
گروه خبر // حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاسخ به نامه 
جمعی از دانش آموزان نوشتند: فرزندان عزیزم، توفیق 
الهــی یارتان باد. روحیه  امید و تالش و پیشــرفت را 

همواره در خود افزایش دهید. آینده کشور از آن شما 
اســت؛ خود را برای هرچه بهتر ساختن و آراستن آن 

آماده کنید. 
 به گزارش قــدس آنالین، جمعــی از دانش آموزان 
دبیرستان دخترانه شهید مطهری که از حضور در دیدار 
با رهبر معظم انقالب اســالمی در ۱۱ آبان امسال جا 
مانده بودند و نام آن ها در فهرست دانش آموزان مدعو 
در دیدار با ایشان نبود، نامه ای محبت آمیز به رهبر معظم 
انقالب نوشته و در آن از حسرت عدم حضور در این 
دیدار گفته و از حضرت آیت اهلل خامنه ای خواســته 

بودند که برای شان دعا کنند.
در بخشی از این نامه آمده است: » آقای ما! ما تا پای 
جان در راه والیت و شمایی که دلیل نفس کشیدن هامان 

هستید، هســتیم. و درس می خوانیم و تالش می کنیم 
تا این کشور که تمام وجودمان است همچنان قوی و 

پایدار بماند.«
پیرو ارسال این نامه به دفتر رهبر معظم انقالب، ایشان 
به این نامه پاســخ داده اند و این پاسخ به دانش آموزان 
این دبیرستان منتقل شــده است. متن پاسخ حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به این نامه محبت آمیز دانش آموزان 

دبیرستان دخترانه شهید مطهری بدین شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ فرزندان عزیزم، توفیق الهی 
یارتان باد. روحیه ی امید و تالش و پیشرفت را همواره 
در خود افزایش دهید. آینده کشــور از آن شما است؛ 
خود را برای هرچه بهتر ســاختن و آراستن آن آماده 

کنید. شما را دعا می کنم. موفق باشید انشاءاهلل.«

رهبر انقالب در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموزان:  

آینده کشور از آن شما است؛ خود را برای هرچه بهتر ساختن آن آماده کنید

روزنامه منطقه جنوب کشور
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شاگرد اولی هرمزگان درفقر، فالکت، بیکاری و گرانی در نعمت صنعت و دریا  

کوزه گران هرمزگان از کوزه شکسته هم آب نمی خورند 
زندگی با رنج مردم استان بر روی گنج معادن، صنایع، دریا، گاز و...

 استاندار هرمزگان : بحث بنگاه های اقتصادی که می گویند ما خصوصی هستیم، اما 
بخش عمده ای سهامدارانشان دولتی هستند نیز از دیگر مشکالت استان است  ؛ چرا که 
هیچ قانونی را در استخدام رعایت نمی کنند. به عنوان نمونه یکی از پاالیشگاه های نفتی 
استان 50 نفر نیرو استخدام کرده است که آن ها اهل یک شهرستان کوچک هستند، فقط 

به این دلیل که یکی از مدیران این پاالیشگاه اهل آن شهرستان است. 
 ما نگران بکارگیری  پرسنل بومی نیستیم، بلکه نگرانی ما این است که به نام هرمزگان 

نیروهایی جذب می شود، اما عایدی برای استان ندارند. از سهمیه های مناطق محروم مانند 
بشاگرد استفاده می شود و نیروهایی جذب می شود؛ در حالی که این نیروها در بشاگرد 
ماندگار نمی شوند و به مناطق دیگر منتقل می شوند و عمال این نیروها به نام هرمزگان، اما 

به کام استان های دیگر هستند.
در  گفت:  جزایر  مسکونی سازی  و  توسعه  برای  رهبری  فرمان  به  اشاره  با  دوستی   
شهرستان بوموسی و جزایر سه گانه شاهد اتفاق عجیبی هستیم که ظلم آشکار به ساکنین 

این جزایر است.   در جزیره سیری شرکت فالت قاره  ۲هزار نفر نیرو دارد، اما شاید یک 
نفر از آن ها بومی بوموسی است، بهانه شان نیز این است که نیروهای بومی مشکل تردد 
دارند در حالی که ما حاضر هستیم برای نیروهای بومی شناور اختصاص دهیم. در حال 
حاضر حدود ۱۲ نفر رزومه از جزیره بوموسی دارم که در رشته های مهندسی نفت تحصیل 
کرده اند و اگر ما نتوانیم این ها را در شرکت های نفتی مشغول به کار کنیم، جزیره ظرفیت 

دیگری جز صیادی برای اشتغال ندارد.
صفحه 8 را بخوانید

فراخوان  مناقصه عمومي )ارزيابي کیفی(
مناقصه عمومي یك مرحله اي شماره م م آ ج /1401/0051 )شماره فراخوان ثبت شده در سامانه ستاد 2001093228000258

مربوط به تأمین نیروي انساني انجام خدمات حراست و نگهبانی در منطقه دو ناحیه دو صنعتی
 توجه : اعالم آمادگي جهت شركت در این مناقصه صرفاً بصورت الكترونیكي )توكن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني  www.setadiran.ir مي باشد.

 الف-   شرح مختصر: 1- خدمات فوق الذكر توسط 147  نفر صورت مي پذیرد.  2- تهیه و تأمین البسه و كاال و مواد مورد نیاز طبق شرح خدمات بعهده و هزینه پیمانكار مي باشد.
ب-   برآورد کارفرما/محل و مدت انجام : 1- محل انجام خدمات ، حوزه عملیاتي  شركت  بهره  برداري نفت و گاز آغاجاري در شهرستان امیدیه  مي باشد.

2-  مدت انجام خدمات از تاریخ ابالغ شروع به كار، یكسال شمسي مي باشد . 3- برآورد تقریبي كارفرما معادل -/ 869ر212ر931ر469 ریال بدون احتساب مالیات پیمانكار میباشد.
ج -   شر ايط مناقصه گران متقاضي:   -  ارائهگواهینامه تعیین صالحیت و گواهینامه تأیید صالحیت ایمني معتبر از  اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي

  -  ارائه آگهي تاسیس و آخرین تغییرات معتبر )داشتن عنوان حراست و نگهباني در موضوع فعالیت شركت الزامي است(
   - داشتن تایید صالحیت از سازمان حراست شركت ملی نفت ایران الزمی است     -  ارائه آخرین نسخه از صورت هاي مالي حسابرسي شده تأیید شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران 
رسمي در هنگام انعقاد قرارداد الزامي است.    -  ارائه تضمین شركت در فرایند ارجاع كار )تضمین شركت درمناقصه( به مبلغ-/ 000ر624ر398ر15 ریال و در صورت برنده شدن ارائه تضمین انجام تعهدات 

به میزان ده درصد مبلغ پیمان به كارفرما .  ضمنا  در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر اولویت با شركت هاي بومي مي باشد. 
   -  ارائه رسید وجه صادره از سوي حسابداري كارفرما مبني بر واریز مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار ) به شماره حساب IR190100004001119106377061  تمركز وجوه سپرده نزد بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ایران بنام شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري.      -  مناقصه گر جهت تحویل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار عالوه بر بارگذاري تصویر تضمین از طریق سامانه ستاد الزم 
است بصورت حضوري به دفتر كمیسیون مناقصات در  استان خوزستان – شهرستان امیدیه - محوطه غیر صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري ساختمان 300 اتاق 306 در مهلت مقرر مراجعه و 
تضمین مربوطه  را تسلیم نماید.     -  متقاضي براساس ماده 22 قانون برگزاري مناقصات موظف به اعالم شماره دورنگار فعال بمنظور ارسال مكاتبات مي باشد و ارسال هرگونه مكاتبه به دورنگار اعالمي به 

منزله تصدیق دریافت آن از سوي متقاضي است.    -  قیمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.
www.setadiran. د- محل و مهلت دريافت اسناد: از كلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگي از طریق سامانه ستاد به نشاني

ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق  بند )ب( ماده 16 آئین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي كیفی( بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران بعمل آید.
ضمناً فرمهاي ارزیابي كیفي مي بایستي ظرف مدت 14 روز تكمیل و اطالعات مورد درخواست در سامانه بارگذاري گردد. حداقل امتیاز قابل قبول براي دعوت به مناقصه 55 مي باشد.

1- مهلت دریافت استعالم ارزیابي كیفي بصورت الكترونیكي )غیر حضوري( از ساعت 8:00 صبح تاریخ 1401/09/12 تا ساعت 14:00 تاریخ 1401/09/21
2- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي كیفي بصورت الكترونیكي )غیر حضوري( تا ساعت 14:00 تاریخ 1401/10/05      3- مهلت توزیع اسناد مناقصه تا ساعت 14:00 تاریخ 1401/10/27

www.setadiran.ir 4- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب واریز مبلغ 000ر600 ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشاني
ه- محل، زمان تحويل و گشايش پیشنهادها: متقاضیان مكلفند پیشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 9:00 روز یكشنبه مورخ 1401/11/09 به صورت الكترونیكي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناً 

پیشنهادات در همان روز یكشنبه مورخ 1401/11/09 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران یا معرفي نامه و كارت شناسایي معتبر بالمانع است.
ضمناً مهلت و محل تحویل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار تا ساعت 9:00 روز یكشنبه مورخ 1401/11/09 در محل كمیسیون مناقصات شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در آدرس فوق الذكر مي 
باشد.در صورت هر گونه تغییر در زمان و تاریخ مناقصه به مناقصه گران اطالع رسانی خواهد شد.         همزمان ارائه معرفي نامه و كارت ملي براي متقاضیان شركت در مناقصه و نمایندگان شركتها در همه مراحل 

الزم و ضروري مي باشد.  نشاني: خوزستان- امیدیه- محوطه صنعتي- ساختمان 300- امور حقوقي و قراردادها تلفن 06152627701
 http:/iets.mporg.ir          ,   www.shana.ir       ,      www.nisoc.ir

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

نوبت اول

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
شركت بهره برداري نفت و گاز 

آغاجاري)سهامي خاص(

شناسه آگهی : 1419941

»آگهی مزايده عمومی اجاره«

بنیاد تعاون زندانیان استان هرمزگان در نظر دارد که یکی از کارگاه های خود را از طریق برگزاری مزایده 
عمومی به باالترین قیمت پیشنهادی و به مدت یک سال به صورت اجاره یا مشارکت واگذار نماید:

آدرس: استان هرمزگان، شهرستان بندر عباس، بلوار علی ابن ابیطالب، غرب هنرستان شهید رجایی، 
روبروی زندان مرکزی، ساختمان بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان طبقه دوم.

اجاره پایه: برابر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است.
شرایط شرکت در مزایده:

1- فیش واریزی خرید اسناد مزایده به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره 473060۲00۱ بانک ملت شعبه 
گلشهر.

۲- تکمیل فرم شرکت در مزایده و تحویل آن در موعد مقرر به انضمام اصل فیش واریزی خرید اسناد مزایده از طریق 
پست ارسال گردد.

3- هزینه آگهی، کارشناسی و برگزاری مزایده بر عهده برنده می باشد.
4- مهلت دریافت پاکت های اسناد مزایده و بازدید از ملک مورد نظر و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ چاپ آگهی به مدت 

یک هفته می باشد.
5- این نمایندگی بنابر تشخیص خود در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

6- به پیشنهاد مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- متقاضیان جهت دریافت و تحویل اســناد مزایده می توانند در مهلت تعیین شــده به استثنای روزهای تعطیل از 
 ســاعت 8 صبح لغایت ۱4 به نشانی فوق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 3367980۲ و

 33679805 - 076 تماس حاصل فرمایند.

)نوبت اول- شماره 11(

در نظر اســت نسبت به واگذاری یک مجموعه پذیرایی به همراه تاالر پذیرایی برگزاری 
مراسمات بصورت اجاره اقدام گردد

متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی همه روزه به مدت ۱0 روز برای بازدید به آدرس 
ذیل مراجعه نمایند.

بلوار سدید)پردیس سابق(، مجموعه پذیرایی هزار و یک شب فعلی
بلوار سدید)پردیس سابق( خیابان شیخ کیشی، تاالر مجلل یاس

شماره های تماس برای کسب اطالع از ساعت بازدید و شرایط شرکت در مزایده

آگهی مزايده تاالر و رستوران

09۱7۱330965 -09۱۲0۲39۱80-09۱75797۱۱4

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرسیده 
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel

آگهی مزایده 
اجاره باغ
صفحه 6 را بخوانید



پشت پرده سیاست 

  
مردم نهاد )NGO( و تدوین پیش نویس آیین نامه برگزاری تجمعات 
و راهپیمایی های قانونی از آن جمله است.* به دلیل تفاوت ماهوی دو 
گروه ناراضی و معترض با اغتشاشگران تروریست، برخورد نیروهای 
امنیتی با اغتشــاش به دلیل آســیبی که برای امنیت مردم داشته اند، 
کامال متفاوت بوده اســت. به طور قطع اعتراض اجتماعی و پیگیری 
مطالبات بحق صنفی و معیشتی مردم -همچنان که در سال های اخیر 
به اشــکال متعدد و بدون کمترین مسئله امنیتی برگزار شده است- و 
نیز اعتراض سیاســی به فرایندهای جاری به شکل مسالمت آمیز  با 
حضور مسلحانه ضدانقالب در خیابان ها، آتش زدن اموال عمومی و 
خصوصی، اســتفاده از سالح سرد و گرم علیه مردم و حافظان امنیت، 
ارعاب عمومی و اخالل در نظم شهری، هیچ گونه نسبتی نداشته است 
از این رو باید خشــونت ورزی در ابعاد مختلف را به عنوان مرز میان 
اعتراض و اغتشــاش تلقی کرد.* فرزندان ملت در نهادهای امنیتی و 
انتظامی با تمام توان و اراده راسخ اجازه نخواهند داد عده ای آشوبگر 
با حمایت دســتگاه های اطالعاتی بیگانه، بیش از این امنیت عمومی 
جامعــه را به خطر بیندازند. لذا با هرگونــه اخالل در نظم عمومی و 
تجمع غیرقانونی در هر سطحی و مکانی برخورد قاطع و بدون اغماض 
خواهد شد. امنیت شهروندان ابدا قابل مذاکره و مسامحه نخواهد بود. 
بررسی قضایی درباره اغتشاشگران و عامالن ناامن سازی محیط های 
اجتماعــی و نیز فضای روانی جامعه، در کمترین زمان ممکن صورت 

می گیرد.

تازه های مطبوعات
فرهیختگان- اگرچه عمال خودروهای گشــت ارشاد دیگر در خیابان 
حضور ندارند اما هنوز کســی درباره چگونگی فعالیت پلیس امنیت 
اخالقی در روزهای پساآشوب اعالم موضع نکرده است، همان طور که 
کسی درباره آینده شبکه های اجتماعی خارجی در دوران پساآشوب 
اظهارنظر دقیقی نکرده است.می توان آینده را این گونه پیش بینی کرد: تا 
زمانی که موضوعی تبدیل به بحران نشود، دستورکار اصلی پاک کردن 

صورت مسئله و فرار از مطالبه افکارعمومی است.
  شرق - دادستان کل کشور از ضرب االجل تعیین تکلیف مسئله حجاب 
در ۱۵ روز آینده خبر داده است. عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلــس نیز گفت: از آن جایی که حجاب قانون اســت و برخی این 
قانون را زیر پا گذاشتند، دستگاه های خدماتی برای خدمات ندادن به 
این افراد، نیازی به تصویب قانون و ابالغ ندارند. ازاین رو، کســی که 
خدمات دهنده است حق ندارد به کسی که حجاب را رعایت نمی کند، 
خدمات بدهد. بی حجاب باید از گرفتن خدمات اجتماعی محروم شود.
 کیهان-طیف غربگــرا از آن جا که پادوهای آمریکا و اروپا در ایران 
هستند و به آن دلیل که روسیه نیز دربرابر غرب قراردارد، در تالش اند 

تا برای رضایت غربی ها به دشمن نمایی  روسیه بپردازند.
 جمهوری اســامی- مســئوالن باید بدانند که آرامش کنونی فقط در 
صورتی ادامه خواهد یافت و از آرامش نســبی بودن به آرامش مطلق 
تبدیل خواهد شد که در روش حکمرانی در همان زمینه ها که موجب 
انباشت نارضایتی ها شــده، تجدید نظر اساسی کنند.  بارها نوشتیم و 
تذکر دادیم که این نوع آرامش ها به مثابه زیر خاکستر رفتن آتش است.

شورای امنیت کشور، آمار شهدای امنیت و پروژه کشته سازی 
گروهک ها و کشته های اغتشاشات را اعالم کرد

بالغ بر ۲۰۰ نفر جان باخته هزاران میلیارد تومان خســارت به مراکز 
دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است .پس از گذشت حدود دو ماه 
ونیم از آغاز ناآرامی ها در کشور، شورای امنیت کشور آمار و ارقامی 
از خسارت های جانی و مالی را که به کشور وارد شده طی بیانیه ای 
اعالم کرد. در این بیانیه آمده که ۲۰۰ نفر در اغتشاشات اخیر جان خود 
را از دست داده اند و هزاران میلیارد تومان به اموال دولتی و غیردولتی 
آسیب وارد شده است. در ادامه بخش های مهم این بیانیه را به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دولت می خوانید: *هیچ اقدام مستقیمی از سوی 
عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نشده است اما اغتشاش به این 
بهانه آغاز و اساسا موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد.* اعتراضات 
 مسالمت آمیز، به سرعت با فضاســازی منفی رسانه های تروریستی 
)بی.بی.سی و سعودی اینترنشنال( به سمت روند غیرقانونی و آشوب های 
خیابانی سوق داده شد وظرف مدت کوتاهی با ورود شبکه آشوبگران 
حرفه ای و سازمان یافته با رهبری فضای رسانه ای انگلیسی-سعودی 
تبدیل به اغتشــاش و اقدامات تروریستی شد.* بررسی های مراجع 
ذی ربط نشــان می دهد: در نتیجه مجموع آشــوبگری های یاد شده 
تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر جان خود را از دســت داده اند که می توان 
آن ها را به اقسام شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، 
افراد بی گناه قربانی پروژه کشــته سازی گروهک ها، مردم بی گناهی 
که در شــرایط به هم ریختگی امنیتی جان باخته اند، اغتشاشگران و 
نیز عناصر ضدانقالب مسلح عضو گروهک های تجزیه طلب، تفکیک 
کرد. * همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خســارت به 
مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شــده است که کمیته تحقیق 
وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین 
تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب ها شده است.* اقوام 
غیور و اصیل ایرانی در استان های مرزی کشور، در مدت اخیر آماج 
طراحی های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و 
مذهبــی بوده اند... در مقابل تمجید مقام معظم رهبری از قومیت های 
کرد و بلوچ و نیز تدابیر ویژه ایشــان بــرای مدیریت میدانی حوادث 
زاهدان در تفکیک جان باختگان بی گناه، دلجویی و شهید قلمداد کردن 
آنان، ثبات و آرامش را تحقق بخشیده است. * راهپیمایی گسترده و 
کم سابقه مردمی در سراسر کشور به مناسبت ۱۳ آبان، معادالت دشمن 
را برای نمایش دروغین اغتشاشــگران به جای مردم به صورت کامل 
تغییر داد. از این رو دســتگاه های اطالعاتی دشمن، از طریق قاچاق 
بی سابقه سالح به درون کشور به منظور گسترش اقدامات تروریستی 
نظیر شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی-
شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیک های خیابانی، کوشیدند ضمن 
ایجاد نارضایتی و ســلب آرامش روانی مردم، آن ها را به ستوه آورند 
و انگشــت اتهام را به سوی نظام نشانه روند.*  درخور ذکر است در 
دولت سیزدهم طی یک سال گذشته، حداقل چهار اقدام مشخص برای 
نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده که 
برگزاری انتخابات خانه احزاب به عنوان محلی برای گفت و گوهای 

سیاسی، سامان دهی انجمن های صنفی، حمایت از سازمان های

 اعتمــاد - سیاست رسمی درباره دیدار بازیکنان تیم ملی با رئیس 
جمهور در این شــرایط، بُرد نداشت، چون اگر هم پیروز می شدید 
و عده ای را در داخل شکست سیاسی می دادید، شکست خودتان 
هم بود. این ها فرزندان این کشــور هستند، چه سودی از جناحی 
شــدن یک برد فوتبالی برای حکومت و سیاست رسمی متصور 
اســت، مگر این که به وحدت و انســجام ملی منجر شود. رفتار 
رسمی در ماجرای این مسابقه این تصویر را به ذهن متبادر کرد که 
تصمیم گیران مســتاصل به دنبال آویزان شدن به یک پیروزی ولو 

موقتی در ورزش هستند.
انعکاس

رجانیوز خبرداد:  نخســتین جلســه دادگاه فائزه هاشمی متهم به 
»اجتماع و تبانی علیه امنیت کشــور«، »فعالیت تبلیغی علیه نظام 
جمهوری اسالمی« و »اخالل در نظم و آسایش عمومی از طریق 

شرکت در تجمعات غیر قانونی«  تشکیل شد.  
 همشــهری آناین نوشت: رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان در واکنش به اخباری کــه درباره تخریب ویالی خانواده 
رکابی )قهرمان صخره نوردی بانوان آسیا( منتشر شده است، گفت: 
این خانه باغ در اطراف شهر زنجان )روستای کوشکن( غیرقانونی 
ساخته شده و اصال ویال مجوزی نداشته است. بنا به گفته این مقام 
مسئول، پس از چندین بار اخطار، خانواده رکابی به اخطارهای این 
ســازمان بی اعتنایی کردند و کار به اعالم شکایت به قوه قضاییه 
رسید. رأی اولیه بهمن سال ۱۴۰۰ صادر و بعد از رأی تجدیدنظر 

باالخره این ویال ۲۱ خرداد امسال تخریب شد.
 جماران مدعی شد: مهدی کوهیان عضو کمیته پیگیری دستگیری 
هنرمندان از دســتگیری میترا حجار بازیگر و فعال محیط زیست 
خبر داد. از دلیل بازداشــت خانم حجار و نهاد بازداشــت کننده 

اطالعی در دست نیست. 
 دیده بان ایران مدعی شد:  برخی اخبار در فضای مجازی حاکی از 
آن است که عباس توانگر یکی از مدیران ارشد خبرگزاری فارس 
بازداشت شده اســت. گفتنی است از توانگر به عنوان اصلی ترین 
فرد در تهیه بولتن های جنجالی در روزهای اخیر نام برده می شود. 
درخور ذکر است؛ هنوز به صورت رسمی هیچ مقام امنیتی به خبر 

مذکور واکنشی نشان نداده است.
 همشهری آناین مدعی شد: فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان این که 
آمریکایی ها ۵۵ هزار میلیارد دالر برای ایجاد رسانه در کشورهای 
عربی و اطراف ما هزینــه کردند تا عملیات و فتنه عظیم اخیر را 
هدایت کنند، تصریح کرد: دشــمن می خواهد نقاط قوت ما را با 
اجرای عملیات روانــی در ذهن مردم به نقاط ضعف خود تبدیل 

کند.
برق خوزستان هسته ای می شود

رئیس ســازمان انرژی اتمی پروژه احداث نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی 
دار خوین را برای جنوب غرب مهم و ضروری دانست. استاندار 
خوزستان نیز گفت: این استان نخســتین گام را برای تولید برق 

هسته ای برداشته است

فناوری هســته  ای، یکی از فناوری  های محوری و پایه است که 
ســهم بزرگی در گسترش فناوری  های نو و پیشرفت صنایع نوین 
دارد. جمهوری اســالمی ایران نیز با اتکا به توانمندی متخصصان 
بومی به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته  ای رو آورده و با حسن 
نیت ثابت کرده اســت که هدفی جز استفاده صلح آمیز و صنعتی از 
این انرژی ندارد. عملیات احداث نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی  کارون با 
حضور محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاونان سازمان 
انرژی اتمی  و جمعی از مدیران ارشــد صنعت هســته ای ایران در 
شهر دارخوین استان خوزســتان آغاز شد. اسالمی پروژه احداث 
نیــروگاه ۳۰۰ مگاواتــی دارخوین را برای جنــوب غرب مهم و 
ضروری دانست. خلیلیان اســتاندار خوزستان نیز گفت: با شروع 
مرحله نخســت ساخت نیروگاه هســته ای کارون در دارخوین از 
توابع شهرستان شادگان، خوزستان نخستین گام را برای تولید برق 
هسته ای که در ردیف انرژی های پاک قرار دارد، برداشت. نیروگاه 
اتمی کارون از نوع آب سبک تحت فشار)PWR( با ظرفیت تولید 
بــرق ۳۰۰ مگاوات در زمینی به  مســاحت تقریبی ۵۰ هکتار در 
مجاورت رود کارون و نزدیک شهر دارخوین احداث خواهد شد. 
نیروگاه  های آب ســبک تحت فشار، رایج ترین نیروگاه های اتمی 
در جهان هســتند که از آب سبک به  عنوان خنک کننده و کندکننده 
بهره می گیرند و ســوخت این نوع راکتورها از نوع اکسید اورانیوم 
و با غنای حدود ۴ درصد اســت. احداث این نیروگاه در راستای 
مأموریت ســازمان انرژی اتمی ایران برای تولید برق هسته  ای از 
طریق احداث نیروگاه های اتمی بومی است و زمان تقریبی اجرای 
این طرح 8 ســال پیش بینی شده که با استفاده از حداکثر توانمندی 
داخلی کشــور در حوزه  های طراحی، تأمین تجهیزات و احداث 
نیروگاه های اتمی اجرا می شــود و به  بهره برداری می  رسد. برآورد 
مالی اجرای این طرح حدود ۲ میلیارد دالر است و از جمله مزایای 
احــداث و بهره برداری از این پــروژه می توان به تأمین برق منطقه 
اشــاره کرد. گفتنی است به  منظور اجرای عملیات احداث نیروگاه 
اتمی کارون شــرکت های ایرانی برای ساخت تجهیزات مکانیکی 
ثابت نیروگاه و همچنین طراحی و ســاخت پمپ های خنک کننده 
مــدار اول و ایمنی نیروگاه اقدام خواهند کرد.اما ســه روز بعد از 
حضور مذاکره کننده ارشــد هسته ای کشــورمان در دوحه قطر و 
گفت و گوها با مقامات این کشــور که این ماه ها به عنوان میانجی 
میان ایران و آمریکا عمل می کنند، علی باقری به مســکو رفت تا 
با مقامات روسیه نیز رایزنی های دیگری داشته باشد. مذاکراتی که 
قطعا پایه اصلی آن، هســته ای خواهد بود و ممکن است گشایشی 
در این مذاکرات ایجــاد کند هرچند هنوز مقامات آمریکایی روی 
خوشی نشان نداده و بر اساس نیازهای رسانه ای و مصرف افکار 
عمومی داخلی خود حرف از بن بســت می زنند. بر این اســاس 
میخاییل اولیانوف در توییتی  نوشت: معاونان وزیران خارجه روسیه 
و ایران، سرگئی ریابکوف و علی باقری کنی در مسکو دیدار کردند 
تا دورنمای اجرای کامل برجام را بررســی کنند. باقری، روز سه 
شنبه )هشتم آذر( نیز در سفر به دوحه با همتای قطری خود دیدار 

و گفت وگو کرده بود.

دستاوردهای پژوهشی و فناورانه آبفا 
در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت

 گروه خبر // شــرکت آب و فاضالب هرمزگان دســتاوردهای 
علمی و پژوهشــی خود را در نمایشــگاه هفته پژوهش امسال به 
نمایش گذاشــت. به گزارش خبرنگار دریا ، عبدالحمید حمزه پور 
در مراســم افتتاحیه و بازدید نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، 
نمایندگان هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی و معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار، روســای دانشگاه و جمعی از مدیران 
دستگاه های اجرایی از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و بررسی 
طرح های فناورانه شــرکت آب و فاضالب هرمــزگان افزود: در 
این نمایشــگاه اولویت های تحقیقاتی، پژوهش های انجام شده و 
همچنین همکاری های انجام شده با شرکت های دانش بنیان در این 
نمایشگاه در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته است. وی ادامه 
داد، یکی از برنامه های شرکت آب و فاضالب هرمزگان همکاری 
با شــرکت های دانش بنیان با هدف حل مشکالت و رفع نیازهای 
فناورانه است که ساخت آب شیرین کن با فیلترهای اسمز معکوس 
نیز در همین راســتا صورت گرفت که توسط یکی از شرکت های 
دانش بنیان طراحی و ساخته شــده است. به گفته مدیرعامل آبفا، 
این آب شیرین کن برای اولین بار با فیلتر های اسمز معکوس بومی 
مطابق با استانداردهای روز دنیا ساخته شده است. حمزه پور تصریح 
 pmm کرد، با کمک این دســتگاه می توان آب های شور ۴۰ هزار
نزدیک به آب دریا را تا کمتر از pmm ۵۰۰ شــیرین کرد. وی در 
ادامه با اشاره به اپلیکیشن همراه آب نیز گفت: در این نمایشگاه برنامه 
کاربردی همراه آب نیز در معرض دید عالقه مندان گرفته اســت و 
به بازدید کنندگان معرفی می شود. در این اپلیکیشن تمامی خدمات 
۲۲ گانه شرکت آب و فاضالب هرمزگان به مشترکین ارائه می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد
تجهیزبندر شهید رجایی

 به چهار دستگاه مکنده تخلیه غالت
 گروه خبر // مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: پایانه 
فله مجتمع بندری شهید رجایی در آینده ای نزدیک به چهار دستگاه 
مکنده تخلیه غالت با ظرفیت های ۳۰۰ و ۶۰۰ تن در ساعت مجهز 
می شــود.  به گزارش خبرنگار دریا ، »حسین عباس نژاد« افزود: 
چهار دستگاه مکنده تخلیه غالت با ظرفیت های ۳۰۰ و ۶۰۰ تن 
بر ساعت با تکنولوژی پنوماتیک توسط بخش خصوصی خریداری 
شده است. وی سرمایه گذاری صورت گرفته برای خرید این تعداد 
دستگاه مکنده را بالغ بر هشت میلیون یورو اعالم کرد. عباس نژاد 
گفت: از این چهار دســتگاه مکنده دو دستگاه با ظرفیت ۳۰۰ تن 
بر ســاعت برای مونتاژ و بهره برداری وارد بندر شهید رجایی شده 
و دو دســتگاه مکنده دیگر نیز که هرکــدام با ظرفیت ۶۰۰ تن بر 
ساعت فعالیت می کند پس از اتمام عملیات ساخت در ماه های آینده 
وارد این بندر خواهد شــد. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید 
رجایی تســریع و ارتقا نرم عملیاتی در تخلیه انواع کاالی اساسی، 
ارتقا سطح سالمت و امنیت غذایی مصرف کنندگان و همچنین تجهیز 
زیرساخت های بندری به دستگاه های مدرن تخلیه کاالی فله خشک

در بندر شهید رجایی را از اهداف مهم خرید این دستگاه ها عنوان 
کرد.

خبر

خبری
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سرمقاله

  شنبه شب به یکی از فروشگاه های بزرگ بندرعباس رفتم که 
مرغ منجمد داشت. قیمتش هر کیلویی ۵۴ هزار تومان بود. وقتی 
که پرسیدم قیمت مرغ منجمد کیلویی ۴8 هزار تومان است، چرا 
شما ۵۴ هزار تومان می فروشید؛ خانم فروشنده گفت این مرغ ها 
ایرانی اســت و آن مرغ های ۴8 هزار تومانی، برزیلی بود. واقعا 
جای تعجب دارد، بجای اینکه هر نوع کاال و جنس داخلی قیمت 
ارزان تری داشته باشد، این که گران تر باشد، جای تعجب وسئوال 
دارد. نکته دیگر اینکه با این شرایط اقتصادی سختی که مردم دارند 
وبسیاری از اقشار نمی توانند مرغ، گوشت، ماهی و... بخرند، چرا 
مسئوالن مربوطه بجای کاهش قیمت ها، به بهانه های مختلف اقدام 
به افزایش قیمت ها می کنند. گوشــت منجمد که تا چند ماه قبل 
به ندرت در برخی فروشــگاه ها کیلویی ۱۱۰ هزار تومان یافت 
می شد، ماه هاست که این گوشت منجمد در همان تعداد محدود 
فروشگاه ها نیست و عرضه نمی شود که البته چند مرتبه این موضوع 
را متذکر شده ایم و به آن توجه نشده است. گوشت گرم هم که بسیار 
گران اســت و بسیاری از اقشار توان خرید آن را ندارند. از طرفی 
دیگر در شهر ساحلی وبندری بندرعباس که بایستی آبزیان ارزان تر 
از سایر مناطق کشور باشد، اما متاسفانه گران تر است وبسیاری از 
خانواده های بومی نمی توانند از ماهی و میگو استفاده کنند. گرچه 
که دوسال قبل با دستور دادستان بندرعباس برای مدتی کوتاه آبزیان 
نرخ گذاری و بر عرضه آن نظارت می شد، اما این روند تداوم نیافت 
و ماهی و میگو با قیمت مصوب عرضه نمی شود. این شرایط باعث 
شده اســت تا خانواده های زیادی در استان با سوء تغذیه مواجه 
شوند و شرایط سختی را داشته باشند. در اوایل شیوع کرونا بسته 
های معیشــتی در قالب رزمایش های مواسات وهمدلی و... بین 
خانواده های نیازمند توزیع می شد که با افزایش فشارهای اقتصادی 
بر خانواده  های روستایی وحاشیه نشین هرمزگانی، ضرورت دارد 
این طرح ادامه یابد و مواد غذایی و پروتئینی بین نیازمندان توزیع 
شــود. در این بخش ضرورت دارد صنایع مختلف و بنگاه های 
اقتصادی در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی از محرومان 
استان حمایت نمایند. استانی که دارای صنایع، معادن، پاالیشگاه ها، 
بنادر، گمرکات، کارخانجات، مناطق آزاد، تجاری، صنعتی، معدنی و 
اقتصادی است، اما از آن طرف رتبه نخست فقر، فالکت و بیکاری 
را نیز داراســت که این تناقض جای سوال و تامل دارد تا جاییکه 
بیشتر مردم استان در فقر مطلق بسر می برند و حتی برای معیشت و 
خوردوخوراک و... با مشکل مواجهند. دولتمردان در ادوار مختلف 
نیز به این استان و مردمانش و نیازهایش چندان توجهی نکرده اند و 
فقط به سوددهی تجارت خود اندیشیده اند و به همین دلیل استان در 
چنین شرایطی قرار دارد. در بحث نظارت ها در حوزه های مختلف 
نیز شرایط مناسبی نداریم و انعکاس مشکالت مردم در رسانه ها نیز 
مورد توجه دستگاه های نظارتی و متولیان مربوطه قرار نمی گیرد.

  علی زارعی

مرغ منجمد ایرانی گران تر از خارجی 

گروه خبــر // نماینده ولی فقیه در هرمزگان و 
امام جمعه بندرعباس گفت: مسووالن و صنایع 
از  تولیدات حاصل  تجاری سازی  برای  مختلف 

پژوهش های علمی حمایت کنند. 
حجت االسالم و المســلمین محمد عبادی زاده به 
مناسبت هفته پژوهش در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: پژوهشگران و فناوران از نبود حمایت های 
الزم برای تجاری سازی محصول پس از تولید اولیه 
گالیه دارند، برای حل این مساله مسووالن و صنایع 
مختلف فعال در هرمزگان پای کار بیایند.وی ادامه 
داد: تقاضا داریم این نهادها و صنایع برای حل مساله 
خود ابتدا به جوانان و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی 
درون هرمــزگان مراجعه کنند و تا جایی که این ها 
قادر به حل مساله هستند به جای دیگری مراجعه 

نداشته باشند و از این ظرفیت ها استفاده کنند. وی 
اضافه کرد: امیــدوارم کمیته ای در درون هرمزگان 
برای مشــکل های پژوهشگران و فناوران تشکیل 
شود و این موضوع را پیگیری کند، ما هم موضوع 
را دنبال می کنیم. نماینده ولــی فقیه در هرمزگان 
افزود: نمایشگاه هفته پژوهش مشوقی برای جوانان 
و کسانی است که از آن بازدید می کنند، بدین ترتیب 
با توانمندی ها و ظرفیت های موجود آشنا می شوند. 
حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده ادامه داد: این 
به پیشبرد برنامه های توسعه ای و پیشرفت هرمزگان 
کمک می کند، همچنین از دانشگاه ها می خواهم از 
مقاله محوری به سمت حل مساله بروند.وی اضافه 
کرد: بسیاری از دستاوردهایی که در نمایشگاه هفته 
پژوهش در معرض دید قرار گرفته در راستای حل 
مساله  بوده است و متنها مساله تجاری سازی بعد از 
تولید اولیه باید مد نظر باشد.وی اضافه کرد: بسیاری 
از دستاوردهایی که در نمایشگاه هفته پژوهش در 
معرض دید قرار گرفته در راستای حل مساله  بوده 
است و متنها مساله تجاری سازی بعد از تولید اولیه 

باید مد نظر باشد.
* پژوهشگران و فناوران، حمایت می شوند

احسان کامرانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار هرمزگان نیز گفت: پژوهشگران و فناوران 
از روش ها و راه های مختلف توســط اســتانداری 
هرمزگان برای انجام تحقیقات و پژوهش ها و تأمین 

هزینه های پژوهشــی حمایت می شوند. وی اظهار 
داشت:  شرکت ها و صنایع مســتقر و فعال در این 
استان به طور حتم از نمایشگاه پژوهش دیدن کنند و 
زمینه برای عقد قرارداد بین پژوهشگران و فناوران و 
مراکز صنعتی فراهم شود. وی ادامه داد: این نمایشگاه 
می توانــد زمینه را برای ارتقــای جایگاه پژوهش 
در هرمزگان فراهم تر ســاخته و مسایل بیشتری از 
این استان را برطرف سازد. معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار هرمزگان اضافه کرد: کارهای 
پژوهشی قوی و خوبی در این نمایشگاه در معرض 
دید قرار گرفته که هر کدام آن ها می تواند مسئله ای را 
حل کرده و پاسخگوی نیازی باشد. »دستاوردهای 
پژوهشــی نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی و 
دانشجویان در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته 
اســت، این نمایشگاه که فعالیت خود را در مجتمع 
بصیرت دانشگاه هرمزگان آغاز کرده است تا پایان 
هفته جــاری ادامه خواهد داشــت و عالقه مندان 
می تواننــد از آن بازدیــد کننــد« ترویج فرهنگ 
پژوهش و فناوری در ســطح هرمزگان، تشویق و 
ترغیب پژوهشگران به تولید بیشتر علم و فناوری، 
شناسایی و معرفی یافته های پژوهشی، زمینه سازی 
برای تجاری ســازی یافته های پژوهشی و فناوری 
در زمینه های مختلف، برقراری ارتباط سازنده بین 

پژوهشگران و فناوران عنوان شده است.
* هدف؛ تولید دانش بنیان است

سرپرست امور پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان 
نیز در حاشیه آیین آغاز بکار این نمایشگاه گفت: 
ارتباط بین پژوهشــگران و خریداران دستاوردها 
بســیار حائز اهمیت بوده و به همین دلیل تالش 
داریم فضایی تعاملی بین اقشار مختلف با دانشگاه 
و پژوهشگران و اعضای هیات علمی ایجاد شود. 
سید محمد حسینی تأکید کرد: شناسایی استعدادها 
و دانش آمــوزان مناطق دورافتــاده هرمزگان و 
محروم در دستور کار بوده تا از آنان حمایت کرده 
و تجهیزات در اختیارشــان قــرار دهیم تا بتوانند 
مســیر خود را با انگیزه و قدرت ادامه دهند. وی 
ادامه داد: ایجاد حساسیت برای پیشرفت کشور و 
تولید محصول های دانش بنیــان و برطرف کردن 
نیازها را هم مد نظر داریم تا خود پاسخگوی نیازها 
بوده و دست به سمت کسی دراز نکنیم. سرپرست 
امور پژوهش و فناوری دانشــگاه هرمزگان گفت: 
از طرفی هم برخی فناوران که قطعه های کاربردی 
و پیشرفته ســاخته اند از حضور در این نمایشگاه 
استقبال نکردند و نســبت به این نمایشگاه دلگرم 
نیســتند. به گزارش ایرنا ؛ حسینی بیان کرد: شاید 
علت آن باشد که آنگونه که باید مورد حمایت قرار 
نگرفته اند و مقداری منزوی شده اند، یکی از اعضای 
هیات علمی دانشــگاه های این استان قطعه بسیار 
پیشرفته ای ســاخته که برای آن مشتری خارجی 

دارد. 

نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان کرد

گاليه پژوهشگران و فناوران از نبود حمايت برای تجاری سازی محصول

 گروه خبر //  نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه مجلس کار خــود را در زمینه 
دانش بنیان  شــرکت های  از  حمایت 
انجام داده است، گفت: مجلس تأکیدها 
و توصیه های الزم را داشته و قوانینی 
کــه باید را در حــوزه حمایت از این 
شرکت ها و رفع موانع تولید و حمایت 
از دانش بنیان ها را تصویب کرده است. 
احمد مرادی در حاشیه بیست و سومین 
پژوهشی،  نمایشــگاه دســتاوردهای 
فنــاوری و فن بــازار هرمــزگان در 
گفت وگو با ایســنا، ضمن گرامیداشت 
هفته پژوهش اظهار کرد: این نمایشگاه 
نخبگان  از  خیلی خوبی  دستاوردهای 
و پژوهشــگران را به نمایش گذاشته 
است. سال نیز ســال دانش بنیان است 

و باید حمایت هــای الزم از نخبگانی 
که در این حوزه فعال هستند، صورت 
بگیرد.وی با بیان اینکه ارتباط مستمری 
با نخبگان و پژوهشــگران استان دارم، 
تصریح کرد: در روزهای اخیر جلسه ای 
با اســتاندار هرمــزگان در خصوص 
پارک علم و فناوری اســتان داشتم تا 
بتوانیم بسترها و زیرساخت ها را برای 
حمایــت از شــرکت های دانش بنیان 
فراهم کنیم.نماینــده مردم هرمزگان در 
مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
اینکــه مجلس کار خــود را در زمینه 
حمایــت از شــرکت های دانش بنیان 
انجام داده اســت، عنوان کرد: مجلس 

تأکیدها و توصیه های الزم را داشــته 
و قوانینــی که باید را در حوزه حمایت 
از این شــرکت ها و رفع موانع تولید و 
از دانش بنیان ها تصویب کرده  حمایت 
اســت.مرادی اضافه کرد: در خصوص 
مســائل مربوط به فعالیت های دریایی 
استان جلساتی را با مجموعه دانشگاه 
کشتی ســازی، امیرکبیر تهران و استان 
برگزار کردیم و بنا شد نشستی با حضور 
تمامی دستگاه های مرتبط با دریا برگزار 
کرده و یکپارچگی را در حوزه توسعه 
دریامحور در اســتان هرمزگان ایجاد 
کنیم.وی بیان کرد: غفلت های بســیار 
زیــادی در حوزه پژوهــش، اقتصاد، 

اشتغال زایی و سیاست های دریامحور در 
هرمزگان وجود دارد و برای برون رفت 
از ایــن وضعیت نیازمنــد همگرایی و 
اســتفاده از دانش تمامی پژوهشگران، 

صنایع و دستگاه های استان هستیم.
به گزارش ایسنا ؛ نماینده مردم هرمزگان 

در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه هیئت مدیره فراکسیون 
توسعه دریامحور مجلس نیز در دست 
نماینــدگان مردم هرمزگان اســت اما 
متأســفانه دســتگاه ها از این ظرفیت 

بهره برداری الزم را نداشته اند.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس:
غفلت های بسیار زیادی در حوزه سیاست های دریامحور در هرمزگان وجود دارد
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حسن سیالوی ســرویس استان ها // 
احداث  با  گفت:  خوزســتان  استاندار 
کشــور  کارون،  مگاواتی   ۳۰۰ نیروگاه 
در تولیــد برق از انرژی هســته ای به 

خودکفایی می رسد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ صادق خلیلیان 
در حاشــیه عملیات احداث نیروگاه ۳۰۰ 

مگاواتی »کارون« با حضور رییس سازمان 
انرژی اتمی ایران، با بیان اینکه خوزستان 
به عنوان قطب تولید انرژی کشــور مطرح 
است، اظهار کرد: تولید ۳۰۰ مگاوات برق 
از انرژی هسته ای در خوزستان کلید خورد 
و این میزان تولید برق مرحله به مرحله با 
اجرای فازهای بعدی افزایش می یابد.وی 

افزود: مرحله اول طرح تولید برق از انرژی 
هسته ای در خوزستان طی ۷ سال اجرایی 
خواهد شــود و بعد از دهــه ها انتظار که 
قرار بود فرانسوی ها برای خوزستان برق 
هســته ای تولید کنند و از پیش از انقالب 
مانده بود، اکنون توسط نیروهای متخصص 
داخلی شــاهد تحقق آن هستیم.استاندار 

خوزســتان با بیان اینکه عملیات اجرایی 
احداث نیــروگاه ۳۰۰ مگاواتی »کارون« 
در دارخوین آغاز شد، گفت: به امید خدا 
خوزســتان به عنوان قطب تولید انرژی، 
نیازهای اســتان و کشور را تامین خواهد 
کرد و امیدواریم پس از این صادرات برق 
و ارز آوری داشــته باشیم.خلیلیان عنوان 

کرد: گسترش صنایع تولید کننده انرژی در 
خوزستان باعث می شود تا صنایع جانبی 
آن ها نیز رشد و گســترش داشته باشند 
و باعث ایجاد اشتغال شــوند.وی افزود: 
بخش عمده ای از این نیروگاه با اســتفاده 
از ظرفیت هــای داخلی و برای اولین بار 
در کشور اجرایی خواهد شد. با احداث این 

نیروگاه کشور در تولید برق از انرژی هسته 
ای به خودکفایی می رسد.

استاندار خوزستان: 

با احداث نیروگاه کارون، کشور در تولید برق به خودکفايی می رسد

کتاب

یلدا

در اهمیت استراتژيک چای
این قضیه که می خواهــم عرض بکنم فکر نکنم که 
مختص فقط اداره ما باشد. طوری که گزارش دادند و 
عقل آدم هم می گوید، ظاهراً در تمام ادارات آسمان به 
همین رنگ است. حاال فوقش یک کمی رنگ آبیش 
کمتر یا بیشتراست. البته اگر به جای رنگ آبیش، رنگ 
چاییش می گفتیم، به صواب و به اصل مطلب نزدیک 

تر بود که االًن گفتیم.
باری،منظور ما موقعیت استراتژیک ادارات از حیث 
همین چایی است که اگر نباشد، خیلی ها می چایند و 
نمی پایند. برای بسیاری از کارمندان و کارگران همیشه 
در صحنه، چای خوردن ـ بالتشبیه ـ حکم دوپینگ 
کردن را دارد و بعضی حتی با هر یک ســاعت کار، 

هفشده تا قوری خالی می کنند.
بیت چاییده شده:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو چیز است
چایی ز بعد هر کار، هر کار بعد چایی

نقش چایی در زندگی آدمیزادی، بخصوص در فرهنگ 
و اقتصاد و سیاست و غیره ما ایرانی ها به قدری تثبیت 
شده و عمیق و گســترده و مخوف است که حتی از 
همان بچگــی به محض آن که پدر یا مادر آدم الفاظ 
را بر دهــان طفل می نهد و گفتن را به او می آموزد؛ 
در ادامه این آموزش، برای آزمودن میزان یادگیری او 
از کودکش می خواهد که ۱۰ بار بگوید:»دایی چاقه، 
چایی داغه«!…..در مورد دایی فعاًل بحث نمی کنیم، 
چون به هر حال رشــته تخصصی ما فوتبال نیست. 
اگرچه همان ها هم آدمنــد و تا چای نخورند، نمی 

توانند بازی مطلوبی از خود ارائه دهند.
در ادامه مســیر زندگی نیز وقتی که انسان به مرحله 
تشکیل زندگی با یک مشترک مورد نظر می رسد، باز 
این چایی است که نقشی مهم و حیاتی بازی می کند. 
به طوری که پســر و دختر، اولین بار همدیگر را طی 
تشریفاتی به نام» مراسم چای« در یک نگاه کشدار 
و کششــدار از نظر می گذرانند. البته اآلن از تصویر 
استکان چای هم به صورت پیامک )اس ام اس سابق( 

استفاده می کنند که نباید بکنند.
نظر یک مورخ: بعضی از مورخین طراز اول حتی بر 
ایــن باورند که در عهدنامه ترکمن چای نیز از چایی 
اســتفاده شده است. این مطلب را یکی از قهوه چیان 
دوره قاجار در کتاب خاطراتش با عنوان»نقش چای 
در ترکمن چای«نقل می کند. نویسنده کتاب حاضر 
در ادامه از یک پدیده ای به نام پول چای هم صحبت 
می کند که چون قرابتی با زمانه ما ندارد، از کنار آن به 

سالمت عبور می کنیم.
با این تفاصیل، یکی از دوســتان اداره ما چند وقتی 
است که می گوید بدون چای هم می شود اداره را اداره 
کرد. او معتقد است که نسکافه و کاپوچینو و امثال این 
نوشیدنی های گرم کننده هم هست. لطفًا به گوشه ای 
از گفتمان او با یکی از دوستان دیگر اداره مان توجه 

بفرمایید تا لّب مطلب دستگیرتان شود:
ـ من معتقدم که بدون چای هم می شود اداره را اداره 

کرد.
ـ ولی چای در اداره برای افراد حکم انرژی را دارد و 
آنها را می سازد و کارایی نیروی انسانی اداره را باال 

می برد.
ـ اما من بــا حذف چای هم می توانم کارها را پیش 

ببرم؛ یعنی این جربزه را دارم.
ـ آخر به چه قیمتی؟….

ـ به هر قیمتی!….
ـ صحیح!…

ـ بله،صحیح!…
حکایت مینی ماستمالیمی: در یک بیمارستانی، یک 
دکتر جراحی خوشحال از اتاق عمل در آمد و رو به 
دیگر همکارانش گفت: مژده بدهید که امروز توانستم 
یک غده ۲ کیلویی را با یک عمل فوری از بدن یک 
بیمار بیرون بیاورم. همکاران پزشــکش خوشحال 
شــدند و با شادمانی پرســیدند: خیلی خوب عمل 
کردید. حاال خود بیمار کجا هست؟ جراح اهل عمل 
با خونسردی گفت: خب معلوم است. بیمار را بردند 
سردخانه!……یکی از پزشکان بیمارستان لبخندی 
زد و گفــت: اگر قرار به مردن و نبودن بیمار بود، من 
می توانستم یک غده ۱۰ کیلویی را در یک عملیات 

ضربتی از بدنش خارج کنم!
 رضا رفيع 

آرزو توکلی سرویس استان ها // مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان کرمان گفت: ۳۰۰ 
هزار مترمربع به ســرانه ورزشــی استان 
کرمان افزوده شده و در حال حاضر سرانه 
ورزشی استان از ۴۲.۳ درصد به ۶۵ درصد 

رسیده است. 
به گزارش خبرنگار دریــا ؛ میثم پاریزی در 
مراســم تجلیل از قهرمانان پارالمپیک استان 
کرمان با حضــور وزیــر ورزش و جوانان 
اظهار کرد: ســاالنه بیــش از ۵۰۰۰ برنامه 
مناسبتی ورزشی در طول سال در سطح استان 
کرمان برگزار می شــود و ۱۵ باشگاه صنعتی 
و شهرداری در سطح اســتان کرمان فعالیت 

می کنند.
وی با اشــاره به اینکه ۵۳ تیم ورزشــی از 

اســتان کرمان در رشته های مختلف ورزشی 
در لیگ های برتر کشــور حضور موثر دارند، 
تصریــح کرد: باید با کشــف اســتعدادها از 
ورزشکاران بومی در تیم های ورزشی استفاده 
کرد و حتما تیم های لیــگ برتری به ویژه در 

رشته های فوتبال بومی سازی شود.
پاریزی با بیان اینکه توسعه متوازن ورزش در 
دستور کار است، افزود: خدمات ورزشی باید 
در تمام استان یکسان باشد و تمام تالش خود 

را برای این هدف می گذاریم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: 
۳۰۰ هزار متر به سرانه ورزشی استان کرمان 
افزوده شــده و در حال حاضر سرانه ورزشی 
اســتان از ۴۲.۳ درصد به ۶۵ درصد رسیده و 
در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان 

کرمان اعتبارات خوبی برای توســعه ســرانه 
ورزشی اختصاص داده شده که جای قدردانی 

دارد.
وی در ادامه افزود: ۱۶۲ سمن جوانان در سطح 
اســتان کرمان در حوزه های مختلف فعالیت 
دارند و این ســمن ها در کمک به سیل زدگان 
خوب عمل کردند و مجمــع خیرین ازدواج 
اســتان نیز به همت آنها راه اندازی و جشــن 
ازدواج بیش از ۵۰ زوج جوان اســتان کرمان 

نیز به همت سمن های جوان برگزار شد.
پاریزی اظهار کرد: ســه ورزشگاه بزرگ در 
سطح استان کرمان آماده افتتاح است که توسط 
شرکت مس ساخته شده و دو ورزشگاه خیلی 
بزرگ در سیرجان داریم که با ظرفیت ماده ۲۷ 

قانون ساخته شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان:

۳۰۰ هزار متر به سرانه ورزشی استان کرمان افزوده شده است

استاندار بوشهر مطرح کرد

استفاده از پساب تصفیه فاضاب بوشهر در واحدهای صنعتی
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها 
//رئیس خانه صمت اســتان یزد هدف 
از برگزاری پنجشنبه های صنعتی خانه 
صمت این اســت که مشــاوران ضمن 
بازدید از خط تولید صنعت و آشــنایی 
نزدیک با مسائل و مشکالت صنعتگران 
و واحدهای تولیدی، بــا بهره گیری از 
تجربه، تخصص و دانش خود راهکارهای 
مناسبی برای رفع این مسائل ارائه دهند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ سید علی اکبر 
کالنتر در جریان برگزاری اولین پنجشنبه 
صنعتی خانه صنعــت، معدن و تجارت 
استان که با بازدید از یک واحد تولیدی 
چینی بهداشــتی برگزار شد، با اشاره به 
اهداف تشکیل کمیسیون مشاورین خانه 
صنعت، بیان کرد: در بســیاری از موارد، 
و  اقتصادی صنعتی  فعالین  مشــکالت 
معدنی را می شود با یک مشاوره کوچک 
و کارآمد حل و از تبعات سنگین و ضرر 

و زیان های بعدی پیشگیری کرد.
وی در ادامــه ضمن معرفی کمیســیون 
مشــاورین اظهار کرد: خانه صنعت در 
راســتای رســالت های خود به عنوان 
بزرگترین تشکل صنعتی و معدنی استان 
بــا ۲۰ انجمن تخصصــی زیرمجموعه 
در جهــت دفاع از منافع حقه و مقابله با 
تهدیدات مشترک اعضا خود، کمیسیونی 
متشــکل از ۱۲ دپارتمان در زمینه های 
مختلف بانکــی، مالی، مالیاتی، گمرکی، 
حقوقــی، قانــون کار، تامین اجتماعی، 
بیمه های تجاری، محیط کســب و کار، 
منابع انسانی و سایر حوزه ها، با حضور 
جمعی از بهترین و باتجربه ترین مشاورین 

و اساتید استان تشکیل داده است.
کالنتر در ادامه گفت: هدف از برگزاری 
پنجشــنبه های صنعتی خانه صمت این 
است که مشــاوران ضمن بازدید از خط 
تولید صنعت و آشنایی نزدیک با مسائل 
و مشــکالت صنعتگــران  و واحدهای 
تولیدی، با بهره گیری از تجربه، تخصص 
و دانش خود راهکارهای مناسبی برای 
رفع این مســائل ارائه دهنــد.وی ادامه 
داد: مزیت این ســفرهای صنعتی که با 
این  می شود  برگزار  مشــاوران  حضور 
اســت که در طی این بازدیدها، مدیران 
در  می توانند  واحدهای صنعتی  مختلف 
نشست های رو در رو با مشاورین مرتبط 
با موضوع نسبت به طرح و حل و فصل 
مسائل و مشــکالت واحد اقدام کنند.

اولین موضوع مطرح شده در جریان این 
بازدید، نبود قانون شــفاف در خصوص 
مشاغل سخت و زیان آور و مشکالتی 
که این نبود شفافیت برای کارفرمایان و 
کارگران ایجاد کرده، بود که با پیشــنهاد 
رئیس خانه صمت، مقرر شــد کمیته ای 
با حضــور مدیران ایــن واحد تولیدی، 
مشــاورین قانون کار و تامین اجتماعی 
خانه صمت و نماینــده اداره کل اقتصاد 
دارایی اســتان در جهــت کمک به حل 
این مشکل از مسیر قانون مقررات زدایی 
تشکیل شود.موضوع دیگری که در این 
نشست مطرح شد، نبود نظارت کافی بر 
کیفیت کاالهای صادراتی ایران و تبعات 
و مشکالتی است که این نبود نظارت به 
اعتبار صادرات ایران وارد کرده است. در 
این خصوص نیز پیشــنهاداتی مطرح و 

مقرر شد تا کمیته ای جهت تهیه پیشنهاد 
نظارت انجمن های تخصصی تولیدی بر 
صادرات کاالهای تولیدی استان تشکیل 
شده و این مسائل را بطور جدی پیگیری 
کند.مسائل زیست محیطی از دیگر موارد 
مطرح شده در این نشست بود که رئیس 
خانه صمت استان با بیان اینکه یک درصد 
از فروش تعدادی از واحدهای تولیدی به 
اصطالح آالینده محیط زیست هر ساله از 
واحدها دریافت و به حساب خزانه واریز 
می شــود، گفت: این جریمه کردن ها به 
تنهایی هیچ کمکی به بهبود محیط زیست 
استان نمی کند و اگر این پول بسیار زیاد 
صرف نوســازی و بازسازی و ساخت 
و نصب تجهیزات شــود، عالوه بر این 
که  آلودگی رفع خواهد شــد، واحدهای 

تولیدی نیز مشمول جریمه نمی شوند.
وی ادامــه داد: در این خصوص طرح و 
ایده و پیشنهاد دادیم و اخیرا به مسئولین 
ارشد استان هم مطرح کردیم و امیدواریم 
پیگیری شود.همچنین  نتیجه  تا حصول 
در این نشست رئیس خانه صمت ضمن 
اشــاره به اینکه تعداد واحدهای چینی 
بهداشتی در اســتان زیاد است، پیشنهاد 
کرد تا انجمن تخصصی چینی بهداشتی 
در استان با محوریت و پیگیری مدیران 
این واحد صنعتی و حمایت خانه صمت 
تشکیل شــود.کالنتر رئیس خانه صمت 
در پایان نیز ابراز امیــدواری کرد که با 
برگزاری مستمر پنجشنبه های صنعتی، 
مسائل مطرح شده در این نشست ها با 
راهنمایی کمیسیون مشاورین و پیگیری 

مجدانه خانه صمت مرتفع شود.

رفع مشکالت صنایع یزد با کمک مشاوران
 در پنجشنبه های صنعتی خانه صمت 

رییس اتاق بازرگانی اهواز عنوان کرد 

آسیب بخشنامه های خلق الساعه عوارض صادراتی به بازرگانان

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها// 
از خروجی  باید  گفت:  بوشــهر  استاندار 
گناوه  بوشــهر،  فاضالب های  تصفیه خانه 
و دیلم در حل مشــکالت آب واحدهای 

صنعتی و اقتصادی استفاده شود. 
به گزارش خبرنگار دریا ، احمد محمدی زاده 
در بررسی طرح تصفیه خانه فاضالب بوشهر 
اظهار کرد: پساب فاضالب یک منبع مهم آب 
در حل مشکالت واحدهای سرمایه گذاری 
است، از این رو باید از خروجی تصفیه خانه 

شــهرهای بوشــهر، گناوه و دیلم که تحت 
پوشش طرح جمع آوری فاضالب به صورت 
صنعتــی هســتند در حل مشــکالت آب 
واحدهای صنعتی و اقتصادی استفاده کرد.
به گفته وی، پســاب تصفیه خانه فاضالب 
یــک فرصت مهم در تامیــن آب و اجرای 
طرح های تولیدی و توسعه فضای سبز است.

استاندار بوشــهر با بیان اینکه اکنون پساب 
فاضالب بدون هیچ استفاده  به هدر می رود، 
عنوان کرد: جذب سرمایه گذار در انتقال این 

ظرفیت به طرح های مورد نظر یک ضرورت 
است.محمدی زاده با تاکید بر تعیین تکلیف 
هر چه سریع تر پساب تصفیه خانه فاضالب 
بوشهر اظهار کرد: اجرا طرح های جمع آوری 
فاضالب در شهرهای دیگر و توسعه شبکه 
طرح جمــع آوری فاضــالب در محالت 
مختلف شهر بوشهر یک ضرورت است.وی 
با اشاره به اجرا طرح های آبرسانی در شهرها 
و روســتاها بر تسریع تکمیل این طرح ها و 

حل مشکالت مردم تأکید کرد.

  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها//  
کشــاورزان،  اجتماعی  بیمــه  صندوق 
روستاییان و عشایر استان یزد از آمادگی 
این صندق در ســطح اســتان برای ارائه 
خدمات به ۷۰ هزار بهره بردار کشــاورزی 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا ، حسن ابراهیمی، 

در دیدار با رئیس جهاد کشــاورزی استان 
یزد اظهار داشــت: صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستائیان و عشایر از سال ۱۳8۴ 
آغاز به کار کرده و عالوه بر روســتائیان و 
عشایر، ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، 
رانندگان، شاغالن حوزه مشاغل  قالیبافان، 
فصلی، خانگی و کشاورزان ساکن در مناطق 
شهری و... می توانند با پرداخت حداقل ۵۰ 
هزار تومان و حداکثــر ۱۳۳ هزار تومان از 
مستمری  بازنشســتگی،  مستمری  مزایای 
ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان و نقل و 
انتقال سوابق بیمه ای و کمک دوبرابری دولت 

در پرداخت حق بیمه بهره مند شوند.
ابراهیمی تصریح کرد: جهاد کشاورزی نسبت 
به تبیین خدمات و مزایای صندوق به تمامی 
بهره برداران بخش کشاورزی اطالع رسانی و 
مشاوره صحیح انجام دهد تا این افراد بتوانند 

از مزایای صندوق بهره مند شوند.
وی عنوان کرد: این صندوق آمادگی دارد تا 
خدمات بیمه ای خود را به ۷۰ هزار بهره بردار 

کشاورزی استان ارائه دهد.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان یزد 
نیز در این نشســت اظهار داشــت: مزایا و 
خدمات این صندوق یک فرصت ویژه برای 

کشاورزان فاقد بیمه است.
ســید ابوالفضل وکیلی عنوان کرد: در حال 
حاضر حدود ۷۰ هزار بهره بردار در بخش 
کشاورزی استان یزد فعال هستند و آمادگی 
الزم برای هرگونه همکاری و اســتفاده از 
ظرفیت های سازمان جهاد کشاورزی، اداره 
ترویج و مراکز خدمات کشاورزی در زمینه 
افزایش ضریب نفوذ بیمه در بین بهره برداران 
بخش کشاورزی را داریم تا کشاورزان بتوانند 

از مزایای بیمه اجتماعی بهره مند شوند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان استان یزد:

آماده ارائه خدمات به ۷۰ هزار بهره بردار کشاورزی یزد هستیم

 // ها  استان  سرویس  سیالوی  حسن 
با اشاره به  بازرگانی اهواز  اتاق  رییس 
اصالح عوارض صادراتــی تعدادی از 
گفت: صدور  محصوالت کشــاورزی، 
بخشنامه های خلق الساعه اخذ عوارض 
فعالیت های  تضعیف  باعث  صادراتی، 
تجاری بازرگانان ایرانی می شود و باید 
از تکرار چنیــن اقداماتی جلوگیری 

شود. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ شهال عموری 
در خصوص اصالح عوارض صادراتی 
تعدادی از محصوالت کشاورزی اظهار 
کــرد: تصمیمات خلق الســاعه برخی 
از دســتگاه های تصمیم گیــر به یکباره 
بســیاری از معادالت تجاری در بحث 
صادرات را برهم می زند که خوشبختانه 
با مطالبه گری های انجام شــده از سوی 
اتــاق بازرگانی اهواز در بحث عوارض 
صادراتی برخی از محصوالت کشاورزی 
ایــن موضوع اصالح شــد. وی افزود: 

سیب زمینی، گوجه فرنگی غیر گلخانه ای 
و پیاز سه محصول عمده صادراتی بخش 
کشاورزی از مرزهای استان خوزستان 
بودنــد که بــا تصمیــم وزارت جهاد 
کشــاورزی به یکباره مشمول عوارض 
گمرکی شدند و مشکالت بسیاری برای 
تجار و بازرگانان در مرزها به وجود آمد 
اما اکنون این مساله حل شده است.رییس 
اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: در حال 
حاضر در استان های خوزستان، بوشهر، 
فارس و هرمزگان که قطب تولید گوجه 
فرنگی هستند، عوارض صادراتی گوجه 
فرنگی به نیم درصــد کاهش پیدا کرده 
اســت.عموری ادامه داد: همچنین طبق 
عوارض  جهادکشاورزی  وزارت  اعالم 
صادرات پیاز در استان های قطب تولید 
این محصول ۷۰ درصد و عوارض سیب 
زمینی نیز در استان های قطب تولید این 

محصول ۵8 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: اصالح عــوارض صادراتی 

برخی از محصوالت کشــاورزی نقش 
بســیار موثری در بهبود مستمر محیط 
کســب و کار خواهد داشــت. این کار 
همچنین در راســتای عمل به بخشنامه 
افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری 
دولت است تا صادرکنندگان بتوانند بدون 
دغدغه نســبت به تجارت با کشورهای 
خارجی اقدام کنند.رییس اتاق بازرگانی 
اهواز اظهار کرد: صدور بخشــنامه های 
خلق الســاعه اخذ عوارض صادراتی، 
باعث تضعیــف فعالیت هــای تجاری 
بازرگانان ایرانی می شود و باید از تکرار 

چنین اقداماتی جلوگیری شود.
عموری گفت: اگر دستگاه های مسئول 
در زمان تصمیم گیری به صورت بخشی 
عمل نکنند و با همه بخش ها هماهنگ 
باشند قطعا شاهد انحراف از مسیر درست 
تولید و تجارت نخواهیم بود و توســعه 
تجارت و صادرات به بهترین شکل رقم 

خواهد خورد.
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گردشگری

خبری

به نام قطر به کام همسایگان
  گروه گردشگری // قطر تنها میزبان مسابقات جام جهانی نیست و 
دبی، پایتخت تجاری امارات متحده  عربی، حدود ۴۵۰ کیلومتر دورتر 
نیز پذیرای گردشگران قطر است.  به نقل از اکونومیست، پیش از شروع 
بازی ها انتظار می رفت حدود ۱.۲ میلیون هوادار برای تماشای بازی ها 
که از ۲۰ نوامبر آغاز شده است، از قطر دیدن کنند؛ با این حال همه در 
این کشور نمی مانند و برخی ممکن است مکان مناسب و مقرون به صرفه 
پیدا نکنند و یا ممکن است به دلیل ازدحام جمعیت مکانی برای اقامت 
نداشته نباشند؛ بنابراین چندین کشور همسایه از این جام سود خواهند 
برد که بین آن ها بزرگترین برنده دبی است. پیش از شروع بازی ها اعالم 
شد شرکت هواپیمایی فالی دبی، شرکت هواپیمایی ارزان قیمت امارات، 
در مواقع عادی روزانه ســه پرواز به دوحه، پایتخت قطر، دارد اما این 
رقــم در روزهای برگزاری بازی ها به حدود ۳۰ پرواز هم می رســد و 
هواپیمایی قطر خدمات مربوط به ۱۵ پرواز دیگر را ارائه می دهد. خطوط 
هوایی در ابوظبی، پایتخت امارات متحده  عربی و شــارجه نیز صدها 
سرویس اضافی را برنامه ریزی کرده اند.  امارات تنها کشوری نیست که 
انتظار رونق گردشــگری را دارد. عربستان سعودی که از سال ۲۰۱۹ 
استقبال از گردشگران را آغاز کرد، قصد دارد ده ها هزار هوادار خارجی 
را پذیرا باشــد. بر این اساس دارندگان بلیط ویزای ۲ ماهه رایگان این 
کشور پادشاهی را دریافت خواهند کرد. احمد الخطیب، وزیر گردشگری 
عربستان سعودی، اعالم کرد: پیش بینی می شود در طول برگزاری این 
مسابقات ۲۴۰ پرواز در هفته بین عربستان سعودی و قطر انجام شود. 
حتی عمان خواب آلود که از گردشگری بازار انبوه دوری می کند، انتظار 
دارد هتل هایش شلوغ باشند. در سال ۲۰۱۷ بحرین، عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی به همراه مصر، قطر را تحریم و ارتباطات مسافرتی 
و تجــاری خود را با آن قطع کردند. آن ها از قطر خواســتند که روابط 
خود را با گروه های اســالم گرا قطع کند و روابط با ایران و به  طور کلی 
استقالل سیاست خارجی خود را کاهش دهد. قطر از پذیرش این مورد 
خودداری کرد. در نهایت ســال گذشته به  طور ناگهانی تحریم ها پایان 
یافت تا حدی به این دلیل که کشــورهای همسایه قطر دریافتند چنین 
سیاستی بیهوده است. اگرچه قطر میزبان جام جهانی است اما بسیاری از 
هواداران این جام را به عنوان یک رویداد منطقه ای تجربه خواهند کرد. 
برخی از قطری ها معتقدند که شاید بهتر بود یک مسابقه مشترک، مشابه 
مســابقات جام جهانی سال ۲۰۲۶ که آمریکا، کانادا و مکزیک میزبان 
مشترک خواهند بود را پیشنهاد داده بود. بر اساس برخی برآوردها، قطر 
بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر برای آماده سازی برگزاری این رقابت ها هزینه 
کرده است؛ در حالی که همسایگان این کشور تنها بخش کوچکی از چنین 
بودجه ای را هزینه خواهند کرد اما گردشگری آنان از یک رونق فوری 
برخوردار خواهد شد. البته بحرین نزدیکترین کشور به قطر است که تنها 
۱۴۰ کیلومتــر از آن فاصله دارد. با این حال حاکمان آن هیچ پرواز یا 

منطقه هواداری را با قطر سازماندهی نکرده اند.

گروه گردشگری //  یک پژوهشگر مرمت میراث فرهنگی 
گفت: یکی از مشــکالت موجود در ایــران عدم توازن 
حضور گردشگران اســت. در واقع به علت عدم حضور 
گردشگران، ســاکنان بومی مناطق اهمیت فضا و شیوه 
زندگی خود را نمی دانند و به راحتی حاضر به تغییر شیوه 

زندگی و معماری خانه های خود هستند. 
پارسا پهلوان در خصوص بافت تاریخی مشهد و عدم تخصص 
او در ایــن حوزه اظهار کرد: در تعامل و همکاری با اســاتید 
خارجی که به مشــهد ســفر می کردند، نگاه آن ها به میراث 
فرهنگی و بافت تاریخی مشهد را درک کردم. ناامیدی ایرانیان 
و توجه به نقاط منفی کشور همیشه برای این افراد جای سوال 
دارد. اســاتیدی که می شناسم معتقدند ایران از لحاظ فرهنگ 
غذایی، میراث فرهنگی، جاذبه های طبیعی، پاکیزگی محیطی و 

آرامش در موقعیت خوبی قرار دارد.
وی با تاکید بر تقابل نظر مثبت اســاتید خارجی و نظر منفی 
ایرانیان گفت: در حوزه میراث فرهنگی این بی توجهی مشهود 
است. اساتید اروپایی از تخریب بافت تاریخی متعجب شدند 
و این اتفاق برای آن ها دردناک است؛ این در صورتی است که 
در کشورهای اروپایی به بافت تاریخی نگاهی عاشقانه و البته 

اقتصادی دارند.
 پیوستگی فضا در مشهد از بین رفته است

این اســتاد دانشــگاه فردوسی مشــهد عنوان کرد: اینچنین 
تخریب هایی آسیب زاســت. هر چند کسانی که بافت تاریخی 
را تخریب می کنند، دالیل خود را دارند. ایتالیایی ها در همان 
بافتی زندگی می کنند که پدر و پدربزرگشان زندگی می کردند. 
در نتیجه خاطراتی جدی از محل سکونتشان دارند؛ با فضای 
پیرامونشان پیوســتگی دارند و احساس تعلق می کنند اما در 

ایران چنین شرایطی وجود ندارد.
استاد دانشــگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: مردم برای حفظ 
بافت تاریخی شهر نیز باید مشارکت داشته باشند چرا که همه 
نسبت به حفظ این آثار مسئول هستیم و به همین دلیل تا امروز 
تعدادی سمن در مشهد به ثبت رسیده اند که در این زمینه فعالیت 
دارنــد. وی با بیان اینکه در حوزه میــراث فرهنگی در ایران 
چالش های بسیاری وجود دارد، بیان کرد: برخی موضع گیری ها 
نســبت به میراث پیش از اســالم یکی از این چالش هاست. 
سایت هایی مانند تخت  جمشــید و بندیان درگز که از دوران 
هخامنشی و ساسانی به یادگار مانده، در بحران نبود حمایت 

مالی به سر می برد.
پهلوان اضافه کرد: همچنین نباید از میراث صنعتی کشــور نیز 
غافل شد. به عبارتی باید هارمونی درستی در توجه به میراث 
فرهنگی شکل گیرد. در کنار میراث فرهنگی باستانی و صنعتی 
باید به میراث فرهنگی ناملموس مانند غذاها و رسم و رسومات 

که در معرض آسیب است نیز توجه شود.
وی در توضیــح میراث فرهنگی صنعتــی عنوان کرد: میراث 
صنعتی که در شهرســازی به عنوان اراضی قهوه ای شــناخته 
می شــود، کارخانه هایی است که یا کارکرد صنعتی خود را از 
دست داده  و یا به منطقه دیگری منتقل شده  است اما همچنان 
کالبد کارخانه مانند کارخانه نخریسی مشهد، انبار شماره یک 
شــرکت نفت و کارخانه کوکاکوال که میــراث فرهنگی دوره 

صنعتی مشهد است، در شهر باقی مانده است.
این پژوهشگر مرمت میراث فرهنگی با بیان اینکه در کشورهای 
دنیا از این فضاها بهره برداری می شود، بیان کرد: در ایران نیز از 
این میراث بهره برداری شده است؛ مانند کارخانه آزادی تهران 
که تبدیل به کارخانه نوآوری شد. تزریق کاربری های جدید به 

این فضاها کمک می کند که این فضا در زندگی شــهری مردم 
باقی بماند.

 حفظ اتصال فرهنگی شــهر استفاده از میراث صنعتی 
است

وی تصریح کرد: خالی ماندن این کارخانه ها حفره ای یاس آلود 
در شهر ایجاد می کند و نشان دهنده از کار افتادن چرخ صنعت 
است. از سویی قیمت گران این زمین ها، زیرساخت های قوی، 
تهویه و معماری مناســب بناها امکان استفاده مجدد از آن  را 
فراهم کرده است. با استفاده از این مناطق در حوزه های مربوط 
به صنعت، غذا، میــراث فرهنگی و... می توان اتصال فرهنگی 

صنعتی را در شهر همچنان حفظ کرد.
عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه فردوسی مشهد در 
خصوص دوره های مرمتی که در مشــهد برگزار کرده، افزود: 
دانشکده معماری تعدادی کارگاه  بین المللی برای دانشجویان 
خارجــی برگزار کرده  کــه از جمله آن  می تــوان به کارگاه 
مستندنگاری به روش سنتی اشاره کرد. این کارگاه در منطقه 
کنگ مشهد برگزار شد و استادانی از فنالند و تایلند به همراه 

تعدادی از دانشجویان به مستندنگاری مشغول شدند.
وی عنوان کرد: یکی از مزایای این کارگاه ها حضور یک گروه 
در منطقه ای گردشگری اســت که اتفاقات جالبی را نیز رقم 
می زند؛ در کارگاه مستندنگاری کنگ، خانم سالمندی که ساکن 
یکی از خانه های این روستا بود، با دیدن گروهی که روستای 
آنان را طراحی می کردند، پرسید »مگر ما و خانه های مان مهم 

هستیم«.
پهلوان با اشاره به اینکه مستندنگاری سنتی مدتی است مورد 
توجه قرار گرفته بیان کرد: خواستگاه مستندنگاری سنتی فنالند 
است. علی رغم وجود تکنولوژی باال در فنالند، مستندنگاری 
دستی نیز انجام می شود. هدف از این مستندنگاری برانگیختن 

احساس و توجه افراد به میراث فرهنگی است.
وی افزود: یکی از مشکالت موجود در ایران عدم توازن حضور 
گردشگران است. در برخی از مناطق ایران به علت عدم حضور 
گردشگران، ساکنان بومی اهمیت فضا و شیوه زندگی خود را 
نمی دانند و در نتیجه به راحتی حاضر به تغییر شیوه زندگی و 
معماری خانه های خود هستند. بخش زیادی از میراث فرهنگی 

ایران با چنین مشکالتی مواجه هستند.
 نگاه به میراث فرهنگی در ایران احساسی است

پهلوان در خصوص نــگاه ایرانیان به میراث فرهنگی تصریح 
کرد: در ایران نگاه به میراث فرهنگی احساســی است و کمتر 
بار علمی دارد. در بهترین حالت نگاه حفاظتی است؛ در حالی 
که دنیا به سمت نگاه علمی و بین رشته ای رفته است. ما شاگرد 
مساله ها هستیم نه رشته ها. برای حل یک مساله باید دست به 
دامن رشته های مختلف شویم و در نتیجه باید بتوانیم برای حل 
مسائل کوچک رشته های مختلف را ترکیب کنیم. باید مسائل 
کوچک را هم مســاله بدانیم و فقط به دنبال حل مشــکالت 

اساسی نباشیم.
این پژوهشگر میراث فرهنگی عنوان کرد: ابنیه تاریخی مهمی 
در ایران وجود دارد که برخی از آن  ثبت جهانی شده  است. ثبت 
جهانی میراث فرهنگی متعلق به حافظه  تاریخی بشر است و 
حفاظت از این ابنیه اصالت و هویت ایرانی را در جهان پررنگ 
می کند. حفاظت از میراث فرهنگی در تمام منطقه مهم است. 
این کاری است که باید برای منطقه مان انجام دهیم. کشورهای 
همسایه به دلیل ســال ها جنگ و مشکالت داخلی به میراث 

فرهنگی خود رسیدگی نکردند. 

 گروه گردشــگری //  وزیر میراث فرهنگی با اشاره 
اینکه مالیات در حوزه گردشگری یکسان سازی  به 
می شود، گفت: در شورای اقتصاد کشور نیز به دلیل 
کرونا معافیت های مالیاتی به مدت دو ســال تمدید 

شد.
ســید عزت اهلل ضرغامی در نشست صمیمی با فعاالن 
گردشگری استان مرکزی با اشاره به تصویب قانون مرتبط 
با قیمت برق، گفت: متأســفانه مراکز اقامتی و هتل ها از 
قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مستثنی نشدند. البته 
تفاهم شده اســت که برای هتل ها و مراکز اقامتی میزان 
مصرف استاندارد محاسبه شود و اگر وزارت نیرو بپذیرد 
و این اماکن براساس میزان استاندارد مصرف برق داشتند، 

به قیمت قبل هزینه برق را محاسبه کند.
 بهترین عملکرد در ارائه تسهیالت را داشتیم

ضرغامی با اشــاره به اینکه اعتبار گردشگری در کشور 
۵۰ میلیارد تومان است و مسلمًا این رقم کفایت نمی کند 
و کشور اعتباری برای توسعه زیرساخت ها ندارد، گفت: 
به جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز به ســراغ مجوزها و 
تسهیالت می رویم که وزارتخانه بهترین عملکرد را داشته و 
امروز وزارتخانه برای پرداخت تسهیالت تبصره ۱8 سقف 
ندارد. در استان مرکزی نیز ســرمایه گذاری که بخواهد 

صورت گیرد امکان پرداخت تسهیالت وجود دارد.
وی بیان کرد: در حوزه گردشگری هماهنگی دستگاه های 
مختلف نیاز است که البته همکاری ها را شاهد هستیم و 
درصدد تقویت آن هستیم. در بحث مالیات ارزش افزوده 

هتلداران نیز در تالش و مذاکره هستیم.
ضرغامی ادامه داد: معاونت گردشــگری با سازمان امور 
مالیاتی جلسه داشــت و تفاهم شد که مالیات در حوزه 
گردشگری یکسان سازی شود و در حدی که الزم است، 
مالیات اخذ شود. همچنین در شورای اقتصاد کشور نیز به 
دلیل کرونا معافیت های مالیاتی به مدت دو سال تمدید شد 

و در حوزه مالیات پیگیر انجام کارهای مختلف هستیم.
 دولت برای حل مشکالت مصمم است

وزیــر میراث فرهنگی تصریح کرد: دولت ســیزدهم به 
صورت کامل در تالش است، رئیس جمهوری به مباحث 
حوزه گردشــگری واقف است. کشور درگیر مشکالتی 
است، برخی موارد همچون تأمین نیازهای اولیه مردم در 
شرایط حســاس و اولویت قرار دارد و امید است که به 
سرعت از این شــرایط عبور کنیم و اگر گردشگری که 
امروز بیمار اســت از روی تخت بلند شود حال بسیاری 

را خوب می کند.
ضرغامی اظهار کرد: در جهت حل مسائل به سمت جلو 
حرکت می کنیم و امیدواریم توسعه گردشگری را به زودی 

شاهد باشیم.

یک پژوهشگر مرمت میراث فرهنگی:

جامعه ارزش میراثش را نمی داند

مالیات در حوزه گردشگری 
یکسان سازی می شود

طرح: بیتا هوشنگی

گروه گردشــگری // کیش این جزیره ۹۱ 
قلب خلیج همیشــه  در  مربعی  کیلومتر 
فارس با آرامشــی وصف نشدنی، خیره به 
ظرفیت ها و توانایی های ساحلی است که 
بتواند از این نوار ۴۳ کیلومتری در مسیر 
توسعه صنعت گردشگری بهره گیری کند. 
صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین 
صنایع جهان کنونی مورد توجه کشــورهای 
بســیاری بوده به طوریکه به عنوان سومین 
صنعت پولســاز دنیا ۲۵ درصــد از اقتصاد 

جهان را به خود اختصاص داده است.
این صنعت در کشور ایران نیز کمابیش مورد 
توجه بوده اما در برخی نقاط از جمله مناطق 
ســاحلی از جمله جزیره کیش با توجه به 
پتانسیل ها و ظرفیت های مختلف از جایگاه 
ویژه ای در راستای توسعه پایدار این مناطق 

می تواند برخوردار باشد.
با توجه شــرایط خاص این جزیره یکی از 
مهمترین راه های توسعه پایدار برای آن فعال 
کردن تمام حوزه های گردشگری آن است که 
حدود۱۶ فعالیت از ۱8 گونه صنعت توریسم 
از جمله ورزشی، تفریحی، خرید، طبیعی و 

تاریخی در آن قابلیت سرمایه گذاری دارد.
گردشگری ســاحلی از قدیمی ترین انواع 
گردشگری است که در ابتدا مختص افرادی 
بود که تنها برای دیدار از ســواحل به دریا 
مراجعه می کردند اما در دهه های گذشــته 

مســافران اغلب ترکیبات متنوعی از انواع 
اقامت و بهره منــدی از این امکان را تقاضا 

کرده اند.
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری کیش از 
ابتدای دهه ۷۰ شمســی با تبدیل این جزیره 
به منطقه آزاد تجاری و صنعتی با محوریت 
صنعت توریسم به صورت ویژه آغاز شده و 
اکنون این جزیره را بــه یکی از قطب های 

مسافر پذیر کشور تبدیل کرده است.
حفظ و ارتقای اهمیت گردشگری در توسعه 
کیش نیازمنــد توجه به تمــام بخش ها و 
پتانســیل های آن بوده که سواحل مرجانی 
به عنــوان یکی از مهمتریــن ظرفیت های 
این جزیره در بخش سرمایه گذاری و ارائه 
خدمات است. سرمایه گذاری های مختلفی 
از جمله کلوپ های دریایی، رستوران ها و 
هتل های ساحلی، تفریحات دریایی و ایجاد 
زیرساخت های گردشگری در سواحل کیش 
انجام شده اما امسال برای اولین بار در کشور 
طرح ساماندهی سواحل این جزیره تدوین و 

رونمایی شد.
این طرح که بــا نگاهی به عمق ۲۰۰ متری 
در سواحل کیش تدوین شده است و به گفته 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با تحقق 
کامل اهداف طرح ساماندهی سواحل در این 
جزیره ۹۰ هزار میلیارد ریال در راســتای 
اقتصاد دریا و گردشــگری سرمایه گذاری 

می شــود. مهدی کشــاورز افزود: در طرح 
ساماندهی سواحل برای گروه های مختلف 
با ســالیق و سنین مختلف بر پایه و پیوست 
فرهنگ غنی ایرانی اســالمی، برنامه ریزی 
شــده اســت و حدود ۳۰۰ فرصت مختلف 
فرهنگی، اقتصادی، محیط زیست، طبیعی و 

اجتماعی معرفی می شود.
بــا تحقق کامــل اهداف طرح ســاماندهی 
ســواحل در این جزیره ۹۰ هــزار میلیارد 
ریال در راســتای اقتصاد دریا و گردشگری 

سرمایه گذاری می شود.
وی گفت: این طرح به مساحت 8۰۰ هکتار، 
به طول ۴۳ کیلومتــر و با عمق ۲۰۰ متر با 
هــدف ارتقا جزیره کیش بــه عنوان مقصد 
گردشگری نمونه ساحلی- دریایی در مقیاس 
ملی منطقه ای و بین المللی با ساحلی پویا و 
زنده مبتنی بر جاذبه های تاریخی، فرهنگی 
و زیست محیطی با مدیریت و بهره برداری 
یکپارچه با اقتصاد و توسعه پایدار به عنوان 
جزیره ســبز متکی بر فناوری های نوین و 

انرژی های تجدید پذیر تعریف شده است.
فعالیت بیش از ۳۰ کلــوپ دریایی و ارائه 
بیش از ۲۰ نــوع خدمت از جمله غواصی، 
ورزش ها و تفریح های ساحلی و دریایی، 
۵۰ هتــل در حال بهره بــرداری و ۵۰ هتل 
در دســت احــداث، انواع رســتوران ها و 
کافی شاپ های ســاحلی هم اکنون کیش را 

به مقصدی شناخته شده برای مسافران کرده 
است. این زیرساخت ها باعث شده که ساالنه 
تا ۲ میلیون مسافر کیش را به عنوان مقصد 
گردشگری خود انتخاب کنند و بیش از 8۰ 
درصد از اقتصاد جزیره وابســته به صنعت 
توریسم باشد توسعه این فعالیت ها یکی از 

اولویت های اصلی دولتمردان باشد.
گردشگری ســاحلی از قدیمی ترین انواع 
گردشگری است که در ابتدا مختص افرادی 
بود که تنها برای دیدار از ســواحل به دریا 
مراجعه می کردند اما در دهه های گذشــته 
مســافران اغلب ترکیبات متنوعی از انواع 
اقامت و بهره منــدی از این امکان را تقاضا 

کرده اند.
به همین دلیل امروزه گردشــگری ساحلی 
یکــی از بزرگتریــن فعالیت هــای جهان 
محســوب می شــود به گونه ای که به طور 
مســتقیم در شــکل دهی الگوی توسعه هر 
جامعه ای موثــر بوده و تامین کننده مزایای 
مســتقیم و غیر مستقیم اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و محیطی است.
جزیره کیش بــه عنــوان چهارمین مقصد 
گردشــگری غرب آســیا نیازمنــد تقویت 
زیرســاخت های موجود خود اســت که 
می توان با اجرا فرصت های سرمایه گذاری 
مد نظر طرح ساماندهی سواحل به تقاضاهای 

مختلف گردشگران ساحلی پاسخ داد.

سواحل کیش؛ خیره به موج ظرفیت
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حوادث

 کشف سنگ آهن منگنز قاچاق 
در میناب  

گروه حوادث// فرمانده انتظامی »میناب » از کشف سنگ 
آهن منگنــز قاچاق به ارزش یک میلیارد و 8۰۰ میلیون 

ریال خبرداد .  
   به گزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ »عباس قاسمی« 
گفــت: مأموران انتظامی پلیس اقتصادی از تخریب منابع 
طبیعی و برداشت غیر مجاز ماده معدنی منگنزو برداشت 
سنگ به صورت وسیع و مخفیانه با ماشین آالت سنگین 
در اطراف کوههای بخش شــهر هشتبندی مطلع موضوع 
سریعا در دستور کار قرار دادند. وی افزود:مأموران انتظامی 
پس از بررسی موضوع ، طی هماهنگی با مقام قضایی به 
صورت نامحسوس از منطقه یاد شده بازدید و بالفاصله با 
هماهنگی قضایی ضمن تعطیل نمودن فعالیت کارگاه غیر 
قانونی فوق موفق به پلمب آن ودستگیری یک قاچاقچی 

در این زمینه شدند. 
  وی بیان داشــت: متهم طی بازجویی های اولیه پلیسی 
 لب به اعتراف گشــود وعنوان داشــت که اکتشاف معدن 
غیر مجاز بوده و با استفاده ازمجوز معدن فاریاب رودان 
اقدام به انتقــال مواد معدنی به بندرعباس کرده اســت. 
سرهنگ قاسمی خاطر نشــان کرد: طی استعالم از اداره 
صنعت و معدن و تجارت شهرســتان مشخص شد مواد 
برداشت شده ماده معدنی منگنز با عیار ۱۷ بوده و میزان 
برداشت تقریبی آن برابر با ۹۵ هزار تن بوده که با در نظر 
گرفتن حقوق دولتی این ماده معدنی با عیار متوسط در نظر 
گرفته شده به ازای هر تن ۱۹ میلیون تخمین زده شده که 
رقمی بالغ بر یک میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال می باشــد. 
فرمانده انتظامی میناب با اشــاره به صدور قرارمجرمیت 
متهم تا زمان تشکیل دادگاه روانه زندان شد، بیان داشت: 
افراد مجرم وقاچاقچی بدانند هر گونه پنهان وموازی کاری 

از دید چشمان تیزبین مأموان دور نمی ماند .

  
    

با آن که هنوز دوران نوجوانی را می گذرانم اما از این اوضاع اسفبار بسیار غمگین و ناامیدم! 
 هیچ گاه محبت پدر و مادرم را احساس نکردم و روزهای سختی را پشت سر گذاشتم. 

نمی دانم چرا زمانی که پدر و مادرم از یکدیگر طالق گرفتند، ما را ندیدند و ...
   این ها بخشــی از اظهارات دختر۱۵ ساله ای اســت که به دایره مددکاری اجتماعی 
 کالنتــری پناه آورده بود تا غم هایش را با مشــاور مهربان کالنتری تقســیم کند و از 
تلخکامی های روزگار سخن بگوید. او که مدعی بود به همراه برادر کوچک ترش حتی به 
»مرگ« اندیشیده است، درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی گفت: اولین فرزند 
مادرم هستم و او در ۱۶ سالگی مرا به دنیا آورد. بنا به گفته مادربزرگم، همه خانواده مرا 
دوست داشتند و به من عشق می ورزیدند.آن چه از مادرم به خاطر دارم، زنی خوش اخالق و 
 مهربان بود ولی نمی دانم چرا با پدرم سر ناسازگاری گذاشت و زندگی شان  دچار آشفتگی و 
بی سروســامانی شد. هنوز در آرزوی خرید کیف مدرسه بودم که پدر و مادرم به دلیل 
اختالفات شــدیدی که با هم داشــتند، تصمیم به طالق گرفتند. آن ها فقط به زندگی 
و آینده خودشــان می اندیشیدند و من و برادر ۲ ســاله ام را فراموش کرده بودند. آن 
زمــان پدرم در زمینه برق ســاختمان فعالیت می کرد و با آن کــه امکانات زیادی در 
آغاز زندگی مشــترک شان نداشتند اما در کنار یکدیگر سختی های زیادی کشیدند تا 
این که پدرم خانه کوچکی خرید. با این حال ، مدت زیادی نتوانســتند به این زندگی 
مشــترک ادامه دهند و ســرانجام مادرم به صورت توافقی از پدرم جدا شد و با جوانی 
کوچــک تر از خــودش ازدواج کرد که آن پســر به گفته اطرافیانــم هنوز به خدمت 
ســربازی هم نرفته بود. مادرم به خاطر من و برادر کوچکم از دریافت مهریه هم صرف 
 نظــر کرد تا ما در همــان خانه نقلی زندگی کنیم که همه دارایی پــدرم بود ولی پدرم 
نمی توانســت از من و برادر ۲ ســاله ام مراقبت کند به همین دلیل مدتی در منزل اقوام 
 ســرگردان بودیم تا این که نزد مادر بزرگم رفتیم و در کنار عمو و عمه مجردم زندگی 
می کردیم. حدود دو ســال بعد پدرم نیز با دختری از اهالی یکی از روســتاهای مشهد 
ازدواج کرد. »مهین« به پدرم قول داده بود که سرپرســتی من و برادرم را به عهده بگیرد 
و جای خالی مادرم را پر کند ولی او وقتی قدم به زندگی مشترک با پدرم گذاشت، همه 
قول و قرارهایش را فراموش کرد به طوری من و برادرم را کتک می زد و حتی برای ما 
غذا نمی پخت. او زنی لجباز بود و با توهین و فحاشی و آزار و اذیت من و برادرم سعی 
داشــت ما را از خانه بیرون کند، این درحالی بود که پدرم رفتارهای او را می دید ولی 
»مهین« نه تنها به حرف های پدرم گوش نمی داد بلکه با او نیز رفتار خوبی نداشت و  با 
لجبازی خواسته هایش را به کرسی می نشاند! سرانجام کار به جایی رسید که او نیز از 
پدرم طالق گرفت و مهریه اش را به اجرا گذاشت، در این شرایط پدرم مجبور شد همان 
خانه نقلی را هم برای پرداخت مهریه »مهین« بفروشــد.این درحالی بود که پدرم بیکار 
شده بود و بدهی زیادی نیز به دیگران داشت ، در واقع ورشکسته شده بود و طلبکارها 
به دنبالش بودند. اوضاع زندگی ما هر روز ســخت تر می شد تا این که دوباره پدرم ما 
را به خانه مادربزرگم بازگرداند و خودش چند ماه در شهرستان های مختلف پنهان شد. 
آن زمان مادرم در یکی از مراکز معروف تجاری در بولوار شــهید مفتح مشهد به عنوان 
فروشنده فعالیت می کرد و چند بار به دیدار من و برادرم آمد اما از پدرم خبری نداشتیم. 
بعد از شــیوع کرونا در کشور، وضعیت زندگی ما نیز آشفته تر شد تا حدی که به ناچار 
درس و مدرسه را رها کردم اما سرانجام پدرم در حالی به طور مخفیانه به دیدار ما آمد 
که با زن دیگری ازدواج کرده بود. همه این روزهای تلخ در حالی رقم می خورد که پدرم 
با »فریبا« هم اختالف داشت و دوباره کار به طالق کشید ولی این بار نیروهای انتظامی 
پدرم را  دســتگیر کردند و او راهی زندان شد. حاال من و برادر کوچک ترم تنها مانده 
بودیم و آن قدر روزگار سختی داشتیم که حتی گاهی به »مرگ« می اندیشیدم. مادرم نیز 
دیگر هیچ گاه به دیدار ما نیامد و ما را فراموش کرد . ای کاش زمانی که از پدرم طالق 
می گرفت اندکی هم به سرنوشت و آینده من و برادرم می اندیشید و ما را این گونه رها 

نمی کرد تا در آرزوی محبتی اندک، چشمان مان گریان شود و ...

سرگذشت دختر آواره ! 
در امتداد تاريکی

گروه حوادث// فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
از اجرای طرح ضربتی جمع آوری سالح و مهمات 
با دســتگیری ۷متهم و کشف ۲۵ قبضه سالح 

شکاری و جنگی در استان خبرداد .  
   به گزارش خبرنگار دریا، ســردار »غالمرضا 
جعفری« ،در تشــریح این خبر بیان داشــت: با 

توجه به وضعیت حاکم درکشــور و استان 
و وقوع تجمعــات اعتراضی توأم با 

اغتشــاش و نا آرامی، با تالش 
همــه جانبــه پلیــس امنیت 

استان طرح ضربتی  عمومی 
جمع آوری سالح و مهمات 
به مدت ۴ روز در ســطح 

استان اجرا شد. 
افــزود: در اجرای    وی 
۲۵قبضــه  طــرح  ایــن 

اســلحه غیر مجاز شــامل 
۱۰ قبضــه اســلحه جنگی و 

۱۵ قبضــه شــکاری بــه همراه 
۱۴۴ عدد فشــنگ شکاری و جنگی 

کشــف و در این رابطه ۷ نفر از دارندگان 

 ســالح و مهمات غیــر مجاز شناســایی و در 
عملیات های جداگانه دستگیر شدند. 

  این مقام انتظامی اســتان با تأکید بر جدیت و 
قاطعیت پلیس در اجرای مستمر طرح های پاک 

ســازی مناطق آلــوده و طرح ارتقــاء امنیت 
اجتماعی، تصریح کرد: متهمان دســتگیر شــده 
با تشکیل پرونده جهت ســیر مراحل قانونی به 
مراجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان 

شدند. 
  فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان 
اینکه قاچاق سالح به کشور یکی 
از اهدافی اســت که دشــمن 
برای ایجاد نــا امنی و از 
بین بردن آرامش جامعه 
دنبــال می کند گفت: 
با  قاطعانه  پلیــس 
ســالح  قاچاقچیان 
برخــورد می کند و 
از  خصوص  این  در 
 شهروندان می خواهیم 
اطالعــات  هرگونــه 
از  را  این خصــوص   در 
 طریــق شــماره تلفن ۱۱۰

 مرکز فوریت های پلیسی اعالم 
کنند .

طرح ضربتی جمع آوری سالح در هرمزگان  

گروه حوادث// با هوشیاری مأموران 
انتظامی شهرســتان بندرعباس ۷ 
هزار و ۷۶۴ لیتــر گازوئیل قاچاق 
در پوشــش روغن ســویا در این 

شهرستان کشف و ضبط شد .  
   به گزارش خبرنگار دریا، فرمانده 
بیان  بندرعباس  شهرستان  انتظامی 
کالنتری  انتظامی  مأموران   : داشت 
۱۱ شــهید مطهری شهرســتان در 
ادامه طرح امنیــت محله محور و 
مقابله با قاچاق سوخت با انجام کار 
اطالعاتی و بهره گیری از شیوه های 
پلیسی یک باند قاچاق سوخت که 
اقدام به قاچاق ســوخت می کردند 
را شناســایی و پیگیری موضوع را 
بصورت ویژه در دســتور کار قرار 

دادند. 
  وی افــزود: مأمــوران ضمــن 

شناســایی منزل و محــل فعالیت 
قاچاقچیان با هماهنگی مقام قضایی 

با تشکیل یک تیم به محل اعزام و 
در بازرسی از یک انبار ۲۵۴ کارتن 
 با مارک روغن و ۱8۵ کارتن حاوی 
گالن های ۲۰ لیتری در پوشــش 
مایعات روان کننــده بتن جمعًا ۷ 
هــزار و ۷۶۴ لیتر گازوئیل قاچاق 
در پوشش روغن ســویا کشف و 

ضبط کردند. 
  ســرهنگ تیمور دولتیاری اظهار 
داشــت : این محموله سوختی در 
پوشش بار قانونی روغن سویا وارد 
استان شده که با هوشیاری مأموران 
شناسایی و کشــف و تالش پلیس 
برای شناسایی و دستگیری عامالن 

قاچاق ادامه دارد .

کشف 8 هزار لیتر سوخت قاچاق در پوشش روغن سویا در بندرعباس  

كشف 3 تن مواد افیونی در 72 ساعت      
گروه حوادث//  زن جوان که متهم اســت برای 
ممانعت از مهاجرت همسرش به خارج، با طرح 
نقشه ای هولناک وی را به قتل رسانده در حالی در 
شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
محاکمه شد که اولیای دم با طرح شکایتی تازه 
مدعی هستند عروس شان چندماه قبل از قتل 

شوهرش، دخترش را نیز به قتل رسانده است .
   تیر ســال ۹۷ زن جوانی دختر ۱۳ ساله اش را به 
بیمارستان رساند و مدعی شد او مسموم شده است. 
وی که شرایط جســمی خوبی نداشت، به بخش 
مراقبت های ویژه منتقل شد اما شست و شوی معده 
بیمار هم کارساز نشد و به دلیل شدت مسمومیت 
جان باخت.از آن جا که پزشکان فوت او و ماده سمی 
داخل بدن را مشــکوک دانستند، پلیس در جریان 
قرار گرفت و جسد دختر نوجوان برای تشخیص 
علت تامه مرگ با دستور قضایی به پزشکی قانونی 
منتقل شد.مادر این دختر در تحقیقات به مأموران 
گفت: دخترم چند قارچ نشســته خورد و ساعاتی 
بعد هم گفت که در ناحیه شکمش درد دارد و من 
هم بالفاصله او را به بیمارســتان رساندم.در ادامه 
کارشناسان پزشکی قانونی پس از معاینات الزم در 
گزارشی اعالم کردند: دختر نوجوان بر اثر مصرف 
قرص برنج و مسمومیت ناشــی از آن فوت کرده 
است، هرچند پرونده وی باعنوان خودکشی مختومه 
شد.چند ماه پس از مختومه شدن این پرونده، پدر 
او نیز با عالیم مسمومیت به بیمارستان منتقل شد 
و درســت مانند دخترش ســاعاتی بعد در بخش 
مراقبت های ویژه جان ســپرد. جسد او نیز پس از 
مرگ با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد 
و کارشناسان دوباره اعالم کردند که مرد جوان بر اثر 
مصرف قرص برنج جان باخته است.همین موضوع 

باعث شــد  مأموران پلیس به این نتیجه برسند که 
 مرگ دختر و پدر مشــکوک است و ارتباطی بین 
آن ها وجود دارد. از این رو مادر خانواده بازداشت 
شــد و تحت بازجویی قرار گرفت. وی که در ابتدا 
سعی داشــت خود را در این دو مرگ بی تقصیر 
نشــان دهد، وقتی در برابر مستندات مأموران قرار 
گرفــت، ناچار به اعتراف شــد و اظهار کرد: یک 
سال قبل شــوهرم  تصمیم گرفت که خانوادگی از 
ایران مهاجرت کنیم، در ابتدا فکر می کردم موضوع 
جدی نیست اما چند ماه بعد متوجه شدم در حال 
انجام کارهایش اســت و قرار است به زودی بلیت 
ســفر بگیرد. من عالقه ای به مهاجرت نداشتم و با 
او مخالفــت کردم اما وی در تصمیمش جدی بود، 
به همیــن دلیل فکر کردم چگونــه می توانم مانع 

مهاجرت مان شوم که به قرص برنج رسیدم.
    فکر کردم اگر او قرص را 

مصرف کند، بیمار 
می شود و تا 

تی  مد

نمی تواند 
از جا بلند شود 

اما فکر نمی کردم شوهرم بمیرد .در ادامه تحقیقات، 
پلیس دریافت این زن با پسر جوانی ارتباط پنهانی 
دارد بنابراین او نیز دســتگیر شد و در بازجویی به 
مأموران گفت: وقتی با این زن در خیابان آشنا شدم، 

نمی دانستم متأهل است و فرزند نوجوانی دارد.
   ما تنها ارتباط مان صحبت های تلفنی بود و اصال 
از اختالف او و همســرش اطالعی نداشتم، حتی 
نمی دانســتم که قرار است مهاجرت کنند و بعد از 
فوت همســرش از ماجرا آگاه شدم.پس از پایان 
تحقیقات و گزارش پلیس، برای زن جوان به اتهام 
قتــل عمد و برای متهم دیگر به اتهام رابطه پنهانی 
کیفرخواســت صادر و پرونده برای رســیدگی به 
شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شــد.پرونده به دستور مقام قضایی برای تحقیقات 
بیشتر به دادســرای جنایی تهران برگردانده شد تا 
مشخص شود این زن تا چه 
میزانــی در مرگ 
دختــرش 
مقصر 

بوده 
است.

ماجرای هولناک قتل شوهر و فرزند برای جلوگیری از مهاجرت!
و تالش  اشــرافیت  با  گروه حــوادث// 
اســتان  انتظامی  مأموران  جانبــه  همه 
 هرمزگان طی ۷۲ســاعت ، ۴۰ قاچاقچی 
 مواد مخدر دستگیر و ۳ تن و ۳18 کیلو انواع 

مواد مخدر کشف و ضبط شد .  
    بــه گــزارش خبرنگار دریا، ســردار 
انتظامی  فرمانده  » غالمرضا جعفــری« 
 اســتان هرمزگان بیان داشت: در اجرای 
طرح های پاک ســازی و با هدف مبارزه 
جدی با سوداگران مرگ با پیگیری های 
شبانه روزی، اقدامات اطالعاتی و اشرافیت 
بر محورهــای مواصالتی فرعی و اصلی 
 اســتان، طی ۷۲ساعت ۳۹ طرح ضربتی

 پاک ســازی نقاط آلوده در سطح استان 
انتظامی  اجرا شــد. وی افزود: مأموران 
اســتان در اجرای این طرح های منسجم 
ضمن شناســایی و توقیف ۲۵ دســتگاه 
خودرو ســبک و ســنگین حامل مواد 
مخــدر، جمعا ۳ تــن و ۳۱8 کیلو انواع 
مواد افیونی شامل۲تن و 8۵ کیلو تریاک، 

حشــیش،  ۱۱۱کیلو  هروئین،  ۹۶۳کیلو 
۱۵8 کیلــو شیشــه و یک کیلو ســایر 
مواد کشــف کردند. ســردار »غالمرضا 
 جعفــری« با اشــاره به انهــدام دو باند 
حرفه ای مواد مخدر طی ۷۲ ســاعت در 
سطح اســتان، تصریح کرد: با تالش همه 
جانبه صورت گرفته در مدت یاد شــده، 
۴۰ قاچاقچی مواد مخــدر و ۳۴ خرده 
فروش دستگیر و همچنین ۳۵۹ نفر معتاد 
متجاهر نیز جمع آوری و جهت ادامه روند 
معتادین  بازپروری  کمپ  تحویل  درمانی 

شدند.
   فرمانــده انتظامــی اســتان هرمزگان 
خاطرنشان کرد: پلیس با به کارگیري تمام 
توان عملیاتي و انتظامي خود در تأمین نظم 
و امنیت شــهروندان تالش مي کند و الزم 
است شــهروندان نیز ضمن رعایت نکات 
ایمني و امنیتي در پیشــگیري از جرایم، 
 هرگونه اطالعــات و اخبار در خصوص 
توزیع کنندگان مواد مخدر را اطالع دهند .

صدای مشاوره

  بــرای ایجاد زندگــی مثبت وتوأم با عشــق  و عالقه 
می بایســت این حقیقت اساسی را پذیرفت.مردان متاسفانه 
در زندگی زناشــویی زبــان زنها را نمی داننــد و زنان به 
همان شــکل در برخورد با مردان دچار مشکل و ناشیگری 
هستند. مردان همیشه براین تصورند که اگر نیازهای خانواده 
را  از حیث مادیات تامین نمایند شــاید آنها راخوشبخت 
خواهند کرد. اما باید گفت که مادیات یک بعد قضیه اســت 
و زن در زندگی همدم ومونســی می خواهد که خســتگی 
روزانــه را از تنش بیرون کنــد ومتقابال مرد نیز پس از کار 
 روزانــه در انتظار آن اســت که تنهــا کالم تقدیرکننده و
تشویق آمیز عزیزتر از همه کسش رابشنود.مادامی که مرد و زن 
این خصوصیات را ندانند درقبال یکدیگر در جریان برخورد 
و رفتار دچار خطاهای  سهوی و یا غیر عمدی خواهند شد 
که جبران آن مشکل خواهد بود.ما هرکداممان به تفاوت ها و 
یا نکات معیوب همدیگر اعتراض می کنیم.اگر فرد مقابل ما 
بتواند خود را منطبق با خواسته ی ما تغییر دهد،درتصورات و 
 تفکرات ما همسان وهمگام باشد ویا آنچه را که از زبان ما بر
 می آید او نیز همان را بیان نماید آن زمان است که تازه او را 
می پذیریم و دوســتش می داریم. در چنین شــرایطی باید 
پرسید که عشق چیســت.آیا عشق  همان چیزی هست که 
افــراد در ارتباط با ما همان چیزی را که فکر می کنیم انجام 
می دهیم  انجام دهد.این عشق نیست.شاید درچنین شرایطی 
انسان تصور کند که به حالت مقطعی بافرد مقابل هماهنگ 
وهم رأی است، اما این عشق و رابطه نمی تواند پایدار بماند.

عشق ورابطه واقعی بدون شــرط وشروط است. زمانی که 
تفاوت های میان خود را درک نکنیم،امکان آن وجود ندارد 
که عشق واقعی بوجود بیاید.تا زمانی که بر این باور هستیم 
که فرد مورد عالقه ما باید مانند ما بیندیشد، فکر کند،عمل 
 نماید، حس کند، در حقیقت بادســت خود موانع بزرگتری
 را در مقابل ایجاد عشــق قرار داده ایم. چنانچه بپذیریم که 
 انسان ها از همدیگر تفاوت دارند ناخواسته این گونه موانع 
 از میان برداشــته شــده وصمیمیت میان انســان ها پایدار

 می گردد .
  مركز مشاوره آرامش

 فرماندهی انتظامی استان هرمزگان 
 شماره تماس : 33340624-21821355  

آشتی ومصالحه میان زن و مرد

گروه حوادث// مرد مسلح در اقدامی هولناک با شلیک 
به همســرش وی را به قتل رساند و دو نفر دیگر را روانه 

بیمارستان کرد .
   ســرهنگ هاشم شــعفی، معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی آذربایجان شرقی گفت: مردی به علت اختالفات 
خانوادگی با کلت کمری، همســر، برادر همسر و فرزند 
 او را مجــروح کرد.وی افزود: مجروحان به بیمارســتان 

امام رضا )ع( تبریز منتقل شــدند اما زن جوان به علت 
شدت جراحات وارده، جان باخت. مأموران انتظامی، قاتل 
را دستگیر کرده و سالح کمری مورد استفاده را هم کشف 
و ضبط کردند. متهم پس از تشــکیل پرونده به دستگاه 
قضایی تحویل داده شد.بر اساس اعالم پلیس، مرد مسلح 
به علت مسائل شخصی و خانوادگی آنها را مورد اصابت 

گلوله قرار داده است .

 شلیک مرگبار
  به همسر
 و برادرزن

ثبت نام در ســی و نهمین آزمون ادواری استاندارد های 
مهارتی کار و دانش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 محل ثبت نام بندرعباس : بلوارپاسداران نرسیده به سه راه 
هتل هما اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان واحد 
آموزش مهلت ثبت نــام ۱40۱/9/۱4الی ۱40۱/9/۲8 
 داوطلبیــن محترم جهــت دریافت دفترچــه راهنمایی 
ثبــت نام و مطالعه دفترچه راهنما بــا مراجعه به آدرس  

www. honarAzmoon.ir مراجعه نمایید .

اطالعیه

شناسه آگهی : 1421704
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خبری

شهرستان

مربیان غواصی کشور
 در کیش آموزش امداد و نجات دیدند

   گروه شهرستان// دوره مدرسی بین المللی غواصان 
تک و ۲ ســتاره با حضور ۱۳ نفر از سراســر کشور 
در جزیره کیش برگزار شــد. رییــس مرکز ورزش و 
 تفریحات سالم کیش اظهار کرد: هم اکنون این جزیره به 
پایگاه غواصی ایران تبدیل شــده و بیش از ۹۰ درصد 
دوره های غواصی سطوح مختلف مربیگری و مدرسی 
را میزبانــی مــی کند.عزیز اهلل فرضی پــور افزود: در 
 طول ســال ۷۰۰ نفر در دوره های آموزشــی خود در 
بخش های مختلف را جزیره کیش ســپری می کنند.

 وی اضافــه کرد: با توجه مذاکرات رییس فدراســیون 
نجات غریق با وزیر ورزش و جوانان در خصوص انتقال 
کمیته غواصی به جزیره انتظار می رود پس از این اقدام 
 شاهد ســهولت در انجام فرآیندهای آموزش از جمله 
ثبت نام، صدور کارت و برگزاری دوره ها باشیم.وی گفت: 
همچنین برگزاری دوره های غواصی به صورت پایلوت، 
میزبانی از مســابقات ملی و بین المللی و همایش ها و 
سمینارهای و کنگره های این رشته ورزشی نیز از دیگر 
اولویت های فدراسیون در این جزیره است. رضی پور 
در خصوص برگزاری آخرین دوره آموزشی اظهار کرد: 
۱۳ غواص تک و ۲ ستاره کشور حاضر در این دوره از 
استان های قزوین، کرمان، خوزستان، تهران، آذربایجان 
غربی، کیش، فارس و اصفهان شرکت کرده اند.به گزارش 
ایرنا، وی گفت: این غواصان با توسط امیر حسین فروغ 
و سهیل سادات حسینی مدرسان بین المللی فدراسیون 
نجات غریق و غواصی در بخش های امداد و نجات در 
دریایی و استخر، علوم دریا آموزش دیدند.کیش ۴۳۹ 
هزار متر مربع فضای ورزشی دارد که سرانه ورزشی آن 
۱۱ متر برای هر نفر بوده که ۱۱ برابر کل کشور و چهار 
برابر میزان جهانی اســت ؛ اکنون ۴۴ هیات ورزشی در 
جزیره کیش فعال بوده که مرکز ورزش و تفریحات سالم 
این جزیره امسال برنامه های آموزشی، ارتقاء، اعزام، اردو 
و مسابقه مختلف را تدارک دیده است؛ در جزیره کیش 
حدود هفت هزار ورزشــکار سازمان یافته و بیمه شده 
و ۶۷ مربی فعالیــت دارند.این جزیره از دیرباز تاکنون 
 به دلیل موقعیت اســتراتژیک، زیبایی های بی نظیر و 
توســعه همه جانبه اقتصــادی و گردشــگری مقصد 
گردشــگران و فعاالن حوزه تجــارت و اقتصاد بوده و 
همواره یکی از مطرح ترین مناطق آزاد کشور محسوب 

می شود .

گروه شهرستان// استاندار هرمزگان از 
اختصاص 1۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
مطالعه و اجرای طرح هادی در روستا های 

باالی ۲۰ خانوار استان خبر داد . 
  مهدی دوســتی در نشســت شــورای 
برنامه ریزی و توســعه استان هرمزگان با 
تاکید بر لزوم مطالعه، بازنگری و اجرای 
طرح هــادی در روســتا های باالی ۲۰ 
خانوار گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

برای این موضوع اختصاص داده شــده 
اســت که ۱۰ درصد آن در جهت مطالعه 
و بازنگری و ۹۰ درصد هم برای اجرای 
طرح هادی در اختیار بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی اســتان هرمزگان قرار خواهد 

گرفت.
    اســتاندار هرمــزگان با تاکیــد به در 
پیــش بودن تدوین برنامه هفتم توســعه 
کارگروه هایی  تشــکیل  کشور خواستار 

 برای احصای پیشــنهادات استان به ویژه
 در حــوزه ترانزیت و اقتصاد دریا محور 

شد.
  دوستی با اشــاره به اعتبارات ماده ۱۷ 
قانون مدیریت بحــران در جهت کاهش 
مخاطرات سیل و زلزله گفت: اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن در شهرستان رودان 
منوط به احداث سه ســازه آبخیزداری 
است تا مخاطره در باالدست این اراضی 

کاهش پیدا کند و در میناب نیز اتمام طرح 
ســاماندهی رودخانه ها جز اولویت های 
استان اســت که ضرورت دارد اعتبارات 
مدیریت بحران به این سمت و سو هدایت 

شود.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او 
با اشاره به لزوم الحاق ۱۲۲ هکتار زمین 
برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در 
بندرعباس گفت: در الحاق اراضی جدید 

به شهر بندرعباس باید تمام موارد از جمله 
توپوگرافی منطقه و هزینه های آماده سازی 
زمین، موضــوع گاز و برق، رودخانه ها، 

گســل ها و اقتصاد طرح بررسی و احصا 
شود تا بتوانیم بهترین محل را برای الحاق 

به شهر انتخاب کنیم .

اجرای طرح هادی در روستا های باالی ۲۰ خانوار هرمزگان 

گروه شهرستان// مدرسه کار و اشتغال جزیره 
هرمز با حضور ســردار زهرایی رئیس سازمان 

بسیج سازندگی کشور به بهره برداری رسید .
   مدیر این مدرسه گفت: این مدرسه دارای چهار 
کالس درس اســت که ساختمان آن را بخشداری 
جزیره هرمــز تامین کرده اســت.فروغ دریاپیما 
افزود: این مدرســه با کمک ۱۰۰ میلیون تومانی 
اداره کل امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان 
راه اندازی شــده اســت.وی گفت: مدرسه کار و 
اشتغال هرمز ۶۰ هنرجو دارد که پس از پایان دوره 
هنرجویی جذب بازار کار می شوند.رئیس سازمان 
بسیج سازندگی کشور نیز در مراسم بهره برداری 
از این مدرســه گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم 

کردن اقتصاد توســط مردم و نمونه آن در جزیره 
هرمز وجود دارد.ســردار زهرایی افزود: مردم و 
گردشــگرانی که به جزیره هرمز سفر می کنند با 
خرید تولیدات صنایع دستی و کار های فاخر تولید 
شده در این جزیره از فعاالن صنایع دستی حمایت 
کنند. رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: 
امروز که در جنگ تمام عیار اقتصادی هســتیم 
کارآفرینان، تسهیل گران و راهبران شغلی جانانه 
در برابــر این جنگ نابرابر به خوبی ایســتادگی 
می کنند.سردار زهرایی افزود: ما در زمینه تسهیالت 
کم بهره تبصره ۱۶ به مدرسه اشتغالزایی و کارگاه 
خیاطی در هرمز و دیگر کسانی که معرفی بشوند، 
حمایــت می کنیم.وی گفت: اکنــون ۱۵ صندوق 

قرض الحسنه مشاغل خرد در جزیره هرمز وجود 
دارد که در جهت اشتغالزایی اقدامات خوبی انجام 
 داده اند.به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز 
خلیج فارس، وی با اشاره به نیروگاه های خانگی 
۵ کیلو واتی خورشــیدی گفت: هر متقاضی در 
 جزیره هرمز که بخواهد این نیروگاه ها استفاده کند 
آماده ایم که هم با شرکت تولیدکننده و هم مجری 
این پنل ها قرار داد منعقد کنیم.رئیس سازمان بسیج 
ســازندگی کشــور با بیان اینکه بسیج سازندگی 
مجری نیروگاه های ۵ کیلو واتی خانگی اســت، 
گفت: بسیج سازندگی می تواند به تعداد مورد نیاز 
 این پنل ها را در اختیار مــردم جزیره هرمز قرار 

دهد .

20 جلد كتاب در قشم رونمایی شد
گروه شهرستان// مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
سازمان منطقه آزاد قشم از رونمایی از ۲۰ جلد کتاب 
در دهمین شب از سلســله برنامه های »شهریما« 
نمایشگاه دستاوردهای مردمی جزیره جهانی قشم 

خبر داد . 
  مهدی ســالمتی هرمزی در حاشیه آیین رونمایی از 
این ۲۰ جلد کتاب اظهار داشت: آیین  های فرهنگی 
با حضور مردم معنا و مفهوم واقعی پیدا می  کند و این 
حضور در نحوه نگرش متولیان و مســئوالن حوزه 
فرهنگ تاثیرگذار خواهد بــود.وی افزود: با رصد و 
احصا مشکالت نویســندگان و هنرمندان عزم جدی 
برای رفع نواقص و حمایت از نویسندگان و هنرمندان 
داریم و خواستار این هستیم که نویسندگان و هنرمندان 
نیز برای برطرف کردن نواقص به ما کمک کنند.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی منطقه آزاد قشم در بخش 
دیگری از سخنان خود از تشکیل کمیته خرید کتاب 
در ســازمان منطقه آزاد قشم خبر داد و اضافه کرد: با 
تشکیل این کمیته امیدواریم خرید کتاب در این جزیره 
ســاماندهی و کتاب  هایی در شــان مردم این جزیره 
خریداری شود. بنابراین گزارش، در بخش دیگری از 
این آیین، ایرج اعتمادی به لحاظ تعهد و اخالق  مداری، 
تعدد و کیفیت آثار منتشــره در یک سال گذشته، به  
عنوان ناشر برگزیده قشم انتخاب شد.به گزارش ایرنا، 
در پایان این آیین که با حضور حجت  االسالم غالمرضا 
حاجبی امام جمعه شهرستان قشم، حجت االسالم محمد 
سعید آخوندی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
ســازمان منطقه آزاد قشــم و جمعــی از مدیران و 
روســای ادارات این سازمان و شهرستان و برخی از 
اصحاب فرهنگ و هنر جزیره برگزار شــد از ۲۰ اثر 
فرهنگی منتشر شده در قشم رونمایی و به نویسندگان 
 آنها لوح تقدیر و هدایایی اهدا شــد.در این مراسم از 
 کتاب های دایه نوشته انیسه شریفی  پور قشمی، پروانه  ای با 
بال  های ســبز فریده مشــایخی، هم رکاب با جزیره 

عبدالرضا دشتی زاده، از کنار پنجره حسین فریدونی، 
ضرب المثل های زبان اچمی فریبا نیک نام، محکومیت 
قلب ها میترا عیسوند، موج و ماه هدی آذربو، روش 
 انجــام فعالیت  های اقتصــادی در مناطــق آزاد و

 ویــژه اقتصادی بندری حمید جهرمــی  نژاد و طعم 
 گــس قهوه ترک مهرناز خرســند رونمایی شــدند.

کتاب های خروس پرحنایی عجب صدایی داری سیده 
معصومه سید نژاد، بررسی تطبیقی حقوق شهروندی 
در نهج  البالغه و انجیل حجت االسالم احمد غالمی، 
اعتمادی،  ایــرج   NaggiNg Old WOmaN

خوشه  چین خیال مژگان محمدی، چهار فصل قشنگه 
هر کدومش یه رنگه ســیده معصومه ســید نژاد، امیر 
ارسالن نامدار)تحقیق) مژگان محمدی، کاش یک زن 
معمولی بودم ترجمه ســها بعنونی، خود نوازی تنبک 
محمدرضا شــادمانی، چگونه با همسرم گفتگو کنم 
فخرالســادات رضوی، رهیافتی بــه تاریخ ریاضیات 
در دوران اســالمی فریبا فرمیتنی و واکاوی زیســت 
 جهان نجم الدین رازی )بررسی خوشه  های تصویری 
مرصاد العباد( مژگان محمدی نیز از دیگر کتاب های 
رونمایی شده در این مراسم بود.خلیج فارس با گستره 
نزدیــک به ۲۳۷ هزار و ۴۷۳ کیلومتر مربع بین ۲۴ تا 
۳۰ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی و ۴8 تا ۵۶ درجه 
و ۲۵ دقیقه طول شــرقی از نصف النهار گرینویچ واقع 
شده است و جزیره زیبای قشم، همچون نگینی بر پهنه 
 آب های نیلگون آن می درخشد.اســتان هرمزگان با 
دارا بودن بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایی از سواحل 
شــرق استان )جاســک( در دریای عمان تا سواحل 
نیلگون خلیج فارس در شــرق اســتان (پارسیان( و 
برخــورداری از جزایر ۱۴ گانــه خلیج فارس، یکی 
از مهم ترین و راهبردی ترین اســتان های ایران است 
 کــه از جاذبه های منحصر به فردی چون جنگل های 
بی همتای حرا و مرغوب ترین مروارید جهان و ده ها 

اثر تاریخی و طبیعی برخوردار است .

گروه شهرستان// معاون گردشگری 
سازمان منطقه آزاد کیش گفت: مرمت 
آثار تاریخی ثبت شده این جزیره در 
اولویت برنامه های سازمان در راستای 

توسعه گردشگری پایدار است . 
  مرتضــی رمضانی گالشــی اظهار 
داشــت: توســعه نقش آثار تاریخی 
و میراث فرهنگی در گردشــگری و 
معرفی ظرفیت های جزیره کیش یکی 
از اولویت های ســازمان منطقه آزاد 
 اســت که این هدف در ۲ بخش دنبال 
می شــود.وی اضافه کــرد: ثبت آثار 
تاریخــی در اختیار ســازمان، بخش 
خصوصــی و ســایر دســتگاه ها و 
نهادهــا و همچنین مرمــت آثار ثبت 
شده در فهرســت ملی آثار تاریخی 

 اولویت هایی اســت که از سوی این 
و  اســتانداردها  اساس  بر   ســازمان 
شــیوه نامــه هــای وزارت میراث 
گردشگری  و  دستی  فرهنگی، صنایع 
دنبال می شــود.معاون گردشــگری 
سازمان منطقه آزاد کیش یادآور شد: 
در بخش مرمت آثــار تاریخی، ادامه 
عملیات مرمــت کاخ مرجان و آغاز 
ترمیم آثاری همچون بازار فرانســه و 
کاخ الیت در آینده نزدیک از دســتور 
کارهایی است که با همکاری وزارت 
میــراث فرهنگی در حــال پیگیری 
آن هســتیم.به گزارش ایرنا، رمضانی 
گالشی با بیان اینکه کیش هم اکنون ۶ 
اثر تاریخی همچون شهر حریره، کاخ 
مرجان، مساجد حضرت امیر و ماشه 

دارد افــزود: برای افزایــش اقدامات 
انجام یافته در این راســتا ثبت هشت 
 اثر در میراث ناملموس همانند آیین ها، 
ســنت ها و صنایع دســتی و ۶ اثر و 
محوطه تاریخی در فهرســت میراث 
فرهنگی کشور پیگیری می شود.کیش از 
جزیره های خلیج فارس در شهرستان 
بندر لنگه اســتان هرمزگان است، این 
جزیره بیضی شکل ۹۱ کیلومتر مربع 
وسعت دارد که در سال ۱۳۴۹ هیاتی از 
مشاوران ایرانی و آمریکایی این منطقه 
 را مورد بازدید قــرار دادند و به دلیل 
ویژگی های طبیعی، ســواحل زیبای 
مرجانــی و آب زالل اطــراف، آن را 
به عنوان مرکز گردشگری بین المللی 
ایران انتخاب کردند.این جزیره از زمان 

هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان تحت 
تسلط ایران بوده و با گسترش اسالم این 
جزیره به دست خلفای اموی افتاده است 
 اما حاکمیــت معنوی ایران بر کیش از 
نامه های نگاشته شده توسط ایشان به 
زبان پهلــوی در دوران مختلف کامال 
مشهود اســت.از دوران حکومت آل 
بویه کیش مجددا به حکومتی ایرانی بر 
می گردد و بعدها در زمان سلجوقیان، 
اتابکان فارس، ملکوک هرمز آل مظفر 
و تیموریــان این وضع ادامه دارد و در 
دوره ســلجوقیان کیش به بزرگترین 
 مرکز تجــاری خلیج فــارس تبدیل
مــی شــود.جزیره کیش هــم اکنون 
۵۰ هزار نفر جمعیــت دارد و در ۱8 
کیلومتری کرانه باختری ایران واقع شده 
و از ســال ۱۳۶۹ به عنوان منطقه آزاد 

شناخته شده است .

بهره برداری از مدرسه کار و اشتغال جزیره هرمز 

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه امین رضوانی به استناد  دو فقره استشهاد محلی در خصوص پالک 10885 فرعی از 1- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی 
شده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان که به نامش ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 647990 سری ج/ 99  به نامش صادر 
گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است و 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 اسناد مالکیت در نزد خود 
میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است 
پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام 

متقاضی اقدام خواهد شد . 1401/304 م/الف- تاریخ انتشار : 1401/09/14
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

  
                              دادانهم

پرونده کالسه 140140920000839562 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390002273725.  
شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی 

فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد.  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 
گردشکار: بتاریخ سوم آذر ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه 140140920000839562 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس ، سه راه دلگشا جنب آبمیوه فروشی پانهو به مساحت 106/56 متر مربع از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت 
امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001769027 مورخه 1401/07/21 مستنداً به 
تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ 
حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای 
ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و 
عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/291812/ن مورخه 1401/09/01 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را 
نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی  - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

در نظر اســت نسبت به اجاره و نگهداری یک قطعه باغ ) نخلســتان (  واقع در استان 
هرمزگان ، شهرستان حاجی آباد ، 35 کیلومتری جاده حاجی آباد به سیرجان روستای علی 

آباد شاهوران از طریق مزایده عمومی اقدام شود .
لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشــار آگهی ) دوشنبه مورخ ۱40۱/09/۱4( 
تــا پایان روز )یکشــنبه۱40۱/09/۲0( همه روزه از ســاعت 8 الی ۱7 روز دوشــنبه 
مورخه۱40۱/09/۲۱ از ساعت 8 الی ۱0:30 جهت اطالع از شرایط و تهیه اوراق شرکت 
در مزایده به آدرس : بندرعباس بلوار جمهوری اســالمی ، نرســیده به سه راه جهانبار ، 
خیابان نمایشگاه عرضه مستقیم کاالپالک ۲0 مراجعه نمایند . تلفن تماس 334688۲۱-

)076( 334688۲0
مالحظات :

* اخذ درخواســتهای پیشنهادی به همراه فرم شــرکت در مزایده و اخذ یک فقره چک 
بانکی در وجه ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به شناسه ملی ۱4003۱۲76۱0 
بدون پشــت نویســی به میزان 5 درصد قیمت پایه اجاره بهاء در روزهای اعالم شده و 

ساعات تعیین شده صورت می پذیرد .
* باغ مزبور مشــتمل بر ۱500 اصله نخل ، ۱000 اصله مرکبات ، ششدانگ قنات ، یک 

واحد مسکونی و دو باب انبار با انشعابات آب و برق می باشد .
* بازگشایی پاکتهای پیشنهادی رأس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخه۱40۱/09/۲۱ در 

محل ستاد به نشانی فوق برگزار می شود .
* پیشنهادهای فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش ، قیمت پیشنهادی کمتر از قیمت پایه و 

یا ارائه شده پس از مهلت تعیین شده قابل پذیرش نمی باشد .

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/14آگهی مزايده اجاره باغ

مشخصات

ششدانگ باغ به مساحت ۸۹ هکتار )حدود ۲۰ هکتار نخلستان مثمر(

مبلغ سپرده)ریال(

1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مبلغ پایه اجاره بهاء )ریال( 

۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مرمت آثار تاریخی کیش در اولویت توسعه گردشگری است

گروه شهرستان// مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
رودان از آغاز طرح بیماریابــی ماالریا در کارگران اتباع 

خارجی شاغل در باغات شهرستان رودان خبر داد . 
   دکتر عباس علیمراد اظهار کرد: در طرح بیماریابی ماالریا 
و سل که توسط کارشناسان، بهورزان و مراقبین سالمت شبکه 
بهداشت و مرکز خدمات جامع سالمت هیزبندگان اجرا شده 
اســت، از کارگران اتباع خارجی شــاغل در باغات بخش 
رودخانه و شــهر زیارتعلی، نمونه الم ماالریا، سل و دیگر 

بیماری های واگیردار گرفته شد.وی افزود: در این خصوص 
۱۰ مورد مثبت ماالریا شناسایی شد که 8 مورد آن از اتباع 
افغانستانی و ۲ مورد پاکســتانی بود.به گزارش ایسنا، دکتر 
علیمراد از شــهروندان و بخصوص صاحبان باغ ها که اتباع 
خارجی را استخدام می کنند، خواست تا در صورت مواجهه 
با افراد دارای عالیم بیماری مثل تب، عرق شبانه بدن درد و 
عالئم مشابه آن مراتب را به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی 

اطالع دهند .

شناسایی
 1۰ مورد مثبت 
ماالریا در رودان
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فروردين :  
خواسته های تان را به دیگران تحمیل نکنید، چون 
هیچ کمکی به تحقق اهداف تان نمی کند. امروز 
می توانید از تعامالت تان با دیگران نفع ببرید، البته 
به شرط این که سعی نکنید کنترل اوضاع را به دست بگیرید و نقش 
فرمانده داشته باشید. این راهکار دیپلماتیک به این معنی نیست که 
 باید دســت از رویاهای تان بردارید، بلکه به شما توصیه می شود
 که اگر می خواهید احساســات تان را پرورش دهید، در مســیر 

موفقیت تان بیشتر از قبل با دیگران ارتباط برقرار کنید .
    ارديبهشت :  

اگر از وظایف کاری تان چشم پوشی نکنید می توانید 
 پیشــرفت خوبی داشته باشــید. اما اگر مدام به دنبال 
راه های میانبر باشــید تا کارها را سریع تر به سرانجام 
برسانید ممکن است بدون این که نتیجه ای بگیرید فقط منابع تان را هدر 
دهید. به دنبال مسیرهای جدید نباشید، همان راهی را بروید که پیشتر 
دیگران هم از آن عبور کرده اند. اگر امروز کاری را به تعویق بیندازید، 

بدانید که دیرتر انجام دادن آن انرژی بیشتری از شما می گیرد .
     خرداد : 

امــروز می خواهید برنامه هــای لذت بخش برای 
خودتــان ترتیب دهید، اما این روند با نقشــه های 
اطرافیان تان هماهنگ نیســت. می توانید همه چیز 
را همان طوری که هســت ببینید، یعنی بدون این که تحت تاثیر 
احساســات و عواطف تان قرار بگیرید، اما دل تان نمی خواهد 
که بیش از این از احساسات تان جدا بیفتید. دیر یا زود نیت های 
واقعی شــما آشکار خواهد شد و دیگر نمی توانید آن ها را پنهان 
نگه دارید. اگر از همان ابتدای مســیر با صداقت پیش بروید همه 

چیز آسان تر خواهد گذشت .
      تیر :

امروز ممکن است دوباره با یک مشکل احساسی قدیمی 
روبرو شوید و آن را بارها و بارها در ذهن تان بچرخانید 
تا راه حلی پیدا کنید. ترجیح می دهید حرفی نزنید، چون 
به نظرتان دیگران می دانند که چه در سر دارید و نیازی به گفتن شما 
نیست. یادتان باشد که سرکوب خواسته های تان و پنهان نگه داشتن 
آن ها شما را هدف دور می کند. به نفع تان است که احساسات تان را 
آشکارا بروز دهید، نگران هم نباشید چون هیچ کس شما را به خاطر 

صداقت تان سرزنش نخواهد کرد .
     مرداد :

امروز ممکن است در آخرین لحظات به کمک تان 
بیایند. خوشبختانه نیازی نیست چیزی طلب کنید، 
دیگران از این که با شــما همراه شوند حس خوبی 
خواهند داشت. اما یادتان باشد که همراهان تان ممکن است نتوانند 
به سرعت شما کار را پیش ببرند. نا امید نشوید و از آن ها به خاطر 
هر مقدار کمکی که می دهند تشکر کنید. حواس تان هم باشد که به 

موقع لطف آن ها را جبران کنید .
      شهريور : 

امروز شــاید نتوانید کارهای تــان را چندان پیش 
 ببرید، چون یکی از اطرافیان شروع به حسادت کرده 
 و مانع راه تان شــده اســت. اگر تمایــل دارید که 
 آرامش تان به هم نخورد، بهتر است راهکارتان را متعال سازی کنید تا 
چیزی به کســی برنخورد. یادتان باشد که دیرتر هم می توانید به 
اهداف تان برسید، فعال بگذارید آتش حسادت ها خاموش شود. 
نگذارید اهداف تان باعث خراب شــدن روابط تان با کسانی شود 

که برای تان مهم هستند .
      مهر : 

با چندین مانع روبرو هســتید که انگار نمی خواهند 
 از جلــوی راه تان کنار بروند، اما بازگشــت ماه به 
نشانه ی شما این قابلیت را برای تان به همراه آورده 
که واقع بینانه به مشکل تان نگاه کنید. ممکن است یک نفر بدون 
دعوت به کمک شما بیاید، بهتر است به جای این که لج بازی کنید 
به طریقی با حضور او کنار بیاییــد. بدانید که کار زیاد کلید حل 
مشکالت تان نیست، در عوض باید به تکه تکه ی اطالعات تان 

خوب نگاه کنید تا آن ها را در جای درست قرار دهید .
      آبان : 

دوســت دارید که از جمع فاصله بگیرید، اما شاید 
فرصت مناســب برای تان پیش نیاید. با این که از 
مشــارکت کردن با دیگران خوش تان می آید، اما 
دیگر از این وضعیت تکراری خسته شده اید. صبور باشید و بدانید 
که روزهای پر استرســی پیش رو دارید. برای این که از شــدت 
فشارها فاصله بگیرید به ندای قلب تان گوش کنید تا زمان درست 
را به شما اعالم کند. شاید باورتان نشود، اما اگر کمتر خودتان را 

جدی بگیرد همه چیز بهتر می شود .
      آذر :  

امروز بــه راحتی می توانید خودتــان را عصبانی 
 کنید، به ویژه اگر بخواهید برنامه هایی را که ترتیب 
 داده اید نهایی کنید. انگار در انتخاب های تان دچار 
تردید شده اید. به جای این که به دنبال تصمیم نهایی باشید، بهتر 
 است به مســیرهای مختلفی که شما را به مقصد می رسانند فکر 
کنید. بدانید که رســیدن به ستاره ی بخت تان کار چندان سختی 

نیست .
      دی : 

 بهتر اســت به موانع و فشــارهایی که در مســیر 
موفقیــت تان پیش آمــده خوب فکــر کنید. اگر 
 بتوانیــد تعادل را برقرار ســازید، حتما به اهداف و 
خواســته های تان خواهید رســید. درباره ی نگرانی های تان با 
دیگران گفتگو کنید، چون این کار از شــدت استرس های تان کم 
خواهد کرد. اما حواس تان باشد که از جاده منحرف نشوید، ممکن 

است همان لحظه که مسیر باز شد دوباره بسته شود .
   بهمن : 

 در گفتگوهایی که امروز شــرکت می کنید باید با 
 فکر باز وارد شوید، چون اصال معلوم نیست که این 
 حــرف ها بــه کجاهــا خواهــد کشــید. انگار 
 دل تان می خواهد چیزهای تــازه یاد بگیرید و تمایلی به بحث 
 درباره ی موضوعات تکــراری ندارید. حواس تان به حرفی که 
می زنید باشد، چون ممکن است نتیجه ی معکوس بگیرید. برای 
این که ناخواسته مشــکلی پیش نیاید و کسی هم ناراحت نشود 

حواس تان به پیچیدگی های موضوع بحث باشد .
اسفند : 

امروز ممکن است به این نتیجه برسید که اهداف قبلی 
شما آن قدرها هم که فکر می کردید مهم نبودند. نه این 
که فکرتان تغییر کرده باشد، بلکه دیدگاه تان وسعت 
بیشتری گرفته و اکنون افق های تازه تری را می بینید. به جای این 
که اشــتباه کنید و بعدا مجبور شوید برای جبران شان کلی انرژی 
مصرف کنید، به نفع تان است که از همین اآلن به سراغ کاری بروید 

که ارزش اش را دارد .

گروه ســالمت // بعد از کرونا که به عنوان یک     
ویروس تنفسی در دنیا شیوع پیدا کرد و شمار 
زیــادی از افراد را مبتال نمــود و به کام مرگ 
کشــاند، این بار نوعی از یک ویروس تنفسی 
دیگر در میان نوزادان شیوع یافته که بسیاری 

از کشورهای غربی را درگیر کرده است . 
  این بیمــاری که به اختصار RSV شــناخته 
می شود، »ویروس تنفسی سنسیشیال« است که 
به ویژه نوزادان و شــیرخوارگان را به شدت مبتال 
می کند. ۹۰درصد از کودکان تا دوسالگی حداقل 
یک بار به این ویروس مبتال می شــوند، از این رو 
می تــوان آن را یکی از شــایع ترین بیماری های 
دستگاه تنفسی و ریوی در نوزادان دانست، اما از 
قرار معلوم آماری از تعداد مبتالیان این بیماری در 

کشور هنوز منتشر نشده است.
  درست اســت که ویروس RSV بیش از همه 
نوزادان و شیرخوارگان را مبتال می کند، اما ممکن 
است در هر ســنی افراد را آلوده کرده و هر فرد 
بار ها به آن مبتال شود. این ویروس در کودکان و 
بالغین سالم عالئم خفیفی را، چون سرماخوردگی 
ایجاد می کند، اما معموال در نوزادان زیر ۱۲ماه و 
سالمندان باالی ۶۵سال با عالئم شدیدتری خود 
را نشــان می دهد. در موارد شدیدتر، ویروس از 
طریق مجاری تنفسی فوقانی به ریه ها منتقل شده 

و باعث بروز ذات الریه، التهاب کیسه های هوایی 
ریوی یا برونشــیت و نیز التهاب راه های هوایی 
باریک در ریه ها می شود، اما در این میان، نوزادان 
به دلیل داشتن راه های هوایی باریک که در زمان 
التهاب به راحتی تنفس را دچار اختالل می کند و 
نیز به دلیل داشتن سیستم ایمنی نابالغ، در معرض 
نوع شــدید این ویروس قرار دارند. درواقع این 
ویروس را می توان متهم شماره یک بستری شدن 

نوزادان در سال نخست پس از تولد دانست. 
* RSV و نشانه ها

   عالئم این بیماری ویروســی اغلب شــباهت 
زیادی به ســرماخوردگی معمولی دارد و خود را 
با آبریزش و گرفتگی بینی، ســرفه، عطسه، تب، 
کاهش اشتها و سردرد نشان می دهد، اما در موارد 
شدیدتر نوزادان با عالئمی، چون خس خس سینه، 
تنفس سریع یا دشواری در تنفس، کبودی رنگ 
پوست به دلیل کمبود اکسیژن و سرفه های شدید 
روبه رو می شوند. ویروس RSV از طریق سرفه 
یا عطسه های شدید افراد مبتال یا تماس با سطوح 

آلوده به دیگران منتقل می شود. 

*  آمار دقیقی نداریم
   دکتر حســینعلی غفاری پور، فوق تخصص ریه 
کــودکان و عضــو هیأت علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی درباره احتمال شیوع بیماری 
ویروسی RSV به جام جم می گوید: این بیماری 
ویروسی همواره شیوع باالیی در کشور داشته، اما 
در دو تا سه سال گذشته به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا، ســایر بیماری های ویروسی آمار پایینی 
داشتند، ولی به رغم این که هیچ آمار دقیقی از میزان 
مبتالیان به RSV در کشــور وجود ندارد، شمار 
مبتالیان حکایت از آن دارد که آمار ها نسبت به دو 

سال گذشته افزایش پیدا کرده است. 
*  با فاصله گذاری اجتماعی مبتال نشوید

   ایــن فوق تخصص ریه کودکان درباره اقداماتی 
که باید برای جلوگیــری از ابتال به RSV انجام 
شود، عنوان می کند: بیماری RSV نیز مانند کرونا 
یک بیماری تنفســی است و محافظت تنفسی و 
شست وشوی دست ها مهم ترین راه های جلوگیری 
از ابتال به این ویروس می تواند باشــد. البته برای 
RSV این گونه نیســت که همگی از ماســک 

استفاده کنند، اما محافظت های تنفسی 
و شستن دست ها را باید مراعات 

کرد و افراد تا حد امکان از قرار 
گرفتن 

ر  د

خودداری  شــلوغ  محیط های 
کنند چراکه محیط های شــلوغ به 

خودی خود احتمال ابتال را باال می برد. 
به طورکلــی، رعایت فاصلــه اجتماعی می تواند 

زنجیره انتقال را از بین ببرد. 
  به گفته او، این بیماری در شیرخوارگان مشکالت 
جدی ایجاد کرده و باعث التهاب راه های هوایی 

می شود که از خفیف تا شدید متغیر 
است. شــایع ترین سن ابتال در 
شــیرخوارگان زیر دو سال 
ست  ا
و 

ت  شد
آن در سنین زیر یک سال بیشتر 
است. در مواردی که نوزادان وزن 
پایین موقع تولد داشــته یا سن زیر 
پنج ماهگی هنگام ابتال، ســطح پایین اجتماعی 
والدین ســیگاری، بیماری های مزمن ریوی و... 
داشته باشند، بیشتر در معرض ابتال به RSV قرار 

می گیرند .

فصل هجوم  ويروس های تنفسی 

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
04:57:27 اذان صبح

06:19:57
11:36:04
16:50:50
17:07:53

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:33:20 اذان صبح
06:59:21
12:06:31
17:12:18

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:21:28 اذان صبح
06:45:22
11:57:47
17:08:52
17:26:15

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:42:04 اذان صبح
06:06:25
11:17:42
16:27:38
16:45:07

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:15:32 اذان صبح
06:40:02
11:50:57
17:00:31
17:18:02

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:58:20 اذان صبح
06:23:25
11:32:52
16:40:58
16:58:37

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:20:54 اذان صبح
06:46:23
11:54:52
17:02:00
17:19:45

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:11:15 اذان صبح
06:37:51
11:43:40
16:48:07
17:06:08

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب17:30:11 اذان مغرب اذان مغرب

گروه سالمت // به گفته متخصصان سالمت، داشتن رژیم غذایی 
سالم، ورزش کردن منظم و انجام فعالیت هایی در جهت کاهش 
اســترس می تواند به بیماران در مقابله با عوارض منفی روند 

درمان سرطان و همچنین پیامدهای خوِد بیماری کمک کند . 
   در حقیقت، درمان های مختلف سرطان زمانی بهتر عمل می کنند 
کــه بیمار رژیم غذایی خود را تغییر دهد، بیشــتر ورزش کند و 
عادت های بدی مانند سیگار کشیدن را ترک نماید.اگر بیمار مبتال 
به سرطان هستید، یک سبک زندگی سالم می تواند به شما کمک 
کند تا تناســب جسمی خود را در طول درمان و بعد از آن حفظ 
کنید. تحقیقات نشان می دهد که غذای خوب خوردن، فعال بودن 
و انجام سایر فعالیت های سالم می تواند کیفیت زندگی شما را در 

حین درمان بهبود بخشد.
   یکی از متخصصان در این باره گفت: به عهده گرفتن مسوولیت 
سالمتی خود با ایجاد عادات سالم، شما را قادر می سازد تا درمان 

خود و هر گونه عوارض جانبی بالقوه را بهتر مدیریت کنید.
برای برخی از افراد مبتال به ســرطان ریه، درمان ممکن اســت 

بتواند سرطان را ریشه کن یا حذف کند و تکمیل درمان می تواند 
استرس زا و هیجان انگیز باشد زیرا ممکن است از تکمیل درمان 
نتیجه مطلوب بگیرند اما برایشان مشکل است که نگران رشد یا 
بازگشت سرطان نباشند. این حالت برای افرادی که سرطان خود 
را درمان کرده اند، بسیار رایج است. سرطان ریه ممکن است هرگز 
به طور کامل ناپدید نشود و برخی افراد ممکن است به طور منظم 
شیمی درمانی، پرتودرمانی یا سایر درمان ها را برای کنترل سرطان 

خود دریافت کنند.
  روش های حفظ یک سبک زندگی سالم در طول و بعد از درمان
حفظ یک سبک زندگی سالم در طول و بعد از درمان سرطان ریه 
می تواند کیفیت زندگی بیمار را بهبود بخشد. کشف اینکه یک فرد 
مبتال به سرطان ریه است ممکن است باعث تغییر در نحوه نگرش 
و مدیریت وی نسبت به سالمتی خود شود در حالی که دیگران نیز 

پذیرش عادات سالم جدید را چالش برانگیز می دانند.
در ادامه به نقل از »هندوستان تایمز« به چند نکته در این زمینه 

خواهیم پرداخت.
* ســیگار را ترک کنید: حتی اگر از قبل می دانید که سرطان 
ریه دارید، ترک ســیگار به حفظ فشار خون و ضربان قلب شما 

کمک می کند.
* مواد غذایی مغذی بخورید: اولویت شــماره یک باید بر حفظ 
یک رژیم غذایی سالم برای بیماران مبتال به سرطان ریه باشد. یک 
متخصص در این زمینه توصیه کرده است: مصرف غذاهای مناسب 
به شما کمک می کند تا احساس بهتری داشته باشید، قدرت خود 

را حفظ کنید و با عفونت ها مبارزه کنید.
* وعده های غذایی کوچک را جایگزین وعده های غذایی بزرگ 
کنید: به جای خوردن ســه وعده غذایی بزرگ و پرحجم در سه 
نوبت، چندین وعده غذایی کوچک هر سه یا چهار ساعت مصرف 
کنیــد. هر روزه بخش های کوچکــی از غذاهای پرکالری مانند 
آجیــل، پنیر و کره بادام زمینی مصرف کنید. همچنین از غذاهای 

غنی از آهن مانند گوشــت قرمز بدون چربی، برنج قهوه ای، نان 
سبوس دار و کره بادام زمینی استفاده کنید. به یاد داشته باشید که 

قبل از تغییر رژیم غذایی با پزشک خود مشورت کنید.
* تحرک داشته باشــید: ورزش کردن منظم می تواند به کاهش 
خستگی، بهبود خلق و خو و حفظ وزن سالم بدن کمک کند. حتی 
مقدار کمی ورزش مانند پیاده روی یا انجام برخی حرکات کششی 

سبک برای سالمتی شما مفید است.
* یک سیستم حمایتی داشته باشید: عالوه بر سالمت جسمانی، 
حفظ سالمت روانی و عاطفی شما بسیار مهم است. صحبت کردن 
 با یک مشــاور یا سایر افرادی که با ســرطان مبارزه می کنند و 
می توانند با احساسات شــما ارتباط برقرار کنند، در این زمینه 

مفید است.
* درمان خود را مدیریت کنید: با افرادی که در درمان ســرطان 
به شــما کمک می کنند، یک خط ارتباطی باز داشته باشید، قرار 
مالقات های خود را تنظیم کنید و به عالئم و عوارض جانبی خود 

توجه دقیق داشته باشید.

نكاتی درباره سرطان ریه

بصیرت و اصالت 
 هویت ملی وتربیت اسالمی         

قسمت شانزدهم        
   درایــن میان تنها قضاوت ژنرال انگلیســی 
دنســترویل جالب اســت که علی رغم جنگ 
بامیرزا او را مردی بزرگ ووطن پرست معرفی 
کرده است، اما اندیشمندان ورجال  مستقل اعم 
ازملی و مذهبی عمدتا او را ستوده اند وهمیشه 
ازمیــرزا به عنوان ملی، شــجاع وباغیرت یاد 
کرده اند. با این حال اکثرمتفکران میرزا را مبری 
ازاشتباه نمی دانند. مثال سیاست میرزا درمواجهه 
با نیروهــای قــزاق دردوره تیمورتاش) با این 
توجیه که روبروی هموطن نمی جنگیم (یعنی 
عقب نشــینی بدون هدف وبرنامه، کاری غلط 
ویک اشتباه اســتراتژیک قلمدادشده که تنهابه 
ازهم پاشیدن قوای جنگل وکشته ومعدوم شدن 
منتقدان  منجرشد.  اصیل  ازجنگلیهای  بسیاری 
تاریخ براین باورندکه میرزا درهمچون وضعیتی 
می بایست یابادولت مرکزی مصالحه می کردیا 
اینکه باتمام قــوا باقزاق هامی جنگید، هرچند 
جمهوری ایی که میــرزا بنا نهاد، باتمام ایرادات 
ومشکالتی که داشت یک خودمختاری قومیتی 
نبــود. این مطلب رامی توان به راحتی ازترکیب 
رهبران جمهوری فهمید. مثال خالو قربان کردبود 
و احســان اهلل خان اهل مازندران یاحیدرخان 
عمو اوغلی اهل آذربایجان بود. حســن ختام 
زندگــی مبارزاتی و پرفراز و نشــیب شــهید 
میــرزای جنگلی بابیان جمله ای از مقام معظم 

 رهبری به پایان می رسانیم.)درباره شهید میرزا 
کوچک خان جنگلی معظم له میفرماید: مادر 
 دوران مبــارزه خودمــان هروقت نــام میرزا 
 کوچک خان رابه یادمی آوردیم وشرح حال او را 
می خواندیم نیرو می گرفتیم او از همت و اراده 
و شــخصیت وهویت خود خرج کــرد؛ برای 
اینکه به یک نســل هویت وشخصیت ونیرو و 
اراده ببخشد، این بســیارارزش دارد.  درخالل 
 دوران مبارزاتی میرزای جنگلی به ذکرمبارزات 
پــاره ای ازچهــره های  ملــی مذهبی  میهن 
پرست و با  اصالت کشورعزیزمان ایران اشاره 
می کنیم. کلنل )ســرهنگ( محمــد تقی خان 
پسیان یاور محمدخان عنایت السلطان درسال 
۱۳۰۹ق،،۲۷۱ش، درتبریز درخانواده ای ایرانی 
مهاجراز قفقاز به دنیا آمد. پدر عموها وپدربزرگ 
وی همگی بعد از انعقــاد عهدنامه ترکمنچای 
وجدا شــدن قفقاز از ایران بــه زیرباررعیتی 
 روس نرفته بــه تبریزمهاجــرت کردند. وی 
 علوم قدیم وجدید فارســی، عربی  وســایر 
زبان های خارجی رااز ۱۳۱۷ تا۱۳۲۳ق به مدت 
شش سال درمنزل ، مکتب و مدرسه لقمانیه تبریز 
درسال۱۳۲۴درسن۱۵سالگی  وی  گرفت.  فرا 
باتوجه به پیشــینه نظامی گری پدرانش وارد 
مدرسه نظام تهران شد. زندگی نظامی، سیاسی 
اورا به دو دوره می توان تقسیم کرد.دوره اول با 
ورود به ژاندارمری ونقشی که این نیرودرسرکوب 
راهزنان واشــرار ایفاکرد، شروع میشودوسپس 
باوقوع جنگ جهانــی اول و نقش مهم او در 
مقابله با لشکرکشی روس ها، آنگاه  مهاجرت 
به آلمان برای ارتقای آموزش نظامی و فرهنگی 
 خودادامــه می یابــد. دوره دوم زندگی محمد

تقی خان بــاورودش به ایــران دراوایل بهمن 
 ۱۲۹8 واســتخدام مجــدد در ژاندامری آغاز

می شــود و با رفتن به خراســان وســرانجام 
نافرمانی در برابردولت مرکزی ومرگش در۱۰ 

مهر۱۳۰۰به پایان می رسد . 
ادامه دارد...

يادداشت

ذبیح اهلل ماندگاری  کارشناس ارشدحقوق عمومی

نتایج تحقیقات نشان   // گروه سالمت 
داد توت ســفید که گیاهــی دارویی 
است کاهش  محسوب می شود، ممکن 
وزن را افزایش و فشار خون و کلسترول 

بد را کاهش دهد .  
   ترکیــب طبیعی به نام »روتین« موجود 
در تــوت می تواند چربی قهــوه ای را در 
بدن فعــال نماید تا به ســوزاندن کالری 
کمک کند.چربی قهوه ای معموال با هوای 
سرد فعال می شود، اما روتین نیز می تواند 
آن را فعــال کند. وظیفه چربی قهوه ای که 
گاهی به عنوان »چربی خوب« نیز شناخته 
می شود، تبدیل غذا به گرماست؛ بنابراین 

مصرف توت ممکن اســت به افراد کمک 
کند کالری بیشتری بسوزانند.یکی دیگر از 
فواید روتین این است که به تعادل گلوکز 
خــون کمک می کند. همچنیــن می توان 
برگ های توت را )چه قرمز و چه سفید( به 
صورت خشک برای نوشیدن دمنوش آن 
خریداری کرد.از طرف دیگر میوه توت را 
می توان به رژیم غذایی اضافه کرد. ُدز هایی 
که روی انسان آزمایش شده، از یک گرم 
تا ســه گرم پودر برگ توت به صورت 
مصرف روزانــه برای حدود یک ماه بود.
برای این مطالعه، دانشمندان یک میلیگرم 

روتین به آب آشامیدنی موش های چاق 
اضافه کردند. نتایج نشان داد روتین چربی 
قهوه ای را فعال و به موش ها کمک می کند 
کالری بیشتری بسوزانند و چربی خود را 
کاهش دهند.دکتر وان ژو جین، پژوهشگر 
این تحقیق، گفــت: تاثیرات مفید روتین 
بر بهبود متابولیک از طریق بافت چربی 
قهوه ای، عالقه قابل توجهی را در درمان 
بالقوه چاقــی و بیماری های مرتبط با آن 
مانند دیابت برانگیخته و در راستای این 
ایده، کشف فعال کننده های ایمن و موثرتر 
بافت چربی قهوه ای برای مقابله با چاقی 

و بیماری هــای مرتبط بــا آن مورد نظر 
است.چند مطالعه دیگر نیز فوایدی برای 
روتین پیدا کرده اند؛ نتایج تحقیق دیگری 
نیز نشــان داد توت سفید ممکن است به 
کاهش قند خون در افراد مبتال به دیابت 
نوع ۲ کمک کند.افراد شــرکت کننده در 
این مطالعه یک گــرم پودر برگ توت را 
ســه بار در روز به مدت یک ماه مصرف 
کردند.مطالعه دیگری نشان داد که همان 
ُدز باعــث افزایش ۱8 درصدی ســطح 
کلسترول »خوب« و کاهش ۲۳ درصدی 

سطح کلسترول »بد« شد .

مصرف کدام میوه  باعث کاهش وزن و فشار خون می شود؟ 

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

هم استانی های عزيز ، كشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگيری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع يادمان باشد :

تجربه استرس روزانه با افزایش سن كاهش می یابد

گروه سالمت // نتایج یک مطالعه تحقیقاتی نشان 
داد که با افزایش ســن، تعداد عوامل استرس زا 
روزانه و واکنش افراد به عوامل استرس زای روزانه 

کاهش می یابد .
   » دیوید آلمیدا « ، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
ایالتی پنسیلوانیا، می گوید: »چیزی در مورد پیر شدن 
وجود دارد که منجر به استرس های کمتری می شود. 
این مســئله می تواند انواع نقش های اجتماعی باشد 
که با باال رفتن ســن انجام می دهیم. به عنوان افراد 

جوان تر، ممکن اســت بیشتر درگیر شغل، خانواده و 
خانه باشیم، که همگی مواردی از استرس روزانه را 
ایجاد می کنند. اما با افزایش سن، نقش های اجتماعی 
ما بیشتر می شود و انگیزه ها تغییر می کنند. افراد مسن تر 
در مورد تمایل به حداکثر کردن و لذت بردن از زمانی 
که در اختیار دارند صحبت می کنند.« تیم تحقیقاتی 
از داده های مطالعه ملی تجربیات روزانه استفاده کرد 
که داده های جامعی مربــوط به زندگی روزانه بیش 
از ۴۰۰۰۰ روز از زندگی بیش از ۳۰۰۰ بزرگســال 

در طول ۲۰ ســال بود. بازه زمانی، از ســال ۱۹۹۵ 
شروع شد. پاســخ دهندگان در زمان شروع مطالعه 
۲۵ تا ۷۴ ساله بودند.پاسخ دهندگان در مصاحبه های 
تلفنی شرکت کردند که میزان استرس روزانه را برای 
هشت روز متوالی ارزیابی می کرد. این ارزیابی های 
روزانه در فواصل زمانی تقریباً ۹ ســاله تکرار شد و 
یک دفترچه خاطرات روزانه در طول ۲۰ سال ارائه 
شــد.محققان به کاهش اثرات استرس روزانه هم در 
تعداد عوامل استرس زای روزانه گزارش شده توسط 
افــراد و هم در واکنش عاطفی آنها به این عوامل پی 
بردند. به عنوان مثال، افراد ۲۵ ساله تقریباً ۵۰% از 
روزها عوامل استرس زا را گزارش کردند، در حالی 
که افراد ۷۰ ساله استرس را فقط در ۳۰% از روزها 
گزارش کردند.عالوه بر کاهش تعداد عوامل استرس 
زای روزانه گزارش شــده، محققــان دریافتند که با 
افزایش ســن، افراد واکنش عاطفی کمتری نسبت به 
استرس های روزانه نشان می دهند.آلمیدا خاطرنشان 
کرد: »اســترس روزانه به طور پیوسته تا اواسط دهه 
۵۰ کاهش می یابد. یک جوان ۲۵ ساله در روزهایی 
که یک عامل استرس زا را تجربه می کند بسیار بد خلق 
تر است، اما با افزایش سن، ما واقعاً متوجه می شویم 
که چگونه این قرار گرفتن در معرض استرس را کنترل 

کرده و کاهش دهیم . «
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گروه گــزارش// در حالیکه هرمــزگان به دلیل 
نفت  پاالیشــگاه های  بنادر، گمــرکات،   وجود 
وگاز ، کارخانجات فوالد و آلومینیوم، ســیمان و 
گچ ، کشتی ســازی، بنگاه های اقتصادی بزرگ 
و کوچک، معادن، مناطق آزاد و تجاری، صنعتی 
و معدنی و... ،شــاهرگ و قطب اقتصاد وتجارت  
کشــور لقب گرفته اســت، اما هرمزگانی ها از 
وجودشان عوایدی و سهمی ندارند و سهم شان 
ترافیک وآلودگی،  فقر وفالکت، محرومیت،  فقط 

گرانی مسکن و.... شده است . 
   براساس آمار مرکز پژوهش های مجلس که بارها 
اعالم شده است، هرمزگان صدرنشینی و شاگرداولی 
 را در فقــر وفالکت و بیکاری و... دارد که نشــان 
 مــی دهد کــه مراکــز و بنــگاه هــای صنعتی 
 حتــی اگــر در راســتای انجام مســئولیت های 
اجتماعی شــان اقدام کرده بودند، در حال حاضر 
مردم این استان در روستاها و محالت در فقر مطلق 
بسر نمی بردند و از بســیاری از امکانات محروم 
نبودند و آه حســرت نمی کشیدند. این بنگاه های 
اقتصادی که همواره مدیران غیربومی در ســطوح 
مختلف داشــته اند، در ادوار مختلف حتی مالیات 
و عوارض شــان را هم حاضر نبوده در هرمزگان 
 به عنوان اســتان محل فعالیت شــان براســاس 
قانون مالیات های مســتقیم پرداخت کنند وحتی 
حســاب های بانکی شان را هم در پایتخت کشور 
 و... دایــر کرده انــد و حتی امــورات بیمه ای و 
 خریــد مــواد غذایــی بــرای آشــپزخانه ها و 
رســتوران هــای شــان و... را از ســایر مناطق 
کشــور تامین می کنند، که فقط کسب درآمدشان 
 از اســتان هرمزگان اســت. تاســف بارتر اینکه 
نیروی انســانی مورد نیازشان را از گذشته تاکنون، 
مدیران غیربومی صنایع از ســایر استان ها تامین 
کرده اند و به همین دلیل هرمزگان همواره باالترین 
نرخ و شمار بیکاران کشور را دارد که جای تاسف 
دارد در استانی که سفره اشتغال برای تمامی ایرانیان 
پهن اســت، اما هرمزگانی ها سهمی از این اشتغال 
ندارند وبایستی به سمت مشــاغل کاذب، قاچاق 
ســوخت وکاال و... بروند و هیچ مسئولی هم خود 
را در این حوزه پاسخگو ندانسته و نمی داند. حتی 
صنعتی مانند فوالد کاوه کیش که زیرمجموعه بنیاد 
مستضعفان است، انتظار می رفت که هم برای قشر 
 مســتضعف و محروم جامعه اشــتغال زایی کنند و
 هم اینکــه از محرومان جامعه در راســتای انجام 
مســئولیت های اجتماعی از ســایر صنایع سبقت 
بگیرند که تاکنون هیچ خبری را در این حوزه منتشر 

نکرده اند.
    صنایع از گذشته عنوان می کردند وبهانه داشتند که 
نیروی انسانی ماهر مورد نیازشان در استان تربیت 
 نشده اند که متاسفانه در این سال ها هم اداره کل آموزش 
فنی وحرفــه ای که همواره مدیــران غیربومی را 
در راس داشته اســت، بجای آموزش های فنی و 
حرفه ای رایــگان به جوانــان هرمزگانی وتامین 
نیروی مــورد نیاز صنایــع ، اقدام بــه واگذاری 
مراکــز و کارگاه های دولتــی به بخش خصوصی 
کردنــد تا جوانان بیــکار وبی پــول از فراگرفتن 
مهارت محروم شــوند و این رونــد همچنان ادامه 
 دارد و علی رغم انعــکاس مکرر این موضوع، اما 
دستگاه های نظارتی و متولیان اشتغال استان سکوت 
پیشــه کردند. از طرفی دیگر کارخانه های سیمان، 
فوالد و... در استان داریم، اما گرانی و کمبود وبازار 
سیاه ســیمان هرازچندگاهی داریم و سیاستگذاری 
مناســبی در این حوزه نیز وجود ندارد. در مناطق 
کوهشاه احمدی و بشاگرد که محروم ترین مناطق 
استان هســتند، اما از آن طرف معادن مختلفی در 
زیرپای ســاکنان وجــود دارد کــه از این ثروت 
خدادادی برای توســعه وعمران آن منطقه و سایر 
 مناطق، اشتغالزایی بیکاران و... استفاده نشده و بدلیل 
کوته بینی هایی که وجود داشته است، حتی برخی 
از معتمدینی که از گذشــته بدنبال مجوز استخراج 

معادن واشتغالزایی در منطقه بودند، 
حمایت  مــورد 

وهمراهی قرار نگرفتند ومردم آن مناطق در رنج بر 
روی گنج زندگی می کنند. 

  صید وصیادی 
  در حوزه صید وصیادی هم به صیادانی که برچسب 
غیرمجاز زده اند، مجوز صیادی داده نشد تا ذخایر 
دریایی حفظ شــود واز آن طرف کشتی های ترال 
اقدام به صید وجاروب کردن دریا کردند و گویا ترال 
 باعث حفظ ذخایر آبزیان می شود و صدمه ای به دریا

  وارد نمــی کند کــه این نوع نگاه به اشــتغالزایی 
 هرمزگانــی ها در حــوزه صید وصیــادی باعث 
می شود، برخی ها بجای صیادی به سمت قاچاق 
و... بروند. چرا بومیان استان نتوانند با مجوز صیادی 

کنند؟
   از طرفی دیگر درحالیکه بندرعباس شهرساحلی 
اســت و انتظار می رود آبزیان در این شهر از سایر 
مناطق کشــور ارزان تر باشــد، اما سال هاست که 
ماهی ومیگو به دلیل گرانی بیش از حد، از ســفره 
بســیاری از مردم استان حذف شــده است. البته 
قاچاق آبزیان به کشــورهای حوزه خلیج فارس 
را بارها رســانه ها منتشــر کرده انــد که در کمی 
ماهی و گرانی آن اثرگذار اســت که در این حوزه 
نیز اقدامی اثرگذار صورت نگرفت. چند سال قبل 
هم به چندین کشــتی صیادی مجوز صید داده شد 
تا صیدشــان را در بازار شیالت بندرعباس عرضه 
کننــد وقیمت ها را متعال کنند که در همان ماه های 
 اول و در چند نوبت که به تعداد انگشتان دست هم 
 نمی رسید ، این طرح عملیاتی شد و بعد مشخص نشد که 
کشتی ها صیدشــان را کجا تخلیه وعرضه کردند. 
در شــهری که دریــا دارد و مــردم نتوانند آبزیان 
بخرنــد وبخورند، جــای تامــل دارد. این دریای 
خــدادادی  که داریم و مســئوالن مختلف و حتی 
 رهبرمعظم انقالب و ریاست جمهور هم که بارها بر 
 اقتصاد دریــا محور تاکیــد فراوان داشــتند، اما 
مسئوالن اســتان برای هرمزگانی ها چندان برای 
اشتغال شان سهمی مناسب ندیده اند. حتی در حوزه 
گردشــگری و تفریحــات و ورزش های دریایی 
نیز از این ظرفیت بخوبی اســتفاده نشده است وبا 
توجه به کمبود اماکن تفریحی در هرمزگان وشــهر 
بندرعباس، می توان با سیاستگذاری مناسب، این 
خالء را از طریق ظرفیــت های دریا برطرف کرد 
وفقط فاضالب را به دریا نریزیم. در قشــم و کیش 
هم که مناطق آزاد وجود دارد، اما بیشــتر بومیان 
در محرومیت بســر می برند که بایســتی در این 
مناطق و جاسک که در حال تبدیل شدن به منطقه 
 ویــژه واقتصادی و قطب صنعتی شــرق هرمزگان 
می باشد، نیز بایستی بگونه ای سیاستگذاری شود 
تا محرومیت از این مناطق رخ بربندد و بومیان نیز 
 از مواهب صنایع و مناطق آزاد و تجاری وصنعتی 

بهره مند شوند.
    اینکــه هرمزگانــی ها در مناطق حاشــیه ای 
شهرها و روســتاها با مشکالت شــدید معیشتی 
مواجه باشــند که بیشترشان حتی سه وعده غذای 
مناسب را در سفره نداشــته باشند وبه سوء تغذیه 
 و انــواع بیماری ها مبتال شــوند و توان پرداخت 
هزینه های ســنگین درمان را نیز نداشته باشند و 
برخی از دانش آمــوزان مجبور به ترک تحصیلی 
شــوند، به هیچ عنوان منطقی و پذیرفتنی نیست و 
نشــانه اجحاف و بی مهری هایی است که در ادوار 
مختلف در حق هرمزگانی ها روا شده است. مردم 
 این استان از کمبودهای مراکز درمانی بشدت رنج  
می برند و کمبــود تخت و تجهیزات درمانی باعث 
اعزام برخی بیماران به خارج از اســتان شده است 
که اگر این صنایع با دهها هزار نیروی انسانی شان 
در حوزه درمانی نیز مشارکت داشتند، استان در این 
وضعیت درمانی قرار نداشت وحتی نیروهای انسانی 
 خودشان از امکانات درمانی مناسب تری بهره مند 
می شــدند و شایســته بود حداقل یک بیمارستان 
تخصصی مجهز در غــرب صنایع برای کارکنان و 
خانواده های پرسنل صنایع در این سال ها احداث 

وتجهیز می شد . 
   زمین هست، الحاق نیست 

   در حوزه مســکن در بندرعباس نیز 
نداریم. علی رغم  مناســبی  شرایط 
اینکه در داخل شــهر و شــمال و 
شــهر  شــرق 

بــرای اجرای طرح  بندرعباس اراضی مناســبی 
نهضت ملی مسکن وجود دارد، اما در سال گذشته 
هیچگونه اراضی را در بندرعباس برای اجرای این 
طرح ملی اختصاص نداند و به متقاضیان مســکن 
 اعالم شــد که مــی توانند در شــهرک علوی در 
 ۵۰ کیلومتــری غــرب بندرعبــاس و در اطراف 
بندر خمیر ثبت نام کنند که با اعتراضات گســترده 
مردم، رسانه ها، نماینده ولی فقیه در استان، برخی 
نمایندگان مجلس وحتی شخص استاندار به مکان 
اجرای این طرح، در سال جاری قرار شد که طرح 
نهضت ملی مسکن در داخل شهر بندرعباس اجرایی 
شود و بعد از نه ماه ونیم تاخیر، ثبت نام از متقاضیان 
مسکن آغاز شــد و بارها اعالم گردید که اراضی 
جدیدی جهت اجرای این طرح به شهر بندرعباس 
الحاق می شــود که تاکنون الحاق بطور کامل انجام 

نشده است. 
درصورتیکه با الحاق اراضی به شهر بندرعباس، حتی 
می توان طرح نهضت ملی مسکن را در بندرعباس 
نیز بصورت ویالیی نیز اجرا کرد و قطعات زمین را به 
مردم واگذار کردتا خودشان مسکن بسازند، اما هنوز 
حتی ســاخت واحدهای آپارتمانی نیز بطور کامل 
اجرایی نشده است. از طرفی دیگر باتوجه به آمار 
زیاد کارگران صنایع، بایستی صنایع نیز در ساخت 
مسکن پرسنل شان مشارکت کنند تا فشار کمتری 
به مردم در حوزه مســکن وارد شــود. مدیرعامل 
 فوالد هرمزگان چند ماه قبل اعالم کرد که اگر زمین

  به این شــرکت واگذار شــود، برای ۴۶۰۰نفر از 
پرسنل شان مســکن می سازند که بایستی متولیان 
مربوطه از چنین طرح هایی اســتقبال کنندکه اگر 
صنایع برای کارگران و کارکنان شان مسکن بسازند، 
قیمت حبابی رهن واجاره و فروش مسکن نیز ازبین 
خواهد رفت و فشار کمتری بر بومیان وارد می شود 
که متاسفانه در این حوزه نیز اقدام مناسبی صورت 

نگرفته است. 
  نگرانی اســتاندار هرمزگان از جذب نیرو به نام 

هرمزگان و به کام استان های دیگر 
   اســتاندار هرمزگان نیز دو هفته قبل در جلســه 
شورای اداری استان با حضور رئیس سازمان امور 
اداری و استخدامی کشــور و احمد مرادی نماینده 
مردم هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی برگزار 
شــد؛ هرمزگان را استانی با کارکرد ملی خواند و با 
اشاره به نقش بنادر استان در توسعه تجارت کشور، 
گفت: حد فاصل بندرشــهید رجایی تا بندر چابهار 
حدود ۱۰۰۰ کیلومتر فاصله است، اما بندرکارآمدی 
در این حوزه وجود نداشت که با چندین ماه تالش 
توانســتیم رویه های گمرکی را در بندر ســیریک 
فعال کنیم. وی نبود نیروی انســانی را عامل اصلی 
اطاله موافقت با استقرار رویه های گمرکی دانست و 
اظهارداشت: این امر باعث شده است که تاکید مقام 
معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل مکران با وجود 
اینکه همه دولت  ها به دنبال توســعه در این منطقه 

بودند برروی زمین بماند. 
اســتاندار هرمزگان با بیان اینکه بندر شهید رجایی 
دارای ۵ الی ۶ میلیارد دالر ارزش است و به عنوان 
یک دارایی ارزنده برای کشــور محسوب می شود، 
افزود: اینکه نتوانیم از ظرفیت دارایی های کشور به 
صورت کامل اســتفاده کنیم و بندرشهید رجایی به 
دلیل نبود نیروی انســانی ۱۲ ساعت فعالیت داشته 

باشد، به نفع کشور نیست.
    از این رو با فشــارهایی که آوردیم، توانســتیم 
فعالیت بندرشــهید رجایــی را در حوزه کاالهای 
اساسی ۲۴ ساعته کنیم، اما محدودیت هایی وجود 

دارد که مانع این امر اســت. به عنوان مثال 
تعیین  ســقف  مدیران  اضافه کاری  برای 
شــده اســت و یک مدیر اگر  از یک 

سقفی به بعد اضافه کاری داشته باشد، 
اضافــه کاری به او تعلــق نمی گیرد.

دوستی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به 
بنادر در حوزه نیروی انسانی، با اشاره 

به رویکرد استانداری هرمزگان در 
به خانه های مردم  اعطای سند 
با مشارکت بخش خصوصی، 

گفــت: پیشــنهاد داریــم 
بــدون اضافه کردن نیروی 
افزایش  با  جدید  انسانی 

انعطاف پذیری در برون سپاری ها، کارکردها را ارتقا 
دهیــم و برای این مهم می تــوان از ظرفیت بخش 
خصوصی، دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پلیس+۱۰ 
استفاده کرد. نماینده عالی دولت در استان هرمزگان 
با اشــاره به تمرکز دولت بــر افزایش تعامالت با 
کشورهای همسایه، تاکید کرد: در حال حاضر ۴ مرز 
 در استان تعریف و مصوب شده است، اما به دلیل اینکه 
نیروی انســانی الزم را نداریــم نمی توانیم از این 
ظرفیت ها اســتفاده کنیم و عمــال زحمات آقای 

رئیس جمهور به هدر رفته است. 
   وی تأکید کرد: ما نگران بکارگیری پرسنل بومی 
نیستیم، بلکه نگرانی ما این است که به نام هرمزگان 
نیروهایی جذب می شــود، اما عایدی برای استان 
ندارند. از سهمیه های مناطق محروم مانند بشاگرد 
اســتفاده می شــود و نیروهایی جذب می شود؛ در 
حالی که این نیروها در بشــاگرد ماندگار نمی شوند 
و به مناطق دیگر منتقل می شوند و عمال این نیروها 
به نام هرمزگان، اما به کام استان های دیگر هستند.

دوستی با اشــاره به فرمان رهبری برای توسعه و 
مسکونی سازی جزایر گفت: در شهرستان بوموسی 
و جزایر سه گانه شاهد اتفاق عجیبی هستیم که ظلم 
آشکار به ساکنین این جزایر است.در جزیره سیری 
شــرکت فالت قاره  ۲هزار نفر نیرو دارد، اما شاید 
یک نفر از آن ها بومی بوموســی اســت، بهانه شان 
نیز این اســت که نیروهای بومی مشکل تردد دارند 
در حالی که ما حاضر هستیم برای نیروهای بومی 

شناور اختصاص دهیم. 
   در حال حاضر حــدود ۱۲ نفر رزومه از جزیره 
بوموسی دارم که در رشته های مهندسی نفت تحصیل 
کرده اند و اگر ما نتوانیم این ها را در شــرکت های 
نفتی مشغول به کار کنیم، جزیره ظرفیت دیگری جز 
صیادی برای اشتغال ندارد.استاندار هرمزگان ادامه 
داد: حقوق فوق العاده کارمندان و معلمان در جزیره 
بوموسی با وجود اینکه ســهم ناچیزی بود نیز در 
دولت قبل حذف شده اســت و این امر ماندگاری 
کارمندان را در این جزیره پایین آورده اســت که 
الزم اســت در این حوزه نیز توجه ویژه ای شــود.
نماینده عالی دولت در اســتان هرمزگان، در بخش 
دیگری از سخنانش عنوان کرد: هرمزگان کلکسیون 
تداخالت ساختاری است، مناطق آزاد، مناطق ویژه 
 اقتصادی نمونه ایــن تداخالت بودند و امروزه این 
موضوع در سواحل مکران نیز در حال وقوع است 
که یک بحران حکمرانی را در این منطقه به وجود 
می آورد و این تداخالت قطعا به استان ضربه خواهد 

زد.
   وی عنوان کرد: فاصله شــرقی ترین نقطه استان 
 تا غربی تریــن نقطه آن بــه انــدازه فاصله بندر 
امام خمینی)ره( تا تهران اســت و خواهش ما این 
است که در اولین گام دو قطب در شرق به مرکزیت 
میناب و غرب به مرکزیت بندرلنگه تعریف شود تا 
خدمات در شرق و غرب استان تقسیم شود و مردم 
الزم نباشــد برای دریافت خدمات به مرکز استان 

مراجعت کنند.
   استاندار هرمزگان، با اشاره به عزم حاکمیت برای 
انتقال دفاتر مرکزی بنگاه هــای اقتصادی به محل 
فعالیتشــان ، تصریح  کرد: وجود مدیر و اســتاندار 
پروازی به هیچ عنوان توجیه منطقی ندارد، حاضر 
هســتیم در جهت تســهیل در انتقال دفاتر مرکزی 
بنگاه ها زمین رایگان در هر جای شهر که بخواهند 
اختصاص دهیم تا این مســئله محقق شود.دوستی 
تاکید کرد: بحث بنگاه های اقتصادی که می گویند ما 
خصوصی هستیم، اما بخش عمده ای سهامدارانشان 
دولتی هســتند نیز از دیگر مشکالت استان است  ؛ 
چرا که هیچ قانونی را در استخدام رعایت نمی کنند. 
به عنوان نمونه یکی از پاالیشگاه های نفتی استان 
۵۰ نفر نیرو استخدام کرده است که آن ها اهل یک 
شهرســتان کوچک هســتند، فقط به این دلیل که 
یکی از مدیران این پاالیشــگاه اهل آن شهرستان 
 اســت.وی خاطرنشان کرد: در توسعه منابع انسانی 
برخی ها گلوگاه های اقتصادی را در دست گرفته اند 
 و با ایــن قبیل کارها پمپــاژ نارضایتی در جامعه 

می  کنند. 
   گاز داریم، اما... 

  در حالی که در هرمزگان پاالیشگاه های نفت 
و گاز هم وجود دارد و گازمان را صادر 

اســتان هم می کنیم، اما نه مردم 
 چندان ونه صنایع از این گاز 

. بهره مند  هستند

از یک طــرف همچنان هرمزگانی هــا مجبورند 
از ســیلندر گاز اســتفاده کنند وهمواره با کمبود و 
بازارســیاه ســیلندرگاز در مناطق مختلف استان 
مواجه هستند و سال هاســت که عزمی برای رفع 
این مشکل بصورت اساسی وجود ندارد واز طرفی 
دیگر هم گازکشــی که در برخــی مناطق صورت 
 گرفته اســت، بدلیل هزینه های باالی انشــعاب و 
لوله کشی به داخل ســاختمان و... ، چندان مورد 
استقبال قرار نگرفته است که حداقل کاری که در این 
حوزه می شد انجام داد، این بود که این طرح را برای 
مردم بصورت رایگان اجرا می کردند ویا اینکه هزینه 
گازکشی و انشعاب و... را بایارانه دولتی و به مرور 
بر روی قبض گاز از مشــترکین دریافت می کردند 
 تا از این طرح اســتقبال می شد و مردم اینقدر فقط 
حفاری های رها شــده خیابان ها و معابر در محل 
اجرای طرح گازکشــی را برای ماه ها شاهد نبودند 
و اذیت نمی شــدند وبه خودروهای شان خسارت 

وارد نمی شد.
  در حــوزه صنایع هم در ســال های اخیر بحث 
استفاده از مازوت بجای گاز در نیروگاه بندرعباس 
به عنــوان چالش زیســت محیطی مطــرح بوده 
است ومســئوالن گاز این چالش را با اختصاص 
 گاز به نیــروگاه برطــرف نکرده انــد و مصداق 
ضرب المثل کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد 
هم نشده ایم وباید بگوییم از کوزه شکسته هم آب 
نمی خوریم. چرا از پاالیشــگاه گاز در اســتان، 
گاز مورد نیاز نیروگاه تامین نمی شــود که مجبور 
 شویم از مازوت استفاده کنیم که فقط آلودگی را به 
 همراه دارد وبه تاسیسات نیروگاه هم ضرر  وزیان وارد و 

هزینه های زیادی صرف تعمیرات و... می شود . 
   افزایش چندبرابری هزینه تعمیرات، با مصرف 

سوخت مایع در نیروگاه بندرعباس
  مدیرعامــل نیروگاه بندرعبــاس از افزایش چند 
برابری تعمیرات واحدهای بخار، با مصرف سوخت 
مایع در این نیروگاه خبر داد. داریوش محمودی با 
تاکید بر اینکه اولویت نیروگاه های حرارتی استفاده 
از گاز طبیعی است، عنوان کرد: سوخت گاز مورد 
نیاز نیروگاه بندرعباس بالغ بر هفت میلیون متر مکعب 
در روز است، که درحال حاضر این سوخت حذف 
شــده و به ناچار برای تولید برق و پایداری شبکه، 
ناگزیر به استفاده از سوخت مایع)نفت کوره( هستیم 
و این امر خســارت جبران ناپذیری را به تجهیزات 
نیروگاه وارد می کند.وی نیروگاه بندرعباس را یکی 
از نیروگاه های مهم کشــور و از ارکان اصلی تولید 
برق پایدار برشمرد و تشریح کرد: احتراق سوخت 
مازوت در نیروگاه، بر تجهیزات نیروگاه، آســیب 
 وارد کرده و باعث تحمیل هزینه اضافی می شــود. 
در اثــر احتراق مازوت عناصــر خورنده بصورت 
اکســیدی درآمده و بر روی سطوح لوله ها رسوب 

می کند.
    انواع ترکیبات ایجادشــونده که نقطه ذوب پایین 
هم دارند، تجهیزات بویلر را در معرض اکسیداسیون 
قرار داده و موجب تشــدید خوردگی است. پس 
از احتــراق مازوت، بر روی مشــعل ها و لوله های 
 بخــار، آلودگی خاکســتری ایجاد شــده و باعث 
کاهش راندمان حرارتــی و خوردگی اجزاء بویلر 

می شود. 
  این خاکستر مانع رسیدن دمای کافی به لوله های 
بخــار و باعث خوردگی تجهیزات بویلر شــده و 
عملیات تعمیرات دوره ای اضافی را برای برداشتن 
این فاز ســخت از روی لوله ها و مشــعل ها به بار 

می آورد.
  مدیرعامل نیروگاه بندرعباس مسائل 
زیســت محیطی را اولویت این واحد 
دانست و عنوان کرد: تمام تالش ما 
این اســت که با بهینه کردن  و بهبود 

عملکرد تجهیزات، از میزان آالیندگی 
نیروگاه بکاهیم و این تنها کاری است 
که می تــوان انجــام داد، زیرا تعیین 

سهمیه گاز فراتر از اختیارات ما و نیاز 
به تصمیمات کشوری دارد.

  به گزارش ایسنا ؛ وی خاطرنشان کرد: 
 هزینه بسیار زیادی برای بهبود عملکرد 
و اقدامــات، در راســتای کاهــش 
آالیندگی صرف شده و در صورت 
اختصاص ســوخت به نیــروگاه از 
هدررفت هزینه های مذکور جلوگیری 

خواهد شد .

شاگرد اولی هرمزگان درفقر، فالکت، بیکاری و گرانی در نعمت صنعت و دریا  

کوزه گران هرمزگان از کوزه شکسته هم آب نمی خورند
         علی زارعی/ دریا

daryaz           @gmail.com1359

استاندار هرمزگان : در توسعه منابع انسانی برخی ها گلوگاه های اقتصادی را در دست گرفته اند و با این قبیل کارها پمپاژ نارضایتی در جامعه می  کنند 

تاسف بارتر اینکه نیروی انسانی 
مــورد نیازشــان را از گذشــته 
غیربومــی  مدیــران  تاکنــون، 
 صنایع از ســایر استان ها تامین
 کــرده انــد و بــه همیــن دلیل 
باالتریــن  همــواره  هرمــزگان 
نرخ و شــمار بیکاران کشــور را 
دارد کــه جــای تاســف دارد در 
 استانی که ســفره اشتغال برای 
تمامــی ایرانیان پهن اســت، اما 
هرمزگانــی هــا ســهمی از ایــن 
اشــتغال ندارنــد وبایســتی به 
ســمت مشــاغل کاذب، قاچــاق 
ســوخت وکاال و... برونــد و هیچ 
مسئولی هم خود را در این حوزه 

پاسخگو ندانسته و نمی داند

در حــوزه صیــد وصیــادی هم به 
صیادانــی کــه برچســب غیرمجاز 
داده  صیــادی  مجــوز  انــد،  زده 
نشــد تا ذخایر دریایی حفظ شــود 
واز آن طــرف کشــتی هــای ترال 
اقــدام به صیــد وجــاروب کردن 
دریــا کردنــد و گویا تــرال باعث 
 حفــظ ذخایــر آبزیــان می شــود و 
 صدمه ای به دریا وارد نمی کند که 
این نــوع نــگاه بــه اشــتغالزایی 
هرمزگانــی هــا در حــوزه صیــد 
وصیادی باعث می شــود، برخی ها 
بجای صیادی به ســمت قاچاق و... 
بروند. چرا بومیان استان نتوانند با 
مجوز صیادی کنند؟ از طرفی دیگر 
درحالیکه بندرعباس شهرساحلی 
اســت و انتظار می رود آبزیان در 
این شــهر از ســایر مناطق کشور 
ارزان تر باشد، اما سال هاست که 
ماهی ومیگو به دلیل گرانی بیش 
از حد، از ســفره بسیاری از مردم 

استان حذف شده است
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