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دکتر محمد رضا طوافی 
جراح  و متخصص ارتوپدی

) استخوان و مفاصل و ستون فقرات(
آدرس: چهارراه فاطمیه- روبروی شرینکده 

ساختمان پزشک طبقه دوم 
تلفن: 09906694284  - 0763221302

دکتر مریم علی اصغرپور
جراح و متخصص زنان و زایمان، نازایی

مجهز به دستگاه سونوگرافی

مراقبت و کنترل مادران باردار پر خطر

درمان زوج های نابارور، درمان و مراقبت و رژیم درمانی بیماران دیابت بارداری

درمان عفونت های واژینال و فریز عفونت های مقاوم به درمان 

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – کوچه بانک سرمایه جنب آزمایشگاه دکتر 

سبحانی، ساختمان مریم- طبقه دوم 32239424

    تراشکاری و فرز کاری 
مـــــدرن بــــندر 

تراش سیلندر، سنگ میل لنگ، تراش شاتون، تراش میل لنگ
 انواع موتور های دیزلی و بنزینی

آدرس: بنــدرعباس ، كمـربندي ، نرسیده به  پل خواجو  
     تلفن : 32242740 ـ 32227810

دکتر عنایت اله حمزه ای
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه 

* درمان سردرد  * تشنج    * اختالل حافظه  * ضعف عظالنی  

* سکته مغزی   * بیماری ام اس   * اختالل حرکتی

آدرس: چهارراه مرادی ، كوچه بانک پارسیان ساختمان پزشکان 

نگین ، طبقه دوم -  تلفن: 09382630025

دکتر محمد امین امامی
برای اولین بار در هرمزگان

دستگاه ABI برای تشخیص درد پاها و اختالالت
عروق پاها بخصوص در بیماران دیابتی و سیگاری

راه اندازی شد
بلوار سید جمال الدین اسدآبادی- چهار راه فاطمیه – روبروی شیرینکده-

ساختمان پزشک- طبقه دوم – واحد 204
تلفن: 32252476 همراه : 09170698916

دکتر ناصر ریاضی
جراح و متخصص كلیه مجاری ادرار

مثانه پروستات و نازایی آقایان
 جراحی اندوسکوپیک سنگ كلیه و مثانه

 و جراحی اندوسکوپیک پروستات و مثانه و ارولوژی  اطفال
چهار راه فاطمیه، روبروی شیرینکده، ساختمان پزشک، طبقه سوم، 

واحد 308
تلفن : 32252468-9     09019896466

دکتر غالمعلی جاودان 
متخصص تغذیه و رژیم درمانی، عضوهیات علمی دانشگاه

تغذیه و رژیم درمانی، چاقی، الغری، بیماری های قلبی عروقی، فشار 

خون بیماری های كلیوی،بیماری های دستگاه گوارش، دیابت، كم 

خونی، بیماری های متابولیکی، تعذیه در بیماری های كودكان 

نرسیده به چهار راه فاطمیه ساختمان زیگوارت طبقه 3 

09398874708-32239019

دکتر علی اصغر پرهیز
متخصص بیماری های کودکان و نوزادان

بیماری های عفونی و تنفسی کودکان، تغذیه و درمان اختالالت رشد 
مشاوره اختالالت رفتاری در کودکان 

ساعت کار مطب: همه روز عصر از ساعت 17 لغایت 22
 جهت دریافت کارت ویزیت هوشمند دکتر علی اصغر پرهیز را به شماره

 10008590 پیامک کنید
بندرعباس، بلوار مصطفی خمینی، ابتدای خیابان اتوبوسرانی ساختمان پزشکان ارم، 

طبقه 2 واحد 15 تلفن: 2- 07633634071

دکتر بهروز  رحیمی 
جراح چشم و فوق تخصص قرنیه

انواع تصویر برداری های مدرن چشم پزشکی

کار گذاری انواع لنزهای داخل چشمی برای شماره های باال که قادر به لیزیک نیست.

انواع پیوند قرنیه/ عمل جراحی لیزری آب سیاه عمل جراحی زیبایی پلک 

جراحی آب مروارید / درمان مدرن قوز قرنیه با كارگذاری رینک داخل قرنیه

چهار راه فاطمیه، ساختمان پزشکان كیمیا، طبقه 5  
 تلفن:  32254255 – 076

دکتر سارا  اسماعیلی 
متخصص داندانپزشکی کودکان و نوجوانان

پارک بازی مجزا جهت انتظار کودکان 
دندانپزشکی تحت بی هوشی

ارتودنسی و پیشگیری 
طرف قرارداد با بیمه ملت ، تجارت و صادرات 

چهار راه فاطمیه رو به روی شیرینکده کوچه بینش 8 ساختمان پزشکان 
پارسه طبقه 4

09332779303 – 07632253143

آزمایشگاه شریف

)دکتر فاطمه مطیعی نجفی(
آدرس: بندرعباس - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - 

سه راه پلنگ صورتی كوچه شهید اسفندیارپور - ساختمان 

پزشکان شریف - طبقه اول- واحد 2 

تلفن: 7632245877- 076132245866

دکتر سمانه عباسی 
بورد تخصصی جراحی های لثه و ایمپلنت های دندانی

 ) پریودنتیست(
* درمان انواع بیماریهای لثه 

* كاشت تخصصی ایمپلنت های دندانی 
* پیوند سینوس و استخوان اطراف ایمپلنت

آدرس : خیابان شهید كازرونی ، روبروی پاركینگ طبقاتی پاسارگاد 
ساختمان پزشکان جهانگیریه ، طبقه پنجم تلفن : 07632253587 

فرماندار قشم: رضایتمندی مردم، 1
مهم ترین شاخص كاری مدیران است

فرماندار شهرستان قشم، گفت: مهم ترین، حاصل اقدامات 
 کارگــزاران نظام جمهــوری اســامی، رضایتمندی مردم 

می باشد.
علیرضا نصری در جلســه شــورای اداری این شهرستان با 
اشــاره به اینکه مردم صاحبان اصلی انقاب هستند، افزود: 
برای ارتقای اثربخشــی، کارایی و بهره وری محیط کار باید 
رضایتمندی مــردم به عنوان مهم ترین شــاخص کاری، 

سرلوحه کار قرار گیرد.
او تصریح کرد: شان جلسات، به مشورت گذاشتن مشکات 

مردم برای احصای بهترین راه حل است
نصــری بر حضور مدیران کل اســتانی در شــورای اداری 
شهرســتان برای ارائه گزارش اقدامات انجام شده دستگاه 

های اجرایی خود، تاکید کرد.
فرماندار شهرستان قشــم با اشاره به قرار داشتن در آستانه 
جشــن ســالگرد ۴۰ســالگی انقاب، اضافه کرد: یکی از 
مهمتریــن وظایف کارگزاران نظام در ایــن برهه از زمان، 
تبیین دســتاوردهای نظام جمهوری اسامی با هدف ایجاد 
موج امید و نشــاط در جامعه اســت. او گفت: راه مبارزه با 
آمریکا، خدمت به مردم اســت و نباید به ســر دادن شــعار 
»مرگ بر آمریکا« اکتفا شــود. علیرضا نصری، اظهار کرد: 
مدیران باید قدرت پیش بینی مســائل و برنامه ریزی جهت 
پیشــگیری از مشکات داشته باشند. او در این باره، خطاب 
به مدیران دستگاه های اجرایی، خواستار پرهیز از مدیریت 
انفعالی شد. فرماندار قشم در بخش دیگری از سخنان خود 
به اهتمام دولت تدبیر و امید برای اســتفاده از همه ظرفیت 
های کشور بر اســاس توانمندی و کارآیی آنها تاکید کرد. 
او توجه اثر گذار و کار گشــای نظام جمهوری اســامی از 
توانمندی بانوان را ارزشــمند ذکر کرد. بر اســاس این خبر 
در هفتمین جلســه شــورای اداری، زهرا قهاری از بانوان 
اســتان هرمزگان به عنوان معاون امور عمرانی فرمانداری 

شهرستان قشم معرفی گردید.

پیشرفت 95 درصدی عملیات 
آبخیزداری حوزه شهری 

شهرستان میناب

سرپرســت اداره منابــع و آبخیزداری میناب از پیشــرفت 
95درصــدی پروژه آبخیزداری ســنگی ماتی حوزه آبخیز 

شهری شهرستان میناب خبر داد.
بــه گزارش دریافتی؛ بهرامی نژاد گفت : این پروژه از محل 
صندوق توسعه ملی و در حوزه شهری شهرستان میناب در 
حال اجرا می باشــد که به  طور معمــول در حوادثی مانند 
ســیاب حجمی از رســوبات از ارتفاعات به پایین دســت 
ســرازیر می شود که وجود ســازه های آبخیزداری موجب 
می شــود بخش عمده ای از رسوباتی که آب با خود حمل 
می کند، در پشت ســازه ها مانده و به مناطق پایین دست 

سرازیز نشود. 
وی افزود : در واقع سازه های آبخیزداری با کنترل رسوبات، 
میزان حجم وارده رســوبات به داخل سطح شهر  را کاهش 
داده و از میزان خســارت و هزینه ای که برای جمع آوری 

رسوبات سطح شهر مورد نیاز بود، می کاهد.
وی گفت : این ســازه توان کنترل سیاب به حجم بیش از 
15۰۰۰۰مترمکعب است که تقریبا به مراحل پایانی ساخت 

رسیده است. 

به منظور ارتقاء فرهنگ ايمني و كاهش اثرات
 بالياي طبيعي صورت گرفت:

برگزاري مانور زلزله در 
مدارس بستک

بــه منظــور ارتقــاء فرهنگ ایمنــي و کاهــش اثرات 
 بایــاي طبیعــي، مانــور زلزلــه در مدارس بســتك 

برگزار شد.
به گزارش دریافتی، مدیر آموزش و پرورش این شهرستان 
در حاشیه آیین نمادین پنجم دي ماه، روز ایمني در برابر 
زلزلــه و کاهش اثــرات بایاي طبیعي که در مدرســه 
دخترانه متوســطه دوره اول نمونه معرفت برگزار شد، با 
اشــاره به اهمیت آموزش ایمني در برابر زلزله و نهادینه 
کردن فرهنگ ایمني بیــن دانش آموزان، افزود: آموزش 
 ایمني در برابر بایاي طبیعي به دانش آموزان و باال بردن 
عکس العمل به موقع و مهارت هاي فردي و جمعي آنان 

امري ضروري است.
غامحسین عابري اضافه کرد: با آگاهي بخشي و آموزش 
پنــاه گیری صحیح به دانش آموزان و آحاد مردم در برابر 
زلزله، باعث مي شود خســارات و تلفات ناشی از بایاي 

طبیعي را به حداقل برسانیم.
وي در ادامــه تصریح کرد: یکــي از اهداف برگزاري این 
مانور، ارتقای فرهنگ ایمنی، توانمندسازی دانش آموزان 
و آگاهي دادن به آنــان در برابر حوادث طبیعی و از همه 
مهمتر کاهش آسیب و تلفات ناشی از حوادث طبیعی بین 

دانش آموزان و افراد جامعه مي باشد.

فرماندار قشم:

 خدمات ثبت احوال فراگیر 
و عموم شمول است

فرماندار شهرستان قشم گفت: خدمات اداره ثبت احوال 
فراگیر و شامل همه افراد جامعه می شود.

به گزارش دریافتی، علیرضــا نصری در دیدار رئیس و 
کارکنان اداره ثبت احوال این شهرستان افرود: با توجه 
بــه فعالیت های ثبت احوال تمام مــردم در طول عمر 
 خود به ثبــت احوال مراجعه و از خدمات آن اســتفاده 

می کنند.
او ادامــه داد: اداره ثبت احــوال، مجموعه حاکمیتی و 
امنیتی اســت که با صدور مدارک هویتی مردم به آنها 

هویت می بخشند.
فرماندار شهرســتان قشم،،بر اســتمرار مأموریت های 

دهگردشی و سرکشی به روستاها تاکید کرد.
نصری، هماهنگی با دهیاران و شوراهای اسامی روستا 
را در جهت ارائه خدمات سجلی و کاهش رفت و آمد و 

هزینه های مردم، مهم و ضروری دانست.
بر اســاس این خبر، رئیس و کارکنان اداره ثبت احوال 
شهرستان قشم به مناسبت سالروز تاسیس ثبت احوال 
کشــور با حضور در دفتر علیرضا نصری، گزارشــی از 
نحوه خدمت رسانی به مردم در حوزه ثبت وقایع حیاتی 
والدت وفات ازدواج، طاق، تعویض شناسنامه های در 
دســت مردم و جمع آوری و انتشار اطاعات جمعیتی، 

ارائه کردند.
در پایان فرماندار شهرســتان قشم با اهدای لوح تقدیر 
 از خدمــات رئیس و کارکنــان ثبت احــوال قدردانی 

کرد.

خبر خبر

6500 هکتار از مراتع شهرستان حاجی آباد  طرح حفاظت مشاركتی منعقد شد

زینب نورالدینی - ندای هرمزگان
پیر مرد مهربان گزارش ما چوپانی اســت 
که بدلیل نداشــتن شناسنامه حدس میزند 
38 ساله باشــد.او حتی سن فرزندان خود 

را هم نمیداند!
 او با ادعای 38 ســال ســن، همچنان در 
پی گرفتن شناســنامه و بدســت آوردن 
هویــت خود می گردد و تــا کنون موفق 
بدســت آورد آن نشده اســت! مگر چنین 
چیــزی آن هم در این عصــر امکان پذیر 
اســت؟ حس کنجکاو خبرنگاری ام، این 
 بار مــرا برای تهیه چند گــزارش میدانی 
›راهی بهشت جنوب کرد. وارد ده که شدم‹ 
آدرس منــزل غامرضا«محمودی« را از 
اهالی پرسیدم‹ با همراهی جمعی از اهالی 
روستا وارد کاشانه ی محقری ساخته شده 
از برگ درختان خرما شــدیم، در این کلبه 
زندگی رونق دیگری داشت، پیرمرد، کتری 
اش بر آتش و چای دو آتیشــه اش آماده 
نوشــیدن بود، تکه موکتی بر کف کپرش 
نقش بسته بود و یك بالش کهنه که نشان 
از تمام سرمایه های غامرضا داشت تا با 
آرامش بروی آن بیارامد! دیدن کفشهایش 
مرا به خاطرات سالیانی دور برد، کفشهای 
پاستیکی پاره و رنگ رورفته ای که دیگر 
امروز دیگر در بازار دیده نمی شود. هیچی 
نداشت، اما مهمان نوازی اش شرمنده مان 
می کرد. همان یك بالشی هم که داشت 

به ما تعارف کرد.
خود را معرفی کردم و شرح واقعه چگونگی 

شناسنامه نداشتنش را جویا شدم.
می گوید اسمم غامرضا، و فامیلم را مردم 
از روی خانواده ام»محمودی«صدایــم می 
کنند. متولد نازدشت و ساکن همین روستا 
اســت. به همراه دو خواهرش، سه فرزند 
خانواده هســتند که والدین و خواهرانش 
همه شناسنامه دارند.اما خواهران وی، پس 
از ازدواج، بــه همراه همسرانشــان، برای 
ادامه ی زندگی، به روستای سنگنان رفته 

و اکنون در آنجا زندگی می کنند.
 غامرضــا می گویــد: ســالها پیش در 
کوه های ناز دشــت زندگــی می کرده و 
پدرش هم با شــغل چوپانــی روزگار می 
گذرانده و در پی اخذ شناسنامه اش نبوده، 
پــدر،اورا از ســن حدود 7 ســالگی برای 
چوپانی وامــرار معاش، غامرضا را همراه 
یکی از بستگانش راهی ایرانشهر می کنند. 
اومدت 23 ســال از زادگاهش دور مانده و 
اینطور که خود میگوید،در سن 3۰ سالگی 
او را به زادگاه مادری اش )نازدشــت( باز 

می گردانند.
ابتــدا  میگردد،خواهرانــش  بــر   وقتــی 

غامرضا را نمی شناسند و تنها والدین از 
روی ظواهر و نشانه های کودکی در بدن 

و صورتش اورا شناسایی می کنند.
غامرضا در نازدشــت فصــل جدیدی از 
زندگــی را آغاز می کنــد، وی که بدلیل 
نداشــتن شناســنامه ازدواجش با مشکل 
مواجه می شود، ناچار تن به ازدواج موقت 

می دهد.
حاصل زندگی مشترکشــان از این ازدواج 
2 فرزند اســت. اما مانــع بزرگ همچنان 
تاش  اســت.هرچه  شناســنامه  نداشتن 
میکنند،کمترموفق نمی شــوند تا به گفته 
خودش، همســرش پیش نهــاد می دهد، 
برای شناســنامه دار شدن فرزندان، از وی 
جدا شده و با فرد دیگری ازدواج می کند! 
تا فرزندانش، ناگزیر با نام و شناسنامه فرد 
دیگر بنام ناپدری، شناســنامه دار شوند و 
غامرضا نا امید از باز شدن طلسم دریافت 
شناســنامه،تن به جدایی همسرش میدهد 
و همســرش از او جدا و بــه روش و فکر 
خودشان بچه های غامرضا را اما با اسم 
و فامیل دیگر، صاحب شناسنامه می کنند.

چهــره او که جبــر و گذر زمان بســیار 
 چروکیــده و پیر مــی نماید، ولــی ادعا 
می کند که 38 ســال سن دارد،هم اکنون 
تنهاست ودر گذشــته، از راه چوپانی امرار 
معاش می کرده اســت، امــا دراین زمینه 
هــم موفق نبوده و بخاطــر ندادن حق و 
حقوقــش از چوپانی فاصله می گیرد و هم 
اکنون به عنوان کارگر فصلی در کشاورزی 
روزگار می گذراند.او بشدت نیاز مند کمك 
حقوقی و مالی اســت تا به نابسامانی های 

خود بویژه نداشتن شناسنامه پایان دهد.
وی بخاطــر فقــدان شناســنامه از یارانه 
،ســبدهای حمایتی دولــت و دیگرکمك 
هــای نهادهای حمایتــی و حتی رفتن به 
ســفرهای زیارتی محروم است. غامرضا 
بخاطر نداشتن شناسنامه آرزوهای زیادی 

بر دلش مانده است. 

وی از رفتــن به ســفر و بهــره مندی از 
بســیاری از حقوق شهروندی محروم شده 

است.
وامــا تــاش او بــرای بدســت آوردن 
هویتش و شناســنامه دار شدن، می گوید 
تــا بحال چندین بار برای اخذ شناســنامه 
و گرفتــن گواهی هویت بــه ثبت احوال 
زیارتعلــی مراجعه کــرده ام و به مدت دو 
 ســال دنبال کارم را گرفتــم، اما علیرغم 

ارائه ی شناسنامه پدر و همراهی خواهران 
و استشــهاد محلی گفتند که باید به شهر 
رفته و آزمایش خون بدهم، نداشتن سواد 
از یك سو و تحمیل هزینه سنگین آزمایش 
DNA به دلیل نداشتن پول و بیمه، و بار 
مالی خارج از توانش، او را مستاصل کرده 
و از ادامه ی تاش برای شناسنامه گرفتن 
نا امید می شود! این جاست که برای ادامه 
ی این مسیر و اثبات هویت فامیلی ، برای 
غامرضا، حمایتهای دولت را که می طلبد 
که بتوانــد رایگان هزینه های ســنگین 
آزمایش ژنتیــك و همچنین دیگر هزینه 
های اداره ی ثبت احوال را برای شناسنامه 

دار شدن پرداخت کند.
چرخــش کار تــا کنون برای شناســنامه 
گرفتن این بوده است کهبه گفته ی وی؛ 

بــرای احراز هویتش به ادارات ثبت احوال 
و دادگاه مراجعه کرده اســت که متاسفانه 
د ادگاه زیارتعلی بدلیل نداشتن شناسنامه، 
مبلغ 12۰ هزار تومان وی را جریمه کرده 

است.
با این تفاسیر نقش دولت در وظیفه قانونی 
اش که رعایت حقوق شهروندی و حمایت 
مالی از وی جهت اخذ شناســنامه اســت، 
گویا در حق غامرضا بی رنگ شده است.
چه دردناک است در شهر و دیاری زندگی 
می کنی که آن را وطنت میدانی، اما نمی 
دانی اهل کجا هستی! مدرک و مدد کاری 
ثابت کند اســمت چیست؟چه  نیست که 
کاره ای؟ چند ســال ســن داری؟ محل 
تولدت کجاست؟ با چه کسی ازدواج کرده 
ای؟فرزندانت چه کسانی هستند؟ و همین 
داستان برای فرزندانت نیز تکرار می شود!! 
این همه حتی تصورش هم دردناک است؛ 
زمانی که هویتت را کسی جز خودت نمی 
تواند اثبات کند! و فرزندانت باید نام غریبه 
ای بنام نا پدری در شناسنامه خود به کول 

کشند!

غامرضــا دو فرزند دختــر دارد که هردو 
ازدواج کــرده انــد، اما به دلیل نداشــتن 
شناســنامه در ابتدا ،نمی دانــد دقیقا آنها 
چندسالشان اســت، تنها با دست اشاره به 
قدشــان می کند که حدس میزند سنشان 
حدود۴ الی 5 سال بوده که همراه مادرشان 

رفته اند و اکنون متاهل هستند.
او همچنین سن خواهر خود را مبنای سن 
خود می داند و حدس میزند 38 سال سن 
داشته باشد، زیرا خواهرش گفته یك سال 
از غامرضا بزرگتر اســت. طبق شناسنامه 

خواهرش 39 سال سن دارد .
روســتای نازدشــت بخــش رودخانه در 
شهرستان رودان واقع شده و در فاصله ی 
15۰ کیلومتری از مرکز اســتان هرمزگان 

قرار دارد.

غالمرضا شناسنامه می خواهد! 

  رئیــس اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
حاجی آباد از اجرای طرح حفاظت مشارکتی به مساحت 
 65۰۰ هکتار در مراتع تحت پوشــش این شهرســتان 

خبر داد .
بــه گــزارش دریافتی؛ ایوب شــکاری گفــت :در آذر 
 ماه ســال جــاری 65۰۰ هکتــار از مراتع شهرســتان 
حاجی آباد در قالب تفاهم نامه طرح حفاظت مشــارکتی 
 با مجریان و بهره بــرداران مراتع قرارداد منعقد گردیده 

است.
هدف از اجرای این طرح جلوگیری از تصرفات و تخلفات 

در اراضی ملی و کاهش آن ،ایجاد انگیزه و مشــارکت 
مرتعــداران در زمینه حفظ و احیاء مراتع،صرفه جویی در 
 هزینه و نیــرو و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی 

بوده است.
وی افــزود : با مشــارکت بهــره بــرداران حفاظت از 
منابــع طبیعــی از نتیجه مطلوب برخوردار خواهد شــد 
به شــرطی که حمایت های الزم در قالب بســته های 
تشــویقی و برخوردار کردن مجریــان از ظرفیت های 
 منطقه و باال بردن توان معیشــتی بهره بردان میســر 

شود.

ه تهران
از دانشگا


