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 گروه خبر // سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: موارد 
مثبت بیماری کرونا در استان زیر ۲ درصد است. 

غالمعلی جاودان در تشــریح این خبر با اشاره به اینکه از اوایل مهر 
فوتی ناشی از کرونا و موارد مثبت بستری هم از ۲۵ آذر در استان ثبت 
نشد، افزود: با توجه به سویه های جدیدی که در کشورهای آسیای 
شرقی مشاهده شده اســت رعایت نکات بهداشتی و واکسیناسیون 

توصیه می شود.   سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: 
 اکنون در همه مراکز جامع سالمت در هرمزگان واکسن کرونا تزریق
می شود.   به گزارش ایسنا؛ جاودان با اشاره به اینکه گروه های سنی 
۵ سال به باال باید پس از ۶ ماه مرحله سوم و چهارم واکسن کرونا را 
تزریق کنند، عنوان کرد: اکنون ۱۲ شهرستان هرمزگان در وضعیت آبی 

کرونایی قرار دارد و فقط شهرستان جاسک در وضعیت زرد است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

موارد مثبت بیماری کرونا هرمزگان زیر ۲ درصد است
  گروه گزارش // درحالیکه اعالم شــده است 
حدود ســه هزار هکتار از استان هرمزگان را 
بافت فرسوده تشکیل می دهد که تقریبا نیمی 
از بافت فرسوده استان در بندرعباس است و 
بافت  حدود نصف جمعیت مرکز اســتان در 
فرسوده و ســکونتگاه های غیررسمی زندگی 
می کنند، اما در یکی دو دهه اخیر اقدام موثری 
برای احیای بافت فرســوده در استان و شهر 

بندرعباس صورت نگرفته است. 
  در دهــه80 و بخصــوص 90 کــه چندین 
زمین لرزه و بارندگی های شدید باعث شد که 
خانه های زیادی در محالت بندرعباس دچار 
خسارت شــوند و سقف و دیوار برخی از آنها 
فروبریزند و همچنان ساکنان زیادی در محالت 
در زیرســقف های لرزان زندگی می کنند که 
هرلحظه امکان فروریزش وجود دارد و مدفون 
شدن ساکنان محالت حاشیه ای و بافت فرسوده 
بندرعباس در زیر آوار در زمین لرزه و بارندگی 
شــدید و... دور از انتظار نیســت و به همین 
دلیل، می طلبد سیاســتگذاری مناسبی برای 
احیای بافت فرسوده و پیشگیری از حوادث و 
خسارات جبران ناپذیر اتخاذ گردد تا از وقوع 
حوادث جبران ناپذیر جلوگیری شود. تخریب 
گسترده ساختمان ها در مناطق سایه خوش و 
فین در زلزله ها نشان داد که بایستی به نوسازی 
واســتاندارد سازی امالک در مناطق روستایی 

هرمزگان نیز بیش از پیش توجه شود. 
  در حــال حاضــر، ســاختمان های ناایمن 
و فرســوده بســیاری، منتظرند تــا یا دچار 
آتش سوزی شــوند یا زلزله و سیلی بیاید و یا 
زمین دچار فرونشســت شود و بعد آوار شوند 
و البته پیش از اینکه هشداری به ساکنان آن ها 
داده شود؛ هرچند در بسیاری از موارد خصوصا 
اگر ســاختمان ها مسکونی باشــند، هیچ راه 
جایگزینی برای داشتن سرپناه پیشنهاد نمی شود 
و به همین دلیل زندگی در این ساختمان ها مثل 
انتظار برای انفجار یک بمب ساعتی می ماند که 
تیک و تاک آن هر لحظه و هر ثانیه در گوش 

شهروندان صدا می کند.
  البتــه در یکی دو ماه اخیر کــه برای مدت 
زیادی صدور ســند امالک در استان متوقف 
شــده بود، مدیرکل راه وشهرســازی استان و 
استاندار هرمزگان اعالم کرده اند که ساکنان این 
مناطق تا پایان ســال فرصت دارند برای اخذ 
سند مالکیت امالک شان که قبل از سال ۱394 
احداث شده اند، اقدام کنند که شهروندان بایستی 
در بندرعباس برای تشــکیل پرونده به دفاتر 
پیشخوان دولت ودر شهرســتان ها به ادارات 
راه و شهرسازی مراجعه کنند. البته اعالم شده 
اســت که تا ۲00 متر با نرخ منطقه ای و بیش 
 از ۲00 متر امالک با نرخ کارشناسی محاسبه 

می شود که انتظار می رود بگونه ای قیمت گذاری 
صورت گیرد تا همه ساکنان محالت بتوانند سند 
امالک شان را دریافت کنند. در برخی محالت 
ماننــد آیت ا... غفاری، طالبند و کوی ملت که 
اراضی متعلق به شــهرداری است، اما قیمت ها 
بسیار باالست و بیشتر ساکنان محروم در این 
ســال ها و تاکنون نتوانســته اند برای امالک 
شان ســند بگیرند. از طرفی دیگر روز به روز 
این خانه ها فرســوده تر شده و ممکن است بر 
سر ساکنان آوار شــوند. شهرداری بندرعباس 
و شــورای شــهر  نباید به این مناطق با دید 
اقتصادی بنگرد تا شــهرداری بتواند از سنددار 
شدن امالک ساکنان این محالت به سود برسد 
که نتیجه اش این شده است که در این سال ها 
بیشتر ساکنان نتوانســته اند برای امالک شان 
سند بگیرند و این امالک که به مثابه بمب های 
ساعتی فرســوده هســتند، امنیت و آرامش 
و آســایش ســاکنان را تهدید می کند. بارها 
گزارش هایی را از  محالت حاشیه ای و بافت 
فرسوده بندرعباس منتشر کرده ایم که سقف و یا 
دیوار خانه هایی در این محالت فروریخته اند و 
ساکنان دعا می کنند باران نبارد که بارش باران 
باعث می شود ســقف خانه های شان آبکش 
شــده و احتمال فروریختن سقف این امالک 
افزایش می یابــد و در برخی از این محالت، 

 ســاکنان زمانی که باران می بــارد، در کوچه 
می مانند و شــب با بچه های کوچک شان در 
کوچه می خوابند که در زمان تهیه گزارش در 
محالت، بارها این موضوع را برخی ســاکنان 
عنوان می کردند. در واقع باید بسته های تشویقی 
را شورای شهر و شهرداری و دستگاه های دولتی 
برای احیای امالک فرســوده به ساکنان ارائه 
دهند، نه اینکه شرایط را بگونه ای سخت کنند 
که ساکنان نتوانند سند امالک شان را بگیرند و یا 
برای احیای امالک فرسوده شان اقدام کنند و هر 
روز بیم این را داشته باشند که خانه شان تخریب 

شود و در زیر آوار مدفون شوند. 
  مســئوالن بایســتی این موضوع را مدنظر 
قراردهند که با تســهیل در روند سنددار شدن 
امــالک در این مناطــق، برخی از ســاکنان 
بطور حتم خواهند توانســت امالک شان را با 
استفاده از تســهیالت نوسازی، احیا کنند و از 
آوارشدن شان جلوگیری کنند و ساختمان های 
ایمن و استاندارد را احداث کنند و با عقب نشینی 
برخی از ســاختمان ها در زمان بازســازی و 
نوسازی، بازگشایی معابر نیز تسهیل و تسریع 
خواهد شد و می توان امیدوار بود در آینده ای 
نزدیک میزان خدمات رســانی و امنیت در این 

مناطق افزایش یابد. 
   از طرفی دیگر دستگاه های دولتی، شهرداری، 

نهادهای انقالبی و خیرین ضرورت دارد به یاری 
خانواده های محرومی بشتابند که توان نوسازی 
امالک فرســوده شــان را ندارند تــا از خطر 
مدفون شــدن در زیرآوار امالک فرسوده شان 
در امان بماننــد. در برخی محالت گالیه هایی 
وجود دارد که برخی نهادها بازســازی برخی 
از خانــه هــای محرومان را شــروع کرده و 
رها نموده اند یا بازســازی به کندی صورت 
می گیــرد که باعث آوارگی ســاکنان محروم 
شــده اســت که در این حوزه نیز بایســتی 
 بگونه ای عمل کرد تا بازســازی ها بافوریت

 انجام شود. 
  نباید مســئوالن منتظر بمانند تا اتفاقی بیفتد 
و برخی خســارت ببینند ویا جان شان را از 
دست دهند وآن زمان بخواهند تصمیمی بگیرند 
که زود دیر می شــود. بایستی برای نوسازی 
امالک در مناطق شهری و روستایی تصمیمات 
مناسبی اتخاذ گردد تا در کمترین زمان ممکن، 
امالک  نوسازی شوند.  ساختمان های فرسوده 
فرســوده به عنوان بمب های ساعتی فرسوده، 
ساکنان را تهدید می کند که برای خنثی سازی 
این بمب ها، بایســتی برای نوســازی شــان 
برنامه ریزی شود و روند صدور سند امالک در 

محالت را نیز تسهیل کرد.

 امالک فرسوده به عنوان بمب های ساعتی فرسوده، ساکنان را تهدید می کند که برای خنثی سازی
 این بمب ها، بایستی برای نوسازی شان برنامه ریزی شود و روند صدور سند امالک

 در محالت را نیز تسهیل کرد

بمب های ساعتی فرسوده در هرمزگان

  گروه خبر // مدیرعامل نیروگاه بندرعباس 
از ساخت داکت کراس آور هوای گرم واحد 
یک بخار در این نیروگاه توسط کارکنان اداره 

کارگاه های عمومی خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا، داریوش محمودی 
عنــوان کرد: با توجه به خرابی اکسپنشــن 
شــماره GA7 مربوط به داکت کراس آور 
هوای گرم واحد یک، که مشکالتی همچون 
کاهش جریان هوای ورودی به مشــعل ها، 
احتراق ناقص و افت راندمان بویلر را در پی 
داشت  و از آنجایی که وضعیت داکت هوا و 
نشــتی ها و کاهش جریان هوای احتراق در 
طی ســال های اخیر بسیار مورد توجه قرار 
گرفته بود، نیاز به بازرسی این قسمت جهت 
انجام تعمیرات و رفع مشــکالت همیشگی، 

ضروری به نظر می رسید.
  مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود:  پس 
از انجام بازرسی فیزیکی از تجهیز مذکور و 
مشــاهده خوردگی شدید در این اکسپنشن، 

که منجر به پارگی شــده بود، پس از انجام 
بازدیدهای الزم، عالوه بر تعویض اکسپنشن 
معیوب، بخشی از داکت ورودی و خروجی 
اکسپنشن نیز که حجم بیشتری از کار را در بر 

می گرفت، برای اولین بار تعمیر شد.
  محمودی خاطرنشــان کــرد: باتوجه به 
اینکه داکت و اکسپنشــن مورد نظر در طبقه 
۶ ساختمان بویلر و در ارتفاع 3۵ متری از 
سطح زمین قرار دارد، مونتاژ و ساخت آن در 
محل نصب، نیازمند فضای کافی و در اختیار 
داشتن ابزارآالت الزم از قبیل جرثقیل و ... 
اســت، از این رو کار ساخت و آماده سازی 
داکت مورد نظر در فضــای داخلی کارگاه 
جوش کاری انجام و پس از آماده شــدن آن، 
اکسپنشن تعویضی نیز در همین مکان بر روی 

داکت مذکور مونتاژ و جوش کاری شد. 
  مدیرعامل نیروگاه بندرعباس اضافه کرد: در 
ساخت این داکت که به صورت ۲ تکه ساخته 

شده، ۲30 نفر ساعت مشارکت داشتند.

  الزم به ذکر اســت، مونتاژ و جوش کاری 
زیرسازی های مورد نیاز، جهت نصب عایق 
از دیگر فعالیت های انجام شــده در کارگاه 
جوش کاری برای تکمیل فرآیند ساخت بود، 
که پس از پایان مرحله ســاخت، مجموعه 
مذکور به محل نصــب انتقال  و کار مونتاژ 
و جوش کاری آن بــه داکت های قدیمی و 
نیز نصب ساپورت های نگه دارنده آن در دو 

طرف داکت باموفقیت به اتمام رسید.
  محمودی در پایان تصریح کرد: ساخت و 
نصب داکت کراس آور هوای گرم واحد یک 
بخار در روند تولید و افزایش راندمان نقش 

بسزایی دارد.

ساخت داکت کراس آور هوای گرم 
واحد یک بخار در نیروگاه بندرعباس

علی زارعی/دریا
daryaz           @gmail.com1359



پذیرش دانشجوی جدید
 در دانشگاه علمی کاربردی هرمزگان

  گــروه خبر // رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی اســتان 
هرمزگان گفت: پذیرش دانشــجوی جدید برای بهمن ماه۱40۱ در 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی از 4 دی ماه آغاز شده است. دکتر 
محمود صباحی زاده درخصوص پذیرش بهمن ماه ســال ۱40۱ و 
فعالیت های این دانشگاه در ترم جدید، افزود: پذیرش دوره کاردانی 
از ۷ دی مــاه آغاز و تا ۱۷ دی ماه ادامــه دارد. همچنین پذیرش 
 دوره کارشناســی از چهارم تا چهاردهم دی ماه انجام خواهد شد. 
وی ادامه داد: در بهمن ماه ســال ۱40۱، ۱39 کد رشــته محل را 
خواهیم داشــت که از این تعداد 83 کدرشته محل در مقطع کاردانی 
و ۵۶ کدرشــته محل در مقطع کارشناسی است که همه حوزه ها از 
جمله صنعت، کشــاورزی، خدمات، مدیریــت و فرهنگ و هنر را 
در بــر خواهد گرفت. صباحی زاده با بیــان اینکه ظرفیت ما برای 
پذیرش در تــرم جاری تعداد  ۱0 هزار نفــر خواهد بود، تصریح 
کرد: رشد ۲0 درصدی اشــتغال پذیری دانشجویان نسبت به سال 
گذشــته بیانگر روشن رســالت این دانشــگاه دراجرای ماموریت 
خود اســت. وی گفت: بیش از ۷0 درصد از فارغ التحصیالن این 
دانشــگاه نیز وارد بازار کار شــده اند. رئیس دانشگاه جامع علمی 
کاربردی در ادامه از این  دانشــگاه به عنوان دانشــگاه پدر یاد کرد 
و افزود: در اســتان هرمــزگان در حال حاضــر دارای ۱0 مرکز 
آموزش علمــی کاربردی فعال داریم که ۵مرکز بصورت متمرکز در 
بندرعباس و ۵مرکز در دیگر شهرســتانهای استان به فعالیت خود 
ادامه می دهند. به گزارش ایســنا؛ صباحی زاده در پایان گفت: این 
 دانشــگاه هم اکنون با بیش از ۵ هزار دانشجو در استان مشغول به

 فعالیت است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان:
جابجایی کانتینر در بندر شهید رجایی 

به یک و نیم میلیون کانتینر رسید
  گروه خبر// مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، میزان تخلیه 
و بارگیــری کانتینر در بزرگترین بندر کانتینری ایران را یک میلیون 
و 48۲ هــزار و TEU ۶3۷ )کانتینر ۲0 فوت( در 9 ماهه امســال 
اعالم کرد. حســین عباس نژاد در تشــریح عملکرد 9 ماهه بخش 
کانتینری بندر شــهید رجایی گفت: در این دوره زمانی، در مجموع 
رقمی بالغ بر یک میلیون و 48۲هزارو TEU ۶3۷ کانتینر تخلیه و 
بارگیری شــده است. وی ادامه داد: همچنین از مجموع یک میلیون 
و ۱۷۶ هزار و TEU ۱۱۱ کانتینر پر تخلیه و بارگیری شــده، ۲۱۶ 
 هــزار و TEU ۵۲۱ مربوط به محموله های ترانزیتی بوده اســت. 
 بــه گفتــه مدیر منطقــه ویــژه اقتصادی بنــدر شــهید رجایی،

 ۲۱9 هــزار و TEU ۵۷3 کانتینــر نیز از ابتدای ســال جاری تا 
پایان آذرماه از طریق بزرگترین بندر کانیتنری ایران به ســایر بنادر 
منطقه ترانشــیپ شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱4 درصد 
افزایش به ثبت رسیده اســت. عباس نژاد میزان جابه جایی کانتینر 
حامل کاالهای صادراتی در ایــن بازه زمانی را ۲۷8 هزار و 44۶ 
TEU کانتینر اعالم کرد و افزود: در این مدت نیز 4۶۱ هزار و ۵۷۱ 
TEU کانتینر وارد بندر شــهید رجایی شده است. به گزارش ایرنا، 
وی بــا بیان اینکه میزان ترانزیت کانتینری در بندر شــهید رجایی 
 در 9 ماهه امسال در مقایســه با مدت مشابه سال قبل پنج درصد

 افزایش پیدا کــرده، گفت: در این بازه زمانــی ترانزیت کانتینری 
 برنامه هــای دریایــی بــه ۲۱۶ هــزار و TEU ۵۲۱ کانتینــر

 رسیده است.

خبر
چهارشنبه  7 دی 1401

4 جمادی الثانی 1444

سال بیست و دوم شماره 4064

   

   این روزها و همزمان با ایام فاطمیه که هرمزگانی ها 
میزبان پنج شهید گمنام و خوش نام دفاع مقدس هستند، 
حال وهوای استان نیز تغییر کرده است. شهدای گمنامی 
که این روزها وارد کشورعزیزمان ایران شده اند و مردم 
در شهرهای مختلف به استقبال شان رفته اند، پیامی برای 
همگان دارند و مهمترین پیام شــان شاید این باشد که 
کشــورمان و عزت و اقتدار ایران عزیز را مدیون خون 
شــهدا هستیم و یادمان نرود که شهدا جان شان را دادند 
تا یک وجب از خاک کشــورمان نرود و کشورمان امن 
بماند. متاســفانه برخی ها گویا فرامــوش کرده اند که 
امنیت و اقتدار این کشــور را مرهون حدود 300 هزار 
شهید از انقالب، دفاع مقدس تاکنون هستیم و راه شهدا 
همچنان ادامه دارد. شــهدای مــان همچنین بر حجاب 
تاکید فراوان داشــته اند و برخی امروز مروج بی حجابی 
هســتند که خارج از خط شهدا هســتند. مسئوالن هم 
بایســتی آرمان های شهدا را فراموش نکنند و رهرو راه 
شــهدای عزیز باشند که متاسفانه در برخی ادوار برخی 
ها بیشــتر خارج از مسیر شهدا رفته اند. اگر مشکالتی 
در جامعه وجود دارد، به این دلیل اســت که دولتمردانی 
بوده اند که برخالف آرمان های شهدا گام برداشته اند و 
جهادی عمل نکرده اند و به همین دلیل مشکالت مردم 
افزایش یافته است. شهدا آمده اند تا به همه بگویند قول 
و قرارمان این نبود که آرمان های شــان فراموش شود. 
آنهایی که بدنبال بی حجابی هســتند که برخالف مسیر 
شهدا حرکت می کنند را بایستی متذکر شد که این کشور 
به آسانی به اینجا نرسیده است که آن ها بخواهند مروج 
فرهنگ غرب و بی حجابی باشــند و نباید به سادگی 
از کنار این موضوع گذشــت و متولیان مربوطه بایستی 
اقدامات الزم را انجــام دهند تا از ترویج بی حجابی و 
بی بندوباری جلوگیری شــود و بــا مروجان این پدیده 
مذموم برخورد قاطع صورت گیرد. از طرفی بایســتی 
با کســانی که به دنبال ناراضی تراشی هستند و عملکرد 
مناسبی را در حوزه های مختلف ندارند، برخورد قانونی 
صورت گیرد. چرا همچنان مشکالت اقتصادی، اشتغال، 
مســکن و... درحال افزایش است و برخی از مسئوالن 
همراهــی الزم را برای رفع مشــکالت ندارند و باعث 
ناامیدی مردم شده اند. آیا مشکالت را نمی شود حل کرد 
یا برخی نمی خواهند مشکالت حل شود؟ چرا برخی ها 
با برنامه های دولت و رئیس جمهور مردمی همراهی الزم 
را ندارند و اقدام به کارشکنی می کنند؟ یکسال است که 
رئیس جمهور اعالم کرده اســت دستگاه های مختلف 
زمین های مازادشــان را در اختیار راه و شهرســازی 
جهت اجرای طرح جهش تولید مســکن قرار دهند و 
بیشتر دستگاه ها همراهی الزم را ندارند. قرار می شود 
خودرو وارد شود و مردم منتظر ارزانی خودرو با واردات 
هستند که به یکباره سناریوی افزایش قیمت خودرو پیاده 
می شــود. هرمزگان که پایتخت تجارت کشور است و 
بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک در این استان فعال 
هستند و انتظار می رود مقام نخست اشتغال و رفاه کشور 
را داشــته باشد، اما مقام نخست بیکاری، فقر و فالکت و 
محرومیت را دارد. موارد اینچنینی نشان می دهد برخی ها 
همچنان می خواهند بگونه ای عمل کنند تا مشکالت مردم 
حل نشود و خواسته های بحق مردم محقق نگردد و مردم 
همچنان ناراصی بمانند. بایستی با مسببان این وضعیت 
برخورد شود و اغماض و چشم پوشی نشود که این افراد 
برخالف آرمان های شهدا در همه حوزه ها عمل می کنند.
   علی زارعی

سرمقاله
استان مان بوی شهدا گرفته است

 گروه خبر // معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
از  گیری  بهــره  گفت:  هرمزگان،  اســتانداری 
توسعه  موانع  از  بســیاری  ظرفیت های مردمی 

کشور را مرتفع می کند.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ دکتر احسان کامرانی 
در جلســه شورای توسعه تشــکل های استان 
باحضور ویدئو کنفرانســی فرمانــداران و دکتر 
رادان معاون تشکل های سازمان امور اجتماعی 
کشور با اشاره به اهمیت تشکل ها و سازمان های 
مردم نهــاد، عنوان کرد: تشــکل های اجتماعی 
به عنوان یک ظرفیت مهم می توانند پل ارتباطی 

مهمی بین مردم و حکمرانان باشند.
  وی افزود: تشکل های اجتماعی و سازمان های 
مــردم نهاد در دولت جایگاه ویــژه ای دارند و 

ریاســت جمهور بر بهره گیری از ظرفیت های 
مردمی برای پیشبرد امور کشور تاکید دارد.معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
خاطرنشان کرد: با توجه به نقش مهم تشکل های 
اجتماعی اعم از سمن ها و گروههای جهادی در 

رفع موانع توســعه کشور تقویت این استعداد در 
استان هرمزگان با جدیت دنبال شود.

  کامرانی گفت: مشــارکت هــای اجتماعی در 
بخش های مختلف در جامعه نهادینه شود و در 
تحقق این مهم تشکل های اجتماعی نقش بسزایی 

دارنــد. وی در همین خصــوص، گفت: نقش، 
جایگاه و ماموریت های  تشکل های اجتماعی 
در جامعه نهادینه گردد تا مردم بیش از پیش با 

این ظرفیت آشنا شوند.
  معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان تصریح کرد: تشــکل های اجتماعی 
 در چهارچوب ماموریت هــای محوله امور را 
به پیش ببرند و شبکه ســازی در این بخش از 
اهمیت بسزایی برخوردار است. کامرانی افزود: 
عملکرد و اقدامات تشــکل های اجتماعی در 
بخش های مختلف اطالع رســانی شود تا مردم 
بیش از پیش با فعالیت های سمن ها و گروه های 

جهادی فعال در این حوزه آشنا شوند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد 

لزوم نهادینه کردن فرهنگ بهره گیری از مشارکت مردمی در جامعه

  گروه خبر // شهردار بندرعباس گفت: پل پیامبر 
اعظم )ص( بلوار شــهید رجایی بندرعباس ۳۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
 مهدی نوبانی افزود: توســعه زیر ساخت های 
شهری و خدمات رسانی بهینه به شهروندان یکی 
از مهمترین شــاخصه های ارتقاء کیفیت زندگی 
شهری است.وی گفت: احداث این پل در کاهش 

بار ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور در شهر 
نقش بسزایی دارد.

  نوبانــی افزود: پل پیامبر اعظــم )ص(، بلوار 
شهیدرجایی را به آزاد راه شهید رجایی متصل 
می کند که نقش مهمــی در کاهش بار ترافیکی 
سنگین بلوار های منتهی به غرب شهر بندرعباس 
دارد و تردد کارکنــان صنایع غرب بندرعباس 

تسهیل می شود.
  شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه اجرای این 
پروژه ۱8 ماه به طول می انجامد، گفت: این سازه 
دارای ۱۲ دهنه و حجم بتن ریزی 9 هزار و 800 
متر مکعب و ۲۵۲ تن آهن آالت برای ساخت 

این پل استفاده می شود. 
  بــه گزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکز 

خلیج فارس، نوبانی گفت: اعتبار این پروژه ۱۱0 
میلیارد تومان است و تاکنون 30 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
  وی گفــت: بــا همراهی و همــکاری دیگر 
دستگاه ها و سازمان های مربوطه می توان شاهد 
 عمران، آبادانی و پیشــرفت شــهر بندرعباس

 باشیم.

پیشرفت ۳۰ درصدی پل پیامبر اعظم )ص( بندرعباس

پشت پرده سیاست 

 
صدر : عربستان برای مذاکرات با ایران، منتظر نتیجه انتخابات آمریکاست

سید محمد صدر، تحلیل گر و دیپلمات سابق کشورمان  معتقد است که ایران روابط 
بین المللی خود را به دو کشــور چین و روســیه محدود کرده است در حالی که 
رفتارهای این دو کشور نشان می دهد نه تنها چندان متحد استراتژیک ایران نیستند 
بلکه به فکر تأمین منافع خود هستند. در ادامه گزیده ای از سخنان این عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام  را به گزارش شفقنا می خوانید:*منافع ملی ایران حکم 
می کند که با تمام کشورهای جهان به جز اسرائیل که آن را به رسمیت نمی شناسیم 
و آمریکا که ویژگی خاص خود را دارد، ارتباط داشــته باشیم. اگر ما رابطه خود 
را به دو تا ســه کشــور محدود کنیم در حقیقت خود را به طور غیرمستقیم به این 
کشورها وابسته کردیم چرا که آن ها وقتی ببینند کشوری منزوی است، به این نتیجه 
می رسند که این کشور مجبور است با آن ها رابطه خوبی داشته باشد و شرایط حکم 
می کند که به سوی این کشورها گرایش داشته باشد.*در دنیا، کشوری که با اکثریت 
کشورها مخصوصًا کشورهای مهم و تأثیرگذار رابطه داشته باشد، منزوی نیست و 
از این جهت می تواند قدرت مانور سیاســی خیلی زیادی در سیاست خارجی و 
روابط بین الملل داشته باشد. از سوی دیگر اگر رابطه گسترده ای با کشورها نداشته 
باشید اصاًل قدرت مانور و بازی کردن با سیاست خارجی حاصل نمی شود و این 
نکته ای است که متأسفانه اکنون به آن گرفتار هستیم و به گونه ای در حال حرکت 
هستیم که تا حدودی حالت انزوا پیدا می کنیم و اگر این سیاست ها اصالح نشود، 
ممکن است که این انزوا افزایش یابد.*احیای برجام و عضویت در اف ای تی اف 
)FATF( عالوه بر این که روابط خارجی اقتصادی را تأمین می کند، امکان ورود 
به جامعه بین الملل و فعال شــدن در سیاست خارجی را نیز فراهم می آورد و در 
این صورت می توانیم با کشورهای مختلف رابطه داشته باشیم.* در شرایط فعلی، 
عربستان منتظر انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکاست. عربستانی ها آرزو 
می کنند که جمهوری خواهان در آمریکا بر سر قدرت بیایند و ترامپ یا شخصی مثل 
ترامپ بر مسند ریاست جمهوری بنشیند که در آن زمان به صورت جدی مواضع 
خود در مقابل ایران را اعالم می کنند.*روسیه با اقدامات اخیر خود مخصوصًا در 
قضایای اوکراین و بحث پهپادها ضربه بســیار مهلکی به موقعیت بین المللی ایران 
زد و باعث شده که روز به روز تحریم ها علیه ایران افزایش پیدا کند این در حالی 
است که روسیه به لحاظ اقتصادی به هیچ وجه توان جبران این تحریم ها علیه ایران 
را ندارد.*در شرایط فعلی کشور نیز »گفت وگو« بهترین راه حل است. باید با افراد 
و گروه های مختلف و شــخصیت های تأثیرگذار و حتی شخصیت های هنری، 
ورزشی، دانشــگاهی و همچنین با زنان، دانشجویان و جوانان صحبت کنیم و در 
جهت خواسته ها و مطالبات آن ها عمل کنیم. صد در صد خواسته های معترضان 
غیرعملی نیست و می توانیم به مرور زمان برخی از این خواسته ها را عملی کنیم تا 

مقداری عقده زدایی شود و به سمتی برویم که یک کشور آرام داشته باشیم.
برگزاری مراسم ملی بزرگداشت شهید سلیمانی در ۱۳ دی ماه

حمیدرضا مقدم فر دبیر ســتاد مردمی سومین سالگرد بزرگداشت شهید قاسم 
سلیمانی از برگزاری این مراســم در روز ۱3 دی ماه از ساعت ۱4 با حضور 
مردم و سخنرانی یکی از مسئوالن عالی کشور در مصالی تهران خبر داد.  وی 
با اعالم این خبر افزود: » اجتماع بزرگ فرهنگیان در حرم امام راحل و اجتماع 
»دختران حاج قاسم« در ورزشگاه۱۲ هزار نفری برگزار می شود. وی ادامه داد: 
»حاج قاسم همیشه زنده است و امتداد داشته و خواهد داشت. او قهرمان ملی 
و جهان اسالم است. امروز ما به حاج قاسم مانند گذشته نیاز داریم، چراکه نماد 
هویت ایرانی و اســالمی است.« دبیر ستاد مردمی بزرگداشت سالگرد شهادت 
سردار ســلیمانی ادامه داد: »شعار سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی با توجه به پیشنهاد مردم »جان  فدا« نام گرفت.« /فارس

 واکنش سرلشکر باقری به ادعای حضور پهپادهای ایران در جنگ اوکراین
 رئیس ستادکل نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران  درباره توان پهپادی کشور 
و تأثیرگذاری آن در منطقه، اظهار کرد: »جمهوری اســالمی ایران یکی از پنج 
قدرت پهپادی جهان محسوب می شود و این مهم حاصل 3۷ سال تجربه از اوایل 
دوران دفاع مقدس تاکنون اســت. سرلشکر باقری افزود: در این حوزه نیرو های 
مسلح با اتکا به ظرفیت های داخل کشور و بهره گیری از تجربیات عملیاتی خود 
و همکاری و تعامل با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان توانستند 
قدرت پهپادی کشور را ارتقا و توسعه دهند.«  وی با اشاره به این که توان پهپادی 
نیرو های مسلح در بیش از ۱۵ رشته عملیاتی تثبیت شده است، گفت:» سامانه های 
پهپــادی ما از جهت دقت، ماندگاری و مداومت عملیاتی و اجرای مأموریت در 
سطح باالی جهانی قرار دارند و مأموریت های متنوعی را انجام می دهند.«  رئیس 
ستادکل نیرو های مسلح تصریح کرد: »جوسازی امروز دنیای استکبار در حوزه 
استفاده از پهپاد های ایرانی در جنگ اوکراین، بخشی از جنگ روانی دشمن است 
و جدای از این که بسیاری از این مطالب ممکن است دروغ باشد، اما به واقع نشان 
از اثربخشی و اهمیت و رتبه باالی جمهوری اسالمی در حوزه پهپاد است.« / مهر 

اظهارات تامل برانگیز سفیر چین: صبور باشید 
موانع بیرونی برای توســعه همکاری های ایران و چین وجود دارد.بی تردید سفر 
رئیس جمهور چین به ریاض و امضای تفاهم نامه ضد ایرانی با سعودی؛ رویکرد 
تهران به پکن  را تحت الشعاع خود قرار داد و در این میان هر چند معاون نخست 
وزیر چین در یک دلجویی چینی به تهران ســفر کــرد اما اظهارات اخیر خرازی  
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشور مبنی بر این که » چین خطای خود 
را جبران کند«  نشــان داد که اقدام غیر متعارف پکن، همکاری ایران و چین را با 
یک چالش جدی همراه کرده و حساسیت ها همچنان باقی است. به خصوص این 
که هنوز از قرارداد همکاری  ۲۵ساله دو کشور آبی گرم نشده و گمانه ها بر چین 
که حاالحاالها ریسک سرمایه گذاری در تهران را به جان نمی خرد، تقویت شده 
اســت. گمانه ای که چانگ هوا سفیر چین در گفت و گوی اخیر خود با پرس تی 
وی به نوعی بر آن مهر تایید زد و به نوعی از »موانع بیرونی پیش روی روابط دو 
کشــور « سخن گفت و گرم شدن روابط را به آینده حواله داد! او در این مصاحبه  
اگرچه از گسترش همکاری های بین دو کشور سخن گفت اما تاکید کرد که  حاال 
حاال ها  قرار نیســت میوه این همکاری چیده شود :» چین و ایران باید در تمامی 
سطوح روابط دوستانه و خوب خود را ارتقا دهند. فراموش نکنیم که چین و ایران 
منافع مشترک زیادی دارند. توافق مشارکت راهبردی میان دو طرف نیز وارد مرحله 
اجرایی شده است. ما خواهان پیشرفت بیشتر در قالب توافق مذکور هستیم. به نظر 
من در سال آینده شاهد پررنگ شدن بیش از پیش دستاوردهای توسعه همکاری ها 
میان ایران و چین خواهیم بود و سطح همکاری ها میان تهران و پکن ارتقای جدی 
پیدا می کند. البته که موانع بیرونی نیز برای توسعه همکاری های ایران و چین وجود 
دارند که در نوع خود سرعت توسعه روابط را از سطح مورد انتظار پایین تر آورده 
و می آورند. با این حال، هم چین و هم ایران برای تعمیق هر چه بیشــتر روابط و 
برداشــِت محصول و ثمره این رابطه باید صبورتر باشــند.« او البته درباره تشدید 
رایزنی های دو کشور ابراز امیدواری کرد و در بخش دیگری از سخنان خود افزود: 
» خوشبختانه در ماه های اخیر شاهد تشدید رایزنی های مقام های ایرانی و چینی به 
ویژه در سطح رؤسای جمهور دو کشور بوده ایم که این نکته بسیار مثبتی است. هم 
رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و هم رئیس جمهور چین شی  جین پینگ بر این 
نکته تاکید کرده اند که روابط دو کشور را از منظری راهبردی و بلندمدت ارزیابی 
می کنند. چین خواســتار توسعه همکاری ها با ایران در ابعاد مختلف و به ویژه در 
چهارچوب مقابله با یک جانبه گرایی غرب و حمایت از چند جانبه گرایی است.« 

تازه های مطبوعات
فرهیختــگان - این روزنامه با تیتر » ثم مــاذا« در انتقاد از مخالفان رفع تحریم ها 
نوشت : اگرچه باید توقع داشت وزارت خارجه در مقابل اظهارات ضد ایرانی و علنی 
مقامات غربی واکنش محکمی نشان دهد و حداقل با رویکرد لبخند به استقبال مذاکره 
نرود اما در سوی مقابل باید توجه داشت که راه مواجهه با غرب بستن میز مذاکره و 
خود تحریمی نیست و نباید توقع داشت ایران سیاست ارتباط با دنیا را کنار بگذارد و 

درهای کشور را از داخل قفل بزند. 
کیهان- غرب گراها نمی خواهند موفقیت دولت رئیســی را ببینند. تنها در طول سه 
ماه گذشــته کشورمان شاهد رونمایی از دســتاوردهای شگفت انگیز متخصصان و 

دانشمندان ایرانی آن هم در شرایط تحریم بود.
دنیای اقتصاد - با توجه به نقش کلیدی آلمان و فرانســه در اتحادیه اروپا به ویژه از 
لحاظ اقتصادی و سیاســی، الگوی رفتاری در حال ظهور از این دو قدرت می تواند 
تسری بخش به دیگر دولت های عضو اتحادیه شود. به گفته بهزاد احمدی پژوهشگر 
ارشد مســائل اروپا؛رفتار اروپا در حال نزدیک شدن و شبیه شدن به آمریکاست. 
اگر اقدام اساسی برای مدیریت آن صورت نگیرد، این مسیر می تواند بدتر هم شود. 

انعکاس
تابناک خبرداد: با رای هیئت وزیران، محمد کرمی به عنوان استاندار جدید سیستان 
و بلوچستان انتخاب شد.او پیش از این فرماندهی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه 

جنوب شرق کشور را به عهده داشت.
آفتاب  نیوز نوشت : جالل رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، درباره 
این که ابراهیم عزیزی به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور تعیین شــده است، 
تصریح کرد: حضور ابراهیم عزیزی در دولت لغو و منتفی شد. بنده درباره علت منتفی 
شــدن این قضیه اطالعی ندارم .او تاکید کرد: شنیده ها حاکی از این است که ابراهیم 
عزیزی درخواست خود را برای حضور در پُست معاون پارلمانی رئیس جمهور پس 

گرفته است.
عصرایران نوشت:  چون احیای برجام یکی از مهم ترین امیدها برای پایین آمدن قیمت 
دالر است، روزنامه دولت فعلی که منتقد برجام بود دیگر مثل گذشته این واژه را مکروه 
 نمی داند.  پایین آوردن قیمت دالر مهم تر اســت از کراهت برجام نزد آنان. از این رو 

صاف و روشن تیتر می زند : برجام ونه رفع تحریم ها یا خنثی سازی و مانند آن.
سیتنا مدعی شد: حسین جاللی، نماینده رفسنجان در مجلس گفت:اغتشاشاتی که در 
کشور رخ داد که منشأ آن هم چهار سکوی خارجی اینستاگرام، تلگرام، واتس اپ و 
توئیتر بود، باعث مسدود شدن این سکو ها شد و به دنبال آن سکو هایی با ساختاری 
شبیه سکو های خارجی در داخل کشور ایجاد شد و به همین دلیل بسیاری از کاربران 
به پیام رســان های داخلی مهاجرت کردند و حدود ۷0 درصد از کســب وکار ها و 

کاربران به این پیام رسان های داخلی روی آوردند.
انصاف نیوز مدعی شــد: تحرک احزاب و سازمان های سیاسی اصولگرا، چهره های 
مطرح این جریان، قطب های قدرت درون دولت و برخی اعضای مجلس انقالبی برای 
ورود خود یا چهره های مورد اعتمادشان به هیئت دولت، احتمال تغییر در کابینه را 
افزایش داده است. بر اساس خبرهای دریافتی انصاف نیوز، در ساختمان های ستادی 
دو وزارتخانه نفت و آموزش وپرورش، شــایعات زیادی درباره رفتن قریب الوقوع 
وزیر بر سر زبان هاست. جواد اوجی، وزیر نفت، چند روزی به دلیل کسالت در محل 
کار حاضر نشــده بود.در وزارت آموزش و پرورش هم گفته می شود یوسف نوری 
می خواهد بخت خود را برای ورود به پارلمان بیازماید و در حال انتصاب چهره هایی 
از منطقه مد نظرش برای تضمین رای آوری در انتخابات ســال آینده مجلس است. 
تغییر در هلدینگ انرژی ســپهر و فشار بر صندوق ذخیره فرهنگیان برای گماردن 

برخی افراد در پست های مدیریتی در همین زمینه تفسیر می شود.

    

  گروه خبر // سرپرست معاونت گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی هرمزگان گفت: طی 9 ماهه 
ســال جاری 68 موافقت اصولی برای ایجاد 
شده  صادر  استان  در  گردشگری  تأسیسات 

است.
 بــه گزارش خبرنگار دریا، عباس رئیســی 
بابیان این مطلــب گفت: به منظور حمایت از 
سرمایه گذاران و توسعه تأسیسات گردشگری 
اســتان، از ابتدای ســال جاری تاکنون ۶8 

موافقت اصولی صادرشده است.
 سرپرســت معاونت گردشــگری اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 

هرمزگان با اشاره به اینکه حجم سرمایه گذاری 
پیش بینی شــده بــرای بهره بــرداری از این 
طرح های گردشــگری ۲409 میلیارد ریال 
اســت، افزود: با بهره برداری از این طرح ها 

برای ۱848  نفر اشتغال ایجاد می شود.
  وی افزود: موافقت اصولی های صادره شامل: 
3۱ مجتمع گردشگری،۱3 سفره خانه سنتی، ۲ 
هتل، ۶ مرکز گردشگری ساحلی و دریایی، 9 
اقامتگاه بومگردی و سنتی، ۵ مجتمع خدمات 
رفاهی بین راهــی و یک مرکز آب درمانی و 
یک مرکز تفریحی و ســرگرمی گردشگری 

است.

صدور 68 موافقت اصولی 
برای ایجاد تاسیسات گردشگری در هرمزگان 

یک عضو هیأت علمی در هرمزگان 
پژوهشگر برتر کشوری شد

 گروه خبر // رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان از انتخاب یک 
عضو هیأت علمی این دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر کشوری 

خبر داد.
  منصــور فرهادی رئیس دانشــگاه پیام نــور هرمزگان در 
گفت وگویی رسانه ای از انتخاب عضو هیأت علمی این دانشگاه 
به عنوان پژوهشگر برتر کشوری خبر داد و با بیان اینکه توسعه 
علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشــور بــدون پرداختن به امر 
پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود، خاطرنشان کرد: 
در واقع پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه پایدار در هر 

کشور و جامعه محسوب می شود.
  دکتر فرهادی با اشاره به جشنواره نکوداشت هفته ی پژوهش 
و انتخاب پژوهشگران برتر کشوری، گفت: لیال قربانی قهفرخی 
عضو هیات علمی دانشــگاه پیام نور هرمزگان موفق به کسب 
رتبه برتر کشــوری در گروه علوم انسانی شد که این افتخاری 
برای جامعه دانشــگاهی و خانواده بزرگ دانشــگاه پیام نور 

هرمزگان و خانواده علمی هرمزگان بشمار می رود.
  وی در ادامه همچنین افزود: نرجس درمانی کارشناس حوزه 
کارآفرینی و ارتباط با صنعت و ملیحه درســتکار کارشناس 
حوزه پژوهش نیز در این جشــنواره ملی شایسته تقدیر شدند 
که نشان دهنده عزم راسخ این عزیزان برای پیشبرد علمی کشور 
است. به گزارش فارس، به گفته فرهادی، به زودی طی مراسمی 
با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم از این محققان تجلیل 

می شود.
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به سالگرد شهادت شهید سلیمانی گفت: کرمان 

آماده پذیرایی از زائران است.
  به گزارش خبرنگار دریا، محمد مهدی فداکار در 
جلسه شورای اداری کرمان گفت: برنامه ریزی های 

مناسبی برای برگزاری مراسم های سالگرد شهادت 
شهید سلمانی انجام شده و دهه مقاومت در کرمان 
برگزار می شــود که فرصتی مناســب برای تبیین 

ارزش ها است. 
  وی گفت: اجرای برنامه ها توســط مدیران بسیار 

مهم است و طی دهه مقاومت مدیران از حوزه کاری 
خود نباید خارج شوند.

  فداکار افزود: برنامه های امسال مردم محور است و 
تمامی موکب ها توسط مردم برپا می شود اما مدیران 
باید موانع خدمت و مشکالت را رفع کنند تا بهترین 

پذیرایی از زائران انجام شود.
  اســتاندار کرمان گفت: ظرفیت های موجود باید 
شناسایی و حفظ شود زیرا در ایام نوروز نیز کرمان 

پذیرای زائران خواهد بود.

استاندار کرمان:

کرمان آماده پذیرایی از زائران مرقد شهید سلیمانی است

    

   سرویس اســتان ها// مدیرکل حقوقی 
شهری  بازآفرینی  شرکت  قراردادهای  و 
گفــت: ۳۳ درصد جمعیت کشــور در 
زندگی  ناکارآمد  و  فرســوده  بافت های 
می کنند که حدود ۲۰ میلیون نفر را شامل 

می شود. 
  به گزارش خبرنــگار دریا؛ فرهاد اکرمی 
در همایش »بازآفرینی شــهری با توجه به 
آموزه های زلزله بم« که در شــهر جیرفت 
برگزار شد اظهار داشت: ۲3 درصد شهرهای 
کشــور با ۱۶۶ هزار هکتار در بافت های 
ناکارآمد قرار دارد که 3۲ هزار هکتار بافت 
تاریخی، ۷4 هــزار بافت میانی و ۵9 هزار 

هکتار بافت حاشیه شهری است.
  وی افزود: 49 درصد بناهای کشور معادل 
۲ میلیون و ۷00 هزار بنای کشور ناپایدار 
است که از سال ۱384 توانستیم ۲۱0 هزار 

بنای ناکارآمد را بهبود ببخشیم.
  اکرمی با اشاره به رتبه بندی خطرپذیری 
ریسک زلزله اضافه کرد: بیشترین ریسک 
مربوط به استان های مازندران گیالن، تهران، 
خراسان شمالی، و چهار محال و بختیاری 
است و استان های ســمنان، یزد و مرکزی 
ایمن ترین استان های کشور از لحاظ زلزله 

هستند.
  مدیرکل حقوقی و قراردادهای شــرکت 
بازآفرینی شــهری با بیان اینکه ایران یکی 
از ۱0 کشور بالخیز دنیاست ادامه داد: 90 
درصد جمعیت کشور در معرض خطر این 

بالیا قرار دارند.
 ۲۶ درصد جمعیت جنوب کرمان در 

بافت ناکارآمد
  به گزارش ایرنا، معاون مسکن و بازآفرینی 
شــهری راه و شهرسازی جنوب کرمان هم 
در این همایش گفت: ۱8 درصد مساحت 

شــهرها در جنوب کرمان دارای بافت های 
ناکارآمــد اســت و ۲۶ درصد جمعیت در 
این بخش هــا زندگی می کنند.پیمان توکلی 
افزود: ۶۵ درصد ســاختمان های جنوب 
استان کرمان ناکارآمد و در حوادث طبیعی 
بسیار آسیب پذیر است که شهرهای منوجان 

و جیرفت بیشترین ناکارآمدی دارا هستند.
 هفت شهر جنوب استان دارای طرح 

بازآفرینی 
  مدیرکل راه و شهرســازی جنوب کرمان 
هم اظهارداشــت: بازآفرینی شهری و تاب 
آوری شهرها پیش از بروز شرایط بحرانی 
مهم است پس باید آمادگی داشته باشیم و 

کارهای پیشگیرانه الزم انجام شده باشد.
  محمد ساردویی با بیان اینکه باید در قوانین 
ســاخت و ســاز دقت کنیم افزود: باید به 
بازآفرینی قسمت قدیمی تر شهر بپردازیم و 
تسهیالت برای بازآفرینی به مردم ارائه کنیم.
وی اضافه کرد: آسفالت معابر، ایجاد فضای 
سبز و انجام اموری که موجب تشویق مردم 
به بازگشت به محالت قدیمی شود هم باید 

در برنامه باشد.
  فرماندار جیرفت هم گفت: در رخدادهای 
ناکارآمد، ســکونتگاه های  نقــاط  طبیعی 
غیررســمی، بافت های فرسوده و تاریخی 
دچار آسیب می شوند که ساکنان آنها، افراد 

کم درآمد جامعه هستند.
  احمد بلندنظر افــزود: این افراد از لحاظ 
بهداشتی هم کم بهره هستند و اسناد امالک 

این همشهریان هم دارای مشکالتی است.
  وی با بیان اینکه تراکم جمعیت در نقاطی از 
شهر زیاد باشد مشکالت بیشتر می شود ادامه 
داد: توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی 

از جمله برنامه های دولت است.

جمعیت بافت های ناکارآمد شهری کشور
 به ۲۰ میلیون نفر رسیده است

تلویزیون سیاه و سفید هوشمند!
مامان گفت: ما که تلویزیون داریم،

 این تلویزیون سیاه و سفید را چرا خریدی؟
بابا گفت: این تلویزیون، هوشمند است.

مامان گفت: تلویزیون سیاه و سفید هوشمند؟!!
بابا تلویزیون رنگی را برداشت 
و تلویزیون جدید را گذاشت.

گفتم: بابا کنترلش کو؟
مامان گفت: چی می گی بچه ! 

تلویزیون سیاه و سفید که کنترل ندارد.
بابا گفت: بله، کنترل ندارد، 

ولی نه به خاطر سیاه و سفید بودنش،
 بلکه به خاطر هوشمند بودنش.
به تلویزیون گفت: روشن شو!

تلویزیون روشن شد و سالم کرد.
بابا گفت: علیک سالم، حالت چطوره؟ 

خانواده چطورند؟ دی وی دی ها، ال ای دی ها، 
ال سی دی ها، فامیالتون توی سئول خوبند؟ 

راستی بابت گلکسی ها تسلیت می گم.
انفجار آخرتون باشه.

تلویزیون تشکر کرد و گفت 
کدوم شبکه رو پخش کنم؟

بابا گفت: شبکه آموزش.
تلویزیون گفت: شوخی می کنی؟

بابا گفت: معلومه شوخی می کنم، حاال شبکه 
نسیم نشون بده، لذت ببریم.

گفتم: کاش این تلویزیون، رنگی بود.
بابا گفت: جعبه مداد رنگی را بگذار 

روی تلویزیون.
حاال تلویزیون، تصاویر را رنگی نشان می داد.
کمی بعد بابا به تلویزیون گفت: خاموش شو

 تا پسرم به مشق هایش برسد و به من گفت: 
مداد رنگی هایت را از روی تلویزیون بردار.

صاحبخانه زنگ در را زد. 
بابا گفت: آمده اجاره  امسال را زیاد کند.

صاحبخانه آمد تو. دوست داشتم 
تلویزیون هوشمند ما را ببیند.

برای همین به تلویزیون گفتم: روشن شو.
روشن نشد. به بابا گفتم: حتما برایش قفل 

کودک گذاشته اید. 
خودم رفتم و کلید روشنش را زدم.

تلویزیون روشن شد. سیاه و سفید نشان 
می داد، گفتم: اگر جعبه مداد رنگی ام را رویش 

بگذارم، تبدیل به تلویزیون رنگی می شود.
صاحبخانه گفت: همه اش تقصیر امواج تلفن 

همراه و وای فای است.روی مغزش اثر گذاشته. 
ببریدش دکتر! دوا و دکترش خیلی خرج 
برمی داره. برای همین امسال هم اندازه 

پارسال اجاره بدید.
صاحبخانه رفت، تلویزیون خندید و گفت: 

خوشتون اومد!
 مهدی محمدی 

طنز

طرح :  معصومه زارعی

طرح :  معصومه زارعی

   سرویس استان ها//   فرمانده سپاه 
ثاراهلل کرمان گفت: طبق برنامه ریزی 
صورت گرفتــه ۲8۰ موکب در کرمان 

برای پذیرایی از زائران برپا می شود.
  محمد علی نظری در نشســت خبری 
ســومین سالگرد شــهادت شهید حاج 
قاسم سلیمانی اظهارداشت: حاج قاسم 
در باالتریــن مقام ها بــود اما هیچ چیز 
بــرای خودش نخواســت و خودش را 
فدای مردم کرد، والیت پذیری و والیت 
باوری که نیاز اصلی جامعه ما است در 
وجود او موج مــی زد. وی گفت: وقتی 
مقابل ولی خودش می ایســتاد ما یک 

سرباز واقعی را می دیدیم و همیشه برای 
خدمت به مردم خالصانه تالش می کرد 
 و این بود که موجب شد حاج قاسم در

 دل ها بنشیند.
  وی بــا اشــاره به مردم محــور بودن 
برنامه های سالگرد گفت: مردم پای کار 
هستند و برنامه های زیادی در دستور کار 
قرار دارد، از هشــتم دی ماه برنامه های 

دهه مقاومت در کرمان آغاز می شود.

  ســردار محمد علی نظری شعار امسال 
را جــان فدا اعالم کــرد و گفت: حاج 
قاسم زندگی خود را وقف و فدای مردم 
و انقــالب کرد. وی بیان کرد: با توجه به 
اینکه در دو سال گذشته درگیر بیماری 
کرونا بودیم امســال پیــش بینی کردیم 

شاهد ورود روزانه ۲0 هزار زائر باشیم.
  وی گفــت: ۱8 کمیتــه مختلف برای 
برگزاری مراســم ها فعال شــده است و 

برنامه های ساعات شهادت در سیزده دی 
ماه به صورت ویژه برگزار می شوند.

  وی افزود: کمیته اســکان نیز، آمادگی 
برای اسکان مردمی تا ورود ۲0 هزار نفر 
در روز را دارد. عملیاتی کردن نرم افزار 
راهنما و راه اندازی مرکز پاســخگویی 
تلفنی به صورت ۲4 ساعته نیز در دستور 

کار است.
  سردار نظری افزود: تعداد ۲80 موکب 
در کرمان فعال هستند که ۲۱۲ عدد آنها 
در سطح گلزار و ۶0 عدد در سطح شهر 

توسط مردم برپا می شود.

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان:

۲8۰ موکب در کرمان برپا می شود 

   سرویس استان ها //  روابط عمومی سپاه ثاراهلل 
اســتان کرمان در اطالعیه ای از ضربه به شــبکه 
سازمان یافته مرتبط با انگلیس و فعال در جریان 
آشــوب های اخیر در کرمان و دستگیری ۷ لیدر و 

عنصر اصلی آن خبر داد.
  روابط عمومی سپاه ثاراهلل استان کرمان در اطالعیه ای 
از ضربه به شــبکه ســازمان یافته مرتبط با انگلیس و 
فعال در جریان آشوب های اخیر در کرمان خبر داد. در 
این اطالعیه آمده است؛ با الطاف الهی و اقدامات دقیق 
اطالعاتی ســربازان گمنام امام زمان )عج( در سازمان 

اطالعات سپاه ثاراهلل استان کرمان شبکه ای سازمان یافته 
تحت عنوان »زاگرس« که با هدایت مستقیم عناصری از 
کشور انگلیس و تشکیل تیم از عناصر فعال ضدانقالب 
در داخل و خارج کشور به هدایت و راهبری توطئه های 
براندازی به ویژه در جریان آشوب های اخیر می پرداختند 
شناسایی و در یک عملیات تحت ضربه قرار گرفت. در 
جریان ضربه به این شبکه، تعداد ۷ نفر از عناصر اصلی 
و لیدرهای آن در داخل کشــور که در امر برنامه ریزی، 
هدایت، تولید محتوا و اقدامات میدانی در اغتشاشــات 
وآشوب های اخیر مشــارکت داشتند، دستگیر شدند و 

همزمان با اقدامات فنی و سایبری، گروه ها و کانال های 
مرجع آنان نیز از دسترس خارج و مسدود شد.

  همچنین بین عناصر دســتگیر شده، برخی افراد دو 
تابعیتی نیز حضور داشته اند که مترصد فرار از کشور 
بودند اما قبل از هر اقدامی در تور سازمان اطالعات 

سپاه ثاراهلل استان کرمان گرفتار و روانه زندان شدند.
  ســازمان اطالعات سپاه در حال شناسایی و تعقیب 
ســایر عناصر داخلی و خارجی این شبکه است که 

اطالعات تکمیلی متعاقبًا اطالع رسانی خواهد شد.

ضربه اطالعات سپاه به شبکه سازمان یافته مرتبط با انگلیس در کرمان

  ســرویس استان ها //  مدیرکل ثبت 
احوال استان کرمان گفت: : تاکنون ۴ 
میلیون و ۲۴۰ هزار سند در ثبت احوال 

استان کرمان تنظیم شده است.
  محمدمهدی فداکار  در دیداِر مدیرکل، 
معاونــان و جمعــی از کارکنــان ثبت 
احوال اســتان که به مناســبت روز ملی 
ثبت احوال انجام شــد، اظهار کرد: نقش 
محوری و موثر ســازمان ثبت احوال را 
در تصمیم گیری و اجرای سیاســت های 

کالن دولت نمی توان نادیده گرفت. وی 
ادامه داد: ثبت  احوال به عنوان مرجع امور 
هویتی، یکی از ارکان مهم حاکمیت تلقی 

می شود.  
  اســتاندار کرمــان به لــزوم تجهیز، 
سامانه های به روز و اتصال سازمان ثبت 
احــوال با دیگر ســازمان ها و نهادهای 
کشور نیز اشــاره کرد. فداکار همچنین، 
و  تجهیزات  برای ســاختمان،  پیگیری 
نیــروی کادر مجموعه ثبــت احوال در 

استان را ضروری برشمرد. 
  محمد قاسمی مدیرکل ثبت احوال استان 
کرمان نیز با ارائه گزارشی از فعالیت های 
این مجموعــه گفت: تاکنون 4 میلیون و 
۲40 هزار ســند در ثبت احوال استان 

کرمان تنظیم شده است. 
  وی از تعریــف و انجــام 9 فعالیــت 
زیرمجموعه سامانه هویتی یکتا نام برد 
و گفت: هدف نهایی ســازمان این است 
که تمام خدمــات ثبت احوال به صورت 

الکترونیکی ارائه گردد.
  قاســمی ابراز داشت: در حوزه صدور 
کارت ملی هوشمند 80 درصد شهروندان 
کارت خود را دریافت کرده اند و مابقی نیز 

در حال انجام است. 
به گفته مدیرکل ثبت احوال استان کرمان، 
۲۵ نوع خدمت مستقیم در این مجموعه 
به شــهروندان ارائه می شود. وی عنوان 
کرد: بعد از امنیتی و بهداشــت، سومین 

اولویت حاکمیت ثبت احوال است.

امام جمعه کرمان:

وصیتنامه شهید سلیمانی باید در جامعه تبیین شود

تنظیم 4 میلیون و ۲۰۰ هزار سند در ثبت احوال کرمان 

   سرویس استان ها//  رئیس مرکز رسانه 
قوه قضاییه، جشــنواره خبری رســانه و 
عدالت که به ابتکار استان کرمان راه اندازی 
شــده را الگوی موفق کشــوری خواند و 
گفت: انتظار می رود پیشــگامی در عرصه 
روابط عمومی دادگستری که در کرمان رو به 
جلو بوده همچنان در این استان و نیز سایر 

نقاط کشور ادامه یابد. 
 آزاد ابراهیم زادگان در نشست ویدیو کنفرانس 
با مدیران و کارشناسان روابط عمومی های 
دادگستری سراسر کشــور افزود: در همین 
زمینه با هدف غنابخشی به فعالیت های این 
عرصه، دوره آموزشــی و توجیهی مسئوالن 
روابط عمومی دادگســتری های کشــور به 
میزبانی مشهد مقدس در سال جاری برگزار 

می شود.
  وی ادامه داد: تاکنون به ارگان های مختلف 
در حوزه اطالع رســانی کمــک کرده ایم و 

تالش می کنیم در مجموعه مرکز رسانه بهترین 
پوشش های خبری را درباره پرونده های مهم 

داشته باشیم.
  براســاس این گزارش ســعید یوسفی پور، 
معاون مطبوعات و فضای مجازی مرکز رسانه 
قوه قضاییه نیز در این نشســت با بیان اینکه 
جشنواره رســانه و عدالت دادگستری استان 
کرمان به عنوان الگــوی موفق می تواند در 
همه استان های کشور اجرایی شود گفت: این 
جشنواره موجی از وفاق و همدلی را در سطح 

رسانه های استان کرمان ایجاد کرده است. 
  مدیر رسانه و روابط عمومی دادگستری کل 
استان کرمان نیز گفت: پس از حوادث اخیر، 
دوره آموزشــی نقش روابط عمومی ها در 
حوادث اخیر برای مدیران روابط عمومی های 
دستگاه قضایی، سازمان های وابسته و مدیران 
روابط عمومی های دستگاه های اجرایی برگزار 

شده است.
  حمزه امیرمحمدی نســب با اشاره به اینکه 
شــورای مشــاوران رســانه ای رئیس کل 
دادگستری استان کرمان نیز با موضوع نقش 
رســانه در حوادث اخیر برگزار شده است، 
تصریح کرد: حضور رئیس کل دادگستری و 
دادستان مرکز استان در بازداشتگاه ها، نشست 
پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه شهید 
باهنر و نشست با دانشجویان دانشکده حقوق 

به مناسبت روز دانشجو، انجام شده است.
  وی یادآور شد: در هشت ماه گذشته بالغ بر 
9۷0 خبر در روابط عمومی دادگســتری کل 
استان و خبرگزاری میزان تدوین و منتشر شده 

است.
  سومین دوره جشنواره رسانه و عدالت سال 
گذشــته با مشارکت رسانه های استان کرمان 

برگزار شد.

جشنواره رسانه و عدالت کرمان الگوی موفق کشوری شد

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه فاطمه نگاری به اســتناد 
دو فقره استشــهاد محلی درخصوص 
پالک ٢۳٦١٥ فرعی از ۳ – اصلی واقع 
در بخش دو بندر عباس مدعی شــده 
است که سند مالکیت ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان به نامش در دفتر ٦٨٨ 

صفحه ١١۳ ذیل ثبت ١١٨۳۳٥ ثبت و ســند مالکیت به شماره 
چاپی ٨٥۰٨۰٥ ســری الف/ ۹۳ به نامش صادر گردیده است و 
برابر سند رهنی ۹۰۹ مورخ ٨٨/۰٨/٢۷ دفترخانه ۷۹ بندرعباس در 
رهن بانک مسکن قرار دارد و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است لذا باستناد ماده ١٢۰ آئین نامه اصالحي وتبصره 
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 
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. ١4۰١/۳۳4 م/الف
تاریخ انتشار: ١4۰١/١۰/۰۷

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

  سرویس استان ها//  امام جمعه کرمان خواستار تبیین 
وصیت نامه شهید سلیمانی در بین اقشار مختلف جامعه 

شد.
   حجت االسالم حسن عیلدادی سلیمانی در جلسه شورای 
 اداری کرمان با اشــاره به ایام فاطمیه گفت: ســیره زندگی
 اهل بیت )ع( باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد و الگوگیری 
از این بانوی بزرگ اسالم باید ترویج و به نسل جوان منتقل 
شود. وی انتقال ارزشهای دینی به جامعه را یکی از مهمترین 
عوامل تشــخیص صحیح راه زندگی دانست و گفت: در این 

زمینه باید برنامه ریزی شود.
  امام جمعه کرمان امروز آزمون های سختی در مقابل جامعه 
اســت و باید در این آزمون ها پیروز باشــیم شهید سلیمانی 
فردی بود که 40 ســال مجاهدانه در آزمون های مختلف سر 
بلند بیرون آمد. وی با اشــاره به برنامه ریزی مناسب برای 
مراسم سالگرد این شهید گفت: باید از این فرصت برای تبیین 
فرهنگ و مکتب سلیمانی استفاده کرد همچنین وصیتنامه این 
 شهید مملو از درس و راهنمایی اســت که باید مردم با این 

وصیت نامه بیشتر آشنا شوند.

  سند مالکیت خودرو سواری میتسوبیشی تیپ النسر  پالک 67114 شخصی قشم 
  JMYSRCS1A7U726369 مالکیت وحید پارسا راد  شماره شاسی
شماره موتور 4G13HX5016  مدل ۲۰۰7  رنگ نقره ای مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی نوبت دوم



برنامه های دهه بصیرت 
در کانون های مساجد هرمزگان 

  گروه فرهنگی// مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد هرمزگان گفت: به مناسبت درپیش بودن سالروز 
حماســه غرورآفرین 9 دی، ویژه برنامه های دهه بصیرت در 
کانون های فرهنگی هنری مساجد این استان اجرا می شود. به 
گزارش خبرنگار دریا؛ اسالم خواجه یی اظهار کرد: برنامه های 
بزرگداشــت حماســه نهم دی ماه، در محورهــای هفت گانه 
فرهنگی، هنری، اجتماعی، قرآن و عترت، کتاب و کتابخوانی، 
فضای مجازی و ورزشی طراحی و اجرایی خواهد شد. وی به 
تشــریح برنامه های محورهای ۷ گانه پرداخت و افزود: محور 
فرهنگی شــامل برگزاری همایش های بزرگداشــت حماسه 
9 دی در مســاجد، برگزاری جلسات و حلقه های بصیرتی و 
روشنگری با محوریت تبیین علل و عوامل وقوع حادثه 9 دی، 
انعکاس برنامه های این ایام کانون و مسجد در سامانه بچه های 
مسجد، پایگاه اطالع رسانی فهما و خبرگزاری شبستان و دیدار 
با خانواده های شهدا از شاخص ترین برنامه هاست. سرپرست 
ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مســاجد استان 
هرمزگان ادامه داد: محور هنری شامل برگزاری نمایشگاه های 
بصیرت افزایی، اجرای ســرود با موضوع حماسه 9 دی، اجرای 
تئاتر خیابانی با موضوع بصیرت افزایی، برگزاری مســابقات 
عکس با گوشی همراه، مســابقه نقاشی ویژه کودکان و پخش 
فیلم و کلیپ های بصیرتی است. وی اضافه کرد: محور اجتماعی 
نیز شــامل تهیه آهنگ های پیشــواز برای تلفن های همراه با 
موضوعات بصیرت، والیت و انقالب اســالمی، تغییر پروفایل 
اعضای کانون ها در فضای مجازی با موضوع بصیرت و تصاویر 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تجمع بیعت بچه های مسجد 
و اهالی محله با والیت از جمله این فعالیت ها است. خواجه یی 
گفت: محور قرآن و عترت نیز شــامل برگزاری محافل انس با 
قرآن کریم، ختم صلوات به نیت اعتالی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی، برگزاری جلســات تفسیر و مفاهیم آیات بصیرت در 
مساجد، برگزاری نشست های معرفی شخصیت عمار در اسالم، 
برپایی روضه فاطمی و تبیین وقایع و رســالت حضرت فاطمه 
زهــرا )س( در ایام بعد از رحلت پیامبر اســالم )ص(، تبیین 
مدیریت مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در دوران فتنه است. 
وی افزود: محور کتاب و کتابخوانی نیز شامل برگزاری مسابقات 
کتابخوانی، اجرای طرح شــنبه های کتاب در مساجد با معرفی 
کتاب در موضوعات بصیرتی و انقالبی، ارائه خدمات کتابخانه 
ای در درب منزل با موضوع این ایام و جمع خوانی کتاب های 
مرتبط با بصیرت اســت. خواجه یی، ارائه و انعکاس برنامه ها 
و فعالیت های کانون مسجد در بســتر فضای مجازی، ارسال 
پیام ها از وصیت نامه و ســیره شهدا در موضوعات بصیرت و 
والیت مداری، پخش سخنرانی های کوتاه و برنامه های قرآنی 
و ...، معرفی کتاب در فضای مجازی، تکریم مجازی از عناصر 
انقالبی، رزمندگان و ایثارگــران را ازجمله برنامه های محور 
فضای مجازی برشــمرد. وی اضافه کرد: محور ورزشــی نیز 
شامل برگزاری مسابقات فوتسال جام 9 دی، مسابقات تنیس، 
دوچرخه سورای، تیراندازی با تفنگ بادی، دارت، دومیدانی و 

بازی های بومی محلی است.
پنجمین سوگواره نوحه های نشسته 

ویژه بانوان در میناب 
  گروه فرهنگی // اختتامیه پنجمین سوگواره نوحه های نشسته 
ویژه بانوان با حضور حجت االسالم والمسلیمن دکتر ابراهیمی 
امام جمعه شهرستان میناب در روستای حاج خادمی برگزارشد. 
به گزارش خبرنگار دریا، حجت االسالم والمسلیمن ابراهیمی امام 
جمعه شهرستان میناب در مراسم اختتامیه این سوگواره به ارزش 
حفظ و تقویت ســنت و آداب های محلی اشــاره کرد و گفت: 
حفظ آئین و ســنت های محلی به ویژه آداب عزاداری محلی و 
انتقال آن به نسل های آینده از اهمیت خاصی برخوردار است. 
وی افزود: آیین ها و آداب محلی از رســوم هر ملت، ســازنده 
عناصر فرهنگی جامعه محسوب می شوند.رئیس شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان میناب افزود: عزاداری به سبک نشسته ویژه در 
منطقه میناب، بیانگر عشق مردم این منطقه نسبت به اهل بیت )ع( 
به ویژه سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( است.
وی عنوان کرد: آداب و رسوم و هنر ما برای معارف اهل بیت به 
خوبی استفاده می شود و نوحه سرایان با اشعار و مضامین بلند 
خود از هنر اســتفاده کرده اند و با الفاظ خود مفاهیم و حب و 
دلدادگی خود را به اهل بیت انتقال می دهند.در ادامه این مراسم 
مصطفی کریمی زاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
زنده نگه داشتن قیام سیدالشهدا و جانفشانی امام حسین )ع( و 
یاران با وفایش وظیفه همه شــیعیان است و انجمن نوحه های 
نشسته با افتخار در این مســیر گام برمی دارد. کریمی زاده بیان 
کرد: یکی از مهمترین اهداف برگزاری این ســوگواره  تقدیر و 
تشکر از کسانی است که سال ها وقت و زندگی خود را در مسیر 
ترویج و گسترش فرهنگ حسینی صرف نموده و تالش کردند 
الگوسازی برای نسل نوجوان و جوان به منظور ادامه دهنده راه 
اهل بیت عصمت و طهارت و الگو قراردادن راه و روش زندگی 
خود از امام حسین )ع( اســت.گفتنی است: این سوگواره یک 
روزه و با حضور ۱۵ گروه از روستاهای حاج خادمی، نصیرایی، 
مالجماتی، رضا علیچی، محمودی، دمشهر، شهوارقدیم، حکمی، 
پریتقی بیش از ۲00 شــرکت کننده به میزبانی روســتای حاج 

خادمی برگزار شد.

خبر
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چهارشنبه  7 دی 1401

4 جمادی الثانی 1444

سال بیست و دوم شماره 4064

فرهنگ وهنر

 گروه فرهنگی// قفل برگزاری کنسرت ها و اجراهای 
موسیقی در کشــور همچنان روبه روی هنرمندان 
و مسئوالن اســت و در این مسیر شاید برگزاری 
جشــنواره های دوره ای و خصوصا جشنواره فجر، 

کلید اصلی برون رفت از این شرایط باشد. 
  بیش از ۱00 روز از ناآرامی ها در کشور می گذرد؛ 
شرایطی که پیش از هر زمان بخشی از فضای هنر 
را دچار توقف کرد و در این ســکون، همانند آنچه 
در دوران کرونا شاهد بودیم، بیشترین سهم، از آِن 
موسیقی شد؛ عرصه ی موسیقی که در دوران کرونا 
کم آســیب ندیده بود، پیش از آغاز این جریانات 
هم به شکل مرسوم، به خاطر ایام سوگواری محرم 
و صفر طی دو ماه تعطیل شــده بود. در حقیقت با 
پایان تعطیالت کرونایی و از سرگیری کنسرت ها که 
استارت آن از جشنواره موسیقی فجر سال گذشته 
و فروش 30 درصدی ســالن ها زده شد، تنها ژانر 
موسیقی که توانست چند ماهی نفس بکشد، پاپ 
بود. بسیاری از هنرمندان بر این باورند که هنر در 
هیچ شرایطی نباید متوقف شود؛ چراکه هنر و البته 
فرهنگ همچون رودی جریان دارند و الزمه و پایه 
و اســاس تفکر در یک جامعه هســتند. از طرفی 
زمانــی که در یک جامعه فرهنــگ و هنر تعطیل 
می شود، انسان ها از غذای روح بی بهره و به مرور 
فرسوده و خسته می شوند؛ ضمن اینکه این فرضیه 
هم وجود دارد که اگر هنرمند حرفی برای گفتن دارد 
چــه بهتر که با زبان هنرش آن را بازگو کند. با این 
حال هر بار در هر شــرایط سخت، تجربه کرده ایم 
که پیش از هر مقوله دیگری، این هنر اســت که در 

سکون و انزوا قرار می گیرد.
  اکنون در چنین شــرایطی به سر می بریم. پس از 
آغاز ناآرامی ها، بی آنکه اطالع رســانی رســمی 
صورت بگیرد، کلیه کنسرت ها لغو شدند و پس از 
آن به نظر می رسید که کسی چندان خواستار ادامه 
فعالیت های هنری نیست. این وضعیت تا حدی بود 
که حتی کنسرت »همراه خاطره ها« به رهبری مجید 
انتظامی در شرایطی پرسش برانگیز لغو شد؛ لغو این 
 کنســرت تنها به یک بار ختم نشد و دلیل چندان 

قابل پذیرشی هم برای آن آورده نشد.
  تنهــا دلیلی که پس از تغییــر زمان برگزاری این 
کنسرت و البته لغو آن در بار دوم اعالم شد، مسائلی 
همچون ایجاد فضایی مناسب تر و تسهیل آرامش 
مخاطبان، همچنین آمادگی حداکثری ارکستر بود؛ 
مســائلی که قاعدتا بنیاد رودکی به قدر کافی برای 

برنامه ریزی آنها زمان داشته است.
 به هر جهت در سیل اظهارنظرها درباره ی شرایط 
 موجود، تناقضاتی هم به چشــم می خورد؛ چراکه 
به عینه می بینیم بازارها، رستوران ها، ادارات دولتی 
و همه و همه بر سر کارهایشان هستند ولی فعالیت 
هنری ها با مشکل جدی روبه رو است. البته که پس 
از مدتی اهالی تئاتر و سینما تا حدی فعالیت خود را 

از سر گرفتند اما کافی است که یک هنرمند موسیقی 
قصد ادامه فعالیت داشته باشد تا سیلی از ناسزا در 

فضای مجازی نثارش شود.
  مصداق همین امر را می توان پس از انتشار آثاری 
توسط محمد معتمدی یا محمد اصفهانی در این ایام 
دید که در نهایت شاید به خاطر موجی که علیه آنها 
به راه افتاد، اعالم کردند که تولید این کارها مربوط 
به این ایام نبوده اســت. از ایــن امر حتی می توان 
نتیجه گرفت که برخی از هنرمندان گویی در نوعی 
رودربایستی گیر کرده اند و با وجود اینکه به ادامه 
فعالیت خود عالقه مند هستند اما این کار را عملیاتی 
نمی کنند. و حال پرسش اینجاست در شرایطی که 
بســیاری در فضای مجازی از آزادی عمل سخن 
می گویند، چــرا به محض اینکه کوچکترین قدمی 
متفاوت با آنچه عــده ای از کاربران در نظر دارند 

برداشته می شود، محکوم خواهد شد؟
  این در حالی اســت که با پذیرش نظرات متفاوت 
در یک جامعه، باید این فرض که شــاید هنرمندی 
بخواهد کنسرت برگزار کند را هم به راحتی پذیرفت.

از طرفی اگر قرار باشد هنرمندان موسیقی همچنان 
کار خود را مســکوت نگه دارند، آیا در نهایت با 
وضعیتی متفاوت از دوران کرونا مواجه می شویم که 
عده ای از هنرمندان مجبور شدند سازهای خود را 

بفروشند تا بتوانند امرار معاش کنند؟
  به هر جهت در شــرایطی که حجم فعالیت های 
هنری به خصوص موسیقی آن هم در بخش اجرای 
زنده با کاهش قابل توجهی رو به رو است، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی چندین بار تالش کرد که 
فضا را برای فعالیت های هنری مساعد نشان دهد و 
بر آمادگی دستگاه ها برای بازگشت جریان هنری 

کشور به شرایط معمول تاکید کرد.
  حتی پیش از هر اقدامی، دفتر موسیقی طی نشستی 

خصوصی با خبرنگاران به دنبال یافتن راه حلی برای 
وضعیت موجود بود.

  پس از اقدام دفتر موسیقی، وزیر فرهنگ هم چند 
جایی به نبود محدودیت برای برگزاری کنسرت ها 
تأکید و از هنرمندان درخواست کرد که فعالیت های 

خود را از سر بگیرند.
  او حتی هفته گذشته هم بیان کرده بود: »هنرمندان از 
طرف مقابل تحت فشار هستند و ما خواستیم فشار 
را از روی آنها برداریم. از من پرسیدند آیا نهادهای 
امنیت مانع برگزاری این برنامه های فرهنگی هستند 
که من گفتم نه آنها مثل سایر بخش ها مشوق و پیگیر 

آغاز برنامه ها هستند.«
  آخرین صحبت های اسماعیلی درباره این موضوع 
هم به برگزاری حتمی جشنواره موسیقی فجر و البته 

تأکید دوباره بر برگزاری کنسرت ها برمی گردد.
  با این همه هنوز به صورت عملی شاهد بازگشت 
اجراهای موسیقی به سالن ها نبوده ایم. مگر اینکه 
بتوانیم به برگزاری جشــنواره موســیقی نواحی و 
اجرای اخیر ارکستر ملی اشاره کنیم که آن هم تداوم 

پیدا نکرد.
  بر این اساس شاید مرور گذشته و یادآوری تجربه 
کلید خوردن جریان موســیقی کشور و برگزاری 
کنسرت ها در دوران فروکش کردن کرونا اینجا هم 

بتواند پاسخگو باشد.
  به گزارش ایسنا، در آن دوره هم برگزاری جشنواره 
موسیقی فجر در سالن هایی با ظرفیت های کمتر از 
حد معمول توانست فضای موسیقی را به تدریج به 
حالت عادی بازگرداند. کلیدی که حاال هم با فراهم 
کردن شرایط ســالن ها برای اجرا و توافق مدیران 
فرهنگی با هنرمندان، این بار نیز شــاید بتواند قفل 

تعطیلی موسیقی در کشور را باز کند.

    

کلیِد قفل 
کنسرت ها 
کجاست؟

  گروه فرهنگی // بررسی وضعیت فیلم هایی که در پاییز 1۴۰1 به 
نمایش درآمدند، نشان از شکست اغلب فیلم ها دارد .

  پاییز امســال ۶ فیلم »بام باال«، »طبقه یــک و نیم«، »بیرو«، 
»لوپتو«، »بخارســت« و »جزیره فضایی« ویژه مخاطبان کودک 
و بزرگ سال به نمایش درآمدند، اما تحت تاثیر ناآرامی های اخیر 
چندان با اســتقبال مخاطبان مواجه نشدند و به فروش عجیب و 
غریبی دســت پیدا نکردند. هرچند در این میــان، آثار کودک و 
نوجوان موفق شــدند جایگاه بهتری در جدول فروش به دست 
بیاورند و مخاطبان را به سینماها بکشانند، اما به طور کلی گیشه 

سینما در فصل پاییز روزهای سخت و کم رونقی را سپری کرد.
  اکران ۲ کمدی و نجات گیشه با »بخارست«

  یکی از اولین فیلم هایی که پاییز امســال در شــرایط بحرانی به 
چرخه اکران اضافه شــد، فیلم »طبقه یــک و نیم« به کارگردانی 
نوید اسماعیلی بود. »طبقه یک و نیم« سال 99 ساخته شده بود 
و ســتاره پرطرفداری نداشت که بتواند ضامن فروش فیلم باشد. 
شرایط جامعه و منتشر نشــدن تبلیغات فیلم در صفحه شخصی 
بازیگران و شبکه های اجتماعی هم هرکدام به سهم خود شرایط 
این فیلم برای فروش خوب در گیشه را سخت تر کردند، بنابراین 
همان طور که پیش بینی می شــد این فیلم کمدی نتوانست فروش 
خوبی داشــته باشــد. »طبقه یک و نیم« با بازی مهدی هاشمی، 
صحرا اســداللهی، شهره سلطانی و سیروس همتی که از ۱0 آبان 
اکران شــده، حدود ۷۶۷ میلیون تومان فروش و تقریبا ۲۵ هزار 
مخاطب داشته است. دومین فیلم کمدی که پاییز امسال اکران شد، 

فیلم »بخارست« ساخته مسعود اطیابی است. معموال آثار کمدی 
این کارگردان پرفروش بوده اند، نمایش »دینامیت« دیگر ساخته 
اطیابی در دوران شیوع کرونا موفقیت آمیز بود و »بخارست« نیز 
برگ برنده ای مانند پژمان جمشیدی را داشت، بنابراین با امید به 
تکان خوردن گیشه، این فیلم از اواخر آبان در سینماها اکران شد. 
»بخارســت« در اولین هفته نمایش، یک میلیارد و ۱9۱ میلیون 
تومان فروش داشته است و همچنین 3۵ هزار و ۵۷8 مخاطب را 
به سینما آورد. این فیلم در کمتر از دو ماه اکران، فعال فروش حدود 
۱4 میلیاردی داشــته و تقریبا 439 هزار مخاطب به تماشای آن 
نشسته اند. اگر »بخارست« در وضعیت عادی به نمایش درمی آمد، 
این رقم فروش زیادی برای آن نبود و فیلم نتوانســت گیشــه را 
نجات بدهد، اما با توجه شرایط فعلی، ساخته جدید اطیابی فروش 

خوبی داشته است.
  سهم زیاد آثار کودک از گیشه

مهرماه نوشتیم که طی ۶ ماه اول سال ۱400، آثار کودک و نوجوان 
سهم زیادی در جدول اکران داشتند. از فروردین  تا نیمه مهر ۵ فیلم 
ســینمای کودک به نمایش درآمدند و این روند تا پایان پاییز با 
اکران 3 اثر جدید ویژه کودکان و نوجوانان ادامه پیدا کرد. نمایش 
فیلم »بام باال« به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی محصول سال 
99، از ۱4 مهر آغاز شــد. این فیلم بــا بازی حمید لوالیی، امیر 
غفارمنش و حسین سلیمانی که قصه ای تخیلی و فانتزی دارد، تا به 
حال ۱۱۱ هزار تماشاگر داشته و ۲ میلیارد و ۶8۶ میلیون تومان 
فروخته است. پس از این فیلم، پویانمایی »لوپتو« به کارگردانی 

عباس عسگری نیز اکران شد و امید می رفت که این پویانمایی نیز 
مانند »پسر دلفینی« مورد توجه قرار بگیرد. »لوپتو« از ۱۱ آبان به 
نمایش درآمد و فعال توانسته با فروش حدود ۱0 میلیارد و ۵00 
میلیون تومانی، حضور موفقی در گیشــه داشته باشد. »لوپتو« با 
تقریبا 43۶ هزار مخاطب، فروش کمتری از »پسردلفینی« داشته، 
اما از فیلم هایی مانند »طبقه یک و نیم« و »بیرو« سبقت گرفته و 
فروش بسیار بیشتری داشته است. »جزیره فضایی« به کارگردانی 
جواد هاشمی، سومین فیلم سینمای کودک است که در پاییز امسال 
اکران شــد. این فیلم مانند دیگر ساخته های هاشمی در فضایی 
فانتزی و تخیلی تولید شــده و کاراکترهای آن نیز گریم  عجیب 
و غریــب و لباس های خاص و متفاوتی دارند. »جزیره فضایی« 
قسمت دوم »تورنادو« و مانند آن موزیکال و کمدی است، بنابراین 
شانس زیادی برای جلب توجه مخاطبان کودک و نوجوان دارد. 
این فیلم در کمتر از یک هفتــه اکران، 4 هزار و ۵8۲ مخاطب و 
حدود ۱4۷ میلیون فروش داشته است. با توجه به ویژگی های فیلم 
و شروع خوب آن، انتظار می رود »جزیره فضایی« نیز جزو آثار 
پرفروش امسال قرار بگیرد. اکبر عبدی، الناز حبیبی، کامران تفتی و 

عباس جمشیدی فر از بازیگران این فیلم هستند.
  شکست فیلم »بیرو«

  فیلم »بیرو« به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی تنها اثر 
حاضر در چهلمین جشــنواره فجر بود که پاییز امسال اکران شد. 
»بیــرو« زندگی علیرضا بیرانوند از کودکی تــا دوران اوج او در 
فوتبــال را روایت می کرد و در ایام جام جهانی، در شــرایطی که 

مســابقات فوتبال، تیم ملی ایران و بیرانوند مورد توجه بودند به 
نمایــش درآمد، اما تب و تاب جام جهانی به دیده شــدن آن و 
استقبال از این فیلم کمک نکرد. ناگفته نماند »بیرو« در جشنواره 
فجر نیز واکنش های مثبت منتقدان را جلب نکرد و دســت خالی 
ایــن رقابت را ترک کرد. این فیلم تنهــا 3 هزار و 34۷ مخاطب 
داشته و مبلغ فروش آن نیز 94 میلیون و ۱۶۲ هزار تومان است. 
اگر میزان فروش »بیرو« را با دیگر فیلم های گیشــه پاییز و فیلم 
جدید »جزیره فضایی« مقایسه کنیم، می بینیم که این اثر در گیشه 
شکست خورده است. حسین بیرانوند بازیگر اصلی فیلم است و 
مهدی زمین پرداز، صحرا اسداللهی، رضا داوودنژاد و سعید داخ نیز 

در آن ایفای نقش کرده اند.
  انصراف شانس های گیشه از اکران

  پیش از ناآرامی های اخیر، قرار بود از هفته اول مهر فیلم پرستاره 
»مالقات خصوصی« ساخته امید شمس و ۲ کمدی »خط استوا« 
اثر اصغر نعیمی و »گیــج گاه« کاری از عادل تبریزی روانه پرده 
سینما شوند. اولین ساخته امید شمس، در جشنواره فجر با استقبال 
مواجه شد و محبوب مخاطبان بود، ۲ کمدی دیگر نیز ستاره هایی 
مانند فرهاد اصالنی، حامد بهداد و باران کوثری داشتند، بنابراین 
پیش بینی می شد گیشه پاییز شروع خوب و پررونقی داشته باشد، 
اما این اتفاق رخ نداد و اوضاع طور دیگری پیش رفت. با توجه 
به افت مخاطبان فیلم ها، صاحبان این آثار تصمیم گرفتند نمایش 

فیلم شان را به زمان نامعلومی موکول کنند./ خراسان

گرمای اکران سینمای کودک در پاییز سرد گیشه

 گروه فرهنگی // مدیرکل صداوســیمای مرکز 
خلیج فارس گفت : تله فیلم داستانی رهام در یک 
قسمت 9۰ دقیقه ای پیش بینی شده و سعی شده 
در آن گوشه هایی از تالش ها و زحمات نیروهای 
مرزبانی و دریابانی استان در مبارزه با قاچاق کاال به 

تصویر کشیده شود.
 به گــزارش خبرنگار دریا؛ مهران جالئی افزود: 
این تله فیلم به کارگردانی حسین قاسمی جامی 
و تهیه کنندگی ســعید اژدر در مهر ماه امسال در 
بندرعباس کلید زده شد و تمامی لوکیشن های آن 
نیز در شهر بندرعباس تصویربرداری شده است. 
مدیرکل صداوســیمای خلیج فارس بیان داشت: 
رهام در ژانر پلیسی است که به منظور به تصویر 
کشیدن سختی ها و تالشهای نیروهای مرزبانی و 
دریابانی استان هرمزگان و در راستای مبارزه با 
قاچاق کاال در صداوسیمای مرکز خلیج فارس در 
دســت تهیه و تولید است و هم اکنون  در مرحله 
صداگذاری و موسیقی  است و به زودی بر روی 
آنتن شبکه خلیج فارس و نیز سایر شبکه خواهد 
رفت. جالئی خاطرنشان کرد: تله فیلم داستانی 
رهام مربوط به انهدام بزرگترین باند قاچاق کاال 
در جنوب کشــور توســط نیروهای دریابانی و 
مرزبانی در عملیاتی مشــترک است که در آن  ۶ 

عملیات برای انهدام این باند صورت می گیرد.
  مدیرکل صداوسیمای خلیج فارس گفت : در این 
تله فیلم داستانی پلیسی بازیگران بومی و کشوری 

نقش آفرینی می کنند.
  قاســمی جامی کارگردان رهــام در خصوص 
داســتان این تله فیلم اظهار داشت:پســری که 
پدرش را در راه حمل قاچاق از داســت داده به 
ناگه در تور قاچاقچیان کاال قرار می گیرد که در 
این مسیر مادر این نوجوان در منزل سرکرده باند 
قاچاق کار می کند، ایــن باند قبل از این ماجرا 
یکی از نیروهای مرزبانی را به شــهادت رسانده 
بــود. در همین حین نیروهــای دریابانی با یک 

گروه قاچاق درگیر شــده که این نیرو یک افسر 
جوان را جایگزین و مامور دســتگیری و انهدام 
این باند می کنــد و این پلیس مرزبانی به کمک 
دیگر همکارانش با از جان گذشتگی بسیار زیاد 
و مجروحیــت این باند بــزرگ قاچاق کاال در 
خلیج فارس به نام باند کوسه را منهدم می نمایدو 
نیروی مرزبانی و دریابانی با استفاده از هلی کوپتر 
و تعقیب و گریزهــای فراوان و ردیابی کاالها را 

کشف و ضبط می کنند.
  دیگر عوامل دست اندکار این تله فیلم عبارتند 
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بزمي، رضا کاخکي و مسعود افخمي
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ساخت تله فیلم رهام در شبکه خلیج فارس

گروه فرهنگی // روابط عمومی گروه اجتماعی شبکه سه 
سیما از پخش سریال طنز »چشم بندی« با بازی مرجانه 
گلچین و حمید لوالیی در روزهای پیش رو خبر می دهد. 

  احتمال می رود ســریال »چشم بندی« از روز جمعه )نهم 
دی ماه( حوالی ساعت ۲0 روانه آنتن تلویزیون شود؛ هرچند 
روابط عمومی شــبکه سه هنوز زمان پخش را تایید نکرده 
است.سریال »چشــم بندی«، داستان کارخانه ای است که 
دچار حریق شده و افرادی درگیر این داستان شده اند.در این 
سریال بازیگرانی چون حمید لوالیی، مرجانه گلچین، شهرام 

قائدی، سروش جمشیدی، سیاوش مفیدی، نعیمه نظام دوست، 
سعید پیردوست، شهین تســلیمی، مجید شهریاری، مختار 
سائقی، فرزانه سهیلی، داریوش سلیمی، ماهان عبدی، مهسا 
هاشمی، شقایق فتاحی، مجید علیزاده، مهناز دادفر، شهریار 
حیدری، رضا امینیان، شــهاب احمدلــو، با معرفی مهدی 
خزلبانی، پرســتو الماس، ملیکا منصوری و با حضور امید 
روحانی به ایفای نقش پرداخته اند.این ســریال جدیدترین 
مجموعه شبکه سوم سیما است که با مشارکت بیمه مرکزی 
ج. ا. ا و صندوق تامین خسارت های بدنی با نظارت گروه 

اجتماعی تولید شده است.شــاهد احمدلو کارگردان و امیر 
ابیلی سرپرست نویسندگان هستند و تهیه کنندگی این سریال 
بر عهده سلیم ثنائی اســت. به گزارش ایسنا؛ دیگر عوامل 
این مجموعه عبارتند از: نویســندگان: محمد رعیت پور، 
حامد آبکنار، مسعود غزنچایی، مدیر تصویر برداری: حسین 
ناظریان، طراح صحنه و لباس: حســین مجد، طراح گریم: 
آرمین اسماعیلی، مدیر صدابرداری: شهرام متولی باشی، مدیر 
برنامه ریزی و دستیار یک کارگردان: داوود بابایی، تدوین: 

کاوه ایمانی، مدیر تولید: حسین باقریان.

  گروه فرهنگی// پاییز امسال، عالوه بر شور مدارس حضوری و برپایی جشنواره ی 
زیبایی و عطر و رنگ، هدیه ی دیگری هم برای بچه ها داشــت؛ رکوردزنی تعداد 
عناوین چاپ شــده ی کتاب های حوزه ی کودکان و نوجوانان نسبت به کتاب های 
دیگر؛ و این یعنی حاال بچه ها بیش تر می توانند کتاب بخوانند و از مطالعه لذت ببرند. 
  طبق آمار مؤسسه ی خانه ی کتاب و ادبیات ایران، در پاییز ۱40۱، ۲4,4۲0 کتاب 
منتشر شده که باالترین سهم، مربوط به انتشار کتاب های حوزه ی کودک و نوجوان، 
با 4,848 عنوان کتاب است.از این میان، ۲,04۷ عنوان کتاب کودکانه و نوجوانانه، 
برای اولین بار است که پشــت ویترین کتابفروشی ها آمده اند و ۲,80۱ عنوان هم، 
تجدید چاپ شده اند. اما خبر جذاب تر فعال شدن نویسندگان وطنی در این فصل 
است. برخی از کارشناسان حوزه ی نشر، بر این باورند که به دنبال حضوری شدن 

مدارس از ابتدای فصل پاییز، اســتقبال دانش آمــوزان و خانواده ها از کتاب های 
حوزه ی کودک و نوجوان رشــد قابل توجهی داشته و این مسئله به رونق فعالیت 
ناشران کودک و نوجوان کمک کرده است.به نقل از خبرگزاری کتاب ایران، یکی از 
نکات قابل توجه آمار نشر کتاب در آخرین ماه پاییز ۱40۱، کاهش میانگین قیمت 
کتاب در آذر امســال با رقم حدود 8۲ هزار و ۵00 تومان اســت که نسبت به دو 
ماه دیگر فصل پاییز، پایین ترین میزان را دارد؛ این درحالی است که میانگین قیمت 
کتاب در مهر، 93 هزار تومان و در آبان  ۱0۵ هزار تومان بوده اســت. به گفته ی 
ایــن خبرگزاری، کاهش قیمت، دالیل مختلفی دارد که توزیع کاغذ دولتی و ثبات 
بهای کاغذ و مواد اولیه ی حوزه چاپ و نشر، برخی از آن  دالیل به شمار می آیند.

کتاب های پاییزی کودکان و نوجوانان رکورد زد!مرجانه گلچین و حمید لوالیی در یک سریال طنز جدید



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

با مصرف مرتب گوشت ماهي و میگو خطر ابتالء به بیماري گواتر و آسم کاهش مي یابد

حوادث جهان
دستگیری 3۲ هزار مهاجر غیرقانونی در مراکش

  طی سال ۲0۲۲ در مجموع 3۲ هزار و ۷33 مهاجر غیرقانونی 
در مراکش دستگیر شــده اند. نیروهای گارد ساحلی مراکش طی 
سال ۲0۲۲ در مجموع 3۲ هزار و ۷33 مهاجر غیرقانونی که تالش 
داشــتند با قایق خود را به کشــورهای اروپایی برسانند، دستگیر 
کرده اند. اداره کل پلیس مراکش طی گزارشی اعالم کرد که نیروهای 
گارد ساحلی این کشور طی سال ۲0۲۲ در مجموع 3۲ هزار و ۷33 
مهاجر غیرقانونی که تالش داشــتند با قایق خود را به کشورهای 
اروپایی برسانند، دســتگیر کرده اند. بر این اساس، 8۵ درصد این 
مهاجران دستگیر شــده اتباع خارجی بوده اند. همچنین گفته شده 
در نتیجه عملیات های مبارزه با مهاجرت غیرقانونی 9۲ باند منهدم 
و ۵۶۶ نفر نیز دستگیر شــده اند. کشورهای شمال آفریقا از جمله 
تونس، لیبی و مراکش به دلیل نزدیکی به دریای مدیترانه به عنوان 
نقطه عزیمت مهاجران غیرقانونی برای رسیدن به اروپا مورد استفاده 

قرار می گیرند .
13 کشته بر اثر بارش شدید برف در ژاپن

  شمار قربانیان ناشی از بارش شدید برف در ژاپن به ۱3 نفر افزایش 
یافت. تعداد افرادی که بر اثر بارش شدید برف در ژاپن جان خود را از 
دست دادند به ۱3 نفر رسید. بارش سنگین برف که از ۱۷ دسامبر در 
استان های شمالی و غربی ژاپن موثر بوده، روز به روز شدت می گیرد. 
بر اساس اطالعیه سازمان آتش نشانی و مدیریت بالیای طبیعی ژاپن، 
تعداد جان باختگان حوادث و سوانح ناشی از بارش شدید برف به ۱3 
نفر افزایش یافت. تعداد مجروحان از 80 نفر گذشــت. در حالی که 
در شــمال کشور در خدمات قطار و هواپیما اختالل ایجاد شده بود، 
در برخی نقاط مناطق مرکزی و غرب جاده ها به روی تردد مسدود 

شد.برق بیش از ۱0 هزار خانوار به دلیل طوفان قطع شد .
انفجار بمب در پاکستان ۵ کشته بر جای گذاشت

  در حادثــه انفجار یک بمب کنار جاده ای در مســیر نظامیان 
پاکستانی، ۵ نفر جان خود را از دست دادند. در حادثه انفجار یک 
بمب کنار جاده ای در ایالت بلوچستان واقع در پاکستان چند نظامی 
این کشور کشته شدند. بر اساس اعالم این رسانه، حادثه زمانی رخ 
داد که یک واحد خنثی سازی و کشف بمب در منطقه کوهلو حین 
انجام عملیات، توســط یک بمب کنار جاده ای هدف قرار گرفت. 
این واحد به منظور خنثی کردن مین های کارگذاری شــده توسط 
نیروهای تحریک طالبان پاکستان )TTP( در مناطق غیرنظامی در 
حال حرکت بودند که حادثه رخ داد. در نتیجه این حمله، ۵ نظامی 

پاکستانی از جمله یک افسر ارتش جان باختند .
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زنی در بند قانون!

در امتداد تاریکی

حـــــــوادث//  گــروه 
بزرگ تــــرین  رئیـــــس 
سرشــبکه قاچاق مواد مخدر 
 پس از ۴ سال زندگی در کوه های 

اطراف زاهدان بازداشت شد .
  ســردار محمد قنبری، فرمانده 
انتظامی سیســتان و بلوچستان 
گفت: از ابتدای ســال تاکنون در 
حوزه مبارزه با مواد مخدر بالغ بر 
۷8 تن انواع مواد مخدر در استان 
کشــف و ۵۶ باند سازمان یافته 
قاچاق مواد مخدر در این مدت 
در اســتان منهدم شده؛ همچنین 
چهار هزار و ۱۷8 عملیات علیه 
قاچاقچیان انجام شده که ۶۱ مورد 
از این عملیــات  توأم با درگیری 

بوده و تاکنون ۶۵ قبضه ســالح، 
9 فرستنده بی سیم، ۵0۱ دستگاه 
تیغــه  و ۱43  موتورســیکلت 
خشاب از قاچاقچیان کشف شده 
است.قنبری عنوان کرد: از ابتدای 

ســال تاکنون پنج نفر از عناصر 
اصلی قاچاق مواد مخدر در استان 
دستگیر شده اند؛ همچنین رئیس 
 بزرگ تریــن سرشــبکه قاچاق 
مواد مخدر پس از 4 سال زندگی 

مخفیانه در کوه ها دســتگیر شده 
است.فرمانده انتظامی سیستان و 
بلوچستان با اشاره به اینکه عالوه 
بر مبارزه با سرشبکه های قاچاق 
با خرده فروشان نیز برخورد شده، 
گفت: در ایــن ارتباط یک هزار 
و ۱48 نفر دســتگیر شــده اند. 
همچنین امسال بیش از ۶ هزار 
نفر از معتادان تاکنون دســتگیر 
اعتیاد  بــه کمپ های تــرک  و 
تحویل شده اند.وی تصریح کرد: 
با اتحادی که بیــن قومیت های 
مختلف اســتان وجود دارد تیر 
خرابکاران به ســنگ خورده و 
نتوانســته اند در استان به اهداف 

خود برسند . 

من از مواد مخدری که درون کیفم جاســازی 
شده بود، هیچ اطالعی نداشتم. قرار بود بعد از 
مالقات با همسرم که در زندان مرکزی مشهد 
تحمل کیفر می کند، لــوازم داخل کیف را به 

شوهرم بدهم اما هنگام بازرسی ناگهان...
   این ها بخشــی از اظهارات زن 30 ســاله ای 
اســت که در انتقال مقدار بسیار اندکی موادمخدر 
بــه داخل زندان ناکام مانده بــود! این زن جوان 
که با هوشــیاری ماموران زندان وکیل آباد در بند 
قانون گرفتار شده است، با بیان این که »من نقشی 
در این ماجرا ندارم!« درباره سرگذشــت خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: ۱8 سال 
بیشتر نداشتم که با معرفی یکی از همسایگانمان 
بــا »اکبر« ازدواج کردم. اگرچــه او در آن زمان 
بیکار بود و ادعا می کرد ســنگ کار ســاختمان 
اســت اما به دلیــل تعریــف و تمجیدهای زن 
 همسایه که خانواده او را می شناخت و معتقد بود 
خانــواده ای آبرومند و با اخالق دارد، تصمیم به 
ازدواج گرفتم. البته تعریف های واســطه ازدواج 
 مان از خانــواده »اکبر« کامال درســت بود اما 
آن ها هم نمی دانستند که پسرشان به دلیل رفاقت 
و معاشرت با افراد ناباب در چنگ اعتیاد گرفتار 

شده است.
   او پنهانی موادمخدر مصرف می کرد و هیچ کس 
از این موضوع خبر نداشت.خالصه بعد از ۲ سال 
دوران عقد، زندگی مشترک ما در حالی شروع شد 
که آرام آرام فهمیدم »اکبر« اعتیاد دارد ولی دیگر 
کاری از دستم ساخته نبود چرا که در همان روزها 
متوجه شــدم باردار هستم! روزهای تلخ زندگی 
من درحالی سپری می شد که همسرم بیکار بود و 
از عهده مخارج زندگی برنمی آمد، به همین دلیل 
پدر شوهرم گاهی به ما کمک مالی می کرد تا این 
که فرزندم به دنیا آمد ولی »اکبر« نه تنها دست از 
اعتیاد نکشــید بلکه معاشرت و رفت و آمدهای 
او با دوســتان معتاد و خالفکارش بیشتر شد. از 
سوی دیگر پدر من هم یک کارگر ساده بود و با 
زحمت و تالش بسیار 4 خواهر و برادر دیگرم را 
سروسامان داد. او هم در این شرایط نمی توانست 

از نظر مالی به ما کمک کند.
   ایــن درحالی بود که مصــرف »اکبر« روز به 
روز بیشــتر می شــد و دیگر موادمخدر صنعتی 
استعمال می کرد. وقتی این موضوع را فهمیدم که 
 دیگر »شوهرم« در مرداب موادمخدر دست و پا 
می زد و هر روز بیشتر در عمق آن فرو می رفت 
ولی من نمی دانستم او چگونه هزینه های سنگین 

اعتیاد را تامین می کند! حدود سال قبل، وقتی در 
خانه نشســته بودم به یک باره از کالنتری تماس 
گرفتند و از من خواســتند به آن جا بروم. وقتی 
وارد کالنتری شدم »اکبر« را با دستبند و پابندهای 
آهنین دیدم که روی نیمکت نشســته بود و تعداد 
زیادی از شهروندان درحالی او را با نفرت و نفرین 
شناسایی می کردند که اعتقاد داشتند باید او را به 
خاطر تبهکاری هایش به مجازات سختی محکوم 

کنند. 
   تازه آن جا بود که متوجه شــدم شــوهرم در 
ماه های گذشته یک باند زورگیری تشکیل داده و 
از مردم با تهدید چاقو زورگیری می کرده! »اکبر« 
ســرش را پایین انداخته بود و حتی نمی توانست 
به چشــمان پسر ۶ ساله اش نگاه کند. او به دلیل 
خالفکاری هایش روانه زندان شد اما روزگار ما 

هم به وضع اسفباری رسید. 
   حاال دیگر حتی پســرم نمی توانست سخنان 
تحقیرآمیز دوســتان و هم محله ای ها را تحمل 
 کند چــرا که همکالســی هایــش از ماجرای 
 زندانــی بودن پــدرش مطلــع شــده بودند و

 می دانستند که پدر »بصیر« یک دزد است. در این 
روزها باز هم پدر شوهرم به یاری ما آمد و من و 
 فرزندم روزهای زیادی را در خانه آن ها سپری 
می کردیم و هر هفته به مالقات همسرم در پشت 
میله های زندان می رفتم! حدود 3 ســال از این 
 ماجرا گذشــت و زندگی من هر روز ســخت تر 
می شــد تا این کــه روز قبل با عجلــه به خانه 
پدرشــوهرم رفتم و در حالی که احســاس می 
کردم با تاخیر به زندان خواهم رسید، کیف دستی 
ام را برداشــتم و پدر شوهرم مدعی بود مقداری 
لوازم مصرفی و تنقالت برای »اکبر« در کیف من 
گذاشته اســت تا آن ها را به پسرش برسانم. من 
هم طبق معمول وقت مالقات گرفتم اما زمانی که 
وارد محل بازرسی شدم، ناگهان ماموران زندان از 
جاسازی لوازم درون کیف، مقدار اندکی )۲ گرم( 
موادمخدر از نوع تریاک بیرون کشــیدند! من که 
هــاج و واج و حیرت زده مانــده بودم به آن ها 
گفتم که من از موادمخدر خبری ندارم و احتماال 
پدرشوهرم این مقدار تریاک را برای پسرش داخل 

لوازم جاساز کرده است! 
  حاال نه تنها همســرم در زندان اســت و پسرم 
 به خاطر ســرقت های پدرش همــواره تحقیر 
 می شود بلکه من هم در بند قانون گرفتار شده ام و 

نمی دانم چه مجازاتی انتظارم را می کشد...

گروه حوادث// دادســتان عمومی و انقالب 
شهرستان بهبهان از صدور کیفر خواست برای 
سه خواهر و برادر خبر داد که سال گذشته با 
حلوای مسموم سه نفر را در بهبهان به قتل 

رسانده بودند .
   اســفند سال گذشــته دو نفر از اهالی شهر 
منصوریه که بــرای انجــام کاری به یکی از 
دفترخانه های اســناد رســمی بهبهان مراجعه 
کرده بودند در راه بازگشــت به خانه با عالیم 
مسمومیت به بیمارستان منتقل شده و ساعاتی 
بعد نیز فوت کردند. با اعالم مرگ مشکوک این 
دو نفر موضوع به پلیس گزارش شد و از لحظات 
اول این اتفاق دستورات الزم قضایی صادر و 

تحقیقات پلیس برای حل این معمای مرموز 
آغاز شد.نخستین بررسی ها نشان می داد 

زمانــی که این دو نفــر در دفترخانه 
بوده اند خانمی ناشــناس با ماسک 
به صورت و با در دست داشتن یک 
ســینی حلوا، وارد دفترخانه شده و 
تحت عنــوان نذری آن را به مراجعه 

کنندگان تعارف کرد و از میان افرادی 
که در آنجا حضور داشــتند ۲ نفر از آنها 

مقداری حلوا برداشتند و خوردند.پس از این 
ماجرا زن جوان از دفترخانه خارج و کمی بعد 

ناپدید شد. این در حالی بود که با گذشت زمان 
۲ نفری کــه اقدام به خوردن حلوا کرده بودند، 
حالشان بد شد و به بیمارستان انتقال یافتند. آن 
روز پزشکان بیمارستان پس از معاینات اولیه 
دریافتند که هر دو نفر دچار مسمومیت شده اند و 
تالش برای نجاتشان را آغاز کردند، اما متأسفانه 
آنها بر اثر مسمومیت شدید جانشان را از دست 
دادند.علیرضا قاســمی نژاد دادستان عمومی و 
انقالب بهبهان اظهار کرد: اســفند سال گذشته، 
مرگ مشکوک دو نفر در بهبهان گزارش شد که 

بالفاصله دســتورات قضایی برای بررســی 
موضــوع به پلیــس آگاهی صادر شــد. در 
تحقیقات کارآگاهان پلیس و نظریه پزشــکی 
قانونی مشــخص شــد که متوفیــان در اثر 
مســمومیت با حلوای آغشــته به نوعی سم 
خطرنــاک فوت کرده اند و در این رابطه ســه 
متهم شناسایی و از منزل آنها ظرف های مشابه 
حلوا پیدا شد.دادستان عمومی و انقالب بهبهان 
گفت: پس از تحقیقات مفصل بازپرس پرونده 
از متهمان که دو خواهــر و یک برادر بودند، 
مشخص شد که آنها اقدام به طراحی قتل های 
دیگری نیز کرده اند. همچنین در ادامه تحقیقات 
برای شناسایی سایر قربانیان، مشخص شد که 
متهمان در دی سال ۱400 نیز اقدام به قتل یک 
نفر دیگر از اهالی در یکی از مناطق بهبهان کرده 
بودند که مرگ وی نیز مشکوک اعالم شده 
بود.در بازرســی از محل اختفای آنان 
تعدادی آالت و ادوات به کار رفته در 
جنایت نیز کشــف شد. وی انگیزه 
متهمــان از ارتکاب این جنایت را 
مســائل و اختالفــات خانوادگی 
قاســمی نژاد  علیرضا  کرد.  عنوان 
تصریح کرد: بــا تکمیل تحقیقات، 
کیفرخواست پرونده آنان صادر و برای 
صدور رأی به دادگاه کیفری صالح ارسال 

شد .

3 خواهر و برادر  با حلوا آدم می کشتند

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد

دستگیری بزرگ  ترین سرشبکه قاچاق مواد مخدر

طرح : معصومه زارعی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک مسکن رأس ساعت 15 مورخ 1401/11/9 
روز یکشنبه در  محل :  بندرعباس - چهارراه بلوکی مدیریت شعب بانک مسکن طبقه چهارم تشکیل میگردد .

  لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت میگردد با در دست داشتن کارت شناسایی رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا 
وکیل و نماینده خود را کتباً معرفی نمایید . 

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2- طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 1391 الی 1400   
 3- طرح و تصویب تراز آزمایشی تا پایان دی ماه 1401

4- طرح و تصمیم گیری در مورد بودجه پیشنهادی 1401 و 1402 و تصمیم گیری در خصوص پاداش هیئت مدیره و وضعیت فعلی تعاونی

شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک مسکن استان هرمزگان

  
ن سند مالکیت آگهی فقدا

نظر به اینکه آقای عبدالعزیز بهنیا به استناد دو برگ استشهاد شهود گواهی شده در دفتر٢4قشم جهت دریافت سند مالکیت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند 
سند مالکیت پالک فوق در قشم - محله بهزیستی قطعه یک بخش هشت سند مالکیت صادر وتحویل مالک گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده که طبق مشخصات 
یک قطعه خانه نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی ١٦۷۷ فرعی از ١۹۳۹ اصلی ، مفروز و مجزا شده از ١ فرعی از اصلی مذکور ، قطعه در طبقه و واقع در بخش٨ ۰ 
ناحیه ۰۰ حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت ٢۷۹/۳ متر مربع بمالکیت عبدالعزیز/ بهنیا فرزند محمد ، شماره شناسنامه 4٥ تاریخ تولد ١۳٥٢/۰4/١٥صادره از قشم 
دارای شماره ملی ۳4٥۹٦٦٢٥۷۳ با جز سهم ٦ از کل سهم ٦ بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان متن سهم : ششدانگ با شماره مستند مالکیت ٥۳٢۹ تاریخ ٢٦/۰۹/١۳٨٢ 
موضوع ســند مالکیت اصلی بشــماره چاپی ۰۳١۳٦٦ سری الف سال ٨١ که در صفحه ۳١4 دفتر امالک جلد ١٢ ذیل شماره ١٦4٦ ثبت گردیده است.  لذا به استناد ماده ١٢۰ 
 آئین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود

 می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید ، بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد . ١4۰١/١۰۷ م/الف-  تاریخ انتشار: ١4۰١/١۰/۰۷

محمد آرامش- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

حوزه ثبت ملک قشم

  کارت شناسایی خودرو سواری استیشن هیوندای تیپ توسان پالک :68641
شخصی قشم  مالکیت : محمد دریانورد  شماره شاسی 

  G4KEBU۲97856 شماره موتور KMHJT81CDBU۲66511
  مدل ۲۰11  رنگ : سفید  مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی
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سال بیست و دوم شماره 4064

خبری

شهرستان

ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است
روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

گروه شهرستان// برداشت ذرت علوفه ایی از ۲۳۳ هکتار سطح 
زیر کشت این محصول در شهرستان میناب آغاز شد .

   مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب پیش بینی کرد بیش از ۱۱ 
هزار و ۶00 تن محصول تولید شود.

    ناصر نورزاده گفت: محصول تولید شــده عالوه بر توزیع بین 

دامداری های شهرستان میناب به استان های کرمان، فارس، یزد و 
اصفهان هم ارسال می شود.

  به گزارش خبرآنالین، کاشت ذرت علوفه ای در شهریور ماه آغاز 
می شــود و برداشت آن هم از اواخر آذر ماه شروع شده و تا نیمه 

دوم دیماه ادامه دارد .

آغاز برداشت ذرت علوفه ایی در میناب

گفت:  میناب  شــهردار  شهرســتان//  گروه 
ســاماندهی  و هدایت آبهای سطحی یکی از 
معضالت مهم شــهر میناب بود که از  گذشته 
تا کنون در حال انجام اســت و اقداماتی هم 

نیازمند جذب  انجام شده که برای تکمیل آن 
اعتبارات است . 

    » حبیب اهلل ســهرابی شهردار شهر میناب « 
در جلســه  ستاد باز آفرینی شهری که با حضور 
مدیر عامل شرکتهای باز آفرینی شهری ایران  و 
ســفیر بم در فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: 
شهر میناب با وســعت 3 هزار هکتاری ، حدود 
۲98 هکتار بافت بافت فرسوده مصوب در ۱3 

محله دارد  که با تالشهای صورت گرفته در یک 
سال اخیر برای اقداماتی که می توان در راستای 
حل مشــکالت بافت فرسوده می توان انجام داد 

برنامه ریزهای انجام شد.
    وی افزود: محله » هومشــی « در مرکز شهر 
میناب برای حل مشــکل بافت فرسوده در طرح 
باز آفرینی شــهری به عنــوان محله پایلوت در 
سالهای گذشــته انتخاب و اقداماتی هم در این 

محله انجام شــده بود که این اقدامات در طول 
یکسال اخیر با جدیت در حال پیگیری و انجام 

است.
  شــهردار میناب گفت: ســاماندهی  و هدایت 
آبهای سطحی یکی از معضالت مهم شهر میناب 
بود که از  گذشــته تا کنون در حال انجام است 
و اقداماتی هم انجام شــده بود که برای تکمیل 
آن نیازمند جذب اعتبارات است.سهرابی عنوان 

کرد:پس از ســیل ۱400 میناب که مشــکالت 
زیادی را برای مردم در محالت با بافت فرسوده 
ایجاد کــرده بود اعتباری مصوب شــد تا برای 
ساماندهی آبهای ســطحی در نظر گرفته شد که 
در فاز اول اقداماتی برای خروج آبهای سطحی 
از شهر و بازار ومحله » هومشی « ودر فاز دوم 
در محله »کرگین « انجام می شــود.به گزارش 
پایگاه خبری هارموز ،  شــهردار میناب خاطر 
نشــان کرد: پس از بر طرف کردن مشــکالت 
در ایــن محالت و در طرح باز آفرینی شــهری 
برنامه و طرح های دیگری را برای زیبا ســازی 
شــهر میناب در برنامه داریم که به سرعت انجام 

شهردار میناب خبر داد

          باز  

گروه شهرســتان// مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم گفت: ۵۵۰ میلیارد ریال 
برای عملیات الیروبی حوضچه اســکله 
 بهمن اختصاص یافته تــا بتوانیم زمین 
بهــره برداری مطلوب از این اســکله با 
را  موقعیت منحصربفرد در خلیج فارس 

فراهم آوریم . 
    افشار فتح الهی مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشــم از انجام مراحل پایانی اجرای 
الیروبی اسکله بهمن قشم و تکمیل طرح 
توسعه این اسکله با هدف افزایش ظرفیت 

این اسکله خبر داد. 
   وی افزود: عملیــات الیروبی حوضچه 
اســکله بهمن با اعتبار ۵۵0 میلیارد ریال 
توسط یکی از بهترین پیمانکاران این حوزه 

در حال انجام است. 
  فتح الهــی ادامه داد: با اتمــام عملیات 
الیروبی اســکله بهمن طــی دو ماه آینده، 
طرح توسعه این اسکله به اتمام رسیده و با 
افزایش ظرفیت پهلوگیری شناورها، آماده 

بهره برداری می شود. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره 
به طرح توسعه بندر بهمن به طول 3۶0 متر 
و یک رمپ رو رو برای پهلوگیری همزمان 
شناور های پنج هزار و ۱0 هزار تنی، عنوان 
داشــت: هدف از اجرای طرح توسعه بندر 
بهمن، عالوه بر پهلوگیری همزمان هفت لنج 
باری جدید، فراهم کردن شرایط پهلوگیری 
شناورهایی با تناژ ۱0 هزار و پنج هزار تُن 
و افزایش ظرفیت پهلوگیری شناورها از ۷ 

به ۱4 فروند است. 
  وی گفــت: اجرای عملیــات الیروبی، 
احداث ســپرهای فلزی، احداث اسکله ها 
و ایجاد حوضچه مناســب و ایمن با هدف 
تسهیل در پهلوگیری شناورهای بزرگ به 
عنوان بخشی دیگر از اهداف این پروژه مهم 
در منطقه آزاد قشم بودند که مراحل پایانی 

اجرای آنها درحال انجام است. 
  بــه گزارش فارس، مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: 
تســریع در تخلیه و بارگیری کاال، افزایش 
واردات و صادرات کاالی فعاالن اقتصادی 
در قشم از مهمترین اهداف اجرای این طرح 

بزرگ در اسکله بندر بهمن است .

جزییات الیروبی و توسعه اسکله بهمن در قشم 

آگهی  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم
شرکت پاالیش نفت الوان درنظردارد خرید اقالم ذیل را به صورت جداگانه تحت تقاضای ذکر شده  زیر به شرکتهای مجرب و با 

سابقه و واجد شرایط واگذار نماید .

آگهی  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم
RLP-4011914-LA خرید تیوب باندل 7 دستگاه مبدل تقاضای شماره

)مجوز شماره 53134828(    - )میزان سپرده-4,889,121,250 ریال(     - )شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2001093769000210 (
تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی :1401/09/30، مهلت دریافت اسناد : 1401/10/14    ، مهلت ارسال پاسخ استعالم )بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران( : 1401/10/28

لذا از متقاضیانی که دارای شرایط زیر می باشند دعوت می گردد تا پس از مطالعه 
شرایط مناقصه از طریق دریافت اسناد از آدرس WWW.LORC.IR )لینک 
مناقصه هاواستعالم ها –زیر گروه مناقصه  ( مطابق با اطالعات درخواستي نسبت 
به دریافت اسناد و بارگزاری پاسخ استعالم در مهلت مقرر شده در سامانه ستاد 
ایران اقدام نمایند تا پس از ارزیابی و تأیید صالحیت، جهت شرکت در مناقصه 

اقدام الزم به عمل آید .
مناقصه گر می بایست متعهد گردد مفاد قانون حداکثری تولید و خدماتی 
کشــور و حمایت از کاالی ایرانی طی بخشنامه شــماره 30206 مورخ 
98/03/15 ریاســت محترم جمهوری و بخشنامه شماره 364/19091 
مورخ 98/03/12 مجلس شــورای اسالمی جهت تامین این کاال رعایت 
نموده و نســبت به ثبت توانمندی خود در خصــوص تامین کاالی مورد 
مناقصه در سامانه ماده 4 قانون مذکور)Tavaniran.ir  ( ثبت نماید.لذا 
مناقصه گزار  در این خصوص هیچگونه مســولیتی نخواهد داشت و کلیه 

مسئولیت این بند بعهده فروشنده می باشد.
الف : شرایط انجام کار

     دارا بودن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار
    دارا بودن توانایی مالی و فنی کافی جهت انجام موضوع مناقصه

    دارا بودن شخصیت حقوقی
     مناقصه گر نباید مشــمول قانون منع مداخله در معامالت و مناقصات 

باشد .
ب : مدارک مورد نیاز

)www.setadiran.ir( اعالم آمادگی و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران
    یک نسخه از اساسنامه شرکت )برابر اصل(
   یک نسخه از آگهی ثبت شرکت )برابر اصل(

    یک نســخه از آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت براساس روزنامه 
رسمی )برابر اصل(

      ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی )خریداران(
     تکمیل پرسشنامه دریافت اطالعات .

     ارائه کد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در نظام مالیات بر 
ارزش افزوده و کد پستی .

     ارائه رزومه کامل مناقصه گر ، لیست و آدرس مشتریان .
     طبق مصوبات هیئت محترم وزیران، ارائه شناســه ملی کاال و خدمات 

)ایران کد( الزامی میباشد.
      توانایی ارائه سپرده شرکت در مناقصه در صورت تأیید صالحیت فنی

      ارائه مستندات مربوط به درج نام شرکت در فهرست توانمندی های 
داخلی مندرج در سامانه توانیران

کلیه مدارک باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دســته بندی شده در 
 پوشــه های مجزا و با نام در سامانه ســتاد ایران بارگزاری شوند و به 
مدارک ارسالی مبهم ، ناقص، مخدوش و دارای مغایرت و همچنین مدارکی 
که بعد از مهلت مقرر ارســال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد 

شد .
نظر به اهمیت موضوع ،شــرکت پاالیش نفت الوان حســب مدارک و 
مستندات ارائه شده نسبت به تایید و یا رد صالحیت هر یک از شرکت های 
متقاضی بر اساس قوانین و مقررات مختار بوده و مناقصه گر از این بابت 

حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید .
بارگزاری مدارک تا تاریخ درج شده در سامانه ستاد ایران الزامی می باشد. 
در صورت به حد نصاب نرســیدن شرکت های حاضر  در مناقصه ، امکان 

تمدید مهلت زمانی در سامانه ستاد ایران وجود دارد .

www.lorc.ir :آدرس اینترنتي شرکت پاالیش نفت الوان

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

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پاالیش نفت الوان

آگهی  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم 
RLP-4011910-LA کولرهای واحد تبدیل کاتالیستی تقاضای شماره Channel and Channel Cover and Floating Head خرید

)مجوز شماره 53134682(      - )میزان سپرده-4,870,766,000 ریال(      - )شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران : 2001093769000215 (
تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی :1401/09/30، مهلت دریافت اسناد : 1401/10/14     ، مهلت ارسال پاسخ استعالم )بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران( : 1401/10/28
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   امین درســاره گروه شهرستان// جلسه ستاد هماهنگی و 
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان خمیر با موضوع 
ایمنی و آمادگی در برابر بالیای طبیعی به ریاست بهنام کریمی 
معاون فرماندار خمیر برگزار شــد.به گزارش خبرنگار دریا، 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خمیر در این جلسه 
عنوان کرد: اقدامات پیشــگیرانه قبل از وقوع حوادث در کنار 
افزایش آگاهی عمومی و آموزش همگانی در کاهش خسارت 
بحران بســیار اهمیت دارد.وی هفته ایمنی را فرصت مناسبی 
برای ارتقاء ســطح آگاهی عمومی و شاخص های ایمنی در 
برابر زلزله و دیگر پدیده های طبیعی دانســت.او با اشاره به 
پدیــده زلزله به عنوان یکی از بالیــای طبیعی ، تاکید کرد: با 
توجه به زلزله خیز بودن شهرستان و وقوع زلزله های فراوان 
در ماه های گذشته ، ضرورت دارد آمادگی پیشگیری و مقابله 
 با این پدیده در جامعه افزایش یابد.این مقام مسئول همچنین 
 با اشــاره به ظرفیت خانــه های هالل در روســتاها جهت 
 آمــوزش هــای الزم در برابــر زلزلــه ، گفــت: برگزاری 
کارگاه های آموزشــی و اقدامات خانه های هالل در حوزه 
ایمنی و پیشگیری در روستاها می تواند به طور قابل توجهی از 
خسارت های بالیای طبیعی بکاهد. کریمی در ادامه خواستار 
ساماندهی مسیل ها و رودخانه های فصلی شهرستان توسط 
آب منطقه ای شد.وی افزود: با توجه به قرار گرفتن در فصل 
بارندگی و احتمــال طغیان برخی از رودخانه های ســطح 
شهرســتان ، الزم اســت اقدامات موثر در این زمینه صورت 
گیرد.برگزاری مانور زلزله در تمام نقاط شهرســتان ،استفاده 
از تبلیغات محیطی توســط شــهرداری ها برای آگاه سازی 
 عموم، شناسایی و رفع نقاط خطرآفرین از سوی دستگاه ها و 
ایمن سازی از دیگر موضوعاتی بود که معاون فرماندار در این 

جلسه بدان اشاره کرد .

معاون فرماندار بندرخمیر :
 آموزش همگانی در کاهش خسارت بحران 

بسیار اهمیت دارد

جمعیت  رییس  شهرستان//  گروه 
اجرای  گفت:  قشــم  احمر  هالل 
برنامه های کاهــش خطر پذیری 
بالیــا و ارتقــا ســطح آگاهی و 
مقابله  در  قشــموندان  معلومات 
زلزله  ویژه  بــه  طبیعی  بالیای  با 
و  اثــرات  کاهش  منظــور  بــه 
این  مالی آن در  و   خسارات جانی 
و  ضــروری  امــری   جزیــره 

تعیین کننده است . 
     احمدنور ســرودی به مناســبت

 »روز ایمنــی در برابــر زلزلــه و 
طبیعی«  بالیــای  اثــرات  کاهش 
بــرای کاهــش میــزان  افــزود: 
مترقبه،  غیــر  حوادث   خســارت 
نهادینه شدن فرهنگ پیشگیری در 
مقابله با حوادث و بالیای طبیعی در 

جزیره قشم ضروری است.وی ادامه 
داد: در بین پهنه های تشکیل دهنده 
از  ایران، منطقه زاگرس   ســرزمین 
پهنــه های مهــم خاورمیانه از نظر 
فراوانــی زمین لرزه ها به شــمار 
می رود که نســبت به سایر مناطق 
ســاختاری ایــران، باالترین آمار 
مربوط به تعداد زلزله ها را دارد که 
جزیره قشم در جنوب ترین بخش 

این منطقه واقع شده است.
    رئیس جمعیت هالل احمر قشم 
توضیــح داد: با توجــه به وضعیت 
جــوی و اقلیمــی و حادثه خیزی 
بــر ضرورت  عالوه  جزیــره  این 
اقدامات پیشــگیرانه، اهمیت کسب 
 آمادگی در رویارویی با پدیده های 

خطر ساز و کاستن از پیامدهای منفی 
آنها نیز امری ضــروری و اجتناب 

ناپذیر است.
   ســرودی اضافه کرد: قشموندان، 
مســئولین و مدیران بحران سه رکن 
اصلی در زمینــه مقابله با حوادث 
غیر مترقبه در این جزیره هستند که 
باید تالش شود با ایجاد حساسیت، 
نظــارت و دقــت کافــی، آثار و 
خسارات ناشی از وقوع این حوادث 

را به حداقل برسانیم.
   وی تاکید کــرد: چنانچه عوامل 
خطر ســاز به درســتی شناسایی 
و علــت یابــی و اصــول ایمنی و 
استانداردها با دقت به کار گرفته و 
مراعات شوند بدون شک از تکرار 
ناگوار  رویدادهــای  از  بســیاری 
جلوگیری خواهد شــد.به گزارش 
ایرنا، رییس جمعیــت هالل احمر 
قشم با تاکید بر لزوم تهیه نقشه های 
پهنه بنــدی و ریز پهنه بندی جزیره 
قشــم و انجام مطالعــات دقیق در 
 زمینه وضعیت آسیب پذیری بناها و 
ایمن سازی و مقاوم سازی اصولی 
به عنوان راهکار شناخته شده  آنها 
مقابله با زلزله، تحقــق این مهم را 
موجب افزایش سطح امنیت زندگی 

در نگین خلیج فارس دانست .

رئیس جمعیت هالل احمر قشم عنوان کرد

ضرورت اجرای برنامه های کاهش 
خطر پذیری بالیا در قشم

 گــروه شهرســتان//  مدیرعامل 
شرکت ملی پست جمهوری اسالمی 
گفت: بــرای اولین بار در کشــور 
صندوق های پســتی هوشمند در 

جزیره کیش نصب شد . 
   محمود لیایی اظهــار کرد: جزیره 
کیش به عنــوان الگوی اجرای طرح 
الکرهای پستی )صندوق های پست 
هوشــمند( انتخاب شده که هم اکنون 
تعــدادی از این صندوق ها به منظور 
و  دریافت  هوشمندســازی خدمات 
ارسال بســته های پستی نصب شده 
اســت.وی اضافه کرد: شــرکت ملی 

پســت هم اکنون در حــال تکمیل 
زیرساخت های فنی این صندوق ها 
در جزیره کیش اســت که به زودی 
پس از انجام مراحل آزمایشی خدمات 
خود را در این جزیره آغاز می کنند.   
لیایی افزود: در صــورت راه اندازی 
این صندوق های پســتی هوشــمند 
کیشوندان می توانند در هر ساعت از 
 شبانه روز نسبت به دریافت و ارسال 
مرســوله های پســتی خــود اقدام 
کنند. اســتفاده از الکرهای پستی در 
بیشتر کشــورهای دنیا از سال ۲000 
میالدی شــروع شــده و با توجه به 

اســتفاده گســترده از تکنولوژیهای 
سلف ســرویس، و گسترش تجارت 
الکترونیـــکی، امروزه به عنوان یکی 
ازبهترین راه حل هــا در زمینه بازه 
توزیع است.به گزارش ایرنا، الکرهای 
پستی نقش قابل توجهی در کم کردن 

آلودگی های زیســت محیطی ناشی 
از حمل و نقل، تســهیل و آسانی در 
ارســال و دریافت مرسوالت پستی، 
کاهش هزینه های ارســال مجدد و 
کاهش هزینه های توزیع و جمع آوری 

مرسوله ها ایفا می کنند .

نصب صندوق های پستی هوشمند 
در کیش

کشاورزی  جهاد  مدیریت  شهرستان//  گروه 
شهرستان بســتک گفت: سطح زیر کشت 
ســبزی های برگ در شهرستان بستک ۳۰ 
هکتار می باشد که با تغییر آب و هوا، کشت آن 

رونق می گیرد .
  ســعداهلل رحمانی سرپرســت مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان بســتک گفت: سطح زیر 
کشت سبزی های برگ در شهرستان بستک 30 
هکتار می باشد که با تغییر آب و هوا، کشت آن 
رونق می گیرد و تا پایان اردیبهشت ماه، برداشت 

آن ادامه دارد.  وی افزود: تنوع محصوالت سبزی 
در سطح شهرستان بسیار زیاد است که مهمترین 
آن ها شامل ترب سفید، ترب قرمز، شوید، جعفری، 
گیشنیز، تره، چغندر برگی، کاهو، نعناع، اسفناج، 
برگ خردل و … می باشد.  به گزارش بستک 
نیوز، رحمانی پیش بینی کرد: برداشت سبزی از 
سطوح کشت شده بیش از 300 تن می باشد که 
 عمده کشت این سبزی ها در روستاهای فتویه، 
کمشک، هرنگ، مغدان، فاریاب و شهر کوهیج 

می باشد .

برداشت سبزیجات بر
 از مزارع کشاورزی بستک

آفرینی شهری در محالت با بافت های فرسوده 

گی
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گروه اجتماعی //  دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر 
گفت: در تقسیم بندی کلی مواد صنعتی و سنتی در 
کشور ۷۵ تا 8۰ درصد استفاده به صورت سنتی و 
۲۰ تا ۲۵ درصد صنعتی است که در این بین، مصرف 

تریاک رتبه اول را دارد . 
   اســکندر مؤمنی در گفت و گویی با اشاره به دامنه 
آســیب زایی تغییر الگوی مصرف از سنتی به صنعتی 
افزود: مخدر صنعتی تمام ساختارهای مغز و فیزیکی 
را منهدم می کند و بازگشت ســختی دارد و بهترین 
کار، اقدامات پیشگیرانه و نرفتن به سمت اینگونه مواد 
اســت، اما شیوهای درمانی جدید و مراکز درمانی به 
روز کمک زیادی در درمان این مصرف کنندگان دارند.
وی تصریح کرد: در مقایسه با جهان شرایط ما از نظر 
شــیوع مصرف بهتر است، شیوع مصرف در میانگین 
دنیا هفــت و در ایران حدود پنج درصد جامعه فعال 
است؛ اما معتقدیم با پیشبرد چهار حوزه مقابله، درمان، 
پیشگیری و توانمندسازی بازگشت معتادان به جامعه 
می توان شرایط امیدوار کننده تری داشت.وی افزود: در 
یک مقطعی برخی کشورها از جمله آمریکا، کانادا و 
برخی کشــورهای دیگر مصرف برخی موادمخدر از 
جمله کاناویس )خانواده حشیش، ماریجوآنا و گل( 
را آزاد اعالم کردند تــا مصرف مخدرهای دیگر کم 
شــود، در حالی که این قضیه برعکس شد و در این 
کشــورها تولید، مصرف و قاچاق موادمخدر افزایش 
یافت، بنابراین از ۵00 هزار نفر ســالیانه مرگ و میر 
ناشــی از مصرف مواد مخدر در دنیا، ۱0۷ هزار نفر 

مربوط به آمریکاست.
*  میانگین سن اعتیادر در ایران ۲۴ سال

   وی ادامه داد: میانگین ســن اعتیاد در کشور ما ۲4 

سال است که در مقایسه با میانگین دنیا، شرایط ایران 
بهتر است و این نتیجه اقدامات پیشگیرانه است.دبیرکل 
ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: میانگین پایین ترین سن 
اعتیاد نیز مربوط به کشور آمریکا و ۱9 سال است که 
براساس آمارهای رسمی سازمان ملل صرفاً در سال، 
۱0۷ هزار نفر در اثر سوء مصرف موادمخدر می میرند.
مومنی گفت: براساس نتایج یک پژوهش حدود 30 
درصد جوانان و نوجوانان گرفتار اعتیاد فکر نمی کردند 
با یکی دو بار مصرف معتاد شوند و حدود 30 درصد 
دیگر آنان نیز در مقابل تعارف همساالن توان نه گفتن 
نداشــتند؛ بنابراین با کمک نهادهای فرهنگ ساز و 
خانواده ها؛ جوانان و نوجوانان باید به راحتی بتوانند 

در مقابل این پیشنهادهای مخرب نه بگویند.
* افزایش 1۶ درصدی تولید و کشت موادمخدر در 

افغانستان
   وی با اشــاره به لزوم تشکیل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر افــزود: حدود 90 درصد تریــاک جهان در 
افغانستان تولید می شود و این کشور رتبه اول در تولید 
تریاک و شیشه )متامفتامین( و رتبه دوم تولید کاناویس 
و خانواده حشــیش را در دنیا دارد که در ۲0 ســال 
اخیــر با حضور ناتو و نیروهای آمریکایی این میزان 
افزایش بیشــتری داشته است.وی با اشاره به اهمیت 
مبارزه با موادمخدر گفت: براساس نیاز به یک سازمان 
واحد و از آنجایی که این موضوع به یک معضل ملی 
و جهانی تبدیل شده است، ایران با توجه به اعتقادات 
خود ستادی متشکل از ۲0 عضو مستقیم و غیرمستقیم 
از جمله دســتگاه های مقابله ای، فرهنگی و درمانی 
تشکیل داده است.مومنی با اشاره به طرح ممنوعیت 

کشت موادمخدر در افغانستان ادامه داد: سازمان ملل 
در گزارش امسال )۲0۲۲( اعالم کرد که تولید و کشت 
مواد مخدر در افغانستان حدود ۱۶ درصد هم افزایش 
پیدا کرده است، بنابراین، نه تنها کاهشی در تولید مواد 
مخدر در این کشور وجود نداشته بلکه اندکی افزایش 
هم پیدا کرده اســت.وی به نقــش آمریکا و ناتو در 
افزایش تولید مخدر در افغانستان اشاره کرد و گفت: 
طبق آمار رسمی ســازمان ملل، در سال ۲000 که 
افغانستان اشغال شده بود، تولید مواد مخدر حدود ۲00 
تن بود و با رفتن این نیروها، این عدد به حدود 9 هزار 
تن یعنی نزدیک به ۵0 برابر رســیده است.وی اظهار 
داشــت: با وجود تالش در تغییر الگوی مصرف اما 
تولید موادمخدر صنعتی از جمله شیشه و متامفتامین ها 
در طی ۱0 ســال، پنج برابر افزایش داشته است.دبیر 
کل ســتاد مبارزه با موادمخدر افزود: براساس اعالم 
منابع مستند و موثق برخی هواپیماهای ناتو قاچاق 
دولتی موادمخدر می کردند و متاسفانه طی ۲0 سال از 
افغانستان ویرانه ای را تحویل داده اند که تک محصولی 
و عموما وابسته به تولید مواد مخدر شده است.مومنی 
گفت: طبق نقشه سازمان ملل، از سال ۲0۱8 تا ۲0۲۱، 
طی چهار سال انواع موادمخدر صنعتی از جمله شیشه؛ 
متامفتامین و هروئین افزایش داشته است. اعالم این 
آمارها آگاهی بخشــی به خانواده ها است که با کمک 
در کنترل مرزها و ورود موادمخدر و هم بازدارندگی و 

صیانت درونی با این معضل مقابله کنیم.
* ایران رتبه اول در کشف موادمخدر را دارد

   وی با اشــاره به کشفیات سال جاری گفت: حدود 
۶00 تن کشــفیات موادمخدر داشتیم که طبق آمار 
رسمی سازمان ملل و هیات بین المللی کنترل و مبارزه 
با موادمخدر، ایران با فاصله رتبه اول دنیا شامل 9۲ 
درصد کشــفیات تریاک جهان، ۵9 درصد کشفیات 
مرفین جهان و ۲۷ درصد حوزه کشــفیات هروئین 
را به خود اختصاص داده اســت.وی گفت: ما با یک 
پدیده خطرناک مواجه هستیم زیرا قاچاق موادمخدر 
از اروپا به افغانســتان را داریم که ایران به نمایندگی 
از دنیا در این خط مقــدم مبارزه قرار دارد و دودش 

به چشم همه دنیا می رود.مومنی ادامه داد: حدود 8۶ 
درصد مجموعه کشفیات موادمخدر مربوط به نیروی 
انتظامی است و در همین یک سال گذشته ۱۲ شهید 
و چند برابر مجــروح و جانباز تقدیم کردیم.دبیرکل 
ســتاد مبارزه با موادمخدر گفت: نیروهای انتظامی 
باید تجهیزات به روزی داشته باشند، زیرا تجهیزات 
و امکانات قاچاقچیان بدون محدودیت به روز هستند؛ 
با جانفشانی دستگاه های مقابله ای؛ از جمله نیروی 
انتظامی، ســپاه، وزارت اطالعات و همکاری خوب 
دســتگاه قضایی، حدود بیش از ۷0 درصد کشفیات 
در هفت اســتان  شرقی و حاشیه شرقی و ۲0 درصد 
مربوط به کل کشــور هســتند.وی با اشاره به اینکه 
بیشترین کشف مواد مخدر در سیستان و بلوچستان 
است، گفت: حدود ۷4 درصد کشفیات در استان های 
خراسان جنوبی، سیســتان و بلوچستان، هرمزگان، 
فارس، کرمان و یزد است.دبیر کل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر ادامه داد: در بحث پیشــگیری ستاد مبارزه با 
مــواد مخدر همکاری خوبی با آموزش و پرورش و 
دیگر نهادهای فرهنگی از جمله مثل وزارت ورزش، 
صدا و سیما، وزارت علوم شروع کرده است. آموزش 
و پرورش هم روی جامعه هدف خودشان به عنوان 
یک خانواده خیلی بــزرگ یعنی حدود ۱4 میلیون 
دانش آموز، یــک میلیون معلم و اولیاء می تواند هم 
به جامعه آماری دانش آموزان و هم جامعه؛ اثرگذار 

باشد.
*  ایجاد ۲۶ هزار ظرفیت نگهداری برای معتادان 

متجاهر
  مؤمنی گفت: برای حــدود ۲ میلیون و 400 هزار 
نفر مصرف کننده مستمر مواد مخدر در کشور، حدود 
هشت هزار مرکز درمان سرپایی وجود دارد که برای 
درمان های ســرپایی کفایــت الزم را دارد اما برای 
اقامت افراد معتاد داوطلب و متجاهران با کمبود مواجه 
هســتیم.وی ادامه داد: در حوزه معتادان متجاهر در 
تهران ظرفیت کامل و کمبود ظرفیت نداریم به طوری 
که در ســال 9۷، ظرفیت مراکز درمانی برای معتادان 
متجاهر چهار هزار نفر بوده اما اکنون ظرفیت به حدود 

۲۶ هزار نفر در تهران رســیده است.وی با اشاره به 
ایجاد ظرفیت نگهداری برای معتــادان متجاهر در 
دیگر شهرستان ها افزود: در شیوه های درمانی باید به 
روز شویم و رئیس جمهور هم در جلسه قبلی ستاد 
مبارزه با موادمخدر تأکید کردند که وزارت بهداشت 
و ستاد با کمک هم شیوه های نوین درمانی، داروهای 
جدید، شیوه نامه های جدید را به کار بگیرند.مؤمنی 
گفت: مــاده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر می گوید 
که معتادان متجاهر حداکثر تا ۶ ماه می توانند در مراکز 
ترک اعتیاد حضور داشته باشند و بزرگترین چالش ما 
قانون است، چون اصالح قانون یک فرایند طوالنی ای 
دارد، معتادی که چندین سال مواد مصرف کرده است 
و دیگر نمی تواند خودش را اداره کند، کارتن خواب 
و خیابان خواب شده است آیا می تواند با یک تا سه 
ماه درمان شــود؟  دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر 
ادامــه داد: درباره توزیع داروهای ترک اعتیاد هم در 
قانون جدید باید تعیین تکلیف شود زیرا با توجه به 
ارائه داروهای ترک اعتیاد توسط وزارت بهداشت به 
مراکز درمانی و ترک اعتیاد بناست که وزارت بهداشت 
با بررسی های الزم در این زمینه تعیین تکلیف کند.
وی گفت: در حوزه پیشگیرانه و اقدامات پیشگیری 
و فرهنگی غفلت کردیم و وظیفه حاکمیت و وظیفه 
ماســت و حق مردم اســت که موادی در دسترس 
نباشــد، یعنی باید با اقدامات پیشــگیرانه، کارهای 
فرهنگی و آموزش های الزم به جوانان داده شــود.
مؤمنی افزود: دهــه 40، ۵0، ۶0، ۷0، 80، 90 تنها 
دهه ای که کاهش شــیوع داشتیم؛ دهه ۶0 بود، دهه 
۶0 به خاطر آن جهت گیری فرهنگی، روحیه ایثار، 
فداکاری، گذشــت، آموزش همگانی؛ آن روحیات 
دفاع مقدس، همه این ها باعث شــده ما تنها در دهه 
۶0 کاهش شیوع داشته باشیم، و در دهه ۷0، 80، 90 
افزایش شیوع مصرف را داشتیم.به گزارش ایرنا؛ وی 
به اجرای طرح یاریگران زندگی اشاره کرد و گفت: 
با همکاری آموزش و پــرورش این طرح در حال 
اجراست و برنامه ریزی برای پوشش 80 هزار مدرسه 

را با آموزش پرورش تا پایان امسال داریم .

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر :

۲۰ درصد موادمخدر مصرفی در کشور صنعتی است
فروردین :

این طور كه معلوم است استرس ها و نگرانی های 
اخیر شما آخرین بخش از پریشانی هایی بود كه مانع 
رسیدن شما به شادی و نشاط می شد، اما بدون اینكه 
چیزهایی را كه تاكنون به دســت آورده اید را از دست بدهید. این 
ناخشنودی شما ممكن است باعث این شود قبل از فكر كردن راجع 
به عاقبت كار، آن را انجام دهید.اما رفتاری كه بدون اندیشه باشد 
شــما را از هدف تان دور می كند.ریسك كردن هم بدون اینكه به 
عواقبش فكركنید بدترین كاری است كه می توانید انجام دهید پس 

نخواهید كه هر چیزی را یكباره تغییر دهید .
   اردیبهشت :

افكار جدیدی برای پول درآوردن امروز در ســر شما 
بوجود آمده است، اما مشكل است كه اینها را بخواهید به 
عمل در آورید. به جای اینكه روی كارهای سختی كه 
مفهوم پیچیده ای هم دارند تمركز كنید، می توانید به آسانی ایده های 
زیركانه خود را به اجرا در آورید. با این كار، كنترل بیشتری بر روی آنها 
خواهید داشت. انضباط فردی ممكن است در دنیا متفاوت باشد، پس 
تصمیم تان را بگیرید و روی رفتاری كه باعث رسیدن شما به اهداف 

جهانی تان می شود تمركز كنید .
  خرداد :

ماه كامل می تواند شما را امروز در باران یا برف به رقص 
در آورد ، اما این نكته حیاتی است كه شما نباید نسبت 
به وظایف كاری و خانوادگی خود بی توجه باشید. این 
مهمانی آنقدر طوالنی نمی شود كه شما بخواهید غیر مسئوالنه رفتار 
كنید. وسوسه ها شما را احاطه كرده اند اما شما می توانید به خود تلقین 
كنید كه در دام آنها نیفتید. در عوض، عاقل باشید و از نیروی ترغیب 
كننده خود برای جلب حمایت دیگران اســتفاده كنید تا شما را برای 

رسیدن تدریجی به اهداف اجتماعی یاری كنند .
    تیر :

بزرگ فكر كردن در رابطه با كارتان است ممكن است 
باعث شود دیگران مراقب شما باشند، و شما نیاز دارید 
كه برای لحظاتی برنامه هایتان را به عقب انداخته تا كمی 
راجع به آن تامل كنید. شــما نباید در جنگی شركت كنید كه مطمئن 
هستید كه در آن بازنده خواهید بود و اوضاع روحی خودتان هم بهم 
می ریزد. اما از رویاهایتان دست نكشید. وظیفه شما این است كه راهی 
برای رسیدن به موفقیت پیدا كنید و از برنامه هایتان هم برای رسیدن 

به موفقیت دست نكشید. 
    مرداد :

شــما از نقش بازی كردن خسته شده اید مخصوصا 
اینكه نقش كســی را بازی می كنید كه از شما خیلی 
جدی تر است و شما آن را دوست ندارید. اما امروز 
فرصت این را دارید كه اثبات كنید تبدیل به یك آدم جدید و متعالی 
شده اید. زیاده از حد صادق بودن با دیگران ممكن است این روزها 
برای شما دردسر آفرین باشد و االن متوجه شده اید كه این تنها راه 

عاقالنه ایست كه دارید. 
 شهریور :

شما با راه حل هایی كه پیش رو دارید موافق هستید، 
اما هنوز هم با انتخاب های بســیاری روبرو هستید. 
اخیرابه خاطر كارهای زیادی كه برای انجام دادن دارید 
احســاس پریشانی و نگرانی می كنید، مخصوصا اگر بدانید كه باید 
بعضی آشفتگی هایی كه در زندگی تان وجود دارند را محدود كنید. 
خوشبختانه، شما از اتصال عطارد و پلوتون كمك دریافت می كنید؛ و 
ســرانجام می توانید هر كاری را كه در ذهن تان به آن فكر می كنید 

انجام دهید .
   مهر :

شما از مردد بودن و بی تصمیمی خود شرمنده هستید، 
اما این به خاطر این است كه شما معموال ایده هایتان 
را تعدیل می كنید و آنهــا را تا نیمه انجام می دهید. 
امرز باید آماده باشــید كه راه تان را عوض كنید زیرا زمان زیادی 
ندارید تا ذهن تان را ســر و ســامان دهید. به یاد داشته باشید، در 
درگیری باید صریح باشید تا به حق خود برسید. پس تصمیم بگیرید 

و حركت كنید!.
    آبان :

مقایسه خود با دیگران زیاد برای شما مفید و ضروری 
نیست. اما احتماال برایتان امروز سخت خواهد بود كه 
از چنین رفتاری اجتناب كنید چون كه می خواهید برای 
دســت یافتن به یك وجهه بهتر مبارزه كنید. ارزیابی شخصی كار 
دشواری است زیرا بهترین امتیازات شما ممكن است به چشم تان 
نیاید. به خودتان این امكان را بدهید كه افكارتان را تغییر دهید، اما 
زیاد جدی و سرسخت نباشید، حتی اگر دیگران با این تغییرات شما 

احساس راحتی نمی كنند .
  آذر :

امروز ماه برج جوزا كمی  زندگی تان را پیچیده می كند. 
برنامه ریزی كردن برای مسافرت های آینده زیاد كار 
جالبی نخواهد بود، مگر اینكه بتوانید كمی  رویایی 
باشید. اگر بخواهید روی اطالعاتی كه قرار است بهتان برسد تكیه 
كنید، به جایی نمی رسید. هم اكنون از جزئیات دست كشیده و روی 

ایده های بزرگ تمركز كنید .
  دی :

ورود ماه به ششمین خانه جزئیات باعث می شود كه 
احســاس كنید سر شما از شــدت كار دارد می تركد. 
اگرچه شما از اینكه همیشه مشغول باشید لذت می برید، 
اما از اینكه كارهای زیادی برای انجام دادن دارید و هیچ كدام از آنها 
به خوبی انجام نشده اند خوشتان نمی آید. عطارد آهنین وارد نشان 
شما می شود، بنشینید و لیستی از كارهایی كه باید به پایان برسانید تهیه 
كنید.وظایف تان را در اولویت قرار دهید و بعد به سر كارتان بازگردید .

  بهمن :
مطمئن باشید، امروز می توانید تا می توانید به خودتان 
خوش بگذرانید، اما نگرانی های جدی هم كه دارید 
اكنون كم رنگ تر نمی شوند. شاید به خاطر این باشد 
كه می دانید كه حتی سطوح كوچكی از مشكالت می توانند معنای 
عمیقی در درون خود داشته باشند.... و شما می خواهید اگر الزم 
اســت از آنها سر درآورید. به تدریج پیش بروید. تنها فوریت آن 
خود شما هستید. هر كسی می تواند خوشحال و شاد باشد اگر به 

خود بیش از حد فشار و استرس وارد نكند .
 اسفند : 

ماه كامل امروز در نشــان شما می تواند شما را تا هر جا 
كه بخواهید بكشاند. در كارتان مسئولیت هایی دارید كه به 
شما استرس وارد می كنند و شما نیاز دارید كه از فرضیات 
خود تان برای انجام آنها بهره بگیرید. اما تمایل دارید كه برای كنترل كردن 
امور، همه چیز را تغییر دهید- در جهان فردی و شخصی خود، زندگی 
خانوادگی و حتی تمرینات و مراقبه های روحی و روانی تان- سعی كنید 
فرضیات شخصی خود را بر كسی تحمیل نكنید؛ از طرف دیگر، از آنها 

عقب نشینی هم نكنید .
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گروه اجتماعــی // مدیرکل دفتر حفاظت از 
 زیست بوم ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت 
محیــط زیســت ضمــن توضیــح درباره 
اهمیت اکوسیســتم های مرجانی گفت: این 
اکوسیستم ها اکنون به علت دمای باالی آب 

در سخت ترین شرایط خود هستند .
   صخره های مرجانی در وضعیت بحرانی قرار 
دارند. در سراســر جهان، مرجان هــا به دلیل 
افزایش دمای دریا که پیامــد تغییرات اقلیمی 
اســت در حال از بین رفتن هستند. هر چند در 
آب های شبه جزیره عربستان مرجان های مقاوم 
در برابر گرما وجود دارند.مرجان ها نه تنها زیبا 
هستند بلکه بخش حیاتی اکوسیستم دریایی به 
زیستگاه  مرجانی  می آیند. صخره های  حساب 
یک چهارم تمامی گونه های دریایی و به لحاظ 
اقتصادی و زیست شناختی حائز اهمیت هستند. 
مرجان ها مــواد مغذی جلبک ها و مکان ایمنی 
برای زیســت آنها را فراهم می کنند در حالی که 
جلبک ها نیز 90 درصد غذای مرجان ها را تامین 
می کنند امــا زمانی که دمای دریا به نقطه باالیی 

برسد، این رابطه از بین می رود همچنین با کاهش 
حجم جلبک ها، مرجان ها دچار سفیدشــدگی 
می شــوند.  محمد طالبی متیــن در گفت و گو 
با ایسنا درباره اکوسیســتم های مرجانی اظهار 
 کرد:  اکوسیســتم های مرجانی یکی از زیست 
بوم های بسیار بااهمیت در سواحل خلیج فارس 
و دریای عمان جنوب کشور هستند که معیشت 
بسیاری از جوامع محلی ساحل نشین وابسته به 

آنها است.   
  در حــال حاضر دو گــروه عمده از تهدیدات 
شــامل تهدیدات طبیعی و تهدیدات ناشــی از 
فعالیت های انســانی تاثیرات منفی بر زیستگاه 
آن ها گذاشــته اســت.  وی افــزود: مهم ترین 
تهدیــد طبیعی، تغییرات آب و هوایی و افزایش 
دمای آب دریاهاســت که شــرایط سختی را 
بــرای مرجان ها ایجــاد کرده  اســت و اکنون 

مرجان های خلیج فارس در سخت ترین شرایط  
در حال زیست قرار دارند. در سال های گذشته 
مرجان های خلیج فارس به علت افزایش دمای 
آب، دچار سفیدشــدگی شدند اما خوشبختانه 
در طول سه سال گذشــته با پایش های انجام 
شده توسط کارشناسان سازمان حفاظت محیط 
زیست مشــخص شد شرایط نســبت به قبل 
مساعدتر شده و کولونی های جدید مرجانی در 
بسیاری از مناطق در حال شکل گیری هستند .

  وی در ادامه ســاخت و ســازهای ساحلی و 
فعالیت های نفتــی و صنعتی را مهم ترین تهدید 
ناشــی از انجام فعالیت های انسانی در منطقه 
دانست و گفت: این فعالیت ها منجر به تخریب 
گســترده زیســتگاه های مرجانی شده است و 
ســازمان حفاظت محیط زیســت با تصویب 
قوانین جدید و اعمال آنها ســعی کرده است تا 

از انجــام فعالیت های 
در  بی ضابطه 

یــن  ا

ه ها  زیســتگا
جلوگیری کند.

طالبی متیــن در پایان گفت:  هرچند 
تــوان کنترل دمــا و کاهش اثــرات تغییرات 
اقلیمــی جهانی را به تنهایی نداریم اما با کنترل 

مخرب  فعالیت هــای 
و  انســانی 
مات  قدا ا
ثر  مو

ظتی  حفا
بازســازی  و 
مرجانی  زیستگاه های 
تخریب شــده، می تــوان اقدامات 
موثری به منظور  مدیریت زیستگاه های مذکور 

انجام داد و روند احیای آن ها را تسریع کرد .

وضعیت سخت مرجان  ها 

کشف یک نوع قرص جدید اکستازی 
روان گردان در ایران

گروه اجتماعی // معــاون مقابله با عرضه و امور 
بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر از کشف یک 
نوع قرص جدید اکســتازی روان گردان در ایران 
خبر داد و گفت: این قرص به فاصله سه ماه از تولید 

آن در اروپا، در ایران مشاهده شده است . 
   محمدمســعود زاهدیان در این باره افزود: با توجه 
به شرایطی که در افغانستان شکل گرفته است، تولید 
شیشــه در آن افزایش یافته است که با توجه به این 
تولید باال، قیمت شیشــه نیز کاهش یافته است؛ این 
امر باعث می شــود که با توجه بــه افزایش قیمت 
موادمخدر ســنتی، گرایش به مصرف شیشه افزایش 
یابد.وی اظهار داشــت: این خطر جدی اســت که 
مصرف کننــدگان موادمخدر را تهدیــد می کند تا به 
سمت مواد پر خطرتر گرایش یابند و یا شاهد افزایش 
چندمصرفی موادمخدر مثل شیشه با تریاک، شیشه با 
هروئین باشیم؛ در واقع این ها از مخاطراتی است که 

در مقطع زمانی فعلی شاهد هستیم.
   معاون مقابلــه با عرضه و امور بین الملل ســتاد 
مبارزه با موادمخدر ادامه داد: مصرف مواد شیمیایی، 
قرص های روان گردان و همچنین گل در بین جوانان 
در حال افزایش اســت و در دنیا نیز شــاهدیم که 
ماری جوانا از مصرف نسبتًا باالتری برخوردار است.

زاهدیــان بــا بیان اینکــه فاصله تولیــد برخی از 
روان گردان ها تا مصرف آن بسیار کاهش یافته است، 
گفت: اخیراً گزارشــی از پلیــس دریافت کردیم که 

نشان می داد نوع جدیدی قرص اکستازی روان گردان 
به فاصله سه ماه از تولید در اروپا، در ایران مشاهده 
شده است؛ که نشــان دهنده حجم فعالیت شبکه های 
قاچاق و مجموعه هایی اســت کــه موادمخدر را به 
ســمت کشور ما هدایت می کنند.  وی افزود: باید در 
این رابطه، هوشیاری جوانان را تأکید کنم تا نسبت به 
مصرف موادمخدر با دقت تصمیم بگیرند؛ زیرا عاقبت 
موادمخدر تباهی و نیستی است. زاهدیان ادامه داد: 
چه بســیار زندگی هایی که به خوبی اداره می شد اما 
موادمخدر آن ها را متالشی کرد و چه بسیار افرادی 
که برای کشــور و خانواده هایشــان مفیــد و مؤثر 
بودند اما به واســطه مصرف موادمخدر خودشان و 
زندگی شــان از بین رفت و حتــی به بخش هایی از 
کشور آســیب وارد کردند.معاون مقابله با عرضه و 
امور بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد: 
جوانی که با هزینه  بیت المال تحصیل می کند تا برای 
شکوفایی کشور نقش ایفا کند با مصرف موادمخدر از 

این چرخه خارج می شود.
به گزارش ایرنا ؛وی تأکید کرد: والدین باید نظارت 
کافی بر رفتار اعضای خانواده و فرزندانشــان داشته 
باشند و وقتی شاهد نامالیماتی در آنان شدند، به موقع 
مداخله و با مشاوره مجموعه های حمایتی نسبت به 
اصالح رفتار آن فرد که در معرض آسیب قرار گرفته 
اســت، تالش کنند تا با اقدام به موقع از بروز آسیب 

بیشتر پیشگیری شود .

پرداخت کمک هزینه درمان 
به مددجویان بهزیستی تا سقف 16 میلیون

گروه اجتماعی // رئیس دبیرخانه بیمه و درمان 
ســازمان بهزیستی کشور با اشــاره به اینکه 
بهزیستی باتوجه به مشکالت مددجویان مبالغی 
را به عنوان کمک هزینه درمان به افراد دارای 
معلولیت و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 
پرداخت می کند، می گوید: ســقف پرداختی 
برای هر فرد 16 میلیون تومان در ســال است 
که براســاس فاکتورهای درمانی و تشخیص 
مددکاری این مبلغ به افراد پرداخت خواهد شد .

   افسانه مشــتری ، با بیان اینکه بالغ بر یک 
میلیون خانواِر تحت پوشش سازمان بهزیستی 
دارای بیمه سالمت شهری و مابقی افراد دارای 
سایر بیمه ها )تامین اجتماعی، بیمه روستایی و 
سایر بیمه های دولت( هستند، اظهار کرد: دولت 
بیمه سالمت را مکلف کرده تا دهک های یک 
تا سه که از مددجویان تحت پوشش نهادهای 
حمایتی )کمیته امداد و بهزیســتی( هستند را 
تحت پوشش بیمه قرار دهد که منابع مالی این 
موضــوع از طریق منابع عمومی دولت تامین 

خواهد شد.
   وی درخصــوص بیمه تکمیلی افراد تحت 
پوشــش بیان کرد: در قانون برنامه های پنجم 
و ششــم توســعه تکلیف قانونی به سازمان 
بهزیســتی برای این موضوع نشــده بود و از 
ســوی دیگر نیز باتوجه به منابع سازمان این 

موضوع برای سازمان بهزیستی ممکن نبوده 
است، اما باتوجه به مشــکالت مددجویان، 
منابعی بــرای کمک هزینه درمــان به افراد 
دارای معلولیــت و زنان سرپرســت خانوار 
تحت پوشش به بهزیستی پرداخت می شود.

به گفته رئیس دبیرخانه بیمه و درمان سازمان 
بهزیستی کشور، پرداخت این کمک هزینه از 
طریق شرایط خاص و دستورالعملی مشخص 
به افراد مذکور پرداخت خواهد شد.مشــتری 
افزود: سقف پرداختی برای هر فرد ۱۶ میلیون 
تومان در ســال است که براساس فاکتورهای 
درمانی و میزان مبلغ پرداختی به بهزیســتی 
استان ها این هزینه به افراد پرداخت می شود؛ 
به طور مثــال افراد در صورت اســتفاده از 
دندانپزشــکی، فیزیوتراپی، داروهای خاص، 
ویزیت پزشــک و... می توانند هزینه فرانشیز 
را به عنوان کمک هزینه درمان از ســازمان 

دریافت کنند. 
   زمانی که افراد به بیمارستان یا مراکز طرف 
قرارداد مراجعه کنند از 30درصد فرانشیز فقط 
۱۵ درصــد را مددجویان پرداخت می کنند و 
درصورت ارائــه فاکتورهای درمان مابقی را 
سازمان بهزیستی به مددجو پرداخت می کند، 
این درحالیست که متاســفانه منابع سازمان 

جوابگــوی صددرصدی نیازهــای درمانی 
مددجویان سازمان بهزیستی نیست.

وی در پاســخ به این ســوال که باتوجه به 
محدودیت منابع کمک هزینه درمان، اولویت 
پرداخــت با کدام یک از مددجویان اســت؟ 
اظهار کرد: براســاس فاکتورهای درمانی و 
تشخیص مددکاری )وضعیت مددجو( کمک 
هزینه درمان به افراد پرداخت خواهد شــد.به 
گزارش ایسنا ؛ رئیس دبیرخانه بیمه و درمان 
ســازمان بهزیستی کشور با اشــاره به اینکه 
منابعی که دولت به عنوان کمک هزینه درمان 
به افــراد پرداخت می کنــد جوابگوی ۱00 
درصدی نیازهای مددجویان نیســت، گفت: 
تعرفه های ویزیت و دارو افزایش یافته و این 
درحالیست که کمک هزینه درمان سال ۱40۱ 
برای سازمان بهزیستی نسبت به سال گذشته 
با افزایش 3۵0 درصدی همراه بوده است. در 
این راســتا باتوجه به پیشنهادات و مکاتبات 
انجام شــده از سوی بهزیســتی، امید است 
مبلغ کمک هزینه های درمان افزایش یابد یا 
دولت این تکلیف قانونی بیمه تکمیلی را برای 
سازمان برقرار و منابع آن را تامین کند تا برای 
مددجویان و معلوالن تحت پوشش سازمان به 

طور کامل بیمه تکمیلی برقرار شود .
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گروه خبر // اکبر نیکزاد با اشــاره 
به اینکه نهضت مسکن ملی توسط 
مردم می تواند به شکوفایی برسد 
بخش  در  مــردم  مدیریت  گفت: 

ساخت و ساز موفق عمل کرد .
   خود مالکی طرحی اســت که در 
نهضت ملی مسکن عملی شده است 
و به گفتــه کارشناســان این طرح 
می تواند در ســاخت و ســازهای 
مســکن کمک بزرگی بــه نهضت 
مسکن ملی باشد.اکبر نیکزاد، رئیس 
بنیاد مســکن درخصوص ساخت و 
ساز نهضت ملی مسکن توسط مردم 
گفت: در خصوص ساخت و ساز هر 
جا مسکن را مردم به تنهایی شروع 
به ســاخت و ساز کردند موفق بوده 

اند و مدیریت بهتری داشــتند. وقتی 
یک زمین و یک ملک را شــخصی 
دارد و می تواند بدون دخالت ساخت 
و ســاز کند موفق بوده است چرا که 
ساخت و سازهای مشارکتی سخت 
اســت و چرا که هماهنگی بین چند 

نفر سخت است.
*  خود مالکی در روســتاها موفق 

بوده است
  وی در ادامه بیــان کرد: در حوزه 
ساخت و ســاز مسکن در روستاها 
خود مردم این کار را انجام می دهند 
می بینیــد که موفق بــوده اند و البته 
هر شــهری که زمین داده شده است 
انجام شــده و هیچ  ساخت ســاز 
مشکلی نداشته است اما در شهرهای 
بزرگ نمی توان کار را به دست مردم 
داد چــرا که زمین به انــدازه کافی 
برای ســاخت نهضــت ملی وجود 
ندارند که بخواهند ســاخت و ساز 

 انجام دهنــد بنابراین این طرح خود 
مالکی بیشتر در شهرهای کوچک و 
روســتاها امکان پذیر و موفق بوده 
است. رئیس بنیاد مسکن در خصوص 
ساخت و ساز در شهری مثل تهران 
گفــت: در تهران مســکن ســازی 
 توسط افراد در شهرک های جدید و 
اطراف تهــران صورت می گیرد البته 
ساخت و ســاز یک طبقه به دست 
مردم انجام می شــود بــه طور مثال 
در قم، شیراز و چهارمحال بختیاری 
ساخت و سازها صورت می گیرد و 
محوریت  اصلی این ساخت و سازها 

مردم هستند.
*  تحریم ها مربوط به ســاخت و 

ساز   نمی شود
   اکبر نیکزاد در ادامه راهکاری برای 
شتاب زدگی در طرح نهضت مسکن 
ملی گفت: طرح نهضت مسکن ملی 
به مرور در حال جان گرفتن اســت 

بــا توجه به اینکه مرحوم قاســمی 
در حال آماده ســازی زیرساخت ها 
بوده اســت و زمین های دولتی برای 
ساخت و ســازها آماده شده است 
 اما باید دســتگاه های مسؤول مانند 
بنیــاد مســکن، وزارت نیــرو، راه 
شــهرداری ها و  شهرســازی   و 

 دســت به دســت هم دهند تا کار 
ساخت و ســاز تسریع پیدا کند چرا 
 که هرکدام از این مسئولین کارش را 
درســت و به موقع انجام ندهد این 
مسکن سازی به تعویق خواهد افتاد 
در این میان مردم هستند که متضرر 

خواهد شد.
  بــه گزارش مهر، وی در پایان بیان 
کرد: خوشبختانه در بحث طراحی و 
اجرا نیروهای متخصص در کشــور 
وجــود دارد همچنیــن مصالــح و 
تجهیزات مورد نیاز ســاخت وساز 
در ایران تولید می شــود و مربوط به 
تحریم ها نخواهد شــد بر این اساس 
با یک برنامه ریــزی دقیق می توان 
به ساخت وســاز در کشور تسریع 

بخشید .

گروه گزارش // زلزله ای 6.6ریشــتری در کمتر از 
1۳ثانیه ۴۰هزار هموطن  مــا را در بم به کام مرگ 
کشید، هزاران تن را آواره کرد و آسیب های فراوانی 

به جا گذاشت . 
   زلزلــه بم تا هفته ها پــس از آن، تیتر و عنوان مهم 
رســانه های داخلی و خارجی شــد. بســیاری از 
کارشناسان تحلیل های متفاوت خود را در خصوص 
آن ارائه دادند اما آنچــه بیش از همه مورد نقد قرار 
گرفــت مدیریت بحران این حادثه بود؛ موضوعی که 
درس های بســیاری را به مردم و به ویژه مســئوالن 

آموخت.
*  درس های زلزله بم 

  بنیان گذار مقاوم ســازی و مدیریت بحران کشور که 
دی ماه ۱38۲ ریاست انجمن مهندسی زلزله ایران را 
برعهده داشــته، در پاســخ به این پرسش که پس از 
گذشت ۱9سال چه درس هایی از زلزله بم آموختیم، 
به ما می گوید: پیش از زلزلــه بم، 3۱ خرداد ۱3۶9 
زلزله رودبار و منجیل را تجربــه کرده بودیم. تعداد 
تلفات و میزان خســارت هایی که این زلزله در چند 
ثانیه به بار آورد، نشــان داد مدیریت و پیشگیری از 
خسارات زلزله بسیار حیاتی است. از این رو کشور 
پس از آن وارد مرحله ای جدی شــد و فعالیت های 
بسیار خوبی را در این خصوص آغاز کرد. یکی از این 
فعالیت ها تأسیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
و مهندسی زلزله با همکاری یونسکو بود که موجب 
تحول در بخش دانش فنی زلزله شد. البته پس از آن 

زلزله بم در بافتی که از پیش احتمال وقوع آن می رفت 
رخ داد و متأسفانه تلفات بسیار سنگینی به بار آورد.

فریبرز ناطقی الهی اضافه می کند: سازه ها و تأسیسات 
زیر بنایی شــهر بم برای مقابله با زلزله های خاص 
طراحی نشده بود و در قسمت اجرا نیز توجهی به این 
مهم نمی شد، همین مسئله یکی از دالیل میزان باالی 

تلفات و خسارت ها بود.
   وی ادامه می دهد: با آنکه سال های نخسِت پس از 
وقوع این زلزله، دولت و مردم منطقه تالش بسیاری 
را صرف اصــالح امور با حداکثر تــوان کردند، اما 
متأسفانه هنوز پس از گذشت ۱9سال از این رخداد، 
مشکالت بسیاری در بم وجود دارد و به نظر می رسد 
بخش زیادی از تجربه هایی را که در سال های نخست 
آموختیم به فراموشی سپرده ایم؛ به طوری که می توان 
گفت شرایط فعلی کشور برای مقابله با زلزله، بهتر از 
شــرایط آن روزها نیســت و فقط تا حدودی دانش 
ما از زلزله افزایش یافته است و تجربه های بیشتری 
در زمینه بازســازی و مسائلی که پس از وقوع زلزله 
 کشور را درگیر می کند کسب کرده ایم. البته این دانش 
پیــش از وقوع زلزله بم نیز در دانشــگاه ها تدریس 
 می شــد، اما به دلیل اینکه در ســطح اجرایی کشور
 به آن ها مراجعه نمی شــد، مــورد بی توجهی قرار 

می گرفت.

*  تجربه هایی که با تغییر مدیران فراموش شد
   این استاد نمونه مهندسی زلزله در ایران ادامه می دهد: 
گرچه وقتی زلزله  رودبار و منجیل و همچنین زلزله بم 
رخ داد، مدیران کشــور از نزدیک با مشکالت و کمبود 
امکانات مواجه شدند و تجربه های زیادی کسب کردند، 
اما از این تجربه ها برای زلزله های بعد استفاده نکردند. 
به طوری کــه در زلزله های اخیری کــه در هرمزگان، 
لرستان و سایر مناطق کشور رخ داد و ستادهای امدادی 
وارد عملیات شــدند، در عمل کار خاصی انجام نشد و 
هنوز بازسازی برخی از مناطق لرستان یا کهگیلویه و 
بویراحمد به درستی انجام نمی شود و این نشان می دهد 
ما در مدیریت ها مشــکل داریم زیرا با تغییر هر دولت، 
بســیاری از مدیران نیز تغییر می کنند. برای مثال کسی 
که تا دیروز مدیر ســوانح یا بازسازی بوده با رفتن یک 
دولت و جایگزین شدن دولت بعدی با تمام تجربه خود 
کنار گذاشته می شود و فرد تازه واردی بر مسند می نشیند 
که تازه می خواهد تجربه کســب کند در حالی که افراد 
صاحب تجربه در امداد و سوانح، با تمام جزئیات آشنا 
هستند و اگر این پست ها مانند سایر پست های مدیریتی 

دستخوش تغییر و تحول شود به ضرر کشور است.
*  زلزله ای بزرگ در تهران به وقوع خواهد پیوست!

   وی با بیان اینکه از 30ســال پیش تاکنون همواره 
در مورد وقوع زلزله تهران به عنوان بزرگ ترین فاجعه 

انسانی در تاریخ بشری هشــدار می دهد، می گوید: بر 
اساس داده های علمی، زلزله ای بسیار بزرگ در تهران به 
وقوع خواهد پیوست؛ زیرا هر ۱۵0سال یک بار در تهران 
یک زلزله بزرگ به وقوع پیوسته و اکنون که ۱9۵سال از 
آخرین زلزله بزرگ تهران گذشته نباید خوشبین باشیم 
که دیگر زلزله به وقوع نمی پیوندد، بلکه به این معناست 
که انرژی زلزله بعدی در مقایســه با زلزله های قبلی در 
حال افزایش اســت و به همان نسبت شدت تخریب آن 
بیشتر خواهد بود. این موضوع حقیقتی تلخ و غیرقابل 
انکار اســت که هر روز به وقوع آن نزدیک تر می شویم 
و ضــرورت دارد با عزمی ملــی در فرصت باقی مانده 
مشکالت متعددی که در خصوص اجرای قوانین زلزله 
و آموزش های عمومی و ساخت وســازها وجود دارد، 
برطرف شود زیرا میزان تلفات و خسارت های زلزله ای 
که برای تهران پیش بینی می شــود به هیچ عنوان قابل 
مقایسه با میزان تلفات زلزله رودبار و منجیل و زلزله بم 
نخواهد بود و اگر از همین امروز به فکر پیشگیری نباشیم، 
خسارت های ناشــی از آن برای کشور غیرقابل جبران 
خواهد بود.ناطقی الهی با تأکید بر اینکه ایران کشــوری 
بسیار آسیب پذیر در برابر زلزله است، می افزاید: ما هیچ 
پهنه یا شــهری نداریم که در مقابل زلزله مقاوم باشــد. 
حتی در زلزله هایی با قدرت ۵/۵ریشتر به ساختمان ها 
خسارت وارد می شود، در حالی که در گذشته زلزله ای با 

قدرت ۶/۵ تا ۷/3 در کشور داشته ایم و اطمینان داریم 
همواره خطر زلزله در کمین است.

*  دزدی از مصالح در ساخت و سازها
  وی با اشــاره به اینکه در دهــه اخیر به دلیل گرانی 
مصالح، مشکل تازه ای در ساخت وسازها به وجود آمده 
اســت، می گوید: چند سالی است به بهانه بهینه سازی، 
از مصالــح ســاختمان دزدی می شــود به طوری که 
طراحــی بر اســاس آیین نامه ها آماده می شــود، اما 
برخی مهندســان در مرحله اجرا به جای استفاده از 
84 کیلوگرم آرماتور بــرای هر مترمربع، 4۲کیلوگرم 
اســتفاده می کنند و کارفرما و صاحب ملک به دلیل 

اینکه قیمت مصالح برای آن ها ارزان تر تمام می شود، 
احساس خرسندی می کنند. در صورتی که این کاهش 
40کیلوگرمی فلز برای هر مترمربع به قیمت غیرمقاوم 
ساخته شدن ساختمان ها تمام می شود. ساختمان هایی 
که با وجود ظاهر بسیار زیبایشان ممکن است به مراتب 
از ساختمان های قدیمی هم در برابر زلزله آسیب پذیرتر 
باشند. در حالی که کشورهایی مثل شیلی و ترکیه که به 
لحاظ زلزله خیزی شرایطی مشابه ما را دارند در اجرای 
آیین نامه های ساختمان بسیار سخت گیرانه عمل می کنند 
و به همین دلیل در زلزله هایی با قدرت ۶ و ۶/۵ ریشتر 

هم تلفات ندارند .

  بی توجهی به دانش زلزله و تجربه هایی 

رئیس بنیاد مسکن :

ساخت وساز ربطی به تحریم ها ندارد

گروه خبر // چهار برنامه پرمخاطب 
مرکز  صداوســیمای  بیننــده  و 
خلیج فارس ) شــوبندر – پزشک 
شما – پرپروک و شبکه نوجوانی( 
در ارزیابی ســیمای اســتانها ی 
موفق  پائیز  درفصل  صداوســیما 
به کســب باالترین امتیاز ارزیابی 

شدند .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ براساس 
ارزیابی  فصل پاییز مرکز ســیمای 
زمینه  در  صداوســیما   اســتانهای 
برنامه هــای تلویزیونــی ، برنامه 

 پربیننده و مخاطب و شــبانه مرکز 
بــه  شــوبندر  فــارس،   خلیــج 
تهیه کنندگی فرشــید ایرانپرســت 
حائز امتیاز ۷۵ گردیده که این مهم 
بخاطر ســاختار دورهمی شبانه و 
گپ و گفتی مفید وسازنده برنامه و 
از منظر پوشش محتوایی و تصویری 
 موضوع و فرم شــبانه  کسب کرده
 است. همچنین برنامه سالمت محور 
شــبکه خلیج فارس پزشــک شما 
به تهیه کنندگی پیمان ســتارالعیوب 

در ارزیابی مرکز ســیمای استانهای 
صداوسیما امتیاز ۷۲ را کسب نموده 
که ایــن امتیاز بخاطــر پرداخت و 
بررســی موضوع برنامه از زوایای 
مختلــف و تهیه آیتم بــا موضوع 

مخاطب بدست آورده است.
  دو برنامه ویژه گروه ســنی کودک 
 و نوجــوان صداوســیمای مرکــز 
 خلیج فارس ، برنامــه پرپروک به 
تهیه کنندگی سیما محمد پور براساس 
شاخص تعامل با مخاطب و ارتباط 
دو سویه آن با مخاطب و ایده و خط 
سیر روایی و ساختار گرافیکی  خوب 
موفق به کسب امتیاز ۷4 شده است 
 و همچنین برنامه شبکه نوجوانی به 
تهیــه کنندگی عبداهلل رشــیدی از 
فارس  تولیدات صداوسیمای خلیج 
در ارزیابی فصل پاییز مرکز سیمای 
اســتانها امتیــاز ۷۲ بدلیل وحدت 
موضوعی برنامه و شــکل ورودیه 
برنامه با ساختار نمایش این امتیاز 

کسب نموده است .

درخشش شبکه خلیج فارس در ارزیابی عملکرد مرکز سیمای استانها

 گروه خبر // معاون امور حج و عمره سازمان 
حج و زیارت گفت: ثبت نام مشموالن حج 

1۴۰۲ از ۳۰ دی ماه آغاز می شود . 
   اکبر رضایی در جلســه شــورای مدیران 
ســازمان حج و زیارت به تشریح اقدامات 
انجام شده حج ۱40۲ پرداخت و افزود: امور 
مقدماتی حج ۱40۲ آغاز شده و سیاست های 
کلی اعالم و ابالغ شده که در حوزه مسکن نیز 
این مهم از سوی رییس سازمان حج و زیارت 
ابالغ شده است.او همچنین گفت: سهمیه اولیه 
استان ها در حج تمتع آتی مشخص شده و به 
بخش های مختلف برای پیش بینی های الزم، 
اعالم شده تا برنامه ریزی های مدنظر را انجام 
دهند.معاون سازمان حج و زیارت افزود: برای 
نخستین بار فراخوان هتلداران صورت گرفته 
و به غیر از هتلدارانی که در گذشته همکاری 
داشته اند برخی هتل های جدید نیز به فهرست 
برنامه ریزی اسکان زائران اضافه شده است.
رضایی با اشاره به سفر استانی و گفت وگو با 
مجریان و کارگزاران، افزود: قرار بر این شــد 
تا از هر استان یک نفر از کارگزاران با تجربه 
معرفی شود تا این افراد صاحب نظر و ایده در 

شورای مشــورتی جای بگیرند و از نظرات 
آن ها برای بهبود کیفیت خدمت رسانی استفاده 
شــود. در این راستا نخستین نشست شورای 
مشــورتی هفته آینده برگزار می شود.معاون 
ســازمان حج و زیارت بیان کرد: امیدواریم 
 همه بخش ها که کارهای مقدماتی خود را نیز 
 آغــاز کرده اند تا زمــان شــروع ثبت نام،

برنامه ریزی های خود را نهایی کنند.سیدصادق 
حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت در این 
جلســه به تبیین اقدامات صورت گرفته در 
حوزه حج پرداخت و گفت: همیشــه بر خرد 
جمعی و مشــورت تاکید کرده ایــم؛ چراکه 
این اقدام تاثیرات بســزایی در رفع مسایل و 
نقایص به دنبال دارد.او در ادامه بر ضرورت 
برنامه ریزی مناسب برای حج تمتع آتی تاکید 
کرد و گفت: درخواســت برگزاری شورای 
عالی حــج را مطرح کرده و منتظر دســتور 
مسؤوالن هستیم.ســازمان حج و زیارت تا 
این لحظه به جز زمان ثبت نام مشــموالن در 
کاروان ها، جزئیات دیگر درباره سهمیه حج 
ایران و همچنیــن هزینه حج ۱40۲ را اعالم 
نکرده اســت. بنا بر اعالم قبلی این سازمان، 

رییس ســازمان حج و زیــارت در دی ماه 
سفری به عربســتان خواهد داشت تا در این 
باره توافق ها را نهایی کند.  شورای مدیران حج 
و زیارت همچنین به موضوع عتبات عالیات 
پرداخــت. در همین رابطه، حجت االســالم 
صحبــت اهلل رحمانی، معاون امــور عتبات 
سازمان حج و زیارت به ارائه گزارشی از سفر 
اخیرش به عراق پرداخت و اقدامات صورت 
گرفته برای خدمت رســانی به زوار را تبیین 
کرد.او به نوســانات ارزی و تاثیر آن در نرخ 
تمام شده ســفر عتبات اشاره کرد و افزود: در 
صورت اهتمام به حل این موضوع توان اعزام 
بیش از یک میلیون نفر زائر در طول یک سال 

را داریم.
  به گزارش ایســنا، رضایی، رییس سازمان 
حج و زیارت نیــز در ادامه گفت: امیدواریم 
با برنامه ریزی های انجام شــده و همچنین در 
صورت تشکیل شــورای عالی حج و مطرح 
شدن این موضوعات، مصوبات الزم برای حل 
این مســائل صادر شود و به دنبال آن اهداف 
مدنظر تحقق یابد.ســازمان حــج و زیارت 
پیش تر نیز، همزمان بــا افزایش نرخ ارز در 
هفته های اخیر نســبت به تاثیر آن بر هزینه 
سفر عتبات عالیات و کاهش تقاضای زائران 

گروه خبر // معاون حقوق عامه دادســتان 
کل کشور درباره ورود دادستانی به نوسانات 
بازار خودرو گفــت: وزارت صنعت، معدن 
شــرکت های  قیمت گذاری  باید  تجارت  و 
خصوصی و غیردولتــی خودرو را دریافت، 
بررســی و ارزیابی کند و اگر اشــکالی در 
فراینــد قیمت گذاری وجــود دارد، برای 

اقدامات قانونی به دادستانی اعالم کند . 
از  اظهارداشــت:  ترکــی  غالمعبــاس     
خودروسازهای خصوصی و دولتی از طریق 
و  مصرف کنندگان  ســازمان حمایت حقوق 
تولیدکنندگان همچنیــن در معاونت مربوطه 
در وزارت صنعت، معدن، تجارت خواسته ایم 
که آنالیز قیمت خودروهــا را ارائه دهند.وی 
ادامــه داد: وزارت صنعت، معــدن، تجارت 
باید قیمت گذاری شــرکت های خصوصی و 
غیردولتی خودرو را بررســی کنند و اگر بین 
قیمت های موجود و قیمت عادالنه فاصله ای 
وجود دارد به دادســتانی اعــالم کنند.ترکی 
تصریح کرد: برخی از خودروسازان خصوصی 
مقاومت هایی داشتند؛ حدود پنج خودروساز 
خصوصی از جمله بهمن موتور و کرمان خودرو 

فعال هستند و خودروسازان بخش غیردولتی 
ابتدا مقاومت هایی داشــتند که تحلیل قیمت 
خودروهــا را در اختیار وزارت صنعت معدن 
تجارت قرار دهند اما با توجه به اخطاری که به 
آنها داده شد همچنین جلساتی که برگزار شد، 
اکنون تحلیل قیمت و قیمت گذاری خودروها 
را برای وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان 
حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

ارسال کردند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: 
وزارت صمــت و ســازمان حمایت حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه بررسی 
قیمت ها را برعهده دارند و چنانچه تخلفی در 
حوزه قیمت گذاری از ســوی وزارت صنعت 
به دادســتانی اعالم شــود، برخورد قانونی 
خواهد شــد.به گزارش ایرنــا، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اعالم کرد: شــاخص تولید 
صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی است، اما 
با این حــال در هفته های اخیر قیمت خودرو 
با افزایش روبه رو بوده اســت؛ به همین دلیل 
دولت و وزارت اقتصاد با مکانیســم عرضه 

خودرو در بورس کاال تالش کرد تا دســت 
دالالن و سفته بازان را از بازار خودرو قطع کند.

به وضوح مشخص است که تالطمات اخیر در 
بازار خودرو ارتباطی با شاخص های اقتصادی 
و وضعیت تولید ندارد و متأثر از فضاسازی و 
ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ایران 
توسط رقبای کشور در جنگ اقتصادی است 
که در چنــد ماه اخیر در فضای مجازی آغاز 
شده و شدت گرفته و متأسفانه توسط برخی 
رسانه ها نیز به آن دامن زده می شود و موجب 
به هم ریختن بــازار ارز، کاهش ارزش پول 
ملی و ایجاد انتظارات تورمی در دیگر بازارها 

می شود.
  رشد شاخص تولید صنعت خودروسازی و 
قطعات در چند ماهه اخیر در مقایسه با سال 
قبل بیشــتر از سایر صنایع بوده و در آبان ماه 
این شاخص نسبت به سال قبل ۲۷.8 درصد 
رشد داشته که در چند ســال اخیر بی سابقه 

است.
  به گــزارش ایرنا ؛ از ســوی دیگر یکی از 
مهم تریــن موانع و مشــکالت درباره صنعت 

خودرو تاکنــون قیمت گذاری دســتوری و 
اســتفاده دالالن و سفته بازان از عدم شفافیت 
در قیمت گــذاری بوده کــه وزارت اقتصاد و 
ســتاد اقتصادی دولت در تداوم تالش خود 
برای اصالح رویه های اشتباه گذشته، در این 
حوزه عرضه خودرو در بورس کاال را در نظر 
گرفتند. دولت در راستای رویکرد برای تغییر 
شیوه اشــتباه قیمت گذاری دستوری، حتی به 
سراغ سازوکارهای شفاف، رقابتی، رصدپذیر 
و غیر رانت زا که فرصت های ویژه و انحصار 

ایجاد نمی کند، رفت.
  بهترین راه برای کشف قیمت عادالنه خودرو،  
سازوکار بازار ســرمایه و بورس کاال بوده و 
هست و تجربه عرضه خودرو در بورس کاال 
موجب شد قیمت به صورت رقابتی کشف شده 
و عادالنه و شفاف باشد. این در حالی است که 
به طور معمول قیمت خودرو بر اساس قیمت 
کارخانه تعیین و هزینه تمام شــده مبنا قرار 
داده می شــد و در این میان فاصله و شکاف 
بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به ایجاد رانت 
و انحصار منجر می شد و ســود این بازار به 
جیب دالالن می رفت، در عین حال هم تولید 
کننده و هم مصرف کننده از این شرایط متضرر 

می شدند .

مقاومت خودروسازان خصوصی در ارائه تحلیل قیمت  خودروهازمان ثبت نام مشموالن حج 14۰۲ اعالم شد

گروه گزارش // نیروهای پرســتاری در 
دوران ســخت کرونا، نقش به سزایی در 
کنار سایر مدافعان سالمت داشتند و اگر 
نبود، ایثار و فداکاری آنها، قطعا مرگ و میر 

بیماران کرونایی نیز بیشتر می شد  . 
  با شیوع بیماری کرونا در دنیا و ایران، کادر 
بهداشت و درمان در صف اول مقابله با این 
ویروس خطرناک قرار داشتند. به طوری که 
وقتی خانواده هــا از ترس ویروس، جرأت 
نزدیک شدن به بیمار خود را نداشتند، این 
مدافعان ســالمت بودند که دل به دریا زده 
و ســالمت خود را فدای مراقبت از بیماران 

می کردند.
  بر اســاس آمارهای رســمی، از ابتدای 
دوران کرونا در کشور، بیش از 300 نفر از 
نیروهای بهداشتی و درمانی، جان خود را از 
دســت داده اند و هزاران نفر نیز، به خاطر 
آســیب ها و عارضه های بیماری، مجبور به 
ترک کار شده اند.اما، نکته تلخ پاندمی کرونا، 
 اخراج هایی بوده که اتفاق افتاده است. بعد از 
فروکش کــردن توفان کرونا در کشــور، 

متأســفانه برخی از بیمارستان ها نسبت به 
اخراج پرســتاران طرحی و قراردادی اقدام 
کرده اند. به طوری کــه تا کنون نزدیک به 
 ۲0 هزار پرســتار خانه نشــین شده اند و 
پیش بینی می شود این تعداد به ۵0 هزار نفر 
برســد. این در حالی است که گزارش هایی 
 از شیوع سویه جدید اومیکرون در آسیای 
جنوب شرقی و برخی از کشورهای اروپایی 
به گوش می رســد که می تواند نگران کننده 
باشد. به طوری که پدرام پاک آئین سخنگوی 
وزارت بهداشــت، نیز این نگرانی را درست 
تلقی کرده و عنوان داشــته که احتمال ورود 
سویه جدید به کشورمان خیلی جدی است.  
در همین حال، شهنام عرشی سرپرست مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
هم این نگرانی را تأیید کرده و گفته است که 

بعد از پایان تعطیالت کریسمس، باید منتظر 
ورود سویه جدید باشیم.

  این نگرانی ها در حالی شــکل گرفته که 
متأسفانه بیمارســتان های دولتی از کمبود 
شدید نیروی پرستاری رنج می برند. در همین 
حال، شاهد اخراج نزدیک به ۱۷ تا ۲0 هزار 
پرستار طرحی و قراردادی از بیمارستان های 
دولتی بوده ایم و این موضوع می تواند زنگ 
خطر برای نظام ســالمت کشور در مواجهه 
با موج جدید کرونا باشــد. زیرا، در شرایط 
عادی هم ما با کمبود ۱00 هزار پرســتار 
مواجه هســتیم و حاال در شــرایط سخت 
کرونایی، این وضعیت قطعًا تشدید خواهد 
شد.ســیف اهلل مرادی مدیرکل منابع انسانی 
معاونت توســعه مدیریــت و منابع وزارت 
بهداشــت، با انتقاد از بی اعتنایی ســازمان 

امور اســتخدامی و سازمان برنامه و بودجه 
بــه کمبود نیروی انســانی در بخش بالین، 
گفت: این پرســتاران در زمانی که وزارت 
بهداشت به شدت با کمبود نیرو مواجه بود، 
پای کار آمدند و انصاف نیست حاال نسبت 
به وضعیت آنها بی اعتنا باشیم.به نظر می رسد 
تا دیر نشــده باید از پرستاران خانه نشین 
بخواهیم ســر کار خود برگردند، تا کمبود 
نیرو در شــرایط بحران، مشکل ساز نشود. 
زیرا، همین ۲0 هزار نفر پرستار اخراجی هم 
می توانند به رفع کمبود نیرو در بیمارستان ها 

کمک کنند.
  باید نگران سویه جدیدی باشیم که دیر یا 
زود وارد کشورمان خواهد شد و آن زمان، 
شاید برای دعوت به کار پرستاران اخراجی، 

قدری دیر شده باشد.

  شاید اگر گریزی به روزهای ابتدایی کرونا 
در کشــور داشته باشــیم، متوجه ضرورت 
آمادگــی مراکز درمانــی در مواجهه با این 
ویروس مرگبــار خواهیم شــد. زیرا، اگر 
قرار باشد که نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، بی اعتنا باشــیم؛ دچار تکرار 
غافلگیری کرونا خواهیم شد. در صورتی که 
ما، تجربه گذشته را پیش روی خود داریم 

و می توانیم با به کارگیری همان تجربه های 
قبلی، شرایط را برای خودمان سخت نکنیم.

به گزارش مهر، حضور تعداد زیادی از اتباع 
چینی در ایران کــه در بخش های مختلف 
فعالیت دارنــد، می تواند ما را به این فکر وا 
دارد که در بازگشــت آنها بعد از تعطیالت 
ســال نو میــالدی به ایــران، مراقبت های 

بهداشتی را دقیق تر اجرا کنیم .

هشدار چین را جدی بگیریم

 تا دیر نشده پرستاران اخراجی را برگردانید

که با تغییر مدیران فراموش شد


