
آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

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

بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel

روزنامه منطقه جنوب کشور

 daryanews_bnd @ yahoo .com :پست الکترونیکی

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401   2 شوال 1443  
  سال بیست و یکم     شماره 3871

8 صفحه    2000 تومان

لزوم ثبت نام
 از متقاضیان مسکن 

2در بندرعباس 

ریا
:  د

دی
مرا

ل 
سو

د ر
حم

س م
عک

طلسم واگذاری زمین در بندرعباس شکست 
 350هکتار زمین در بندرعباس به نهضت ملی مسکن  اختصاص داده شد

  گروه خبر // مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از اختصاص ۳۵۰ هکتار زمین جدید برای 
ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در بندرعباس خبر داد و گفت: این زمین ها در حاشیه 

شهر واقع شده است. 
  عباس کمالی در نشستی در همین رابطه اظهار داشت: ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن عالوه 
بر این زمین ها در شهرک علوی نیز که پیش از این اعالم شده بود، انجام خواهد شد. وی خاطرنشان 
کرد: ثبت نام از متقاضیان جدید در محدوده زمین های ۳۵۰ هکتاری پس از ابالغ از سوی وزارت 

راه و شهرسازی آغاز می شود.
  کمالی تصریح کرد: سامانه طرح نهضت ملی مسکن تا پایان خرداد برای ویرایش اطالعات 
متقاضیان باز است و متقاضیان در این طرح تا ۳۱ خرداد می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی این 
طرح به نشانی www.saman.mrud.ir درخواست ویرایش اطالعات خود و تغییر شهر را ثبت کنند.

وی با اشاره به شرایط ثبت نام در این طرح، گفت: اولین شرط، متقاضی باید ساکن شهر مورد تقاضا 
در طی پنج سال گذشته باشد و دوم سابقه استفاده از امکانات دولتی مسکن را نداشته باشند، سوم 

متاهل یا سرپرست خانوار باشند و چهارم از اول فروردین ۸۴ تا امروز براساس استعالمی که از ثبت 
اسناد به عمل می آید بدون سابقه مالکیت شخصی باشند.

  کمالی خاطرنشان کرد: برای خانم های مجرد باالی ۳۵ سال و مردان مجرد باالی ۴۵ سال و 
بیماران خاص مورد تایید وزارت بهداشت بدون شرایط تاهل امکان ثبت نام وجود دارد.

  مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان اظهار داشت: سهمیه استان در طرح نهضت ملی مسکن برای ۴ 
سال اجرای آن، ۴۹ هزار و ۹۵۰ واحد مسکونی تعیین شده است.

  بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن تسهیالت برای کالنشهرها ۳۵۰ 
میلیون تومان و برای مابقی شهرها ۳۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است. عالوه بر این در روستاها 
بنیاد مسکن متولی است که برای روستاها نیز ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت درنظر گرفته شده است.

نهضت ملی مسکن یکی از سیاست های کالن دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این 
سیاست، احداث ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال در برنامه دولت قرار گرفته است.

  متقاضیان واقعی مسکن می توانند با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه 

۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و نیز عدم استفاده از امکانات دولتی از 
ابتدای پیروزی انقالب در حوزه مسکن، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

  به گزارش ایرنا، براساس این قانون، معلوالن جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، می توانند در قانون 
جهش تولید مسکن )نهضت ملی مسکن( مشارکت داشته باشند. البته قانون برای سرپرستان خانوار، 
محدودیت سنی قائل نشده است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می شوند و برای قانونگذار 
متاهل یا سرپرست خانوار بودن مالک است. بنابراین زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل 
متارکه به صورت مجردی زندگی می کنند و سرپرست فرزندان خود هستند، خانوار محسوب شده و 

بدون مالک سن می توانند ثبت نام کنند.
  عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن از اسفندماه پارسال در شهر جدید علوی بندرعباس آغاز شده 
است که البته ساخت واحدهای مسکونی در این شهرک به دلیل دوری آن از شهر بندرعباس )۵۰ 
کیلومتری مرکز شهر( مورد انتقاد نماینده ولی فقیه در هرمزگان و دیگر مسووالن استان است و بارها 

در جلسات مختلف خواهان جانمایی جدید برای ساخت این واحدها شدند.

 گروه خبــر // نماینده ولــی فقیه در 
استان هرمزگان گفت: دشمن به دنبال 
شــرطی کردن اقتصاد ایران اســت و 
به  وابســته  ایران  اقتصاد  می خواهند 
برجام باشد درحالی که ما منتظر برجام 
نمی مانیم و دولت و ملت تالش خواهند 
کرد مشکالت کشــور را با استفاده از 

ظرفیت های درونی حل کنند. 
  حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده 
در خطبه های عید فطر بندرعباس ضمن تبریک 
فرا رسیدن عید سعید فطر اظهار کرد: از خداوند 
می خواهیم تمام دعا و نماز و روزه ما را در 
افزود:  وی  بپذیرد.  خود  کرم  به  رمضان  ماه 
با کوله باری از برکات و  ماه مبارک رمضان 
گذشت  آوردیم  دست  به  که  دستاوردهایی 

را  الزم  تمرین های  رمضان  اردوگاه  این  در 
به عمل آوردیم و تحمل گرسنگی و تشنگی 
را داشتیم تا به یاد روز قیامت و گرسنگی و 
تشنگی محرومان و مستضعفان باشیم.امام جمعه 
بندرعباس گفت: در ماه رمضان با قرآن ارتباط 
برقرار کرده و در کالس درس رمضان شرکت 
و  آموختیم  بردباری  و  صبر  درس  و  کردیم 
آموختیم که می شود در برابر نفس اماره ایستاد 
و به همین منوال در برابر دشمنان بیرون نیز 
می توان ایستاد.وی تصریح کرد: باید درس هایی 
که از ماه رمضان گرفتیم را حفظ و صیانت کنیم 
و ارتباط با خداوند، قرآن، دعا و مناجات را 
آموخته های  از  کنیم  نکنیم و تالش  فراموش 

رمضان برای ۱۱ ماه دیگر استفاده کنیم.
  نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره بر اینکه دولت 
خاطرنشان  است،  خواه  زیاده  دولتی  آمریکا 
کرد: شرایط داخلی و خارجی دولت آمریکا 
و  است  اعتبار  فاقد  و  ثبات  بی  خوشبختانه 
توان حل مسائلی همچون برجام را ندارد. وی 
افزود: این دولت آمریکا دولتی زیاده خواه است 
و تالش می کند با زیاده خواهی از مسئله برجام 
عبور کند اما ملت شریف ایران پیرو دستورات 

مقام معظم رهبری مقاوم ایستاده است.
 نماینده ولی فقیه در هرمزگان در بخش دیگری 
از سخنان خود به جنگ روانی در مساله برجام 

دولت  آمریکا  دولت  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
زیاده خواه و بی ثبات است و تالش می کند از 
برجام عبور کند اما ملت ایران پیرو دستورات 
رهبرانقالب اسالمی خود مقاوم ایستاده است.  

عبادی زاده  المسلمین  و  حجت االسالم    
دنبال  به  برجام  امریکا در مساله  یادآور شد: 
مقصرسازی و شرطی کردن اقتصاد ایران است 
در  اسالمی  جمهوری  مشی  که خط  درحالی 
انقالب مشخص  از سوی رهبر  برجام  مساله 
شده است، رهبر انقالب تاکید کردند ما منتظر 
برجام نمی مانیم، دولت و ملت در کنار یکدیگر 
درون  در  را  خود  مشکالت  می کنند  تالش 

کشور خود برطرف کنند.
  وی ادامه داد: دشمن به دنبال شرطی کردن 
اقتصاد ایران است و می خواهند اقتصاد ایران 
به برجام باشد در حالی که ما منتظر  وابسته 
برجام نمی مانیم و دولت و ملت تالش خواهند 
کرد مشکالت کشور را با استفاده از ظرفیت های 

درونی حل کنند.
 امام جمعه بندرعباس بیان کرد: دشمن مجبور 
و محکوم است که این رفتار را انجام دهد که 
برجام را بپذیرند چه نپذیرند شکست خورده اند 
چون که در هر صورت برنده ملت عزیز ایران 
است. وی تصریح کرد: امروز چشم و گوش 
رهبر  ما  اسالمی  انقالب  بان  دیده  و  نظام 
و  سیاسی  مسائل  در  که  است  انقالب  معظم 

اجتماعی نگاه به سمت دیگری نباید باشد که 
کدام گروه سیاسی چه می گوید ما یک خط و 
مسیر داریم که آن هم مسیر رهبری است که با 
نگاهی بصیرانه و با تدبیر مسائل کشور را رصد 
هرمزگان  استان  در  فقیه  ولی  می کنند.نماینده 
گفت: موفقیت و پیروزی کشور در گرو تبعیت 
از اوامر رهبر معظم انقالب و والیت فقیه است و 
راه سعادت و خوشبختی ملت ایران رقم خواهد 

خورد.
  وی در ادامه سخنان خود به برگزاری مراسم 
روز ملی خلیج فارس اشاره کرد و بیان داشت: 
را  مشترک  هویت  احساس  فارس  خلیج  نام 
برای آحاد امت اسالمی زنده می کند و راهبرد 
دشمن تقابل با استقالل مردم ایران است و مساله 
خلیج فارس یکی از مهم ترین مسائلی است که 
مردم ایران را امتحان کند که خوشبختانه موفق 
نشد اراده، وحدت و همدلی مردم ایران را در 

این مساله را نیز کمرنگ کند.
المسلمین  و  ایسنا؛ حجت االسالم  گزارش  به 
عبادی زاده افزود: مردم ایران در مساله هویت 
بیگانگان  به  دخالت  اجازه  خود  مشترک 
و  ارتش  مردان  غیور  و  ایران  مردم  نمی دهد، 
سپاه در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس هستند 
اجازه  و  کرده  حراست  و  حفاظت  آن  از  و 
نخواهند داد دشمن چشم طمع خود را آب های 

نیلگون خلیج فارس بیندازد.

عارفان علم عاشق می شوند        بهترین مردم معلم می شوند 
عشق با دانش متمم می شود        هر که عاشق شد معلم می شود 

معلم عزیزم سرکار خانم زهرا شیخی زاده 
عشقی که شما در دلم برای درس خواندن نهادید را هیچ کسی نمی تواند از بین ببرد. 

شما به من نشان دادید که درس خواندن وظیفه نیست؛
 درس خواندن کار سخت نیست؛ درس خواندن عذاب آور نیست.

 شما به من شیوه ی صحیح درس خواندن را آموختید! 
کاری که شاید هیچ کس انجام ندهند. به خاطر همین بی نهایت بار از شما متشکرم 

و برایتان آرزوی توفیق رسیدن به هر آنچه که در زندگی میخواهید را دارم. 
در پناه خداوند یکتا، شاد و موفق باشید.

شاگرد و دست بوس شما: 
ابوالفضل زارعی 

کالس دوم خیام1 -  دبستان اوستا رضانیا 

بوسه میزنم بردستانت   به احترام بهشت که زیر پایت جاری ست
به احترام اندیشه ای که بر تخته کالس نقش می بندد

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه ها را

معلم عزیزم سرکار خانم بنگلی
 روز معلم را بی نهایت بار به شما تبریک می گویم. 

معلمی شغل نیست بلکه عشق است. مسیری که عاشقش بودید را انتخاب کردید 
و اکنون شاگردانی را تربیت می کنید که قرار است آینده ی کشورمان ایران را بسازند. 

به داشتن معلمی مانند شما در زندگیم افتخار میکنم 
و از خداوند عمری سرشار از برکت و نعمت را برایتان از خداوند منان خواستارم.           
                            امیدوارم که به هر آنچه که در زندگی می خواهید دست پیدا کنید.

شاگرد کوچک شما: 
محمدصدرا زارعی 

اول فارابی4 - دبستان اوستا رضانیا 

معلم عزیزم خانم حسین پور
روزتان مبارک. دوستتان دارم.

فاطمه زهرا زارعی،
 پیش دبستانی و دبستان سارا

تجلیل از ۳۰ کارگر 
نمونه شرکت پاالیش 

نفت بندرعباس 
در هفته کار و کارگر
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با حضور اقشار مختلف بسیج ؛

جشن گلریزان 
آزادی زندانیان جرائم 

غیر عمد برگزار شد
8

خطیب نماز عید فطر بندرعباس :

چشم و گوش نظام و دیده بان انقالب اسالمی ما رهبر معظم انقالب است

    

  گروه خبر // دانشمند گفت: در پی پیگیری های صورت 
گرفته توسط بیمه برکت وابســته به بنیاد برکت ستاد 
اجرایی فرمان امام ۹۰ هزار خانه روســتایی در هرمزگان 

بیمه شدند.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
هرمزگان اظهار داشت: پس از وقوع حوادث طبیعی متعدد از 
قبیل سیل و زلزله در سال گذشته هرمزگان طبق توافق انجام 
شده بنیاد برکت و استانداری هرمزگان ۹۰ هزار خانه روستایی 
در سال ۱۴۰۱ بیمه شدند. منوچهر دانشمند عنوان کرد: بیمه 
برکت ستاد اجرایی فرمان امام)ره( ضمن هماهنگی با استانداری 
هرمزگان با ارائه پیشنهاد بیمه منازل روستایی در صورت بروز 

حادثه مبلغ یک میلیارد ریالی به حادثه دیدگان پرداخت می کند.
دانشمند افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تا کنون 
تالش های متعددی برای مقابله با محرومیت در هرمزگان در 
قالب کمک های معیشتی، ایجاد زیرساخت برای مناطق دور 
منازل  بیمه  و  است  داشته  مدارس  احداث  همچنین  و  افتاده 

روستایی نیز در ادامه همین فعالیت ها صورت گرفته است.
 گفتنی است، لیست منازل و روستاها با همکاری دهیاری ها 
و بخشداری ها توسط استانداری هرمزگان به بیمه برکت اعالم 
زلزله،  سیل،  قبیل  از  حادثه  وقوع  در صورت  تا  خواهد شد 
تا  از آن  ناشی  قبیل خسارات  این  از  آتش سوزی و مواردی 

سقف یک  میلیارد ریال پرداخت گردد.

در پی همکاری مشترک بنیاد برکت و استانداری هرمزگان صورت پذیرفت؛

بیمه ۹0 هزار خانه روستایی در هرمزگان

نماز عید سعید فطر در بندرعباس اقامه شد



مدیرکل آموزش و  پرورش هرمزگان:
موفقیت دانش آموزان در المپیاد نشانگر ارتقاء آموزشی 

هرمزگان است
  گــروه خبر // مدیرکل آمــوزش و پرورش هرمــزگان گفت: موفقیت 
دانش آموزان در مرحله نخست المپیاد کشوری بیانگر رشد و ارتقاء در زمینه 
آموزشی استان است. محمد قویدل، در مراسم تجلیل از دانش آموزان راه یافته 
به مرحله دوم المپیاد علمی با بیان اینکــه در حوزه المپیاد برای اولین بار در 
ســطح استان برنامه ای منسجم ویژه دانش آموران اجرا شده است، اظهار کرد: 
به دلیل شیوع بیماری کرونا، در مرحله اول المپیاد دوره های آموزشی مجازی 
برگزار شد و همچنین جهت آمادگی برای شرکت در مرحله دوم، آموزش ها به 
طور جدی دنبال می شــود.وی در خصوص اهمیت مسائل آموزشی و تربیتی 
گفت: طی چند سال اخیر فعالیت های مستمر و قابل قبولی در زمینه آموزش 
و برنامه ریزی صورت گرفته که موفقیت دانش آموزان در مرحله نخست المپیاد 
کشوری بیانگر رشد و ارتقاء در زمینه آموزشی استان است.وی تصریح کرد: 
نتایج پذیرفته شدگان در مرحله اول المپیادهای علمی، نسبت به سال گذشته 
قریب به ۲۰ درصد رشد داشته که خود نشانگر فعالیت های آموزشی منسجم و 
مؤثری اســت که در مدارس ما اعم از مدارس سمپاد، خاص و عادی صورت 
گرفته است.مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ضمن تشکر از حمایت های 
دوستی استاندار هرمزگان افزود: فعالیت و سرمایه گذاری در زمینه آموزش و 
تربیت نیاز به پشتوانه مالی و پشتیبانی در اجرای طرح و برنامه ریزی آموزشی 
دارد و ما امســال شاهد حمایت های مادی و معنوی استاندار محترم استان در 
این زمینه بودیم که اتفاق مبارکی اســت و تشــکر می کنیم.قویدل اظهار کرد: 
دانش آموزان از فرصت مناســبی که در اختیار آن ها قرار گرفته نهایت بهره را 
ببرند و با پشتکار و خودباوری، توانمندی ها و استعدادهای خود را بروز دهند 
و بدانند که آن ها به عنوان ســرمایه های استان و ایران، با کسب مناصب مهم و 
تأثیرگذار آینده ساز این سرزمین هستند.وی در پایان ضمن گرامیداشت هفته 
معلم از تالش  معلمان، مدیران و معاونین مدارس قدردانی کرد و افزود: با وجود 
شرایط سخت در دورانی که کرونا بر شرایط آموزشی ما حاکم بود تالش، ایثار و 
فداکاری مجموعه آموزش و پرورش مانع از حرکت ایستادن چرخ آموزش شد 
و با وجود موانع و کمبود امکانات نسبت به بسیاری از استان ها با تالشی ستودنی 
و جهادی علمی نه تنها دچار افت نشدیم بلکه شاهد رشد و پیشرفت در بسیاری 
از شــاخص های اصلی و ملی بودیم که این مهم حکایت از تالش مجموعه 
آموزشی و همکاری و همدلی دانش آموزان و اولیاء دارد. به گزارش ایسنا، در 
این مراسم که به میزبانی دبیرستان نمونه دولتی جامعه الصادق برگزار شد، ۷۵ 
دانش آموز راه یافته به مرحله دوم المپیاد علمی از ناحیه یک و دو بندرعباس و 
مرکز قشم شرکت داشتند که از آن ها و مدیران و معاونین مدارس تقدیر به عمل 
آمد. در مجموع ۱۴۳ دانش آموز از استان هرمزگان موفق به راه یابی به مرحله 
دوم شده اند. مرحله دوم این المپیاد در خرداد ماه سال جاری به صورت متمرکز 

و در مرکز استان برگزار خواهد شد که متعاقباً اطالع رسانی می شود.

پهلو دهی ۱۰ کشتی حامل کاالی اساسی در بندر شهیدرجایی 
  گروه خبر // از ابتدای امســال تاکنون ۱۰ فروند کشتی حامل انواع کاالی 
اساســی در بندر شهید رجایی پهلودهی شده اســت که دو و نیم برابر بیشتر از 
مدت مشابه پارسال است. به گزارش خبرنگار دریا؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان گفت: این کشتی ها حامل ۵۹۸ هزارو ۹۰۱ تن انواع کاالی اساسی از 
جمله محصول استراتژیک گندم، روغن، ذرت و کود بوده است. علی رضا محمدی 
کرجی ران افزود: از ده کشــتی پهلو دهی شده در بندرشهید رجایی هم اکنون دو 
فروند از این شناور ها در حال تخلیه گندم وارداتی خود هستند.مدیرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان گفت: در حال حاضر نیز سه فروند کشتی دیگر در مجموع 
حامل ۱۶۲ هزارو ۲۱۱ تن گندم و برنج در لنگرگاه بندرعباس درحال طی نمودن 
فرآیند اسنادی خود هستند. کاال های اساسی در تعریف عمومی مشمول کاالی 
ضروری است، به تعبیری برخی کاال ها مانند سوخت )بنزین وگاز(، گندم، برنج، 
روغن نباتی، گوشت قرمز، جو وذرت به دلیل قرار گرفتن در سبد مصرفی و تأثیر 

آن بر روی بازار عرضه و تقاضا با نام کاالی اساسی معرفی می شود. 

خبر

خبری
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  درحالی مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان از اختصاص مکان جدید برای 
نهضت ملی مسکن در بندرعباس خبر داده است که بیش از هفت ماه از آغاز 
ثبت نام مردم در سایر شهرهای کشور و شروع عملیات اجرایی این پروژه ها 
می گذرد و ثبت نام از بندرعباسی ها هنوز آغاز نشده است و متقاضیان مسکن 
بندرعباسی فرصت سوزی عجیبی در اجرای این طرح ملی را از ناحیه متولیان 
مربوطه در ماه های گذشته شاهد بودند و بسیار گالیه مند شدند. بعداز انتشار 
گزارش های مردمی و مخالفت نماینده ولی فقیه در استان، استاندار هرمزگان، 
نمایندگان مجلس و رسانه ها با ثبت نام از متقاضیان مسکن در شهرک علوی 
بدلیل قرار داشــتن در فاصله ۵۰ کیلومتری در غرب شهر بندرعباس و در 
مسیر جاده خطرناک و ترانزیتی به سمت غرب استان و درخواست از رئیس 
جمهور برای پایان دادن به این نگاه تبعیض آمیز در اجرای طرح ملی نهضت 
مسکن و اختصاص زمین در شهر بندرعباس و اجرای این طرح در این شهر 
بندری، خبری منتشر شد که زمین برای اجرای این طرح اختصاص یافته است. 
مدیرکل راه و شهرســازی استان هرمزگان گفت:۳۵۰ هکتار زمین جدید در 
شهر بندرعباس برای ساخت مســکن نهضت ملی اختصاص یافت.عباس 
کمالی افزود: این زمین ها در حاشیه شــهر بندرعباس واقع است که پس از 
ابالغ وزارتخانه، کار ثبت نام متقاضیان جدید در این محدوده آغاز می شود.وی 
گفت:  پیش از این شهرک علوی زمین برای ساخت مسکن ملی اختصاص 
یافته بود که اکنون عالوه بر شــهرک علوی، در این مکان نیز مسکن ساخته 
می شود.« با توجه به اینکه بیش از هفت ماه از ثبت نام در این طرح ملی در 
کشور می گذرد، ضرورت دارد ثبت نام از متقاضیان بندرعباسی بدون معطلی و 
هرچه زودتر آغاز شده و بزودی عملیات اجرایی این طرح در شهر بندرعباس 
آغاز شود که پیشنهاد می کنیم در سوم خرداد  اجرای این طرح کلید بخورد و 
از معطل گذاشتن بیشتر اجرای طرح در بندرعباس جلوگیری شود. متاسفانه 
عدم اجرای طرح ملی مسکن در بندرعباس باعث شد که قیمت مسکن و رهن 
واجاره همچنان حبابی بماند و مردم از خانه دار شدن ناامید شده و بسیاری از 
اقشار حتی نتوانند خانه اجاره نمایند واین موضوع به ذهن متبادر شد که بین 
دالالن و مافیای مســکن در بندرعباس و متولیان این حوزه ارتباطی وجود 
دارد که اجرای طرح ملی مســکن در شهر بندرعباس را از برنامه خارج 
کرده بودند و اعالم شده بود متقاضیان مسکن بندرعباسی در شهرک علوی 
در ۵۰ کیلومتری غرب بندرعباس ثبت نام کنند. مردم بندرعباس نیز مانند 
مردم سایر شهرها امیدوار بودند با تحقق وعده رئیس جمهور برای احداث 
چهارمیلیون واحد مســکن در کشور، خانه دار شوند که عدم اجرای این 
طرح و نبودن نام بندرعباس در وبگاه ثبت نام طرح ملی مســکن باعث 
ناامیدی مردم بندرعباس به خانه دار شدن شد. البته فقط در ایام سفر رئیس 
جمهور به استان، نام بندرعباس در وبگاه ثبت نام این طرح ملی قرار گرفت 
تا از اعتراضات احتمالی مردم جلوگیری شود وبرخی از شهروندان ثبت 
نام کردند  و بعد از مدتی هم با درخواست متقاضیان مخالفت شد و اعالم 
گردید که زمین جهت اجرای این طرح در بندرعباس اختصاص نیافته است. 
حال که زمین برای این طرح اختصاص یافته است، انتظار می رود ثبت نام 
از متقاضیان و عملیات اجرایی در روزهای آینده شــروع شودتا مردم به 

خانه دار شدن در بندرعباس امیدوار شوند.
   علی زارعی

سرمقاله
لزوم ثبت نام از متقاضیان مسکن 

در بندرعباس 

  گروه خبر //  اســتاندار هرمزگان گفت: اصلی 
تریــن برنامه حمایتی اســتانداری از کارگران، 

بروزرسانی حقوق معوقه آنان است. 
   اســتاندار هرمزگان در ضیافت افطاری بیش از ۲ 
هزارنفر از کارگران پاکبان و ســبزبان مناطق مختلف 
شــهرداری بندرعباس، ضمــن قدردانی از مجموعه 
شهرداری و شهردار بندرعباس به دلیل برپایی این آیین، 
با اشــاره به روایتی از نبی مکرم اسالم )ص(، جایگاه 
و منزلت کار و کارگر در دین اســالم را مهم توصیف 
کرد و افزود: اصلی ترین برنامه حمایتی استانداری از 

کارگران، بروزرسانی حقوق معوقه آنان است.

  وی بیان کرد: اگرچه با توجه به تورم فعلی، بسته های 
 معیشــتی کمک مؤثری برای قشــر کارگر محسوب 
نمی شــود اما می تواند ســهم عمــده ای در کاهش 
هزینه های خانوار داشته باشد و تالش داریم با توزیع 
بسته های معیشتی، بخشی از این فشارها از دوش قشر 

کارگر برداشته شود.
  استاندار هرمزگان همچنین در خصوص تالش برای 
بکارگیری نیروهای مستعد و توانمند بومی در مناصب 
مختلف مدیریتی، خاطرنشان کرد: عمده انتصابات در 
هرمزگان از میان افراد بومی بوده و مانعی برای انتخاب 
بومیان برای مدیریت دستگاه های اجرایی استان نداریم 

و در حال رایزنی برای اســتفاده از ظرفیت نیروهای 
توانمند اســتان برای پذیرش مســئولیت در سطوح 
باالتر و ملی هستیم. دوستی بیان کرد: چالش کنونی 
 ما برخی انتصاب ها در سطح مدیران عامل و اعضای 
هیئت مدیره صنایع اســت که مربــوط به یک یا دو 
وزارتخانه است و با همدلی موجود بین مجموعه دولت 
در استان و مجمع نمایندگان، از هفته آتی برای افزایش 
سهم نیروهای بومی در کرسی های مدیریتی صنایع با 

وزرای مربوطه رایزنی الزم صورت خواهد گرفت.
  وی در پایان اضافه کرد: در واقع اصلی ترین مسئله 
ما در بخش دولتی صنایع هستند که امیدوارم از طریق 

برگزاری جلسات هدفمند، سهم بومیان را در مناصب 
عالی مدیریتی صنایع ارتقاء دهیم.

استاندار هرمزگان تاکید کرد 

حمایت استانداری در بروزرسانی حقوق معوقه کارگران هرمزگان

  گروه خبر // رییس دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان گفت: 
اولویت های کاری جدیدی در حوزه بهداشت و درمان به دانشگاه ها 
ابالغ شده که با بهبود وضعیت کرونا بخصوص پیگیری بیماری های 
مزمن به آنها هرچه بیشتر پرداخته خواهد شد و دوران پساکویید را 

در توجه بیشتر به عوارض ناشی از کرونا را خواهیم داشت. 
  حسین فرشیدی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در یک نشست 
خبری اظهار کرد: در آستانه هفته سالمت قرار داریم و این فرصتی برای 
پرداختن هرچه بیشــتر و بهتر به مقوله سالمت و آگاه ساختن جامعه در 
زمینه خودمراقبتی است. وی افزود: پایان کرونا اتفاق نیفتاده است و ترس 
ما از انتقال بیماریهایی از شــرق آسیا به کشورمان است و ممکن است 
سوش های جدیدی بروز کنند که به ایران نیز برسند و باز اوضاع را وخیم 

کنند.
  دکتر فرشــیدی بیان کرد: برای تزریــق دز چهارم برای افراد باالی ۷۰ 
ســال و افراد دارای بیماری زمینه ای آماده هستیم و بحمداهلل انواعی از 
واکســن های کرونا در دسترس است و افراد می توانند مراجعه کنند و دز 
چهارم را دریافت کنند. افراد دیابتی، فشــار خون، ریوی و ... که ۴ ماه از 
آخرین واکسن دریافتی گذشته می توانند مراجعه کرده و واکسن دریافت 
کنند.به گفته رییس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان، میناب و بندرلنگه 
امروز بیمار کرونایی ندارنــد ولی این که ما در این لحظه بیمار کرونایی 
نداریم، نشــانه پایان کویید نیست بلکه استفاده از ماسک را ادامه دهیم و 

تجمع پرشمار در محیط های دربسته را کم کنیم.
  فرشیدی خاطرنشان کرد: اولویت های کاری جدیدی در حوزه بهداشت 
و درمان به دانشگاه ها ابالغ شــده که با بهبود وضعیت کرونا بخصوص 
پیگیری بیماری های مزمن به آنها هرچه بیشــتر پرداخته خواهد شد و 
دوران پساکویید را در توجه بیشتر به عوارض ناشی از کرونا را خواهیم 

داشت. آثار روحی و روانی ناشی از عوارض کویید را باید مدیریت کنیم 
تا جامعه ای متکی بر تمام پیمان های سالمت بوده و از رفاه و سالمت کافی 
برخوردار باشــد.وی تصریح کرد: شایع ترین عامل مرگ و میر در کشور 
عامل قلب و عروق و سکته های قلبی و مغزی است و تمرکز بر این بخش 
و آگاه سازی جامعه و نیز با استفاده از تجربه و ظرفیت نرم افزاری پیگیری 
بیماران کرونایی، بتوانیم این دسته از بیماران را نیز رهگیری و پیگیری کنیم 

و میزان پوشش و درمان این بیماران را افزایش دهیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پاسخ به سوال روند وضعیت 
بیمارستان های در حال ســاخت در استان نیز اظهار کرد: دو بیمارستان 
دانشــگاهی در حال ســاخت داریم که ۵۳۱ تختخوابــی بندرعباس و 
بیمارســتان میناب است که در ســفر رییس جمهور به استان، اعتبارات 
خوبی در نظر گرفته شده و بعد از سفر الحمداهلل پیشرفت خوبی صورت 
گرفته و امیدواریم ظرف ۲۴ ماه میناب تمام شــود و ظرف یک ســال 
 ابنیه بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی نیز تمام شود و به سراغ تجهیز و نیروی

 انسانی برویم.
  وی همچنین توضیح داد: دو پروژه بیمارســتان ۲۶۰ تخت نفت ستاره 
و بیمارستان کودکان، در سفر رییس جمهور به خوبی دیده شده و اکنون 
درحال اجرا است و بیمارستان کودکان توسط پاالیشگاه نفت بندرعباس 
در حال اجرا اســت و امیدواریم ظرف ۱۸ ماه آینده تمام شود.فرشیدی 
گفت: اورژانس هوایی با کار کارشناسی در بستک قرار داده شد و موقعیت 
یابی انجام دادند که هم دسترسی به پارسیان و هم بندرلنگه را داشته باشیم 

و نیز خیران پای کار آمدند و احداث فضاهای الزم را انجام دادند و اکنون 
فضا آماده اســت و منتظریم که سازمان اورژانس کشور در مرحله تأمین 

بالگرد، کارهای خود را انجام دهد.
  رییس دانشــگاه علوم پزشــکی هرمــزگان اضافه کــرد: راه اندازی 
دانشکده های علوم پزشکی در غرب و شرق استان در اولویت سال های 
اخیر دانشگاه علوم پزشکی بوده که می تواند سبب بهبود وضعیت بهداشتی 

و درمان شود. راه اندازی این دو مرکز از اولویت های ما است.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر درباره مسؤولیت اجتماعی صنایع 
و کمک به بخش درمان نیز گفت: ما سال گذشته کمک خوبی از صنایع 
در حوزه بهداشــت و درمانی نداشــتیم و در ۶ ماه اخیر بیشتر کمک ها 
متمرکز بر استانداری بوده اســت که از استانداری توزیع صورت گیرد. 
البته دو پاالیشــگاه مهم استان در حال ســاخت دو بیمارستان مهم در 
 استان هســتند که هزینه های ســنگینی را بدنبال دارد و در حال انجام

 پروژه هستند.
   به گزارش  فارس ، فرشیدی بیان کرد: ۸۲ پایگاه اورژانس خدماتی در 
اســتان داریم که بسیاری از آمبوالنس ها عمر خودشان را کرده اند و نیاز 
به جایگزینی دارند که البته قول هایی داده شــده است و از خیران حوزه 
سالمت خواهش داریم که در سه مقوله تأمین آمبوالنس، تأمین تجهیزات 
پزشکی سبک و ســنگین و کمک به ساخت و سازها در ۲۰۰ مرکز که 

سالیانه نیاز به اعتبار نوسازی دارند که استمداد می طلبیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خواستار شد

مشارکت خیرین حوزه سالمت در تامین آمبوالنس

پشت پرده سیاست 

 
طومار شکایت از »دولت روحانی«

 »حجت االسالم حسن شــجاعی علی آبادی«، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در 
پاسخ به این سوال مهر که هراز گاهی شاهد قرائت گزارشی در مجلس شورای اسالمی 
درباره ترک فعل حســن روحانی و دولتمردانش هستیم، این گزارش ها به کجا رسیده 
است؟   می گوید: پرونده ترک فعل های دولت سابق در حال بررسی و رسیدگی است. 
در برخی از پرونده ها که به وزرای سابق مربوط است، ما مکاتبات را انجام دادیم و از 
آن وزیر مربوط هم دعوت کردیم که برای بررســی این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ 
حاضر شــود که آن فرد از حضور در کمیســیون اصل ۹۰ استنکاف کرد که همین کار 
تخلف است و طبق قانون با آن فرد برخورد خواهیم کرد. به دلیل شکایات متعددی که از 
دولت روحانی به ما رسیده و مطالبات زیادی که مردم در این زمینه دارند، ما به صورت 
جدی پرونده ترک فعل دولتمردان سابق را بررسی کردیم و پس از رسیدگی، نتایج آن را 
اعالم خواهیم کرد.درباره ترک فعل های حسن روحانی هم پیگیر هستیم و رسیدگی ها 
باید متقن، منصفانه و عادالنه باشد و هیئت بازرسی هم باید در این زمینه تشکیل شود. 
بعد از آن که رسیدگی ها انجام، اطالعات جمع آوری و نظر هیئت بازرسی ارسال شود، ما 
به یک گزارش متقن خواهیم رسید و اگر به این نتیجه برسیم که واقعًا ترک فعلی توسط 
رئیس جمهور یا وزرای دولت ســابق صورت گرفته است، حتمًا آنان را به قوه قضاییه 
معرفی خواهیم کرد. هم اکنون حدود ۷۰۰ هزار امضا درباره محاکمه حسن روحانی به 
ما رسیده و ما به سهم خودمان پیگیر بررسی ترک فعل های رئیس جمهور سابق هستیم. 
البته پیگیری های کمیسیون اصل ۹۰، از دستگاه های نظارتی دیگر رفع تکلیف نمی کند.
درخواست 233 نماینده از 2 نهاد اطالعاتی: طراحان تخریب مجلس را شناسایی کنید 

۲۳۳ نماینده مجلس طی بیانیه ای از وزارت اطالعات و ســازمان اطالعات ســپاه 
خواستار شناسایی طراحان و مجریان تخریب مجلس شورای اسالمی شدند.در بخشی 
از بیانیه این نمایندگان آمده است: » خادمان ملت سعی کردند در طول دو سال گذشته 
کارهای مهمی به انجام برســانند که تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، 
قانون جهش تولید مســکن، قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون تســهیل صدور 
مجوز کســب و کار از مهم ترین اقدامات آن به شمار می رود...در این دو سال گاهی 
به  مســائل مربوط به یک نماینده، گاهی یک کمیسیون، گاهی یک طرح یا قانون و 
در تازه ترین آن ها نیز به صورت هدفمند تخریب ریاست محترم مجلس پرداختند و 
در بســیاری اوقات، کلیت مجلس مورد هجمه قرار گرفت که شاید در طول ۴۰ سال 
گذشته این حجم از تخریب و حمله بی سابقه بوده باشد.گویی حمایت رهبر بزرگوار 
انقالب و تالش شبانه روزی نمایندگان موجب شده که دشمن خارجی و غرب زدگان 
و متحجران داخلی تمام همت خود را بر تخریب این مجلس بگذارند تا کم کاری دولت 
و مجلس گذشــته از جانب مردم فراموش و مانع امیدواری مردم شود. ما نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی از همین رو، ضمن تشــکر از همه دست اندرکاران به ویژه 
وزارت اطالعات و ســازمان اطالعات سپاه در حفظ امنیت کشور از وزیر اطالعات 
و رئیس سازمان اطالعات ســپاه تقاضا داریم که طراحان و مجریان این پروژه های 

تخریب را شناسایی کنند و با آن ها برخورد الزم صورت گیرد«./ فارس
تازه های مطبوعات

شرق- این روزنامه نوشت: به دنبال فیلترینگ تلگرام، بسیاری از مسئوالن و رسانه های 
حکومتی به پیام  رسان های داخلی و سایر شبکه های اجتماعی کوچ کردند و صفحات 
تلگرامی خود را بســتند. اما حاال با گذشــت چهار سال از فیلترینگ تلگرام، شاهد 

بازگشت بسیاری از آن ها به تلگرام هستیم.
آفتاب یزد- این روزنامه نوشــت: اگر   واقعا به گفته  یک  روزنامه  دولتی  گران  کردن 
 قیمت ها  باعث   از   بین  بردن  فساد  و رانت  می شود پس همه چیز را مدام گران تر  کنید  
ما  حتی  حاضریم  زیر  بار  گرانی ها از بین برویم  اما   دالالن و ســودجویان  هم از بین  

بروند. همه  با  هم  از  بین برویم  خالص  می شویم ! 
انعکاس

تابنــاک نوشــت: آقا تهرانی، دبیرکل جبهه پایداری انقالب اسالمی و نماینده مجلس 
گفت: طرح مدیریت فضای مجازی برای حمایت از کاربر است و هیچ جای این طرح 
بحثی از فیلتر و محدودیت و مسدودی نیست. امید دشمن به بی بندوباری در فضای 

مجازی است.

عده ای به دنبال پروژه سازی از این خطا بودند 
شرکت استانبولی »اســکای لند« با صدور اطالعیه ای شایعات درباره فروش ملک به 
داماد قالیباف را تکذیب کرد.در پی جنجال ایجاد شــده و همچنین ادعاهای مطرح شده  
در  شبکه های اجتماعی درباره سفر خانواده رئیس مجلس به ترکیه، اولین واکنش  محمد 
باقر قالیباف به این سفر، قابل  تأمل است. به گزارش فارس به نقل از یکی از نمایندگان 
مجلس، قالیباف روز گذشته  پیش از این که جلسه مجلس آغاز شود در جمع تعدادی از 
نمایندگان که قبل از شروع صحن حضور داشتند، نکاتی را درباره سفر چند تن از اعضای 
خانــواده اش به ترکیه مطرح کرد. محورهای این اظهارات در ادامه می آید:* اول خوب 
است شما بدانید که وقتی بحث سفر مطرح شد من مخالف بودم و گفتم صالح نیست ولی 
وقتی درنهایت تصمیم گرفتند این سفر را بروند، طبیعی بود که مادر هم باید برای مراقبت 
از دختر باردار همراه آن ها می رفت.* برای خرید هم  داستان سرایی ها کردند که این  قدر 
جنس زیاد خرید کردند که باعث درگیری پای کانتر فرودگاه شده  و تهمت زدند و برای 
تخریب هشتگ سازی کردند تا احساسات مردم را جریحه دار کنند، درحالی  که همه این ها 
دروغ بود.* خیلی ها به من گفتند این ســفر اتفاق ویژه ای نیست و سوءاستفاده ای هم از 
بیت المال صورت نگرفته و سفری شخصی بوده است، کاماًل هم عادی و بدون تشریفات  
بوده و حتی از پروتکل ها هم اســتفاده  نشده است، مگر شما از موقعیت خودت استفاده 
کردی، مگر با گذرنامه سیاسی رفتند، مثل همه شهروندان دیگر یک سفر عادی رفتند، لذا 
موضع گیری الزم نیست، ولی حرف من این بود که  همین حد هم پذیرفتنی نیست، برای 
همین هم به آن ها گفتم که از مردم عذرخواهی کنید و در همان ساعات اولیه، یعنی سحر 
همان روز، قبل از این که کسی بخواهد مطالبه ای مطرح کند،  عذرخواهی هم انجام شد. 
این کاری بود که کمتر کسی انجام می دهد.* اما عده ای به دنبال پروژه سازی از این خطا 
بودند تا بتوانند اهداف سیاسی را دنبال کنند لذا تخریب ها را ادامه دادند. اطالعات آشکار 
و پنهان جای تردید نمی گذارد که این  یک پروژه برای تخریب سیاســی بوده اســت.* 
واقعًا خصوصی ترین مسائل زندگی خانوادگی ما را که نزدیک ترین افراد به ما از آن خبر 
نداشتند، چگونه خبردار شدند.اطالعات محرمانه چگونه در زمان اندک در اختیار آن ها 
قرار داده  شده است. یک  زمان گفتند دلیل سفر خرید بوده است بعد که دیدند این مسئله 
این  قدر بزرگ نبود که بتواند چنان موج شود که ما را به انفعال بکشاند، گفتند دلیل سفر 
خرید ملک بوده و حتی برای آن جعل ســند کردند.* باالخره مجلس در این دو سال 
کارهای بزرگی انجام داده است، تالش زیادی می کنند که عنوان مجلس انقالبی را تخریب 
کنند. این تخریب ها هزینه ایستادن در جهت خواست مردم است. هرگاه کاری برای مردم 
انجام دادیم و سمت مردم ایستادیم، پروژه سازان دست  به  کار شدند.* شما از ابتدا نگاه 
کنید از روزی که رهبری مجلس را انقالبی خواندند، در داخل و خارج شروع کردند به 
تخریب مجلس. هدف این است که انقالبی بودن مجلس را تحت الشعاع قرار دهند. این 
مورد آخر هم در همان راستاست. فقط این بار وارد حریم خصوصی شدند. نشان می دهد 
که دیگر هیچ حد و مرزی را قائل نخواهند بود.* البته این روزها دســتگاه های امنیتی 
اقدامات خوبی را برای روشن شدن ابعاد ماجرا انجام دادند و من هم برای حفظ شأن و 
جایگاه مجلس تا آخر مسئله را پیگیری خواهم کرد.  * نکته آخر این  که این اولین بار 
نیست که من را تخریب می کنند، آخرین بار هم نخواهد بود. همان  طور که این مجلس 
را هم از ابتدا تا امروز تخریب کردند و باز هم تخریب خواهند کرد. آن چه باید برای ما 
مهم باشد، این است که نگذاریم این حاشیه ها ما را از کار برای مردم باز دارد. ما به  عنوان 
مجلس انقالبی باید با حفظ روحیه جهادی و انقالبی، کار مردم را در اولویت قرار دهیم و 
مخصوصًا برای حل مشکالت معیشتی آن ها شبانه روز تالش کنیم.از سوی دیگر،به دنبال 
انتشار برخی اخبار مبنی بر خرید ملک در ترکیه از سوی داماد محمد باقر قالیباف، شرکت 
استانبولی که نام آن در این اخبار برده شده با صدور اطالعیه ای به این ماجرا واکنش نشان 
داد. شــرکت »اسکای لند« واقع در استانبول ترکیه در اطالعیه خود آورده است: »بدین 
وسیله اعالم می دارد که اخبار درج شده در برخی کانال های شبکه های مجازی مبنی بر 
خرید واحد مسکونی لوکس از اسکای لند استانبول از سوی شهروندان ایران امیر رضا 
بحیرایی و محمد بحیرایی به هیچ وجه واقعیت ندارد و امیررضا بحیرایی و محمد بحیرایی 
هیچ گونه داد و ستدی با این شرکت نداشته اند.« گفتنی است، نخستین بار این ادعای کذب 
را یک رسانه فارسی زبان وابسته به عربستان سعودی منتشر کرد و در پی تکرار آن از 
سوی یک نماینده سابق مجلس، یکی از مشاوران قالیباف ضمن رد این ادعا اعالم کرد 

وی از غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی شکایت خواهد کرد.

    

به دلیل انجام فعالیت های عمرانی و فرهنگی در گلزار شهدا؛

 جامعه ایثارگری هرمزگان 
از شهردار منطقه چهار بندرعباس تجلیل کرد

  گروه خبر// جامعه ایثارگری استان هرمزگان 
به خاطر فعالیت های انجام شده توسط شهردار 
منطقه چهار بندرعباس در گلزار شــهدای این 
شــهر، در زمینه های عمرانی و فرهنگی از وی 

تقدیر کردند.
  به گــزارش خبرنگار روزنامــه دریا؛ مدیر گلزار 
شهدای بندرعباس در این مراسم گفت: گلزار شهدای 
بندرعباس آبروی این شهر اســت و باید خدمات 

عمرانی و فرهنگی خوبی در آن انجام شود.
  روح الــه احترامی افــزود: در گذشــته افرادی در 
شــهرداری منطقه چهار بندرعباس به عنوان شهردار 
فعالیت می کردند و کارهای مختلف برای گلزار انجام 
دادند اما از زمانی که آقای پاسالر این سمت را به عهده 
گرفتند شاهد تغییر و تحوالت زیادی در ارائه خدمات 
به گلزار شــهدا هســتیم. احترامی خاطرنشان کرد: 
اقدامات و برنامه هایی که در گلزار شهدای بندرعباس 
اجرا شده است باعث ایجاد تحول در این مکان معنوی 
شده اســت و این تحوالت موجب تقدیر و تحسین 
مراجعین و مسافرین شده است. وی خاطرنشان کرد: 
کارهای که ما برای گلزار شهدا انجام می دهیم در واقع 
برای اشاعه فرهنگ شهید و شهادت است که امیدواریم 

مورد قبول خداوند و شهدا قرار گیرند. 
  مدیر بنیاد شــهید بندرعباس نیز در این مراســم 
گفت: فرزندان شــهدا یادگاران شهدای هشت سال 
دفاع مقدس هســتند. رحیمی اظهار داشــت: یکی 
از موضوعاتی که رهبر معظــم انقالب به آن توجه 
دارند، حضور جوانان در ِســمت های مختلف است 
و اکنون با حضور یک شــهردار جــوان در منطقه 
چهار بندرعباس شاهد ایجاد تحول در گلزار شهدا 
هستیم. وی خاطر نشان کرد: بعضی از ادارات برای 
شــهدا کاری انجام نمی دهند اما شهرداری منطقه ۴ 
و شــهردار این منطقه تاکنون همکاری بسیار خوبی 
با گلزار شهدا داشــته اند و یاریگر خادمان خود در 
گلزار شهدا بودند. رحیمی گفت: هر کاری برای شهدا 

و گلزار شهدا انجام می شود اجر و پاداش آن نیز بر 
عهده خود شهدا خواهد بود. 

  عضو شورای شهر بندرعباس که خود از فرزندان 
شهدا می باشند در این جلسه عنوان کرد: شهردار منطقه 
چهار بندرعباس یکی از خادمین شهداســت. فریده 
عامری سیاهویی افزود: دیدگاه شهردار منطقه چهار 
نسبت به شــهدا به گونه ای است که برای خدمت به 
آن ها کارهای الزم را انجام می دهد و تاکنون کارهای 
خوبی انجام داده اســت و شهدا پاداش این کارها را 
به او خواهد داد. عامری افزود: برای آبادانی بیشــتر 
گلزار شــهدا اقدامات ارزنده تری باید انجام شود تا 
این گلزار به بزرگترین مرکز فرهنگی شهر بندرعباس 
تبدیل شود. وی خاطرنشــان کرد: اقداماتی که در 
گلزار شــهدای بندرعباس انجام می شود مشارکت 
مردم را جذب خواهد کرد و تاکنون اقدامات خوبی 
برای رفع نواقص انجام شــده اســت که امیدواریم 
نقص های باقــی مانده نیز با اقدامات جهادی مرتفع 
شود. عامری اظهارداشت: مجموعه شهرداری برای 
ترویج فرهنگ شهید و شهادت اقدامات خوبی انجام 
داده است و انتظاری که ما از آنها داریم این است که 
حمایت بیشتری از مراکز فرهنگی به ویژه گلزار شهدا 
داشته باشند. این عضو شورای شهر بندرعباس ادامه 
داد نیاز اســت که ارگان های مختلف در کنار گلزار 
شهدا قرار گیرند تا فرهنگ شهید و شهادت را بیش 
از پیش ترویج نماییم چرا که این گلزار مرکزی برای 

ترویج کارهای فرهنگی است. 
  دبیر کانون فرزندان شــاهد بندرعباس نیز در این 
مراســم گفت: گفته می شود کارهایی که برای شهدا 
انجام می شــود وظیفه است و ما وظیفه داریم برای 
ترویج فرهنگ شهید و شهادت هر کاری که می توانیم 
انجام دهیم. مهدی احترامی اظهار داشــت: با اینکه 
همه وظیفه داریم در ایــن جهت حرکت نماییم اما 
برخی هســتند که در انجام این کار کوتاهی می کنند 
به همین دلیل باید افرادی که در زمینه شهدا فعالیت 

دارند مورد تقدیر قرار گیرند. احترامی بیان کرد: آقای 
پاسالر شهردار منطقه ۴ بندرعباس دغدغه شهدا را 
دارند چرا که ارائه خدمات به گلزار شــهدا تنها یک 
کار سازمانی نیست و ما شاهد بودیم که افرادی در 
ایــن منصب بوده اما کار کمتری برای شــهدا انجام 
دادند. وی با اشاره به اینکه تیم مدیریتی که در گلزار 
شهدا وجود دارد از انسجام خوبی برخوردار هستند 
عنوان کرد: خوشبختانه در گلزار شهدای بندرعباس 
تحوالت زیادی صورت گرفته اســت که این امر به 
دلیل اقداماتی است که در حوزه فرهنگی و برگزاری 
مراســمات مختلف در این مکان معنوی انجام شده 
 اســت و این کارها با تالش خادمین شــهدا انجام 
می شــود. وی عنوان کرد: شــهر ما نیازمندیم یک 
مرکز جامع و کامل فرهنگی اســت و نیاز است که 
همه دستگاه های استان پای کار بیایند تا بتوانیم این 
مهم را محقق کنیم. وی اظهار داشت: اکنون شهرداری 
منطقه ۴ بندرعباس به عنوان یک دستگاه خوب در 
زمینه شهدا باید معرفی شود تا دیگر نهادها نیز برای 

خدمت شهدا ترغیب شوند.
  شهردار منطقه ۴ بندرعباس نیز در این مراسم عنوان 
کرد: هر کاری که توســط مجموعه شهرداری برای 
شهدا انجام شده است وظیفه ما بود و ما الیق تقدیر 
نیستیم. علی پاسالر افزود: ما نیاز داریم که پیرو راه و 
روش شهدا باشیم. پاسالر خاطرنشان کرد: هر کاری 
که ما انجام داده ایم به خاطر شهدا بوده است و شهدا 
به ما نظر کرده و به زندگی و کار ما برکت داده اند. وی 
عنوان کرد: در مجموعه شهرداری نیز برکت کارهایی 
که برای شــهدا انجام داده ایم را مشاهده می کنیم و 
آبرویی که اکنون داریم به خاطر خدماتی اســت که 
برای شهدا انجام می دهیم و وجود گلزار شهدا برای 

مجموعه شهرداری منطقه چهار یک موهبت است. 
در پایان از ســوی جامعه ایثارگری استان با اهداء 
لوح تقدیر از خدمات انجام شده علی پاسالر شهردار 

منطقه چهار بندرعباس تقدیر شد. 

  گروه خبر // به مناســبت ماه مبارک رمضان 
یک دوره مسابقات ورزشی یک روزه ویژه بانوان 
همکار و خانواده ها به میزبانی بانک سپه هرمزگان 

برگزار شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ این مســابقات با حضور 
هفت تیم شامل دانشــگاه علمی کاربردی، دانشگاه 

علمی کاربردی بندرعباس، مدرســه دخترانه نور، دو 
تیم از باشگاه شهریور و دو تیم از بانک سپه به میزبانی 

بانک سپه منطقه هرمزگان برگزار شد. 
  این دوره از مســابقات در رشــته های طناب کشی، 
فوتبال دستی، دارت و آمادگی جسمانی برگزار شد و 
در پایان تیم های برتر مشخص شدند. در این مسابقات 

یک روزه، تیم شــهریور توانست بر سکوی قهرمانی 
بایستد و تیم دانشگاه و سپه عناوین دوم و سوم را به 

خود اختصاص دادند. 
  همچنیــن تیم های ســپه ، دانشــگاه ، مدرســه 
 نور و تیــم شــهریور در جایگاه های بعــدی قرار

 گرفتند. 

  قابــل ذکراســت؛ در این مســابقات کــه در روز 
یکشنبه ۲۸فروردین ماه سال جاری برگزار شد، ۷۵ 
ورزشکار)کارکنان و خانواده ها( و داور حضور داشتند 
که در پایان با اهدای جوایز به نفرات برتر و تقدیر از 
حضور آنها و پذیرایی افطار، این مســابقات به پایان 

رسید.

به میزبانی بانک سپه منطقه هرمزگان؛ 

مسابقات ورزشی جام رمضان ویژه بانوان برگزار شد
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آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت، با دشمنان مدارا

 ای صاحب فال! همه دیوان مرا هم که 
بگردی، بهتر از این بیت پیدا نمی کنی. 
یعنی می خواهم بگویم اصل جنس را 

برایت آوردم، نه دوبیتی های بی سر و ته 
کوچه بازاری. کلید رسیدن به موفقیت 
را ریخته ام توی یک بیت و تو فقط باید 
درست به کار ببندی. دو کلمه حرف 

حساب تفسیر نمی خواهد. دوستت را در 
آغوش بگیر، به دشمنت هم اعتماد کن . 

باالخره یک چیزی می دانسته 
که دشمنت شده!

اصالً بگذار لب مطلب را بگویم؛ امضای 
دشمنت تضمین خوبی است. می پرسی 

تضمین چی؟ تضمین همه چی، از معاهده 
بگیر تا ازدواج! سخت نگیر 

تا دنیا به کامت سخت نچرخد
 فرزانه زینلی

*****
فرهنگ بعید

باریک بین:  کسی که درشت را 
نمی بیند. کنایه از دختر یا پسری که در 
خواستگاری به خصوصیات اخالقی طرف 
مقابل توجهی نداشته و فقط باریکی دماغ 
وی را معیار ازدواج می داند. شخصی که 
نصف عمرش را زیر تیغ جراحان زیبایی 
می گذراند بلکه به باریک بینی یا همان 

بینی باریک برسد.
آب زیرکاه:  آبی که زیر کاه می افتد و 
صاحب کاه متوجه آن نمی شود. کنایه 
از شخصی که از امکانات یک مملکت 

استفاده می کند و مشهور می شود و 
هر سال در جشنواره های دولتی جایزه 

می گیرد و در عین حال در هر مصاحبه باال 
تا پایین مملکت را فحش می دهد و باز 

هم همچنان جایزه می گیرد.
آواره: خریدار خودروی صفر داخلی. 

کسی که پس از خرید خودروی داخلی 
از این نمایندگی به آن نمایندگی حواله 
داده می شود تا بلکه نقص های ماشین 

صفرش خوب شود و چون خوب نمی شود 
نامبرده سرگردان تعمیرگاه های سراسر 

شهر می شود.
جاسوس:  دزد اسرار، هزارچهره، بسیار 
بالگرفته. کسی که اگر توسط نیروهای 
امنیتی شناسایی و دستگیر شود، کشور 

فرستنده جاسوس بسیار مظلوم نمایی کند 
و کشور دستگیرکننده )در اینجا یعنی ایران( 

به نقض حقوق بشر متهم گردد. جیسون 
رضائیان، دری اصفهانی، ر.ک: گاندو.

تیزهوش:  بچه زرنگ. کسی که وقتی 
متوجه می شود بنزین قرار است گران 
شود، هرجای شهر که باشد خود را به 

پمپ بنزین می رساند تا برای آخرین بار 
باکش را با بنزین ارزان پر کند و پس از 
آن تا دو هفته احساس پیروزی می کند.

 بشیر:  از داوران عصر جدید؛ شیطون بال. 
کنایه از شخصی که پیوسته به مردم 
خوش خبری می دهد که »هفته آینده 

طرح شفافیت در صحن مجلس بررسی 
می شود« و چون هفته به پایان می رسد 
مجدداً همین خبر را تکرار می کند تا در 

نهایت دوره چهارساله مجلس
 به پایان برسد.

بازنشسته:  کسی که نمی نشیند؛ حتی به 
زور. کنایه از شخصی که هفتاد سال سن 
دارد ولی همچنان در یک منصب دولتی، 
به جامعه خدمت می کند. تشنه خدمت به 

مردم حتی تا دم مرگ.
 محمدرضا رضایی

طنز

  حسن سیالوی سرویس استان ها //  معاون تلفیق 
و امور تنظیم گری شــرکت مدیریت منابع آب ایران 
گفت: در کل کشــور تنها ۲۲ درصد کاهش بارندگی 
داشته ایم اما این عدد در استان خوزستان به ۴۵ تا 

۴۶ درصد رسیده و این یک فاجعه است.
  به گــزارش خبرنگار دریا؛ علیرضــا الماس وندی در 
گردهمایی مدیریت خشکسالی در اهواز برگزار شد، اظهار 
کرد: اگر بخواهیــم در خصوص وضعیت بارندگی در کل 
کشور نسبت به استان خوزستان مقایسه ای داشته باشیم. 
ما در کل کشور تنها ۲۲ درصد کاهش بارندگی داشته ایم 

اما در اســتان این عدد به ۴۵ تا ۴۶ درصد رســیده و این 
یک فاجعه اســت.وی افزود: خوزستان سال های پر آب 
و سال های خشکســالی را نیز پشت سر گذاشت و برای 
ما فرق نمی کند چه سال پر آب و چه سال کم آب باشد، 

نتیجه آن خسارت است.
  معاون تلفیق و امور تنظیم گری شــرکت مدیریت منابع 
ایران تصریح کرد: از آموزه های دینی درس نمی گیریم که 
در سال های پر آب باید چه کاری انجام دهیم آیا مردم باید 

این مشکل را به دوش بکشند؟
  الماس وندی ادامه داد: همچنین حرف مردم را باید شنید و 

با آن ها صحبت کرد و به گالیه های آن ها گوش داد چون 
گالیه ها درست و به جا هستند و همه ما مسؤل هستیم و 

باید این مسائل را مورد توجه قرار دهیم.
  وی عنوان کرد: در بحث منابع، اســتان خوزستان قطب 
کشــاورزی، قطب نفت و قطب آب است اما در ترسالی 
و خشکسالی دچار خســارت می شود و این چه معنا و 

تفسیری دارد.
  المــاس وندی افــزود: چرا ما برنامه جامع ســیالب را 
برای استان خوزستان که به صورت متداول دچار سیل و 
خســارت می شود، نداریم. از سد دز در استان خوزستان 

تنها در ســال های ۹۵ - ۹۸، ۱۳ میلیون متر مکعب آب 
خارج شد و این خروج آب همراه با خسارت بوده است.

وی افزود: در ســه سال متوالی مردم باید خسارت ببینند؟ 
بعد درپی آن خشکسالی نیز رخ می دهد و ما در این زمینه 

چه برنامه ای را پیش روداشته ایم؟
  الماس وندی گفت: چرا در کشور عمان مطالعات جامع 
سیالب انجام می شود آیا در ایران دانش آن وجود ندارد؟ 
توجهی به این قضیه نمی شــود. وقتی که مسئولین ساکن 
باشند یعنی تحرک و دغدغه ای نداشته باشند، از شرایطی 
که در استان حاکم می شود غافل هستند و بهای این غفلت 

را چه کسی باید بپردازد؟
  معاون تلفیق و امور تنظیم گری شــرکت مدیریت منابع 
ایران عنوان کرد: تامین امنیت آبی و امنیت غذایی این ها 
همه فاکتورهای مهمی هستند و همچنین تامین آب شرب 
که در اولویت قرار دارد و آب کشــاورزی نیز باید تامین 

شود. هر سال که نمی شود خسارت کشت داده شود.
  وی تصریح کرد: مســائلی هستند که باید شفاف سازی 
شود. اگر مدیریت قرار است بر اساس ریا باشد این مدیریت 
 شیطانی است و بر همگان واجب است که به مسائل استان 

رسیدگی کنند.

معاون تلفیق شرکت مدیریت منابع آب ایران :

کاهش ۴۶ درصدی بارندگی در خوزستان یک فاجعه است

حســن سیالوی سرویس اســتان ها //  مدیرعامل ســازمان آب و برق 
خوزســتان گفت: با توجه به مقدار آبی که داریم و طبق برنامه ریزی هایی 
 کــه انجــام دادیم اولویت مــا بر روی آب شــرب اســت و از آن باید 

مراقبت کنیم.
 به گزارش خبرنگار دریا؛ عباس صدریان فر در گردهمایی مدیریت خشکسالی 
که در اهواز برگزار شــد، اظهار کرد: ما بر این باوریم که هرچه با مردم شــفاف 
 باشــیم مســائل به راحتی حل می شود و برای حل این مســائل از مردم کمک
 می گیریم.  وی افزود: ما در تالش هســتیم که اتفاقاتی که در گذشــته در زمینه 
آب استان رخ داده است تکرار نشود و قطعا با شفافیت و رویکردی صادقانه همه 

مسائل حل می شوند.
صدریان فر تصریح کرد: می خواهم واقعیتی را عرض کنم و این است که به تصور 
ما استان های شمالی پر آب کشور هستند اما به این صورت نیست در آن مناطق 
نیز تنش وجود دارد.مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان عنوان  کرد: ما همه 
تالش خود را می کنیم که این اتفاقات را پشت سر بگذاریم و در سال های آینده 
دچار چنین مشکالتی نشویم.وی اظهار کرد: با توجه به مقدار آبی که داریم و طبق 
برنامه ریزی هایی که انجام دادیم اولویت ما بر روی آب شرب است و از آن باید 

مراقبت کنیم.
صدریان فر ادامه داد: حتی بخشی از آن را به ماه های سال آینده اختصاص دهیم که 
اگر احیانا سال آبی آینده که از پاییز شروع می شود شرایط بارندگی نرمال نداشتیم 
و با مشکل رو به رو شدیم، مقداری ذخیره سازی داشته باشیم که بتوانیم آن ماه ها 
را نیز پوشش دهیم.وی افزود: تصمیمات در خصوص آب استان قائم به فرد و یا 
یک دســتگاه نیست تصمیمات فرا بخشی است و حداقل ۲۰ دستگاه اجرایی در 
زمینه برنامه ریزی منابع و مصارف دخالت دارند و چه در شورای حفاظت کیفی یا 
شورای کشاورزی تصمیم گیری می کنند.مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان 
عنوان کرد: در حال حاضر در خصوص کرخه تنها تمرکز بر روی شرب است و در 
این بین یک کشاورز یک پمپ زائد برداشت آب داشته باشد به معنی از بین رفتن 

آب یک روستا و یا از بین رفتن ۱۰ تا ۱۵ عدد دام سنگین است.
  همچنیــن در این گردهمایی، مرادی معاون دادســتان اهواز اظهار کرد: در حال 
حاضر اولویت مسؤلین تامین آب شــرب و جلوگیری از خشک شدن نخیالت 
پایین دست است.وی افزود: ما در هرجا در کارها مردم را مشارکت دادیم همکاری 
خوبی بین مردم و مسؤلین انجام شد. به هر حال درآمدبخش اعظم مردم خوزستان 
از راه کشاورزی اســت.مرادی تصریح کرد: زمانی که به یک کشاورز گفته شود 
که شما حق کشــت ندارید باید برنامه ای برای کشاورز ارائه شود و یا محصولی 
جایگزین شود و از همه مهمتر اگر وعده به کشاورز در خصوص جبران خسارت 

داده شود باید عملی شود.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان:

 اولویت ما تامین آب شرب است
 آرزو توکلی ســرویس استان ها // استاندار 
کرمــان اظهار کرد: تکلیف ۶۳ هزار شــغل 
توسط دســتگاه های اجرایی استان در سال 
 جاری نیز کار سختی نیست و استان ظرفیت

 آن را دارد.
  بــه گزارش خبرنگار دریــا؛ علی زینی وند ۱۰ 
اردیبهشت ماه در شورای برنامه ریزی استان عنوان 
کرد: در شــورای برنامه ریزی یکی از استان های 
هستیم که برنامه های استان به صورت ویژه دیده ایم 
و کارای موثری هم در استان انجام شده است. وی 
با بیان این مطلب که حداقل رشد اقتصادی استان 
در سال جاری ۷.۸ تا ۸ درصد باشد، اظهار کرد: 
استان این ظرفیت را دارد که این رشد را به آسانی 

محقق کند. 

  استاندار کرمان گفت: سال گذشته استان کرمان 
با وجود ۴۰ هزار نفر تعهد اشــتغال دستگاه های 
اجرایی به میزان ۵۳ هزار شغل ایجاد کرده است، 
ضمن اینکه۱۰ تا ۱۲ هزار شغل که بنگاه ها و بنیاد 
برکت و بسیج انجام دادند در سامانه اشتغال استان 

ثبت نشده است. 
  وی گفت: با اینکه ۲.۴ درصد در حوزه بهره وری 
برای استان سهم گذاشته شده اما با ورود واحدهای 
راکد و ظرفیت های معطل مانده، ظرفیت بســیار 
باالتری خواهیم داشت، منوط به اینکه دستگاه های 
متولی از جمله صمت و جهاد کشاورزی، شناسایی 

و نسخه دقیق آنها را داشته باشند.
   زینی ونــد تصریح کــرد: منظــور از ورود به 
فعالیت های راکد آنهایی اســت کــه می توانند به 

چرخه اقتصادی استان برگردند. وی گفت: ظرفیت 
بهره برداری در بخش های سرمایه گذاری خارجی، 
بازار ســرمایه و صندوق توسعه ملی را باید باال 
ببریم و سهمی که برای بخش خصوصی یا نهادهای 

حمایتی دیده شده، افزایش یابد. 
  اســتاندار کرمان بیان کرد: هر اقدامی باید مبتنی 
بر حوزه تولید دانش بنیان باشــد و دستگاه ها و 
فرمانداری ها برنامه های خود را براســاس سند 
آمایش استانی و ملی و اسناد شورای برنامه ریزی 

و گفتگوی استان ارائه دهند. 
  زینی وند اظهار کرد: در همه طرح ها بحث محیط 
زیســت باید مورد توجه قرار گیرد و این به معنی 
توسعه پایدار است. نگاه ما در محیط زیست اعمال 

دقیق الزامات محیط زیستی است. 

  وی اجرا و توســعه پنجره واحد الکترونیک را 
مورد تاکید قرار داد و افزود: رشد و توسعه بدون 

فرآیند الکترونیکی و شفافیت اتفاق نمی افتد. 
  استاندار کرمان همچنین کیفیت بخشی در بخش 
کشاورزی، توســعه فرصت های سرمایه گذاری و 

صنایع واسط را الزم دانست.

استاندار کرمان: 

تعهد اشتغال استان در سال جاری ۶3 هزار شغل است

    

نژاد     مهــران ســلطانی 
// ها  اســتان  سرویس 

گفت:  بوشهر  اســتاندار 
صنایع سنگین در راستای 
ایفای مسئولیت اجتماعی 
خود تنها ســه درصد از 
به  را  سود ســاالنه خود 
مناطق پیرامونی اختصاص 

دهند.
دریا،     خبرنــگار  گزارش  به 
احمد محمدی زاده در نشســت با مدیرکل دیوان محاسبات استان 
بوشهر باتأکید بر قانونی شدن اعتبارات صنایع در راستای اجرای 
مسئولیت های اجتماعی افزود: باید قانون، تمام صنایع سنگین را 
موظف کند ســه درصد از سود ســاالنه خود را به مسئولیت های 

اجتماعی اختصاص دهند.

 وی اظهار کرد: سود ساالنه صنایع پتروشیمی مستقر در این استان 
۱۲ میلیارد دالر است که اگر تنها سه درصد از این سود به این استان 

اختصاص یابد موجب ایجاد تحول شگرفی در استان می شود.
محمدی زاده اضافه کرد: ســال گذشته با پیگیری های انجام شده 
۱۰۹ میلیارد تومان از محل مسئولیت های اجتماعی صنایع به این 

استان تخصیص یافت و هنوز هزینه نشده است.
  استاندار بوشهر بیان کرد: اگر سه درصد صنایع پتروشیمی به صورت 
قانونی مصوب شــود معادل سه هزار میلیارد تومان به استان برای 

اجرا طرح های مسئولیت اجتماعی صنایع پرداخت می شود.
وی با اشاره به اینکه صنایع سنگین باید به مردم نقاط پیرامونی خود 
منفعت برســانند افزود: در همین راستا باید در برنامه هفتم توسعه 
تخصیص سه درصد سود ساالنه صنایع سنگین لحاظ و گنجانده 

شود تا حقوق مردم در این عرصه ضایع نشود.
  محمدی زاده توجه به مســئولیت های اجتماعی صنایع نسبت به 
مناطق پیرامونی را یک ضرورت دانست و تأکید کرد: استقرار صنایع 

سنگین بدون شک مشکالتی برای مردم آن مناطق در زمینه های 
زیســت محیطی، منابع زیرزمینی، حجم ترافیک و عوامل مختلف 
دیگر ایجــاد می کند از این نظر باید توجــه ویژه ای به تخصیص 
اعتبارات از آن صنعت برای مناطق پیرامونی شود. وی در خصوص 
اهمیت کار دیوان محاسبات ادامه داد: نقش این مجموعه در توسعه 
و پیشرفت و تحقق حقوق مردم استان بسیار مهم و ضروری است.

محمــدی زاده حمایــت از مدیران پاک دســت و انقالبی را یک 
ضرورت دانســت و بیان کرد: مدیران بــا تفکر انقالبی و جهادی 
در راســتای سیاســت های دولت در رفع مشــکالت جامعه و 
 گره گشایی از مطالبات مردم گام برمی دارند که باید به این مدیران
 کمک شود.اســتاندار بوشهر با اشاره به ساماندهی اراضی واگذار 
شــده برای اجرا طرح ها در بخش های خصوصی و دولتی گفت: 
اراضی که برای اجرا طرح ها به حوزه های مختلف واگذار شــده 
 ولــی تاکنون ناموفق بــوده باید به دســتگاه مربوطه منعکس و

 ساماندهی شود.

استاندار بوشهر تاکید کرد

اختصاص ۳ درصد سود ساالنه صنایع سنگین به مسئولیت های اجتماعی

  آرزو توکلی ســرویس استان ها // رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان کرمان با بیان این 
مطلب که تکمیل پروژه ها تا روز ۳۰ اردیبهشت ماه 
امسال از سوی دستگاه ها پاالیش و نظارت می شود، 
عنوان کرد: مشکل ما در سیاست گذاری نیست و 
عمدتا در نداشتن توان اجرایی است لذا جلسات در 
راستای ارتقای سیستم اداری و فضای کسب و کار و 

برای بهبود توان اجرایی تعریف شده است.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ جعفر رودری در جلسه شورای 
برنامه ریزی استان کرمان گفت: از ظرفیت صندوق توسعه 
و پیشرفت در تجهیز منابع اســتان استفاده و از اعتبارات 
دولتی به عنوان اهرم استفاده تا جذب مشارکت غیر دولت 

در داخل و خارج کشور را پیگیری کنیم. 
  وی با تبیین پروژه های پیشران اقتصادی در استان کرمان 
اظهار کرد: یکســری برنامه ها را باید برای بستر سازی 

محیط کســب و کار انجام دهیم لذا داشتن طرح آمایش 
به تنهایی به ما کمکی نمــی کند، مگر اینکه این طرح ها 

عملیاتی شود. 
  وی ادامه داد: شورای توســعه با نظارت بر برنامه های 
توسعه و اشتغال، ســند آمایش، تحقق اشتغال روستایی، 
اجرای سند ســازگاری با کم آبی، برنامه های میان مدت 
برای توســعه تعریف می کند و ظرفیت بودجه نیز در این 

شورا احصا و پیگیری می شود. 
  وی با اشــاره به ۲۰۰پروژه پیشــران اقتصادی اســتان 
گفت: پروژه های پیشنهادی از سوی معین های توسعه و 

پروژه های منتج از برنامه اجرایی را در برنامه داریم. 
  رودری افزود: مشارکت با بخش دولتی و طرح مصوبات 
و تصمیم گیری در شــورای برنامه ریزی و توسعه استان 
کرمان پیگیری می شــود و تالش کردیــم تمامی اهداف 
 و برنامه هــای مورد توجه مدیریت اســتان در این برنامه

 گنجانده شود. 
  رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان کرمان 
گفت: این اســتان در اقتصاد دانش بنیان خوب پیش رفته 
و برای تحقق رشــد ۷.۷ درصدی اقتصاد استان کرمان در 
سال ۱۴۰۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان و 

کارگروه های زیربنایی اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری و 
سایرکارگروه ها تعریف شده است. 

  وی در بخش دیگری از ســخنانش آموزش را مســأله 
مهمی دانست و گفت: مرکز آموزش و پژوهش وظیفه ارائه 
آمــوزش ضمن خدمت دارد و اغلب مدیران به دوره های 
مطرح شده با نگاه امتیاز گرفتن و تکلیفی نگاه می کنند که 
می توان آن را هدفمند و در راستای نیاز استان تعریف کرد. 
  رودری تاکید کرد: احصای فرصت های سرمایه گذاری 
جدید استان کرمان نیز با همین رویکرد پیگیری می شود. 

  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این 

جلسه از تخصیص ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تبصره ۱۸ 
به استان کرمان خبر داد و گفت: این عدد نسبت به اعتبارات 
سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته که بخشی از آن به 

واسطه صندوق پیشرفت و عدالت است. 
  حسین مهرابی افزود: ســهم دستگاه ها را بر اساس این 
اعتبارات تعریف کردیم و ۱۵ درصد برای سایر گذاشتیم و 

باید مصوبه شورای برنامه ریزی استان کرمان شود. 
  وی با بیان اینکه در پرداخت این تسهیالت امسال برای 
نخستین بار نظر اســتان ها را می خواهند عنوان کرد: در 
مجموع ۲۸ درصــد به حوزه کشــاورزی، ۲۳.۵ درصد 
صنعت، معدن و تجارت، ۱۳.۴ درصد راه و شهرســازی، 
پنــج درصد نفت و میراث فرهنگی، ۱.۵ درصد ارتباطات 
 و ۳.۳ درصــد بــرای پارک علــم و فنــاوری در نظر

 گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان:  

  مشکل کرمان در نداشتن توان اجرایی است

طرح :  بیتا  هوشنگی
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فرهنگ وهنر

  ســرویس فرهنگی // با توجه به اعمال محدودیت سنی از 
سوی عربستان و کاهش سهمیه کشورها، امسال اولویت اعزام 
زائران به حج تمتع با تغییراتی همراه شــده است و برخی از 

مشموالن از گردونه اعزام حذف شده اند. 
با اعالم رسمی دولت عربســتان مبنی بر پذیرش زائر خارجی برای 
ایام حج تمتع، بســیاری از مســلمانان در انتظار سهمیه و تفاهم نامه 
 حج تمتع هســتند تا بتوانند با برنامه ریزی بهتر به ســرزمین وحی

 مشرف شوند.
 عربستان محدودیت سنی برای حج تمتع را لغو نمی کند

   ســعودی ها با توجه به کاهش حدود ۵۰ درصدی تعداد زائران حج 
تمتع ســال جاری به دلیل مهار نشدن کرونا، سهمیه کشورمان را ۳۹ 
هــزار و ۶۳۵ نفر اعالم کرده اند. این امر در حالی که اســت که بیش 
از ۷۰ هزار نفر از مشــموالن حج تمتع با پرداخت هزینه این ســفر 
معنوی آماده حاجی شــدن بودند که البته با محدودیت سنی اعمال 
شده از ســوی عربســتان )فقط افراد باالی ۶۵ سال امکان تشرف 
 بــه حج تمتع را ندارند( حدود ۲۲ هزار نفــر از گردونه اعزام حذف

 می شوند.
  با این وجود، مســؤوالن کشورمان به منظور اعزام تعداد بیشتری از 
مشموالن تشرف به حج تمتع، نه تنها درخواست افزایش سهمیه پنج 
هزار نفری داده اند، بلکه از دولت سعودی خواستند تا محدودیت سنی 
را برداشــته و استطاعت جسمی را مورد توجه قرار دهد، اما به گفته 
یک منبع مطلع، با توجه به برخی برنامه ریزی ها از ســوی عربستان، 
امکان حذف محدودیت ســنی وجود ندارد و فقط افراد زیر ۶۵ سال 
می توانند در مناســک حج تمتع ۱۴۴۳ شرکت کنند و این محدودیت 
 نه تنها برای زائران خارجی، بلکه برای زائران ســاکن عربستان نیز 

اعمال می شود.
  چه کسانی امسال مشمول حج تمتع هستند؟

  بر همین اســاس، با شرایط اعالم شده از سوی عربستان، مشموالن 
حج تمتع که متولــد ۱۰ تیرماه ۱۳۳۶ و بعد از آن هســتند، امکان 
زیارت خانه خدا در حج تمتع امسال را دارند. عالوه بر این، بر اساس 
دستورالعمل سازمان حج و زیارت کشــورمان، افرادی که عالوه بر 
داشتن شرایط سنی، تاریخ ودیعه گذاری و ثبت نام آنها در بانک تا دهم 
تیرماه سال ۱۳۸۶ و اولویت فیش آنها تا ۲۲ خرداد ۱۳۸۶ بوده است، 

به حج تمتع مشرف خواهند شد. 
  برنامه ریزی برای فراهم ســازی امکانــات برای زائران 

کشورمان به صورت مجازی
  با توجه به اینکه هنوز ویــزا برای کارگزاران و عوامل اجرایی حج 
به منظور انعقاد تفاهم نامه یا حتی اجاره مســکن و آماده سازی برای 
تشرف زائران کشورمان به ســرزمین وحی از سوی عربستان صادر 
نشده است، اما مسؤوالن کشــورمان در حال برنامه ریزی بوده و به 
صورت مجازی با مسؤوالن سعودی در ارتباط هستند تا حج تمتع را 

برای زوار کشورمان به بهترین نحو اجرا کنند.
  مفاد تفاهم نامه حج تمتــع ۹۹ با اعمال تغییراتی محدود 

برای امسال معتبر است
  بــه گفته یک منبع آگاه، احتمال اینکه عربســتان تفاهم نامه حج با 
ایران را به صورت مجازی منعقد کند، زیاد است و با این اقدام نیازی 
به اعزام تیم مذاکره کننده به عربستان وجود ندارد و همان تفاهم نامه 
حج تمتع ۱۳۹۹ با اعمال برخی تغییرات معتبر خواهد بود. همچنین 
بخش مســکن و ســایر خدمات زائران در حال مذاکره با مسؤوالن 
ســعودی و مدیران هتل های مکه و مدینه هستند تا بدون حضور در 
عربســتان بتوانند هتل هایی که در سال های گذشته اجاره می کردند، 
برای اســکان زائران فراهم ســازند که مدیران برخی هتل ها نیز قول 
 مســاعد برای هماهنگ و آماده کردن محل اســکان زوار کشورمان

 داده اند.
  اعزام زائران به سرزمین وحی از ۱۴ خرداد آغاز می شود

  بــه گفته اکبر رضایی، معاون حج و عمره ســازمان حج و زیارت 
اولین اعزام زائران به سرزمین وحی برای حج تمتع سال جاری از ۱۴ 

خردادماه آغاز می شود.
  بــا توجه به اینکه حدود یک ماه تا اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۱ به 
عربستان باقی مانده است، عربســتان همچنان برای حضور بیش از 
۸۵۰ هزار زائر خارجی آمادگی الزم نداشته و حتی در جلسات اخیر 
ســعودی ها، به ایجاد برخی محدودیت ها برای زائران خارجی اشاره 
شده اســت. با این وجود، مسؤوالن حج و زیارت جمهوری اسالمی 
ایران در تالشند با وجود محدودیت هایی که از سوی عربستان اعمال 
می شود، زائران را با در نظر گرفتن عزت، سالمت و امنیت به این سفر 

معنوی اعزام کنند.
   زائران حج تمتع واکسیناسیون خود را تکمیل کنند

  با توجه به آمادگی ایران برای اعزام زائران به حج تمتع، مســؤوالن 
از مشموالن حج تمتع ســال جاری می خواهند که نسبت به تکمیل 
واکسیناســیون اقدام کنند و به دلیل اهمیت ســالمت زائران با وجود 
اینکه عربستان تعداد ُدز برای تشرف زائران خارجی به سرزمین وحی 
اعالم نکرده اســت، اما وزارت بهداشت و مسؤوالن ستاد کرونا، همه 
زائران حج تمتع باید سه ُدز واکسن کرونا   زده باشند. از بین واکسن های 
موجود در سبد واکسیناسیون کشورمان، آسترازنکا و سینوفارم مورد 

تأیید عربستان است.
  همچنین هزینه حج تمتع با توجه به افزایش برخی هزینه ها نسبت به 
سال ۱۳۹۹ افزایش خواهد یافت و با این روند، زائران حج تمتع سال 
جاری باید مابه التفاوت برخی از هزینه ها همچون اسکان را بپردازند که 
به گفته سیدصادق حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت حدود ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ دالر به هزینه های سفر حج تمتع افزوده خواهد شد. هزینه حج 
تمتع ســال ۱۳۹۹ از سوی سازمان حج و زیارت از حدود ۳۲ تا ۴۱ 

میلیون تومان اعالم شده بود.
  به گزارش فارس، ســال گذشته عربستان هیچ زائری از کشورهای 
خارجی نپذیرفت و حج تمتع بدون زائران کشــورهای خارجی برای 
حدود ۶۰ هزار زائر ساکن عربستان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و محدودیت های کرونایی برگزار شــد، اما امســال با پذیرش زائر 
خارجی از سوی عربستان، اعزام زائران کشورمان به خانه خدا از ۱۴ 
خرداد آغاز می شــود و روند اعزام تا اوایل ماه ذی الحجه ادامه دارد. 
عملیات حج تمتع نیز از ۱۷ تا ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ مصادف با هشتم تا 
ســیزدهم ماه ذی الحجه ۱۴۴۳ با حضور یک میلیون زائر داخلی و 

خارجی انجام می شود.

خبر

    سرویس فرهنگی // استاد مطالعات فرهنگی گفت: 
شهادت شهید مطهری به عنوان یکی از نخستین 
شــهادت های آغازین انقالب، نقش مهمی در اقبال 
مردم به آثار شهید مطهری داشت؛ مطهری با خون 
 خود پای کتب و آثار و مسیری را که طی کرده بود، 

امضا کرد. 
   قریب به نیم قرن اســت که آثار اســتاد شــهید، شیخ 
مرتضی مطهری به عنوان اصلی ترین منابع و کتب معرفتی 
در زمینه های مختلف شناخته می شود. از عالقه مندان به 
علوم دینی تا دوست داران مطالعات فرهنگی و سیاسی به 
آثار او توجه خاصی نشان می دهند. اینکه چرا مطهری و 
آرائش تا این حد مورد توجه قشــر کثیری از مردم ایران 
باالخص جوانان بوده، ما را بر آن داشــت تا در این باره 
با مهدی جمشــیدی، اســتاد مطالعات فرهنگی و عضو 
 هیأت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه به گفت وگو

 بنشینیم. 
  چرا اســتاد مطهری ســتاره درخشان عرصه 

اندیشه انقالب شد؟
مهدی جمشیدی در ابتدا در مورد چرایی اهمیت مطهری 
و کتبش گفت: در مورد نقطه تمایز شهید مطهری از سایر 
اندیشــمندان و علمای فعال در آن دوران می توان از دو 
منظر نگاه کرد و او را مورد بررســی قرار داد، اول؛ جنبه 
»متنی« که مربوط به کتب و دستاورد های علمی اوست 
و دوم، جنبــه »فرامتن« که در مورد خود »شــخصیت« 
مطهری و موضوعات پیرامونی آن اســت.وی افزود: در 
بُعد »متن«، آثار شــهید مطهری چه آثار گفتاری و چه 
نوشتاری از خصوصیاتی برخوردار است که در دیگر کتب 
و آثار از سایر نفرات دیده نمی شود و این همان نقطه تمایِز 
رهاورد های علمی ایشان از باقی است که به چند نمونه از 

آن اشاره خواهم کرد. 
  متفکری جامع االطراف

او بیان کرد: از جمله این خصوصیات می توان به گستردگی 
موضوعاتی اشــاره کرد که شهید مطهری بدان ها پرداخته 
است. این تنوع موضوعات از شهید مطهری یک شخصیت 
»جامع االطراف« ساخته که با فراگیری خود و چند وجه 

و چند ضلع بودنش می تواند برای انسان یک نظام فکری 
طراحی کند. آثــار مطهری جنبه »تمّحضی« ندارد که به 
یک بخش خاص و موضوعات پیرامونی آن بپردازد، بلکه 
گســترده بودن آثارش به حدی است که با تکیه بر آن به 

تنهایی می توان یک »مکتب« فکری و معرفتی ساخت. 
  استاد در ساده سازی مطالب عالی و بنیادین

جمشیدی ادامه داد: خصوصیت دیگر آثار شهید مطهری 
ســادگی در بیان بود. او توانست مضامین و موضوعات 
عالی را در ظروف معرفتی کوچک قرار دهد و به مخاطب 
منتقل کند. شــهید مطهری با پایداری به اصل و اســاس 

موضوعات در ساده سازی مفاهیم بسیار موفق بود.
  آخوند معاصراندیش

استاد مطالعات فرهنگی گفت: ویژگی بعدی کتب مطهری 
»روزآمدی« و »تجدیدنظر زبانی« است. مطهری با ادبیات 

و موضوعات روز سخن می گفت، اگرچه او یک حوزوی 
ســنتی اصیل و پرمایه است اما با خواندن آثار و شنیدن 
ســخنانش آدمی پی خواهد برد که او با مســائل روز و 
موضوعات جدید جامعه مماس و منطبق است، در یک 
کالم او روحانی »معاصر اندیش« اســت. مسأله به روز 
بودن و با موضوعات جدید همزبان شدن بسیار مهم است، 
اگر نســل جوان بدانند شخصی بسیار باسواد است اما با 
آنها همزبان نیســت، چندان اقبالی بدو نخواهند داشت؛ 
درحالیکه چه نسل جوان پیش از انقالب و چه نسل جوان 
پس از انقالب با خواندن کتب شهید مطهری او را هم سخن 
خود می یابد که ادبیاتی روان و مناسب احوال همه دارد. 

 حرّیت در فضــای علمی، جــرأت بخش برای 
اندیشیدن است

جمشیدی افزود: دیگر ویژگی ممتاز شهید مطهری قوت 

استداللی آن در موضوعات است. نسل جوان پرسش دارد 
و به دنبال پاسخ های متقن و مستدل می گردد، آثار مطهری 
از لحاظ اعتبار اســتداللی در سطح باالیی قرار دارد که 
پاسخگوی شبهات نسل جوان است. او در تقریر اندیشه 
مخالف بی محابا بود و چه بســا به قوت دلیل و استدالل 
اندیشه مخالف نیز اضافه می کرد که این نشان از صداقت 
علمی مطهری است. سانســور و حذف در بیان نظرات 
وجود ندارد و خود مارکسیست ها بیان کرده بودند مطهری 
گاهی در بیان اندیشــه مارکس از خود ما جدی تر اقدام 
می کند. حریّت و آزادگــی مطهری که به خود و دیگران 
جرأت اندیشیدن می دهد به کام هر جوانی خوش می آید و 

او را مجذوب خود می کند. 
 خونی که مهر تأییدی بر مجاهدت علمی شد

  او بیان کرد: بُعد دیگری که به ما در شناخت دقیق و بهتر 

مطهری کمک می کند بخش »فرامتنی« اوست. گاهی تنها 
با خطوط روی صفحه و آثار و کتب نمی توان به حقیقتی 
پی برد، جهان انسانی جهان علت و معلول است و گاهی 
باید از متن و ظاهر عدول کرد. شهادت شهید مطهری به 
عنوان یکی از نخستین شهادت های آغازین انقالب نقش 
مهمی در اقبال مردم به آثار شهید مطهری داشت، مطهری 
با خون خود پای کتب و آثار و مسیری که طی کرده بود 

را امضا کرد. 
  کتب مطهری هدایت بخش نسل جوان است

  وی افزود: موضوع بعدی که مطهری را به صدر توجهات 
کشــاند این بود که امام در مورد هیچ کس مطلق و فراگیر 
نگفت که آثارش بی هیچ استثنا سودمند است. امام تأکیدات 
و تأییدات فراوانی را در باب آثار شهید مطهری داشت که 
نظیر آن را در مورد هیچ کس دیگر بیان نکرده است. این 
سخن امام به عنوان حرف های کسی که برای طیف انقالبی 
»حجت« اســت موجب شد که توجهات به آثار مطهری 
بیش از پیش افزایــش یابد. پس از امام حضرت آقا هم 
نظر ویژه ای به آثار شهید مطهری داشته و دارند. آیت اهلل 
خامنه ای هر سال جوانان را به خواندن کتب شهید مطهری 
تشویق می کند و می توان گفت ایشان در مورد هیچ یک 
از اندیشمندان ایرانی چه قبل از انقالب چه بعد از انقالب 

چنین تأکیدات مهی نداشته اند.
  ایدئولوگ انقالب 

  جمشــیدی گفت: مطهری در دوران پر التهاب فکری و 
معرفتی دهه ۵۰ میدان دار جبهه اســالم بود و بدون ترس 
در تقابالت اندیشه ای حاضر می شد و بحث و گفت وگوی 
سیاسی و معرفتی می کرد، مطهری هم قدرت دفاعی داشت 
هم توان اقنا ع سازی. همه می دانستند که در طیف انقالبی 
و حزب اللهی آن زمان کســی بهتــر از مرتضی مطهری 
نمی تواند انقالب و تقکر انقالبی را صورت بندی و تئوریزه 
کند. او تالشــش این بود تا هرچه بیشــتر سیر و طریق 
انقالب را با فکر و اندیشه آمیخته و ممزوج کند تا مردم 
 انقالب را نه با مسلســل و نارنجک بلکه با کتاب و تفکر 

بشناسند. /فارس

  

شهید مطهری
 با خون خود

 پای کتاب هایش را 
امضاء کرد 

 جواد رضویان در چالش اجرای دوربین مخفی!

  سرویس فرهنگی //  یکی از تولیدات جدید شبکه 
نسیم برنامه »عید حسابی« است که همزمان با عید 
فطر روی آنتن خواهد رفت. جواد رضویان به واسطه 
این برنامه یک بار دیگر عرصه اجرا را تجربه کرده و 
به همراه الله صبوری اجرای برنامه را برعهده دارد. 
گفته شده »عید حســابی« به مناسبت عیدفطر، 
تا جمعه پخش می شــود که  در مقایســه با دیگر 
برنامه های تلویزیون ساختار متفاوتی دارد. به بهانه 
حضور جواد رضویان در جایگاه مجری این برنامه، 
درباره آخرین فعالیت های او در تلویزیون و سابقه 

اجرای این بازیگر می خوانید.
  اجرای »جشن رمضان«

  جواد رضویان ســه ســال قبل ماه رمضان ۹۸، برنامه 
»جشــن رمضان« را اجرا کرده بود. او در این برنامه که 
یک بخش نمایشــی نیز داشت، میزبان چهره ها بود و با 
آنان گفت وگو می کرد. این برنامه که از شبکه پنج پخش 
می شد چندان دیده نشد، اما نام آن به دلیل حاشیه حضور 
شــهره سلطانی در مقام مجری بر سر زبان ها افتاد. او در 
کنار جواد رضویان و همچنین در بخش نمایشی برنامه 
حضور داشــت، اما پس از مدت کوتاهی از اجرای این 

برنامه کنار گذاشته شد.
  شانس تازه رضویان و صبوری پس از ناکامی

  جواد رضویان آخرین بار ســال ۹۹ با ســریال »صفر 
۲۱« در تلویزیون حضور داشــت. این ســریال کمدی 

ساخته او و سیامک انصاری مورد توجه مخاطبان قرار 
نگرفت و شکســت خورد. قرار بود ســریال طی ۱۰۰ 
قسمت ساخته شود، اما پس از پخش ۲۵ قسمت پرونده 
آن بسته شد. رضویان پس از پشت سر گذاشتن سریال 
ناموفق »صفر ۲۱«، ســراغ تجربه تازه ای در زمینه اجرا 
رفت  و از این پس با برنامه »عید حســابی« در شبکه 
نســیم حضور دارد. ظاهرا این برنامه ساختاری مشابه 
 دوربین مخفــی دارد و افراد در موقعیت های واقعی قرار 

خواهند گرفت. 
  چهره هایــی مانند حمید لوالیی، شــهاب عباســی و 
مجید واشــقانی نیز در این برنامه حضور دارند و تعامل 
متفاوتی با مجریان خواهند داشــت. با توجه به ساختار 

ویــژه »عید حســابی«، جواد رضویــان در این برنامه 
با چالش هــای متفاوتی مواجه بوده و این شــانس را 
 داشــته که بتوانــد توانایــی اش را در موقعیت جدیدی

 محک بزند. باید صبر کرد و دید این برنامه ناکامی پیشین 
رضویان را جبران خواهد کرد؟

   الله صبــوری هم تا به حال در فضای مجازی تجربه 
اجرای برنامه ســینمایی »اکران« را داشته. او نیز مانند 
رضویان آخرین بار با سریالی شکست خورده در تلویزیون 
دیده شــد. او مهر ۱۴۰۰ سریال »روزگار جوانی ۳« را 
روی آنتن داشت که تنها اسم سریال خاطره انگیز »روزگار 
جوانی« را یدک می کشــید. حاال باید دید اجرای »عید 

حسابی« برای او چه دستاوردی خواهد داشت.

  ســرویس فرهنگی // ســتاره محبوب ســینما 
پــس از »شــهرزاد«، در همــکاری با بــرادران 
 محمــودی دومین حضــور در نمایــش خانگی را 

تجربه می کند.
 شهاب حسینی ستاره خبرساز سینما، پس از مدتی دوری 
از نمایش خانگی با اولین سریال برادران محمودی به این 
مدیوم بازگشــته و فعالیتش را در نمایش خانگی از سر 
گرفته اســت. این مجموعه به نام »پوست شیر« چند ماه 
است که جلوی دوربین رفته و به تازگی اولین خبر رسمی 
از آن منتشر شد. شهاب حسینی پس از سریال پرمخاطب 
»شهرزاد« بار دیگر پیشنهاد بازی در یک سریال نمایش 

خانگی را پذیرفته است.

  ورود به نمایش خانگی با »شهرزاد«
شهاب حسینی سال ۹۴ با ســریال »شهرزاد« اثر حسن 
فتحــی، ورود موفقی بــه نمایش خانگی داشــت. این 
مجموعه در ســال هایی که نمایــش خانگی مانند امروز 
رونق زیادی نداشــت، با استقبال فراوان مخاطبان مواجه 
و به یکــی از بهترین آثار نمایش خانگی تبدیل شــد. 
نقش منفی اما محبوب »قباد« و بازی درخشــان شهاب 
حســینی در این نقش، او را بیش از پیش نزد مخاطبان 
محبوب کرد. این بازیگر بعدها در برنامه »همرفیق« اعالم 
کرد که با ســاخت فصل دوم و سوم این مجموعه موافق 
نبوده و به دلیل تعهدش به قصه و شــخصیت چاره ای جز 
بازی در ســریال نداشته است. حسینی پس از »شهرزاد« 

 در هیچ ســریالی بــازی نکرد و فعالیتش را در ســینما 
پیگیری کرد.

  پایان شایعه خداحافظی با بازیگری
  شهاب حســینی پس از »شهرزاد« با برنامه »همرفیق« 
و به عنوان مجری در نمایش خانگی دیده شــد. او مدتی 
پیش در گفت وگــو با فیلم نیوز توضیــح داد از این که 
مخاطبــان او را با نام نقش هایش صدا می کردند خســته 
شــده بوده و ترجیح داده اجرای »همرفیــق« را تجربه 
کند. اکنون این ســتاره پس از سه سال غیبت در نمایش 
خانگی، بــرای اولین بار با بــرادران محمودی همکاری 
 کرده و جلوی دوربین »پوســت شــیر« ساخته جمشید 

محمودی رفته است.

   به گزارش صبا، این ســریال یک درام جنایی اســت و 
هادی حجازی فر، پانته آ بهــرام، پردیس احمدیه و بابک 
کریمی از بازیگران آن هســتند. جمشید و نوید محمودی 
تا به حال دو سریال »سایه بان« و »دلدار« را تولید کرده اند 
که جزو سریال های موفق و پرمخاطب تلویزیون نیستند. 
»چند متر مکعب عشق« نیز تنها اثر تحسین شده این دو 
برادر در سینماست. نمی توان پیش بینی کرد این سریال چه 
اتفاقی در کارنامه شهاب حسینی رقم خواهد زد، اما خبر 
حضور او در »پوســت شیر« به شایعه خداحافظی اش از 
بازیگری که به دلیل برداشــت اشتباه از صحبت هایش به 

وجود آمد، پایان خواهد داد.

کمدین سینما و تلویزیون بار دیگر سراغ اجرا رفت

جدیدترین جزئیات از حج تمتع 1401؛
 چه کسانی امسال حاجی می شوند؟ 

بازگشت شهاب در »پوست شیر«

آگهی مزایده ) نوبت اول(
 شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندر عباس به موجب پرونده اجرائی 940422 که طی آن محکوم 
علیهم زهرا نبوی و غیره محکوم به پرداخت مبلغ 4/086/987/952 بابت محکوم به در حق محکوم له علیرضا 
مکان ناصری گردیده است که در راستای اجرای مفاد اجراییه دودانگ از ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بشرح 

ذیل مورد مزایده می باشد.
 موضوع مزایده : آدرس ملك: بندرعباس،گلشهر شمالی، خیابان طلوع، کوجه طلوع 19، پالك 3 مجتمع )منازل 

خلیج فارس( کد پستي ) 53865-79158 ( محدوده شهري الزم به ذکر است کد جغرافیایی مندرج در سند با موقعیت مورد بازدید 
یکسان نمیباشد. ولی بنا بر اظهارات مراجعه کننده ملك مورد نظر در پالك مورد بازدید صحیح میباشد. و در زمان بازدید توسط ایشان 
مورد بهره برداري میباشد. مشخصات ثبتي :عرصة اعیان اپارتمان به شماره چهارصدو هفتاد و چهار فرعي از سه هزار و پانصدو پنجاه 
ونه اصلي ، قطعه پنجاه تفکیکي مفروز و مجزي شده از ششصدو پنجاه فرعي از اصلي مذکور بخش بخش یك حوزه ثبت ملك 
ناحیة یك بندرعباس استان هرمزگان به مساحت 36/137 ) صدو سي و هفت متر و سي و شش دسیمتر مربع( واقع در طبقه دوم با 
قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملك آپارتمانها و آیین نامه اجرایي آن. مشخصات اعیاني و متعلقات 
: ششدانگ عرصه واعیان یك دستگاه آپارتمان سه خوابه واقع در طبقه دوم ضلع غربي ساختمان چهار طبقه بتني، با قدمت حدودا 
20 سال ساخت به مساحت  36/137 متر مربع میباشد، ساختمان دارای اسکلت بتني )دیوار و سقف بتني میباشد ( و آشپزخانه دارای 
کابینت از جنس MDF میباشد. دیوار هاي سالن واتاق رنگ شده وکف واحد سرامیك اجرا شده )نازك کاري داخلي واحد نوسازي 
شده است ( دیوار اشپزخانه و سرویس بهداشتي کاشیکاري میباشد. و سقف رنگ شده است. واحد دارای کولر و پرده میباشد. )ملك 
مذکور در حال حاضر مورد استفاده به صورت مسکوني میباشد(. ملك مذکور دارای نیم اینچ انشعاب آب مشاع و انشعاب برق 25 
امیر سه فاز میباشد. نمای ساختمان رنگ میباشد، ملك به صورت سند چهاردانگ از شش دانگ میباشد و متقاضي در خواست تعیین 
قیمت دودانگ از ششدانگ عرصه وأعیان آپارتمان مذکور را دارد. و ایشان مدعي میباشد بازسازی و نوسازي ملك توسط ایشان انجام 
شده و در قیمت ملك لحاظ نگردد. کارشناسي و ارزیابي : با توجه به مراتب فوق الذکر و موقعیت و کاربري و جمیع جهات، ارزش 
آپارتمان مورد نظر )شامل عرصه و اعیان(: ششدانگ عرصه واعیان واحد اپارتمان مورد بازدید و موارد مشروحه در شرح گزارش ، 
شامل عرصه واعیان و کلیه متعلقات و انشعابات ، به مساحت  137/ 36 متر مربع به مبلغ کل - /10.350.000.000      )ده میلیارد و 
سیصد و پنجاه میلیون ریال( تعیین مي گردد. ارزیابی دو دانگ از ششدانگ عرصه وأعیان آپارتمان مذکور با توجه به وضع موجود در 

زمان بازدید - /3.450.000.000 )سه میلیارد و چهارصدو پنجاه میلیون ریال( تعیین می گردد.
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یك ماه می باشد . 2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و ازهر جهت 
به عهده خریدار است.3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ 
ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانك ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این 

اجرا تحویل نمایند .4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5-مزایده در ساعت 12 ظهر مورخ1401/02/27 در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندر عباس واقع در رسالت جنوبی 
- کوچه فتح المبین - مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید . 6- در صورتیکه برنده تا یك ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر 
احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت 
و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه دوم 

دادگستری بندر عباس مراجعه نمایند.

دادورز اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری بندر عباس- روح االمینی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی مزایده ) نوبت اول(  
 شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندر عباس به موجب پرونده اجرائی 9909987610200054 بایگانی 
0000097 ب اجرا که طی آن محکوم علیهم امیر ساالری خمیری فرزند حسن  محکوم به پرداخت محکوم به 
بابت در حق محکوم له آقای آزاد بابایی امین فرزند محمد حسین گردیده است که با توجه به شناسایی و توقیف 

خودرو از محکوم علیهم بنام امیر ساالری خمیری بشرح ذیل مورد مزایده می باشد.
 مشــخصات موضوع مزایده و شــرح بازدید: پس ا زبررســی های الزم و نتیجه بازدید به عمل آمده و نظریه 

کارشناسی وضعیت خودرو ذکر شده مدل 1390 که از قسمت های مختلف بدنه دارای زنگ زدگی و پوسیدگی ، درب موتور دارای رنگ 
پریدگی ، فاقد چراغ عقب راست می باشد علیهذا با توجه به شرایط فوق و همچنین بررسی قیمت بازار ارزش خودرو ذکر شده مبلغ 
1/250/000/000 ریال برآورد و به عنوان قیمت پایه مزایده اعالم می گردد احتراما به پیوست یك نسخه آگهی مزایده نوبت اول ارسال می 
گردد مستدعی مفاد آگهی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضم در سابقه به این اجرا اعاده و ارسال 
فرمایید. مشخصات موضوع مزایده و شرح بازدید:  یك دستگاه وانت زامیاد به شماره انتظامی 191 ب 29 ایران 84 مدل 1390 بشماره 
موتور 607221 و شماره شاسی 104164323198 به رنگ آبی با مشخصات فوق به مبلغ 1/250/000/000 ریال ارزیابی و کارشناسی و 

بعنوان قیمت پایه اعالم می گردد. 
شرایط مزایده:  1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یك ماه می باشد . 2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و 
ازهر جهت به عهده خریدار است.3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا یك ساعت قبل از شروع مزایده  
با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب نسیم بانك مرکزی تودیع و قبض سپرده را به 
این اجرا تحویل نمایند. 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.5-مزایده در ساعت 13 ظهر مورخ 1401/02/25 در محل دفتر 
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بندر عباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
 6- در صورتیکه برنده تا یك ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید سپرده او پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و مزایده تجدید می گردد. و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای 

احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندر عباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی - ایل زاده

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی موضوع کد 914 مجموعته بخشناهم اهی ثبتی   
برابر درخواســت شماره 1/25189 مورخ 1400/10/25 آقایان حسین احترامی، جالل قنبری و محرم دخت فضلعلی 
مالکین مشاع ششدانگ یك باب دکان تحت پالك 1301- اصلی واقع در خیابان بهادر جنوبی بخش یك بندرعباس 
مبنی بر طول متراژ ششدانگ پالك مزبور در روز شنبه 1401/03/07 ساعت 9 صبح در محل انجام خواهد شد لذا با 
عنایت به اینکه مالکین مشاعی برابر نامه وارده 1/2524 مورخ 1401/01/31 اعالم نموده اند که مالکین مجاور ملك 
شناسایی نشده اند بدین وسیله مراتب در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی جهت اطالع مجاورین آگهی شده 
تا چنانچه هر یك از مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ملك مزبور حقی برای خود قائل می باشد در موعد 
مقرر در محل وقوع ملك حضور یابند، بدیهی است عدم حضور مانع از انجام عملیات تعیین متراژ و صدرو سند بنام 

متقاضی نخواهد بود. 1401/49 م/الف   
  تاریخ انتشار : 1401/02/14

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

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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سال بیست و یکم شماره 3871

حوادث

جهان

  
   

با آن که نامادری ام بیشتر از سه سال نیست 
که با پدرم ازدواج کرده اســت اما اکنون ادعا 
می کند ما منزل پدری را با جعل سند به نام 

خودمان ثبت کرده ایم در حالی که ...
   زن ۳۱ ســاله ای کــه در پی شــکایت پدر و 
نامــادری اش به اتهــام ایراد صدمــه عمدی و 
توهیــن و تهدید بــه کالنتری احضار شــده بود 
 درباره این ماجرا به کارشناس اجتماعی کالنتری 
 قاسم آباد مشهد گفت: پدرم مردی زن ذلیل است و

 می خواهد به هر قیمتی زنــی را در زندگی اش 
نگه دارد که در کمتر از ســه سال همه خانواده را 
از هم پاشــید. بعد از مرگ مادرم او بدون آن که 
مــا را در جریان ازدواجش بگذارد از طریق یکی 
از دفاتر ازدواج، این زن را به عقد رسمی خودش 
درآورد اما از روزی که این زن جوان وارد زندگی 
پدرم شــد اختیار همه چیز را به دست گرفت و 
چنــان پای ما را از خانه پدرمــان برید که اکنون 
 هفت ماه اســت هیچ کدام از ما به منزل پدرمان 
نرفتــه ایم ولی در این مــدت او چندین بار از ما 
شکایت کرده است با آن که پدرم با او شرط کرده 
بود تا برادر مجردم در خانه پدرمان زندگی کند اما 
او به بهانه های مختلف برادرم را مجبور می کند تا 
آن جا زندگی نکند. با آن که حقوق ماهانه پدرم را 
دریافت می کند اما مقابل برادرم به جای گوشت 
در سفره، استخوان و سرماهی می گذارد به همین 
دلیل هم برادرم بیشتر مواقع در منزل من یا خواهرم 

مهمان است. از سوی دیگر حدود ۵ سال قبل پدرم 
با صلح نامه منزل مسکونی اش را به نام فرزندانش 
ســند زد و حاال که ما شــرط کرده ایم یا باید به 
زندگی مشترک با این زن جوان ادامه بدهد یا خانه 
ما را تخلیه کند او و همسرش به اتهام جعل سند از 
ما شکایت کرده اند. این درحالی است که یکی از 
خواهرانم طالق گرفته و دیگری نیز همسری معتاد 
و بیکار دارد که از نظر مالی بسیار نیازمند هستند 
این زن جوان آن قدر در افکار پدرم نفوذ دارد که 
بدون اجازه او هیــچ کاری انجام نمی دهد حتی 
زمانی که من یک خودرو با درآمد کارمندی برای 
پدرم خریدم او را سوگند دادم که سند آن را به نام 
همسر جوانش نزند اما فقط یک ماه بعد فهمیدم که 
خودرو را به نام همسرش ثبت کرده است. از سوی 
دیگر پدرم در زندگی خیلی ما را تحت فشار قرار 
داد به گونه ای که من و خواهرانم را بدون جهیزیه 
به خانه شوهر فرستاد و همین ماجرا موجب شد 
تا همواره از ســوی خانواده همســرانمان تحقیر 
شویم. آن زمان من هم برای آن که همسرم شهریه 
 دانشــگاهم را بدهد خیلی از تحقیرها و نیش و 
کنایه ها را تحمل می کردم حتی بعد از آن که شاغل 
 شــدم چند میلیون تومان بلیت اتوبوس خریدم 
 و پاره کــردم چرا که مجبور بودم پنهانی ســوار

 اتوبوس های شــهری بشــوم حاال هم در حالی 
نامادری ام از من شکایت کرده است که من حتی از 

کنار منزل آن ها نیز عبور نکرده ام و ...

زن ذلیل؟!
در امتداد تاریکی

هالکت ۱۵ صهیونیست 
در یک ماه گذشته با عملیات شهادت طلبانه فلسطینی  ها 
  رســانه های رژیم صهیونیستی از به هالکت رسیدن ۱۵ صهیونیست طی یک ماه 
گذشته در پی انجام عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها خبر دادند.پایگاه اطالع رسانی 
»العهد لبنان« به نقل از روزنامه »یدیعوت آحارونوت« رژیم صهیونیستی اضافه کرد: این 
عملیات ها از اواخر ماه مارس و اوایل ماه جاری میالدی در داخل شهرهای فلسطین 
اشغالی متمرکز بود، اما عملیات دیشب در کرانه باختری رود اردن انجام شد.شب گذشته 
دو مبارز فلسطینی در عملیاتی یک نگهبان شهرک صهیونیست نشین »آرئیل« در شمال 
کرانه باختری رود اردن را به ضرب گلوله از پای درآوردند.بر اســاس این گزارش، در 
هفتم آوریل سه اسرائیلی در تیراندازی در خیابان دیزنگوف در تل  آویو به دست شهید 
»رعد حازم« از ساکنان جنین کشته شدند.در ۲۹ مارس گذشته، پنج اسرائیلی در پی 
تیراندازی در شهر »بنی براک« که توسط »ضیا حمارشه« ساکن جنین انجام شد، کشته 
شــدند.دو روز قبل از آن، دو افسر نیروهای موســوم به »گارد مرزی رژیم اسرائیل« 
به ضرب گلوله دو فلسطینی به نام های »ایمن« و »ابراهیم اغباریه« در الخضره کشته 
شدند.و هفته قبل، در عملیاتی که توسط »محمد ابو القیعان« از ساکنان نقب انجام شد، 
چهار اسرائیلی در »بئر السبع« با ضربات چاقو کشته شدند.شب گذشته نیز یک سرباز 
پلیس مرزی رژیم اسرائیل در یک عملیات تیراندازی در ورودی شهرک »ارئیل« در 
نزدیکی شهر »سلفیت« در شمال کرانه باختری اشغالی به هالکت رسید.بر اساس گزارش 
رسانه های صهیونیستی طی این مدت ۵۶ اسرائیلی بر اثر انجام عملیات مقاومت توسط 
فلسطینی ها مجروح شدند.از سوی دیگر مرکز اطالعات فلسطین )معطی( گزارش داد که 
از اول ماه آوریل تاکنون ۲۳ فلسطینی توسط سربازان رژیم صهیونیستی در استان های 

کرانه باختری و جنین به شهادت رسیدند و یک هزار و ۶۲۳ نفر نیز مجروح شدند.

از سوی دبیر کل و شورای امنیت ؛
سازمان ملل انفجارهای مرگبار اخیر در افغانستان را محکوم کرد

  دبیرکل ســازمان ملل و شورای امنیت انفجارهای اخیر در افغانستان را به شدت 
محکوم کردند.»فرحان حق«، معاون ســخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت: آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل، حمله به مسجد خلیفه صاحب در کابل پایتخت افغانستان 
را که بنا بر گزارش ها دست کم ۱۰ کشته برجای گذاشت، محکوم کرد.معاون دبیرکل 
سازمان ملل در بیانیه گفت: »دبیر کل حمله مرگبار دیروز به مسجد خلیفه صاحب در 
غرب کابل در جریان نماز جمعه را شدیداً محکوم می کند. او عمیق ترین تسلیت خود را 
به خانواده های قربانیان ابراز می کند و برای مجروحان آرزوی بهبودی عاجل دارد.«به 
گفته دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد )OCHA(، انفجار روز جمعه در کابل 
حتی تا آن جا شــدید بود که به سقف مسجد آسیب رساند.»رامیز الکباروف«، معاون 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشردوستانه در افغانستان 
نیز گفت که بر اســاس گزارش ها، این انفجار دست کم ۱۰ کشته و ۱۵ زخمی برجای 
گذاشته است.در روزهای گذشته چندین انفجار مرگبار در افغانستان رخ داده است. روز 
پنج شنبه، دو انفجار در مزارشریف والیت بلخ دست کم ۹ کشته و بیش از ده ها زخمی 
برجای گذاشت. گروه تروریستی داعش مسئولیت این دو انفجار را بر عهده گرفت و 
روز جمعه نیز انفجار دیگری کابل را لرزاند.شورای امنیت سازمان ملل متحد حمالت 
تروریســتی اخیر در افغانستان از جمله حمله به مسجدی در والیت قندوز در شمال 
افغانستان در ۲۲ آوریل، دو انفجار در مزار شریف و حمله به مسجد خلیفه صاحب در 

کابل را محکوم کرده است.

ســرویس حوادث // مرد شیشه ای به دنبال 
اختالف خانوادگی، همســرش را در خودروی 
پراید حبس کرد و با ریختن بنزین روی خودرو 

آن را به آتش کشید.
   ساعت ۳:۲۷ بامداد یکم اردیبهشت، در پی تماس 
شهروندان با ســامانه ۱۲۵ گزارش آتش گرفتن 
چند دســتگاه خودرو در پارکینگ یک ساختمان 
مسکونی واقع در خیابان اشــتراکی شمالی کرج 
نیروهای آتش نشــانی خیلی زود در محل حضور 
یافتند.محمد جمشیدی رئیس سازمان آتش نشانی 
کــرج در این باره گفت:  ایــن حریق در پارکینگ 
ســاختمان ۲طبقه، اتفاق افتــاد و آتش و دود به 
طبقات باال ســرایت کرده و بر اثر دود زیاد در راه 
پله ها ۳۸نفر از ساکنین طبقات با کمک آتش نشانان 
از محل خارج و به محل ایمن منتقل شــدند. برای 
خاموش کردن و امداد رسانی به این عملیات ۱۶نفر 
آتش نشــان به همراه پنج دستگاه خودرو به محل 

حادثه اعزام شدند.
   امدادگران پس از خاموش کردن آتش خودروها 

ناگهان متوجه حضــور زن جوانی داخل یکی از 
خودروها شدند که دچار ســوختگی شده بود و 
وقتی اقدام های الزم برای بیرون کشیدن زن جوان 
از داخل خودرو شروع شد، متوجه شدیم درب های 
خودرو با ســیم بسته شده و همین موضوع باعث 
شــده بود زن جوان نتواند خود را نجات دهد. این 
زن ۴۳ساله که فریده نام دارد با تالش همسایه ها و 
نیروهای آتش نشانی از خودرو بیرون کشیده شد و 
خیلی زود به خاطر سوختگی شدید به بیمارستان 

مدنی کرج منتقل شد.
  به دنبال شــکایت اهالی ســاختمان درباره علت 
وقوع آتش ســوزی که عمدی تشخیص داده شد، 
کارآگاهان جنایی پلیس البرز در محل حضور یافتند 
و در تحقیقات میدانی دریافتند عامل آتش سوزی، 
مرد جوان همسایه به نام فرید بوده است.زن جوان 
که بشدت دچار سوختگی شده بود، گفت:  شوهرم 
مــن را در خودرو حبس کــرد و با ریختن بنزین 
 مرا آتش زد. در ادامه بالفاصله دســتور بازداشت

 مرد جوان صادر شد. مرد که ظاهراً اعتیاد به شیشه 

دارد، ضمــن اعتراف به این اقــدام هولناک گفت:  
همسرم ۱۰سال از من بزرگ تر است، اوایل زندگی 
 خوبی داشــتیم اما بعد از مدتی اختالف ها شروع 

شد. 
    ما با هم یک خودروی پراید به صورت شراکتی 
خریده بودیم اما بعد از مدتی می خواســتم خودرو 
را بفروشــم چون به پولش نیاز داشتم و وقتی به 
همســرم گفتم او مخالفت کــرد و همین موضوع 
اختالفمان را بیشتر کرد تا اینکه شب حادثه بعد از 
یک دعوای شدید او را داخل خودرو حبس کردم 
و درب ها را با سیم بستم تا نتواند بیرون بیاید بعد 
هم بنزین ریختم و همسرم را با خودرو آتش زدم، 
اما خودروهای دیگر هم آتش گرفت و همسایه ها 

فهمیدند و به آتش نشانی خبر دادند.
   سرهنگ محمد نادربیگی با بیان این خبر گفت: 
در حالی که مرد شیشه ای با قرار وثیقه آزاد شده بود 
اما به دنبال تکمیل تحقیقات کارآگاهان جنایی و با 
توجه به وخامت حال زن جوان به دستور بازپرس 

پرونده بازداشت و روانه زندان شد.

شوهر شیشه ای همسرش را داخل خودرو آتش زد

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

با  مبارزه  معاون   // سرویس حوادث 
جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت 
از متالشی شدن باندی که اعضای آن 
با خوراندن نوشیدنی های مسموم به 
سرقت از رانندگان اقدام کرده بودند، 
خبر داد و گفت که در جریان دو مورد 
از سرقت های این افراد، دو راننده به 
هوش نیامدند و جان خود را از دست 

دادند.
    در روزهای پایانی ســال گذشته بود 
که گزارش هایی از ســرقت از رانندگان 

شــیوه  به 
بیهوشی 

و در 

پوشش مسافر دربستی به پلیس آگاهی 
ارجاع شد، رســیدگی به این پرونده ها 
در حال انجــام بود که در نیمه فروردین 
ماه امســال خبر مفقودی یــک راننده 
مسافربر دیگر به پلیس اطالع داده شد، 
چند روز بعــد و در تاریخ ۱۷ فروردین 
ماه جسدی در بیابان های زرندیه کشف 
شــد که ویژگی های ظاهری وی با فرد 
مفقود شده مطابقت داشت. کشف جسد 
این مرد راننده، گزارش پزشــکی قانونی 
از نحوه مرگ و شیوه گزارش های قبلی 
ظن کارآگاهان پلیــس آگاهی را به این 
سمت برد که احتماال ارتباطی میان این 
قتل و ســرقت های دیگر وجود ندارد.

پرونده  به  بــا رسیدگی 

محوریت معاونت مبارزه با جرایم جنایی 
تهران بزرگ ادامه داشت، تا این که حدود 
۱۰ روز بعد جســد دیگری کشف شد 
که به همان شــیوه جسد قبلی و به دلیل 
مصرف دوز بــاالی داروی خواب آور 
جان خود را از دست داده بود. تحقیقات 
ادامه داشت تا این که ماموران با استفاده 
از شیوه های فنی و پلیسی به سرنخ هایی 
از عامالن این جنایت دست پیدا کردند و 
برای دستگیری آنان وارد عمل شدند.در 
ادامه هماهنگی ها با مقام قضایی انجام شد  
و شــش عضو این باند از سوی ماموران 
در عملیات های جداگانه دســتگیر و به 
مقر انتظامی منتقل شــدند، با دستگیری 
این افراد پرده از راز دو جســد کشــف 
شده نیز برداشته و مشخص شد که این 
افراد با تشکیل باندی به کرایه 
دربست خودروهای مسافربر 
شخصی اقدام و با خوراندن 
بیهوش  و  مسموم  نوشیدنی 
کردن راننده به سرقت خودرو 
و اموال گران بهای رانندگان 
اقدام کرده اند.معاون مبارزه با 
جرایم جنایی پلیس آگاهی 

پایتخت با تایید این خبر گفت:  اعضای 
این باند شش نفره که سرکرده اصلی آنان 
نیز دستگیر شده است، در کنار خیابان به 
کرایه دربست خودروهای مسافربر اقدام 
کرده و در میانه مسیر با تعارف شیرموز، 
آب میوه و دیگر نوشیدنی های مسموم که 
حاوی دوز باالی مــواد خواب آور بود، 
این افراد را بیهوش کرده و خودرو و لوازم 
گران بهای همراه آنان را به سرقت برده اند.

ســرهنگ مرتضی نثاری با بیان این که 
این افراد تاکنون به شــش فقره سرقت با 
همین شــیوه اعتراف کرده اند، افزود: در 
اعترافات اولیه این افراد مشخص شد که 
آنان پس از بیهوش کردن رانندگان، آنان 
را در بیابان های اطــراف تهران و ... رها 
کرده بودند که متاســفانه دو نفر که یکی 
حــدود ۴۸ و دیگری حدود ۳۹ ســال 
داشت فوت کردند. وی با بیان این که این 
باند از اسفند پارسال فعالیت خود را آغاز 
کرده بود، گفت: سارقان اعتراف کردند که 
پس از سرقت به فروش قطعات خودرو 
در سایت های فروش اجناس دست دوم 
اقدام کرده و قطعات اصلی خودرو را نیز 

به اوراقچی ها فروخته بودند.

سرویس حوادث // یک میلیارد تومان طال 
که به اشتباه در سطل زباله انداخته شده بود، 
با پیگیری پلیس آگاهی شهرستان کنگان 
استان بوشــهر از خانه مرد زباله گرد پیدا و 

تحویل صاحبش شد.
   مرد زباله گرد با کرایه خودروی دربستی قصد 
داشــت به اصفهان برود و طال ها را بفروشد که 
در اجرای نقشــه اش ناکام ماند. اولین صحنه که 
مرد جوان بعد از ورود به خانه شــان در یکی از 
محله های کنگان با آن روبه رو شد، برگه ای بود 
که همســرش روی آن نوشته بود »یادت نره«. 
این دو کلمه برای آنها مثــل رمز گاوصندوقی 
یک میلیاردی بود. برگه را برداشت و به سمت 
سطل زباله رفت. در آن را باز کرد اما با صحنه ای 
روبه رو شد که باورش سخت بود. هیچ اثری از 
بسته طالها نبود، طالهایی که قبل از سفر داخل 
ســطل زباله مخفی کرده بود. مرد جوان درباره 
ماجرای ناپدید شدن طالها به جام جم می گوید: 
»عادت داشتیم هر وقت به مسافرت می رفتیم، 
طالهای همســرم را در میان فویل آلومینیومی 
پیچیده و در ســطل زباله مخفی می کردیم. چند 
وقت قبل در محله ما یکی از اهالی یادش رفته 
بود طالها را از سطل بردارد و همراه زباله بیرون 
گذاشــته بود. برای این که این اتفاق برای ما رخ 
ندهد، برگه ای روی در می چسباندیم تا یادمان 
نرود اول طالها را از ســطل زباله برداریم. ۲۸ 
فروردین امسال برای عیادت از مادرهمسرم راهی 
شیراز شده و بعد از دو روز وقتی به خانه برگشتیم 

اثری از طالها نبود.« این زوج ابتدا تصور کردند 
دزدی وارد خانه  شده و طالها را سرقت کرده اما 
با وارسی خانه متوجه شدند تمام راه های ورود 
به خانه مسدود است. یک بار دیگر آنچه قبل از 
سفر رخ داده بود را مرور کرده و دریافتند، قبل از 
سفر مرد جوان طالها را مخفی کرده و بعد سراغ 
ماشین رفته بود تا آب و روغنش را چک کند. 
همسرش هم بدون اطالع از مخفی کردن طالها، 
کیسه را داخل سطل مکانیزه جمع آوری زباله در 
نزدیکی خانه شــان می اندازد »طالهای همسرم 
همراه دو ســاعت رادو را که یک میلیارد تومان 
ارزش داشت داخل سطل زباله انداخته بودیم و 

وقتی فهمیدیم دو روز از آن گذشته 
بود. هیــچ امیدی به 

کردن  پیــدا 
ها  طال

نداشــتم. 
تماس  پلیس  با 

گرفتم و موضوع را اطالع دادم.«  با گزارش این 
خانواده پای پلیس به ماجرا باز شد. سرهنگ رهام 
رضایی، فرمانده انتظامی شهرستان کنگان استان 
بوشهر که همکارانش در پلیس آگاهی با حس 
کارآگاهی خود توانسته بودند، طالهای گمشده را 
بعد از ۲۴ ساعت به این زوج بازگرداند، می گوید: 
»متاسفانه تصوری بین عامه مردم وجود دارد که 
اگر طال را میان فویل آلومینیومی قرار دهند، با 
دســتگاه های طالیاب قابل ردیابی نیست. این 
خانــواده نیز طالها را در میان فویل قرار داده و 
در سطل زباله مخفی کرده بودند اما ناهماهنگی 
آنها باعث شــد، طالها را در سطل زباله بیرون 
از خانه بیندازند.« اولین راهکاری 
که به ذهن کارآگاهان 
رسید، بررسی 

دوربین هــای 

مداربســته اطراف خانه شاکی بود اما هیچ کدام 
از دوربین ها سطل مورد نظر را پوشش نمی داد. 
در بررســی فیلم دوربین های دیگر، متوجه مرد 
زباله گردی شدند که کیسه ای در دست داشت و 
ســطل ها را وارسی می کرد. خط سیر حرکت او 
را بررســی کرده و مطمئن شدند، او سطل زباله 
مورد نظر را جست وجو کرده و احتمال برداشتن 
طالها از سوی او وجود دارد. حاال باید هویت 
این مرد شناسایی می شد. شاکی عکسی از چهره 
این مرد را چاپ کرد و ســراغ افرادی رفت که 
در آن منطقه ضایعات و زباله جمع می کردند. با 
نشان دادن عکس به آنها بعد از ۲۴ ساعت اسم 
و آدرس مرد زباله گرد را پیدا کرد و شبانه همراه 
سرگرد مقابل خانه او رفتند. رضایی خاطر نشان 
کرد »وقتی مرد زباله  گــرد در را باز کرد مامور 
پلیس همراه شــاکی، کارت خود را نشان داد و 
درباره ماجرای طالها پرســید اما آن مرد منکر 
زباله گردی بود و می گفت کارش بنایی و چاه کنی 
است. او در ادامه وقتی با دالیل پلیسی رو به رو 
شد، قبول کرد طالهای شاکی را پیدا کرده و در 
خانه اش است. به داخل رفت و بعد از ۱۰دقیقه، 
شــاکی را به خانه اش دعوت کرد. طالها را در 
باغچه خانه اش دفن کرده بود. آن را بیرون آورد 
و تحویل شاکی داد.« بررسی  های بیشتر نشان 
داد، مرد زباله گرد برای صبح روز بعد خودرویی 
دربســت اجاره کرده بود تا بــه اصفهان برود و 
طالها را بفروشد اما با اقدام سریع شاکی و پلیس، 

ناکام ماند.

مخفی کردن طال در سطل زباله برای زوج جوان دردساز شد

دزدان مسافربرنما با نوشیدنی جان 2 راننده را گرفتند 

طرح :  بیتا  هوشنگی

معمای مرگ هولناک دختر 5 ساله
ســرویس حوادث // اظهارات ضد و نقیض زوج جوانی که دختر ۵ ساله شان بر اثر آزار و اذیت و 

شکنجه به قتل رسیده است، معمای پیچیده ای مقابل بازپرس جنایی تهران گشود.
   روز جمعه ۹ اردیبهشــت امسال، مأموران بیمارستان امام حسین)ع( تهران، در تماس با بازپرس محمد 
وهابی از مرگ مشکوک دختری ۵ ساله در بیمارستان خبر دادند.با اعالم این خبر، بازپرس جنایی و تیم 
بررســی صحنه جرم راهی بیمارستان شدند. با حضور در بیمارستان آنها با جسد دختر ۵ ساله در حالی 
مواجه شــدند که آثار کبودی و سوختگی روی دست و پایش به چشم می خورد، همچنین معاینات اولیه 
نشان می داد دخترک قربانی آزار و اذیت شده است.بررسی ها نشان می داد که دخترک شب قبل از مرگ به 
خاطر ضربه مغزی به بیمارستان منتقل شده و بعد از حدود ۱۲ ساعت جان خود را از دست داده است.در 
تحقیقات، مادر دخترک گفت: با همسرم اختالف داشتم و بعد از مدتی تصمیم گرفتیم جدا از هم زندگی کنیم. 
مدتی به شهرستان رفتم و بعد هم به پردیس آمده و خانه ای در آنجا اجاره کردم. چهارشنبه گذشته همسرم 
مقابل خانه مان آمد و با التماس به من گفت دلش برای دخترمان تنگ شده و از من خواست اجازه بدهم بچه 
را ببیند، من هم بچه را به همسرم دادم و دیگر از او خبری نداشتم تا اینکه فردای آن شب که برای گذاشتن 
زباله از خانه خارج شدم از دیدن بدن نیمه جان دخترم که کنار زباله ها افتاده بود شوکه شدم. دخترم بی هوش 
و خونین روی زمین افتاده بود، فورا او را به بیمارســتان منتقل کردیم اما بیمارستان پردیس گفت حالش 
وخیم است و بچه را به تهران منتقل کردیم.با توجه به اظهارات زن جوان، بازپرس جنایی دستور بازداشت 
پدر دخترک را صادر کرد. با دستگیری مرد جوان، او منکر ماجرا شد و گفت: مدتی است که از همسرم جدا 
زندگی می کنم و در این مدت متوجه شدم که همسرم با پسر جوانی ارتباط دارد آن مرد به همسرم پیشنهاد 
داده بود دخترمان را به بهزیستی تحویل دهد تا با هم زندگی جدیدی آغاز کنند. آنها بچه ام را کشته اند و برای 
من پاپوش درست کرده اند.به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت، مرد جوان به عنوان 

نخستین مظنون پرونده در اختیار کارآگاهان آگاهی قرار داده شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

ن سند مالکيت    آگهی فقدا
نظر به اینکه خانم دلکش قرباني فرزند وزیرعلي به استناد دو فقره استشهادیه محلي بوارده شماره 140102154073000028 مورخ 1401/01/18 مدعیست که سند مالکیت 
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 75/60 مترمربع تحت پالك ثبتي 9190 فرعي از 5062- اصلي، مفروز و مجزا شده از 6957 فرعي از اصلي مذکور ،واقع در شهرك 
پیامبر اعظم ، بلوار راه آهن ، ساختمان مسکن مهر چهارراه فلسطین تا شیالت بخش 01 ناحیه یك بندرعباس بشماره چاپي913502 سري ج سال 98 شماره دفتر امالك 
الکترونیکي بشماره 1399020323136004350 بنام خانم دلکش قرباني فرزند وزیرعلي شماره شناسنامه 1662 صادره از خلخال ثبت که به علت جابجایي مفقود گردیده 
تقاضاي صدور سند مالکیت المثني نموده ؛که برابر سند اجاره شماره 19953 مورخ 1398/08/04 دفترخانه اسناد رسمي شماره 79 بندرعباس به نفع دولت جمهوري اسالمي 
ایران با نمایندگي سازمان ملي زمین و مسکن در قبال مبلغ 331.673.115 ریال به مدت 10 سال و برابر سند رهني شماره 86855 مورخ 1399/04/02 دفترخانه اسناد رسمي 
شماره 18 شهر بندرعباس در قبال مبلغ 727.229.555 ریال به مدت 120 ماه در رهن بانك مسکن قرار دارد . لذا به استناد ماده 120 آئین نامه اصالحي و تبصره ذیل آن 

بدینوسیله اعالم مي شود هر کس مدعي انجام معامله نسبت به پالك مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستي از تاریخ انتشار آگهي ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام مي گردد .1401/51 م/الف 

تاریخ انتشار : 1401/02/14
ابوالحسن دستوري

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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خبری

شهرستان

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

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

   شهردار بندرلنگه :  
۸۴۰۰ متر زمین برای احداث دهکده 

ورزش های ساحلی آبی آماده شده است
  سرویس شهرستان // شهردار بندرلنگه گفت: هشت هزار و ۴۰۰ 
متر زمین برای احداث دهکده ورزش های آبی ســاحلی در این شهر 
آماده شده که برای واگذاری به این امر منتظر پاسخ استعالم انجام شده 
از اداره کل راه و شهرســازی هستیم. ابراهیم فرهمندنیا اظهار داشت: 
یک ماه قبل نامه استعالم به اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان ارسال 
شد که هنوز پاســخ آن به شهرداری بندرلنگه نرسیده است.وی ادامه 
داد: با دریافت پاسخ نامه اســتعالم می توان کارهای واگذاری زمین 
را بــه اداره کل ورزش و جوانان برای احــداث دهکده ورزش های 
ساحلی دریایی انجام داد تا مردم این شهر و حتی شهرستان و اطراف 
بتوانند به ورزش های مختلفــی که در این زمینه وجود دارد بپردازند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان در ۱۷ فروردین ماه از 
تخصیص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث دهکده آبی ساحلی در 
شهرستان بندرلنگه خبر داده بود.مظفر مهری خادمی در دیدار با امام 
جمعه بندرلنگه گفته بود: این شهرستان از ظرفیت باالیی برای توسعه 
ورزش های آبی و ساحلی برخوردار است و با پیگیری های صورت 
گرفته نیز اعتبار مــورد نظر جهت احداث دهکده ورزش های آبی و 
ساحلی در این منطقه اختصاص یافته است.وی ادامه داد: با توجه به 
تخصیص یافتن این اعتبار، در آینده ای نزدیک بعد از واگذاری زمین 
از سوی شهرداری و فرمانداری بندرلنگه نسبت به احداث این دهکده 
اقدام خواهیم کرد.به گزارش ایرنا ؛ شهرســتان بندرلنگه با ۱۵۹ هزار 
نفر جمعیت در غرب هرمزگان واقع شــده و تا مرکز بندرعباس ۲۴۰ 

کیلومتر فاصله دارد.

تابلوهای نقاشی دیجیتال خلیج فارس رونمایی شد
  سرویس شهرستان // تابلوهای نقاشی خلیج فارس با حضوری 
جمعی از کیشوندان و مسافران رونمایی شد. آیین رونمایی از تابلوهای 
نقاشی دیجیتال خلیج فارس در نگارخانه هنر جزیره کیش با حضور 
 جمعی از مسئوالن، کیشوندان و مسافران برگزار شد.این تابلوها با عنوان 
َمهره های )زنان مستقل و دلیر( خلیج فارس توسط ندا عسکری دانش 
آموخته کارشناس ارشد رشته نقاشی و تصویر سازی با همکاری اداره 
امور بانوان سازمان منطقه آزاد کیش خلق شده است.عسکری پس از 
رونمایی از این تابلوها گفت: ایده خلق این آثار به سال ها حضور من 
در جنوب ایران و شهرهای حاشیه خلیج فارس بر می گردد که زنان 
این سرزمین را به عنوان بخشی از فرهنگ و تاریخ کرانه جنوبی ایران 
به تصویر کشیده است.وی افزود: در نهایت پس از ۲ سال تصویرسازی 
از زنان این منطقه با همکاری اداره امور بانوان سازمان منطقه آزاد کیش 
مقرر شد تابلوهایی با مضامین َمهره )زنان( جنوب ایران طراحی و اجرا 
شــود.این تصویر ساز علت انتخاب مهره به عنوان مضامین تابلوه ها 
گفت: مهره های خلیح فارس زنان مستقل و دلیر و نوار جنوبی ایران 
زن هایــی نقش مهمی در فرهنگ و تاریخ و اجتماع این منطقه دارند 
و معتقدم باید به عنوان پهلــوان بانوان خلیج فارس از انها یاد کرد.به 
گزارش ایرنا، همچنین در این کنار این آیین جشنواره غذاهای جنوبی 

میهاوه نیز با حضور حدود ۴۰ بانو برگزار شد.

و  بنادر  مدیرکل   // شهرســتان  ســرویس 
دریانوردی هرمــزگان از آغاز مرحله اجرایی 
الیروبی و تعمیق حوضچه بندرگاه شــیو در 

شهرستان پارسیان خبرداد.
  علی رضا محمــدی کرجی ران مدیرکل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان اظهارداشــت: مقدمات 
اداری و تجهیــز کارگاه طرح عملیات الیروبی 
بندرگاه شیوء از توابع شهرستان پارسیان انجام و 
بزودی مرحله اجرایی الیروبی و تعمیق حوضچه 
آن بندر آغاز خواهد شد.وی ادامه داد: این اقدام 
در راستای انجام وظایف سازمان بنادر و عمل به 
مسئولیت های اجتماعی از نظر تامین ایمنی تردد 
ناوگان تجاری دریایی کشور و با پیگیری های 
چندین باره ادارات کل بنادر و دریانوردی استان 
و مدیریت بنادر و دریانوردی حوزه غرب استان 

با مشارکت ســایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط 
و جوامع محلی ذی نفع انجام می پذیرد.مدیرکل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان، مدت زمان عملیات 
اجرایی این طرح را حــدود پنج ماه اعالم کرد 
و افزود: پس از آن، امکان پذیرش شناورهایی 
تا آبخور ۴ متــر در این بنــدر فراهم خواهد 
شــد.محمدی کرجی ران پیش بینی کرد حجم 
مرحله نخست الیروبی بندر شیو را حدود ۱۴۰ 
هزار مترمکعب اعالم کرد که به وسیله الیروب 
کاتر ساکشن انجام می شود.بندر شیو با ساختاری 

تجاری در ســال ۹۰ طرح تکمیل ساخت این 
بندر به همت ســازمان بنادر و دریانوردی در 
قالب بنادر کوچک چندمنظوره و موج شکن های 
مردمی در دســتور کار قرار گرفت و عملیات 
احداث آن در ســال ۹۴ با رســیدن مساحت 
حوضچه این بندر به ۱۱.۵ هکتار به پایان رسید 
و هم اکنون در فهرســت بنــادر تحت مالکیت 
سازمان بنادر قرار دارد.بندر شیو از بنادر قدیمی 
در استان هرمزگان است که تا پیش از سال ۹۷ 
در زمینه تجارت کاالهای ملوانی فعالیت داشته 

است و در ســال ۹۷ با تامین زیرساخت های 
الزم در زمینه صادرات غیرنفتی و فعال شــدن 
رویه گمرکی صادرات در آن، حیاتی دوباره در 
زمینه تجارت رســمی یافت.به گزارش فارس ؛ 
این بندر در غرب استان هرمزگان )با فاصله ۳۵ 
کیلومتری از شهر پارسیان و ۱۸۵ کیلومتری از 
بندر لنگه( تا کشور قطر ۱۱۸ مایل دریایی)هر 
مایل معادل ۱.۸ کیلومتر( فاصله دارد و بر همین 
اساس، از برترین ظرفیت های شهرستان پارسیان 
و اســتان هرمزگان به علت نزدیکی به کشــور 

قطر بوده)دارای کمترین مسیر دریایی در استان 
هرمــزگان به بندر الرویــس( و می تواند مورد 

توجه تجار و بازرگانان در زمینه صادرات کاال 
قرار گیرد.  

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد 

آغاز الیروبی بندرگاه شیو در پارسیان 

آگهی مزایده 
 سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه داراي پالك ثبتي شماره 3846 فرعي از 3 اصلي) سه هزار و هشتصد و چهل و شش فرعي از سه اصلي( 
به مساحت )240 متر مربع ( دویست و چهل متر مربع واقع در بخش دو بندرعباس به نشاني بندرعباس بهشت بندر کوي نواب نواب 13 پالك 30 که 
به نام مصطفي نیازمند نام پدر غالم ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و محدود به حدود زیر است : شماال : پي است بطول )10/00( ده متر به 
خیابان احداثي به عرض دوازده متر شرقا : پي به پي بطول )24/00( بیست و چهار متر به قطعه سیصد ودو تفکیکي جنوبا : پي به پي بطول )10/00( 
ده متر به قطعه سیصد و دوازده تفکیکي غربا: پي به پي بطول ) 24/00( بیست و چهار متر به قطعه سیصد تفکیکي که به موجب سند نکاحیه : 18209، 
تاریخ سند : 1391/12/27، دفترخانه صادر کننده : دفترخانه ازدواج 19 و طالق 18 شهر بندرعباس استان هرمزگان در جهت وصول مهریه خانم الهام 
کاظمي خورگو و به علت عدم پرداخت بدهي منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایي به شماره کالسه 1670 14000 علیه مصطفي نیازمند 

گردیده است بنا به تقاضاي بستانکار مبني بر ارزیابي ملك فوق و برابر گزارش کارشناس رسمي دادگستري مورد ارزیابي عبارت است از ششدانگ یك ساختمان آپارتماني دو 
طبقه با کاربري مسکوني تحت پالك ثبتي شماره 3846 فرعي از 3 اصلي واقع در بخش دو بندرعباس به نشاني بندرعباس بهشت بندر کوي نواب ، نواب 13 پالك 30 طبق سند 
مساحت عرصه 240 متر مربع و مساحت تقریبي اعیاني نیز 240 متر مربع مشتمل بر دو واحد مجزا در طبقات همکف و اول میباشد . مشخصات فني ملك ساختمان دو طبقه با 
اسکلت فلزي نماي آجر سه سانت هر طبقه مشتمل بر یك واحد دو خوابه با کف سرامیك پوشش دیوارها گچ و رنگ و داراي دو اتاق خواب سالن پذیرایي آشپزخانه و سرویس 
بهداشتي و حمام درب ورودي واحدها فلزي و پنجره ها آلومینیومي تك جداره با قدمت بیش از 25 سال میباشند . نظریه کارشناسي : با عنایت به موقعیت ، کاربري ، مساحت، 
مشخصات مصالح مصرفي ، قدمت ساختمان و سایر عوامل موثر در ارزیابي ، ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ طبق سند مالکیت ابرازي 24/600/000/000ریال ) بیست 
و چهار میلیارد و ششصد میلیون ریال ( ارزیابي گردید که پالك مذکور با رعایت مستثنیات دین در قبال طلب بستانکار بازداشت و برابر راي شماره 140006423100000117 
مورخ1400/11/16صادره از این اداره مبلغ 10 میلیارد ریال از منزل مسکوني فوق از لحاظ عرفي در شان مدیون در حالت اعسار او تلقي نموده و مشمول مستثنیات دین قرار داده 
و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفي به مبلغ 14/600/000/000 ریال صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد و با رعایت تشریفات قانوني از طریق مزایده در روز یکشنبه مورخ 
1401/02/25 در اداره اجراي اسناد رسمي بندرعباس از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر از طریق مزایده حضوري به فروش میرسد شرکت در جلسه مزایده براي عموم آزاد است 
و فروش کاًل نقدي است جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به موجب یك فقره چك تضمین 
شده بانکي به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجراي اسناد رسمي بندرعباس و حضور خریدار یا نماینده قانوني او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفات 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتي که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد ، جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد . الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط 
به آب، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي وعوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده 

مسترد خواهد شد . طبق اعالم مامور اجرا ملك موصوف از تاریخ 1400/09/06 لغایت 1401/09/06 با مبلغ265/000/000 ریال در اجاره مستاجر قرار دارد . 1401/42 م/الف
تاریخ انتشار: 1401/02/14

مریم چمني - رئیس اداره اجراي اسناد رسمي بندرعباس

سرویس شهرستان // مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از آغاز 
فعالیت شبانه روزی مرکز پزشــکی خلیج فارس )بیمارستان جی 

جیان( تا یک ماه آینده خبر داد.  
    افشــار فتح الهی در بازدیــد از بخش های مختلف بیمارســتان 
خلیج فارس که با حضور جمعی از مدیران این ســازمان برگزار شد، 
اظهار کرد: ارائه خدمات مناســب و درخور شــان مردم نجیب قشم 
جهت رفاه حال ساکنان بخش های مختلف جزیره باید در دستور کار 
قرار گیرد.وی ادامه داد: افزایش رضایتمندی ساکنان جزیره از خدمات 
این مجموعه درمانی سرمایه اصلی سازمان منطقه آزاد قشم است که 
باید بــرای این مهم با برنامه ریزی و هــدف گذاری صحیح، تالش 
کرد.مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم در ادامه با تاکید بر تکمیل 

 هرچه ســریع تر بخش های نیمه تمام مرکز پزشــکی خلیج فارس، 
 افزود: زایشــگاه و اتاق عمل بخش های ضروری این بیمارســتان 
هســتند که باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به راه اندازی آنها 

اقدام کرد.
  به گفته فتح الهی، فرآیند اخذ موافقت اصولی و همچنین مجوزهای 
الزم جهــت افزایش زمان خدمات رســانی و بهبود کیفیت خدمات 
درمانی باید به سرعت انجام شــود.به گزارش فارس ، وی در پایان 
خاطرنشان کرد: مردم نجیب قشــم به ویژه بخش های غربی جزیره 
نیازمند بیمارستانی مجهز هستند که امیدواریم با رویکرد دولت مردمی، 
 توجه جــدی برای رفع نیاز درمانی و بهداشــتی این منطقه صورت 

گیرد.

سرویس شهرســتان // مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر 
همگرایی و هم افزایی این دو مجموعه در راستای پیشبرد اهداف 
نظام جمهوری اســالمی و توسعه همه جانبه و متوازن در جزیره 

قشم تأکید کرد. 
    افشار فتح الهی در نشستی با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
قشم و جمعی از فرماندهان و کارکنان سپاه، ضمن تقدیر از زحمات 
ســپاه و بسیج در جزیره قشم، بیان کرد: در 6 ماه گذشته و به ویژه 
در نوروز، ظرفیت و توان مجموعه ســپاه و نیروهای مردمی بسیج 
در کنار ســازمان برای حل مشکالت جزیره به صورت شایسته ای 
به کار گرفته  شــده اســت.  وی ادامه داد: حضور سپاه برای حل 
چالش های مردم از تأمین نان، هدایت ترافیک تا تأمین امنیت روانی 
و اخالقی، موجب شد که نوروزی ایمن در جزیره قشم داشته باشیم 
و در هرجایی که سپاه و بسیج در کنار سازمان قرار داشته، موفقیت 
بیشتری حاصل شده است.فتح الهی تصریح کرد: در مقطع کنونی هیچ 
فاصله ای بین سازمان و سپاه وجود ندارد و از خواهران و برادران 
سپاه درخواست داریم در مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آتش 
به اختیار عمل کنند.رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم خاطرنشان کرد: حل مشکالت انباشته سال های گذشته، 

به توان و انرژی مضاعف و اعتقاد راسخ نیاز دارد و امیدواریم این 
همگرایی ایجادشــده در جزیره، طعم خوِش خدمت گذاری را به 
مردم بچشاند.وی بابیان دستیابی کشور به قله های افتخار در صنعت 
هســته ای و حوزه نظامی با تکیه بر توان داخلی، افزود: خط مقدم 
مبارزه ما امروز بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم است و با اتکا 
بــه توان متخصصان و جوانان ایرانی، به فضل الهی، در این آزمون 
سربلند خواهیم بود. فتح الهی، در بخش دیگری از سخنان خود با 
تبریک فرارسیدن روز ملی خلیج فارس، اضافه کرد: اقتدار امروز 
جمهوری اســالمی ایران در آب های خلیج فارس، در طول تاریخ 
بی سابقه است و این اقتدار نشاءت گرفته از رهبری داهیانه و خون 
پاک شهیدان اســت که موجب شده حوزه دفاعی ما کیلومترها از 

مرزهای کشور فاصله داشته باشد.
   فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم نیز در این نشست گفت: 
ســازمان منطقه آزاد قشــم امروز می تواند به طور کامل در تأمین 
امنیت، حوزه فرهنگی، ملی و مذهبی روی سپاه حساب باز کند.به 
گزارش فارس ؛سرهنگ حجت امیری کیا ادامه داد: تعامل ایجادشده 
بین نهادهای مختلف در دولت مردمی، به پیشــبرد اهداف نظام و 

توسعه اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد .

تحقق توسعه متوازن قشم با همگرایی سازمان منطقه آزاد و سپاه 

فعالیت بیمارستان خلیج فارس قشم شبانه روزی می شود 

ن سند مالکيت  آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای حسن طاهری راد به استناد 2 فقره استشهادیه محلی درخصوص پالك 152 فرعی از 2- اصلی بخش دو بندرعباس مدعی شده است که 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه که در دفتر 46 صفحه 141 ذیل ثبت 9405 به نام وی ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 471014 
سری ب /90 به نام ایشان صادر گردیده است سند مالکیت فوق به علت جابجائی مفقود گردیده نامبرده تقاضای صدور اسناد مالکیت المثنی را نموده است 
لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم می شود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالك مذکور و وجود اصل سند 
مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

بنام متقاضی اقدام خواهد شد . 1401/44 م/الف - تاریخ انتشار : 1401/02/14
اسمعیل ربیع نژاد
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ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان // 

هرمزگان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
از افزایش ظرفیت تولید آب برای تامین آب 
مازاوی سندرک شهرستان میناب  روستای 

خبر داد.
    به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ عبدالحمید 
حمزه پور در بازدید مشترک با حسین رئیسی 
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی از وضعیت آب بخش سندرک با بیان 
اینکه با فرا رسیدن فصل تابستان، میزان مصرف 
آب نیز افزایش یافته اســت، افزود: برای رفع 

تنش آبی در روستاهای این بخش برنامه ریزی 
الزم صورت گرفته اســت؛ در این راستا برای 
تامین نیاز آبی جمعیت 6۵۰ نفری روســتای 
مــازاوی یک حلقه چاه حفر و تجهیز خواهد 

شد.
    وی اعتبــار پیش بینی شــده برای حفر و 
تجهیز این چــاه را ۳۰ میلیارد ریال عنوان و 
ابراز امیــدواری کرد، با اجرای این پروژه آب 
روستای مازاوی که سال ها با کمبود همراه بود 

به پایداری الزم برسد.

مدیرعامل آبفا  خبر داد

حل مشکل آب روستای » مازاوی « با حفر یک حلقه چاه جدید

رها سازی یک قطعه الکپشت سبز در سواحل کیش

سرویس شهرستان // یک قطعه الکپشت 
ســبز پس از تیمار یک ماهه در سواحل 

کیش رها سازی شد. 
  کارشــناس محیط دریایی محیط زیست 
ســازمان منطقه آزاد کیش روز یکشنبه در 
آیین رهاسازی این الک پشت اظهار داشت: 

۱۲ فروردین امسال طی تماس تلفنی پرسنل 
غواصی و تفریحات دریایی همکاران با یک 
قطعه الکپشت سبز آسیب دیده از ناحیه الک 
پشتی مواجه شــدند.حامد محمدی افزود: 
احتمال می رود الکپشــت به دلیل برخورد 
با پره شناورها زخمی شده که محیط بانان 

پس از تحویل با دامپزشــکان معتمد اقدام 
به ترمیم آســیب دیدگــی آن کردند.وی 
 اضافه کرد: پس از تمیم الک پشــت جهت 
ســپری کــردن دوره نقاهت بــه پارک 
دلفیناریــوم منتقــل و پس از یــک ماه و 
۱۰ روز در ســواحل کیش رها ســازی 
شد.کارشناس محیط دریایی محیط زیست 
ســازمان منطقه آزاد کیش بــا بیان اینکه 
طی ۱۰ ســال گذشــته حدود ۴۰ قطعه 
انواع الکپشت دریایی در این حزیره تیمار 
 شده است یادآور شــد: الک پشت سبز از 
گونه های در خطر انقراض بوده که به صورت 
مهاجر در جزیره کیش دیده می شــود.به 
گزارش ایرنا؛ وی افزود: هم اکنون پنج گونه 
 الکپشت شامل چرمی، سرخ، زیتونی، سبز و 
 پــوزه عقابــی در آب هــای نیلگــون 
خلیج فارس زیســت می کند که تنها گونه 
پوزه عقابی از الک پشــت های بومی این 

جزیره محسوب می شود.
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فروردین :
امروز از این که مدام از فکری به فکر دیگر بپرید سرگرم 
می شوید، اما به نظر می رسد که به سختی بتوانید کاری 
 را که شــروع می کنید به پایان برسانید. هر ایده ای که به 
ذهن تان می رسد مســتلزم بررسی دقیق است، پس بهتر است پیش از 
رسیدگی جدی به فکری که به ذهن تان رسیده اجازه ندهید که افکار دیگر 
مسیرتان را عوض کنند. اگرچه ممکن است نتوانید مسیرهای انحرافی را از 

میان بردارید، اما می توانید جهت گیری های خود را اصالح کنید. 
   اردیبهشت :

امروز ممکن است کسی از شما بخواهد که کاری برای اش 
انجام دهید، اما شــما دلیل کاری را که از شما می خواهد 
نمی فهمید. چالش امروز شما این است که چگونه تقاضای 
چنین افرادی را به شکلی مطلوب پاسخ دهید. معموالً برای این که ذهن تان 
را روی هدفی که دارید متمرکز کنید، می توانید از ذخایر غنی انرژی تان 
بهره بگیرید. اما امروز ممکن است خیلی زود احساس خستگی کنید، به 
ویژه اگر فکر کنید که تمام اقدامات تان چیزی جز وقت تلف کردن نیستند.

  خرداد :
 امروز به نظر می رســد که عالیق تان در طول روز تغییر 
 می کنند و به سرعت طبیعت دوگانه ی شما را به نمایش 
می گذارند. شــاید خودتان با این احساساتی که مدام در 
نوسان اند مشکلی نداشته باشــید، اما ممکن است دیگران متوجه دلیل 
کارهای تان نشوند که چرا یک لحظه اشتیاق نشان می دهید و لحظه ی 

دیگر دلسردی به سراغ تان می آید. 
    تیر :

فعاًل بهترین راهکار برای منحرف نشدن از مسیری که در 
پیش گرفته اید این است که طبق برنامه ی فعلی حرکت 
کنید. اما ممکن است این حرکت نتیجه ی معکوس هم داشته باشد. اگر 
یک مورد کوچک اشتباه شود و طبق نقشه پیش نرود باعث می شود که 
تا پایان روز کنترل امور از دست تان خارج شود. اما بدانید که امروز فشار 

کاری زیاد می تواند خرابی به بار بیاورد. 
       مرداد :

امروز ممکن است دوستان تان ابتدا تشویق تان کنند و به 
شما انگیزه دهند، اما لحظاتی بعد مخالفت کنند و مقاومت 
نشــان دهند و وادارتان کنند تا هر طور شده نظرات شان 
را قبول کنید. مشکلی که فعاًل با آن دست و پنجه نرم می کنید این است 
که تردید دارید، نمی دانید فوری دســت به کار شوید یا این که با احتیاط 
 عمل کنید. سعی کنید این تقابل ها را که موجب پیچیدگی های شخصیتی 
می شوند بپذیرید و قبول کنید که در شما وجود دارند، به این ترتیب متوجه 
می شوید که چگونه با وجود اختالف نظر می توان مسالمت آمیز در کنار 

هم زندگی کرد.
 شهریور :

امروز ممکن است در یک رابطه ی شخصی دچار مشکل 
شوید، از آن جایی که اضطراب و نگرانی هم به مشکالت 
تان اضافه شــده نمی توانید چیزهایی را که از این رابطه 
انتظار داشتید به دست آورید. ممکن است تصمیم بگیرید که به احساسات 
دیگران توجه کنید، اما این مسأله نباید به موضوع اصلی امروز تبدیل شود. 

اجازه دهید دیگران خودشان به فکر حس و حال شان باشند. 
    مهر :

پیدا کــردن نقطه ی تعادل به هنگام مشــکالت یکی از 
مشخصه های متولدین برج میزان است. این دقیقاً همان 
 چیزی اســت که اکنون با آن دســت و پنجه نرم مــی کنید، زیرا تالش 
می کنید تا به اهدافی که در سر دارید نظم و ترتیبی ببخشید. ممکن است به 
این نتیجه برسید که باید چیزهای جدیدی یاد بگیرید، یا شاید هم تصمیم 

بگیرید که به یک سفر دور و دراز بروید. 
   آبان :

این که ابتدای هر روز به انجام کارهای روزانه ی تان مشغول 
شوید حرکت هوشمندانه ای است، اما امروز به نفع تان است 
 که ذهن تان را فقط روی کارتان متمرکز نکنید. اگر همه ی 
توجه تان به کاری که انجام می دهید باشــد، آن وقت ممکن است از 
صحبت کردن با کســانی که دوست شان دارید بازبمانید. سعی کنید از 
خود انعطاف پذیری نشــان دهید تا اتفاق های خوب برای تان پیش 
بیاید. احساسات تان را پنهان نکنید، امروز به هرجا که نگاه کنید جادویی 

نهفته است.
     آذر :

امروز می توانید از دوســتان یا همــکاران تان چیزهای 
ارزشــمند زیادی یاد بگیرید. اما ممکن است فعاًل نتوانید 
به خواسته های دیگران توجه نشان دهید، زیرا رسیدگی 
به خواســته های دیگران شما را از پرداختن به آینده ی تان بازمی دارد. 
اجازه ندهید که این ناامیدی مانع راه موفقیت تان شــود. کمی از سرعت 
خود بکاهید و به ســوی دیگران دست یاری دراز کنید، زیرا این حرکت 
 مــی تواند نتیجه ی مثبتی روی کار شــما بگذارد. به جــای این که با 
سرعت به پیش بروید، بهتر است پیش از ادامه ی مسیر نگاهی دوباره به 

برنامه های تان بیندازید.
  دی :

امروز اجازه ندهید که برج جوزا با ویژگی بوالهوسی، 
احساسات شما را به هر کجا که می خواهد بکشاند. 
نکته ی مهمی که امروز باید به آن توجه کنید این است 
که حواس تان به روابط اجتماعی تان باشــد، زیرا اگر با گروه های 
مختلفــی درآمیزیدـ  حتی اگر اعضای گروه آدم های فوق العاده ای 
باشــندـ  ممکن است ذخیره ی انرژی تان به پایان برسد. سعی کنید 
فقط روی یک موضوع خاص تمرکز کنید و این کار را ادامه دهید تا 
نتیجه ی دلخواه تان حاصل شود. تأثیر مثبتی را که به تنهایی می توانید 

رقم بزنید دست کم نگیرید.
  بهمن :

امروز کودک درون تان دوســت دارد که اوقات اش را به 
تفریح و بازی بگذراند، به همین دلیل از شما می خواهد تا 
برای مدت کوتاهی هم که شده مسئولیت های تان را کنار 
بگذارید. چنین رویکردی باعث می شود که اوقات خوشی را سپری کنید، 
اما شاید این خوش گذرانی در حقیقت این قدرها هم به نفع تان نباشد. به 
هر حال تصمیم دارید راهی پیدا کنید که احساسات تان را نشان دهید و 
اصاًل برای تان مهم نیست که تعهدات فعلی چه قدر محدودتان کرده اند. 
سعی کنید راهی جدید برای انجام وظایف تان پیدا کنید و شیوه های گذشته 

را کنار بگذارید. مطمئن باشید که این تغییر به نفع شماست.
  اسفند : 

 امروز برج جوزا با ویژگی هوشــمندی به شــما یادآوری 
می کند که برای حل مشکالت تان به راه حل های منطقی 
فکر کنید. به همین دلیل است که احساس می کنید نمی توانید 
عقل و احساس تان را هم سو کنید، زیرا در جهت مخالف هم وارد عمل 
شده اند. اما دوست دارید که بر اساس احساسات تان پیش بروید و مسیر 
موفقیت را پیدا کنید، زیرا متوجه شده اید که گاهی اوقات منطق می تواند 
جلوی دیده شدن حقایق را بگیرد. به خاطر داشته باشید که در حال حاضر 
واکنش شما ربطی به جنبه های احساسی یا منطقی قضیه ندارد. بهتر است 
اصاًل بدون این که فکرتان را درگیر کنید وارد صحنه شــوید و بگذارید 

احساسات تان هدایت شما را به عهده بگیرند.

 سرویس سالمت // سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت 
بهداشت، ضمن تشریح معایب تک فرزندی در خانواده ها، 
گفت: کودکان بدون خواهر و بردار، در بزرگساالنی با انواع 

آسیب های روانی و اجتماعی مواجه می شوند.
  صابــر جباری افزود: کودکان تک فرزند، احســاس 
تنهایی می کنند و همچــون دیگر کودکانی که خواهر و 
برادر دارند، نمی توانند با دیگران تعامل داشته باشند.وی 
گفت: کــودک تنها در خانه ای زندگی می کند که فضای 
کودکی وجود ندارد، زیرا همیشه تعداد بزرگساالن بیشتر 
از کودکان است و به دلیل ارتباط کمتر با کودکان و تماس 
بیشتر با بزرگساالن، نمی تواند مقتضای کودکی خود را 
بروز دهد و آن گونه که الزم اســت بچگی کند، لذا از 
نظر روانشناختی دچار اختالل می شود.سرپرست اداره 
جوانی جمعیت وزارت بهداشت با بیان اینکه این کودکان 
تک برای بهتر بــودن در درس و دیگر فعالیت ها تحت 
فشار بیشتری از طرف خانواده هستند، افزود: به خاطر 
دلواپســی های بیش از حدی که والدین برای محافظت 
از آنها دارند، از آزادی های الزم و متناســب سن خود 
برخوردار نیســتند.وی همچنین گفــت: کودک تک به 
دلیل توجه زیاد پدر و مادر و ســایر بستگان نزدیک از 
اعتماد به نفس کمتری برخوردار اســت. این کودکان به 
خاطر مراقبــت بیش از حد پدر و مادر، از دخالت آنها 
در کارهایشان خسته می شوند و به دلیل نداشتن خواهر 
و برادر فرصت تجربه برخی از احساسات و چگونگی 

کنترل و مدیریت آنها را پیدا نمی کنند و در مدرسه و سایر 
محیط های اجتماعی دچار مشکالت ارتباطی می شوند 
و در مقایســه با کودکانی که در خانواده چند فرزندی 
بزرگ شده اند، کمتر می توانند از حقوق خود دفاع کنند.
جباری افزود: این کودکان به دلیل نداشــتن ارتباط با 
خواهر و برادر در ذهن و خیال خود با دوســتان خیالی 
بازی می کنند.سرپرســت اداره جوانی جمعیت وزارت 
بهداشــت همچنین گفت: تک فرزند به دلیل نداشــتن 
برادر و خواهر و ارتباط بــا آنها، تمایل )بیش از حد( 
به اســباب بازی و حیوانات نشان می دهد.وی با اشاره 

به اینکه کودکان تک، تحمل کمتر و حساســیت بیشتر 
نسبت به رفتار دیگران دارند، افزود: کودکان خانواده ای 
تک فرزند به دلیل خود محوری، ســخت تر با دیگران 
ارتباط برقرار کرده و دوست پیدا می کنند.جباری گفت: 
تک فرزندان به دلیل نداشتن الگویی از جنس مخالف در 
خانواده، آسیب پذیری بیشتر از لحاظ جنسی و روابط 
اجتماعی خواهند داشت.سرپرست اداره جوانی جمعیت 
وزارت بهداشت، به تبعات منفی تک فرزندی بر سالمت 
جسمی، روانی و اجتماعی به مواردی از جمله افزایش 
احتمال چاقی در مقاطع مختلف سنی، کم شدن فعالیت 

جسمی و افزایش ســاعت تماشای تلویزیون، افزایش 
احتمال بیماری های جسمی و روانی اشاره کرد و افزود: 
می توان به افزایش احتمال اختالالت شخصیتی نسبت 
به جامعه عمومــی، افزایش احتمال ابتالء به اختالالت 
گفتاری، پایین تر بودن سطح شاخص های بهداشت روان 
)استرس، افسردگی و …( در دانش آموزان تک فرزند 
اشاره نمود.جباری گفت: تبعات منفی از دست دادن تک 
فرزند بر جنبه های مختلف ســالمت جسمی و روانی 
والدین، از جمله ابتالء به افسردگی و بیماری های مزمن 
بسیار بیشتر از خانواده های چند فرزند است.سرپرست 
اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت به تبعات منفی بر 
سالمت اجتماعی اشــاره کرد و افزود: افزایش احتمال 
طالق در بزرگســالی که حتی تا ۳ برابر احتمال طالق 
را در مردان تک فرزنــد افزایش می دهد.وی ادامه داد: 
صفاتی همچون خوش بینی به آینده، وظیفه شناســی، 
قابل اعتماد بودن، رقابت جویی، خطرپذیری در محیط 
 کار کمتر اســت، افزایش احتمال ارتــکاب به جرایم 
خشونت آمیز در پسران تک فرزند، سوءرفتارهای جنسی 
از جمله تمایل به ارتباط با دوست پسر در دختران تک 
فرزند بیشتر است، تک فرزند به هنگام ورود به جامعه 
از حیث رفتارهای تعاملی از مهارت کمتری برخوردار 
اســت، چراکه قرار بوده این مهارت را در آزمایشــگاه 
خــدادادی خانواده )در عمل( و با وجود خواهر و برادر 
یاد بگیرد.جباری در ادامه به آســیب های تک فرزندی 

با رویکرد روانشناسی و علوم تربیتی پرداخت و گفت: 
از جمله این آســیب ها رواج فرزند ساالری است. در 
خانواده هــای تک فرزند بیش از حد به خواســته ها و 
مطالبات فرزند توجه شده و اغلب افراط و زیاده روی 
والدین در برآوردن خواسته های تنها فرزندشان مشاهده 
می شود.وی از دیگر موارد به توجه افراطی و لوس کردن 
تک فرزندان اشاره کرد و افزود: والدینی که قصد داشتن 
فقط یک فرزند را دارند، از اول می دانند که این تنها بچه 
آنها خواهد بود، پس چرا برایش همه کار نکنند؟ از سوی 
دیگر اگر والدین بعداً متوجه شــوند که فرزندشان تنها 
بچه آنها خواهد بود، خیلی احساس ناتوانی و بی کفایتی 
می کنند، بنابراین همه کاری برای تسکین خودشان انجام 
می دهند، به خصوص اگر فرزندشــان با ناز درخواست 
کند.جباری در پایان با بیان اینکه مطالعاتی نیز منتشــر 
شده است که به جنبه های مثبت تک فرزندی پرداخته اند 
ولی تعداد آنها در قیاس با مطالعاتی که به تبعات منفی آن 
پرداخته اند کمتر است، افزود: مطالعات متعدد در چین 
بــر این باورند که به موازات افزایش تعداد خانواده های 
تک فرزند باید انتظارات تغییرات گسترده ای را در رفتار 
جامعه چین داشــت به طوری که از آن به عنوان »بمب 
ســاعتی رفتاری« نام برده اند. از این رو است که چین 
به عنوان پر جمعیت ترین کشور جهان با جمعیتی بالغ 
بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت سیاست های 

تشویقی افزایش جمعیت را در پیش گرفته است.
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  شاخص فوتی های کرونا هرمزگان 
در پایین ترین حد 

    سرویس سالمت // سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: همچنان شاخص فوت در پایین ترین 
حد خود قرار دارد که امیدواریم به زودی به صفر برسد. 
   دکتر فاطمــه نوروزیان در جمع خبرنگاران، افزود: در 
مقایسه دو هفته اخیر کلیه شاخص های مربوط به بیماری 
کرونا رو به کاهش بود، در شــاخص تست و غربالگری 
۱۹ درصد کاهش داشتیم و در شاخص شناسایی موارد 
مثبت نیز با ۴۸ درصد کاهش مواجه بودیم که این کاهش 
شناسایی موارد مثبت نشانه بسیار خوبی از کاهش گردش 
ویروس در استان است.وی بیان کرد: شاخص تعداد موارد 
بســتری نیز در هفته اول اردیبهشت نسبت به هفته آخر 

فروردین کاهش ۱۸ درصدی داشته است.نوروزیان اضافه 
کرد: بنا به گزارش معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مراجعه ســرپایی به کلینیک ها نیز  ۳۸ درصد کاهش 
پیدا کرده و درصد مثبت شــدن تست ها از ۱۳ درصد 
به ۹ درصد رسیده است که این ۴ درصد کاهش شاخص 
موارد درصد مثبت شدن تســت ها از نظر اپیدمیولوژی 
نشانه بسیار خوبی از کاهش گردش ویروس و بیماری 

در جامعه است.
   وی ادامه داد: موارد بســتری در آی سی یو ۱۵ درصد 
کاهش پیدا کرده است و در نهایت در هفته آخر فروردین 
ماه یک مورد فوتی ثبت شــد که در هفته گذشته به دو 
مورد افزایش پیدا کرد. همچنان شاخص فوت در پایین 
ترین حد خود قــرار دارد که امیدواریم به زودی به صفر 
برسد.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان 
عنوان کرد: از نظر رنگ بندی هم اکثر شهرســتان ها در 
وضعیت زرد قرار دارند. شهرستان قشم و بندرلنگه رنگ 
آبی  و جزیره هرمز و شهرستان ابوموسی به رنگ نارنجی 
هستند. امیدواریم با ادامه روند واکسیناسیون و تکمیل آن 
و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانیم استان و 

کشوری سبز و عاری از کرونا داشته باشیم.

سرویس سالمت // ممکن است به نظر برسد که ورم 
معده بعد از زیاده روی در خوردن غذا و نوشــیدنی 
بیش از انــدازه رخ می دهد، امــا در واقع می تواند 

نشانه ای از نارسایی قلبی باشد.
  تنگی نفس، احساس ســنگینی در قفسه سینه، درد 
در بازو یا شــانه. مردم می دانند کــه باید مراقب این 
عالئم کالسیک حمله قلبی باشند. اما سایر نشانه های 
مشکالت قلبی می توانند به روش های شگفت انگیزی 
آشکار شوند به ویژه به شــکل مشکل معده. در ادامه 
به سه نشانه که ممکن است در معده بروز کنند، اما در 
حقیقت نشانه وجود عارضه قلبی باشند اشاره می شود:

۱- سوزش سر معده می تواند به معنای ناراحتی 
قلبی باشد

   بســیاری از ما با احساس ســوزش سر معده آشنا 
هســتیم احساس سوزش در قفسه ســینه یا معده که 
گاهی با رفلکس اسید همراه است. بسیاری از عوامل 
می توانند باعث ســوزش سر معده شوند مانند خوردن 
غذاهای چرب یا تند، خوابیدن در موقعیت های خاص و 

خوردن میان وعده در اواخر شب که زمانی رخ می دهد 
که اسید در دســتگاه گوارش راه خود را به مری پیدا 
می کند. با این وجود، احســاس مشابهی ممکن است 
زمانی رخ دهد که فردی مشکالت قلبی را تجربه کند. 
»هاروارد هلث« گزارش می دهد که جریان ناکافی خون 
به قلب می تواند منجر به درد قفسه سینه شود که مشابه 
ناراحتی ناشی از سوء هاضمه است.در واقع، »از بیش 
از هشــت میلیون مراجعه به اورژانس برای درد قفسه 
ســینه در هر سال سوزش معده شدید بیش از نیمی از 
مواردی را تشــکیل می دهد که در آن مشکالت واقعی 
قلبی نادیده گرفته می شوند« بنابراین، چگونه می توانید 
تفاوت بین سوزش معده و ناراحتی قلبی را تشخیص 
دهید؟ انجمن قلب آمریکا توضیح می دهد که درد قفسه 
سینه ناشی از حمله قلبی »بیش از چند دقیقه به طول 

می انجامد یا از بیــن می رود و باز می گردد«. عالوه بر 
این، »می تواند مانند فشار ناراحت کننده، فشردن، پُری 

یا درد« احساس شود.
۲- ورم ممکن است با سالمت قلب مرتبط باشد

  ممکن است به نظر برسد که ورم معده بعد از زیاده روی 
در خوردن غذا و نوشیدنی بیش از اندازه رخ می دهد، 
اما در واقع می تواند نشــانه ای از نارسایی قلبی باشد. 
نارسایی احتقانی قلب )CHF( می تواند باعث تجمع 
خون در قفسه سینه شود که سپس به معده نفوذ می کند. 
نتیجه این جمع آوری مایعات ممکن اســت یک شکم 

متورم باشد.
  هنگامی که تورم معده همراه با عالئم دیگر )از جمله 
خس خس ســینه، تنگــی نفس، تــورم در پاها و یا 
ضربان قلب نامنظم( رخ می دهد ممکن است نشانه ای 

از نارسایی قلبی باشد. اگر ورم با عالئم هشدار دهنده 
دیگر رخ داد و به تدریج بدتر شد باید از پزشک کمک 
بگیرید. حساس بودن معده، تب، حرکات غیر معمول 
روده، یا ناتوانی در نوشیدن یا خوردن عالئمی هستند 
که ممکن است به کمک حرفه ای نیاز داشته باشید.یک 
رژیم غذایی ســالم برای قلب می تواند به جلوگیری از 
ورم معده ناشی از مشکالت گوارشی و ناراحتی قلبی 
کمک کند. نوشــیدن کافی آب می تواند در این زمینه 

کمک کننده باشد.
۳- دشوار بودن تشخیص مشکل معده از عارضه 

قلبی
 آیا این مشــکل قلبی، مســمومیت غذایی یا مشکلی 
 در معده اســت؟ گاهــی اوقات عالئم ممکن اســت 
غیر قابل تشخیص به نظر برسند. تهوع و استفراغ می توانند 

 در طول حمله قلبی به دلیــل کاهش عملکرد قلب و 
آزاد شدن متابولیت ها به دلیل خون رسانی ناکافی رخ 
دهند.عالئم یک مشکل احتمالی قلبی می تواند شامل 
ناراحتی قفسه ســینه، حالت تهوع، سوزش معده، درد 
معده و سرگیجه باشــد، اما محدود به آن نمی شود. از 
سوی دیگر، عالئم یک مشــکل گوارشی در معده یا 
بیماری هــای مرتبط با غذا مانند مســمومیت غذایی، 
می توانند مشابه باشــند، زیرا این مسائل ممکن است 
منجر به حالت تهوع، اســتفراغ، اسهال و سوزش معده 

شوند.
     برخی از عالئم می تواند به شما کمک کند تا تفاوت 
را تشخیص دهید: مشکالت مربوط به قلب بر خالف 
بیماری های مرتبط با غذا ممکن است شامل بی حسی 
یا درد قفسه سینه باشــند که می توانند به بازوها، پاها 
یا ناحیه گردن، فک و گلو گســترش یابد. در نهایت، 
شــما همواره باید با پزشک خود مشورت کنید یا اگر 
عالئم نگران کننده ای دارید به دنبال مراقبت های پزشکی 

باشید.

آسیب های تک فرزندی 
در خانواده ها 

طرح :  فاطمه  هوشنگی

 سرویس ســالمت //  معاون وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی از ایجاد شــبکه درمان ناباروری در 
کشــور خبر داد و گفت: اکنون در ۳۶ دانشگاه علوم 

پزشکی کشور، مراکز درمان ناباروری فعالیت دارند. 
   ســعید کریمی در ششمین جلســه قرارگاه عملیاتی 
حمایت از ســالمت خانواده و جوانی جمعیت که در 

ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: طبق ماده 
۴۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
ایجــاد مراکز تخصصی درمــان ناباروری در 
سطوح دو و سه در استان ها مورد تاکید قرار 
گرفته اســت.وی افزود: توزیع این مراکز در 
استان ها به نسبت جمعیت باید مناسب سازی 
شود. استان هایی هستند که دارای یک مرکز 

هستند، برخی استان ها ۲ تا پنج مرکز و برخی 
دیگــر بیش از پنج مرکز دارند ولی در اســتانی 

 مانند خراســان رضوی که بیش از پنج مرکز دارد به 
دلیل جمعیت زیاد اســتان هنوز کمبود داریم. در برخی 
استان ها هم بیش از نیاز جمعیتی مرکز درمان ناباروری 

وجود دارد.کریمی ادامه داد: برخی موارد دیگر در ایجاد 
این شــبکه باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال 

ســط  متو

فاصله این مراکز با شهرســتان ها در استان ها باید ۱۶۳ 
کیلومتر باشد ولی در برخی شــهرها مثل ایرانشهر در 
سیستان و بلوچستان این فاصله ۷۰۰ کیلومتر است.معاون 
درمان تصریح کرد: شهرهای سبزوار، تربت حیدریه و 
گناباد در خراسان رضوی و شهرهای داراب، 
المرد و کازرون در فــارس برای ایجاد 
مراکز سطح ۲ درمان ناباروری مورد 
نظر هســتند.به گفته کریمی، سطح 
بندی خدمــات در مراکز درمان 
ناباروری نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد زیرا بالغ بــر ۸۵ درصد از 
درمان های ناباروری در سطح ۲ 
با هزینه بسیار کمتر نسبت به سطح 
۳ قابل انجام هستند.وی راه اندازی 
سامانه جامع ناباروری و انتظارات از 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای 
راه اندازی مراکز سطح دو در بیمارستان های 

با مرکزیت خدمات زنان را مورد تاکید قرار داد.

معاون وزیر بهداشت :

شبکه درمان                 در کشور ایجاد می شود

۳   مشکلی که در معده بروز می کند اما نشانه نارسایی قلبی است 

ناباروری

ن سند مالکيت   آگهی فقدا
نظر به اینکه آقاي اسداله آزادبخش به موجب سند تفویض وکالت 
190126 مورخ 1401/01/30 تنظیمي دفترخانه 4 بندرعباس از افشین 
شیراوژن فرزند جعفر و ایشان به موجب سند وکالت 25701 مورخ 
1401/01/25 تنظیمي دفترخانه 9 پردیس از خانم ایران بازیار قمبواني 
به استناد دو فقره استشهادیه محلي بشماره 14016265574000034 
مورخ 1401/12/07 ارسالي دفترخانه 4 بندرعباس مدعیست که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یك دستگاه آپارتمان تحت پالك 

ثبتي 917 فرعي از 106- اصلي در بخش 01 ناحیه یك بندرعباس به بشماره چاپي 543265 که در 
صفحه 192 دفتر امالك جلد 83 ذیل شماره 17243 که بنام ایران بازیار قمبواني فرزند رضا شماره 
شناسنامه 1935 تاریخ تولد 1313/05/17 صادره از شهرضا ثبت ، سند مالکیت صادر و گردیده است 
که بعلت جابجایي مفقود گردیده که تقاضاي صدور سند مالکیت المثني نموده ؛ لذا استناد 120 آئین 
نامه اصالحي  و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعي انجام معامله نسبت به پالك 
مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستي از تاریخ انتشار آگهي ظرف مدت 10 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این 

صورت وفق مقررات اقدام گردد.  1401/50 م/الف - تاریخ انتشار : 1401/02/14
ابوالحسن دستوري 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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گروه گزارش // به مناسبت هفته کار و کارگر از ۳۰ 
نفر از کارگران نمونه شرکت پاالیش نفت بندرعباس 

تجلیل شد. 
   بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ در راســتای 
پاسداشــت و قدردانــی از تالش هــای کارگران 
صنعت عظیم نفــت در پاالیشــگاه بندرعباس، از 

۳۰ نفــر از کارگــران نمونه این شــرکت با اهدای 
لوح تقدیــر و کارت هدیه تجلیل شــد.مدیرعامل 
 شــرکت پاالیش نفــت بندرعباس در این مراســم 
 بــا تبریــک روز کار و کارگــر گفــت: یکــی از 
دغدغه های موجود در این شرکت ساماندهی نیروی 
انسانی بود که با بررسی ها و آسیب شناسی های الزم 

در ایــن رابطه اقدامات ارزشــمند و موثری صورت 
گرفت و توانستیم به عنوان نخستین شرکت در سطح 
وزارت نفت، نوع قراردادهای کارکنان و پرداخت های 
مالی را با راهکارهای قانونی و اخذ مجوزهای الزم 
ســامان دهیم که عالوه بر اینکه موجب ایجاد امنیت 
شغلی برای کارکنان گردید توانســتم این اقدام را به 
عنوان یک الگو به دیگر شرکت ها نیز ارائه کنیم.دکتر 
هاشــم نامور همچنین کسب عنوان واحد نمونه ملی 
 در سی و سومین جشــنواره ملی امتنان از کارگران، 
گروه هــای کار و واحدهای نمونه را تبریک گفت و 
افزود: این موفقیت ماحصل کار، تالش، کوشش و اراده 
همه مدیران و کارکنان شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
اســت. وی بیان داشت: این اعتقاد همیشه در شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس وجود داشته که ارزشمندترین 
سرمایه نیروی انسانی است و بر اساس همین اعتقاد 
توانستیم بر پایه قوانین و مقررات و تا حد توان اقدامات 
شایسته و موثر را برنامه ریزی و اجرا کنیم.مدیر عامل 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس تصریح کرد: همه ما 

در این  شــرکت یک وظیفه مهــم داریم و آن کار و 
تالش در راســتای تولید مستمر است که نیاز کشور 
و ملت بزرگ ایران اســالمی را تامین می کند و این 
یک توفیق است که از دسترنج تالشگران پاالیشگاه 
نفت بندرعباس، در حدود ۲۰ درصد از کشور بهره مند 
می شوند.دکتر نامور با اشاره به لزوم دقت در رعایت 
نکات ایمنی در پاالیشگاه نیز افزود: با توجه به شرایط 
و محیط کاری در پاالیشگاه و به منظور حفظ سالمت 
کارکنان و تجهیزات به عنوان سرمایه های ملی، آگاهی 
و رعایت ایمنی اولویت باالیی دارد که در این رابطه 
اصل اساسی آموزش و انتقال تجربه است.مدیر توسعه 
منابع انسانی شرکت پاالیش نفت بندرعباس نیز گفت:  
طرح تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری و اجرای 
طرح طبقه بندی مشاغل که با باالترین ضریب در بین 
صنایع منطقه در این شرکت اجرا شد، اقدام شایسته ای 
بود که در راستای عدالت شغلی و ایجاد انگیزه اجرایی 
گردید.مهندس جعفری با اشاره به این نکته که هدف 
از تجلیل در هفته کار و کارگر تشویق نیروهای مولد، 

متخصص و مبتکر در راستای ارتقاء فرهنگ کار و 
مشارکت خالقیت و ایجاد انگیزه برای ارتقاء بهره وری 
است افزود:  امروز ۳۰ نفر از کارگران به نمایندگی از 
همه کارگران در این شرکت تجلیل شدند که بر اساس 
پیگیری در ماه های اخیر و معرفی از سوی روسای 
خود ادارات انتخاب شدند. وی همچنین با اشاره به 

این نکته که ایجاد تعادل بین کار و خانواده و همچنین 
سالمت و ورزش کارکنان از برنامه های شرکت است 
افزود: ورزش کارگران در دســتور کار سال ۱۴۰۱ 
قرار دارد و در این رابطه به منظور تأمین سالن های 
ورزشی مناسب کارکنان در شهر بندرعباس در حال 

رایزنی هستیم.

تجلیل از 3۰ کارگر نمونه  شرکت پاالیش نفت بندرعباس در هفته کار و کارگر

پیام تبریک مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
به مناسبت روز کار و کارگر

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در پیامی فرارسیدن روز کار و کارگر را به تالشگران 
عرصه کار و تولید تبریک گفت .

در پیام » علیرضا جعفرپور « آمده است : کارگران بازوان پرتوان جامعه برای رسیدن به رشد، 
تعالی و شکوفایی هستند ، این قشــر پر تالش ارزشمندترین طبقه در به گردش درآوردن 
چرخه ای عظیم صنعت و توســعه و شکوفایی اقتصادی کشور هستند .در سالی که مزین به 
نام »تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین« است ، کارگران در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ، 
نقشی اساسی را ایفا می کنند که با اقدامات ارزشمند و ماندگار خود می توانند مایه سرافرازی 
ایران اسالمی و منشأ آثار خیر باشند . این جانب ضمن گرامی داشت روز جهانی کار و کارگر، 
یاد و خاطره شهیدان واالمقام این عرصه و تالش های شبانه روزی کارگران پر تالش و سخت کوش دریادل استان هرمزگان به ویژه 
کارگران زحمت کش ابرپاالیشگاه میعانات گازی جهان که در عرصه تولید سرآمد هستند را ارج نهاده و سالمتی ، سعادت و پیروزی 

بیش از پیش آنان را در تمامی مراحل زندگی از پیشگاه خداوند متعال تحت رهبری داهیانه مقام معظم رهبری ، خواستارم . 

علیرضا جعفرپور - مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

گروه گزارش // جشن گلریزان اقشار مختلف 
بســیج برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد 

هرمزگان برگزار شد.
   با حضور نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد)ع( 
هرمزگان، دادستان مرکز استان ، جانشین سردار 
فرماندهی در سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان، مدیر 
نمایندگی ستاد دیه استان، مسوول بسیج حقوقدان 
هرمزگان و مســوول بسیج کارگران و کارنجات 
اســتان و نمایندگان اقشار مختلف بسیج مراسم 
گلریزان و ضیافت افطاری اقشار مختلف بسیج 
ویژه آزادی ســازی زندانیان جرایم غیر عمد با 
مشــارکت بســیج حقوقدانان و بسیج کارگران 
و کارخانجات ســپاه امام ســجاد)ع( هرمزگان 
در محل ســپاه امام ســجاد)ع( برگزار شد.در 
 ابتدای این مراســم حجت االسالم و المسلمین 
 موســی پوالدی نماینده ولی فقیه در سپاه امام 
سجاد )ع( هرمزگان، گفت: آزادی زندانیان جرائم 
غیر عمد یکی از کارهای نیک و معنوی اســت 
که باید در جامعه بیش از پیش گسترش یابد تا 
موجب آزادی بیشتر این زندانیان شود.وی در ادامه 
افزود: وقتی می خواهیم برای آزادی یک زندانی 
از بند زندان کمــک کنیم  برای یک نفر تصمیم 
نمی گیریم بلکه برای یک خانواده و زنجیره تصمیم 
می گیریم؛ زیرا آبرو و عزت خانواده است.حجت 
االسالم والمسلمین پوالدی با اشاره به روایتی یکی 
از معصومین، خاطر نشان کرد:  وقتی انسان از دار 
 دنیا رفت و پرده ها برداشته شدند از سه چیز سوال 
می کند که یکی از ســوال ها در رابطه با اموال و 
امالک است. وی گفت: اموال و امالک در پاسخ 
می گویند شما مالک ما نیستید که بخواهیم برای 
شــما کاری انجام بدهیم و فقط اعمال می توانند 
به داد شــما رسند و خوشــا به حال کسانی که 
اعمالشان سراســر از نور اســت. نماینده ولی 
فقیه در ســپاه امام ســجاد )ع( هرمزگان عنوان 
 کرد: ما در این دنیا بایــد به اندازه ای توانمان از 
اموال مان جهت انجام اعمال نیک و خیر استفاده 
کنیم تا در آخرت  این اعمال به داد ما برســند.

علیرضا احمدی منش دادســتان مرکز اســتان 
هرمزگان در ادامه مراسم گفت:  مراسم گلریزان 
 فرصت ویژه ای جهت آزاد سازی زندانیان جرائم 
غیر عمد است. وی در ادامه افزود: همیشه و در 
همه اقشار مختلف مردم از جامعه مهندسین گرفته 
تا فرهنگیان، اصناف و پزشکی و...  در کنار آحاد 

جامعه بودند و نقش آفرینی داشته اند.
  کمک  به آزادی زندانیان غیر عمد مساوی 

با کاهش آسیب های اجتماعی
   سردار هدایت اهلل امیری جانشین فرماندهی سپاه 
امام سجاد )ع( هرمزگان در سخنان کوتاهی ضمن 
قدردانی از برپایی این مراســم با حضور اقشار 
مختلف بسیج، گفت: امیدواریم با کمک مردم و 

خیرین زمینه بیش از پیش آزادی زندانیان جرایم 
غیر عمد در اســتان فراهم شوند تا این زندانیان 
روحیه و جان دوبــاره بگیرند و به آغوش گرم 
خانواده هایشان باز گردند. وی در ادامه افزود: همه 
ما باید در ایــن راه تالش کنیم؛ زیرا خیر دنیا و 
آخرت را دارد و موجب کمک پیشگیری از بروز 
آسیب های اجتماعی می شود.در ادامه این مراسم 
نیز احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاد مردمی 
دیه هرمزگان، گفت: یکی از سازمان های انقالبی 
که از برکت انقالب اســالمی شکل گرفته؛ ستاد 
مردمی دیه است که دارای برجسته های خاصی 
اســت که موجب خدمتگزاری به جامعه هدف 
است. وی در ادامه افزود: ستاد دیه در کشور است 
از سال ۱۳6۹ شروع به فعالیت کرده است و این 
ســتاد مردمی در استان هرمزگان از سال ۱۳۸۱ 
کار خود را آغاز کرده و در این بازده زمانی موفق 
شدیم سه هزار و۴۸۳ زندانی با بدهی بالغ بر ۵۴۸ 
میلیارد تومان را از زندان های اســتان آزاد و به 

آغوش گرم خانواده برگردانیم.
  ستاد دیه حامی و چتری برای زندانیان 

غیر عمد است
  احمد مرادی نژاد ســتاد مردمی دیه را حامی 
و چتری برای نجات زندانیان جرایم غیر عمد 
خواند و عنوان کرد: هدف ســتاد دیه کمک به 
آزادی زندانیان مالی و دیه در جرائم غیرعمد، 
کاهش آسیب های اجتماعی، کمک به سالمت 

جامعه و ترویج فرهنگ ایثار و گذشت است.
  سال گذشته ۱۸۵ زندانی غیر عمد آزاد 

شدند
  مدیر نمایندگی ســتاد دیه در هرمزگان، بیان 
کرد: در ســال گذشته توانســتیم ۱۸۵ زندانی 
جرایم غیرعمد را با بدهی ۱۴۱ میلیارد تومانی 

که داشتند را از بند زندان های استان آزاد کنیم.
  در حــال حاضر ۳۳ زندانی جرایم غیر 

عمد داریم
  مــرادی نژاد، گفت: حوادث مربوط به قشــر 
خاصــی نیســت و گلریزان در واقــع گلی از 
شاخســار زندگی اســت و درحال حاضر ۳۳ 
زندانی جرایم غیرعمد این اســتان با بدهی ۲6 
میلیارد تومانی چشم انتظار کمک های خیران 
برای بازگشــت به آغوش گرم خانواده هایشان 

هســتند.وی افزود: از این تعداد ۱۷ نفرشــان 
دارای محکومیت مالــی و ۱6 نفر دیگر دارای 
بدهی مهریه هســتند و خیران می توانند برای 
مشارکت در آزادی زندانیان نیازمند، کمک های 
خــود را از طریق واریز به شــماره حســاب 
۰۱۰6۱۱۰۰۳۱۰۰۷ بانک ملی، شماره کارت 
6۰۳۷۹۹۱ ۸۹۹۹۳6۷۰6 بانک ملی ، شماره 
حساب ۱۴۰۰۵۲۳۸۱۴۳ بانک مسکن و شماره 
کارت 6۲۸۰۲۳۱۳۴۵۴۸۲۷۴۸ بانک مسکن به 
نام ستاد دیه استان هرمزگان و یا شماره گیری 
کــد دســتوری # ۷۷۷۷۰۷6 *۷۸۰ * اهدا 
نمایند.در ادامه این نشست سرهنگ دوم پاسدار 
امیر ارسالن شهبازی مسوول بسیج کارگران و 
کارخانجات ســپاه امام سجاد )ع( هرمزگان با 
تبریک هفته کارو کارگر، گفت: این سازمان در 
راستای حمایت از قشر پرتالش و زحمتکش 
کارگر در سال گذشته بنابر فرمایشات حضرت 
آقا در طرح مواسات و همدلی ۱۰۰ هزار بسته 
معیشتی، تشکیل صندوق خیریه شهید سلیمانی 
که در این رابطه مبلــغ  ۵۰۰ میلیون تومان را 
بصورت بالعوض جهت اشتغال و درمان و ... 
محرومین پرداخــت کردیم و مبلغ یک ملیارد 
تومان وام جذب شــده اســت.وی در ادامه به 
اقدامات دیگر این سازمان اشاره کرد و افزود: 
کمک ازدواج آســان جوانان، سرپرستی ۲۰۰ 
خانواده محروم و کمک به ساخت و تعمیر منازل 

بخشی از کمک های این سازمان بوده است.
   آزادی چند زندانی غیر عمد کارگر

  سرهنگ دوم پاســدار امیر ارسالن شهبازی 

اهمیت آزادی زندانیــان جرائم غیر عمد مهم 
دانســت و خاطر نشــان کرد: این موضوع در 
هفته کارگر ابالغ شد و امیدواریم بتوانیم زمینه 
آزادی چند زندانــی کارگر را فراهم کنیم تا به 
آغوش گرم و صمیمی خانوادهایش باز گردانیم.  
مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام 
سجاد)ع( هرمزگان، گفت: آزادی این زندانیان 
موجب کاهش آسیب های اجتماعی در خانواده 
جامعه می شود و همه هرچند به اندازه کوچک 

در این کار نیک سهیم باشیم.
  هدف خدمت صادقانه و بی منت است

  ســرهنگ پاسدار محمد ترابی مسوول بسیج 
حقوقدانان سپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان 
نیز در این مراسم ،ابراز داشت: هدف ما در بسیج 
حقوقدانان خدمت صادقانه و بی منت به مردم 
است و در این راه این سازمان سه هدف اصلی 
شامل جذب، ســاماندهی و آموزش  را دنبال 
می کند. وی در ادامه افــزود: آموزش نهضت 
همگانی پیشگیری از آســیب های اجتماعی، 
ترویج فرهنگ صلح و سازش در بین صنوف 
و نهضت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و کمک 
به خانواده های آنان از اهداف این ســازمان در 
طول سال ۱۴۰۱ است.سرهنگ پاسدار ترابی 
در پایان گفت: بی شــک آزادی زندانیان غیر 
عمد می تواند زمینه بروز آسیب های اجتماعی 
را کاهش دهد و امروز این مراســم گلریزان با 
مشارکت بســیج حقوقدانان و بسیج کارگران 
و کارخانجات ســپاه امام سجاد)ع(  هرمزگان 

برگزار شده است.

با حضور اقشار مختلف بسیج  ؛

جشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیر عمد برگزار شد
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