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معاون بهره برداری فوالد هرمزگان خبر داد

کسب دو رکورد مهم ماهیانه تولید تختال
و آهن اسفنجی در فوالد هرمزگان
تحقق این رکوردها در درجه اول حاصل یکپارچگی  ،همدلی تالش و عزم کارکنان

با انگیزه فوالد هرمزگان و در وهله بعد برنامه ریزی صحیح برای افزایش تولید از ابتدای سال است
گروه خبر  //ســید اصغر مدنی معاون بهره برداری فوالد هرمزگان از کسب دو رکورد مهم ماهیانه  ۱۴۷۵۰۱تن در آذر ماه گذشته و رکورد قبلی در ناحیه احیا مستقیم را  ۱۶۳۵۲۳تن در اردیبهشت ماه قبل
تولید تختال و آهن اسفنجی در این شرکت خبر داد.
بیان کرد .مدنی با ابراز خرسندی از کسب رکوردهای حاصله  ،تحقق این رکوردها را در درجه اول حاصل
بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ مدنی رکورد ماهیانه تولید تختال را به میــزان  ۱۵۰۴۹۵تن و رکورد ماهیانه یکپارچگی ،همدلی تالش و عزم کارکنان با انگیزه فوالد هرمزگان و در وهله بعد برنامه ریزی صحیح برای
تولید آهن اســفنجی را به میزان  ۱۶۵۱۰۱تن عنوان داشت  .وی رکوردهای قبلی در ناحیه فوالدسازی را افزایش تولید از ابتدای سال دانست.
ادامه در صفحه 2

سمت تعالی سازمانی ،افزایش بهرهوری ،بهبود
مدیرعامل جدید آلومینیوم المهدی نوید داد
شاخصها در کیفیت و کمیت و استفاده بهینه از
منابع سازمان به انتفاع همهجانبهی سهامداران و
همچنین اجتماع منجر خواهد شد.مدیرعامل
گروه خبر  //مراســم تودیــع و معارفه وضعیت قابلقبول المهدی را به وضعیت عالی * نیروی انسانی ارزشمندترین ثروت و جدید شــرکت آلومینیوم المهدی ،خاطرنشان
کرد :اشــتغال پایدار در المهدی ســبب ارتقاء
مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی برگزار تبدیل کند و در سا ل پیش رو شاهد رشد و تعالی دارایی هر مجموعهای است
در ادامه این مراسم محمدرضا قاسمی مدیرعامل شاخصهای اجتماعی منطقه میشود و سطح
شد و محمدرضا قاسمی بهعنوان مدیرعامل بیشتر شرکت باشیم.
جدید شرکت آلومینیوم المهدی ضمن اشاره به جامعه را در ابعاد مختلف ارتقا خواهد داد.
جدید این شرکت معرفی شد.
* تولیــد حداکثــری و باکیفیــت از
ظرفیتهای کمنظیر گروه مپنا در کشور و منطقه * ،عمل به مســئولیتهای اجتماعی را
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مراســم تودیع و ویژگیهای متعالی یک کارخانه است
معارفه مدیرعامل شــرکت آلومینیوم المهدی موثقــی نیا تولیــد حداکثری و کیفــی را از گفت :مپنا در برخــی از حوزهها عملیاتی در فراموشنمیکنیم
با حضور اعضای هیئتمدیره این شــرکت و ویژگیهــای یک کارخانه متعالی دانســت و سطح جهانی است و در شاخصهای بی نالمللی وی در ادامه بیان کرد :عمل به مسئولیتهای
هیئتی از مدیران ارشــد گروه مپنا و مدیران و خاطرنشان کرد :تولیدات المهدی باید در سطح در رتبههــای باالیی قــرار دارد و امیدواریم اجتماعی و حفاظت از محیطزیست را فراموش
نمایندگان کارکنان شرکت المهدی در محل سالن اســتانداردهای بی نالمللی باشد و با پیروی از بتوانیم توسعه و رشد شــرکت را در سالهای نخواهیم کرد چراکه قطع ًا در دوردستترین نقاط
اجتماعات این شرکت در بندرعباس برگزار و اصول فروش هوشــمند و با پایش قیمتها در آینده سرعت بخشیم.وی بار دیگر از اقدامات هرمزگان نیز افرادی چشــم به حمایتهای ما
ضمن تقدیر از اقدامات حمید مهتدی ،محمدرضا بازارهای داخلی و خارجی ،عرضه و صادرات مدیرعامل پیشین تقدیر و تشکر کرد و افزود :دوختهاند و در این حوزه وظایف ســنگینی بر
قاسمی بهعنوان مدیرعامل جدید معرفی شد .خود را مدیریت کند .وی در ادامه بر توسعهی خواستههای هیئتمدیره و خطمشی مپنا محور دوشمان قرار گرفته اســت .قاسمی ارتقا برند
محمدرضا موثقی نیا ،رئیس هیئتمدیره شرکت زیرساختها تأکید کرد و اظهار داشت :زنجیره فعالیتهای آینده ما خواهد بود و سعی داریم با المهدی در سطح بی نالمللی را موضوعی مهم و
آلومینیوم المهدی ضمن اشاره به دوران پرفراز تولید همگام بــا تکنولوژی روز و با نگاهی به هدف تعالی سازمانی تمامی ذینفعان را در فرآیند از اهداف خود قلمداد کرد و گفت :باید در کنار
و نشیب این شرکت از ابتدای تأسیس تاکنون ،آینده باید توسعه یابد و برای رسیدن به بهرهوری رشد مدنظر داشته باشیم .قاسمی نیروی انسانی هم تالش کنیم تا برند المهدی در سطح جهانی
ورود مپنا را ســبب رونق این کارخانه عنوان و سوددهی بیشــتر نیازمند همراهی و تالش را ارزشــمندترین ثروت و دارایی هر مجموعه بدرخشد و همواره در شاخصهای مختلف یکی
کرد و گفت :هماکنون قریــب به  ۴۰ماه از آن روزافزون کارکنان هستیم .رئیس هیئتمدیره خوانــد و تصریح کرد :یک مجموعه اقتصادی از درخشانترین شرکتهای منطقه و دنیا باشیم.
روز میگذرد و همهی ارکان آلومینیوم المهدی شــرکت آلومینیوم المهدی پرهیز از حواشی را و صنعتی بــدون نیروهای متخصص ،مخلص ،وی در پایان همدلی ،وحدت و یکپارچگی را
با فعالیت شبانهروزی و مدیریت صحیح بحران عنصری کلیدی خواند و بیان داشــت :از همه صادق ،دلسوز ،متعهد ،پویا و با تفکر خالق هرگز راز موفقیت و کلید دستیابی به اهداف ترسیمی
را پشت سر گذاشتند و شرکت را به نقطهی قابل میخواهم که در نگهداری و تعمیرات دستگاهها نمیتواند به مقاصد خود برســد ،بنابراین رکن دانست و افزود :هر سازمان با استفاده از تفکرات
قبولی رساندند .وی در ادامه قاسمی را مدیری و تجهیزات دقت الزم را داشته باشند و تمرکز اصلی المهدی ارتقا کارکنان در تمامی سطوح مفید و ارزشمند کارکنان نشاط خواهد یافت و
شغلی است .وی بر بهبود معیشت و رضایتمندی امیدواریم بتوانیم محصولی در شأن نام و اعتبار
کاردان ،باتجربه و از بدنهی شرکت مپنا خواند و خود را به کار بهرهورانه معطوف سازند.
کارکنان تأکید کرد و اظهار داشــت :حرکت به ایران اسالمی تولید کنیم.
افزود :امیدواریم توانایی وی با همراهی کارکنان

برنامه ام ارتقای برند المهدی در سطح بین المللی است
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معاون بهره برداری فوالد هرمزگان خبر داد

کسب دو رکورد مهم ماهیانه تولید تختال و آهن اسفنجی در فوالد هرمزگان

سرمقاله

لزوم احداث بیمارستان کودکان
در غرب و شرق هرمزگان

اســتاندار هرمــزگان در ضیافــت افطــاری دانشــگاه
علوم پزشــکی هرمزگان در هفته گذشــته گفت  :بیمارستان
کودکان در شــان مردم هرمزگان نیست و بهبود وضعیت این
بیمارستان نیازمند تزریق یک سرمایه مناسب است تا بتوانیم
بیمارستان کودکانی در شان و جایگاه مردم این استان بسازیم تا
خدمات دهی مناسبی به مردم دهد که به وجود آن افتخار کنیم
تا شرمنده این مردم شریف نباشیم» .استاندار هرمزگان در واقع
به موضوعی اشــاره کرده اند که سال ها مورد کم توجهی قرار
گرفته بود و بارها بحث توسعه ورفع کمبود پزشک متخصص
وفوق تخصص،پرستار ،تجهیزات و ...این بیمارستان مطرح شده
بود ،اما تاکنون وضعیت بیمارستان بهبودالزم وکامل نیافته است
وبا نواقص و کمبودهایی مواجه است و بیماران نیز از وضعیت
موجود چنــدان رضایتی ندارند و نیازمند توجه ویژه دولت به
این حوزه می باشد  .این بیمارستان شاید تا دهه  80جوابگوی
نیاز استان بود ،اما از دهه  90بیمارستان جوابگوی نیاز استان
نبوده و گالیه های مردمی در این بخش افزایش یافت .بیماران
از مناطق مختلف استان وحتی جنوب کرمان به این بیمارستان
مراجعه کرده و به همین دلیل نیاز به توسعه و ارتقای بیمارستان
می باشــد که بحمداهلل مدنظر اســتاندار هرمزگان قرار گرفته
است .از طرفی دیگر در ســال های اخیر بارها بحث احداث
دانشگاه علوم پزشکی در شرق و غرب استان مطرح شده است
که همچنان این دانشــگاه ها راه اندازی نشده اند و احداث و
راه اندازی دانشگاه ها در غرب و شرق استان بسیار می تواند
در ارتقای جایگاه سالمت استان موثر باشد .همچنین پیشنهاد
می شود احداث بیمارستان کودکان در شرق و غرب استان هم
در برنامه مسئوالن اســتان قرار گیرد و با استفاده از اعتبارات
دولتی و مشــارکت خیرین وصنایع در راســتای ایفای نقش
مسئولیت های اجتماعی شان ،این بیمارستان ها احداث وتجهیز
شوند تا بیماران مجبورند نشوند صدها کیلومتر از شرق و غرب
استان را بپیمایند تا به بندرعباس به عنوان مرکز استان برسند.
در غرب استان صنایعی فعالیت دارند ودر شرق استان با توجه
به توسعه منطقه مکران ،نیاز است بنگاه های اقتصادی و ...برای
احداث این مراکز درمانی آستین همت را باال بزنند تا کودکان
بيمار تحت درمان قرار گیرند و مجبور نشــوند برای درمان به
بندرعباس ،یزد ،شــیراز وتهران نروند .از طرفی دیگر با توجه
به نگاه ویژه نظام و دولت به بحث فرزند آوری ،ضرورت دارد
در حوزه درمان نوزادان و کودکان هم سرمایه گذاری و توجه
ویژه ای صورت گیرد تا خانواده ها برای درمان فرزندان شان با
مشکالت فراوان مواجه نشوند .از طرفی دیگر در حوزه درمان
درمان دندان و دندانپزشکی در استان که حتی کودکان بسیاری
با مشکل دندان مواجهند وهزینه های سنگین دندانپزشکی باعث
شده است بسیاری از خانواده های محروم ومتوسط نتوانند برای
درمان اقدام کنند و مراکز دولتی هم تمام خدمات دندانپزشکی را
ندارند که نیاز است مراکز دندانپزشکی مجهز دولتی و خیریه نیز
در استان راه اندازی شود و مراکز موجود ارتقای خدمات داشته
باشند و خدمات مورد نیاز را به مردم و کودکان ارائه دهند.البته
مهدی دوستی در ضیافت افطاری با مدیران و کارکنان دانشگاه
علوم پزشــکی هرمزگان همچنین گفت :سال گذشته سالی پر
کار و توام از تنوع کاری و ســخت برای فعاالن حوزه سالمت
بود و از همین رو مردم قــدردان زحمت عزیزان کادر درمان
هستند.وی افزود :امروز مهمترین دغدغه دانشگاه علوم پزشکی
آمبوالنس دریایی اســت و این دغدغه بجا و درست است که
باید هرچه ســریعتر در این مورد اقــدام کرد تا این دغدغه به
زودی رفع شود .استاندار هرمزگان مسئله آموزش را مهمترین
نیاز در جهت تربیت نیروها دانســت و افزود :نیازمند تربیت
نیروهایی در حوزه بهداشــت و درمان استان هستیم که خوب
آموزش دیده باشند و در استان ماندگاری داشته باشند تا بتوانند
خدمت رسانی مســتمر و خوبی به مردم ارائه دهند.وی گفت:
امیدواریم پروژههای نیمه تمام دانشگاه علوم پزشکی را امسال
به پایان رســانیم .من نســبت به این مسئله خوشبین هستم و
انتظار داریم در این حوزه اتفاقات خوبی رخ دهد ،خوشبختانه
اعتبارات خوبی در زمینه بهداشت و درمان اختصاص یافته است
که میتوان با استفاده از این منابع نسبت به تکمیل پروژههای
نیمه تمام در حوزه بهداشت و درمان اقدام کرد .دوستی پرستاران
را خادم و ایثارگر دانست و گفت :خدمات مستمر پرستاران در
طول سال و حتی در لحظات تحویل سال نشانه ایثار آنها بود
و بایســتی آنها را خادم واقعی دانست و قدردان این زحمتهای
کادر درمان بود.اســتاندار هرمزگان با اشاره به سفرهای خود
به بخش و شهرســتانهای استان تصریح کرد :مهمترین دغدغه
مردم در هر بخش و شهرســتان مسئله بهداشت و درمان است
و این مسئله بجا و درست است و باید برای بهداشت و درمان
یک کار اساســی کرد تا مردم بتوانند خدمات خوب و در شان
دریافت کنند .دوســتی گفت :بیمارستان کودکان در شان مردم
هرمزگان نیست و بهبود وضعیت این بیمارستان نیازمند تزریق
یک سرمایه مناسب است تا بتوانیم بیمارستان کودکانی در شان
و جایگاه مردم این اســتان بسازیم تا خدمات دهی مناسبی به
مــردم دهد که به وجود آن افتخار کنیم تا شــرمنده این مردم
شریف نباشیم.
علی زارعی

رئیس شرکت تعاونی سهام عدالت کشور خبر داد

فراخوان جاماندگان سهام عدالت
از خردادماه

گروه خبر  //رئیس شرکت تعاونی سهام عدالت کشور از
احتمال فراخوان جاماندگان سهام عدالت از خردادماه سال
جاری خبر داد.

عسکر توکلی گفت :در تالش هستیم ساز و کار جاماندگان
سهام عدالت در کشور تا خردا ماه امسال تعیین تکلیف شوند
و اواخر خــرداد زمان و محل دقیق ایــن کار اعالم خواهد
شد.رئیس شرکت تعاونی سهام عدالت کشور افزود :در تالش
هســتیم تا فرایند واگذاری مجدد جاماندگان سهام عدالت به
ترتیب افراد تحت پوشش و افراد کم درآمد و بقیه اقشار اجرا
شود.
وی تصریــح کرد :مردم خبرهای مربوط به ســهام عدالت
را فقط از صداوسیما و خبرگزاریهای معتبر داخلی دریافت
کنند و یــا از زبان رئیس جمهور ،وزرای اقتصادی مربوطه و
دستاندرکاران ســهام عدالت بشنوند.به گزارش مهر؛ رئیس
شــرکت تعاونی سهام عدالت کشور با اشاره به اینکه مردم به
خبرهای دروغ و جعلی برخی سایتها و کانالهای غیر معتبر
توجهی نکنند ،افزود :نیازی نیست مردم به این کانالها شماره
ملی و برخی مشخصات شخصی را ارائه دهند.

ادامه از تیتر یک //
مهنــدس مدنی در تشــریح کســب رکوردهای
اخیر گفــت  :همانطور که می دانید فوالد هرمزگان
علیرغم مشکالت تامین انرژی به عنوان یک شرکت
صنعتی مادر ،با توجه وظیفه ای که در تامین تختال
شــرکت های نوردکار در راستای افزایش تولید در

صنعت کشــور دارد همواره با تمام توان مصمم بر
تولید با تمام ظرفیت اســمی خود است  ،اما تولید
باالتر از ظرفیت اســمی یک برنامه ریزی صحیح
و فنی در تمام ســطوح شــرکت را مــی طلبد تا
همه واحدها در انجــام وظایف محوله کوچکترین
نقصی نداشته باشــند .خوشبختانه با مدیریت دکتر
معروفخانی  ،نواقص و موانع تولید در همه قسمت ها
به حداقل رسیده و با برنامه دقیقی که از ابتدای سال
انجام شد ،توانستیم در هر دو ناحیه فوالدسازی و
احیا مســتقیم باالتر از ظرفیت اسمی ،تولید داشته
باشــیم .که این یک درخشش و پیروزی با ارزش
برای کارکنان و موفقیت بزرگ برای شرکت فوالد
هرمزگان است .معاون بهره برداری فوالد هرمزگان
در ادامه با تشریح دالیل فنی کسب رکورد در ناحیه
فوالد ســازی گفت :کاهش توقفــات اضطراری و

کاهش پاور آن کوره های قوس الکتریک ،افزایش
ســرعت ریخته گری و اســتفاده بهینه از زمان ها
برای تولید و آماده بــه کاری تجهیزات ،ماده اولیه
بــا کیفیت و همچنین پشــتیبانی و نیز حمل و نقل
به موقع و ســریع از دالیل فنی کسب این رکورد
می باشند که برای تحقق هر یک کارهای کارشناسی
فراوانی انجام شــده است.مدنی در ادامه با اشاره به
کســب رکــورد  ۱۶۵۱۰۱تن تولید اســفنجی در
واحد احیا مســتقیم به عنوان محصول میانی فوالد
هرمزگان گفت :با توجه بــه اینکه رکورد قبلی ما
در احیا مســتقیم تولید  ۱۶۳۰۲۳تن آهن اسفنجی
بود همکاران ما عزم خود را برای بهبود این رکورد
و تولید بیشــتر جزم کردند .وی در تشریح دالیل
فنی کسب این رکورد گفت  :در ناحیه احیا مستقیم
نیز استفاده کردن از زمان با روش افزایش ریت ،و

افزایش ســرعت تولید و آماده به کاری تجهیزات ،
نقش اساسی در کسب رکورد و افزایش تولید داشته
است  .مدنی در ادامه گفت :باافزایش تولید در ناحیه
احیا مستقیم بیشــتر نیاز ما به آهن اسفنجی مرتفع
گردید و مقدار کمتری از بیرون شــرکت خریداری
کردیم که دو مزیت مهم در پی داشــت :اول اینکه
با توجه به کیفیت باالی اسفنجی تولیدی در فوالد
هرمزگان ،کیفیت محصول نهایــی نیز تضمین می
گردد و دوم اینکه افزایش تولید اسفنجی در شرکت،
در کاهش قیمت تمام شــده و افزایش سودآوری
نقشی اساسی دارد.وی در پایان کسب این موفقیت
را به همه کارکنان و ذینفعان فوالد هرمزگان تبریک
گفت و اظهار داشت با برنامه ریزی صورت گرفته
در صورت تامین انرژی حفــظ این میزان تولید و
انشاهلل افزایش آن  ،کماکان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان خبر داد

راه یابی  46فیلم کوتاه به بخش مسابقه جشنواره فیلم اردیبهشت

گروه خبر  //مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
اســامی هرمزگان و دبیــر یازدهمین
جشــنواره اســتانی فیلم اردیبهشت
هرمزگان از راه یابــی  ۴۶فیلم کوتاه به
بخش مسابقه یازدهمین جشنواره فیلم
اردیبهشتخبرداد.

پایانی اردیبهشت ماه ســال جاری پس از
هشت سال وقفه به صورت کامال حضوری
به میزبانی شهر بندرعباس برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا ؛ فهرست آثار ارسال شده به
تفکیک بخش های مختلف و بدون اولویت به
شرح ذیل است:

جشنواره فیلم اردیبهشت به ترتیب در بخش
داســتانی  ۱۸فیلم کوتاه داستانی در بخش
مستند ۱۴فیلم کوتاه مستند در بخش تجربی۸
فیلم کوتاه تجربی و همچنین در بخش انیمیشن
 ۶فیلم کوتاه انیمیشن به رقابت می پردازند.دبیر
یازدهمین جشنواره فیلم اردیبهشت اظهار کرد:
از تمامی فیلمسازان حاضر در بخش مسابقه
درخواست می گردد که تا تاریخ  ۵اردیبهشت
ماه  ۱۴۰۱نسخه اصلی فیلم خود را به دبیر
خانه جشنواره فیلم اردیبهشت تحویل دهند.
جهانگیری در پایــان عنوان کرد :یازدهمین
جشنواره فیلم ادریبهشت هرمزگان در هفته

 -۱انکاس – محمود شــاکری – داستانی-
بندرعبــاس -۲عطش – اصغر بشــارتی
– داستانی – قشم  -۳مرگ در بعد الظهر –
اصغر بشارتی – داستانی -قشم
 -۴جلبیل – اصغر بشارتی – داستانی -قشم
 -۵قرمزکوچک ،آبی بزرگ – اصغر بشارتی
– داستانی -قشــم  -۶بازگشت – علیرضا
داوری – داستانی -رودان  -۷دسته دار -ثمین
عالی زاده – داستانی – باغشهر فین  -۸سپیده
– مصیب داوری – داستانی -رودان  -۹آینه
شکســت – کوروش دهقانی – داستانی-
میناب  -۱۰سلفی -علی چراغ -داستانی-

اســمعیل جهانگیری افزود :در یازدهمین * بخش داستانی

گروه خبر  //قلعه قاضی ،فین و توکهور به عنوان
شهرستان های جدید استان هرمزگان ارتقا پیدا
کردند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مدیر کل تقســیمات
کشــور در خصوص تغییرات تقسیمات کشوری از
ارتقا در مناطقی از شهرستانهای بندرعباس میناب
و بستک از توابع استان هرمزگان که با موافقیت ارتقا

بندرعباس  -۱۱خانه نا امن – فرشید بهادری
– داستانی -میناب  -۱۲ماهی -بیتا بهزادی
– داستانی -بندرعباس  -۱۳دفیله – صالح
ابرخیده – داستانی -بندرعباس ۱۳۵۰ -۱۴
گرم – حامد قنبری – داستانی -بندرعباس
 -۱۵اکسیژن – فاطمه میرزاده – داستانی-
حاجی آباد  -۱۶چاله نامرئی – ماهر پارسی
– داســتانی -بندرخمیر  -۱۷چراغ قرمز –
مهرشاد غالمی – داستانی -بندرخمیر
 -۱۸آنالین – محســن بزمی – داستانی-
بندرعباس

بندرعباس -۶چرا در پیاده رو -محمد سایبانی
– مستند -بندرعباس  -۷ازشما چه پنهون –
شــقایق جهانداری – مســتند -بندرعباس
ٍ -۸کر -محســن بختیار -مستند -جاسک
ُ -۹مغ چال -یعقوب رکنی -مستند-میناب
 -۱۰انتخاب – علیرضا دهقانی – مستند-
بندرعباس  -۱۱سورو کدیم -محمد بشیریان
زاده -مســتند -بندرعبــاس  -۱۲الهم –
کوروش دهقانی -مستند -میناب  -۱۳نقطه
های پرگار -یوســف محمودپور -مستند-
بســتک  -۱۴انتخابات – محســن بزمی –
مستند-بندرعباس

مســتند -بندرعباس  -۲سامســارا -سارا
رضایی – مستند -بندرعباس  -۳خرچنگ
های مانگرو -عبدالعزیز قاسمی – مستند-
بندرعباس  -۴کرانه هــای دریای پارس-
فرشیدایرانپرست-مستند-بندرعباس
 -۵خلیــل -مهــراب بهرامی -مســتند-

 – Unseens -۱شهاب آبروشن – تجربی-
بندرعباس -۲ایست گاه -حمید رضا عالی زاده
– تجربی – باغشهر فین  -۳آوای دیوارهای
شهر -مینا محمدیان فر – تجربی -بندرعباس
َ -۴دم بُچــی – آریا غالمــزاده – تجربی –
بندرعباس  – ۵برگشت ناپذیر – عماد صادقی

* بخش مستند
 -۱دیشــوو -مرحــوم منصــور نعیمی * -بخش تجربی

افزایش تعداد شهرستانهای هرمزگان در تقسیمات کشوری
پیدا کردند خبرداد .وی گفــت :بخش فین از توابع شهر رضوان انجام شده است .این مسوول خاطرنشان
شهرســتان بندرعباس به شهرستان فین به مرکزیت کرد :بخش قلعه قاضی بخش تخت و بخش شمیل
از توابع شهرستان بندرعباس به شهرستان قلعه قاضی
شهر فین ارتقا پیدا کرد.
همچنین ارتقای دهستان رضوان از بخش فین به به مرکزیت شهر قلعه قاضی ارتقا یافته است .مدیر

– تجربی – بندرعبــاس  -۶امضا – فاطمه
سربخش – تجربی – بندر خمیر  -۷نوا -انیس
زاهــدی – تجربی – بندر خمیر  -۸تالطم –
فاطمه میرزاده – تجربی – حاجی آباد
* بخش انیمیشن

 -۱هرمزگان نگهبان بیــدار ایران – محمد
علی غالمی -انیمیشن -میناب  -۲وحدت –
یونس نورالدینی -انیمیشن -بشاگرد
 -۳مدافعان ســامت – محســن عباسی-
انیمیشن -بندرعباس  -۴سیگنال – محسن
دهقانی سیاهکی – انیمیشن -بندرعباس
 -۵دلخوشی -آرسان صفا – بابک رئیسی–
استاتیرا آقاجری – انیمیشن -بندرعباس
 -۶ارتــش زباله ای – ثمیــن عالی زاده-
انیمیشن-باغشهرفین

کل تقســیمات کشــور عنوان کرد :بخش توکهور
شهرستان میناب به شهرستان توکهور و هشتبندی به
مرکزیت شهر هشتبندی و دهستان گوربند و تیرور
در شهرســتان میناب به بخش تیرور ارتقا پیدا کرده
است .وی در پایان گفت :بخش های جناح کوخرد
و هرنگ از توابع شهرستان بستک به شهرستان جناح
ارتقا یافته است.

خبری
نماینده ولیفقیه در هرمزگان :

چرخش نخبگان به نفع مردم و جامعه است

گــروه خبر  //نماینده ولیفقیــه در هرمزگان چرخش نخبگان
را همــواره به نفع مردم و جامعه اســامی و موجب نیروســازی و
سرمایهسازی در گام دوم انقالب دانست .حجتاالسالموالمسلمین
محمد عبادیزاده ،نماینده ولیفقیه در استان ،در آیین تکریم و معارفه
امام جمعه اهل سنت بندرعباس ،اظهار کرد :اگر ماه مبارک رمضان
را به ســه قسمت تقسیم کنیم ،دهه ســوم قسمت برداشت محصول
است .اگر انســان بتواند در دهه اول این ماه مبارک قلب خود را از
رذایــل خارج کند و در دهــه دوم روح و جان خود را صیقل دهد،
در دهه سوم شــیرینی این ماه را میچشد.وی افزود :شبهای قدر
در دهه ســوم ماه مبارک رمضان قرار داده شده و پیامبر اسالم(ص)
نیز در دهه ســوم این ماه مبارک رختخواب خــود را جمع کرده و
ایــن زمان را تا پایان ماه رمضان در اعتکاف بودند .این مســئله به
دلیل اهمیت شــب و روزهای دهه سوم ماه مبارک رمضان است و
انشــاءاهلل همه بتوانیم از برکات این زمان باقیمانده بهرهمند شویم.
نماینده ولیفقیــه در هرمزگان تصریح کرد :همواره ســرمایههای
یک جامعــه از دل حضور مؤثر افراد در مســائل اجتماعی ،دینی،
فرهنگی و اداری بیــرون میآیند .ما هرچه بتوانیم این فضا را باز و
سرمایه سازی کنیم و سرمایههای جدید تولید کنیم در بحث رشد و
شکوفایی جامعه میتوانیم به سرمایههای بیشتری اتکا داشته باشیم.
عبادی زاده ادامه داد :چرخش نخبگان همیشه به نفع مردم و جامعه
است و موجب ظهور و بروز شــخصیتهای جدید در بدنه جامعه
میشود .با همین رویکرد که بتوانیم نیروهای خود را افزایش دهیم در
چرخه نخبگان ورود کردیم و این مسئله برای ما در هرمزگان توفیق
بزرگی خواهد بود.نماینده ولیفقیه در هرمزگان بیان کرد :استفاده از
جوانان طلبه میتواند منجر به نیروســازی در بدنه انقالب شود .ما
باید سرمایههایی در اســتان پرورش دهیم تا بتوانیم از این ظرفیت
در اســتان و کشور استفاده کنیم و این مسئله نیز به مرور زمان اتفاق
میافتد .با این رویکرد به دنبال این هستیم که در این جابجاییها هم
از سرمایههای قبلی استفاده کنیم و هم سرمایهسازیهای جدید داشته
باشیم.عبادی زاده عنوان کرد :علمای اهل سنت و شیعه ما در استان
سرمایههای ملی هستند و میتوانند در مسائل مختلف نقشآفرینی
داشته باشند و اگر هر روز یک چهره نو را مطرح کنیم استانهای دیگر
میدانند که دست ما خالی نیست.وی خاطرنشان کرد :از شیخ قتالی
تشــکر میکنم که در این جابجایی با آرامش ما را همراهی کرد و با
همراهی سایر علمای اهل سنت این اتفاق مبارک در حال شکلگیری
اســت .انشــاءاهلل این رویه الگویی برای استانهای دیگر نیز باشد.
آرامش ،همدلی و وفاق ما قطع ًا به اســتانهای دیگر منتقل میشود.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان بیان کرد :از تالشهای خستگیناپذیر
شیخ قتالی تشکر میکنم که همواره همراه نظام و انقالب بودند و تعامل
خوبی با ما داشتند .ما برای استفاده از این سرمایه نیز برنامههایی داریم
تا به عنوان پشــتوانه فکری و عملی در جاهای دیگر از وجودشان
استفاده شود.به گزارش ایکنا  ،عبادیزاده در پایان یادآور شد :برای
شــیخ جمالی نیز آرزوی موفقیت و سرعت و شتاب بیشتر متناسب
با گام دوم انقالب اســامی را دارم تا با کمک هم با شتابی فزاینده
در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) حرکت کنیم
و جامعه اســامی را به مراحل تعالی و پیشرفت بیشتر پیش ببریم و
در راســتای اهدافی که رهبر معظم انقالب در خصوص تمدن نوین
اســامی معین فرمودند ،گام برداریم .ما ابتدا باید این تمدن و تعامل
را در کشــور خودمان ایجاد کنیم و با هم در کنار هم این تمدن نوین
را بسازیم .خرسندیم که ملت بزرگ ایران و انقالب اسالمی پرچمدار
این تمدن نوین است.

پشت پرده سیاست
بگو مگوی شریعتمداری و کره جنوبی!

مدیر مسئول کیهان از سفیر ایران که به کره ای ها گفته بود پیشنهاد بستن تنگه هرمز موضع ما
نیست ،گله ندارد اما به راهکار خود اصرار دارد .چند روز پیش بود که حسین شریعتمداری
در یادداشتی پیشنهاد کرد که برای اعمال فشار به کره جنوبی و گرفتن پولهای بلوکه شده
تنگه هرمز را به روی آن ها ببندیم .این پیشنهاد شاید برای خیلی از ایرانی ها تازگی نداشت
و توجهی به آن نشــد اما کرهای ها را ناراحت کرد .آن قدر که ســفیر ما را احضار کردند!
شریعتمداری اما در برنامه «رویداد» رادیو به این ماجرا واکنش نشان داد و با بیان این که
تحریمهای آمریکا دو نوع اولیه و ثانویه است ،گفت :تحریمهای اولیه شخصیتهای حقیقی
و حقوقی هستند که به خودشان برمیگردد و اگر با این اشخاص حقیقی و حقوقی ارتباط
داشته باشند جریمه میشوند .تحریمهای ثانویه به کشورهای دیگر بر میگردد .آمریکا در
تحریمهای ثانویه اعالم کرده اگر یک شــخصیت حقیقی و حقوقی از یک کشور دیگر با
بخشهای تحریمی ایران تماس تجاری داشته باشد ما آن را جریمه میکنیم و باید بین ما و
ایران یکی را انتخاب کند.آن طور که کیهان دیروز صحبتهای او را منعکس کرده ،وی متذکر
نالمللی
شد :آمریکاییها به برخی از تحریمهایی که برای ایران در نظر گرفتهاند ،وجهه بی 
دادهاند .برخی از این تحریمها به برجام بر میگردد ،این در حالی است که برجام هم متوقف
است چون خود آن ها از برجام خارج شدهاند .مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به بدهی
بیش از هفت میلیارد دالری کرهایها به ایران ،گفت :نکته دقیق ًا این جاست یعنی این یک
نالمللی نیست و یک قانون مندرآوردی است .اگر از کره سوال شود چرا بدهی ما
قانون بی 
نالمللی بلکه فقط میتوانند
را نمیدهید؟ نمیتوانند بگویند بر اساس فالن قانون و قاعده بی 
بگویند بهخاطر این که آمریکا نمیگذارد .شریعتمداری با بیان این که وقتی کرهایها با این
استدالل بدهیهای ما را پرداخت نمیکنند چرا ما از اینطرف از امکاناتمان استفاده نکنیم،
نالمللی ژنو و جامائیکا درباره حقوق آبهای دریایی وجود
تصریح کرد :دو کنوانسیون بی 
دارد .در هر دو این کنوانسیونها تاکید شده عبور و مرور کشتی از یک آبراه نباید با منافع
نالمللی و سرزمینیاش است منافاتی داشته باشد .ما
ملی کشوری که این آبراه در آبهای بی 
میگوییم بر ایناساس میتوانیم تنگه را به روی کشتیها و شناورهای کرهای ببندیم و این
حق مسلم ما است .وی افزود :وقتی از کره علت نپرداختن بدهیهایش را میپرسیم پاسخ
نالمللیُ .خب آن ها میتوانند به
میدهد چون آمریکا گفته ،نمیگوید ب ه دلیل قانونهای بی 
آمریکاییها بگویند چون ایران گفته اجازه نمیدهیم از تنگه عبور کنید بدهیهایشــان را
پرداخت میکنیم .این حق قانونی و مقابلهبهمثل منطقی ماست.وی به واکنش کره درخصوص
مقاله این روزنامه نیز اشــاره کرد و گفت :متأسفانه آن ها سفیر ما را خواستند و ایشان در
این دیدار گفتند «این موضع ما نیست ».ما گلهای نداریم ولی از اینطرف این مطالبات حق
تالمال است و باید پس گرفته شود و نباید اینقدر جری شوند که بتوانند بهراحتی
مردم و بی 
پول ما را ندهند .شریعتمداری گفت؛ روی سخن ما در آن سرمقاله کیهان با داخلیها نیست،
بلکه این مقاله تذکری است که ما اینچنین امکانی را داریم و بارها هم این تذکر داده شده
است .منتها آن موقع استفاده نکردند و االن این زمینه وجود دارد .این موضوع عادی است و
اص ً
ال پیچیده نیست .مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان این که این امور به دولت برمیگردد،
دولت آیتا ...رئیسی را پایکار دانست و بیان کرد :آقای رئیسی بههیچوجه اهل باج دادن
نیست و با صراحت هم اعالم میکند و دستگاههای تحتنظرش هم همین کار را دارند انجام
میدهند.در خصوص بدهی کره به کشــومان روایتهای مختلفی وجود دارد و بین  ۷تا ۹
میلیارد دالر اعالم شــده است .حسین تنهایی رئیس اتاق ایران و کره جنوبی سال گذشته
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران ،درباره مبلغ بدهی کره جنوبی به کشورمان گفت که این
طلب  ۸و نیم میلیارد دالر اســت .خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی هم در گزارشی در دی
سال گذشته مجموع بدهی کره جنوبی به ایران را  ۹میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر اعالم کرد.
پهلوگیری ناوگروه های استراتژیک ارتش در کنارک

فرمانده منطقه ســوم دریایی «نبوت» از پهلوگیری ناوگروههای اســتراتژیک ارتش
جمهوری اســامی ایران در منطقه سوم دریایی(بندر کنارک) خبر داد و گفت:ایران در
ساخت زیردریایی راه ۱۰۰ساله را ۳۰ساله پیموده است .دریادار دوم حسین حسنی با
بیان این که سال  1371نخستین فروند زیردریایی کالس «طارق» وارد مجموعه ناوگان
جنوب کشــور شد و در بندرعباس استقرار یافت ،اظهار کرد :ما در این حوزه مسیر را
بهنحوی پیمودیم که در طول  30ســال از نظر فناوری ســاخت زیردریایی به جایی
رسیدیم که امروز در پروژه «اربعین» ساخت زیردریایی «می جت» را تمام کردهایم و
در زمان حاضر در دو منطقه مهم ناوگان جنوب در حال انجام مأموریت است.

فرمانده منطقه ســوم دریایی «نبوت» کنارک ادامه داد :بعد از آن ما برای ساخت
زیردریایی نیمهسنگین کالس «فاتح» اقدام کردیم که اکنون تحویل نیروی دریایی
شده و در حال انجام مأموریت است و با این رویه ساخت زیردریایی کالس سنگین
را در آینده نزدیک توسط متخصصان داخلی شاهد خواهیم بود .وی اضافه کرد :این
مسیر را با شتاب بینظیری پیمودهایم بهنحوی که شاهد هستیم اگر دیگر کشورها در
حوزه زیرسطحی  100سال فعالیت داشتهاند تا به فناوری تولید زیرسطحی برسند،
جمهوری اســامی این مسیر را 30ساله پیموده و امروز از معدود کشورهایی است
که از طریق بهرهگیری از ظرفیت شــرکتهای دانشبنیان ،وزارت دفاع و نیروی
دریایی ارتش این قابلیت و توانمندی را پیدا کرده است و زیردریایی تولید میکند.
دریاداردوم حسنی گفت :بهزودی یگانهای کام ً
ال ساخت داخل از جمله ناوشکن
«سهند» که در ناوگروه تاریخساز  75که توانستند  46هزار کیلومتر را از زیر آفریقا
دور بزنند و به اقیانوس اطلس ،دریای شمال ،خلیج فنالند و تا سنپترزبورگ رفتند،
جزو یگانهای رزمی این منطقه قرار میگیرند و در آینده نیز یگانهای دیگری به
این منطقه خواهند پیوست.
جنجال ساختارشکنانه به قیمت دیده شدن

واکنش کرباسچی به اظهارات موهن فائزه هاشمی علیه پیامبر (ص) :خانم هاشمی
قبل از بیــان یک مطلب درباره آن فکر نمیکند .فائزه هاشــمی این روزها باز با
حرفهایش جنجالآفرین شــده است .او شامگاه شــنبه( ۲۷فروردین) در یک
گفتوگوی مجازی گفت« :خروج ســپاه پاســداران از فهرست تحریمها به سود
منافع ملی و جامعه ایران نیســت» .صحبتهایی که دو روز بعد با واکنش دبیرکل
حزب کارگزاران مواجه شــد .حسین مرعشی تاکید کرد که مواضع فائزه هاشمی،
مورد تایید حزب نیست .در حقیقت کسی به هواخواهی این اظهارات فائزه هاشمی
برنیامد چون هیچ ســنخیتی با منافع ملی ندارد .از سویی نیز اظهارات حاشیهای او
سابقه تاریخی دارد .سهشنبه شب نیز فیلمی از فائزه هاشمی منتشر شد که در آن به
پیامبر اکرم (ص) وحضرت خدیجه توهین و جسارت میکند.این بار غالمحسین
کرباســچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی در گفتوگو با تسنیم ،درباره
اظهارات اخیر فائزه هاشــمی و توهین به پیامبر اکرم (ص) و نظر حزب کارگزاران
راجع به این سخنان موهن گفت :من مدتی است که در جلسات حزب کارگزاران
شــرکت نمیکنم و خانم هاشمی هم تا آن زمانی که من در حزب بودم در جلسات
شرکت نمیکرد حاال ممکن است گاهی اوقات حضور داشته باشد ولی به هر حال
حضور ایشان در حزب خیلی منظم نیست .بنابراین بهتر است در ارتباط با واکنش
حزب به اظهارات اخیر ایشان با آقای مرعشی که دبیرکل است ،صحبت کنید .وی
افزود :اما از منظر اعالم موضع شخصی ،با توجه به احترامی که برای مرحوم آقای
هاشمی قائل هستم خیلی عالقه ندارم راجع به خانم فائزه هاشمی و دیگر فرزندان
ایشان اظهارنظر کنم .البته اظهارات ایشان که معلوم است و بیان این گونه اظهارات
از سوی او مسبوق به سابقه بوده و خود ایشان هم فکر نمیکنم که بعدا ً متوجه شده
باشد که چه مطالبی را بیان کرده است .کرباسچی گفت :خانم هاشمی گاهی به دلیل
عصبانیت یا به هر دلیل دیگری ،اظهاراتی را بیان میکند ولی آن چه که مشــخص
اســت این است که قبل از این که مطلبی را بیان کند ،خیلی درباره آن فکر نمیکند
و وقتی که آدم زیاد حرف بزند این مشکالت هم پیش میآید .دبیرکل سابق حزب
کارگزاران با تاکید بر این که عایدی این گونه اظهارات صرف ًا هزینهتراشــی برای
مرحوم هاشمی است ،گفت :البته گاهی اوقات هم پیش آمده که خانم فائزه هاشمی
پس از بیان یک مطلب ،از اظهاراتش ابراز پشیمانی میکند ولی در هر حال آدم هم
نباید زیاد حرف بزند و وقتی هم که حرفی زد باید آن حرف حســاب شده باشد.
ی همراه
فارس نوشــت :اکثر مصاحبههای دختر کوچک مرحوم هاشمی با حواش 
اســت و هر از چندگاهی با اعمال و سخنان ساختار شکنانه به گونهای در فضای
سیاسی کشور عرض اندام میکند .آخرین بازمانده خاندان هاشمی در قدرت محسن
هاشــمی رفسنجانی فرزند ارشد مرحوم هاشمی بود که با آغاز دور جدید شورای
شــهر ،از ریاست این شورا کنار رفت و اکنون این خانواده پس از چندین دهه هیچ
سهمی در قدرت سیاسی کشور ندارند و امثال فائزه هاشمی این روزها با بهرهگیری
از ابزار رســانه و جنجالسازی های ساختار شکنانه قصد دارند به حیات سیاسی
خود جانی دوباره ببخشند.

انعکاس

مشرق نیوز نوشت  :پیغام سفتوسخت از جانب ایران(مبنی بر پیگیری مجازات عامالن و
آمران ترور شــهید سلیمانی) باعث شد غوغایی در واشنگتن به پا شود .سوزان مستروس
همســر دوم پمپئو یکی از عوامل اصلی ترور حاج قاسم نامهای برای مقامات سیاسی در
تهران فرستاده و اعالم میکند که از اقدامات دولت آمریکا ناامید بوده و درخواست اماننامه
دارد! همسر پمپئو به مقامات کشورمان پیغام داده بود که همسرش مست بوده و در حالت
نامتعادل سخنانی را علیه جمهوری اسالمی ایران و ترور ژنرال سلیمانی به زبان آورده است.
دیپلماســی ایرانی نوشــت  :یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت این کشــور از
گزارشها مبنی بر اینکه محموله نفتکش روسی توقیف شده توسط یونان ،متعلق به ایران
است ،با خبر است اما توضیحی درباره صحت آنها ارائه نداد.
نورنیوز نوشت  :حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی صداو سیما گفت:انتشار خبری سراسر
تحریف از دیدار شیرین و الهام بخش رئیس سازمان با رهبر معظم انقالب ،قاعدتا کار کسانی
است که از حمایت جدی رهبری از تحول در سازمان ناراحت اند و ژورنالیسم زردشان را
برای مقابله با رویش سبز رسانه ملی فعال کرده اند.برخی کانال های تلگرامی طی روزهای
گذشته ،اخباری را درباره مالقات اخیر رئیس سازمان صداوسیما با رهبر معظم انقالب منتشر
کرده بودند که ضمن مشخص نبودن منبع خبر دارای محتوای غیر قابل باور بود.
خبر آنالین نوشــت  :علی اکبر علیزاده برمی ،نماینده دامغان و از طرفداران طرح صیانت
گفت :مجلس پس از دوسال در حالی که در نبرد شبهه صفین به کنار خیمه معاویه در فضای
مجازی افسارگسیخته رسیده بود ،با حیلههای عمروعاص های لیبرال ،این تفاله های آمریکا
از بیرون و با کوشش های اشعث ها از درون ،قرآنهای دروغ ،تهمت و افترا را درباره طرح
قانون مند کردن فضای مجازی بر سر نیزه کردند و این طرح بسیار مهم را که اصلی ترین
عامل تهاجم دشمنان به ارزش های مردم و ایران اسالمی است کنار زدند.
تابناک نوشــت  :محســن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور چندی پیش در تحلیلی
راهبردی درباره جنگ اوکراین گفته بود :در یک شرایط بسیار حساس بین المللی ،منطقه ای
و ملی قرار داریم؛ جنگی که در اوکراین آغاز شده است و تبعات آن ،حداقل  ۱۰سال به طول
می انجامد.بالفاصله پس از این اظهارات رضایی ،دبیر کل ناتو ،جو بایدن  ،رئیس ستاد مشترک
ارتش آمریکا و ماکرون نیز از طوالنی بودن جنگ در اروپا و اوکراین سخن گفتند.
تازه های مطبوعات

کیهان -این روزنامه نوشــت :چرا در هنگامهای که دولت سیزدهم توانسته توفیقاتی در
قطع رابطه اقتصاد با مولفههای تحریمی داشته باشد و بین یک تا یک و نیم میلیون بشکه
نفت در روز بفروشد و تمام پولش را هم وصول کند یا صادرات غیرنفتیاش را در سایه
افزایش تعامل با همسایگان و کشورهای شرقی 40درصد رشد دهد ناگهان حجم سنگینی
از خیالبافیهای رسانهای به افکار عمومی تحمیل میشود که راه نجات اقتصاد فقط از
مسیر غرب میگذرد و بس؟! آیا این ها اتفاقی است؟
اعتماد -این روزنامه نوشت :تایید تداوم ارتباط غیرمستقیم تهران و واشنگتن ازسوی خطیب
زاده در حالــی صورت گرفت که در چند روز اخیر برخی خبرنگاران آمریکایی به نقل از
مقامهای آگاه این کشور ادعا کرده بودند که واشنگتن فعال پاسخ طرح ارائهشده از سوی ایران
برای پایان دادن به اختالف باقی مانده میان دو کشور در مسیر احیای برجام را نخواهد داد.
شرق -این روزنامه نوشت :با وجودی که نزدیک به یک سال از رویکارآمدن دولت سیزدهم
میگذرد و رئیسی وعده داده بود دولتی فراجناحی و مردمی خواهد داشت ،برخالف وعدههایش
عمل و بارها تأکید کرد« :بانیان وضع موجود» دیگر در دولت سمت نداشته باشند .او در حالی
چنین ادعایی را مطرح کرده و سعی دارد مشکالت را گردن مدیران و دولت قبل بیندازد که دیگر
دولتی تازهکار و یکی ،دوماهه نیست که مردم چنین ادعایی را از آن ها قبول کنند.
صبح نو -این روزنامه نوشت:خبرهای زیادی درباره آزادسازی منابع بلوکهشده از سوی
دولتمردان شنیده میشود؛ منابعی که دولت گفته است در زیرساختها ،واردات کاالهای
اساسی و پرداخت بدهی دولت قبلی استفاده خواهد کرد اما میزان مبالغ آزاد شده و نوع
آزاد سازی این منابع ابهاماتی است که تاکنون به آن پاسخ داده نشده است و فضای ایجاد
شده در جهت نقش ارز ایجاد شده در معیشت و زندگی مردم ،بارها در هفتههای گذشته
مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
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جنوب کشور

استاندار خوزستان عنوان کرد

تقویت ظرفیتهای قرآنی خوزستان از اعتبارات سفر استانی دولت

حسن ســیالوی سرویس اســتان ها //
استاندار خوزستان در دیدار با جامعه قرآنی
اســتان گفت :در بحثهای فرهنگی نیز
اعتبارات خوبی در مصوبات سفر به استان
اختصاص پیدا کرده است که سعی خواهیم
کرد از این مصوبات در جهت تقویت جامعه
قرآنــی و فعالیتهای قرآنی اســتان به
بهترین شکل استفاده کنیم و این فعالیتها
را توسعه دهیم.

بــه گزارش خبرنــگار دریــا ؛ جامعه قرآنی
خوزستان با صادق خلیلیان ،استاندار خوزستان

دیــدار کردند.خلیلیان در ایــن برنامه ضمن
تسلیت ایام سوگواری ضربت خوردن حضرت
امیر مومنان علی(ع) گفت :اســتان خوزستان
ظرفیتهای بســیاری در همه ابعاد اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی دارد که گوشهای از
این ظرفیتها را در این جمع میبینیم .شاید در
ظاهر این ابعاد خوب تبیین نشده و شناخته شده
نیستند.وی اظهار کرد :خوزستان بین استانهای
کشور برجسته است و از نظر اقتصادی دومین
اســتان دارای تولید ناخالص داخلی است۴۰ .
درصد منابع بودجه کشور را استان خوزستان
تأمین میکند و در ســالیان متمادی دومین یا
سومین اســتان از نظر گرفتن اعتبارات بوده،
اما در عین حال مشــکالت زیادی در حوزه
زیرساختها دارد .برخی از این مشکالت شاید
بین  ۲۰تا  ۳۰درصد به تحریمهایی برمی گردد

حسن سیالوی سرویس استان ها  //وزیر ورزش و جوانان
گفت :خدا را شکر سال جدید با خوبی و با رقم خوردن
اتفاقات ارزشمندی در رشته های مختلف آغاز شد و واقعا
سال مهمی پیش روی ورزش کشور است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ سیدحمید سجادی در خصوص

که یک دهه بر کشــور سایه افکنده بود .برخی
دیگر نیز به  ۸سال گذشته برمیگردد و ناشی از
عمل دولتی بود که به امید برجام ،ابتکار عمل
را از دست داد و در حل مشکالت منفعل بود.
گرچه پیش از آن نیز مشــکالت زیرساختی
داشتیم ،اما در این هشت سال تشدید شد۱۰ .
تا  ۱۵درصد دیگر مشکالت به روابط ،مناسبات
و نحوه تعامل مابین گروههای مرجع و فعاالن
سیاسی اســتان بازمیگردد .این واقعیتهایی
است که در خوزستان هست.استاندار خوزستان
با بیان اینکه در عین حال خوزســتان مشکلی
الینحل ندارد و همه قابل حل هســتند ،تأکید
کرد :مشکالت زیرساختی نیازمند عزم جدی
است و خوشــبختانه در باالترین سطح کشور
این عــزم برای حمایت از خوزســتان وجود
دارد و شــاید ظرف دو سال و نهایت ًا چهارسال

بتوان مشــکالت را برطرف کرد و این نیازمند
عزم جدی ،تالش شــبانه روزی و هم افزایی
نیروهای استان است.خلیلیان افزود :از جمله
حمایتهایی که در دولت جدید صورت گرفته
است ،بحث مصوبات سفرهای استانی است که
این ســفر به عنوان اولین سفر دولت صورت
گرفت .این مصوبات پیگیری شد و خوشبختانه
طرحها و پروژههای مهــم و تاثیرگذار آن را
احصا کردیم ،دارای شناسنامه شدند ،زمانبندی
کردیم ،نیازهای اعتباری آنها را ســنجیدیم و
ابتدا در معاونت اجرایی ریاست جمهوری آنها
را به تصویب رســاندیم ،سپس در جلسهای با
حضور معاون اول رئیس جمهــور و مدیران
عامل بانکها به تصویب رســیدند.وی ادامه
داد :عــاوه بر بودجه جاری ۳۶ ،هزار میلیارد
تومان اعتبارات بودجهای ،برای مدت سه سال

وزیر ورزش و جوانان :

دهکده ورزش در آبادان راهاندازی میشود

به استان تخصیص پیدا کرد ،در عین حال۲۰ ،
هزار میلیارد تومان توســعه ســرمایه گذاری
و  ۳هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان تســهیالت با
نرخ ســود و کارمزد پایین در حمایت از تولید
و اشتغال ،ســه هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان نیز
تسهیالت قرض الحسنه برای حمایت از ازدواج
جوانان مطرح شــده که این مصوبات محقق و
بانکهای عامل آن نیز تعیین شده است.استاندار
این برنامهها را نشــان دهنده حمایت دولت از
استان خوزستان دانست و گفت :اتفاقات خوبی
در استان خوزستان افتاده و برخی از پروژهها
فعال و تسریع شدند و برخی وارد بهرهبرداری
شده و برخی نیز ان شــااهلل مورد بهره برداری
قرار میگیرند.وی با اشــاره بــه موضوعات
فرهنگی اظهار کرد :در بحثهای فرهنگی نیز
اعتبارات خوبی در مصوبات ســفر به استان

ورزش به همین صورت است .رئیس جمهور دستور دادند که
یک کار ویژه برای آبادان و خرمشهر انجام شود که به تبعیت
از رئیس جمهور به عنوان یک عضو از هیات دولت وظیفه
خودمان میدانیم که در عرصه ورزش ،عملیات خوبی را در
استان خوزستان شروع کنیم.

اختصاص پیدا کرده است که ما میتوانیم برای
فعالیتهای قرآنی و مطالبی که در این جلسه
مطرح شد ،از این ظرفیتها به خوبی استفاده
کنیم .ســعی خواهیم کرد از این مصوبات در
جهت تقویــت جامعه قرآنــی و فعالیتهای
قرآنی اســتان به بهترین شکل استفاده کنیم و
این فعالیتها را توسعه دهیم.خلیلیان در پایان
تصریح کرد :درباره اشتغال فعاالن قرآنی باید
بگویم ،اشــتغال و جذب دولتی در این شرایط
سخت است و سهمیه گرفتن دشوار است ،اما آن
را پیگیری میکنم و این را وظیفه خود میدانم.
بیمه فعاالن قرآنی نیــز حتما پیگیری خواهد
شد ،گرچه سهمیه استان از  ۴۰نفر به  ۳۰۰نفر
افزایش پیدا کرده اســت ،اگر این مقدار کم بود
باز هم آن را پیگیری میکنیم.گفتنی است ،این
نشست با حضور مسئوالن دستگاههای فرهنگی
استان ،پیشکســوتان قرآنی ،قاریان ،حافظان،
گروههای تواشــیح و مدیران مؤسسات قرآنی
استان همراه بود .در ابتدای این نشست برخی از
این فعاالن قرآنی پیشنهادها و نظرات خود برای
بهبود فعالیتهای قرآنی در استان بیان کردند.

را می توان پیش بینی کرد تا این دو باشگاه مردمی از تب و
تاب نیافتند و به فعالیت خود ادامه دهند .ما ،نمایندگان استان
و مدیرکل ورزش و جوانان خوزســتان مشورت های الزم
را انجام خواهیم داد تا با تدبیر نسبت به حل مشکالت این
تیم ها اقدام کنیم.

روز اول ســفر دو روزه خود به خوزستان ،اظهارکرد :به تیم زنی میکنند که در کدام بخش از شهر جوانان و آحاد مردم نیاز این ورزشگاه افتاده است ،در حال حاضر نمیتوان نمره قبولی * در ورزش خوزستان باید حداقل  ۲برابر گذشته * تیم های نفتی خوزستان را تنها نمی گذاریم
کشــتی فرنگی که در بازی های آسیایی خوش درخشید و به اتفاقات جدید دارند.
به این ورزشــگاه داد و باید یک فکر جامعه برای آن صورت
ســجادی عنوان کــرد :با برنامــه ریزی و هــم فکری
فعالیتکرد
بهترین
زمینه
این
در
بتوانم
تــا
دارم
همفکری
به
نیاز
بگیرد.
شود
می
اندازی
ه
را
آبادان
همچنین تیم ملی والیبال دختران که چند روز پیش آن ها هم * دهکده ورزش
وی عنوان کرد :به نظر میرسد یک سری تکالیف ورزش در تــاش خواهیم کرد تا از منابع بخــش های مختلف مثل

در جام "کورناکیا" ایتالیا خوش درخشــیدند و نایب قهرمان
شدند ،تبریک می گویم .خدا را شکر سال جدید با خوبی و با
رقم خوردن اتفاقات ارزشمندی در رشته های مختلف آغاز شد
و واقعا سال مهمی پیش روی ورزش کشور است.

تصمیم را بگیریم .یکی از بهترین پیشنهادها این بود که نصب چند سال گذشته به خوبی انجام نشده اند و نیاز است تسریع پتروشیمی ها ،صنعت گاز،منطقه آزاد و ...برای حل مشکالت
گرادیان ها جمع شود و پیشنهاد دیگز نیز این بوده که به حال کنیم و باید بیشتر از گذشته فعالیت کنیم و حداقل باید دو برابر باشگاه های پرطرفدار و مردمی خوزستان استفاده کنیم .باید
خود رها شوند که این خوب نیست .باید بهترین تصمیم گرفته گذشته فعالیت داشته باشیم .امیدوارم انجام وظایف و تکالیف تدبیر کنیم و مدبرانه به کمک این تیم های مردمی خواهیم آمد
شود و بعد از این سفر این تصمیمات گرفته میشود.
و قول خواهیم داد آن ها را تنها نخواهیم گذاشت.
مان خودش را نشان دهم.

وی ادامــه داد :طبــق دســتوری که ریاســت جمهوری
داده انــد کــه نبایــد از یک ســاعت کار غافل شــویم،
برنامه ریزی کردیم و در ادامه ســفرهای اســتانی به استان
خوزســتان آمدم .در روز اول سفر به اســتان خوزستان از
شــهرهایی از جمله خرمشهر بازدید داشتم و واقع ًا خرمشهر
مظلوم اســت .این شهر پا به پای آبادان یادگاران خوبی برای
ورزش کشور بوده است و اصو ًال استان خوزستان را در ورزش
و خیلی اتفاق های جدید ،استان اول میدانیم.وزیر ورزش و
جوانان گفت :هر ســه نماینده آبادان نیز برای ورزش شــهر
دغدغه مند و پیگیر هستند .ضمن این که مشاوران خوبی برای
ما هستند و زبان گویا مسایل مردم بوده و دقیق ًا برای ما نقطه

وی افزود :در دنیا حدود  ۴منبع برای درآمد باشگاه های
حرفه ای وجود دارد که در ایران ما نیز باید دنباله رو این منابع
باشیم و برای باشگاه ها شرایطی فراهم کنیم که بتوانند از این
چنین منابعی بهره مند شوند و درآمدزایی کنند .فروش بلیط،
حامیان مالی ،حق پخش و فروش بازیکنان از مهمترین منابع
درآمدی باشگاه های حرفه ای دنیا هستند که ما نیز باید به
این سمت حرکت کنیم.وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت:
بحث حق پخش تلویزیونی برای باشگاه ها مساله ای است
که باید به بهترین شکل پیگیری شود و کارهای جدی در این
زمینه انجام شود.

* واقعاً خرمشهر مظلوم است

وی با اشاره به راهاندازی دهکده ورزش در آبادان نیز گفت:
خدا را شــکر که یک زمین  ۱۰۰هکتاری برای این دهکده
پیشبینی شده و کارهای خوبی در بخش مطالعات این دهکده
انجام شده است .مطالعات اولیه صورت گرفته و برای راه اندازی
این دهکده مبلغ  ۲میلیارد تومان اعتبار نیاز است که اکنون یک * به تبعیت از رئیس جمهور باید عملیات خوبی در
میلیارد تومان آن مصوب شده است .البته آنچه بسیار مهم است ،ورزش خوزستان شروع کنیم
بحث تملک و خاکشناسی آن است .به هرحال راه اندازی این وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد :دستورالعمل سفر ما
دهکده ورزشی نوید خوبی برای ورزش آبادان است.
به این صورت است که یک دور بازدید انجام میدهیم و تمام
* نمیتوان نمره قبولی به اقدامات در ورزشگاه پنج نواقص یادداشت و نیازها چک می شود و دستورالعمل هایی
که صادر میشود جمع بندی می شود و یک دستور نهایی بر
مهر داد
سجادی با بیان این که بازتاب حضور آقای بنی تمیم در راس آن زده می شود و سپس نیز پیشبینی منابع صورت گرفته و
مدیریت اداره کل ورزش و جوانان خوزستان خوب بوده است ،برنامه و زمان بندی الزم صورت میگیرد .استان خوزستان
افزود :خود من نیز این موضوع را رصد کردم و او شبانه روز در جزو اســتان مهم ما در عرصه ورزش است و همانطور که
خدمت ورزش و جوانان استان خوزستان است و با گزارشی در سایر عرصه ها و مسائل ،رئیس جمهور دستور دادند و
که از ورزشگاه پنج مهر آبادان داد ،باید بگویم این ورزشگاه نیاز برای برخی وزارتخانهها به صورت ویژه در استان خوزستان
به بازنگری دارد .از نظر نوع مصالح و اتفاقات عمرانی که در عملیات و ماموریت هــای خاصی را تعریف کردند ،برای

* کمک مالــی قابل توجه وزارت نفــت به ورزش * باید به ســمت منابــع درآمدی باشــگاه های
حرفه ای دنیا برویم
خوزستان

وی در خصوص کمک وزارت ورزش به تیم صنعت نفت
آبادان به عنوان یک تیم زیر مجموعه وزارت نفت گفت :یکی
از پیگیری های جدی که از بــدو آغاز فعالیتم در وزارت
ورزش انجام داده ام پیگیری وضعیت تیم های فوتبال استان
خوزستان به ویژه صنعت نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان
بود .وزارت نفت با حمایت ها و پیگیری هایی که انجام داده
منابعی را نه چندان زیاد اما قابل توجه به خوزستان کمک
کرد تا بتوانیم از طریق این منابع وزارت نفت به این دو تیم
کمک کنیم.وزیر ورزش و جوانان بیان کرد :بحث تجدید نظر
در مباحث قانونی باید در مجلس اتفاق بیافتد اما راه هایی

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها //مدیرکل راه و شهرسازی
استان بوشهر گفت :با پیگیریهای انجام شده  ۶۸هکتار زمین در
پنج شــهر این استان برای اجرای جهش تولید مسکن به محدوده
انجام شد.وی با بیان اینکه بیشتر شهرهای استان بوشهر برای تامین زمین امام حسن ،کاکی و بادوله دارای طرح هادی و  ۲شهربرازجان وخورموج
شهرها الحاق شد.

الحاق 68هکتار زمین در شهرهای بوشهر برای جهش تولید مسکن

به گزارش خبرنگار دریا  ،سید محمود دستغیبی افزود :این شهرها شامل
امام حسن ،برازجان ،خورموج ،کاکی و بادوله از توابع استان بوشهر هستند
که برای طرح جهش تولید مســکن در محدوده شهری زمینی نداشتند که
با پیگیریهای الزم الحاق محدوده ای از زمینهای ملی به این شــهرها

در طرح جهش تولید مســکن در محدوده شهری مشکلی ندارند اضافه
کرد :به این ترتیب برای شــهر امام حسن  ۱۰هکتار ،برازجان  ۵۱هکتار،
خورموج و کاکی حدود ســه هکتار و بادوله چهــار هکتار در محدوده
اراضی مشــخص شده است.دستغیبی یادآورشد :از این پنج شهر سه شهر

یک مقام قضایی عنوان کرد

الزام وجود کاهش خشونت در دستور کار دستگاهها

آرزو توکلی سرویس استان ها  //معاون اجتماعی
و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان
کرمان گفت :همه دســتگاهها بهویــژه متولیان
فرهنگــی و دینی وظیفه دارنــد موضوع کاهش
خشونت را در دستور کار خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ سیدمهدی قویدل در جلسه
کار گروه فرهنگی _ اجتماعی شورای فرهنگ عمومی
استان کرمان که در راستای هم اندیشی و هم افزایی در
خصوص برنامه پیشــنهادی کنترل و کاهش خشونت
در استان برگزار شــد ،اظهار داشت :در راستای اجرای
ماموریت پنجم ســند تحول و تعالی دســتگاه قضایی
مبنی بر پیشگیری از وقوع جرایم ،با تالش کارشناسان
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ،در
ســال  ۱۰ ،۱۳۹۹اولویت جرائم در سطح استان کرمان
مشخص گردیده است.وی افزود :عمده عناوین اتهامی
 ۱۰اولویت نخســت جرایم استان مرتبط با خشونت و
رفتار پرخاشــگرانه و عدم کنترل خشم افراد در جامعه
می باشد.
این مقام قضایی خاطرنشــان کرد :بر همین اســاس
تدوین طرح کنترل و کاهش خشــونت در استان کرمان
به صورت ویــژه در دســتور کار معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان قرار
گرفت .قویدل در ادامه اظهار داشت :در راستای بررسی
این طرح کار گروه فرهنگی اجتماعی ،شورای فرهنگ
عمومی استان تشکیل شده است و قصد داریم با حضور

اعضا این کارگروه طرح کنترل و کاهش خشونت را مورد
بحث و تبادل نظر قرار دهیم ،تا پس از تکمیل ،اصالحات
احتمالی برای تصویب و اجرا در شورای فرهنگ عمومی
استان کرمان مطرح شود.
وی ضمن تاکید بر اهمیــت موضوع کنترل و کاهش
خشونت در جامعه تصریح کرد :طبق پیش بینی و هدف
گذاری انجام شــده در این طرح ،کاهش آســیب های
اجتماعی ناشی از خشونت های رفتاری و کالمی علیه
افراد جامعه بویژه کودکان و زنان در دستور کار قرار دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل
استان کرمان سپس یادآوری کرد :طبق قوانین از جمله
قانون اساسی ،دســتورالعمل ها و قانون پنجم و ششم
توســعه ،همه دستگاه ها بویژه متولیان فرهنگی و دینی
وظیفه دارند موضوع کاهش خشونت در جامعه و به تبع
آن کاهش جرایم از طریق اطالع رسانی ،فرهنگ سازی،
ارتقاء سطح آگاهی های عمومی و آموزش مهارت های
زندگی را با اســتفاده از مبانی دینی و علمی به صورت
جدی پیگیری کرده و در دســتور کار خود قرار دهند.
قویدل در پایان گفت :در اجــرای دقیق طرح کنترل و
کاهش خشونت در استان از ظرفیت مصلحین و حکمین
قرآنی اســتفاده خواهد شــد ،ضمن اینکه بنا داریم با
بهره گیری از جایگاه ویژه شورای فرهنگ عمومی استان
با تعیین سهم و نقش هر یک از دستگاه ها این طرح را
به صورت سازمان یافته و هدفمند در استان پیگیری و
اجرا کنیم.

دارای طرح جامع هســتند.وی افزود :شهر دیلم برای نخستین بار طرح
جهش تولید مســکن درآن انجام میشود و برای این کار ۱۰هکتار زمین
از زمینهای ملی شناسائی شده که از طریق منابع طبیعی تغییر تحول شده
است.به گفته دستغیبی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی

در مدت چهارســال باید  ۱۱۷واحد مسکونی در شهر امام حسن از توابع
شهرستان دیلم احداث شود که تاکنون  ۲۱نفر ثبت نام کرده اند.مدیرکل راه
وشهرسازی استان بوشهر علت استقبال نکردن متقاضیان در شهر امام حسن
از طرح جهش تولید مســکن را تامین نشدن زمین عنوان کرد.وی اضافه
کرد :در راســتای سیاستهای دولت و براساس برنامه پیشنهادی کل نیاز
ساالنه مسکن در شهرکاکی  ۴۲واحد و نیاز چهار ساله این شهر  ۱۶۸واحد
اعالم شده که تاکنون  ۲۶نفر در سامانه جهش تولید مسکن ثبت نام کرده
که برای این شهر در حدود سه هکتار زمین تامین شده است.

پیگیری رفع مشکالت معافیت مالیاتی خودروسازان درچارچوب قانون
آرزو توکلی ســرویس استان ها //
سرپرســت اداره کل امور مالیاتی
استان کرمان ،ایجاد فضای اعتماد در
میان مؤدیان مالیاتی را بر پایه تعامل
دوسویه مهم برشــمرد و گفت :در
چارچوب قانون حداکثر تالش خود را
در راستای رفع مشــکالت فعاالن
اقتصادی و معافیت هــای مالیاتی
خودروسازان خواهیم کرد.

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛
حمیــد زینل پور در حاشــیه بازدید از
کارخانه های خودروسازی کرمان موتور
و مدیران خودرو در منطقه ویژه اقتصادی
ارگ جدید بم گفت :بدون شک مالیات
را باید به عنوان یکــی از اصلیترین و

اساســیترین مولفههای توسعه پایدار
در کشــور دانســت .وی تصریح کرد:
امیدواریم بتوانیــم در بخش تولید و در
چارچوب قوانین و مقــررات در بحث
معافیت های مالیاتی که به صورت قانونی به
شرکت های خودروسازی تعلق می گیرد
راهنمای مؤدیان باشیم.سرپرســت اداره
کل امور مالیاتی استان کرمان ادامه داد :با
حمایت از تولید در این منطقه نیز توسعه
ایجاد خواهد شد و سرمایه گذاری انجام
خواهد گرفت همچنین باید کار را برای
فعاالن اقتصادی تســهیل کنیم تا به حق
قانونی خود برسند.زینل پور تاکیدکرد:
مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع
درآمدی دولت همــواره در برنامههای

توسعه جایگاه ویژهای داشته و اداره امور
مالیاتی سازمانی اســت که باید بودجه
دولت را در چارچوب قوانین تامین کند.
وی تصریح کــرد :منطقه ویژه اقتصادی
یکسری معافیت های قانونی مخصوص
به خــود را دارد و یکی از مشــکالت
کارخانه های خودروسازی معافیت های
مربوط به مناطق کمترتوسعه یافته است.
وی ادامه داد :اگر این منطقه جزو مناطق
کمترتوسعه یافته تلقی شود خودروسازان
می توانند از  ۵۰درصد معافیت مالیات
بر حقوق استفاده کنند.سرپرست اداره کل
امور مالیاتی استان کرمان اظهار داشت:
یکســری از تقسیمات کشــوری تغییر
یافته و اگر در تقســیمات جدید منطقه

ویــژه اقتصادی ارگ جدیــد به عنوان
منطقه کمترتوسعه یافته تلقی شده باشد
می توانــد از  ۵۰درصد معافیت مالیاتی
بخش حقوق اســتفاده کنند و همچنین
مــدت زمــان معافیت هــا در مناطق
کمترتوســعه یافته نیز بیشتر است.وی
خاطرنشــان کرد :مقام معظم رهبری در
ابتدای هر ســال بر تولید تاکید دارند و
اداره امور مالیاتی نیز سعی دارد آنچه به
نفع تولید کننده اســت و قانون نیز اجازه
مــی دهد در آن مســیر حرکــت کند .
عمده ترین تولیدات منطقه ویژه اقتصادی
ارگ جدید خــودرو و قطعات خودرو
است و ارگ جدید امروزه به عنوان قطب
صنعت خودروسازی کشور مطرح است .
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مزایای گران شدن قیمت اینترنت و مافیه

باز کاالیی گران شد و همه نیمه خالی لیوان را دیدند .واقع ًا

جای تأســف دارد .حاال اگر به جای اینترنت پلیاستیشنی

چیزی بود قبول؛ ولی طبق آماری که خودم شخص ًا گرفتهام

سرانه استفاده از اینترنت ،پر که حساب کنی  ۳۳درصد است
(دقت کنید سرانه دسترسی  ۹۹درصد است ،آن یک درصد

هم جنینهای متولد نشدهاند) .خب آیا برای چیزی که بیشتر
ملت از آن استفاده نمیکنند و بهتر بگویم ،اص ً
ال نیازی به آن

ندارنــد باید این همه دعوا راه انداخت؟ ورای این موضوع ،

اینترنت خیار نیســت که گران شدنش ساالد را تحت تأثیر

قرار بدهد .این مقایسهها بد است .گران شدن اینترنت هزار و

یک سود دارد که تعدادی از آنها را همین جا بازگو میکنیم.

 .۱کمک به اقتصاد توپهای پالستیکی :همانطور که همه
ما میدانیم  ۱۵درصد ارزش صادرات ما (هم نفتی و هم غیر

نفتی) مربوط به توپهای پالســتیکی میشود .در سالهای
اخیر و با رشــد سرگرمیها و بازیهای اینترنتی ،میل قشر

نوجوان و پرخاشــگر به حضور در کوچهها و گلکوچیک
بازی کردن به شدت کم شده است .این اتفاق ضربه مهلکی

به گردش مالی کارخانههای ســاخت توپ پالستیکی وارد
کرده است که آثار آن را به وضوح در گرانی گوشت و برنج

و اتومبیل مشاهده میکنیم.

 .۲افزایش صله رحم :واقع ًا ماه مبارک رمضان بهترین زمان
ممکن برای گران کردن اینترنت بود .یک عده با بهانه کردن

مسافت زیاد مث ً
ال بین اهواز و تهران حاضر نبودند هر هفته به
فک و فامیل نزدیک یا حتی فرزندشان سر بزنند .این افراد

عموم ًا کهنســال و عجول با استفاده از تماس تصویریهای
منظم سعی در فراموشی سنت پسندیده صله رحم (حضوری
همراه با دســت دادن) داشــتند که به فضــل الهی و کمک

شرکتهای مخابراتی توطئهشان در نطفه خفه شد.

 .۳کاهش آمار سرطان :این بیماری العالج و خانمانسوز به
مشکل خانوادههای زیادی تبدیل شده است .پر واضح است
با گران شدن اینترنت بسیاری از مردم عزیز کشورمان توان

خرید بستههای اینترنتی را نخواهند داشتن د (چون اگر قرار

است یک بار گران شود قاعدت ًا بیقاعده گران میشود) .این

افراد ضمن خاموش کردن اینترنت چهارجی ( )4 Gخود و

کاهش امواج الکترومغناطیسی فوقالعاده مضر آن ،به افزایش

ســامت عمومی و کاهش هزینههای درمانی کشور کمک

شایانی خواهند کرد.

 .۴حــذف فیلترینگ :یکی از دغدغههــای بزرگ کاربران
اینترنــت ،فیلتر بودن برخــی از شــبکههای اجتماعی و

سایتهای اینترنتی است .با گران شدن اینترنت خوشبختانه
دیگر نیازی به فیلترینگ نخواهد بود ،چون کســی که توان

خرید بستههای اینترنتی را با قیمتهای جدید داشته باشد،
قطعــ ًا از پس یک فیلترشــکن هم برمیآید .لــذا احتما ً
ال

مسئوالن خودشان را سبک نکنند و ک ً
ال فیلترینگ را بردارند.

 .۵ارزانی .بله! ارزانی :زمانی که اینترنت گران شــود قطع ًا
اســتفاده از هرچیزی که به آن مربوط است هم کم میشود.
خب اگر تقاضا کم باشــد ،نتیجهاش ارزانی است دیگر ،مث ً
ال

وقتی شــما اینترنت ندارید که یک اسنپ بگیرید ،فردایش

کرایهها پایین میآید .این الفبای اقتصاد اســت عزیزان دل،
بلد نیستید به من چه؟

افشار جابری
***

گاو دودران

 ۶۴درصد مخازن سدهای خوزستان خالیست

گاو دو َدران ،جانورانــی دو َدرِباز و هفت خط .این جانوران

حسن سیالوی سرویس استان ها  //مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به چهار میلیارد
و  ۷۰۰میلیون مترمکعب حجم فعلی مفید مخازن اســتان ،گفت ۳۶ :درصد از حجم مفید سدهای
خوزستان آب دارد و  ۶۴درصد از حجم مخازن سدهای استان خالی است.

انظار حاضر میشــوند ،وظیفه توزیع عمده گوشت گاو در

ش در باالدست سدهای
به گزارش خبرنگار دریا ؛ عباس صدریانفر افزود :با توجه به شرایط نامساعد بار 
خوزستان ،هم اکنون حجم مفید مخازن استان چهار میلیارد و  ۷۰۰میلیون مترمکعب معادل  ۳۶درصد است.
وی وضعیت منابع آب سد کرخه را بحرانیتر از سایر سدهای خوزستان دانست و افزود :میزان ورودی این سد
از ابتدای سال آبی جاری(اول مهر پارسال) تاکنون نسبت به میانگین بلند مدت حدود  ۶۰درصد کاهش داشته
است که با در نظرگرفتن این موضوع از یک سو و قرار گرفتن در دومین سال خشکسالی پیاپی در این حوضه
آبریز ،کاهش قابل توجهی در ذخایر آب این سد ایجاد شده است.به گفته وی ،سطح آب مخزن سد کرخه هم
اکنون نسبت به مدت مشابه پارسال  ۲۰متر پایینتر ،و از نظر حجم یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون مترمکعب کمتر
است؛ همچنین حجم باقیمانده قابل بهرهبرداری از سد کرخه  ۲۷۰میلیون متر مکعب است.صدریانفر گفت :با
توجه به اهمیت تامین نیاز آب شرب مردم و شرایط خشکسالی شدید حاکم بر حوضههای منتهی به خوزستان،
تامین آب شرب با کیفیت را در دستور کار قرار دادیم و چندین طرح ضربتی با همکاری شرکت آبفای استان
در راستای اتصال تمامی تاسیسات آب شرب شهرهای اهواز ،آبادان ،خرمشهر و شادگان به منبع پایدار طرح
آب شــرب غدیر را آغاز کردیم.وی همچنین همدلی مردم و مســووالن را برای برون رفت از شرایط موجود،
ضروری دانست و افزود :چه در سالهای دفاع مقدس و چه در شرایط خشکسالی و سیالب همواره اتحاد مردم
و مسئوالن دستاوردهای بزرگی را خلق کرده است که امیدواریم در شرایط پیش رو نیز با اتحاد و همدلی بتوانیم
از شرایط سخت آینده گذر کنیم.بر اســاس این گزارش ،بحران آب در تابستان پارسال در خوزستان به ویژه
در حوضه کرخه ،اعتراضاتی را از سوی کشاورزان ،دامداران ،اهالی شهرها و روستاهای مسیر کرخه و فعاالن
محیط زیست به دنبال داشت.سازمان آب و برق خوزستان ممنوعیت کشتهای پرمصرف از جمله شلتوک را
در سراســر استان و ممنوعیت کشت تابستانه را در حوضه رودخانه کرخه اعالم کرده است.خوزستان با تولید
ساالنه  ۱۷.۵میلیون تن انواع محصوالت زراعی و باغی ،رتبه نخست تولیدات کشاورزی را در کشور دارد.به
گفته نوروزی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ،در سال زراعی ، ۱۴۰۰-۱۴۰۱
حدود  ۸۰هزار هکتار از گندمزارهای دیم خوزستان به دلیل خشکسالی از بین رفته است.

که در مناطق باالیی خط فقــر زندگی کرده و به ندرت در

میان جامعه را برعهده دارند اما ُخبث طینت این بزرگواران
سبب میشــود تا قیمت گاو را باال برده و بر خالف قوانین
انســانی و حیوانــی ،گاو ارزان را دو َدر کنند .این جانوران

وحشــی با متالطم کردن بازار با ایجاد نارضایتی عمومی،

رضایت خصوصی را فراهم کرده و در منازل سوپرالکچری
خــود به دور از هرگونه هیاهو ،پلیس ،ســزا و مجازات در

کمــال آرامش میزیند .تنی چنــد از اهالی بومی منطقه که

توانســتهاند این جانوران را مشــاهده کنند از قیافه عجیب

آنان افسانههایی نقل کردهاند .آنان از تن مارو سر کفتار در

توصیف این موجودات استفاده کردهاند که به نظر میرسد با
خاصیت چنبره زدن بــر بازار و فرصت طلبی این جانوران

گروه

همخوانی دارد .امید اســت حافظان محیطزیست در کنترل

این وحشیها موفق باشند.

طرح  :بیتا هوشنگی

مجتبی قبادی

بانوی ردیا
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 ۹کاری که هنگام ناامیدی باید انجام دهید

یکشنبه  4اردیبهشت 1401
 22رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3864
آشپزی
بورک پفی
بورک پفی یک میان وعده فوقالعاده خوشمزه ترکیه ای می باشد.

مواد الزم برای بورک پفی
گوشت چرخ کرده  ٢5٠.......................................گرم
پیاز متوسط ................................................یک عدد
نمک و فلفل و ادویه ..............................به مقدار الزم
جعفری خرد کرده  ٢............................قاشق غذاخوری
مواد الزم برای خمیر
آرد سفید  5٠٠................................................گرم
ماست  ٢..........................................قاشق غذاخوری
زرده تخم مرغ  ٢...............................................عدد
آب ....................................................به مقدار الزم
بکینگ پودر .................................یک قاشق چایخوری
نمک و فلفل ........................................به مقدار الزم
طرز تهیه بورک پفی
ابتدا یک کاسه بردارید و  2عدد زرده تخم مرغ را داخل آن بشکنیدو
هم بزنید  ،سپس ماست را به آن اضافه کنید و هم بزنید.در ادامه آرد،
نمک  ،فلفل و بکینگ پودر را در کاســه دیگری مخلوط کرده و به
تدریج به تخم مرغ و ماست اضافه نمایید.آب را به مواد افزوده و ورز
دهید تا خمیر حاصل شود .سپس در پالستیک قرار دهید و اجازه دهید
 1تا  2ساعت استراحت کند.در این فاصله مواد میانی خمیر را آماده
کنید ،پیاز را نگینی خرد کرده و با مقداری روغن داخل تابه سرخ کنید
 ،سپس گوشت چرخ کرده را افزوده و تفت دهید تا بپزد.جعفری خرد
شده را هم بریزید و نمک  ،فلفل و ادویه را اندازه کنید.روی یک سطح
صاف مقداری آرد بپاشــید و خمیر را سه قسمت کرده و هر قسمت
را بوســیله وردنه باز کنید و به شکل دایره در بیاورید.روی لبه های
خمیر ها کمی زرده بمالید سپس مقداری از مواد میانی آماده شده را داخل
خمیر بریزید و آن را از وسط تا بزنید تا به شکل نیم دایره شود( .برای
اینکه لبه های خمیر بهم بچسبند از زرده تخم مرغ روی خمیر استفاده
می شود) داخل تابه گودی مقداری روغن بریزید و بعد از داغ شدن
بورک ها را داخل آن سرخ کنید .وقتی یک طرف بورک ها سرخ شد
آنها را برگردانید تا طرف دیگر آن هم ســرخ شود.بورک های سرخ
شده را روی دستمال آشپزخانه قرار دهید تا روغن اضافی آن گرفته
شود .ســپس در ظرف مورد نظر قرار داده و با سس مورد نظر سرو
کنید.همچنین می توانید فــر را با دمای  180درجه داغ کنید و کف
سینی را چرب کنید و خمیر های بورک را داخل سینی فر بچینید و به
مدت  30-20دقیقه داخل فر بپزید .
نکات تکمیلی در مورد بورک پفی
زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا  3ساعت و
و زمان پخت و انتظار آن در حدود 15دقیقه می باشد .
بورک پفی را می توانید در وعده نهار  -میان وعده  -شــام  -ســرو
کنید .
همچنین می توان در ماه رمضان به عنوان افطار  -میل کرد .
توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای  8نفر مناسب می باشد .

به یاد داشــته باشید که احســاس ناامیدی
درباره اتفاقات و مســائل اطــراف به معنای
واقعی بودنشان نیست.

با کمک گرفتن از شخصی دیگر یا ایجاد کمی تغییر
در دیدگاهتان احتماال دریابید که اوضاع میتواند از
این بهتر هم باشــد .زمانی که در مورد توانایی خود
احساس ناامیدی کنید یا تقریب ًا در مورد همه چیز در
زندگی ناامید باشید ،ناامیدی یک احساس ویرانگر
است .احســاس گیر افتادن در یک فضا و احساس
ناامیدی میتواند زندگی را سختتر کند .خوشبختانه
بعضی کارها وجود دارند که میتوانید هنگام احساس
ناامیدی انجام بدهید ،مهم نیســت که همه چیز بد به
نظر برسد.
 .۱شاید افکارتان به شما دروغ بگوید
مغز ممکن اســت به شــما بگوید کــه همه چیز
وحشــتناک ،ویرانگر و ترسناک است .ممکن است
متقاعدتان کند کــه نمیتوانید موفق شــوید یا که
هیچ فرصتی برای بهتر شــدن وجود ندارد .از آنجا
که شــما فقط دارید فکر میکنیــد ،لزوم ًا این افکار
درست نیستند .افکارتان ممکن است تحریف شده،
نادرست یا کام ً
ال اشتباه باشند .احساسات ناامیدانه به
افکار ناامیدکننده دامن میزند .گرفتار شدن در یک
چرخه منفی آسان است و تصور اینکه همه چیز بهتر
میشود ،دشوار اســت.حتی ممکن است به مواردی
مانند این فکــر کنید که من قب ً
ال همه چیز را امتحان
کردهام و هیچ کاری جواب نمیدهد .این تفکر احتما ًال
یک تحریف شناختی است .ممکن است چند روش
را امتحان کرده باشید – یا حتی موارد دیگر را – اما
همه روشها را امتحــان نکردهاید .حداقل این ایده
را در نظر داشــته باشید که ممکن است طرز فکرتان
صحیح نباشد .احتماال بیش از آنچه تصور میکنید،
امید وجود دارد.
 .۲دالیل معکوس را استدالل کنید
وقتی احســاس ناامیدی میکنید ،به احتمال زیاد

فکر خواهید کرد که چرا هیچ چیز بهتر نمیشود .چند
دقیقه وقت بگذارید تا درباره دالیل متقابل آن بحث
کنید .چه مدرکی نشان میدهد که اوضاع ممکن است
بهتر از انتظارتان پیش برود؟ یا چگونه ممکن است
در واقع اوضاع بهتر شود؟ اندکی اندیشیدن در مورد
نکات مثبت میتواند سایر روشهای پیش رویتان
را نشان بدهد .گرچه این احتمال وجود دارد که همه
چیز عالی پیش نمیرود ،ممکن است اوضاع آنطور
هم که پیشبینی میکنید ،به بدی (یا بد ماندن) پیش
نرود .استدالل معکوس ممکن است مغز را هوشیار
کند کــه اوضاع آنطور که پیشبینی میکنید ،غریب
نباشد.
 .۳درباره نتیجه نهایی ناامیدی فکر کنید
قطعــ ًا فکر کــردن در مورد آنچــه از ناامیدی به
دســت میآورید ،یک تمرین عجیب و غریب است.
به هر حال ممکن اســت فکر کنید من به چیزهایی
که میخواهم ،نمیرســم یا از این وضعیت بیزارم و
نمیتوانم کاری برای بهبود شــرایط انجام بدهم .اما
با کمی تأمل بیشتر ممکن است دریابید که احساس
ناامیدی شــما را از نگران شدن مصون میکند .اگر
انتظار ندارید اتفاق خوبی بیفتد ،اگر اوضاع نامطلوب
پیش میرود ،نگران نباشید و ناامید نشوید.ناامید بودن
همچنین کمک میکند در مــورد اقدام نکردن برای
انجام عملی مثبت احساس خوبی داشته باشید .برای
مثال اگر ناامید باشــید که تاکنون موفق به پرداخت
بدهی خود نشــدهاید ،ممکن اســت برای افزایش
درآمد خود (یا انتخاب شــغل دیگر) تالشی نکنید و
یا هزینههای خود را مدیریت نکنید؛ بنابراین در نظر
بگیرید که آیا با ناامید ماندن قرار است چیزی به دست
بیاورید .احتماال متوجه میشوید به نوعی مانع ایجاد
تغییر یا انجام کاری متفاوت میشود.
 .۴با امید به آینده میتوانید چه چیزی را به
دست آورید
از طرفی در نظر بگیرید اگر امیدوارتر شــوید ،چه

گسترش روزافزون فناوریهای ارتباطی و وابسته شدن مدارس و کالسها
به ســرویسهای آنالین ،حفاظت از کودکان در فضای مجازی را به یک
ضرورت تبدیل کرده است.

طبق اعالم یونیســف از هر سه کودک در جهان ،یک نفر کاربر اینترنت است.
براساس یک نظرسنجی بی نالمللی کودکان مناطق مختلف جهان ،عالقهمندیهای
مشابهی در استفاده از اینترنت دارند .اکثر آنها برای یادگرفتن چیزهای جدید از
اینترنت استفاده میکنند اما کیفیت اطالعاتی که کودکان از طریق اینترنت دریافت
میکنند نگران کننده است .آیا دقیقا چیزی را که پیدا میکنند ،نیاز داشت هاند؟ آیا
اطالعاتی که پیدا کردهاند ،مناسب سن آنهاست؟ آیا مهارتهای انتقادی الزم را
برای تشخیص اطالعات صحیح از موارد نامناسب و نادرست دارند؟
این چیزی اســت که نمیتوان درباره آن اظهار نظر دقیقی کرد .اکثر کودکان از
مواجهشدن با مسائل نگرانکننده و ناخوشایند در زمان استفاده از اینترنت ابراز
ناراحتی میکنند .طبق اعالم یونیسف از هر پنج کودک ،یک کودک در روز با آزار
اینترنتی مواجه میشود .مسائلی از قبیل محتوای نامناسب ،زورگویی و قلدریهای

کودکان در فضای مجازی با چه خطراتی روبرو هستند؟

مجازی ،سوءاستفاده از انتشار اطالعات شخصی ،مواجهشدن با تبلیغات زیاد و
بعضا نامناســب و ...عمده مشکالتی هستند که افراد زیر سیزده سال در فضای
اینترنت با آن مواجه میشوند.اســتفاده کودکان از فضای آموزشی و سرگرمی
موجود در اینترنت امری اجتنابناپذیر است .فرزندان ما برای یادگیری ،ارتباط
با همساالن و معلمان ،انجام تکالیف درسی ،بازی کردن و انجام سرگرمیهای
تعاملی به اینترنت نیاز دارند؛ همچنین برای به حداقل رســاندن معضالت این
حوزه نیاز به حمایت سیستم قضایی و قانونگذاری ،فراهمکنندگان سرویسهای
اینترنت ( )ISPsو شرکتهای اینترنتی اســت.بر اساس اعالم سایت خبری
سازمان ملل متحد شرکتهای بزرگی چون اپل ،فیسبوک ،گوگل ،مایکروسافت
و توییتر متعهد شدهاند با پیشــرفت تکنولوژی ،ابزارها و مهارتهای ضروری
حفاظت از کودکان در فضای مجازی را ارتقا بخشــند .با وجود این اقدامات،

کاربرد آینه در دکوراسیون ؛ از افزایش اشتها تا فنگشویی
برخی اشــیا فراتر از آن چیزی که ما نسبت به آنها
ذهنیت داریم کاربرد دارند.

باالی تخت یا استفاده از ســه آینه کوچک با سایزهای
مختلف به محیط جلوه زیبایی میبخشــد.همچنین آینه
کاری و استفاده از آینه در معماری نیز کاربرد داشته است.
طبق مستندات ،تاریخی تزیین بنا با آینه برای نخستین بار
در شهر قزوین پایتخت شاه تهماسب اول آغاز شده است.
هنوز هم از آینه کاری در قســمتهای داخلی بنا به ویژه
سقف استفاده میشود.
* استفاده از آینه در فنگشویی
هر چه دغدغه فکری و ذهنی افراد بیشــتر میشــود
توجه به فنگشویی و ایجاد انرژی مثبت برای پیدا کردن
دکوراســیون مناسب و چیدمان درســت اشیا نیز بیشتر
میشود .برای آنکه چیدمان بهتری داشته باشید و انرژی
مثبت را در خانه جریان دهید میتوانید طبق اصول فنگ
شویی از آینه اســتفاده کنید .زیرا استفاده صحیح از آینه
میتواند به جریان بهتر انــرژی در خانه کمک کند.برای
این کار آینه را در جایی قــرار دهید که زیبایی خانه را
دوبرابر کند .طبق اصول فنگ شــویی آینههای شکسته
باید به سرعت تعویض شوند ،زیرا انرژی مثبتی ندارند .با
توجه به همه این موضوعات نصب آینه را در دکوراسیون
فراموش ،اما افراط نکنید ،زیرا تعداد بیش از اندازه آن نیز
شما را دچار استرس میکند.
* آینه در اشعار پارسی
آینه حتی بین شاعران نیز برای یاد آوری و تاکید مسائل
اخالقی کاربرد داشته است .بیشک همه ما شعر «آینه چو
نقش تو بنمود راست /خودشکن آینه شکستن خطاست»
را بارها شــنیدهایم .در اشعار بسیاری به آینه اشاره شده
است که مثال فروغی بسطامی گفته است« :التفاتی نیست
خوبان را به حال عاشقان /تا مثال خویش درآئینه پیدا
کردهاند» .سعدی نیز بارها از آینه در اشعار خود استفاده
کرده اســت« :آئینهای طلب کن تا روی خود ببینی
 /وز حســن خود بماند انگشت در دهانت» .همچنین
یکی از نمادهای بسیار مهم در
اشعار و نوشتههای
موالنا واژه
آینــه

بهعنــوان نمونه آینه فقط بــرای دیدن هر روزه خودمان
کاربرد ندارد ،بلکه در دکوراســیون ،روانشناسی و موارد
دیگر نقش اساســی دارد.بیشــک همه ما در روز با آینه
سر و کار داریم و شاید تقریبا روزی نباشد که به خودمان
در آینه نگاه نکرده باشــیم ،اما گاهی همین اشــیای ساده
نقشی پررنگتر در زندگی ایفا میکنند و کاربردشان فقط
آن چیزی نیســت که ما از آنها تصــور میکنیم .ب ه عنوان
نمونه ،آینه در دکوراســیون و حتی روانشناسی و کمک به
سالمت جسمانی افراد تاثیرگذار است که در ادامه به برخی
از آنها میپردازیم.
* تاثیر غذا خوردن جلوی آینه
انسان موجودی اجتماعی است و بیشتر افراد از بودن در
جمع لذت میبرند .حتما بارها شنیدهاید که افراد معتقدند که
غذا خوردن در جمع لذت دوچندانی دارد .به عنوان نمونه،
در همین کشــور خودمان مثال میگویند آبگوشت را باید
دسته جمعی خورد زیرا تنهایی لذتی ندارد.از سویی دیگر،
برخی افراد بهطور کل وقتی تنها هســتند اشتهای کمتری
برای غذا خوردن دارند که همین موضوع روی ســامت
آنها تاثیر میگذارد .شــاید باورتان نشود توصیه محققان
برای چنین افرادی این اســت که جلوی آینه غذا بخورند
تا مقدار غذای بیشتری مصرف کنند.متخصصان ژاپنی در
آزمایشهای خود نیز مهر تایید بر این موضوع زدهاند.
یعنــی طبق یافتههای آنها آینــه میتواند تاثیر مثبتی بر
تنهاترین افراد جامعه داشته باشد .این متخصصان معتقدند
حتی تنهایی غذا خوردن بر ســامت میانساالن نیز تاثیر
منفی میگذرد زیرا غذا خوردن با لذت میتواند بر کیفیت
زندگی آنان مرتبط باشــد.بنابراین اگر جزو آن دســته از
افرادی هســتید که تنها غذا خوردن میتواند برای شــما
افســردگی و از دست رفتن اشــتها را بهدنبال داشته باشد
نشستن و غذا خوردن جلوی آینه را امتحان کنید.
* کاربرد آینه در دکوراســیون داخلی خانه و
معماری
ایــن روزهــا آینه در دکوراســیون خانههــا نیز نقش
اساســی ایفا میکند .یکی از مهمترین کاربردهای آینه در
دکوراسیون بزرگتر نشان دادن فضای خانههاست .با توجه
به اینکه در شــهرهای بزرگ اغلب افراد در خانههایی با
متراژ کمتر و کوچکتر زندگی میکنند توصیه میشود
که در چیــدن و طراحی لوازم خانه حتما از یک آینه
برای بزرگتر نشان دادن محیط استفاده شود.به عنوان
نمونه ،نصب آینه دیــواری روی دو دیوار کنار هم،
انعکاس نور را بیشــتر میکند و سبب امتداد یافتن
فضا میشــود .یا اگر آشپزخان ه شما کوچک است و
پنجرهای پشت ســینک ندارید میتوانید با گذاشتن
آینه فضا را بزرگتر و دلبازتر کنید.از ســویی دیگر
اگر یک آینه قدی بزرگ میــان دو پنجره قرار دهید،
ذهــن بیننده فریب میخورد و گویی فضا امتداد مییابد.
همچنین در این حالت احساس میکنیم اتاق نور بیشتری
دارد و روشــنتر است .همچنین میتوانید در کمدها را با
آینه کاری بپوشــانید تا فضای خانه بزرگتر و پرنورتر ا ست .
شود.اســتفاده از آینه دکوراتیو نیز در دکوراسیون بسیار زیــرا آینه
دیده میشــود .با نصب یک آینه در باالی میز کنســول ،تجلی گاه اسرار الهی،

چیزهایی میتوانید به دست آورید .زندگیتان چگونه خــود خــارج
ممکن است تغییر کند؟ اگر امید داشته باشید ،چه کار میشــو ید ،
خواهید کرد؟ در نتیجه ممکن اســت نسبت به آینده بــا یک
امیدوار باشــید و به جلو پیش بروید .برای مثال اگر
امید داشته باشید و از الک خود بیرون بیایید ،با افراد
جدید مالقات خواهید کرد یا برای شــروع یک کار
جدید اقداماتی را انجــام میدهید .همین حاال اقدام
کنید؛ حتی اگر امیدوار نیســتید .حتما موثر خواهند
بود .گاه باید ابتدا رفتار خود را تغییر بدهید و سپس
احساسات به دنبال آن بیایند؛ بنابراین اگر امیدوارانه
عمل کنید ،ممکن است سرانجام احساس امیدواری
بیشتری داشته باشید.
 .۵برای حل مسئله اقدام کنید
ناامیدی در واقع اعتقاد بر این اســت که هیچ چیز دوست
بهتر نخواهد شد یا اینکه شما نمیتوانید موفق شوید؛ یــا یکی از
اما همیشــه کاری وجود دارد که میتوانید برای حل اعضــای معتمد
یک مشکل یا تغییر احساس خود در مورد مسئلهای خانواده تمــاس بگیرید.
انجام بدهید .مدتی را به فکر راهحلهای بالقوه مسئله آنچه را تجربــه میکنید ،به آنها بگویید.
بگذارید .ایدههای حاصل از طوفان فکری را در نظر آنها ممکن اســت بتوانند به شما کمک کنند از یک
بگیرید و آنها را به خاطر بســپارید؛ حتی نیازی به منظر دیگر مســائل را ببینید یا استراتژیهایی ارائه
ایدههای خوب هم ندارید .فقط ببینید آیا میتوانید تا بدهند که میتواند به شما کمک کند احساس بهتری
آنجا که میتوانید برای حل یک مشکل استراتژی ارائه داشته باشید .احتماال دشوار است که به مردم بگویید
بدهید.اگر نمیتوانید مشکلی را حل کنید (مانند مورد چه چیزی را پشت سر میگذارید؛ اما درمیان گذاشتن
بیماری یکی از عزیزان) ،نحوه تغییر احســاس خود این مســئله با فردی معتمد میتواند کلیدی در کمک
در مورد مشــکل را در نظر بگیرید .آیا وقتگذرانی به یافتن راه حل صحیح باشد تا کمی بیشتر در مورد
با اعضای خانواده میتواند به شــما کمک کند کمی وضعیت خود امیدوار شوید.
بهتر شــوید؟ اگر یک روز در محل کار خود حضور  .۷تدوین یک برنامه
پیدا نکنید ،ممکن اســت کمی امیدوار شوید؟ همیشه بعد از اینکه ایدهها بیشتر شد ،خودتان و یا با کمک
کاری وجود دارد که میتوانید برای بهتر کردن اوضاع شخصی دیگر یک برنامه ایجاد کنید .تصمیم بگیرید
یا احساس خود انجام بدهید.
که ابتداییترین قدم خود را برای پیشرفت بردارید .به
 .۶با یک دوســت یا یکی از اعضای معتمد خاطر داشته باشید که اگر برنامه  Aجواب نداد ،باید
همیشه یک برنامه  Bداشته باشید .برنامه خود را یک
خانواده صحبت کنید
هنگامی که در تالش برای شناســایی راه حلهای آزمایش در نظر بگیرید .وظیفه شما این است تا آنجا
ممکن هستید و یا به سختی از فضای تنها و تاریک که میتوانید آزمایش کنید تا زمانی که پی ببرید چه

صافی و صداقت است .به طور کلی نماد آینه در ۲۶۷
شعر (مثنوی و غزلیات شمس) مورد استفاده قرار گرفته
است .از این تعداد  ۱۴۷شــعر مربوط به مثنوی و ۱۲۰
شعر ،مربوط به غزلیات شمس است .همچنین در شعری
از نظامی گنجهای آینه را نمادی زنانه نشــان داده است:
« زنی کو شــانه و آیینه بفکند /ز ســختی شد به کوه و
بیشه مانند».
* نقش آینه در درمان لکنت زبان
همــه ما میدانیم که لکنت زبــان یک اختاللی گفتاری
است که در آن فرد حین صحبت کردن کلمات را شکسته
یا حروف را با تکرار بیان میکند .برای درمان لکنت زبان
یکی از راهکارهایی که ارائه میشود کمک گرفتن از آینه
است .به این صورت که فرد باید جلوی آین ه بایستد و در
حالی که خود را در آن میبیند بدون اینکه تماس چشمی
خود را قطع کند ،صحبت کند .حتی کسی که لکنت دارد
میتواند تصویر خود را در آینه فرد دیگری تصور کند که
این کار به یک شبیهســازی در صحبت کردن با دیگران
تبدیل میشود و به درمان لکنت زبان کمک میکند.
* آینه در روانشناسی
آیا تاکنون قانون آینه به گوشــتان خورده است؟ قانون
آینه به ما میگوید برای اصالح رفتار با اطرافیان و بهبود
روابط شــخصی باید از درون خودمان شروع کنیم.یعنی
طبق قانون آینه ،چیزی که شــما در دیگــران میبینید
انعکاس واقعی درون خود شماست.
بنابراین برای درک چگونگی رفتار با اطرافیان باید به
درون خودمان مراجعه کنیم.هدف قانون آینه این است که
به ما کمککند تا مشکالتمان را با گروهی از افراد که در
حلقه اجتماعی ما قرار دارند مانند دوستان و خویشاوندان
حل کنیم .بر اســاس قانون آینه مشکل را باید از دورن
خودمان ریشه یابی کنیم .زیرا ویژگیهای مثبت یا منفی
فقــط در دیگران وجود ندارد ،خــود ما هم ویژگیهای
شخصیتی زیادی داریم که ممکن است
دیگــران را ناراحت کند.
در واقع قانون آینه
به مــا کمک
میکنــد
طبق

همین
ا صــل
رفتــار بــا
اطرافیــان را تمرین
کنیم و بهبود ببخشیم.

آنچه از اهمیت باالتری برخوردار اســت آگاهسازی والدین ،معلمان و مراقبان
کودکان است .این افراد میتوانند با آموزش کودکان ،آنها را نسبت به رفتارهای
پرخطر و غیر مسئوالنه آگاه کنند.اعمال محدودیت و محرومیت در زمینه استفاده
کودکان از فضای مجازی راهکاری غیرموثر است .آنچه میتواند به کمتر شدن
خطرات و آسیبهای احتمالی این حوزه کمک کند ،آگاهی و ارتقای مهارتهای
تعاملی فرزندان است .مطل ع شدن والدین ،مراقبین و کودکان از راهکارهای حفظ
سالمت و حریم شخصی کودکان ،قطعا بیشتر از محدودیتهایی که قابل شکستن
هستند ،مفید است .در این رابطه راهکارهایی برای والدین وجود دارد :استفاده از
نرمافزارهای کنترلی مختص به والدین که محتواهای نامناسب را فیلتر میکنند ،یک
راه حل خوب اســت .عالوه بر این ،به کارگیری برنامههایی که امکان نظارت و
پیگیری آنالین فعالیت کودکان در اینترنت را فراهم میکنند نیز مفید است .راهکار

چیزی برایتان مفید
است.
.۸

ا قد ا م
کردن
هنگامــی کــه
برنامهای تنظیم کردید ،مهم
اســت که اقدام کنید .به هر حال با نشستن
در یک گوشه و انجام ندادن یک کار مفید برای بهبود
وضعیت خود کاری نخواهیــد کرد .در عوض وقتی
قصد خارج شــدن از فضــای تاریک و تنهای خود
را داشــتید تا بتوانید بیشتر ببینید و گامی در راستای
هدفتان بردارید ،امید بیشتری نسبت به زندگی پیدا
خواهید کرد.
 .۹به دنبال راهنمایی حرفهای باشید
ناامیدی میتواند نشانهای از یک مسئله بهداشت روان
مانند افسردگی باشد؛ بنابراین اگر احساس ناامیدی
بیش از دو هفته طول کشــید یا نگران سالمت روان
خود هستید ،با یک نفر صحبت کنید .یک متخصص
بهداشــت روان میتواند نیازهای شما را ارزیابی کند
و در مورد گزینههای درمانی مانند گفتگو درمانی یا
دارو پیشنهادهایی را ارائه بدهد .بیشتر مسائل مربوط
به سالمت روان قابل درمان است .درمان میتواند به
فرد کمک کند تا نسبت به آینده امیدوارتر باشید.

سادهتر فعا ل کردن تنظیمات مربوط به والدین در مرورگرها است که تا حدودی
نتایج جستجو را متناسب با سن فرزندان فیلتر میکند.
► در کنار این اقدامات -۱ :ســعی کنید اختیار کودکان برای داشتن خریدهای
آنالین بدون حضور شما به عنوان والد را محدود کنید.
 -۲به فرزندانتان آموزش دهید که اطالعات شخصی از جمله آدرس و تلفن منزل
یا محل کار شما را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
 -۳به کودکان یاد دهید که به پیامهای ناخوشایند پاسخ ندهند و از ارتباط برقرار
کردن با افراد غریبه پرهیز کنند.
 -۴بهتر اســت همین امروز برای ایجاد فضای گفتگو صمیمانه و مطلع شدن از
مسائل کودکتان اقدام کنید.
 -۵ایجاد حس اطمینان و حمایت در کودک بسیار ارزشمند است و او میتواند
در صورت بروز مشکل ناراحتی خود را مطرح کند -۶.به فرزندان خود آموزش
دهید که میتوانند مشکالت این حوزه را با پلیس و مسئوالن امنیتی نیز در میان
بگذارند و کمک بگیرند.

آگهی مزایده ( نوبت اول )

شعبه اول اجرای احکام حقوقي دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي  9900304ب در خصوص نیروی دریایی سپاه (ودجا) به طرفیت
منصور پيروزي که در این راستا ملك مسكوني به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود  .ملك خوانده پالك ثبتي 10915فرعي از  1اصلي بخش
 2مورد ثبت شماره 91479در صفحه  148دفتر  478با شماره چاپي 678947سري الف سال  89واقع در بندرعباس شهرك توحيد جنب حسينيه
ابوالفضل و پس از راهنمايي آدرس توسط خوانده بدون حضور طرفین ،بازدید ومعاینه محل وبررسيهاي الزم در راستاي اجراي مدلول کارشناسي
قوهقضائ هی
نظريه خود به شرح ذیل به استحضار میرساند لذا چنانچه پس از تحریر این گزارش مدارك و مستندات و اطالعات متكي به اسناد قابل قبول سازمانثبتاسنادوامالککشور
دیگری از سوی طرفین پرونده ارائه گردد که در نتیجه کارشناسي موثر واقع شود مسئولیتی متوجه این کارشناس نبوده و رسيدگي به آنها خارج از ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
حدود و شمول اقدام هاي بعمل آمده مي باشد همچنین مسئولیت ناشي از هرگونه ادعاي جعل و مخدوش بودن یا نابرابري مدارك ارائه شده با
نسخ اصلي و انکار و تردید به دالیل با اسناد ارائه شده متوجه ابراز کننده مي باشد و کارشناس در خصوص موارد فوق خود را مبري از مسئولیت می داند .ملك مورد ارزيابي
عبارتست از  -1 :شش دانگ يك خانه به مساحت عرصه  424/6متر مربع ومساحت تقريبي اعیان  100متر مربع با قدمت بیش از  20سال در يك طبقه  -2يك فقره انشعاب
آب به قطر  1/2اینچ ويك فقره انشعاب برق سه فاز  25آمپر مشخصات ملك :اسکلت ساختمان سازه باربر در يك طبقه وسقف چوبي بوده ونما از سیمان سفید و پوشش کفها
از سيمان ودیوارها از گچ ورنگ آميزي شده مي باشد داراي يك خواب وآشپزخانه که پوشش کف از نرمه ماسه وسیمان ودیوار از سیمان سفید وجنس کابینت فلزي و دارای
تاسیسات آب و برق وكيفيت آن پایین و داراي حياط با نمای سیمان سفید وپوشش کف آسفالت مي باشد همچنین حدود اربعه واصالحات شهرداري ومسکن و شهرسازي
باتوجه به اینکه سندي از طرف طرفین ارائه نگردید قابل بررسي نبودند در حال حاضر خانه در دست مستاجر واز آن بعنوان انبار استفاده میکنند نتیجه کارشناسي  :بنا به مراتب
صدر التوصيف با توجه به مساحت و موقعیت مکاني وكيفيت بنا وکاربري موصوف وتوجه به جميع جهات وجوانب موثر در موضوع ارزش ملك مورد ثبت بدون در نظر
گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي ویا سایر نهادها و موسسات دولتي و خصوصي وبدون در نظر گرفتن مستحق الغير بودن در زمان حال وشرایط
فعلي  ،قیمت شش دانگ عرصه و اعیان مبلغ ( 17.000.000.000هفده میلیارد ) ریال برآورد مي گردد  -1 /فروش نقدي است  .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يك ماه مي باشد
-2 .کليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است -3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي
احكام مبلغ  %10مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي به شناسه واریز  992108000100019909987611100582به شماره شبای ir 220100004062012907685962
تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند  -4 .اجراي احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است  -5 .مزایده در روز سه شنبه ساعت  11مورخ  1401/02/20در محل
دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبين مجتمع قضایی شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید  -6 .در صورتیکه برنده تا يك ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالي
قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعيين کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان
شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .

هادی جهانگیری  -داورز شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري بندرعباس

طرح  :بیتا هوشنگی

سازمان اطالعات فرماندهی کل انتظامی کشور اعالم کرد
سرویس حوادث  //رئیس پلیس مهاجرت
و گذرنامه از شناسایی و انهدام شبکه 19
نفره جعل امهار دولتی و اسناد هویتی و
مسافرتی خبر داد.

ســازمان اطالعات فرماندهی کل انتظامی
کشور اعالم کرد با تالش مستمر ،هوشیاری
و اقدامات اطالعاتــی و عملیاتی مأموران
پلیس مهاجرت و گذرنامه این سازمان ،یکی

از بزرگ ترین و پیچیده ترین شــبکه های
حرفه ای جعل اســناد هویتی و مسافرتی و
امهار دولتی شناســایی و مورد ضربه قرار
گرفت.ســردار علی ذوالقدری رئیس پلیس
مهاجــرت و گذرنامه ســازمان اطالعات
انتظامی کشور در توضیح این مطلب عنوان
کرد :این شبکه  19نفره که متشکل از  4نفر
سرشــبکه و  15نفر سایر اعضای آن بودند

حوادث

شناسایی شبکه جعل امهار دولتی و اسناد هویتی و مسافرتی

و برخــی اتباع خارجی نیــز در آن حضور
داشــتند به صورت گســترده در بیش از 6
استان کشور فعالیت غیرقانونی خود را دنبال
می کردند با ترفندها و شگردهای خاص و
همچنین غصب عناوین دولتی و نظامی و ...
با همکاری برخی آژانس های مســافرتی
متخلف و همچنین درج آگهی در سایت های

در امتداد تاریکی

سرنوشت زنی با صورت سوخته!

با آن که چهار ســال از همسر بیمارم
مراقبت کردم اما اکنون فرزندانش سند
منزل را به نام خودشان ثبت کرده اند و
قصد دارند با کتک کاری مرا از خانه ام
بیرون کنند چرا که ...

زن  60ســاله در حالی که دادخواســت
شــکایت از فرزندان همسرش را روی
میز مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
قاســمآباد مشهد می گذاشــت ،درباره
سرگذشــت خود گفت :تیره روزی های
من از زمانی شــروع شد که به دلیل یک
ســهل انگاری آب جــوش کتری روی
ســروصورتم ریخت و دچار سوختگی
شدید شدم .آن زمان کودکی بیش نبودم و
نمی دانستم این حادثه هولناک سرنوشت
مرا تغییر می دهد چــرا که پدر و مادرم
اوضــاع مالــی خوبی نداشــتند و نمی
توانستند بیشــتر از حد معمول اقدامات
درمانی را انجــام بدهند اگرچه آن زمان
مانند االن علم پزشــکی و جراحی های
زیبایی پیشرفتی نداشت ولی من باز هم
مدتی را در بیمارســتان بستری شدم و
زمانی که به ســن ازدواج رسیدم کسی
از من خواســتگاری نمی کرد .خالصه
در خانه پدر و مــادرم زندگی می کردم
تا این که  16ســال قبل مردی که معلول
قطع نخاعی بود از من خواستگاری کرد و
مرا با همین قیافه پذیرفت« .غالم» مردی
آرام ،موقر و بسیار مهربان بود به طوری
که در کنار او احساس آرامش میکردم و
هیچ مشکلی در زندگی ام نداشتم .حاال
دیگر عالقه عجیبی به غــام پیدا کرده
بودم و همه امور شخصی او را نیز انجام
می دادم تا این که  11ســال بعد روزی با
چشمانی اشــک بار گفت :مجبورم تو را
طالق بدهم! از تعجب چشمانم گرد شده
بود ولی همسرم تصمیم داشت بقیه عمرش
را در آسایشگاه ســالمندان بگذراند .او
میگفت تــو برای من زحمــت زیادی

معروف ،اقدام به جــذب افراد و اخذ مبالغ
هنگفت از آنان و سپس ارائه مدارک جعلی
به آنان می نمودند.
وی افزود :اکثر اعضای این شــبکه گسترده
در سطح کشــور و رابطان آنها شناسایی و
دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاههای
آنــان مقادیر قابــل توجهــی امکانات و

تجهیزات فنــی ،امهار ،اســناد ،گذرنامه و
 ...کشــف و ضبط و تعداد دو واحد آژانس
گردشگری و یک واحد صنفی ساخت امهار
جعلی با هماهنگی قضائی پلمب شــد و در
ادامه ،تحقیقات از متهمان برای شناســایی
سایر عوامل ادامه دارد.
در ادامه سردار ذوالقدری با تاکید بر برخورد

یکشنبه  4اردیبهشت 1401

قاطع با مجرمان و متخلفان در فضای حقیقی
و مجازی ،از مردم درخواســت کرد چنانچه
اخبــار و اطالعاتی از اقدامــات متخلفانه
و مجرمانــه افراد یا برخی گــروه ها دارند
با شــماره  110پلیس تماس حاصل یا به
یگانهای سازمان اطالعات در سراسر کشور
مراجعه کنند.

 22رمضان 1443
سال بیست ویکم شماره 3864

حوادث جهان
آمریکا تجهیزات جنگی به «عیناالسد» ارسال کرد

رئیس پلیس فتا هرمزگان تاکید کرد

کشیده ای و به همین دلیل مهریه و دیگر
حق و حقوق مرا به طور کامل حتی بیشتر
از آن چه فکر می کردم پرداخت تا طالقم
بدهد .هرچه به او التماس کردم که خودم
تا روزی کــه توان دارم از او مراقبت می
کنم هیچ فایده ای نداشت .خالصه غالم
مرا طالق داد و من بــرای ادامه زندگی
منزلی را اجاره کردم .تا یک سال ازدواج
نکردم و مدام از همسر سابقم می خواستم
تا مرا به زندگی خودش بازگرداند ولی او
به خانه سالمندان رفت و پاسخم را نداد.
از سوی دیگر اطرافیانم همواره نگران من
بودند که در یک خانه مجردی و به تنهایی
زندگی می کــردم به همین دلیل هر روز
سعی میکردند خبری از من بگیرند  .این
گونه بود که دوباره به فکر ازدواج افتادم
و از طریق یکی از آشــنایان با خانواده
«صمد» آشنا شدم .او پیرمرد بیماری بود
که روزهای سختی را می گذراند .من هم
جهیزیــه ام را بار کامیون کردم و پس از
جاری شدن خطبه عقد به منزل او رفتم.
همسر صمد دو سال قبل فوت کرده بود و
او نیز گاهی هوشیاری خودش را از دست
می داد و نیاز به مراقبت کامل داشت .در
این شرایط در کنار همسرم ماندم و آن قدر
از او پرســتاری کردم تا به بهبودی کامل
رسید .بعد از این ماجرا روزی فرزندانش
او را به بهانه درمان از منزل خارج کردند
و بعد فهمیدم که همان زمان سند منزل را
به نام خودشــان انتقال داده اند .حاال نیز
هــر روز با توهین و تهدید و کتک کاری
قصد دارند مرا از آن خانه بیرون کنند تا
بتوانند ملک پدرشان را به فروش برسانند،
این درحالی است که همسرم مرا دوست
دارد و از رفتارهــای فرزندانش خجالت
می کشد .آن ها نه تنها مرا کتک می زنند
بلکه مدعی هستند من هیچ گونه لوازمی با
خودم به منزل آن ها نبرده ام و همه لوازم
منزل متعلق به مادر مرحوم شان است.

بهرغم هشــدار گروههای عراقی ،رسانهها خبر دادند که آمریکا تجهیزات
جنگی جدیدی به پایگاه هوایی «عین االسد» در غرب عراق ارسال کرده است.
یک منبع امنیتی عراقی ،خبر داد که آمریکا تجهیزات جنگی جدیدی به پایگاه
هوایی «عیناالسد» در استان االنبار (غرب عراق) ارسال کرده است.منبع مذکور
در گفتوگو با پایگاه «المعلومه» در این خصوص خبر داد که دو هواپیمای باری
آمریکا که با تجهیزات جنگی بارگیری شده بودند در سایه اعمال تدابیر امنیتی
شدید وارد پایگاه عین االسد شدند.این منبع در ادامه اضافه کرد که بهرغم اوضاع
نامساعد جوی در مناطق غربی عراق پرندههای نظامی آمریکا به صورت فشرده
در حال پرواز بر فراز عیناالسد بودهاند .طبق گفته این منبع ،به علت حمله به
کاروانهای حامل تجهیزات برای نظامیان آمریکا ،واشنگتن از هواپیماهای باری
برای انتقال تجهیزات به عیناالسد استفاده میکند.کاروانهای حامل تجهیزات
لجستیک برای نظامیان آمریکا از طریق مرز کویت وارد عراق میشوند و اقالم
موردنیــاز نظامیان آمریکایی را حمل میکننــد .آمریکاییها از بیم بمبهای
کنارجادهای ،شرکتهای حمل و نقل عراقی را برای انتقال این تجهیزات به کار
گرفتهاند .محل استقرار نظامیان آمریکایی و کاروانهای لجستیکی این کشور در
عراق و ســوریه در چند ماه گذشته هدف چندین حمله قرار گرفت .در همین
ارتباط ،ائتالف آمریکایی به تاریخ نوزدهم فروردین ماه جاری چند ساعت پس
از گزارش رســانهها درباره حمله به مواضع آمریکا در غرب عراق در حساب
کاربری خود در شــبکه توئیتر از حمله پهپادی به پایگاه هوایی عین االســد
خبر داد .با این حال ،ائتالف مدعی شــد که پدافند هوایی آمریکا توانسته این
پهپاد را سرنگون کند.بغداد و واشنگتن در  ۲۶ژوئیه گذشته ،به توافق رسیدند
که نیروهای رزمی ایاالت متحده با آغاز ســال جاری میالدی از عراق خارج
شوند و تنها تعدادی از نیروهای آمریکایی (که شمار آن مشخص نشده است)
برای مشاوره و آموزش نیروهای عراقی باقی بمانند.نیروهای آمریکایی در سال
 ۲۰۱۴به درخواست دولت عراق برای مبارزه با داعش که در آن زمان یک سوم
خاک این کشور را اشغال کرده بود ،وارد عراق شدند .آمریکا به این بهانه ۳۰۰۰
نیروی در قالب یک ائتالف بی نالمللی موســوم به ضد داعش که  ۲۵۰۰تن از
آنها ،آمریکایی بودند ،وارد این کشور کرد .پس از اعالم پیروزی بر داعش از
سوی بغداد ،مردم و دولت عراق بر ضرورت خروج نظامیان خارجی از کشور
تاکید کردند.با وجود انجام چندین دور مذاکره راهبردی میان بغداد و واشنگتن
برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق به دلیل پایان نبرد با داعش
و نیز تصویب طرح اخراج همه نظامیان خارجی از خاک عراق در پارلمان این
کشــور ،آمریکا هنوز با نقض این مصوبه در خاک عراق حضور دارد .هرچند
که مقامات مســئول عراقی از خروج نظامیان آمریکایی خبر دادهاند.مقامات
آمریکایی نیز اظهارات ضد و نقیضی در این خصوص مطرح کردهاند .در حالی
که برخی مقامات از گفتوگوی جدی با مقامات عراق برای خروج نیروهای
رزمی از عراق سخن گفتهاند مقامهای دیگری از جمله ژنرال «کنت مککنزی»
فرمانده سابق ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت متحده موسوم به «سنتکام» گفتهاند
واشنگتن شمار نیروهای خود در عراق را کاهش نخواهد داد .پارلمان عراق در
دی ماه ســال  ،۹۸در پی اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور سردار سپهبد حاج
«قاسم سلیمانی» فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران
و «ابومهدی المهندس» نائب رئیس شهید سازمان الحشد الشعبی عراق ،طرح
اخراج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور را تصویب کرد.

برخورد قاطع با شایعه سازان فضای مجازی

سرویس حوادث  //رئیس پلیس فتا استان هرمزگان
گفت :پلیس فتا با اجرای طرح عملیاتی برخورد علیه
شایعه ســازی در فضای مجازی « با عوامل تولید و یا
منتشرکنندگان اینگونه محتواها برابر قانون برخورد
می کند.

ســرگرد احســان بهمنی در جمع خبرنگاران ،در راستای
پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی در حوزه
فضای مجازی افــزود :اخیرا ً در فضای مجازی اخبار کذبی
در زمینه های مختلف منتشر می شود که این گونه اقدامات
موجب تشویش و نگرانی اذهان عمومی شده است.
وی تصریح کرد :یکی از آســیب های فضای مجازی برای

شــهروندان شایعهپراکنی و انتشار اخبار کذب در این محیط
اســت که منجر به تشــویش اذهان عمومــی و برهم زدن
امنیتروانی جامعه میشود.
این مسئول انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه بسیاری
از اخبــار و اطالعاتی که در فضای مجازی و شــبکههای
اجتماعی انتشــار مییابد واقعیت ندارد ،خاطرنشــان کرد:
مهمترین منبع دریافت اخبار و اطالعات صحیح و درســت
رسانه ملی و خبرگزاریهای رسمی است چرا که این رسانهها
با توجه به رســالت خود در اطالعرسانی قطع ًا دقیقترین و
درستترین اخبار و اطالعات را منتشر میکنند .رئیس پلیس
فتا اســتان هرمزگان به عموم شهروندان و مردم فهیم استان

توصیــه کرد :اگر خبر یا مطلبــی را در کانالها و گروههای
غیر رسمی مشــاهده کرده و در صورت جست و جو موفق
به یافتن آن در خبرگزاریها و رسانههای رسمی نشدند ،به
دنبال کشف منبع آن خبر باشند و تا آن را از منبع قابل اعتماد
دریافت نکردهاند نســبت به انتشار آن اقدام نکرده و یا ذهن
خود را با آن مطلب درگیر نکنند.
به گزارش ایسنا ؛ سرگرد بهمنی با بیان اینکه هرگونه انتشار
اکاذیب و شــایعات در فضای ســایبر جرم و پیگرد قانونی
دارد ،عنوان کرد :پلیس فتا با اجرای طرح عملیاتی برخورد
علیه شــایعه سازی در فضای مجازی « با عوامل تولید و یا
منتشرکنندگان اینگونه محتواها برابر قانون برخورد می کند.

کشف ۴دستگاه خودروی گران قیمت قاچاق در میناب

ســرویس حوادث  //دادستان عمومی و
انقالب مرکز استان هرمزگان از کشف ۴
دســتگاه خودروی گران قیمت قاچاق در
شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریــا ،علیرضا احمدی
منــش افزود :ایــن خودروها که به دســتور
دادســتان عمومــی و انقالب مینــاب مورد
شناســایی قرار گرفته و کشف شده شامل دو
دســتگاه تویوتا لندکروز ،یک دستگاه هیوندا
سوناتا و یک دســتگاه لکسوس ،در مجموع

قرار میگیرند کــه این موضوع نقش مهمی
در جهت رســیدگی ســریع و تخصصی به
پروندههای این حوزه ایفا می کند.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان
هرمزگان بر هماهنگــی و همافزایی هرچه
بیشــتر میان دســتگاههای متولی مقابله با
قاچاق کاال و ارز نیز تأکید و خاطرنشــان
کرد :با اتخاذ تمهیدات مناســب و تشریک
مساعی میان دســتگاه قضایی و ضابطین،
گریزگاههای قاچاقچیان مسدود خواهد شد.

به ارزش تقریبی بیــش از  ۱۰۷میلیارد ریال
هستند.
وی همچنین با اشــاره به منویات مقام معظم
رهبری و تأکیــدات رئیــس قوهقضاییه در
خصوص لزوم مقابله بی امان با پدیده شــوم
قاچاق ،اظهار کرد :پس از تشکیل مجتمع ویژه
رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز در استان
هرمزگان ،پروندههای ارجاع شده در خصوص
این جرایم در کوتاه ترین زمان ممکن ،توسط
قضات مجرب مورد رسیدگی و اجرای حکم

هشدارپلیسدربارهگواهینام ههایجعلی
ســرویس حوادث  //رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا نســبت به
استفاده از گواهینام ه های جعلی رانندگی و پیامدهای آن هشدار داد.

سرهنگ احمد کرمی اسد دراینباره گفت :اخیرا در فضای مــــجازی تبلیغات متعددی در
خصوص اخذ هزینه و صدور گواهینامه بدون طی فرآیندهای قانونی مشاهده شده که در آن
جاعلین براســاس اطالعات شناسنامهای افراد مبادرت به صدور گواهینامه جعلی میکنند.
با توجه به فرآیند سیســتمی و هــــوشمند صدور گواهینامه های رانندگی ،امکان ورود و
دسترسی افراد غیرمجاز به سامانههای این مرکز غیرممکن است و لذا هـرگونه تبلــیغ در
فضای مجازی مبنی بر امکـــان صدور گواهینامه با داشتن سابقه در سیستم پلیس راهور
غیرممکن است.

مج
مج
آگهی گربزاری مععمومیعادی معنمایندگانکا گرراستانرهمزگان

با احترام ؛ بدینوسیله به اطالع کلیه نمایندگان قانونی کارگر که دارای اعتبارنامه از اداره کل
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان میباشند  ،میرساند جلسه مجمع جلسه مجمع
عمومی عادی مجمع نمایندگان کارگر استان هرمزگان روز دوشنبه مورخ  1401/۰۳/09رأس
ساعت  ۰۹:۰۰صبح در محل اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان واقع در
بندرعباس -چهار راه رسالت برگزار می گردد  .لذا از کلیه نمایندگان محترم کارگر دعوت بعمل
می آید با همراه داشتن اعتبارنامه خود رأس ساعت مذکور بهم رسانند.

دستور کار جلسه :

-1ارائه گزارش هیأت مدیره و بازرسان
-2برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان
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هیأت مدیره و مجمع نمایندگان کارگر استان هرمزگان

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیــس راهور ناجا افزود :تعدادی از جاعالن پس از اخذ
بخشــی از هزینههای مربوطه از افراد و طعمــه های خود ،خطوط ارتباطی خود را قطع
و امکان دسترســی افراد را غیرممکن می ســازند و تعدادی نیز با اخذ مدارک هویتی و
شناسنامهای اشخاص مبادرت به صدور و جعل گواهینامه با مشخصات سایرین کرده که
این گواهینامهها در سامانههای پلیس راهور فاقد سابقه و اعتبار است.
کرمی اسد با تاکید بر اینکه دارندگان گواهینام ه های رانندگی باید در بازههای زمانی مختلف
نســبت به کنترل و بررسی سوابق تخلفاتی درج شده در سابقه گواهینامه خود اقدام کنند،
افزود :در صورت مشــاهده هرگونه سابقه تخلف رانندگی که خودشان مرتکب نشدهاند به
مرکز اجرائیات و مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور مراجعه و موضوع را پیگیری کنند.
بنابر اعالم سایت پلیس راهور ،وی در پایان گفت :استفاده از گواهینام ه های فاقد سابقه و
جعلی ضمن پیگیری قانونی و ارجاع مجرمین به مراجع ذی صالح قانونی به هنگام وقوع
حوادث رانندگی مستوجب تشدید مجازات خواهند شد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرچارک
شماره مناقصه 2001092365000001

نوب
ت اول

باستناد آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران مصوب هیئت محترم وزیران به شماره /63007ت
 23331و مورخ  ، 81/12/19شهرداری بندرچارک در اجرای موافقتنامه شماره  466665مورخه
 1400/05/02در نظر دارد جهت اجرای پروژه ایجاد  ،توسعه و اصالح شبکه معابر شهر بندر
چارک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند  .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز
یکشنبه مورخ  1401/02/04می باشد .

ردیف
1

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار
(به ریال)

ایجاد  ،توسعه
شبکه
و اصالح
10.000.000.000
معابرشهربندرچارک

محل اجرای پروژه
بندر چارک

مبلغتضمین
شرکت در مناقصه

رشته
راه  ،راه آهن و

500.000.000

باندفرودگاه

 .1شهرداری در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار است .

 .2مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از زمان انتشار تا ساعت  14:30روز یکشنبه مورخه
1401/02/11
 .3مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14:30روز  :شنبه مورخ 1401/02/24 :

 .4زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10:30 :روز یکشنبه مورخ 1401/02/25 :
اطالعات تكميلي در اسناد مناقصه ذكر گرديده و متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و
ارائه پاکت ( الف ) به آدرس :بندرچارک ـ خیابان ساحلی ـ شهـرداری بنـدرچارک ـ واحد ذیحسابی
مراجعـه یا با شماره تلفن  44280451و  0764-44280823تماس حاصل فرمایند .

شهرداری بندرچـارک

شناسه آگهی 1305381:

مج
آگهيدعوت مععمومیعادیهبطورفوقالعادهنوبتاول

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت
اول شرکت تعاونی مسکن کاشانه اعتماد کارکنان
سازمان منطقه آزاد قشم راس ساعت  ۱۰صبح روز
یک شنبه مورخ  1401/۰۲/18در محل دفتر شرکت
تعاونی واقع در قشم  ،بلوار ولی عصر ،کوچه احسان،
روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،مجتمع
مولوی طبقه  ،۴واحد  ۴۰۱برگزار می شود.
لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن
کارت شناسایی راس ساعت مقرر در محل مذکور
حضور به هم رسانید و یا وکیل /نماینده خود را کتبا
معرفی نمایید.
* ضمناً به اطالع می رساند که اعضاي متقاضي
اعطای نمایندگی ،می بایست به همراه نماینده خود
حداکثر تا تاریخ  1401/۰۲/14در محل دفتر شرکت
تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت،
برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
* دستور جلسه:
 تغییر آدرس محل شرکت تعاونی طبق ماده ۵اساسنامه شرکت تعاونی به آدرس ذیل:
قشم  ،بلوار ولی عصر ،کوچه احسان ،روبروی بانک
قرض الحسنه مهر ایران ،مجتمع مولوی طبقه ،۴
واحد ۴۰۱
تاریخ انتشار آگهی1401/02/04 :

هیأت مدیره

طرح  :بیتا هوشنگی

شرکت تعاونی مسکن کاشانه اعتماد قشم

گوشت ماهي و میگو  ،حاوي چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهي گوانگون است

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

شهرستان

دستور وزیر بهداشت برای استقرار بالگرد اورژانس
در غرب هرمزگان

یکشنبه  4اردیبهشت 1401
 22رمضان 1443
سال بیست ویکم شماره 3864
خبری

مرمت و بازسازی  ۲۷بادگیر در هرمزگان

سرویس شهرســتان  //مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی هرمزگان گفت :طی ســال گذشته  ۲۷بادگیر در
بافتهای تاریخی بندر کنگ و الفت مرمت و بازسازیشدهاند .به
گزارش خبرنگار دریا ؛ سهراب بناوند در جمع خبرنگاران ،افزود:
عملیات مرمت باهدف حفظ نمادهای محلی بااعتباری بالغبر ۱۰
میلیارد ریال انجامشده است.مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی هرمزگان خاطرنشان کرد :همچنین طی سال گذشته
مبلغ  ۲میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال برای کف سازی به متراژ ۲۳۰
مترمربع و جداره سازی به متراژ  ۴۵۰مترمربع معابر بافت تاریخی
بندر کنگ هزینه شده است.وی در پایان عنوان کرد :بنادر کنگ و
الفت به سبب دارا بودن سبک معماری خانههای بادگیری و بافت
قدیمی آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدهاند.

کیش میزبان مسابقات جهانی کبدی میشود

سرویس شهرســتان  //نایب رییس فدراسیون جهانی کبدی
در نشست با سرپرست شــرکت عمران ،آب و خدمات کیش از
برگزاری مسابقات جهانی کبدی در بهمن امسال به میزبانی جزیره
کیش خبرداد .عباس اورسجی نایب رییس فدراسیون جهانی کبدی
و سرپرســت کنفدراسیون کبدی آسیا در جلسه ای که با حضور
محسن نظر پور سرپرســت شرکت عمران ،آب و خدمات کیش
برگزار شد با اشاره به امکانات مطلوب جزیره کیش برای میزبانی
از رویدادهای بین المللی ورزشــی از برگزاری مسابقات جهانی
کبدی در بهمن امسال در جزیره کیش خبر داد.به گفته اورسجی
اجالس کنفدراسیون کبدی آسیا نیز در نیمه دوم اردیبهشت امسال
در ایــران و در جزیره کیش برگزار می شــود.وی افزود :در این
اجالس که با حضور روسای فدراسیون های قاره آسیا در کیش
برگزار می شود  ،رییس کنفدراسیون جهانی کبدی انتخاب خواهد
شد.بر اساس این گزارش میزبانی کیش از چندین اردوی تدارکاتی
و آمادگــی تیم ها ملی برای حضور موفق در رقابتهای جهانی و
آسیایی از دیگر محور گفتگو در این جلسه بود.همچنین محسن
نظر پور سرپرست شرکت عمران ،آب و خدمات در این جلسه با
تاکید بر اهمیت توجه جدی به ورزش کیش به عنوان یک ظرفیت
کم نظیر برای توسعه گردشگری گفت :جزیره کیش می تواند به
هاب گردشگری ورزشــی منطقه مبدل شود و به همین دلیل ما
توسعه زیر ســاخت ها و ارتقاء امکانات ورزشی را در اولویت
قرار داده و با جدیت پیگیری می کنیم.به گزارش ایسنا؛ نظر پور
با اعالم آمادگی برای میزبانی رقابت های جهانی کبدی در جزیره
کیش تصریح کرد :جزیره کیش در ماه های پایانی ســال گذشته
نیز چند رقابت ورزشی بین المللی را میزبانی کرد و رضایتمندی
روسای فدراسیون های جهانی از جمله فدراسیون جهانی پرورش
اندام از ســطح مســابقات کیش و امکانات فراهم شــده مبین
ظرفیت های ارزشمند کیش برای برگزاری رویدادهای بینالمللی
ورزشی است.

هرمزگان به عین اللهی وزیر بهداشت مبنی بر
استقرار بالگرد و شروع به کار اورژانس هوایی
غرب هرمزگان به مرکزیت شهرستان بستک و
کلنگزنی ساختمان و آشیان ه اورژانس هوایی
سرویس شهرستان  //وزیر بهداشت به هرمزگان مستقر شود.
در سال گذشته با موافقت وزیر وقت بهداشت
رییس ســازمان اورژانس کشور دستور بدنبــال نامــه احمدجبــاری نماینده غرب توســط رئیس و اعضای کمیســیون عمران

داد تا بالگرد اورژانــس هوایی در غرب

رفع تصرف  ۴۷هزار متر مربع از اراضی دولتی و ملی
در قشم

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان//
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان
از رفع تصرف  ۴۷هزار و پانصد و پانزده
مترمربع از اراضی دولتی و ملی در جزیره
قشم خبر داد.

به گــزارش خبرنــگار دریــا ،رئیس کل
دادگستری اســتان هرمزگان از رفع تصرف
 ۳قطعه از اراضــی دولتی و ملی در خارج
از محدوده طرح هادی روستاهای پی پشت
و کووه ای جزیره قشم به مساحت مجموع ًا
 ۴۷هزار و پانصد و پانزده مترمربع خبر داد.

مجتبی قهرمانی ارزش تقریبی اراضی اعاده
شده را در مجموع یکهزار و بیست میلیارد
و ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال عنوان
کرد و افزود :این رفع تصرفات به دســتور
دادســتان عمومی و انقالب جزیره قشم و
توسط یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی
و اجرائیات منطقه آزاد و با همکاری مأموران
کالنتری شــهر درگهان و یگان امداد نیروی
انتظامی به مرحله اجرا درآمده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :درباره ساخت و
سازها و تصرفات غیر مجاز در جزیره قشم،

تدابیر الزم اندیشــیده شده است و بررسی
نحوه واگذاری ها در دســتور کار دستگاه
قضایی و شــورای حفظ حقوق بیت المال
در اراضی ملی و منابع طبیعی اســتان قرار
دارد .رئیس کل دادگستری استان هرمزگان
همچنین از تشکیل کارگروههایی تخصصی
در شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی
ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به منظور
مقابله منسجم و هدفمند با تصرفات ،تغییر
کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز خبر
داد.

بخشدار لیردف :

روستاهای منطقه کوهستان لیردف مشکل آب دارند

سرویس شهرستان  //بخشدار لیردف جاسک گفت :روستاهای
منطقه کوهستان این بخش در تابستانها به واسطه کمی بارش
باران و درپی آن افت آب چشمهها با مشکل آب مواجهاند.

حسنعلی میرزایی اظهار داشــت :بخش یاد شده شامل  ۱۸روستا
میشــود و چاره کار احداث خط انتقال است.وی ادامه داد :اهالی
این روســتاها هم از تجمیع شدن در یک مکان استقبال نمی کنند و
معیشت شــان از راه دامداری و اندکی هم کشاورزی تأمین میشود

که خود مصرف میکنند.وی اضافه کرد :فاصله نزدیکترین روستای
منطقه کوهستانی به مرکز بخش  ۶۰کیلومتر و دورترین روستا حدود
 ۹۰کیلومتر است.بخشدار لیردف جاسک گفت :آب شهر لیردف هم
از  ۲حلقه چاه در نزدیکی روستای سدیج تأمین میشود.به گزارش
ایرنا  ،بخش لیردف شهرســتان جاسک در فاصله  ۱۱۷کیلومتری
شرق جاســک و در  ۴۳۴کیلومتری شرق بندرعباس و در منطقه
مکران و در راه اصلی بندرعباس چابهار واقع شده است.

برگزاری محفل های خانگی انس با قرآن در سیریک

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان//
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی
سیریک از برگزاری محفل های خانگی
انس با قرآن در این شهرستان خبر داد.

به گــزارش خبرنــگار دریــا  ،مصطفی
کریمــیزاده در ایــن خصــوص گفت :
محفلهــای خانگی انس با قــرآن کریم
به مناســبت ماه مبارک رمضان با حضور
حجت االسالم و المسلمین حسن ساالری

امام جمعه  ،مدیران دســتگاههای اجرایی و
جمعی از مردم با تالوت قاری کشوری عماد
ناصری برگزار شــد.وی افزود  :قرآن کتابی
برای تمام اعصار و قرون اســت و در تمام
زمینه های زندگی بشــری اعم از فرهنگ،
اجتماع ،تربیت ،معنویــات و  ...راهکار و
برنامه مــدون دارد که عنایت به آیات الهی
می تواند ما را در راه سعادت رهنمون سازد.
کریمــی زاده با بیان اینکــه محفل نورانی

انس با قــرآن فضای جامعــه را نورانی و
روحانی خواهد کرد ،ابراز داشت :برگزاری
این محافل مــی تواند آثار معنوی کالم نور
و ترویــج فرهنگ قرآنی را به خصوص در
بین نسل جوان به دنبال داشته باشد.رئیس
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیریک عنوان
کرد  :هدف از برگزاری محافل و جلســات
خانگی با محوریت فرهنگ و معارف قرآنی
درجهت تحقق تاکیدات و رهنمودهای مقام
معظم رهبری (مد ظله العالی ) و نیروسازی
و کادرسازی قرآنی در بستر خانواده است.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000097647شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره .140140390000189628
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد -
اجرايي فرمان امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
قوه قضائیه
کننده
امضاء
تصدي
به
دادگاه
است
نظر
تحت
140140920000097647
کالسه
گردشکار :بتاريخ سی ام فروردین ماه يکهزارو چهارصد پرونده
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
ذيل تشکيل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)در استان مکاتبه ای به شماره /181/21831ن -مورخه
 1400/01/29گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی
گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  113به مساحت  401/77متر مربع که حسب پاسخ شماره
 1401/23مورخ  1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار
و سودجو میباشد با عنایت جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف
در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و
یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی
قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق
مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را
مستمرا به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه
وفق ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000097759شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره .140140390000190439
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد -
اجرايي فرمان امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
قوه قضائیه
کننده
امضاء
تصدي
به
دادگاه
است
نظر
تحت
140140920000097759
کالسه
گردشکار :بتاريخ سی ام فروردین ماه يکهزارو چهارصد پرونده
جم
گس
داد تری هور ی اسالمی اریان
ذيل تشکيل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)در استان مکاتبه ای به شماره /181/21812ن -مورخه
 1400/01/29گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی
گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  115به مساحت  264متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/25
مورخ  1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو
میباشد با عنایت جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،
الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی
محافظت نموده و مانع تضييع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار
سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات
و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا
به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق
ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

مجلس ،ریاست محترم امداد هوایی کشور و
مدیر هلی کوپتری ایران ،حاال وزیر بهداشت
در دســتوری به رییس ســازمان اورژانس،
دســتور داده تا بالگرد امداد هوایی در غرب
هرمزگان مستقر شود.
احمد جباری نماینده غرب هرمزگان و دییر

کمیســیون عمران مجلس با اشاره به اینکه
همت بلنــد خیّر ارجمند و نیت صادقانهی
با ّ
توســعه متوازن مجموعهی وزارت بهداشت
اکنون ایــن اورژانس آمادهی بهــره برداری
میباشــد و لذا از وزیر بهداشــت خواستار
استقرار بالگرد و شروع به کار اورژانس هوایی

غرب هرمزگان هســتیم.به گزارش فارس ؛
وی افزود :دکتر عین اللهی وزیر بهداشت در
پاسخ به نام ه و درخواست صورت گرفته ،به
دکتر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور
دستور داد که اقدام الزم جهت استقرار بالگرد
به اورژانس هوایی غرب هرمزگان انجام شود.

رییس اداره اموزش و پرورش کیش :

87درصد والدین برای بازگشایی مدارس همکاری کردند

سرویس شهرستان  //رییس اداره آموزش
و پرورش جزیره کیش گفت :با همکاری
والدین هم اکنون  ۸۷درصد دانش آموزان
این جزیره در مدارس حاضر شدند.

پرویز حیدری راد اظهار داشت :هم اکنون سه
هفته از ازسرگیری آموزش حضوری مدارس
ســپری می شــود که در این مدت حضور
دانشآمــوزان از  ۴۵درصد بــه  ۸۷درصد
رسیده است.
وی اضافــه کــرد :در این بین ســه درصد
از دانشآمــوزان بــا عذر موجــه از جمله
ابتــای خود یا والدین به ویــروس کرونا و
یــا بیماریهای زمینه ای غایب هســتند که
آنان می توانند به منظور اســتفاده از فرصت
آموزشی ،آموزشهای الزم را از طریق شبکه
شاد و شبکه هفت سیمای جمهوری اسالمی
دنبال کنند.

رییــس اداره آموزش و پرورش کیش افزود:
تصمیــم گیری در خصــوص دانش آموزان
غایب با عذر غیر موجه نیــز بر مبنای ماده
 ۷۴قانــون مقررات انضباطی مدارس خواهد
بود امــا به منظور جلوگیــری از محرومیت
تحصیلی ،آنان نیز می توانند از بســتر شاد و
شبکه آموزش دروس خود را پیگیری کنند.
وی یادآور شــد :حفظ سالمت دانش آموزان
مهمترین اولویت این اداره در مدارس است و
در این راستا با همکاری شرکت عمران آب و
خدمات کیش سیستم های سرمایشی مدارس
بهبود پیدا کرده و سیستم تهویه نیز کالس ها نیز
در حال نصب و راه اندازی است.
حیــدری راد افــزود :همچنین بــه منظور
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ،کارشناس
بهداشت آموزش و پرورش روزانه اطالعات
دانش آموزانی که خود و یا بستگان درجه یک

آنان مبتال به ویروس کرونا هستند را از مرکز
توسعه سالمت دریافت و جهت جلوگیری از
حضور آنان در مدارس جلوگیری می شود.
 ۱۴فروردین همزمان با سراسر کشور مدارس
کیــش مجددا بازگشــایی و تحصیل در آنها
حضوری شــد و هم اکنون  ۸۵درصد در رده
ســنی  ۱۲تا  ۱۸سال و  ۳۰درصد پنج تا ۱۲
سال واکسن مورد نیاز خود را دریافت کردهاند.
این جزیره دارای  ۵۱مدرسه شامل  ۲۳مدرسه
دولتی و  ۱۸مدرسه خصوصی با  ۳۷۹کالس
درس ( ۲۷۵کالس مــدارس دولتی و ۱۰۴
کالس مدارس خصوصی) است.
به گزارش ایرنا ؛ در ایــن مدارس  ۹هزار و
 ۷۷۵دانش آموز مشــغول تحصیل بوده که
هشــت هزار و  ۳۶۰نفر در مدارس دولتی و
یک هــزار و  ۴۱۵نفر در مدارس خصوصی
مشغول علم آموزی هستند.

امضای تفاهم نامه شهرداری میناب و بسیج حقوقدانان هرمزگان

سرویس شهرستان  //مسوول ســازمان بسیج حقوقدانان
هرمزگان گفت:تفاهم نامه مشترک همکاری بین این سازمان
بسیج حقوقدانان و شهرداری میناب در همه زمینه ها امضا شد.

ت رسانی و
محمد ترابی افزود  :در راســتای گسترش نهضت خدم 
جهاد تبیین به ویژه آگاهسازی مسائل حقوقی به اقشار مختلف مردم
و همافزایی جهت اجرای برنامههای مشترک فرهنگی و اجتماعی و
ارائه خدمات و مشاوره های حقوقی با هدف کاهش جمعیت کیفری
و توجه به حقوق عامه این تفاهم نامه امضا شده است.
وی  ،به کارگیری حقوقدانان بســیجی و انقالبــی در عرصههای
ت از
تخصصی و پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی در محال 
دیگرمفاد تفاهمنامه مشترک همکاری بین سازمان بسیج حقوقدانان
استان هرمزگان و شهرداری شهر میناب است.
مسوول ســازمان بسیج حقوقدانان اســتان هرمزگان،هدف از این
تفاهمنامه شناسایی و معرفی حقوقدانان بسیجی و انقالبی پای کار

جهت امورات داوری ،میانجیگری ،مشاوران حقوقی وسایرامور مورد
نیاز برای کاهش آسیب های اجتماعی کاهش پروندههای حقوقی و
قضایی از طریق ایجاد نهضت آگاهســازی حقوقی در سطح اقشار
مختلف و در راســتای گره گشایی از مشکالت حقوقی شهروندان
عنوان کرد.شهردار میناب گفت  :کار بسیجی خدمت بی منت است
و خدمت بی منت در جهت گره گشایی از مشکالت زندگی مردم و
ساختن جامعه الگو کاری است .حبیباهلل سهرابی :شهرداری در همه
زمینه ها و بخش هایی که نیاز به نقش آفرینی حقوقدانان بسیجی
باشد از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
به گــزارش ایرنا ؛ وی از اعالم آمادگی با بســیج حقوقدانان برای
همکاری در جهت آموزش حقوق شهروندی در محالت  ،فضا سازی
فرهنگی متناسب با مسائل حقوقی و آگاهسازی از قوانین ،مشاوره
حقوقی و دفاع از حقوق شهروندی و شهروندان با استفاده از ظرفیت
و کالی انقالبی و مجرب خبر داد.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000097490شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000188065
شاكي :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد اسالمبولي  -کوچه  17--ستاد اجرایی فرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد
اتهام :شکایت برخالف واقع در دعاوي اصل  44قانون اساسي
قوه قضائیه
گردشکار :بتاریخ سی ام فروردین ماه یکهزار و چهارصد پرونده کالسه  140140920000097490تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181 /21838ن -مورخه
 1400/01/29گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده
دادگاه با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به
صدور تصمیم مینماید .
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  111به مساحت  308/59متر مربع که حسب پاسخ شماره1401/21
مورخ 1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با
عنایت جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک
مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع
تضييع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در
ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقي رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000097692شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره .140140390000190327
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد  -اجرايي
فرمان امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
قوه قضائیه
گردشــکار :بتاريخ سی ام فروردین ماه يکهزارو چهارصد پرونده کالسه  140140920000097692تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
ذيل تشکيل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)در استان مکاتبه ای به شماره /181/21816ن -مورخه
 1400/01/29گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  114به مساحت  448/36متر مربع که حسب پاسخ شماره
 1401/24مورخ  1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار
و سودجو میباشد با عنایت جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف
در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و
یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی
قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق
مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را
مستمرا به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه
وفق ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

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

در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش
اطراف محل را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۵۳:۰۴
۰۶:۱۳:۲۹
۱۲:۴۳:۱۹
۱۹:۱۳:۳۱
۱۹:۳۰:۳۹

اهواز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۱۴:۱۸
۰۶:۳۸:۵۶
۱۳:۱۳:۴۵
۱۹:۴۹:۰۲
۲۰:۰۶:۵۷

بوشهر
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۱۱:۰۴
۰۶:۳۳:۰۹
۱۳:۰۵:۰۲
۱۹:۳۷:۲۰
۱۹:۵۴:۴۷

زاهدان
اذان صبح ۰۴:۲۹:۵۰
طلوع آفتاب ۰۵:۵۲:۲۷
اذان ظهر ۱۲:۲۴:۵۷
غروب آفتاب ۱۸:۵۷:۵۳
اذان مغرب ۱۹:۱۵:۲۶

مقاهل

شیراز

اذان صبح ۰۵:۰۲:۴۲
طلوع آفتاب ۰۶:۲۵:۲۹
اذان ظهر ۱۲:۵۸:۱۱
غروب آفتاب ۱۹:۳۱:۲۰
اذان مغرب ۱۹:۴۸:۵۵

می کنند.ماه رمضان در شــهر جناح ،ماه خیر و
خیرات است و از گذشته خانواده ها تالش داشتند
به شیوه های متعدد در ماه رمضان در حد توانایی
خود کمک کنند .سفره صائم همواره در زمان افطار
در مساجد پهن بود .سفره صائم ،سفره روزه دار
بود و از خانههای اطراف برای مســجد آن محله
انواع خوراکی برده می شــد .در هر خانه ای هر
نوع خوراکی که برای افطار و شام پخته میشد،
مقداری از آن را به مســجد می بردند و یکی از
افــراد خانواده خوراکی مورد نظر را به مســجد
برده و خودش هم در مســجد افطار نموده و نماز
جماعــت را می خواند و ظرف خوراک را به منزل
بر می گرداند.

نگاهی به امور خیریه در شهر
جناح در ماه مبارک رمضان
این مباحث نیاز به مشــاهدات میدانی و انجام
مصاحبــه های متعدد با مردم شــهر جناح و به
دکترمحمد حسن نیا  /دریا
ویژه افراد مســن و کهنسال این شهر می باشد.
M.hassannia1354 @ gmail.com
امور خیریه در شهر جناح از قدیم االیام تا کنون
تاریخ اجتماعی شهر جناح دارای مسائل ناگفته و همواره جاری بوده اســت .خیرین شهر جناح به
نانوشته زیادی است که مکتوب نمودن بسیاری از شکل های متعدد به مردم نیازمند این شهر کمک

کرمان

در مســجد محالت جناح افرادی که مسافر بوده و از
جناح عبور نمــوده و یا کارگرانی که اهل جناح نبوده
در جناح ماه رمضــان کار بنایی می کردند نیز حاضر
می شــدند و افطاری می خوردند .یکــی از دالیلی
که خوراک به مســاجد برده می شد نیز همین بود که
افــراد فقیر و کارگران افطار نمایند .معموال خانواده ها
به گونهای برنامه ریزی می کردند که در زمان مناسب
افطاری و سر سفره افطار خوراک در مساجد آمده باشد
و ایــن امور خیریه را انجام می دادند تا در ماه رمضان
ثواب ببرند .هر چه تعداد منازل یک محله بیشتر بود،
سفره مساجد آن محله تنقالت خوراکی بیشتری داشت.
معموال مساجد وسط شهر نظیر مسجد مارکه و مسجد
کاظم و مسجد جامع ســفرههای بزرگتری داشتند و
مساجد محالت کوچک هم به نسبت خود سفره صائم
داشتند .این نوشتار که با حمایت های فرهنگی شورای
اســامی شهر جناح و شــهردار فرهنگ دوست و پر
تالش این شــهر جناب آقای مهندس محمد جاللی به
رشته تحریر در می آید ،در نظر دارد دارد به امور خیریه
در ماه رمضان در شــهر جناح بپردازد و نشان دهد که
این رســم خوب خیر و خیرات در ماه مبارک رمضان
در شهر جناح از گذشته تا کنون ادامه دارد.سفره صائم
در بیشتر مساجد ایران و جنوب ایران و از جمله شهر
جناح از گذشته تا کنون بر پا می باشد .در شهر جناح
به تدریج تغییراتی در ســفره صائم به وجود آمده و در
بســتر زمان مواد خوراکی جدید به آن اضافه گردید و
خیرینی بودند که مواد خوراکی را در حجم بیشــتری
به مســاجد میآوردند و بدین صورت خیر و خیرات
انجام می دادند .اعتقاد مردان و زنان جناحی طبق آموزه
های دینی همانند تمام مســلمانان جهان این است که
ماه رمضان ،ماه خداســت و اگر هر کار خیری اعم از
خوراک دادن روزه داران و غیره انجام گیرد ،ثواب آن
به آن ها بر می گردد .زنان جناحی نیز تالش داشتند در
ماه رمضان در فصول گرم و سرد سال غذاهای بیشتری
برای فقرا طبخ کنند و از این کار خود خیر ببرند .بسیاری
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از موارد هریســه به صورت یک دیگ کامل درست
میکنند و به چند مسجد میبرند .در حال حاضر وقتی
خانواده ها موارد خوراکی را به مسجد محله میبرند ،در
ظروف یکبار مصرف و پوشیده می برند و تمام مسایل
بهداشتی را رعات نموده تا غذای گرم با کیفیت تحویل
مساجد داده شــود و فردی که از خانواده خوراک را
به مســجد می برد ،خودش به منزل برای افطاری بر
می گردد .چون دیگر نمی خواهد ظروف استفاده شده
را به خانه بر گرداند و بیشــتر از ظروف یکبار مصرف
استفاده میگردد .کار بزرگ دیگری که خیرین جناحی
و خیرینــی که اقوامی در جناح دارند ،انجام می دهند،
این است که چند روز پیش از آغاز ماه مبارک رمضان،
بسیاری از شیرینیها و مواد خوراکی نظیر ژله ،کاسترد،
شیر ،کرم کارامل ،چای و غیره را به صورت بسته بندی
شده و مرتب در اختیار خانواده فقرا و اقوام کم بضاعت
خود قرار داده تا سفره آن ها نیز در ماه رمضان پر بار
باشــد .برخی از خیرین نیز پول نقد در رمضان به فقرا
میدهند .اقالمی نظیر گوشــت قرمز ،مرغ ،برنج ،شکر
و غیره نیز به افراد نیازمنــد از طرف خیرین داده می
شود .برخی از خیرین که توان مالی کمتری دارند ،تالش
دارند به اقوام نزدیک و فقیر خود کمک نمایند .عالوه
بر خوراک هایی که پیش از ماه رمضان برای استفاده در
ماه رمضان به افراد نیازمند داده می شود ،در طول ماه
رمضان هم خوراک های پخته شــده و به ویژه هریسه
توسط خیرین در بین افراد و خانواده های فقیر پخش
می گردد .به همین دلیل نیز ســفره فقیر و غنی در ماه
رمضان رنگین بوده و افراد نیازمند کمتر احساس کمبود
خوراکی در ماه رمضان می نمایند .این سنت حسنه از
قدیم االیام تا کنون در شهر جناح ادامه دارد.نگارنده در
ماه مبارک رمضان های متعددی در شهر جناح بوده و از
نزدیک بیشتر امور خیریه و خیر و خیرات مردم و افراد
توانمند را به عینه دیده است .برخی از مردم جناح که
اقوامی در کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس
دارند ،در ماه رمضان بــرای آن ها پول نقد و یا اقالم
خوراکی فرستاده می شــود .در گذشته این گونه بود
که همســایگان هر نوع شیرینی و خوراکی که درست
می کردند ،تحت عنوان نیت خیر یا تنوع سفرهها برای
همدیگر می بردند و به همین دلیل نیز بیشتر سفره ها
رنگارنگ است .کودکان هر خانه یک ساعت مانده به
افطار همراه با سینی پر از ظرف های کوچک شیرینی
هایی نظیر کاســترد ،نشاسته و هریسه و غیره به خانه
های همسایه رفته و شرینی تحویل میدادند و در زمان
تحول دادن نیز گاهی شــیرینی متفاوت از آن شیرینی
که در خانه درست می کردند ،دریافت میکردند .میزان
شکر موجود در شیرینی ها نیز توسط همین کودکانی که
هنور به سن روزه گرفتن نرسیده بودند ،تست میشد.
عصرهای رمضان در هر کوی و بزرن شهر جناح ولوله
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و رفت و آمد کودکان ســینی به دســت دیده می شد.
در منازلی که فرزند نداشــتند ،زنان خانوار به پخش
شیرینی مشغول گردیده و همه مردم این کارها را خیر
و خیرات قلمداد می کردند .در جناح قدیم معموال اقوام
نزدیک خانه هایشان در کنار همدیگر بود و این ترکیب
شهرنشینی در حال حاضر نیز در جناح دیده می شود.
بنابراین پخش شــیرینی بین اقوام نزدیک از گذشته تا
کنون ادامه دارد .هر چنــد در حال حاضر با توجه به
تغییراتی در ترکیب جمعیتی شــهر جناح و غیره دیگر
همانند سابق کودکان کمتر مبادرت به بردن شیرینی به
خانه اقوام می نمایند ،اما هنوز هم این کار در برخی از
محالت جناح و بیشــتر نقاط جنوب ایران ادامه دارد.
بردن خوراک به خانه فقرا و به ویژه افراد کهنسالی که
فرزند ندارند نیز در رمضان از گذشته تا کنون ادامه دارد.
در عصر روز بیست و هفتم رمضان خیر و خیرات مردم
جناح در زمینه پخش شیرینی ،دادن نان و غیره همانند
بیشتر مناطق بستک بیشتر میگردید .خیرین جناحی با
توجــه به توان مالی همواره به افراد کم بضاعت کمک
کرده و می کنند .افراد کم بضاعت در شهر جناح برای
بیشــتر تجار و خیرین این شهر شناخته شده هستند و
خیرین تالش دارند تا هر ساله به شیوه های متعدد به
آن ها کمک نمایند .بسیاری از خیرین شیرینی ،شیر و
آبمیوه بعد از نماز تراویح در مساجد پخش می کنند و
نمازگراران بعد از خواندن نماز تراویح توســط اقالمی
که خیرین جناحی در مسجد می آورند ،مورد پذیرایی
قرار می گیرند.در گذشته در برخی از منازل خیرین و
تجار مجالس قرآن خوانی از نماز عشاء تا سحر بر پا
بود و خیرین و تجار از حضار پذیرایی می کردند و در
حال حاضر نیز چنین مجالسی وجود دارد .مردم جناح
مــاه رمضان را ماه خیرات و برکات قلمداد می کنند و
ارزش زیادی برای انجــام امور خیریه به ویژه در ماه
رمضان قائلند .سفره های افطار در حال حاضر نیز در
بسیاری از مساجد شهر جناح بر قرار است .امور خیریه
نیز تداوم دارد .در بسیاری از موارد خیرین جناحی و
برخــی خیرین غیر جناحی که به اقوام خود در جناح
کمک می کنند ،تالش دارند با شناخت نیازمندی های
فقرا ،اقالم خوراکی مورد نیاز آن ها را تامین نمایند .در
پایان ماه رمضان نیــز برخی از فقرا فطریه به صورت
نقــدی و خوراکی نظیر گندم و برنج جمع می کنند .در
یک جمع بندی کلی مــی توان عنوان نمود که پس از
تمام شدن ماه مبارک رمضان در روز عید فطر فقیر و
غنی در شهر جناح خوشحال و شاد بوده و پروردگار
خود را بابت نعمات و برکات ماه رمضان مورد ستایش
قرار می دهند .در نوشــتار آتی تــاش می گردد به
جنبههای دیگری از ماه مبارک رمضان در شهر جناح و
همکاری و همیاری که در این ماه در شهر جناح ایجاد
می گردد ،پرداخته شود.

7
یکشنبه  4اردیبهشت 1401
 22رمضان 1443
سال بیست ویکم شماره 3864
طالعبینی
فروردین :

شما امروز موجی از هیجان را درون خود حس میکنید،
اما مسئولیتهای قبلی تان مانع از این میشود که دست
به عمل بزنید .حتی در برابر فشــارهای سخت برعهده
گرفتن مسئولیتهایتان ،دوری گزیدن از خیال پردازی کمکتان میکند که
زودتر از موقع کارها را انجام دهید .اما مشکالتی هم هست که نمیتوانید
تغییرشان دهید ،پس سرنوشت خود را قبول کرده و مشغول شوید .نگران
نباشید؛ تفریح و سرگرمیهم بعد از کار به سراغتان میآید.
اردیبهشت :

امروز آرام گرفتن تبدیل به چالش شــده اســت ،چراکه
عطارد در نشــانه شما با بهرام نگران در یک دام گرفتاره
شده اند .به جز اینکه شما در طول روز به تمام افکارتان
با دقت گوش فرا میدهید ،ممکن است از برخوردهای زبانی افراد دیگر
خشــمگین شــوید ،چراکه فکر میکنید مورد تهدید قرار گرفته اید .به
هرجهت اکنون صحبتهایی که بــدون فکر قبلی به زبان میآیند مفید
نخواهند بود .برای کسب کردن دیدگاههای متفاوت به جای صحبت کردن
سعی کنید بیشتر گوش دهید.
خرداد :

سیاره بخت شــما یعنی عطارد امروز شما را به دردسر
میاندازد ،بخصوص اگر فکر کنید بیشــتر از افراد دیگر
میدانید .شما به اندازه کافی باهوش هستید ،اما اگر بخواهید به طور دائم
و به طرز طعنه آمیزی هوشتان را به نمایش بگذراید ،کار خیلی نامناسبی
انجام داده اید .افراد دیگر مطمئنا از سلطه جویی و پرخاشگری زبانی و
بی رحمانه شما خسته میشوند .آنها همین که از صحبتهای تند و تیز
شما ناراحت شــوند ،به راحتی میتوانند با ترک کردن محل به گفتگو
خاتمه دهند .راه حل خیلی ساده است؛ اگر نمیخواهید
تنها باشید باید با دیگران به مهربانی رفتار کنید.
تیر :

اگر تنها کسی باشید که مسئولیتهای افراد دیگر را بهشان
یادآوری میکنید اعصابتان به هم میریزد!! شــما امروز میخواهید به
اندازه هر فرد دیگری تفریح و سرگرمیداشــته باشید ،بنابراین دوست
ندارید در موضع قدرت واقع شوید .اگرچه وسوسه شده بودید که قاطعانه
دســت به عمل بزنید ،اما احتماال رنجش و ناراحتی تان را بروز نداده و
همانطوری که ازتان انتظار میرفت رفتار میکنید .دلسرد نشوید؛ شما بعدا
در طول هفته برای تفریح کردن هم وقت خواهید داشت.
مرداد :

باوجود اینکه میدانید هر فکری که در سرتان دارید را باید
همین االن اجرا کنید ،درباره یک مسئولیتی که نمیتوانید
حفظش کنید با احتیاط عمل میکنید .اعتماد به نفس شــما با واقع بینی
همراه شده است و همین بهتان اجازه نمیدهد خیلی خیال پردازی کنید!
اما خیلی هم جدی نشــوید ،وگرنه فرصت خیلی خوبی که همین االن
جلوی رویتان قرار دارد را از دســت میدهید! یادتان باشد برای اینکه
بتوانید به اهداف عالی خود برســید باید فراتر از آسایش و راحتی خود
قدم بردارید.
شهریور :

امروز ثابت قدم بودن برای شما چندان راحت نیست ،برای
اینکه فکرتان بی قرار شده و برای رسیدن به رضایت به
دوردستها پرواز میکند .اما احتماال اهدافتان فراتر از دسترس شما باقی
میمانند .وقتی که به مقصد نزدیک میشوید ،عمدا آنرا به جای دیگر و
حتی دورتر منتقل میکنید .این استراتژی برای اندازه گیری کردن میزان
سازندگی شما نیست .بلکه تنها راه ساده ای است که بهتان انگیزه میدهد
تا محدودههای جدید بیشتری را تحت پوشش قرار دهید.
مهر :

شما احساس میکنید که در محل کار باید بر مقاومت افراد
دیگر چیره شوید .شما آماده هستید که برای عضو شدن
در تیــم هر کاری را انجام دهید ،اما ظاهرا یک نفر بدون
هیچ دلیل واضحی با شــما مخالفت میکند .به جای تالش برای ایجاد
کردن ارتباط عاطفی ،ســعی کنید فقط کمیتغییر جهت بدهید .اگر فرد
مذبور کناره گیری شــما را ببیند ،خودش فضایی را برای صحبت کردن
با شما فراهم میکند.
آبان :

شما امروز برای دست یابی به جواب حاضر نیستید خیلی
به خودتان زحمت بدهید ،اما شاید مجبور باشید هرچیز
بیاهمیت تری از جواب «مثبت» را قبول کنید .اگرچه شما
امید دارید که به جوابی قطعی برسید ،اما هنوز خاکستریهای زیادی بین
رنگ ســفید و سیاه وجود دارد! فراموش نکنید دست یابی به نتیجه ای
روشــن و واضح به حدی که بتوانید برنامه ریزیهای دیگری هم داشته
باشید ،چند روزی طول میکشد .برای رسیدن به موفقیت عجله نکنید؛
درغیر این صورت امکان دارد در مسیر نادرستی قرار گرفته و بیش تر از
وقتی که الزم دارید را تلف کنید.
آذر :

امروز دانســتن اینکه دقیقا چه میخواهید برای شــما
چالش برانگیز شــده است! ابتدا هر چیزی خوب به نظر
میرسد ،اما بعد میفهمید که تصور نادرستی داشته اید و
استداللهایتان نیز نادرست به نظرمیآیند .حتی اشتباهات افراد دیگر نیز
میتواند شما را به دردسر بیندازد .به جای بدتر کردن اوضاع ،همان کاری
را بکنید که وقتی شکست میخورید باید انجام دهید :توقف!! تاموقعی که
شرایط خود را دوباره به دست نیاورده اید هیچ قدمیبرندارید.
دی :

شما دلتان میخواهد همه چیز کند تر پیش برود ،و قبل از شروع کردن
یک کار جدید کار دیگر را تمام کنید .متاســفانه شرایط
جدید شاید انقدر موافق نباشد و شاید مجبور شوید قبل از
به دست آوردن آمادگی الزم پروژه بعدی را شروع کنید.
شما نمیتوانید آنچه را که باید بر پایه اعتقاداتتان انجام
دهید را پیش داوری کنید .معوق گذاشتن داوری عاقالنه است ،اما الزم
است که حداقل حدس و گمان بزنید .اگر خودتان انتخاب کنید ،میتوانید
تا هفته بعد روشهای قدیمیخود را برگردانید.
بهمن :

مالک قرار دادن رویاهایتان برای زندگی اکنون برای شما یک موهبت به
شمار میآید .از یک سو آنها به شدت الهام بخش هستند،
خصوصا وقتی که ایدههای خود در مورد آینده را با یکی
از دوستان خود مطرح میکنید .ولی از سوی دیگر شما
امروز میتوانید چنان غیر واقع بین باشید که خودتان را
در دام شکست بیندازید .برای کسب کردن بهترین نتیجه با استفاده از عقل
سلیم بین رویاهایتان تعادل برقرار کنید.
اسفند :

امروز در حالیکه آدرنالینتان باال رفته و نیاز فوری به چیزهایی که نیاز
داری پیدا میکنید ،شما خیلی عجله دارید و آماده اید که
موانع را از سر راه بردارید .شما در فکر این هستید کاری
را انجام دهید که تمام کسانی که فکر میکنند شما را خوب
میشناسد را شگفت زده کنید .االن وقت این است که تمام
فرضیهها در مورد خودتــان را باطل کرده و پیش داوریهایی که تنبل
جلوه تان میدهند را از بین ببرید .خوشبختانه خودتان هم میدانید که تا
موقعی که وقت موعود فرا نرسیده نباید دست به عمل بزنید.
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آخریــن برآوردهــا از وجود  ۱۶۱هــزار هکتار بافت
ناکارآمد شــهری مصوب در کشــور حکایــت دارد که
شامل بافتهای میانی (فرســوده) ،بافتهای تاریخی و
سکونتگاههای غیررسمی میشــود .جمعیتی حدود ۲۱
میلیون نفر در این مناطق زندگــی میکنند که عمدتا از
کیفیت زندگی پایینی برخوردارند.
بر اســاس ماده  ۱۷۱قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود
سالیانه  ۱۰درصد از بافتهای فرسوده نوسازی شود اما
این هدف طی سالهای اخیر آنطور که باید و شاید شکل
اجرایی به خود نگرفته و با توجه به رشــد شهرنشینی و
مهاجرت ،آمار مســاحت بافتهــای ناکارآمد نیز بنا به
اذعان کارشناسان و مســئوالن افزایش یافته است .البته
گفته میشود یکی از دالیل رشد آمار ،نبود مطالعات کافی
در دهههای گذشــته بوده که در حاضر حاضر ،تحقیقات
و مطالعات در این محدودهها افزایش یافته و طبیعتا آمار

آن هم با رشد مواجه شده اســت.از دهههای گذشته به
منظور ساماندهی وضعیت ســاکنان بافتهای ناکارآمد،
ســتاد ملی بازآفرینی پایدار با حضــور نمایندگان ۲۰
وزارتخانه و دســتگاه و به ریاست رییسجمهور تشکیل
شده است .سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای
غیررسمی نیز در ســالهای  ۱۳۸۲و  ۱۳۹۳به تصویب
رسید که مقرر شده هر پنج سال یک بار بازنگری شود و
هماکنون توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران با همکاری
پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی در
حال تدوین است.در جلســه بررسی پیشنویس نهایی
سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی
که اخیرا برگزار شــده ،تمرکز بیش از حد سیاستها و
برنامهها بر ابعاد کالبدی از مهمترین کاستیهای دو سند
قبلی عنوان شده اســت .بنا به گفته تدوینکنندگان سند،
ساکنان این سکونتگاهها با انواع محرومیتها در بهداشت،
آموزش ،اشتغال ،مسکن ،تامین اجتماعی و غیره مواجه
هستند که اقدامات کالبدی به تنهایی قادر به فراهم کردن
ظرفیتهای توسعه برای ساکنان نیست و تجربه نشان داده
که در برخی مواقع منجر به اعیانیســازی شده و تشدید
فقر در مکانی دیگر را به همراه دارد.
وجــود خالء در ســطوح اســتانی پروژههــا از دیگر
کاســتیهای اســناد قبلی عنوان میشــود .علی رغم
تاکید ســندهای ســال  ۱۳۸۲و  ۱۳۹۳بر پیشنگری و
پیشگیری ،در عمل تمرکز برنامهها و اقدامات بر درمان

(ارتقاء وضع موجود) بوده است .این موضوع منجر به آن
شده تا جریان شکلگیری و گسترش این سکونتگاهها
متوقف نشــود و در برخی موارد تشدید کننده آن باشد.
بنابراین بدون اتخاذ سیاستها و چارچوبهای عملیاتی
پیشگیری و پیشنگری ،مساله رفع نخواهد شد.
مجید روستا ـ عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری
ایران در این نشســت گفته است :با توجه به روند رو به
گســترش سکونتگاههای غیررسمی و با این استدالل که
راهبردها ،سیاســتها و برنامههای اجرایی در این گونه
ســکونتگاهها متفاوت است ،تهیه و تصویب سندی ویژه
برای سکونتگاههای غیررسمی ضروری بود.
گفته میشــود یکی از موارد ضروری برای تســریع در
روند اجرای زیرســاختهای شهری به منظور نوسازی
و بهســازی واحدها ،واگذاری سند به ساکنان خانههای
واقع در ســکونتگاههای غیررسمی است که هماکنون در
دســتور کار قرار دارد .محمد آیینی  -مدیرعامل شرکت
بازآفرینی شهری ایران به قرار گرفتن موضوع اعطای سند
به امالک فاقد سند با محوریت سکونتگاههای غیررسمی
در قانون بودجه  ۱۴۰۱اشاره کرده و گفته است :تکمیل
و افتتاح پروژههای مختلف و کلنگزنی پروژههای جدید،
تامین  ۵۲۰۰میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیالت
نوســازی ،امضای تفاهمنامه با شــهرداری تهران جهت
ســاخت  ۱۳۰هزار واحد در بافتهای فرســوده تهران
و امضای تفاهمنامه با صندوق ســرمایهگذاری حرمهای

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

کارگران نگران نباشند؛ مصوبه دستمزد تغییر نمیکند

گروه خبر  //نماینده کارگران در شــورای عالی
کار شــایعه تغییر مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱
را رد کرد و گفت :کارگران نگران نباشــند مصوبه
دستمزد به قوت خود باقی است و تغییر نمی کند.
وی از کارفرایانی که حقوق این برج کارگران خود
را علیالحســاب پرداخت کرده بودند ،خواست تا
مابقی حقوق نیروها را بپردازند و گفت :جلســهای
در خصوص اصالح یا تغییر مصوبه دستمزد برگزار
نمیشــود و ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به
اصالح و تغییر مصوبه تــن میدهیم و نه به خود
اجازه می دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم.

هادی ابوی اظهار کرد :اولین جلسه شورای عالی کار در
سال  ۱۴۰۱برگزار شد.پیش از این مقرر شده بود تا بر
اساس قولی که وزیر کار داده بودند و همچنین جدولی
زمانبندی جلسات ،شورای عالی کار ماهانه یک جلسه
داشــته باشد لذا مقرر شد تا در انتهای فروردین ماه این
جلسه تشکیل شود.
وی ادامه داد :این جلسۀ فوری ،رسمی نبود و بیشتر به
بحث تبعات مثبت و منفی افزایش مزد پرداختیم و اعالم

کردیم که طرح دوباره مساله و اصالح مصوبه موضوعیت
ندارد؛ البته مسایل حاشیهای هم پیش آمد که موجب شد
اینطور از جلسه برداشت شــود که قرار است دستمزد
کارگران کم شود و مصوبه تغییر کند.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار با بیان اینکه در
آســتانه هفته کارگر قرار داریم و بایــد این هفته را در
بزرگداشــت مقام کارگران نجیب کشور گرامی بداریم،
اظهــار کرد :ما معتقدیم که فاصله بین دســتمزد و خط
معیشت کارگران هنوز به قوت خود باقی است و مصوبه
افزایش دستمزد نمی تواند پاسخگوی جبران هزینههای
معیشــت کارگران باشــد.با این وجود همه شــرکای
اجتماعی در شورای عالی کار افزایش مزد را پذیرفتند
و از آن دفــاع کردند لذا ما به عنوان نمایندگان کارگری
نه به خود اجازه می دهیم وارد گفت وگویی در این باره
شویم و نه به اصالح و تغییر مصوبه تن می دهیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ،درباره
برخی اخبار از برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهور
نیز گفت :ما نه برای بحث دستمزد بلکه برای طرح و بیان
موضوعات و دغدغه های جامعه کارگری انتظار داریم با

مسئوالن و مقامات دیدار کنیم .وزارتخانهها درباره مزد
مطالبی را در دولت مطرح و اظهارنظر میکنند از این رو
جامعه کارگری با تمام وزارتخانه ســر و کار دارد و ما
مصمم بودیم مانند جلســات شورای گفت وگو ،جلسه
ای را بــا معاون اول رئیس جمهــور برگزار کنیم تا در
آستانه هفته کارگر دغدغه ها و مطالبات قشر کارگری
را با ایشــان در میان بگذاریم و هم اندیشی کنیم .وی
تشکیل هرگونه جلسه دوباره به منظور بررسی و تغییر
مصوبه دستمزد را رد کرد و گفت :مصوبه شورای عالی
کار در خصوص افزایش  ۵۷درصدی دستمزد  ۱۴۰۱به
قوت خود باقی است و کارگران آسوده خاطر باشند که
تغییری در این مصوبه ایجاد نشده است.
ابوی در پایــان درباره کارفرمایانی که حقوق کارگران
خود را در این ماه علی الحساب پرداخته بودند ،گفت:
جلسهای برای تغییر یا اصالح مصوبه برگزار نمی شود
و مصوبه  ۱۹اسفند  ۱۴۰۰شورای عالی کار از فروردین
ماه باید اجرا شود لذا کارفرمایانی که دستمزد نیروهای
کار خود را این ماه علی الحساب داده بودند ،مابقی آن
را باید بپردازند.

مطهر را از جمله توفیقات شرکت در ماههای پایانی سال
 ۱۴۰۰بوده است.
از اوایل سال  ۱۴۰۱سقف تسهیالت نوسازی و بهسازی
در بافتهــای ناکارآمد تا پیش از این  ۲۵۰میلیون تومان
بود به  ۶۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد .بر این اساس
هم اکنون تسهیالت بافت فرسوده در تهران  ۴۵۰میلیون
تومان است ،در کالنشهرها  ۴۰۰میلیون تومان ،در مراکز
استانها  ۳۵۰میلیون تومان و در باقی شهرها  ۳۰۰میلیون
تومان است .از سوی دیگر مبلغ نوسازی بافت فرسوده در
چهار شــهر مشهد ،قم ،شیراز و تهران و در محدوده حرم
امام رضا (ع) ،حرم حضرت معصومه (ع) ،حرم شاهچراغ
(ع) و حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تا سقف  ۶۰۰میلیون
تومان رســیده اســت که  ۱۵۰میلیون تومان از وام کلیه
متقاضیان بدون سود بانکی پرداخت میشود.
کارشناسان معتقدند طی ســالهای اخیر در نوسازی و
بهســازی دچار عقبگرد بودهایم .در برنامه سوم توسعه

 ۳۲۰۰هکتار بافت فرســوده در تهران و  ۶۳هزار هکتار
در کشور شناسایی شد .هماکنون این رقم برای شهر تهران
بیش از  ۴۰۰۰هکتار و در کل کشــور حدود  ۷۰هزار
هکتار اســت که نشــان میدهد در نوسازی و بهسازی
عقبگرد داشتهایم.
حسن محتشــم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان
اســتان تهران میگوید :تجربه نشــان داده بســیاری از
ســرمایهگذاران حوصله اینکه وارد بافت فرسوده شوند
ندارند؛ چرا که در ســایر مناطق میتوانند بدون دردسر
تجمیع پالکها ،مشرفیت و دیگر مصائب ،سرمایه گذاری
کنند .خود را وارد دردسر بافتها نمی کنند .بنابراین دولت
باید کاری کند که سرمایهگذاری در بافت از دیگر مناطق
جذابتر شــود .افزایش منابع خوب است اما شرط کافی
نیست .باید درخصوص قوانین و مقررات تجدیدنظر شود
تا سازندگان و انبوه سازان برای سرمایهگذاری در بافت
رغبت نشان دهند.

زمان پروازهای حج اعالم شد

گروه خبر  //معاون سازمان حج و زیارت اعالم کرد :دستاندرکاران و زائران هر چه زودتر اجرایی شود.
پروازهای حج تمتع از نیمه دوم خردادماه  ۱۴۰۱آغاز عربســتان پس از دو ســال وقفــه در پذیرش حجاج
میشود.
خارجی و برگزاری مراسم واجب حج با جمعیتی محدود

ســفر حج پس از دو ســال وقفه ،امسال با حضور یک
میلیون زائر برگزار میشــود .معــاون امور حج و عمره
سازمان حج و زیارت گفته بنابر اعالم عربستان ،سهمیه
ایران در حج پیشرو  ۳۹هزار و  ۶۳۵نفر خواهد بود.
اکبر رضایی در شورای برنامهریزی بعثه و حج گفت که
درخواست اختصاص سهمیه اضافی به میزان پنجهزار نفر
برای وزارت حج عربستان ارسال خواهد شد.
او با اشاره به اینکه کارگروههای مختلف حج فعال شده
و در حال پیگیری امور محوله هســتند ،افزود :نیمه دوم
خردادماه اولین پروازها به مقصد ســرزمین وحی انجام
خواهد شد و در این خصوص در حال رایزنی با شرکت
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (هما) هستیم.
معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت همچنین
از متقاضیان تشــرف به ســرزمین وحی که در سال ۹۹
ثبتنام و هزینه کردهاند ،خواست تا به اطالعیهها و نکاتی
که ســازمان حج و زیارت توســط منابع رسمی خبری
درباره حج آینده منعکس میکند توجه داشــته باشند تا
فرآیند شــکلگیری کاروانها و شروع آموزشها برای

از ساکنان داخل این کشــور ،امسال تصمیم گرفت حج
تمتع را با حضور یک میلیون نفر برگزار کند .بنا بر اعالم
مقامات حج کشــور عربستان ،ســهمیه زائران خارجی
امسال حدود  ۸۵۰هزار نفر خواهد بود.
عربســتان برای پذیرش زائران در حج تمتع امسال سه
شــرط تعیین کرده اســت؛ زائران زیر  ۶۵سال باشند،
واکســنهای مورد تایید این کشور را تزریق کرده باشند
و گواهی منفی تست کرونا را با  ۷۲ساعت اعتبار همراه
داشته باشند.
به گزارش ایسنا ،سازمان حج و زیارت نیز اولویت اعزام
را بــه افرادی داده که برای حــج  ۱۳۹۹ثبتنام کرده و
هزینه کامل این ســفر در آن ســال را پرداختهاند .بنا بر
آخرین اعالم ســازمان حج و زیارت بیش از  ۷۲هزار
نفر در این نوبت قرار دارند .این ســازمان همچنین گفته
اســت این افراد در صورت انصراف ،امتیاز خود (تثبیت
نرخ ارز) را از دست میدهند و به روند عادی و اولویت
اعزام برمیگردند.

