
گروه خبر // دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان از دستگیری متهم متواری پرونده 
کالهبرداری در تعاونی مسکن گلشهر جنوبی بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان ضمن تأیید خبر دستگیری متهم متواری 
پرونده کالهبرداری در تعاونی مسکن گلشهر جنوبی بندرعباس، اظهار داشت: تعداد شاکیان ثبت شده در این پرونده 
کثیرالشاکی تاکنون به بیش از ۲۸۰ نفر رسیده است و امکان دارد تا چندین برابر این تعداد نیز افزایش یابد.علیرضا 
احمدی منش در ادامه افزود: بیشــتر شکایت های مردمی از ۴ سال گذشته تاکنون ثبت شده است و در تمام این 
مدت، متهم مذکور متواری و تحت تعقیب بوده اســت.وی همچنین تصریح کرد: این متهم با نام اختصاری )م-خ( 
ســعی داشته با شایعه سازی وانمود کند که از کشــور خارج شده است، اما سرانجام با پیگیری قاضی شعبه دوم 
اجرای احکام کیفری دادسرای بندرعباس و طی عملیاتی غافلگیر کننده توسط مأموران دایره جعل و کالهبرداری 
پلیس آگاهی پس از ردیابی در محل اختفاء خود در کرج، شناسایی و دستگیر شده است.احمدی منش با اشاره 

به اینکه در زمان متواری شدن متهم، رسیدگی به این پرونده کالهبرداری به هیچ عنوان متوقف نشده، خاطر نشان 
کرد: طی این مدت، عالوه بر دستگیری شرکای وی و صدور آرای قطعی در خصوص هر یک از آنها، بررسی های 
پیچیده فنی در مورد جزئیات این کالهبرداری، حسابرسی حقوق صدها شاکی، جمع آوری ادله موجود و مسائل 
فنی مرتبط با پرونده، توقیف اموال متهمین و بسیاری از موارد دیگر با پیگیری دستگاه قضایی استان هرمزگان به 
صورت مستمر و بدون هیچگونه وقفه ای صورت گرفته و در نهایت به صدور رأی محکومیت غیابی در خصوص 
متهم مذکور منجر شده است که این موضوع نشان از اهتمام ویژه دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق مردم دارد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان در خاتمه بیان داشت: در راستای سیاست های دستگاه قضایی در 
دوره تحول و تعالی و با توجه به تأکیدات ویژه ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر لزوم تسریع در رسیدگی و اتخاذ 
تصمیم نسبت به پرونده ای کثیرالشاکی، طی سال ۱۴۰۰، سه پرونده کثیرالشاکی در استان هرمزگان که حدود ۱۵۰۰ 

شاکی و متهم داشته است، رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است.

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرسیده 
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان 

بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel

روزنامه منطقه جنوب کشور

 daryanews_bnd @ yahoo .com :پست الکترونیکی

چهارشنبه 31 فروردین 1401    18 رمضان 1443  
  سال بیست و یکم     شماره 3862

8 صفحه    2000 تومان

آقای رئیس جمهور!
 چرا تبعیض در اجرای 

یک طرح ملی؟

»علیرضا جعفرپور بروجنی«  
مدیرعامل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس شد

8

2

آغاز طرح نظارتی مبارزه با لوازم 
یدکی قاچاق و غیرمجاز در هرمزگان 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:
واکسیناسیون کودکان و ُدز سوم 

بزرگساالن در سطح قابل قبولی نیست

اهدای 12 سری جهیزیه به همت یک 
مسجد در بندرعباس

2

پویش »به حرمت علی می بخشم « 
موجب رهایی یک محکوم به قصاص 

5شد

7

دادستان عمومی و انقالب بندرعباس خبر داد

دستگیری متهم  فراری کالهبرداری
 مسکن مهر گلشهر 

بیشتر شکایت های مردمی از ۴ سال گذشته تاکنون ثبت شده است و در تمام این مدت، متهم مذکور متواری و تحت تعقیب بوده است

لزوم افزایش نظارت های کرونایی بر بازار واصناف

فرماندهی انتظامی هرمزگان: 

ارتش دژی مستحکم در برابر تهدیدهای دشمنان است

صفحه 8 را بخوانید
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گروه خبــر // در آیین تجلیل از خیرین، حامیان و   
نیکو کاران برتر از مدیرعامل فوالد هرمزگان برای 

انجام فعالیت های خیرخواهانه تجلیل شد. 
به گزارش خبرنگار دریــا ؛ در آیین تجلیل از خیرین، 
حامیان و نیکو کاران برتر که با حضور حجت االســالم 
دکتر عبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان،  مهدی 
دوستی استاندار هرمزگان و جمعی از مدیران این استان 
در سالن یاس برگزار شد ، استاندار هرمزگان با اهدای 
لوح از دکتر معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان برای 
حمایت های بــی دریغ از فعالیت هــای خیرخواهانه 
و حمایــت از ایتام تحت حمایت کمیته امداد اســتان 

هرمزگان تقدیر کرد. 
در این لوح آمده اســت: ))این لوح سپاس را به شکرانه 
ســخاوت و مناعت جناب عالــی در انجام کار خیر و 
حمایت از ایتــام تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی 
)ره( اســتان هرمزگان پیشــکش محضر ارزشمندتان 
می نمایــم. با امید به اینکه با توکل به خداوند متعال و با 
تکیه بر اشاعه و توسعه این کار خداپسندانه، توفیق رفیق 
تکامل معنوی و معرفتی شما گردد و این الگوی بایسته 

در سطح جامعه تعمیم و تکثیر یابد. ان شاءاهلل((
گفتنی اســت فوالد هرمزگان ۵۰۰۰ یتیم در اســتان 

هرمزگان را تحت حمایت خود قرار داده است.

فوالد هرمزگان حامی ایتام آسیب پذیر

گروه خبر // معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی گفت: با توجه به تحوالت بازار نفت 
خام گسترش ترانزیت و سوآپ نفتی در 
دستور کار قرار گرفته و مذاکرات در این 

زمینه انجام شده است. 
جلیل ســاالری افزود: زیرساخت ها نیز 
برای انتقال فرآورده های نفتی با استفاده از 
ظرفیت های خطوط لوله ، ریلی و جاده ای 
و حضور در بازارهای هدف آماده شــده 
است.وی، سرمایه گذاری های برون مرزی 
در پروژهای پاالیشــگاهی را یکی دیگر 
از محورهای فعالیت شرکت ملی پخش و 
پاالیش فرآورده های نفتی اعالم و اضافه 
کرد: مطالعات ساخت پاالیشگاه ۱۴۰هزار 
بشکه ای در ســوریه پایان یافته و پس از 
آماده شدن سایر شرایط ، با سرمایه گذاری 

مشترک وارد مرحله جدید خواهد شد.
به گفته معاون وزیر نفت: درخواست هایی 
نیز برای همکاری های پاالیشــگاهی از 
کشــورهای آفریقایی داریم کــه در حال 
مذاکره و بررســی است.ساالری ادامه داد: 
این برنامه ها نشــان دهنده توانایی صنعت 
نفت ایران در دستیابی به دانش فنی و بومی 
شدن آن اســت که اکنون به مرحله انتقال 

فناوری رسیده ایم.
معاون وزیر نفت استفاده از توانمندی شرکت 
های دانش بنیان بر اساس رهنمودهای مقام 
معظم رهبری را یکی دیگر از اولویت های 
شرکت ملی پاالیش و پخش اعالم و اضافه 
کرد: استفاده از ظرفیت های این بخش در 
هوشمندسازی فرآیندها و کنترل و کاهش 
قاچاق ســوخت آغاز شده است. ساالری 
کاهش  برای  انرژی  مصرف  بهینه ســازی 

مصرف بی رویه فعلــی را اجتناب ناپذیر 
دانست و اظهار داشــت: در این حوزه نیز 
برنامه هایی در دســت اجراست که جوان 
ســازی ناوگان حمل ســوخت و استفاده 
از روش هــای جایگزین حمل ســوخت 
و افزایش ســهم خطوط انتقال بخشی از 
این رویکردهاســت.وی یادآور شد: هزینه 
حمل سوخت از طریق خطوط انتقال یک 
هفتم هزینه انتقال از شــبکه جاده ای است 
و عالوه بر آن سهولت دسترسی و مباحث 
پدافنــد غیرعامل از دیگر مزایایی اســت 
که ســرمایه گذاری بیشتر برای افزایش و 
بهینه ســازی خطوط انتقال را توجیه پذیر 
می کند. این مســئول ارشــد وزارت نفت 
از رساندن ســوخت مایع به نیروگاه ها به 
عنوان یکــی دیگر از برنامه های زیربنایی 
نام برد و خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۴نیروگاه 

به خطوط انتقال سوخت متصل شده اند و 
اتصال هشــت نیروگاه دیگر نیز در برنامه 
و  پاالیش  ملی  است.مدیرعامل شــرکت 
پخش فرآورده های نفتی همچنین درپاسخ 
به پرسش کمبود گازوییل در شبکه حمل 
و نقل جاده ای و نارضایتی رانندگان گفت: 
با توجه به شــرایط فصلــی و لزوم انتقال 
محصوالت کشاورزی الزم است تغییراتی 
در سهمیه ها لحاظ شــود تا مشکالت به 
حداقل برسد.ساالری یادآور شد:از سوی 
دیگر با توجه به اختالف ۶۰برابری قیمت 
گازوییل در ایران با کشــورهای همجوار، 
پیمایش مســیر و کنترل مصرف ضروری 
اســت تا ناترازی عرضه و تقاضا به وجود 
نیاید و بــا تکالیفمان در صادرات تعارض 
پیدا نکند.به گزارش ایرنا ؛ این مسئول اضافه 
کرد:  با توجه به مشــکالت اخیر ، بررسی 
های الزم در مناطقی از کشــور که کمبود 
گازوییل در شــبکه حمل و نقل جاده ای 

وجود دارد انجام شده است.

معاون وزیر نفت:

 ایران آماده گسترش سوآپ نفتی است

گروه خبر // فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: ارتش 
جمهوری اسالمی ایران امروز دژی مستحکم در برابر 
تهدیدهای دشمنان برای کشــور است و کشورهای 
استکباری به ویژه رژیم صهیونیستی مبهوت و نظاره گر 
اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران باالخص 

نیروی دریایی هستند. 
ســردار ســرتیپ دوم غالمرضا جعفری در دیدار با ارشد 
نظامی آجا در هرمــزگان و فرمانده منطقــه یکم امامت 
نداجا ضمن تبریک فرارسیدن ۲۹فروردین سالروز ارتش 
جمهوری اســالمی ایران، افزود: کشورهای استکباری به 
ویژه رژیم صهیونیستی مبهوت و نظاره گر اقتدار نیروهای 
مسلح جمهوری اســالمی ایران، باالخص حضور نیروی 
دریایی راهبردی در دریاها هستند.وی ادامه داد: اتفاق های 
جدیــدی که امروز در نیروی دریایی راهبردی رخ می دهد 
موجب تأمین امنیت برای ایران اســالمی دانست و حضور 
نداجــا در دریاها، در گام دوم انقــالب را باعث افتخار و 
عزت برای جمهوری اسالمی است. وی اضافه کرد: سختی 
شــرایط کارکنان کار در ماموریت های ۱۰۰روزه و دوری 
از خانواده هــا مصداق مجاهدت خامــوش بوده و حضور 
ارتش در مناطق محروم و مرزی جنوبی و جنوب شــرق 
مثل جاســک و اســکان خانواده ها در این مناطق، اقدام 
مبارکی اســت که بر روی ارتقاء فرهنگ و معیشت مردم 
محلی، ارتباط مستقیم دارد. فرمانده انتظامی هرمزگان اشاره 
کــرد: همین امر مایه امید و افتخار برای هم میهنان و برای 
دشــمنان موجب یأس و ناامیدی است و اینجانب به نیابت 
از مجموعه انتظامی این استان ، فرا رسیدن سالروز ارتش 
جمهوری اسالمی ایران را تبریک می گویم و به عنوان یک 
شهروند، مدیون زحمات شما هستم که این عزت و اقتدار را 

برای ایران اسالمی به ارمغان آوردید.
 ۲۹ فروردین متعلق به همه نیروهای مسلح است

ارشد نظامی آجا در استان هرمزگان و فرمانده منطقه یکم 
امامت نداجا هــم در این دیدار گفت: ۲۹ فروردین نه تنها 
متعلق به ارتش، بلکه متعلق به تمام نیروهای مسلح است و 
بنیانگذار انقالب اسالمی زمانی که در ۲۹ فروردین ارتش 

را مستحکم کرد فرمود این ارتش، ارتشی اسالمی است.
امیر دریــادار دوم رضا قربانی ادامــه داد: کارکنان نیروی 
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران، در صحنه 
دریا با بصیرت و والیتمداری توانستند به خودباوری برسند 
و تجهیزاتی که زمانی در کشورهای غربی ساخته می شد، 
خودشان تولید کرده و در دریاها را یکی پس از دیگری طی 
کرده و این حرکات با رهبری های داهیانه فرماندهی معظم 
کل قوا)مدظله العالی( میسر شد.وی اظهار داشت: کارکنان 

جان برکف نیروی انتظامی، با انگیزه انقالبی علیرغم وجود 
هجمه های فرهنگی دشمنان، همیشه بیدار و استوار ایستاده 
و امنیت را در شهرها برقرار کرده و این نمونه ای از حضور 
والیتمدارانه اســت.امیر دریادار دوم رضا قربانی ابراز کرد: 
۲۹ فروردین یک شــروع و تقدیر ایــن بوده تا زیر پرچم 
اسالم حرکتی انقالبی شروع شود و به حکومت و تمدن نوین 
اسالمی ختم بشــود و آرزومندیم، خداوند لباس سربازی 
والیت ما را به لباس ســربازی آقا امام زمان مبدل کند. به 
گزار ش ایرنا ؛ در پایان، ارشد نظامی آجا در هرمزگان، با 
اشاره به سفر فرماندهی معظم کل قوا به بندرعباس، گفت: 
معظم لــه در دیدار با فرماندهان نیــروی دریایی راهبردی 
فرمودند هر کار عملیاتی شما، هر کار آموزشی و پشتیبانی 
شما، یک حســنه اســت و این اقدامات نوعی مجاهدت 

خاموش است.
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رییس جهاددانشگاهی هرمزگان :

جهاددانشگاهی آماده ارائه 
خدمت به جامعه هدف 

بهزیستی است 



 آغاز طرح نظارتی مبارزه با لوازم یدکی قاچاق
 و غیرمجاز در هرمزگان 

 گــروه خبر // معاون بازرســی، نظارت و حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان ســازمان صمت هرمزگان اعالم کرد: عرضه کنندگان لوازم یدکی 
خودرو دراســتان ملزم به ارائه شناسه کاال هستند. عبدالرضا پیروی منش 
معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت 
هرمزگان در حاشیه طرح نظارتی اعالم کرد: طرح عرضه لوازم یدکی خودرو 
با ارائه شناســه و کد رهگیری کاال در اســتان هرمزگان آغاز شده است و 
بر این اســاس در اولویت اول فروش و نصب باطری و کمک فنر خودرو 
بدون این مشخصات تخلف محسوب می شود.وی خاطر نشان کرد: یکی از 
راهکارهای حمایت از تولید داخل و عرضه کاالهای با کیفیت باال، مبارزه با 
واردات قاچاق کاال و عرضه محصوالت با کیفیت پایین و تقلبی است.پیروی 
منش افزود: در همین راستا سیاستی که دولت از طریق وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در پیش گرفته است اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق 
کاال و محصوالت بی کیفیت است.معاون سازمان صمت اعالم کرد: با عرضه 
کنندگان لوازم یدکی خودرو قاچاق و بی کیفیت برخورد جدی می شود چرا 
که اســتفاده از این لوازم می تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری برای 
خانواده ها باشــد.به گزارش فارس ، پیروی منش از شهروندان درخواست 
کرد که در صورت مشــاهده هر گونه تخلف می توانند مراتبط را به سامانه 

۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اعالم نمایند.

در اجرای دستور دادستانی شهرستان بندرعباس : 
 اراضی ساحلی بندرعباس به طول 3 کیلومتر

رفع تصرف شد 
 گروه خبر // رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرعباس گفت: در 
اجرای دستور دادستانی شهرستان بندرعباس مبنی بر رفع تصرف از اراضی  
در حریم ۶۰ متری دریا ، اراضی ســاحلی بندرعباس به طول 3 کیلومتر و 
مساحت ۱۸ هکتار  تاکنون  رفع تصرف  و آزاد سازی شده است.به گزارش 
خبرنــگار دریا ؛روح اهلل وفاکیش افزود: رفع تصرف از حریم ۶۰ متری در 
غرب بندرعباس با حضور رییس کل دادگســتری استان ، دادستان عمومی 
و انقالب بندرعباس و معاون دادســتان بندرعباس ، مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان و با  همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان 
بندرعباس و استان ،یگان حفاظت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن  انقالب 
اســالمی صورت گرفت.وی گفت: به دستور دادســتان عمومی و انقالب 
شهرستان  بندرعباس ،تمامی مستحدثات غیرمجاز واقع شده در این اراضی 
نیز توســط یگان حفاظت منابع طبیعی و یگان حفاظت راه و شهر سازی  
تخریب شده است.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرعباس گفت: 
رفع تصرف و آزاد سازی کل  اراضی ساحلی حوزه شهرستان بندرعباس تا 
مرز خمیر در دســت بررسی و اقدام می باشد.الزم به ذکر است  طرح رفع 
تصرف از  حریم ۶۰ متری ســواحل در سراســر کشور اجرا شده و بر این 
اساس با توجه به دستور صریح رییس جمهور و حمایت قاطع قوه قضاییه 

رفع تصرف سواحل آغاز شده و همچنان با قوت ادامه دارد.
بزرگداشت شهدای خلیج فارس

 شهید دارا و رئیسی در بندرعباس 
 گروه خبر // مردم بندرعباس با حضور در یادواره شهیدان اسداهلل رئیسی 
و اســحاق دارا، یاد این شــهدا و حافظان خلیج فارس را گرامی داشتند.به 
گزارش خبرنگار دریا ، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در این مراسم 
گفت: شــهیدان دارا و رئیسی در چنین روزی در ۲۹ فروردین سال ۱3۶۷ 
در نبردی نابرابر در مقابل مستکبران آمریکایی شجاعانه و جانانه جنگیدند و 
یک بالگرد پیشرفته آمریکایی را در خلیج فارس منهدم کردند.سردار عباس 
غالمشاهی افزود: سرانجام پس از مبارزه چند ساعته و دلیرانه، این عزیزان 
مظلومانه به شهادت رسیدند.وی گفت: مردم با حضور خود در این یادواره 
این پیام را منتقل می کنند که ما در راه شهدا هستیم و یاد و خاطره آن ها را 

همواره گرامی می داریم.
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سرمقاله

 رییس جمهور در جلسه با دانشجویان در هفته گذشته  اعالم 
کرد که عملیــات اجرایی ۹۰۰هزار واحد در طرح جهش تولید 
مسکن در کشور آغاز شده و نیاز است ساالنه یک میلیون واحد 
مسکن در کشور ساخته شود و این موضوع در حالیستکه بعد از 
گذشــت بیش از هفت ماه از آغاز ثبت نام از متقاضیان مسکن 
در این طرح ملی در کشور، اما در بندرعباس هنوز از متقاضیان 
مسکن ثبت نام شان آغاز نشده است واگر بخواهیم دروغ نگوییم 
که باید بگوییم فقط در زمان حضور رئیس جمهور در بندرعباس، 
چند روزی در ســامانه ثبت نام طرح جهش تولید مســکن نام 
بندرعباس دیده شد و تعدادی از شهروندان ثبت نام کردند که بعد 
هم با درخواست این متقاضیان مسکن موافقت نشد و اعالم شد 
که در بندرعباس زمین برای اجرای این طرح درنظر گرفته نشده 
است. متاسفانه در سایه بی تدبیری متولیان مربوطه، بندرعباسی ها 
از قافله ثبت نام در ایــن طرح ملی عقب ماندند و مدتی بحث 
اجرای طرح برای بندرعباســی ها در شــهرک علوی در ۵۰ 
کیلومتری غرب بندرعباس مطرح شد که با مخالفت مردم مواجه 
شــد. آقای رئیس جمهور! در حالیکه حضرتعالی براجرای این 
طرح در تمام شهرهای کشور تاکید کرده بودید، اما بندرعباسی ها 
باری دیگر شاهد تبعیض و بی عدالتی در اجرای این طرح مانند 
طرح های دیگر مانند رزاق و تردد خودروهای با پالک مناطق 
آزاد در سطح استان و... شدند و امید بندرعباسی به ناامیدی تبدیل 
شد. قرار بود در گام نخست اراضی مازاد ادارات برای اجرای این 
طرح قرار گیرد که این تصمیم مورد توجه مسئوالنی استانی قرار 
نگرفت؛ درصورتیکه می توانستند در زمین های مازاد ادارات و 
نهادهای نظامی، طرح جهش تولید مسکن را کلید بزنند و مردم 
را به خانه دار شدن امیدوار کنند. در شمال و جنوب اتوبان شهید 
رجایی بندرعباس، شمال و شرق میدان میوه وتره بار بندرعباس، 
اراضی اطراف راه آهــن و... زمین جهت اجرای این طرح ملی 
وجود داشت که متاسفانه دغذغه ای در این بخش وجود نداشت 
وبعد از گذشت هفت ماه، نه تنها این طرح در بندرعباس وارد فاز 
اجرا نشد، که حتی ثبت نام از بندرعباسی ها هنوز شروع نشده 
است و مردم همچنان چشم انتظار اجرای این طرح ملی در شهر 
بندرعباس هســتند. بندرعباس شهری مهاجرپذیر است و  نیاز 
به مسکن بســیار باالست که متاسفانه به این حوزه توجه نشده 
است و شنیده ها حاکیست برخی صنایع و بنگاه های اقتصادی 
نیز در سال های اخیر تعدادی زیادی از امالک را در بندرعباس 
خریده و یا رهن واجاره گرفته اند تا به عنوان میهمان سرا استفاده 
کنند و از آن طرف برای کارگران شــان و پرسنل شان مسکن 
نساخته اند واین پرسنل صنایع، خانه مورد نیازشان را از سطح 
شهر بندرعباس تامین می کنند که باعث افزایش قیمت مسکن و 
رهن واجاره شــده است و بومیان هم توان خرید و رهن واجاره 
را ندارند و برخی با مشــکالت خانوادگی و طالق و... مواجه 
شده اند. اگر این صنایع نیروی مورد نیازشان را از هرمزگان تامین 
می کردند، هم برای بومیان اشــتغالزایی می شد و رتبه نخست 
بیکاري بــه هرمزگان تعلق نمی گرفت و هم نیازی نبود که این 
نیروهای انســانی غیربومی مسکن شان را از داخل شهر تامین 
کنند وباعث افزایش قیمت مســکن و رهن واجاره شوند. سهم 
بندرعباســی ها از این صنایع فقط بیکاری، آلودگی، ترافیک، 
گرانی مســکن و... شده اســت. انتظار می رفت حداقل صنایع 
برای نیروهای شان مجتمع های مسکونی در اطراف صنعت شان 
احداث می کردند تا هم نیاز مســکن شان برطرف می شود واز 
ترافیک، آلودگی، صرف وقت و ســوخت و... جهت رفت وآمد 
به مرکز شهر بندرعباس و صنایع محل کارشان جلوگیری می شد 
که در این ســال ها به این موضوع توجهی نشد. االن که گفته اند 
شهرک علوی را برای پرســنل صنایع آماده می کنیم، امیدواریم 
که به این وعده توجه و عملیاتی شــود و بخشی از نیاز مسکن 
پرســنل صنایع در این شهرک تامین شده و باری از دوش شهر 
بندرعباس در حوزه مســکن برداشته شود.از طرفی دیگر کبک 
دالالن مسکن در بندرعباس در سایه بی تدبیری متولیان مسکن 
در اســتان خروس می خواند و جوالن می دهند وبه سودهای 
بادآورده دســت می یابند وخون افراد بی خانمان و مستاجر را 
در شیشه کرده اند وهیچ نظارتی در این بخش هم وجود ندارد. 
بی سروسامانی بازار مسکن در شهرمهاجرپذیر بندرعباس باعث 
افزایش قیمت ها شــد و حتی در محالت حاشــیه ای و بافت 
فرسوده نیز رهن واجاره و قیمت امالک بسیار گران شده است که 
بسیاری از اقشار حتی در این مناطق هم نمی توانند خانه اجاره 
کنند و به همراه پدر ومادر و خواهر وبرادر و همسر وفرزندانشان 
باهم در خانه های قدیمی و فرسوده زندگی می کنند و آسایش 
و آرامش ندارند. این وضعیت در حالیستکه که اگر از ۲۸مهرماه 
ســال گذشته در بندرعباس نیز همزمان با سایر شهرهای کشور 
از متقاضیان مسکن ثبت نام شده بود وعملیات اجرایی ساخت 
مســکن در این شهر بندری آغاز شده بود، از یک طرف حباب 
قیمت مســکن دربندرعباس بسیار کاهش می یافت و از اواخر 
سال جاری و یا اوایل ســال آینده هزاران خانواده صاحبخانه 
می شــدند و رهن و اجاره نیز کاهش می یافت واز طرفی دیگر 
مردم به خانه دار شدن امیدوار می شدند و جوانان می توانستند 
با امید بیشتری برای تشکیل زندگی مشترک اقدام کنند . اما اینکه 
برخی نخواستند این طرح در بندرعباس اجرایی شود، جای تامل 
دارد ومشخص نیست چرا در این بخش علی رغم انعکاس گالیه 
بندرعباسی ها تاکنون اقدامی مناسب صورت نگرفته است. حتی 
نمایندگان مجلس، نماینده ولی فقیه در استان و شخص استاندار 
نیز از عدم اجرای طرح جهش تولید مسکن در شهر بندرعباس و 
مطرح شدن شهرک علوی برای بندرعباسی ها اظهار نارضایتی و 
گالیه کردند، اما متاسفانه هنوز ثبت نام از بندرعباسی و واگذاری 
زمین برای اجرای این طرح در بندرعباسی ها کلید نخورده است. 
جناب آقای رئیسی نیاز اســت دستور قاطع بفرمایید تا به این 
تبعیض و بی عدالتی در اجرای این طرح ملی در بندرعباس پایان 
داده شود وبا قید فوریت ثبت نام از متقاضیان بندرعباسی آغاز 
شــود و اراضی مورد نیاز برای اجرای این طرح واگذار گردد تا 
امید برای خانه دار شدن به بندرعباسی ها بازگردد و حباب های 
قیمتی مســکن و رهن واجاره مسکن در بندرعباس بترکد و از 
طرفی مافیای مسکن نتوانند به اهداف شان در عدم اجرای این 
طرح در بندرعباس ادامه دهند و مردم را به خانه دار شدن ناامید 
کنند وبایستی مسئوالن و دولت مردم را به خانه دار شدن در شهر 
بندرعباس امیدوار کنند.مردم بندرعباس نیز مانند سایر شهرهای 
کشور امیدوار بودند بعد از توقف هشت ساله اجرای طرح های 
ساخت وساز مسکن توســط دولت سابق در کشور ، در دولت 
ســیزدهم با اجرای طرح جهش تولید مسکن خانه دار شوند که 
متاسفانه تاکنون بندرعباس از قافله اجرای این طرح ملی عقب 
مانده اســت و چندان امیدی به تغییر رویه در این بخش وجود 
ندارند و می طلبد دســتور رئیس جمهور برای آغاز ثبت نام و 
عملیات اجرایی در این طرح ملی، امید به خانه دار شــدن را به 
بندرعباسی ها برگرداند و از تداوم تبعیض و بی عدالتی در اجرای 

این طرح ملی در این شهر بندری جلوگیری شود.
    علی زارعی

آقای رئیس جمهور!
 چرا تبعیض در اجرای یک طرح ملی؟

گروه خبر // رییس جهاددانشگاهی 
ی  مجموعه  گفت:  هرمزگان  استان 
جهاددانشــگاهی استان هرمزگان 
آماده هرگونه همکاری با بهزیستی 
اســتان در جهت خدمت به مردم 
مددجویان  خصوص  به  و  اســتان 
بهزیستی است که اشتراک ظرفیت 
جهاددانشگاهی و بهزیستی استان 
در نهایت به نفع بهره مندان مجموعه 
بهزیســتی از جمله  مددجویان و 
بهزیســتی است  گروه های هدف 
که امیدواریم این تعامالت منجر به 

نتیجه مطلوب در هرمزگان شود.
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ محمد دل 
پســند در دیدار با مدیرکل بهزیســتی 
استان هرمزگان،  با اشاره به تفاهم نامه 
 ای کــه از ســوی جهاد دانشــگاهی 
کشــور و ســازمان بهزیســتی منعقد 
شــده اســت، افزود: جهاد دانشگاهی 
می تواند به کاهش مشکالت بهزیستی، 
توانمندســازی جامعه هدف بهزیستی 
و کاهــش آســیب های اجتماعی در 
با  کنــد.وی  کمک  هرمزگان  اســتان 
اشــاره به همــکاری هــای صورت 
استان  جهاددانشگاهی  توســط  گرفته 
و بهزیســتی هرمزگان گفت: همکاری 
بســیار خوبی طی یک دهه گذشــته 
میان  جهاد دانشــگاهی و بهزیســتی 

اســتان وجود دارد که امیدواریم تداوم 
داشته باشــد تا خدمت  رسانی این دو 
دستگاه بیشتر شــود.دل پسند با بیان 
هرمزگان  استان  جهاددانشگاهی  اینکه 
می توانــد در تدوین نقش راه و ســند 
توانمند ســازی افراد تحت پوشــش 
بهزیستی اســتان با این اداره همکاری 
الزم را انجــام دهد افــزود: این واحد 
در حوزه پژوهش تجربه ای در تدوین 
اسناد باال دســتی دارد که سند ارتقاء 
جایگاه زنان استان هرمزگان از جمله 
این اسناد است.وی با اشاره به اجرای  
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی توسط 
جهاد دانشــگاهی در استان هرمزگان، 
استان هرمزگان  گفت: جهاددانشگاهی 
تجربه گران قیمتی در خصوص مشاغل 
خانگی دارد و توانسته اند دو هزار نفر 
را توانمند و متصــل بازار کار کنند که 
می تــوان این تجارب را نیز در اختیار 

بهزیستی قرار داد .
دل پسند خاطر نشان کرد: طرح توسعه 
مشــاغل خانگی با تفاهمنامه ای میان 
اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
به عنوان کارفرما و جهاددانشــگاهی 
به عنوان مجری منعقد شد و اکنون جهاد 
دانشگاهی اســتان با همه ظرفیت های 
و  قابلیت ها  شناســایی  خود ضمــن 
ظرفیت های استان، با آموزش صاحبان 

مشــاغل خانگی گامی مهم در اجرای 
این طرح برداشته است .

وی  تاکیــد کــرد: می تــوان در این 
خصوص در مباحــث آموزش، اتصال 
به بازار، برندســازی و شبکه ســازی 
بــه مددجویان و افراد تحت پوشــش 
بهزیستی خدمات مشاوره ای و آموزشی 
ارائه کرد.رییس جهاددانشگاهی استان 
هرمزگان به حوزه آموزش های کوتاه 
مدت و آموزش عالی جهاددانشگاهی 
اســتان هرمزگان اشــاره کرد و گفت: 
ایــن واحد مــی توانــد در دو حوزه 
آموزش  های عالی و کوتاه مدت مورد 
بهزیســتی  مددجویان  و  کارکنان  نیاز 
نقش آفرینــی کنیــد. وی تاکید کرد: 
این واحــد علمی در اســتان آمادگی 
الزم جهت ارائه بســته های تشویقی 
استعدادهای درخشــان مددجویان  به 
بهزیستی و افراد زیر پوشش این اداره 
کل در حوزه آموزش های عالی و کوتاه 
مدت اســت. مدیر کل بهزیستی استان 
استان  هرمزگان گفت: جهاددانشگاهی 
می تواند در توانمند سازی افراد تحت 
پوشش بهزیستی که یکی از دغدغه ها 
و اولویت های این اداره کل است نقش 

آفرین باشد.
سامیه جهانشــاهی  در دیدار با رییس 
هرمزگان،  اســتان  جهاددانشــگاهی 

افزود: همــکاری بســیار خوبی بین 
بهزیســتی و جهاد دانشــگاهی استان 
وجود دارد که امیدواریم تداوم داشــته 
 باشــد تا خدمت رسانی این دو دستگاه 

بیشتر شود.
وی با اشــاره بــه ظرفیــت های دو 
دســتگاه در جهــت توانمندســازی 
گروه های هدف بهزیستی استان، گفت: 
: با توجه به وضعیت موجود، اشــتغال 
جامعه هدف به عنوان مهمترین دغدغه 
برای توانمندســازی آنهــا در اولویت 
فعالیت های بهزیستی قرار دارد و در این 
زمینه به تعامل با جهاددانشــگاهی در 
جهت آموزش مهارت های الزم و فراهم 
کردن زمینه ورود این افراد به بازار کار 

استان  بهزیستی  باشد.مدیرکل  می  نیاز 
هرمزگان اضافه کرد: حیطه فعالیت های 
بهزیستی بسیار گســترده است و این 
اداره کل تمام تــالش خود را با هدف 
توانمندسازی اقشار تحت حمایت بکار 
می گیــرد امیدواریم بتوان با همکاری 
توانمندسازی  اســتان  جهاددانشگاهی 
مددجویــان از آموزش تــا اتصال به 
بازار را دنبال کرد.وی خاطر نشان کرد: 
بهزیستی و جهاددانشگاهی می توانند در 
حوزه های آموزشی، اشتغال، کارآفرینی 
در  پژوهشــی همکاری های خوبی  و 
جهت توســعه اهــداف دو نهاد علی 
هدف  جامعه  توانمندسازی  الخصوص 

داشته باشند.

رییس جهاددانشگاهی هرمزگان :

جهاددانشگاهی آماده ارائه خدمت به جامعه هدف بهزیستی است 

پشت پرده سیاست 

  
شانه خالی کردن کارگزاران از زیر باِر اظهارات جنجالی فائزه هاشمی

چندی قبل بود که فائزه هاشمی در کش و قوس انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
با ادبیاتی عجیب از  ادامه حضور ترامپ بر مســند قدرت و فشــار بیشتر بر ایران 
اســتقبال کرد. موضوعی که با موجی از واکنش های منفی همراه شــد و کار را به 
جایی رساند که محسن هاشمی رئیس وقت شورای شهر تهران، در نامه ای از فائزه 
خواســت   از موضعی که اتخاذ کرده عذرخواهی کند . اظهارات جنجالی و حاشیه 
ساز این عضو حزب کارگزاران سازندگی اما به همین جا ختم نشد و فائزه هاشمی 
در سخنان اخیر خود ، به تخریب سپاه  پرداخت و گفت:»خروج سپاه پاسداران از 
لیست تحریم ها به سود منافع ملی و جامعه ایران نیست.« موضوعی که   واکنش های 
منفی  زیادی در فضای  افکار عمومی ایجاد کرد و حتی با موضع گیری  سید حسین 
مرعشی همراه شد. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به مواضع اخیر فائزه 
هاشمی در حمایت از تحریم سپاه گفت:» این مواضع، موضع شخصی خانم هاشمی 
اســت و موضع حزب کارگزاران نیست. در حزب هیچ بحثی در خصوص صحبت 
های اخیر خانم هاشمی نشده است.« اما سوال اساسی از دبیر کل  و سایر اعضای 
شــورای مرکزی حزب کارگزاران ، این است که دقیقا معیار جنبه حقیقی و حقوقی 
یک اظهار نظر در چیســت؟ کاربری نوشت: آیا برچسب حقیقی و شخصی زدن به 
اظهار نظر آن هم سیاســی یک عضو اصلی این شورا، برای رهایی از فشار افکار 
عمومی، پاک کردن صورت مسئله نیست ؟ در خصوص اظهارات مسبوق به سابقه 
فائزه هاشمی چه تصمیماتی اتخاذ شده و چه تدابیر و برنامه ای برای تکرار نشدن 
جنجال آفرینی های همیشــگی  این عضو شورای مرکزی حزب سازندگی، توسط 
حزب در نظر گرفته شده است ؟ و ده ها سوال دیگر که سزاوار است نهاد سازندگی 

به عنوان یک جریان سیاسی درباره آن پاسخ گو باشد.
شرح جزئیات دستگیری عبدالمالک ریگی از سوی امیر اسماعیلی 

فرمانده ســابق قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا جزئیــات تازه ای از چگونگی 
دستگیری عبدالمالک ریگی مطرح کرد.  امیر فرزاد اسماعیلی در سخنانی با اشاره 
به چگونگی دستگیری عبدالمالک ریگی اظهار کرد: او پروازی را انتخاب کرده بود 
که همزمان سه پرواز دیگر هم با آن وارد کشور شود. شما در سیستم راداری کشور 
چهار پرواز همزمان یک اثر راداری را می بینید مگر اینکه آنها را تفکیک کنید.وی 
افزود: ریگی با شناســایی متفاوت وارد هواپیما شــده بود و ساعت ۱۲ شب وارد 
ایران شده بود که زمانی باشد که اکثر افراد خواب باشند. پدافند هوایی به همین دلیل 
۲۴ساعته کار می کند و به همین دلیل گفتم که اگر یک سرباز در پدافند هوایی خواب 
باشــد آبروی فراملی ما می رود.فرمانده ســابق قرارگاه پدافند هوایی خاتم ارتش 
یادآور شد: به خلبان هواپیما گفته شده بود که ارتفاع را کم کند تا در جنوب کشور 
فرود بیاید. هواپیما هم مسافربری بود و ریگی برای خودش از سپر انسانی استفاده 
کرده بود. اگر چنین جنایتکاری متوجه می شــد که هواپیمایش می خواهد بنشیند 
چکار می کرد؟ مطمئن باشــید که هواپیما را یا به مراکز هسته ای ما می زد یا هدایت 
می کرد به سمت تهران یا در جنوب کشور بالیی به سر مسافران می آورد.اسماعیلی 
ادامه داد: از خلبان خواســته شده بود که در جنوب کشور فرود بیاید و او علت این 
امر را نمی دانست و از دستور تمرد می کرد چون می گفت که من قانونی وارد شدم و 
دلیلی ندارد که فرود بیایم. شاید نزدیک به ده بار دور زد که ارتفاعش را کم کند و در 
چنین شرایطی که برای مسافران مشخص می شود هواپیما در حال کاهش ارتفاع و 
دور زدن اســت حتی ریگی از خواب هم بیدار نشد که این کار خداست.وی یادآور 
شد: خلبان هواپیما از این دستور تمرد می کرد اما با اخطار دو فروند از جنگنده های 
ارتش که شــلیک هایی در آســمان انجام می دادند مواجه شد، شلیک هایی که فقط 
خلبان هواپیما می دید،گرچه  تصور می شــد، همه مسافران می توانند این شلیک ها 
را ببینند ولی بازهم خدا خواســت که جز خلبان کــس دیگری ندید و بعد از یک 
ســاعت و ده دقیقه کلنجار با ما مجبور شد فرود بیاید.اسماعیلی در پایان گفت: باز 
خدا می خواست که طول مسیر مبدا تا مقصد آن معدوم )ریگی( همین یک ساعت و 
پانزده دقیقه بود که ظرف یک ساعت و ده دقیقه هم طول کشید فرود آید و این دیگر 
دســت ما نبود. حتمًا که معاونان او باید متوجه می شدند اما بازهم همه آنها خواب 
بودند و در خواب دستگیر شدند.عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی شرق

»معاون پارلمانی«، نخستین تغییر کابینه رئیسی؟
ایلنا :سید نظام الدین موسوی نماینده تهران جدی ترین گزینه برای تصدی کرسی معاونت 

پارلمانی رئیس جمهور وجایگزینی با سید محمد حسینی است
شنیده ها از راهروهای بهارستان  از نخستین تغییر کابینه سیزدهم حکایت دارد و  آن طور 
که ادعا  می شود سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور  به در خروج پاستور 
نزدیک می شــود. در این بین و براساس شــنیده های ایلنا، این سید نظام الدین موسوی  
نماینده تهران است که از او به عنوان جدی ترین گزینه برای تصدی کرسی معاونت پارلمانی 
رئیس جمهور یاد می شود. گزینه ای که در صورت نهایی شدن حضورش در کابینه دولت 
دوازدهم،  پنجمین نماینده خروجی از مجلس به مقصد یک کرســی اجرایی خواهد بود و 
البته چهارمین نماینده ای که از صندلی های سبز بهارستان راهی پاستور می شود. پیش از او 
سید احسان خاندوزی و سید جواد ساداتی نژاد برای تصدی وزارتخانه های اقتصاد و جهاد 
کشاورزی، علیرضا زاکانی برای تکیه بر کرسی شهرداری تهران و سیدامیرحسین قاضی زاده 
هاشمی به منظور تصدی ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران از مجلس خارج شدند.  حال 
باید دید که اساســًا دولت دست به تغییر معاون پارلمانی خواهد زد یا خیر؟ یا درصورت 
تحقق این گمانه زنی، جانشین حسینی از میان نمایندگان انتخاب خواهد شد؟ ماجرا اما به 
شنیده های ایلنا و نخستین تغییر در کابینه ختم نمی شود و قرن نو نیز در گزارشی از تغییرات 
دیگری در کابینه رئیسی خبرداد :» در شرایطی که دولت با طرح مسئله شناسایی بانیان وضع 
موجود و شناسایی عوامل پشت پرده گرانی می خواهد راهکاری برای کاهش فشار افکار 
عمومی بر خود بیابد، در مجلس شورای اسالمی طرح استیضاح دو وزیر اقتصادی پررنگ 
تر از قبل دنبال می شــود. این دو وزیر اتفاقا بیشترین وعده را در خصوص مهار بحران و 
بهبود وضعیت اقتصادی داده بودند.« در ادامه این گزارش آمده است :»فاطمی امین، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت که حتی قول کاهش قیمت خودرو را داده است، در کنار حجت ا... 
عبدالملکی پرچم دار مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت در دولت سیزدهم دو وزیری هستند 
که امسال نیز طرح استیضاح آن ها از سوی مجلس پیگیری شده است.« با این حال باید 
منتظر ماند و دید که سیر تحوالت و وقایع میان دولت و مجلس در ماه های پیش رو چگونه 
رقم خواهد خورد. آیا دولت دوازدهم بدون دست زدن به ترکیب خود به استقبال جشن یک 

سالگی خواهد رفت یا شاهد جدایی برخی از اعضای کابینه دولت خواهیم بود ؟
شرح ماجرای دستگیری ریگی از زبان فرمانده سابق قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا

عبدالمالک ریگی، رئیس گروهک تروریستی جند الشیطان بود که در یک اقدام ضربتی و 
حرفه ای  در اسفند ماه ۸۸، در دام سربازان گمنام امام زمان )عج (  افتاد. دراین بین و پس 
از گذشت بیش از یک دهه از دستگیری واعدام این عنصر جنایتکار، فرمانده سابق قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیا به بیان ناگفته هایی از چگونگی دستگیری ریگی پرداخت. امیر 
فرزاد اســماعیلی در این باره  اظهار کرد:» او پروازی را انتخاب کرده بود که همزمان سه 
پرواز دیگر هم با آن وارد کشــور شود. شما در سیستم راداری کشور چهار پرواز همزمان 
یک اثر راداری را می بینید مگر این که آن ها را تفکیک کنید. ریگی با شناسایی متفاوت وارد 
هواپیما و ساعت ۱۲ شب وارد ایران شده بود که زمانی باشد که اکثر افراد خواب باشند.  وی 
افزود:»به خلبان هواپیما گفته شده بود که ارتفاع را کم کند تا در جنوب کشور فرود بیاید. 
هواپیما هم مسافربری بود و ریگی برای خودش از سپر انسانی استفاده کرده بود. اگر چنین 
جنایتکاری متوجه می شد که هواپیمایش می خواهد بنشیند چکار می کرد؟ مطمئن باشید که 
هواپیما را یا به مراکز هسته ای ما می زد یا هدایت می کرد به سمت تهران یا در جنوب کشور 
بالیی به سر مسافران می آورد.«اسماعیلی در ادامه از عنایت الهی در دستگیری ریگی پرده 
برداشت و در این باره گفت : »از خلبان خواسته شده بود که در جنوب کشور فرود بیاید 
و او  از دســتور تمرد می کرد. شاید نزدیک به ۱۰بار دور زد که ارتفاعش را کم کند و در 
چنین شرایطی که هواپیما در حال کاهش ارتفاع و دور زدن است حتی ریگی از خواب هم 
بیدار نشد که این کار خداست.  خلبان هواپیما که از این دستور تمرد می کرد با اخطار دو 
فروند از جنگنده های ارتش که شلیک هایی در آسمان می کنند که خلبان هواپیما دید و حتی 
همه مسافران باید می توانستند که ببینند ولی بازهم خدا خواست که جز خلبان کس دیگری 
ندید.«  اسماعیلی گفت:»باز خدا می خواست که طول مسیر مبدا تا مقصد آن معدوم )ریگی( 
همین یک ساعت و ۱۵ دقیقه بود که یک ساعت و ۱۰ دقیقه هم طول کشید فرود آید و این 
دیگر دست ما نبود. حتمًا که معاونان او باید متوجه می شدند اما بازهم همه آن ها خواب 

بودند و در خواب دستگیر شدند.« 

ایران چهارم اســفندماه سال ۱3۸۸ دستگیر شــد.  آنروز روابط عمومی وزارت 
اطالعات اعالم کرد که ســربازان گمنام امام زمان )عج( در یک عملیات مهم این 

اقدام را انجام دادند. /ایسنا
تازه های مطبوعات

ایران - این روزنامه نوشت :  دولتمردان سابق کشورمان قباًل خود از جمله کسانی 
بودند که در آتش دوگانه ساختگی میدان و دیپلماسی می دمیدند. ) اما اکنون( آگاه 
بودن دیپلمات های کشورمان از قدرت قابل تقدیر نیروهای نظامی باعث شده است 
دیگر ســخنی همچون این جمله سراســر غلط که »آمریکا می تواند با یک بمب 

سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد« در کار نباشد.
دنیای اقتصاد-این روزنامه نوشــت:رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و قطر 
گفت: عربســتان و امارات از ۲۰۱۸ شروع به ایجاد زیرســاخت   های الزم برای 
پذیرش مهمانان  جام جهانی قطر کرد نــد و اکنون آماده اند اما ما هنوز  بعد از ۱۴ 
ســال یک مترو  اهواز را تمام نکردیم.حتی اگر یــک خارجی در ایران از کارت 

اعتباری خود به صورت اینترنتی استفاده کند، حسابش مسدود می شود!
کیهان - این روزنامه نوشت : در زمان والیت رهبر معظم انقالب، حضرت آیت ا... 
خامنه ای)مّدظّله( نیز یکی از موانع جدی عزل و نصب و اقدام تند و قاطع رهبری 
در برابر انحراِف برخی از مدیران، خواص اهل لغزش بوده و هست. زیرا تقریبًا اکثر 
خواص در عصر حکومت علوی و بخش درخور توجهی از خواص زمانه ما اهل 
لغزش بوده و هستند، یعنی دنیاطلب شده و در برابر مال و منال و پست و مقام دنیا 

از خود ضعف نشان می دادند یا گرفتار فقدان بصیرت و تحجر شده اند.
اعتماد - این روزنامه نوشت : رئیسی حدود یک سال قبل، زمانی که نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری شــده بود، در نطق ثبت نام خود گفته بود: »بانیان وضع موجود 
نمی توانند تغییردهنده این وضع باشند.« از ســوی دیگر، انتقاد ابراهیم رئیسی از 
دولت قبل در حالی است که در دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری، بسیاری 
از مدیران دولت قبل حضور داشــتند و افرادی مثل روحانی در ردیف اول نشسته 

بودند.
انعکاس

الف خبر داد: طرح تاسیس سازمان حفاظت اطالعات قوه قضاییه از سوی هیئت 
رئیسه مجلس اعالم وصول شد.

تابناک نوشت: رئیس سازمان زندان  ها گفت:درصد ارتکاب جرم از سوی بانوان 
در کشور در سال های اخیر کاهش یافته به طوری که ترکیب جنسیتی زندان ها از 
نســبت ۴ یا ۵ درصد بانوان در برابر ۹۶ یا ۹۵ درصد آقایان، اکنون به نســبت 3 

درصد خانم ها و ۹۷ درصد آقایان رسیده است.
چندثانیه نوشت: معاون وزیر خارجه کره جنوبی ، سفیر ایران در سئول را به خاطر 
یادداشــت اخیر روزنامه کیهان مبنی بر این که ایران باید به دلیل ]عدم آزادسازی[ 
پول های بلوکه شده تهران در بانک های کره جنوبی، مانع کشتی های این کشور در 
تنگه هرمز شود، فراخواند. بنا بر اعالم وزارت خارجه کره جنوبی، بادامچی در این 
دیدار گفت که مطلب این روزنامه در راستای موضع رسمی تهران نیست و موضع 

ایران را درباره این موضوع تشریح کرد.
سوئد به زندانی برای مسلمانان تبدیل شده است 

معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به هتک حرمت 
قرآن کریم در سوئد گفت: سوئد به زندانی برای مسلمانان تبدیل شده است.

در پی هتک حرمت قرآن کریم در ســوئد، کاظم غریب آبادی در توئیتی نوشت: 
»حرمت شکنی مقدسات مذهبی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست«.

وی اظهار داشــت: »نابردباری دینی در سراسر اروپا رو به افزایش است و حاال، 
سوئد با حمایت دولت )این کشور( به زندانی برای مسلمانان تبدیل شده است. گویا 

دلتنگ تفتیش عقاید قرون وسطی شده اند!«

  

گروه خبر // معاون خدمات شهری شهرداری 
بندرعباس گفت: فرا رســیدن روز و هفته 
زمین پاک فرصت مناسبی برای توجه بیشتر 
جوامع بشــری به حفظ و نگاه داشت زمین 

است. 
به گزارش خبرنگار دریا  ؛ رحمت اهلل دهقانی گفت: 
به مناسبت هفته زمین پاک برنامه های متعددی در 
مناطق مختلف شهر بندرعباس برگزار می شود و 

این برنامه ها از دوم تا هفتم اردیبهشــت ماه سال 
جاری با حضــور مردم و مســئوالن در مناطق 

چهارگانه شهر بندرعباس برگزار خواهد شد.
 دهقانی افزود: کاشــت نهال حرا در ساحل سورو، 
پاکسازی ساحل بوستان غدیر و ورزش، پاکسازی 
شهرک پیامبر اعظم )ص( و بلوار شهید رجایی از 
مهمترین برنامه های گرامیداشت هفته زمین پاک در 

بندرعباس است.

این مقام مسئول همچنین اجرای مسابقه نقاشی و 
پرواز بادبادک ها در ســاحل، تجلیل از پاکبانان ، 
نیروهای فضای سبز و شهروندان نمونه را از دیگر 
برنامه های هفته زمین پاک برشــمرد.  دهقانی فرا 
رســیدن روز و هفته زمین پاک را فرصت مناسبی 
برای توجه بیشتر جوامع بشــری به حفظ و نگاه 
داشت زمین اشاره کرد و تصریح نمود: زمینی که در 
آن زندگی می کنیم میراثی برای آیندگان است که 

باید با مراقبت بیشتر به نسل های بعد سپرده شود.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی و آموزش دو 
اصل مهم  در حفظ و پاکیزگی محیط زیست پیرامون 
افراد اســت اظهارداشــت: در این هفته همچنین 
برنامه های آموزشــی و ایســتگاه های آموزش 
شهروندی در محالت و مناطق دایر خواهد شد تا 
 نکات ویژه حفاظت بهتر از محیط زیست را به مردم 

آموزش دهند.

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس خبر داد
برگزاری برنامه های متعدد به مناسبت هفته زمین پاک در بندرعباس

 گروه خبر //  مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
هرمزگان گفت: ســه کشتی حامل ۱۹۴ هزار و 
۶۰۰ تن گندم به بندر شهید رجایی رسیده اند 

و آماده تخلیه محموله هستند. 
مسعود دشــوارگر بیان داشت: در سال جاری روند 
واردات کاالهای اساســی از بندر شهید رجایی به 
کشــور ادامه دارد در حال حاضر سه کشتی حامل 
گندم به بندر شیهد رجایی رسیده و پهلوگیری کرده اند 
که پس از صدور مجوزهای الزم محموله های آن ها 

تخلیه خواهند شد. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
هرمزگان اظهارداشت: همچنین محموله کشتی ۶۶ 
هزار تنــی گندم که در چند روز گذشــته در بندر 
شهید رجایی پهلوگیری کرده بود، در حال تخلیه و 
بارگیری و حمل یکسره به مقاصد تعیین شده است.

وی به ورود بخش دیگری از گندم خریداری شده 
اشــاره کرد و گفت: دو کشتی دیگر که حامل ۱33 
هزار و ۵۰۰ تن گندم هستند به زودی وارد آب های 

ایران می شوند.
به گزارش  مهر، دشــوارگر یادآور شد: سال گذشته 

بیش از یک میلیــون و ۸۴۵ هزار تن انواع کاالی 
اساســی شامل شــکر، برنج و گندم از طریق بندر 
شهید رجایی وارد کشــور و ۴۷۶ هزار و ۲۰۰ تن 
 نیز به صورت ریلی از این اســتان به سراسر کشور

 حمل شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان خبر داد 
۱۹۴ هزار تن گندم آماده تخلیه در بندر شهید رجایی 
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سفر بی میمنت ناصری
سال ها پیش در چنین روزی، السلطان بن السلطان 
بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان، شاه 
ول نکن، یعنی همان ناصرالدین شــاه اولین سفر 

خود به اروپا را در سال ۱۲۵۲ ه.ش. آغاز کرد.
قضیه این جوری بود که سلطان صاحبقران بعد از 
ربع قرن سلطنت، برای اینکه اطرافیان به او انگ 
خل و چل بودن نزنند، به آهستگی به خود گفت 
»ای بابا! عمری است در این کنج مملکت، توی 
ایوان شــمس العماره جلوسیده ایم و تنها ویومان 
هــم فالفلی کوچه مروی اســت. از رتق و فتق 
امور مملکت قولنج شدیم. وقتشه که برویم یک 

استخوانی سبک نماییم.«
از همین روی دستور داد که بر و بچ، َمنقل را جمع 
کنند. هیأت همراه که عالقه ای به سفر نداشتندسه 
سوت بقچه ها را بستند و دم در کاخ صف کشیدند. 
شــاه و مالزمین که برای کاهش هزینه  ها بسیار 
انگشت شمار بودند و فقط حول و حوش ۱۰۰ نفر 

می شدند، به طرف اروپا حرکت کردند.
در این سفر ناصرالدین شاه به هر سوراخ سنبه ای 
سرک کشید که البته برخی از آنها را نمی توان به 
زبان آورد؛ زیرا در این صورت عالوه بر ممیزی 
خوردن این متن، به علت بی عفتی، حجم معتنابهی 

فلفل به داخل دهان بنده حقیر ریخته می شود.
تور اروپاگردی شاه افتخارات درخوری از جمله 
دریافت نشان »بند جوراب« که باالترین نشان 

افتخار انگلیس بود، به ارمغان آورد.
باالخره بعد از گذشت زمانی، شاه یاد وطن کرد، 
به خدم و حشــم گفــت: »دل همایونی ما برای 
کاخ مان یه ذره، اندازه ســر سوزن ته گرد شده. 

برگردیم تا یه کم به نیازهای مملکت برسیم.
آینده کشور شاهزاده الزم دارد.« البته این امر که 
ته جیب اعلی حضرت، حشرات موذی مشغول 

بازی یه  قل دوقل بودند، هم بی تأثیر نبود.
این جورکی تر بود که تیــم اعزامی به اروپا، ِگرد 
کردند و برگشــتند؛ اما شاه بعد از بازگشت هی 
هــوای اروپا می کرد و بــدن درد می گرفت. در 
نتیجه در قبال سرویس دادن به رعیت و فروختن 
خاک های کثیف به دردنخور مملکت به اجنبی، 
پول ســفر را جورو مجدد ۵ سال بعد به فرنگ 

رفت. 
  محمدعلی النجانی

***
بی رغبتی به دنیا و مافیها

شخصی متین و شهرگریز، بر ایوان خانه اش 
رو به ساحل نشســته بود و فرزندش را که 
مشــغول جت اسکی زدن روی آب بود صدا 
زد »ای دردانه ته تغــاری بابا بیا!« فرزند که 
ادب از بی ادبان آموخته بود رو به پدر گفت: 

خودت بیا پایین من کار دارم.
پدر درنگ کرد تا پسر شرم کند، چرا که »هر 
که را شــرم نیست، ایمان نیست« اما پسر در 

باغ نبود و سرمست مشغول بازی بود.
متانت پدر سبب گشــت که خود برخیزد و 
پایین رود تا فرزند متنبه شود. پدر شهرگریز 
عزلت نشــین بر ایوان ویالی رو به ساحل، 
برخاست و پایین آمد و گفت: پدرسوخته! در 
مسجد باز است، حیای سگ کجا رفته است!؟ 
بیا تا راه و رســم این دنیا را که حاصل عمرم 
است برایت بگویم که نه دستت جلوی این و 
آن دراز شود نه آنچنان حرص مال فانی دنیا 
را بخوری که از زیســت زاهدانه پدر خارج 
شوی. هرچند، پسر کو ندارد نشان از پدر، به 

درد الی جرز می خورد.
همچنان که باری تعالی فرموده است: »زندگی 
دنیا چیزی جز سرمایه فریب نیست« مواظب 
باش کسی فریبت ندهد. نمی دانی پدرت با چه 
زیرکی توانست تسهیالت قرض الحسنه بگیرد 
و با چه مشقتی اراضی ملی را تغییر کاربری 
دهــد. چقدر دم این و آن را دید و چقدر مال 
بی ارزش اما شیرین دنیا را در جیبشان ریخت 
تا این جیفه محقر را در ساحل و رو به دریا 
بسازد. این سرای سپنج، نیابند جویندگان جز 

به رنج.
 مهدی سلیمان نژاد

طنز

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها 
//استاندار یزد از تشــکیل شورای ویژه 
فرهنگ و هنر استان جهت حل اورژانسی 
مسائل و مشکالت پیش روی فعالیت این 
حوزه خبــر داد و بر همراهی هنرمندانه و 
هدفمند هنرمندان در امر مدیریت مسائل 
مهم اســتان و مسئله جهاد تبیین تاکید 

کرد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ "مهران فاطمی"در 
نشســت با اصحاب فرهنگ و هنر استان، با 
اشاره به برگزاری دور جدید نشست با اقشار 
مختلف از ابتدای ماه مبارک رمضان و بررسی 
و برنامه ریزی برای حل بخشــی از مطالبات 
آن ها، گفت: پس از برگزاری نشست با فعالین 
حوزه »میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی« و »علم و فناوری« و با توجه به اهمیت 
این دو حوزه، شورای ویژه ای برای پیگیری و 
حل اورژانسی مسائل و نیازهای این حوزه ها 

تشکیل شد.

وی حوزه فرهنگ و هنر را یکی از حوزه های 
مهم و اولویت دار استان از منظر مدیریت ارشد 
استان دانست و اظهار کرد: در راستای پیگیری 
و حل و فصل مطالبات این حوزه، شورای ویژه 
فرهنگ و هنر استان با حضور مدیران مرتبط 
و نمایندگانی از اصحاب فرهنگ و هنر استان 
و به صورت ماهیانه تشــکیل و اقدامات الزم 
سامان داده می شود. استاندار در ادامه با بیان 
این که »نبود فضای استقرار و فعالیت« فصل 
مشترک مطالبات اهالی فرهنگ و هنر استان 
دغدغه های  کرد: حل  اســت، خاطرنشــان 
مربوط به این مســئله باید در وهله نخست، با 
برنامه ریزی برای استفاده از فضاهای موجود 
مرتفع شــود و در وهله بعد در صورت نیاز، با 

استفاده از ظرفیت های موجود، این مهم دنبال 
شــود.فاطمی همچنین به تبیین لزوم حمایت 
از فعــاالن این عرصه و فراهم ســازی زمینه 
فعالیت آنها پرداخت و افــزود: حمایت های 
مالــی الزم برای رونق فعالیت های این حوزه، 
از محل اعتبارات و ظرفیت های ممکن انجام 
خواهد شد.وی با اشاره به نگاه ویژه استان به 
تکمیل زیرســاخت های حوزه فرهنگ و هنر 
اســتان، گفت: طرح کتابخانه امام علی)ع( و 
تاالر مرکزی یزد و نیز مجموعه های فرهنگی 
شهرستان های خاتم، مروست و بافق از جمله 
طرح های نیمه تمام متوقف شده استان بودند 
که این مراکز در لیســت مصوبات سفر رئیس 
جمهور قرار گرفته، تصویب شــد و عملیات 

اجرایی آنها مجددا احیا شد. استاندار در بخش 
دیگری از ســخنانش، از برنامه ریزی جهت 
تشکیل صندوق توسعه فرهنگی و ورزشی در 
استان و حمایت از فعالیت های حوزه فرهنگ 

و هنر و ورزش استان از این طریق خبر داد.
فاطمــی در ادامه یکی از ســرفصل های مهم 
شــورای ویژه فرهنگ و هنر را تکریم واقعی 
اصحــاب فرهنگ و هنــر و علی الخصوص 

پیشکسوتان این حوزه عنوان کرد.
وی با تاکید بر این کــه هنر باید به ارزش ها، 
آرمان ها و مسائل اســتان گره خورد، گفت: 
به عبارتی وقتی یکی از دغدغه های اســتان 
مسائلی نظیر محیط زیست، کاهش آسیب های 
اجتماعــی و مدیریت مصرف آب، برق و گاز 

اســت، فعاالن این حوزه بایــد هنرمندانه 
و هدفمنــد به این مســائل ورود کرده و به 
مدیریــت این حوزه ها، با اســتفاده از زبان 
و ابزار هنر کمک کنند.اســتاندار با بیان این 
که عــزم ما بر فراهم ســازی زمینه فعالیت 
هنرمندان و انجام مســئولیت های اجتماعی 

آنهاست، خاطرنشان کرد: انتظار می رود فعالیت 
هنرمندان ناظر بر مسائل اساسی استان نیز باشد 
و هنر در خدمت مردم و در خدمت حل مسائل 
جامعه قرار گیرد.  فاطمی در ادامه خواســتار 
ورود هنرمندان به مسئله جهاد تبیین شد. وی 
با اشاره به ضرورت اهدای هنر دست هنرمندان 
استان به برگزیدگان جشنواره ها و برنامه های 
دستگاه های استان، اظهار کرد: این موضوع به 

دستگاه های استان ابالغ شده لذا دستگاه های 
استان و دســت اندرکاران جشنواره ها باید این 
موضوع را در دستورکار قرار دهند.فاطمی در 
پایان حال خوب استان را منوط به حال خوب 
اصحاب فرهنگ و هنر دانست و خاطرنشان 
کرد: جلسه شورای ویژه فرهنگ و هنر استان 
برگزار و تصمیمات الزم برای حل مســائل و 
دغدغه های فعالین این حوزه برگزار می شود.

استاندار یزد:

هنرمندان به جهاد تبیین ورود کنند

   حسن سیالوی سرویس استان ها 
// مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اجرایی  عملیات  آغاز  از  خوزستان 
در  غیزانیه  روستای   ۱۱ به  آبرسانی 
پروژه هــای محرومیت زدایی  قالب 

خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدرضا 
کرمی نژاد در مراسم کلنگ زنی اجرای 
طرح محرومیت زدایی در خوزســتان 
اظهار کــرد: در قالب ایــن طرح که 
برای نخســتین بار در دولت سیزدهم 
در خوزســتان اجرا می شــود، طرح 
محرومیت زدایی قرارگاه امام حســن 

مجتبی)ع( به ۱۸۹ روستا در خوزستان 
با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال توسط 
بسیج سازندگی حضرت ولیعصر )عج( 

آبرسانی می کند.
وی با اشــاره به اجــرای پروژه های 
به  نــگاه دولت  محرومیت زدایــی و 
مناطق محروم، افزود: پروژه آبرسانی به 
روستاهای غیزانیه شهرستان اهواز در 
قالب طرح جهاد آبرسانی آغاز شد تا 
مشکل روستاهای غیزانیه برای تامین 

آب شرب مرتفع شود.
مدیرعامل آبفا خوزستان گفت: پروژه 
آبرسانی به روستاهای غیزانیه پروژه ای 

اســت که با همکاری سپاه کلنگ زنی 
شــده و اعتبار این پروژه ۲۴۰ میلیارد 
تومــان اســت. کرمی نژاد با اشــاره 
به آبرســانی به ۱۱ روســتای غیزانیه 
عنوان کرد: در این پروژه روســتاهای 
مسلمیه، عین المجبل، حلوه جامع، بتره 
ساختمان، طویله ها، شعمیط بندیل، ام 
الدیای، بیوض، سودان، عرب راشد و 
حیاویه از آب شرب با کیفیت بهره مند 
می شــوند. مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب خوزســتان تصریح کرد: در 
این پروژه ســه مخزن تقویت فشــار 
در روســتاهای نزهه، صفیره و شیبان 
با ظرفیت ۸ هــزار و ۵۰۰ متر مکعب 
احداث می شــود. وی عنوان کرد: این 
پروژه با اجرای ۴۵ کیلومتر خط انتقال 
و شــبکه توزیع اجرا می شود که روند 

اجرایی آن آغاز شده است.
کرمــی نــژاد با اشــاره بــه احداث 
تصفیه خانــه آب در اجرای این پروژه 
خاطرنشــان کرد: برای آبرســانی به 
۱۱ روســتای بخش غیزانیه، توسعه و 
احداث تصفیه خانه به ظرفیت ۱۰ هزار 
متر مکعب در شــبانه روز نیز اجرایی 

خواهد شــد. وی با اشاره به آبرسانی 
به یک هزار و ۱۰۱ روســتا از ابتدای 
روی کار آمــدن دولت ســیزدهم در 
خوزستان گفت: ظرفیت تامین آب یک 
هزار و ۱۰۱ روستای آبرسانی شده در 
خوزســتان به ۲۵3 هزار مترمربع در 
شبانه روز افزایش یافته که برای اجرای 
آن هفت هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه 

شده است.
کرمی نژاد با اشاره به آغاز پروژه های 
محرومیــت زدایــی در خوزســتان 
خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم با شعار 
محرومیت زدایی بر روی کار آمده است 
و تا امروز در بخش محرومیت زدایی، 
پروژه های آبرســانی را در روستاهای 
و  آبادان  کرخه، شــادگان،  شهرستان 
اندیــکا با جدیت آغاز کرده اســت و 
امــروز نیز کلنگ پروژه آبرســانی به 
روستاهای غیزانیه به زمین زده شد تا 

روند اجرایی این پروژه آغاز شود.
مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
خوزســتان گفت: با اجرای این پروژه 
بخش غیزانیه به صورت کامل از نعمت 

آب شرب با کیفیت بهره مند می شود.

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //مدیر کل آموزش 
و پرورش گفت: برای تامین کسری نیرو از بازنشستگان، 
دانشــگاه فرهنگیان و ظرفیت خالی مدارس غیردولتی 
استفاده می کنیم و قرار نیست به صورت غیررسمی نیرو 

جذب کنیم. 
به گــزارش  خبرنگار دریــا ، محمد کاظــم رحیمی نژاد 
به مناســبت هفته معلم )۶تا ۱۲ اردیبهشــت ماه( در جمع 
خبرنگاران در زمینه کمبود نیروی انسانی برای سال تحصیلی 
آینده افزود: با جلســاتی که برگزار شــده کمبود نیروها در 
مدارس هر شهرستان و منطقه مشخص شده و در حال رایزنی 
برای تامین آن هستیم. وی در ادامه به هفته معلم اشاره کرد 
و با بیان اینکه محوریت برنامه های این هفته، بزرگداشــت 
شخصیت و مقام معلم است و این باید به یک باور و فرهنگ 
تبدیل شود و برای بزرگداشت این هفته برنامه های مختلفی 
تدارک دیده شده است؛ تصریح کرد: معلم یک کارمند نیست 
بلکه فراتر است و  همه ما مدیون این قشر هستیم. وی با ابراز 
خرسندی از حضوری شدن کالس های درس افزود: کرونا 
ثابت کرد هیج مکانی مدرســه نمی شود و هیچ کس جای 
معلم را نمی گیرد.رحیمی نژاد ضمن قدردانی از تالش های 
فرهنگیان استان در زمان شیوع کرونا خاطرنشان کرد: معمان 
ما در این شرایط سعی و تالش زیادی کردند و اجازه ندادند 
خالیی در نظام تعلیم و تربیت پیــش بیاید. وی از ثبت نام 
مدارس نمونــه دولتی، ماندگار و هیات امنایی از اول تا ۱۰ 
اردیبهشــت خبر داد و تصریح کرد: آزمون این مدارس سوم 
تیرماه برگزار می شود.  وی افزود: قبال پذیرش دانش آموزان 
در این مدارس ۷۰ درصد دانش آموزان شهری و ۲۰ درصد 
روستایی بود در سال جاری در راستای عدالت آموزش  این 
رقم از ۲۰ تا ۵۰ درصد در نوســان است. مدیر کل آموزش 
و پرورش یزد در ادامه با اشــاره به  لزوم اصالح و بازنگری 
نگاه موجود در حوزه تربیت برای موفقیت و ماندگاری آن 
بر دانش آموزان گفت: امروز در یک جامعه چندصدایی قرار 
داریم که به صورت محوری و نسبی گرایی عمل می کند زیرا 
از چارچوبهای منسجم و ثابت دوری می کند.وی خاطرنشان 

کرد: برای موفقیت در حوزه تربیت باید نگاهمان را اصالح 
کنیم، البته این بدان معنا نیست که به ارزشهایمان پشت کنیم 
بلکه باید نســبت به برخی مفهوم ها در این حوزه بازنگری 
کرد.رحیمی نژاد اظهار کــرد: به منظور ماندگاری در حوزه 
تعلیم و تربیت باید مفهوم تربیت را از واژه عادت جدا کنیم  
زیرا تحمیل را نباید به نام تربیت برای رفتارسازی بر دانش 
آموزانمان اعمال کنیم.مدیر کل آموزش و پرورش اســتان 
یزد یکی از نکات الزامی در این تغییر نگاه را تقویت تربیت 
براساس توانمندی ها همراه با تفکر منطقی و بصیرتی ذکر کرد 
و گفت:  نکته حائز اهمیت موثر در این باره تعیین و تعریف 
مالک و معیارهایی برای دانش  آموزان است تا به واسطه این 
معیارها و مالکها به تفکر تبیینی دست یابد.وی نقادی را رمز 
بقا و دوام تربیت بیان کرد و یادآور شد: معتقدیم این موضوع 
باید از معلمانمان شروع شود چرا که اگر زمینه نقد معلمان از 
ســوی دانش آموزان فراهم نباشد، به همان نسبت باید خال 

نقادی در جامعه را بپذیریم.
رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد هم تعداد خیرین 
مدرسه ساز اســتان را ۲ هزار و ۵۰۰ نفر بیان کرد و گفت:  
۵۵ درصد مدارس استان توسط خیرین بنا شده و طبق اعالم 
سازمان نوســاری مدارس کشور، خیرین مدرسه ساز استان 

مقام اول کشور را به خود اختصاص داده اند.
امیرحسین رادمنش افزود: خیرین مدرسه ساز استان در سال 
۱3۹۹ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال بعد نیز همین مقدار 

به مدرسه سازی در استان کمک کردند.
وی با بیان این که اســتان نیازمند ســه هزار کالس درس 
اســت که از طریق بازسازی یا نوسازی مدارس باید تامین 
شــود، گفت: در سال گذشته خیرین استان بالغ بر ۴۰ طرح 
مدرسه سازی با قریب به ۲۰۰ کالس درس ساختند. رادمنش 
ادامه داد :امســال تاکنون چهار مدرسه با هزینه  ۱۸ میلیارد 
تومان از سوی خیرین مدرسه ساز استان ساخته شده است.

وی گفت: در سفر  رئیس جمهوری به استان  3۱۷ میلیارد 
تومان  برای طرحهای آموزشی استان در نظر گرفته شد که 

۱۵۰ میلیارد تومان آن برای تکمیل مدارس خیری است.

مدیرکل آموزش و پرورش یزد: آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به ۱۱ روستای غیزانیه اهواز

نیروی غیر رسمی جذب نمی کنیم

  

علیرضا حائری زاده سرویس استان 
ها //رئیس جامعه هتلداران یزد با 
یزد،  فصلی خواندن گردشــگری 
ضریب اشغال مراکز اقامتی استان 
در ایام نــوروز را حدود ۹۵ درصد 
خواند که پــس از این تعطیالت و 
با شــروع ماه رمضان به حدود ۴۰ 

درصد کاهش یافته است. 
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ "ســید 
امیر ناصر طباطبایی" ضمن بیان این 
که هم اکنون بالــغ بر ۱۰ هزار تخت 
اقامتی در قالب هتل ها، بومگردی ها، 
اقامتگاه های سنتی و خانه های مسافر 
و غیره در اســتان یــزد وجود دارد، 
گفت: علی رغم اماکن اقامتی در دست 
ساخت و کند شدن سرمایه گذاری در 
این بخش به دنبال شیوع کرونا، ولی 
با عنایت به فصلی بودن گردشگری 
استان یزد، در نگاه کوتاه مدت کمبود 
تخت نداریــم و یزد در تمــام ایام 
می تواند پذیرای خوبی برای مسافران 
و گردشگران داخلی و خارجی باشد.

به گفته وی، میزان اشتغال تخت های 
اقامتی اســتان در نوروز امســال به 
ویژه از بازه زمانی ۲۹ اســفندماه تا 

۱۲ فرودیــن ماه جــاری حدود ۹۵ 
درصد بوده اســت ولی این میزان بعد 
از تعطیالت و با شروع ماه رمضان به 

حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بــه نظارتهای  با اشــاره  طباطبایی 
ویژه بر فعالیت مراکز اقامتی اســتان 
به ویژه در ایام نوروز امســال و پس 
از دو ســال تعطیلی گردشــگری به 
دلیل محدودیتهــای کرونایی، گفت: 
خوشــبختانه میزان تخلفات در این 
حوزه طی ایام نوروز بسیار اندک بوده 
ولی در عین حال موارد گزارش شده 
نیز به تعزیرات حکومتی ارجاع شده 

و در حال بررسی و رسیدگی است.
وی یکی از ضعف هــای موجود در 
صنعت گردشگری و صنایع وابسته به 
آن را کمبود نیروی انسانی ماهر خواند 
استان گردشگرپذیر  و گفت: هرچند 
یزد با بهره گیری از مراکز آموزشــی 
کوتاه مدت و حین خدمت، از نیروی 
بخش  این  در  توانمنــدی  انســانی 
بهره می گیرد ولی متاســفانه به لحاظ 
اقدام  تاکنون  آکادمیک،  آموزش های 
مطلوبــی در جهــت تقویت صنعت 
گردشگری در استان صورت نگرفته 

است و یکی از مشکالت در این حوزه 
به ویژه در صنعت هتلداری نیز کمبود 
اساتید آموزشی است.وی با بیان این 
که تعداد نیروی انسانی فعال در حوزه 
گردشگری بسته به فصول گردشگری 
متغییر است، شــیوع کرونا را باعث 
ریزش نیروی انســانی بســیاری از 
بخشهای این صنعت از جمله صنعت 
هتلداری استان خواند و گفت: با این 
حال هتل های بزرگ استان یزد بیش 
از ۶۰ درصد از نیروی انســانی خود 
را در ســالهای کرونایی حفظ کردند.
رئیس جامعه هتلداران یزد در پایان 
ســرمایه گذاران  نرم افزاری  عملکرد 
بخش خصوصی در صنعت هتلداری 
اســتان را مطلوب خواند و گفت: با 
این حال در بخش ســخت افزاری با 
توجه به کمبود تجهیــزات هتلداری 
ساخت داخل کشور به ویژه تجهیزات 
استاندارد از یک طرف و هزینه های 
این صنعت  باالی تجهیزات خارجی 
از ســوی دیگر، فاصله زیــادی با 
استانداردهای جهانی داریم و به دلیل 
زمان زیاد بازگشــت ســرمایه کمتر 
رغبت سرمایه گذاران را به همراه دارد.

کاهش ضریب اشغال تخت های اقامتی یزد به ۴۰ درصد

حسن ســیالوی سرویس اســتان ها // معاون 
بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز خواستار تکمیل واکسیناسیون، تاخیری ها 
در تزریق دوزهای دوم و سوم واکسن کرونا شد. 

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر سید محمد علوی با 
اشاره به روند بیماری در خوزستان اظهار کرد: موارد 

ابتال به کرونا در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن 
حدود ۲۷.۵ درصد، موارد بستری ۲۸ درصد و موارد 

مرگ 33 درصد کاهش داشته است.
وی با تاکید بر تکمیل پوشش واکسیناسیون، افزود: 
در استان خوزستان حدود ۴۵۰ هزار نفر در تزریق 
دوز دوم و یک میلیــون و 3۰۰ هزار نفر در تزریق 

نوبت سوم واکسن کرونا تاخیر دارند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، 
گفت: این افراد واکسیناسیون کاملی ندارند و باید هر 
چه سریعتر برای تکمیل پوشش واکسیناسیون خود 

اقدام کنند.

معاون بهداشت علوم پزشکی اهواز خبر داد  

تاخیر یک میلیون و ۳۰۰ هزار خوزستانی در دریافت دوز سوم واکسن کرونا

مهران سلطانی نژاد ســرویس استان ها //معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر 
گفت:هیچگونــه تعدیل نیرویی در این اســتان 
پذیرفته نیست و ضمن تثبیت معیشت کارگران، 
باید تالش شــود فضای اشتغال در استان پایدار و 

امید آفرین باشد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد تقی ایرانی در اولین 
کمیسیون کارگری استان در سال ۱۴۰۱، ضمن تشکر 
از مســاعی اعضای کمیسیون در سال گذشته و اظهار 
امیدواری به فراهم کردن آرامش روانی و ایجاد امنیت 
شغلی در محیط های کارگری در سال جدید، اظهار کرد: 
در دینی که پیامبر آن دست کارگر را می بوسد و کار و 
کارگر ارزشمند دانسته می شود.وی تصریح کرد: سال 
۱۴۰۱ از ســوی مقام معظم رهبری تولید دانش بنیان 
و اشتغال آفرین نام گرفته و توجه به تولید ملی زمینه 
رشد کشور را فراهم می کند کارگر و مطالبات این قشر 
زحمتکش باید به موقع پاسخ داده شود.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری بوشــهر با بیان اینکه 

کارگران و خانواده های آن ها نباید نگران معیشــت و 
آینده شغلی خود باشند، گفت: هیچگونه تعدیل نیرویی 
در استان بوشهر پذیرفته نیست و ضمن تثبیت معیشت 
کارگران، باید تالش شــود فضای اشــتغال در استان 
پایدار و امید آفرین باشد.ایرانی بیان کرد: کارگری که 
مولد و محور تولید و توســعه است باید امنیت روانی 
و شرایط معیشتی پایداری داشته باشد.وی تاکید کرد: 
همه اعضای کمیسیون کارگری تالش کنند تا وضعیت 
شــرکت های اســتان و پرداخت های آن ها در حوزه 
کارگری همواره مطلوب بوده و به بحران تبدیل نشود 
کارفرما و پیمانکار متعهد در حمایت از کارگر اســت 
و در صورت کوتاهی پیمانکاران متخلف قطعا از ابزار 

قانونی بموقع استفاده خواهیم کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر بیان 
کرد: هفته کار و کارگر امسال کارگر و کارفرما در کنار 
هم با وحدت و همدلی و به شایســتگی تکریم شوند 
و در تمام شهرســتان ها کارگران نمونه تقدیر و تجلیل 

شوند.

معاون استانداری بوشهر:
تعدیل نیرو در استان بوشهر پذیرفته نیست



آگهی مزایده
 مرحله اول اجرای احکام مدني دادگستري شهرستان حاجي آباد بموجب پرونده کالسه 140040920000262998 صادره از شعبه 2 اجرای احکام حقوقي 
بندرعباس، 1-يک باب خانه مسکوني قديمي واقع در حاجي آباد خيابان امام خميني پشت بانک سپه متعلق به محکوم عليه پيام اماني به مساحت اعياني 

188/5 متر مربع و عرصه 523/3 متر مربع ، داراي پالك ثبتي فرعي 1831 از 1 اصلي با مصالح بنايي که سقف آن طاق ضربي و نماي ضلع جنوب 
سيمان سفيد و سه ضلع ديگر پالستر ماسه سيمان، درب و پنجره آهني درب اتاق خواب و کمدها چوبي، درب سرويس آلومينيوم ،کابينت گالوانيزه، 
دارای انشــعابات آب و برق و حصار کشــي ديوار حياط با بلوك سيماني و درب حياط آهني و همچنين طي کروکي و استعالم ابرازي از شهرداري 

حاجي آباد مقدار 80متر مربع در ضلع جنوب در مسير اصالحات و توسعه شهري مي باشد که به مبلغ 27/318/000/000 ريال )دو ميليارد و هفتصدو سي و يک ميليون هشتصد 
هزار ريال( بابت طلب محکوم له ارزيابي و کارشناسي گرديده و همچنين قسمتي از ملک مسکوني داراي تعداد 8 اصله نخيالت مي باشد که از اين تعداد نخيالت مذکور 4 اصله 
نخيالت مثمر يک اصله خاصويي- دو اصله خنضري- يک اصله مضافتي مي باشد و فاقد چاه آب کشاورزي از طريق آب شهري آبياري مي گردد که به مبلغ 540/000/000 ريال 
ارزيابي و کارشناسي گرديد، که مجموعا ملک مسکوني به همراه نخيالت به مبلغ 3/271/8000/000 ريال ارزيابي و کارشناسي گرديده است که با شرايط ذيل از طريق مزايده کتبي 

در اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجي آباد که با قيمت مذکور مزايده در اجرای احکام شروع و به فروش ميرسد. 
1- حداکثر مهلت پرداخت بهاء يک ماه است .//

 2- کليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خريدار است 
3-پيشنهاد دهندگان بايد قبال ده درصد بهاء و ارزيابي را به حساب سپرده دادگستري توديع و قبض سپرده را ضميمه پيشنهاد نمايند . 

4- پيشنهاد دهنده بايد در پاکت مهر و الك شده و با ذکر جمله مربوط به مزايده و مشخصات کامل و محل اقامت پيشنهاد دهنده روي پاکت تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ 1401/02/14 به اجرای احکام دادگستري تسليم شود. )ضمنا شرکت کنندگان به صورت في المجلس نيز مي توانند در مزايده شرکت نمايند( 

5- با پيشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خالف شرايط آگهي و همچنين پيشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد 
6-اجرای احکام در قبال پيشنهادات مختار است 

7- پيشنهاد در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/02/15 قرائت خواهد شد حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مزايده بالمانع و برنده کسي است که باالترين قيمت را 
پيشنهاد مينمايد . /

8- در صورتي که برنده تا يک ماه از تاريخ جلسه مزايده و يا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نمايد و کسر احتمالي قيمت و خسارت از تجديد نظر مزايده حاصل شود 
بدوا از سپرده او استيفا شود وسپرده تا تعيين قيمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزايده برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانند به اجرای احکام دادگستري 

حاجي آباد مراجعه نمايد . 

علي اكبر ابراهيمي 
رئيس اجرای احکام مدني دادگستری شهرستان حاجي آباد 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان

ن سند مالکیت آگهی  فقدا
نظر به اينکه خانم ليدا صيديمرادی مالک پالك ثبتی 35002 فرعی از 1939 اصلی به اســتناد دو برگ استشــهاد شهود گواهی شده در دفترخانه 60 قشم 
جهت دريافت سند مالکيت المثنی نوبت اول به اين اداره مراجعه کردند و مدعی هستند سند مذکور در قشم - شهرك گلستان قلعه يک بخش هشت که 
سند مالکيت صادر و تحويل مالک گرديده است. يک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالك ثبتی 35002 فرعی از 1939 اصلی،مفروز 
و مجزا شده از 29443 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 8 در طبقه 4 و واقع در بخش 08 ناحيه 00 حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت 91.55 
متر مربع بمالکيت ليدا / صيديمرادی فرزند محمدرشيد شماره شناسنامه 9381 تاريخ تولد 1366/06/26 صادره از سقز دارای شماره ملی 3762316775 با 
جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالکيت 135194 تاريخ 1398/10/01 دفترخانه اسناد رسمی شماره 60 

شهر قشم استان هرمزگان، موضوع سند مالکيت اصلی بشماره چاپی 984824 سری الف سال 98 با شماره دفتر الکترونيکی 139820323056003601 ثبت گرديده است. با شماره 
مستند مالکيت 137441 تاريخ 1399/06/14 دفترخانه اسناد رسمی شماره 60 شهر قشم استان هرمزگان، موضوع سند مالکيت اصلی بشماره چاپی 984824 سری الف سال 98 به 
شماره دفتر الکترونيکی 139820323056003601 ثبت گرديده است. که به علت جابجايی با مفقود گرديده است. لذا به استناد ماده120 آئين نامه قانون ثبت  و تبصره ذيل آن مراتب 
يک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و يا مدعی وجود سند مالکيت نزد خود می باشد بايستی ظرف مدت ده روز از تاريخ 
انتشار اين آگهی اعتراض کتبی خود را به پيوست اصل سند مالکيت ياسند معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر با 
وصول اعتراض بدون سند مالکيت باسند معامله رسمی نسبت به صدور سندمالکيت المثنی و تسليم آن به، متقاضی اقدام خواهد شد ضمناً رهنی شماره 137441 مورخ 1399/04/14 

دفترخانه اسناد رسمی شماره 60 شهر قشم استان هرمزگان که بنفع بانک سپه شعبه مرکزی قشم به مبلغ 4،080،000،000 ريال به مدت 36 ماه ثبت شده.1401/05 م/الف
تاريخ انتشار: 1401/01/31

محمد آرامش- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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فرهنگ وهنر

موسسات قرآنی نیاز به شوک درمانی دارند
  سرویس فرهنگی // مدیر بخش موسسات مردمی نمایشگاه 
قرآن از ضرورت شوک درمانی برای موسسات قرآنی سخن گفت 
و از تعطیل شدن دو سوم موسسات قرآنی در دو سال اخیر خبر داد. 
حسن محمدی درباره میزان خسارت های وارده ناشی از ویروس 
کرونا که طی دو سال اخیر گریبانگیر موسسات قرآنی مردمی شده 
و برخی از مسئوالن قرآنی تعطیلی ۶۰۰ موسسه را اعالم کرده اند، 
گفت: با توجه به این که در متن کار هســتم، به نظرم عدد تعطیلی 
موسسات بیش از اینهاست چون بسیاری از موسساتی که تعطیل می 
شوند، به دنبال اعالم رسمی تعطیلی خود نیستند. وی درباره آمار 
موسسات قرآنی مردمی گفت: قبال اعالم می کردند که چهار هزار 
موسسه قرآنی در کشور وجود دارد ولی در حدود سه هزار موسسه 
در سطح کشــور داریم که بیش از 3۰ درصد آنها تعطیل شده اند. 
گاهی که ارتباط کاری با موسسات داریم متوجه می شویم که در 
عمل 3۰ درصد از آنها تعطیل هســتند و امیدواریم در دوره جدید 
اتفاق های خوبی بیفتد و این تعطیلی ها کمتر شــود و موسسات 
فعال شــوند. عضو اتحادیه کشوری موسسات و تشکل های قرآن 
و عترت افزود: ما به یک شــوک درمانی برای موسســات قرآنی 
نیاز داریم. یعنی باید سریعا یک حمایت ویژه  از موسسات صورت 
گیرد. موسسات قرآنی در هشت سال اخیر رها بودند و توجهی به 
آنها نمی شد و مورد حمایت نیز قرار نمی گرفتند و به همین دلیل 
معتقدم موسســات می توانند با یک شوک درمانی بازیابی شوند 
و مــورد حمایت های معنوی و مالی قــرار گیرند؛ به گونه ای که 
موسسات متوجه شوند که نگاه و رویکرد این دولت به موسسات 
قرآنی متفاوت است و نگاه ویژه ای به آنها خواهد داشت. محمدی 
از حضور 3۰ موسسه در نمایشگاه بین المللی قرآن خبر داد و گفت: 
ما برای حضور موسســات فراخوان عمومی دادیم و موسساتی را 
در نظر گرفتیم که جنبه تبلیغی و ترویجی بیشتر داشته باشند و کار 
نوآوری هم کرده باشند. وی با اشاره به برگزاری همایش سراسری 
مدیران موسسات قرآنی کشــور که در اولین روز نمایشگاه قرآن 
برگزار شد، اظهار داشــت: ۱۵۰ نفر از مدیران موسسات منتخب 
استان های کشور در این همایش شرکت کردند و محمد انجم شعاع 
مدیرعامل اتحادیه کشوری موسسات و تشکل های قرآن و عترت 
و حامد منیری مدیرکل دفتر تبلیــغ و ترویج امور قرآن و عترت 
معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سخنرانی 
کردند. این فعال قرآنی افزود: در این همایش یک هدیه بن خرید 
محصوالت نمایشگاه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
مبلغ سه میلیون تومان به موسساتی که حضور داشتند، پرداخت شد. 
البته همه موسسات سراسر کشور دعوت شده و هر استان سهمیه ای 
داشتند ولی با توجه به دوری برخی استان ها، مدیران استان های 
همجوار مانند تهران و البرز و قم حضور بیشتری داشتند.  بیست و 
نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار قرآن؛ کتاب امید و 
آرامش به مدت دو هفته تا جمعه نهم اردیبهشــت از ساعت ۱۷ تا 
۲3:3۰ در مصالی امام خمینی )ره( مشتاق حضور عالقه مندان به 

کالم وحی و اهل بیت)ع( است. 

سرویس فرهنگی // در آســتانه نوروز ۱۴۰۱، هفت خبر
فیلم روی پرده سینما رفتند. دو کمدی »سگ بند« 
و »شادروان«، فیلم دفاع مقدسی »موقعیت مهدی«، 
فیلم اکشن »روز صفر«، فیلم کودک و نوجوان »گل 
به خودی« و »قدغن« با مضمون اجتماعی، ترکیب 
اکران نوروزی را شــکل دادند. گران شــدن بلیت 
سینماها، فاصله ای را که شیوع کرونا میان مخاطبان 
و ســینما انداخته بود بیشــتر کرد، به این ترتیب 
فیلم های اکران نوروزی مانند گذشته فروش خوبی 
را تجربه نکردند و تماشاگران میلیونی را به سینما 
نکشــاندند. با وجود این، در میان فیلم هایی که به 
به واسطه  نمایش درآمدند، چهره هایی هستند که 
فروش بیشتر فیلم شان نسبت به دیگر آثار یا بازی 
خوب  آن ها در فیلم، می توان آنان را جزو چهره های 

»موفق« گیشه نوروزی محسوب کرد.
 مهران احمدی

مهران احمدی پس از تولید کمدی »مصادره«، ســال ۹۸ 
دومین ســاخته اش را با نام »سگ بند« و در ژانر کمدی 
جلوی دوربین برد. این فیلم مانند بســیاری از آثار که به 
دلیل شیوع کرونا فرصت اکران پیدا نکردند تا سال ۱۴۰۱ 
به نمایش درنیامد و پس از ســه سال به مناسبت نوروز 

اکران شــد. »سگ بند« فعال حدود ۲3 میلیارد فروخته و 
با سبقت از دیگر آثار توانســته در صدر جدول فروش 
قرار بگیرد. پیش بینی می شد حضور بازیگری مانند بهرام 
افشــاری بتواند مخاطبان فراوانی را به تماشای این فیلم 
ترغیب کند. امیر جعفری، میرطاهر مظلومی، نازنین بیاتی 

و بهاره کیان افشار دیگر بازیگران »سگ بند« هستند.
 امیر جدیدی

یکی دیگر از چهره های موفق اکران نوروزی، امیر جدیدی 
است که بازی خوب او در فیلم »روز صفر« ساخته سعید 
ملکان توجه تماشــاگر را جلب می کند. جدیدی در این 
فیلم اکشن که عملیات دستگیری »عبدالمالک ریگی« را 
به تصویر کشیده، نقش یک مامور امنیتی به نام »رضا« را 
ایفا کرده اســت. او با بازی کنترل شده و به دور از اغراق 
خود سعی کرده »رضا« را همان طور که الزم است مقتدر 
و شــجاع نشان بدهد و به این ترتیب حضور باورپذیری 
در فیلم داشته باشــد. امیر جدیدی در صحنه های اکشن 
فیلم نیز نشان می دهد که از نظر قدرت بدنی هم توانایی 
کافی برای ایفای نقش این مامور را دارد. »روز صفر« تا 
به حال حدود شش میلیارد فروخته و این رقم برای فیلمی 
که چنین سوژه حساس و جذابی دارد، رقم قابل توجهی 
نیست. جدیدی در سی وهشتمین جشنواره فجر برای بازی 

در این فیلم نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.
 هادی حجازی فر

هادی حجازی فر در اولین تجربه کارگردانی خود 
قدم بزرگی برداشت و سراغ پروژه بسیار سختی 
رفــت. او در »موقعیت مهدی« برش هایی کوتاه 
از زندگی شــخصیت شــهید مهدی باکری و 
رشادت های او و یارانش را در عملیات بدر و 

خیبر نشان می دهد. فیلم طی شــش پرده، از ازدواج تا 
شهادت مهدی باکری را روایت می کند. مخاطب ابتدا از 
طریق روابط او با خانواده و برادرش، با شخصیت او آشنا 
می شود و در میدان جبهه و جنگ نیز به عنوان یک قهرمان 
و فرمانده شجاع، همراه مهدی باکری می شود. حجازی فر 
در مقــام بازیگر نیز به خوبی توانســته ویژگی های این 
قهرمان مانند مهربانی، تواضع، اقتدار و شــجاعت را در 
زندگی خانوادگی اش و همچنین در جبهه نمایش بدهد. 
حجازی فر در چهلمین جشنواره فجر جایزه بهترین فیلم 

اول را برای »موقعیت مهدی« کسب کرد.
 جواد عزتی

جواد عزتی در »مرد بازنده« اثر محمدحســین مهدویان 
چالش بازی در نقشی بزرگ تر از سن واقعی خودش را با 
موفقیت پشت سر گذاشته است. او در نقش »بابا اِتی« در 

»قهوه تلخ« نیز چالش مشابهی را تجربه کرده بود   با این 
تفاوت که آن نقش کمدی بود و »احمد خسروی« کامال 
جدی است. این بازیگر هنگام صحبت کردن لحن بسیار 
متفاوتی دارد و سعی می کند با حرکات و راه رفتِن سنگین 
خود در نقش مردی ُمسن قابل باور باشد. چالش این نقش 
برای جواد عزتی تنها سن بیشــتر او نبوده؛ »خسروی« 
پلیس است و ویژگی های خاص خودش را دارد. عزتی 
به عنوان پلیس نگاه نافذ و مشکوکی به اطرافیانش دارد 
و با کمی بی رحمی و بی اعتمادی متهمان را به ســمت و 
سوی مدنظر خود هدایت می کند. »مرد بازنده« اگرچه به 
خاطر بازی اش تحسین می شود اما فعال حدود پنج میلیارد 
فروش داشته و رتبه پنجم جدول پرفروش ترین ها را کسب 

کرده که فروش خوبی نیست.
 سینا مهراد

فیلم »شــادروان« کاری از حســین نمــازی فرصت 

خوبی در اختیار ســینا مهراد قرار داده تا بتواند خودش 
را در نقشی متفاوت با دیگر نقش هایی که تا به حال ایفا 
کرده، به چالش بکشــد. مهراد در این فیلم کمدی نقش 
یک جوان جنوب شهری را بازی می کند و از آن تصویر 
جوان عاشق پیشه، آرام و ســر به زیر و معصوم که از او 
در ذهن مخاطب مانده، کامال فاصله گرفته است؛ کاراکتر 
او رفتارهای موجهی نــدارد، دیگران را فریب می دهد و 
در عین سرخوشــی که در ظاهر از او می بینیم در درون 
احساس ســرخوردگی دارد. سینا مهراد توانسته شیرینی 
نقش و آن وجه غیرموجه کاراکتر خود را به خوبی نمایش 
بدهد و از مخاطب خنده بگیرد. »شــادروان« با فروش 
حدود هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیونی که داشــته از »مرد 
بازنده« و »روز صفر« ســبقت گرفته و در جایگاه سوم 
جدول فروش قرار گرفته که بخش زیادی از آن به خاطر 

موفقیت مهراد در خنداندن تماشاگران است.

درخشش در گیشه کم رونق نوروز

ســرویس فرهنگی // تهیه کننده فیلم »مســت عشق« حسن 
فتحی با اعالم جرئیاتی از مراحل نهایی آماده ســازی این فیلم، 

از برنامه ریزی برای اکران در تابستان و پاییز امسال خبر داد. 
مهران برومند درباره زمان اکران فیلم »مست عشق« که پیش تر 
احتمال داده می شــد در نوروز امسال روی پرده سینماها برود، 
بیان کرد: ابتدا قصد داشتیم در همین فصل بهار و نوبت عید فطر 
فیلم را اکران کنیم، ولی بنا بر نظر پخش کننده ترکیه ای و دیگر 
کشــورهایی که قرار است همراه با ایران، فیلم را نمایش دهند، 
تصمیم گرفتیم همزمان با بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها در 
ماه ســپتامبر میالدی مصادف با شهریور و مهرماه فیلم »مست 
عشق« را اکران عمومی کنیم. این زمان هنوز به طور کامل قطعی 
نیست چون فعال منتظر دریافت پروانه نمایش هستیم تا بعد برای 
انتخاب پخش کننده ایرانی تصمیم بگیریم. او در پاسخ به اینکه 
آیا فیلم برای دریافت مجوز دچار ممیزی شده است؟   گفت: در 
این مورد در تعامل سازنده با مجموعه وزارت ارشاد هستیم و 
ان شــاءاهلل بدون مشکل با هماهنگی های صورت گرفته بتوانیم 
مجوز نمایش فیلم را بگیریم کــه همینجا از آقایان خزاعی و 
ایل بیگی برای ایجاد این فضا تشــکر می کنم. البته برای پروانه 
نمایش زمستان سال قبل درخواســت دادیم تا مراحل اداری 
پیــش برود و بخش هایی از فیلمبرداری فیلم هم که باقی مانده 
بود بهمن و اوایل اســفند سال ۱۴۰۰ تمام شد و هم اکنون فیلم 
مراحل نهایی آماده سازی را طی می کند.   وی درباره اینکه چه 
کســانی جایگزین همایون شجریان و سهراب پورناظری برای 

خوانندگی و ساخت موسیقی فیلم شــده اند؟ گفت: همکاری 
آقایان شــجریان و پورناظری به دلیل تغییر شرایط مالی میسر 
نشد. در حال حاضر موسیقی متن توسط فاهیر آتاک اوغلو -از 
آهنگسازان برجسته ترکیه- ساخته خواهد شد و برای خواننده 
هم به دنبال گزینه مناســب هستیم و هنوز به جمع بندی نهایی 
نرســیده ایم، اما حتما بخش های آوازی به زبان فارسی خواهد 
بود.   به گفته وی فیلم برای نمایش در ایران به زبان فارســی 
دوبله می شــود و در ترکیه هم به زبان ترکی دوبله خواهد شد. 
برومند همچنین در این گفت وگو از یک پروژه مشــترک دیگر 
خبر داد و اعالم کرد، »پروژه ســریال ۶۰ قسمتی »موالنا« بر 
اســاس رمان »جالل الدین محمد رومی«   نوشــته دکتر بهمن 
شکوهی توسط فرهاد توحیدی در مرحله نگارش فیلمنامه است 
تا به عنوان پروژه مشترک در آینده نزدیک تولید شود.«»مست 
عشق« آخرین فیلم سینمایی حسن فتحی یک پروژه پرحاشیه 
در طول ساخت بود که در مقطعی تا مرز پخش شدن در قالب 
سریال از شبکه های ترکیه هم پیش رفت، اما با پیگیری هایی که 
صورت گرفت راش های فیلم به طور کامل در اختیار سازندگان 
ایرانی قرار گرفت و آماده نمایش می شــود. این فیلم به عنوان 
محصول مشترک ایران و ترکیه، روایتی از زندگی موالنا و شمس 
تبریزی با بازی پارسا پیروزفر و شهاب حسینی است و در کنار 
تعدادی دیگر از بازیگران ایرانی مثل حســام منظور جمعی از 
بازیگــران مطرح ترکیه هم از جمله هانده ارچل در نقش کیمیا 

خاتون حضور دارند. 

»مست عشق« حسن فتحی چه زمانی اکران می شود؟

طرح: بیتا هوشنگی

  

ســرویس فرهنگی // اعضای هیئت انتخاب آثار 
یازدهمین جشــنواره فیلم اردیبهشت هرمزگان 

معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار دریا  ، بر این اساس کار انتخاب آثار  
این دوره از جشــنواره فیلم اردیبهشت را نادر رونده ، 
امین درستکار و علیرضا زارعی بر عهده خواهند داشت . 

در معرفی نادر رونده آماده است :
 نادر رونده نویســنده ،کارگــردان ، تهیه کننده ، دانش 
آموخته دانشکده صدا و ســیما گرایش فیلمسازی در 
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سینما ، تهیه کننده 
ارشد سازمان صدا و سیما ، کارگردان فیلمهای کوتاه ؛ 
مربی عشق - میالد - باران خشک - کلوپ وجدان- 
پیرمرد و دریا - دختر گنو - خانه دوســت اینجاست 
- انجیر  زیارت - عروس و بلقیس و کارگردان فیلمهای 
بلند تلویزیونی ؛ منطقه ممنوعه - روناک - رابطه ناتمام 
، یکبار برای همیشه - دیان - نشانی در سراب -فاصله 

- خرچنگ 
در معرفی علیرضا زارعی آماده است ؛

علیرضا زارعی نویسنده، کارگردان، تهیه کننده و بازیگر 

، دارای مدرک کارشناسی سینما گرایش فیلم سازی و 
کارشناسی ارشد  ادبیات نمایشی ، تهیه کننده ،کارگردان 
، بازیگر ، در تلویزیون ، عضویت انجمن بازیگران خانه 
تئاتر ایران، مدیرعامل انجمن سینماگران هرمزگان، عضو 
شورای نظارت و ارزشــیابی و صدور پروانه نمایش و 
اکران فیلم ، تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند  پرتره ، 
کارگردان فیلم مستند طال،نقره،مس) تعزیه و آیین های 
نمایشــی مذهبی در هرمزگان( تولید مرکز گسترش و 
سینمای مســتند و تجربی ،کارگردان مجموعه نمایشی 
زندگی ارمغان خداست ، تهیه کننده و کارگردان مجموعه 

نمایشی روزهای زندگی
تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند گزارشی  َچک َچکو 
، تهیه کننده و کارگردان فیلم کوتاه  بعالوه یک - حضور 
در هفتمین جشــنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه 

بخش مسابقه ایران
دیپلم افتخار و تندیس جشنواره ملی فیلمنامه نویسی افق 

برای فیلمنامه برگزیده کالسکه
مدیر اجرایی جشنواره ملی موج ، مدیر اجرایی جشنواره 

فیلم اردیبهشت

امین درستکار
نویسنده، کارگردان، تدوینگر ، کارشناس سینما گرایش 
تدوین و کارشناس ارشد سینما ،عضو انجمن سینمای 
جوانان هرمزگان از ســال ۸۲ ، دبیر شورای نظارت بر 
نمایش و تولید فیلم استان هرمزگان ۹۵ تا ۱۴۰۰ ، مدیر 
اجرایی جشنواره های پنجم و هشتم فیلم اردیبهشت ، 
عضو هیات انتخاب جشــنواره های خورشید، موج و 
قرآن و عترت ، حضــور در بیش از  پانزده فیلم کوتاه 
در ســمتهایی مانند تهیه کننده، کارگردان، مدیر تولید و 
صدا بردار ، بازرس انجمن سینماگران هرمزگان برای دو 
دوره متوالی ، برگزیده سومین جشنواره فیلم اردیبهشت 

در بخش تجربی.
یازدهمین جشنواره فیلم اردیبهشت هرمزگان به دبیری 
اســمعیل جهانگیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و به مدیریت اجرایی علیرضا زارعی مدیرعامل انجمن 
سینماگران هرمزگان و مدیریت آموزشی فروزان کهوری 
نژاد بندری مدیر انجمن ســینمای جوانان هرمزگان در 
هفته پایانی اردیبهشــت ماه در شهر بندرعباس برگزار 

می گردد

اعضای هیئت انتخاب یازدهمین جشنواره فیلم اردیبهشت 
هرمزگان معرفی شدند 

  

سرویس فرهنگی // یک هنرمند خوشنویس درباره 
علت استقبال کم جوانان از این رشته چنین عقیده 
دارد: »این مسئله دالیل متعددی دارد؛ برای مثال 
فرهنگ ســازی نکردن توســط صدا و سیما برای 
جوانان و دنبــال فرهنگ غرب رفتن یکی از دالیل 
آن است. همچنین وزارت ارشاد نیز برای حمایت از 
بزرگان و اساتید رشته خوشنویسی برنامه  مشخصی 

ندارد.« 
سید علی رییســی، هنرمند خوشنویسی است که تجربه 
برگزاری نمایشگاه انفرادی و انتشار کتاب هایی در زمینه 

خوشنویسی را در کارنامه خود دارد.
او که بنیان گذار ســبک دســتخط درمانی نیز هست، در 
توضیح آن گفت: »دستخط درمانی به دو مورد می پردازد. 

این شــیوه اوال بهبود و زیبانویسی خط طبیعی انسان از 
طریق آموزش را دنبال می کند و دوما ایجاد حالتی درمانی 

برای روح هنرجو.«
او در توضیح بیشتر این سبک اظهار کرد: »نوع خط هر 
شخص ناشی از ساختار عصبی و ویژگی های روانی، سن، 
فرهنگ و شــغل فرد است. همین موضوع سبب می شود 
که دستخط افراد با هم متفاوت باشد و هر کسی دستخط 
منحصر به فرد خودش را داشــته باشد. بنابراین می توان 

خط را زبان دست دانست.«
رییسی اضافه کرد: »در حقیقت هیچ دو دستخطی مانند اثر 
انگشت دقیقا یکسان نیستند و هر کس دستخط یگانه و 
منحصر به فرد خود را دارد. در این سبک درواقع بخشی 
از علم روانشناسی مورد استفاده قرار می گیرد که با شیوه 
خوشنویسی و تدریس هارمونی دارد؛ گرافوسکپی که به 
مطالعه صفات و مشــخصات عمومی نوشته و کیفیت آن 
می پردازد و گرافومتری که به تحلیل اندازه های نســبی 

حروف می پردازد.«
این هنرمند خوشــنویس درباره نتیجه این سبک گفت:  
»از طریق به کارگیری این ســبک، خط نوشتاری انسان 
یک ساختار درست هنری می گیرد و به قوت خود باقی 
می ماند. همچنین این سبک یک حالت درمانی برای افراد 
دارد که بحث آن مفصل اســت. یکــی دیگر از نتایج به 

کارگیری این سبک صرفه جویی در زمان و هزینه است که 
در نهایت به نفع هنرجو است.«

رییســی همچنین در پاسخ به این ســوال که چرا هنر 
خوشنویسی در میان جوانان کم اقبال است، چنین اظهار 
کرد: »سوال شما جوانب مختلفی دارد. متخصص نبودن و 
مشاوره درست نگرفتن از متخصصان توسط برنامه ریزها 
و تدوین گرهای دروس درســی آموزش و پرورش در 
دوران راهنمایی برای کتاب هنر دانش آموزان فقط یکی از 
دالیلی است که باعث شده تا این هنر در میان هنرجویان 
جوان کم اقبال باشــد.« او اضافه کرد: »فرهنگ سازی 
نکردن از سوی صدا وسیما برای جوانان و دنبال فرهنگ 
غرب رفتن، برنامه نداشــتن وزارت ارشــاد در حمایت 
بزرگان و اساتید رشته خوشنویسی و فرهنگ نامطلوب 
خانواده ها در ارزش قائل شدن به این هنر از جمله دیگر 
دالیلی هستند که کم اقبال بودن این هنر را رقم زده اند و 
در نتیجه جوان هنرمند آینده ای در این رشــته نمی بیند و 
استقبال نمی کند. باور کنید برخی اوقات خود من هم پیش 

خودم می گویم ای کاش خطاط نمی شدم!«
رییســی در آخر آینده هنر خوشنویسی را چنین پیش 
بینی کرد: »آینــده این هنر به این بســتگی دارد که در 
تمام مواردی که عنوان شــد، تغییر اساسی ایجاد شود و 

خوشنویسی از باندبازی و سیاست خارج شود.«

سید علی رییسی، هنرمند خوشنویسی تشریح کرد

چرا دستخط افراد متفاوت است؟ ســرویس فرهنگی // چهارمین جلســه از دوره ی 
فیلمسازی رایگان کانون فیلم و عکس باغ شهر فین با 
کارگاه بازیگری جلو دوربین به صورت تئوری و عملی با 

تدریس محمد سایبانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛  این کارگاه ها توســط اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان با همکاری کانون فیلم و 
عکس باغشــهر فین با هدف آموزش  دانش بنیان به افراد 
عالقمند و کشف و پرورش افراد با استعداد در زمینه ی فیلم 

ســازی در مناطق کم برخوردار و با بهره گیری از اســاتید 
مجرب اســتان برگزار می گردد. گفتنی است : همچنین این 
کالس ها در هفته های آینده با برگزاری دیگر رشــته های 

سینمایی ادامه می یابد . 

چهارمین کارگاه فیلمسازی کانون فیلم و عکس باغ شهر فین برگزار شد

جواد عزتی، هادی حجازی فر، امیر جدیدی، مهران احمدی و سینا مهراد 5 چهره موفق اکران نوروزی هستند
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اگر آن روزها که دیوانه وار چشم و گوشم 
را بستم و با عاشقی در فضای مجازی مقابل 
پدر و مادرم ایستادم، فقط برای چند دقیقه 
بــه نصیحت های دلســوزانه آن ها گوش 
می کردم، روزگارم به این جا نمی رســید و 

آینده ام نابود نمی شد چرا که. ..
   دختر ۱۹ ساله که برای شکایت از همسرش 
به اتهام اجبار به ســقط جنیــن وارد کالنتری 
سجاد مشهد شده بود، در حالی که بیان می کرد 
اکنون دختــری بی ارزش و بی آبرو هســتم 
درباره سرگذشــت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: دو سال قبل زمانی که 
گوشی هوشمند را به دست گرفتم مانند خیلی 
از نوجوانــان بالفاصله وارد فضاهای مجازی 
شــدم در حالی که نمی دانســتم شیطان های 
زیادی در گوشــه و کنار شبکه های اجتماعی 
النــه کرده انــد و از احساســات و عواطف 
نوجوانانی مانند من ســوء اســتفاده می کنند. 
خالصه مدتی بود که در اینســتاگرام پرســه 
می زدم تا این که با »فردین« آشنا شدم. او ۱3 
سال از من بزرگ تر بود و به بهانه تحصیل در 
کشور انگلستان خوش گذرانی می کرد. اما آن 
زمان من به چشــم یک فرد تحصیل کرده در 
خارج از کشــور به او می نگریستم و برایش 
احترام خاصی قائل بودم به گونه ای که ســعی 
می کردم جمله ای توهین آمیز بیان نکنم. رابطه 
مــا از طریق فضای مجازی ادامه داشــت تا 
ایــن که چند ماه بعد فردین مدعی شــد قصد 
دارد برای تشــکیل زندگی مشــترک به ایران 
بازگردد. من هم کــه منتظر چنین روزی بودم 
از خوشحالی در پوســت خودم نمی گنجیدم. 
باالخــره فردین به ایران بازگشــت و به بهانه 
خواستگاری رفت و آمد با خانواده ام را آغاز 
کرد اما مادر و برادرم در همان رفت و آمدهای 
اولیــه متوجه اوضــاع وخیم فردین شــدند. 
خانواده ام ادعا می کردند او اعتیاد شــدیدی به 
مواد مخدر و قرص هــای روان گردان دارد به 
گونه ای که نه تنها مســائل اخالقی را رعایت 
نمی کند بلکه تعادل روحی و روانی هم ندارد، 
بــه همین دلیل خانواده ام با ادامه این ارتباط و 
ازدواج ما مخالفت کردند. از سوی دیگر من که 
دچار عشقی احساســی و هیجانی شده بودم، 
بپذیرم  را  خانواده ام  نصیحت های  نمی توانستم 
عقلم ضایع شده بود و کورکورانه مقابل پدر و 
مادرم ایستادم؛ فریاد می زدم شما با خوشبختی 
 و ســعادت من بــازی می کنید. مــن تا آن 
 روز اشــک های پدرم را ندیده بــودم اما او 
اشک ریزان مرا نصیحت می کرد که زندگی ام را 
تباه خواهم کرد چرا که فردین پسری بی بند و 
بار است و اعتیادش روزگارت را سیاه خواهد 
کرد اما من در کنار فردین ایستادم و به خانواده ام 

پشت کردم. آن شب بعد از یک دعوای شدید 
خانوادگی همه چیزم را در خانه پدرم گذاشتم 
و تنها با لباس هایی که بر تن داشتم راهی خانه 
مجردی فردین شدم و او را برای ادامه زندگی ام 
انتخاب کردم. تصمیم گرفتیم خانواده هایمان 
را در برابر عمل انجام شــده قرار بدهیم تا به 
خواسته ما تن بدهند و با ازدواج مان موافقت 
کنند به همین دلیل به مدت شــش ماه به عقد 
موقت فردین درآمدم و زندگی مشــترکمان را 
آغاز کردیم اما در همین مدت کوتاه رفتارهایی 
از او می دیدم که برایم باورپذیر نبود. او نه تنها 
مشروبات الکلی مصرف می کرد و دخترانی را 
به عنوان دوستانش به خانه می آورد بلکه مدام 
بــه فکر عمل جراحی بینی، کاشــت دندان یا 
جراحی های زیبایی دیگر بود. با وجود این من 
دیگر به خانواده ام پشت کرده بودم و چاره ای 
جز تحمل این وضعیت نداشتم. در همین روزها 
بود که برای عمــل جراحی بینی فردین راهی 
تهران شدیم ولی تنها ارمغان این سفر ماجرای 
بارداری من بود. فردین با شنیدن این موضوع 
رنگ از چهره اش پرید و رفتارش به کلی تغییر 
کرد. او با تهدید و اجبار، قرص سقط جنین را 
به من خوراند چرا که مدعی بود در این شرایط 
نباید فرزندی داشــته باشیم. در حالی که حال 
جسمی من با خوردن آن قرص رو به وخامت 
گذاشته بود، فردین نیز با توهین و تهمت های 
ناروا فرزندم را به دیگران نســبت می داد و به 
من تهمت می زد که احتماال همان طور که با او 
ارتباط داشتم با دیگران نیز وارد رابطه شده ام 
و حاال قصد دارم جنینم را به او نســبت بدهم. 
او با این ادعا مرا در شــرایطی وحشتناک رها 
کرد در حالی که همچنان از شدت درد به خود 
می پیچیــدم. فردین به مکانی نامعلوم رفته بود 
و من حــدود ۲۵ روز با جنین مرده ای که در 
 شکم داشتم ناله می کردم ولی کاری از دستم بر
نمی آمد. در این هنگام بود که باز هم خانواده ام 
را بهترین پناهگاه یافتم و دست به دامان آن ها 
شدم. خانواده ام مرا برای درمان به بیمارستان 
بردند اما هرچه بــرای اجازه عمل جراحی با 
فردین تمــاس می گرفتیم، به تلفنش پاســخ 
نمی داد. با این حال با اجازه پدرم عمل جراحی 
انجام شد و من به خانه امیدم بازگشتم. حاال که 
یک عشق پوشالی و رابطه احساسی را تجربه 
کرده ام و دیگر نه تنها آبرویی ندارم بلکه هیچ 
کس ارزشــی برایم قائل نیست، تازه فهمیده ام 
این عشــق های هوس آلود فضــای مجازی 
چیزی جز بازیچه ای برای هوســرانی نیست 
بنابراین به دختران نوجوان التماس می کنم قدر 
پدر و مادرشان را بدانند چرا که هیچ کس در 

این دنیا دلسوزتر از آن ها نیست و....

جنین مرده! 
ســرویس حوادث // رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان اعالم کرد: نخستین سازش در پرونده های 
قصاص استان هرمزگان در سال جاری موجب شد 
تا اولیــای دم در یک پرونده از قصاص محکوم این 

پرونده بگذرند.

   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان اعالم کرد: نخستین سازش در 
پرونده های قصاص استان هرمزگان در سال جاری موجب 
شــد تا اولیای دم در یک پرونده از قصاص محکوم این 

پرونده بگذرند.

  وی خاطرنشان کرد: با تأسی به اسوه جوانمردی و عدالت 
 حضرت علی )ع( و در راســتای پویش »به حرمت علی 
می بخشم« اولیای دم در یک پرونده قصاص با ایثار و طبع 
بلند از قصاص محکوم پرونده گذشتند و بعد از ۱۲ سال 

حیات دوباره بخشیدند.

در امتداد تاریکی

پویش »به حرمت علی می بخشم« موجب رهایی یک محکوم به قصاص شد

آخر هفته خونین در امریکا
  تعطیالت آخر هفته عید پاک در امریکا با سه تیراندازی، ۲ کشته و 
3۲ زخمی همراه بود.به گزارش سایت نیوزویک، پلیس امریکا در آخر 
هفته عید پاک شاهد تیراندازی در یک سالن استراحت و یک مرکز خرید 
در »کارولینای جنوبی« و همچنین یک مهمانی در »پیتسبورگ« بود. در 
این کشور سه تیراندازی دسته جمعی منجر به مرگ ۲ نفر و زخمی شدن 
3۲ نفر دیگر شد.در روستای »فورمن« در کارولینای جنوبی )یک جامعه 
روستایی در حدود ۵۰ مایلی شمال ساوانا( یک فرد ناشناس در اوایل 
صبح یکشنبه تیراندازی کرد و حداقل ۹ نفر را در این سالن استراحت 
مجروح کرد.یک تیراندازی دسته جمعی جداگانه نیز در یک مرکز خرید 
در شهرستان »کلمبیا« در کارولینای جنوبی، مرکز ایالت واقع در حدود 
۱۰۰ مایلی شــمال »فورمن« رخ داد. پس از تیراندازی در مرکز خرید 
»کلمبیانا سنتر«، ۱۴ نفر مجروح شدند، اما کسی کشته نشد.کوچک ترین 
مجروح ۱۵ ساله بوده و مسن ترین آنها نیز یک زن ۷3 ساله بود که اوایل 
یکشنبه هنوز تحت درمان بودند. پلیس منطقه، »جوین ام پرایس« ۲۲ 
ساله را در ارتباط با تیراندازی دستگیر کرده و او را به حمل غیرقانونی 
یک تپانچه متهم کرده است.در همین حال، در جریان سومین تیراندازی 
دسته جمعی در یک میهمانی در »پیتسبورگ« اوایل یکشنبه عید پاک، 
دو نفر که هر دو نوجوان بودند کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.برخی از 
۲۰۰ شرکت کننده در میهمانی سعی کردند با پریدن از پنجره فرار کنند. 
حدود ۵۰ گلوله در داخل میهمانی شلیک شد و چندین گلوله دیگر در 

خارج از آن شلیک شده است.

دستگیری مغز متفکر داعش به دست حشد الشعبی 
  مدیر اداری و مسئول مالی گروه تروریستی داعش در تقسیمات 
تروریست ها موسوم به »والیت شمال« در دام نیرو های حشد الشعبی 
عراق افتاده اســت.یک منبع آگاه به رسانه های عراقی گفت که یگان 
»امنیت پیشگیرانه« حشد الشــعبی بعد از چند روز کار اطالعاتی و 
امنیتی توانست مغز متفکر اداری و مسئول مالی داعش در بخش موسوم 
به والیت شمال را دستگیر کند.روز شنبه نیز یکی از سرکردگان داعش 
در مسیر فرودگاه بغداد و در حین بازرسی ها در یک پاسگاه واقع در 
مسیر به دام نیرو های امنیتی هنگ سوم تیپ یکم مکانیزه عراق افتاد؛ 
تروریستی که گفته شد مناصب فرماندهی در تشکیالت داعش داشته 
و یکی از چهره های مهم داعش در »والیت فلوجه بخش الجزیره« و 
نیز مدیریت جذب نیرو در »دیوان سربازگیری« داعش بود.همزمان 
با این اتفاقات، دستگاه امنیت ملی عراق اعالم کرد ۵ تروریست دیگر 
را نیز در کرکوک به دام انداخته است.الحشد الشعبی نیز می گوید طرح 
تامین امنیت خطوط انتقال نیرو )برق( را در سرتاسر استان دیالی آغاز 
کرده است.این اقدامات در حالی انجام می شود که رسانه های نزدیک 
به گروه های مقاومت عراق از آغاز عملیات تروریست های داعش با 
نام »عملیات انتقام« علیه نیرو های امنیتی این کشور خبر داده اند و از 
همه نیرو های امنیتی اعم از ارتش، حشد الشعبی و نیز پیشمرگ های 

کرد خواسته اند در آماده باش کامل باشند.

   

قتل  پرونده  متهم   // حوادث  سرویس 
پسر جوان در قرار عاشقانه داخل پارک، 

در جلسه محاکمه منکر قتل شد.
   رســیدگی به این پرونده از سال ۱3۹۹ 
و بــا گزارش درگیــری خونینی در یکی 
از پــارک  های جنوب تهران آغاز شــد. 
ماموران با حضور در محل متوجه شــدند 
در این درگیری دو پســر جوان به شدت 
زخمی شــده اند.یکی از آنها به نام رامین 
به بیمارستان انتقال یافت که بر اثر شدت 
جراحات جــان باخت. در ادامه تحقیقات 
مشخص شد دختر جوان زمان درگیری در 
محل حضور داشته که او تحت بازجویی 
قــرار گرفت و گفت: مــن و رامین به هم 
عالقه مند بودیم و می خواستیم ازدواج کنیم. 
روز حادثه در پارک قرار گذاشته بودیم تا 

درباره آینده مان صحبت کنیم.
  رامین قصد داشــت بــا تلفن همراهش 

صحبت کند که پســر جوانی به او نزدیک 
شد، قصد سرقت گوشی را داشت که با هم 
درگیر شــدند. در این درگیری پسر جوان 

چند ضربه به رامین زد و گریخت. 
     ماموران با ردیابی های پلیســی، پسر 
جوان به نام فرامرز را دســتگیر کردند که 
او منکر قتل شــد و گفت: مــن رامین را 
زخمی نکــردم. او با چاقو مرا زخمی کرد 
به طوری که توان درگیری با او را نداشتم. 
نمی دانم چه کسی او را کشته است. متهم با 
قرار وثیقه راهی زندان شــد اما با سپردن 
وثیقه توانست آزاد شود. پرونده با صدور 
کیفرخواســت برای رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. 
در ابتدای جلســه رسیدگی به این پرونده 

اولیای دم درخواســت قصاص کردند. در 
ادامه متهم دوباره منکر قتل شــد و گفت: 
روز حادثه با دیدن دختر و پســر جوان 
در پارک ســمت آنها رفته و نسبت شان 

را پرسیدم. پســر جوان عصبانی شد 
و به من حمله کــرد. با چاقویی که 
همراهش بود، چند ضربه به من زد. 
از شدت خونریزی روی زمین افتادم 
و نفهمیدم چه اتفاقــی افتاد. تصور 

می کنم او خودزنی کرده باشد.
رئیس دادگاه: دختر جوان عنوان کرده 

تو قصد زورگیری داشتی.
متهم: من گفته های شــاهد را قبول ندارم 
و ســرقتی در کار نیســت.رئیس دادگاه: 
ضرباتی که به متوفی وارد شده، عمیق بوده 

در حالــی که عمق ضربات خودزنی زیاد 
نیست.

 : متهــم

احتمــال 

می دهم متوجه رفتارش نبوده است.پس از 
دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، 
بــرای  قضــات 
تصمیم گیری 
د  ر ا و

ر  شو
شدند.

قتل پسر جوان در قرار عاشقانه 

با کشف جسد زنی  سرویس حوادث/ همزمان 
جوان در جاده چک چــک یزد در کمتر از ۴8 

ساعت قاتل وی شناسایی و دستگیر شد.
   ســردار بهدانی فرد، فرمانده انتظامی اســتان یزد 
در این باره گفت: با توجه به کشــف جسد زنی در 
جاده چک چک، بررســی موضوع در دستور کار 
کارآگاهان پلیس اردکان قرار گرفت. با بررسی اولیه 
و آثار و عالئم به جا مانده در صحنه جرم و شواهد 

و قرائن، علت اولیه مرگ سنکوپ به خاطر مصرف 
بیش از حد مواد مخدر اعالم شد ولی فرضیه قتل نیز 
از نظر پلیس مغفول نماند و پیگیری های الزم در این 
خصوص ادامه یافت تا اینکه پس از معاینات دقیق 
پزشکی قانونی، علت اصلی مرگ، خفگی اعالم و 

وقوع قتل تأیید شد.
   بنابرایــن مأموران پلیس بــا هماهنگی مقامات 
قضایی شهرســتان و استان و تالش شبانه روزی و 

اســتفاده از انواع شیوه های کشف جرم، قاتل را که 
اهل کرج و ساکن شــهر یزد بود، شناسایی و او را 
در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.  متهم در 
ابتدا منکر قتل شد ولی پس از روبه رو شدن با ادله 
جرم لب به اعتراف گشود و به قتل اعتراف و علت 
آن را اختــالف خانوادگی عنوان کرد.قاتل پس از 
بازسازی صحنه جرم برای روال قانونی به دادسرای 

عمومی و انقالب اردکان تحویل شد.

افشای راز قتل زن جوان در » چک چک«

روابط عمومی 
مصرف آزبيان باعث كاهش ردصد سكته اهی قلبی می شود شیالت رهمزگان 

سرویس حوادث //  سرنخ پلیس برای 
یافتن دختر شهرســتانی که پس از 
شرکت در جشن تولد دوستش به طرز 
مرموزی ناپدید شده خانواده او را به 

تهران رساند.
   چنــد روز قبل زن و مرد میانســالی 
بــه دادســرای جنایی تهــران رفته و 
خواستار پیدا شــدن دختر۲۵ ساله شان 
شدند. زن میانســال گفت: ساکن یکی 
کشور  غربی  شــمال  شهرستان های  از 
هســتیم و یکی از روزهای دی ســال 
گذشــته دخترم المیرا برای شرکت در 
جشن تولد دوستش خانه را ترک کرد. 
زمانی که در جشن تولد بود به من پیام 
داد که حالش خوب است و چند ساعت 
دیگر به خانــه برمی گردد. اما بعد از آن 
دخترم ناپدید شــد و دیگر از او خبری 
نشــد.هر چه با تلفن همراهش تماس 
گرفتم خاموش بود  دوســت و آشنا هم 
از او خبری نداشــتند. برای پیدا کردن 
دخترم به هــر جایی که فکرش را کنید 
ســر زدم اما بی فایده بود. از سرنوشت 
او بی خبر بودیم تا اینکه یک هفته قبل 

بسته ای به دست مان رسید. بسته ای به نام 
المیرا که داخل آن کتاب های رمان بود. 
موضوع را که به پلیس شهرســتان مان 
اطالع دادیم، اعالم کردند که بســته از 
تهران ارســال شده است. با این احتمال 
که فرستنده بســته از سرنوشت دخترم 
اطالع داشته باشد، راهی پایتخت شدیم.

با شــکایت زوج میانسال، تحقیقات به 
دســتور بازپرس مصطفی واحدی آغاز 
شــد و در ادامه بررسی ها مشخص شد 
که فرستنده بسته پسر جوانی به نام امیر 
اســت. این در حالی بود که در شــاخه 
دیگری از تحقیقات، کارآگاهان دریافتند 
چند روز پس از ناپدید شــدن المیرا، او 
به یک شــرکت کسب و کار اینترنتی در 
تهران مراجعه کرده  و از آنها درخصوص 
تجارت اینترنتی سؤاالتی پرسیده است.

از آنجایــی که احتمال مــی  رود امیر از 
سرنوشــت المیرا مطلع باشد، بازپرس 
شــعبه یازدهم دادســرای امور جنایی 
تهران دســتور بازداشت او را صادر کرد 
و تحقیقات برای رازگشایی از سرنوشت 

دختر جوان ادامه دارد.

ناپدید شدن دختر جوان پس از جشن تولد

طرح :  بیتا  هوشنگی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی
شركت مهندسی توسعه آب آسيا در نظر دارد انجام خدمات حفاظت و مراقبت از 
سايت پروژه آب شیرين كن را  با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه 

به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .
محل اجرا : استان هرمزگان- شهر بندر عباس -  شهرک صنعتی خلیج فارس- 

سايت آب شیرين كن بندرعباس
مدت انجام خدمات : دو دوره يكساله  

با انتشار اين فراخوان عمومی ، از متقاضیانی كه توانايی انجام خدمات  موضوع 
آگهی را داشته و مجوز نیروی انتظامی جهت ارائه خدمات مذكور در شهر بندرعباس 
را نیز دارا می باشند ، دعوت می شود از تاريخ درج آگهی تا حداكثر 5 روز  ، تمايل 
خود را به صورت مكتوب به همراه اسناد و مدارک ذيل به دفتر شركت در تهران  ، 
به آدرس تهران- خیابان مالصدرا - خیابان شیراز جنوبی – خیابان گرمسار غربی 

– خیابان بهار يک – خیابان بهار دو - پالک 28 تحويل و رسید دريافت نمايند .
1- رزومه و سوابق كاری 

2- كپی كد اقتصادی و شناسه ملی
استان  يا  بندرعباس  شهر  در  فعالیت  جهت  انتظامی  نیروی  مجوز  تصوير   -3

هرمزگان
توضيحات  :

ايجاد  متقاضیان  برای  حقی  گونه  هیچ  مذكور  مستندات  و  مدارک  ارائه   -1 
نمی كند .

2- كلیه هزينه های مربوط به ارائه اسناد و مدارک برعهده متقاضیان خواهد بود .
شركت مهندسی  برای  تكلیفی  هیچگونه  آن  در  مندرج  مطالب  يا  و  آگهی  اين 
توسعه آب آسيا  جهت دعوت شركت ها در مناقصه ايجاد نخواهد نمود و تصمیم 
 نهايی در اين خصوص منحصرا از سوی شركت مهندسی توسعه آب آسیا  اتخاذ    

می گردد .
 لطفا جهت كسب اطالعات بیشتربا شماره تلفن 4- 88216990-021 تماس 

حاصل فرمائید .

سرویس حوادث // زن جوان که به اتهام 
قتل پیرزن ثروتمندی بازداشــت شده 
مدعی شد پس از درگیری لفظی با وی 
او را هل داده و ناخواســته مرتکب قتل 

شده است.
   مدتی قبل مرد میانســالی قــدم در اداره 
چهارم پلیس آگاهی پایتخت گذاشت و از 
ناپدید شدن خواهر ۷۰ ساله اش خبر داد. او 
گفت: خواهرم به تنهایی زندگی می  کند ولی 
اغلب با دوستانش یا تورهای مسافرتی یکی 
دو هفته به ســفر می  رفت و ما به نبودنش 
عادت داشــتیم اما این بــار غیبتش خیلی 
طوالنی شد و هیچ خبری هم از او نداشتیم. 
تلفن همراهش نیز خاموش اســت و خیلی 
نگران خواهرم هستم.با شکایت مرد میانسال، 
به دستور بازپرس عظیم سهرابی تحقیقات 
برای یافتن زن ثروتمند آغاز شــد. باتوجه 
به اینکه پیرزن وضع مالی خوبی داشــت، 
احتمال اینکه حادثه ای برایش رخ داده باشد، 
قوت گرفت. در ادامه بررسی ها کارآگاهان 
دریافتند زن ســالخورده از مدتی قبل مرد 
جوانی را به عنوان مباشــر استخدام کرده و 
این مرد کارهای اداری وی را انجام می  داده 
است. از ســوی دیگر معلوم شد روزی که 
پیرزن ناپدید شده ، با مباشرش قرار مالقات 
داشته تا همراه او برای رسیدگی به کارهای 

اداری امالکش به شهریار برود. بدین ترتیب 
کارآگاهان جنایی به سراغ مرد جوان رفتند.

*   مدارکی علیه متهم
   وی در تحقیقات اولیه گفت: مدت هاست 
که برای این زن کار می  کنم و از آنجایی که 
ســن و سالی از او گذشته، کارهای اداری و 
متفرقه اش را من انجام می  دادم. روز حادثه 
با او قرار داشتم، اما شب قبل تماس گرفت 
و قرار را کنســل کرد. من هم دیگر به سراغ 
او نرفتم و دنبــال کار دیگری رفتم و از آن 
به بعد هم بی خبــرم.در حالی که مرد جوان 
چنین ادعایی داشت، اما بازبینی دوربین های 
مداربسته اطراف محل سکونت پیرزن نشان 
داد که او روز حادثه سوار بر خودروی مرد 
مباشر شده است. با به دست آمدن سرنخ  ها و 
مدارکی که نشان می  داد مرد جوان در ناپدید 
شدن پیرزن نقش دارد، بار دیگر تحقیقات 
از او آغاز شد.پس از گذشت چند روز مرد 
جوان که کتمان را بی نتیجه و از طرفی خود 
را در برابر مدارک و شــواهد مستند پلیسی 
می  دید، لب به اعتراف گشود و گفت: پیرزن 
کشته شده اما من قاتل او نیستم. روز حادثه 
به همراه همسرم به دنبال وی رفتیم تا با هم به 
شهریار برویم و کارهای اداری باغی را که در 
آنجا داشت، انجام دهیم. بین راه به او گفتم 

زمانی که شما این باغ ها را خریدی، زمینی 
خشک و بی آب و علف بود با تالش های 
من بود که زمین بایر و بــی دار و درخت 
به باغ تبدیل شــد. اما شما این تالش های 
مرا نمی بینی و قدر زحماتــم را نمی دانی. 
می  خواســتم به او بفهمانم کــه باید پول و 
دستمزد بیشتری به من بدهد اما گوشش به 
حرف های من بدهکار نبود. می  خواستم که 
برای من هم سهمی در نظر بگیرد و بخشی 
از باغ را به نام من کند.متهم جوان گفت: اما 
اصاًل حرف های من برای او معنایی نداشت. 
در میان راه در کنار بزرگراه توقف کردم تا 
آب بخرم. همســرم و پیرزن روی صندلی 
عقب نشســته بودند. خریــدن آب خیلی 
زمان زیادی طول نکشید، اما وقتی برگشتم 
با جسد پیرزن کنار جدول بزرگراه مواجه 
شدم. همســرم رنگ به چهره نداشت و از 
ترس و هراس به خود می  لرزید،پرسیدم چه 
اتفاقی افتاده؟ گفت هلش دادم که سرش به 
جدول خورد.از دیدن این صحنه شوکه شده 

بودم، به قدری ترسیده بودیم که نمی دانستیم 
چکار کنیم. پیرزن مرده و همسرم قاتل شده 
بود. جسد را داخل خودرو گذاشته و به راه 
افتادیم، به ســمت رباط کریم رفتیم و در 
بیابان های آنجا، جنازه را به آتش کشیدیم.با 
اعترافات مرد جوان، به دستور بازپرس شعبه 
نهم دادسرای امور جنایی پایتخت همسر مرد 
مباشر بازداشت شد. زن جوان گفت: زمانی 
که شوهرم برای خرید آب خودرو را ترک 
کرد، با پیرزن در رابطه با باغ صحبت کردم تا 
شاید بتوانم او را راضی کنم که حق شوهرم 
را بدهد. اما او به من فحاشی کرد بعد هم در 
حالی که مدام ناسزا می  گفت، در خودرو را 
باز کرد تا پیاده شــود. من که از حرف ها و 
رفتارش عصبانی شــده بودم او را هل دادم 
اما ناگهان تعادلش را از دست داد و سرش 
به جدول خیابــان برخورد کرد و از هوش 
رفت.در ادامه کارآگاهان با کمک متهمان به 
محل آتش زدن جسد مقتول رفته و جنازه 

نیز کشف شد.

ادعای زن متهم به قتل :

عصبانی شدم پیرزن را هل دادم

گروه
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خبری

شهرستان

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

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

پذیرش 3۴ هزار بیمار 
در درمانگاه تامین اجتماعی قشم 

  ســرویس شهرستان // رئیس درمانگاه امام رضا )ع( تامین اجتماعی 
قشــم از پذیرش ۳۴ هزار و ۶۲ بیمار )از اول مهر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰( در 
این درمانگاه خبر داد. دکتر آرزو بابایی افزود: در مدت یادشــده ۳۱ هزار 
و ۸۸۲ بیمار در این درمانگاه ویزیت شــدند که از این تعداد ۳۳۷ ویزیت 
توسط پزشک متخصص انجام شده است.وی ادامه داد: از روز اول مهر تا 
پایان روز ۲۹ اســفند ۱۴۰۰ - ۲۹ هزار و ۴۱۲ بیمار در کلینیک عمومی 
پذیرش شدند که از این تعداد ۲۹ هزار و ۲۶۵ نفر از سوی پزشکان ویزیت 
شدند، هزار و ۱۶۶ نفر به کلینیک جراحی زنان و زایمان مراجعه کردند که 
هزار و ۱۶۰ نفر از آنان ویزیت مامایی شدند. رئیس درمانگاه امام رضا )ع( 
تامین اجتماعی قشم توضیح داد: همچنین در مدت یادشده ۲ هزار و ۵۳۷ 
نفر در کلینیک دندانپزشکی این درمانگاه پذیرش شدند که از این تعداد ۵۲۳ 
نفر خدمات متنوع دهان و دندان را دریافت کردند و ۶۰۵ بیمار در کلینیک 
کودکان و اطفال پذیرش شدند که ۵۹۷ نفر از آنان از سوی پزشک اطفال 
ویزیت و ۱۳۵ بیمار نیز ویزیت آزاد شــدند.به گزارش ایرنا ؛ دکتر بابایی 
اضافه کرد: صدور۲۷ هزار ۳۹۴ نســخه تامین اجتماعی و ۹ مورد سایر 
نسخ برای بیماران نیز از دیگر فعالیت های این درمانگاه در مدت یادشده 
بوده اســت.وی اعالم کرد: در مدت یادشده بیماران مراجعه کننده به این 
درمانگاه از ۹۳ هزار و ۷۴۰ مورد اقالم دارویی، هزار و ۷۲۰ مورد خدمات 
آزمایشگاه تامین اجتماعی، ۹ مورد خدمات سایر آزمایشگاه ها و ۲۶ مورد 
از خدمات آزمایشگاه آزاد استفاده کرده اند.رییس درمانگاه امام رضا)ع( 
تامین اجتماعی قشم اظهار داشت: در این مرکز همچنین واحدهای مامایی، 
آزمایشگاه، داروخانه،  تزریقات و پانسمان، همه روزه بجز روزهای تعطیل 
در ســاعات اداری، خدمات ارائه می کنند.وی یادآور شد: تمامی خدمات 
برای افراد زیر پوشش تامین اجتماعی رایگان و به صورت الکترونیکی و 

بدون نیاز به دفترچه انجام می شود.

 3 پروژه عمرانی تا پایان بهار 
در قشم به بهره برداری می رسد

  ســرویس شهرستان // شهردار قشم از بهره برداری ۳ پروژه عمرانی در 
بافت قدیم قشم با مجموع اعتبار نزدیک به ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
تا پایان بهار خبر داد. میرداد میردادی با اعالم این خبر گفت: عملیات اجرایی 
پروژه حصار و سکوی زمین ورزشی ساحلی محله فینی ها با اعتباری بیش 
از ۵ هزار میلیون ریال اســفندماه سال گذشته شروع و خردادماه امسال به 
بهره برداری می رســد.وی ادامه داد: این پروژه با مساحتی ۴۶۰ مترمربع و 
طول ســکوی ۸۵ مترمربع در حال اجرا است.میردادی اصالح پارکینگ و 
پیاده رو جنب اسکله شهید ذاکری را یکی دیگر از پروژه های در دست اقدام 
شــهرداری دانست و عنوان کرد: این پروژه با اعتبار بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ 
میلیون ریال در مســاحت ۵۵۰ مترمربع و به طول ۱۱۰ متر در حال اجرا 
است.شهردار قشم در تشریح جزییات این پروژه بیان کرد: این پروژه پیاده رو 
اسکله شهید ذاکری تا بازار ماهی فروشان مجموعا به طول ۸۶۰ متر را به هم 
متصل می کند و خردادماه امسال به بهره برداری می رسد.به گزارش ایسنا ؛ 
وی از شروع عملیات اجرایی ترمیم آسفالت و پیورس انتهای بلوار باهنر نیز 
خبر داد و اضافه کرد: این پروژه هم با اعتبار بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیون 

ریال خردادماه امسال بهره برداری می شود.

شهرستان  ســرویس  نژاد  دبیری  سعیده 
// مدیرتعاون روســتایی استان هرمزگان، 
گفت: از ابتدای خریــد تاکنون بیش از ۴ 
هزار و ۱۰۰ تُن گندم به وسیله شبکه تعاون 
روستایی استان از کشــاورزان به صورت 
تضمینی خریداری شده و این روند همچنان 

ادامه دارد.
   به گزارش خبرنگار دریا ، سیروس اسدپور 
گفت: ۱۰ مرکز جهت خرید تضمینی از گندم 
کاران استان هرمزگان آماده شده است.وی با 

اشــاره به اینکه خرید تضمینی گندم از نیمه 
دوم فروردین ماه از شهرســتان حاجی آباد 
آغاز شده است، افزود: براساس مصوبه دولت 
هر کیلوگرم گندم به قیمت ۱۱۵۰۰۰ ریال از 
کشــاورزان خریداری می شود.مدیر تعاون 
روستایی اســتان هرمزگان بیان کرد: تاکنون 
بیش از ۳۰۰۰ تــن از گندم های خریداری 
شده به کارخانجات آرد و سیلوهای گندم در 

استان حمل شده است.
   وی اظهار داشت: اتحادیه تعاونی روستایی 

خلیج فارس اســتان به مباشرت از اداره کل 
غله و بازرگانی به خرید تضمینی گندم اقدام 

کرده اند.
   اســدپور همچنین از آغاز خرید دانه های 
روغنی کلزا در اســتان هرمزگان خبر داد و 
گفت: همزمان با خرید گنــدم تاکنون ۴۹۰ 
تن دانه روغنی کلزا به وســیله شبکه تعاونی 
روستایی استان از کشاورزان خریداری شده 

است.
    وی اضافه کرد: قیمت خرید تضمینی دانه 

روغنی کلزا به وسیله دولت  ۲۳۷۴۰۰ ریال 
اعالم شده است که البته هنوز ابالغ نشده است 
و پیش بینی می شــود امسال  ۱۰۰۰ تن کلزا 
استان خریداری شود.برداشت  کشاورزان  از 
کلــزا از نیمه فروردین در اســتان هرمزگان 
 آغــاز و تا نیمه اردیبهشــت ادامــه دارد و 
دولت در راستای حمایت از کشاورزان، خرید 
 ایــن محصول را به صــورت تضمینی انجام 

می دهد.
  دانه کلزا حــاوی ۴۵ -۴۰ درصد روغن، 

۱۷ تا ۲۶ درصد پروتئین و کنجاله آن حاوی 
۵۰ درصد پروتئین است. هم چنین این گیاه 
می تواند در تناوب بــا زراعت گندم و جو 

 قرار گرفته و از تراکــم بیماری ها، آفات و 
علف های هــرز بکاهد و باعــث افزایش 

عملکرد دانه این محصوالت شود.

مدیرتعاون روستایی هرمزگان خبر داد  

خرید 4 هزار تن گندم توسط تعاون روستایی هرمزگان 

سرویس شهرســتان // رئیس شیالت شهرستان 
قشم از فعالیت حدود ۶ هزار و ۷۰۰ صیاد در جزیره 
قشــم در حوزه صید آبزیان در قالب تعاونی های 

صیادی خبر داد. 
   محمد پرورش افزود: با فعالیت این تعداد صیاد در 
حوزه صید آبزیان در قشم بالغ بر ۱۰۰ شغل پایدار 
در بخش شــیالت این جزیره ایجاد شده است.وی 
با بیان اینکه آب های اطراف جزیره قشــم به دلیل 
شرایط مســاعد طبیعی و داشتن گونه های مختلف 
آبــزی یکی از غنی ترین صیدگاه های خلیج فارس 
است، توضیح داد: در این منطقه برای صید و صیادی 
آبزیانی از نوع »ساردین ماهیان« و »ماهیان کفزی« 

بیشتر است.رییس شیالت شهرستان قشم ادامه داد: 
ناوگان صیادی قشــم با حدود هزار و ۱۵۰ شناور 
شــامل ۹۰۰ فروند قایق و ۲۵۰ فروند لنج صیادی 
 زمینه اشــتغال ۶ هــزار و ۷۰۰ نفــر را به صورت 
مســتقیم فراهم کرده اســت که با احتساب مشاغل 
 مرتبــط بیش از ۱۰ هزار نفــر از این بخش ارتزاق 

می کنند.

   پــرورش یادآور شــد: اکنــون روش های صید 
صیادان در جزیره قشم شامل »تورهای گوشگیر«، 
 »پرســاین«، »قــالب« و »گرگور« اســت که این 
روش های ماهیگیری ضمن رعایت مسایل زیست 
محیطی، موجب شــده تا آبزیان صید شــده توسط 
صیادان قشــمی نیــز از کیفیت باالیــی برخوردار 
باشــند.   به گفتــه وی چهار بندر صیادی توســط 

شیالت با آبخور و تاسیسات پشتیبانی مناسب ایجاد 
شــده که بستر مناسبی برای توسعه صنایع شیالتی و 
 ارائه خدمات به صیادان قشــمی ایجاد کرده است.
 رئیس شــیالت شهرســتان قشــم اضافه کــرد: با 
برنامه ریــزی های انجام شــده پیگیری های الزم 
برای الیروبی برخی از بنادر از جمله »باســعیدو« و 
همچنین تکمیل بندر صیادی »رمچاه« و پشــتیبانی 

بندر صیادی »درگهان« در حال انجام اســت.  وی 
توضیح داد: همچنین امکان ایجاد نمایشــگاه دائمی 
 آبزیــان )ماهیــان آکواریوم خلیج فــارس، صید و 
عمل آوری، بسته بندی و عرضه ماهی تازه و زنده به 

عنوان سوغات جزیره قشم( فراهم است.
   به گــزارش ایرنا ؛ پرورش از ترویج و تشــویق 
صیادان قشــمی به صید بــا روش های النگ الین 
)اســتفاده انبوه و رشــته ای از نخ و قالب( خبر داد 
و تصریح کرد: این روش از بهترین، سالم ترین و کم 
هزینه ترین روش های صید ماهی در دنیا اســت که 
ضمن صرفه جویی در وقت و نیروی انسانی، موجب 

حفظ ذخایر آبزیان و صید انتخابی می شود.

رئیس شیالت قشم :

۶هزار صیاد رسمی در قشم فعالیت می کنند

مهلت ۳۰ روزه
 برای تعویض پالک خودروها در قشم 

  

  

کلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی آگهی ماده 3 اقنون اقنون تعیین ت
نظر به اينکه هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك بندرعباس به شرح رای شماره 140060323136000956 
مورخ 1400/12/17 تصرفات مالکانه خانم عاليه ماهان زاده فرزند محمد تحت عنوان ششدانگ يک باب خانه به مساحت 
430/17 متر مربع قسمتی از پالك 10020– اصلی واقع در سورو قديم بخش يک بندرعباس به استناد ماده 1 و ماده 3 
قانون مذکور را تاييد نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اوليه مقرر گرديد پس از انتشار آگهی سند مالکيت 
رسمی صادر و تسليم گردد و از همين رو در اجرای ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی ميگردد چنانچه 
ظرف مهلت دو ماه از تاريخ اولين انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالك بندرعباس تسليم 

نگردد سند مالکيت براساس مفاد رای فوق در حدود و صالحيت وفق مقررات صادر خواهد گرديد در صورت وصول اعتراض معترض می بايست 
از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقديم دادخواست نمايد چنانچه پس از سپری شدن مهلت 
مذکور و عدم ارائه تقديم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکيت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1400/733 م/الف 
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/01/15  -  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/01/31

ابوالحسن دستوری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس - منطقه یک

کلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی آگهی  ماده 3 اقنون اقنون تعیین ت
نظــر بــه اينکه هيات حــل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك بندرعباس به شــرح رای شــماره 
140060323136000922 مورخ 1400/12/05تصرفات مالکانه خانم فاطمه محمدی نژاد بازياری فرزند غالمعلی 
تحت عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 266/47 متر مربع قسمتی از پالك 2924– اصلی 
واقع محله حسين آباد بخش يک بندرعباس به استناد ماده 1 و ماده 3 قانون مذکور را تاييد نموده است به جهت 
عدم دسترسی به مالک اوليه مقرر گرديد پس از انتشار آگهی سند مالکيت رسمی صادر و تسليم گردد و از همين 
رو در اجرای ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی ميگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاريخ 

اولين انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالك بندرعباس تسليم نگردد سند مالکيت براساس مفاد رای فوق در حدود 
و صالحيت وفق مقررات صادر خواهد گرديد در صورت وصول اعتراض معترض می بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مهلت يک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقديم دادخواست نمايد چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقديم دادخواست 
اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکيت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

1400/721 م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/01/15 - تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/01/31

ابوالحسن دستوری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس - منطقه یک

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

  

  

کلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی آگهی ماده 3 اقنون اقنون تعیین ت
نظر به اينکه هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك بندرعباس به شرح رای شماره 140060323136000921 مورخ 1400/12/05 تصرفات مالکانه آقای شير دل 
صادقی گوغری فرزند نقد علی تحت عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 266/47 متر مربع قسمتی از پالك 2924– اصلی واقع محله حسين آباد بخش 
يک بندرعباس به استناد ماده 1 و ماده 3 قانون مذکور را تاييد نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اوليه مقرر گرديد پس از انتشار آگهی سند مالکيت رسمی صادر و تسليم 
گردد و از همين رو در اجرای ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم و مالک 
و صاحبان حقوق آگهی ميگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاريخ اولين انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالك بندرعباس تسليم نگردد سند مالکيت 
براساس مفاد رای فوق در حدود و صالحيت وفق مقررات صادر خواهد گرديد در صورت وصول اعتراض معترض می بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت 
يک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقديم دادخواست نمايد چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقديم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور 

سند مالکيت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 1400/719 م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/01/15 -تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/01/31

ابوالحسن دستوری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس - منطقه یک

آگهی حصروراثت
احتراماً مفروض می دارد خواهان حســين پور ملک فرزند عبدالرحيم با هويت کامل به اين شــورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان عبدالرحيم پور ملک  فرزند حاجی به 

1401/1/12 به رحمت ايزدی پيوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 1- اشرف پور ملک فرزند عبدالرحيم متولد 1348/1/1 به ش.ش 1 فرزند مرحوم .
2- مسعود پور ملک فرزند عبدالرحيم متولد 1351/7/1 به ش.ش 14 فرزند مرحوم . 3- محمود پور ملک فرزند عبدالرحيم متولد 1355/9/21 به ش.ش 536 فرزند مرحوم . 
4-  حسين پور ملک فرزند عبدالرحيم متولد 1361/11/1 به ش.ش 600 فرزند مرحوم . 5- حليمه پور ملک فرزند عبدالرحيم متولد 1358/5/1 به ش.ش 558 فرزند مرحوم .

6- رقيه پور ملک فرزند عبدالرحيم متولد 1365/11/1 به ش.ش 42 فرزند مرحوم . 7- ستاره تخمار فرزند غالم متولد 1329/6/1 به ش.ش 463 همسر مرحوم .
و ديگر وارثی ندارد . لطفا ضمن درج در روزنامه نتيجه را به اين شورا ارسال فرماييد .

شورا ی حل اختالف شعبه 3 پارسيان   

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
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شركت مجتمع كشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در نظر دارد مناقصه تامین سرويس های اياب و ذهاب شهـری و روستـايی هلدينـگ و گـروه هـای زيـر مجمـوعـه را 
به شمـاره های 2001092297000001 ،   2001092297000002 ، 2001092297000003  ، 2001092297000004 را از طريق سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
برگزار نمايد . كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس  
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه 

محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد تاريخ 1401/01/31 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 روز يكشنبه تاريخ 1401/02/04

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : تا ساعت 19 روز پنج شنبه تاريخ 1401/02/15
زمان بازگشایی پاكت ها : ساعت 10:30 روز شنبه تاريخ 1401/02/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها
آدرس : 37 كیلومتری غرب بندرعباس ، شركت مجتمع كشتی سازی و صنايع فراساحل ايران ، ساختمان منطقه ويژه اقتصادی ، تلفن :07632571045 

 فراخوان تجدید مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب شهری  و روستایی هلدینگ و گروه های 
 زیر مجموعه کارکنان شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(

  سرویس شهرستان // رئیس اداره شماره گذاری 
و عملیات فنی سازمان منطقه آزاد قشم از تعیین 
مهلت ۳۰ روزه برای تعویض و الصاق پالک جدید 
خودروها در پلیس راهور شهرســتان قشم خبر 

داد. 
   محســن رضایی فر افزود: اجرای طرح تعویض 
پالک های قدیمی از ســال گذشته در منطقه آزاد 
 قشم شروع شده و شــهروندان متقاضی می توانند 
 بــا مراجعه بــه پلیــس راهنمایــی و رانندگی 
شهرســتان قشم نسبت به الصاق پالک جدید اقدام 

کنند.
   وی ادامــه داد: بنابر اعــالم فرماندهی انتظامی 
شهرستان قشم، تعویض نکردن پالک به منزله عدم 
وجود خودرو در منطقه تلقی می  شــود و برای آن 
پرونده قاچاق تشکیل شده و مورد برخورد قضایی 

قرار می گیرد.
   رئیــس اداره شــماره گــذاری و عملیات فنی 

سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: براساس 
اعــالم آمار نیروی انتظامــی هم اکنون ۱۵ هزار و 
۱۹۵ خودرو در شهرســتان قشــم وجود دارد که 
مالکان آنها باید برای تعیین اصالت خودرو نسبت 
به تعویض پالک های قدیمی وسیله نقلیه و ثبت در 

سامانه اقدام کنند.
   جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر 
در سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ 
بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه 
ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر 

تقسیم شد.
   به گزارش ایرنا ؛ پیونــد اقتصاد ملی به اقتصاد 
جهانی، انتقال فناوری پیشــرفته به منطقه، جذب 
سرمایه های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و 
متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای 
ارزی از جمله هدف های ایجاد منطقه آزاد قشــم 

است.

سرویس شهرســتان // مدیر اداره کار و خدمات 
اشــتغال ســازمان منطقه آزاد کیش گفت: سال 
گذشــته ۴۶ میلیارد ریال حقوق تضییع شــده 
کارگران در جریان رسیدگی به پرونده های دعاوی 
کار در هیات رســیدگی این مدیریت استیفا شده 

است. 
   محمدعلی جالیر اظهار داشــت: هیات رسیدگی 
مدیریــت اداره کار و خدمات اشــتغال ســازمان 
منطقه آزاد کیش برای ۵۵۴ شــکایت کارگران علیه 
کارفرمایان ۷۹۴ جلسه تشکیل داده است.وی با بیان 
اینکه در نتیجه این جلســات رسیدگی به شکایان 
۴۶ میلیارد ریــال از حقوق کارگــران این جزیره 
از کارفرمایان آنان اســتیفا شده اســت اضافه کرد: 
 همچنین ۱۲۷ مورد شامل ۲۳ درصد از شکایات با 
تالش های هیات رسیدگی بین کارگران و کارفرمایان 
به سازش منجر شده است.جالیر با اشاره به کاهش 
۴۵ درصدی تشکیل پرونده های شکایت نسبت به 
ســال ۱۳۹۸ و کاهش ۱۳ درصدی نسبت به سال 

۱۳۹۸ یادآور شــد: قاطع بودن آرای صادر شده در 
هیات رسیدگی، سرعت و کمیت رسیدگی، افزایش 
ثبت قرارداد کارگران در ســامانه اشــتغال و الزام 
کارفرمایان جهت ثبت اطالعــات کارگران در این 
سامانه از جمله دالیل کاهش پرونده ها در این جزیره 

اســت.به گزارش ایرنا ؛ نرخ بیکاری کیش  کمتر از 
میانگین کشــوری و زیر چهار درصــد قرار دارد و 
این کــه جزیره به دلیل اجرای طرح های مختلف از 
پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجهی برای جذب 

نیروی کار از نقاط مختلف کشور برخوردار است.

۴۶ میلیارد ریال حقوق کارگران از کارفرمایان در کیش استیفا شد

سند و فاكتور فروش خودرو سواری هاچ بک سیستم جک تیپ S5 به شماره موتور 
HFC4GA31DH0050259 و شماره شاسی NAKSH731XHB152183 و شماره انتظامی 
84/ 325 س 11 بنام مجید و احدی راد فرزند كوچک مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

شناسه آگهی : 1304552
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فروردین :
تالش های شــما برای اینکه امروز همه چیز را با هم 
داشته باشید کاری عبث و بیهوده است، به خاطر اینکه 
اگر موفق هم شوید باز برای تان بر عهده گرفتن این 
همه کار ســخت خواهد بود. این مسئله مانند یک بازی کامپیوتری 
است؛  شما یک کار را در مقطعی به پایان می رسانید و سپس آنقدر 
برایتان پیچیده می شود که باید زمان زیادی برای حل مشکالت پس 
ازآن صرف کنید. شاید حاال زمان این باشد که یک سیاست جدید و 

بنیادی در پیش بگیرید. 
   اردیبهشت :

صحبت کردن قبل از اندیشیدن طریقه شما نیست، با 
این حال  امروز روز دیگری است. شما از نظر فکری 
در اوج هســتید و رازی در سینه دارید که باعث شده 
احســاس ناخشنودی کنید. نگران این نباشید که ممکن است امروز 
کسی را برنجانید؛ در این صورت تنها خودتان را اذیت کرده و تمرکز 
را از کارتان می گیرید. اگر قلب تان در جای درســتی از زندگی تان 

قرار دارد،  پس حرفهای تحمیلی اصال برای تان مهم نخواهد بود.
  خرداد :

به جای جبران حرفی که قبال زده اید یا کاری که دیروز 
کرده اید، ممکن اســت تنها مشــکالت را برای خود 
عمیق تر کنید. حتی با بهترین تصمیمات و نیت ها،  شما 
می توانید دیگری را سهوا برنجانید. البته، یک معذرت خواهی گرم و 
صمیمی می تواند خوبی و بزرگواری شما را نشان دهد، اما تنها اگر 
از ته دل باشد. این درام کوچک ممکن است یک روز دیگر به طول 

بینجامد تا زندگی شما را دستخوش تغییرات ناخواسته ای کند.
    تیر :

ممکن است شما حاضر نباشید که امروز در مواجهه با 
دیگری کوتاه بیایید،  حتی اگر این کار روشی نباشد که 
شما تاکنون داشته اید. شما احساس می کنید که دیگر 
هیچ راه برگشــتی ندارید. انگار که دیگر چیزی برای از دست دادن 
ندارید و مایلید که برای ایستادن پای عقاید و باورهای خود دست به 
هر کاری بزنید. بی شک  این کار قابل ستایش است، اما اطمینان پیدا 
کنید که فرضیه اخیرتان آنقدر مهم هست که قبل از اینکه خود را به 

خطر بیندازید فکر کنید که در قبال آن چه بدست می آورید.
       مرداد :

برنامه ریزی اخیر شــما ممکن اســت از بهترین نوع 
برنامه ها باشد،  اما هنوز کامل نیست. زمانیکه شرایط 
تغییر می کنند،  شما نیز باید خود را با آنها تطبیق دهید 
یا حداقل در برابرشان مقاومت نکنید. متاسفانه، ممکن است امروز 
سخت گیرانه بیندیشــید و عدم تمایل تان برای اصالح کردن روال 

کارتان می تواند شما را حتی از نزدیک ترین دوستان تان جدا کند. 
 شهریور :

ممکن است امروز بسیار پریشان و نگران باشید، با این 
حال آنقدر توانایی دارید که احساسات ناخوشانید خود 
را به بهره وری و کارایی باالیی تبدیل کنید. گام اول این 
است که انتظارات خود را به دور بریزید و بپذیرید که دقیقا نمی دانید 
به کجا دارید می روید. سپس الزم است  که هر چیزی را که نیاز دارید 
بگویید؛ حتی اگر در یک موقعیت ناخوشایند قرار بگیرید و در نهایت،  
آنقدر باظرفیت باشید که دستورات جدید را پذیرفته و آماده باشید که 

بزودی به آنها دست یابید.
    مهر :

احتماال امروز از جانب دیگران حمایت و پشــتیبانی 
 خوبــی دریافت می کنیــد، اما لزوما آن جور نیســت 
 که انتظار دارید. ممکن اســت به نظر برســد که حتی 
نزدیک ترین دوست یا همسرتان بر خالف میل شما رفتار می کند، اما 
واقعا اینطور نیست. در واقع هر کس در زندگی راه خودش را طی می کند 
و اگر شما عاقل باشید، به آنها اجازه این کار را می دهید. آنها هنوز در پی 

کمک و یاری رساندن به شما هستند، اما به روش خودشان!
   آبان :

ممکن اســت شما ایده بزرگی در رابطه با اینکه چطور 
پول بیشتری کسب کنید در سر داشته باشید ، اما احتماال 
قبل از اینکه تالش تان را در این راه آغاز کنید مجبور 
می شویدعقب نشینی کنید. شما از انجام دادن کارهایی که در رابطه با 
آنها تجربه ای ندارید نمی ترسید و ممکن است سیاست جدیدی در 
پیش بگیرید که در راه تان موفق شوید. از طرف دیگر، ممکن است 
دیگران آرام آرام به سمت شما بیایند و به راحتی در جریان کار شما 

قرار بگیرند. 
    آذر :

به نظر می رســد همه می دانند شــما امروز دقیقا چه 
احساســی دارید، به خاطر اینکه ماه نشانه شما, قلب 
شــما را مورد هدف گرفته تا همــه آن را به وضوح 
مشاهده کنند. امروز چاره دیگری ندارید، چرا که جلوگیری از ابراز 
احساسات تان تنها فشــار و اضطراب بیشتری به شما وارد سازد. 
تنهاراه حلی که دارید این است که احساسات تان را بر مبنای اصول 
درست بیان کرده تا بتوانید از بروز بیماری های جدی روحی در خود 

جلوگیری کنید
  دی :

امروز کار زیاد برای شما جذابیت خاصی دارد اما شما 
نیاز خواهید داشت که مراقب سالمت خود نیز باشید 
در غیر این صورت  ممکن است خود را در وضعیت 
روحی خطرناکی قرار دهید. این فوریت ممکن است برای شما امری 
طبیعی باشد اما اگر امروز شما اگر از نظر احساسی محتاط باشید به 
نفع تان خواهد بود. شما واقعا نیاز ندارید که اجازه دهید هر کسی از 
احساسات و افکارتان مطلع شود. کمی مرموز بودن خوب است پس 

بعضی چیزها را در حد رویا و تصور باقی بگذارید
  بهمن :

با وجود اینکه شــما امروز کارهای زیادی برای انجام 
دادن دارید، اما ممکن اســت مایل باشــید که رهبری 
دوســتان تان را نیز بر عهده بگیرید. احتماال متعجب 
می شوید چرا که می بینید چقدر سریع دیگران رهبری شما را می پذیرند، 
و یکباره هیجان زده می شوید و به این باور می رسید که تنها نیستید. اما 
مراقب باشید که چگونه با آنها ارتباط برقرار می کنید، به خاطر اینکه 
ممکن اســت دیگری را با داوری شتاب زده خود ناراحت کنید. آرام 
باشید و قبل از اینکه حرفی بزنید خوب فکر کنید. در مجامع اجتماعی 
مودب باشید چرا که بدین ترتیب می توانید در زندگی تان موفق باشید.

  اسفند : 
شــما تنها نیاز دارید که برای یک روز یا دو روز دیگر 
خود را مجهز کنید، و بعد انرژی خود را برای جنگیدن  
و پیروز شدن بکار گیرید. اما تمرین خودبازداری کامال 
با خودداری از بیان احساسات متفاوت است. شما باید راهی پیدا کنید 
که تاثیر احساساتتان را برای خودتان نگاه دارید، به خاطر اینکه این 
کار ســالمت روانی و روحی شما را  در طی روزهای آینده تضمین 
می کند. زمانی را تنها برای خودتان اختصاص دهید تا تصورات زیبای 

خود را از رویاهایتان تکمیل کنید.
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   گاهی اوقات، با وجود برخی ناراحتی ها، احساس می کنیم آنقدر 
قوی هستیم که بتوانیم فعالیت بدنی انجام دهیم. با این حال، ما نباید 
فقط به وضعیت جسمانی خود فکر کنیم، بلکه باید به سالمت دیگران 

نیز فکر کنیم.
  در صــورت عالئم خفیف، می توانیــم ورزش کنیم، اما نه به روش 
معمولی. به طور کلی، کار با شدتی که به آن عادت کرده ایم می تواند 
شــرایط را تشــدید کند. همچنین ما را در معرض خطر آسیب قرار 
می دهد، زیرا در این شرایط ضعیف تر هستیم. اما اگر شدت تمرین 
 را کم کنیم و تمرین را کوتاه کنیم، می توان از زمان اســتفاده کرد و 
 فعالیت هایی را انجام داد. از ســوی دیگر، به یاد داشــته باشید که 

می توانید افراد دیگر را آلوده کنید.
 *  از کجا بفهمم می توانم وقتی مریض هستم تمرین کنم؟

اگر مریض هستیم، تشخیص اینکه چه زمانی باید تمرین کنیم و چه 
زمانی استراحت کنیم، آسان نیســت. قانون اساسی این است که ما 
بایــد به بدن توجه کنیم و ببینیم آیا انرژی کافی داریم یا خیر.به غیر 
از مراجعه به پزشک برای مشاوره تخصصی، مواردی وجود دارد که 
می توانید در نظر داشته باشید.برخی از متخصصان استدالل می کنند 
که اگر عالئم از گردن به باال وجود داشــته باشد، می توان برخی از 
فعالیت ها را انجام داد. با این حال، باید آنها را با شدت کمتر و مدت 
زمان کوتاه تر انجام دهیم.فعالیت نباید شامل تالش یا ایجاد خستگی 
باشــد. در واقع، یک مطالعه مشخص کرد که ورزش با شدت کم در 
بیمارانی که شدت بیماری آنها خفیف تا متوسط است، می تواند تحت 

نظارت پزشکی با خیال راحت انجام شود.
 *  اگر هر یک از شــرایط زیر را دارید، می توانید فعالیت 

متوسط انجام دهید:
  سرماخوردگی خفیف: می توانید در خانه یا خارج از منزل ورزش 
کنید. همه چیز به میزان انرژی شــما بســتگی دارد. با این حال، به 
خاطر داشــته باشید که اقدامات بهداشــتی را انجام دهید تا دیگران 

را آلوده نکنید.
گرفتگی بینی: اگر فقط ناراحتی و کمی تنگی نفس باشــد، ورزش 
می تواند در رفع احتقان موثر باشــد. پیاده روی یا دوچرخه سواری 
فعالیت های خوبی هســتند. گلودرد: بســیاری اوقات هنگام ابتال 
به آنفوالنزا احســاس گلودرد می کنیم، اگرچه ســرماخوردگی نیز 
می تواند باعث ناراحتی در آن ناحیه شود. اگر خفیف است، می توانیم 

ورزش های متوسط انجام دهیم.
گوش درد: این می تواند ناشی از عفونت باشد. اگر فقط یک مزاحمت 

اســت، انجام تمرینات خاصی امکان پذیر است. در هر صورت باید 
در نظر داشــته باشیم که حرکت زیاد می تواند باعث تشدید درد در 
ناحیه شود.از سوی دیگر، اگر عالئم شما گردن به پایین است، بهترین 
گزینه این است که قبل از از سرگیری فعالیت بدنی، استراحت کرده و 
بهبود پیدا کنید. به خاطر داشته باشید که ما ضعیف هستیم و کمی کار 

اضافی می تواند پیشرفت بیماری را تشدید کند.
 *  اگر از هر یک از این اختالالت رنج می برید بهتر اســت 

استراحت کنید:
تب: دمای بدن ما افزایش می یابد و وقتی این اتفاق می افتد احساس 

ضعف می کنیم. عالوه بر این، ما در معرض خطر کم آبی هستیم.
آنفلوآنزا: آنفوالنزا عالئم متعددی ایجاد می کند که انجام فعالیت ها 
را دشــوار می کند. این شــامل تب، بدن درد، خستگی و لرز است. 
ورزش شدید می تواند شرایط را تشــدید کند و زمان بهبودی را به 

تأخیر بیندازد.
سرفه: سرفه های مکرر ممکن است عالمت هشداردهنده آنفوالنزا 
یا ذات الریه باشــد. احتمااًل احساس خستگی و تنگی نفس بیشتری 

می کنید، بنابراین بهتر است فعال نباشید.
ناراحتی معده: اگر اســتفراغ یا اسهال داریم، در خطر کم آبی بدن 
هســتیم. همچنین این احتمال وجود دارد که ما به دلیل ضعف دچار 

مصدومیت شویم.
 *  وقتی مریض هستید در خانه یا بیرون از منزل ورزش 

کنید
  ورزش در خانه زمانی ایده آل اســت که برخی از عالئم بیماری را 
ارائه دهیم. دلیل اصلی این اســت که ما می توانیم آن را به دیگران 
منتقل کنیم.در واقع، مطالعه ای در ســال ۲۰۲۱ نشــان می دهد که 
ورزشکاران همیشــه تمایل دارند با وجود عالئم بیماری، تمرینات 
خود را ادامه دهند. کلید آنها این است که این کار را به گونه ای انجام 

دهند که سالمت دیگران را به خطر نیندازد
 *  هنگام تمرین مراقب سالمتی خود و دیگران باشید

وقتی بیمار هســتیم یا احساس ناخوشــی می کنیم، بهترین کار این 
است که استراحت کنیم و بهبودی را در اولویت قرار دهیم. اگر عالئم 
خفیف باشد، می توانیم تمرین های کم شدت را انجام دهیم.به یاد داشته 
باشید که سالمتی شــما مهمتر از تمرین است. از دست دادن یک یا 
دو روز از فعالیت در دراز مدت تأثیر منفی بر عملکرد شما نخواهد 
داشت.شــما باید اطرافیان خود را نیز در نظر بگیرید، زیرا می توانید 
به راحتی آنها را آلوده کنید. عاقالنه ترین کار این اســت که در خانه 

بمانید یا از فضای خارج از منزل برای ورزش سبک استفاده کنید.
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متنوع در سراســر دنیا وجود دارد و اکثر مردم به این 
خوراکی عالقه مند هستند، اما مصرف زیاد پنیر برای 

بدن بسیار مضر و خطرناک است.
   نــوع پنیر، میزان مصرف در طول روز و مشــکالت 
جسمانی فرد می تواند تعیین کند که او چقدر می تواند 
از این ماده اســتفاده کند  .اگر عدم تحمل الکتوز دارید،  
نباید خیلی پنیر بخورید، مخصوصًا پنیرهایی که الکتوز 
باالیی دارند.اگر بیماری قلبی دارید، بهتر اســت پنیر را 
نادیده بگیرید و از پنیر هایی استفاده کنید که سدیم خیلی 
پایین و چربی خیلی کمی دارند.پنیر متشکل از پروتئین، 
ویتامین و مواد معدنی است ؛ بنابراین حتمًا آن را به طور 
متعــادل در رژیم غذایی خود جــای دهید اما هر ماده 
غذایی در صورتی که زیاد استفاده شود، معایبی هم دارد.

  فواید مصرف پنیر به شکل و میزان صحیح
رساندن پروتئین به بدن

  در هر وعده پنیر بین ۵ تا ۷ گرم پروتئین وجود دارد. 
در صورتی که یک تخم مرغ ۶ گرم پروتئین دارد و این 
موضوع نشان می  دهد که پنیر تا چه حد پروتئین باالیی 
دارد و مهمتر از همه این که مواد مغذی آن زیاد است و 

شما را سیر نگه می دارد.
- پنیر سفید افزایش کلسیم بدن

یک قاچ از پنیر تقریبًا ۱۵۰ الی 3۰۰ میلی  گرم کلسیم 
دارد و اکثر افراد با اســتفاده از پنیر؛ کلســیم بدن خود 

 را تامیــن می  کنند و در نتیجه می توانید بفهمید که این 
ماده چقــدر خاصیت دارد و می تواند برای ســالمت 

استخوان هایتان مفید باشد.
- تامین ویتامین، مواد معدنی و پروبیوتیک

اصال نباید تعجب کنیــد، زیرا پنیر حاوی مقدار زیادی 
ویتامین آ اســت که نه تنها برای سالمت چشم اهمیت 
دارد، بلکه خواص آنتی اکســیدانی هم دارد. همچنین 
ویتامین ب ۱۲ به عنوان یک ماده کلیدی در آن وجود 
دارد و حاوی فسفر است که به رشد عضالنی می پردازد 
و وضعیت بدن شــما را بهبود می  بخشد . مهم تر از همه 

اینکه پروبیوتیک نیز دارد .
-  در دسترس بودن

بله شــما می توانید پنیر را داخل یک تکه نان بگذارید 
و با خودتــان هر جایی همراه کنیــد، حتی می توانید 
با سبزیجات هم آن را اســتفاده کنید و در نتیجه سرو 
 کردن آن اصاًل کار سختی نیست و همیشه در دسترس 

می باشد.
-  نان و پنیر مناسب برای بعضی از افراد مبتال به 

عدم تحمل الکتوز
  در باال اشاره کردیم کسانی که به الکتوز مقاومت دارند 

یــا به عدم تحمل الکتوز دچار هســتند، باید پنیری را 
استفاده کنند که الکتوز پایینی دارد. به عنوان مثال پنیر 
پارمسان، سوئیسی و چدار جزو گزینه  هایی هستند که 
الکتوز کمی دارند. حتی پنیر موزارال و یا پنیر شیر بز هم 
الکتوز کمی نسبت به پنیر شیر گاو دارد. پس این افراد 
هم خیلی در استفاده کردن پنیر محدودیت ندارند، زیرا 

پنیر ها خیلی متنوع هستند.
  معایب مصرف روزانه پنیر

خوردن زیاد پنیر مضراتی برای شما به همراه دارد:
-  وارد کردن مقدار زیادی سدیم به بدن

یک قاچ از پنیر ۴۵۰ میلی گرم سدیم دارد و  در نتیجه 
این مقدار بسیار باالست و باید مراقب باشید که خیلی در 
مصرف آن زیاده روی نکنید، زیرا اگر سدیم باال برود، 
احتمال ابتال به مشــکالت جسمانی از جمله مشکالت 

قلبی باالتر خواهد رفت .
-  پنیر و سبزی

چربی اشباع شــده چربی است که نباید در مصرف آن 
زیــاده  روی کنید. اما اگر هر روز پنیر بخورید، احتمال 
اینکه این ماده در بدن تان خیلی زیاد شود، افزایش پیدا 

می  کند و این موضوع اصال خوب نیست.
  چگونه به شکل ســالم به صورت روزانه پنیر 

مصرف کنیم؟
اگر عادت بــه خوردن هر روز پنیر دارید به نکات زیر 

توجه کنید:

- پنیر با الکتوز پایین
اگر مطمئن باشید پنیری که اســتفاده می کنید، الکتوز 
پایینی دارد احتماالً مشکلی پیش نمی آید و این برای 
افرادی که عدم تحمل الکتوز را دارند هم مناسب است.

-  مصرف نکردن پنیر خام
مصرف پنیر خام توســط بعضی افراد محدود می  شود، 
زیرا پاستوریزه نیست و پاتوژن های مضر آن کشته نشده 
و باعث ایجاد بیماری  های جدی می شــود اما باید به 
این موضوع توجه داشته باشید که مصرف پنیر خام برای 
خانم های باردار یا هر کســی که سیستم ایمنی ضعیفی 
دارد و به بیماری مزمن مبتالســت، باید محدود شود و 

این اجباری است.
-  پنیر خامه ای

پنیر خامه  ای بیشــترین حد چربی را دارد. پروتئین و 
کلسیم باالیی ندارد و بنابراین بهتر است که آن را استفاده 

نکنید.
-  پنیر وگان

پنیر وگان گزینه خوبی اســت اما بــه اندازه کافی مواد 
مغذی را به اندازه پنیر های دیگر به بدن شما نمی رساند 
و این که چربی اشــباع باالیــی دارد. به طور مثال؛ در 
این نوع پنیرها از روغن نارگیل به مقدار زیادی استفاده 
کرده اند. اگر آن را به طور منظم مصرف کنید، پروتئین و 
کلسیم به بدنتان می رسد اما از دیگر مواد مغذی محروم 

خواهید بود.
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سرویس ســالمت // یک متخصص کودکان گفت: سرخک احتیاجی 
به درمان خاصی ندارد اما در کودکانی که دچار نقص ایمنی هســتند 
و یا بیماری خاص دارند این بیماری می تواند حالت شــدیدتر و حتی 

کشنده تری داشته باشد.
   آینا ریاحی، متخصص کودکان درباره بیماری ســرخک، اظهار کرد: 
سرخک یک بیماری ویروسی است که از طریق ویروس سرخک منتقل 
می شــود، عالئم اولیه این بیماری می تواند به صورت سرماخوردگی، 
تب، آبریزش بینی، بی حالی باشــد که در کنار آن ضایعات پوستی که 
راش پوستی نیز گفته می شــود به عالئم اضافه می شود. مضافًا بر این 
بیمار می تواند درگیری چشــمی یا عالئم تنفسی به صورت سرفه را به 
همراه داشــته باشــد.وی افزود: بیماری ســرخک معموالً در کودکانی 
که ســالم هستند اگر هم ایجاد شــود خطرناک نیست اما در کسانی که 
نقص ایمنی یا بیماری زمینه ای دارند در موارد نادر نیز در کودکان سالم 
می تواند عوارضی شدیدی را به دنبال داشته باشد.این متخصص کودکان 
درباره تفاوت بیماری سرخک با آبله مرغان، خاطرنشان کرد: سرخک 
یک بیماری واضح و شــناخته شده ای است که با آبله مرغان و یا سایر 
بیماری های ویروسی متفاوت اســت، سرخک از نظر سطح درگیری و 
همراهی عالئمی مانند سرفه با آبله مرغان متفاوت است. وی ادامه داد: 
در سرخک ضایعات راش های پوستی به صورت قرمز رنگ وجود دارد 
اما در آبله مرغان ضایعات پوســتی به صورت تاول بوده وگاهی اوقات 

زخمی شونده نیز هستند در نتیجه آبله مرغان با سرخک دو بیماری کاماًل 
متفاوت هستند.ریاحی درباره عالئم سرخک گفت: عالئم این بیماری از 
روز اول با سرماخوردگی شروع می شود، پس از آن به صورت متداول 
ضایعات پوستی و درگیری ریوی به صورت سرفه ظاهر می شود و بعد 
از طی دوره نقاهت رفع خواهد شد. وی درباره نحوه درمان سرخک نیز 
بیان کرد: به تازگی گفته شده سرخک شیوع پیدا کرده است، این ویروس 
در افرادی که سالم هستند معموالً یک بیماری است که احتیاجی به درمان 
خاصی ندارد و خود به خود اصالح می شود، اما در کسانی که دچار نقص 
ایمنی هستند و یا بیماری خاص دارند این بیماری می تواند حالت شدیدتر 

و حتی کشنده تری داشته باشد.
  این متخصص کودکان با اشاره به واکسیناسیون سرخک در کشور، تأکید 
کرد: در کشــور ما واکسیناسیون سرخک در دو مرحله تزریق می شود، 
نخست در سن یکســالی در قالب واکسن MMR و به همراه واکسن 
اوریون و سرخجه تزریق و دیگری در سن ۱۸ سالگی دز دوم سرخک 

زده می شــود.وی درباره احتمال ابتالی کودکان زیر ۵ سال به 
سرخک، خاطرنشان کرد: معموال سرخک کودکان زیر ۵ 

سال را درگیر می کند اما با توجه به شیوع این بیماری 
نگــران کننده، توصیه می کنیم افرادی که در زمینه 

سرخک کودکان خود را واکسینه کامل نکرده اند 
یا اصال واکســن تزریق نکرده اند برای واکسینه 
شدن کامل به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.این 
متخصص کودکان، در پاسخ به این پرسش که 
اگر دز دوم واکسن سرخک تزریق شده باشد آیا 

مراجعه بعدی نیاز است، خاطرنشان کرد: در پاسخ 
به این پرسش باید بگویم خیر نیازی نیست. بلکه 

راه انتقال این بیماری از قطرات تنفسی و تماس های 
نزدیک است، توصیه می کنیم آنهایی که بیماری زمینه ای 

یا دارای نقص سیستم ایمنی هستند بچه ها در محیط های شلوغ 

قرار نگیرند تا محفوظ بمانند. وی ابراز کرد: سرخک در حالت عادی درمان 
خاصی ندارند بلکه حمایتی است مانند کنترل تب، تأمین آب مورد نیاز بدن 
اما در مواقع شدید می تواند درگیری شدید ریوی و سیستم مغزی و سیستم 

مرکزی  یا اسهال های شدید را به همراه داشته باشد، عصب 
در آن زمان احتماال نیاز 
بستری شدن  به 
نیز  کودک 

وجود 
دارد.

متخصص کودکان پاسخ داد

تفاوت سرخک با آبله مرغان چیست؟ 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیاهن نوبت اول
خدمات  گسترش  مسکن  تعاونی  شركت  اول  نوبت  ساليانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
به  پروژه  محل  در   1401/3/6 مورخ  جمعه  روز   16 ساعت  راس  بندرعباس   بازرگانی 
آدرس امیرآباد - كوچه عمار يک مجتمع 60 واحدی گل گندم شركت تعاونی مسكن تشكیل می گردد. 
لذا از كلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن كارت و يا دفترچه عضويت راس ساعت مقرر در 
محل مذكور حضور بهم رسانند و يا وكیل / نماينده خود را كتباً معرفی نمايید . ضمناً به اطالع می رساند 
كه به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر 3 رای 
و هر شخص غیر عضو تنها يک رای خواهد بود اعضاء متقاضی اعطای نمايندگی می بايست به همراه 
نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1401/3/4 در محل دفتر تعاونی مسكن  واقع در امیر آباد  مجتمع 60 
واحدی گل گندم  حاضر تا پس از احراز هويت و تايید وكالت ، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند . 

دستور جلسه : 
1- گزارش هیات مديره  و بازرس در مورد عملكرد و نظارت سال مالی 1400

2- طرح و تصويب صورت های مالی منتهی به سال 1400 
3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس

4-  طرح و تصويب بودجه پیشنهادی هیات مديره برای سال مالی 1401
5-  تصمیم گیری درخصوص پیگیری اخذ سند عرضه و پرداخت بهای آن برای اساس نرخ دولتی

6- تصمیم گیری در خصوص  موضوع ادامه كار يا خلع يد از پیمانكار قبلی گازكشی
ضمناً داوطلبان كانديدا بازرسی می بايستی ظرف مدت 5 روز پس از انتشار آگهی دعوت نسبت به ارائه 

مدارک خود به دفتر تعاونی اقدام نمايند .

تعاونی مسکن  گسترش خدمات بازرگانی بندرعباس

تعاونی مسکن کارکنان گسترش خدمات بازرگانی بندرعباس
تاریخ انتشار آگهی : 1401/01/31 

چه ورزش  هایی در دوران بیماری می توان انجام داد 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

واکسیناسیون کودکان و ُدز سوم بزرگساالن در سطح قابل قبولی نیست
سرویس ســالمت //  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: درمقایسه شاخص های دو هفته اخیر در شاخص انجام تست 
و غربالگری به دلیل مراجعه بیشــتر سرپایی به مراکز غربالگری 
کووید به میزان ۴۷.۵ درصد افزایش داشــتیم، شناسایی موارد 
مثبت این بیماری نیز ۳8.۵ درصد افزایش داشت اما خوشبختانه 
در موارد بســتری 8 درصد کاهش و شاخص فوت نیز ۲۰ درصد 

کاهش پیدا کرد. 
   دکتر فاطمه نوروزیــان در جمع خبرنگاران، افزود: روند مراجعه 
ســرپایی در مراکز غربالگری کووید افزایــش و روند مراجعه به 
درمانگاه های خصوصی کاهش داشــت. وی ادامه داد: به طور کلی 
استان هرمزگان با توجه به سفرهای نوروزی در یک هفته افزایش 
شاخص داشــت اما در طی هفته اخیر علی رغم افزایش شاخص 
مراجعه سرپایی، شاخص بستری بیماران کاهش پیدا نمود. نوروزیان 
با اشــاره به اینکه هنــوز قضاوت برای تایید شــروع پیک جدید 

زود اســت و باید یک تا دو هفته آینده منتظر بود تا شاخص های 
غربالگری این موضوع را روشــن کنند، عنوان کرد: در طی دو هفته 
اخیر شهرستان های بوموسی و هرمز به رنگ نارنجی بودند اما این 
هفته شهرســتان های جاسک و بندر خمیر نیز اضافه شدند.وی بیان 
کرد: شهرستانهای قشم و بندرلنگه آبی و مابقی شهرستانهای استان به 
رنگ زرد هستند. نوروزیان خاطرنشان کرد: با توجه به  احتمال پیک 
دوباره، متاسفانه واکسیناسیون ُدز سوم بزرگساالن و واکسیناسیون 
کودکان استان در ســطح قابل قبولی نیست. ۴۷.۵ درصد واجدین 
شــرایط دوز ســوم و 3۵ درصد کودکان دوز اول و ۱۴ درصد دوز 

دوم را تزریق کرده اند.
   این میزان تزریق در کودکان با توجه به بازگشایی مدارس درصد 
کمی اســت و از والدین تقاضا می شــود هر چه سریعتر نسبت به 
واکسیناســیون کودکان خود اقدام نمایند تا  کودکان عزیز از میزان 

ایمنی مناسبی برخوردار شوند.

هشدار به کسانی که هر روز پنیر می خورند 
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» علیرضا جعفرپور بروجنی « 
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس شد

گروه گــزارش // آیین تکریم و معارفه مدیرعامل 
شرکت نفت ســتاره خلیج فارس با حضور معاون 
وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
ایران در بزرگترین پاالیشگاه  فرآورده های نفتی 

میعانات گازی جهان برگزار شد.
  با اتکا به جوانان به خودکفایی بنزین دست 

یافتیم
   بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ، بــه نقــل از 
روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل شــرکت 
 نفــت ســتاره خلیج فــارس ؛ معــاون وزیر نفت 
 و مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتــی ایران در این آییــن بیان کرد: 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس در اولین روزی که 
من در آن به عنــوان مجری طرح حضور پیدا کردم 
جز خاک چیز دیگری در آن پیدا نمی شــد. در ابتدا 
اقدامات مشــخصی برای راه اندازی این پاالیشگاه 
مشــخص نبود که نهایتــًا این پروژه بــا اعتماد به 
نیروهای داخلی جوان امروز به نتیجه نشسته است.
جلیل ساالری افزود: در زمان راه اندازی پاالیشگاه 
امام خمینی )ره( شــازند ایــن مبحث مطرح بود که 

این پاالیشــگاه واحدهایی ها را دارد که در کشور 
وجود نداشــته و نیاز هست نیرو از خارج از کشور 
بیاوریم ولی با اتکا به نیروهای جوان آن پاالیشگاه 
 به نتیجه رســید.وی ادامه داد: در پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس نیز با اتکا به نیروهای جوان توانســتیم 
جشن خودکفایی را در تولید بنزین رقم زنیم و اکنون 
با توجه به قرارگیری در گام دوم انقالب اســالمی و 
تاکیدات مقام معظم رهبری به اعتماد به جوانان، هر آن 
جا که به جوانان اعتماد شد خوب درخشیدند و نتیجه 
خوبی را در این زمینه رقم زده شــده است.ساالری 
افزود: امروز شــرایط تثبیت تولید پاالیشگاه مطرح 
اســت و با طرح هایی که دنبال می شد به افزایش 
ظرفیت پاالیشــگاه و افزایش بنزین کشــور دست 
یافتیم.وی با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی یکی 
از تکالیفی است که در سند تحول دولت دیده شده و 
به موازات آن بحث توسعه، تولید و جلوگیری از خام 
فروشی را دنبال می کنیم، خاطرنشان کرد: پاالیشگاه 
 دومی نیز در روزهای آینده در کنار پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس نیــز کلنگ زنی خواهد شــد.معاون 
 وزیــر نفــت ابراز کــرد: به پاالیشــگاه ســتاره 

خلیج فارس یک نگاه ملی وجــود دارد که تالش 
کارکنان این مجموعه نیاز اســت و باید مدیرعامل 
پروری در این پاالیشــگاه صــورت بگیرد و از این 
ظرفیت ها اســتفاده شــود.وی خاطرنشان کرد: در 
حوزه توسعه در این پاالیشگاه ظرفیت های خوبی 
وجود دارد که باید از آن اســتفاده کنیم و در تکمیل 
 زنجیــره ارزش، حفظ ظرفیت تولیــد و در بخش 
کیفی ســازی اقدام کنیم.ســاالری اظهار کرد: اصل 
۱۴۴ در کشور شــرایطی را ایجاد می کند که مزید 
بر علت می شــود که نمی توان جا به جایی هایی را 
در سطح پاالیشگاه ها انجام داد که این موضوعات 
را باید حل و فصل کنیم. شــرایط بازنشستگی، بیمه 
و ... در جــذب های جدید در موارد منابع انســانی 
مشــکالت و مواردی را دارد که باید پیگیری شود.
 وی ابــراز کرد: کمتر پاالیشــگاهی را در کشــور 
می توان یافت که چنین نیروهــای جوانی را با این 
همدلی و اتحــاد در کنار یکدیگر مشــغول به کار 
باشــند و این یکی از برکات نظام اســت که باید به 
نیروهای جوان اهمیت داد و این اتفاق در پاالیشگاه 
ســتاره و دیگر پاالیشــگاه صورت گرفته است که 
نتیجه آن را امروز در رشــد شکوفایی صنعت نفت 
 شاهد هســتیم.  ساالری همچنین اظهار کرد: برخی 
پروژه های برون مرزی نیز در برنامه است که مدیریت 
آنها باید به جوانان کارآزموده در مراکز پاالیشگاهی 
نظیر ستاره خلیج فارس سپرده شود.مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: 
انتظار از مدیران این مجموعه آن اســت که جانشین 
پروری کنند، زیرا این پســت ها همه عاریه است و 
این دوران گذر اســت که در نظام جمهوری اسالمی 
هم یک وظیفه اســت و هم یک آزمون است و این 
فرصت ها می گذرد، اما خوشا به حال کسانی که در 
این مســئولیت ها بتوانند خدمتی را برای ملت عزیز 
انجام دهند.وی در پایــان گفت: امیدوارم با حضور 
آقای جعفرپور یک اقدام فعال تر و مســتمری را در 

فعالیت های پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس داشته 
 باشــیم و بتوانیم مســیری را که آقای دادور دنبال 

می کردند را دنبال کنیم.
  با اتکا به توان داخلی نقشــه دشمنان در 

اعمال تحریم ها را خنثی کردیم
   مدیرعامل ســابق شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
در این مراســم، افزود: بنده نماینــده ۴ هزار نفری 
هستم که در پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس بسیار 
زحمت کشیدند و امروز هر موفقیتی نصیبمان شده 
ثمره تالش تک تک این افراد بوده و ابر پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس را از خاک بلند کردند.محمدعلی 
دادور با بیان اینکه برای راه اندازی پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس زحمات بسیاری کشیده شد و با حضور 
نیروهای جــوان و پرتالش تمامی این ســختی ها 
گذشت و هر نشــدنی را عملی کردیم، اظهار کرد: 
جوانان با ابتکار و از خودگذشتگی کارهای بزرگی 
را انجام دادند تا ابر پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس 
امروز اســتوار و نماد تــالش و اعتماد به نیروهای 
داخلی است.وی با اشاره به اینکه امیدوارم روزگاری 
بتوانم زحمات نیروهای خدوم پاالیشــگاه ستاره 
خلیج فارس را جبران کنم، خاطرنشــان کرد: بنده 
هرجا که هستم امیدوارم برای نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران مثمر ثمر باشم و بتوانم در کنار نیروهای 
جوان و با انگیزه قدمی در جهت رشــد و پیشرفت 
عرصه نفت کشور بردارم.دادور ادامه داد: اگر کار یا 
خدمتی انجام داده ام وظیفه ام بوده و منتی بر هیچ کس 
نیست و هیچ گاه به دنبال سیاسی بازی نبوده و نیستم 
و تنها رضای خدا و مقام معظم رهبری مالک عمل 
بنده بوده است.مدیرعامل سابق شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس تصریح کرد: اگر در بنزین به خودکفایی 

رسیدیم برای آن اســت که جلوی بیگانه و اجنبی 
ســرخم نکنیم.وی در پایان با اشاره به اینکه وقتی 
تمامی امور پیشبرد نفت ستاره خلیج فارس بر عهده 
خودمان بوده در مقابل تمامی اقدامات بیگانگان از 
تحریم و حمالت سایبری قرار داشتیم و امروز سربلند 
ایســتاده ایم و به هیچ گونه کمکی از سوی بیگانگان 
نیازمند نیستیم، بیان کرد: پس از اعمال تحریم های 
ظالمانه، شرکت های خارجی از جمله زیمنس برای 
راه اندازی فازهای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بازی 
درآوردنــد و آنجا بود که با اتکا به نیروهای توانمند 
داخلی و تدبیرها مناسب و به موقع توانستیم نقشه های 

آنان را خنثی و در تولید بنزین خودکفا شدیم.
  نیروی انسانی یک ثروت بی انتها است

   مدیرعامل جدید شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
در این مراســم، با بیان اینکه به فرموده مقام معظم 
رهبری برای اقتصاد کشور هیچ چیز به مانند تولید 
باعث اقتصاد پایدار نمی شود و طی بیش از ۱۰ سال 
در شعار ســال توجه به تولید را مدنظر قرار دادند، 
افزود: ما در یک بنگاه اقتصادی بزرگ که محل تولید 
اســت قرار داریم و با توجه به تأکیدات مقام معظم 
رهبری که بر مسئله تولید، جلوگیری از خام فروشی، 
کارهــای جهادی و ارزش افــزوده فرآورده تأکید 
دارند، باید تولید را استمرار و افزایش دهیم.علیرضا 
جعفرپور بروجنی با بیان اینکه در طی سالیان اخیر با 
توجه به تحریم ها صادرات با مشکالتی همراه بوده 
است و فشــار بر این پاالیشگاه زیاد بوده است، ما 
باید شرایطی را فراهم کنیم که عالوه بر حفظ تولید 
این قابلیت تولید را حفظ کنیم، اظهار کرد: یکی از 
موضوعاتی که در اســتان هرمزگان مورد بررسی 

قرار گرفته است مسئله بیکاری و محرومیت است، 
که دغدغه استاندار هرمزگان و دکتر مرادی نماینده 
مردم هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی بوده و 
این مباحث امکان تبعات خیلی سنگین برای جامعه 
را در پی دارد.وی با اشاره به اینکه پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس در نقطه بسیار خوبی قرار گرفته است 
و می توان طرح های خوبی را در این پاالیشــگاه یا 
در کنار آن احداث کرد که بتواند به جذب نیروهای 
بیشتر کمک کند و این مسئله را معاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی مورد بررســی قرار داده ایم، خاطرنشان کرد: 
امکان تنوع بخشی به فرآورده های پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس وجــود دارد و طرح های مختلف قابل 
برنامه ریزی است که به هر حال باید با فکر، برنامه 
ریزی ها و ســرمایه گذاری در آن صورت بگیرد.
جعفرپور بروجنی ادامه داد: مهندس دادور مصداق 
بارز ســخنان مقام معظم رهبری هستند که با انجام 
کار جهادی واقعًا ایستادگی کردند و این پاالیشگاه 
را از خاک به تولید اســمی رســاندند و امروز این 
ابر پاالیشــگاه را به ظرفیت قابل توجهی از 3۶۰ 
هزار بشــکه به ۴۵۰ هزار بشکه برسانند و خوشا 
به سعادتشان که چنین همکاران قدرشناسی دارند.

مدیرعامل جدید شــرکت نفت ستاره خلیج فارس 
تصریح کرد: در مباحث نیروی انســانی مقام معظم 
رهبری می فرمایند، نفت و گاز ثروت هســتند ولی 
نیروی انسانی یک ثروت بی انتها است و من از اینکه 
نیروی انســانی در این پاالیشگاه این گونه پای کار 
ایســتاده اند، لذت می برم.وی با اشاره به اینکه مقام 
معظــم رهبری بارها کار و فعالیت هایی که در اقدام 

مستقیم با دشــمن قرار دارند را جهاد فی سبیل اهلل 
اعالم کرده اند از اقداماتی که دشــمن در مســئله 
تحریم ها اعمال کرده است نام برد و افزود: با وجود 
تحریم های نفتی و اقتصادی فعالیت های انجام شده 
در این پاالیشگاه جهاد فی سبیل اهلل بوده است.وی 
اضافه کرد: بارها مقام معظم رهبری تأکید کرده اند تنها 
ایرادات و اشکاالت را نگویید و کارهای ارزشمندی 
که انجام شده است را مردم باید بدانند که با توجه به 
هجمه های رسانه ای مختلف در سیاه نمایی امور، باید 
اقدامات بازگو شود تا مردم مطلع شوند.وی در پایان 
با بیان اینکه در مبحث نیروی انسانی آموزش ها باید 
گسترش یابد و افرادی که در راه اندازی پاالیشگاه ها 
هســتند قطعًا آموزش هــای الزم را فرا می گیرند، 
گفت: برای کاهــش شــیفت های کاری کارکنان 
برنامه ریزی های الزم در مدیریت قبل صورت گرفته 
اســت و اجرای آن با مناعت تبع به مدیریت جدید 
واگذار شده و نیاز به جذب نیروی انسانی در شیفت 
چهارم برنامه ریزی شــده است. همه خانواده های 
کارکنان صنعت نفت در معرض آســیب هستند که 
باید در این زمینه با حمایت های هیئت مدیره برای 
ارتقای شرایط نیروی انسانی اقدامات مثبتی صورت 
بگیرد.در پایان این مراسم ضمن تقدیر از »محمدعلی 
 دادور« مدیرعامل ســابق شــرکت نفت ســتاره 
خلیج فارس، »علیرضا جعفرپور بروجنی« به عنوان 
مدیرعامل جدید این مجموعه بزرگ نفتی کشــور 
فعالیت خود را به طور رســمی آغاز کرد.همچنین 
»محمدعلی دادور« نیــز با حکم معاون وزیر نفت 
به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــرکت 

پاالیش نفت خوزستان منصوب شد.

در روزهای اخیر بارها مسئوالن بهداشتی 
بــه کاهــش رعایت  هرمزگان نســبت 
از  واستفاده  بهداشــتی  های  دستورالعمل 
ماسک هشــدار داده اند که این هشدارها 
بایستی جدی گرفته شــود تا باری دیگر 
آن ممنوعیت ها و محدودیت های کرونایی 
اجرایی نشــود و افرادی بســیاری مبتال 
نشــوند و برخی هم جان شان را از دست 
 ندهند وبرخی خانواده ها عزادار و یتیم و 
بــی سرپرســت نشــوند.پس از آنکــه 
محدودیت هــا و ممنوعیت های کرونایی 
در ماه هــای اخیر کم رنگ تر شــد و در 
تعطیالت نوروزی نیــز بدون ممنوعیت و 
محدودیت ها، مســافران به گشت و گذار 
پرداختند و از سه هفته قبل هم که مدارس 
حضوری شد، بسیاری از اقشار و اصناف 
تصور کردند شــرایط بطور کامل به حالت 
عادی برگشــته اســت وتوجه چندانی به 
نمی  بهداشتی  اجرای دســتورالعمل های 
شود و اســتفاده از ماسک به میزان بسیار 

زیادی کاهش یافته است.
    دیدوبازدیدها، دورهمی ها، عروسی ها 
وختم ها و مراسمات و... برگزار می شود 
و همین موضوع باعث روند افزایشــی در 
ابتالی به کرونا هســتیم و هشدارهایی در 
خصوص شروع موج دیگری از کرونا در 
اوایل اردیبهشــت به گوش می رسد ونیاز 
است هم مردم به رعایت فاصله گذاری و 
استفاده از ماسک توجه بیشتری نمایند و 
هم میزان نظارت ها توســط مردم افزایش 

یابد.متاســفانه وضعیت بــازار و اصناف 
 در هفته های اخیــر و تعطیالت نوروز و

اکنــون در خصــوص رعایــت    هــم 
دســتورالعمل های بهداشتی توسط برخی 
فروشندگان و مشتریان چندان رضایتبخش 
نیســت و به دو مقوله استفاده از ماسک و 
رعایت فاصله گــذاری اجتماعی چندان 
توجهی نمی شــود ونیاز اســت در این 
حوزه میزان نظارت ها مانند همان ماه های 
آغازین شــیوع کرونا افزایــش یابد و با 
اصنافی که به رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی در حوزه کرونا توجهی ندارند، 
برخوردهای الزم صورت پذیرد. در حال 
حاضر بازارها بســیار شلوغ می شوند و 
بخش زیادی از مشتریان حتی ماسک هم 
نمی زنند و بصورت فشرده و بدون رعایت 

فاصله در بازار تردد می کنند.
    این وضعیت نشــان مــی دهد که نیاز 
است متولیان مربوطه نظارت ها و تذکرات 

 شــان را افزایش دهند تا اینکه با افزایش 
دوبــاره شــیوع کرونا، ممنوعیــت ها و 
محدودیت های بخش بازار و تعطیلی ها 

اجرایی نشود.
از طرفی دیگر سیســتم بهداشت ودرمان 
اســتان که با چالش ها و کمبودهایی در 
بخش نیروی انســانی و تجهیزاتی مواجه 
اســت و فعالین این بخش بیش از دوسال 
در مقابــل کرونــا ایســتادگی کردند واز 
بیماران مراقبــت کرده اند و نباید همچنان 
تاوان سهل انگاری برخی از شهروندان و 
اصناف و.... را بدهند. همچنین بر برگزاری 
مراســمات مختلف نیز بایستی شوراها و 
نظارت های  دهیاران و مسئوالن مربوطه 
الزم را داشــته باشــند و بر بازار نیز چتر 
نظارتی متولیان مربوطه گســترده تر شود 
تا از افزایش شــیوع این بیماري ویروسی 
مرگبار جلوگیری شود و خود بازاریان هم 

سالم وایمن بمانند.

لزوم افزایش نظارت های کرونایی بر بازار واصناف
یادداشت

 گــروه خبــر // بــا محوریت مســجد 
امام حسین)ع(  گلشهر شــمالی و مرکز 
نیکوکاری حضرت رقیه )س( هیئت شهدای 
گمنام بندرعباس، ۱۲ سری جهیزیه برای ۱۲ 

زوج تهیه و به آنان اهدا شد. 
    حجــت االســالم زارع معــاون قرارگاه 
فرهنگی مردمی مســجد امام حســین )ع( 
گلشــهر شــمالی عنوان کرد: در راســتای 
فرهنگ ســازی ازدواج آســان با همکاری 
مجموعه مسجد امام حسین گلشهر شمالی، 

 مرکــز نیکــوکاری حضرت رقیــه )س( ، 
}هیئت شــهدای گمنام بندرعباس و کمک 
خیرین و مردم، ۱۲ سری جهیزیه هر کدام به 
ارزش ۱۱ میلیون تومان به زوج های نیازمند 

اهدا شد.
   به گفته وی، اقالم جهیزیه جشــن ازدواج 
آسان فروردین ماه ۱۴۰۱ شامل یک دستگاه 
یخچال، یک دستگاه اجاق گاز، سری کامل 
قابلمه تفلون، پتوی دو نفره، یک تخته فرش 
شش متری، متکا و بالشت، یک سری ظروف 

اوپال، یک عدد سیلندر گاز، یک تخته تشک 
و یک دستگاه اتوبخار است.

  به گزارش فارس ، حجت االســالم زارع 
با تأکید بر اهمیت ازدواج آســان در جامعه، 
خاطرنشــان کرد: در این راه که مورد تأکید 
رهبر فرزانه انقالب اســالمی نیز قرار دارد، 
تالش خواهیم کرد تا بتوانیم گامی برداشــته 
و جوانان نیازمندی کــه ازدواج آنان بدلیل 
جهیزیه به تأخیر افتاده است را به خانه بخت 

بفرستیم.

اهدای 12 سری جهیزیه به همت یک مسجد در بندرعباس 
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