، آپنه خواب، 
دیابــت نوع دو، آســم، بیمــاری قلبی 
عروقی، کلسترول باال، اختالل در تعادل 

و مشکالت ارتوپدی باشد.
  کودکان مبتال به چاقی احتماالً تا نوجوانی 
و حتی بزرگسالی به روند چاقی خود ادامه 
می دهند. بر اساس یک تجزیه و تحلیل 
از مطالعات موجود، 55 درصد از کودکان 
چــاق در دوران نوجوانی چاقی خواهند 
داشــت و 80 درصد از آن نوجوانان نیز 
همچنان در بزرگســالی مبتال به چاقی 
خواهند بود.   به گزارش مدیکال نیوز 
تودی، با این حــال، همان تجزیه 
و تحلیل اشــاره می کند که از 
بزرگســاالن مبتال به چاقی، 
۷0 درصد چاقی در دوران 
کودکی نداشــتند بنابراین 
هدف قــرار دادن چاقی 
کودکان بعید است مشکل 
چاقی بزرگساالن را حل 
کند.چاقی یک مشــکل 
جهانی است. این عارضه 
خطر ابتال به بســیاری از 
بیماری ها را افزایش می دهد 
 و برای بسیاری منجر به ابتال به 
 بیماری های طوالنی مدت می شود. 
 چاقــی همچنیــن منجر بــه ایجاد 
هزینه های شــخصی و اجتماعی بسیار 

زیادی می شود .

چاقیچهخطراتیبرایسالمتیبهوجودمیآورد؟

    

گروه سالمت // عضو کمیته علمی کشوری مقابله 
با کرونا ضمن تشریح آخرین وضیعت بروز کرونا و 
آنفلوآنزا در ایران، گفت: یکی از داروهای ممنوعه 
در این شرایط برای کودکان آسپیرین است زیرا به 
دنبال ابتال به آنفلوآنزا و مصرف آسپیرین ممکن 
است کودک به مرحله  نارسایی شدید کبدی برسد 

که متاسفانه مرگ و میر در آن زیاد است .
   دکتر ســید احمد طباطبایی با اشــاره به کاهش 
درصد مرگ و میر کرونا،  گفت: البته متاسفانه برخی 
شــهرها به دلیل برخی عدم رعایت ها مجددا دارند 
به رنگ قرمز و نارنجی نزدیک می شــوند که این 
نشان می دهد آمار ابتال افزایش یافته است؛ اما آمار 
مرگ ومیر کاهشــی بوده است. باز شدن مدارس،  
حضور افراد بدون رعایت نکات بهداشتی در مجامع 
و... سبب شده است که روند بیماری دوباره دچار 

تغییراتی شود.
*  الگوی یکسان بروز آنفلوآنزا در ایران و جهان

  وی در خصــوص وضعیت شــیوع آنفلوآنزا در 
کشــور، اظهار کرد: ایران هم تقریبا در حال دنبال 
کردن الگوی جهانی آنفلوآنزا اســت. در جهان به 
خصوص با آغاز فصل سرما شــیوع آنفلوآنزا را 
در همه رده های سنی شــاهد هستیم ولی مشکل 
آنفلوآنزا این است که عالئم بسیار متفاوت و متغیری 
دارد و یک الگوی ابتالی واحد وجود ندارد؛ چنانچه 
برخی با عالئم کم و برخی با عالئم شدید به بیماری 

مبتال می شوند.
* مطالعــات اپیدمیولوژیــک تنهــا راه افتراق 

عفونت های تنفسی ویروسی
   او درباره ابتــالی کودکان به آنفلوآنزا، بیان کرد: 
بــا توجه به اینکه امســال مهدکودک ها و مدارس 
همه حضوری شــدند، میزان شیوع بیماری خیلی 
افزایش یافت و این در شرایطی است که نمی توان 
بدون انجام آزمایش به شکل 100 درصدی گفت 
بیمــاری بروز یافته در فــرد، آنفلوآنزا،  کرونا و یا 
بیماری های ویروسی تنفسی دیگر است. برخی افراد 
به رینوویروس ها، انتروویروس و آدنوویروس ها و... 
مبتال می شوند و دچار عالئمی می شوند که غیرقابل 

افتراق از آنفلوآنزا است و می توانند عالئم گوارشی 
یا تنفسی ایجاد کنند. راه افتراقی این است که مراکز 
ویروس شناسی مطالعات اپیدمیولوژیکی در سطح 
جوامع انجام دهنــد و بعد تعیین کنند که کدام یک 
از ایــن ویروس ها را بیشــتر در جامعه داریم.وی 
افزود: از آنجاکه خوشبختانه بیماران آنقدر بدحال 
نمی شوند که در بیمارستان بستری شوند، بنابراین 
معموال پزشکان بر اساس عالئم، تشخیص بالینی 
می دهنــد. البته در مــواردی افــرادی که بیماری 
زمینه ای دارند مانند سیســتیک فیبروزیس، نقص 
ایمنی، اختالل عملکرد مژک ها، کســانی که زمینه 
بیماری عصبی_عضالنــی و... دارند، این بیماری 
آنها را ناتوان کرده به دلیل ابتال به آنفلوآنزا یا سایر 
ویروس ها بیماری شان تشدید می شون و کارشان به 

بستری می رسد.
*  سرماخوردگی هم سویه های متفاوتی دارد

  طباطبایی بیان کرد: دو سال گذشته به دلیل مجازی 
شــدن آموزش و عدم حضــور بچه ها در مدارس 
ابتال به آنفلوآنزا در کشــور پاییــن بود ولی بعد از 
بازگشایی مدارس کودک در معرض ویروس هایی 
قرار گرفت که قبال به آن مبتال نشده بود. اخیرا افراد 
با انواع کرونا آشــنا شده اند اما باید بدانند در مورد 
رینوویروس )سرماخوردگی( هم انواع مختلفی از 
آن وجود دارد که عالئم متفاوتی هم دارند و به همین 
دلیل اســت که افراد و کودکانی که سرما می خورند 
عالئم متفاوتی دارند.او با تاکید بر اینکه ایمنی  ایجاد 
شده به دنبال بهبودی پس از ابتال از این ویروس های 
تنفسی مادام العمر نیست،  تصریح کرد: به همین دلیل 
ممکن است افراد در تماس مجدد با ویروس باز هم 
مبتال شوند؛ بنابراین به همین دلیل است که جامعه 
جهانی تاکید دارد فاصله گذاری اجتماعی، استفاده 
از ماسک، رعایت پروتکل ها، شست وشوی دست ها 
و... جدی گرفته شود. همچنین درصورتی که فردی 
به بیماری مبتال شــد، باید از حضــور در مجامع 

خودداری کند.
*  تزریق سرم شرط بهبود بیماری نیست

  وی بــا انتقــاد از مصرف بی جا و خودســرانه 

آنتی بیوتیک، تاکید کرد: بسیاری از افراد خودسرانه 
اقدام به تهیه آنتی بیوتیک هایی نظیر آزیترومایسین 
می کنند که این درســت نیست. از سوی دیگر این 
باور اشتباه در برخی افراد وجود دارد که تا سرم و 
آمپول هایی به همراه آن تزریق نکنند، بهبود نمی یابند 
درحالی که خود تزریق سرم هم می تواند با عوارضی 
روبرو باشد، سرم احساس تشنگی و عطش بیمار را 
برای مدت کوتاهی رفع می کند که این آبی هم که به 
این طریق وارد بدن شده است بعد از ۳ یا ۴ ساعت 
دفع می شود. تزریق سرم برای همه بیماران ضروری 
نیســت و به جز باال بردن هزینه درمان و احساس 
کمبود کاذب این داروها چیز دیگری همراه نخواهد 
داشت.عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با 
تاکید بر انجام درمان خانگی در مبتالیان آنفلوآنزا 
و سایر بیماری های ویروســی شبیه به آن،  گفت: 
استفاده فراوان از مایعات ولرم، استراحت کردن و... 
مشمول درمان خانگی است. گاهی اوقات که کودک 
به صالح پزشک از مدرسه مرخصی روزانه می گیرد 
بایــد در خانه بماند نه اینکه پــدر و مادر او را به 
پارک و بیرون از خانه ببرند. متاسفانه در این ایام با 
سرفه های پیوسته مبتالیان مواجهیم که کودک از آن 
رها نمی شود این درحالیست که با استفاده از مایعات 

گرم می توان این عارضه را تا حدی تسکین داد.
*  آنتی بیوتیک ها تاثیری در درمان آنفلوآنزا ندارند

  وی افزود: گاهی هم بعد از ابتال به عفونت ویروسی 
از آنجایی که ترمیم مخاط تنفســی به شکل کامل 
انجام نشده است، بچه ها مستعد سرفه ها هستند که 
متاسفانه برای اکثر آنها آنتی بیوتیک نوشته می شود 
و وقتی ما می خواهیم خانواده را قانع کنیم که نیازی 
به آنتی بیوتیک نیســت، باید به این پرسش پاسخ 
دهیم که چرا این دارو را تجویز نمی کنیم؟ در حالی 
که ضرورتی ندارد و بســیاری از این موارد پس از 
چند هفته بهبود می یابند. درســت است که بیش از 
۶0 درصد عفونت های ویروســی در طی هفته اول 
بهتر می شــوند ولی حدود 15 تــا 20 درصد هم 
ممکن است تا هفته ســوم ادامه پیدا کند و درصد 
کمی هم ممکن است عالئمشان تا هفته چهارم ادامه 

پیدا کند. در صورتی که 
بیمار عالئم خطر 

باال،   تب 

ناتوانــی 
در تنفس، تعداد 

شنیدن  ســریع،  تنفس 
صــدای خس خس ســینه، کبودی 

لب ها و صورت و انگشــتان، ناتوانی در خوردن و 
آشــامیدن، عدم تحمل فعالیت روزمره و... نداشته 

باشد، جای نگرانی وجود ندارد.
* ممنوعیت مصرف آسپرین برای کودکان با تب باال

   او درباره مصرف خودسرانه آسپرین برای درمان 
عفونت های ویروسی تنفســی مانند آنفلوآنزا در 
کودکان،  تصریح کرد: یکــی از داروهای ممنوعه 
در این شــرایط برای کودکان آسپرین است؛ زیرا 
به دنبال ابتال به آنفلوآنزا و مصرف آسپرین ممکن 
است کودک به مرحله  نارسایی شدید کبدی برسد 
که متاسفانه مرگ و میر در آن زیاد است. داروهایی 
که در این موارد تب کودک توصیه می شود معموال 
استامینوفن است و اگر به تنهایی موثر نباشد مایع 
درمانی، کم کردن لباس و اســتفاده از سایر داروها 
مانند دیکلوفناک،  بروفن، پیروکسی کام و... می تواند 

اثرگذار باشد.
* اثربخشی تزریق واکسن آنفلوآنزا حتی پس از بهبودی

  وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حتی پس از 
بهبودی از آنفلوآنزا،  تزریق این واکسن کارایی خواهد 
داشت یا خیر؟، توضیح داد: قطعا تزریق واکسن فایده 
دارد؛ چون ســویه های متفاوتی از آنفلوآنزا وجود 
دارد و اینکه اصال معلوم نیست عالئمی که فرد داشته 
آنفلوآنزا بوده یا ســایر عفونت های ویرویس مانند 

کرونا، رینوویروس ها و... 
تزریق  بنابراین 
کســن  وا
قطعا 

مفید 
خواهــد 
بــود. در عین 
تزریق  از  نبایــد  حال 

واکسن کرونا هم غفلت کرد.
* افزایش بروز عفونت های ویروسی تنفسی پس 

از جام جهانی
  این فوق تخصص ریه کودکان درباره روند شیوع 
آنفلوآنزا پس از برگزاری جام جهانی نیز بیان کرد: 
هر نوع تجمع و تماس بــدون محافظتی می تواند 
شرایط انتشار بیماری را فراهم کند و فرقی هم ندارد 
ماهیت این تجمع چه باشد. باید منتظر باشیم بعد از 
جام جهانی این دســت عفونت ها در همه کشورها 

گسترش یابد.
*  بخور سرد و گرم در چه شرایطی مفید است؟

او دربــاره انجام بخور گرم یا ســرد در مبتالیان 
عفونت های تنفســی، گفت: استفاده از بخور برای 
عفونت های ساده تنفسی تاحدودی مفید است؛ اما 
در افرادی که زمینه آسم و تحریک پذیری راه های 
هوایی دارند، اســتفاده از بخور مناســب نیست و 
حتی می تواند سبب تشــدید سرفه های آنها شود؛ 
زیرا رقیق تر از مایعات بدن اســت. در افرادی که 
زمینه تحریک پذیری ندارند اســتفاده از بخور تا 
حدی مناسب است.  وی در خاتمه تاکید کرد: افراد 
همچنین باید از استفاده از برخی روش های سنتی 
که مورد تایید نیست مانند استفاده از دود عنبرنسارا، 
مصــرف ُکندر و... خودداری کننــد زیرا می تواند 

صدمات جدی به دنبال داشته باشد .

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد

ممنوعیت مصرف آسپیرین برای کودکان تَب دار 

قفس تنهایی مردانه 
گروه سالمت // حوصله ندارید حتی حمام بروید. از این موضوع 
کالفه هستید اما انگار کسی شما را به زمین چسبانده  است. از 
هرآنچه پیشتر لذت می بردید، دیگر لذت نمی برید و برای فرار از 
هرکاری، دلیلی می تراشید. همه این تغییرات نشان می دهد شما 

به افسردگی دچار شده اید . 
   گرچه بین نشــانه های افسردگی زنان و مردان تشابه های 
بسیاری وجود دارد، اما بعضی نشانه ها اختصاصی هستند. 28 
آبان برابر با 1۹نوامبر روز جهانی سالمت مردان نام گذاری 
شده است به همین دلیل به بررسی نشانه های افسردگی در 

مردان پرداخته ایم؛ اختاللی که شاید کمتر به آن توجه شود.
نشانه های افسردگی در مردان و زنان تفاوت ها و تشابهاتی 
دارد، اما در مردان افسردگی بیشتر با رفتار های مقابله ای ناسالم 
بروز می کند. به دالیل متعدد، افسردگی مردان دیر تشخیص 
داده می شــود و از آنجا که مرد ها اغلب میلی به مراجعه به 
درمانگر ندارند، این مشکل می تواند پس از پیشرفت، اختالل 
در عملکرد طبیعی فرد ایجاد کرده و حتی به مختل شدن کامل 
رفتار های عادی فرد بینجامد. اما نکته امیدوارکننده این است 
که اگر مرد ها به موقع به درمانگر مراجعه کنند، معموال زودتر 

و بهتر از زنان به درمان پاسخ می دهند. 
  رفتار های مقابله ای

   ســر جنگ دارند انگار! مرد ها معموال افسردگی خود را 
با بروز رفتار های مقابله ای متفاوت ــ ســالم و ناسالم ــ 
بروز می دهند. تفاوت در نشانه های افسردگی مردان و زنان 
از تفاوت آن ها در ســاختار مغزی )شیمی مغز(، هورمون ها 
و تجربه های زندگی نشأت می گیرد. از نخستین نشانه های 
افسردگی در مردان می توان به احساس غم، ناامیدی و پوچی، 
احساس خستگی شدید، اختالل در خواب به صورت افزایش 
یــا کاهش زمان خواب و دلزدگی از آنچه پیش از این برای 

آن ها لذت بخش بوده، اشاره کرد. 
  غرق در افسردگی

  درست مثل کسی که تصمیم گرفته دست و پا نزند و برای 

نجات کاری کند، مرد ها در افســردگی خود غرق می شوند. 
این حالت گرچه ممکن است در زنان نیز دیده شود، اما نحوه 

غرق شدن آن ها را می توان در این رفتار ها مشاهده کرد:
رفتار فراری: صرف زمان درمحل کار، ورزش بیش از اندازه 
یــا پناه بردن به هر کار یا موقعیتی کــه آن ها را از موقعیت 

همیشگی دور کند. 
رفتار فیزیکی: شکایت از سردرد، دل درد، مشکالت گوارشی 

و درد در نواحی مختلف بدن.
رفتار پرخطر: مصرف الکل، مخدر ها و افزایش بیش از اندازه 
مصرف سیگار. حتی رانندگی پرخطر می تواند در این دسته 

رفتار ها قرار گیرد. 
رفتار کنترل گر: خشونت در رفتار که ممکن است با توهین یا 
حتی خشونت فیزیکی همراه باشد. کنترل کردن طرف مقابل 
ــ همسر، فرزند، نامزد ــ که می تواند موجب رنجش آن ها 

شود.
کاهش آستانه: تحریک پذیری باال، خشم نامتناسب با مسأله 

و بروز رفتار های خشن ناگهانی.
در مردها، افسردگی با نشانه ای مانند گریه کردن، کمتر دیده 
می شود، اما ممکن است این حالت نیز دیده شود به ویژه گریه 
کردن برای مسأله ای که شاید آن قدری که باید غمگین کننده 

نیست . 

 گروه ســالمت // سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: چهار شهرســتان و یک جزیره استان 
هرمزگان در وضعیت زرد کرونایی )نســبتاً پر خطر( قرار 

دارد . 
   دکتر فاطمه نوروزیان با اشــاره به اینکه شهرســتان های 
بستک، پارسیان، بشاگرد و رودان در وضعیت زرد کرونایی 
قرار دارند، تصریح کرد: شهرســتان های بندرخمیر، میناب، 
سیریک، بوموسی، بندرلنگه، جاسک، حاجی آباد، بندرعباس 
 و قشــم و جزیره هرمــز در وضعیت آبــی کرونایی قرار 

دارند.
   وی اظهار کرد: با توجه به افزایش موارد مراجعه به مرکز 

خدمات جامع سالمت و افزایش تعداد بستری بیمار با عالئم 
آنفلوآنزا انجام اقدامات پیشگیرانه ضروت است.به گزارش 
ایسنا ؛ نوروزیان با اشاره به اینکه مدارس نقش عمده و مهمی 
در پیشــگیری از انتقال آنفلوآنزا دارند و آموزش و پرورش 
می تواند به عنوان یکی از بازوان اصلی در پیشگیری و قطع 
زنجیره انتقال بیماری عمل کند، خاطرنشــان کرد: به منظور 
کاهش میزان ابتال، نیاز است کالس های درس دارای تهویه 
مناسب باشند و بهداشت فردی، خصوصا شستشوی مرتب 
دست ها و استفاده از ماسک در بین دانش آموزان رعایت شود 
و همچنین از حضور دانش آموزان عالمت دار تا زمان بهبودی 

کامل در مدارس خوداری شود .

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

مدارس نقش مهمی در پیشگیری از آنفلوآنزا دارند
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گروه خبــر // رئیس جمهور در همایش ملی 
جهاد تبیین و اطالع رسانی هنرمندانه گفت: 
کار سخت روابط عمومی و اطالع رسانی، هم 
پیشتازانه است، هم پیشــگیرانه. هم دفاع 
اســت، هم تهاجم که باید با اطالع رســانی 
هنرمندانه، عقالنیت و عطوفت همراه باشد تا 

بتواند برای مردم جاذبه ایجاد کند . 
   همایــش ملی جهاد تبیین و اطالع رســانی 
هنرمندانــه باحضور روابــط عمومی های کل 
کشور برگزار شد .مریم پاســاالر مدیر روابط 
نوروزیان  بندرعباس،فاطمه  شهرداری  عمومی 
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
هرمزگان،فاطمه امیــرزاده مدیر روابط عمومی 
آموزش و پرورش هرمزگان و شــیرزاد عزتی 
مدیر روابط عمومي راه و شهرسازی هرمزگان 
به عنوان مهمانان این همایش در این نشســت 
حضور داشــتند.رئیس جمهور همــه مدیران 
روابــط عمومی ها را به بکارگیــری نیروهای 
کارآمد، متعهد و هنرمنــد و همچنین پرهیز از 
جذب نیروهای ناکارآمد و بی انگیزه توصیه کرد 
و گفت: بایــد به روابط عمومی به عنوان کاری 
اهم نگاه شــود چرا که در مقابــل آنها افرادی 
قرار دارند که در تالشــند ضعف ها را احصا و 
بزرگنمایی کنند و نقاط قوت را کم اهمیت جلوه 
دهند.سید ابراهیم رئیسی در همایش ملی جهاد 

تبیین و اطالع رسانی هنرمندانه با اشاره به تاکید 
رهبر معظم انقالب اســالمی بر ضرورت جهاد 
تبیین، از همه کســانی که در جهت روشنگری، 
تبیین و تنویر افکار عمومی نقش دارند قدردانی 
کرد و گفت: کار جهــادی یک معنا و مفهومی 
 دارد و در مبانی ما بــا کار عادی فرق می کند.

رئیس جمهور افزود: در حرکت جهادی جهادگر 
باید توانایی، رسالت، اقدامات خود و خودی ها 
و نیز اقدامــات، توانایی، ظرفیت ها، روش ها و 
ابزارهای دشمن را ببیند و ارزیابی کند و سپس 
تالش و حرکت خود را با آنچه که اقتضای یک 
حرکت جهادی است متناســب کند تا در این 
حرکت جهادی با شــناختی که از دشمن پیدا 
می کند، بتواند کاماًل بر او فائق بیاید و پیروز شود.

دکتر رئیسی جهاد با مال، جان و لسان را از جمله 
اقسام جهاد تبیین برشمرد و اظهار داشت: قرآن 
در آیات متعدد خشیت داشتن از خدا و خشیت 
نداشتن از غیر خدا را شرط موفقیت جهاد تبیین 
دانسته است. خشیت غیر از خوف است.خشیت 
یعنی اینکه حقیقتًا احساس کند آنچه تأثیرگذار 
است، خداســت و این به انسان توکل می دهد؛ 
اینکه انسان بداند آنچه که تأثیر می کند، سخن و 
بیان الهی است. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به 
نقش مهم و اثرگذار شایعه پراکنان و دروغ پردازان 
در گمراه ســازی جامعه، تصریح کرد: این نقش 

مخرب تا اندازه ای اثرگذار است که خدای متعال 
در قــرآن کریم و در روایت جنگ احزاب آنان 
را با عنوان ُمرِجفون در ردیف کفار، منافقین و 
مشرکین قرار داده است. آیت اهلل رئیسی با بیان 
اینکه این جریان به دنبال شــکل دهی شناخت 
و ادراک جامعه براســاس اهداف و منافع خود 
هســتند، تصریح کرد: در چنین عرصه ای که 
شــایعه پراکنان و دروغ پردازان تالش دارند در 
ادراکات جامعه اختالل ایجاد کنند، خوب را بد، 
بد را خوب، نقاط ضعف را برجسته و نقاط قوت 
را کوچک نمایــی کنند، نقش روابط عمومی ها 
بســیار مهم و حائــز اهمیت اســت.  رئیس 
 جمهور با اشاره به اینکه امروز وضعیت آرایش 
نیروی انســانی، جهت گیری، اقدام به موقع و 
نفــوذ در مخاطب ما، متناســب با این جنگ 
پیچیده نیست، تصریح کرد: امروز مسأله جهاد 
تبیین برگرفتــه از بیانات حکیمانه رهبر معظم 
انقالب از ضروریات جامعه است. در ۴۳ سال 
گذشته ایستادگی و مقاومت، اقدامات خالقانه و 
ابتکاری و همچنین پیشرفت های بسیار بزرگ 
و شــگرفی که در حوزه های صنعتی، دفاعی 
و علم و فناوری حاصل شــده، به درســتی و 
در زمــان خودش برای مردم تبیین نشــده و 
لذا دشمن با سوءاســتفاده از این خأل به ایجاد 
شبهات و گره های ذهنی در افکار عمومی جامعه 
اقدام کرده است. دکتر رئیسی با بیان اینکه این 
گره های ذهنی به مرور زمان به ادراک نادرست، 
تصمیــم ناصحیح و اعمال ناشایســتی تبدیل 
شــده که امروز در برخی نقاط کشور شاهدیم، 
تصریح کرد: امروز روشنگری و باز کردن این 
گره های ذهنی از افکار عمومی جامعه، وظیفه 
افراد مطلع و آگاه در نهاد روابط عمومی هاست. 
رئیس جمهــور در ادامه نهاد روابط عمومی را 

پل ارتباطی میان مردم و مســئولین دانســت 
و اظهار داشت: کار ســخت روابط عمومی و 
اطالع رسانی، هم پیشتازانه است، هم پیشگیرانه. 
هم دفاع است، هم تهاجم که باید با اطالع رسانی 
هنرمندانه، عقالنیت و عطوفت همراه باشــد تا 
بتواند برای مردم جاذبه ایجاد کند.آیت اهلل رئیسی 
در ادامــه با تأکید بر ضرورت تبیین اقدامات و 
دستاوردهای دولت از سوی روابط عمومی ها، 
تصریح کــرد: بارها اعالم کرده ایــم اقدامات 
دولت باید با پیوســت رسانه ای، اطالع رسانی 
زمان شناسانه، هنرمندانه و متعهدانه همراه باشد تا 
برای افکار عمومی جامعه به خوبی تبیین شود.
رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت کار اقناعی 
از ســوی روابط عمومی ها، افزود: اقناع افکار 
عمومی صرفًا با صدور اطالعیه و بیانیه میسر 
نیســت و باید با اصالح نقص ها در روش ها و 
برطرف سازی کمبود ابزارها و امکانات به شیوه 
درســت و صحیح انجام شود. دکتر رئیسی در 
تشریح تفاوت میان کنشگری فعال و منفعالنه 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی، گفت: 
روابط عمومی های مــا باید اولین، جامع ترین، 
گویاترین و قانع کننده تریــن روایت را درباره 
مســایل، ارائه کنند، در غیــر این صورت کار 
برای اقناع ســازی افکار عمومی ســخت و 
منفعالنه خواهد شد. رئیس جمهور همه مدیران 
روابــط عمومی ها را بــه بکارگیری نیروهای 
کارآمد، متعهد و هنرمند در بدنه دســتگاه های 
اطالع رسانی و همچنین پرهیز از جذب نیروهای 
ناکارآمد، بی انگیــزه و غیرفعال، توصیه کرد و 
افزود: حقیقتــًا باید به روابط عمومی به عنوان 
کاری اهم نگاه شود چرا که در مقابل آنها افرادی 
قرار دارند که در تالشــند ضعف ها را احصا و 
بزرگنمایــی کنند و نقاط قــوت را کم اهمیت 

جلوه دهند.آیت اهلل رئیســی در ادامه ضرورت 
زمان شناســی در اطالع رسانی، ادراک سازی و 
پاسخ تبیینی به شبهات را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: در شرایطی که دشمن به صورت دقیقه ای 
و ثانیه ای به بمباران فکری جامعه اقدام می کند، 
زمان و زبان مناســب در اقناع سازی یکی از 
ضرورت هاست که باید به صورت جدی مورد 
توجه قرار گیرد.دکتر رئیسی در بخش دیگری 
از سخنان خود هماهنگی و هم افزایی دستگاه ها 
 را در جلوگیــری از متعــارض و متناقــض 
جلوه دادن بدنه دولت بســیار ضروری و مؤثر 
خوانــد و افــزود: در این زمینــه همفکری و 
هم افزایی همه مدیران، مسئولین و وزرا، مورد 
تأکید جدی اســت.رئیس جمهور نقش مدیر 
روابط عمومی را همسان و همتراز، رئیس دفتر 
یک مدیر و مسئول دانست و گفت: نقش مدیران 
روابط عمومی از این جهت حائز اهمیت است که 
باید به هنگام خبر بگیرند و به هنگام خبر دهند 
و اگر میان روابط عمومی و مدیر فاصله باشد، 
بسیاری از مسایل مهم، در حوزه اطالع رسانی 
با اختالل موجه خواهد شد.آیت اهلل رئیسی در 
ادامه »امیدآفرینی« و »روایت پیشرفت ها« را از 
دیگر وظایف مهم و بااهمیت روابط عمومی ها 
برشمرد و افزود: روابط عمومی ها وظیفه دارند 
با بیان و روایت پیشرفت ها و قوت ها با سیاست 
خبیثانــه و رذیالنه دشــمن در ایجاد یأس و 
ناامیدی در جامعه مقابله کنند. رئیس جمهور در 
اختیار داشتن بودجه، امکانات و برنامه ریزی را 
از شروط الزم، اما ناکافی در موفقیت امر روابط 
عمومی و اطالع رســانی دانست و گفت: پیش 
از همه این موارد وجــود یک مدیر پرتالش، 
باانگیزه و با روحیه جهادی در راس مجموعه 
روابط عمومی مؤثر است و معطل گذاشتن امر 

اطالع رســانی به بودجه و امکانات پذیرفتنی 
نیست. رئیسی روابط عمومی ها را به بیان حقایق 
با انگیزه و تــالش مضاعف بدون بزرگ نمایی 
یا کوچک نمایــی توصیه کرد و افزود: در طول 
یکسال گذشــته برغم همه تالش ها و اقدامات 
صورت گرفته، برون داد اقدامات و دستاوردهای 
دولت متناســب با حجم فعالیت ها نیست و در 
این زمینه نیاز به انگیزه و تالش مضاعف داریم. 
رئیس جمهور با اشــاره به مطالبه قرار گرفتن 
فعاالن حوزه روابط عمومی در زمره مشــاغل 
ســخت و زیان آور، افزود: حقیقتًا کار روابط 
عمومی ها جزو کارهای سخت است، اما اقناع 
و تبیین ســخت و زیان آور بودن این شغل با 
عملکردها و اقدامات انجام شــده نیز به عهده 
خود روابط عمومی هاست . به گزارش تابناک؛ 
آیت اهلل رئیســی در این همایش همچنین عدم 
موضع گیری درباره اغتشاشــات اخیر از سوی 
برخی خواص، چهره های سیاســی، نخبگان و 
مدعیان روشنفکری را مورد انتقاد جدی قرار 
داد و گفت: بسیاری از این افراد در اغتشاشات 
اخیر، وظایف قانونی، شرعی و انسانی خود در 
تنویر افکار عمومی، بیان حقایق و محکومیت 
توطئه دشمن را انجام نداند و مردود شدند، چرا 
که از جوسازی ها در فضای مجازی می ترسند 
در حالی که خدای متعال به پیامبر)ص( فرمود: 
»اثرگذار در اندیشه ها و افکار مردم من هستم.« 
رئیــس جمهور رصــد و دیده بانی و همچنین 
هشدار و اقدام به موقع را از ویژگی های نخبگی 
و روشنفکری در جامعه توصیف کرد و گفت: 
نخبه و روشــنفکر واقعی ما شهید سلیمانی و 
بسیجیان و نیروهای جان برکفی هستند که امروز 
جان خود را برای امنیت کشــور و مردم خود 

فدا کردند .

رئیس جمهور در همایش ملی جهاد تبیین و اطالع رسانی هنرمندانه :

» امیدآفرینی « و » روایت پیشرفت ها « از وظایف مهم روابط عمومی ها است 

بصیرتواصالت
هویتملیوتربیتاسالمی

گروه خبر // آیین اختتامیه مرحله استانی 
چهارمیــن رویداد ملــی تولید محتوایی 
در  هرمزگان  اســتان  بســیج  دیجیتال 
حسینیه عاشقان ثاراهلل بندرعباس برگزار 

و از تیم های برتر تجلیل شد . 
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ این مراســم با 
حضور ســرهنگ پاسدارحسن صنعتکاران 
معاون هماهنگ کننده ســپاه امام سجاد )ع( 
استان هرمزگان ، حجت االسالم والمسلمین 
برزگر، سرهنگ پاسدار امیر ارسالن شهبازی 
رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات 
سپاه هرمزگان و تیم های شرکت کننده حاضر 
در این رویداد برگزار شــد.در آیین اختتامیه 
این مراسم سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران 
معاون هماهنگ کننده ســپاه امام سجاد )ع( 
اســتان هرمزگان، اظهار کرد: امروزه فضای 

مجازی از اهمیت باالیی برخوردار اســت و 
جنگ ما با دشــمن در حــال حاضر در این 
عرصه است.وی در ادامه افزود: همانطور که 
مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( فرمودند: 
»اهمیت فضــای مجازی به انــدازه اهمیت 
انقالب اسالمی اســت«، بیانگر این است که 
ما باید در این حوزه خود را تقویت و مسلح 
کنیم تا دشــمن را در جنگ  نرم هم شکست 
دهیم و اگر در این رابطه کم کاری کنیم دشمن 
از همین ناحیه به کشور و نظام ضربه خواهد 
زد.معاون هماهنگ کننده سپاه امام سجاد)ع( 
اســتان هرمزگان با بیان اینکه دشمن دلسوز 

ملت و نظام ما نیســت، خاطر نشــان کرد: 
دشــمن از هر طریقی به دنبال ضربه زدن به 
کشور اســت و در حال حاضر هم در فضای 
مجازی به دنبال آن است و این را می طلبد که 
ما باید در عرصه حکمرانی دیجیتال خودمان 
را قوی کنیم.سرهنگ پاسدار صنعتکاران، بیان 
کرد: مردم در این خصوص نقش اساســی و 
کلیدی دارند و در ایــن زمینه با هم افزایی، 
توانمند سازی و مردم پایه کردن این موضوع 
می توان کارهای خوب و ارزشمندی را تولید 
کرد.در ادامه این مراسم نیز سرهنگ پاسدار 
امیر ارسالن شــهبازی رئیس سازمان بسیج 

کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد)ع(، 
گفت: از دو سال پیش تاکنون این سازمان با 
مجموعه فضای مجازی بسیج استان هرمزگان 
در کنار هم قرار گرفتند و توانســتیم در این 
زمینه گام های ارزشمندی برداریم.وی در ادامه 
افزود: صنایع استان که از امکانات و پیشتیبانی 
خوبی برخوردار هستند انتظار می رود در کنار 
ما قرار بگیرند تا شــاهد نتایج بهتری در این 
رابطه باشیم.رئیس ســازمان بسیج کارگران 
و کارخانجات ســپاه امام ســجاد)ع( استان 
هرمزگان، خاطر نشــان کرد: باید در زمینه 
تولیــدات فضای مجازی بیشــتر و بهتر کار 

کنیم تا توطئه های دشمن را در این خصوص 
خنثی کنیم.الزم به ذکر اســت، این رویداد با 
همت سازمان بسیج کارگران و کارخانجات 
ســپاه امام ســجاد)ع( هرمزگان و سازمان 
فضای مجازی بسیج استان و مشارکت اقشار 
بســیج  از 25 آبان ماه بــا رمز یا زهرا )س( 
در بندرعباس برگزار شد.در این مرحله، 10 
تیم  در قالب های پنج و سه نفره در سه بخش 
انیمیشن، بازی های تلفن همراه و پویانمایی 
از 25 الی 2۷ آبان ماه به صورت ۴8 ساعته 
در شهرستان بندرعباس به رقابت پرداختند.

با اهدای جوایز نفیســی تقدیر شد و تیم های در پایان هــم از تیم های برگزیده این رویداد 
انتخاب شــده به مرحله کشــوری رویداد 

تولیدمحتوای دیجیتال بســیج که 1۹ آذرماه 
برگزار می شود، معرفی خواهند شد .

گروه خبر // فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران 
از حسن دهقانی عضو تیم ملی دوومیدانی جانبازان 

و معلوالن ایران تقدیر کرد . 
   سردار علیرضا تنگسیری در حاشیه دومین همایش 
سراسری نماز نیروی دریایی سپاه گفت: کار با ارزش 
و بزرگی که قهرمان غیور تیم ملی دوومیدانی جانبازان 
و معلوالن در عرصه مســابقات آسیا و اقیانوسیه در 
مقابل همه رسانه ها و بینندگان جهانی انجام داد، کمتر 

از کسب سه مدال طال و نقره ای که کسب کرد، نیست.
سردار تنگسیری گفت: ورزشکاران ما به عنوان سفیران 
عزت آفرین و نماد غیرت ملی کشوری هستند که از 
اول انقالب اســالمی با حمایت از مظلومان در مقابل 
زورگویان عالم و دشــمنان مســتکبر و ظالم محکم 

ایستاده و با تقدیم هزاران شهید واالمقام به عنوان یک 
کشور استکبار ستیز، مستقل و حامی مظلومان در دنیا 
شناخته می شود.او گفت: نمایندگان ورزشی با حضور 
خود در میادین بیــن المللی با افتخار آفرینی، پرچم 
جمهوری اسالمی ایران را به عنوان نماد پر افتخار ملی 

و استکبار ستیزی به اهتزاز در بیاورند.حسن دهقانی 
در رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در ماده پرتاب 
نیزه طال گرفت و در پرتاب دیســک و وزنه صاحب 
گردن آویز نقره شــد.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان ؛ دهقانی پس از کســب ۳ مدال طال و نقره با 
پیراهن منقــش به تصویر رهبر معظم انقالب و پرچم 
مقدس جمهوری اسالمی ایران دور افتخار زد که این 

حرکت دهقانی بازتاب زیادی در رسانه ها داشت .

برگزاری اختتامیه چهارمین رویداد تولید محتوایی دیجیتال بسیج هرمزگان

قسمت دهم        
دوره اول جنبــش جنگل)ازســال12۹8الی12۹۳( 
میرزاپس ازجمع کردن دوستان وهمفکرانش به لوشان 
رفت وقیام ضدبیگانه اش راآغازکرد. این زمان مقارن 
بودباآغازجنگ جهانی اول، قوای روس بدون توجه 
به اعالم بیطرفی دولت ایران درمناطق شمالی ایران، 
نیروی نظامی پیاده کــرده بودندکه این نیروهاباعث 
آزارواذیت وگاهــی دزدی وچپاول وتجاوزبه حریم 
عامه مــردم علی الخصوص کشــاورزان ودامداران 
وتجاروکسبه می شــدند. ازدست دولت مرکزی هم 
کاری ساخته نبود. تظلم خواهی واشغال ایران ازطرف 
قوای بیگانه مهمترین انگیزه مردم گیالن برای حمایت 
ازافکارمیرزا کوچک خان دردوره اول بود. لذا دریک 
فاصلــه زمانی کوتاه تعدادکثیــری ازمردم )خصوصا 
جوانان(داوطلــب همکاری بامیرزا شــدند. میرزای 
جنگلی بااستفاده ازعملیات کمین یاشبیخون به منافع 

روس ها یاعناصروابســته به آنهاضربه می زند. قوای 
روس والبته نیروهای داخلی ووابسته به آنها بارها تالش 
کردند جنگلی هاراسرکوب کننداماکاری ازپیش نبردند. 
دراین دوره جنگلی ها هیئتی به نام هیئت اتحاداسالمی 
 تشــکیل دادندکه اداره امورمناطــق تحت کنترل و

 تصمیم گیری های کلی توســط ایــن هیئت انجام 
می شد. آنها هدف خود را اخراج نیروهای بیگانه، رفع 
بی عدالتی، مبارزه باخودکامگی واستبدادوبرقرای دولتی 
مردمی اعالم می کردند. شایددرنگاه اول انتخاب این نام 
که طرفداران عثمانی درکشورهای مختلف اسالمی برای 
خودانتخاب می کردند وکنارآن حضورچندافسرآلمانی 
واتریش دربین جنگلی ها خواننــده رابه این نتیجه 
برســاندکه نهضت جنگل ستون پنجم دول محوربوده 
کردبه  امانبایدفراموش  اســت.  ملــی  وفاقدجایگاه 
رغم بی طرفــی دولت ایران درجنــگ جهانی اول 
باحکومت  )از1۹1۴الــی1۹18 میالدی(که همزمان 
 احمدشــاه قاجــار بود ودولــت مشــروطه ایران 
ضعیف ترین دوران خودرامی گذراند وایران ازجوانب 
گوناگون اوضاعی آشــفته، نابسامان، بغرنج  ومتزلزل 
داشت. بحران فزاینده اقتصادی، وضعیت ناپایدارسیاسی 
ومداخالت مهارگسیخته قدرت های خارجی، ایران را 
تا آستانه یک دولت ورشکسته وابسته پیش برده بود. 
نیروهای روس درشمال وانگلیس درجنوب بدون توجه 
به این بی طرفی درایــران نیروپیاده کرده بودند وبرای 
تامین آذوقه به کشاورزان، دامداران، تجار وکسبه تعدی 
می کردند. جنبش جنگل حرکتی بودکه ازتظلم خواهی 
عامه ریشه میگرفت نه تحریک بیگانگان)دول محور(. 
ادامه دارد...

 گروه خبر // مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان از 
فعال شدن اردوگاه دانش آموزی سلمان فارسی سرخون پس 
از ۳ سال غیر فعال بودن خبرداد و گفت: این اردوگاه در حال 

حاضر   آماده پذیرش و استفاده دانش آموزان است .
  به گــزارش خبرنگار دریــا، محمد قویــدل در این رابطه 
اظهار کرد: بــا پیگیری های الزم و اقدامات انجام شــده در 

راستای بازسازی، تعمیر و بهســازی، اردوگاه دانش آموزی 
ســلمان فارسی ســرخون پس از ۳ ســال غیر فعال بودن ، 
آمــاده پذیرش دانش آموزان شــد.وی در ادامــه از اقدامات 

 انجام شــده در راســتای آماده ســازی اردوگاه سرخون به 
راه انــدازی مجــدد چهار بــرج نور،هرس درختــان انجام 
 فضای سبز، بهسازی و زیبا ســازی فضای اردوگاه، تعمیر و 
آماده ســازی مجدد نمازخانه،انجام سیســتم آبیاری درختان 
بصورت قطره ای،بهســازی آالچیق ها و فضاهای ورزشــی 
اردوگاه اشاره کرد.قویدل در پایان گفت: با پیگیری های انجام 
 شده پس از سه سال غیر فعال بودن اردوگاه سلمان فارسی آماده 

بهره برداری و استفاده دانش آموزان شد .

ذبیح اهلل ماندگاری کارشناس ارشدحقوق عمومی

تقدیرفرماندهنیرویدریاییسپاهازورزشکارهرمزگانی

پس از سه سال غیر فعال بودن ؛

اردوگاهدانشآموزیسلمانفارسیسرخونآمادهپذیرششد

چند روز گذشــته خبری منتشــر شــد مبنی بر اینکه 22 هزار تن شیر 
خشــک در واحدهای تولیدی دپو شــده است. ســلیمی رئیس انجمن 
 تولیدکنندگان شیر خشک صنعتی گفته است: ماهانه بیش از 15 هزار تن 
شــیر خشــک در داخل تولید می شــود، در حالیکه مصــرف داخل 
کشــور حــدود 5 تن اســت. همچنین با توجــه به مازاد تولید شــیر 
 خشــک بر نیاز کشور، 22 هزار تن شیر خشــک در واحدهای تولیدی 
دپو شده است.شیر خشک صنعتی در صنعت لبنیات به عنوان جایگزین 
قســمتی از شیر تازه مصرف می شود. شیرخشک دارای انرژی، پروتئین، 
چربی، کربوهیدرات، کلسیم و فســفر بوده و در صنعت لبنیات به عنوان 

جایگزین قسمتی از شیر تازه است. ولی دلیل کاربرد آن در صنایع غالت و 
تهیه محصوالتی مانند کیک و کلوچه، ایجاد عطر و طعم مطلوب، رنگ طالیی 
به دلیل تسریع واکنش های قهوه ای شدن و باال بردن ارزش تغذیه ای آنها است. 
از پودر شیرخشک همچنین در تهیه محصوالتی مثل بیسکوئیت، شکالت، 
پفک، سوسیس، کالباس، ماست و شیرهای بازسازی شده، استفاده می شود.
 پس شیر خشک صنعتی پایه و اساس بسیاری از محصوالت لبنی و غیر لبنی 
می باشــد. اگراین مقدار مازاد در کشــور وجــود دارد و 22 هزار تن 
دپو می شــود که مقدار بســیار زیادی اســت. پس چرا هنوز و روز به 
روز بــر قیمت این محصــوالت به خصوص لبنیات افزوده می شــود؟ 
 لبنیات پایه و اســاس بســیاری از محصوالت دیگر و نیاز روزانه افراد 
می باشد. وقتی لبنیات گران شــود که شده است بسیاری از محصوالت 

دیگر هم گران می شــود. گران شــدن محصوالت جز فشار اقتصادی 
 بــه خانــواده ها و اســتفاده نکــردن از محصــول لبنی، عــوارض و 
بیماری های مختلف چون کمبود کلســیم پوکی استخوان و... خصوصًا 
 برای کــودکان و نوجوانــان را به دنبــال دارد.حاال این ســوال پیش 
مــی آید چرا وقتی نیاز و تقاضا  خود را می دانیم، بیش از نیاز کشــور 
 آن هــم 22 هزار تن مازاد تولید می کنیــم؟ ضربه زیادی به کارخانه ها، 
مواد اولیه، نیروی کار و هزینه و انرژی مصرف کنیم . ســوال دیگر اینکه 
حال که بیش از تقاضا تولید می کنیم، چرا باید قیمتها روز به روز افزایش 
پیدا کند. از طرفی دیگر دپو کردن مواد اولیه غذایی آن هم شیرخشــک 
نیاز به شرایط خاصی دارد که اگر رعایت نشود ممکن است از فاسد شود 
و یا ارزش غذایی خود را از دســت می دهد .بهتر از مسئولین مربوطه به 
خصوص سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک صنعتی که این 
مطلب را بیان کرده اند کمی بیشتر به عواقب پیامدها این مسئله بیندیشند و 

راه حل مناسب تری را ارائه دهند .
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