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با حضور اعضای هیئت مدیره
سرپرست مدیریت شعب بانک مسکن 

هرمزگان معرفی شد

رهبر انقالب اسالمی در دیدار خانواده و اعضای ستاد 
بزرگداشت سردار سلیمانی :

کار بزرگ شهید سلیمانی حفظ ، رشد دادن  
مجهز کردن و احیاء جبهه مقاومت بود

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان :
صنایع غرب بندرعباس اخطار زیست  

محیطی گرفتند

8

گروه خبر // مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان گفت: در راســتای سیاست های 
سازمانی و وظایف قانونی با متخلفان عرصه های منابع طبیعی قاطعانه برخورد می کنیم .

  به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســید محمد نورموسوی با اشــاره به اهمیت حفظ و حراست از انفال 
 گفت: درراستای وظیفه و تعهدات ذاتی سازمانی با تمام تالش، صیانت و حراست از اراضی ملی و 
عرصه های طبیعی را در دســتور کار و اولویت مهم قرارداده ایم.وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
سرمایه های استان هرمزگان »جنگل« است، گفت: صیانت از این سرمایه عظیم و ارزشمند بسیار حائز 
اهمیت است. موسوی با اشاره به اینکه منابع طبیعی سرمایه ملی است، اظهار داشت: حفظ عرصه های 
منابع طبیعی به مشارکتی همگانی نیازمند است.وی گفت: آموزش و فرهنگ سازی در راستای حفاظت 

از عرصه های منابع طبیعی از جمله برنامه های اولویت دار اداره کل منابع طبیعی استان است.مدیرکل 
منابــع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان تاکید کرد: امروز بیشــتر از هر زمان دیگری نیاز به صیانت و 
حفاظت از جنگل ها و عرصه های منابع طبیعی است، قطعا بدون مشارکت و همراهی و همکاری مردم 
نمی توان در امر حفاظت از عرصه های منابع طبیعی موفق عمل کرد.مردم طبیعت  دوست می توانند در 
تماس با »شماره ۱۳۹ و ۱۵۰۴ کد امداد جنگل و مرتع اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان، 
گزارش ها و اخبار خود را در زمینه آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی، تخریب و تصرف اراضی 
ملی، قاچاق گیاهان دارویی، حفر چاه غیر مجاز در اراضی ملی و ... اطالع رســانی کنند تا از ورود 

خسارت های جبران ناپذیر به عرصه های مرتعی و جنگلی جلوگیری شود .

 گروه خبر // رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: 
 تا سه سال و نیم گذشته آمار کارت های بازرگانی 
این استان ۵۴۶ کارت بود اما امروز این آمار به عدد 

یک هزار و ۶۰۰ کارت افزایش یافته است . 
  محمــد رضا صفا رئیس اتــاق بازرگانی هرمزگان در 
حاشــیه افتتاح ســاختمان جدید دفتر نمایندگی اتاق 
بازرگانی قشم اظهار داشت: فعاالن اقتصادی این منطقه 
آزاد مشکالت عدیده ای در حوزه های مختلف از جمله 
مالیات دارند که با حضور نایب رئیس مجلس و رئیس و 
اعضا کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 
۴۴ قانونی اساســی مجلس شورای اسالمی مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت.وی با اعالم اینکه اتاق بازرگانی 
هرمزگان تصمیم به دایر نمودن دفتر نمایندگی در مهمترین 
شهرستان های این استان را در دستور کار خود قرار داده 
است، افزود: تاکنون به غیر از قشم، در بندرلنگه، کیش، 
جاسک و میناب و در شرق استان هرمزگان هم دو دفتر 
با هدف ارائه خدمات در صدور کارت و کمک به تسریع 
امور صادرات فعاالن اقتصادی ایجاد شده است .به گفته 

رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان، تا سه سال و نیم 
گذشته آمار کارت های بازرگانی این استان ۵۴۶ کارت 
بود اما امروز این آمــار به عدد یک هزار و ۶۰۰ کارت 

افزایش یافته است.
  وی اظهارامیــدواری کرد با توجــه به اینکه هرمزگان 
پایتخت اقتصادی ایران محسوب می شود، در تالشیم آمار 
اعضای این اتاق افزایش یابد و شاهد رونق هرچه بیشتر 
فعالیت های کالن اقتصادی از طریق این اســتان زرخیز 

کشور باشیم.
*  تاکنون قرارداد ساخت 1۰ مدرسه منعقد شده

  صفا گفت: ما در مجموعه اتاق بازرگانی، شفافیت امور 
را سرلوحه کارهای خود قرار داده ایم و در بحث ساخت 
مدارس تاکنون ۱۰ قرارداد امضا شده و تا یک ماه آینده 
نیز ۴ قرارداد دیگر منعقد خواهد شد تا خدمتی از طریق 

این اتاق به بحث مهم آموزش وپرورش داشته باشیم.
*  در کرونا 3۴ میلیارد تومان تجهیزات به علوم پزشکی 

کمک کردیم 
  به گفته وی، اتاق بازرگانی هرمزگان در دوره کرونا هم 

بیش از ۳۴ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی به دانشگاه 
علوم پزشــکی اســتان کمک کرد و در بحث حوادث 
غیرمترقبه مثل سیل و زلزله هم همیشه پیشگام بوده است.

*  افتتاح دفتر مستقل قشم
   بــه گزارش فارس ، دفتر مســتقل و جدید نمایندگی 
اتاق بازرگانی هرمزگان در قشــم با هدف صدور کارت 
بازرگانی برای فعاالن اقتصادی و انتقال مشکالت فعاالن 
صنعتی این منطقه به مسئوالن کشور با حضور دبیر کل 
اتاق ایران، نایب رئیس و رئیس و اعضا کمیسیون ویژه 
جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانونی اساسی 
مجلس شورای اسالمی و جمعی از فعاالن اقتصادی به 

صورت رسمی افتتاح و آغاز بکار کرد .

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان :

کارت های بازرگانی هرمزگان 3 برابر شده است

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان  به متصرفان هشدار داد 

برخورد قاطع با متخلفان عرصه های طبیعی 
 امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به صیانت و حفاظت از جنگل ها و عرصه های منابع طبیعی است 

قطعا بدون مشارکت و همراهی و همکاری مردم نمی توان در امر حفاظت از عرصه های منابع طبیعی موفق عمل کرد

گروه خبــر// رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی 
شــرکت آلومینیوم المهدی گفت: متقاضیان جهت 
ثبت نام در مرکز آموزش علمی کاربردی شــرکت 
آلومینیــوم المهدی می توانند بدون شــرکت در 
کنکور و فقط با مراجعه به سایت سازمان سنجش 
و آموزش کشــور از تاریخ ۴ تــا 1۴ دی ماه برای 
کارشناســی و 7 تا 17 دی ماه برای کاردانی اقدام 

نمایند  .
    به گزارش خبرنگار دریا، محســن عامری سیاهویی 
با اشــاره بــه اینکه مرکــز آموزش علمــی کاربردی 
 شــرکت آلومینیوم المهدی در سال ۱۳8۹ با هدف ارائه 
آموزش های کاربردی به دانشــجویان راه اندازی شده 
اســت، اظهار داشــت: هم اکنون این مرکز دارای چهار 
رشته کاردانی شامل »متالورژی تولید آلومینیوم«، »برق 

صنعتی«، »مکانیک تاسیســات صنعتی«، »ایمنی کار و 
حفاظت فنی« و همچنین چهار رشته کارشناسی شامل 
»مهندســی متالورژی ذوب فلزات«، »مهندسی فناوری 
مکانیک ماشین افزار«، »مهندسی فناوری کنترل-ابزار 

دقیق« و »مهندسی HSE« می باشد.
   وی خاطرنشــان کرد: مرکز المهدی تنها مرکز آموزش 
عالی در استان هرمزگان و از معدود مراکز سطح کشور 
بوده که توســط یکــی از صنایع مــادر راه اندازی، و 
آموزش به دانشجویان در آن به صورت کامال کاربردی 
 و در شــرایط واقعی کار صــورت می پذیرد که یکی از 
 رســالت های اصلی دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
اســت.رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شــرکت 
آلومینیوم المهدی در ادامه یادآور شد: از دیگر مزیت های 
این مرکز، استفاده از اساتید مجرب و نخبه است که بخش 

زیادی از آن ها در صنایع غرب شهر بندرعباس مشغول 
به فعالیت بوده و این مهم موجب شــده است آموزش به 

دانشجویان جنبه کاربردی بیشتری پیدا کند.
    عامری ســیاهویی یادآور شــد: در اختیار داشــتن 
کارگاه های تخصصی با آخرین فناوری های موجود در 
کشــور نیز از دیگر وجوه تمایز این مرکز با سایر مراکز 
است که دانشــجویان فارغ التحصیل شده را در شرایط 

علمی و تخصصی مطلوبی قرار می دهد.
  وی در پایــان افــزود: متقاضیان جهــت ثبت نام در 
 مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت آلومینیوم المهدی 
می توانند بدون شــرکت در کنکور و فقط با مراجعه به 
سایت سازمان سنجش و آموزش کشور از تاریخ ۴ تا ۱۴ 
دی ماه برای کارشناسی و 7 تا ۱7 دی ماه برای کاردانی 

اقدام نمایند .

پذیرش بدون کنکور در مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت آلومینیوم المهدی

جـــان دانــش آموزان درخــطر است

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

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

Aba Beton Sahel

فـــراخــوان ثـبت نام مسئولین فنی واحدهای تـکثیر مـیگو
 به اطالع اعضاء محتــرم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان 
می رساند این سازمان از فارغ التحصیالن )آقا( رشته شیالت جهت همکاری به عنوان مسئول 

فنی مراکز تکثیر میگو دعوت بعمل می آورد .
لذا عالقمندان می بایست جهت ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷ دی ماه 

سالجاری به سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان یا شعب شهرستانی مراجعه نمایند .
شماره تماس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان : ۰۷۶۳۳۶۸۳۸۰۲

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

اانهلل و اان الیه راجعون

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر عادل شهرزاد 
معاونت محترم هماهنگی  امور اقتصادی و توسعه منطقه ای  استانداری هرمزگان

با نهایت تاثر و تالم درگذشت ابوی گرامیتان را به حضرتعالی و خانواده محترمتان تسلیت 
عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و رحمت واسعه 

و برای بازماندگان آن بیت شریف صبر جمیل مسالت دارد .

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن 
کشاورزی هرمزگان

صفحه 2 را بخوانید

برادر ارجمند جناب آقای موسی رحیمی
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست مدیریت شعب بانک مسکن 
استان هرمزگان تبریک عرض نموده ؛ موفقیت شما را در مسئولیت محوله 

از درگاه ایزد منان خواستارم. 
امین زارعی- خبرنگار روزنامه دریا 
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 اختصاص ۴ میلیارد فرانشیز خدمات درمانی 
به نیازمندان هرمزگانی 

  گروه خبر // مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان گفت: مبلغ 
چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای هزینه های فرانشیز 
خدمات درمانی نیازمندان هرمزگانی توسط کمیته امداد طی 
۹ ماهه سال ۱۴۰۱پرداخت شده است . به گزارش خبرنگار 
دریا ؛ حمید باســره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با 
بیان اینکه پرداخت فرانشیز درمانی یکی از مهم ترین اقدامات 
کمیته امداد برای تأمین بار مالی مشکالت درمانی و دارویی 
خانواده های نیازمند تحت حمایت است، اظهار داشت: مبلغ 
چهار میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان برای هزینه های فرانشــیز 
خدمات درمانــی نیازمندان هرمزگانی توســط کمیته امداد 
طی ۹ ماهه ســال ۱۴۰۱پرداخت شده است. باسره با اعالم 
اینکه هم اکنون یک هزار و ۶۱۴ بیمار ســرطانی، زمین گیر 
و بیمار خاص تحــت حمایت این نهاد قــرار دارند، گفت: 
 درمان بیماران صعب العالج هزینه های بســیار سنگینی برای 
خانواده های نیازمند تحت حمایت این نهاد به دنبال دارد که 
الحمداهلل طی سالجاری بیش از دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان 
 بابت کمک هزینه های درمانی به بیماران خاص، صعب العالج و 
زمین گیر پرداخت شده اســت.  مدیرکل کمیته امداد استان 
 هرمزگان کمیته امداد استان هرمزگان با بیان اینکه یکی دیگر  از 
فعالیت های درمانی این نهاد، ارتقای شاخص های بهداشتی در 
بین مددجویان است، یادآور شد: همچنین کمیته امداد استان 
برای ارتقای بهداشتی مددجویان طی امسال تعداد چهار هزار 
 و ۱۱۰ بســته بهداشتی که شــامل اقالمی از جمله ماسک ، 
مــواد ضد عفونی کننده و مخزن آب به ارزش یک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان بوده که بین خانواده های تحت حمایت این 

نهاد توزیع شده است . 
 تعمیر و بازسازی دستگاه های واترجت 
و پمپ های خودمکش فاضالب بندرعباس

  گروه خبر// مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
از تعمیر و بازسازی دستگاه های واترجت و پمپ های خود 
 مکش با هدف تســهیل در انجام شستشــو و انسداد شبکه 
جمع آوری و انتقال فاضالب شــهر بندرعباس خبر داد .به 
گزارش خبرنگار دریــا ؛ عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه 
تجهیزات این بخش به دلیل آلودگی های موجود باید بصورت 
مکانیزه انجام شود، افزود: با هدف تسهیل در انجام کارها دو 
دستگاه واترجت موجود بازسازی و تعمیر شد که با نوسازی 
آن وارد چرخه فعالیت شده است.وی ادامه داد: چهار دستگاه 
خود مکش فاضالب نیز برای رفع گرفتگی بازسازی شد که در 
حال حاضر وارد مدار خدمات رسانی شد.به گفته مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان، خدمات رسانی در بخش 
فاضالب یکی از بخش های مهم اســت که عدم تجهیز آن به 
دستگاه های مکانیزه باعث کندی فعالیت می شود.حمزه پور 
اعتبار هزینه شده برای تعمیر این ماشین آالت را 2۰ میلیارد 

ریال عنوان کرد .

   
سرمقاله

  در ســال جــاری بارها گزارش هایی را از وضعیت نامناســب 
پیــاده روهای بلوار معلم خواجه عطاء بندرعباس منتشــر کرده ایم 
که پیاده روها مسدود شــده ویا شرایطی دارند که رفت وآمد عابران 
وبخصوص دانش آموزانی که در این بلوار رفت وآمد می کنند در خطر 
قرار داردکه متاسفانه تاکنون اقدامی نشده است. حتی این وضعیت را 
در قالب فیلم و عکس به دستگاه های متولی و نظارتی و... ارسال شده 
است، اما وضعیت هیچ تغییری نکرده است. متاسفانه گویا تا عابری 
جانش را از دست ندهد، مســئوالن نمی خواهند تصمیمی مناسب 
اتخاذ نمایند، درصورتیکه عابران از حق و حقوقی برخوردارند که این 
 حقوق قانونی عابران که بخشی از آنها دانش آموز هستند، تضییع شده و 
دانش آموزان هم مجبورند مانند ســایر عابران از وسط خیابان عبور 
 کنند و هیچکس هم خود را در این زمینه پاسخگو نمی دانند و والدین 
دانش آموزان نگران سالمتی فرزندانشان هستند که مجبورند از خیابان 
بجای پیاده رو اســتفاده کنند. البته تصرف پیاده روها و نامناسب و 
غیراستاندارد بودن پیاده روها موضوعی است که بارها در این حوزه 
مقاالت و گزارش هایی منتشر شده است واز دادستان محترم بندرعباس 
به عنوان مدعی العموم خواســتیم از حق عابران دفاع کنند. بخش از 
پیاده روها از استانداردهای الزم برخوردار نیستند وخاکی و یا دارای 
 موزائیک و سنگفرش های شکسته است وبخشی از پیاده روها توسط 
ریشــه های درخت کنوکارپورس و... تخریب شده اند که رفت وآمد 
افــراد عادی را مختل می کند ومعلوالن که به هیچ وجه امکان عبور 
ندارند. از طرفی دیگر بخشی از پیاده روها توسط سازندگان امالک 
برای مدت زمان زیادی و گاهی چندســاله بطور کامل مسدود شده 
وبرخی حتی بخشــی از خیابان را نیز تصرف می کنند ومصالح و... 
مــی گذارند ویا با نوارخطر زرد رنــگ و... محصور کرده و عابران 
 مجبورند از داخل خیابان پیاده بروند و جان شان در معرض خطر قرار 
دارد. بخــش دیگری از پیاده روها توســط صنوف مزاحم از جمله 
تعمیرگاه های خودرو و موتورســیکلت، تزئیناتی، آپاراتی ها، درب 
و پنجره فروشی ها، نمایشگاه های خودرو، قایق ها و... تصرف شده 
و پیاده روها روغنی ولیز می شوند وبارها حوادثی هم رخ داده است، 
 اما با نهایت تاســف این صنوف مزاحم به خارج شهر منتقل نشده و 
وعده ها محقق نشده است و این صنوف مزاحم که بخش زیادی هم 
 از آنها در اطراف محالت حاشــیه ای و بافت های فرسوده و قدیمی 
شــهر قرار دارند، باعث نارضایتی و گالیه مندی ساکنان شده اند و 
پیگیری ها، نامه نگاری ها و دیدار نمایندگان این مناطق با مسئوالن 
برای رفع مشکل صنوف مزاحم تاکنون بی نتیجه مانده است که بارها 
ما نیز گزارش هایی را در این حوزه منتشر کرده ایم. بنظر می رسد برای 
آزادســازی و مناسب سازی پیاده روها عزمی وجود ندارد و هر فرد 
و صنفی هم به خود اجازه می دهد تا پیاده رو را تصرف ویا تخریب 
کند و هیچ مانعی را هم در مقابل خود نمی بیند و تا حوادث غیرقابل 
جبران بدلیل مســدود شدن پیاده رویی رخ ندهد، متولیان مربوطه و 
دستگاه های نظارتی تصمیمی برای رفع تصرفات و استانداردسازی 

وایمن سازی پیاده روها ندارند .
  علی زارعی

جان دانش آموزان درخطر است

پشت پرده سیاست 

  
الریجانی : آیت ا... خامنه ای 60 سال با دیکتاتوری مبارزه کرد

 عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در برنامه »ملک سلیمان« گفت: 
حاج قاسم هدف هایش را واقع بینانه انتخاب می کرد. نگاه آرمانی داشت، 
 ولی بــه مقدوراتش خوب توجه می کرد. انتخاب هدفش واقع بینانه بود.

حاج قاسم مدیر واقع بینی بود، واقعا دنبال تغییر شرایط بود، دنبال توجیه رفتار 
خودش نبود. حاج قاسم قدرت اقناع گری داشت و می توانست تعامل کند.

علی الریجانی افزود:او پذیرفته بود که تنوع فکری در جامعه هست؛ هم در 
بدنه جامعه و هم مسئوالن.ایشان آدم آرمانی بود، آدمی بود که برای خودش 
 مسلکی داشت، ولی قبول داشــت که تنوع وجود دارد و باید با همه این 
تنوع ها، یک زیست سازگار سیاسی را تعریف کرد.او چارچوب ذهنی برای 
خودش داشت، ارزش هایش روشن بود، ولی پذیرفته بود که در جامعه باید 
رفتار عقالیی با جریان های مختلف داشت.همه جا هم برای ایشان جاده 
آســان نبود، ولی می توانست افرادی را پیدا و گفت و گو و مسائل را حل 
کند.از آن مدیرانی نبود که همه بار را به دوش مدیر ارشد کشور بیندازد و 
دایم به رهبری پناه ببرد.مدیران دایم موضوع را به جای دیگر حواله ندهند.

وی همچنین گفت: آیت ا... خامنه ای ۶۰ سال بادیکتاتوری مبارزه کرد و 
جلوی رفتارهای دیکتاتوری را گرفت ./ جماران

محسن هاشمی : اکثریت مطلق جامعه، حاج قاسم را از خود می دیدند
رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران با بیان این که سردار 
سلیمانی خود را سرباز و مدافع همه مردم با هر گرایشی می دید،اظهار کرد: 
اکثریت مطلق جامعه هم او را از خود می دیدند. نگرش حاج قاسم بر جذب 
حداکثری و دفع حداقلی بود. محسن هاشمی به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی اظهار کرد: حاج قاسم بارها و بارها در جلسات خصوصی 
و عمومی گفته بود که خود را یک ســرباز می داند و نه بیشتر و با زیاده روی 
در تبلیغات درباره شخصیت فردی خود موافق نبود. وی ادامه داد: حاج قاسم 
خود را سرباز ملت و همه مردم می دانست و یک سرباز نمی تواند رنگ حزبی 
و جناحی داشــته باشد؛ چرا که باید از همه کشور و همه مردم با هر گرایش 
،مذهب و سلیقه سیاسی دفاع کند. نگرش حاج قاسم بر جذب حداکثری و 
دفع حداقلی بود.این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: امروزه دامنه دفع نه تنها ملی 
مذهبی ها و روشنفکران، بلکه اصالح طلبان و میانه روها را نیز شامل شده و 
حتی به عقالی اصولگرا نیز رسیده است و این دقیقا عکس نگاه حاج قاسم 
بود. نیاز امروز ما به ترمیم شکاف های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که 

اعتراضات اخیر نیز برخاسته از همین شکاف هاست . /  ایسنا
نیکزاد : راه اعتراض به قانون حجاب از مسیر مجلس می گذرد

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که باید اعتراضات از 
کانال قانون دنبال شود، گفت: اگر اعتراضی به حجاب قانونی و نه حجاب 
اجباری وجود دارد، باید از راه خود پیش رود که آن هم مجلس است؛ مردم 
مشکل خود و حتی اعتراض شان به حجاب قانونی را با نمایندگان مطرح 
کنند که در صورت ارائه طرحی از ســوی نمایندگان امکان بررسی آن با 
قید فوریت وجود دارد.علی نیکزاد رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
همچنین از ارجــاع 288 پرونده به این هیئت خبر داد و گفت که از 288 
پرونده ارجاعی، ۱۹ پرونده با گذشت سه سال از عمر مجلس یازدهم مفتوح 
است؛ به طور کل هیئت نظارت در دو مورد رای به تذکر شفاهی، در یک 
مورد رای به تذکر کتبی و درج در پرونده و یک مورد رای به دریافت تعهد 
کتبی داده است. بقیه پرونده های نمایندگان نیز مختومه و رای بر برائت صادر 

شده است ./ ایسنا

کدخدایی: پرونده ترور حاج قاسم به مراحل نهایی نزدیک شد
در آستانه سومین سالگرد ترور شهید سلیمانی ، اولین نشست از 
سلسله نشست های علمی و مطالعاتی در زمینه تبیین فعالیت های 
سردار شهید قاسم سلیمانی با عنوان »میزگرد تخصصی مبارزه 
با تروریســم و افراطی گری در منطقه غرب آســیا«، در مرکز 
مطالعات سیاســی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار و 
ابعاد میدانی، حقوقی و بین المللی مبارزه با تروریســم و نقش 
برجسته سردار شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم در منطقه 
غرب آســیا بررسی شد.به گزارش خراســان، در این نشست 
عباسعلی کدخدایی مشــاور وزیر امور خارجه و رئیس کمیته 
ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده ترور و شهادت سردار 
حاج قاســم ســلیمانی با ذکر این نکته که بعد از ارتکاب این 
جنایت اقدامات خوبی از سوی ایران در بعد حقوقی و بین المللی 
انجام شده که همچنان در حال اســتمرار است، افزود: وزارت 
خارجه پیگیری های خوبی انجام داده است. در قوه قضاییه و در 
بعد داخلی پیگیری های خوبی انجام شده است. خوشبختانه در 
حوزه حقوقی پرونده مراحل نهایی را طی می کند. در بعد کیفری 
نیز کیفرخواست به مراحل نهایی نزدیک شده است و امیدواریم 
در بعد کیفری نیز به نتایج خوبی برسد.کدخدایی ادامه داد: این 
موضوع از سوی وزارت امور خارجه در مجامع بین المللی نیز 
در حال انجام است و مبنای ما کنوانسیون ۱۹7۳ است. حرمت 
شهید سلیمانی به عنوان عالی ترین مقام نظامی ما و مهمان عراق 
الزم الرعایه بوده اســت. ایشــان دارای مصونیت و مقام های 
آمریکا مکلف به رعایت جایگاه ایشــان بودند و متاسفانه این 

جنایت را انجام دادند .
تازه های مطبوعات

فرهیختــگان - حتی بعــد از طرح جوانی جمعیــت و آن همه 
پروپاگاندای رســانه ای حول آن و شــق القمری که مسئوالن و 
نمایندگان مجلس ادعایش را داشــتند، تعــداد موالید در ۹ ماه 
ابتدای ســال ۱۴۰۱ و بعد از اجرایی شدن این طرح، از دو سال 
قبل و قبل تر از آن بیشتر که نشد هیچ، به طرز معناداری پایین تر 
هم آمده است تا شکســت طرح و سیاست جوانی جمعیت را 

گوشزد کند .
جوان - روحانی به روش همه ســال هایی که در دولت بود، بار 
دیگــر از برجامی که به تعبیر رئیــس کل بانک مرکزی وقت، 
دســتاوردش »تقریبًا هیچ« بود، دفاع کرده اســت. آیا دولت 
روحانــی خزانه را »پر« تحویل دولت ســیزدهم داد؟ اســناد 
همان دولت چنین ادعایــی را تایید نمی کند. چنان که روحانی 
28 تیر ۱۴۰۰ در پاسخ به نامه محمدباقر نوبخت، رئیس وقت 
سازمان برنامه و بودجه گفته بود: »همه موجودی خزانه براساس 

درخواست های جناب عالی تخلیه شده است « .
جمهوری اســامی -آقای هاشــمی روزی  با ناراحتی گفت من 
نگران روزی هستم که زنان کشــور دست به اقدام تندی علیه 
 مــا بزنند. وی افزود:بایــد به مردم امتیــاز داد و از آن معنای 
عقب  نشــینی را استنباط نکرد. باید ایران را از آن همه ایرانیان 

دانست .

اعتماد - عباس عبدی نوشــت: چند ضعف اساسی در دولت جدید 
وجود دارد که ما را از تحقق  آرزوی بهبود اوضاع ناامید می کند. اول 
از همه فقدان نظریه ای منسجم از دولت و کارکرد آن است. دوم فقدان 
برنامه برای رشد و توسعه جامعه و اقتصاد است.سوم نداشتن نیروهای 
کارآمــد و خالق با یک جمع کننده که حرف آخر را بزند.ســاختار 
سیاسی ایران نیازمند یک تصمیم عاجل است. فارغ از اصالحاتی که 
باید برای کاهش شکاف موجود و اعتراضات انجام دهد، ضرورت 

دارد که درباره دولت نیز دست به یک بازنگری جدی بزند .
انعکاس

آفتاب  نیوز مدعی شد : برخی منابع و کانال های خبری در شبکه های 
اجتماعی از تجمع و تنش در جوانرود خبر داده اند. براساس تصاویر و 
ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی، در پی برگزاری مراسم 
چهلم هفت نفر از جان باختگان اعتراضات اخیر در شهر جوانرود، 
درگیری هایی بین تجمع کنندگان و نیروهای امنیتی رخ داده اســت.
در ویدئوهای منتشر شده، شلیک گاز اشک آور و صدای تیراندازی 
شنیده می شود. تجمع کنندگان نیز شعارهایی سر داده اند و در برخی 
صحنه ها به سمت ماموران سنگ پرتاب می کنند. هنوز مسئوالن به 

این اخبار و ادعاها واکنشی نشان نداده اند .
ســپاه نیوز خبر داد : روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای اظهارات 
تقطیع شده ســردار اباذری درباره مواضع متفاوت برخی فرماندهان 
دوران دفاع مقدس درخصوص حــوادث و جریان های داخلی را 
برداشــت و تحلیل شخصی وی دانست و تاکید کرد:  سردار اباذری 

مشاور فرمانده کل سپاه نیست .
چندثانیه نوشــت :»مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در پی خبر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۹ ســایت انصاف 
نیوز با عنوان »مراجع به وزیر اقتصاد وقت ندادند« اعالم کرد وزیر 

اقتصاد به تازگی سفری به قم نداشته است .
فردانیوز خبر داد : فرجام خواهی متهم »سهند نورمحمدزاده « یکی از 
متهمان اغتشاشــات اخیر پذیرفته شد.فرجام خواهی نامبرده به رای 
صادر شده دادگاه انقالب اسالمی تهران در دیوان عالی کشور، صائب 
تشخیص داده شد و رای فرجام خواسته به تجویز شق ۴ بند ب ماده 
۴۶۹ قانون آیین دادرسی نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم 

عرض دادگاه انقالب ارجاع شد .
جماران نوشت : سید عباس صالحی، نماینده ولی فقیه و مدیر مسئول 
روزنامه اطالعات، در حساب توئیتر خود نوشت:  برخی از راه های 
مطرح شــده درباره رعایت  حجاب، مصداق اعالی از چاله به چاه 
افتادن است. تجربه  گشت ارشاد خیابانی با پیشنهادهایی که دوقطبی 
ســازتر و مخاطره آمیزترند، تکرار نشود. در مدیریت اجرای احکام 
شرعی از نظر کارشناسان اجتماعی بهره مند شویم و از گذشته عبرت 

بیاموزیم .
نورنیوز خبر داد : چندی پیش رســانه های معاند در یک خبرسازی 
کذب مدعی شدند خانم فریده مرادخانی که بر اساس حکم دادگاه در 
حبس به سر می برد، در زندان قرچک اعتصاب غذا کرده است. این 
در حالی است که پیگیری ها نشان می دهد خبر فوق  از اساس کذب 

است و نامبرده اصال اعتصاب غذا نکرده است .

 گــروه خبر // مدیرکل حفاظت محیط زیســت هرمزگان 
گفت: پس از حادثه ناشــناخته هفته گذشته که منجر به 
انتشــار چند روزه بوی نامطبــوع در محدوده صنعتی 
غرب بندرعباس شــد، همه صنایع مستقر در این منطقه 

اخطار زیست محیطی گرفتند . 
    حبیب مســیحی تازیانی افزود: یکی از دالیل اصلی صدور 

اخطار برای صنایع غرب بندرعبــاس ، افزایش کلی )تجمعی( 
آالیندگی های منتشــر شــده در منطقه بود.وی در پاســخ به 
پرســش ایرنا درباره منشاء اصلی انتشــار بوی نامطبوع اظهار 
کرد: بررســی ها در این زمینه ناکام مانده و به نتیجه نرســیده 
است.مسیحی تازیانی اضافه کرد: البته مقداری پسماند نفتی در 
شمال غربی بندر شهید رجایی پیدا شد اما منشاء اصلی رویداد 

زیست محیطی یاد شــده نبود.مدیرکل حفاظت محیط زیست 
 اســتان یادآور شد: از یک هفته گذشته گشت های کارشناسان 
محیط زیســت در محــدوده صنایع غــرب بندرعباس برقرار 
شده اســت.هفته گذشته انتشار بوی نامطبوع در محدوده غرب 
بندرعبــاس موجــب نارضایتی مردم و تعطیلی یک مدرســه 
 شــد.به گزارش ایرنا ؛ غرب بندرعباس محل استقرار صنایع و 
 فعالیــت های صنعتی ماننــد نیروگاه )توانیــر(، کارخانه های

 فوالد، پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس،پاالیشگاه بندرعباس، 
آلومینیوم المهدی، منطقه ویژه اقتصــادی خلیج فارس، مراکز 

بانکرینگ سوخت، بندر شهیدرجایی و کشتی سازی است .

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان :

صنایع غرب بندرعباس اخطار زیست  محیطی گرفتند

گروه خبر // معــاون دریایی اداره کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در 
راستای افزایش ایمنی دریانوردی طی 
۹ ماهه امسال 3۵۹ نفردریانورد مضطر 

در آب های استان نجات یافته اند .
   به گزارش خبرنگار دریا ، »اســماعیل 
مکی زاده« افزود: با عنایت به الزامات ملی 
و بین المللی جستجو و نجات دریایی و 
اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش 
ایمنی دریانوردی و بکارگیری شناورهای 

تخصصی جستجو و نجات دریایی ۳۵۹ 
نفر افراد مضطر از ابتدای امســال نجات 
یافته اند.وی ادامه داد: در این مدت ۱۱7 
عملیات جستجو و نجات دریایی مدیریت 
و انجام شده که 7۴ مورد از آن مربوط به 

ارائه خدمات پزشکی در گستره آبی استان 
بوده واین امر  عمده عملیات جســتجو و 
نجات دریایــی را به خود اختصاص داده 
اســت. معاون دریایــی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان با اشــاره به نزدیک 

شــدن به ایام تعطیالت نوروز و استقبال 
مسافران از جاذبه های دریایی این استان 
بر لزوم توجه بیشــتر به رعایت الزامات 
ایمنی توسط خدمه  شناورها و مسافران 
تاکید کرد.   مکی زاده خاطرنشان کرد: با 

بکارگیری و اجرای طرح های عملیاتی و 
اقدامات موثر تالش شده تا سوانح دریایی 
به رغم افزایش سفرهای دریایی تجاری، 
صیادی و تفریحی کاهش یابد . شــایان 
ذکر اســت مرکز جستجو ونجات دریایی 
استان هرمزگان با برخورداری از 8 فروند 
شــناور ناجی و ۳۶ ایستگاه همیار ناجی 
)دریانوردان بومی صیادی و تجاری منطقه 
(در دو هزار و 2۰۰ کیلومتر گستره دریایی 

به امر جستجو و نجات مبادرت دارند .

گروه خبر // حضرت آیت اهلل خامنه 
ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر 
دیروز در دیــدار خانواده و اعضای 
ستاد بزرگداشــت سردار سلیمانی، 
دمیدن روحی تازه به جبهه مقاومت 
را کار بســیار برجســته و اساسی 
شهید سلیمانی خواندند و افزودند: 
ســردار با تقویت مــادی، معنوی و 
روحی مقاومت، ایــن پدیده ماندگار 
و رشــد یابنــده را در مقابل رژیم 
صهیونیستی و نفوذ امریکا و دیگر 
کشورهای استکباری حفظ، مجهز و 

احیاء کرد .
   به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر 
مقام معظــم رهبری ؛ ایشــان گواهی 
سیدحســن نصراهلل به عنوان انســانی 
بی بدیــل را درباره مجاهدت ســردار 
ســلیمانی، باب بزرگی در درک اهمیت 
کار سردار سلیمانی در احیای مقاومت 
 برشــمردند.رهبر انقالب با اشــاره به 
پیشــرفت فلســطینی ها در مواجهه با 

صهیونیست ها و دستاوردهای مقاومت 
در عراق و سوریه و یمن افزودند: سردار 
سلیمانی با استفاده از تجربیات سالهای 
دفاع مقدس و مشــورت های یارانش، 
مقاومت را با تکیــه بر امکانات داخلی 
همان کشورها مقتدر کرد.ایشان همچنین 
متوقف کردن غائله بزرگ داعش و زدن 
بســیاری از ریشــه های آن را یکی از 
کارهای مهم سردار سلیمانی خواندند و 
افزودند: شهید سلیمانی در آن قضیه هم 
امتحان خوبی داد.رهبر انقالب با قدردانی 
از فعالیت های تحســین برانگیز سردار 
قاآنی فرمانده سپاه قدس گفتند: الحمدهلل 
خأل ســردار در موارد بسیاری پر شده 
مقاومت  مجموعه  افزودند:  است.ایشان 
خودشــان را عمق راهبردی جمهوری 
اسالمی و پَر و بال اسالم می دانند و این 
حرکت در همین جهت ادامه خواهد یافت.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در بخش 
دیگری از سخنانشان تجلیل عمومی از 
سردار ســلیمانی و حضور خودجوش 

مردم در مراسم مختلف بزرگداشت یاد 
او را نتیجه اخالص ســردار ســلیمانی 
برشــمردند و افزودند: امسال هم مثل 
سال گذشته حضور مردم پرشور است و 
به فضل الهی در زمینه حضور با معنا و 
قدرشناسی ملت از سردار سلیمانی هیچ 
مشکل و کمبودی وجود ندارد.ایشان با 
اشاره به برخی صفات شخصی سردار از 
جمله شجاعت، ایمان، مسئولیت پذیری، 
خطرپذیری، هوش، عقالنیت، پیش قدم 
بودن در کارهای بر زمین مانده، و حرکت 
بدون تردید و توقف گفتند: اخالص شهید 
از همــه این ویژگی ها برتر بود و همین 
باعث شد پروردگار او را در دنیا اینگونه 
محل احترام و تمجید و تجلیل قرار دهد 
ضمن اینکه پاداش اخروی او بگونه ای 
است که عقل انسان به آن راه ندارد.رهبر 
انقالب صداقت را از دیگر صفات سردار 
سلیمانی دانســتند و گفتند: با وجودی 
که در مســائل پیچیده سیاسی ورود و 
 فعالیت های خوبی می کرد اما انســان 

بی خدعه و صادقی بود که باید همه سعی 
کنیم خصوصیــات او را در خود بوجود 
آوریم.ایشان با اشاره به نکته ای مهم در 
تجلیل از ســردار و تبیین خصوصیات 
او گفتند: نباید بگونه ای ســخن گفت و 
عمل کرد که خصوصیات سردار ماورایی 
 و دســت نیافتنی تصور شود.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم زنده نگه 
داشتن یاد همه شهیدان که سردار سلیمانی 
از برجسته ترین آنها است افزودند: باید با 
استفاده از انواع هنرها بگونه ای یاد شهید 
و خصوصیات فردی و کاری او را زنده 
نگه داریم و تبیین کنیم که حضور مردمی 

در تجلیل از او همیشگی و مستمر باشد. 
در ابتدای این دیدار ســردار سرلشگر 
سالمی فرمانده سپاه پاسداران، ۱۳ دی 
۱۳۹8 روز شــهادت شهید سلیمانی را 
روز تجدید حیات معنوی شهید سلیمانی 
خواند و با برشمردن برخی از ویژگیهای 
شخصیتی برجسته آن شهید گفت: میراث 
ماندگار و پرچم پر افتخار شهید سلیمانی 
یعنی پرچم مقاومــت در همه جبهه ها 
در حال پیشروی است.همچنین در این 
دیدار خانم زینب سلیمانی نیز گزارشی 
 از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بنیاد

 شهید سلیمانی بیان کرد .

رهبر انقالب اسالمی در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی :

کار بزرگ شهید سلیمانی حفظ ، رشد دادن ، مجهز کردن و احیاء جبهه مقاومت بود

  

گروه خبر // امام جمعه اهل سنت بندرعباس 
از اتباع خارجی ساکن در هرمزگان خواست 
تــا در پویــش واکسیناســیون تکمیلی و 
بیماریابی ســل که از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان در حال اجراست مشارکت 

کنند . 
    بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ شــیخ یوســف 
جمالی در نشست مشــترک سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی هزمزگان و مدیرکل اتباع خارجی 
استانداری هرمزگان با بیان اینکه کادر درمان در 
چند سال اخیر برای سالمت انسان ها از زندگی 
خوشان گذشــتند و از جان مایه گذاشتند، افزود: 
االن شاید شرایط راحتی داشته باشیم اما عبور از 
ســختی های ابتدایی دوران کرونا حاصل تالش 
کادر درمان اســت که در صف اول مقابله با این 
ویروس بودند. وی افزود: ما همواره باید قدردان 
کادر درمان باشیم که سهم ویژه ای در نجات جان 
انســان ها از این ویروس داشتند و با تمام وجود 
در اوج کرونا فعالیت کردند. امام جمعه اهل سنت 
بندرعباس با بیان اینکه اجرای طرح واکسیناسیون 
کرونا باعث محافظت از جان انسان ها شد، افزود: 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شرایط کنونی 

پویش واکسیناسیون تکمیلی و بیماریابی سل برای 
اتباع خارجی ساکن ایران آغاز کرده که امیدواریم 
از این طرح استقبال شود. به گفته وی، اجرای این 
طرح در ابتدا حافظ سالمت و جان فرد متقاضی 
و بعد از آن کل جامعه اســت و ضرورت دارد تا 
اتباع ســاکن هرمزگان در دریافت این واکسن ها 
مشارکت فعالی داشته باشند. شیخ جمالی در ادامه 
با بیان اینکه انسان ها باید قدردان سه سالمتی که 
شــارع هم به آن اشاره کرده است باشند، تصریح 
کرد: اگر به اصول مبانی شرعی نگاه و مطالعه کنیم، 
شــارع در پی مراقبت از سه بخش خرد، روان و 
جان انسان هاست که اساسیات حیات است. وی 
افزود: انسان برای اینکه بتواند ابتکار و خالقیت 
داشــته باشــد و حیات را به پیش ببرد نیازمند 
حفاظت از خرد خود اســت؛ از سوی دیگر اگر 
روان انسان ها درگیر باشد می تواند اضطراب های 
فردی و اجتماعی ایجاد و یک زندگی ناهنجار را 
برای خود و دیگــران ایجاد کند. امام جمعه اهل 
سنت بندرعباس با تاکید بر مراقبت از سالمت جان 
انسان ها گفت: ســالمت جان انسان در اولویت 
 اســت و اگر جسم سالم نباشــد خرد و روان هم

نمی توانند سالم باشند .

امام جمعه اهل سنت بندرعباس :

راحتی شرایط فعلی حاصل
 از خودگذشتگی کادر درمان است 

توزیع  2 هزار تن کود شیمیایی 
بین کشاورزان هرمزگانی

گروه خبر // رئیس اداره  خدمات فنی تعاون روســتایی هرمزگان از توزیع بیش از 2هزار 
تن کود شیمیایی بین کشاورزان در ۹ ماهه سالجاری خبر داد .

   به گزارش خبرنگار دریا ، »عزیز سیدی« رئیس اداره خدمات فنی تعاون روستایی هرمزگان اظهار 
 داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 2 هزار تن انواع کود شیمیایی عالی، زیستی و زیرمغذی بین 
بهره برداران بخش کشاورزي در راستای توسعه کشاورزی توسط اتحادیه تعاونی روستایی هرمزگان 
توزیع شد.سیدی گفت: انواع کود شیمیایی از طریق ۴۰ کارگزاری اتحادیه تعاون روستایی هرمزگان 
توزیع و بین کشاورزان هرمزگانی تقسیم می شود. وی بیشترین کود توزیع شده را اوره و سوپرسوفات 
 ترتپل معرفی کرد و گفت: استفاده صحیح از کودشیمیایی باعث افزایش محصول وحفظ حاصلخیزی خاک 
می شود از طرفی مصرف بیش از حد آن موجب آلودگی آب وتخریب خاک وکاهش تولید محصول 
می شــود. وی همچنین افزود: مصرف این نوع کودها نقش  بسزایی درکیفیت و کمیت محصوالت 
کشاورزی هرمزگان و ارتقاء سطح ســالمت جامعه دارد.به گفته سیدی، هدف از توزیع انواع کود 
شیمیایی یارانه دار بین کشاورزان در راستای کمک به اقتصاد بخش کشاورزی، تامین نیاز کشاورزان 
به هنگام کشــت انواع محصوالت و تنظیم بازار تولیدات زراعی و.. است. وی در پایان با اشاره به 
روند تامین و توزیع کودشیمیایی اذعان داشت: سهمیه کود شیمیایی توسط اتحادیه مرکزی تعاونی 
روســتایی تعیین می گردد و به سازمان استان ها اعالم می شود و سپس کودهای شیمیایی توسط 
اتحادیه های تعاونی استان به شرکت های تحت پوشش تعاونی روستایی به صورت ماهیانه سهمیه 
را اعالم می کند و در نهایت شــرکت تعاونی سهیمه های اعالم شده را خریداری کرده و در اختیار 

کشاورزان قرار می دهد .

 

طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ صورت گرفت 

نجات ۳۵۹ دریانورد مضطر در گستره آبی  هرمزگان
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علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //   استاندار 
 یــزد از عزم جدی دولت ســیزدهم برای حل 
 دغدغه های آبی اســتان و دســتور شخص 
رئیس جمهور برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت 

انتقال آب از دریا به استان خبر داد . 
    به گزارش خبرنگار دریا ، مهران فاطمی در نشست 
مشــترک با گروه های منتخب اصناف و بازاریان 
اســتان، گفت: اســتان یزد بهترین تابش و میزان 

دریافت نور خورشید به لحاظ موقعیت جغرافیایی، 
 بهترین خاک و اراضی کشــاورزی، مستعدترین 
منابع طبیعی به ویژه به لحــاظ معادن را دارد اما 
دغدغه های بســیاری در حوزه آب دارد.وی به 
برخی از اقدامات و فعالیت های دولت های قبل 
در زمینه تامین آب اســتان اشاره و تصریح کرد: 
از محل خط اول انتقال آب به اســتان ۶۵ میلیون 
مترمکعب آب وارد اســتان می شود اما با توجه 
به نیــاز ۱۴۰ میلیون متر مکعبــی به آب، مابقی 
آب مــورد نیاز از طریق آب چــاه ها تامین و با 
آب انتقالی ترکیب و در شــبکه توزیع می شود.

اســتاندار یزد با بیان اینکه EC آب مصرفی باید 
زیر ۱۰۰۰ باشــد خاطرنشان کرد: EC آب یزد 

بین ۱۴۰۰ تا ۳۰۰۰ اســت از طرفی آب موجود، 
در برخی فصول پاسخگوی نیازها نیست که موید 
آن افت فشــار آب در برخی شهرها و کمبود آب 

در روستاها است.
  فاطمــی با تاکید بر اینکه یزد نمــاد غلبه اراده 
انسانی بر محدودیت ها است، خاطرنشان کرد: با 
این وجود در صورت عدم اتخاذ تصمیم بزرگ در 
حوزه تامین آب، در ســالیان آینده قطعا یزد یا از 
نقشه جغرافیای حذف شده و یا به منطقه کوچکی 

محدود می شود.
*  هزینــه انتقــال خط دوم آب بــه یزد معادل 

بودجه 1۰۰ سال استان است
  وی با بیان اینکه در طول ۱۵ ماه اخیر به صورت 

 شــبانه روزی برای حل مسئله آب استان تالش 
کــرده ایم، تبیین کــرد: اجرای خــط دوم انتقال 
ّآب به اســتان یا به عبارتی انتقــال آب از دریا 
به اســتان نیازمند بالــغ بر ۱۰۰ هــزار میلیارد 
تومان اعتبار هســت که این رقــم معادل بودجه 
حداقل ۱۰۰ ســال اســتان یزد است.اســتاندار 
یزد با بیان اینکه خوشــبختانه تالش های استان 
برای انتقــال آب از دریا به اســتان جواب داده 
است، خاطرنشــان کرد: با دستور شخص رئیس 
 جمهور مقرر شــد اعتبار مورد نیاز تامین شــود.

دکتر فاطمــی ادامه داد: در این راســتا پول ۱۰ 
سال حقوق دولتی معادن به این پروژه انتقال آب 
اختصــاص می یابد.وی در ادامه از آغاز عملیات 

اجرایی خط انتقال آب از دریا به استان در جریان 
ســفر رئیس جمهور به اســتان خبر داد.استاندار 
یزد خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود عملیات 
اجرایی خــط انتقال آب از دریــا به طول 8۴۰ 
کیلومتر بــا ظرفیت انتقال 2۰۰ میلیون مترمکعب 
آب به اســتان، دو ســال و نیم به طول بینجامد.
فاطمی اظهارداشــت: آب انتقالــی از دریا برای 
آب شــرب، کشاورزی کم آبخواه و صنایع پاک و 
غیر آالینده اســتفاده می شود.وی در پایان یکی 
از برنامه های سفر ریاست جمهوری به استان را 
دیدار مردمی در محل میدان امیرچقماق عنوان و 
از اصناف و بازاریان دعوت کرد تا در این اجتماع 

شرکت داشته باشند .

استاندار یزد خبر داد

دستور رئیس جمهور برای تامین اعتبار انتقال آب از دریا به یزد

نامه ای از یخچال کهنه
ســامی به شیرینی عســل و بادام، از یخچالی دل 
 شکســته و نــاکام، به انســانی کــه از ترس نیش 
و  چینــی  کاالی  خریــده  اقــوام،  هــای   کنایــه 
بــی دوام. آن هم با هــزار زور و زحمت و با قرض 
 و وام، تا دوران حکومتم را برســاند به سرانجام. 
 ای انسان نمک نشناس سام! یادت رفته در را باز 
می کردی، سرتاپایم را برانداز می کردی، با عشوه 
مــی آمدی و برایــم ناز می کردی. غــذا را دیده و 
عاقــه ات را به آن ابــراز می کردی.یــادت رفته 
در همــه حال همراهت بودم در ســرما و گرما، تو 
جیک و بک مرا کشف می کردی همچون معما، آنچه 
داشــتم و نداشتم تو می بردی به تاراج و به یغما، 
چه شــده از من بیزار شدی و حاال شده ام کهنه و 
نخ نما؟ یادت رفته به سمت آشپزخانه می آمدی با 
چشمان خواب آلو؟ در خواب و بیداری می خوردی 
تلو تلو، هر چه دســتت می رسید می خوردی آلو و 
آلبالو و خرمالو، پاتکی به ته مانده ناهار می زدی و 
یورشی هم به سمت قابلمه ی عدس پلو.انرژی که 
آن زمان بر چسب نداشت. آدمی کیش و مات بود، 

وزیر و رخ و اسب نداشت.
متواضــع و بی ریــا بود.هر چند ظاهری دلچســب 
نداشت. من مایه سر افکندگی بودم و پشت سرم 
خروار ها حرف. قبول، من کهنه و بی استفاده و پر 
مصــرف. درونم از کار افتــاده و خراب و مزخرف. 
مســافر و به دیار اســقاطی ها مشرف. تسلیم امر 
تویی که در میان مخلوقات هســتی اشرف. قبول 
نه بــا کاس بــودم نه ســاید بای ســاید. حکایتم 
حکایت پیکانی اســت در حســرت قالپــاق پراید. 
حکایت حســادت تلویزیون ســیاه سفید به ال ای 
دی بــزرگ و واید.قورباغــه چه مــی خواهد وقتی 
آب نــدارد ایــن حــوض؟ دیگــر چه فایــده وقتی 
 در دلم نیســت ســیب و خربزه و موز؟ تنها فاتحه 
می خوانم برای سرنشــینان این ماشین بی ترمز، 
مــدام درگیر افکار بچگانه ام. چه ســاده بودم که 
 خیــال می کردم پادشــاه آشــپزخانه ام. نگو نوکر 
بی جیره و مواجب هندوانه ام. نمی دانستم خانه 
نارنج و نارنگی و نارگیل شــده ام. چه می دانستم 
 بــه کاروانســرای غــذا و میــوه تبدیل شــده ام. 
هــر چه بــود دورانم به ســر آمده و حــال تعطیل 
شــده ام. فکر می کند با رفتنم آشــپزخانه نونوار 
شده. تا دیروز صاحبم پیکان داشت، دری به تخته 
 خورده و امروز المبورگینی سوار شده. شانس در 
خانه اش را به رویش گشوده؛ او خیال رفتن ندارد 
و مدتی است بر دوش شانس سوار شده.دلم تنگ 
است وانجیر می خواهد؛ نه یکی نه دو تا بلکه یک 
 دل ســیر می خواهد. دلم غذای تازه و دندان گیر 
می خواهد. سراســیمه ام دلم لک زده برای خیار. 
ای دل بسوز و بساز و طاقت بیار. این نیز بگذرد. 
ایــن حادثه تلخ و ناگــوار. مدتی اســت در خواب 
پرتقــال می بینم. تو را با یخچــال جدید در فکر و 
خیال می بینم. فال قهوه که می گیرم، چهره ات را 
در فال می بینم. می خواهم فراموشت کنم، اما تو 
را در همه حال می بینم.دســتت درد نکند، خوب 
مزدم را گذاشتی کف دستم. تو فکر کردی من چه 
هستم؟ این روزها امیدم ناامید شده و به انتظار 
مرگ نشســتم. من نگهبــان آنانــاس و اناروانبه، 
متواضع نه چون تو مغرور و بی جنبه، نه هشتم در 
گرو هفت بود،نه جمعه ام ضامن پنجشنبه. وقتی 
تــازه می آید به بــازار و طاقت آدمــی از حد مجاز 
 عبور می کند، تازه می خرد و قدیمی را گور به گور 
می کند، به انباری فرســتاده و از جلوی چشــمش 
دور می کند،حکم مرگش را امضاء و او را ترور می 
 کند. معلوم است یخچالی که عمرش را صرف انگور 
می کند، در برابر آدمی که غرور او را کور می کند، 
ســر خم می کند و انســان او را به بازنشســتگی 
مجبــور می کند. درونم دبه زیتون اســت، اما این 
ظاهر ماجراست و دلم بسیار خون است.تو قافیه 
را در زندگــی باختــی در صورتی کــه زندگی تنها 
آزمون اســت. نفرینت نمی کنم. دعــای من برای 
تو توفیق روز افزون اســت. قبول است خانه ات 
تکراری شده و می خواهی خانه ات دگرگون شود. 
میل به تازگی بد نیســت. حیف آخرش تبدیل به 
نوعــی جنون می شــود. شــب و روز کار می کنی و 
حاصل کار تو صرف دکوراسیون می شود. در این 
دنیای خاکســتری، هر روز به یک رنگی، مِن صاف 
و ســاده در فکر مراقبــت از توت فرنگــی. تو به 
فکر یخچال جدید، خیال می کنی چقدر زرنگی. در 
یخچال را گشــودی و هوس توت کردی. توت کپک 
زده بــود و توروابطت را بــا من قطع و مرا بایکوت 
کردی. نفهمیدی این گونه شمع زندگانی مرا فوت 
کردی. دستی دستی گورم را کندی و مرا در تابوت 
کردی. جنایت مرتکب شــدی و در قبالش سکوت 
کــردی. مــروت را کنــار زدی و از مقام انســانیت 
سقوط کردی. مشــت آخر را زدی و مرا از گردونه 
زندگی نــاک اوت کردی. باید کاری کنم. مردم چه 
می گویند یخچــال بی جربزه! صد رحمت به غیرت 
گیــاس و گابی و خربزه. مــی خواهم قرص برنج 
و مــرگ مــوش بخورم بــا اجازه! می خواهم شــیر 
 فاسد و تاریخ گذشته بخورم. شیر پاستوریزه. من 
می روم و تو می مانی و یک جنازه. مگر این که دل 
روزگار به رحم بیاید و رخ بدهد معجزه. دیدار به 
قیامت، ای انســان مغرور پــر آوازه….. »از طرف 

یخچالی درب و داغان و قراضه«!
  سید ابوالفضل طاهری

طنز

سرویس  جعفری  ابوالحســن   ســید 
اســتان ها // مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان بوشــهر گفت: در 
راســتای اجرای قانون برنامه توسعه و 
باتوجه به ماده سه قانون حفاظت و بهره 
برداری از جنگل ها و مراتع، مدیریت پارک 
جنگلی این اســتان به بخش خصوصی 

واگذار می شود . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ غالمحســین 
گرشاسبی افزود: اســتان بوشهر در زمان 
حاضر هشــت پارک جنگلی به وســعت 
۶7۰ هکتار دارد که از این تعداد فقط پارک 
جنگلی عامری دیلم به سرمایه گذار بخش 
خصوصی واگذار شده است.وی بیان کرد: 
طــرح واگذاری مدیریــت پارک جنگلی 
علی آباد و ســرُکره دشتستان نیز مصوب 
و متقاضــی آن مشــخص و در حال طی 

مراحل نهایی عقد قرارداد است.گرشاسبی 
در خصــوص پارک هــای جنگلی دیر و 
کنگان در جنوب استان بوشهرنیز گفت: این 
پارک ها به دلیل وقوع در محدوده و حریم 
قانونی شهرها نیازمند پی گیری های حقوقی 
هســتند که در این راستا باتوجه به توافق 
بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و 
راه و شهرســازی در خصوص انتقال سند 
براساس طرح نوشته شده مراحل واگذاری 
مدیریت این پارک ها دنبال می شود. وی در 
خصوص پارک چاهچاهو دشــتی، بنه گز 
تنگستان و چاهکوتاه بوشهر اظهار کرد: از 
نظر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این 
پارک ها شرایط الزم برای احاله مدیریت 
را دارند که در صورت حضور اشــخاص 
حقوقی، دهیاری ها، شــوراهای اسالمی، 
انجمن زیســت محیطــی و متخصصان 

بخش کشــاورزی امکان واگذاری وجود 
دارد. گرشاســبی ادامه داد: در شهرستان 
گناوه پــارک جنگلی مصوب وجود ندارد 
با این وجود قســمتی از اراضی جنگلی 
چهارروســتایی این شهرستان به مساحت 
28.۹ هکتار شناسایی و متقاضی نیز دارد 
که طــرح آن تصویب و به زودی مدیریت 
آن واگذار می شــود.وی هدف از واگذاری 
مدیریــت پارک های جنگلــی به بخش 
خصوصــی را واگذاری امــور به مردم از 
جمله شــخصیت های حقیقی و حقوقی، 
کاهش تصدی گری ها و هزینه دولت عنوان 
کرد.گرشاسبی ادامه داد: تالش می شود با 
واگذاری مدیریــت پارک های جنگلی به 
بخش خصوصی زیرساخت های مورد نیاز 
در زمینه تفرجگاه های توریستی و تفریحی 

تقویت شود .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری  بوشهر :

مدیریت پارک های جنگلی استان بوشهر واگذار می شود

حسن سیالوی سرویس استان ها // معاون حمل ونقل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت : دومین مرحله 
طــرح کنترل تاخیر در مبدا و حین ســفر ناوگان حمل و نقل 

عمومی در این استان همزمان با سراسر کشور آغاز شد . 
    بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ فواد غزیعلی بیان کرد: طرح ویژه 
کنترل تاخیر در مبدا و حین ســفر ناوگان عمومی حمل و نقل 
مســافر در چارچوب نظارت بر اجرای تبصــره یک و2 ماده 
۶ ضوابط حمل و نقل مســافر و بند ۶ منشــور حقوق مسافر 
تا ۱۶ دی، همزمان با سراســر کشــور در پایانه های عمومی و 
اختصاصی و پاســگاه های پلیس راه استان اجرا می  شود.وی 
هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی سفر برشمرد و افزود: 
در این طرح، انجام بازدیدها در دو ســطح کنترل از مبداء پایانه 
مسافربری و کنترل در پاسگاه های پلیس راه با استفاده از ظرفیت 
حداکثری گشــت راهداری و حمل و نقل، ادارات شهرستانی و 

همکاری پلیس راه اســتان و تشکل های صنفی شرکت ها در 
 دســتور کار قرار دارد.معاون حمل ونقــل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خوزســتان بیان کرد: جلوگیری از تاخیر 
بیــش از حد قبل از انجام ســفر، تاخیر غیــر معمول در حین 
سفر، کنترل در مقصد با اســتفاده از سامانه های"پالک خوان" 
و "سپهتن" به منظور تعیین زمان سفر ناوگان از مبدا تا مقصد و 
ثبت زمان تاخیر بیش از حد مجاز، یکی دیگر از اهداف اجرای 
 این طرح است.غزیعلی گفت: از مهمترین موارد اجرای این طرح 
 می توان به استفاده از ظرفیت تمامی تشکل های صنفی خوزستان، 
اطالع رســانی مسیرهای ارتباطی به مســافران برای انعکاس 
شــکایات و پاسخگویی فوری به شــکایات و نظرات دریافتی 
مسافران اشاره کرد.وی ادامه داد: مسافران می  توانند در صورت 
مشاهده تخلف از سوی رانندگان در مبدا و هنگام سفر مراتب را 

به سامانه ۱۴۱ اطالع دهند .

 آغاز دومین مرحله 
طرح کنترل سفر ناوگان حمل و نقل عمومی در خوزستان 

سید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها // مسئول 
مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 
بوشــهر گفت: ۱۰۰ خانواده در استان بوشهر اهداکننده 

عضو هستند که تاکنون ۳۵۰ عضو اهدا کرده اند . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛  علیرضا باقری در نخســتین 
همایش مادران آسمانی و تجلیل از خانواده شهدا در دومین 
سالگرد مادر ایثارگر اهدای عضو مرحومه اعظم عبدالهی 
در روســتای کردوان علیا شهرستان دشتی اظهار کرد: در 
حال حاضر ۶۰۰ بیمار با دریافت عضو پیوندی به زندگی 

برگشتند.
   وی افزود: برخی افراد در حیات منشــأ خیر هستند و 
 برخی افــراد نیز در زمان مرگ منشــأ خیرات و برکات 
می شــوند که پیوند عضو یکی از این منشا خیرات است.
مســئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر تصریح کرد: اهدای عضو در استان بوشهر از 
سال ۱۳8۴ آغاز شد اما تا سال ۹۴ تنها حدود هشت اهدا 
در همه این سال ها انجام شده بود که از سال ۹۵ تاکنون با 
انجام کارهای زیربنایی و فرهنگ سازی میزان اهدا عضو 
افزایش یافته است.باقری اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر در میان ۵۶ دانشگاه کشور رتبه ۱۶ اهدای عضو را 

به خود اختصاص داده است.
   وی یادآور شد: افزون براین براساس اطالعات به دست 
آمده بیش از ۱۰ خانواده بوشــهری نیز در خارج از استان 
اقدام به اهدا عضو کرده اند.باقری بیان کرد: در استان بوشهر 
به دلیل کمبود یک سری امکانات، تاکنون عمل پیوند انجام 
نشــده  و همه عضوهای اهدایی این اســتان به استان های 

فارس و تهران منتقل می شود.
  وی بــا بیان اینکه روزانه هفت تا ۱۰ نفر از افراد نیازمند 

به پیوند عضو جان خود را از دست می دهند، ادامه داد: در 
زمان حاضر بیش از ۳۰ هزار نفر در کشــور در فهرست 
انتظار پیوند هستند و ساالنه چهار تا هشت هزار بیمار مرگ 
مغزی در کشــور وجود دارد که حدود نیمی از آنها شرایط 

اهدای عضو را دارند.
   باقری یادآور شــد: اهدای عضــو و نجات افراد اقدامی 
خداپسندانه است که به عده ای فرصت دوباره نفس کشیدن 
و زندگی کردن می دهد و بدون تردید این کار برای همیشه 
ماندگار و تمرینی زیبا برای بخشندگی است.به گفته باقری 
مرگ مغزی مترادف با مرگ قلبی است و ثابت شده افراد 
مــرگ مغزی دیگر به زندگی بــاز نمی گردند اما با پیوند 
اعضای خــود، می توان حیاتی دوباره به بیماران نیازمند و 

در انتظار پیوند بخشید.
  وی تاکید کرد: خانواده های اهدا کننده به طور یقین بنده 
خاص، نظر کرده و ویژه خداوند هستند که از امتحان سخت 
الهی ســربلند بیرون آمده اند.مسئول فراهم آوری اعضای 
پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: همه مردم 
می توانند با ارســال کد ملی خود به شماره ۳۴۳2 سریع و 

آسان کارت اهدای عضو دریافت کنند.
   باقری بیان کرد: همچنین افرادی که قصد دریافت کارت 
اهدای عضو دارند می توانند کد #۳۴۳2*۳* را در تلفن 
همراه خود شــماره گیری تا کارت اهدای عضو به نشانی 
آنها ارســال شود یا به صورت حضوری در دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر واحد فراهم آوری اعضای پیوندی نسبت 
به دریافــت کارت خود اقدام کنند.وی بیان کرد: داوطلبان 
اهدای عضو عالوه بر آن نیز می توانند در ســایت اینترنتی 

اهدای عضو ایرانیان EHda.CEntEr ثبت نام کنند .

بوشهری ها ۳۵۰ عضو به افراد نیازمند اهدا کردند
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۹۰ درصد ظرفیت تخت های بیمارستانی
 کودکان کرونایی در خوزستان ُپر شده است 

حسن ســیالوی سرویس اســتان ها // 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
 جندی شاپور اهواز از اشغال ۹۰ درصدی 
تخت  های اختصاص داده شده به کودکان 
مبتال به کووید - ۱۹ در بیمارســتان های 

خوزستان خبر داد .  
    بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ دکتر 
حبیــب حــی  بــر در ایــن خصوص 
اظهــار داشــت: 2۵ درصــد ظرفیــت 
 تخت  هــای اختصــاص داده شــده به 
بیماران بزرگســال مبتال بــه کرونا نیز در 
بیمارستان  های این استان پر هستند. وی 
افزود: تعــداد بیماران کرونایی ســرپایی 
مراجعه کننده به بیمارستان های خوزستان 
در هفته منتهی به ۹ دی ماه نسبت به هفته 
قبل از آن چهار درصد افزایش یافته است. 
پزشــکی  علوم  دانشــگاه  درمان  معاون 
اهواز گفت: همچنیــن در این بازه زمانی 
میزان بســتری  کرونایی در این استان سه 
درصد نســبت به هفته پیــش از آن روند 
افزایشی داشته است.وی با بیان اینکه تعداد 
 مبتالیان بــه کرونا در دنیا افزایش یافته از
همچنان  خواســت  خوزســتان   مــردم 
 شیوه نامه های بهداشتی از جمله ماسک زدن و 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کرده و تا 
حد امکان از حضور در مکان های شلوغ 

خودداری کنند. 

حی بر گفت: اگرچه در هفته های گذشته 
تعداد مرگ و میر کرونایی در خوزســتان 
بسیار کم بوده و خیلی از روزها صفر بوده 
 اســت اما این آمار در حال افزایش است

 لذا با توجه به افزایــش مراجعه و میزان 
بســتری ها در خوزســتان، زنگ خطر و 
هشــدار خیز جدید کرونا به صدا درآمده 
اســت. وی همچنین با اشــاره به افزایش 
بیماران مبتال به عفونت های تنفســی در 
مراکز درمانی اهواز بیان کرد: در شــرایط 
فعلی به جز کرونا با عفونت های تنفســی 
مواجه هستیم و اگر موارد مبتال به کرونا در 
استان بیشتر شود، شرایط سخت تر خواهد 

شد. 

  معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
اهــواز با بیان اینکه بــرای مقابله با پیک 
جدید کرونــا آمادگی و تمهیــدات الزم 
اندیشیده شده اما امکانات نامحدود نیست 
گفت: بیش از ۹۰ درصد بیماران کرونایی 
بســتری در بیمارســتان های خوزستان، 
چرخه واکسیناسیون خود را تکمیل نکرده 
در حالی که زدن واکسن سطح ایمنی بدن 
را باال مــی برد. در حال حاضر تمام نقاط 
استان خوزستان در وضعیت آبی کرونایی 
قرار دارند. گفتنی اســت ســرایت پذیری 
 )۱ BQ و XBB( سویه های جدید کرونا
 مشــابه اُمیکرون باال بوده اما میزان مرگ

 و میر آن کمتر از سوش دلتا است .
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گردشگری

سقوط گردشگری روسیه و امید به ایران و چین
   گروه گردشــگری // شمار گردشــگران بین المللی ورودی به 
کشور روسیه در ســایه انزوای بین المللی در سال 2۰22 با کاهش 
بیش از ۹۰ درصد همراه شــده است. با این حال، روسیه امید دارد 
لغو ویزا با ایران و همچنین کاهش محدودیت های مسافرتی چین، 
اوضاع گردشگری این کشور را در سال 2۰2۳ بهبود بخشد. روزنامه 
تجاری کومرسانت روسیه اخیرا گزارش داده که تعداد خارجی هایی 
که به عنوان بخشی از یک تور سازمان یافته از روسیه بازدید می کنند، 
در طول ســال 2۰22 بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته اســت؛ زیرا 
انزوای بین المللی این کشور به دلیل جنگ در اوکراین، بیشتر مسافران 
بین المللی را از این کشــور دور نگه داشته است.این روزنامه اعالم 
کرده که ارقام رسمی منتشر شده از کاهش ساالنه تعداد گردشگران 
ورودی روسیه تنها ۴۰ درصد افت را نشان می دهد، یعنی از تقریبًا 
2۹۰ هزار نفر در سال 2۰2۱ به ۱۹۰ هزار نفر در سال 2۰22. این 
در حالی است که در ســال 2۰۱۹، حدود ۵.۱ میلیون گردشگر از 
روســیه بازدید کرده بودند که از این تعداد ۴۰۰ هزار نفر با تورهای 
سازمان دهی شده به این کشور سفر کرده اند.»سرگئی رومشکین« ـ 
یک مجری تورهای گردشگری در روسیه تخمین زده است: ورود 
تورهای سازمان یافته به این کشور در یک سال اخیر ۹۰ درصدی 
کاهش داشته اســت. او می گوید: این صنعت به دلیل تصویر منفی 
روســیه، ممنوعیت استفاده از ویزا و مســترکارت در این کشور و 
همچنین قوانین محدودکننده ویزا از ســوی خود روسیه، با مشکل 
مواجه شده است. بسیاری از توراپراتورهای روسیه از گردشگری 
بین المللی به سازماندهی تورهای داخلی در مسکو و سن پترزبورگ 
روی آورده اند.»رومشــکین« همچنین می گوید: نباید افزایش قابل 
توجهی از گردشــگران اروپایی را در سال 2۰2۳ انتظار داشت، اما 
شاید رشد کمی از سوی کشورهایی که با روسیه قراردادهای بدون 
ویزا دارنــد، مانند ایران و همچنین بازدیدکنندگانی از ترکیه و هند، 
داشته باشیم.ایران و روسیه توافق کرده اند ویزای گروهی را در اقدامی 
دوجانبه از ابتدای ســال 2۰2۳ لغو کنند. براساس توافق دولت های 
دو کشــور، با اجرای این برنامه و از تاریخ اول ژانویه، شــهروندان 
ایران و روسیه درصورتی که در قالب گروه های گردشگری از ۵ تا 
۵۰ نفر بین دو کشــور سفر کنند، برای مدت ۱۵ روز اقامت، به ویزا 
نیاز نخواهند داشت. روســیه پیش تر این طرح را با چین و هند به 
اجرا گذاشته اســت. ایران و روسیه امیدوارند این توافق، رفت وآمد 
گردشگری و تجاری بین دو کشور را در وضع موجود بهبود بخشد.
عالوه بر این، برخی از کارشناسان صنعت گردشگری روسیه امید خود 
را به احیای گردشــگری در سال 2۰2۳ و عمدتًا توسط بازار آسیا 
معطوف کرده اند، بویژه چین که انتظار می رود در ژانویه برنامه های 
خود را برای بازگشایی مرزها به عنوان منبع احتمالی گردشگری در 

سال آینده اعالم کند .

گردشگری

  
       *

گروه گردشگری // جواهرده در رامسر مازندران 
و جواهردشت در رودسر گیالن از نقاط بی نظیر و 

منحصربه فرد شمال کشور هستند .
   جواهردشــت از روستاهای شهرستان رودسر 
گیالن و در 2۶ کیلومتری محله سیاهکلرود واقع 
شده است. برای رفتن به این منطقه زیبا باید به 
روستای سیاهکلرود بروید و وارد خیاط محله 
شوید. در ابتدای روســتای خیاط محله تعداد 
زیادی خودروهای جیپ روســی پارک شــده 
است؛ خودروهایی که برای کارهای کشاورزی 
مردم کاربــرد فراوانی دارد، امــا اهالی به جز 
کشاورزی، برای انتقال مسافران و گردشگرانی 

که می خواهند به جواهردشــت بروند و نیاز به 
خودرو دارند نیز ازآنها اســتفاده می کنند.بعداز 
اینکــه ازخیاط محلــه و کوچه پس کوچه های 
زیبا و باغ هایش عبور کردید، برای رســیدن به 
جواهردشت از یک مسیر جنگلی و کوهستانی 
که تا منطقه چاشــت خورالت آسفالت است، 
می گذریــد. بعد از آن وارد یــک جاده خاکی 
می شوید که طول این جاده خاکی تا جواهردشت 
بسیار بیشتر از مسیر آسفالته قبل از آن است، اما 
زیبایی جنگل و درختان سربه فلک کشیده اش 

سختی راه را به فراموشی می سپارد.
  جنگلــی مه آلود، طبیعت بکر، هوای پاک و از 

همه مهم تر ســکوت وصف ناپذیرش ذهن را از 
تمام دغدغه ها آزاد می کند. بعد از گذشتن از این 
مسیر به ورودی جواهردشت می رسید. در همان 
ابتدای روستا چند قهوه خانه محلی قرار دارد که 
با چای و لوبیای داغ از گردشــگران و محلی ها 

استقبال می کنند.
   بــوی هیزمی که به مشــام می رســد، لذت 
روستاگردی را چند برابر می کند. از شیب یکی از 
کوچه های خاکی روستا که باال بروید به راحتی 
خانه های با ســقف های شــیروانی و زمین های 
کشاورزی را خواهید دید که با سیم های خاردار 

و دیوارهای سنگی محصور شده اند.
  گیاه زیبای »میش گوش« به زیبایی این روستا 
دامن می زند، به ســمت جنوب جواهردشت که 
حرکت کنید قله زیبای ســماموس با ارتفاع ۳ 
هزار و ۶78 متر از ســطح دریــا قرار دارد. در 
نزدیکــی و دامنه این قله زیبــا صدای زنگوله 
گوسفندانی که در حال چرا هستند شنیدنی است.

  اما آنچه شــاید کمی نگران کننده باشــد و از 
جذابیت بصری روســتا در برخی نقاط کم کند، 
افزایــش خانه های ویالیی اســت که توســط 
غیربومی ها ســاخته شده اســت. خانه هایی که 
طبیعت بکر روســتا را در معــرض خطر قرار 

می دهد. 
   جواهردشــت مردم مهربانی دارد. اگر به این 
روستا سفر کنید می توانید از خانه های محلی آنها 

نیز برای اســتراحت و ماندن شبانه بهره ببرید. و 
اگر شانس هم به شما رو کند شاید دیدن دریای 

ابر این روستای بی نظیر نصیبتان شود.  
* جواهر رامسر

   بــرای رفتن به جواهرده باید به 2۶ کیلومتری 
رامسر مازندران بروید. این روستای زیبا و وصف 
ناپذیر درانتهای جاده ای کوهستانی با شیبی تند 
در کنــار دره و رودخانه صفارود قرار دارد. این 
روستا که شــهرت جهانی دارد، در یونسکو نیز 
ثبت شــده است. مسیر دسترســی به جواهرده 

دارای جنگل های سرسبز است.
   به طوری که در برخی نقاط این مسیر احساس 
می کنید که از یک تونل ســبز عبــور می کنید.
در برخی نقاط هم کوه هــای مرتفع خودنمایی 
می کنند. حرکت زیبــای ابرها و مه نیز در طول 
مسیر شما را مســحور خود می کند. تا رسیدن 
به جواهرده جویبارهای باالدســت این روستا 
 و آبشــارهای زیبا ناخودآگاه شــما را مجبور 
می کند که خودرو را در کنار جاده کوهســتانی 
پارک کنید تا از نزدیک به تماشای این  آبشارها 

بایستید.
  یکی از زیباترین این آبشارها در انتهای روستا 
و در کنار تخته ســنگ بزرگی قرار دارد. بعد از 
گذشتن از این مسیر زیبا به جواهرده می رسید. 
روستایی که در هرچهار فصل سال آنقدر بی نظیر 
و منحصربه فرد اســت که در سال گردشگران 

زیادی را به خود می کشــاند. در سراسر روستا 
مردان و زنان لبــاس محلی به تن دارند. بعضی 
از زنان که چادرشــب های قرمــزی هم به کمر 
می بندند به گردشگران نان داغ محلی می فروشند.

افزایش تعداد گردشگران سبب اشتغال زایی برای 
اهالی شــده است. بیشــتر آنها گیاهان دارویی، 
عســل و صنایع دســتی را در قالب غرفه هایی 
به فروش می رســانند. عروسک های رنگارنگی 
هم که توسط اهالی بافته می شود به زیبایی این 
غرفه ها دامن می زند.اگر به صنایع دســتی مانند 
نمد عالقــه دارید می توانید ســری به یکی از 

کارگاه های نمدمالی این روستا هم بزنید.
  آبشار زیبای جواهرده در انتهای این روستا نیز 
بیشتر گردشگران را جذب خود می کند. مسجد 
آدینــه از جمله جاذبه هــای تاریخی جواهرده 
است. این مسجد حدود 7۰۰ سال قدمت دارد، 
اما دســتخوش تغییراتی شده است. زیرا به گفته 
اهالی این مســجد بر اثر رعد و برق دچارآتش 
ســوزی می شود و به  همین دلیل مردم این بنا را 

دوباره از نو می سازند.
  گورهای تاریخی که در منطقه پراکنده اســت 
هم از دیگر جاذبه های گردشگری این منطقه به 
حساب می آید. در نزدیکی جواهرده دریاچه ای 
به نام دریاچه قو هم وجــود دارد که می توانید 
از قایق های پدالی، آالچیق، رســتوران، کافه و 

مجتمع های اقامتی آن استفاده کنید .  

سفر به سرزمین ابرها را از دست ندهید

گروه گردشگری // رئیس جامعه هتلداران ایران 
از پیشنهاد طرحی برای استفاده از صنایع دستی 
ایرانی در هتل ها خبر داد و گفت: می توان اتاقی 
در هتل را به موضوع صنایع دستی به نام ایران 

اختصاص داد .
   جمشــید حمزه زاده رئیــس جامعه حرفه ای 
 هتلداران کشــور گفت: به تازگی جلســه ای با 
معاون صنایع دستی کشــور در زمینه استفاده از 
صنایع دستی در هتل ها داشتیم نتیجه جلسه این بود 
کارگروهی متشکل از نمایندگان جامعه هتلداران و 
معاونت گردشگری تشکیل شود تا بررسی کنند که 
این طرح مغایر با استانداردهای هتل نباشد همچنین 
ورود صنایع دستی به هتل ها معرفی صنایع دستی 
شــده و موجب افزایش درآمد هتل ها باشد.وی 

افزود: اگر در البی هتل ها که ســوت و کور است 
کارگاه های صنایع دستی برپا شود مثاًل قلمکاران 
یــزد در البی حضور پیدا کنند و ضمن انجام کار، 
ورکشاپ هم برپا کرده و مردم ببینند موجب می شود 
هم از کافی شاپ خرید شود هم آن صنایع دستی 
معرفی شــده و هم کار آن هنرمند فروخته شــود 
بنابراین این طرح می تواند چند فایده داشته باشد 
حتی می توان رویدادهای مربوط به صنایع دستی 
را در آمفی تئاتر هتل ها تعریف کرد.رئیس جامعه 
هتلداران بیان کــرد: می توان یک اتاق به نام ایران 
داشته باشیم که با صنایع دستی تزئین شود به شرطی 
که با استاندارد هتل ها هماهنگ باشد چون نمی توان 
از هر صنایع دستی استفاده کرد بلکه باید از آن هایی 
که استاندارد الزم را دارند برای این کار بهره گرفت .

تزئین هتل ها با صنایع دستی

گروه گردشگری // وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی گفت: پادگان ۰۷ مانند سایر آثاری که 
ارزش تاریخی دارند جزو میراث ثبت شده تاریخی 
لرستان است لذا باید امکان بازدید عمومی داشته 

باشد . 
   عزت اهلل ضرغامی در ســفر به خرم آباد در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: پادگان ۰7 خرم آباد به ثبت 
ملی رســیده و شایسته است به منظور بازدید مردم 
از این پادگان تاریخی بخشــی از اختیارات آن در 
محدوده میراث فرهنگی باشد و به لحاظ قانونی همه 
دستگاه های دولتی عمومی اگر ابنیه ای در اختیارشان 

است که به ثبت ملی رسیده یا دارای ارزش تاریخی 
است، وظیفه دارند از اعتبار آن دستگاه  برای مرمت 
و نگهــداری و احیا آن هزینه کننــد.وی تصریح 
کرد: با توجه به ارزش تاریخــی این پادگان باید 
تحت نظارت میراث فرهنگی باشــد و با این دید 
که این میراث بخشــی از تاریخ لرســتان و متعلق 
به مردم اســت باید امکان بازدید از آن برای عموم 
را فراهم کنند.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی تأکید کرد: همه آثار تاریخی ثبت شده 
 جزو داشــته های مردم و متعلق به مردم هستند و 
پــادگان ۰7را به طور کامل رصــد کرده ایم لذا در 

خصوص ســاختمان ها و ابنیــه تاریخی آن که در 
اختیار نهادهای دولتی قرار دارند یا در محوطه آن 
هســتند و امکان بازدید عمومی ندارند، با جدیت 
پیگیری می کنیم.ضرغامی خاطرنشــان کرد: البته 
این مسئله باید با تعهد و درک اقتضات خاص آن 
دستگاه حل شود و نیازمند فرهنگ ایجاد این نگرش 
در ادارات هســتیم که ابنیه تاریخی متعلق به ملت 
هستند و اگر آثار تاریخی به دستگاهی دولتی واگذار 
شد یا بخشی از آن در محوطه یک اداره قرار داشت 
هم بعد اداری هم ارزشمند است هم بعد تاریخی و 

میراثی آن باید در امکان بازدید عموم قرار گیرد .

وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی :

پادگان ۰۷ باید امکان بازدید عمومی داشته باشد

گروه گردشگری // بعد از آنکه یونسکو 
اجالس میــراث جهانــی را به تعویق 
انداخت؛ هنوز زمان مشــخصی را برای 
اجالس بعدی معین نکرده است. چهار 
پرونــده ایران نیز ماننــد پرونده های 
نامعلوم  سرنوشتی  دیگر   کشــورهای 

دارند .
  میــراث جهانی یونســکو به مجموعه 
مکان های فرهنگی یا طبیعی ثبت شــده 
 در یونســکو گفته می شــود که به تأیید 
کمیته میراث جهانی می رســد. اماکنی که 
در این فهرســت قرار می گیرند براساس 
کنوانســیون حمایت از میــراث جهانی 
فرهنگی و طبیعی متعلق به تمام بشریت، 
فــارغ از نژاد و مذهــب و ملیت خاص 
محسوب می شــوند و دولت ها موظف به 
حفظ و نگهداری از این آثار هستند.بر پایه 
این کنوانسیون کشورهای عضو یونسکو 
می توانند آثار تاریخی طبیعی و فرهنگی 
کشور خود را نامزد قرارگیری در فهرست 
میراث جهانی معرفی کنند. حفاظت از این 
آثار پس از ثبت ضمــن باقی ماندن در 
حیطه حاکمیت کشور مربوط به عهده تمام 
کشورهای عضو خواهد بود.ایران در سال 
۱۳۵8 توانست در فهرست میراث فرهنگی 
ملموس اولین اثر تاریخی خود را ثبت کند. 
زیگورات چغازنبیل اولین اثر بود. در همان 
سال تخت جمشید و میدان نقش جهان نیز 
ثبت جهانی شدند. کشور مصر در آن سال 
میزبان برگزاری کمیته میراث جهانی شده 
بود و یونسکو سومین نشست جهانی خود 
را برگزار می کرد که ایران اولین پرونده های 

خود را ارائه داد.
  یک وقفه 2۴ ساله در ثبت جهانی آثار 

ایرانی
  ولی با توجه به تغییرات و وقوع انقالب 
در آن زمان و ســپس جنگ تحمیلی و 
سالهای پس از آن؛ روند ثبت جهانی آثار 
ایران تأخیر داشت تا آنکه پس از 2۴ سال 
چهارمین اثر در بیست و هفتمین نشست 
کمیته میراث جهانی یونسکو در پاریس 
به ثبت جهانی رسید.این پرونده متعلق بود 
به تخت سلیمان به عنوان بزرگترین مرکز 
آموزشــی، مذهبی، اجتماعی و عبادتگاه 
ایرانیان در قبل از اســالم به ویژه در دوره 
ساسانیان که در سال 82 ارائه شد.پس از 
2۴ سال تخت سلیمان چهارمین پرونده 
میراث فرهنگــی ایران بود که در اجالس 
پاریس به ثبت جهانی رسید.  دی ماه سال 
82 زلزله مهیب بم در جنوب شرقی استان 

کرمان رخ داد. به همین دلیل در نشســت 
کمیته میراث جهانی یونســکو که تیر ماه 
ســال بعد در چین برگزار شده بود، ارگ 
بم با قید فوریت در فهرست میراث جهانی 
در خطر ثبت شد. به همین دلیل یونسکو 
و کشورهای دیگر پروژه نجات بخشی آن 
را انجام دادند. بنابراین بم و چشــم انداز 
فرهنگی آن شــامل نخلستان ها و قنوات 
و غیره به عنوان پنجمین اثر در فهرســت 
میراث در خطر یونسکو قرار گرافت.جالب 
اینجاست که کل بنا دژ بزرگی بود که ارگ 
را در خود جــای داده بود اما از آنجا که 
ارگ بر خرابه ها تســلط دارد؛ اکنون کل 
قلعه را ارگ بم می نامند.در همان سال 8۳ 
ایران پرونده مجموعه سازه های باستانی 
پاسارگاد را نیز ارائه کرد که با آن موافقت 
شد. در واقع پرونده پاسارگاد تنها آرامگاه 
کوروش نیســت بلکه شــامل مجموعه 
بناهایی از جمله آرامگاه، باغ پادشــاهی 
پاســارگاد، کاخ دروازه، پل، کاخ بارعام، 
کاخ اختصاصی، دو کوشک، آب نماهای 
باغ شاهی، آرامگاه کمبوجیه، ساختارهای 
دفاعی تل تخت، کاروانســرای مظفری، 
محوطه مقدس و تنگه بالغی می شود. پس 
از آن در سال 2۰۰۵ و 2۰۰۶ پرونده های 
سلطانیه و بیستون ثبت جهانی شدند. این 
وسط در سال 2۰۰7 یک وقفه ایجاد شد 
امــا پس از آن یعنی در ســال 2۰۱۰ تا 
کنون ایران هر ســال یک تا دو پرونده را 
در فهرست یونسکو به ثبت رسانده است. 
در برخی از این سال ها اگرچه پرونده های 

متعددی ارائه شده اما برخی از آنها 
ریفر شــده بود یعنی برگشت 

به  تا اصالح شوند  خوردند 
همین دلیل در آن سال ها 

تنها 

یک 
اثر ثبت شده اند.

در طول این ســال ها ایران همیشــه اثر 
تاریخی ارائــه کرد ولــی دو اثر هم در 
فهرســت میراث طبیعی ثبت شدند یکی 
پرونده بیابان لوت بود که در سال 2۰۱۶ 
جهانی شد و دیگری جنگل های هیرکانی 
است که در سال 2۰۱۹ به ثبت رسید.در 
سال 2۰2۰ اجالس کمیته میراث جهانی 
یونسکو به دلیل شیوع کرونا لغو شد قرار 
بود این اجالس در چین برگزار شود اما 
در این سال هیچ پرونده ای بررسی نشد.

به همین دلیل بررســی پرونده ها به سال 
بعد یعنی در ســال 2۰2۱ موکول شــد. 
در این ســال هم چون هنــوز تب کرونا 
فروکش نکرده بــود، اجالس به صورت 
آنالین برگزار شــد و این بار از ایران دو 
پرونده منظر فرهنگی اورامانات و راه آهن 
سراسری ایران نیز به عنوان 2۵ و بیست 
و ششمین اثر فرهنگی ثبت جهانی شدند.

  تعویق برگزاری اجــالس به زمانی 
نامعلوم

   از 2۹ خرداد تا ۹ تیر امســال هم قرار 
بود چهل و پنجمین نشست کمیته میراث 
جهانی در شهر کازان روسیه برگزار شود، 
اما بسیاری از کشور به دلیل جنگ کشور 
روسیه و اوکراین از یونسکو خواستند تا 
میزبانی نشســت را از یونسکو بگیرد از 
طرف دیگر در ســال 2۰۱۹ روسیه برای 
یک دوره ۴ ســاله ریاست کمیته میراث 
جهانی را به عهــده گرفته بود اما نماینده 
روسیه در یونسکو با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد: ربی ها در واکنش به عملیات نظامی 
ویژه روسیه برای حفاظت از 
جمهوری هــای دونباس، 
خصومــت  نوعــی 

دیپلماتیک بی ســابقه 

علیه کشور ما در پیش گرفته اند که هدف 
آن محدود ساختن مشارکت های سازنده ای 
است که همیشه با سازمان یونسکو داریم، 
از جمله در حوزه حفظ و حراست میراث 
جهانی. به همین دلیل یونسکو برگزاری این 
اجالس را در حال حاضر معلق نگه داشته 
است.  قرار بود ایران امسال ۵۶ کاروانسرا 
را تحــت عنوان کاروانســرای ایرانی در 
گستره ای از 2۴ استان به ثبت برساند. چون 
ارزیابی میدانی کارشناسان اعزامی یونسکو 
نیز برای آنها انجام شــده و این پرونده در 
انتظار مطرح شدن در چهل و پنجمین کمیته 
میراث جهانی است.جنگل های دیزمار نیز 
می بایست به پرونده جنگل های هیرکانی 
افزوده شود. هیرکانی در سال ۹8 جهانی 
شــده بود. پس از آن در سال ۹۹ ایران به 
صورت مشــترک با جمهوری آذربایجان 
در شــرف الحاق دو محدوده جنگل های 
دیزمار از ایران و پــارک ملی هیرکان از 
کشــور آذربایجان به پهنه های ثبت شده 
پیشین جنگل های هیرکانی است. بازدید 
کارشناســان نیز از این دو محدوده انجام 
شده است. اگر چهل و پنجمین کمیته میراث 
جهانی یونســکو برگزار شود، ایران چهار 
پرونده کاروانســراها، جنگل های دیزمار، 
منظر فرهنگی ماســوله و محور تاریخی 
و فرهنگی همدان را برای بررســی ارائه 
خواهد داد . پرونده منظر فرهنگی ماسوله 
و محور فرهنگی و تاریخی همدان نیز به 
همین سرنوشت دچار شده اند. در پرونده 
ماســوله، محدوده شــهر تاریخی، مناظر 
طبیعی، محوطه های باستانی و تاریخی و 
پیش از تاریخ پیرامون شــهر و در پرونده 
همدان، محدوده مرکــز تاریخی همدان، 
باســتانی هگمتانه، خیابان ها و  محوطه 
پهنه های تاریخی و فرهنگی وابسته به این 
محدوده در نظر گرفته شده اند.در صورتی 
که چهــل و پنجمین کمیتــه میراث 
جهانی یونســکو برگزار شود، ایران 
چهار پرونده کاروانســراهای ایرانی، 
جنگل های دیزمار،، منظر فرهنگی ماسوله 
و محور تاریخی و فرهنگی همدان را برای 
بررسی ارائه خواهد داد.اما هنوز مشخص 
نیســت زمان برگزاری این اجالس چه 
وقت خواهد بود ضمن اینکه شاید در 
زمان برگزاری اجالس بعدی، با وجود 
اینکه ارزیابان از پرونده ها بازدید میدانی 
کرده اند، یونسکو تصمیم بگیرد به دلیل وقفه 
پیش آمده و احتمال تغییر در پرونده ها، این 

ارزیابی ها را دوباره انجام دهد .

۲۶ اثر تاریخی ایران جهانی هستند

طرح :  معصومه زارعی



روابط عمومی 
مصرف ماهي و میگو از بروز افسردگي جلوگیري مي کند شیالت رهمزگان 

حوادث جهان
داعش مسئولیت حمله اسماعیلیه 

مصر را برعهده گرفت
 گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به یک پست امنیتی 
در شهر اسماعیلیه مصر را که به کشته شدن سه نیروی پلیس 
منجر گردید، برعهده گرفت. گروه تروریستی داعش مسئولیت 
حمله به یک پست امنیتی در شهر اسماعیلیه مصر را برعهده 
گرفت. بر اســاس این گزارش، داعش اعالم کرد که عناصر 
این گروه به یک پست امنیتی پلیس مصر در منطقه السالم در 
شهر اسماعیلیه واقع در شرق مصر حمله کردند که در پی آن 
سه نیروی پلیس کشته و دست کم ۱2 نفر دیگر از جمله یک 
افسر زخمی شدند. منابع پزشکی و امنیتی مصر این حمله را 
نخستین حمله خارج از شبه جزیره سینا طی سه سال گذشته 
اعالم کرده بودند که به کشــته شدن سه نیروی پلیس منجر 
گردید. الزم به ذکر است که منابع امنیتی مصر روز جمعه از 
کشته شدن ۳ تن از نیروهای پلیس این کشور در حمله به یک 
پست امنیتی در شهر اسماعیلیه واقع در شرق این کشور خبر 
داده بودند. منابع امنیتی گفتند که دو خودرو به این پست امنیتی 
در محله مسکونی الســالم نزدیک شده و دو فرد که با خود 
اسلحه به همراه داشتند از آنها پیاده شدند و به سمت نیروهای 
امنیتی شلیک کردند. این منابع افزودند که نیروهای پلیس به 
ســمت افراد مهاجم تیراندازی کردند که به کشته شدن یکی 
از آنها منجر گردید و فرد دیگر که زخمی شــده بود متواری 
شد. منابع امنیتی احتمال داده بودند که این حادثه یک حمله 

تروریستی باشد.
انفجار مرگبار در رستورانی در غرب ترکیه

  وقوع انفجار در رســتورانی در غرب ترکیه، جان دستکم 
هفت تن از جمله ســه کــودک را گرفت.  ایــن انفجار در 
رســتورانی در اســتان »آیدین« ترکیه رخ داد. در پی وقوع 
این انفجار نیروهای امدادی و آتش نشان بالفاصله به محل 
وقوع حادثه اعزام شــدند. یکی از مقامات استان آیدین در 
این باره گفت: پنج تن دیگر نیز در این حادثه زخمی شــدند 
که وضعیت جسمانی یک تن از آنها وخیم است. تاکنون علت 
دقیق وقوع این حادثه مشخص نشده با این حال گزارش ها 
حاکیست که ترکیدن کپسول گاز عامل وقوع انفجار بوده است. 
تحقیقات برای بررسی جزئیات این حادثه در جریان است. 
وزیر دادگستری ترکیه هم در حساب کاربری خود در توئیتر 

از بازداشت یک نفر در ارتباط با این حادثه خبر داد.
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حوادث

گروه حوادث//  زوج جوانی که به طالهای دختران 
خردسال در کوچه و خیابان دستبرد می زدند در 
حالی با  تالش نیروهای کالنتری شهرک مهرگان 
مشهد دستگیر شدند که قوطی چربی و سیم چین 

کوچکی نیز به همراه داشتند! 
به دنبال وقوع چند فقره ســرقت طــال از دختران 
خردســال که موجب دلهره و ناراحتی روحی برای 
کودکان شــده بود، فرمانده انتظامی مشهد دستورات 
محرمانه ای برای رصدهای اطالعاتی دقیق، با بهره 
گیری از توان پلیسی را صادر کرد. بنابراین گروهی 
از افسران دایره تجســس کالنتری شهرک مهرگان 
با هدایت ســرگرد مهدی کرامتی )رئیس کالنتری( 
دامنه تحقیقات پلیســی را  در حالی گسترش دادند 
کــه برخی از اهالی محل، زن و مرد موتورســواری 

را شناســایی کرده بودند که به طرز مشــکوکی در 
کوچه و خیابان های اطراف محل وقوع ســرقت ها 
تردد می کردند. همین ســرنخ کافی بود تا نیروهای 
انتظامی منابع و مخبران محلی را برای شناسایی زوج 
جوان موتورسوار به کار گیرند، طولی نکشید که منابع 
محلی از حضور یک زوج موتورسوار با مشخصات 
 اعالمی از سوی پلیس خبر دادند با دریافت این خبر، 
بی درنگ گروه عملیاتی انتظامی به سرپرستی سروان 
خدادادی عازم منطقه دهرود شــدند و دستبندهای 
قانون را بر دستان زن و مردی حلقه زدند که مدعی 
بودند زن و شوهر هستند. با انتقال این زوج به کالنتری 
یک قوطی چربی به همراه سیم چین کوچکی از داخل 
کیف زن ۱8 ساله کشــف شد و بررسی های بیشتر 

نیز نشان داد که موتورسیکلت مورد استفاده آنان نیز 
سرقتی اســت. بنابراین با صدور دستوری از سوی 
قاضی  بازجویی از این زوج درحالی آغاز شد که دو 
تن از دختران خردسال، زن جوان را شناسایی کردند. 
تحقیقات بیشتر پلیس بیانگر آن بود که زوج جوان با 
تردد در کوچه های منطقه دهرود و شهرک مهرگان، 
دختران خردســال را به نقاط خلوت می کشاندند و 
طالهای آنان را با استفاده از روغن های چرب کننده 
از دست یا گوش آن ها بیرون می کشیدند یا با سیم 
چین النگوها را می بریدند! بررسی های افسران دایره 
تجســس کالنتری مهرگان برای کشف سرقت های 
دیگر این زوج با استفاده از تصاویر دوربین های مدار 

بسته همچنان ادامه دارد . 

با دستگیری زوج موتورسوار در مشهد فاش شد

سرقت طالهای کودکان با چربی و انبر! 
کشف محموله ویدئو پروژکتور های قاچاق در دشتی

گروه حوادث//  فرمانده انتظامی استان از 
توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کاالی 
قاچاق به ارزش بیش از ۱۰میلیارد ریال در 

شهرستان دشتی خبر داد.
سردار »حیدر سوسنی« در تشریح جزئیات 
این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه 
با قاچاق کاال، عوامل انتظامی پاسگاه »سنا« 
کنترل خودروهای  شهرستان دشــتی حین 

عبوری به یک دســتگاه خودروی سواری 
مشــکوک و طی یک عملیات پلیسی آن را 
متوقف کردند. وی افزود: ماموران در بازرسی 
از این خودرو ۱۵۱ دستگاه ویدئو پروژکتور 
قاچاق کشف کردند. فرمانده انتظامی استان 
بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش کاالی 
مکشوفه را بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد 

کرده اند، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر 
و به مرجع قضایی معرفی شد. سردار سوسنی 
در خاتمه از شــهروندان خواست به محض 
مشــاهده و حصول اطمینان از قاچاق کاال ، 
مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ 
به پلیس اطالع دهند تا نسبت به شناسایي و 

دستگیري متخلفان اقدام شود.

در امتداد تاریکی  

فقط به علت حسادت های زنانه و طمع ورزی دست به چنین عمل 
وحشتناکی زدم در حالی که هیچ گاه به فرجام این سرقت شوم فکر 

نمی کردم ولی باز هم خوشحالم که  دوستم ...
این ها بخشــی از اظهارات زن ۳۴ ساله ای است که پس از دستبرد ۴ 
میلیارد تومانی به طالهای دوستش، پیکر بیهوش و نیمه جان او را با 
همدستی شوهرش در اطراف پایانه مسافربری مشهد رها کرده بودند. 
این زن جوان که با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد و پس از چند 
روز رصدهای اطالعاتی در چنگ قانون گرفتار شد درباره این ماجرای 
تکان دهنده به افسر پرونده اش گفت: از حدود 7 سال با زنی، آشنا شدم 
که اوضاع مالی خوبی داشت معاشرت و رفت و آمدهای من با آن زن 
جوان درحالی ادامه یافت که شوهر من در نانوایی کار می کرد و درآمد 
زیادی نداشت. هربار که به زیورآالت و طالهای آن زن نگاه می کردم 
حس حسادت همه وجودم را فرا می گرفت. طمع پول و ثروت افکارم 
را به هم ریخته بود و مدام آرزو می کردم که روزی من هم چنین زر و 
زیوری داشته باشم. خالصه این حسادت ها موجب شد تا نقشه شومی 
طراحی کنم! مدتی بود که دستبرد به طالهای دوستم را در ذهن داشتم 
و باالخره ماجرا را با شــوهرم در میان گذاشتم چرا که آن زن اعتماد 
زیادی به ما داشت و ما می توانستیم به راحتی نقشه سرقت را اجرا کنیم. 
این بود که هشــتم آبان یک جعبه شیرینی خریدیم و به همراه شوهرم 
سوار بر پراید به طرف واحد آپارتمانی او رفتیم. در بین راه شیرینی ها 
را به مواد بیهوشی آغشته کردم و چند تا را نشان گذاشتم که در صورت 
ضرورت خودم و همسرم استفاده کنیم. وقتی به آن جا رسیدیم دوستم 
با خوشرویی از ما پذیرایی کرد و با اشتیاق شیرینی ها را خورد. زمانی 
که دریافتیم او بیهوش شده است همه طالها و زیورآالت او را به همراه 
دو دستگاه تلفن همراه برداشتیم و سپس پیکر نیمه جان او را که هنوز 
نفس می کشید، داخل پراید گذاشتیم و به طرف خیابان های شهر به راه 
افتادیم. جایی پیدا نمی کردیم که از شر او راحت شویم از سوی دیگر 
هم می ترسیدیم که به هوش بیاید و همه چیز لو برود. این بود که در یک 
مکان خلوت در اطراف پایانه امام رضا )ع( شوهرم خودرو را متوقف 
کرد و پیکر او را در حاشــیه خیابان رها کردیم و سپس با جمع آوری 
لوازم شخصی راهی تهران شدیم. در آن جا خانه ای را اجاره کردیم تا 
برای همیشه و با فروش طالهای سرقتی که چندین میلیارد تومان می 
ارزید در رفاه و آســایش زندگی کنیم اما مدتی بعد وقتی فهمیدیم که 
کسی متوجه ماجرای سرقت نشده است برای انتقال بقیه لوازم زندگی 
به مشهد آمدیم که ناگهان در محاصره کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد 
قرار گرفتیم و دســتگیر شدیم. این جا بود که فهمیدم شهروندان پیکر 
نیمه جان دوستم را در حالی به بیمارستان امام رضا)ع( منتقل کرده اند 
که او نفس های آخر زندگی اش را می کشید و ۳ روز در حالت اغما 
با مرگ دست و پنجه کرده است! حاال هم بسیار پشیمانم که به علت 
حسادت های زنانه و طمع ورزی دست به چنین کار وحشتناکی زدم اما 
خوشحالم که دوستم پس از ۳ روز جدال با مرگ، نجات یافت  وگرنه 
امروز باید به جرم قتل محاکمه می شدم و ... فرمانده انتظامی مشهد در 
پی وقوع این حادثه هولناک به شهروندان توصیه کرد: طال و جواهرات 
را در معرض دید افراد قرار ندهند و از نگهداری ســکه یا وجوه ارزی 

مانند دالر در منزل خودداری کنند.

3 روز جدال با مرگ! 
گروه حوادث//  مأمور کالنتری که در جریان تعقیب و 
گریز با شلیک گلوله باعث مرگ پسر جوانی شده بود، 

به حبس و پرداخت دیه محکوم شد.
پاییز سال ۹8 گزارش یک درگیری خونین در خیابان 
فلسطین به پلیس اعالم شد. پس از آن مأموران کالنتری 
به محل اعزام شدند و دو جوان حدوداً ۳۰ ساله را دیدند 
که در حال درگیری هستند. در همان لحظه یکی از آنها 
با دیدن مأموران کالنتری پا به فرار گذاشت و مأموران 
هم به تعقیب او پرداختند و چند بار دستور ایست دادند 
اما پسر جوان بی توجه به فرمان پلیس به فرارش ادامه 
داد تا اینکه در نهایت مأمور پلیس با شلیک یک گلوله 
وی را متوقف کرد. پســر جوان که مجروح شــده بود 
بالفاصله توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل 
شــد، اما ساعاتی بعد به علت اصابت گلوله به قلبش و 

شدت خونریزی فوت کرد. کارشناسان پزشکی قانونی 
در گزارشــی اعالم کردند گلوله در ابتدا به بازوی چپ 
قربانی اصابت کرده و سپس از قسمت داخل بازو خارج 
و دوباره وارد سینه شده و در نهایت با قلب برخورد کرده 
و باعث مرگ شده است. بدین ترتیب مأمور شلیک کننده 
به اتهام قتل عمد بازداشــت شد و تحت بازجویی قرار 
گرفت. وی گفت: قصدی برای کشــتن متهم نداشتم و 
فقط می خواستم او را متوقف کنم. قربانی وقتی به دستور 
ایست پلیس توجهی نکرد به ناچار و برای متوقف کردن 
او دستش را نشانه گرفتم اما گلوله کمانه کرد و به قلبش 
خورد. پس از تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی 
به شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شد. در ابتدای جلســه مادر مقتول به عنوان تنها ولی دم 
به جایگاه رفت و برای متهم درخواســت قصاص کرد. 

ســپس متهم به جایگاه رفت و گفت:  نخســت دستور 
ایست دادم که پســر جوان توجهی نکرد بعد با رعایت 
قانون به کارگیری اسلحه 2 تیر هوایی شلیک کردم اما او 
بازهم به مسیرش ادامه داد که این بار بازوی او را نشانه 
گرفتم و از شانس بدم گلوله پس از برخورد به بازویش، 
کمانــه کرد و از پهلوی او به قلبش خورد. قصدی برای 
کشــتن او نداشــتم و اتهام قتل  عمد را قبول ندارم. از 
مادرش هم می خواهم مرا ببخشــد. پس از آن قضات 
برای صدور رأی وارد شور شدند و با توجه به گزارش 
پزشکی  قانونی و نظر کارشناسان اسلحه شناسی که گفته 
بودند گلوله از فاصله بین یک تا ۵ متری شلیک شده که 
با اظهارات متهم مطابقت دارد، مأمور پلیس را از اتهام 
قتل عمد تبرئه و وی را به جرم قتل شبه عمد به پرداخت 

دیه و یک سال حبس محکوم کردند. 

حبس و پرداخت دیه مجازات شلیک مرگبار مأمور پلیس

گروه حوادث// فرمانده مرزباني اســتان 
خوزستان از کشــف بیش از ۱4 تن ماهي 
 صید شــده فاقد هرگونه مجوز قانوني در 

آب هاي شمال خلیج فارس خبر داد.
ســردار »لطفعلي پاکباز« در تشــریح این 
خبر، گفت: دریابانان ماهشهر و آبادان در 
راستاي کنترل نوار مرزي و مبارزه با قاچاق 
و حفاظت از منابع آبزي، حین گشت زني 

 در آب هاي شــمال خلیج فارس و آبراه 
بین المللي اروند  به ۴ فروند شناور صیادي 
که در حال خروج از آبهاي سرزمیني  بوده  
مظنون شــده که جهت بررسي بیشتر آنها 
را  متوقف کردند. فرمانده مرزباني اســتان 
خوزستان افزود: در بازرسي از شناورهاي 
توقیف شــده؛ ۱۴ هزار و ۵22 کیلو گرم 

ماهي کــه با هدف فروش بــه دالل هاي 
کشــورهاي حوزه خلیج فارس، خارج از 
قوانین ومقررات شــیالت، صید شده بود 
کشف شد. سردار پاکباز در ادامه با اشاره به 
دستگیري ۹ نفر در این رابطه، خاطرنشان 
کرد: در این راستا متهمان  به همراه محموله 
کشف شده جهت ســیر مراحل قانوني به 

مراجع ذي صــالح تحویل داده شــدند. 
فرمانده مرزباني اســتان خوزستان گفت: 
کارشناســان ارزش محموله کشف شده را 

۳۶ میلیارد ریال  برآورد کرده اند.

انتظامی  فرمانده  حــوادث//   گروه 
تهران بزرگ از دستگیری ۱۱۹ نفر در 
اجرای طرح مقابله با اخاللگران ارزی 

خبر داد.
سردار »حســین رحیمی« با اشاره به 
اجرای طرح مقابله با اخاللگران ارزی 
بنا به درخواست مسئوالن بانک مرکزی 
در فضــای حقیقی و مجازی توســط 
پلیس های امنیت اقتصادی و فتا پایتخت، 
بیان داشت: به لطف خداوند اجرای این 
طرح آثارخوبی داشته و باعث کاهش 
حدود ۳ هزار تومانــی قیمت دالر  و 
قیمت طال هم بوده است. این طرح در 
سه روز گذشته  به  اجرا در آمد که ۱۱۹ 
نفر که بسیاری از آنها دارای سوابق قبلی 
بوده و حتی تعهد داده بودند، دستگیر و 
۴۴۵ هــزار واحد ارزی به ارزش بیش 

از ۶ میلیارد تومان از آنها کشــف شد. 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به  
اینکه این مجرمان هم در معامالت کف 
خیابان هم معامالت فردایی و معامالت 
کاغذی و در تمام زمینه ها فعالیت داشتند 
که 2۰ نفر از این افراد روانه زندان شدند، 

عنوان داشــت: این طرح کماکان ادامه 
خواهد داشت و امیدواریم  در کنار دولت 
و برنامه هایی که رئیس کل بانک مرکزی 
دارند بتوانیم اقدام اثربخشی داشته باشیم. 
رئیس پلیس پایتخت بیان داشت: رئیس 
کانون صرافان به پلیس امنیت اقتصادی 

و پلیس فتا دعوت و تذکرات الزم داده 
شــد و وی قول همــکاری داده و  در 
این زمینه سه باب صرافی پلمب شد. 
وی به کانال های مجازی اعالم قیمت 
نیز اشــاره کرد و گفت: برخی از این 
کانال های شناسایی شده در خارج از 
کشــور فعالیت می کردند، البته ارتباط 
ســازمان یافته ای در این خصوص با 
خارج از کشور وجود نداشت.  پلیس 
فتا نیز اقداماتی در ایــن زمینه انجام 
داد و ۶7 کانــال  و صفحه در فضای 
مجازی شناســایی شــد و 2۰ نفر از 
مدیران کانال ها احضار  و پس از اخذ 
تعهد آزاد شــدند ۴۶ صفحه نیز حذف 
 شــد. این صفحات میلیون ها عضو و 

بازدید کننده داشتند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد 

دستگیری ۱۱۹ اخاللگر بازار ارز

کشف صید غیر مجاز در آب های شمالی خلیج فارس

کشف ۱۰۰ کیلو گرم تریاک در مرز سراوان
گروه حوادث// فرمانده هنگ مرزي ســراوان از 
ناکامي قاچاقچیان و کشــف بیش از ۱۰۰ کیلوگرم 

انواع موادمخدر توسط مرزداران خبر داد.
ســرهنگ »حســینعلي فراهي« با اعالم این خبر، 
گفت: مرزداران هنگ مرزي ســراوان با اشــراف 
اطالعاتــي و کنترل مســتمر نوار مــرزي حوزه 
اســتحفاظي، مطلع شــدند قاچاقچیان قصد دارند 
مقادیري مواد افیوني را از آن ســوي مرزها وارد 
کشــور کنند. فرمانده هنگ مرزي سراوان با بیان 
اینکه مبارزه با ســوداگران مرگ به صورت ویژه 
در دستور کار عملیاتي مرزبانان قرار گرفت، افزود: 
مرزداران هنگ مرزي ســراوان با هدایت عملیاتي 

و پشتیباني اطالعاتي مرزباني استان در مسیرهاي 
احتمالــي تردد قاچاقچیان به اجراي گشــت هاي 
پوششي و کمین هاي هدفمند پرداخته و سوداگران 
مرگ را که در حال انتقــال محموله موادمخدر به 
کشور بودند مشــاهده کردند. وي در ادامه اظهار 
داشــت: ســوداگران مرگ زماني که خود را در 
کمین مأموران گرفتــار مي بینند اقدام به تیراندازي 
به ســمت مرزداران کرده که مأموران نیز بالفاصله 
با اتخاذ موضع و تاکتیک عملیاتي مناســب مقابله 
به مثل کرده که به علت حجم زیاد آتش مرزداران، 
قاچاقچیان عرصه را بــر خود تنگ دیده و با رها 
کردن موتورسیکلت و محموله موادمخدر از محل 

متواري شدند. ســرهنگ »فراهي« در ادامه بیان 
داشت: مرزداران مجاهد هنگ مرزي سراوان در این 
عملیات ضمن توقیف یک دستگاه موتورسیکلت، 
موفق شدند مقدار ۱۱۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع 
تریاک را کشف کنند. فرمانده هنگ مرزي سراوان 
در پایان با بیان اینکه شناسایي و دستگیري متهمان 
این پرونده در دستور کار این فرماندهي قرار دارد، 
خاطرنشــان کرد: مرزداران هنگ مرزي سراوان 
 برابر وظایف ذاتي خود با هرگونه تجاوز و اقدامات 
غیر قانوني در مرز خصوصًا قاچاق موادمخدر که 
بالي خانمان ســوز جوانان کشور است مقتدرانه و 

برابر قانون برخورد خواهند کرد.

فرمانده انتظامی گیالن خبر داد 

دستگیری عامالن آتش زدن مسجد بندرانزلی

فرمانده  جانشین  حوادث//  گروه 
و  شناســایی  از  گیالن  انتظامی 

عمدی  حریق  عامالن  دستگیری 
مسجد جامع شهرستان بندرانزلی 

خبر داد.
 سرهنگ حسین حســن پور  در 
تشــریح این خبر اظهــار کرد: در 
جامع  مســجد  عمدی  حریق  پی 
شهرستان بندرانزلی به وسیله مواد 
آتش زا، شناســایی و دســتگیری 
عامالن این اقدام در دســتور کار 
قرار  بندرانزلی  شهرســتان  پلیس 
گرفت.  وی با بیان اینکه ماموران 
پلیس آگاهی بندرانزلی با اقدامات 
پلیســی عامالن آتش ســوزی را 
شناســایی کردند افــزود: متهمان 
2۰ و 22 ســاله پس از هماهنگی 
قضایی طی دو عملیات غافلگیرانه 

در مخفیگاه شــان دستگیر شدند. 
استان  انتظامی  فرمانده  جانشــین 
گیالن با اشاره به اینکه متهمان در 
تحقیقات پلیــس به اقدام مجرمانه 
معاند  شبکه های  تأثیر  تحت  خود 
اعتــراف کردند گفــت: متهمان با 
تشــکیل پرونده برای سیر مراحل 
معرفی  قضایی  مرجــع  به  قانونی 
شــدند.  حســن پور از خانواده ها 
و  قانونی  پیامدهــای  خواســت 
محکومیت  و  دستگیری  بلندمدت 
را برای فرزندانشــان تشریح کرده 
و نظارت بیشتری بر عملکرد آنها 

داشته باشند. 
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خبری

شهرستان

معاون پرورشی و تربیت بدنی میناب خبر داد 
تغییر در زمان برگزاری جشنواره ملی تئاتر درسی 

  سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// معاون پرورشی 
و تربیت بدنی میناب گفت: با افزایش تقاضای افزایش 
زمان ارســال آثار جشــنواره ملی تئاتر درسی کشور، 
این جشنواره در 2۴الی 2۶ بهمن ماه ۱۴۰۱به میزبانی 
شهرستان میناب برگزار خواهد شد. به گزارش خبرنگار 
دریا، داریوش فدویان در جلســه کمیته های اجرائی 
جشنواره ملی تئاتر درسی کشور اظهار داشت: از آغاز 
جشنواره ملی تئاتر درســی تا کنون بیش از 2۰۰ اثر 
دانش آموزی به دبیر خانه این جشنواره کشوری ارسال 
شــده اســت. وی افزود: تاکنون آثار دانش آموزی از 
۱۹ اســتان به دبیرخانه ارسال شده است که آذربایجان 
غربی، گیالن و  فارس به ترتیب بیشترین ارسال اثر را 
داشــته و دیگر آثار از استانهای هرمزگان، خوزستان، 
تهران، اصفهان، مازندران، خراسان های رضوی، شمالی 
و جنوبی، یزد، گلســتان، کردســتان، کرمان، قزوین، 
اردبیل، زنجان و ســمنان می باشــند. به گفته فدویان، 
با افزایش تقاضاهای اســتانها برای افزایش مهلت آثار 
دانش آموزان، وزارت آمــوزش و پرورش با افزایش  
۱۵ روزه موافقت و پایان مهلت ارســال آثار را از 2۰ 
دی ماه به ۵ بهمن ماه تغییر داد. معاون پرورشی و تربیت 
بدنی شهرســتان میناب بیان داشت: پس از اتمام مهلت 
آثار در تاریخ ۵ بهمن ماه ســال جاری، آثار به مدت 
۵ روز و در چند مرحله توســط داوران این جشنواره 
و در دو بخش بازیگری و آموزه های درســی پاالیش 
 شــده و 2۰ اثر برتر برای اجــرای حضوری برگزیده 
می شــوند. فدویان اضافه کرد: افتتاحیه این جشنواره 
در 2۴ بهمــن ماه ۱۴۰۱خواهد بــود و در مدت زمان 
دو روزه، گروههــای دانش آموزی راه یافته به مرحله 
نهایی به صورت زنده به اجرایی تئاتر درسی خود می 
پردازند و در 2۶ بهمن ماه سال جاری اختتامیه دومین 
جشنواره ملی تئاتر درسی کشور با شناخت آثار برتر به 
پایان خواهد رسید.  این مسئول اضافه کرد: در راستای 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تربیت ساحت 
زیبا شناختی دانش آموزان، این جشنواره با به خدمت 
گرفتن هنر در امر تعلیم و تربیت و تلفیق هنر با آموزش 
کالســهای درس، عالوه بر تسهیل در یادگیری، زمینه 
ایجاد پویایی و نشــاط، تقویت اعتماد به نفس، تقویت 
کالمی و همچنین بروز و کشــف استعداد های  دانش 

آموزان را به همراه دارد.

روابط عمومی اداره کل  در جاهایی که پوشیده از برگ ها و علف خشک است آتش روشن نکنیم
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 شهرســتان// مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از ساماندهی و مرمت 
اضطراری پاسگاه تاریخی روستای باسعیدو این جزیره خبر 

داد. 
ایوب زارعی گفت: روستای باســعیدو در غربی ترین قسمت 
جزیره قرار دارد و در اواخر قاجار به بعد در تاریخ جزیره قشم 
معرفی می شــود. وی ادامه داد: چندیــن بنا مربوط به حضور 
انگلیسی ها در اطراف این روستا وجود دارد و پاسگاه تاریخی 
باسعیدو که با زلزله تابستان سال جاری تخریب شده بود، با انجام 
مرمت اضطراری ساماندهی شد. به گفته مدیر میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری ســازمان منطقه آزاد قشم مراحل 
ساماندهی و مرمت این پاسگاه تاریخی با مشارکت جامعه محلی، 
دهیار و شورای اسالمی روستا و با استفاده از دانش بومی انجام 
شد. جزیره قشم به وسعت یکهزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع، دارای 
جاذبه های مختلف گردشگری از جمله غارهای خوربس، غار 

نمکی، جنگل های دریایی َحّرا، جزایر ناز، خلیج دلفین ها، دره 
ستاره ها، تنگه و دره چاهکوه و بام قشم است. به گزارش ایرنا، 
 همچنین ســواحل زیبا، قلعه پرتغالی ها، موزه ژئوپارک، سایت 
تخم گذاری الک پشــت هــای پوزه عقابی، چــاه های تال و 
بادگیرهای بندر تاریخی الفت از دیگر جاذبه های گردشگری 
این جزیره است. در جزیره قشم بیش از 2۰۰ محوطه تاریخی از 
قبیل تپه، دخمه، بقایای کنار ساحل مانند غار، بندر و سازه های 
آبی مانند ســد و غیر آن شناسایی شده که تا کنون ۳۰ اثر از آن 
به عنوان آثار ملی به ثبت رسیده است. این جزیره زیبا مشرف 
به تنگه هرمز و مجرای ورودی به خلیج فارس و دریای عمان 
است. قشم جزیره که بزرگ ترین جزیره خلیج فارس است، به 
دلیل مجاورت با اقیانوس هند، وجود منابع نفت و گاز و واحدهای 
پتروشیمی و پاالیشگاهی و تجهیزات فراساحلی و برخورداری از 
تسهیالت بندری برای کشتی های بزرگ )در رده پاناماکس( یکی 
از استراتژیک ترین جزایر ایران و خلیج فارس است که به دلیل 

خدمات سوخت رسانی به کشتی های عبوری از آبراهه بین المللی 
و پارک های انرژی و زیست – فناوری آن شهرتی جهانی دارد. 
از سوی دیگر، ویژگی های طبیعی و تاریخی این جزیره، باعث 
شده قشم به یکی از مقاصد گردشگری اصلی در ایران و منطقه 
خلیج فارس تبدیل شــود. منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، 
حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع از این جزیره را شــامل می شود. این 
منطقه به دلیل قرارگیری در نقطه ای کلیدی از کریدور ترانزیتی 
شمال - جنوب، دسترسی به کریدور پروازهای بین المللی شرق – 
غرب و تسهیالت بندری آن، که به نوعی مکمل بندر شهید رجایی 
است، نقش پررنگی در تجارت و بازرگانی جهانی دارد. اهداف 
و محورهای اصلی فعالیت های این منطقه آزاد تجاری - صنعتی 
شامل توسعه و گسترش صنعت ترانزیت و حمل و نقل، گسترش 
تجارت و خدمات تجاری، صنایع انرژی بر، صنایع بیوتکنولوژیک 
و منابع دریایی، صنایع گردشــگری، شــیالت و صید صنعتی، 

خدمات پشتیبان نفت و پارک های انرژی است.

پاسگاه تاریخی روستای باسعیدو جزیره قشم مرمت اضطراری شد

و  بنادر  اداره  رئیس  شهرســتان//  گروه 
دریانوردی کیش گفــت: تجهیزات مورد 
 نیاز راه اندازی ســایت شناسایی و پایش 
لکه های نفتی در ایــن جزیره خریداری 

شده است. 
مهدی امامدادی اظهار کرد: ایجاد ســایت 
 شناســایی، پایش، ردیابــی و جمع آوری 
لکه هــای نفتی در این جزیــره در مرداد 
امسال در کارگروه محلی مقابله با لکه های 
محلی به منظور حفاظت از محیط زیســت 
دریایی کیش مصوب شده است. وی اضافه 

کرد: اداره بنادر و دریانوردی به عنوان دبیر 
این کارگروه عهــده دار راه اندازی و انجام 
مقدمات راه اندازی این ســایت اســت که 
در این راستا یک ســوله 2۶۰ متر مربعی 
از سوی ســازمان منطقه آزاد کیش به این 
اداره تحویل داده شــده اســت. امامدادی 
یادآور شــد: ســازمان بنادر و دریانوردی 
 نیز در این راســتا و عمل به قانون مقابله با 
لکه های محلی تجهیزات مورد نیاز شامل 
بوم های جاذب آلودگــی نفتی و روغنی، 
اســکیمر هد حلقه ای، پــاور پک، بلوور، 

بوم فنسی، ورق جذاب و هشت بشکه مواد 
شــیمیایی پاک کننده است. وی افزود: این 
تجهیزات به دلیل اینکــه انبار 2۶۰ متری 
تحویل داده در جزیره کیش دارای امکانات 
برودتی نیســت هم اکنــون در بندرعباس 
نگهداری می شــود و الزم است سازمان 
منطقه آزاد کیش به منظور تسهیل فرآیند راه 
اندازی ســایت شناسایی و پایش لکه های 
نفتی در این سوله را تجهیز کنند. به گزارش 
ایرنا، امامدادی با بیان اینکه این ســوله در 
ملکیت سازمان منطقه آزاد کیش است و بر 

اساس آیین نامه های اداری سازمان بنادر 
 نیز اجــازه هزینه کرد بــرای تجهیز اماکن 
غیر ملکی خود را ندارد گفت: با تجهیز این 
سایت می توان تجهیزات خریداری شده به 
کیش منتقل و فعالیت اصلی این ســایت را 
آغاز کرد. ســازمان منطقه آزاد کیش، اداره 
بنادر و دریانوردی، شــیالت، هواشناسی، 
فرماندهی انتظامی و سپاه ناحیه در کارگروه 
مقابله با لکه های نفتی کیش عضو هستند. 
ابتدای مرداد سال جاری در اسکله تفریحی 
جزیره کیش لکه های نفتی مشــاهده شد 

که طبق اعالم اداره محیط زیســت سازمان 
 منطقــه آزاد کیش، عمده علــت بروز ایی 
لکه ها عبور و مرور کشــتی های نفتکش، 

بروز سوانح در دریا، قاچاق سوخت، نشتی 
لوله های انتقال نفــت در دریا از مهمترین 

عوامل آلودگی ها در منطقه است.

رئیس اداره بنادر و دریانوردی کیش خبر داد

خرید تجهیزات سایت شناسایی و پایش لکه های نفتی کیش

گروه شهرستان//  رئیس ثبت احوال قشم 
گفت: ۲ هــزار و ۱۶۳ واقعه والدت و ۳۰4 
واقعه وفات، از ابتدای سال جاری تا پایان 
آذر ۱4۰۱ در این شهرستان مرزی به ثبت 
رسیده که روند هر ۲ واقعه کاهشی است. 

علی اکبر قربانی اظهار داشت: ثبت والدت با 
2 هزار و ۱۶۳ مورد نسبت به مدت مشابه 
در ســال قبل که 2 هزار و 2۰۶ مورد ثبت 
و گزارش شــده منفی ۱.۹ درصد کاهش 
یافته است. وی با اشاره به ثبت ۳۰۴ واقعه 
وفات در ۹ ماهه گذشــته از سال جاری در 
این شهرستان افزود: این تعداد واقعه فوت نیز 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل که ۴۹۱ 
واقعه ثبت و گزارش شده منفی ۳8.۱ درصد 
کاهش دارد. رئیس ثبت احوال قشــم ادامه 
داد: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ســال 
جــاری، 7۵۶ مــورد ازدواج و ۱۴7 مورد 
طالق در ایــن جزیره خلیج فارس به ثبت 
رســیده که این آمار نسبت به مدت مشابه 
در سال قبل که 77۶ ازدواج و ۱۴۵ طالق 

ثبت و گزارش شــده به ترتیب منفی 2.۵ و 
منفی ۱۰.۹ درصد کاهش را نشان می دهد. 
قربانی درباره فراوانی نام های نوزادان متولد 
شده پسر و دختر در این جزیره گفت: محمد، 
عبداهلل و آیهان از نام های پرتکرار پســران 
و فاطمه، مریم و ســدنا از نام های پرتکرار 
دختران اســت. وی توضیح داد: در ۹ ماهه 
گذشته از ســال جاری، چهار هزار و ۴۳2 
جلد شناسنامه جدید و ســه هزار و 8۳۴ 
عدد کارت هوشمند ملی در این شهرستان 
صادر شده اســت. رئیس ثبت احوال قشم 
اضافه کرد: در مدت یادشده 2۹ مورد تغییر 
نام و ۵۹ مورد تغییر نام خانوادگی نیز انجام 
شده است. به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: 
در ۹ ماهه گذشــته از سال جاری به ۶8۹ 
استعالم هویتی قشموندان درخواست شده از 
سوی ادارات دولتی )نظام وظیفه، کمیته امداد، 
بهزیستی، شــهرداری، بانک، دادگستری و 

نظایر آن( پاسخ داده شده است.

رئیس ثبت احوال قشم: 

تولد و وفات در قشم کاهش یافت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان )سهامی خاص( مي رساند که جلسه 
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه  مورخ 1401/10/25 در محل بندرعباس بلوار رسالت شمالی 
 فلکه صادقیه خیابان کشاورز نبش کوچه کشاورز 5 ساختمان صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان برگزار 

مي گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با دردست داشتن معرفینامه از تشکل خود و افراد 

حقیقی با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف( دستورات جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده 

1( بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۱4۰۲
2( بررسی و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۱4۰۱

3( بررسی و تصویب اصالحیه آیین نامه معامالت 
4( بررسی و تصویب اصالحیه دستورالعمل آیین نامه تنخواه گردان 

5( بررسی گزارش هیئت بازرسی استان در خصوص عملکرد صندوق 

شرکت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان )سهامي خاص(ثبت شده به شماره 9834  شناسه ملی  10862069304

تاريخ انتشار آگهی : 12 /1401/10 رئیس هیئت مدریه ►

گروه شهرســتان// کارشناس مســئول بیماری های مرکز بهداشــت کیش گفت: عملیات 
واکسیناسیون تکمیلی و غربالگری بیماری های اتباع خارجی ساکن در این جزیره آغاز شد. 

ابراهیم مرادی اظهار کرد: در این طرح ۶ تا هشــت هزار اتباع خارجی تا ۱۵ سال ساکن در کیش 
 خدماتی همچون واکســن سرخک و ســرخجه، فلج اطفال، کووید ۱۹، ویتامین A و غربالگری 
بیماری های مسری همچون سل و ماالریا را دریافت می کنند. وی با بیان اینکه عملیات واکسیناسیون 
تکمیلی پناهندگان و مهاجرین تا 2۱ دی ماه سال جاری و غربالگری وبیماریابی افراد عالمت دار، 
وتازه وارده شده با اولویت ماالریا و سل این جمعیت نیز از بهمن ماه به مدت 2 ماه انجام می گیرد. 
مرادی گفت: این خدمات با هدف افزایش آگاهی، رفتار بهداشتی، تقویت ارتباط اتباع غیر ایرانی با 
مراکز بهداشــتی درمانی، ارتقای پوشش واکسیناسیون در کودکان غیر ایرانی زیر ۱۵ سال و توسعه 

سطح خدمات بهداشتی از جمله اهداف اجرای این طرح است. وی یادآور شد: انجام واکسیناسیون 
تکمیلی با فلج اطفال و سرخک وسرخجه کودکان زیر ۱۵ سال، بیماریابی و غربالگری سل در افراد 
باالی ۱2 سال وواکسیناسیون کووید افراد باالی ۵ سال که واکسن دریافت نکرده اند جامعه هدف 
این طرح است. کارشناس مسئول مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت کیش یادآور شد: این سه محل 
شــامل پایگاه های بهداشتی صدف، سحر و مرکز خدمات جامع سالمت بوعلی در 2 شیفت صبح 
عصر ارائه شود. به گزارش مهر، وی افزود: اتباع خارجی فارغ از مجاز و یا غیر مجاز بودن ورودشان 
می توانند جهت انجام غربالگری وواکسیناسیون به نزدیک ترین پایگاه بهداشتی مراجعه کنند و برای 
کسب اطالع از نحوه وچگونگی اجرا با شماره تلفن ۰7۶۴۴۴۳۰۳۴۶ واحد کنترل وپیشگیری از 

بیماری ها و یا ۰7۶۴۴۴۳2۴2۴ مرکز بهداشت بوعلی تماس حاصل کنند.

 آغازطرح واکسیناسیون اتباع خارجی در کیش

ن سند   آگهی فقدا
نظر یه اینکه آقای مهدی سایبانی به استناد دو فقره استشهادیه محلی در خصوص پالک 2834 فرعی از 2 _ اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت به 
شماره 197659 سری الف/93 تحت عنوان ششدانگ یک دستگاه آپارتمان که ذیل ثبت 115013 صفحه 14 دفتر 663 به نام ایشان صادر گردیده است به علت جا به جایی مفقود گردیده 

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

م الف: 1401/343 _  تاریخ انتشار : 1401/10/12 
محمد اسالمی موحد _ سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  دو بندرعباس 

از طرف صادق شریفی 

ن سند   آگهی فقدا
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استخدام پرستاران 
طرحی و تعدیل شده دوران کرونا 

تعیین تکلیف شد

  گروه سالمت //   استخدام پرستاران طرحی 
و تمدید طرح مدافعان ســالمت تعدیل شده در 
دوران شیوع کرونا در دستور کار ستاد ملی کرونا 
قرار گرفت.  با تالش های مصرانه سازمان نظام 
پرســتاری همچنین تعامل و همکاری صادقانه 
دفتر رییس جمهور و حمایت های ویژه شخص 
رییس جمهور در نهایت اســتخدام پرســتاران 
طرحــی، تمدید طرح مدافعان ســالمت تعدیل 
شــده در دوران کرونا در دستور کار ستاد ملی 
کرونا قرار گرفت. در ســتاد ملی کرونا مقرر شد 
نیروهای تعدیل شده زمان کرونا در اسرع وقت 
و تا جلسه آتی ســتاد ملی کرونا تعیین تکلیف 
شــوند. الزم به ذکر است این رفتار قدرشناسانه 
ســتاد ملی کرونا، همزمان با حضور رییس کل 
ســازمان نظام پرســتاری در این جلسه و دفاع 
منطقی از پرســتاران خدوم و از جان گذشــته 
دوران کرونا و همراهی وزارت بهداشــت انجام 
شــد. محمد میرزابیگی چندی پیش گفته بود که 
۱7 هزار پرســتار که در قالب نیروهای طرحی 
در اوج دوران کرونا در مراکز درمانی مشــغول 
بکار بودند و چند وقتی است که اخراج شده اند، 
نباید با آنها مانند کارگران فصلی برخورد شــود 
و بازگشــت آنها به کارشان ضروری است. وی 
افــزود: نیروهای طرحی پرســتاری باید تبدیل 
وضعیت شــده و استخدام شــوند، آنها از اقشار 
زحمتکشی هستند که در دوران همه گیری کرونا 
دوران طرحشــان در مراکز درمانی تمدید شد و 

خدمات ارزشمندی را ارائه دادند.
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فروردین :
امروز هر چه به زبان تان بیاید می گویید. اکنون 
عطارد بدجنس به هفتمین خانه در طالع شــما 
یعنی خانه ی روابط وارد شــده و ممکن است 
باعث شــود که حتی تکانه ای تر از قبل عمل کنید. با این که 
تمایل دارید ماجرا درســت کنید، اما به شما توصیه می شود 
که فکرتان را به کار بیندازید و از احساسات تان بگویید. اگر 

بترسید و حرف نزنید اوضاع بدتر خواهد شد.
  اردیبهشت :

حاال کــه در محدوده ی خــود زندگی خوبی 
دارید احســاس پادشــاهی می کنیــد. اما به 
 این معنی نیســت که هر چــه بخواهید در منزل مهیاســت. 
خوش بینی خود را از دســت ندهید، حتی اگر با مانعی روبرو 
شــدید نا امید نشوید. خورشید به هفتمین خانه در طالع شما 
یعنی خانه ی همکاری و مشارکت وارد شده، پس حواس تان 
باشــد امید خود را از دســت ندهید. به این ترتیب دوستان و 
خانواده ترغیب می شــوند که کمک تان کنند و آن ها هم به 
نسبت خودشان بهترین های شان را به نمایش خواهند گذاشت. 

 خرداد :
حاال که روی صحنه نیستید کمی سخت است 
که با شــنوندگان تان صحبت کنیــد، مثل این 
است که معلم باشــید اما کالس درس نداشته 
باشــید. به محلی نیاز دارید تــا از آن جا افکار خالقانه ی 
 تان را با دیگران در میان بگذارید. برای این که فرصت های 
بزرگ تری دست دهد باید همه چیز از بنا قابل اعتماد باشد 

که البته این هم زمان می برد.
  تیر :

امروز ممکن است شدت احساسات گریبان تان 
را بگیرید و نتوانید روی کارتان تمرکز کنید. از 
تعهدات احساسی جدی بپرهیزید، اما بدانید که فرصتی دست 
داده تا اتصوراتتان تا هر کجا که می خواهد پرواز کند. یادتان 
باشــد که حتی غیر واقعی ترین افکار ممکن است پتانسیل 
تحقق یافتن را داشته باشند. در دنیای درون تان کنکاش کنید 

و منتظر پاداش تان در دنیای واقعی بمانید.
  مرداد :

امروز نگاه همه به شماســت. دیگران از شــما 
انتظار دارند که ســرگرم شان کنید. اما شما فعال 
 هیــچ تمایلی به چنین نمایــش هایی ندارید و 
می خواهید که در کانون توجه نباشید. احساسات تان را دنبال 
کنیــد تا بفهمید که در آن الیه های زیرین چه می گذرد. این 
کنکاش درونی کمک تان می کند تا تغییرات مثبتی ایجاد کنید 

که پایدارند.
 شهریور :

اکنون دل تان می خواهد که اطرافیان تان کمی شما 
را به حال خود رها کنند. به شدت تمایل دارید 
که تنها باشــید و در سکوت به اعماق وجودتان 
پنــاه ببرید. انگار دل تان می خواهد که تجربه و افکارتان را 
با چند دوست نزدیک در میان بگذارید، اما حواس تان باشد 
که روابط اجتماعی تان از دســت خارج نشود. سعی کنید با 
دوستان تان در ارتباط باشید، اما حد و حدود را رعایت کنید 

تا برای تنها بودن خودتان هم وقت باقی بماند.
 مهر :

گاهی برای این که در روابط تان تغییر ایجا کنید 
باید صبر و تحمل داشــته باشید. فعل و انفعالت 
کهکشــانی باعث شده که رویاهای تان پر و بال 
بگیرد و افق دیدتان را گسترش دهید. اعتماد به نفس تان دارد 
افزایش می یابد، اما حواس تان باشد که با احتیاط جلو بروید. 
قرار نیســت چون دل تان می خواهد هر چه زودتر با آینده 

روبرو شوید با شتاب حرکت کنید.

 آبان :
فعل و انفعاالت کهکشــانی باعث شده جذابیت 
رفتــاری شــما افزایش پیــدا کنــد. حتی اگر 
 دیگران شــما را به باد انتقاد بگیرند یا این که به 
برنامه های تان حمله کنند، باز هم چیزی از فریبندگی شما 
کم نخواهد شد. اکنون زمان آن رسیده که بدرخشید، شما اآلن 
در اوج هستید، پس هر فرصتی که دست داد با کمال میل از 

آن استقبال کنید.
   آذر :

دوست دارید به مســافرت بروید، اما وظایفی 
دارید که نمی توانید از آن ها چشم پوشی کنید. 
حتی اگر فرصتی دســت دهد که به مســافرت 
بروید، احتماال این یک سفر کاری خواهد بود. 
دل تــان می خواهد به یک مکان خاص بروید، پس فکرتان 
را بــه کار بیندازید و به دنبال یک مقصد ویژه بگردید. منتظر 
نمانید که سرنوشت برای شما تصمیم بگیرد، آستین ها را باال 

بزنید و خودتان دست به کار شوید.
 دی :

امروز شاید مجبور شوید که با یک آدم سرسخت 
کار کنید، کســی که می تواند یک کار ساده را به 
یک تجربــه ی اذیت کننده تبدیل کند. بدانید که 
اکنون زمان مناســبی برای مغرور بودن نیست و 
فقط یکی از نشانه های ضعف محسوب می شود. همکاری و 
مشارکت واقعی زمانی میسر می شود که دو طرف فروتنی نشان 
دهند و به یکدیگر احترام بگذارند. یادتان باشد که اگر به دیگران 
امر و نهی کنید هیچ اتفاق خوشایندی نخواهد افتاد، کلید همه ی 

مشکالت در تمرین مهربانی است.
   بهمن :

بایــد یک قدم به عقب بردارید و همه چیز را به 
صورت کلی نگاه کنید، پس بهتر است جزییات 
 را بــه عهده ی کس دیگــری بگذارید. دل تان 
می خواهد عقب نشینی کنید تا قدرت درونی تان 
را دوباره به دســت آورید. اگر کسی پیدا شد که برای مدتی 
کارهای تان را انجام دهد حتما به او اعتماد کنید. اگر کارها به 

کاردان بسپارید همه چیز درست خواهد شد.
  اسفند : 

امروز به آسانی می توانید کسل کننده ترین کارها 
را به یک ماجراجویی هیجان انگیز تبدیل کنید. 
کارهایی که همیشه خســته کننده بودند، امروز 
باعث می شوند که خالقیت های تان شکوفا شود. خبر خوب 
این که می توانید بسیار کارآمد عمل کنید، اما حواس تان باشد 
که بیش از حد خودتان را جدی نگیرید، فقط و فقط این که 

همه ی پشتکارتان را به کار بگیرید.
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 گروه ســالمت // معاون بهداشــت وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با 
اشاره به آغاز پیک جدید کرونا در کشور 
گفت: از همه بیمارستان  ها و کادر درمان  
خواسته ایم که آماده باش باشند زیرا طی 4 
تا ۶ هفته آینده  پیک به اوج خود می رسد.   
حسین فرشیدی افزود: همکاران ما در وزارت 
بهداشت از چهارشنبه شب دو سویه جدید دیگر 
در بین بیماران مشکوک به کووید۱۹ تشخیص 
داده اند. بنابراین تعداد سویه های جدید کرونا در 

 BA2 و XBB و BQ۱ کشور به ســه سویه
افزایش یافته است.  وی اظهار داشت: وقتی ما 
سرعت غلبه سویه BA۵ را در اروپا را رصد 
می کنیم، می بینیم که با شیوع سویه BQ۱ سرعت 
انتقال این بیماری افزایش یافته و کشــورهایی 
همچون فرانسه و آلمان به سرعت درگیر شدند.  
 XBB فرشیدی با تاکید بر اینکه قدرت انتقال
پنج برابر بیشــتر از دلتا اســت، گفت: باید به 
ســرعت، مرزها رصد شده و بیماران مشکوک 
شناسایی شوند.  معاون بهداشت وزیر بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی هشدار داد که با توجه 
به اینکه از آخرین تزریق واکسن عمومی کرونا 
زمان زیادی گذشته و جمعیت قابل توجهی از 
مردم کشــورمان نیز دز سوم و چهارم کرونا را 
تزریق کرده اند ظرف یک الی یک و نیم آینده 
دچار پیک جدید کرونا خواهیم شد.  فرشیدی 
تاکید کرد که از روز شنبه پیک جدید کرونا در 
کشور آغاز شده و از همه بیمارستان  ها و کادر 
درمان خواسته ایم که آماده باش باشند زیرا طی 
۴ تا ۶ هفته آینده پیک به اوج خود می رســد.  

به گفته وی عالئم ســویه های جدید کرونا به 
ویژه در ســویه XBB از حالت کالسیک تب 
و سرفه به سمت عالئمی همچون درگیری های 
گوارشــی، خستگی و سردرد تغییر کرده است. 
به گزارش ایرنا؛ معاون بهداشت وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی افزود: میزان بستری 
در ســویه های جدید کرونا به همان مقداری 
است که در ســویه امیکرون وجود داشت اما 
هرچه تعداد بیماران بیشتر باشد درصد بستری 

نیز افزایش می یابد. 

 گروه سالمت // یک فوق تخصص عفونی کودکان 
ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص بیماری »دست 
و پا و دهان«، گفت: با توجه به اینکه انتقال بیماری 
از طریق قطرات تنفســی و ترشحات گوارشی 
به بچه هایی که آموزش پذیر  باید  است، خانواده 
هستند، آموزش دهد که در مهد کودک از وسایل 
شخصی خود استفاده کنند و اگر خانواده ای هم 
متوجه ابتالی فرزند خود به این بیماری شــدند، 

کودک را به مهدکودک و مدرسه نفرستند. 
دکتر محمود خدابنده ، با اشاره به اینکه بروز بیماری 
دســت و پا و دهان اغلب علت ویروسی دارد،  گفت: 
ویروس هایی مانند انتروویروس و کوکساکی ویروس 
عامل ایجاد این بیماری است که سبب ایجاد ضایعات 
روی دست،  پا و دهان می شوند؛ البته ویروس می تواند 
در ســایر نواحی بدن از جمله باسن و کشاله ران هم  
ضایعات ایجاد کند. او درباره ویژگی های این ضایعات 
پوستی، توضیح داد: این ضایعات آبدار با حالتی تقریبا 
چرکی و دردناک است و بیشتر در پشت دست و پشت 
پا ایجاد می شود و به ندرت کف دست و کف پا را هم 
درگیر می کنــد. در صورتی که این ضایعات در ناحیه 
دهــان پدید آید همراه با درد اســت و به همین دلیل 
هم کودکانی که دچار این بیماری می شــوند به علت 
درد دهان نمی توانند درست غذا بخورند یا حتی آب 
بنوشند و این سبب می شود دچار دهیدراسیون شده و 
آب بــدن آنها کاهش یابد.   وی در خصوص راه های 
انتقال این بیماری،  گفت: این بیماری بیشــتر از طریق 
ترشحات تنفســی و گوارشی منتقل می شود و ممکن 
است بیشــتر در بچه هایی که مهدکودک می روند دیده 
شود؛ چون این بچه ها اسباب بازی مشترک دارند که 
ممکن است به دهان خود بزنند و از این طریق ویروس 
به سایرین منتقل می شود. از سوی دیگر، تماس مستقیم 
با ضایعات پوستی بیماران نیز ممکن است دیگران را 
به بیمــاری مبتال کند. وی با تاکید بــر اینکه درمان 
بیماری دست و پا و دهان،  درمان حمایتی است،  اظهار 

کرد: ســعی در کاهش دادن تب بیمار،  استفاده بیشتر 
از مایعــات خنک و... از جملــه درمان های حمایتی 
است، اما ممکن است بیماری عارضه های مهمی مانند 
عوارض مغزی یا درگیری های قلبی ایجاد کند که البته 
این مشکل بسیار به ندرت در برخی افراد رخ می دهد 
که در این صورت نیاز به بستری و بررسی بیشتر بیمار 
است. خدابنده درباره طول دوره درمان بیماری، گفت: 
معموال ظرف یک هفتــه اغلب بیماران بهبود می یابند 
و ضایعات پوســتی هم از بین می رود.او درباره علت 
افزایش آمار مبتالیان به بیماری دست و پا و دهان در 
ســال جاری،  اظهار کرد: نمی توان علت دقیقی عنوان 
کرد اما بعد از شــیوع کرونا مــا این حالت را اینگونه 
دیدیم. همانطور که اشــاره کردم ویروس های متعددی 
می توانند این بیماری را ایجاد کنند و گفته می شود شاید 
ویروس های دیگر هم نمای مشابه بیماری دست و پا 
و دهان را تقلید کنند که شــاید به این دلیل بیماری در 
کودکان بیشتر دیده شــد. وی با بیان اینکه در برخی 
کودکان ممکن است به دنبال ابتال به بیماری دست و 
پا و دهان، ناخن های دســت و پای کودک نیز بیفتد، 
تصریح کرد: در این موارد هم تنها اقدام حمایتی کافی 
است و خانواده نباید از این موضوع بترسند. دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه ابتالی 
افراد بزرگســال به بیماری دست و پا و دهان بسیار 
نادر است، ادامه داد: بیشــتر سنین زیر پنج سال به 
بیماری مبتال می شوند و موارد نادر ابتالی بزرگساالن 
هم مانند کودکان درگیر نمی شوند. وی افزود: با توجه 
بــه اینکه انتقال بیماری از طریق قطرات تنفســی و 
ترشحات گوارشی است، خانواده باید به بچه هایی که 
آموزش پذیر هستند یعنی کودکان باالی چهار سال 
آموزش دهد که در مهد کودک از وســایل شخصی 
خود استفاده کنند و اگر خانواده ای هم متوجه ابتالی 
فرزند خود به بیماری دســت و پا و دهان شــدند، 

کودک را به مهدکودک و مدرسه نفرستند.

 جزئیاتی درباره شیوع بیماری 
»دست و پا و دهان« 

معاون وزیر بهداشت: 

پیک جدید کرونا در کشور آغاز شده است 

گروه سالمت // عضو کمیته ملی ستاد مبارزه با کرونا 
گفت: زیر سویه های جدید امیکرون با نام های BQ۱ و 
XBB دارای عالیم گوارشی مانند تهوع، استفراغ و دل 
درد بوده و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف در معرض 

شدید ابتال به آن قرار دارند.
دکتــر حمید عمادی افزود: ســالمندان، بیمــاران پیوندی، 
ســرطانی و دارای نقص ایمنی بدن از جمله افراد آســیب 
 پذیر جامعه هستند که بیشــتر در معرض خطر ابتال به زیر
سویه های جدید امیکرون قرار دارند به همین دلیل توصیه 
می شــود اینگونه افراد هرچه ســریعتر یک نوبت دیگر از 
واکســن کرونا را که ۶ ماه از فاصلــه تزریق ُدز یادآور آنها 
گذشته است، هر تزریق کنند. وی اظهار داشت: این بیماری 
خطرناکتر از نوع دلتا نیســت اما، فــرد مبتال دچار یکی از 
عالئم گوارشی مانند تهوع، استفراغ، دل درد، آبریزش بینی، 
گلودرد و بدن درد می شــود و البته میزان درد در مبتالیان 
متفاوت اســت و دوره نقاهت این بیماری نیز سه روز است 
اما توصیه می شــود مدت استراحت تا یک هفته ادامه یابد. 
 وی تاکید کرد: در حال حاضر مواردی از افراد مبتال به زیر
سویه های جدید امیکرون در مراکز درمانی کشور مشاهده 
شده است که بستری هســتند و اقدامات درمانی برای آنها 
انجام می شود. به گفته این اپیدمیولوژیک، هنوز پیش بینی 
برای شــیوع موج ســنگین این بیماری در ماه بهمن، زود 
 اســت و هموطنان با انجام واکسیناسیون به موقع و رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی به خصوص استفاده از ماسک 
در اماکنی مانند متــرو، اتوبوس، اجتماعــات و همچنین 

خودداری از ورود به مکان های شــلوغ می توانند به مهار 
این موج همچون موج های قبلی کرونا کمک کنند. عمادی 
افزود: وضعیت بیماری کرونا در کشورمان نسبت به برخی 
کشورهای آسیایی و اروپایی به خوبی مدیریت و کنترل شده 
است و در شرایط فعلی که احتمال شیوع موج هشتم وجود 
دارد، همراهی و همیاری مردم در رعایت اصول بهداشتی و 
انجام به موقع تزریق ُدز یادآور واکسن می تواند به مهار آن 
منجر شــود. این استاد دانشگاه یادآور شد: الزم نیست همه 
افراد ُدز چهارم یا یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند اما، افراد 
واجد شرایط و آسیب پذیر مانند سالمندان و بیماران زمینه ای 
ملزم به دریافت آن هستند. به گزارش ایرنا، براساس اظهارات 
پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با مشاهده ســه مورد ابتال به زیرسویه های جدید 

امیکرون، احتمال ورود موج هشــتم کرونا به کشور تقویت 
شده اســت. به گفته پدرام پاک آیین، این زیرسویه ها اکنون 
در بسیاری از کشورهای جهان شیوع دارد به طوری که هم 
در کشورهای غربی و هم در برخی کشورهای آسیایی مانند 
ژاپن و کره جنوبی روند افزایشی را طی کرده اند و مواردی 
نیز در کشــورمان مشاهده شده است. وی اظهار داشت: این 
موارد در آزمایشگاه مرجع دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی تهران تشــخیص داده شد، البته هنوز معلوم نیست 
رفتاری که این زیرســویه های جدید در ســایر کشورها 
داشتند با همان شــدت و با همان میزان شیوع در کشور ما 
 هم داشته باشند اما آنچه مسلم است سرعت باالی انتقال این 
ویروس ها است و انتظار روند افزایش ابتال را در کشور داریم 
و به عبارتی احتمال ورود موج هشتم به کشور ما تقویت شده 
است. پاک آیین تصریح کرد: فعالیت واحدهای نمونه گیری 
تست کرونا در همه مبادی ورودی هوایی، زمینی و دریایی 
کشور با توجه به همه گیری موج جدید کرونا در کشورهای 
مختلف تحت رصد است. وی تاکید کرده است: با توجه به 
احتمال ورود موج جدید کرونا به کشــور و افزایش ابتال به 
زیرســویه های جدید امیکرون در بسیاری از کشورها، به 
منظور کنترل مسافران ورودی به کشور، نظارت بر واحدهای 
نمونه گیری تست کرونا در همه مبادی ورودی هوایی، زمینی 

و دریایی کشور تشدید شده است.

عالئم زیرسویه های جدید امیکرون 
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گروه گزارش// با حضور مســئوالن استانی و 
کشوری سرپرست مدیریت شعب بانک مسکن 

استان هرمزگان معرفی شد. 
با حضور علــی کمالی عضو هیئت مدیره بانک 
مسکن، جعفر آقامالیی عضو هیئت مدیره بانک 
مســکن، مهدی بلوچی مدیر منطقه شرق بانک 
مسکن، مهدی دسینه نماینده وزیر و مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی هرمزگان، حسن آرمات دبیر 
کمیسیون هماهنگی بانک های استان و رئیس اداره 
امور شعب بانک ملی هرمزگان و جمعی از مدیران 
و مسئوالن استانی و مشــتریان بانک مسکن، 
موسی رحیمی به عنوان سرپرست مدیریت شعب 
بانک مسکن استان هرمزگان معرفی شد. عضو 
هیئت مدیره بانک مســکن در این مراسم گفت: 
خوشبختانه توانستم در استان هرمزگان دو دوره 
به عنوان مدیر شعب استان فعالیت نمایم.  علی 
کمالی افزود: زمانی که در اســتان شروع به کار 
کردم، یکی از مهمتریــن کارهایی که باید انجام 
می شد ســاماندهی نیروهای استان بود که با این 
کار توانستیم جایگاه استان را به رتبه یک کشور 
برســانیم.  کمالی اظهار داشــت: نیروی انسانی 
موجود در بانک مسکن استان هرمزگان با توجه 
به کار و تالش هایی که توسط خود آنها صورت 
گرفته است اکنون به بهترین نیروها در سطح کشور 
تبدیل شده اند و ارزیابی هایی که طی سال های 

۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صورت گرفت، مدیریت شعب 
بانک مسکن استان هرمزگان در کشور رتبه اول 
را کســب کرد.  وی عنوان کرد: یکی از اقدامات 
خوبی که توسط بانک مســکن صورت گرفته 
است، توجه به مسئولیت های اجتماعی نسبت 
به جامعه می باشد. کمالی خاطرنشان کرد: استان 
هرمزگان از نظر آمار فالکت در کشور رتبه اول 
را دارد و این می طلبد که ما در مســئولیت های 
اجتماعی توجه بیشتری به این استان داشته باشیم 
و خوشبختانه کارکنان و مشتریان این بانک در 
این زمینه کارهای بســیار خوبی انجام داده اند و 
 طی چند سال اخیر بیش از ۵ میلیارد تومان در 
بخش های مختلف در راســتای مسئولیت های 
اجتماعی توسط بانک مسکن هزینه شده است.  
وی به کمک کارکنان و مشــتریان بانک مسکن 
در زلزله ســال جاری در غرب اســتان اشاره و 
خاطرنشان کرد: در زلزله ای که در سایه خوش 
رخ داد مشتریان بانک مسکن بیش از یک میلیارد 
تومان و کارکنــان این بانک 2۰۰ میلیون تومان 
به زلزلــه زدگان کمک کردند. کمالی گفت: تمام 
کمک هایی که انجام می شود باقی خواهد ماند 
و داشتن دست بخشنده بسیار مهم است که این 
مهم در اســتان هرمزگان توسط مشتریان بانک 
مسکن به خوبی دیده می شــود.  وی بیان کرد: 
در استان هرمزگان باید انسجام و یکپارچگی که 
بین همکاران وجود دارد ادامه داشته و بیشتر از 
گذشته باشد. همچنین به جانشین پروری و جوان 
گرایی در استان توجه بیشتری صورت گیرد تا 

نسل های بعدی خوبی تربیت شود و کسب رتبه 
برتر طی سال های آینده باید توسط کارکنان این 
بانک صورت پذیرد و در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی و مسکن محرومان نیز اقدامات بیشتری 
صورت پذیرد و رتبه بانک در بین تمام بانک های 

کشور با تالش و برنامه ریزی ارتقاء پیدا نماید. 
   وظیفه خانه دار کردن مردم را برعهده 

داریم
در ادامه عضو دیگر هیئت مدیره بانک مســکن 
گفت: برای ما افتخار بزرگی اســت که در بانک 
مسکن خدمت می کنیم چرا که این بانک وظیفه 

خانه دار کردن مردم را برعهده دارد. 
جعفر آقامالیی افزود: برخی از بانک های کشور 
وظایف تخصصی برعهــده دارند که یکی از این 
بانک ها، بانک مسکن است که در حوزه مسکن 
در کشور فعالیت می کند و تامین مالی بسیاری از 
پروژه ها در کشــور توسط بانک انجام می شود.  
آقامالیی عنوان کرد: طی ســنوات گذشته بانک 
مسکن در حوزه ســرمایه گذاری برای ساخت 
مسکن فعالیت های بسیار خوبی انجام داده است 
که از جمله آنها می توان به پروژه مســکن مهر و 
اکنون پروژه مسکن ملی اشاره کرد که نقش بانک 
مسکن در این پروژه ها بسیار پررنگ و تاثیرگذار 
 بوده اســت.  وی گفت: تمام کارهایی که برای 
خانه دار شــدن مردم قرار است انجام شود باید 
توسط کارکنان بانک مسکن مورد استقبال قرار 
گیرد. آقامالیی بیان کرد: استان هرمزگان دارای 
نیروهای بســیار خوبی اســت که برخی از آنها 
می توانند در اســتان های دیگر به عنوان مدیر 
فعالیت کنند.  وی با اشاره به انتصاب علی کمالی 
در گذشــته به عنوان مدیر شعب بانک مسکن 
هرمزگان گفت: سه ســال پیش که این انتصاب 
صورت گرفت برای نخستین بار بود که یک مدیر 
مجدد به یک استان برای مدیریت باز می گردد که 
این در بانک مسکن بی سابقه بوده است که نشان 
دهنده توانمندی و شایستگی بسیار باالی دکتر 
کمالی دارد و افتخاری برای بانک مسکن است که 
توانسته است چنین نیروهایی در استان هرمزگان 

پرورش دهدکه توانایی باالیی داشته باشند. 
وی گفت: تنها کاری که باید انجام شود این است 

کــه به مردم خدمت کنیم و نظــام نیز از ما تنها 
خدمت کردن به مردم را می خواهد.

  کارکنــان هرمزگانــی متواضــع و 
مسئولیت پذیر هستند

در ادامه مدیر منطقه شــرق کشور بانک مسکن 
گفت: نقطه اتکا و بزرگی که در استان هرمزگان 
وجود دارد این اســت که نیروهایــی که در آن 
فعالیت می کنند متواضع و مسئولیت پذیر هستند.  
مهدی بلوچی افزود: برای تصدی مدیریت استان 
هرمزگان دو نفر معرفی شدند که هر دو نفر آنها 
بــا لیاقت و توانمند بودند کــه از بین آنها آقای 
رحیمی به عنوان مدیر انتخاب شد که امیدواریم 
تیم مدیریتی که در کنار هم قرار می گیرند برای 
موفقیت استان و بانک مســکن تالش نمایند.  
بلوچی به مدیریت علی کمالی در استان هرمزگان 
اشاره و خاطر نشان کرد: آقای کمالی توانستند دو 
دوره در اســتان هرمزگان به عنوان مدیر فعالیت 
نمایند و فعالیت ایشان در مدت تصدی این پست 
بسیار اثرگذار و مثبت بوده است.  وی عنوان کرد: 
یکی از افتخارات اســتان هرمزگان این است که 
آقای کمالی بــه عنوان عضو هیئت مدیره بانک 
مسکن انتخاب شده است و فردی است که از بدنه 
بانک مسکن به این جایگاه رسیده است و درک 
خوبی از اجزای بانک دارد.  بلوچی ادامه داد: طی 
این مــدت که آقای کمالی به عنوان عضو هیات 
مدیره بانک انتخاب شــده است کارهای خوبی 

توسط ایشان انجام شده است
   بــرای اولین بار صورت هــای مالی 

منتشر شد 
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
اســتان هرمزگان نیز در این مراسم گفت: استان 
هرمزگان یکی از اســتان های پــر اهمیت در 
کشــور است.  مهدی دســینه افزود: پنج استان 
در کشور 7۰ درصد مالیات کشور را تامین می 
 کنند و استان هرمزگان نیز یکی از این پنج استان 
می باشد و مردم توقع دارند که آنچه از درآمد در 
کشور حاصل می شود، برای استان نیز تاثیر داشته 
باشد.  وی بیان کرد: در سال گذشته و سال جاری 
مبالغ بسیار خوبی به شهرداری ها و دهیاری های 
استان هرمزگان تزریق شده است که مردم توقع 

دارند اثرات این منابع را در شهر و روستای خود 
ببینند.  دسینه عنوان کرد: برای اولین بار در این 
دولت عملکرد شبکه بانکی و شرکت های بزرگ 
کشور شفاف شد و صورت های مالی بانک ها 
و شرکت های بزرگ منتشر و در دسترس مردم 

قرار گرفت. 
وی عنوان کرد: برای نخستین بار بعد از ۴۰ سال 
اموال مازاد شــرکت ها و بانک ها برای فروش 

عرضه شد.
   مسئولیت ها، راه جدیدی برای خدمت 

هستند
سرپرســت جدید مدیریت شعب بانک مسکن 
هرمزگان نیز در این مراســم گفــت: پذیرش 
مسئولیت آن هم بعد از یک مدیر موفق در استان 
بسیار سخت است.  موسی رحیمی افزود: آقای 
کمالی در مدت زمانی که به عنوان مدیریت شعب 
استان هرمزگان فعالیت می کردند فعالیت بسیار 

عالی در استان داشتند و توانستند برای چند دوره 
استان هرمزگان را در عملکرد، به رتبه یک کشور 
برســانند و امیدواریم با حمایت هایی که توسط 
آقای کمالی و ســایر همکاران در استان صورت 
می گیرد بتوانیم روندی کــه در هرمزگان وجود 
داشــته اســت را ادامه دهیم.  رحیمی بیان کرد: 
مسئولیت ها، راه جدیدی هستند که بتوانیم به مردم 
خدمت کنیم و باید به صورت جهادگونه عمل کنیم 
تا بتوانیم تکالیفی که بر عهده ما قرار داده شــده 
است را به ثمر برسانیم. وی در پایان گفت خدمت 
به مردم، دینی که بر عهده ما قرار دارد که امیدواریم 
در هر جایگاهی که قرار داریم این دین را به خوبی 
انجام دهیم. در پایان حکم سرپرســتی مدیریت 
شعب بانک مسکن اســتان هرمزگان به موسی 
رحیمی اعطا و از زحمات علی کمالی در مدت 

زمان تصدی مدیریت شعب استان تجلیل شد. 

آگهی فراخوان داوطلبین 
عضویت در هیات مدیره و بازرسان

اتحاديه صنف ماشین های اداری ، رايانه ، اينترنت شهرستان بندرعباس 
براســاس ماده ۶ آیین نامه اجرائی انتخابات اتحادیه های صنفی بدینوســیله از 
عالقمندان واجد شرایط زیر که تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسان صنف 
مذکور را دارند دعوت می گردد به سایت ایرانیان اصناف جهت ثبت نام مراجعه و 
سپس شخصاً با دردست داشتن مدارک مشــروحه ذیل از تاریخ ۱4۰۱/۱۰/۲۰ 
لغایت ۱4۰۱/۱۱/۰4 بمدت ۱5روز به دفتر هیات اجرایی بر انتخابات مستقر در 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت اداره امور اصناف و تشکل های صنفی مراجعه و 

تکمیل پرونده نمایند .
شرایط داوطلبین )هیات مدیره و بازرسان( :

 ۱-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
۲-اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 

۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

 5- عدم اعتیاد به مواد مخدر ۶- عدم اشتهار به فساد
 ۷- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات 

مدیره اتحادیه
 ۸- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

9- داشتن پروانه کسب معتبر
تبصره : پروانه کسب معتبر مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده 
باشد . صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را بغیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد . واحد صنفی فعال باشد ومکان واحد تغییر نیافته باشد .
۱۰- وثاقت و امانت

۱۱- رعایت تبصره ۲ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشــوری)داوطلب شــدن 
کارکنان اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستان و ایران وکلیه دستگاههای اجرایی در 
انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود 

پیش از ثبت نام در انتخابات (
مدارک الزم جهت ثبت نام :

۱-ثبت نام اینترنتی در سایت ایرانیان اصناف )سامانه الکترونیکی انتخابات – ساران (    
۲-کپی پروانه کسب الگوی هیات عالی نظارت  ۲ برگ

۳-کپی کارت ملی۲برگ )۳ قطعه عکس پرسنلی جدید (
4-کپی از تمام صفحات شناسنامه  ۲ سری 

5- کپی کارت پایان خدمت ۲ برگ 
۶-کپی اعتبار نامه )در صورت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه در دوره های قبلی( 

۲ برگ 
۷-کپی مدارک تحصیلی  ) حداقل دیپلم (  

* الزم بذکر است به همراه داشتن اصل مدارک الزامی می باشد .

هیات اجرایی نظارت 
بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بندرعباس

گروه خبر // در این جلســه که به ریاســت  دکتر 
نصیری مشــاور وزیر و رئیس ســازمان حراست 
وزارت جهاد کشــاورزی و رئیس ســازمان جهاد 
کشاورزی و مســئول دفترولی فقیه  در سازمان 
جهاد کشــاورزی و مدیران کل دستگاهای تابعه 
سازمان جهاد کشاورزی و مدیران جهاد کشاورزی 
شهرستانهای تابعه برگزار  گردید .  مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری هرمزگان اعالم نمود :باتوجه 
به حساســیت و شــکننده بودن اقلیم هرمزگان  
کارهای آبخیزداری خوبی جهت محافظت از آب و 
 خاک و توسعه پوشش گیاهی صورت گرفته است .

 بــه گزارش خبر نــگار دریا ، وی افــزود: در بحث 

حفاظت از انفال اسناد کاداستر ۹۹ درصد استان صادر 
شــده است و همواره در حفظ و صیانت از انفال کوشا 
هســتیم،همچنین در رفع تداخالت بسیار پیشرو بوده 
بطوریکه موجب شــده حجم پرونده های ورودی به 
شعبه ویژه کاهش یابد.موسوی گفت:در حوزه تخصیص 
بیش از ۵هزار هکتار در سالجاری تخصیص داده شده 
است و بیش از 8۰۰ هزار هکتار جنگل خلیج عمانی  
در اســتان داریم اعم از مانگروها جگین ، گابریک با 
گونه های بومی غالب اکاســیاها  و کهــور ایرانی  و 
2۰۰ هزار هکتار جنگل ایران تورانی داریم با ۵۱۰۰۰ 
هکتار مساحت و جنگل های دست کاشت در سراسر 

اســتان داریم که جلــوی ورود ریزگردهــا را گرفته 
اســت .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان 
افزود: در راستای نهضت جهادی تولید و کاشت یک 
میلیارد  اصله نهال؛  در استان هم ۵۰۰ هزار اصله نهال 
حرا  امســال تولید وکشت می شود همچنین بیش از 
۵۰۰هزار اصله سایر گونه ها تولید و کاشت می شود.
جهت 2۵ درصد ســهم توســعه فضای سبز  صنایع  
اســتان درحال پیگیری هستیم . ســامانه دادگستری 
 ســپاس هرگونه تغییر در عرصه را ســریع گزارش 
می دهد و مردم، تشــکلهای مردم نهــاد و همیاران 
طبیعت  هم پای کار هســتند و در گزارش دهی اول 

هستند .موسوی گفت: در بحث   تثبیت ماسه های روان 
کارهای خوبی انجام شده است واحیای اراضی صورت 
گرفته است. مدیریت آب های سطحی  در عرصه بسیار 
مهم بوده و نقش اثرگذاری در کشاورزی اراضی پایین  
دست دارد.در مجموع 8هزار سازه آبخیزداری دراستان 
احداث شــده که حدود ۶ هزار سازه با مشارکت مردم 
در استان ساخته شده است. با توجه به سیاست وزارت 
جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور  اجرای عملیات آبخیزداری در باالدست اراضی 
کشــاورزی چاهها و قنوات همچنین سرشاخه ها ی 
شــیرین رودخانه های شور هدف گذاری و اجرا شده 
است.وی در پایان تاکید کرد: اولین تشکل مجمع خیرین 
در هرمزگان تشکیل شده و صندوق حمایت از منابع 
طبیعی با تصویب ۴۰ میلیــارد ریال کمکهای فنی و 
اعتباری  بیشــترین اعتبار  در سطح کشور را دارد و 
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