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وزیر راه و شهرسازی: 

ساخت تونل زیر دریا 
بین ایران و قطر 

امکان سنجی می شود

استاندار هرمزگان:
زمین محله های محدوده ٩۵ دستگاه 

و مغیری میناب سنددار می شوند

سه استراتژی برای برطرف کردن 
مشکل مسکن در بندرعباس

 بهره برداری از طرح ارتقای شاخص های 
آموزشی هرمزگان تا مهرماه

6

تصویب 14 مصوبه
 برای کاهش تصادفات در محور 

کهورستان به الر

وعده مدیرکل جدید راه و شهرسازی هرمزگان :

احداث مسکن؛ اولویت نخست 
یکی از راهکارهای از میان بردن مشکل مسکن، تقویت ساخت مسکن مناسب و ارزان قیمت با روش انبوه سازی است

   گروه خبر // مدیرکل راه شهرســازی هرمزگان به اتفاق جمعی از معاونین این اداره کل با نماینده 
ولی فقیه در استان هرمزگان دیدار کرد.

  به گزارش خبرنگار دریا، عباس کمالی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان که در دفتر امام جمعه 
بندرعباس برگزار شد، مهم ترین اولویت دولت را موضوع مسکن دانست و اظهار کرد: مسکن یکی از الزامات و 
زیرساخت های افزایش جمعیت محسوب می شود و برنامه ای توسط دولت برای خانه دار شدن مردم تدوین شده 
است. وی، با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد: در کشور ما همانند بسیاری از کشورها مسکن در 
جوامع شهری به عنوان مشکل اساسی در حال تبدیل شدن به معضلی الینحل است در عین حال اقشار کم درآمد 
و فرودست جامع در نوک این هرم با بحران بد مسکنی فزاینده ای روبرو هستند، از این رو یکی از راهکارهای از 

میان بردن مشکل مسکن، تقویت ساخت مسکن مناسب و ارزان قیمت با روش انبوه سازی است.
  کمالی، با اشاره به ثبت نام تعدادی از مردم برای ایجاد مسکن در شهر علوی در قالب طرح ملی مسکن، افزود: 
لیست تمام افرادی که در سامانه مربوط ثبت نام کردند بررسی خواهد شد و افراد شاغل در صنایع غرب، را برای 

ایجاد مسکن در شهر علوی تشویق می کنیم.
  مدیرکل راه و شهرسازی، با اشاره به ۱۵۰ هکتار زمین در شهر بندرعباس که لوله گاز از آن عبور می کند، 

ابراز کرد: پیگیری الزم برای جابجایی خط لوله از طریق وزارت راه و شهرسازی و شرکت گاز استان هرمزگان 
در حال انجام است. کمالی، اولویت خود در میان شهرستان ها را بشاگرد دانست و خاطرنشان کرد: بازدیدهایی 
از این شهرستان برای مذاکرات با مسئوالن محلی انجام خواهد شد و اقدامات بزرگی در حوزه مسکن در این 
شهرستان انجام خواهد شد.وی،  بیان کرد: در حال تالش هستیم که اراضی الزم برای اجرای طرح نهضت ملی 

مسکن در شهرهایی از جمله فارغان و ... تامین شود که به زودی نهایی می شود.
  مدیرکل راه و شهرسازی، با اشاره به لزوم خانه دار کردن زوج های جوان و فاقد مسکن، تشریح کرد: در تالش 
هستیم که ساختمان سازی از حالت سنتی به سمت صنعتی برود چراکه هم در زمان کمتری احداث می شود و 

هم کیفیت باالتری دارد.
  کمالی، با ذکر این نکته که وزیر راه و شهرسازی پیگیر، اجرای پروژه آزاد راه شهید رجایی است، اظهار 
داشت: سرمایه گذاران متعددی نیز  بازدیدی از طرح داشتند و در تالش هستیم که به زودی مطالعات الزم برای 
 اجرای آن آغاز شود.وی، عنوان کرد: برنامه ریزی کرده ایم که ساختمان ها در شهرهای کوچک تر به صورت

 یک طبقه و غیرآپارتمانی ایجاد شود تا متناسب با فرهنگ بومی منطقه باشد چراکه مردم برخی مناطق تمایل 
به آپارتمان نشینی ندارند.

»احمد مرادی« در تذکر شفاهی 
خطاب به رئیس بنیاد مستضفعان:

نظارت بیشتری بر روی 
انتصابات در مجموعه 

خود داشته باشید
2

نماینده ولی فقیه در هرمزگان خواستار شد 

حل مسائل حقوقی ساماندهی بافت فرسوده بندرعباس پیگیری شود 
صفحه 2 را بخوانید

شرکت ذوب و احیای روی قشم جهت انجام فرایند تولید، به صورت اجاره ساالنه نیازمند پیمانکار تامین کننده 
ماشین آالت سنگین به شرح ذیل می باشد: 

لودر ) 3 دستگاه(        کامیون کمپرسی ) 4 دستگاه(
 بولدوزر ) یک دستگاه(      بیل مکانیکی ) یک دستگاه( 

می باشد. پیمانکاران محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 09177652902 تماس 
حاصل نمایند و جهت مشاهده کارهای مربوطه ماشین آالت به صورت حضوری به شرکت مراجعه نمایند.  

آدرس شرکت: استان هرمزگان- جزیره قشم- کیلومتر 20 جاده درگهان به الفت - شرکت ذوب و احیای روی 
قشم - تلفن 07635375396 

    
مدیرعامل آبفای هرمزگان خبر داد 

افزایش پلکانی قیمت آب برای پر مصرف ها
  گروه خبر // مدیرعامل شــرکت آب و فاضــاب هرمزگان گفت: قیمت آب 
برای مشــترکان پرمصرف از اواخر اسفندماه 1400 افزایش یافت که بر اساس 
آن الگوی مصرف مشــترکان خانگی ماهانه 16 مترمکعب تعیین شده و تعرفه 
 آب بها برای مصرف باالتر از این میزان، به  صورت پلکانی )نســبت به مازاد(

 محاسبه می شود.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ »عبدالحمید حمزه پور« همچنین از تداوم طرح آب رایگان 
برای کم مصرف ها و افزایش تعرفه آب بهای مشترکان پرمصرف از بیست و پنجم 
اسفندماه سال ۱4۰۰ خبر داد و گفت: الگوی مصرف آب برای مشترکان خانگی همانند 
سال های گذشته ۱6 مترمکعب در ماه تعیین شده است که تعرفه آب بها برای مصرف 

باالتر این میزان، به صورت پلکانی )نسبت به مازاد( محاسبه می شود.
  وی تاکید کرد: مشترکان خانگی که الگوی مصرف ماهانه ۱6 متر مکعب را رعایت 
می کنند، مشمول هیچ گونه افزایش نرخ آب مصرفی بر روی قبوض خود نمی شوند. 

  مدیرعامل آبفای هرمزگان با تصریح بر اینکه تعرفه آب مشترکان خانگی با مصرف 
مازاد بر الگو به صورت پلکانی محاسبه و دریافت می شود،از مشترکان خواست تا 

باتوجه به باال بودن هزینه تمام شده تأمین آب، 
در مصرف آن صرفه جویی کنند.

هرمز.ان  مشترکان  وضعیت  به  ادامه  در  وی    
استان  تعداد مشترکان آب  و گفت:  کرد  اشاره 
48۱ هزار و 266 مشترک است که از این تعداد 

443 هزار و 946 مشترک خانگی و مابقی، صنعتی، تجاری و سایر کاربری ها است.
  حمزه پور میزان مصرف آب آشامیدنی ساالنه استان برای مصرف خانگی را 9۵ 
میلیون و 967 هزار مترمکعب اعالم کرد و گفت: بر اساس ارزیابی ها حدود ۵9 درصد 

مشترکان آب استان، کم مصرف و تا الگوی تعیین شده هستند.
  مدیرعامل آبفا استان با بیان اینکه 33 درصد از مشترکان آب استان تا 2 برابر الگو، آب 
مصرف می کنند افزود: 8 درصد از مشترکان آب خانگی بیش از 2 برابر الگوی تعیین 

شده آب مصرف می کنند و جزو مشترکان پرمصرف محسوب می شوند.
  وی در ادامه افزود: در حال حاضر تعداد انشعابات آب استان 48۱ هزار و 266 فقره 

است و در بخش فاضالب نیز 87 هزار و 272 فقره انشعاب داریم.

  گروه خبر //  مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی 
گفت: امکان انتقال روزانه بیش از چهار هزار مسافر از 
طریق دریا به کشــور قطر در ایام جام جهانی فوتبال 

۲0۲۲ وجود دارد. 
  علی اکبر صفایی در خصوص اعالم جزییات امضای سند 
همکاری دریایی بین ایران و قطر گفت: ســه فروند شناور 
مسافری و لندیگراف در رابطه با تبادالت تجاری، ارتباطات 
 مســافری و خودرویی بیــن ایران و قطر آماده شــده که 
می توانیم با اســتفاده از آنها روزانه بیش از چهار هزار نفر 
را از طریق دریا به کشــور میزبان جام جهانی 2۰22 منتقل 
کنیم.وی اضافه کرد: همچنین در حال ظرفیت سازی جدید 
با اســتفاده از شــناورهای کروز در اختیار سرمایه گذاران 
ایرانی هســتیم که با توجه به نیاز کشور قطر توان خدمت 

 رسانی در راستای اســتفاده از ظرفیت های جام جهانی را 
افزایش دهیم.

  صفایی یادآور شــد: در راســتای سیاســت های دولت 
ســیزدهم و سفر رییس جمهور به کشور قطر از ماه ها قبل 
برنامه ریزی هایی برای امضا توافقنامه دریایی و بندری انجام 
شد و در نهایت در سفر اسفند ماه سال گذشته آیت اهلل رئیسی 

به قطر این سند به امضا رسید.
  وی گفــت:  در جریان ســفر 2 روزه وزیر حمل و نقل و 
ارتباطات کشــور قطر به جزیره کیش اسناد همکاری نحوه 
اجرای این توافقنامه به امضا رسید که براساس این توافقات 
حرکت شناورهای باری و مسافری و لنج ها به قطر با شرایط 

و استانداردهایی آزاد شد.
  مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی یادآور شــد: با 

همکاری استانداران، تعاونی لنج داران و فرماندران سه استان 
جنوبی هرمزگان، بوشهر و خوزستان نحوه تردد این شناورها 

را برنامه ریزی خواهیم کرد.
  وی افزود: با تردد دریایی برای انواع شــناورها در مسیر 
قطر رونق اقتصادی ویژه برای مردم ساحل نشین و تعامالت 

تجاری بین 2 کشور فراهم می شود.
  به گزارش ایرنا؛ صفایی با بیان اینکه بدون شک نیازهای 
کشــور قطر در ایام برگزاری جــام جهانی فوتبال افزایش 
پیدا می کند و آســان ترین، ارزان ترین و ایمن ترین روش 
پشتیبانی از قطر و مهمانان آن به حمل و نقل دریایی خواهد 
بود اظهار داشــت: این سازمان به دنبال آماده سازی تمامی 
زیرساخت ها برای خدمت رسانی در ایام جام جهانی برای 

مسافران ایرانی و برخی گردشگران خارجی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد

امکان انتقال روزانه 4 هزار مسافر دریایی از ایران به قطر

  گروه خبر //  مدیرکل ارزیابی عملکرد 
وزارت  شــکایات  به  پاســخگویی  و 
آموزش وپرورش، استقبال ۸۹ درصدی 
دانش آموزان از آموزش حضوری را مبین 
رضایتمندی اولیا از تصمیم گیری اتخاذ 

شده دانست. 
  ســید مجتبی هاشمی در حاشیه بازدید از 
مدارس شهرستان بندرعباس و گفت و گو با 
دانش آموزان و اولیای مدرسه، ضمن تقدیر 
از خانواده ها و اعتمادی که به تصمیم اتخاذ 
شــده درخصوص حضوری شدن آموزش 
داشــتند، تصریــح کــرد: وزارت آموزش 
وپرورش در راستای تحقق این رضایتمندی 
همگام با اســتان ها، نیازسنجی ها را رصد 
کرده و با تشکیل کمیته های مدیریت فوریت 

و اعالم گــزارش ها، اقدامات الزم را انجام 
داده است و همچنان این روند ادامه خواهد 
داشــت.وی تصریح کرد: تعطیلی آموزش 
حضوری در مدارس و ادامه روند فعالیت ها 
در بستر مجازی، به واسطه اجباری که متاثر 
ازشــیوع  بیماری کرونا بــود، امر تعلیم و 
تربیت دانش آموزان را به شدت دچار افت 
کرد و این امر در بازخوردهای ارائه شده از 

استان ها کامال مشهود بود.
  هاشــمی ادامه داد: عالوه برآن خانواده ها 
نیز با مالحظــه افت تحصیلی، بی انگیزگی 
و عدم تحــرک فرزندان خود ،خواســتار 
جدی آموزش حضــوری بودند، باتوجه به 
واکسینه شدن اولیا و دانش آموزان و کنترل 
این بیماری، تصمیم ســتادمدیریت کرونا به 

تأســی از تدبیر دولت سیزدهم، بر این شد 
که فعالیت ها قابلیت برگشــت به صورت 

حضوری دارند.
  این مقام مســئول ضمن اشــاره به اینکه 
دانش آموزان، سرمایه های میهن اسالمی ما 
هستند و باید از این سرمایه به نحو مطلوب 
محافظت شود، تصریح کرد: مدیران مدارس 
فعالیت  مکلف هستند طبق دســتورالعمل 
حضــوری، اجرای برنامه های مدرســه را 
منطبق با اهداف سندتحول بنیادین، با پویایی 

و ایجاد رغبت ونشاط همراه کنند.
 وی ضمن ابــراز رضایــت از رعایت دو 
اصل اجرای شــیوه نامه های بهداشــتی  و 
تهویه طبیعــی درمدارس  تأکیــد کرد: در 
مندرجات نهایی شیوه نامه وزارت بهداشت، 

فاصله گذاری اجتماعی حذف شده است لذا 
حضور دانش آموزان در کالس ایجاد نگرانی 

نمی کند.
  هاشــمی در ادامه از اعزام 2۰ تیم نظارتی 
وزارت جهت بررسی چالش های موجود در 
مدارس استان خبر داد و افزود: پس از پایان 
نظارت،مســائل مطرح شده برای رسیدگی، 

اولویت بندی می شوند.    
  به گزارش ایسنا؛ مدیرکل ارزیابی عملکرد 
و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش 
وپرورش، حضور دانــش آموزان در هفته 
دوم فعالیت مدارس را 89 درصد دانســت 
و خاطرنشــان کرد: این اتفاق نشان می دهد 
وضعیت اســتقبال از آمــوزش حضوری، 

رضایت بخش است.

استقبال ۸٩ درصدی دانش آموزان از آموزش حضوری

آموزش های مهارتی در قعر
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  گروه خبر // مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان، 
افزایش ظرفیت اسمی بندر شهیدرجایی در سال 1401 
را پنج میلیــون تن و ظرفیت کانتینری این بندر را به 

میزان ۵00 هزار TEU اعام کرد. 
  به گزارش خبرنگار دریا، علیرضا محمدی کرجی ران درباره 
مهم ترین اقدام های بندری و دریایی استان هرمزگان در سال 
گذشته و برنامه های سال جاری اظهار داشت: افزایش جذب 
سرمایه گذاری در بندر شــهیدرجایی در سال ۱4۰۱ نیز به 
میــزان ۱۰ هزار میلیارد ریال می باشــد.وی ادامه داد: حفظ 
ظرفیت بنادر مسافری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به 
میزان ۱۰۰ درصد و  ارتقاء توان عملیاتی بنادر از طریق رشد 
نرم های عملیاتی در بنادر استان از ۱۱ به ۱4 درصد از دیگر 

اهدافی است که در سال جاری مدنظر قرار خواهد گرفت.
  مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی، ارتقا توان 
عملیاتی بندر شهیدرجایی از طریق حفظ سطح آماده بکاری 
تجهیزات استراتژیک بندری، افزایش سطح ایمنی دریانوردی 
در آبراه های تحت حاکمیــت اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان و ناوگان تحت پرچم از 2۰ به 22 درصد از 

دیگر اهداف تعیین شده در سال جاری عنوان کرد.
  محمدی کرجی ران افــزود: ارتقا آماده  بکاری تجهیزات 
مخابراتی منصوبه در بنــادر هرمزگان از 9۰ به 9۵ درصد، 
توســعه سطح ایمنی بندری از ۱۵ به ۱6 درصد، ارتقا آماده 
بکاری ســامانه های کنترل تردد بندر شهیدرجایی از 8۵ به 
9۰ درصد، افزایش ســطح امنیت این مجتمع بندری از ۱۵ 
به ۱6 درصد، ارتقا امنیت شبکه و بهبود زیرساخت فناوری 
اطالعــات از ۵۰ به ۵۵ درصد و ارتقاء حفاظت فیزیکی و 
امنیــت دریانوردی از ۵۵ به 6۰ درصد از دیگر اهداف مهم 

تعریف برای بندر شهیدرجایی در سال جاری می باشد.
  وی توسعه سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست 
دریایی ناشی از شناورها و تأسیسات بندری در بنادر هرمزگان 
را بخش دیگری از برنامه های امسال اعالم و بیان کرد: ارتقا 
مدیریت و نظارت بر سواحل بندر شهیدرجایی  از 2۰ به 22 
درصد، توسعه دولت الکترونیک از 7۰ به 8۰ درصد، ایجاد و 
توسعه و بهبود شبکه به میزان 6۰ درصد، رشد متوسط سالیانه 
بهره وری کل عوامل تولید  و نیز کسب درآمد به میزان 87 هزار 
میلیارد ریال از دیگر شاخص های تعریف شده و اختصاصی 

بندری و دریایی هرمزگان در سال جاری است. 
  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در بخش دیگری در 
تشریح مهم ترین اقدامات حوزه دریایی و بندری هرمزگان 
در ســال ۱4۰۰ به تخلیه و بارگیری بیش از 9۵ میلیون تن 
کاال در بنادر این اســتان اشــاره کرد و ادامه داد: این میزان 
جابه جایی نسبت به سال 99، رشد ۱6.7 درصدی را نشان 
می دهد که از این میزان، حدود ۵6 میلیون تن کاال مربوط به 
کاالهای غیرنفتی و حدود 39 میلیون تن مربوط به کاالهای 
نفتی بوده است.محمدی کرجی ران با اشاره به افزایش 2.3 
درصدی صادرات کاالهای غیرنفتی در بنادر استان هرمزگان 
گفت: در سال گذشته ۱8.7 میلیون تن کاالی نفتی از بنادر 

هرمزگان صادر شد.
  به گفته وی، در ســال گذشــته یک میلیون و 839 هزار 
TEU در بنادر هرمزگان تخلیه و بارگیری شــده که از این 
 TEU مقدار، سهم بندرشهید رجایی، یک میلیون و 7۰8 هزار
بوده است. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی اضافه 
کرد: در ســال گذشته ۵8 هزار و 992 کشتی نیز وارد بنادر 

استان هرمزگان شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان:
ظرفیت اسمی بندر شهیدرجایی به پنج میلیون تن می رسد
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سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:
مدارس و دانشگاه ها 

 ملزم به ارائه آموزش حضوری هستند
  گروه خبر // سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان گفت: آموزش حضوری مدارس و دانشــگاه ها مصوبه ستاد ملی 
کرونا و تاکید رییس جمهور است و آموزش و پرورش و دانشگاه ها ملزم 
به اجرای آن هســتند. احسان کامرانی در نشست بررسی آخرین وضعیت 
بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها با تاکید بر حفظ سالمت دانش آموزان و 
دانشجویان، تصریح کرد: رعایت شــیوه نامه های بهداشتی در بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها برای حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجویان ضروری 
است.وی با اشاره به اینکه مزایا و محاسن آموزش حضوری قابل مقایسه با 
آموزش مجازی نیست، بیان داشت: باتوجه به آسیب های که آموزش مجازی 
دارد، حرکت به سمت آموزش حضوری با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
اجتناب ناپذیر است.سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان خاطرنشان کرد: وجود تهویه مناسب در کالس های درس مدارس و 
دانشگاه ها استفاده از ماسک برای حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجویان 
ضروری اســت.وی یادآورشــد: اقناع خانواده ها و بهره گیری از ظرفیت 
انجمن اولیا و مربیان در بازگشــایی مدارس و رفع مشکالت آن ها نیازمند 
اهتمام است.کامرانی تصریح کرد: با توجه به اهمیت سالمت دانش آموزان 
و دانشجویان و رفع دغدغه های خانواده ها دانشگاه علوم پزشکی استان به 
صورت مستمر آخرین وضعیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مدارس 
و دانشــگاه ها را رصد و ارزیابی کند.وی تصریح کرد: تمامی فرمانداران و 
دستگاه های اجرایی آموزش و پرورش را در رفع مشکالت مدارس به ویژه 
تامین سیستم سرمایشی مدارس، نصب تهویه مناسب و حفظ تجهیزات کمک 
کنند.به گزارش ایرنا، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان با اشــاره به نقش واکسیناسیون در حفظ سالمت دانش آموزان و 
جلوگیری از گســترش ویروس کرونا، توصیه کرد: خانواده ها نســبت به 
واکسیناسیون فرزندان خود از طریق مراکز واکسیناسیون تجمیعی برای حفظ 

سالمتی آن ها اقدام کنند.

با اتکا بر توان نیروهای متخصص داخلی؛
واحد ۲ نیروگاه گازی خلیج فارس وارد شبکه برق کشور شد

  گروه خبر// تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه گازی خلیج فارس 
با اتکا بر نیروهای متخصص داخلی با کسب سریعترین رکورد زمانی 
پایان پذیرفت  واحد یاد شــده در ماه مبارک رمضان با عنایت الهی 
وارد شــبکه برق کشــور گردید.به گزارش خبرنگار دریا؛  تعمیرات 
اساسی واحد 2 نیروگاه گازی خلیج فارس توسط نیروهای پیمانکار 
داخلی و بومی و با نظارت نیروهای توانمند و متخصص نیروگاه گازی 
خلیج فارس در کوتاه ترین زمان نســبت به ســنوات قبل و با کیفیت 
بســیار باال انجام گردید. درطول انجام تعمیرات اساسی اقداماتی در 
بخش های مختلف از جمله تعویض پره های ثابت و متحرک، بازدید 
پره های کمپرسور، بازدید و تعویض قطعات محفظه احتراق، بازدید و 
تعویض قطعات ژنراتور و تجهیزات کمکی انجام و با توجه به کارکرد 
باالی برخی از قطعات و نیاز به بازســازی با سرعت عمل و چاالکی 
پیمانکار مربوطه قطعات در اســرع وقت بازسازی و در واحد نصب 
گردید. چوپانی، سرپرست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس اظهار 
نمود که با توجه به منحصر به فردبودن این نوع توربین در کشور و عدم 
دسترسی به سازندگان و متخصصان خارجی بدلیل وجود تحریم ها، 
استفاده از پیمانکاران و نیروهای متخصص داخلی و بومی و همچنین 
دســتیابی به کیفیت باالی قطعات از اهداف این شرکت بوده و کوتاه 
نمودن زمان انجام تعمیرات اساسی با افزایش توان تخصصی نیروگاه 
متناسب با دانش و تکنولوژی روز دنیا، افزایش تولید و کاهش هزینه ها، 
ایجاد انگیزه و خلق ایده های نو در چشــم انداز و برنامه سال جاری 

این شرکت می باشد.

خبر

خبری
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 درحالیکه در ســال های اخیر زمانی که گالیه و انتقاد می شــد که 
چرا جوانان ســهمی از اشــتغال صنایع و بنگاه های اقتصادی اســتان 
ندارنــد و به همین دلیــل نیز هرمزگان در بیکاری رتبه اول کشــور را 
هم به خود اختصاص داده اســت، صنایع اعالم می کردند که نیروهای 
ماهر  موردنیازشان در استان تامین نشده است وبه همین دلیل مجبورند 
نیروهای شان را از خارج استان تامین کنند وبه همین دلیل دهها هزار نفر در 
این سال ها از استان های مختلف استان وارد هرمزگان شدند و از آن طرف 
جوانان هرمزگان بیکار بودند وباالجبار به سمت مشاغل کاذب و... رفته و 
برچسب قاچاقچی وسوخت بر و.... خوردند و تعداد زیادی از آنها در این 
مسیر هم جان شان را از دست دادند و خانواده هایی داغدار شدند و زنانی 
بیوه و بچه هایی بدون سایه پدر بر سر بزرگ شدندوآسیب های اجتماعی 
و فرهنگی زیادی را بدنبال داشــت. اما متاسفانه مسئوالن استان بجای 
ریشه یابی و آسیب شناسی در این حوزه واشتغال زایی برای هرمزگان، فقط 
برچســب بر آنها زدند و اقدامی برای اشتغال شان انجام ندادند. اداره کل 
آموزش فنی وحرفه ای در استان هیچگاه مدیریت بومی را تجربه نکرده و 
کسانی هم که سکان مدیریت آنرا در دست گرفته اند، چندان دغدغه تربیت 
و آموزش نیروهای ماهر را نداشته و به همین دلیل جوانان بومی چندانی 
برای صنایع، بنگاه های اقتصادی و... در استان تربیت نشده اند وبه همین 
دلیل نرخ بیکاری اســتان نه تنها کاهش نیافت که همیشه در صدر قرار 
گرفت و اگر جوانان مهارت های فنی و حرفه ای می دیدند و مشــغول 
به کار می شدند، آنگاه برچسب هم نمی خوردند و نیازی به ورود نیروی 
انسانی از سایر مناطق کشور هم نبود که این ورود نیرو باعث گرانی مسکن 
و... نیز در استان شد که هرمزگان گران ترین استان کشور هم لقب گرفت 
و همچنان کمبود شدید مســکن در هرمزگان و گرانی خانه و اجاره را 
شاهدیم و بومی ها به راحتی نمی توانند حتی خانه را رهن واجاره کنند که 
متاسفانه در این بخش ها هیچکدام از دولت ها چاره اندیشی نکردند. صنایع 
نیز برای احداث مسکن نیروهای شان دغدغه ای نداشتند و فشار گرانی 
مسکن بر دوش مردم استان قرار گرفت. تا سال های دور مرکز آموزش 
فنی وحرفه ای ویژه بانوان در بندرعباس داشتیم که تعطیل شد ویک مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای آقایان در حال حاضر در بندرعباس فعال است 
که در استان های دیگر در هر شهر چند مرکز فنی و حرفه ای فعالیت دارد. 
از آن طرف برای آشــنایی و ترغیب جوانان به آموزش فنی وحرفه ای 
توسط این نهاد اقدامی صورت نگرفت و مصداق این موضوع این است که 
نه تنها جوانان محالت و مناطق مختلف، حتی جوانان محله نخل ناخدای 
بندرعباس که این مرکز دولتــی در آن فعالیت دارد، با این مرکز چندان 
آشنایی نداشته و آموزش ندیده اند و بیشترشان به مشاغل کاذب اشتغال 
دارند. موضوع دیگر واگذاری بیشتر رشته های آموزش فنی و حرفه ای 
به مراکز و بخش خصوصی اســت که باعث شده است برخی از جوانان 
عالقمند نتوانند از آموزش های رایگان بهره مند شوند و توان پرداخت 
هزینه ها را نداشته واز آموزش های مهارتی موردعالقه شان بازماندند. 
انتظار می رود با سپردن مدیریت اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان 
به نیروی بومی متخصص و متعهد، تحول وانقالبی در مهارت آموزی در 
استان در دولت مردمی آیت ا... رئیسی اتفاق بیفتد واز استاندار نیز انتظار 

می رود این خواسته بحق هرمزگانی ها را محقق نمایند.
    علی زارعی

سرمقاله
آموزش های مهارتی در قعر

  گروه خبر // نماینده مردم بندرعباس طی تذکری از 
رئیس بنیاد مستضعفان خواست تا با نظارت بیشتری 
اجازه حضور مدیران مسئله دار و مورد حمایت حسین 

فریدون ها را در زیرمجموعه خود ندهد. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛  احمد مرادی در نشســت علنی 
مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی گفت: خبرهایی از 
انتصاب یکی از مدیران پرحاشــیه دولت روحانی به عنوان 
مدیرعامل هتل های هلدینگ پارسیان که بخش اعظمی از 

سهام آن متعلق به بنیاد مستضعفان است، شنیده می شود.

  نماینده مردم بندرعباس ،قشــم، ابوموســی، حاجی آباد 
و خمیــر در مجلس یازدهم افــزود: این فرد در دولت قبل 
مدیرعامل منطقه آزاد قشم و سپس دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد کشور بود و دارای پرونده قضایی تخلفات مالی بوده و 
نام وی در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به عنوان 
تضییع کننده اموال بیت المال در مناطق آزاد قشم وجود دارد.
  وی خطاب به فتاح رئیس بنیاد مســتضعفان اظهار کرد: از 
شــما به عنوان یک نیروی انقالبی و ارزشی انتظار بیشتری 
برای نظارت بر انتصابات می رفت، نظارت بر فساد اقتصادی 

وظیفه تمامی نهادهای انقالبی است، در دولت حسن روحانی 
تخلفات سنگین مالی و سوءمدیریت ها در منطقه آزاد قشم 

به ثبت رسیده و به راحتی قابل استعالم است.
  مرادی تاکید کرد: شما در انتصابات خود با توجه به مجموعه 
حساسی که در آن حضور دارید، دقت کرده و اجازه ندهید 
مدیران مسئله دار و مورد حمایت حسین فریدون ها در این 
مجموعه ها قرار گیرند، زیرا انقالب اســالمی و کشورمان 
حاصل خون هزاران شهید است و تاب و توان دیدن مدیران 

فاسد را در ادارات ندارد.

» احمد مرادی« در تذکر شفاهی خطاب به رئیس بنیاد مستضفعان:

نظارت بیشتری بر روی انتصابات در مجموعه خود داشته باشید

پشت پرده سیاست 

 
 

اشــاره به این که امروز دوران جنگ روایت هاست، تصریح کرد:»اصحاب رسانه 
نقش موثری در روایت دقیق، صریح، ســریع و امیدآفرین از رویدادهای مختلف 
دارند و بدون رسانه های حرفه ای، منصف و متعهد امکان هماوردی با دشمنان در 
عرصه جنگ روایت ها وجود ندارد.« سید ابراهیم رئیسی نقش رسانه ها در افزایش 
و اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی را قابل توجه دانست و گفت:» البته 
این به معنی آن نیســت که رسانه ها نباید دولت را نقد کنند، چرا که انتقاد آنان و 
انتقال دیدگاه ها، نظــرات و انتقادهای مردم به دولت می تواند کمک بزرگی برای 
حل مشــکالت کشور باشد.رسانه ها با رویکرد امیدآفرینی پل ارتباطی دولت و 

مردم باشند.«
بخشی از وجوه مسدودی تا چند روز دیگر در حساب ایران

ایرنا: میزان منابع ارزی که با اجرای موافقت نامه اخیر آزادســازی خواهد شد 7 
میلیارد دالر برآورد شــده است. در حالی که در یک هفته اخیر خبرهای ضد و 
نقیض و غیر رسمی زیادی در باره آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در خارج 
از کشــور شنیده می شد، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
سرانجام این خبرها را تایید کرد و گفت: این خبر درست است و به زودی بخشی 
از منابع ایران آزاد می شود. این تایید در حالی است که خطیب زاده ابتدا در نشست 
خبری خود از این موضوع و از سفر وزیرخارجه عمان به تهران اظهار بی اطالعی 
کرد اما دقایقی بعد از نشست، در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تایید آزادسازی 
بخشــی از پول های بلوکه شده ایران از ســفر هیئتی عالی رتبه در این زمینه تا 
پایــان هفته به تهران نیز خبر داد .  با این حال هنوز خبر موثقی در باره مقدار و 
 مبدا این پول ها منتشر نشده است هرچند برخی رسانه ها و فعاالن رسانه ای از 
کره جنوبی و به مقدار 7میلیارد دالر به عنوان مبدا و میزان این پول یاد می کنند 
اما منابع مطلع خراســان انتقال پول از کره را تایید نکردند و مبدا پول را از دیگر 
کشــورها اعالم کردند. با این حال  شبکه الجزیره در صفحه توئیتر خود به نقل 
از یک مقام ایرانی، بدون ذکر نام وی نوشــت کــه به زودی یک مقام عالی رتبه 
منطقه ای برای آماده سازی روند آزادی 7 میلیارد دالر از دارایی های ارزی بلوکه 
شده ایران، وارد تهران خواهد شــد. این مقام ایرانی افزود: »به احتمال زیاد این 
مبلغ نزد بانک مرکزی عمان به ودیعه گذاشــته شود و این مسئله می تواند به رفع 
تدریجی تحریم بانکی ایران کمک کند.«ایرنا نوشت:بر اساس توافق صورت گرفته 
با برخی کشورهای طرف قرارداد ایران، چارچوب الزم برای رفع مسدودی بخش 
قابل توجهی از منابع ارزی مسدودشده کشور، مشخص شده و مورد توافق قرار 
گرفته است.بر اساس این چارچوب توافق شده، وجوه مسدودی باید در یک بازه 
زمانی مشخص طی چند هفته، در حساب های ایران وصول شود.چارچوب این 
مسیر برای رفع مســدودی منابع ارزی، مشابه چارچوب توافق شده با انگلیس 
اســت که در آن قالب رقمــی حدود 47۰ میلیون یورو در حســاب های ایران 
وصول شــد.میزان منابع ارزی که با اجرای موافقت نامه اخیر آزادسازی خواهد 
شد، 7 میلیارد دالر برآورد شــده است.این 7 میلیارد دالر به حساب های ایران 
واریز می شــود که نشانه هایی از باز شــدن تدریجی محدودیت های بانکی علیه 
 ایران اســت به نحوی که حتی پس از برجام نیز چنین نقل و انتقال بانکی سابقه

 نداشته است.

قاب همدلی در دیداری رمضانی
همنشینی کم ســابقه سیدمحمود دعایی و حسین شــریعتمداری در دو سوی 
رئیس جمهور با واکنش فعاالن سیاســی و رسانه ای مواجه شد. رئیسی گفت: 
انتقاد رســانه ها به دولت می تواند کمک بزرگی در حل مشــکالت مردم کند. 
شــامگاه یک شنبه اصحاب رسانه،مهمان ضیافت افطاری رئیس جمهور بودند. 
ضیافتی  که حضور چهره های مختلف سیاسی از منتهی الیه جریان های راست 
و چپ کشــور،  رنگ و بوی متفاوتی به آن داده بود و البته مورد توجه رسانه 
ها و کاربران فضای مجــازی قرار گرفت . به عنوان نمونه با این که معموال در 
جلسات رسمی، صندلی های سمت چپ و راست رئیس جمهور متعلق به مدیران 
ارشــد دولت همچون رئیس دفتر و وزیران است، در دیدار اخیر رئیس جمهور 
با اصحاب رســانه، دو چهره کهنه کار مطبوعاتی، یعنی آقایان محمود دعایی و 
حســین شریعتمداری در کنار رئیسی نشستند. حضور شریعتمداری نیز در نوع 
خود قابل توجه بود چرا که مدیر مسئول کیهان در سال های گذشته هیچ وقت 
دعوت روســای جمهور وقت برای شرکت در ضیافت افطار اصحاب رسانه را 
نمی پذیرفت و در این جلسات شرکت نمی کرد. موضوعی که البته  از دید حاضران 
جلسه نیز پنهان نماند و برخی از آن ها با اشاره به این موضوع، حضور همزمان 
دعایی و شریعتمداری در دو سوی رئیس جمهور را نماد سرمایه سیاسی باالی 
رئیســی و اعتماد همه جریان های سیاسی به او دانستند.   فارغ از قاب همدلی 
در دیدار رمضانی رئیس جمهور با اصحاب رسانه؛  واگویه هایی که کمی بعد از 
این دیدار توســط برخی از  مسئوالن حاضر در جلسه در رسانه ها منتشر شد، 
حاکــی از  این بود که  این دیدار بدون رودربایســتی معمول و کامال صریح و 
درعین حال صمیمی برگزار شده است. در این میان محمدقوچانی روزنامه نگار 
شناخته شــده اصالح طلب از جمله افرادی بود که در افطار اصحاب رسانه با 
رئیس جمهور دعوت شده بود. او با انتشار عکس هایی از این جلسه در صفحه 
شخصی خود در شبکه اینستاگرام، روایتی از این دیدار ارائه   و  ابراز امیدواری 
کرد رئیسی با سرمایه سیاسی مطلوبی که دارد دست کم در سه مسئله »اصالح 
نظام انتخاباتی«، »تحقق سیاست خارجی مستقل« و »غلبه بر شکاف های رو 
به تزاید اجتماعی« توفیق پیدا کند.  مدیر مسئول روزنامه شرق نیز پس از این 
دیدار،اظهار کرد:»یکی از نقاط مثبت دولت ســیزدهم توجه به نظرات رسانه ها 
و شــکایت نکردن از آن هاســت. من ندیدم که دولت از رسانه ها شکایت کند. 
اگر هم نقدی بوده ســعی شده اســت با گفت وگو و تعامل حل شود.« از دیگر 
چهره های حاضر دراین جلســه اخوان مدیر مســئول جدیــد روزنامه جوان 
بود. او درباره این دیدار صمیمانه با رئیســی گفت :» طیف های مختلف به طور 
متوازن به جلسه با رئیس جمهور دعوت شــده  بودند. آقای رئیسی همگان را 
مورد تفقد خوبی قرار داد و این قرابِت یک مدیر عالی رتبه کشــور با اصحاب 
رسانه خصوصًا در مقایسه با روندی که در دولت گذشته داشتیم شایسته تقدیر 
و تحسین اســت. حتی برخی مدیران رسانه ها که از اصالح طلبان هم بودند در 
فرصتی که از نزدیک فراهم شــد، به صورت دِرگوشی با رئیس جمهور صحبت 
کردند و این مســئله در دولت قبل اصاًل مطرح نبود.« رئیس جمهور نیز در این 
دیدار پس از شــنیدن نقطه نظرات اصحاب رسانه،  در بخشی از سخنان خود با 

خطیب زاده: نمی دانیم به توافق می رسیم یا نمی رسیم
اما دومین نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه در سال جدید همچنان بر مدار 
مذاکرات هســته ای ایران چرخید و او در پاســخ به سواالت خبرنگاران آخرین 
وضعیت گفت وگوها برای احیای برجام را تشــریح کرد . در ادامه نکات مهم این 
نشست خبری را می خوانید .*در پاسخ به سؤالی مبنی بر نامه نمایندگان مجلس 
به رئیس جمهور درباره مذاکرات وین و این که در متن نهایی شده شروط نمایندگان 
رعایت نشــده است: صدای نمایندگان ملت طی مذاکرات ۱۱ ماه گذشته همواره 
شنیده شده است. متنی نهایی نشده که درباره آن صحبت کنیم.  البته روشن است 
که با راهبری شورای عالی امنیت ملی و اجرای وزارت خارجه، خطوط قرمزی که 
مشخص شده طابق النعل بالنعل تا به امروز رعایت شده است و اگر مواردی هنوز 
به نتیجه نرسیده دلیل اصلی آن است که طرف مقابل پاسخی را که ما در چارچوبی 
تعیین کرده ایم، نداده است. اگر قرار بود خطوط قرمز را رد کنیم توافق چندین ماه 
قبل به دست می آمد.* ما هنوز به نقطه ای نرسیدیم که طرف آمریکایی نشان دهد 
اراده قطعی برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام و قطعنامه 223۱ دارد. متاسفانه 
آمریکا انــرژی و وقت همه را مصروف این کرده که اجزا و عناصری از فشــار 
حداکثری را که مخالفان اولیه توافق هسته ای در این فشارها اعمال کردند ، حفظ 
کند. آن چه برای ما حائز اهمیت اســت انتفاع اقتصادی و انتفاع قطعی مردم ایران 
از رفع تحریم هاست.* نمی دانیم آیا به توافق می رسیم یا نمی رسیم. چون آمریکا 
هنوز اراده الزم را برای رسیدن به توافق نشان نداده است. متعهدیم که به یک توافق 
خوب برســیم و اگر برسیم حتما فردا عازم وین خواهیم بود.* برجام زنده اما در 
اتاق اورژانس و احیاست و نمی دانیم چه سرنوشتی برای آن متصور است. این که 
برجام یا مذاکرات به خارج از چارچوب های برجامی بینجامد بارها جواب آن داده 
شده و اگر قرار بود درباره منطقه و دیگر موضوعات مذاکره کنیم، مذاکرات این قدر 

با دقت جلو نمی رفت.
تازه های مطبوعات

جوان-این روزنامه نوشــت: آن گونه که منابع مطلــع و برخی مدیران بانک ها 
می گویند اسامی اعالم شده فعال خرده بدهکاران هستند تا بدهکاران بزرگ بترسند 

یا سرعقل بیایند و بدهی خود را تسویه کنند!
جمهوری اسالمی - این روزنامه نوشت : دولتمردان ما می گویند  که ما معیشت مردم 
را به مذاکرات »گره« نمی زنیم و مشکالت اقتصادی را در داخل حل می کنیم.این 
فشار و سختی که مردم بر اثر افزایش قیمت ها تحمل می کنند را مسئوالن نمی توانند 
احســاس کنند. آن ها با حقوق  و امکاناتی که در اختیار دارند در هر شــرایطی 
می توانند بی مشــکل زندگی کنند بدون آن که بفهمند مردم با چه دشــواری هایی 
مواجه اند. شعارهای مربوط به گره زدن و گره نزدن نیز از همین نََفسی بر می آید 

که از جای گرمی در می آید!
کیهان-این روزنامه نوشــت: نکتــه جالب درباره تحوالت پاکســتان و اوکراین، 
سلبریتی بودن رهبران آن هاســت. در اوکراین یک دلقِک سینما به قدرت رسیده 
و در پاکستان)عمران خان( یک کریکت باز در قدرت بود. یکی به شدت متمایل به 
رژیم صهیونیستی و غرب و آن دیگری نه حتی ضد غربی که صرفا ضد صهیونیستی.

  گروه خبر // وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت 
تونل زیر دریا بین جمهوری اسامی و کشور قطر 

امکان سنجی می شود. 
  رستم قاسمی در اعالم جمع بندی سفر 2 روزه وزیر 
حمل و نقل و ارتباطات قطر به ایران اظهار داشت: هم 
اکنون کمیته مشترکی بین ایران و قطر تشکیل شده تا 
ساخت تونل زیر دریا بین 2 کشور امکان سنجی شود 
و پس از آن در خصوص نهایی شدن این طرح تصمیم 
گیری خواهد شــد.وی با اشاره به سفر 2 روزه وزیر 
حمل و نقل و ارتباطات کشور به جزیره کیش اظهار 
داشت: در این ســفر بحث های مختلفی در رابطه با 
استفاده از ظرفیت های کیش و استان های ساحلی در 
پشتیبانی ایران از جام جهانی، ترددهای هوایی دریایی 
و تامیــن نیازمندی های قطر در بخش مواد غذایی با 
طرفین قطری صورت گرفت که در نتیجه آن 6 سند 

همکاری به امضا رسید.

  قاسمی گفت: بر این اساس توافقنامه ای بین وزیر راه 
و شهرســازی و وزیر حمل و نقل و ارتباطات دولت 
قطر به امضا رســید که نقشه راه حضور ایران در جام 
جهانی 2۰22 اســت و مقرر شد بالفاصله پس از ماه 
رمضان وزیر قطری به همراه مدیران ارشد آن کشور 
در برگزاری این رویداد مجددا به تهران ســفر کنند.
وی افزود: عمده محور توافقات انجام شده در بخش 
حمل و نقل هوایی مانند اتصال نواحی پروازی باالی 
کشورهای قطر و ایران )FIR(، توسعه پروازهای بین 2 
کشور، توسعه حمل و نقل دریایی، حضور پروازهای 
خارجــی از طریق ایــران در قطر بــود که می تواند 
نقش موثری در فضای عمومی به ویژه دیپلماســی 
کشور تاثیر داشته باشد.دوشنبه 22 فروردین ۱4۰۱ 
جمهوری اسالمی ایران و دولت قطر در راستای توسعه 
همکاری ها در حوزه حمل و نقل هوایی و جام جهانی 
6 سند و توافقنامه امضا کردند؛ این اسناد شامل سند 

فارسی توافق نامه امضا شده در سفر رییس جمهوری 
اســالمی ایران به قطر، سه سند توسعه همکاری های 
مشــترک بین ایران و قطر در حوزه های حمل و نقل 
هوایی و یک ســند همکاری حمل و نقل دریایی، و 
صورتجلسه مفاد همکاری های مشترک در پشتیبانی 

از جام جهانی قطر است.
  وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسالمی و وزیر حمل 
و نقل و ارتباطات قطر امضاکنندگان ســند فارسی و 
صورتجلســه همکاری های مشترک در پشتیبانی از 
جام جهانی بودند و ســه سند همکاری حمل و نقل 
هوایی توسط رییس ســازمان هواپیمایی 2 کشور و 
سند همکاری در خصوص همکاری های حمل و نقل 
دریایی نیز توسط روسای سازمان های بنادر 2 کشور 

به امضا رسید.
  جزیره کیش از روز یکشنبه 2۱ فروردین ماه میزبان 
وزیران راه 2 کشور ایران و قطر بود و مذاکرات مربوط 

به امضای این توافقنامه ها در یک جلسه نهایی شد و 
در خصوص همکاری های مناطق آزاد مذاکراتی نیز 
انجام شده که در سفرهای آتی مسووالن قطر به ایران 

امضا خواهد شد.
  ایــن ســفر در پی دســتور ویژه آیت اهلل  رئیســی  
رییس جمهور کشــورمان برای بهره گیری از ظرفیت 
گردشگری جام جهانی قطر و همچنین پیگیری دیدار 
وزیر راه و شهر سازی کشورمان با وزیر حمل و نقل و 
ارتباطات دولت قطر در جریان سفر آیت اهلل رئیسی به 

کشور قطر برنامه ریزی شده بود.
  به گزارش ایرنا، وزیر حمل و نقل و ارتباطات دولت 
قطر و وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسالمی و هیات 
همراه آنان از طرح درحال احداث پایانه مســافری 
جدید فــرودگاه بین المللی جزیــره کیش، بندرگاه 
مسافری و تجاری، استادیوم فوتبال و استخر دهکده 

المپیک بازدید کردند.

وزیر راه و شهرسازی: 

ساخت تونل زیر دریا بین ایران و قطر امکان سنجی می شود

همشــهری- این روزنامه با اشــاره به افزایش 9 درصدی قیمت دالر  در ۵۰ روز 
گذشــته، به نقل از سعید مجتهدی ، دبیر کل کانون صرافان نوشت :  نرخ های بازار 
متشــکل ارزی با قیمت های سال گذشته تفاوتی نداشته است، بنابراین با توجه به 
افزایــش فروش و قیمت نفت که در ارزآوری تأثیر مثبتی دارد، نرخ دالر در بازار 

متشکل ارزی در کانال 24 تا 2۵هزار تومان باقی خواهد ماند. 
دنیای اقتصاد- این روزنامه نوشــت :  خط تولید ابربدهکاران بانکی، ریشــه های 
اقتصادی دارد و مادامی که این ریشه شناسایی نشود، این خط تولید برقرار خواهد 
بود. نخســت این که نرخ سود واقعی منفی، برای ابربدهکاران شرایطی را به وجود 
می آورد که دریافت تسهیالت و عدم بازپرداخت آن، یک مزیت ویژه ایجاد می کند. 
نکته دیگر این که ابزارهای اعتبارســنجی برای رتبه بندی مشتریان وجود ندارد و 
ریسک عدم بازپرداخت مشتریان مشخص نشده است. همچنین سازوکار مشخصی 
برای خروج این مطالبات از ترازنامه بانک ها درنظر گرفته نشده است. نکته کلیدی 
این که مادامی که بی ثباتی و نبودشفافیت در فضای اقتصاد کالن وجود داشته باشد، 

همواره فضا برای رشد مطالبات بانکی فراهم است. 
انعکاس

اعتماد آنالین مدعی شد: در ادامه واکنش ها به ادعای آزار مهاجرین افغان در ایران 
عده ای در هرات به سرکنسولگری ایران حمله کردند و عالوه بر آتش زدن الستیک 

در مقابل سرکنسولگری، دوربین های امنیتی را شکستند.
حمله کنندگان موفق به ورود به سرکنسولگری نشدند.

آخرین نیوز نوشت:  یکی از ســامانه های اینترنتی،  صحنه هــای انقالبی فیلم »از 
کرخه تا راین« ســاخته ابراهیم حاتمی کیا را سانسور و حذف کرده است. این اقدام 
شک برانگیز، سانسور سکانســی درباره ارتحال و تشییع امام خمینی)ره( است که 
صحنه هایی بســیار تأثیرگذار در فیلم شــکل می گیرد، این سکانس چند دقیقه ای 
به صورت کامل حذف شده است و دلیل خاصی هم برای این سانســور اعالم نشده 
است. نسخه اصلی »از کرخه تا راین« 93 دقیقه است اما نسخه ای که در این سایت 

بارگذاری شده، 88 دقیقه است.
بولتن نیوز نوشــت: در جلســه هفتادم دادگاه حمید نوری در کشور سوئد، پیامک 
تبریک نوروز رئیس جمهور ســابق که به صورت ســامانه ای برای همه شماره 
تلفن های همراه فعال ایرانی ارســال شده و در حافظه تلفن همراه نوری هم وجود 
داشــته به عنوان یکی از مستندات وکالی منافقین در این پرونده علیه نوری مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته است.نوری همه این مدت دو سال و چند ماه گذشته را 
در ســلول انفرادی به سر برده و از حقوق اولیه یک متهم، مثل حق برخورداری از 
چشم پزشک برای رسیدگی به وضعیت چشمان ضعیفش یا امکان تماس ابتدایی با 

خانواده محروم بوده است. 
همشهری آنالین نوشت: حجت االسالم دوالبی عضو مجلس خبرگان گفت: در برخی 
از برنامه های تبلیغاتی صدا و سیما متاسفانه از زنان و دختران بزک کرده برای تبلیغ 
کاال اســتفاده می شود در حالی که جایگاه زن باالتر از آن است که وسیله ای برای 

سودجویی تجار و صاحبان کاال باشد.

    

   گروه خبــر // نماینده ولی فقیه در هرمزگان، با اشــاره به 
چالش های بافت فرسوده، گفت: حل مسائل حقوقی ساماندهی 

بافت فرسوده بندرعباس پیگیری شود.
   به گزارش خبرنگار دریا، حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده در 
دیدار با مدیرکل راه و شهرســازی که در دفتر امام جمعه بندرعباس 
برگزار شــد، با اشاره به وجود خط لوله گاز در ۱۵۰ هکتار از اراضی 
شهر بندرعباس، اظهار کرد: باید مکاتبات الزم با وزارت نفت و شرکت 

گاز استان هرمزگان برای جابجایی این خط انتقال انجام شود.
  وی، چالش های بین دستگاهی را یکی از دل نگرانی های خود دانست 
و عنوان کرد: گاهی اوقات عدم هماهنگی بین دستگاهی باعث می شود 
که انجام امور مردم با چالش روبرو شــود که امیدوارم برای هم افزایی 

ظرفیت های دستگاهی برنامه ریزی الزم انجام شود.

  حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده، با اشاره به لزوم تلفیق مدرنیته 
و سنت در حوزه ساختمان، خاطرنشان کرد: با این عمل می توان، هم 
فرهنگ های ســنتی را به نســل های آینده انتقال داد و هم از مدرنیته 
برای ایجاد ساختمان استفاده کرد که باید در دستور کار سازمان نظام 
مهندسی باشد. یعنی طراحی و احداث ساختمان ها باید دارای پیوست 

فرهنگی باشند.
  وی، بخش مسکن را پیشران و مادر دانست و بیان کرد: توسعه بخش 
مسکن، دیگر بخش های زیرساختی و اقتصادی را برای تحقق توسعه 

پایدار سوق خواهد داد که نباید از آن غافل شد.
  نماینــده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، حوزه های راه و ســدهای 
آبخیزداری را 2 موضوع بسیار مهم در بشاگرد دانست و  تشریح کرد: 
بشاگرد شهری پرباران اما تشــنه است؛ چراکه آب های باران به دریا 

می ریزد که می توان با احداث ســدهای آبخیزداری بخشی از اقتصاد 
مردم محلی را متحول کرد.

  حجت االســالم والمســلمین عبادی زاده، با بیان این نکته که برای 
محرومیت زدایی در بشــاگر، نباید به توزیع بسته های معیشتی اکتفا 
کرد، اظهار داشــت: اگر بن بست بشاگرد در حوزه راه رفع شود و به 
استان های کرمان، سیستان و دریا ارتباط داشته باشد، بشاگرد می تواند 

از فقر و محرومیت رهایی پیدا  کند.
  وی، بافت های فرســوده را یکــی از چالش های اصلی بندرعباس 
دانســت و عنوان کرد: اقدامات الزم برای حل مســائل و مشکالت 
حقوقی برای ساماندهی بافت های فرســوده انجام شود و در این راه 

می توان از الگوهای موفق سایر شهرها مانند مشهد بهره  برداری کرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان خواستار شد

حل مسائل حقوقی ساماندهی بافت فرسوده بندرعباس پیگیری شود
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لیست تقاضا
»این دهان بستم، دهانی باز شد«
تا که آسفالت از بهای گاز شد
از بهای آب و برق و نان و این...

...ترنت و گوشت و نخود هم همچنین
من نمی دانم فرائض چیست و
لذت ترک لذائذ چیست و

در بساطم لقمه نانی چو نیست
من ندانم لقمه االسرار چیست

مغز من هنگ است از عجز و نیاز
من کجا و سیر عرفان در نماز!
لذت شب زنده داری؟ بی خیال
رازهای روزه داری؟ بی خیال

من سحرگاهان نه در سجاده ام
توی راهم، عازمم، در جاده ام

ذکر من این است ای رب کریم
همسرم افطار می خواهد هلیم

المعاش له کسی بشنفته است؟
المعاد له؛ پیمبر گفته است

پس مرا اول تو یک کم پول ده
بعد گیر طاعت مقبول ده

ناگهان از حق بیامد این ندا
»این جهان کوه است و فعل تو صدا«

هر که پولی دارد، از ما دارد او
آنچه را برداشت که می کارد او
تو کی از ما خواستی پول و پله

من که می گویم به هر سائل »بله«
ما بسی بیچاره قارون کرده ایم
»ما بسی بی توشه را پرورده ایم«

»سوزن ما دوخت هرجا هرچه دوخت«
پر نموده ایم کلی کارت سوخت

»ما به سیل و موج فرمان می دهیم«
این بخواهی این، نشد آن می دهیم

هیچ از لیست تقاضایت مکاه
بند کفشت را تو نیز از ما بخواه

مصرع های داخل گیومه از پروین اعتصامی
 و موالنا است 

 علی اکبر مدرس زاده
*****

حضوری با ض ضابون
باالخره و پس از وقفه ای طوالنی، مدارس کشور 

باز شدند. برای نسلی که بعد از یک جمعه 
خشک و خالی تحمل شنبه را ندارد، نمی شود 

مصیبتی را بدتر از این متصور شد. 
ضمن آرزوی صبر خیلی زیاد برای شما 

دانش آموزان عزیز، توجه تان را به چند نکته 
مهم و کاربردی جلب می کنم:

1. اون گوشی تلفن همراه را لولو برد.
 از االن همه آموزش ها حضوری و داشتن

 تلفن همراه در مدرسه ممنوع است.
2. برعکس دو سال گذشته اتفاقاً حاال 
دست معلم و ناظم به شما می رسد. 

لذا ادب را رعایت کرده و در مواقع حساس
 در دید مستقیم اشخاص ذکر شده 

قرار نگیرید.
3. روش های نوظهور و پیشرفته تقلب 
را بگذارید در کوزه و زنگ های تفریح 

آبش را بخورید. دود از کنده بلند می شود، 
ایضاً از چشم های منعطف، دستان فرز، 

هوش محیطی و زبان بدن.
4. فکر نمی کردم کارمان به اینجا برسد؛

 ولی باید بدانید در مدرسه چیزی به اسم 
یخچال وجود ندارد، 
خصوصاً وسط کالس.

۵. وقتی در کالس معلم شما را به پای تخته فرا 
می خواند، امکان قطعی اینترنت،

 خالی شدن باتری و آمدن ناگهانی 
خاله مهری اینا وجود ندارد.

6. کالس اول و دومی ها بدانند، چیزی داریم
 به اسم صف، همون قطاربازی خودمان، 
اینجوری پشت سر هم می روید داخل.

7. پوشیدن شلوار و کفش الزامی است، 
حتی شما دوست عزیزی که بابات

 توی انجمن اولیائه! 
 افشار جابری

طنز

  مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها// 
توسعه  راستای  در  گفت:  بوشهر  استاندار 
روابط اقتصادی، تجاری و مسافری بوشهر و 
قطر، سفیر قطر در ایران پس از ماه مبارک 

رمضان به بوشهر سفر خواهد کرد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ احمد محمدی زاده 
در حاشیه نشست با چند تن از مدیران قطری  
باتأکید بر تقویت روابط بوشــهر با قطر اظهار 
کــرد: با توجه به ظرفیت هــای مهم بندری و 
گمرکی استان بوشهر، گسترش روابط اقتصادی 
و تجاری بوشــهر با قطر مورد توجه ویژه قرار 
گرفته است.وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت 
فرودگاه های بین المللی عسلویه و بوشهر برای 

حمل مسافر در راستای برگزاری جام جهانی 
فوتبال 2۰22، توسعه و گسترش حمل مسافر، 
کاال و بار از بوشهر به قطر در اولویت قرار دارد.
استاندار بوشهر بیان کرد: در این زمینه مقرر شد 
سفیر قطر در ایران، بعد از ماه مبارک رمضان در 
سفر به بوشهر، ظرفیت های بندری، تجاری و 
فرودگاهی این استان را مورد بازدید و بررسی 

قرار دهد.

  محمــدی زاده از راه اندازی خط کشــتیرانی 
مسافری بین بندر بوشــهر و بنادر کشور قطر 
خبر داد و گفت: مقرر شد یک خط کشتیرانی 
مسافری بین بندر بوشــهر به بنادر قطر ایجاد 
شود.وی گفت: جام جهانی 2۰22 قطر فرصت 
مهمی برای تقویت گســترش روابط تجاری و 
حمل و نقل دریایی از بنادر اســتان بوشهر با 
بنادر کشور قطر است و در این راستا در نشست 

تخصصی با معاون وزیر راه و شهرســازی و 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران و 
رئیس اداره بنادر کشور قطر راهکارهای الزم 
برای توسعه روابط اقتصادی، تجاری و حمل و 

نقل دریایی ارائه شد.
  استاندار بوشهر تسهیل صادرات از بنادر استان 
از جمله بندر دیر به قطر را مورد تأکید قرار داد 
و بیان کرد: در این نشســت مقرر شد اقدامات 

دوجانبه در راستای توسعه صادرات و حمل و 
نقل دریایی مورد توجه قرار گرفته شود.

  محمــدی زاده از صــادرات محصــوالت 
کشــاورزی و میوه  و تره بار از بندر دیر به بندر 
الرویس قطر خبــر داد و تصریح کرد: با توجه 
به برگزاری مســابقات فوتبــال جام جهانی 
2۰22 قطر صادرات از اســتان بوشهر به قطر 
افزایش می یابد.وی با بیان اینکه استان بوشهر 

از دیرباز با کشــورهای حاشیه خلیج فارس از 
جمله قطر مراوده فرهنگی، اقتصادی و تجاری 
داشته است اظهار داشــت: تجار، بازرگانان و 
ساحل نشینان استان بوشهر ارتباطات دیرینه با 
مردم کشــورهای حوزه خلیج فارس از جمله 
کشور دوست و همســایه قطر داشته اند و این 

تعامالت ادامه دارد.
  اســتاندار بوشهر، صادرات 8۰ هزار راس دام 
از استان به قطر را از دیگر مصوبات نشست با 
مســووالن قطری دانست و افزود: رئیس اداره 
بنادر قطر بر گسترش روابط تجاری، اقتصادی 
و حمل مسافر از بنادر استان بوشهر با توجه به 

ظرفیت های مهم این استان تأکید کرد.

استاندار بوشهر خبر داد

راه اندازی خط کشتیرانی بوشهر-قطر

  حسن سیاوی سرویس استان ها// عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسامی از پیشنهاد تشکیل 
کمیســیون مشــترک گرد و غبار بین ایران، عراق و 

عربستان خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ ســیدکریم حسینی در خصوص 
وضعیت اخیر گرد و غبار در کشور، اظهار کرد: مطالبه ای که 
در روزهای اخیر داشتیم این بوده است که اگر این شرایط به 
فصل تابستان و نبود بارندگی برسد، قطعا وضعیت گرد و غبار 

تشدید خواهد شد.وی با اشاره به نقش کانون های خارجی در 
وقوع گرد و غبار اخیر در کشور گفت: پیشنهادی داده بودیم و 
بر آن تاکید شد که کمیسیون مشترکی بین کشورهای عربستان 

و عراق که منشاء ریزگردها هستند تشکیل و فعال شود.
  نماینده اهواز در مجلس شــورای اسالمی افزود: پیشنهاد 
شد که از سازمان های بین المللی از جمله WHO نیز در این 
خصوص کمک گرفته شود تا جایگاه این کمیسیون تقویت 
شود زیرا با تشدید پدیده ریزگردها، قطعا سالمت مردم مورد 

تهدید است.
  حسینی با اشــاره به انجام مکاتبه با وزارت امور خارجه 
دربــاره رســیدگی به وضعیــت کانون های گــرد و غبار 
خارجی، بیان کــرد: اخیرا مکاتبــات و تذکراتی دادیم که 
باعث شد معاونت پارلمانی ریاست جمهوری مکاتبه ای در 
ایــن خصوص با وزارتخانه های مرتبط بــه ویژه با وزارت 
خارجه داشته باشد تا تمهیدات الزم اندیشیده شود و احیانا 

پیشنهادهای جایگزین در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد

پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک گردوغبار بین ایران، عراق و عربستان

  حسن سیاوی سرویس استان ها// معاون 
سیاســی و اجتماعی استانداری خوزستان با 
تاکید بر اینکه باید آب شرب سالم در اختیار 
مردم قرار گیرد، گفت: مدیری که ســامت 
مردم برای وی مهم نیســت، نباید ادامه کار 

دهد زیرا سامت مردم خط قرمز ما است.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ رضا نجاتی در نشست 
کمیته آب و فاضالب و بیمــاری روده ای )التور(  
اظهار کرد: ما می خواهیم آب شرب سالم در اختیار 
مردم قرار گیــرد. وی با تاکید بر ضرورت کنترل 
بهداشت افزود: بهداشت بر درمان اولویت دارد. اگر 
بتوانیم موضوعات بهداشــتی را کنترل و مدیریت 

کنیم، نیازی به درمان نخواهد بود.
  معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان 
با اشاره به وضعیت آب پشت سدها گفت: در سال 
جاری وضعیت آب در پشت سدها نگران کننده تر 
شده است و این موضوع کار ما را سخت تر می کند.
وی افزود: در آب و فاضالب تالش هایی صورت 
گرفته اما تعامالت اندکی در شهرســتان ها وجود 
دارد، تیم های ناظر باید به صورت جدی تر کار را 

دنبال کنند.
  نجاتی گفت: فرمانداران و بخشــداران جلسات 
شورای سالمت را ادامه دهند و گزارش های الزم 
را دریافــت کنند. تیم هایی نیز برای نظارت تعیین 

شود و گزارش های الزم را دریافت کنند.
وی با اشــاره به وضعیت آبی در استان خوزستان 
گفت: کشت شــلتوک کامال ممنوع شد و ما روی 
آب شرب متمرکز شده ایم، بنابراین باید آب شرب 
سالم و بهداشتی در اختیار مردم قرار گیرد.وی در 
رابطه کلرزنی در برخی شهرستان ها گفت: برخی 
از شهرســتان ها میزان کلرزنی پایینی دارند و  آب 
و فاضالب باید پیگیری های الزم را انجام دهد و 

تکلیف این شهرستان ها مشخص شود.
  معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان با 
اشاره به فعالیت ضعیف مدیران آب و فاضالب در 
برخی از روستاها و شهرهای استان افزود: مدیری 

که سالمت مردم برای وی مهم نیست، نباید ادامه 
کار دهد زیرا سالمت مردم خط قرمز ما است.

  نجاتی پیرامون وضعیت ابتــال به بیماری وبا و 
التور در چندســال اخیر گفت: با مدیریت خوبی 
که صورت گرفت در چند ســال اخیر بیماری وبا 
و التور نداشــتیم.وی افزود: روستاها در رابطه با 
سالمت آبی بیشتر مورد تعرض هستند زیرا شبکه 
آبی در آن ها طوالنی است، دهیاران و بخشداران 
افزون بر شــورای سالمت جلسه خاص پیرامون 

مسائل بهداشتی برگزار کنند.
  معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان 
گفت: از مقدار آبی که پشــت ســدها است باید 
مراقبت کنیم، هیچ دستگاهی به تنهایی نمی تواند 

این کار را انجام دهد و همه پای کار باشند.
  وی با تأکید بر ضرورت فعالیت فرهنگی جهت 
اســتفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف آب بیان 
کرد: صدا و سیما فرهنگ سازی الزم را در زمینه 
صرفه جویــی در آب انجام دهد. دانشــگاه علوم 
پزشــکی و اداره آب و فاضالب نیز جلساتی با 
یکدیگر داشته باشــند تا به صورت تخصصی تر 

اطالعات میان این دو دستگاه تبادل شود.
  نجاتی گفت: فرمانداران در رابطه با بهداشت آب 
شرب مردم  نظارت کافی را داشته باشند و مواردی 

که مدنظر است را به استان انتقال دهند.
گفتنی اســت، در این نشســت مواردی همچون 
وضعیت آب و فاضالب اســتان خوزستان، تعداد 
روســتاها و شهرهای تحت پوشش آبفا و مناطق 
فاقد لوله کشی، وضعیت الیروبی و آهک پاشی در 
شهر و روستا، وضعیت کلرزنی در مناطق شهری، 
مطلوبیت آب، وضعیت و تعداد آزمایشــگاه های 

کنترل کیفیت در استان و ... بررسی شد.
  الزم به ذکر است، در بحث مطلوبیت کلرسنجی 
شهرستان های کارون، اهواز غرب و شرق، باوی، 
هندیجان و ماهشهر با وضعیت قرمز نیازمند مداخله 

فوری هستند.

معاون استاندار خوزستان:

مدیری که سالمت مردم برایش مهم نیست
 نباید ادامه کار دهد

  علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها // 
استاندار یزد ضمن قدرددانی از اقدامات خوب 
صورت گرفته از سوی قرارگاه محرومیت زدائی، 
اظهار کرد: مشــکات دو حــوزه آب و راه، به 
صورت محسوس در مناطق مختلف استان قابل 
مشاهده است که جهت سامان آنها رایزنی برای 
اقدامات نتیجه بخشی در این دو حوزه در حال 

انجام است.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ مهران فاطمی در نشست 
مشــترک با »محمد همت« مشــاور رئیس مرکز 
بررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری در امور 
آب و محیط زیســت که به منظور بررسی مسائل 
مربوط به آب رسانی به روستاهای استان برگزار شد، 

با قدردانی از اقدامات انجام شــده و در حال انجام 
از سوی قرارگاه محرومیت زدایی، گفت: متاسفانه در 
ســال های گذشته شاهد اقدامات اثرگذار در حوزه 
هزینه کــرده بودجه های این چنینی نبوده ایم ولی با 
ورود قرارگاه محرومیت زدایی، شاهد تحول در آن 
هستیم.وی با اشاره به سفر اخیر وزیر نیرو به استان 
یزد، خاطرنشان کرد: ایشان در جریان این سفر قول 
تحت پوشــش قرار دادن همه روستاهای استان از 
آب آشــامیدنی را دادند که پیگیریهای الزم در این 

خصوص در حال انجام است.
  اســتاندار ادامه داد: متاسفانه کیفیت آب آشامیدنی 
اســتان در برخی از مناطق به شدت پایین است به 
طــوری که در برخی از مناطــق EC آب به حدود 

3۵۰۰ می رسد.
  فاطمــی در بخش دیگری از ســخنانش به انجام 
سفرهای شهرستانی و احصای مسائل و مشکالت 
مردم در خالل این ســفرها اشــاره کــرد و افزود: 
مشکالت دو حوزه آب و راه، به صورت محسوس 
در مناطق مختلف اســتان قابل مشــاهده بوده و 
رایزنی های الزم جهت سامان اقدامات نتیجه بخش 

در این دو حوزه در حال انجام است.
  اســتاندار در پایان خاطرنشــان کرد: قرارگیری 
بودجه هــای محرومیت زدایی در اختیــار قرارگاه 
ســازندگی، باعث شده اقدامات بســیار خوبی در 

راستای نیل به این هدف انجام شود.

    

  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //رییس اداره 
امور عشایر استان یزد گفت: فصل کوچ درون و برون 
استانی عشــایر این استان در شهرستان های ابرکوه، 
خاتم و مروســت به مناطق ییاقی استان های یزد، 

کرمان و فارس آغاز شد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ جواد شمس بابیان اینکه اسکان 
عشــایر در مناطق ییالقی تا اواسط مهرماه ادامه دارد اظهار 
کرد: کوچ درون اســتانی عشایر به شیوه سنتی و کوچ برون 
اســتانی عمدتًا ماشینی انجام و تا اوایل اردیبهشت ماه ادامه 
دارد.وی با اشاره به اتمام زمان اسکان کوچ عشایر در مناطق 
قشــالقی افزود:  تمهیدات الزم برای تامین امنیت جانی و 
مالی عشایر با همکاری دستگاه هایی چون نیروی انتظامی و 

هالل احمر استان اندیشیده شده است.
  شمس یادآور شد: با استقرار کامل عشایر در مناطق ییالقی 
روند خدمات رســانی از جمله تامین آب، خوراک، مرمت 

ایلراه ها، خدمات درمانی و ســایر مایحتاج و نیازهای آنها 
نیز آغاز می شود.

  رییس اداره امور عشایر یزد ادامه داد: برای حرکت و کوچ 
عشایر تمهیدات الزم اندیشیده شده  است و زیرساخت های 
الزم از جملــه تیغ زنی ایل راه های عشــایری در برخی 
مسیرها انجام شده است و این برنامه ادامه دارد. وی یادآور 
شــد: هزار و 2۰۰  کیلومتر ایل راه ها در حد فاصل مناطق 
ییالقی و قشالقی استان های یزد، فارس و کرمان وجود دارد 

که مورد استفاده عشایر یزد است.
  عشــایر استان یزد با در اختیار داشتن 2۵۰ هزار رأس دام 
سبک، ســاالنه حدود هزار و 4۰۰ تن انواع فرآورده های 
دامی و لبنی شــامل ۵۰۰ تن شیر ، 4۰۰ تن گوشت قرمز، 
7۰ تن پشــم و بیش از 4۰۰ تن دیگر فرآورده لبنی و دامی 
)2۵ درصد تولید استان یزد( و  3۰۰ متر مربع فرش و گلیم 
و سایر بافتنی ها) 2۰ درصد صنایع دستی (، تولید می کنند.

هم اکنون هزارو 423 خانوار در قالب چهار هزار و 846 نفر 
در مناطق عشــایری سه شهرستان ابرکوه، خاتم و مروست 
زندگی می کنند که عمدتا از ایالت عرب خمسه، بختیاری 
و طوایف مســتقلی چون قرائی، توتکی، آربز، شکاری و... 

هستند.

  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان یزد گفت: اعطای تسهیات ســرمایه در گردش از سوی بانک ها تنها با 

استعام الکترونیکی امکان پذیر خواهد بود.
  به گــزارش خبرنگار دریا؛ محمدرضــا علمداریزدی در این بــاره گفت: به منظور 
شفاف ســازی و جلوگیری از انحراف، اعطای تسهیالت ســرمایه در گردش از سوی 
بانک ها از ابتدای اردیبهشت تنها با استعالم الکترونیکی اجرایی خواهد شد.وی با بیان این 
که تفاهم نامه های الزم با بانک ها منعقد شده است، افزود: تاکنون هفت بانک در استان با 
اتصال به وب سرویس مربوطه و فراهم کردن زیرساخت های الزم، اجرای این طرح را 

آغاز کرده اند که 382 استعالم الکترونیکی نیز توسط بانک ها  انجام شده است.
  علمداریزدی گفت: اجرای این طرح، مربوط به اعطای تســهیالت به گروه های کاالیی 
لــوازم یدکی و قطعات خودرو، مواد پتروشــیمی، لوازم خانگی، مقاطع فلزی و مصالح 
ساختمانی خواهد بود.رئیس سازمان صمت استان افزود: با انجام این اقدامات، استان یزد 
یکی از استان های پیشرو در اجرای این طرح در کشور است و امروز نیز دومین نشست 

تبیین و آگاه سازی بانک های استان در زمینه اجرای این طرح برگزار شد.
  علمدار یزدی ادامه داد: در این نشست همه بانک های استان موظف شدند تا ظرف یک 

هفته شرایط را برای استعالم الکترونیکی تسهیالت فراهم کنند.

اعطای تسهیالت سرمایه در گردش تنها با استعالم الکترونیکی در یزد

آغاز کوچ عشایر استان یزد به مناطق ییاقی

طرح :  بیتا  هوشنگی

استاندار یزد:

آب و راه، دو مشکل محسوس مناطق مختلف استان یزد است

  حسن سیاوی ســرویس اســتان ها //مدیرغله و خدمات بازرگانی 
خوزستان از شروع خرید تضمینی کلزا و گندم در این استان خبر داد.

  به گزارش خبرنگار دریا، امید جهان نژادیان با اعالم شــروع برداشت و خرید 
تضمینی 2 محصول راهبردی کشــاورزی در خوزســتان افزود:اداره کل غله و 
خدمــات بازرگانی به صورت شــبانه روزی در 2 بخش واردات غله از طریق 
بندر امام خمینی)ره( و خرید تضمینی گندم و کلزا در سراسر استان عمل می کند.
وی با بیان اینکه استان خوزستان بیش از ۱۰ سال است  در تولید گندم به عنوان 
بزرگترین تولید کننده نقش مهمی در امنیت غذایی کشور ایفا می کند افزود:پارسال 
برای نخســتین بار توانست رتبه نخست تولید بیش از ۱۰۰ هزار تن دانه روغنی 

کلزا و ۱.2 میلیون تن خرید گندم تضمینی در کشور را به خود اختصاص دهد.

  جهان نژادیان افزود: امسال حدود  ۵72 هزار هکتار از مزارع استان زیر سطح 
کشت گندم و کلزا قرار گرفته است که از این میزان ۵2۵ هزار هکتار مربوط به 
محصول گندم و مابقی برای کاشت کلزا اختصاص یافته که با احتساب شرایط آب 
و هوایی پیش بینی می شود میزان قابل مالحظه ای از حاصل دسترنج کشاورزان 

خوزستانی بصورت خرید تضمینی در اختیار دولت و مردم قرار گیرد.
  پیش بینی شده امسال 6۵هزار تن کلزا و ۱.2میلیون تن گندم به صورت تضمینی 
از کشاورزان خریداری شود. برداشت کلزا از 2۱ فروردین ماه در استان خوزستان 
شروع شده و برداشت گندم در 2 روز آینده در مناطق جنوبی و گرمسیری استان 
آغاز می شود.غله و تعاون روستایی ۱۵7 مرکز خرید گندم و کلزا در خوزستان 

تعیین کرده اند.

آغاز خرید تضمینی گندم و کلزا در خوزستان

بیکاری

گرانی سیمان
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فرهنگ وهنر

سرپرست معاونت سیاسی استانداری هرمزگان:
جلوگیری از موازی کاری در انجام امور فرهنگی ضروری است

  ســرویس فرهنگی // سرپرســت معاوت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان گفت: هماهنگی و هم افزایی دستگاه های اجرایی دخیل 
در امور فرهنگی و جلوگیری از موازی کاری برای انجام کارهای فرهنگی 
ضروری اســت و اداره کل اوقاف و امور خیریه در این زمینه باید بیش از 
پیش ورود کند. احسان کامرانی در دیدار مدیر کل و معاونان اداره کل اوقاف 
و امور خیریه هرمزگان با تبریک فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان، 
اظهار داشت: اداره کل اوقاف و امور خیریه ظرفیت های بسیاری دارد که با 
استفاده از این ظرفیت ها می توان کارهای بزرگی در بخش مختلف به ویژه 
در امور فرهنگی انجام داد.وی تاکید کرد: مسووالن و متولیان فرهنگی باید 
درسایه تعامل و همکاری و یک برنامه مشخص، امور محوله را به ویژه در 
پرکردن اوقات فراغت نسل جوان و خانواده ها به پیش ببرند.این مقام مسوول 
با تاکید بر ترویج فرهنگ حسنه وقف در جامعه،گفت: اداره کل اوقاف وامور 
خیریه نقش بسزایی در تحقق نیت واقفان با مدیریت موقوفات دارد و مردم 
هرمزگان در زمینه وقف کارنامه درخشانی دارند و بخش مهمی از موقوفات 
خود را در راستای ترویج امور دینی به ویژه عزاداری سید و ساالر  شهیدان 
وقف کرده اند.کامرانی خاطرنشــان کرد: با توجــه به نیاز های روز جامعه 
فرهنگ سازی برای گسترش فرهنگ حسنه وقف در زمینه های مختلف از 
جمله امور آموزشی به ویژه ساخت و تجهیز مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی 
و همچنین کمک به افراد بی بضاعت جامعه بیش از پیش ضروری است.وی 
اظهار داشــت: اهل بیت )ع( نیز به انجام وقف اهتمام ویژه ای داشته اند و با 
تبلیغات گسترده انجام شده، امروز شاهد وقف های بسیاری هستیم که این امر 
می تواند در ترویج فرهنگ وقف تأثیری بسیاری داشته باشد.وی تصریح کرد: 
در زمینه سازماندهی موقوفات در هرمزگان کارهای خوبی صورت پذیرفته 
و تــداوم این مهم در کنار اقدامات تحولی خوبی که در اوقاف وامور خیریه 
استان در حال انجام است ،ضروری می باشد.به گزارش ایرنا؛ کامرانی در این 
نشست بر استمرار اقدامات اداره کل اوقاف وامور خیریه هرمزگان در زمینه 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی که منجر به ایجاد 

ظرفیت های جدید اشتغال و تولید می شود، تاکید کرد.

آموزش 1۲39 نفر در حوزه گردشگری هرمزگان 
 سرویس فرهنگی// مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان از آموزش ۱239 نفر در حوزه گردشــگری اســتان خبر داد. به 
گزارش خبرنگار دریا، ســهراب بناوند بابیان این مطلب گفت: »طی سال 
گذشــته، 2۰ دوره آموزش گردشگری توسط مؤسسات گردشگری جهاد 
دانشــگاهی هرمزگان، الماس آبی جنوب، آشپزی گلبرگ شیرین و مشق 
آفرینش برگزارشده که ۱239 نفر در این دوره ها شرکت کرده اند.« مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان ادامه داد: »دوره های 
برگزارشده شامل: طبیعت گردی، راهنمای فرهنگی، مدیر فنی، توانمندسازی و 
بلد محلی، روانشناسی رفتار با گردشگر، تکنیک حرفه ای مدیرعامل و مدیران 
دفاتر خدمات مســافرتی، کارگاه آموزشی امنیتی ویژه فعالین گردشگری، 
مدیریت عمومی تأسیسات گردشــگری، آشنایی با گردشگری مسئوالنه، 
آشپزی و نحوه طراحی بسته سفر و کارآفرینی در گردشگری کم شتاب بوده 
است.« او تأکید کرد: »هدف از برگزاری دوره های آموزش گردشگری، ارتقاء 

سطح مهارت منابع انسانی شاغل در صنعت گردشگری استان است.«

برگزاری جشن »کله گنجشکی ها« در بندرعباس 
  سرویس فرهنگی // سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری بندرعباس از برگزاری جشــن »کله گنجشکی ها« ویژه روزه 
اولی ها همزمان با میالد امام حسن مجتبی)ع( در بندرعباس خبر داد. رسول 
جهانداری، سرپرست ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
بندرعباس، در نشســتی خبری، اظهار کرد: بسیار خرسندم که 3 ماه است 
توفیق خدمتگــزاری در عرصه فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی به مردم 
بندرعباس را یافته ام و در همین مدت برای نخســتین بار یادواره شهدای 
شهرداری اســتان مزین به نام »شهید خورگویی« را برگزار کردیم. برنامه 
تجلیل از پیشکسوتان مجموعه شهرداری، تجلیل از تمامی بانوان مجموعه 
شهرداری در روز میالد حضرت زهرا، از جمله فعالیت های صورت گرفته 
اســت.وی افزود: از این پس در هر بازی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس 
یک شهید دفاع مقدس هرمزگانی به عنوان یار دوازدهم تیم معرفی می شود. 
صندوق خیریه ای نیز مزین به نــام حضرت زهرا)س( راه اندازی کردیم و 
در نظــر داریم تا پایان ماه مبارک رمضان مبلغــی را برای آزادی حداقل 
یک زندانی جرایم غیر عمد استان جمع آوری کنیم. تیم فوتبال شهرداری 
بندرعباس نیز 2۰۰ میلیون ریال به این صندوق اهدا کرده است.جهانداری  
ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید آوینی و بیان خاطره ای از شهید 
ابراهیم هادی، بیان کرد: در این ماه مبارک برنامه های ورزشــی ما به نام 
شهید ابراهیم هادی مزین شده است.سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری بندرعباس از برگزاری جشنواره گلدسته های نور 
در مســاجد شهر بندرعباس خبر داد و افزود: در این جشنواره مساجد از 
فعالیت های فرهنگی، ورزشی، قرآنی و خود کلیپی تهیه خواهند کرد و در 
نهایت به بهترین کلیپ ها جوایزی اهدا خواهد شد.جهانداری عنوان کرد: 
انعقاد تفاهم نامه با ستاد دیه استان در راستای تولید محتوا و ساخت کلید 
و مستند و فرهنگ سازی و کمک به آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد، 
برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از معلولیت سالمندی، برگزاری کارگاه 
تغذیه در روز سالمت، برپایی ایستگاه سالمت دندانپزشکی در فرهنگسرای 
دوراهی ایسنی، برگزاری ویژه برنامه »مهمانی از مردم، میزبانی از شهدا« 
در گلزار شهدا به همراه جزءخوانی قرآن کریم و برپایی سفره های افطاری 
ســاده، از جمله فعالیت های این ســازمان در ماه مبارک رمضان است.به 
گزارش ایکنا ، وی بیان کرد: برگزاری جشــن کله گنجشکی ها برای روزه 
اولی ها همزمان با میالد امام حسن مجتبی)ع(، برگزاری جشنواره فرهنگی 
- ورزشــی جام رمضان شامل مســابقات مختلف ورزشی در رشته های 
مختلف، برگزاری فســتیوال ورزش های رزمی، جام فوتسال بانوان ویژه 
ماه رمضان، برگزاری چهاردهمین المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری به نام 
شــهید هادی در ۱2 رشته، از دیگر برنامه های این سازمان در ماه مبارک 

رمضان است.

ساخت 3 سریال تلویزیونی با موضوع فرماندهان شهید ارتش
 سرویس فرهنگی // سرپرست معاونت امور استان های صدا و سیما 
از تولید سه سریال با محوریت فرماندهان شهید ارتش خبر داد.صدا و 
سیما در چند ســال اخیر عزِم خود را برای پرداختن به قهرمانان مّلی، 
جزم کرده است. در این میان مراکز استانی رسانه مّلی تالش های بسیاری 
کردند تا پرتره ســازی و معرفی قهرمانان مّلی در فضای نمایشی کشور 
رونق پیدا کند. در این راســتا می توان به پخش سریال شهید شهریاری 
اشــاره کرد که در مرکز اســتانی تبریز ساخته شد. همچنین این روزها 
»رازهای ناتمام« روایت کننده داســتان زندگی شهید باهنر در کرمان به 
تولید رسیده و روزهای آماده سازی را برای پخش از شبکه های سراسری 
صدا و سیما می گذراند. در میاِن معرفی قهرمانان، »سنجرخان« را برای 
آنتن سیما دارد که در صداوســیمای مرکز کردستان تولید می شود. در 
این میان سریال هایی را برای شهیدان کاظمی و خرازی و دیگر شهدا و 
قهرمانان در تدارک است.  در آستانه گرامیداشت روز ارتش، محمدمهدی 
رحمتی سرپرســت معاونت امور استان های صدا و سیما به ساخت سه 
ســریال با محوریت فرماندهان شهید ارتش اشاره کرد.  او گفت: تولید 
سریال هایی درباره شهیدان سرلشــکر ولی اهلل فالحی، سرلشکر شهید 
حســن آبشناسان و سرلشکر سیدمسعود منفرد نیاکی را از اولویت های 
تولید در مراکز اســتان های صداوسیما دانست. همه تالش معاونت این 
است که شهدای شاخص ارتش به خوبی به مردم معرفی شوند. سرپرست 
معاونت امور استان های صداوسیما این اظهارات را در جلسه ای با معاون 
فرهنگی و روابط عمومی ارتش و فرماندهان ارشد ارتش که در رسانه 

مّلی برگزار شد، مطرح کرد.  

خبر

  ســرویس فرهنگی // به دنبال موافقت عربستان 
با برگــزاری عمومی حج تمتع و حضور بیش از یک 
میلیون زائر، معاون ســازمان حج و زیارت اولویت 
سفر حج را با افرادی دانست که در گذشته برای حج 

1۳۹۹ ثبت نام کرده  و هزینه آن را پرداخته اند. 
  اکبــر رضاییـ  معاون حج و عمره در ســازمان حج و 
زیارت ـ  درباره مالک اعزام زائران به حج ۱4۰۱، گفت: 
از میان بیش از 74 هزار زائری که در سال 99 ثبت نام و 
هزینه سفر خود را واریز کرده اند، اولویت با آن هایی است 
ثبت نام خود را کامل کرده باشند.او اظهار کرد: طبق اخبار 

و اطالعات دریافتی، از سهمیه یک میلیون نفری که برای 
حج آینده تعیین شده است، ۱۵۰ هزار نفر از داخل و 8۵۰ 
هزار نفر از خارج عربستان در مناسک حج تمتع حضور 

خواهند داشت.
  ســیدصادق حسینی ـ  رییس ســازمان حج و زیارت 

ـ نیز ســه شــرط پذیرش حجاج را زیر 6۵ سال بودن، 
واکسیناســیون با واکســن های مجاز اعالم شده از سوی 

عربستان و گواهی آزمایش منفی کرونا اعالم کرد.
  او افزود: درحال پیگیری هســتیم تا دعوتنامه حج را 
هرچه زودتر دریافت کنیم تا وضعیت حج آینده و سهمیه 

حجاج ایرانی برای ادای مناسک حج روشن و یادداشت 
تفاهم فی مابین هم امضاء  شود.

اعتراض به شرط سنی حج و سهمیه بندی عربستان
ـ  نماینده ولی  حجت االسالم  و المسلمین عبدالفتاح نواب 
فقیه در امور حج و زیارتـ  نیز با بیان این که خداوند شرط 

اســتطاعت برای حج را توانایی جسمی و مالی قرار داده 
است، اعالم شرط سنی از سوی عربستان برای ادای واجب 
الهی را تعجب برانگیز دانســت و بیان کرد: با این شرط، 
افراد ســالم زیادی از انجام حج امسال محروم می شوند.
او گفت: اختصاص ســهمیه ۱۵۰ هزار نفری برای زائران 
داخل عربستان و 8۵۰ هزار نفر برای بیش از یک میلیارد 
مســلمان جهان با منطق هر هزار نفر یک نفر سازگاری 
ندارد.نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین از 
همگان درخواست کرد تالش کنند بهترین خدمات را برای 

زائران ایرانی که به حج مشرف می شوند، ارائه کنند.

چه کسانی به حج می روند؟

  ســرویس فرهنگی // ژاله صامتــی، کارن همایونفر و مجید 
اســماعیلی چه عملکردی در فصل سوم مسابقه استعدادیابی 
شبکه ۳ دارند و داوری آن ها چه تفاوتی با رویکرد داوران سابق 

دارد؟
 یکی از پربحث ترین بخش های »عصر جدید«، مسئله داوری داوران 
مسابقه و کیفیت تحلیل های آنان است. پس از بحث های فراوان درباره 
کیفیت و شیوه داوری داوران دو فصل اول، در فصل سوم این مسابقه نیز 
حضور سه چهره جدید ژاله صامتی، کارن همایونفر و مجید اسماعیلی 
به عنوان داور، واکنش های مثبت و منفی فراوانی را به دنبال داشته است. 
اکنون داوران جدید »عصر جدید 3« چگونه اســتعدادها را قضاوت 

می کنند و چه تفاوت هایی با داوران سابق این مسابقه دارند؟
  امین حیایی

از همــان ابتدای »عصر جدید« طولی نکشــید که امین حیایی موفق 
شــد با طنازی هایش، همراهی  با شرکت کنندگان و قضاوت منصفانه 
و حتی مهربانانه اش محبوب ترین داور مســابقه نزد مخاطبان و حتی 
شرکت کنندگان باشد. حیایی در ابتدای فصل سوم اعالم کرد که قصد 
دارد نســبت به قبل سخت گیرتر شود اما او در فصل سوم نیز همچنان 
بیشتر نقاط قوت اجراها را در نظر می گیرد، در قضاوت جانب انصاف را 
رعایت می کند و بیشتر رای سفید می دهد. این داور در فصل اول و دوم 
مسابقه حضور داشته و اجراهای مختلفی در زمینه های گوناگون دیده 
است، بنابراین در مقایسه با سه داور دیگر، در مواجهه با اجراها کمتر 

غافلگیر و شگفت زده می شود و واکنش متفاوت تری دارد.
  ژاله صامتی

دیگر داور مهربان فصل سوم »عصر جدید« ژاله صامتی است. این داور 
معموال اظهارنظرهایی کلی دربــاره اجراها دارد و چندان به جزئیات 
اجرای استعدادها نمی پردازد. گاهی به همین که اجرایی به دلش نشسته 
و نظر او را جلب کرده بســنده می کند و دلیل رای خود را کوتاه اعالم 
می کند. صامتی در مقایسه با رویا نونهالی عملکرد کامال متفاوتی دارد 
و اصال به اندازه نونهالی سخت گیر نیست. کودکان و شرکت کنندگانی 
که همراه عضوی از خانواده شان برای اجرا روی صحنه می آیند، مورد 
توجه ویژه او هســتند. ژاله صامتی در مواجهه با اجراها احساساتی و 
هنگام اجراهای پرریسک و خطرناک هم نگران و مضطرب می شود. 
او معموال اولین داوری است که رای خود را اعالم و بیشتر چراغ سفید 

را روشن می کند.
  کارن همایونفر

کارن همایونفر در مقایســه بــا امین حیایی، ژالــه صامتی و مجید 
اسماعیلی قضاوت سخت گیرانه تری درباره اجراها دارد اما در مقایسه 
با آریا عظیمی نژاد، مهربان تر و خوش بین تر است. همایونفر برخالف 
عظیمی نژاد ســعی می کند با ادبیات محبت آمیز نظر منفی اش را اعالم 

کند و مانند او صریح نیســت. هرچند که در مسابقه از کارن همایونفر 
به عنوان داور سخت گیر مســابقه یاد می شود، اما به طور کلی او نیز 
به جنبه های مثبت کار اســتعدادها توجه می کند و حتی گاهی ترجیح 
می دهد با وجود ایرادهایی که بــه یک اجرا دارد، به دلیل نقاط قوت 
آن در نهایت رای خود را سفید اعالم کند. او در برنامه »هشتگ عصر 
جدید« با اشاره به احساساتی شدن داوران در فصل قبل گفت ترکیب 

جدید تصمیم دارند بیشتر به خود اجراها بپردازند.
  مجید اسماعیلی

مجید اسماعیلی به عنوان جایگزین سیدبشیر حسینی عملکردی مشابه 
او دارد. اســماعیلی معموال به حواشی اجراها می پردازد و توضیحات 
مفصلی درباره اجرای شرکت کنندگان و دلیل سفید یا قرمز شدن رای 
خود می دهــد. او نیز مانند امین حیایی و کارن همایونفر، رای داوران 
دیگــر را در نظر می گیرد و بعد رای مثبت یا منفی را انتخاب می کند. 
به عنوان مثال اگر شرکت کننده ای دو یا سه چراغ قرمز داشته باشد، به 
دلیل وجود حتی یک نکته مثبت در اجرایش، به او رای مثبت می دهد. 
به طور کلی در فصل ســوم بارها پیش آمده که رای داوران دو به دو 
مساوی شده و تماشاچیان حاضر در سالن رای سوم را تعیین کرده اند، 
در حالی که این اتفــاق در فصول قبل کمتر رخ می داد و غیر از امین 
حیایی، سه داور دیگر بدون توجه به آرای یکدیگر نظر خود را اعالم 

می کردند.

  کشف استعداد از میان تماشاچیان؟!
قسمت یازدهم مسابقه »عصر جدید« که یک شنبه شب پخش شد با 
یک اتفاق عجیب و حاشیه ای همراه بود. احسان علیخانی با اشاره به 
این که تعداد زیادی از ویدئوهای ارسالی مربوط به استعداد خوانندگی 
بوده، خطاب به تماشاچیان پرسید چه کسانی تصور می کنند که استعداد 
خوانندگی دارند؟ سپس یکی از تماشاگران حاضر در سالن را انتخاب 
کرد تا برای نمایش استعداد خود روی صحنه بیاید. سپس قطعه »نفرین« 
که علیخانی اعالم کرد به صورت تنظیم شده موجود است، پخش شد 
و این تماشاچی که در زمینه خوانندگی و نوازندگی نیز تجربه داشت، 
شروع به خواندن کرد. در نهایت قرار بر این شد که داوران هنگام اجرا 
به هومن یارمحمدی رای بدهند و او پس از کسب چهار چراغ سفید در 
فینال قسمت ۱۱ حاضر شد. نکته عجیب این بود که احسان علیخانی 
با زنگ طالیی خود، هومن یارمحمدی را به مرحله بعد فرستاد! طبق 
قوانین مسابقه، شرکت کنندگان باید مراحل ارسال ویدئو، راستی آزمایی، 
پذیرفته شدن و تمرین را طی کنند، بنابراین حضور یارمحمدی در جمع 
شرکت کنندگان و برندگان »عصر جدید« عادالنه نیست. طبق آن چه 
در واکنش های مخاطبان دیده می شود نیز بسیاری از کاربران انتخاب 
این فرد را اتفاقی ندانسته   و آن را اتفاقی از پیش تعیین شده برای باال 
رفتن جذابیت مسابقه  و به کنار زدن برخی حواشی مانند ماجرای دختر 

نابینا دانسته اند./ خراسان

قضاوت مهربانانه داوران جدید »عصر جدید«

  

  سرویس فرهنگی // معاون فرهنگی و مشارکت های مردمی ستاد 
توسعه و بازسازی عتبات عالیات از افتتاح بزرگترین پروژه عمرانی 
جهان اسام بعد از مسجد الحرام به نام صحن حضرت زهرا)س( در 

شهر مقدس نجف اشرف در تیر ماه امسال خبر داد. 
 یوســف افضلی با بیان اینکه صحن حضرت زهــرا )س( در ضلع غربی حرم 
مطهر حضرت علی)علی( در شــهر مقدس نجف اشرف با 22۰ هزار متر مربع 
زیربنا بعد از مســجد الحرام در عربستان، یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی 
در جهان اســالم به  شمار می رود، اظهار داشت: این طرح با هدف توسعه حرم 
مطهر و بهره مندی هر چه بیشــتر زائران به دست متخصصان ایرانی طراحی و 
ساخته شده است و بر اساس پیش بینی های انجام گرفته در صورت ادامه روند 
موجود در 27 تیرماه جاری مصادف با عید غدیر خم افتتاح خواهد شــد. وی 
با بیان اینکه تا پیش از شــیوع بیماری کرونا حدود ۵ هزار نیروی متخصص و 
غیر ایرانی در طراحی و ســاخت مجموعه عتبات مشارکت داشتند، ادامه داد: 
هــم اکنون حدود 3 هزار نیروی متخصص و ماهر ایرانی عهده دار کار طراحی، 
ساخت و ترمیم عتبات عالیات در عراق هستند. معاون فرهنگی و مشارکت های 
مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه در مجموع صحن 
حضرت زهرا )س( به دو بخش زیارتی و غیرزیارتی تقســیم می شود، اظهار 
داشت: بخش زیارتی این مجموعه در چهار طبقه به مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع 
مشتمل بر فضاهای عبادتی و زیارتی است که ۵۰ درصد از مساحت صحن را 
تشکیل می دهد و شامل یک مصلی به همراه خدمات رفاهی از قبیل مهمانسرای 
زائران و سرویس بهداشتی و غذاخوری خادمان حرم است. به گفته افضلی بخش 
غیر زیارتی نیز شامل ساختمان موزه به مساحت ۱6۵۰۰ متر مربع است که به 
منظور نگهداری و نمایش آثــار تاریخی و عتیقه جات موجود در خزینه حرم 
مطهر حضرت علی )ع( اختصــاص دارد،  این بخش نیز در قالب کتابخانه ای 
در پنج طبقه با گنجایش یک میلیون کتاب و مجهز به کارگاه ترمیم نسخ خطی 
است. وی ادامه داد: در این بخش ساختمان اداری به مساحت ۱۰ هزار مترمربع 
و هتل به مساحت ۱۱هزار متر مربع و سه آمفی تئاتر با گنجایش هر یک ۱۰۰ 
نفر در نظر گرفته شده است. یک شبستان سرپوشیده ۱۰۰ هزار متری به منظور 
برگزاری دروس حوزوی و سخنرانی های دینی از دیگر بخش های این صحن 
است. صحن حضرت زهرا )س( با مساحت بیش از 6۱ هزار متر مربع و زیربنای 
22۰ هزار متر مربع بزرگترین پروژه عمرانی جهان اسالم بعد از مسجدالحرام به  
شــمار می رود که در طراحی و ساخت صحن به ویژگی های معماری اسالمی 
توجه شده و در آن تجهیزاتی نظیر پله برقی و آسانسور برای جابجایی زائران در 
طبقات و نیز سیستم های تهویه مطبوع به کار رفته  است. طبقه زیرین پروژه نیز 
به پارکینگ اختصاص داده شده اســت و جهت تأمین آب در این صحن حدود 
4۰ کیلومتر لوله گذاری و برای تأسیسات برقی نیز ۱4۰ کیلومتر کابل کشی اجرا 
شده است. بیش از 7۰ درصد محصوالت و مصالح استفاده شده در اجرای صحن 
حضرت زهرا)س( از ایران تهیه و ارسال شده است و در این پروژه عظیم عمرانی 
هم اکنون مهندسان، هنرمندان معماری و کارگران ایرانی مشغول فعالیت هستند. 

یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی 
جهان اسالم به روی زائران باز می شود

رئیس سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران:

 ۳ درصد از فروش بخش مجازی نمایشگاه کتاب 
برای جبران هزینه ها دریافت می شود

 سرویس فرهنگی // گروهی از باستان شناسان در 
عراق موفق شــدند یک قایق چهارهزارساله را در 

صحرا کشف کنند. 
  گروهی متشکل از باستان شناسان عراقی و آلمانی موفق 
به کشف قایقی شدند که 4۰۰۰ سال پیش در بستر رود 
فرات در نزدیکی شهر باستانی »اوروک«   غرق شده بود 

و آن را در بخش جنوبی عراق کشف کردند. 
  این قایق از برگ و چوب نخل و نی ســاخته شــده و 

سپس بخش بیرونی آن با آسفالت پوشانده شده است. 
کارشناســان دریافتند طول این قایق به 7 متر و عرض 
آن به ۱.4 متر می رسیده اســت. این قایق پس از آن که 
4۰۰۰ سال پیش در رود غرق شد در الیه ای از رسوب 
دفن شده است. بقایای به جای مانده از این قایق با وجود 
این که به دلیل بیرون بودن بخش هایی از آن شــکننده و 
آسیب پذیر است اما در مجموع سالم محسوب می شود. 
اجزای ارگانیک این قایق همچون برگ ها،   چوب و نی 

با گذشت زمان تجزیه شده اند، اما اثرات به جای مانده از 
آن ها بر روی آسفالت همچنان مشخص است. 

امــا یک قایق چطور از میان یک صحرا ســر درآورده 
است؟  شاید امروزه این طور به نظر نرسد اما »اوروک«   
زمانــی بزرگترین ســکونتگاه در جنــوب بین النهرین 
محســوب می شــد. امروزه، بقایای این شهر باستانی را 
می توان در یک کویر مشاهده کرد که چندین کیلومتر با 

رود فرات فاصله دارد.

کشف قایق چهارهزارساله در صحرا

 سرویس فرهنگی // رئیس سی وسومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران درباره چرایی دریافت سه 
درصد از فروش ناشــران، گفت: برگزاری نمایشگاه 
مجازی هزینه های قابل توجهی دارد، طبعا درصدی 
از فروش ناشران برای جبران بخشی از این هزینه ها 
در نظر گرفته شده است. هرچه به روزهای برگزاری 
سی وسومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب نزدیک 
می شویم، نگرانی ناشران از مسائل مطرح شده برای 
شرکت در این نمایشگاه بیشتر می شود. این نمایشگاه 
دو سال به دلیل همه گیری بیماری کرونا و آمار باالی 
مبتایان، به شکل مجازی برگزار شد. با افزایش تعداد 
افرادی که واکســن دریافت کردند و کاهش تعداد 
مبتایان در ایران، قرار است نمایشگاه بین المللی 
کتاب از ۲1 تا ۳1 اردیبهشــت به صورت حضوری و 
مجازی در مصلی تهران برگزار شود. ناشران در این 
دو سال با مشــکات متعددی مواجه بودند، برخی 
از ناشــران به دلیل قیمت باالی کاغذ در بازار آزاد 
و همچنین کمبود دریافت کاغذ دولتی نتوانستند 
عنوان های جدید را چاپ و عناوینی را که الزم بود 
تجدید چاپ کنند. دغدغه ناشران شهرستانی شاید 
بیش از ناشرانی باشد که در تهران فعالیت می کنند، 
زیرا مشکات حمل و نقل، طی مسیر و اسکان برای 
شرکت در نمایشگاه بین المللی، بر مشکات دیگر 
آن ها اضافه شده اســت. وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسامی قوانین جدیدی برای شرکت ناشران در این 
دوره از نمایشگاه بین المللی وضع کرده است. قوانینی 
که موجب نگرانی تعدادی از ناشــران شده است. 
خبرنگار ما درباره برخی از این قوانین گفت وگویی با 
یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد و رئیس سی وسومین نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران انجام داد که در ادامه می خوانید. 
در آیین نامه ثبت نام ناشــران برای شــرکت در 
نمایشگاه بین المللی کتاب یک بند وجود دارد که 
در آن بیان شــده، 3 درصــد از کل مبلغ فروش 
مجازی باید به وزارت فرهنگ و ارشــاد پرداخت 
شــود. آیا در دوره های قبل هم این قانون وجود 
داشــت؟ بــا توجه بــه اینکه در بخــش حضوری 
نمایشــگاه هم فروش ممکن شده اســت، آیا در 
فروش حضوری هــم این درصــد درنظر گرفته 

می شود؟ 
  در دوره های قبل در نمایشگاه حضوری، فروش مجازی 
وجود نداشــت، یعنی در ســی ودومین دوره نمایشگاه 
بین المللی کتاب این ویژگی وجود نداشــت. از این دوره 
فروش مجازی به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اضافه 

شده است. به این دلیل که فروش مجازی در دوره های قبل 
وجود نداشت، درصدی از آن کم نمی شد، اما در این دوره 
با توجه به اینکه برگزاری نمایشــگاه مجازی هزینه های 
قابل توجهی دارد، طبعا درصدی از فروش ناشران هم برای 

جبران بخشی از این هزینه ها در نظر گرفته شده است. 
  ناشــران از قانون جریمه در صورت انصراف از 
شــرکت در نمایشگاه نگران هستند. گفته شده 
ناشــر اگر انصراف بدهد، دو سال از شرکت در 
نمایشگاه محروم خواهندشد. لطفا درباره چرایی 

این تصمیم و اهداف آن توضیح دهید.
 ناشــران باید با مطالعه و برنامه ریــزی دقیق ثبت نام را 
انجام بدهند، زیرا براســاس ثبت نام ناشــران است که 
جانمایی در غرفه ها را انجام می دهیم و نقشــه نمایشگاه 
مشــخص می شــود. بنابراین انصراف یک یا چند ناشر 
می تواند جانمایی و نقشه غرفه ها را تغییر بدهد و زحماتی 
را برای برگزار کنندگان نمایشــگاه و ناشران دیگر ایجاد 
کند، در نتیجه ناشران باید با بررسی دقیق اقدام کنند تا این 

مشکالت برایشان پیش نیاید. 
بعد از برگــزاری ســی ودومین دوره نمایشــگاه 
بین المللی کتاب و همچنین پــس از برگزاری دو 
دوره نمایشگاه مجازی، مسئوالن گفته بودند که 
با کتاب فروشان در این روند همکاری خواهدشد، 
آیــا برای شــرکت کتاب فروشــان در ایــن دوره 
برنامه ای دارید؟ آیا ایده ای در این خصوص، برای 

دوره های بعد دارید؟ 
تصمیم ما این بود که کتاب فروشــان در فضای مجازی 
به نمایشــگاه کتاب تهران اضافه بشوند، در فرصتی میان 
نمایشــگاه مجازی بهمن و نمایشــگاه بین المللی کتاب 
زیرساخت های فنی به صورت کامل برای این کار آماده 
نشــد، اما این اقدامات فنی را ادامه می دهیم تا با سرعت 
بتوانیم کتاب فروشان را هم به فروش مجازی اضافه و از 

حضور آن ها استفاده کنیم. 
آیا با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی، برای 
تعدادی افــرادی که در غرفــه می توانند حضور 
داشته باشــند، قوانینی تعیین کردیــد؟ از گروه 
نشــر چه تعداد از افــراد بایــد در غرفه حضور 

داشته  باشند؟ 
حتمــا قوانین و قوائد بهداشــتی به صــورت جدی در 
نمایشــگاه اعمال خواهدشــد. حتما برای غرفه داران، 
متصدیان و مجریان قواعد سختگیرانه تری اعمال خواهد 
شد تا از حضور افرادی که ممکن است آلوده یا ناقل باشند 
جلوگیری شود. حتما مراجعه کنندگان هم باید حداقل دو 
دوز واکســن را دریافت کرده باشند تا بتوانند در محیط 

نمایشگاهی حضور پیدا کنند. 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی)نوبت دوم(
جمعیت هالل احمر استان هرمزگان درنظر دارد، در راستای تامین معیشت خانواده های آسیب دیده از بحران خشکسالی تعداد   
3500 بســته مواد غذایی متشکل از مواد ذیل )مطابق مشخصات ضمیمه شده در اسناد مناقصه( را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی تهیه نماید. لذا از تامین کنندگان درخواســت می گردد از تاریخ درج آگهی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
جهت ارائه پیشــنهاد قیمت خود اقدام نمایند. مشخصات تکمیلی از قبیل تاریخ دریافت اسناد، تاریخ ارسال پیشنهاد، تاریخ 
بازگشایی پیشنهادها و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه در سامانه مذکور بارگذاری گردیده است.                 شناسه آگهی: 1299834
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حوادث

جهان

  
   

خودم هم نفهمیدم چگونه زندگی ام در یک مدت 
کوتاه از هم پاشید و در حالی به جرم کاهبرداری 
دستگیر شدم که شوهرم نیز بر اثر یک تصادف 
شدید صورتش متاشی شد و من هم همه سرمایه 
و دارایی ام را در یک شرکت شرط بندی از دست 
دادم در حالی که فکر می کردم در زمینه رمزارزها 

سرمایه گذاری کرده ام و...
    زن 38 ســاله که توسط نیروهای کالنتری طبرسی 
شــمالی و به اتهام کالهبرداری دســتگیر شده بود، 
درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفت: در یکی از روســتاهای شهرســتان 
شــیروان به دنیا آمدم. پدرم به شــغل بنایی اشتغال 
داشــت و زندگی آرامی را تجربه می کردیم. 2۰ سال 
قبل »رمضان« به خواستگاری ام آمد و من هم که به 
او عالقه مند بودم، بالفاصله پای ســفره عقد نشستم 
 چــرا که او شــاگرد پدرم بود و شــناخت خوبی از 
خانواده اش داشتیم. اگرچه بعد از آغاز زندگی مشترک 
تا سه سال باردار نشدم و این موضوع همه اطرافیانم را 
نگران کرده بود اما باالخره بعد از درمان های مختلف 
پسرم به دنیا آمد و بعد از آن نیز خداوند سه دختر به من 
هدیه کرد. مدتی بعد از شیروان به مشهد مهاجرت کردیم 
تا وضعیت زندگی مان بهتر شود. خانه ای در حاشیه 
شــهر خریدیم و یک پژوی مدل پایین نیز به صورت 
اقساطی تهیه کردیم. در همین زمان کرونا شیوع پیدا 
کرد و همسرم بیکار شد به همین دلیل من با راهنمایی 
یکی از دوستانم به توزیع »گل زعفران« روی آوردم. 
 در واقع گل های زعفران را بین همســایگان توزیع 
می کردم و آن ها پس از پاک کردن، زعفران ها را به 
من باز می گرداندند. درآمد خوبی داشــتیم و روزگار 
زیبایی را در کنار همســر و فرزندانم سپری می کردم 
اما امسال بر خالف سال های گذشته کشت زعفران کم 
شد و من گل های زیادی را برای توزیع نداشتم. در این 
شرایط بود که روزی رمضان برای دادن زعفران های 
پاک شده به تاجر زعفران سوار موتورسیکلت شد و به 
راه افتاد اما ساعتی بعد از طریق اورژانس بیمارستان 
خبر دادند که صورت همسرم در یک سانحه تصادف 
به شدت سوخته است. هراسان خودم را به بیمارستان 
رساندم اما همسرم در اتاق عمل بود. برای هزینه های 
درمانی به ناچار خانه را زیر قیمت فروختم چرا که پنج 
عمل جراحی زیبایی روی چهره همسرم انجام شد. در 

آن روزها فرزندانم توزیع گل های زعفران را به عهده 
داشــتند ولی یک روز در حالی که من در بیمارستان 
بودم تا از رمضان مراقبت کنم، فرد ناشناسی با ورود 
به منزل سرگل های زعفران را از داخل حیاط سرقت 
کرده بود و ما نتوانستیم دزد زعفران ها را پیدا کنیم چرا 
که آن روز حدود 6۰ نفر بــرای دریافت گل و پس 
دادن زعفران به منزل مان آمده بودند. در این وضعیت 
 پولی را که از تاجر زعفران گرفته بودم خرج کردم و به 
خانــم هایی که برای گرفتن دستمزدشــان نزدم می 
 آمدند، وعده آخر هفته را می دادم در حالی که خودم 
می دانســتم دروغ می گویم و پولــی برای پرداخت 
دســتمزد نداریم. به همین دلیل از ترس طلبکارها و 
در حالی که خانه را فروخته بودم به منزل پدرم رفتم. 
طلبکارها تصور می کردند من فرار کرده ام به همین 
دلیل از من شکایت کردند ولی من که در اندیشه تامین 
پولی برای پرداخت بدهی هایم بودم، به پیشنهاد یکی 
از دوســتانم خودروی پژو و طالهایم را فروختم و 
سپس با باقی مانده پول زعفران ها و همچنین قرض 
گرفتن از اطرافیان در یک شــرکت رمزارز سرمایه 
گذاری کردم تا پول بیشــتری به دست بیاورم. چند 
 ماه اول سود خوبی دریافت کردم به همین دلیل دیگر 
 خانم هــای فامیــل نیز پــول هایشــان را برای 
سرمایه گذاری و دریافت سود بیشتر به من دادند ولی 
خیلی زود فهمیدم که من در یک شرکت شرط بندی 
سرمایه گذاری کرده ام و حاال همه دارایی و پول مردم 
دود شــده است چرا که همه سرمایه را باخته بودم. به 
ناچار ماجرا را برای نزدیکانم بازگو کردم و قرار شد با 
فروش منزل ارثیه پدری رمضان پول طلبکارها را بدهم 
ولی هرکدام از ورثه به نوعی با فروش منزل مخالفت 
می کردند و من نمی توانستم بدهکاری هایم را بپردازم. 
از طرف دیگر به خاطر آن که برای درمان همسرم، پول 
زیادی از بستگانم قرض کرده بودم، حاال دیگر کسی 
حاضر نمی شــد به من اعتماد کند و مبلغی را به من 
قرض بدهد. در این وضعیت با خواهش و التماس یک 
ماه از طلبکارانم مهلت گرفتم ولی باز هم نتوانستم طلب 
آن ها را بپردازم مبالغی از پول های مردم را در بورس 
سرمایه گذاری کرده بودم که االن هیچ ارزشی ندارد و 
من اکنون با بیش از 2۵۰ طلبکار روبه رو شده ام که 

حکم جلب مرا به اتهام کالهبرداری در دست دارند.

زنی با 250 شاکی! 
ســرویس حوادث // جوان ۲1 ساله ای که پدرش 
 را با 10 ضربه چاقو کشــته بود، از خودکشــی در 

کوه های خلج منصرف شد! 
 جوان 2۱ ســاله ای که ، پــدرش را با ضربات متعدد 
چاقو به قتل رساند، درحالی خود را تسلیم قانون کرد 
که قصد داشت در کوه های خلج مشهد خودکشی کند!
ساعت ۱3:۱6، زنگ تلفن پلیس ۱۱۰ به صدا درآمد 
و خبر جنایت وحشــتناکی در خیابــان میثم جنوبی 
گزارش شــد. در پــی دریافت این خبــر، بی درنگ 
گروهــی از نیروهای گشــت به دســتور ســرهنگ 
 علــی عبدی )رئیــس کالنتری میــرزا کوچک خان( 
 عــازم پالک ۱3 شــدند و بــه تحقیــق در این باره 

پرداختند.
     بررســی های پلیــس بیانگر آن بــود که مرد ۵۰ 
ســاله ای به نــام »ابراهیــم – ص« بــا وارد آمدن 
 ضربات متعد چاقو نقش بر زمین شــده و بر اثر شدت 
خــون ریزی و جراحات وارد شــده، جان خود را از 
دســت داده اســت.   بنابر گزارش خراسان، ماموران 
انتظامی بــا حفظ صحنه حادثه، مراتــب را به قاضی 
ویژه قتل عمد اطالع دادنــد و بدین ترتیب با حضور 
 قاضی »محمود عارفــی راد« در محل وقوع جنایت، 

بررسی های قضایی به شیوه تخصصی ادامه یافت.
    تحقیقات میدانی نشــان داد: جوان 2۱ ساله ای به 
نــام »علی« با پدرش درگیر شــده و پس از ارتکاب 
جنایت از محل گریخته اســت.در همین حال مشخص 
شد پســر خشــمگین بیش از ۱۰ ضربه چاقو را بی 
رحمانــه به کمــر و ناحیه گردن پــدرش وارد کرده 
است که نشــان از یک درگیری وحشتناک داشت. به 
دستور قاضی شــعبه 2۱۱ دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد، جسد این مرد بازنشســته )مقتول( برای انجام 

معاینات و تعیین دقیق علت مرگ به پزشــکی قانونی 
مشــهد انتقال یافت و تحقیقات با حضور کارآگاهان 
اداره جنایــی پلیــس آگاهی خراســان رضوی برای 
ردیابی عامل جنایت وارد مرحله جدیدی شد.دقایقی 
بعد با اســتقرار نیروهای عملیاتــی در کالنتری میرزا 
کوچک خان مشــهد، شــماره تلفن همــراه متهم به 
 قتل از طریق نزدیکان وی به دســت آمد و ســپس با 
راهنمایی های مقام قضایی گروهی از نیروهای انتظامی 
 در حالــی به رصدهــای اطالعاتــی پرداختند که از 
ســوی دیگر قاضی ویژه قتل عمد و نیروهای عملیاتی 
 بــه گفت وگو با نزدیــکان و اطرافیــان قاتل فراری

 ادامه دادند و تلفنی به ارشــاد و نصیحت متهم به قتل 
پرداختند.

  در این هنگام مشــخص شــد که پســر 2۱ ســاله 
پــس از قتل پــدرش، دچــار عذاب وجدان شــده 
 و با تهیــه مقــداری بنزین و قرص های کشــنده به 
کوه های خلج رفته اســت تا خودکشــی کند اما پس 
از شــنیدن این نصیحت ها از خودکشــی منصرف شد 
و ســاعتی بعد با ورود به کالنتری میرزا کوچک خان، 
خود را تســلیم قانــون کرد. »علی« )متهــم پرونده( 
که وانمود می کــرد از وقوع این حادثه وحشــتناک 
 بســیار پشیمان اســت در پاسخ به ســواالت قاضی 
»عارفی راد« درباره چگونگی این جنایت هولناک گفت: 
من از همان دوران کودکی ارتباط خوبی با پدرم نداشتم 
 و در واقع برخی عقده های دوران کودکی همواره مرا آزار 
می داد. او که ادعاهایــی را درباره بدرفتاری پدرش 
مطرح می کرد، افزود: او همیشــه به من گیر می داد و 

من هم رفتارهایش را نمی پسندیدم. 
  امــروز هــم وقتــی از بیــرون بــه خانــه آمد، 
 دوبــاره بــه مــن گیــر داد کــه »چــرا در خانه 

نشسته ای؟!« من هم که از این کالم او خشمگین شده 
بودم، دیگر نتوانســتم خودم را کنترل کنم. یقه اش را 
چسبیدم و باهم درگیر شدیم. در همین حال زمانی که 
پدرم چرخید و پشت به من قرار گرفت در یک لحظه 
چاقویی را از روی میز عســلی برداشتم و در کمرش 
فرو کردم، بعد هم دیگر نفهمیدم چند ضربه زدم چرا که 
در همان حالت عصبانیت ضربات چاقو را بر پیکرش 

وارد می کردم!
  پســر ناخلف ادامه داد: بعد از این ماجرا به کوه های 
خلج رفتم تا خودکشی کنم اما وقتی تلفنی با خاله ام و 
افراد دیگر صحبت کردم، از این موضوع منصرف شدم 
و به کالنتری آمدم! براساس گزارش خراسان، پس از 
اعترافات صریح متهم در حضور قاضی ویژه قتل عمد، 
وی با صدور قــرار قانونی در اختیار کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراســان رضوی قرارگرفت تا 
بررسی های بیشتری درباره انگیزه این جنایت هولناک 

و زوایای پنهان آن صورت گیرد.

در امتداد تاریکی
پدرکشی با چاقوی خشم! 

رسانه آمریکایی : 
 چین در حال گسترش زرادخانه هسته ای 

برای مقابله با تهدید آمریکا است 
  نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال مدعی شد که چین به دلیل نگرانی 
از تهدید نشات گرفته از آمریکا، به سرعت گسترش زرادخانه هسته خود را 
افزایش داده است.به گزارش جام جم آنالین، رهبری چین مدت ها قبل از 
آغاز جنگ در اوکراین تصمیمی راهبردی برای تقویت بازدارندگی هسته ای 
این کشــور گرفته است با این حال، آخرین رویداد ها در اروپا و همچنین 
تنش فزاینده بین پکن و واشنگتن بر سر تایوان، باعث تسریع این طرح شده 
است.این نشریه آمریکایی به گفته های مقامات و کارشناسان آگاه و همچنین 
تصاویر ماهواره ای استناد کرده و می گوید تصاویر از ۱۰۰ سیلوی مشکوک 
موشکی چین افزایش فعالیت ها در این مناطق را نشان می دهند. وال استریت 
ژورنال همچنین ادعا می کند که این سیلو ها موشک های دوربرد دی اف-

4۱ چین را در خود جای داده اند که در سال 2۰2۰ به خدمت این کشور 
درآمدند. این نشــریه می افزاید که پیش از این، دولت چین اولویتی برای 
گسترش قابلیت های هسته ای خود در نظر نمی گرفت، زیرا چنین سالح هایی 
 در اکثر جنگ های محلی و متعارف ارزش کمی دارند با این حال، موضع 
جنگ طلبانه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ســابق آمریکا در مقابل 
چین، رهبری پکن را وادار کرد تا در اهمیت ســالح های هسته ای خود 
تجدید نظر کند.وال استریت ژورنال همچنین می گوید که پکن قصد ندارد 
توانایی های هسته ای خود را فراتر از تضمین منافع امنیتی اش گسترش دهد، 
عالوه بر این بر اساس این گزارش، چین مانند همیشه متعهد به عدم استفاده 
از سالح هسته ای به عنوان اولین کشور است.چین با وجود اینکه سومین 
کشور دارای باالترین قدرت هسته ای است، دارای حدود پنج هزار کالهک 
کمتر از روســیه و ایاالت متحده است و تمام این ظرفیت تسلیحاتی را 
مدیون جنگ ســرد است. چین متعهد است که به سالح هسته ای متوسل 
نشود، مگر اینکه کشــور دیگری ابتدا به قلمرو آن حمله کند. چیزی که 
روسیه و آمریکا به آن متعهد نیستند.باید یادآور شد که سرمایه گذاری اخیر 
چین می تواند تعداد کالهک های هسته ای این کشور را تا یکهزار کالهک 
افزایش دهد.وزارت دفاع آمریکا پیشــتر در گزارشی اعالم کرد چین در 
حال گســترش زرادخانه هسته ای خود بسیار سریع تر از آن چیزی است 
که انتظارش می رفت. در این گزارش اعالم شــد تا سال 2۰27 میالدی 
چین 7۰۰ کالهک جنگی قابل حمل خواهد داشــت و این رقم تا سال 
2۰3۰ ممکن است از هزار کالهک فراتر رود. در حال حاضر ۱2 هزار و 
7۰۵ کالهک هسته ای شناخته شده در جهان وجود دارد که بین 9 کشور 

توزیع شده است.

 ردپای جاسوس افزار اسرائیلی 
در تلفن های اعضای کمیسیون اروپا

  به گفته منابع و طبق مستنداتی که به دست رویترز رسیده است، مقامات 
ارشد کمیسیون اروپا سال گذشته هدف حمله نرم افزار جاسوسی ساخت یک 
شرکت جاسوسی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، در میان این افراد، نام دیدیه رندرز نیز به چشم می خورد، 
دیپلماتی بلژیکی که از ســال 2۰۱9 به عنوان کمیسر عدالت در کمیسیون 
اروپا فعالیت می کند. دســت کم چهار کارمند دیگر این کمیسیون نیز هدف 
قرار گرفتند.دو مقام آگاه اتحادیه اروپا گفتند که این کمیسیون از طریق پیام 
هشداری که شرکت اپل بر روی هزاران آیفون در ماه نوامبر منتشر کرد، از 
این مسئله آگاه شدند. اپل به این آیفون داران هشدار داده بود که دستگاهشان 
توسط »مهاجمان دولتی« هدف قرار گرفته است.این هشدارها به سرعت 
نگرانی اعضای کمیسیون اروپا را برانگیخت. در 26 نوامبر یک کارمند ارشد 
تکنولوژی در این اتحادیه پیامی به همکاران خود ارسال کرده و در آن عالوه 
بر ارائه پیش زمینه ای درباره ابزارهای هکرهای اسرائیلی، از آنان خواست تا 
منتظر هشدارهای متعاقب شرکت اپل باشند.در این ایمیل آمده است: با توجه 
به ماهیت مســئولیتتان، شما یک هدف بالقوه هستید.رویترز اعالم کرد که 
درباره اشخاصی که این حمالت را انجام دادند و نتیجه و میزان موفقیت آمیز 
بودن این حمالت اطالعی ندارد.کارشناسان امنیتی گفته اند که این حمالت 
 بین فوریه و ســپتامبر 2۰2۱ )حدودا هفت ماه( و با اســتفاده از نرم افزار 
»ورود اجباری« یا »Forcedentry« صورت گرفته است، نرم افزاری 
پیشرفته که توسط گروه اسرائیلی ان اس او در کمک به آژانس هاس جاسوسی 
خارجی برای کنترل مخفیانه و از راه دور گوشی های آیفون استفاده می شود.
ان اس او یک شرکت ارائه دهنده خدمات نظارت سایبری است. همچنین یک 
شــرکت جزئی تر که در حوزه مشابه با ان اس او فعالیت می کند نیز ابزاری 
تقریبا یکسان را به مشتریان دولتی خود فروخته است.ان اس او در بیانیه ای 
اعالم کرد که مســئول این حمالت نبــوده و تصریح کرد، این هدف گیری 
»نمی تواند با استفاده از ابزارهای ان اس او انجام شده باشد.« این شرکت که 
با چندین شکایت متالقی روبرو بوده و اخیرا به اتهام نقض حقوق بشر در 
 لیست سیاه آمریکا قرار گرفت، اعالم کرد که از انجام تحقیقات در این مورد 
حمایت می کند. این شرکت همچنین خواستار ایجاد قوانین جهانی حاکم بر 
صنعت جاسوس افزارها شد. به گفته این دو منبع اتحادیه اروپا که نخواستند 
نامشان فاش شــود، متخصصات آی تی تلفن های هوشمند چند مقام این 
اتحادیه را بررسی کردند تا نشانه هایی از به خطر افتادن حریم شخصی این 

افراد بیابند، اما تالش هایشان بی نتیجه ماند.

سرویس حوادث // سخنگوی سازمان اورژانس کشور از غرق شدن 6۳ نفر در ۲0 روز اول امسال 
خبر داد.

    مجتبی خالدی در این باره گفت: طی 2۰ روز اول امسال متاسفانه 63 نفر در دریا و رودخانه های کشور 
جان باختند که از این تعداد 33 درصد در دریا و 32 درصد در رودخانه ها جان خود را از دست دادند.به گفته 
وی، کمترین ســن جان باختگان یک سال و هفت ماه و بیشترین سن نیز 7۰ سال بود. سخنگوی اورژانس 
کشــور گفت: متاســفانه روند رو به رشدی را در غرق شدگی و فوت ناشی از غرق شدگی شاهد هستیم. با 
وجود این که تصور می شود در استان های شمالی بیشتر شاهد غرق شدگی باشیم، اما در استان های جنوبی 

و حاشیه دریای خلیج فارس شاهد این مسئله هستیم.

   

حوادث// سرویس 
میانسال  زن 

در  که 
یکی 

ز  ا

بیمارستان های روانی 
کشور تحت درمان بود در حالی به 

اتهام قتل هم اتاقی اش بازداشت شد که به محض 

گفت:»این  پلیس  مأموران  دیدن 
زن به من گفت تو شیطان 
هســتی و خودش از 
او  خواســت  من 
به بهشــت  را 

بفرستم.«
حــدود     
ســاعت ۱2 
یکشنبه  ظهر 
2۱ فروردین 
ن  ا ر مــو مأ
ی  نتــر کال
ابوســعید   ۱۱2
بازپرس  با  تماس  در 
جمعی  صاحب  محمدرضا 
از قتل زن 6۵ ســاله ای در یکی 
از بیمارســتان های روانی پایتخت خبر دادند.
با اعالم این خبر بازپرس شــعبه ششم دادسرای امور 
جنایــی پایتخت و تیم بررســی صحنــه جرم راهی 

بیمارستان شدند. قتل در اتاق شماره 3، طبقه همکف 
بیمارســتان رخ داده بود. داخل اتاقی 2۰ متری با دو 
تختخــواب، دو کمد کوچک و ســطل زباله ای که در 

قسمت دیگر اتاق قرار داشت.
*  قتل با دستمال سفید

  جســد زن میانســال در حالی که لباس بیمار به تن 
داشــت در کنار یکی از تخت ها افتاده بود و دستمال 
سفید رنگی نیز دور گردنش گره خورده بود. قاتل نیز 
زنی ۵۰ ساله بود با لباس هایی مشابه که نشان می داد 
هــر دو از بیماران این مرکز روانی هســتند و در چند 
قدمی جسد ایستاده بود.حوالی ظهر یکی از بیماران که 
در حال عبور از مقابل اتاق شــماره 3 بود، با مشاهده 
زن ۵۰ ساله که در حال خفه کردن مقتول است موضوع 
را به پرسنل بیمارستان اطالع داده و پرستاران با ورود 
به محل جنایت، تالش برای نجات جان زن میانسال را 

آغاز کردند اما متوجه شدند که او فوت کرده و درنهایت 
موضوع به پلیس گزارش داده شــد.مأموران بالفاصله 
به سراغ تصاویر دوربین های مداربسته اتاق رفتند که 
لحظه به لحظه جنایت را ضبط کرده بودند. به دســتور 
بازپرس جنایی، تصاویر گرفته شده توسط دوربین مورد 
بازبینی قرار گرفت. فیلم ها نشان می داد متهم در حالی 
که لیوانی آب به دســت دارد در حال صحبت با مقتول 
است. مکالمه ای چند ثانیه ای و سپس مقتول به سمت 
کمدهای کوچکی که بین دو تخت قرار داشت رفت و 
لیوان را روی آن گذاشت و دوباره به سمت در خروجی 
اتــاق رفت.زمانی کــه مقتول تنها چنــد قدمی با در 
خروجی فاصله داشت، زن میانسال دستمال باریک و 
سفید رنگی را که به دست داشت از پشت سر دور گردن 
او انداخت. مقتول نیز بدون هیچ مقاومتی ایستاد تا نقشه 
جنایت اجرا شــود. زن ۵۰ ساله، دستمال را فشار داد 

و بعد از ۱۰ ثانیه دســت و پاهای مقتول شل شده و او 
روی زمین افتاد اما بازهم زن میانسال به کارش ادامه 

داد و بعد از حدود ۱۰ دقیقه از مقتول جدا شد.
* آخرین درخواست مقتول

  وقتی زن میانسال مقابل بازپرس جنایی نشست ادعای 
عجیبی را مطرح کرد: در مقابل در ورودی اتاق در حال 
صحبت با مقتول بودم که او به من گفت» تو شــیطان 
هستی و من دلم می خواهد که در ماه رمضان به بهشت 
بروم. مرا به بهشت بفرست.« با این کاری که کردم او به 
بهشت رفت.در تحقیقات صورت گرفته از کادر درمان 
بیمارستان مشخص شــد که روز ۱4 فروردین هر دو 
زن برای درمان در این بیمارســتان پذیرش شده اند.به 
دستور بازپرس جنایی جسد به پزشکی قانونی انتقال 
داده شد. همچنین بازپرس شعبه ششم دادسرای امور 
جنایی پایتخت دستور شناسایی خانواده هر دو بیمار، 
انتقال متهم به پزشــکی قانونی درخصوص بررســی 
صحت روانی او و تحقیقات تکمیلی در این جنایت را 

صادر کرد.

زن بیمار هم اتاقی اش را خفه کرد

۶٣ غرق شدگی در 20 روز اول سال! 

ســرویس حوادث// یکی از اتباع بیگانه که 
در جنایتی هولنــاک هموالیتی اش را که در 
خانــه اش میهمان بود به قتل رســانده و به 
قصاص محکوم شده بود، در ندامتگاه مرکزی 

کرج به دار آویخته شد.
   رســیدگی به این پرونده از اردیبهشــت سال 
92 به  دنبال کشــف بقایای جســد یک مرد در 
بیابان های حصارک کرج کلید خورد. خیلی زود 
کارآگاهان جنایی در محل کشــف جسد حضور 
یافتند و در نخستین تحقیقات شماره تماس فردی 
به نام گل محمد در جیب لباس مقتول پیدا شد که 
می توانست تنها سرنخ این جنایت مرموز و تکان 

دهنده باشد.
  چندی بعــد با ردیابی های پلیســی گل محمد 

بازداشت شد اما ادعا می کرد قربانی را نمی شناسد 
تا اینکه پس از تحقیقات بیشــتر لب به اعتراف 

گشود و پرده از راز جنایتش برداشت.
  او بــه کارآگاهــان گفت: مدتی بــود که من و 
احمد - مقتول- با هم رفت و آمد داشتیم تا اینکه 
یک روز متوجه شــدم او دخترم را مورد آزار و 
 اذیت قرار داده است خیلی عصبانی شدم و برای 
همین به ســراغش رفتــم و در جریان درگیری 
او را با چاقو کشــتم و بــرای اینکه هیچ اثری از 
او نماند، جســدش را تکه تکــه و در بیابان رها 
کــردم. به دنبال اظهارات این متهم او به اتهام قتل 
عمد بازداشت شــد اما از آنجا که خانواده مقتول 
شناسایی نشدند، رســیدگی به پرونده بالتکلیف 
ماند تا اینکه ســرانجام با درخواست قصاص از 

سوی معاون قوه قضائیه پرونده پس از 6 سال به 
جریان افتاد و متهم در شــعبه یکم دادگاه کیفری 

البرز محاکمه شد.
  گل محمد از زندان به شعبه یکم منتقل شد و در 
شرح ماجرا به قضات دادگاه گفت: من و احمد هر 

دو کارگر ساختمانی بودیم.
   او در ایران کسی را نداشت و با هم رفت و آمد 
خانوادگی داشتیم تا آن اتفاق شوم افتاد و من هم 
تصمیم به انتقام گرفتم. اما حاال پشیمانم باید او را 
تحویل قانون می دادم. پس از محاکمه با توجه به 
درخواست قصاص از سوی معاون اول قوه قضائیه 
متهم به قصاص نفس محکوم شد و سرانجام پس 
از حدود 8 سال از این جنایت با اعدام وی پرونده 

بسته شد.

قصاص مردی که میهمانش را کشت

روابط عمومی 
اگر چاق هستید، اگر چربی خون داريد يا اوره خونتان زياد است آزبيان مصرف كنید شیالت رهمزگان 

ســرویس حوادث // مرد جوان و خواهرزاده نوجوانش که 
یک پدر و دختر را به قتل رســانده بودند از سوی پلیس 

دستگیر شدند.
  رســیدگی به این پرونده از 27 اســفند پارسال به دنبال اعالم 
دو جنایت خونین در یکی از آپارتمان های مســکونی واقع در 
شهریار شروع شد.خیلی زود گشت کالنتری صباشهر در محل 
حضور یافت و با پیکر خونین مرد میانسالی به نام ناصر 6۰ ساله 
و دخترش پریســا 38 ساله روبه رو شدند.با حضور بازپرس در 
محل جنایت، جسد پدر و دختر به پزشکی قانونی منتقل شد و 
تیمی از کارآگاهان جنایی برای کشف راز این دو جنایت مرموز 

تحقیقات خود را شروع کردند.
   در نخســتین گام پلیس با کنترل دوربین های ساختمان قصد 
داشت افرادی را که در زمان قتل وارد این ساختمان شده بودند 
شناســایی کند اما کنترل این دوربین هــا نتیجه ای برای پلیس 
نداشت. سرانجام در بررسی آخرین تماس های خط تلفن همراه 
دو مقتول حادثه سرنخ های تازه ای برای کشف راز این دو جنایت 
به دســت آمد و کارآگاهان به دنبال کنتــرل آخرین تماس ها به 
شماره فردی به نام بیژن رسیدند. وقتی بیژن به اداره پلیس منتقل 
شد تا به عنوان نخستین مظنون تحت بازجویی قرار بگیرد سعی 
داشــت با تناقض گویی خود را بی گناه نشان دهد اما سرانجام 
در ادامــه بازجویی های فنی متهم لب به اعتراف گشــود و راز 

دو جنایت را برمال کرد.این متهم 26 ساله در اظهاراتش مدعی 
شد روز حادثه برای انجام خدمات نظافتی به همراه خواهر زاده 
نوجوانم به خانه یک پیرمرد رفتیم اما بعد از پایان کار بر ســر 
دستمزد باهم درگیر شدیم و من با چاقو مرد صاحبخانه را کشتم 
اما دختر او که در خانه بود وقتی با این صحنه روبه رو شد قصد 
داشــت با سر و صدا از همســایه ها کمک بخواهد که به ناچار 
او را نیز با همدســتی خواهرزاده ام به قتل رساندیم و بالفاصله 
فرار کردیم.به دنبــال اعتراف های این مرد جوان، خواهرزاده اش 

نیز بازداشت شد. 

همدستی دایی و خواهرزاده برای قتل پدر و دختر

طرح :  بیتا  هوشنگی

قرار تحرری رتهک   
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه 
140040920001415124 این شــورا وبه 
لحاظ فوت مرحــوم عبداهلل مولوی فرزند 
حسن به شناسنامه شماره : 4709650322 
صادره از پارســیان ودر اجرای درخواست 
خانم مهول کنگانی فرزند علی قرار تحریر 
ترکه متوفی صادرو و وقــت اجرای قرار 

تحریر ترکه که برای روز سه شنبه مورخ 1401/3/3 ساعت 9 صبح 
تعیین و اعالم گردیده لذا بدینوسیله در اجرای مقررات ماده 210 قانون 
امور حسبی وبه موجب این آگهی به کلیه ورثه متوفی به نمایندگان 
قانونی آنها به بستانکاران ازمتوفی ومدیونین به وی و هر کس که به 
هر طریق حقی به ترکه متوفی دارد ابالغ می گردد که راس ساعت و 
تاریخ اعالم شده در شعبه سوم شورای حل اختالف پارسیان واقع در 

جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود . 
رئیس شورای حل اختالف پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

گروه

طرح :  بیتا  هوشنگی
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خبری

شهرستان

روابط عمومی اداره کل ته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها 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 :

رهاسازی پسماندهای عفونی 
در حاشیه شهر میناب 

  سرویس شهرستان // مدیر شبکه بهداشت و درمان میناب از 
جمع آوری پســماندهای عفونی در یکی از نقاط حاشیه شهر در 
میناب خبر داد. دکتر غالم رحیمی افزود: در پی گزارشــی مبنی 
جمع آوری پسماندهای عفونی درمانگاهی یکی از مراکز شهر در 
حاشیه ســاختمان های شهری پس از بررسی های صحت و سقم 
این گزارش بازرســان بهداشــت محیط به محل اعزام و نصب به 
جمع آوری با هماهنگی شــهرداری میناب اقدام کردند.وی افزود: 
موضوع  در دست بررســی قرار گرفت که مشخص شد تعداد از 
معتادین پس از شکستن قفل درب های زباله های عفونی شهرداری 
جهت تفکیک زباله ها را به حاشــیه ساختمان های شهری برده و 
در همان مکان رهاســازی کرده اند.به گزارش ایسنا ؛ رحیمی از 
مردم خواست در صورت مشاهد چنین مواردی بالفاصله با واحد 
بهداشت محیط و کار شبکه بهداشت و درمان اطالع رسانی انجام 
دهند تا از بروز چنین مشــکالتی جلوگیری و بر خورد  با افراد 

خاطی به صورت قانونی صورت گیرد.

احداث بازارچه دائمی صنایع دستی در هرمز 
  سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان // مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی هرمزگان از احداث بازارچه صنایع دستی 
در جزیره هرمز خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا ، سهراب بناوند 
بابیان این مطلب گفت: بازارچه دائمی صنایع دستی جزیره هرمز در 
زمینی به مســاحت 400 مترمربع با همکاری شهرداری و شورای 
این جزیره احداث می شــود.مدیرکل میراث فرهنگی،  اســالمی 
گردشگری و صنایع دستی اعتبار احداث این بازارچه را 9 میلیارد 
ریــال عنوان کرد و افزود: این مبلغ از محل اعتبارات اســتانی و 
ملی تأمین شده است.او افزود:  احداث بازارچه صنایع دستی برای 
حمایت از هنرمندان حوزه صنایع دســتی و به منظــور بازاریابی 
محصوالت و ایجاد درآمد پایدار برای مردم منطقه احداث می شود.
بناوند تأکید کرد: با احداث این بازارچه برای 40 نفر از صنعتگران 

صنایع دستی در این جزیره اشتغال ایجاد می شود.

برداشت نوبرانه لیمو ترش در میناب 
  ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان // برداشت نوبرانه 
لیمو ترش در بخش توکهور و هشــبندی شهرســتان میناب آغاز 
شد.به گزارش خبرنگار دریا ؛  کارشناس مرکز خدمات کشاورزی 
توکهور و هشــتبندی گفت: سطح زیر کشت محصوالت باغی در 
منطقه توکهور وهشــتبندی ۶ هزار هکتار است که ۳ هزار هکتار 
آن به کشت لیمو ترش اختصاص دارد.علیرضا علیرضایی افزود: 
پیش بینی می شود امســال بیش از ۱۵ هزار تن محصول نوبرانه 
لیمو ترش از باغات مرکبات این منطقه برداشــت شود.وی گفت: 
محصوالت برداشــتی به بازار شهرستان های میناب، بندرعباس و 
استان های فارس، اصفهان و تهران ارسال می شود.برداشت نوبرانه 
لیمو ترش از بیســتم فروردین ماه هرسال آغاز وتا اواسط خرداد 

ماه ادامه دارد.

  

  

آگهی فقدا ن سند مالكيت
 نظر به اینکه آقای اسماعیل حسن پور فرزند علی به شماره شناسنامه 9 صادره از پارسیان به استناد دو فقره استشهاد محلی اعالم داشته است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 
دارای پالک 13فرعی از اصلی 10 واقع در پارسیان بخش 21 پارسیان به مساحت 260/17 متر مربع که به شماره سریال 492770 سری ب/90 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به 
علت جابجایی مفقود شده است. لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آ یین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 13۸0/11/1۸ مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک 
نوبت آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال 
رسمی ، تسلیم و رسید دریافت نماید . چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض ، سند مالکیت ارائه نشود ، اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

پارسیان ، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد . 9/ 170۸م/الف - تاریخ انتشارآگهی : 24/ 01/ 1401
                              عبدالحسین فروتن - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

آگهی فقدا ن سند مالكيت
 نظر به اینکه آقای اسماعیل حسن پور فرزند علی به شماره ملی 4709۸59221 به استناد دو فقره استشهاد محلی اعالم داشته است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین دارای پالک 253 فرعی از اصلی 9 واقع در پارسیان بخش 21 پارسیان به مساحت 
362/7 متر مربع که به شماره سریال 137523 سری ج/97 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شده است. 
لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آ یین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 13۸0/11/1۸ مراتب به استناد بند یک 
ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی ، تسلیم و رسید دریافت نماید . چنانچه ظرف 
مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض ، سند مالکیت ارائه نشود ، اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

پارسیان ، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد . ۸/ 170۸م/الف 
تاریخ انتشارآگهی : 24/ 01/ 1401

عبدالحسین فروتن - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

ســرویس شهرستان // اســتاندار هرمزگان با بیان 
اهمیت رفع مشــکات مالکیت زمین ها در استان 
گفت ّ زمین مردم در ۲ محله محدوده ۹۵ دستگاه و 

مغیری شهرستان میناب سند دار می شوند. 

مهدی دوســتی بااعالم این خبر به رســانه ها افزود: 
نزدیــک بــه ۱۵0 هکتار از زمین هــای ۲ محله 9۵ 
دســتگاه و مغیری میناب که اراضی دولتی محســوب 
می شوند با تغییر کاربری و در قالب طرح اقدام ملی به 

 اشخاصی که در آن ها ساکن هستند واگذار خواهد شد، 
تا بعد از این، ســاکنان این زمین هــا بتوانند اقدام به 

نوسازی و بهسازی مساکن خود نمایند.
    به گزارش ایرنا ؛ وی بیان داشت: اقدام های قانونی 

الزم بــرای انتقال مالکیت این ۲ محدوده آغاز شــده 
اســت و با اتمام اقدام های قانونــی و اداری، به مرور 
سندهای مالکیت به ساکنین فعلی این زمین ها واگذار 

خواهد شد.

استاندار هرمزگان:

زمین محله های محدوده ٩5 دستگاه و مغیری میناب سند دار می شوند

 سرویس شهرستان // ظرفیت های استادیوم المپیک جزیره 
کیش همزمان با سفر وزیر حمل و نقل و ارتباطات دولت قطر 

معرفی شد. 
   جاسم بن سیف السلیطی وزیر حمل و نقل و ارتباطات دولت 
قطر و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسالمی در 
جریان سفر ۲ روزه خود به جزیره کیش از مجموعه ورزشی 
المپیک جزیره کیش بازدید کردند.دهکده المپیک کیش دارای 
امکانــات و تجهیزات ویژه و مخصوص برگزاری تمرین ها و 
مسابقات ورزش بوده که ۲ زمین فوتبال چمن و ۲ زمین مینی 

فوتبال با چمن مصنوعی، استخر مجهز به سونا خشک و بخار 
و سالن بدنســازی از جمله امکانات مرتبط با رشته ورزشی 

فوتبال است.
   یکی از زمین های فوتبال دهکده المپیک با مساحت ۲ متر 
مربع و ظرفیت هشت هزار نفر بزرگترین زمین فوتبال جزیره 
کیش محسوب می شود و هر ساله میزبان اردوهای داخلی تیم 

ملی فوتبال جمهوری اسالمی است.
  زمین دیگر فوتبال این مجموعه با مساحت چهار متر مربع متر 
مربع در کنار زمین اصلی قرار گرفته است که ویژه ی برگزاری 

کالس های فوتبال اســت؛ زمین چمنی با مســاحت ۲000 
مترمربع مخصوص مســابقات فوتســال نیز در این مجموعه 
قرار دارد.به گزارش ایرنا، به منظور پشــتیبانی از رویداد جام 
جهانی ۲0۲۲ قطر پذیرش ارودهای برخی تیم های راه یافته 
به این رویداد اســت و در این راستا ۵۲0 میلیارد ریال برای 
استانداردســازی تجهیزات و زمین های موجود، احداث سه 
زمین فوتبال تمرینی دیگر و ســالن های بدنسازی تخصیص 
 داده کــه همه این طرح ها تا مرداد امســال بــه بهره برداری 

می رسد.

ظرفیت های استادیوم المپیک کیش به وزیر حمل و نقل قطر معرفی شد

توزیع ۵ هزار بسته معیشتی در هرمزگان 
ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان // بمناسبت ماه مبارک رمضان ۵ هزار و ۲00 بسته 
معیشــتی با همکاری قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی ســپاه در بین اقشارآسیب پذیر 

هرمزگان توزیع شد.
  بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ معاون هماهنگ کننده قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی ســپاه 
گفت: این بسته ها شامل، برنج، روغن، ماکارونی و مرغ است.شهرام اسکندری افزود: بسته های 
معیشــتی در سراسر استان به ویژه در جزایر و شهرستان های سیریک، جاسک، میناب، رودان 

و بندرعباس توزیع می شود.
  وی گفت: ارزش این بسته ها دو میلیارد تومان است.معاون هماهنگ کننده قرارگاه مدینه منوره 
نیروی زمینی ســپاه افزود: از ابتدای امسال تاکنون 9 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان 
توزیع شده است که پیش بینی می شود تا پایان امسال ۱۲ هزار بسته معیشتی دیگر بین اقشار 
آسیب پذیر استان توزیع شود.اسکندری افزود: به منظور کمک به شاخص های عدالت استان، 
توســعه راه ها، ساخت مدرسه، مسجد، مسکن و مراکز درمانی از مهم ترین برنامه های قرارگاه 

مدینه منوره نیروی زمینی سپاه برای امسال است.

اشتغالزایی برای ۷1۵ نفر در سیریک 
  سعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان // 
فرماندار سیریک گفت: پارسال با اختصاص ۷۸ 
میلیارد تومان در طرح های شهرستان سیریک 
برای ۷1۵ نفر بصورت مستقیم اشتغالزایی شده 

است.
  به گزارش خبرنگار دریا ، محمدرضا پاکروان 
در جلسه شورای اداری افزود: این طرح ها بیشتر 
در زمینه های مشــاغل خانگی شامل، دامداری، 

کارگاه خیاطــی، صنایع دســتی و لوازم صید و 
صیادی است.

  در پایان این جلسه با حکم استاندار هرمزگان 
خیراله فتاح پور بعنوان معــاون برنامه ریزی و 

امور عمرانی فرمانداری سیریک معرفی شد.
   شهرســتان ســیریک با 4۵ هزار نفر جمعیت 
در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شرق بندرعباس قرار 

دارد.

سرویس شهرســتان // دبیر شورای ترافیک 
هرمزگان گفت: شــورای ترافیک هرمزگان با 
14 مصوبه به دنبال کاهش تصادفات در محور 
کهورســتان به الر و ایمن سازی مسیر فوق 

است. 
  در روزهای اخیر بروز دو ســانحه رانندگی در 
محور کهورســتان به الر و جان باختن ۱0 نفر 
در مجموع این حادثه ها، ســبب شد تا انتقادها 
از عدم رســیدگی به این محور مهم مواصالتی 
ادامه یابد. در یکی از انتقادات مهم احمد مرادی 
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسالمی در 
جلسه تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان هرمزگان با انتقاد تنــد، از وزارت راه و 
شهرسازی درخواست کرد پاسخگوی وضعیت 
موجود و عدم ســاماندهی مسیر مواصالتی پر 
تردد کهورســتان به الر باشد. این مسئله سبب 
شد اســتاندار هرمزگان نیز دستگاه های متولی 
در شــورای ترافیک اســتان را به خط کرده و 
دستور دهد این جلسه در محل تصادفات محور 
کهورستان به الر برگزار و در همانجا برای بهبود 
وضعیت مسیر مواصالتی راهکار داده و مصوبات 
به سرعت اجرایی شود. در همین زمینه سرهنگ 
رســول دهقانی دبیر شــورای ترافیک استان 
هرمزگان در گفت  وگو با تسنیم اظهار داشت: در 
تاریخ ۱۵ و ۱۷ فروردین ماه امســال در مسیر 
کهورستان به الر دو فقره تصادف، منجر به فوت 
۱0 هموطن ها ما شد که متاسفانه در یک فقره از 
این تصادفات ۶ نفر در آتش سوختند. وی افزود: 

بر همین مبنا اســتاندار هرمزگان به قید فوریت 
دستور تشکیل جلسه برای برطرف کردن مشکل 
این محور مواصالتــی را صادر و به ارگان های 
مرتبط ماموریت داد تا در اســرع وقت مشکل 
این محور را برطرف کنند که جلســه شــورای 
ترافیــک در محور فوق برگزار و ۱4 مصوبه نیز 
در آن برای پایان دادن به مشــکل و رفع نواقص 
موجود به تصویب رســید. دبیر شورای ترافیک 
اســتان هرمزگان گفت: در این جلسه تاکید شد 
ایمن سازی محور کهورستان - الر و جداسازی 
محور مذکور جهت کاهش تصادفات بسیار مهم 
بوده و دستگاه های متولی با هماهنگی پلیس راه و 
شرکت توزیع برق استان نسبت به ایجاد روشنایی 
و ایمن سازی، آشکارسازی و نصب عالئم مورد 
نیاز با نصب ســرعت گیر در محور یاد شده به 
منظور کاهش تصادفات اقدام کنند. وی تصریح 
کرد: همچنین مقرر شد دســتگاه های متولی با 
برنامه ریزی مناســب و هماهنگــی با فرماندار 
شهرســتان بندر خمیر و دهیار کهورستان تمام 
اقدامات الزم جهت ایمن سازی محور کهورستان 
- الر ) ایجاد روشنایی، نصب دوربین های ثبت 
تخلفات ســرعت، نصب برج نــوری در ابتدا، 
قســمت میانی و پایانی آن و غیره( اقدام کنند.

دهقانی با تاکید بر تصویب جدول گذاری در مسیر 
کهورستان الر گفت: در این جلسه قرار شد اداره 
کل راه و شهرســازی نسبت به جداسازی محور 
با جدول گذاری و نیوجرسی در وسط )بلوار( با 
ارتفاع مناســب اقدام کند و اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان نسبت به ایمن سازی، 
نصب تابلو و عالئم مورد نیاز کاهش سرعت در 
محور یاد شده با هماهنگی پلیس راه استان اقدام 
و نسبت به نصب پایه چراغ روشنایی به طول ۶ 
و نیــم کیلومتر اقدام کند.وی با تاکید بر تصویب 
احداث پــل عابر پیاده و نصــب تابلو کاهش 
ســرعت )40-۶0( در محدوده روستایی افزود: 
همچنین قرار شــد اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان با هماهنگی دهیاری روستای 
کهورستان نسبت به نصب برج نوری در قسمت 
ابتدایی، وســط و انتهای مســیر اقدام و دوربین 
ثبت تخلفات نیز با هماهنگی پلیس راه اســتان 
نصب کند. دهقانی ســاماندهی و اصالح طرح 
دوربرگردان میان بر کهورســتان، ساماندهی سه 
راهی کهورستان، ایجاد گشت فوق العاده پلیس 
راه و ساماندهی ورودی ۵ روستای مسیر را دیگر 
مصوبات این جلسه برشمرد و گفت: همچنین در 
این جلسه مقرر شــد اداره کل راه و شهرسازی 
استان نسبت به اصالح تقاطع رویدر و ایجاد رمپ 
ورود و خروجی تقاطع اقدام و اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان نیز نسبت به نصب 
تابلو و عالئم راهنمایی و رانندگی مورد نیاز در 
محور بندرعباس-خمیر و محور الر اقدام کند.

به گزارش  تســنیم ؛ دبیر شورای ترافیک استان 
هرمزگان ابــراز امیدواری کرد با انجام مصوبات 
جلسه انجام شده و پیگیری مستمر، شاهد کاهش 
تصادفات در محور کهورســتان به الر در آینده 

نزدیک باشیم.

تصویب 14 مصوبه برای کاهش تصادفات در محور کهورستان به الر 

طرح :  بیتا  هوشنگی

 امین درســاره ســرویس شهرستان // 
در جلســه شــورای آموزش و پرورش 
شهرســتان خمیر از دانش آموزان برتر 
در کنکور سراســری ســال 1400در این 

شهرستان تجلیل شد.
   بــه گزارش خبرنــگار دریــا ؛ فرماندار 
شــورای  نشســت  در  خمیــر  بنــدر 
آموزش وپرورش با تأکید بر اینکه حضوری 
شــدن مدارس در فضایی سالم مانع کاهش 
کیفیت آموزش می شــود افزود: بر اســاس 
مصوبه ســتاد مقابله با کرونــا از نیمه دوم 
فروردیــن، آمــوزش در تمــام دوره های 

بطورکامــل حضوری  مــدارس  تحصیلی 
اســت و در شهرســتان خمیر نیز شــاهد 
اتفاقات خوبی هستیم. میر هاشم خواستار 
تصریــح نمــود: علی رغم تــالش خوب 
فرهنگیــان و مجموعــه آموزش وپرورش 
در دوران آمــوزش غیرحضــوری کاهش 
کیفیت یادگیری در این شیوه و آسیب های 
ناشی از آن قابل توجه است.رئیس شورای 
آموزش وپرورش شهرســتان خمیر تصریح 
نمود: آموزش وپرورش زمینه ساز رشد فکري 
و اخالقي انسان های یک جامعه است و همه 
دستگاه های شهرستان، ائمه جمعه و معتمدین 

محلی بایــد از ظرفیت خــود برای کمک 
به بازگشــایی حضوری مدارس شهرستان 

استفاده کنند.
   در این جلسه حجت االسالم شعیب صالحی 
امام جمعه شهرســتان خمیر نیز بیان داشت: 
اگر بپذیریم یک کــودک، نوجوان یا جوان 
ســرمایه کشور است همه باید برای حفظ و 
رشد این ســرمایه تالش کنند.وی با اظهار 
کیفیت بخشی  برای  آموزش وپرورش  اینکه 
شاخص های تعیین شده نیازمند همراهی و 
کمک سایر نهادها اســت افزود: در مبحث 
کاهش آســیب های اجتماعی و رشد علمی 
تاکنون آموزش وپرورش شهرســتان خمیر 
خوب و موفق عمل نموده است و برای تداوم 
موفقیت در این راه بایــد از یاری و کمک 
دریغ نکنیم.مدیر آموزش وپرورش شهرستان 
خمیر نیز در این جلســه با تشریح عملکرد 
آموزش وپرورش در زمینه بازگشایی مدارس 
گفت: از ۱4 فروردین مدارس شهرســتان 
فعالیت خود را به صورت رسمی با محوریت 
حضور دانش آموز آغــاز نموده اند و بیش 
از 90 درصــد دانش آموزان در کالس های 

درس حاضر شده اند.
   علی یگانه خاطرنشان ساخت برای کاهش 
دغدغه اولیا و نظارت بر امر بهداشت مدارس 
تیم های کارشناسی اداری به صورت روزانه 

مــدارس را رصد می کننــد و تمامی تالش 
مجموعه آموزش وپرورش در راستای توجه 
به ســالمت و تعلیم و تربیت دانش آموزان 
است.مدیر آموزش وپرورش شهرستان خمیر 
گفت: بــا اعالم اینکه بعــد از عدم حضور 
دوســاله دانش آموزان بر ســر کالس های 
درس، بدون همراهی اولیا و پذیرش عمومی، 
فعالیت حضوری مدارس ســخت است  و 
از انجمن های اولیا و مربیان مدارس، علما، 
شــوراها و معتمدین می خواهیم که در این 
زمینه یاری رسان دســتگاه تعلیم و تربیت 

شهرستان باشند.
  وی در بخــش دیگری از ســخنانش با 
اشــاره به موفقیت های خوب دانش آموزان 
در مبحــث کنکور سراســری، المپیادها و 
جشنواره های علمی و نیز دوره های کیفیت 
بخشی بیان داشــت: امیدواریم با برگزاری 
آموزش های حضوری و کیفیت بخشیدن به 
فرایند یادگیری دانــش آموزان در فرصت 
باقیمانده شاهد موفقیت بیشتر دانش آموزان 
شهرســتان در زمینه ورود به دانشگاه های 

معتبر کشور باشیم.
اعضــای شــورای  ایــن جلســه  در    
آموزش وپــرورش دیــدگاه و نظر خود را 
درباره آموزش حضــوری دانش آموزان و 

رعایت شیوه نامه ها بیان کردند.

تجلیل از دانش آموزان برتر کنکور سراسری 1400 دربندر خمیر 
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فروردین :
مدتی است که یک نفر در محل کار روی نقاط ضعف 
شما دست گذاشته است. عاقالنه ترین حرکت شاید این 
باشد که به مسیر و جهت دیگری نگاه کرده و خودتان 
را از هر برخوردی که سبب ایجاد روابط ناسالم  می شود کنار بکشید. 
 اما به احتمال زیاد شــما قادر نخواهید بود که دلخوری و رنجشتان 
 را پنهان کنید. خوشــبختانه شــما می توانید با تغییر ســمت دادن 
عصبانیت تان به سمت همدلی و دلسوزی از این شرایط سخت بیرون 
بیایید. کمی عشــق و درک کردن دیگران از جانب شــما تا مدتهای 

طوالنی تاثیرگزار خواهد بود.
   اردیبهشت :

احساس شــما به گونه ای است که انگار وقتتان تمام 
شده اســت و اگر الزم شــد خودتان را برای رویایی 
آماده خواهید ســاخت. باوجود این سیاره بخت شما 
یعنی ونوس شــما را ترغیب می کنید که بیشتر از آنچه برنامه ریزی 
کــرده بودید حرف بزنید! تصمیم بگیریدکه افکار منطقی خود را کنار 
گذاشته و فقط به سمت افکاری بروید که از اعماق ضمیر ناخودآگاهتان 

سرچشمه می گیرد. 
  خرداد :

شناختن چیزهایی که می خواهید خیلی خوب است؛ 
اما بیش از اندازه وابسته شدن به آرزوهایتان ناراحتی 
 بــه همــراه دارد. اکنون فرصتی نصیبتان شــده که بر 
ناراحتی های عاطفی خود چیره شوید، اما اول الزم است در محیطی 
تنها باشید تا احساساتتان را تجربه کنید. شما خودتان به تنهایی توانایی 

تغییر  دادن احساساتتان و مدیریت کردن آنها را دارا هستید.
    تیر :

توانایی شــما برای دو دستی چسبیدن به گذشته بهتان 
انگیزه می دهد که در عشق وفادار و صادق باشید، اما 
امروز ترســتان از تغییر می تواند مشکلی برای روابط 
صمیمی تان باشد. گاهی اوقات فاش کردن احساساتتان نیاز به ریسک 
فراوانی دارد و شــما بدون اینکه هیچ حرفــی بزنید زمان حال را از 
دست می دهید. اما حاال شما فرصت دارید که مسائل قدیمی را تغییر 
دهیــد. به طور موقت کارتان را آغاز کنید، اما بر آنچه در دلتان دارید 
تمرکز کنید. و درنهایت اشتیاق و عالقه شما برای سهیم کردن کسی که 
دوستش دارید در ضعفها و آسیب پذیری هایتان می تواند رابطه تان 

را عمیق تر کند.
       مرداد :

امروز حوادث جادویی در راهند! اما اگر شما نخواهید 
بهایــی بپردازید پیروزی و توفیق در روابطتتان حاصل 
نمی شود. اگرچه شما آرزو می کنید که همه چیز بازی 
و تفریح باشد، اما به اندازه کافی هم باهوش هستید که بفهمید باز کردن 
آغوشتان به روی عشق گرفتار شدن در غم و اندوه را نیز به دنبال دارد. 
خوشــبختانه اگر به احساسات خود توجه کرده و ببینید که شما را به 
کجا می کشانند، عشق و عالقه شدید امروزتان آسایش و راحتی بیشتر 

را در آینده به دنبال دارد.
 شهریور :

شما شاید قادر نباشــد از مواجه با رویدادهایی که در 
حاشیه قرار گرفته بودند اجتناب کنید، اما اگر زودتر از 
موعد و باعجله بهشان رسیدگی کنید هیچ فایده ای ندارد. 
بهتر است که به جای اینکه اجازه دهید فشار و سختی روی هم تلنبار 
شده و زیاد شود، با آن کنار بیایید. امروز خیلی به دنبال راه حل نباشید 
وگرنه مثل کسی که به النه زنبور سیخونک زده اوضاعتان خراب تر 
خواهد شد!! و عجیب تر اینکه اجتناب کردن از مسائل مشکل ساز به 
طور عمدی می تواند خطرناک باشد. پس بدون اینکه در مورد مثبت و 

منفی بودن احساساتتان قضاوت کنید، آنها را ابراز کنید.
    مهر :

شما خیلی برای مشــکالت و غم و غصه افراد دیگر 
تالش می کنید. شما نمی توانید به راحتی از سطح باالی 
شــور و هیجانی که نیاز به وقت و توجهتان دارد جدا 
شوید. شاید استرســها کامال از بین نروند، اما حداقل کمی به جواب 
نزدیک تر می شــوید. ســعی نکنید که به تنهایی از هر چیزی سردر 
بیاورید. تکیه کردن به یک دوســت صمیمی شاید دقیقا همان چیزی 

باشد که یک دکتر برایتان تجویز می کند!!
   آبان :

امروز ســیاره بخت شما یعنی پلوتو در حالیکه فضایی 
برای روابط پرشــور و هیجان باز می کند، هم به وسیله 
ونوس احساساتی و هم بهرام دنیوی فعال می شود. اما 
 شاید قادر نباشید از احساســات قوی و قدرتمند فرار کنید. اگرچه 
سهیم کردن فردی که بهش اطمینان دارید در رویاها و آرزوهایتان کار 
عاقالنه ای است، او را مجبور نکنید برای راضی و خشنود کردن شما 

احساس مسئولیت کند. 
  آذر :

شما اعتقاد دارید که برای مشکلی که شما را به زحمت 
انداخته راه حل مناسبی دارید. متاسفانه چند لحظه بعد و 
قبل از اینکه در مسیر درستی قرار بگیرید نظرتان عوض 
می شود. نظر خود را خیلی زود تغییر ندهید، بهتر است 
صبر کنید تا ببینید که بعدا نیز نظرتان همین خواهد بود یا اینکه جواب 

نهایی تان با جواب االن فرق خواهد کرد یا نه؟ پس حواستان باشد، 
  دی :

چرخش ماه دلنشین برج میزان و خورشید در نشانه تان 
باعث شده که شما بدون توجه به کارهایی که پیش رویتان 
دارید در آرزوی خوشحال کردن افراد دیگر باشید. حتی 
اگر شما بخواهید موفق بشوید، فهمیدن حقیقت کار راحتی نیست، ولی 
شــما نیاز ندارید که این کار را با هزینه و خرج دیگران انجام دهید. در 
حالیکه راه خود را به سوی موفقیت ادامه می دهید، از حال اطرافیانتان نیز 

آگاه باشید و مطمئن شوید که به نیازهایشان توجه می کنید.
  بهمن :

امروز شما با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری با مردم 
برخورد می کنید. باوجود اینکه شــما به خاطر ظاهر 
سرسختانه خود برجسته و مورد توجه شده اید، وقتی که 
حقایق واقعی بهتان گفته می شود، آماده اید که فکر خود را تغییر دهید. 
اما خوش بینی شــما می تواند مانع و عامل باز دارنده ای برای افراد 
دیگر باشد و آنها از سهیم کردن شما در افکارشان پشیمان شوند. پس 
آگاهانه راه خود را هموار کنید تا بتوانید جایی برای ایجاد گفتگوهای 

واقعی و آگاهانه ایجاد کنید.
  اسفند : 

باوجود اینکه شاید شــما نفهمید که در لحظه حال چه 
فشــارهایی بهتان وارد می شــود، اما به طور کامل از 
نیازهاتان اطالع دارید. متاســفانه مشکالت شما انقدر 
بخشنده نیستند که آرزوهای قلبی تان را برآوده سازند! و خوشبختانه 
شما می توانید با نشــان دادن تمایلتان به صبرکردن برای رسیدن به 
رضایت از فشاری که بهتان اعمال می شود بکاهید. صبر و شکیبایی 
شــما برای عوض کردن شرایط کافی است و بهتان اجازه می دهد به 

چیزهایی که می خواهید برسید.

 

۵۰ ساله ها این ۳ نشانه را در بدن جدی بگیرند
سرویس ســامت //  محمدی با اشاره به بروز بیماری 
پارکینسون از سنین ۵0 سالگی به بعد، گفت: ابتا به این 
بیماری قبل از 40 سالگی غیرمعمول است و قبل از ۲0 

سالگی به ندرت رخ می دهد.
   یــک متخصص مغــز و اعصاب با تشــریح عالئم 
پارکینســون، گفت: افراد ۵۰ سال به باال باید هرگونه 
کندی در حرکت و لغزش دســت ها را جدی بگیرند.
دکتر پیام محمدی به مناسبت روز جهانی »پارکینسون« 
از »پارکینســون« به عنوان یک بیماری شــایع مغز و 
اعصاب یاد کرد و افــزود: در این بیماری بنا به دالیل 
ناشــناخته ســلولهای نورونی تخریب می شــوند و 
 همین تخریب موجب بــروز عالئم و عوارض بیماری 
 می شــود. وی افزود: در این بیماری بصورت دقیق تر 
 نورون های مربوط به محل تولید »دوپامین« در مغز تخریب 
می شود و سطح دوپامین پایین می آید و همین کاهش 

سطح دوپامین موجب بروز بیماری می شود.محمدی با 
اشاره به وجود سه عالمت اصلی بالینی برای تشخیص 
این بیماری، گفت: در عمده موارد این بیماری حرکات 
بیمار ُکند شده و یا سفت می شود و یا بیمار دچار لغزش 

در حالت استراحت می شود.
  وی افزود: اگر از این سه عالمت دو عالمت در بیمار 
ظاهر شود، تقریبا ابتالی او به پارکینسون قطعی است.
ایــن متخصص مغز و اعصاب در خصوص علت دقیق 
ابتال به این بیماری، گفت: هنوز بطور دقیق شناخته نشده 
که چرا سلولهای نورونی در این بیماری دچار تخریب 
می شــوند، اما تحقیقات اثر برخی ســموم را در این 
زمینه دخیل دانسته است.وی افزود: همچنین بر اساس 
تحقیقات استرس هم در این زمینه دخیل بوده و ژنتیک 
هم تا حدی اثرگذار است، اما هنوز علت قطعی در این 
زمینه وجود ندارد. محمدی با اشاره به بروز این بیماری 

سالگی  سنین ۵۰  از 
به بعد، گفت: 

به  ابتال 
ین  ا

بیماری 
قبــل از 4۰ 

ســالگی غیرمعمول است و قبل از 
2۰ ســالگی به ندرت رخ 
دهد.این عضو  مــی 
علمی  هیــات 
علوم  دانشگاه 
شــکی  پز
کرمانشــاه 
پارکینسون 
یــک  را 
ی  ر بیمــا
رونده  پیش 
و  کرد  عنوان 
متاسفانه  افزود: 
در صــورت ابتال به 
بیمــاری، درمانــی برای 

توقف آن وجود نــدارد و تنها با مصرف دارو می توان 
عالئم آن را بهبود بخشید.

محمدی موفقیت در کنترل مناســب عالئم بیماری را 
منوط به تشخیص زودهنگام آن دانست و افزود: بطور 
معمول بیمارانی که در مراحل اولیه بیماری هستند بهتر 

به درمان پاسخ می دهند.
   وی خاطرنشان کرد: در بیماری پارکینسون داروهایی 
از دســته تولید کنننده دوپامین تجویز می شود که تنها 
می توانند عالئم بیماری را کنترل کنند.محمدی گفت: با 
مصرف این داروها عمال عالئم بیماری کنترل شده و فرد 

بیمار می تواند زندگی طبیعی داشته باشد.
  ایــن متخصص مغز و اعصاب از تمام افراد باالی ۵۰ 
سال خواست که به محض مشاهده عالئم این بیماری 
از جمله کند شــدن حرکات و لغزش دست ها حتما به 

پزشک مراجعه کنند.

سرویس سامت //  »امسال کاس دوم ابتدایی 
است و چند روزی است کاس درس، معلم و 

تخته سیاه را تجربه می کند.
  یک روز مریضی را بهانه می کند که مدرســه 
نرود و روز دیگر می گوید خیلی خوابش می آید. 
برخــی اوقات هم به مــادرش التماس می کند 
اجازه دهد حداقل یــک روز دیگر را در خانه 
بگذراند. هر چه هست تمام تالش اش را می کند 
تا مدرسه نرود. مادرش مستأصل نمی داند چه 
جوابی به او بدهد. بازگشــایی مدرسه ها برای 
برخی خانواده ها و معلمــان چالش هایی بجز 
مشکالت بهداشــتی و ترس از ابتال به کرونا به 
همراه داشــته و آن هم ترس بازگشت دوباره به 
مدرسه اســت. برخی دانش آموزان به خاطر 
دوری طوالنی از مدرســه حاال برای برگشت 
دوبــاره مضطرب شــده  و نمی توانند با محیط 
مدرســه، بچه ها و معلم ارتباط مناسبی برقرار 
کنند. اما راه حل این مشکل کجاست؟ آیا باید 
اجازه دهیم بچه ها همچنان مدرسه نروند؟ آیا باز 
هم باید از شیوه آموزش مجازی استفاده کرد یا 
بچه ها را با موقعیت جدید مواجهه کنیم؟ مهم ترین 
کاری که خانواده ها و والدین می توانند انجام دهند 
چیســت؟   »من می دانم بچه ام باید با موقعیت 
مدرسه مواجه شــود و نمی توان همین طور به 
خانه ماندن و درس خوانــدن در خانه قناعت 
کرد. اما اصاًل حاضر نمی شــود مدرسه برود. تا 
از من جدا می شود، گریه می کند. پایه اول ابتدایی 
است و مدرسه برایش درس خواندن داخل خانه 
تعریف شده. حاال هم برایش دنبال گواهی هستم 
تا مدرســه غیبتش را بپذیرد.« این حرف های 
مادر لیانا، دانش آموز ســال اول ابتدایی است. 
او معتقد اســت اگر ابتدای سال بچه اش مدرسه 
می رفت، کمتر دچار چنین مشکالتی می شد یا 

شــاید به قول معلمش در دو ماه و سه ماه اول 
سال این مسأله برطرف می شد اما االن برای حل 
اضطراب و بازگشت به مدرسه راهی به نظرشان 
نمی آید. زهرا خماریان، معلم، که سال ها در پایه 
اول ابتدایی تدریس کرده در گفت وگو با »ایران« 
تأکید می کند: »این روزها ترس بازگشــت به 
مدرسه کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر به 
ترس خانواده ها از ابتال به کرونا پرداخته می شود؛ 
در حالی که این مسأله مشکل بزرگی شده و به 
بچه ها هم محدود نمی شود و برخی والدین هم 
از بازگشــت بچه ها نگرانند. آنها می ترسند آن 
چه بچه ها در فضای مجازی یاد گرفته اند، کافی 
نباشد و بچه ها نتوانند نمره خوبی بگیرند یا بچه 
نتواند از عهده کارهای شخصی اش مثل استفاده 
از دستشویی و آب خوردن بربیاید. بچه ها عالوه 
بر درس خواندن در مدرسه توانایی های دیگری 
را هم به دست می آوردند مثل ایستادن در صف، 
به  نوبت از شیرهای عمومی آب خوردن، مراقبت 
از خــود و این که چطور ســر کالس داوطلب 
شوند و به سؤال ها پاسخ دهند. همه این ها باعث 
ترس هایی برای بچه ها می شود. یکی از چیزهایی 
که من می بینم وابستگی عجیب بچه ها به والدین 
است و دائم از معلم می خواهند مثل مادر باالی 
سرشان بایســتد و تأییدشان کند. این اضطراب 
بین بچه ها واقعًا زیاد اســت.« اما برای حل این 
اضطراب و مستقل شدن بچه ها چه می توان کرد 
که این معلم پایه اول ابتدایی به این سؤال پاسخ 
می دهد: »تا می توانم در روزهای اول به بچه ها 

با کتاب خواندن، بازی کردن و گفت وگو آرامش 
می دهم تا بتوانند بــا آموزش حضوری ارتباط 
برقرار کنند و دوباره قوانین کالس و مدرســه 
را یاد بگیرند، این که چه ســاعتی ســر کالس 
حاضر باشــند؟ زنگ تفریح چه زمانی است؟ 
خوراکی هایشان را چه زمان بردارند؟ یعنی امور 
واقعًا ســاده ای که قبل از کرونا این موقع سال 
دیگر برای بچه ها عادی شده بود.« او پیشنهاد 
می دهــد: »معلم ها در روزهــای اول به بچه ها 
سخت نگیرند تا آنها بتوانند رابطه خودشان را 
با معلم تنظیم کنند چون هرگز کیفیت رابطه ای 
که بچه ها در آمــوزش مجازی آموخته اند مثل 
آموزش حضوری نیست و این مسأله صبوری 
بیشتر معلمان را می طلبد تا درس ها را با بچه ها 
مــرور کنند و برخی درس هایــی را که بچه ها 
کمتر یاد گرفته اند با آنها بیشتر کار کنند و برای 
تدریس عجله نکرده و بــرای امتحان هم فعاًل 
کاری نکنند. اگر همه این ها رعایت شود آرامش 
کم کم به بچه ها برمی گردد.« اما نقش والدین در 
این باره چیســت؟    او می گوید: »مطمئنًا نقش 
والدین هم خیلی مهم اســت؛ این که به بچه ها 
آرامش بدهند. مخصوصًا در پایه های پایین تر 
کــه مادرها مدام نگران درس و مشــق بچه ها 
هســتند. همه اینها باعث می شود بچه ها کمتر 
مضطرب شوند و با معلم و بچه های دیگر بهتر 
ارتباط بگیرند. فکر می کنم در شورای معلمان 
باید این روزها هراس از مدرســه مورد بررسی 
قرار بگیرد. این مسأله خیلی بدتر از نمره پایین 

گرفتن است چون اگر بچه ها با همین اضطراب 
درس بخوانند و بــه پایه های باالتر بروند، این 
هراس در آنها نهادینه می شــود. از آن سو هم 
نمی توان از معلم انتظار داشــت برای بچه هایی 
که مدرسه نمی آیند، کالس مجازی برگزار کند. 
یعنی هم شیفت حضوری و هم شیفت مجازی 
داشته باشــد. معلم ها نه این فرصت را دارند و 
نه بابت دو شــیفت کاری دستمزدی می گیرند. 
این مســأله فقط به معلم بــار اضافه تحمیل 
می کند.«مادر امیرمحمد هم مشکالت ترس و 
هراس مدرســه رفتن فرزندش کالفه اش کرده: 
»هر روز از مدرســه زنگ می زنند و می گویند 
بیا بچه ات را ببر! سرفه می کند و بی حال است. 
انگار کرونا دارد اما تا به خانه می رسیم بچه ام 
خوب خوب می شــود. فهمیده ام خودش را به 
کروناگرفتن می زند که مدرســه نرود. اولیای 
مدرسه گفته اند پیش یک مشــاور بروم اما تا 
بخواهم نتیجه بگیرم مدرسه تمام شده. بچه ام از 
مدرسه می ترسد.« محمدرضا نیک نژاد، آموزگار 
مقطع دبیرستان که فیزیک تدریس می کند، هم 
در این باره اظهار نگرانی می کند: »آموزش دو 
بخش دارد؛ دانش و پــرورش. پرورش همان 
اجتماع پذیرکــردن دانش آموزان و زنده کردن و 
تقویت روحیات انسانی و اجتماعی در آنهاست؛ 
توانایی هایی که با یادگیری آنها می توانیم گلیم 
خودمــان را در جامعه از آب بیرون بکشــیم. 
کمترین کارکردی که در آموزش و پرورش ما 
وجود دارد، زندگی اجتماعی بچه هاست. یعنی 
اولین جایی که بچه دور از خانواده قرار می گیرد 
و از روابط احساسی و عاطفی دور می شود تا 
مستقل شود. مدرسه یک فضای واقعی اجتماعی 
است که قرار است دانش آموز در آن همراهی، 
همدلی، همدردی و همیاری را یاد بگیرد و در 

ایــن جمع از حقوق خود دفاع کند و به حقوق 
دیگــران احترام بگذارد و به کســانی که مثل 
خودشان نیســتند به دیده احترام بنگرد. این ها 
همه بخش های پرورشــی آموزش و پرورش 
را دربرمی گیرد و خواســته یا ناخواسته بچه ها 
را رشــد می دهد. در این دو سال و نیم تعطیلی 
مدرسه ها شــوربختانه بویژه بچه های پایه اول، 
دوم و سوم دبســتان از این روند پرورشی دور 
ماندند و خانواده ها نتوانستند این روحیات را در 
بچه ها پرورش دهند و حاال قرار اســت که این 
بچه ها با تأخیر وارد مدرسه شوند.«   به عقیده او 
اضطراب جدایی از خانواده یک راه حل واقعی 
خیلی پرطرفدار دارد و آن مواجهه با مسأله ترس 
است: »خیلی از روانپزشکان هم چنین تجویزی 
را برای حل این اضطراب دارند. یعنی قراردادن 
آدم ها در موقعیت ترس. پس ما چه بخواهیم و 
چه نخواهیم بچه ها باید به مدرسه بیایند و به فضا 
عادت کنند. اما ما چطور می توانیم این فضا را 
تلطیف کنیم تا بچه ها به این فضا راحت ترعادت 

کنند و جذب آن شوند؟« او این راهکارها را این 
گونه برمی شمارد: »فشارهای آموزشی را از بچه 
کم کنیم. محیط کالس و مدرســه را یک مقدار 
عاطفی تر کنیم. معلمان ارتباط بهتری با بچه ها 
برقرار و بچه ها را درک کنند. معلمان کالس اول 
با این فضا آشنا هستند و می دانند دو - سه ماه 
اول بــا چنین چیزهایی درگیرند. اما االن برای 
همه پایه ها این مســأله ایجاد شده. به هر حال 
معلمان اگر بخواهند کار خودشان را سبک کنند، 
باید صبوری کنند تا بچه ها به مدرســه عادت 
کرده و بدین صورت معلم ها و خانواده ها با هم 
باید این وضعیت را درک و برای آن برنامه ریزی 
کنند. برگزاری کالس های سرگرمی، فضادادن و 
تنفس به بچه ها و گفت وگوهای جمعی می تواند 
بــه این کار کمک کند. بایــد زدگی و ترس از 
مدرســه از بین برود وگرنه این دوری و هراس 
ممکن است تا سال ها روی دانش آموز بماند و 
حتی تا آخر تحصیل نتواند از فشار و ترس و 

استرس مدرسه دور شود.«
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بازگشت بی هراس به مدرسه چگونه ممکن است؟

بیا و بچه ات را به خانه ببر!

محققان هشدار داده اند

عالئمی که نشان می دهد دیابت دارید
 سرویس ســامت //  اغلب بیماری ها با نشانه های
 اولیه ای ظاهر می شوند که می تواند هشداری برای 

ابتا به آن و مراقبت بیشتر از خود باشد.
  به گزارش eatthis، طبق آخرین آمار ارائه شده 
از مرکز پیشــگیری و کنترل بیماری های آمریکا، 
حدود 3/37 میلیون آمریکایی مبتال به دیابت و 96 
میلیون نفر هم مبتال به پیش دیابتی در این کشــور 
زندگی می کنند. به دلیل اهمیت عوارض ناشــی از 
دیابت، اهمیــت دارد که افراد از ابتال به این بیماری 
مطلع باشند.قطع عضو، نابینایی، حمالت قلی و حتی 
سکته قلبی از جمله عوارض خطرناک ابتال به دیابت 
 اســت. به طور قطع، با آگاهی از عالئم این بیماری 
می توانید در مدت زمان مقتضی مراحل درمانی را 
آغاز کرده و از بروز عوارض ناشی از آن جلوگیری 

کرده یا بروز آنها را به حداقل برسانید.
 * ردپای چاقی در همه جا

  چاقی با ابتال به دیابت نوع دو مرتبط است. البته این 
بدان معنا نیست که تمام افرادی که چاق هستند مبتال 
به دیابت نوع دو هستند، اما بیشتر افراد مبتال به دیابت 
چاق می شوند. این ارتباط به چاقی دیابتیک معروف 
 اســت و از بین بردن وزن اضافی و مدیریت دیابت 

می تواند بسیار کمک کننده باشد.
 * افزایش احساس گرسنگی و تشنگی

  اگر نســبت به قبل، بیشتر احســاس گرسنگی و 
تشنگی می کنید، می تواند نشانه ابتال به دیابت باشد. 
مهم نیست چقدر آب می نوشــید، همین که بعد از 
 آب خوردن هنوز احســاس می کنید تشنه هستید، 
 مــی تواند برای شــما یــک زنگ خطر باشــد.

 بافت های شــما مانند ماهیچه ها زمانی که گلوکز 
زیادی در جریان خون وجود داشته باشد، احساس 
کمبود آب مــی کند. بدن، مایعــات را از بافت ها 

بیرون می کشــد و سعی می کند خون را رقیق کرده 
و با گلوکز بــاال مقابله کند، بنابراین بافت های بدن 
آب از دســت داده و پیامی بــه مغز مخابره می کند 
مبنی براین که باید آب بیشــتری بنوشید. به گزارش 
سیناپرس، این حالت با افزایش حجم ادرار هم همراه 
 اســت.در مورد احساس گرسنگی هم زمانی که غذا 
می خورید، باز هم بیشتر احساس گرسنگی می کنید 
و ایــن به آن دلیل رخ می دهد که ماهیچه ها انرژی 
موردنیاز خود را از موادغذایی کســب نمی کنند. به 
گزارش سیناپرس، مقاومت انسولینی بدن، مانع ورود 
 گلوکز به بدن شــده و از تأمیــن انرژی جلوگیری 
می کند. بنابراین، ماهیچه ها و دیگر بافت های بدن 
پیام گرسنگی را ارســال می کنند تا به این طریق، 

انرژی بیشتری وارد بدن کنند.
 *  نیاز به دفع بیشتر ادرار

    افزایــش بی دلیل حجم ادرار یکی دیگر از عالئم 

ابتال به دیابت نوع دو است. قند خون اضافی که در 
ادرار دفع می شــود باعث تجمع مولکول های آب 
شده و فرد مبتال به دیابت به طور مداوم ادرار می کند.

 * مشکالت دید
  تاری دید هم می تواند یکی از علل دیابت نوع دو 
باشد. تغییرات اولیه شامل خونریزی شبکیه است که 
 اغلب منجر به تــاری دید مرکزی یا »ادم لکه زرد« 
می شــود. لکه زرد نقطه شــیرین بینایی است و به 
شما در شناســایی چهره ها، خواندن اشیاء و دیدن 
از نزدیک کمک می کند.این عارضه به گونه ای است 
که در مراحل ابتدایی هیچ نشانه ای ندارد از این رو 
توصیه می کنیم مدام چشم هایتان را کنترل کنید چرا 
که در صورت بروز مشکل، در مراحل اولیه می توان 

دست به کار شد و آن را درمان کرد.
 *  کووید و دیابت

  ابتال به دیابت، ابتال به کووید- ۱9 را خطرناک تر 
می کند و اغلب مبتالیان به دیابت که به کرونا مبتال 
شده اند، عوارض شدیدتری را پشت سر گذاشتند. 
درواقع، مبتالیان به دیابت نوع دو که مبتال به کرونا 
می شوند، 7 برابر بیشتر در معرض خطر مرگ قرار 

می گیرند.

سرویس سامت // تحقیقاتی که بر روی مغز ۷۸۵ نفر انجام شده، درک 
بیشتری در مورد اثرات کووید-1۹ ارائه کرده است. 

   محقق این تحقیق و همکارانش از دانشگاه آکسفورد بریتایا معتقدند که 
این ویروس می تواند بر اندام های اصلی بدن تاثیر بگذارد و به مغز آسیب 
برساند.نتایج آخرین تحقیقات نشان داده است که برای تحت تاثیر قرار 
گرفتن این ویروس، نیازی نیســت که از یک عفونت جدی رنج ببرید و 
ناشناخته است که آیا این تاثیرات باقی می مانند یا می توان آنها را معکوس 
کرد.تاکنون، نتایج مطالعات نشان داده که ویروس کرونا ممکن است باعث 
ناهنجاری های مرتبط با مغز در بیمارانی شود که به شدت از این بیماری 
رنج می برند. این گزارش نشان داد، ناحیه ای از مغز که بیشترین آسیب را 
می بیند مربوط به بویایی است. با این حال، ویروس می تواند در سراسر 

سیستم عصبی گسترش یابد.محققان دریافتند، افرادی که آزمایش کووید 
آنان مثبت بوده ممکن است در معرض خطر 2۰ بیماری مختلف از جمله 

سکته مغزی، نارسایی قلبی و ایست قلبی قرار گیرند.
   محققان تغییرات در مغز 78۵ شرکت کننده در بانک زیستی انگلستان، 
پایگاه داده زیست پزشکی و منبع تحقیقاتی در مقیاس بزرگ را ارزیابی 
کردند.شــرکت کنندگان ۵۱ تا 8۱ ســاله تحت دو اسکن مغزی به طور 
متوسط  به فاصله 38 ماه همچنین آزمایش های شناختی قرار گرفتند. در 
مجموع 4۰۱ شرکت کننده بین دو اسکن آزمایش کووید آنان مثبت شد 

که ۱۵ نفر از بیماران در بیمارستان بستری شدند.384 نفر باقی مانده که 
آلوده نشــدند، به عنوان گروه کنترل عمل کردند. حدود 4 ماه و نیم پس 
از عفونت، محققان به کاهش بیشتر ضخامت ماده خاکستری در مناطقی 
از مغز مرتبط با بویایی )قشــر اوربیتوفرونتال و شکنج پاراهیپوکامپ( و 

کاهش اندازه کل مغز اشاره کردند.
   به طور متوسط، شرکت کنندگانی که به کووید آلوده شده بودند، بین دو 
اســکن خود کاهش شناختی بیشتری را نشان دادند که با کوچک شدن 

بخش خاصی از مخچه )مغز عقبی( مرتبط با شناخت ارتباط داشت.

  پروفسور استفن اسمیت، محقق ارشد این تحقیق اظهار کرد: »یکی دیگر 
از نقاط قوت این مطالعه این است که افراد یکسان را در دو زمان مختلف 
مورد بررسی قرار داد. نکته مهم اینجاست که اولین اسکن شرکت کنندگان 
در بانک زیستی انگلستان قبل از آلوده شدن به  سارس-کوو-2 و اسکن 

دوم پس از عفونت انجام شد«.
  این واقعیت که ما اســکن قبل از عفونــت را داریم به ما کمک می کند 
تغییرات مغزی مربوط به عفونت را از تفاوت هایی که ممکن اســت از 
قبل در مغز افراد وجود داشــته باشد، تشخیص دهیم.این روند، مطالعه 
کنونی را منحصربه فرد می کند بنابراین ما ممکن اســت علت مشکالت 
 مرتبط با کووید-۱9 یعنی اختالل در حس بویایی، التهاب یا پاسخ ایمنی 

سیستم عصبی را پیدا کرده باشیم.

چطور بدن تان را آماده مقابله 
با کروناهای باقی مانده بکنید

سرویس ســامت //  به نظر می رسد کرونا آرام گرفته 
است و شــاید جدی ترین دغدغه بشر در ماه های پیش 
شدت و حدت کمتری یافته است، اما متخصصان همچنان 
هشدارها و توصیه هایی برای مقابله با این دشمن موذی 

برای شما دارند .
   دکتر الرا نیومن مدیر بخش عفونی بیمارستان لنوکس 
هیل می گوید:» به نظر می رســد نسبت به قبل وضعیت 
خیلی بهتری داریم. جدا از افزایش تعدادواکسینه شده ها، 
و کاهش شدت بیماری، من همچنین از این که می دانم 
وارد ماه های گرم تر سال می شویم که برای رویدادها و 
فعالیت های خارج از منزل مســاعدتر است، احساس 
راحتی می کنم. ما می دانیم کــه تهویه نقش زیادی در 
انتقال ویروس ایفا می کند، و هرچه بیشتر بتوانیم درها و 
پنجره ها را باز کنیم و ساعت های بیشتری را در خارج 
از منزل داشته باشیم، احتمال انتقال ویروس و بخصوص 
و superspreader )احتمال انتقال به صورت بسیار 
باال( کمتر اســت. من فکر می کنم کــه ما باید به دقت 
وضعیت بیماری کووید ۱9 را زیر نظر داشــته باشیم تا 
ببینیم ویروس دقیقًا چگونه بر کشــور تأثیر می گذارد، 
اما به احتمال زیاد تجربه ما در چند ماه بعدی بیشــتر 
شبیه یک حالت تعادل باشــد تا افزایش شدید. اما در 
مورد ماه های سردتر ســال واقعا فکر می کنم آینده ما 
به اقداماتی که در حال حاضر انجام می دهیم بســتگی 

دارد.« 
   دکتر ســونجا شــوینگ رئیس مرکز طب پیشگیری 
کالیفرنیا هم درخصوص مقابله با کووید می گوید:»عالوه 
بر انجام واکسیناســیون و دریافت دوز بوستر واکسن، 
راه هــای دیگری هم وجود دارد کــه افراد می توانند به 
طور بالقوه از طریق ســبک زندگی سالم و مکمل های 
غذایی از خود در مقابل بیماری ها محافظت کنند. برخی 

از توصیه های کلیدی عبارتند از :

1. داشتن یک رژیم غذایی کامل سرشار از پروتئین های 
مغذی، و تا آنجا که ممکن است سبزیجات مختلف در 

طی روز مصرف شوند.
 ۲. کاهش یا اجتناب از قند و شــکر و بخصوص قند و 
شکر پنهان که می تواند به کاهش خطر التهاب در بدن و 

بهینه سازی عملکرد سیستم ایمنی کمک کند .
 3. داشتن خواب کافی و همین طور انجام برنامه های 
ورزشی سالم نیز می تواند به تعدیل التهاب و عملکرد 

سیستم ایمنی کمک کند .
 4. نوشیدن آب و مایعات به میزان کافی، هیدراتاسیون 
کافی نیز برای عملکرد مطلوب و بهبودی از بیماری مهم 
است. سعی کنید روزانه حداقل ½ اونس وزن بدن خود 
آب بنوشــید.)یعنی فرد 9۰ کیلویی حدودا 2.7 لیتر، یا 
فــرد 8۰ کیلویی حدودا 2.4 لیتر(، اگر در حین ورزش 
حســابی عرق می کنید یا زیاد کافئین می نوشید، باید 
مقداری به ایــن میزان اضافه کنید.اما از نظر ویتامین ها 
و مکمل ها: از نقطه نظر مکمل های غذایی، مکمل های 
زیادی وجود دارند که می توانند به تعدیل مســیرهای 
التهابی مختلف در بدن کمــک کنند و به جلوگیری از 
ابتال یا کاهش شدت بیماری کمک کنند، برخی از این 

موارد عبارتند از:
ویتامین سی

ویتامین  d)سطح هدف خون حدود 6۰-۵۰(
 d روغن کبد ماهی منبع خوبی از ویتامین(  a ویتامین

و ویتامین a است(
nac گلوتاتیون و پیش ساز آن

کورکومین )که در زردچوبه وجود دارد(
روی

منیزیم
مالتونین

بهبودیافتگان از کووید در معرض ابتال به 20 بیماری قرار دارند
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گروه خبر // با تخصیص اعتباری ویژه از سوی سازمان 
نوســازی مدارس کشــور، پروژه های شــبانه روزی 
گوهران بشــاگرد، ۲۲بهمن گورزانــگ میناب، الفت 
 قشم و هنرستان فومســتان پارسیان تا مهرماه آماده

 بهره برداری می شود.
    به گزارش خبرنگار دریا ، ســیدفخرالدین هاشمی با 

اشاره به اهتمام جدی ســازمان نوسازی مدارس کشور 
جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام، اظهار کرد: با تخصیص 
4۰ میلیارد تومــان اعتبار ویژه طــی روزهای اخیر از 
سوی سازمان نوسازی مدارس کشور درقالب طرح ارتقا 
شاخص های آموزشی، پروژه های شبانه روزی گوهران 
بشاگرد، 22بهمن گورزانگ میناب، الفت قشم و هنرستان 

فومستان پارسیان تا مهرماه سالجاری آماده بهره برداری 
می شود.مدیرکل نوسازی مدارس استان هرمزگان درادامه 
ضمن قدردانی از دکتر رخشــانی مهر رییس ســازمان 
نوســازی مدارس کشــور در جهت تسریع درتخصیص 
اعتبارات پروژه های مدرســه سازی در استان هرمزگان 
تصریح کرد: با رشد سه برابری اعتبارات مدرسه سازی در 
سال ۱4۰۰ زمینه تکمیل پروژه های نیمه تمام و احداث 
مدارس جدید فراهم گردید.هاشمی در پایان با بیان اینکه 
مدرسه سازي جهادي مقدس است، خاطرنشان کرد: قدر 
این نعمت واالي الهي را دانسته و این افتخاري که امروزه 
نصیب تمامي دلســوزان امر تعلیم و تربیت شده را به فال 
نیک گرفته و با عزت و افتخار این راه مقدس را ادامه می 
دهیم.گفتنی اســت؛ هم اکنون 2۰3 پروژه در قالب 96۰ 
کالس درس در استان هرمزگان در دست اجرا می باشد که 
با بهره برداری از این پروژه ها بیش از 2۵هزار نفر دانش 

آموز از آن بهره مند خواهند شد.

با تخصیص اعتباری ویژه از سوی سازمان نوسازی مدارس کشورصورت می گیرد

بهره برداری از طرح ارتقای شاخص های آموزشی هرمزگان تا مهرماه

 گــروه خبــر // مدیرکل کمیتــه امداد
 امــام خمینــی )ره( هرمــزگان گفت: 
مددجویــان این کمیته در ســال جاری 
برای اجرای سیاســت های اشتغال دولت 
سیزدهم سهم 10 هزار میلیارد ریالی دارند. 
   جلیل تراهی در حاشــیه بازدید از کمیته 
امداد امام خمینــی )ره( جزیره کیش اظهار 
داشت: این نهاد حمایتی در سال جاری سهم 

 ۵۰۰ هزار نفری از سیاســت ایجاد اشتغال 
یک میلیون نفری کشــور دارد و اســتان 
هرمــزگان نیز از این مقدار ســهم 2۰ هزار 

نفری دارد.
  وی افزود: برای تحقق این تعداد شــغل در 
کشور 2۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار تصویب 
شده که سهم استان هرمزگان  در این بخش 
۱۰ هزار میلیارد ریال است و مقرر شده پس 
از تصویب نهادها و دستگاهی ذیصالح کشور 
درقبال هر فرصت شغلی تسهیالت یک تا 2 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی به مددجویان 
واجد شــرایط پرداخت شود.تراهی یادآور 
توانمندسازی و خودکفایی مددجویان  شد: 
 از مهمترین محورهــای کاری کمیته امداد

  امــام خمینی )ره( اســت و تســهیالت و 
سیاست های ایجاد اشــتغال در این راستا 
صورت می گیرد و سال گذشته موفق شدیم 
با حمایت های مختلف 2 هزار و ۱۰4 نفر از 

افراد تحت پوشش این نهاد در استان خودکفا 
 بشوند.وی افزود: ارائه آموزش های فنی و 
حرفه ای، مشاوره های کارآفرینی و مدیریت 
حرفه پس از شروع بکار مددجویان و بهبود 
فضای کســب و کار را از برنامه های کمیته 
امداد امام خمینی )ره( پس از ارایه تسهیالت 
در راستای خودکفایی مددجویان بوده و این 
فعالیت ها در تمامی نقاط اســتان از جمله 

جزیره کیش دنبال می شود.
1۷ هزار کودک چشم انتظار کمک های 

خیرین
   وی با اشــاره به اجرای طرح اکرام و ایتام 
از ۱۵ تا 2۱ ماه مبارک رمضان اظهار داشت: 
هم اکنون ۱7 هزار کودک در قالب طرح های 
ایتام و محســنین چشم انتظار حمایت های 
خیران اســت. وی افزود: سرانه ای تعریف 
شده برای هر فرزند در طرح ایتام و محسنین 
به صورت میانگین ماهانه هفت میلیون ریال 

است اما این ســرانه در استان هرمزگان به 
تعداد باالی جمعیت تحت پوشــش بسیار 
پایین تر از این میزان اســت.هم اکنون 23۱ 
هزار نفر در قالب 88 هزار خانواده در استان 
هرمزگان تحت پوشش حمایت کمیته امداد 
امام خمینی )ره( قرار داند.تراهی گفت: حامی 
یابی، حمایت و کفالــت از فرزندان یتیم و 
محسنین هرمزگان از سوی مردم و خیران در 
استان و دیگر استان های کشور از مهمترین 
برنامه های کمیته امداد امام خمینی هرمزگان 

در ماه رمضان است. 
   به گــزارش ایرنا ؛ مدیــرکل کمیته امداد 
امام خمینــی )ره( هرمــزگان گفت: مردم 
می توانند عدد ۱ را به شماره 3۰۰۰333376 
ارســال و آمادگی خود را برای شرکت در 
طرح اکرام ایتام اعالم کنند تا کارشناســان 
کمیته امداد امام خمینــی )ره( برای تکمیل 

پرونده فرزندان معنوی آنان تماس بگیرند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( هرمزگان خبر داد 

  اختصاص 1۰هزار میلیارد برای اشتغال مددجویان کمیته امداد  هرمزگان 

 گروه گزارش // موضوع مسکن یکی از مطالبات جدی 
مردم بندرعباس و هرمزگان است که دولت برای حل 
آن در هرمزگان به عاوه ساخت مسکن در بندرعباس 

برنامه ایجاد شهرهای جدید را نیز در برنامه دارد. 
   رضا مدرس اظهار داشت: مهم ترین نکته ای که در توسعه 
محلی و حتی توســعه منطقه ای می توان به آن پرداخت 
توســعه راه ها و ساختار حمل و نقل است و ما در استان 
هرمزگان یک ریل گذاری را انجام دادیم و اکنون برخی از 
هدفگذاری هایمان از مرحله ریل گذاری به مرحله تبیین 
و اجرا رسیده است. وی افزود: توسعه راه های کریدوری 
استان هرمزگان یکی از استراتژی های ما است که برای 
رســیدن به رشــد 8درصدی که رئیس جمهور آن را به 
عنوان چشم انداز کشور ابالغ کرده ضرورت دارد که دنبال 
شــود و برای آن نیز برنامه های خاصی تدوین کرده ایم.

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری هرمزگان 
بیان کرد: بدون شک یکی از اولویت های ما در استان این 
اســت که بتوانیم راه های بزرگراهی استان را به سرانجام 
برســانیم که این امر توسعه حمل و نقل کشور را در پی 

خواهد داشت. 
  طرح تفصیلی شهر بندرعباس باید در شورای 

عالی شهرسازی تصویب شود 
   مدرس تاکید  کرد: ما در حوزه شهرسازی پرونده های 
بسیار زیادی داشتیم که دچار اطاله شده بودند و در چند 
سال گذشــته اکثر  پرونده های شهرسازی را به سرانجام 

رســاندیم که مهم ترین آن پرونده طرح تفصیلی شــهر 
بندرعباس بود که 2۰ سال معطل مانده بود.وی اضافه کرد: 
شهر بندرعباس امروز یک کالنشهر محسوب می شود و 
شــهردار این شهر عضو مجمع کالنشهرهای کشور است 
اما با این وجود 2۰ ســال طرح تفصیلی آن دچار اطاله 
شده بود اما با وجود همه معذوریت هایی که وجود داشت 
ما توانستیم پرونده طرح تفصیلی شهر بندرعباس را در 
استان ببندیم و به شــورای عالی شهرسازی و معماری 
کشور ارسال کنیم و از اینجا به بعد باید پیگیری شود تا 
در آن  جا نیز تصویب شود. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری هرمزگان تاکید  کرد: تاکید ما به مدیرکل جدید 
راه و شهرسازی هرمزگان این است که پیگیری و تالش 
کند تا در نخستین شــورای عالی شهرسازی و معماری 
موضوع طرح تفصیلی شــهر بندرعباس مطرح شود تا 
معضل بدون نقشه راه بودن شهر بندرعباس برطرف شود و 
مردم بتوانند بهترین استفاده را از اراضی خود داشته باشند. 
  سه استراتژی برای برطرف کردن مشکل مسکن 

در بندرعباس
  مدرس در پاســخ به سوالی در رابطه با مطالبات مردم 
بندرعباس در حوزه مســکن گفت: در حوزه اقدام ملی 
مسکن و جهش تولید مسکن چالش هایی در بندرعباس 
داشــتیم از این رو در اســتان برای شهر بندرعباس سه 
استراتژی را تعیین کردیم که یکی از آن استراتژی ها ابالغ 
شــده و دو استراتژی بعدی در حال آمادگی مقدمات آن 

هستیم. وی ادامه داد: به واسطه نزدیکی شهر جدید علوی 
به صنایع غرب بندرعباس، سعی کردیم بخش عمده ای 
از جمعیت کارکنان صنایع غرب را به این شــهر هدایت 
کنیم و با ساخت مســکن های موردنیاز و پای کار آمدن 
پاالیشگاه نفت  ســتاره خلیج فارس، پتروپاالیش نگین 
مکران و دیگری صنایع این حوزه بخشی جمعیتی که هم 
اکنون حمل بر بندرعباس می شود را اسکان دهد. معاون 

هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تاکید  کرد: 
شــهر علوی برای صنایع غرب دیده شد اما برای خود 
شهر بندرعباس هم باید طرح ویژه ای را می دیدیم که در 
قالب استراتژی دوم برای مدیریت مسکن مرکز استان این 
طرح دیده شــد و از وزیر راه و شهرسازی خواستیم که 
3۵۰ هکتار از اراضی شهر بندرعباس که پشتیبان بافت 

فرسوده بندرعباس بود و سالیان سال بود کاری روی آن 
انجام نشــده است را برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن 
در بندرعباس اختصاص دهند که قاسمی موافقت کردند 
و دستور آن را دادند اما هنوز تغییر مالکیت بین سازمان 
بازآفرینی شهری و سازمان ملی زمین انجام نشده که اگر 
این مهم هم محقق شود می توانیم ساخت مسکن در این 

3۵۰ هکتار را نیز انجام دهیم.
   مدرس گفت: برای برطرف کردن مشــکل مســکن 
بندرعبــاس ۱۵۰ هکتار اراضی نیز در شــمال شــهر 
بندرعباس داریم که همه فرآیند های اســتانی آن جهت 
ساخت مسکن انجام شده اما مشکلی که وجود دارد این 
اســت خطوط انتقال گاز از آن می گذرد که با احتساب 
حریم 2۵۰ متری آن این ۱۵۰ هکتار کارایی خود را عمال 
از دست داده اســت لذا در تالش هستیم تا این خطوط 
انتقال گاز را به جای دیگری منتقل کنیم و سازمان ملی 
زمین باید این فرآیند را تســریع کنیم.وی ادامه داد: یکی 
از مسائلی که نیاز مســکن را در استان افزایش می دهد 
مهاجرت پذیر بودن استان و بندرعباس است و ما ناچار 
بودیم که به این سمت برویم که شهر جدیدی را در جوار 
شهر بندرعباس ایجاد کنیم و برای ایجاد این شهر جدید 
بیش از دو ســال فرآیند اجرایی و تقنینی دنبال کرده ایم.

مدرس بیان  کرد: هدف اصلی ما از توســعه بلوار شرقی 
شــهر بندرعباس ایجاد یک شهر جدید است چرا که بر 
این باور  بودیم که 3۵۰ هکتــاری و ۱۵۰ هکتاری که 

در شــهر بندرعباس وجود دارد پاسخگوی نیاز مسکن 
همه ذی نفعان و متقاضیان شهری بندرعباس نخواهد بود 
اما با توجه به اینکه ســاالنه مبالغ بسیاری تحت عنوان 
ســرمایه گذاری ملک در خارج از کشور خارج می شود 
تالش کردیم با رویکرد جذب این ســرمایه ها مقدمات 
شــهر جدید بندرعباس که مورد موافقت رئیس جمهور 
نیز قرار گرفته اســت و وزیر راه و شهرســازی نیز به 
شرکت شــهرهای جدید ابالغ کرده است را فراهم کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: 
ضرورت ایجاد شــهر جدید در شرق بندرعباس از این 
حوزه است که ما در شمال بندرعباس از لحاظ وضعیت 
توپوگرافی نمی توانیم شهر را گسترش دهیم از غرب هم 
که هر چه پیش برویم به صنایع نزدیک تر می شــویم و 
جنوب بندرعباس نیز در احاطه ساحل است اما در شرق 
بندرعباس محله سنگ کن شرقی و فرودگاه است و بعد 
از آن یک گسست بزرگی بین توسعه و شهر بندرعباس 
ایجاد شــده و تنها راه نجات بندرعباس از تنگنا احداث 
بلوار ساحلی در ساحل شرقی بندرعباس بود.به گزارش 
تسنیم ؛ وی تصریح کرد: با توجه به سیاست های ابالغی 
مقام معظم رهبری استقرار جمعیت در سواحل را داریم 
دنبال می کنیم و اســتراتژی ما این است که این شهرهای 
جدید در شرق بندرعباس را تا میناب و بعد انتهای مکران 
ادامه دهیم و توسعه عمرانی و اقتصادی این مناطق را نیز 

در دستور کار قرار خواهیم داد.

 بدون شک یکی از اولویت های ما در 
استان این است که بتوانیم راه های 
بزرگراهــی اســتان را به ســرانجام 
برســانیم که این امر توسعه حمل و 

نقل کشور را در پی خواهد داشت

,,

 گروه خبــر // آیین رو نمایــی از کتاب 
»بچه های زمین« با حضور مسئولین استانی 
و هنرمنــدان و نویســندگان در اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان هرمزگان برگزار 

شد. 
  آیین رونمایی از کتــاب »بچه های زمین« 
با گردآوری »پروانــه ماندگاری« با حضور 
کتابخانه های  مدیــرکل  دریانــورد«  »امینه 
»ســعید  هرمــزگان،  اســتان   عمومــی 
عبدلــی زاده« رئیس حوزه هنری اســتان 
جهانگیــری«  »اســماعیل  هرمــزگان، 
 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان، 
»پروانه ماندگاری« گردآورنده کتاب، »علی 
رضایــی« هنرمند پیشکســوت هرمزگانی، 
نعیم اسدی، معاون فرهنگی و اجرایی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان 
هرمزگان؛ نویســندگان کودک و نوجوان و 
اهالی فرهنگ با همکاری حوزه هنری انقالب 

اســالمی اســتان در اداره کل کتابخانه های 
عمومــی اســتان برگــزار شــد. مدیرکل 
هرمزگان ضمن  استان  عمومی  کتابخانه های 
تبریک به نویسندگان کودک و نوجوان کتاب 
»بچه های زمین« بیان کرد: خلق هر کلمه یا 
اثر هنری جلوه ای از ذات خداوند هستند که 

انسان را با عشق و آرامش، آشتی می دهد.
   امینه دریانورد ادامه داد: هنر، نتیجه عشــق 
انسان به زیبایی است و هنرمند به وسیله آن 
به زیبایی، نزدیک و نزدیکتر می شــود. هنر 
حرکتی درونی و سرشــت انسان است که او 
را بــه درجه باالیــی از زیبایی نائل می کند.

گردآورنده کتاب بچــه های زمین نیز ضمن 
تشکر از اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
هرمــزگان و حوزه هنــری در برگزاری این 

آیین بیان کرد: خوشبختانه در طول سال های 
اخیر همکاری خوبی با اداره کل کتابخانه های 
 عمومــی اســتان هرمــزگان داشــته ایم و 
نتایــج برگــزاری کارگاههای نویســندگی 
مشترک، کمک به خلق اثر »بچه های زمین« 

شده است.
  پروانه ماندگاری ادامه داد: یکی از ویژگی ها 
و امتیازهای مثبت کتاب پیش رو این اســت 
که در تألیــف آن فقط نویســندگان کودک 
و نوجوان اســتان هرمزگان ســهیم نبوده اند 
و بــا وجود تمــام محدودیتهای ناشــی از 
کرونا، توانســتیم از طریق فضای مجازی با 
نویســندگان کودک و نوجوان سراسر کشور 
ارتباط داشته باشیم و در این کتاب داستانهایی 
از نویســندگان استان های دیگر نیز به چاپ 

برسد.نویسنده مطرح هرمزگانی افزود: به خود 
افتخار می کنم که در طول این سالها با کودکان 
و نوجوانــان ارتباط داشــته ام و در واقع من 
مربی آنها نبوده ام بلکه آنها استاد من بوده اند 
و من توانستم همکاری، همدلی و مهربانی را 
از آنها یاد بگیرم. بسیار خوشحالم که توانستم 
نویســندگان کودک و نوجوانــی را پرورش 
دهم که خودشــان مربی نویسندگی هستند 
و بــه دیگران آمــوزش می دهند.دبیر محفل 
ادبی چیچــکا تصریح کرد: انگیزه مهم من از 
برگزاری آیینهای رونمایی و چاپ مجموعه 
داستانهای کودکان و نوجوانان این است که به 
آنها یادآوری کنم که چقدر توانمند و بااستعداد 
هستند و با تالش می توانند قله های موفقیت و 

سعادت را فتح کنند.

   مانــدگاری ادامه داد: آرزوی قلبی من این 
است که بچه های کودک و نوجوان به عنوان 
 ســرمایه های هنری و فرهنگی این کشــور، 
ادامه دهنده راه من باشند و چرخه نویسندگی 
را ادامــه دهند.رئیس حــوزه هنری انقالب 
اسالمی اســتان هرمزگان نیز ضمن تقدیر از 
هنرمندان نوجوان که بهانه اصلی این نشست 
بوده اند بیان کرد: وقتی صحبت از هنر متعهد 
می شود بیشتر مردم ذهنشان به سمت هنرهای 
مذهبی و سیاســی می رود، گرچه هنر متعهد 
یعنی بــی تفاوت نبودن نســبت به آنچه در 

جامعه می گذرد.
   عبدلــی زاده افــزود: وقتی ایــن کتاب را 
نگاه می کردم، درون مایــه هنر متعهد را در 
داســتانهای نویســندگان کودک و نوجوان 
مشاهده کردم و موضوعات این کتاب با آنچه 
به عنوان هنر متعهد شناخته شده است مرتبط 
و در هم آمیختــه بود.وی ادامه داد: امیدوارم 

با تالشهای مربیانی همچون پروانه ماندگاری، 
نویســندگان ما به سمت مســائل هویتی و 
درونی جامعه پیش برونــد که مایه برکت و 

افتخار خواهد بود.
   به گزارش ایســنا ؛ در ادامه این نشســت، 
نویســندگان کودک و نوجــوان به خوانش 
داســتانهای خود پرداختنــد و در پایان از 
کتــاب »بچه هــای زمین« رونمایی شــد و 
نویســندگان این کتاب مــورد تجلیل قرار 
گرفتند. مجموعه داســتان »بچه های زمین« 
با همکاری گروه »طرح مدادهای رنگی« و 
همراهی والدین هنر دوســت به رشته تحریر 
درآمده اســت و تنها حاصل ذوق کودکان و 
نوجوانــان هرمزگانی نیســت بلکه تخیل و 
ذوق هنرجویان کم شنوای استان کرمانشاه و 
کودکان و نوجوانان استان فارس را نیز شامل 
می شود و توسط انتشــارات »سمت روشن 

کلمه« منتشر شده است.

آئین رونمایی از کتاب » بچه های زمین « برگزار شد

ایجاد شهرهای جدید از شرق بندرعباس تا انتهای منطقه مکران 

سه استراتژی برای برطرف کردن مشکل مسکن در بندرعباس


