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مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خبرداد

رسیدگی به اعتراضات
مالیاتی فقط از طریق
پنجره واحد
خدمات الکترونیک

با تحقق برنامه دولت برای احداث امالک صورت گرفت

امیدواری به خانه دار شدن
بی خانه ها با کاهش قیمت مسکن
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« احمد مرادی» عضو مجمع نمایندگان هرمزگان
در مجلس تاکید کرد

ضرورت تکمیل
پروژه باند دوم
راه کهورستان به الر

انتظار می رود با ثبت نام از متقاضيان مسکن و از طرفی دیگر آغاز عملیات اجرایی این طرح ملی
در بندرعباس نیز حباب مسکن از بین برود و قیمت مسکن در سراشیبی قرار گرفته
و رهن و اجاره نیز کاهش یابد

صفحه  8را بخوانید
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مدیرکل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی هرمزگان
منصوب شد
2
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با برگزاری جشن گلریزان ؛

کارکنان و مشتریان بانک مسکن
هرمزگان یک زندانی را آزاد کردند 8
مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه محلی
اسال مآباد و گل کنی بندرعباس:

فعالیتدفاترتسهیلگرینیازمندچکشکاری
متناسب با بوم هر منطقه است
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پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

Beton Sahel
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آزادی  ۱۶نفر از زندانیان
جرائم غیرعمد در هرمزگان

تولید و عرضه بتن آماده

عکس:امین زارعی /دریا

دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان
بنی هاشمی واحد 2

بــه گزارش خبرنگار دریا ،رضــا آخوندزاده مدیر کل
امور مالیاتی استان هرمزگان با اشاره به بند یک دستور
العمل اجرایــی ماده  238قانون مالیات های مســتقیم
اصالحی ۱۴۰۰/۳/2گفت :کلیــه مودیان پس از ابالغ
برگ تشــخیص مالیات یا برگ اعالم نتیجه رســیدگی
چنانچه نسبت به هریک معترض باشند می بایستی ظرف
مــدت  ۳۰روز از تاریخ ابالغ اوراق مذکور با مراجعه به
پنجره واحد خدمات الکترونیک امورمالیاتی به نشــانی
 www.intamedia.irاعتراض خود را به همراه مستندات
مربوطه ارســال نمایند .مدیر کل امور مالیاتی اســتان
هرمزگان افــزود :از تاریخ ۱۴۰۱/۲/18به بعد صرفا به

کشف  30هزار لیتر سوخت قاچاق
در پارسیان
5

ادارات کل استان از ظرفیت گروههای جهادی استفاده کنند

رسیدگی به اعتراضات مالیاتی
فقط از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک

گروه خبر  //از  ۱۸اردیبهشت  1401به بعد ،رسیدگی به
اعتراضات مالیاتی فقط از طریق پنجره واحد خدمات
الکترونیک سازمان امور مالیاتی امکان پذیر است.
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احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس:

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خبرداد

اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی
سازمان امورمالیاتی کشور ارسال گردد رسیدگی خواهد
شــد ،لذا در راستای اجرای ماده ۲۳۸قانون مالیات های
مستقیم اصالحی مصوب ۱۴۰۰/۳/2به اعتراضاتی که از
طرق دیگر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آخوند زاده با اشــاره به ضرورت هوشمند سازی نظام
مالیاتی تصریح کــرد :این اتفاق موجب افزایش کارایی،
اجرای عدالت مالیاتی ،ســهولت فرآیندها ،رضایتمندی
عمومی ،کاهش فرار مالیاتی و مالیات ســتانی بر مبنای
داده های دقیق و شفاف خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان راه اندازی پنجره
واحد خدمات الکترونیک را گامی مهم در تحقق دولت
الکترونیک قلمــداد کرد و گفــت :از طریق این پنجره
خدمات مالیاتــی به عموم شــهروندان و مودیان بطور
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گروه خبر //نماینده مردم هرمزگان در
مجلس شورای اســامی با بیان اینکه با
تفکر بسیجی و جهادی میتوان مشکالت
اساسی که دامنگیر مردم است را برطرف
کرد گفت :نهادهای دولتــی از ظرفیت
گروههای جهادی برای رفع مشــکالت
استفاده کنند.

متمرکز و به صــورت الکترونیک ارائه میشــود که از
آن جمله درخواســت ثبت و پیگیری اعتراض ،مشاهده
اطالعات پروندههای مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و
مالیات بر ارزش افزوده ،کارتابل ابالغ الکترونیک ،ارائه
اظهارنامههای مالیاتی ،و  ...اشاره کرد.
وی درپایان مودی محوری و مقابله با فرار مالیاتی را به
عنوان اولویت های اداره کل امورمالیاتی استان هرمزگان
اعالم کرد.

برادر ارجمند و گرامی
جناب آقای مهندس مهران نجاتی
بدین وسیله انتخاب بجا و شایسته حضرتعالی به عنوان
رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی
استان هرمزگان که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و
شایستگیهای برجسته شما در صحنههای خدمت صادقانه
به نظام و میهن اسالمی است را صمیمانه تبریک
عرض مینماییم .بدیهی است مدیریت اثر بخش و توانمند
توأم با تجارب برجسته و گرانقدر حضرتعالی،
موجبات ارتقاء آن مجموعه را فراهم خواهد نمود.
ضمن تبریک مجدد این انتصاب از درگاه ایزد منان عزت،
سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسالم
و نظام مقدس جمهوری اسالمی را مسالت داریم
و برای حضرتعالی در پست جدید مزید توفیقات
برای خدمتی سرشار از شور و نشاط
و مملو از توکل الهی تمنا دارد.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان

احمد مرادی در رزمایش بزرگ جهادگران
فاطمی با تبریک فرا رســیدن هفته بســیج
ســازندگی اظهار داشت :خدمت به مردم را
باید جزو نعمات خداوند دانســت و اگر این
نگاه را در عمق وجود و فکر خودمان قرار
دهیم به طور قطع مشکالت جامعه اسالمی

برطرف میشود.
وی افــزود :افتخار میکنیم در کشــوری
زندگــی میکنیم که حاصل خــون هزاران
شــهید اســت که وجود خود را گذاشتند تا
عرصه خدماترسانی به مردم باز شود ،بسیج
سازندگی توانسته با مشخص کردن جامعه
هدف خود خدمات خوبی به آنان بدهد.
نماینــده مــردم هرمــزگان در مجلس
شــورای اســامی گفت :جامعه روستایی
استان بیشــترین نقش آفرینی در رخدادها،
برنامهها و مناســبتهای نظام دارد و باید
بیشــترین خدمات نیز دریافت کند و برای
خدمات رســانی به این روستاها گروههای

جهادی میتوانند نقش خوبی ایفا کنند.
وی تصریح کرد :بسیج سازندگی سپاه امام
سجاد استان هرمزگان در چندین سال اخیر
اقدامات قابل تقدیری به مناطق محروم داشته
و به صورت جهــادی کار کرده ،ادارات کل
استان باید از ظرفیت این گروههای جهادی
استفاده کنند.
مرادی گفت :بعد از گذشــت  43سال از
عمر با برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران شایسته نیست که هنوز شاهد مشکل
راه ،برق ،آب ،بهداشــت و درمان و توسعه
مراکز ورزشی در برخی مناطق استان باشیم،
انجام این امور به راحتی قابل دسترس است

و میتوان این امور را به راحتی انجام داد به
شــرطی که باور به حل مشکل داشته باشیم
و گرفتــاری و درد مردم را گرفتاری و درد
خود بدانیم.
بــه گزارش تســنیم ،وی ادامــه داد :ما
شــخصیتی غیرقابل تکرار همچون شــهید
ســلیمانی داریم که هنوز پس از شهادتش،
ســتمکاران عالم از او واهمه دارند ،او باعث
افتخار تمام آزادگان جهان است و در جهان
کسی نیست که این شخصیت عظیم را نشناسد
و این به برکت حضور در بین مردم و تالش
برای مردم است.

تقدیر و تشکر سرپرست بنیاد شهید بندرعباس از بیمه سالمت هرمزگان
گروه خبر  //محمد رحیمی نژاد نخلی سرپرست بنیاد
شهید و امور ایثارگران شهرستان بندرعباس در دیدار با
دکتر علیزاده مدیر کل بیمه سالمت استان هرمزگان لوح
تقدیری به پاس تشکر از زحمات پرسنل اداره کل بیمه
سالمت تقدیم وی نمود.

به گزارش خبرنگار دریا؛ دیدار دکتر علیزاده مدیر کل بیمه

سالمت استان هرمزگان و رحیمی نژاد نخلی سرپرست بنیاد
شهید و امور ایثارگران شهرستان بندرعباس همچنین زارعی
رئیس اداره بیمه گری و درآمد استان و تنیان معاون بهداشت
و درمان بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان در راستای
خدماترسانی با کیفیت بهتر به خانواده محترم شهدا و عزیزان
جانباز صورت گرفت.

در پایان جلســه رحیمی نژاد سرپرســت بنیاد شــهید و
امور ایثارگران بندرعباس لوح تقدیری به رســم تشــکر از
زحمات پرســنل اداره کل بیمه ســامت استان تقدیم دکتر
علیزاده مدیر کل و زارعــی رئیس اداره بیمه گری و درآمد
استان نمود.
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سرمقاله

فقر و قصر
وقتی برای کســانی کــه بندرعباس یا اســتان هرمزگان
نیامده انــد ،از اینجا بگویید ،با خودشــان تصــور می کنند
هرمزگانیها و بندری ها در بهترین شرایط زندگی می کنند و
بقول معروف وضع شان کویت است وخبر ندارند که این استان
در فقر و فالکت ،بیکاری ،گرانی و ....در صدر استانهای کشور
قرار دارد و گویا مسئوالن در ادوار مختلف به این افتخارآفرینی
و کســب رتبه برتر فخرفروشی کرده که تالشی برای تغییر این
وضعیت نداشته اند .در مناطق روستایی دور ونزدیک و محالت
حاشــیه ای حتی در شهر بندرعباس خانواده هایی هستند که
برای معیشت ،درمان ،مسکن ،اجاره و اشتغال و ...درماندهاند و
از آن طرف هرمزگانی ها سهم چندانی حتی در اشتغال صنایع
و بنگاه های اقتصادی ،پاالیشگاه ها ،گمرکات ،بنادر و ...ندارند
و مجبورند به مشاغل کاذب روی بیاورند و برچسب قاچاقچی
بخورند و در این مسیر نیز برخی جانشان را از دست بدهند .در
روستای تیرور شهرستان میناب که خانوادههای محروم زیادی
زندگی می کنند ،هنگامیکه از برخی از کودکان و نوجوانانش
می پرســیم که از آرزوهای شان بگویند ،می گویند که داشتن
لباس ،دمپایی و کفش ،غذای خوشــمزه ،اسباب بازی ،درس
خواندن ،رفتن برای درمان پیش پزشــک و ...آرزوی شــان
اســت .برخی خانواده ه ها برای تامین شیرخشک و پمپرس
بچه هایشان با مشکل مواجهند .برخی خانه های فرسوده شان
را نمی توانند تعمیر کنند وبرخی تــوان درمان و ...هم ندارند.
برخی هم که حتی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند واما
بازهم مشکل دارند .البته چنین مواردی در بیشتر مناطق استان
داریم و فقر و محرومیت خانواده ها باعث شده است تا بسیاری
از خانواده ها حتی نتوانند سه وعده غذایی را در برنامه داشته
باشند و از خوردن ماهی ،میگو ،گوشت ،مرغ و ...محروم باشند
وبه همین دلیل میزان ســوء تغذیه که منجر به انواع بیماری ها
نیز شده است،در استان بســیار باالست و از آن طرف همین
قشــر توان درمان را هم ندارند و هزینه های سنگین ویزیت و
دارو ،آزمایشات ،سونوگرافی و ...از یک طرف ،یافتن پزشک
متخصص و فــوق تخصصی که بیماری شــان را در کمترین
زمان ممکن تشــخیص دهد ،نیز دغدغه هایی هست که باعث
شده است بیشــتر محرومان نتوانند برای درمان شان اقدام و
یا درمانشــان را تکمیل کنند وبارها در دو دهه اخیر مشاهده
کردهام بیمارانی بدلیل عدم بضاعت مالی برای درمان ،چشــم،
گوش ،دســت ،پا و ...و حتی جان شان را از دست دادهاند و به
همین دلیل بارها نوشته ایم که نیاز است یک درمانگاه و کلینیک
یا بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خیریه در استان برای
درمان محرومان راه اندازی شود تا هیچ محرومی بخاطر هزینه
درمان دغدغه ای نداشته باشد وجانش را از دست ندهد .برای
رفع محرومیت و فقر وفالکت و بیکاری در استان نیاز است که
اوال دولت برنامه های حمایتی از محرومان را در استان داشته
باشد و بخشی از درآمد استان به مردم این منطقه اختصاص یابد.
دوم بایستی صنایع وبنگاه های اقتصادی و معادن و ...زمینه
اشتغال جوانان هرمزگانی را فراهم کنند ونیروهای موردنیازشان
را از ســایر اســتان ها تامین نکنند و اداره کل آموزش فنی و
حرفهای و دانشگاه ها نیز نیروی مورد نیاز صنایع و معادن را
تربیت کنند .همچنین این صنایع در راستای انجام مسئولیت های
اجتماعی شان ،گام های اساسی را برای رفع فقر و محرومیت
در مناطق روستایی و حاشیه ای اســتان بردارند و مالیات و
عوارض شان را بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم در استان
محل فعالیت یعنی هرمزگان بپردازند و حسابهای بانکیشان
را به استان منتقل نموده و امورات بیمه ای شان را هم در استان
داشته باشند .کســانی که از مقابله با قاچاق می گویند و بین
قاچاق ســازمان یافته و افرادی که برای امرار معیشت تعدادی
کاال جابجا می کنند وبه اصطالح کولبری می کنند ،بایســتی
تفاوت قائل شوند وبرای اشتغال جوانان هرمزگانی نیز تدبیری
بیندیشــند ،زیرا امربه معروف و نهی از منکر در قرآن در کنار
هم قرار گرفته اســت و در بعد اجتماعی ،اقتصادی و اشتغال
شاید بتوان گفت اول بایستی شرایط اشتغال این جوانان را فراهم
نموده و امر به این مشــاغل نموده و ســپس از مشاغل کاذب
نهی کرد .فقر و محرومیت فعلی هرمزگان زیبنده و سزاوار این
مرزداران و مرزبانان نیست و بایستی برای زدودن زنگارهای
محرومیت ،شعار نداد و عمل کرد .سواره ها باید درد پیادهها را
بدانند و بهتر است مدتی پیاده شوند .مدیران ،نمایندگان مجلس
و شــوراها و ...باید بدانند حال که مســئولیتی را پذیرفته اند،
بایستی پاسخگو باشند .به آنها توصیه می کنم برنامه زندگی پس
از زندگی و آیات قرآن و روایات و احادیث را ببینند تا بدانند
که حتما بایستی پاسخگو باشند ودرد و رنجی که مردم بدلیل
کوتاهیشان در انجام مسئولیت متحمل می شوند را اینها بایستی
پاســخ دهند و مجازات دارد و آنهایی که پیگیر امورات مردم
هستند ،پاداش دنیوی واخروی دارند .این فقر و رنج و زجرهای
هرمزگانی ها که در سرزمین گنج و دریا متحمل میشوند ،بدلیل
کوتاهی مدیران در حوزه ها و ادوار مختلف است و بطور حتم
بایستی پاسخ کوتاهی شان در تضییع حقوق مردم و محرومان و
ایتام را هم بدهند .جوانان و زنان و مردانی که برای امرار معیشت
دل به دریا و جاده می زنند و برچسب قاچاقچی می خورند و
جان شان را هم ازدست می دهند ،متولیان اشتغال که کوتاهی
کرده اند ،در مرگ این عزیزان مقصرند و باید پاسخگو باشند.
چرا در این ســرزمینی که برای مردمان سایر نقاط کشور شغل
وجود دارد ،برای هرمزگانی ها شغل نیست و آنها مجبورند به
سمت مشاغل کاذب بروند؟ چرا به آنها مجوز صیادی و ...داده
نمی شود و می گویند ذخایر دریا تهدید می شود و از طرفی به
کشتی ها موسوم به چینی برای صید ترال و جاروب کردن دریا
مجوز صادر شد و گویا آنها ذخایر دریایی را تهدید نمیکنند؟
چه دست هایی پشت پرده وجود دارد؟ چرا هرمزگانی ها برای
درمان بایســتی همچنان به سایر استانها بروند و همچنان در
فقر امکانات و تجهیزات درمانی و تخت بیمارستانی و کمبود
پزشک و پرســتار و ...قرار داریم و مردم و بیماران تاوانش را
می دهند؟ چرا کودکان ،نوجوانان و جوانان و ...در اســتان و
حتی شهر بندرعباس در حســرت شهربازی ،اماکن تفریحی،
فرهنگی ،ورزشی ،آموزشی مناسب و ...باشند؟ چرا هرمزگان
هنوز استان کمبودهاست؟ چرا طرح ملی جهش تولید مسکن
در شــهربندرعباس هنوز اجرا نشده اســت و 7ماه تاخیر در
ثبتنام داریم و مهلتی برای جوالن مافیای مسکن در این شهر
فراهم شد و هیچکس هم خود را پاسخگو ندانست؟ هرمزگان
ســرزمین اجحاف در حق بومیان است و هیچ پاسخگویی هم
وجود ندارد که این شــرایط باعث شده است هرمزگانی های
دریا دل در ســرزمین پر از گنج ،بجای زندگی در قصر ورفاه
و آسایش ،همچنان در رنج و فقر وفالکت و محرومیت باشند
و حتی دوسوم محالت شهربندرعباس در حاشیه نشینی غرق
باشــد و از کمترین امکانات محروم و ســاکنانش همچنان از
تبعیض و بی عدالتی گالیه مندند.
علی زارعی

خبر

« احمد مرادی» عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس تاکید کرد

ضرورت تکمیل پروژه باند دوم راه کهورستان به الر
گروه خبــر  //عضو مجمع نماینــدگان هرمزگان
در مجلس شــورای اســامی گفت :باید وزارت راه و
شهرسازی به تکمیل پروژه باند دوم راه کهورستان به
الر اهتمام جدی داشته باشد.

احمد مرادی افزود :در دیدار با جمعی از معتمدین شــهر
بندرعبــاس ،مطالبه مهمی در خصوص تکمیل باند دوم راه
کهورستان به الر نیز مطرح شد که نیازمند پیگیری همه جانبه

مسئوالن استان هرمزگان دارد.
وی با بیان اینکه این مســیر در حوزه استان هرمزگان به
طــول  ۷۵کیلومتر باقی مانده اســت ،اظهار کرد :عملیات
اجرایی  ۱۱کیلومتر از احداث باند جدید تکمیل و در دست
بهره برداری است و عملیات زیرسازی و احداث ابنیه فنی
 ۸کیلومتر و پیشرفت فیزیکی  ۴۵درصد در مرحله اجرایی
قرارداد .مرادی با اشاره به اینکه مطالعات  ۵۶کیلومتر مانده

پروژه ساخت ساختمان اداری بنیاد شهید هرمزگان
امضا شد

مســیر در حال انجام است ،تصریح کرد :در راستای تسریع
این پروژه مهم با طرح تذکر و سوال از وزیر راه و شهرسازی
پیگیر موضوع خواهم بود.
به گزارش ایســنا؛ وی در پایان گفت :به طور حتم تکمیل
این پروژه در کاهــش تصادفات و میزان فوتی ها و امنیت
تردد و جاده ای نیز موثر خواهــد بود و باید وزارت راه و
شهرسازی به تکمیل این پروژه اهتمام جدی داشته باشد.

امام جمعه بندرعباس:

گروه خبر  //امام جمعه بندرعباس گفت :برخی از
کشورها تصور میکردند اگر به دامان آمریکاییها
پناه ببرند میتوانند امنیت خودشان را حفظ کنند
اما آنها نیز به ناتوانی آمریکا آگاه گشتهاند و به
دنبال گسترش و تنوع روابط خود در ابعاد مختلف ترس از اینکه راز ارتباط نامشــروع جوان در میان والدین ،نکته که نظم نوین جهانی در حال تحول اســت ،بیان کرد :بیاعتماد شدهاند که نشانه فروپاشی و افول است.امام جمعه
با سایر کشورهای جهان هستند.
دوستان ،آشنایان و  ...فاش شود آلودگی روانی و اضطراب را آمریکا در گذشــته خود را به عنوان کدخدای دنیا معرفی بندرعباس اظهارداشت :برخی از کشورها تصور میکردند اگر

مولفههای قدرت ایران در حال تقویت شدن است

به گزارش فارس ،حجتاالســام محمــد عبادیزاده در
خطبههای نماز جمعه اظهارداشت :تنها راه نجات ما انسانها
تقوا است و تمسک به خداوند متعال راه سعادت در زندگی را
برای ما هموار خواهد کرد.وی با اشاره به روابط افسارگسیخته
دختر و پســر به عنوان موضوع جدید سلســله بحثهای
اجتماعی خطبههای نماز جمعــه بندرعباس ،تصریح کرد:
منظور از روابط ناسالم ،روابط پنهانی و دور از چشم والدین
است .این روابط بدون ضرورت ایجاد میشوند که زمینه ساز
فسادهای بزرگتر است.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان،
با بیان این نکته که جوانان باید به عواقب دوستیهای دختر
و پسر در خیابان توجه کنند ،بیان کرد :ارتباطات نامشروع
و بیقید بند میان دختر و پســر باعث بروز عواقب روانی و
روحی میشود .اولین موضوع این است که هیجانات جنسی
انســان در اثر ارتباطات افزایش پیدا میکند و به هیچعنوان
ســیریپذیری و هیچ محدودیتی ندارد .حجتاالســام
والمسلمین عبادیزاده ،با ذکر این نکته که شیطان گام به گام
برای فریب انســان عمل خواهد کرد ،خاطرنشان کرد :چه
بســیارند روابط ناسالم و نامشروعی که آغاز میشوند و در
نهایت باعث سرخوردگی جوانان به ویژه دختران و منحرف
شــدن ذهن جوانان شدند چراکه هدف اینگونه روابط لذت
موقت است.وی ،ترس از فاش شدن ارتباط ناسالم را یکی
از مهمترین تاثیرات منفی روانی روی جوانان دانست و گفت:

برای جوان ایجاد میکند.
نماینــده ولی فقیه در هرمزگان ،با بیان این نکته که روابط
نامشروع ،مسئله ازدواج را تحت تاثیر قرار میدهد ،تشریح
کرد :ازدواج که بنیان و ســتون خانواده است در پی روابط
نامشــروع ک مرنگ میشــود و جوان میلی به ازدواج پیدا
نمیکنــد .از طرفی برقراری اینگونه روابط به شــخصیت
خانوادگی آسیب م یزند به همین جهت جوانان باید به این
مســائل آگاه باشند و از شخصیت خانوادگی خود حفاظت
کنند.حجتاالســام عبادیزاده با بیان اینکه ،در آســتانه
ســالگرد ،غ مانگیزترین حادثه در جهان اسالم قرار داریم،
مطرح کرد :وقتی وهابیها به مکه و مدینه مســلط شدند،
اولین اقدامی که انجــام دادند ،تخریب قبور ائمه بقیع بود و
اتفاقی تلخ را رقم زدند .سالروز این مصیبت بزرگ را به همه
محبان اهل بیت تســلیت میگویم .وی ،با اشاره به مشهود
بودن افول آمریکا ،گفت :حضرت آقا در سالیان گذشته مساله
افول آمریکا را مطرح کردند ،بسیاری باور نمیکردند و حرف
انقالب اسالمی را نمیفهمیدند؛ حضرت آقا سالیان گذشته
اعالم کردند که کشورهای جهان به قدرت آمریکا دل نبندند
چراکه امپراطوری آمریکا در حال سقوط است.
امام جمعه بندرعباس اظهارداشت :تنها نتیجه و فایده جنگ
روسیه و اوکراین ،تسریع افول قدرت آمریکا و بههم ریختن
نظم نوین جهانی است.حجتاالسالم عبادیزاده ،با ذکر این

میکرد و بسیاری از خودباختگان داخلی نیز به این امر اعتقاد
داشتند؛ امروز میبینیم که آمریکا در حال سقوط و افول است
و عالئم آن نیز مشــهود است.وی ،با اشاره به عالئم سقوط
قدرت آمریکا ،خاطرنشان کرد :قدرت اقتصادی آمریکا در
سطح جهان روز به روز در حال کاهش است به نوعی که با
 20هزار میلیارد دالر بدهکارترین کشور دنیا به شمار میرود
و شرایط آنها روز به روز در حال دشوارتر شدن است.
امام جمعه بندرعباس ،با بیان ایــن نکته که قدرت نظامی
آمریکا در حال فروپاشــی است ،ابراز کرد :یک دورانی اگر
آمریکا ناو و کشــتیهای جنگی خود را در سواحل برخی
از کشــورها نزدیک میکرد ،بدون شلیک حتی یک گلوله
یک حکومت را ساقط میکردند؛ چراکه حکومتها از ترس
عقبنشــینی میکردند اما آمریکاییها امروز به دریوزگی
افتادهاند.حجتاالســام والمسلمین عبادیزاده مطرح کرد:
امروز آمریکاییها معادله را در عراق و افغانستان باخت هاند
و با دریوزگی از افغانستان فرار کردند .شرایط برای آمریکا
مســاعد نیست چراکه در هر نقطهای از جهان ورود کردهاند
شرایط وخیمی را تجربه کردند .وی گفت :برخی از فرماندهان
نظامی آمریکا اعالم کردهاند که برای اولین بار از جنگ جهانی
دوم به بعد قدرت هوایی برای انجام عملیات در دستان آمریکا
قرار ندارد و جمهوری اسالمی ایران برتری هوایی را در منطقه
به دست آورده است .امروز تمام نوکران آمریکا به این کشور

به دامان آمریکاییها پناه ببرند میتوانند امنیت خودشان را
حفظ کنند اما آنها نیز به ناتوانی آمریکا آگاه گشت هاند و به
دنبال گسترش و تنوع روابط خود در ابعاد مختلف با سایر
کشورهای جهان هستند.حجتاالسالم عبادیزاده بیان کرد:
باید مولفههای قدرت نظام جمهوری اســامی در جهان را
بشناسیم و آن را در جامعه تبیین کرد .مولفههای قدرت ایران،
مطابق با نگاه منظومهای حضرت آقا باید در جامعه ترویج
شود.وی خاطرنشان کرد :اکنون تاب آوری اقتصاد ایران در
برابر تحریمهای بیسابقه و عظیم ،بر هیچ کس پوشیده نیست.
آمریکا اگر هر کشوری را به اندازه جمهوری اسالمی ایران
تحریم میکرد ،شــاهد سقوط یا جنگ داخلی در آن کشور
میبودیم اما جمهوری اسالمی ایران تحت رهبری مقام عظمی
والیت ،این تکانهها را پشت سر گذاشت.
امام جمعه بندرعباس ،ضمن تاکید بر لزوم بررسی منظومههای
مسائل ایران ،ابراز کرد :باید ضعفها در کنار نقاط قوت دیده
شود .باید دیده شود که ایران در بعد اقتصادی به یک اقتداری
رسیده و آن را نیز به رخ تمام جهان کشیده است.حجتاالسالم
عبادیزاده مطرح کرد :وضعیت اقتصاد کشورهای اروپایی را
در اثر جنگ اوکراین اگر بررسی کنیم ،شاهد تکانههای بسیار
شدیدی هستیم که این امر قدرت جمهوری اسالمی ایران برای
حفظاقتدار خودش در برابر فشارهای قدرتهای خارجی را
نشان میدهد؛ امری که در کمتر کشوری قابل مشاهده است.

خیز بلند شرکت گاز هرمزگان در راستای تحقق شعار سال

گروه خبر //مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان از اتمام پروژه
 ۲۰اینچ ارتباطی پاالیشگاه گاز سرخون و نیروگاه گازی خلیجفارس
در اردبیهشت ماه سال جاری ،خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ،فواد حمزوی ،مدیر عامل ،در این خصوص افزود:
پروژه اجرای دو کیلومتر خط انتقــال  ۲۰اینچ نیروگاه گازی خلیج فارس
جهت حفظ تولید گاز و ســایر محصوالت پاالیشگاه گاز سرخون با ایجاد
امکان جذب گاز کم فشار پاالیشگاه در اردیبهشت ماه سال جاری ،تزریق
گاز شد .وی افزود :در راســتای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
درخصوص نامگذاری و شعار سال این پروژه جهت افزایش انعطاف پذیری

عملیات منتج به استمرار تولید پاالیشگاه سرخون انجام شد به طوری که در
صورت عدم امکان مصرف گاز تولیدی پاالیشگاه در صنایع غرب بندر عباس
به هر دلیل امکان جذب از طرف نیروگاه خلیج فارس فراهم شده است.
هم چنین در راســتای امکان برداشــت گاز جبرانی مــورد نیاز نیروگاه
خلیجفارس در پیک مصرف گاز یک خط ارتباطی بین قســمت فشار باال
و فشــار پایین خط لوله  ۲۴اینچ سرخون  /رفسنجان به همراه شیر Globe
تعبیه شده است.حمزوی اظهار کرد :این پروژه مهم و استراتژیک که حاصل
اتاق فکر و همکاری تنگاتنگ دو شــرکت پاالیش گاز ســرخون و قشم ،
شرکت گاز استان هرمزگان و منطقه  ۶عملیات انتقال گاز با پشتیبانی ستاد و

دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران بود  ،به لطف پروردگار بعد از یک عملیات
 ۷۲ســاعته پیچیده و شبانه روزی و استفاده از اکیپ های متعدد عملیاتی و
ماشــین آالت سنگین ،در تاریخ نهم اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱با موفقیت وصل
و به بهرهبرداری رسید.
در پایان مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان عنوان کرد :از مزایای اجرای پروژه
فوق الذکر عالوه بر امکان چابکی بیشتر عملیاتی و امکان استفاده گاز مورد
نیاز صنایع استان در زمستان با کم ترین محدودیت ،با افزایش استمرار تولید
روزانه حدود ۴و نیم میلیون متر مکعب گاز طبیعی و افزایش ظرفیت صادرات
گاز ،روزانه بیش از  ۳۰۰میلیارد ریال ذخیره ارزی برای کشور به همراه دارد.

گروه خبر  //پروژه ســاخت ساختمان اداری بنیادشهید هرمزگان
درســفر قاضــی زاده معاون رئیــس جمهور به بندرعبــاس امضا
شد.امیرحســین قاضی زاده هاشــمی معاون رییس جمهور و رییس
بنیاد شــهید کشور در ادامه سفر به هرمزگان ،پروژه ساخت ساختمان
اداری بنیادشــهید هرمزگان را بازدید و امضا کرد .قاضی زاده هاشمی
در جلسه شورای هماهنگی و نظارت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
اســتان هرمزگان نیز گفت :بزرگ ترین کانون فرهنگی هر شهر باید
گلزار شهدای آن شهر باشد و ما به دنبال آن هستیم که از افرادی تحت
عنوان خادم الشــهدا به صورت داوطلبانه و مردمی برای برنامهریزی
وتوسعه گلزار شهدای هرشهر استفاده کنیم .به گزارش فارس ،معاون
رئیس جمهورهمچنین تاکیدکرد :بایدساخت سمبل ونمادمقاومت را در
بندرعباس پیگیری و اجرا کنیم.
تحقق شعار سال در گرو ارتباط صنعت و دانشگاه؛

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
از ایزوایکو

گروه خبر //اعضاء هیأت علمی ،اســاتید و تعدادی از دانشجویان
دانشگاه امیرکبیر ضمن بازدید از مجتمع ایزوایکو نشست مشترکی با
مدیرعامل این مجتمع داشتند که در این نشست موارد مختلفی پیرامون
مســائل صنعت دریایی و توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت و همچنین
چشم انداز کشتی سازی و صنایع فراساحل مطرح گردید .به گزارش
خبرنگار دریا؛ دکتر ضربی ضمن اشــاره به اهمیت ارتباط دو سویه
صنعت ،دانشگاه و تاثیرات آن بر توسعه دانش ،تولید و اشتغال افزود :ما
آمادگی هر گونه همکاری با حوزه های علمی و دانشگاهی و پژوهشی
را داریم و امروز اگر بخواهیم مسیر توسعه را به درستی طی کنیم این
موضوع یک الزام برای طرفین اســت که باید در تحقق آن بکوشیم.
مدیر عامل مجتمع کشتی ســازی و صنایع فراساحل ایران تاکید کرد
من خودم را یک دانشجو میدانم چرا که در صنایعی همچون صنعت
دریایی و کشتی سازی که یک صنعت دانش بنیان و تجربه محور است
افراد دائما باید دانش و تخصص خود را به روز نگه داشته و از فضای
علمی فاصله نگیرند .در پایان ســلمان ضربی ضمن تشکر از حضور
اساتید و دانشجویان دانشگاه امیر کبیر بر لزوم اینگونه ارتباطات اشاره
کرده و افزود؛ باید سازکاری مناسب جهت آشنایی دانشجویان در زمان
آموزش با فضای صنعت ایجاد گردد و ایزوایکو در این راســتا تمامی
ظرفیت خود را جهت همکاری به کار خواهد گرفت.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هرمزگان
منصوب شد

گروه خبر //حکم مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هرمزگان از
ســوی وزیر تعاون صادر شد .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی حکم
مجتبی معین وزیری به عنوان مدیرکل جدید تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
هرمزگان را صادر کرد .در این حکم آمده اســت :نظر به مراتب تعهد،
تخصص و شایســتگیهای جنابعالی ،به موجب این حکم شما را به
عنوان مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان هرمزگان منصوب
میکنم .امید اســت با اتکال به ذات اقدس الهــی در انجام وظایف و
امور محوله و تحقق منویات رهبر معظم انقالب (مدظله العالی و دولت
مردمی ســیزدهم در وزارت مردم موفق و موید باشــید .به گزارش
تســنیم مجتبی معین وزیری از بهمن ماه  1400به عنوان سرپرست،
اداره کل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی هرمزگان را مدیریت میکرد که
اکنــون با صدور حکم به عنوان مدیرکل ســکاندار این مجموعه مهم
خواهد بود.

پشت پرده سیاست
اوضاع وین پیچیده تر شد!

سنای آمریکا با اکثریت قابل توجه آرا و تصویب  2طرح ضدایرانی خواستار حفظ
تحریم های سپاه و بانک مرکزی کشورمان شد .در حالی که همه طرفهای مذاکرات
هسته ای وین برای یافتن راهی که بتواند بن بست کنونی را حل کند تالش میکنند،
دستهایی هم که به دنبال بر هم زدن مذاکرات و شکست هر توافقی هستند ،بیکار
نبوده اند و به اقدامات تخریبی خود ادامه می دهند .این اقدامات به ویژه در آمریکا
بیشــتر دیده می شود و به بهانه خارج شــدن یا نشدن نام سپاه پاسداران از لیست
گروه های تروریســتی ،سعی در گذاشــتن چوب در چرخ توافق هسته ای احیای
برجام دارند .در همین زمینه مجلس ســنای آمریــکا هم که اتفاقا دموکرات ها در
آن اکثریت شــکننده ای دارند ،دو طرح ضد ایرانی را به تصویب رســاند .اعضای
مجلس سنای آمریکا بامداد پنجشــنبه با  ۶۲رای موافق در برابر  ۳۳رای مخالف
طرحی را به تصویب رســاندند که مانع از اقدام دولت بایدن برای خارج کردن نام
سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا میشود .این طرح با هدف جلوگیری از
احیای توافق هستهای  ۲۰۱۵و به پیشنهاد جیمز لنکفورد ،سناتورجمهوریخواه ضد
ایرانی مطرح شده تا دولت آمریکا را ملزم کند که هر گونه توافق با تهران باید شامل
آن چیزی باشــد که فعالیتهای مخرب و شرورانه ایران خواندند .این طرح اگرچه
الزامآور نیست اما موجب پیچیدهتر شدن روند مذاکرات با ایران برای احیای برجام
خواهد شــد .سناتورهای آمریکایی همچنین در اقدام ضد ایرانی دیگری طرحی را
با  ۸۶رای موافق در برابر  ۱۲رای مخالف تصویب کردند و در آن خواســتار ادامه
تحریمهای مرتبط با تروریسم علیه ایران شدند و ادعا کردند که حفظ این تحریمها
برای محدود کردن همکاری میان تهران و پکن ضروری است .مجلس سنای آمریکا
 ۱۰۰کرسی دارد که در این دوره  ۵۰کرسی متعلق به جمهوری خواهان ۴۸ ،کرسی
متعلق به دموکراتها و دو کرسی متعلق به مستقلهاست .طبق نتیجه منتشر شده از
رأیگیری درباره این طرح ،فقط  ۱۲سناتور دموکرات به این طرح رأی منفی دادند
و  ۳۹دموکرات دیگر از آن حمایت کردند .رأی مثبت سناتورهای آمریکایی به حفظ
تحریمهای بانــک مرکزی ایران با هدف محدود کردن همکاریهای پکن  -تهران
در حالی است که دولت «جو بایدن» مدعی است با حضور در مذاکرات وین قصد
دارد بهصورت متقابل با ایران به توافق هســتهای بازگردد ولی ایران تأکید دارد رفع
تمام تحریمها شــرط الزم برای بازگشــت به برجام است ،اما با وجود این فضای
منفی علیه مذاکرات که شاید با تحلیل ایجاد پلیس بد و پلیس خوب آمریکایی قابل
ک کنفرانس
ارزیابی باشد ،ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ی 
خبری در توضیح برخی ارزیابیهایی که درباره وقفه در مذاکرات وین و آینده برجام
مطرح شــدهاند ،گفت :هیچ «ارزیابی سری» مبنی بر این وجود ندارد که بازگشت
دوجانبه به اجرای کامل برجام دیگر در راســتای منافع ملی ما نیست .کارشناسان
ما در اینجا و در جامعــه اطالعاتی و جاهای دیگر مدام در حال ارزیابی مزایای
بازگشت بالقوه به برجاماند .در همین فضای مثبت و منفی خبری ،بزرگ ترین دشمن
ایران و دشــمن احیای برجام هم پر کار است و سعی دارد در واشنگتن یا تلآویو،
مقامات آمریکایی را از قبول خواستههای منطقی ایران منصرف کند .از سوی دیگر
«کوروش احمدی» ،تحلیل گر مسائل بینالملل و دیپلمات سابق ایران در سازمان
ملل می گوید« :متاســفانه االن حدود دو ماه است که هیچ تحرکی در حوزه احیای
برجام نداشتهایم .همچنان مسئله حضور سپاه در لیست  FTOو برخی موضوعات
دیگر باقی اســت و طرف ها روی مواضع خودشان ایستاده اند .گویا اروپا حدود
 10روز پیش ابتکاری را مطرح و پیشــنهاد کرده که انریکه مورا را دوباره به ایران
بفرستند .شاید اروپایی ها ایدهای داشته باشند تا طرف ها امتیازاتی به هم بدهند و به
یک حد وسطی برسند ولی آن طور که رسانههای غربی مدعی اند گویا ایران هنوز
موافقت خود را در ارتباط با انجام این سفر اعالم نکرده است ».احمدی خاطرنشان
کرد« :دستکم آن چه ما االن الزم داریم این است که بدانیم آیا ایران موافق است که
مورا به تهران بیاید یا نه .این تنها تحرک جدیدی است که شاهد آن هستیم .مورا ۷
فروردین به ایران آمد و بعد از آن به واشنگتن رفت ولی پیشرفتی حاصل نشد .حال
مطرح کردن دوباره این سفر شاید به این معنا باشد که اروپایی ها ایدهای دارند .باید
منتظر باشیم و ببینیم که آیا سفر انجام میشود یا نه».

اصالح طلبان در پی جلب سرمایه اجتماعی

فارس :جلساتی با حضور بهزاد نبوی ،موسوی الری ،محمدرضا عارف و ...برای
آســیب شناسی جریان اصالحات آغاز شده است .خروج اصالحطلبان از قدرت
حاال سبب شده که آن ها به فکر بازآفرینی توان نیروهای سیاسی و افزایش سرمایه
اجتماعی و بازنگری در فلسفه وجودی این جناح سیاسی بیفتند .سالهای گذشته
برخی از شخصیتها چون محمدرضا تاجیک بحثی را با عنوان «اصالح طلبی بی
اصالحطلب» مطرح کرده و خواستار بازنگری در شخصیتها و مسیر اصالحطلبی
بود .ســید محمدخاتمی نیز یکی دوسالی اســت که به پشتوانه حزب اتحاد ملت
و چند شــخصیت دیگر اصالحطلب بحث اصالحطلبی جامعه محور را در برابر
اصالحطلبی انتخابات محور که از سوی حزب کارگزاران نمایندگی می شود ،مطرح
کرده است .فارس نوشت :جلساتی هم اکنون با حضور بزرگان جریان اصالحات
همچون بهزاد نبوی ،موسویالری ،محمدرضا عارف و ...برای آسیبشناسی جریان
اصالحات آغاز شــده و قرار اســت در آن نواصالحطلبی و همچنین بازگشت به
هویت اصالحطلبی بررســی و واکاوی شــود .برخی از مجامع علمی و نخبگانی
جریان اصالحات نیز در این مسیر اطالعات الزم را در اختیار این تیم قرار میدهند.
با این حال ،پیشتر نیز فردانیوز نوشته بود :پس از ناکامیهای پیدرپی اصالحطلبان
در انتخابات دو ســال اخیر مرتب اظهارنظرهایی از جانب چهرههای این جریان
منتشــر میشود که بر بازسازی ارتباط خود با جامعه تاکید دارند .در این بین ،آن
ها هیچگاه وارد جزئیات نشــدهاند که چگونه چنین اقدامی ممکن است تا جایی
که روزنامه اصالحطلب شــرق نیز در واکنش به این گونه کلیگوییها ،نوشــت:
«اصالحطلبان هیچگاه پاسخ روشنی به این موضوع نمیدهند که چطور میخواهند
ســرمایه اجتماعی اصالحات را پای صندوق بکشانند؟ [بهزاد] نبوی میگوید اگر
مردم بیایند ،خاتمی رأی میآورد؛ اما نمیگوید در شــرایطی که مردم نامزدهای
اصلی خود را در انتخابات نمیبینند و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی ،موضوع
سیاســت را به حاشیه زندگی مردم برده است و عالوه بر همه این ها اصالحطلبان
هم با توجه به کارنامه حسن روحانی خاصه در دور دوم دیگر به نیروهای سیاسی
اعم از راســت و چپ اعتمــادی ندارند و به نوعی با کاهش ســرمایه اجتماعی
سیاستورزی مواجه ایم ،اصالحطلبان برای بازسازی اعتماد عمومی چه طرح و
برنامهای دارند؟
آیت ا ...جوادی آملی :م ّلت بدون مال و ثروت م ّلت ویلچری است

آیت ا ...العظمی جوادی آملی در مراسم آیین اختتامیه کنگره بین المللی اقتصاد،
پیامی ارســال کرد .در بخشــی از این پیام آمده است :عناصر محوری اقتصاد را
قرآن کریم در چند آیه بیان کرده اســت :عنصر اول این است که مال را به منزله
ســتون فقرات یک م ّلت و جامعه معرفی کرد کــه این ثروت مملکت را نباید به
دست سفیهان ســپرد ،زیرا ثروت مملکت عامل قیام و استقامت و پایداری یک
م ّلت اســت .اگر سفیه ستون فقرات یک م ّلت را به دســت بگیرد ،این ستون را
میشــکند و این م ّلت را زمینگیــر میکند .عنصر دوم آن اســت که اگر م ّلتی
نتواند ســتون فقراتش را حفظ بکند فقیر اســت؛ یعنی ستون فقرات او شکسته
است ....عنصر سوم آن اســت ملتی که ستون فقراتش شکسته است قدرت قیام
ندارد چه رســد به مقاومت ،تا برســد به اقتصاد مقاومتی .آیه سوره «نساء» این
اســت که مال عامل قیام اســت ،م ّلتی که عامل قیام ندارد ،یک م ّلت ویلچری
است/.شفقنا
گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران سفر میکند

کاظم غریب آبادی معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت:
پیرو درخواســت گزارشگر ویژه برای ســفر به ایران و پذیرش این درخواست از
ســوی ما« ،آلنا دوهان» از تاریخ  ۱۸اردیبهشــت ،سفری  ۱۱روزه به جمهوری
اســامی ایران خواهد داشت .مأموریت اصلی دوهان ،بررسی آثار منفی اقدامات
قهری یکجانبه بر بهرهمندی مردم از حقوق بشر است و در این راستا ،دیدارهای
مختلفی را با نمایندگان دســتگاههای دولتی ،بخش خصوصی و ســازمانهای
غیردولتــی انجام خواهد داد .گزارشــگر ویژه همچنین از برخــی مراکز بازدید
خواهد کرد/.نورنیوز

تازه های مطبوعات

توگو با این روزنامه از
ایــران  -صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهــور در گف 
تشکیل کارگروهی برای تغییر «بانیان باقی مانده وضع موجود» خبر داد.
اعتماد -این روزنامه باطرح این سوال که «آیا حصر رفع خواهد شد؟» نوشت :تا امروز و
پس از گذشت بیش از چهار هزار و  100روز از حصر و بهرغم برخی گشایشهای ایجاد
شده در این مسئله و امکان برای دیدارهای فعاالن سیاسی با محصوران ،اصل رفع حصر
هنوز برداشته نشده است .هرچند تحول اخیر در برداشته شدن موانع فیزیکی از مقابل خانه
مهندس موسوی امیدهایی ایجاد کرده است.
وطن امروز  -این روزنامه در گزارشی با تیتر «شیطنت دوباره الهام» نوشت :الهام علیاف،
رئیسجمهــور آذربایجان در جدیدترین اظهارات خود مدعی شــد در طول جنگ 44
روزهای که با ارمنستان داشتند ،هواپیماهای روسی برای حمل سالح به ارمنستان ،از مرز
ایران ،قزاقستان و ترکمنستان استفاده میکردند.
آفتاب یزد  -این روزنامه در گزارشی با تیتر «دستگاه دادگستری سوئد اسیر دام منافقین»
نوشت :اقدام دولت سوئد در بازداشت حمید نوری حتی تا زمانی که به خانواده اش اطالع
داده شد ،می تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد.
جوان  -این روزنامه نوشت :مطالبهگری تفاوت ماهوی با سیاهنمایی و نقد غیرمسئوالنه
و منفعتطلبانه دارد .از این رو ضروری اســت دانشجویان در مطالبهگری خود به شدت
از افتادن در دام جریانات سیاسی و ریلگذاریهای آنها پرهیز کنند و فقط مصالح کالن
کشور و انقالب را مدنظر قرار دهند.
انعکاس

تابناک نوشت :اظهارات تازه سفیر روسیه درباره موانع سفر گردشگران روسی به ایران با
واکنشهای متفاوتی مواجه شده است .او در یک گفتوگو ،حجاب اجباری و ممنوعیت
مصرف مشروبات الکلی را از موانع مهم سفر روسها به ایران معرفی کرده است .البته پس
از واکنشهای مختلف به این ماجرا ،سفارت روسیه در توضیحاتی اعالم کرد که اظهارات
«جاگاریان» درباره حجاب و ممنوعیت مشروب در ایران تحریف شده است.
الف نوشت :رسول آرامش ،وکیل سیدحسن خمینی در پرونده حسین دهباشی در پاسخ
به این پرســش که صدور قرار منع تعقیب برای حسین دهباشی در پرونده شکایت بیت
حضرت امام(ره) از وی بابت توئیتی درباره مرحوم سیداحمد خمینی صحت دارد؟ گفت:
شکایت علیه آقای حسین دهباشی صحت دارد ولی منع تعقیب وی صحت ندارد .شعبه
 ۱۰۵۰دادگاه کیفری  2تهران اتهام دهباشی مبنی بر نشر اکاذیب را احراز و قرار جلب
وی به دادرسی را صادر کرده است.
دیده بان ایران نوشت :لطفا ...سیاهکلی ،نماینده قزوین گفت :پیشبینی من به شخصه این
است که در هفته جاری مجلس استیضاحها را اعالم وصول کندو در دستور کار قرار دهد.
به وظیفهمان عمل نکنیم ،مردم میگویند دولت و مجلس باهم ساخت و پاخت کردهاند.
تجارت نیوز نوشت :به تازگی خبری در رسانهها و شبکههای اجتماعی دست به دست شد
که بسیاری را به فکر فرو برد؛ امارات متحده عربی به دنبال جذب قطعهسازان ایرانی است
تا بتواند به کمک آن ها ،تا چند سال آینده خودروی برقی تولید کند.
انتخاب نوشــت :نوری وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به بند  ۲۳هیئت تخلفات که
تجمعات غیرقانونی میتواند همکار فرهنگی را اخراج کند؛ تجمعات قانونی برای رسیدن
به مطالبات بحق معلمان را حق معلمان دانســت و گفت :باید این موارد از طریق قانونی
پیگیری شود.
اعتمادآنالین نوشت :مجتبی مطهری ،استاد دانشگاه تهران و فرزند ارشد شهید مطهری در
برنامه دستخط گفت:شهید مطهری به صورت دقیق منافقین را میشناخت و برای همین
موافق نبود رجوی و دار و دستهاش برای استقبال از امام (ره) به فرودگاه بیایند.
داماد ما حکم اعدام اکبر گودرزی ،سرکرده گروهک فرقان را به درخواست مادرمان اجرا
و یک تیر به او شلیک کرد.شهید مطهری ،امام خمینی (ره) ،عالمه طباطبایی و مقام معظم
رهبری برای جامعه اصالت و هویت ذاتی قائل هستند.
از دیدگاه استاد مطهری ،والیت فقیه یعنی هدایت و نظارت فراگیر فقیه در همه امور.استاد
مطهری و آیتا...خامنهای عمیقترین رابطه را داشتند و پدرم همیشه به ما توصیه میکرد
پای صحبتهای حضرت آقا در مشهد بنشینیم.

حســن سیالوی ســرویس اســتان ها  //عضو
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با انتقاد
از سیاستهای همراه با آزمون و خطای تیم اقتصادی
دولت گفت :قوه مجریه باید پاسخگوی کاهش قدرت
خرید و تضعیف وضعیت معیشتی مردم باشد.

به گزارش خبرنــگار دریا؛ محمد کعب عمیر در جمع
خبرنگاران با بیان اینکه تیــم اقتصادی دولت در کنترل
قیمت ها عملکرد مطلوبی نداشــته است ،اظهار کرد :این
وضعیت بیــش از پیش باعث نگرانــی مردم و مجلس
شورای اسالمی شده است.وی ادامهداد :مهمترین رسالت
تیم اقتصادی دولت باید بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد
اما این امر تاکنون به خوبی مدیریت نشده است.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسالمی به

جنوب کشور

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

تیم اقتصادی دولت نیاز به بازنگری جدی دارد

وعده وزرا و تیم اقتصادی دولت در زمان رای اعتماد اشاره
کرد و گفت :آنچه که امروز از عملکرد این تیم مشــاهده
میشــود؛ ضعف در انجام وظایف قانونی است که برای
کنترل گرانیها بر عهده دولت گذاشته شده است.کعب عمیر
اظهار کرد :وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی با هدف
افزایش قدرت خرید جامعه کارگری ،ســاختار افزایش
دســتمزدها را به پیش برده اما از سوی دیگر میبینیم که
این مسئله به بهانهای برای گرانیها تبدیل شده است .وی

با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت نیاز به بازنگری جدی
دارد ،گفت :در شرایطی که کشور نیازمند نیروهای توانمند
و کارشناس در حوزه اقتصادی دارد ،مسئوالن اقداماتی را
در پیش گرفته که همراه با آزمون و خطا هستند.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس بیان کــرد :از دولت
خواسته میشود ضمن ترمیم بدنه مدیران و تصمیم گیران
اقتصادی کشــور ،بیش از پیش مشورت پذیر باشد و از
انجام تصمیمات شتاب زده و خلق الساعه پیشگیری کند.

امام جمعه اهواز:

حسن سیالوی سرویس استان ها  //امام جمعه اهواز با تأکید
بر اینکه در اقدامات اقتصادی باید از قشر محروم مراقبت ویژه
داشته باشــیم ،خطاب به مجموعه دولت گفت :مردم از شما
چنین چیزی انتظار ندارند که چیزی را گران کنید بعد بیایید
توضیح دهید.

به گزارش خبرنگار دریا؛ حجت االسالم والمسلمین سید محمدنبی
موسویفرد در خطبههای نماز جمعه اهواز ،ضمن توصیه به رعایت
تقوای الهی با بیان اینکه حفظ دستاورد از انجام عمل سخت تر است،
گفت :حفظ آثار یک ماه بندگی مهم اســت .خداوند در قرآن کریم
یکم أَنف َُس ُ
میفرماید « َع َل ُ
ــکم» (مائده ،)۱۰۵ ،یعنی بر شما مراقبت از
نفس الزم اســت .ما یک ماموریت داریم و آن مراقبت همیشگی از
نفس است .ما مسئولیتی جز این نداریم که تامین کننده سعادت دنیا
و آخرت اســت.نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به آیه «قُوا
أَنْف َُس ُک ْم َوأَ ْهلِ ُ
ارا» (تحریم ،)۶ ،افزود :طبق این آیه ،باید مراقب
یک ْم ن َ ً
خود و زن و فرزندمان باشیم.
موســوی فرد در خطبه دوم ضمن تبریک عید فطر بعد از یک ماه
بندگی و عبادت گفت :یکی از معانی عید ،رجوع است؛ یعنی انسان
به فطرت پاک بر میگردد ،از همین رو این روز ،عید تمام مســلمین
است چون ماه بازگشت به فطرت است .با اتمام ماه رزمایش و تمرین
عبودیت ،ان شاء اهلل نمره قبولی در مقام بندگی گرفته باشیم .شوال ماه
شروع کارزار و مبارزه با نفس است .تالش کنیم دستاوردها را حفظ
کنیم .ما نیاز به تحکیم دستاوردها ماه مبارک رمضان داریم.
امام جمعه اهواز با اشاره به  ۸شوال ،سالروز تخریب بقیع ،گفت :این
اتفاق ،محصول کوته فکری وهابیت نسبت به شعائر الهی است .رفتار
وقیحانه وهابیت با قبور ائمه(ع) در اثر برداشت انحرافی و نگاه التقاطی
و با استداللهای سخیف است.
موســویفرد ،درباره گرانیهای اخیر گفت :در این باره اول روی
سخنم با آقایان دولت سیزدهم است ،بدانید خیلیها به شما امید بستند.
 ۸ماه از آمدن این دولت میگذرد ،زمان زیادی نیست ،اما فرصت کمی
هم نیست .کارهای خوبی همانجام شده است .ما از اول انقالب نوید
دولت مردمی را به مردم دادیم .نباید در اقداماتی که انجام میشود یک
عده له شوند .از قشر محروم مراقبت ویژه داشته باشیم.
وی تصریح کرد :بنا نیســت به مردم شوک وارد شود .مردم از شما
چنین چیزی انتظار ندارند که چیزی را گران کنید بعد بیایید توضیح
دهید .قبل از هر اقدام مردم باید بفهمند .مردم توقع دارند با آنها صحبت
کنید .ما نامحرم نیستیم ،اگر طرح اقتصادی دارید آن را با مردم در میان

بگذارید .قابل قبول نیست چیزی را گران کنید بعد آن را توضیح دهید.
نماینده ولی فقیه در خوزستان تاکید کرد :مجموعه دولتمردان ،وزرا و
استانداران بیایند بگویند دارند چه کار میکنند تا مردم امیدوار شوند.
مسئوالن دولت سیزدهم بیشتر با مردم صحبت کنید ،به فضای رسانه
بیایید و قبل از اقدام ،برای مردم توضیح دهید.
وی درباره گرانیهای اخیر خاطرنشان کرد :دولتیها حرفشان این
است که ما در طول این سالیان ،یارانه را به مبدأ میدادیم .ارز  ۴هزار
و  ۲۰۰تومانی ایجاد کردیم ،به بازرگان میدادیم ،کاال میخرید و بعد
چنــد برابر در بازار میفروخت .کاری که االن میخواهیم بکنیم این
اســت که یارانه را مستقیم به مردم بدهیم .سخن ما این است که چرا
بستر را از اول فراهم نمیکنید؟ موسوی فرد ادامه داد :رؤسای سه قوه
تقریبا هر هفته جلسه با هم دارند؛ در میدان ،این همکاری و تعامل باید
بیشــتر دیده شود .هر کدام از سه قوه وظیفه خود را به درستی انجام
دهند.وی با اشــاره به کاهش غیر قانونی مقدار کاال از جمله کاهش
حجم کیســه آرد و روغن گفت :یک کیسه آرد ۴۹ ،کیلو و  ۵۰۰گرم
است .از هر کیسه آرد نیم کیلو رسما دزیده میشود .فقط آرد نیست.
روغن هم همین طور اســت .مجموعه اینها چه قدر میشود؟ حرف
مردم این اســت .مردم باید در رسانه ببینند که با فرد خاطی برخورد
قاطع شده است .دست دزدها را قطع کنید.
نماینده ولی فقیه در خوزســتان در ادامه تأکید کرد :قیمت کاالهای
یخواهید یارانه بدهید از قبل برای
ضروری را ثابت نگه دارید .اگر م 
مردم بگویید.
امام جمعه اهــواز در ادامه خطاب به مردم گفت :اگر گفتند روغن
کم اســت ،چند نفر از ما یک عدد روغن برداشتیم و دومی را برای
دیگری گذاشــتیم؟ چند نفر از ما این مواسات را داریم؟ چند نفر از
ما در چنین شــرایطی به اندازه نیاز خود بر میداریم؟ به اندازه نیاز
برداریم .آن که دستش میرسد مراقب نیازمندان و بستگان خود باشند.
چه قدر خانواده به خاطر باال رفتن اجازه بها ،از خانه خارج شــدند.
اگر مستاجر داریم ،مراقب باشیم .این خانواده ،مسلمان است .وظیفه ما
است .باید مشکل او را حل کنیم.
وی با بیان اینکه ما روحانیت از مردم برخاســتیم و در کنار مردم
میمانیم ،افزود :در ایام عید که کام مردم باید شیرین شود ،این طور شد
چون یک عدهای کم توجهند .دولتمردان بیایید و با مردم صحبت کنید.
موسوی فرد در بخشی از ســخنان خود از تالش برای بهبود یافتن
وضعیت سیستم سرمایشی ،صوتی و بهداشتی مصلی نماز جمعه در
روزهای آینده خبر داد.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسالمی
با اشــاره به اینکه قیمت آرد امروز به چالشی جدی در
جامعه تبدیل شده است ،گفت :نباید اجازه داد با تصمیمات
غیرکارشناسی ،بیش از این مردم دچار زحمت شوند.
وی افــزود :قشــر کم درآمــد جامعه نیــاز دارد که
تصمیمات اقتصادی دولت باعث بهبود شــرایط زندگی
آنها شــود و در همین راستا باید از تصمیمات خودسرانه
برخی مدیران دولتی جلوگیــری کرد.کعب عمیر گفت:

قیمت نان و آرد افزایش نمی یابد
حســن سیالوی سرویس اســتان ها //
استاندار خوزستان گفت :قیمت آرد و نان
افزایش نخواهد یافت و دولت سیاســت
افزایش قیمت در این کاالها را ندارد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ صادق خلیلیان بیان
کرد :دولت سیاست مبارزه با گرانفروشان و رانت
خــوران را در پیش گرفته و با کمبود مصنوعی
برخی کاالها که در چند روز اخیر شاهد هستیم
مبارزه خواهد کرد.
استاندار خوزستان ادامه داد :در چند روز اخیر
شــاهد کمبود برخی کاالها همچون روغن و

منابع مالی برای تکمیل بیمارستانهای یزد تامین شد
علیرضا حائری زاده سرویس استانها//
مرتضــوی ،معاون امــور اجرایی رئیس
جمهور گفت :منابــع مالی برای تکمیل
بیمارستانهای نیمه کاره استان یزد تامین
شده است.

به گــزارش خبرنگار دریا ،ســید صولت
مرتضوی در حاشــیه بازدید از بیمارســتان
تامین اجتماعی یــزد در جاده تفت در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :یکی از محورهای
بازدید امروز بازدید از بیمارستانهای نیمه تمام
بود که در ســفر استانی رئیس جمهور ،منابع
مالی الزم برای تکمیل آنها تامین و بخشی از
تعهدات پرداخت شــده است .وی عنوان کرد :بیمارستان اشکذر مورد
بازدید قرار گرفته که  ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی داشت و بیمارستان
مهریز نیز از پیشرفت بسیار خوبی برخوردار است.
مرتضوی با اشــاره به بازدید از پروژه بیمارستان تامین اجتماعی در
جاده تفت بیان کرد :عملیات اجرایی این پروژه از گذشته آغاز شده اما
متاسفانه به دالیل مختلف متوقف شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه این پروژه دوباره فعال شده
و در حال حاضر  ۲۵۰کارگر برای احداث این پروژه مشــغول به کار

مشکل تردد دریایی اهالی جزیره خارگ حل میشود

به گزارش خبرنگار دریا؛ عبدالکریم جمیری
در حاشیه سفر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
از جزیره خــارگ اظهار کرد :دولت اراده قوی
برای حل مشکالت زیرســاختی دارد و امید
است ما در تولید و صادرات بتوانیم سهم خود را
داشته باشیم.وی با اشاره به اینکه بعد از سالها
شــاهد حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت در

این منطقه هستیم ،بیان کرد :در این سفر عالوه
بر برنامه ریزی برای توســعه زیرساختهای
جزیره خارگ در حوزه صادرات نفت ،به بحث
مسئولیتهای اجتماعی نفت در ارتباط با مردم
خارگ که همواره در کنار کارکنان سختکوش
نفت حضور داشتهاند و همراه بودهاند ،پرداخته
شــد .مجموعه مدیران کنونی از وزیر نفت تا
مدیرعامل شــرکت ملی نفت توجه خوبی به
مسئولیت اجتماعی خود داشتهاند و امیدواریم
این سفر نیز خیرات و برکات بیشتری برای مردم
داشته باشد و مردم آثار آن را به خوبی مشاهده
کنند.
جمیری گفت :یکی از مسائل اساسی که مورد

براســاس این گزارش ،همزمــان با افزایش
ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران ،محســن
خجستهمهر ،مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در
راس هیئتی از تأسیسات شرکت نفت فالت قاره
ایران در منطقه عملیاتی خارک بازدید کرد و در
جریان روند استخراج ،بهرهبرداری و صادرات
نفت ایران در آبهای خلیجفارس قرار گرفت
و با کارکنان صنعت نفت دریایی ایران به گفتگو
نشســت .در این سفر یک روزه ،پس از بازدید
از تأسیســات کارخانجات ابوذر و فروزان در
نشســت با مدیران و کارکنان منطقه عملیاتی
خــارک از نزدیک وضعیت طرحهای نفتی نیز
بررسی شد.

 ۳۰۰لیتر در ثانیه آب خلیج فارس به انار منتقل می شود

آرزو توکلی سرویس استان ها  //نماینده
مردم رفسنجان و انار در مجلس از انتقال
 ۳۰۰لیتــر در ثانیه آب خلیــج فارس به
شهرستان انار خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ،حجت االسالم حسین

جاللی با اشــاره به خشکســالی بی سابقه در
رفســنجان و انار و کمبود منابع آبی در جمع
خبرنگاران گفت :در راســتای رفع مشکالت
موجود در زمینــه تأمین آب مــورد نیاز دو
شهرستان مذکور پیگیریهای مستمری انجام

شده اســت .وی عنوان کرد :یکی از راهکارها
اســتفاده از آب خلیج فارس است و در همین
زمینه نیز بخشــی از خط لوله انتقال آبی که از
شمال کرمان به سمت یزد میرود به شهرستان
انار اختصاص مییابد.وی از تخصیص  ۳۰۰لیتر

آگهی مناقصه عمومی

ماکارونی و یا برخی کاالهای صنفی و صنعت در
استان بودیم که با اقداماتی که توسط دولت انجام
شــده در روزهای جاری این کمبودها برطرف
می شود؛ در صورتی که دولت در سیاست های
اقتصادی اصالحی به جمع بندی برسد در اختیار
مردم قرار می دهد.
خلیلیان اظهار داشــت :دولت در جهت منافع
مردم با محتکران کاال برخورد قاطع خواهد کرد
و خوشبختانه کمبودی در کاالی اساسی وجود
ندارد و ذخایر بسیار مطلوبی در کشور موجود
است.

معاون اجرایی رئیس جمهور:

نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم:

درخواست مردم است بحث تردد است و همواره
این مشکل وجود داشته که با دستور وزیر نفت و
همراهی مدیرعامل شرکت ملی نفت ،مقرر شده
است بحث تردد با حضور شناورها حل شود.
وی با بیان اینکه در حوزه بهداشــت و درمان
و بحث آب نیز قرار اســت حمایتهایی انجام
شود و شرکت ملی نفت در زمینه ترمیم شبکه
آبرسانی و بخشهای مرتبط نیز کمک خواهد
کرد ،افــزود :در موضوع اشــتغال نیز نیازمند
حمایت و توجه صنعت نفت هستیم و امیدوارم
این سفر طلیعه خوبی برای حضور جدی صنعت
نفت در بحث مســئولیتهای اجتماعی جزیره
خارگ باشد.

مردم در شــرایط فعلی توان تحمل گرانی های موجود
را ندارنــد و انتظار مــیرود که دولت هرچه ســریعتر
برای ترمیــم تیم اقتصــادی خود وارد عمل شــود و
قوه مجریه باید پاسخگوی کاهش قدرت خرید و تضعیف
وضعیت معیشتی مردم باشد.وی اظهار کرد :دولت برای
اینکه بتواند در عرصه اقتصادی کشور حرفی برای گفتن
داشته باشد باید با واقعیت های موجود روبرو شود و از
شعارهایی با کاربرد سیاسی پرهیز کند.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسالمی
بــا تاکید بر اینکه بیکاری و گرانــی همچنان بزرگترین
مشــکل مردم کشور محسوب میشــود ،گفت :رفع این
مشکالت نیازمند بکارگیری از توان و دانش علمی افراد
کارشناس و آگاه به امور است.

استاندار خوزستان:

در اقدامات اقتصادی باید از قشر محروم
مراقبت ویژه داشته باشیم

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها//
نماینده مردم بوشــهر ،گنــاوه و دیلم در
مجلس شورای اســامی گفت :با دستور
وزیر نفت و همراهی مدیرعامل شرکت ملی
نفت ،مقرر شده است بحث تردد با حضور
شناورها حل شود.
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آب در ثانیه از این محل به شهرستان انار خبر
داد و افزود :توسعه زیر ساختها در شهرستان
انار در بخشهای مختلف در دســتور کار قرار
دارد و به زودی نیز بیمارســتان  ۳۸تختخوابی
انار تجهیز و راه اندازی میشود.

نوبت اول

شــهرداری کوهیج درنظردارد به استناد بند  2مصوبه شماره  32شورای اسالمی شهر کوهیج مورخ  1401/02/11و موافقت نامه شماره
 682688مورخ  1400/11/20ابالغیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید لذا
از شرکت ها و پیمانکارانی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می شود با مراجعه به سامانه مذکور اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 -1موضوع مناقصه
فاز اول پروژه عملیات ترمیم و اصالح پل ورودی شهر کوهیج واقع در استان هرمزگان شهرستان بستک
 -2محل تامین اعتبار و نحوه پرداخت
اعتبار پروژه از محل اعتبارات موضوع ماده  17قانون مدیریت بحران کشور به شماره طبقه بندی  50106تامین گردیده است.
نحوه پرداخت تابع ضوابط ابالغی دولت بوده و بصورت نقد صورت می پذیرد.
 -3نحوه و مهلت دریافت اسناد مناقصه
دریافت اســناد مناقصه از ساعت  7روز یکشنبه مورخ  1401/02/26تا ساعت  14:30روز پنج شنبه مورخ  1401/02/05صرفاً از طریق
سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.Setadiran.irامکان پذیر می باشد.
 -4تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مدت  360روز از تاریخ صدور ( که بایستی در بازه تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها باشد) معتبر بوده و
برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد و مبلغ آن  1/000/000/000/000ریال است.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد واصله مختار است.
 -6هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -7چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به امضاء قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -8مهلت ارائه پیشنهاد قیمت ساعت  14:30روز شنبه مورخ 1401/03/07
 -9تاریخ بازگشایی پاکت 1401/03/10 :

هستند ،افزود :منابع الزم هم از سوی سازمان
تامین اجتماعی پیش بینی شده و امیدواریم این
پروژه به عنوان یکی از پروژه های موفق هر چه
سریعتر به پیشرفت قابل انتظار برسد.
وی در مورد بازدید از مناطق ســیل زده نیز
بیان کرد :در یک بازه زمانی نیم ســاعته۲۸ ،
میلیمتر بارندگی شــده که در  ۵۰ســال اخیر
بینظیر بوده و مقرر شده منابع الزم برای تعمیر
و مرمت این واحدها تامین شود و با نهادهای
حمایتی نیز برای تامین لوازم آســیب دیده نیز
رایزنی خواهد شد.
مرتضوی عنوان کرد :خوشــبختانه استاندار
یزد اقدامات خوبی در این زمینه داشته و عملیات عمرانی مرمت منازل
آســیب دیده را به سرعت آغاز کرده و با توجه به  ۳۰۰تا  ۴۰۰واحد
آسیب دیده در استان از سیل اخیر ،امور به خوبی در حال اجراست.
معاون اجرایی رئیس جمهور در مــورد پروژه راه آهن یزد  -اقلید
نیز بیان کرد :راه آهن از مصوبات ســفر بــود و اعتبار الزم برای آن
پیش بینی شده که بخش اول تعهدات دولت پرداخت شده و تالش ما
این است که در ســه تا چهار ماه آینده ،بخش دوم تعهدات دولت هم
عملیاتی شود.

یکشنبه  18اردیبهشت 1401
 6شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3874
طنز

سوال و جوابهای کاربردی

پنتهاوس روی شنهای روان
سؤال :اگر رفتیم توی یه ساختمون که آسانسورش
آدمخوار بود چیکار کنیم؟
جواب :قبل از اینکه بخوردت وصیتنامه تو بنویس
و کمتر فیلم ترسناک نگاه کن.
سؤال :میخوام خونهام رو به سبک معماری صفوی
بسازم .آشنا ندارید؟
جواب :چرا .اصفهان ،میدان نقش جهان ،سردر قیصریه.
خود شاه عباس صفوی شخص ًا راهنماییت میکنه.
من در حد معماری رومی آشنا دارم.
سؤال :خونهام اطراف بافت تاریخیه اجازه نمیدن
حتی دست به سیاه و سفید بزنم چه برسه به بازسازی.
چه کنم؟
جواب :بگرد دنبال آشنا .میترسن آب استخری که
میخوای توی زیرزمین سوم بزنی بره زیر پی آثار
باستانی و تکون خوردن پرههای هلیکوپتر که قراره
توی پنتهاوس بشینه باعث تخریب بشه.
اینا از مدرنیته هیچی سرشون نمیشه.
سؤال :کمیسیون ماده صد برام تشکیل نمیدن تا پروانه
ساختم رو صادر کنن .میگن خودت باید بیای.
بدبختی داریما .چه کنم؟
جواب :میخوان بری اونجا حضوری ازت بپرسن
چطوری روی شنای روان کویر خونه ساختی.

*****

محمدحسین صادقی

فال روز

سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست
از بهر این معامله غمگین مباش و شاد
ای صاحب فال!
از روزی که مدارک ثبت وام ازدواج را دادی ،قیمت
لوازم خانگی دوبرابر شده .البد فکر میکنی به همین
میزان تورم ،وامت هم تپلتر خواهد بود ،ولی زهی
خیال باطل .این مانور برای این است که بدانی اول
زندگی باید با واقعیتها روبهرو شوی و خودت را برای
بحرانهای بزرگتر آماده کنی .از خوشبینی و خیال
جمعی بپرهیز که نقطه ضعف تو خواهد بود .با این حال
غم به دلت راه نده ،توی هر ضرر باید استفادهای باشد،
این معامل ه هم به تجربیاتت در حل چالشها و سرویس
شدن بدون درد و خونریزی اضافه میکند.
فرزانه زینلی
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یکشنبه  18اردیبهشت 1401
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سال بیست و یکم شماره 3874
آشپزی

کوفته پنیری یک شام سبک و خوشمزه

مواد الزم

برنج سفید پخته  2 ...................................................................فنجان
پنیر پارمزان رنده شده  ....................................................نصف فنجان
تخم مرغ  3 ...............................................................................عدد
پنیر موزارال  8 ...........................................................................عدد
پودر سوخاری  1 ....................................................................فنجان
روغن  ..........................................................................به مقدار الزم
طرز تهیه

قابلمه را روی شعله متوسط قرار دهید و تا ارتفاع  10سانتی متر روغن
مایع درون آن بریزید.
برنــج ،پنیر پارمزان و یکی از تخم مرغ ها را با هم مخلوط کنید و با
استفاده ازدست خوب مخلوط را ترکیب کنید.
از مخلوط به اندازه یک گردو برداشــته و یک تکه پنیر موزارال را در
وسط آن قرار داده و بپیچید .تخم مرغ های باقیمانده را با هم بزنید.
هر کوفته را در تخم مرغ ها سپس درون پودر سوخاری بغلطانید.
کوفته ها را درون روغن داغ سرخ کنید.
بعد از ســرخ شدن کوفته را روی دستمال قرار دهید تا روغن اضافی
آن گرفته شود .می توانید این کوفته ها را با هر مدل سس که دوست
دارید میل کنید.

 ۶قانون طالیی
برای کاهش چربی شکم

دالیل زیادی برای بروز تجمع چربی در منطقه شــکم در
افراد وجود دارد؛ ایجاد ســایر تغییرات در سبک زندگی
میتواند به رفع این مشکل کمک کند .چربی شکم به چربی
اطراف شکم گفته میشود.

متخصص تغذیه میگوید :اصالح رژیم غذایی و افزودن فیبر و
پروتئین بیشتر به آن ،عدم مصرف الکل ،اجتناب از شکر ،مقابله
با استرس و افزایش فعالیت بدنی برخی از تغییرات سبک زندگی
هستند که افراد میتوانند برای کاهش چربی شکم اتخاذ کنند.
دالیل زیادی برای بروز تجمع چربی در منطقه شــکم در افراد
وجود دارد؛ ایجاد ســایر تغییرات در سبک زندگی میتواند به
رفع این مشــکل کمک کند .چربی شکم به چربی اطراف شکم
گفته میشود.
چربی شــکم فقط یک الیه معمولی از پوســت نیســت ،بلکه
چیزی اســت که اندامهای حیاتی شما مانند قلب ،ریهها ،کبد را
احاطه کرده است و میتواند باعث ایجاد بیماریهایی از دیابت،
مشکالت قلبی تا سرطان سینه شود .حتی افرادی که وزن طبیعی
دارند و چاق محسوب نمیشوند ،می توانند بار بزرگی شکم را
تحمل کنند و از چندین مشکل سالمتی رنج ببرند.
در حالی که ممکن است فرد احساس کند با افزایش سن ،تجمع
چربی در اطراف کمر اجتنابناپذیر است ،اما بیاهمیت گرفتن آن
میتواند منجر به عواقب فاجعهباری شود.
رژیم غذایی با فیبر باال

برای افزایش دریافت فیبر محلول ،حبوبات ،ساالدها ،میوهها و
سبزیجات مصرف کنید .فیبر باعث میشود که غذا با جذب آب
به یک ژل چسبناک تبدیل شود که تخلیه غذا از معده را به تاخیر
میاندازد و به ما کمک میکند برای مدت طوالنیتری احساس
ســیری کنیم .ما تمایل داریم با مصرف یک رژیم غذایی با فیبر
زیاد کمتر غذا بخوریم .همچنین میزان کالری جذب شده از غذا
را کاهش می دهد.
از چربیهای ترانس اجتناب کنید

سازمان غذاو داروی آمریکا به تولیدکنندگان دستور داده است
که اســتفاده از چربی ترانس را در محصوالت خود حذف کنند.
غذاهای بسته بندی شده و فرآوری شده سرشار از چربی ترانس
هستند .برچسب های مواد غذایی را به دقت بخوانید ،این خطرات
برای سالمتی به عنوان «چربیهای هیدروژنه جزئی» ذکر شده
است .چاقی شکمی ،مقاومت به انسولین و خطر بیماریهای قلبی
را افزایش میدهد.
مصرف الکل را ترک کنید

مصرف الــکل باعث افزایش ســایز دور کمر میشــود .اگر
میخواهیــد دور کمر خــود را کاهش دهیــد ،از مصرف آن
خودداری کنید.
پروتئین بیشتری بخورید

افزایش متوســط مصرف پروتئین یک اســتراتژی کاهش وزن
قدرتمند و معقول است .داشتن پروتئین در برنامه غذایی روزانه
میتواند به افزایش سیری و افزایش سرعت متابولیسم بدن کمک
کند .همچنین باعث ایجاد توده عضالنی بیشــتر و کاهش توده
چربی میشود.
استرس خود را برطرف کنید

اســترس باعث تولید کورتیزول در بدن ما میشود که به عنوان
هورمون اســترس نیز شناخته میشود .این هورمون میل به غذا
را افزایش میدهد و باعث رســوب چربی میشــود .با انجام
فعالیتهایی که دوست دارید استرس را به حداقل برسانید و سعی
کنید یوگا و مدیتیشن را در برنامه روزانه خود بگنجانید.
شکر را کنار بگذارید

قند از زمان های بسیار قدیم با مشکالت وزن مرتبط بوده است.
شکر اساس ًا از گلوکز و فروکتوز تشکیل شده است .این فروکتوز
به عنوان عامل بسیاری از بیماری ها شناخته شده است .دیابت
نوع  ۲و بیماری کبد چرب نیز پیامدهای آن هستند.

بانوی ردیا
یک مطالعه جدید نشان میدهد کودکان گیاهخوار
و گوشــتخوار در همه چیز مانند میزان رشــد،
تشــابه دارند ،اما کفه ترازو در وزنگیری به سمت
گوشتخواران سنگینی میکند و کودکان گیاهخوار
معموال با کمبود وزن و الغری مواجه میشوند.

در میان افزایش تغییــرات آب و هوایی و نگرانیهای
مرتبط با سالمت ،گیاهخواری در سراسر جهان در حال
افزایش است .نظرسنجی انجام شده در ژانویه  ۲۰۲۲نشان
میدهد که  ۱۰درصد از بزرگســاالن آمریکایی در حال
حاضــر از رژیم غذایی گیاهخواری پیروی میکنند و در
کانادا ،بیش از  ۲میلیون نفر خود را گیاهخوار میدانند ،در
حالی که بیش از یک سوم جمعیت بریتانیا نیز متمایل به
تغییر رژیم غذایی به سمت گیاهخواری هستند.
با این حال ،یک ســوال دلهرهآور که بسیاری از والدین
هنگام شــروع رژیم گیاهخواری برای فرزندانشان با آن
مواجه میشوند ،این است که آیا یک رژیم غذایی کام ً
ال
گیاهی میتواند تمام مواد مغذی الزم را برای فرزندانشان
فراهم کند یا خیر؟
اکنون تیمی از محققان بیمارســتان «سنت مایکل» در
تورنتوی کانادا در مطالعه جدید خود که به تازگی در مجله
پزشکی  Pediatricsمنتشر شده است ،سعی کردهاند به
این سوال پاسخ دهند.
اگر بــا خود فکر میکنید که رژیــم گیاهخواری برای
فرزندتــان چگونه خواهد بــود ،یــک مطالعه جدید

فاکتورهایی را ارائه میدهد که باید آنها را در نظر بگیرید.
طبق این مطالعه ،کودکانی که رژیم گیاهخواری دارند ،در
مقابل کودکانی که گوشــت میخورند؛ از نظر رشد ،قد و
معیارهای تغذیهای مشابه هســتند ،اما احتمال بیشتری
وجود دارد که کودکان گیاهخوار دچار کمبود وزن شوند.
دکتــر جاناتان مگوایر ،نویســنده اصلــی این مطالعه و
متخصص اطفال در بیمارستان سنت مایکل تورنتو گفت:
ما طی  ۲۰سال گذشته شاهد محبوبیت فزاینده رژیمهای
غذایی گیاهی و تغییر رژیم غذایی با دسترســی بیشتر به
جایگزینهای گیاهی بودهایم و به همین دلیل تحقیقاتی را
در مورد نتایج تغذیهای کودکانی که از رژیمهای گیاهی در
کانادا استفاده میکنند ،انجام دادهایم؛ تحقیقاتی که تاکنون
به طور جامع شاهد آن نبودهایم.

آیا
گیاهخواری
برای
کودکان
مفید
است؟

کــودکان گیاهخــوار در مقابل کــودکان غیر
گیاهخوار

محققان از ســال  ۲۰۰۸تا  ،۲۰۱۹دادههای مربوط به
وزن ،سطح ویتامین  ،Dشاخص توده بدنی ،قد ،میزان آهن
و سطح کلسترول هشت هزار و  ۹۰۷کودک کانادایی بین
 ۶تا  ۸سال را بررسی کردند.
بر اساس اطالعات غذایی دریافتی از والدین آنها ،محققان
کودکان را در دو گروه گیاهخوار و غیر گیاهخوار دستهبندی
کردند و رشد فیزیکی آنها را با هم مقایسه کردند.
تجزیه و تحلیل عواملی مانند شاخص توده بدنی(،)BMI
وزن و غیره که برای مقایسه رشد شرکتکنندگان در این

مطالعه در نظر گرفته شد ،نشان داد که کودکانی که رژیم
گیاهخــواری را دنبال میکنند ،دارای ســطوح تغذیهای
یکسان با کودکان غیر گیاهخوار هستند.
با این حال این مطالعه خاطرنشــان کــرد که بچههای
گیاهخوار در مقایسه با مصرفکنندگان گوشت در سنین
یکسان ،در معرض خطر دو برابری مواجهه با کمبود وزن

زاموفیلیا ؛ گیاهی سخت جان که بهراحتی نابود نمیشود
زاموفیلیا گیاه بســیار زیبایی با برگهای سبز
چرم مانند اســت .گیاه زاموفیلیا به دلیل اینکه
مقاومت باالیی دارد و نگهداری از آن آسان است،
طرفداران بسیاری بین آپارتماننشینها دارد.

ایــن روزها نگهداری از گل و گیاه در آپارتمانها
و دکوراسیون بسیار طرفدار پیدا کرده است .از این
رو عالقهمندان در عین اینکه زیبایی و سرســبزی
گل و گیاه برایشان اهمیت دارد ،ترجیح میدهند از
گلهایی در خانه نگهداری کنند تا بتوانند خودشان
را با نور کم وفق دهند.
یکی از این گیاهان مقاوم و زیبا زاموفیلیا اســت.
برگهای سبز این گیاه و سازگار بودنش با محیط
آپارتمان و نور کم سبب شده در دکوراسیون خانهها
اســتفاده شود تا هم فضا را زیبا و هم حس و حال
خوبی در ذهن ایجاد کنــد .البته این گیاه نیز مانند
بســیاری از گیاهان آپارتمانی نباید در معرض نور
مستقیم خورشید قرار بگیرد ،زیرا نور بیش از اندازه
باعث سوختگی برگهای آن میشود.
زاموفیلیا را باید از دســترس و تماس کودکان دور
نگه دارید ،زیرا تمامی قســمتهای این گیاه سمی
اســت ،اما فقط بر اثر بلعیده شدن خطرناک است.
اما با لمس کردن این گیاه آپارتمانی هیچ مشــکلی
ایجاد نخواهد کرد .اگر دلتان میخواهد که گیاهتان
زود رشد کند ،زاموفیلیا گزینه مناسبی است .این گیاه
میتواند تا حدود یک متر هم رشــد کند .از طرفی
بهراحتی نابود نمیشود .بنابراین اگر در نگهداری گل

و گیاه تجربه کافی ندارید برای شــما بهترین گزینه زامفولیا است که برگهای چرم ،براق و سبز دارد.
اســت .فقط مراقب باشید که زاموفولیا را در دمای
آبیاری
پایین و ســرد نگهداری نکنید .همچنین زاموفیلیا زاموفیلیا میتواند آب را به مدت طوالنی در خود
قدرت تصفیه کنندگی هوا را هم دارند و هوای داخل ذخیره کند .بنابراین نیــاز به آبیاری چندانی ندارد.
خانه را پاک کند.
بهترین زمان برای آبیاری نیز وقتی اســت که خاک
آن خشک شده باشد .همچنین رطوبت محیط برای
انواع زاموفیلیا
رشــد زاموفیلیا کافی است .شما میتوانید هر چند
زاموفیلیا دارای سه نوع بلک ،ابلق و سبز است.
زاموفیلیا بلک برگهای بنفش تیره اســت که رو وقت یکبار برگهای آن را غبار پاشی کنید.
به ســیاهی میرود .این نوع زاموفیلیا بسیار زیبا و علت زرد شــدن برگهای زاموفیلیــا نیز آبیاری
کمیاب است ،ب ه همین دلیل قیمت خرید باالیی به نادرست آن است .اگر بیش از حد به گیاه خود آب
بدهید ،پس از مدتی برگ گیاه زرد میشــود .بهتر
خود اختصاص داده است.
زاموفیلیــا ابلق برگهای دورنگ طالیی ســبز یا است در تابستان هفتهای یک بار و در زمستان هر
سفید سبز را دارد .زاموفیلیا سبز نیز رایجترین گونه دو هفته یکبار آبیاری را انجام دهید.

بســیاری از والدین اطالع ندارند که چگونه باید
بیاحترامی کودکشــان را متوقــف کنند 7 ،روش
بسیار مناسب برای متوقف کردن رفتار نادرست و
بیاحترامی کودک وجود دارد.

خاک و کوددهی

خاک زاموفیلیا باید سبک باشد تا آب را به راحتی
از خود عبور دهد .از آنجایی که این گیاه بســیار
مقاوم اســت چندان به کوددهی نیاز ندارد .اما اگر
میخواهید این کار را انجام دهید در بهار و تابستان
باشد.
روش تکثیر و قلمه زدن زاموفیلیا

یکی از روشهای تکثیــر زاموفیلیا ،قلمه زدن در
آب اســت .ابتدا با یک چاقو چند برگ را به همراه
ساقه از گیاه جدا کنید و سپس درون آب قرار دهید.
حدود  ۶ماه طول میکشد تا گیاه ریشه بزند .وقتی
گیاه ریشــه زد و طول آن به  ۷سانتیمتر رسید ،در
گلدان بکارید.

حد عصبانی اســت و بد رفتاری می کند.برای بچه های
کوچک ،می تواند دالیل های کوچکی مثل خســتگی یا
گرســنگی وجود داشته باشــد و برای کودکانی که کمی
بزرگ تر هستند ،استرس و فشار وجود دارد.
بله ،ثابت شــده است که کودکان نیز استرس دارند و به
همین دلیل است که باید بنشینید و سعی کنید دلیل رفتار
فرزندتان را درک کنید و روشی که آن ها نسبت به مسائل
واکنش نشان می دهند  ،ریشه در چیزی دارد که در ذهن
آن ها جریان دارد.

ما اغلب می شنویم که کودکان این نسل بسیار کله شق
و همچنین نســبت ًا عصبی هستند .با این حال  ،وقتی شما
ادعا می کنید زمانی که این سنی بودیده اید تفاوت داشتید،
از خود بپرسید که آیا پدر و مادرتان همانند شما بودند یا
خیر .در این بخش از رازهای تربیت فرزند در موضوعاتی
را جمع آوری کرده ایم که والدین امروزی اغلب با آن ها  .3انتظارات خود را با آن ها بررسی کنید:
روبرو می شــوند و روش های زیادی را برای آموزش زمانی که کودکان عصبانیت خود را به نمایش می گذارند،
نحوه رفتار بهتر به کودکان ارائه می کنند.
نشان دادن عشق و یا نوازش کردن آن ها آخرین چیزی
 .1آرام باشید و بیش از حد واکنش نشان ندهید  :است که در ذهن شما وجود دارد اما اگر این همان چیزی
در زندگی شلوغ و پر استرس امروز ،ممکن است زمانی باشــد که کودک در آن لحظه به آن نیاز دارد چه ؟ گاهی
که کودکان بی ادبانه رفتار می کنند ،خونسردی خود را از اوقات مهم است که بنشینید و با کودکان خود در مورد این
دست بدهید با این حال ،عاقالنه نیست که عصبانیت تان را که چرا رفتار آن ها اشتباه است ،بحث کنید.
بر روی کودکان چون کنترل آن ها را بر عهده دارید ،خالی کودکان به اندازه کافی بزرگ نیستند که بین آنچه درست و
کنید .این کودک به طور واضح عصبانی یا ناراحت است و غلط است تمایز قایل شوند و گاهی اوقات آن ها ممکن
به همین دلیل رفتار بدی دارد اما چه چیزی را می خواهید اســت فکر کنند این نوعی رفتار طبیعی و نرمال است و
با نمایش عصبانیت خود نشان دهید؟ شاید این تفاوت بین بنابراین ،این مسئولیت والدین است که در مورد آنچه که از
خودتان و کودکانتان را کاهش دهد.
فرزندانشان انتظار دارند ،بحث و تبادل نظر کنند و توضیح
یــک قدم به عقب بردارید و تا  10بشــمارید و به جای دهید که چرا اشتباه است  -فقط یک نشانه مثبت یا خیر
واکنش بیش از حد و فریاد زدن با کودکتان صحبت کنید را نشان ندهید.
و حتی اگر الزم بود  ،اتاق تان را ترک کنید که این کار هر  .4محدودیــت هــا را تنظیــم کنیــد و در مورد
دو شما را آرام خواهد کرد.
پیامدهایش به آن ها هشدار دهید :
 .2خودتان را جای آن ها بگذارید :
اغلــب دلیل نــا فرمانی کودکان این اســت که آن ها
به طور حتم دلیلی وجود دارد که کودک شــما بیش از محدودیتهای خود را نمی داننــد ،آن ها نمی دانند که

حمام بردن نوزاد دلبند اتفاقی بسیار لذتبخش
و البته کمی دلهرهآور است؛ مخصوصا برای تازه-
والدی که قصد دارد این کار را به تنهایی انجام دهد.

در برخی از خانوادهها ،حمام کردن یک برنامه روتین
شبانه قبل از خواب است .اما از نظر بهداشتی ،تا زمانی
که نوزاد شــما چهاردست و پا نشــده و با بازیهای
اکتشافی خود دچار به هم ریختگی نیست ،حمام کردن
چند بار در هفته ضرورتی ندارد.کافی است صورت او
را مرتب بشویید ،هر جایی را که چینهای پوستی وجود
دارد ،تمیز کنید (مخصوصا در مورد نوزادان تپل) و بعد
از هر بار تعویض پوشک ،ناحیه خصوصی او را کامال
تمیز کنید.
کجا کودک خود را حمام کنیم؟

اســتفاده از یک محفظه ســینکمانند یــا یک وان
پالســتیکی کوچک بهخصوص مدلهای مخصوص
کودک منطقی اســت .یک وان حمام اســتانداردی که
بزرگساالن استفاده میکنند گزینه مناسبی نیست ،چون
مجبور میشوید که زانو بزنید یا به طرز نامناسبی روی
کودک خود خم شــوید و کنترل کمتری روی حرکات
نوزاد دلبندتان خواهید داشت.
چگونه نوزادمان را حمام ببریم؟

در اینجا نحوه انجام این کار و آنچه برای آسان کردن
حمام کردن نوزاد نیاز دارید آورده شده است:
 .۱همه لوازم حمام مورد نیاز را کنار دســت خود قرار
دهید؛ صابون مخصوص نوزاد ،یک دستمال نخی تمیز
و یک پارچه تمیز و بزرگتر که مخصوص دلبند هستند،
یک حوله ،یک پوشــک تمیز و لباسهایی را که قرار
است نوزاد شما بپوشد ،بیاورید .اطمینان حاصل کنید
که اتاق گرمای مطبوعی دارد و کودک شــما سردش

چگونه رشد موهای خود را افزایش دهیم؟

چند نکته عالی برای رشد مو را برای شما آماده کردهایم برای موهای شما مفید است.

تا بتوانید موهایی که همیشه آرزویش را داشتید ،داشته
باشید.

مو نقش مهمی در زیبایی و جذابیت شما دارد ،به همین دلیل
اســت که بیشتر خانمها دوست دارند موهای بلند ،درخشان
و زیبایی داشــته باشند .اگر از کم مویی و رشد بد موهایتان
ناراضی هستید ،پیشنهاد میکنیم از روشهای طبیعی که در
ادامه برای رشــد سریع مو بیان کردهایم ،بهره گیرید و نتیجه
آن را ببینید.
پوست سر خود را ماساژ دهید

ماساژ منظم پوست ســر نه تنها شما را آرام میکند ،بلکه
به بهبود گردش خون و تقویت مو از ریشــه کمک میکند.
ماساژ پوست سر نیز یک راه ایده آل برای مقابله با استرس
و جلوگیری از ریزش مو اســت .هفتهای یکی دو بار قبل از
خواب پوست ســرتان را ماساژ دهید.روغن نارگیل بهترین
راه است .اما میتوانید هنگام ماساژ از ماسکها یا سرمهای
مرطوبکننده مو برای تغذیه ویتامینها به مو و پوست سرتان
استفاده کنید.
یک رژیم غذایی متعادل را حفظ کنید

هیچ چیز بدون غذا رشد نمیکند .گیاهان به نور خورشید
نیاز دارند و موهای شــما به مواد مغذی نیاز دارند تا رشــد
کنند .مواد غذایی مانند اســفناج ،زرده تخــم مرغ ،موز و
کشمش سرشار از پروتئین و ویتامین هستند که باعث رشد
مو میشــوند .همچنین ایده خوبی است که از مصرف زیاد
سدیم ،نوشیدنیهای گازدار و شکر که مانع رشد مو هستند،
خودداری کنید.
هر چیزی که سرشار از ویتامین  ،A، Cآهن و امگا  ۳باشد

به درستی شامپو بزنید

کثیفی و نور خورشید میتواند فولیکولهای مو را خسته و
شکننده کند؛ بنابراین مهم است که موهای خود را با آب ولرم
و خنک بشویید .آبکشی بیش از حد میتواند برای رشد مو
مضر باشد.مواد شیمیایی موجود در شامپوهای فروشگاهی
اغلب برخالف هدفشان عمل میکنند .سعی کنید شامپوهای
بدون سولفات و ارگانیک را برای استفاده منظم انتخاب کنید.
یا حتی میتوانید شامپوی خود را در خانه درست کنید.
از ژل آلوئه ورا استفاده کنید

آلوئه ورا بهترین مرطوب کننده ،پاک کننده ،ترمیم کننده و
تقویت کننده فولیکولهای مو است .آلوئه ورا حاوی ویتامین
 A، B، B۱۲و  Cو اسید فولیک است که همگی به بازسازی
سلولی و رشد سلولی موهایتان کمک میکند.
اگر به ژل آلوئه ورا تازه دسترسی ندارید ،از یک محصول با
کیفیت استفاده کنید.
از ماسک تخم مرغ استفاده کنید

ممکن است بوی آن را دوست داشته باشید یا نداشته باشید،
اما استفاده از زرده تخم مرغ سادهترین راه برای تقویت رشد
موهایتان است .تخم مرغ منبعی از ویتامینها است و به عنوان
منبع آهن ،ســدیم و لکتین که برای رشد مو ضروری هستند
عمل میکند .آنهــا موهایتان را مرطوب میکنند و در عین
حال از آســیب جلوگیری میکنند .زرده تخم مرغ با تنظیم
چربی پوســت سر به ترمیم موهای شــکننده و کدر کمک
میکند.با مخلوط کردن زرده تخم مرغ با دارچین و عســل،
میتوانید بوی آن را از بین ببرید .این میتواند به عنوان یک
ماسک موی ساده عمل کند.

که شهامت باور داشتن در خود را برایشان القا خواهد کرد.

 .6تقاضای احترام برای متوقف کردن بی احترامی
کودک:

راهکار عالی
برای حل
مشکل
بی احترامی
کودک
کجا توقف کنند و دیگر به کارشــان ادامه ندهند .کودک
خود را آنقدر لوس نکنید که تفاوت بین رفتار درســت
و غلط را نفهمــد و برخی از قوانین را وارد بازی کنید و
حتما به آن ها پایبند باشــید و هم چنین مهم است که نه
تنها به آن ها پاداش کار خوب داده شــود بلکه آن ها را
از عواقب رفتار بد آگاه ســازد و بسیار مهم است که این
پیامدها را دنبال کنید.

 .5رفتار خوب خودتان را حفظ کنید :

مجازات همیشــه کار نمی کند ،به خصوص وقتی که به
شکل فیزیکی است و کتک زدن آن ها را فراموش کنید

تمام زیر و بمهای حمام بردن نوزاد

نمیشود.
این تجربیات یک مادر حرفهای است که  ۴کودک را از
آب و گل درآورده است:
 .۲وان کودک را با حدود  ۸سانتیمتر آب پر کنید .دمای
آب طوری باشــد که داخل مچ شــما احساس گرمی
کند اما داغ نباشــد .حدود  ۳۲درجه سانتیگراد یا چند
درجه گرمتر خوب است .۳.نوزاد خود را به محل حمام
بیاورید و لباس او را به طور کامل درآورید.
 .۴ابتــدا پاهای دلبند را به وان وارد کنید و از دســت
دیگر برای حمایت از گردن و ســر او استفاده کنید .در
طول حمام مرتب کاســههایی از آب حمام را روی او
بریزید تا سردش نشود .۵.از یک صابون مالیم به مقدار
کم اســتفاده کنید( .مراقب خشک نشدن پوست کودک
باشــید) بهترین انتخاب صابونهای مخصوص نوزاد
اســت .او را با دست یا دســتمال از باال به پایین و از
ســمت جلو و عقب بشویید .با شستن پوست سر او با
یک پارچه مرطوب و صابونی شروع کنید .صابون را از
پارچه بشــویید و با آن چشمها و صورت او به آرامی
شستشو دهید .اگر مخاط خشک شده در گوشه سوراخ
بینی یا چشم کودک شما جمع شده است ،قبل از اینکه
آن را پاک کنید ،آن ناحیه را چند بار با قسمت کوچکی
از پارچه مرطوب تمیز کنید تا نرم شود .در مورد اندام
خصوصی کودک ،شستن معمولی تنها چیزی است که
الزم است .۶.کودک خود را کامال با کاسههایی از آب
تمیز بشویید و او را با یک پارچه تمیز پاک کنید.
 .۷حــاال دلبند را در یک حوله کالهدار بپیچید و او را
خشــک کنید .اگر پوست او خشک است ،یا اگر کمی
پوسته دارد ،میتوانید بعد از حمام از یک لوسیون مالیم
استفاده کنید.

هستند.بنابراین به والدین توصیه میشود برای نظارت بر
رشد و اطمینان از یک برنامه غذایی خوب برای کودکانی
که کمبودوزن دارند و با رژیم گیاهخواری زندگی میکنند،
با کارشناسان مشورت کنند.
دکتــر مگوایر میگوید :رژیم غذایــی گیاهی با احتمال
باالتــری برای کمبود وزن همراه اســت کــه بر نیاز به

برنامهریزی دقیق رژیم غذایــی برای کودکان در هنگام
درنظر گرفتن رژیمهای گیاهی برای آنان تاکید میکند.
برخالف رژیم گوشتخواری که عمدت ًا از گوشت ماهی،
مرغ و گاو استفاده میکند ،رژیمهای گیاهخواری میتوانند
انواع مختلفی داشته باشند .به عنوان مثال ،برخی از میوهها
و سبزیجات مانند قارچ ،نارگیل و تمشک سرشار از آهن
هســتند .مواد غذایی مانند غالت ،شیر و اسفناج منابع
خوبی از ویتامین  Dو پروتئین هستند .در حالی که رژیمی
که عمدت ًا شامل جو ،موز ،برنج و گندم باشد ،کربوهیدرات
باالیی دارد.
بر اســاس این مطالعه ،کمبود وزن میتواند نشانهای از
سوء تغذیه باشد و میتواند نشان دهد که رژیم غذایی فرد
برای حمایت از رشد مناسب کافی نیست .جزئیات خاصی
در مورد دریافــت یا کیفیت رژیم غذایی و فعالیت بدنی
که میتوانند بر رشــد و تغذیه تأثیر بگذارند ،در دسترس
نویسندگان نبود.
به گفته محققان ،مطالعات دارای دورههای طوالنیتری از
پیگیری و کسب اطالعات در مورد انگیزههای گیاهخواری
مانند وضعیت اجتماعی-اقتصادی نیز برای درک ارتباط
بین رشــد کودکان و گیاهخواری مفید خواهد بود .دکتر
مگوایر میگوید :این یافتهها نیاز به برنامهریزی دقیق رژیم
غذایی برای کودکان دچار کمبود وزن را هنگام بررسی و
اتخاذ رژیمهای گیاهخواری برجسته میکند.

طرح  :بیتا هوشنگی

همیشه گفته می شود که نمی توانید فردی را وادار کنید
تا به شــما احترام بگذارد زیرا این احساسی است که به
طور طبیعی حاصل می شود .با این حال کودکان موردی
متفاوت هســتند و شما نباید همیشه به این سو و آن سو
بروید و بگویید  »:من پدرت هستم ،پس باید به من احترام
بگذاری ».در عین حال مهم اســت که موقعیت شــما را
به عنوان والد بشناسند و در محدوده خود بمانند.
زمانی که ایــن کار را انجام می دهید ،در هنگام تنظیم
قوانین ،در رویکرد خود مودب باشــید .اگر یک قانون
شکسته شود ،یک مجازات و یک پاداش برای اعمال خوب
باید داده شــود و با پیــروی از آنچه که به طور مداوم گفته
بودید ،اعتماد کودکان خود را به دست خواهید آورد و آن ها
شما را به عنوان یک فرد حقیقی خواهند دید.

و شروع به تمرکز بر روی نحوه درک اهمیت رفتار خوب
آن ها کنید .زمانی که برای اولین بار دچار تردید می شوند،
به آن اشاره کنید .رفتار خوب چیزی نیست که بچه های
ما را وادار به نشستن کند و یک حرف را برای ما دیکته
کند ،بلکه رفتار خوب به آن ها یاد می دهد که چگونه در
مواقع مختلف مناسب رفتار کنند.
به آن ها در مورد پیوند خانوادگی بیاموزید ،داستانهایی
را در مورد اشخاص بزرگ تعریف کنید و از همه مهمتر،
هر زمان که رفتار خوبی داشــتند بــه آن ها بگویید و
همچنین می توانید به آن ها مسئولیت های کوچکی بدهید

 .7یک الگو برای آن ها باشید:

آنچه را که موعظه می کنید خود نیز تمرین کنید و به خاطر
داشته باشید که کودکانتان همیشه مراقب شما هستند پس
اگر مــی خواهید آن ها کار خوب را انجام دهند ،ابتدا از
شر کارهای بد خودتان خالص شوید و اگر می خواهید
آن ها بیشتر تعاملی باشند تا برای صفحه تلویزیون زمان
بگذارند ،خودتان نیز این گونه باشید.
مودب باشــید ،صبر داشته باشید و مراقب کودکان خود
باشــید و آن نــوع رفتاری را به آن ها نشــان دهید که
میخواهید در آن ها ببینید و سرمشــق آن ها باشید که
همیشه دوست دارند مثل شما باشند.
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حوادث
در امتداد تاریکی

دختری در دنیای هزار چهره!
آن قدر در فراز و نشیب های زندگی سختی کشیده ام و در بیراهه خالف قرار گرفته ام که
دیگر تاب و تحمل این شرایط وحشتناک را ندارم با وجود این اکنون دخترم نیز در مسیری
قرار گرفته است که ...

زن جوان با بیان این که دختر  13ساله ام پس از شکست عشقی در فضای مجازی به مصرف شیشه
روی آورده است ،درباره قصه تاسف بار زندگی اش به کارشناس اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی
مشــهد توضیح داد :از روزی که به این دنیای هزار چهره آمده ام به مواد مخدر اعتیاد داشتم چرا که
پدر و مادرم معتاد بودند و من هم پای بساط مواد مخدر رشد کردم .پدرم راننده خودروهای سنگین
بود و به توصیه دوستانش برای آن که هنگام رانندگی در مسافت های طوالنی به خواب نرود مصرف
مواد مخدر را آغاز کرده بود و از سوی دیگر نیز مواد مخدر را با کامیون به شهرهای دیگر انتقال می
داد و مادرم نیز که زنی معتاد بود با پدرم همکاری داشت .چند ماه بیشتر از تولد من نمی گذشت که
پدر و مادرم هنگام حمل محموله سنگین مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شدند در این میان مادرم
که نقش زیادی در قاچاق مواد مخدر نداشت مدتی بعد در حالی از زندان آزاد شد که تصمیم گرفته
بود دیگر به سمت مواد مخدر نرود ولی پدرم به حبس ابد محکوم شد و در زندان باقی ماند .با وجود
این مادرم خیلی زود مهم ترین تصمیم زندگی اش را فراموش کرد و برای تامین هزینه های زندگی
به خرده فروشی مواد مخدر روی آورد و دوباره معتاد شد .من هم که  9سال بیشتر نداشتم درس و
مدرســه را رها کردم و به پیشنهاد مادرم شاگرد خیاطی شدم تا این حرفه را بیاموزم و کمک خرج
مادرم بشوم .خالصه  13ساله بودم که با پسر یکی از بستگان دور مادرم ازدواج کردم «شاهرخ» که
 15سال از من بزرگ تر بود در یک کارخانه تولید تنقالت کار می کرد .نامزدم جوانی مهربان و موقر
بود و خانواده خوبی نیز داشت هنوز یک سال از زندگی مشترکمان نگذشته بود که دخترم «نیوشا»
به دنیا آمد و همسرم در بیمارستان متوجه اعتیاد من شد با این آبروریزی چاره ای جز بیان حقیقت را
نداشتم چرا که در این مدت نیز برای استعمال مواد مخدر به ترفندهای گوناگونی متوسل می شدم .در
این شرایط خانواده همسرم برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر مرا از بیمارستان به مرکز ترک اعتیاد
انتقال دادند و شرط گذاشتند که اگر دوست دارم دخترم را ببینم باید اعتیادم را ترک کنم و پاک به خانه
بازگردم من هم به خاطر دخترم مواد مخدر را کنار گذاشتم و به زندگی مشترکم ادامه دادم اما طولی
نکشید که یک حادثه دیگر زندگی ام را درهم کوبید.یک روز که شاهرخ در کارخانه مشغول کار بود
ناگهان دستش الی دستگاه برش قرار گرفت و از مچ قطع شد همکارانش او را به بیمارستان بردند اما
فایده ای نداشت و پزشکان نتوانستند دست اورا پیوند کنند .همسرم به همین خاطر از داروهای مرفین
دار استفاده می کرد تا دردهایش کاهش یابد .در همین روزها او با پیشنهاد دوستان و اطرافیانش به
مواد مخدر روی آورد و من هم که منتظر چنین فرصتی بودم دوباره معتاد شــدم و به ناچار به جای
همسرم در همان کارخانه به سر کار رفتم ولی یک روز وقتی از کارخانه به منزل بازگشتم پیکر همسرم
را دیدم که بی جان کف اتاق افتاده بود ،پزشکان علت مرگ او را مصرف زیاد مواد مخدر تشخیص
دادند که به قول معروف سنکوپ کرده بود .همسرم از این دنیا رفت و مرا با کلی بدهی به این و آن تنها
گذاشت .خانواده همسرم قصد داشتند به طور قانونی دخترم را از من بگیرند ولی من شبانه از خانه
فرار کردم و در خانه های دوست و آشنا سرگردان بودم به ناچار و به صورت پنهانی به خانه مادرم
رفتم تا با دختری  7ساله در کوچه و خیابان رها نشوم با آن که خواهرم معتاد بود و برادر و مادرم نیز
مواد می فروختند ولی من روزها به کارخانه می رفتم و شــب ها خیاطی می کردم تا بتوانم زندگی
مستقلی تشکیل بدهم .وقتی پول خرید یک خانه را تهیه کردم همه آن مبلغ را به برادر شوهرم دادم
تا خانه ای برایم خریداری کند اما چند روز گذشــت و خبری از برادرشوهرم نشد .خانواده اش نیز
با نگرانی در جســت وجوی او بودند تا این که از پلیس آگاهی تماس گرفتند و مشخص شد برادر
شوهرم کنار جاده به قتل رسیده و لوازم داخل خودرواش نیز به سرقت رفته است .این گونه بود که
پول های من هم به باد رفت و من از شدت افسردگی ودر یک تصمیم احمقانه به فکر خودکشی افتادم
ولی دخترم مرا به بیمارستان رساند و زنده ماندم .زندگی پر فراز و نشیب من ادامه داشت تا این که با
شیوع کرونا مجبور شدم برای کالس های آنالین دخترم گوشی تلفن هوشمند بخرم تا ادامه تحصیل
بدهد ولی آرام آرام به رفتارهای نیوشا مشکوک شدم و با بررسی پیامک هایش فهمیدم که با پسری
در فضای مجازی ارتباط دارد و مخفیانه به دیدارش می رود .یک روز پنهانی دخترم را تعقیب کردم و
با شناسایی محل سکونت «کامران» به تحقیق درباره او و خانواده اش پرداختم .آن جا بود که متوجه
شدم کامران جوانی معتاد و چاقوکش است که از مردم زورگیری می کند .بعد از این ماجرا هرچه تالش
کردم دخترم را از این ارتباط بازدارم موفق نشدم به ناچار اصرار کردم کامران به خواستگاری اش بیاید
اما او وقتی موضوع خواستگاری را جدی دید نیوشا را برای همیشه رها کرد و دیگر تماسی نگرفت
در شرایطی که دخترم دچار شکست عاطفی شده بود تازه فهمیدم در کنار برادرم به مصرف مواد مخدر
صنعتی (شیشه) روی آورده است و ...

آزادی  ۱۶نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در هرمزگان

ســرویس حوادث  //رئیس کل دادگستری هرمزگان
از آزادی  ۱۶نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در جریان
برگزاری بیستمین جشــن گلریزان این استان در ماه
مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان
اعالم کرد :در جریان برگزاری بیستمین جشن گلریزان این
استان در ماه مبارک رمضان امسال ،خیرین نیک اندیش با
تعهد مبلغی بالغ بر  ۲۱میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون
ریال ،زمینه آزادی  ۱۶نفر از زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم
ساختند.مجتبی قهرمانی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع
حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها به عنوان یکی
از اولویت های پانــزده گانه مورد تأکید رئیس قوه قضاییه
در ابتدای ســال  ۱۴۰۱تصریح کرد :خوشبختانه در نتیجه
تأکیدات ریاســت محترم قوه قضاییه ،یک نهضت عمومی
در همه ارکان دســتگاه قضایی ایجاد شده و بر این اساس،
دادگستری استان هرمزگان نیز با ورود جدی به این موضوع،
برنامههای مدونی را به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها

و آزادی زندانیان جرایم غیر عمد ،پیش بینی و عملیاتی نموده
است.وی همچنین با بیان این مطلب که فعالیت های ارزشمند
ستاد دیه فرصتی مغتنم به منظور جلب مشارکت خیرین و
کمک به زندانیان نیازمند را فراهم ســاخته اســت ،خاطر
نشان کرد :خوشبختانه مردم مؤمن و متدین استان هرمزگان
همواره در جهت آزادی زندانیان جرایم غیر عمد پیش قدم
بوده اند و هر ساله و در مناسبت های مختلف زمینه آزادی
تعداد قابل توجهی از این زندانیان و بازگشت آنها به آغوش
خانواده هایشان را فراهم می سازند.این مقام قضایی اظهار
داشت :ستاد دیه اســتان هرمزگان از سال  ۱۳۸۱کار خود
را آغاز نموده و در این مدت موفق شــده اســت ،سه هزار
و ۴۸۳زندانی با بدهی بالغ بر پنج هزار و  ۴۸۰میلیارد ریال
را از زندان های استان آزاد و به آغوش گرم خانواده هایشان
برگرداند.رئیس هیأت امنای ســتاد دیه اســتان هرمزگان
همچنین با اشاره به اینکه در سال  ۱۴۰۰نیز به همت خیرین
و ستاد دیه اســتان ۱۸۵ ،نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در
این استان آزاد شدند ،خاطرنشان کرد :خیران میتوانند برای

جهان
صنعاء اعالم کرد

ش بس یمن طی یک ماه
پنج هزار بار نقض آت 

مشــارکت در آزادی زندانیان نیازمند ،کمکهای خود را از
طریق واریز به شــماره حساب  ۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷بانک
ملی ،شــماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۶۷۰۶بانک ملی،
شماره حســاب  ۱۴۰۰۵۲۳۸۱۴۳بانک مسکن و شماره
کارت  ۶۲۸۰۲۳۱۳۴۵۴۸۲۷۴۸بانــک مســکن بــه
نام ســتاد دیه اســتان هرمــزگان و یا شــماره گیری کد
دستوری * ۷۸۰*۷۷۷۷۰۷۶#اهدا نمایند.

توقیف وسایل صید ترال در بندرعباس و قشم

س

کشف  ۳۰هزار لیتر وختقاچاق در پارسیان
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ مجتبی
قهرمانی رئیس کل دادگســتری اســتان
هرمزگان اظهار داشــت :مأموران انتظامی
در اجــرای دســتورات رئیــس حوزه
قضایی پارسیان به منظور مبارزه با قاچاق
فرآورده هــای نفتی ،با انجــام اقدامات
اطالعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال
محموله بزرگ ســوخت از طریق یکی از
محورهای مواصالتی این شهرستان مطلع
شدند و پیگیری موضوع را به صورت ویژه
در دستور کار خود قرار دادند.
وی افــزود :با هماهنگــی مقام قضایی،
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شیالت هرمزگان بر مقابله با صید غیر مجاز به ویژه ترال و پرساین غیر مجاز و با تالش پایگاه
حفاظت منابع آبزیان شهرستان بندرعباس و قشم صورت گرفت.وی با بیان اینکه این عملیات
گسترده طی دو روز و در منطقه دوستکو ،کانی(قشم) و بندرعباس انجام شد ،اظهار کرد :کلیه
سرویس حوادث  //سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان از توقیف  ۱۸توقیفات پس از تشکیل پرونده به کمیسیون تخلفات شیالت هرمزگان و یا برحسب نیاز به
عدد تخته ترال۸ ،دستگاه تور ترال و  ۱۸۰طاقه تور منوفالمنت در راستای مبارزه با صید دســتگاه قضا معرفی شده اند.به گزارش ایسنا ؛ سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت
غیر مجاز و خارج از فصل ماهی حلوا سفید خبر داد.
هرمزگان عنوان کرد :شماره تلفن ستاد یگان استان ۰۷۶۳۳۳۳۱۴۳۴آماده دریافت هر گونه
ســروان مهرداد رامش جان در این خصوص گفــت :این میزان توقیفات پیرو تاکید مدیر کل اخبار و اطالعات در راستای صید و صیادی و خدمات رفاهی به جامعه صیادی است.

سرویس حوادث  //رئیس کل دادگستری
هرمزگان از کشف  ۳۰هزار لیتر سوخت
قاچاق در شهرستان پارسیان خبر داد.

یکشنبه  18اردیبهشت 1401

اعالم دستگیری یک نفر در این خصوص،
خاطرنشــان کرد :دســتورات الزم برای
تحویل محموله سوخت مکشوفه به شرکت
پخش فرآورده های نفتی استان هرمزگان
مأموران انتظامی پس از اعزام به محل ،با از آن  ۳۰هــزار لیتر ســوخت قاچاق را صادر شده است.قهرمانی همچنین تصریح
متوقف کردن یک دستگاه تانکر در بازرسی کشــف و ضبط نمودند.این مقام قضایی با کرد :ارزش تقریبی محموله سوخت کشف
شده سه میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون

ریال اســت و در راستای اجرای ماده ۲۰
قانــون مبارزه با قاچــاق کاال با توجه به
ارزش سوخت مکشوفه ،تانکر توقیف شده
از قاچاقچیــان به نفع دولت ضبط خواهد
شد.رئیس کل دادگســتری هرمزگان در
پایان ،قاچاق را یکــی از مهمترین موانع
تولید و اشتغال دانست و خاطر نشان کرد:
دستگاه قضایی براساس احساس تکلیف و
در راستای عمل به وظایف قانونی به منظور
صیانت از منابع ملی و اقتصاد کشور ،با تمام
توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد
خواهد کرد.

صنعــاء اعــام کــرد ،ائتــاف ســعودی از زمــان برقراری
ش بس موقت تا کنون پنــج هزار بار آن را نقض کرده اســت.
آتــ 
«هانس گروندبرگ» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن ،در ۱۳
ش بس دو ماهه بین طرفهای درگیر در یمن
فروردین از آغاز آتــ 
خبر داد و خواســتار توقف تمامی عملیاتهای نظامی شد .قرار بود
بر اساس این آتشبس ،فرودگاه صنعاء بازگشایی شود اما نیروهای
متحد ائتالف ســعودی از برقراری پروازها جلوگیری میکنند.امروز
(پنجشــنبه) یک منبع نظامی به خبرگزاری «ســبأ» گفت ،ائتالف
سعودی-آمریکایی در این یک ماه از زمان برقراری آتشبس موقت،
پنج هــزار و  ۳۶۵بار آن را نقض کرده اســت.وی افزود ،این نقض
آتشبس شامل عملیات هجومی ،تالش برای نفوذ ،حمالت هوایی،
پرواز جنگنده ،آپاچی ،پروازهای جاسوســی ،حمالت موشــکی و
توپخانهای و نیز تیراندازی با سالحهای مختلف بوده است.منبع مذکور
ادامه داد ،ائتالف سعودی همچنان به دزدی دریایی و محاصره ،ممانعت
از ورود کشــتیهای حامل مشتقات نفتی و پرواز به فرودگاه صنعاء
جلوگیری میکند.نقض گسترده آتشبس موقت منجر به شهادت و
مجروح شدن تعدادی غیرنظامی و وارد شدن آسیب به مزارع و امالک
آنها شده است.تحلیلگران و منابع آگاه میگویند که عدم پایبندی کامل
ائتالف سعودی به تعهدات و تعلل سازمان ملل در حل مشکالت ابالغ
شده ،صنعاء را به این نتیجه رسانده که طرف مقابل در برقراری آتش
بس جدیت ندارد.

الحشد الشعبی حمله داعش
به استان دیاله عراق را دفع کرد

نیروهای الحشد الشعبی بامداد جمعه حمالت باقی مانده گروهک
تروریســتی داعش به استان دیاله در شرق عراق را دفع کردند .این
حمله در منطقه «االمام ویس» در اســتان دیاله دفع شــده است.از
ســوی دیگر این رســانه عراقی گزارش داد که نتایج اولیه حاصل
از یک حمله تروریســتی در منطقه «ذیابــه» در ناحیه «ابوصیدا»
در استان دیاله نیز سه کشــته برجای گذاشته است.از سوی دیگر
مقامات امنیتی عراق در کرکوک واقع در شمال این کشور از خنثی
سازی یک حمله تروریستی خبر دادند.سازمان الحشد الشعبی نیز
از کشته شدن دو عضو داعشی در شهر موصل در شمال عراق خبر
داد.نیروهای امنیتی عراق همواره برای اطمینان از عدم ظهور مجدد
داعش و عناصر فراری آن ،به جســتجو ،پاکسازی و تعقیب بقایای
داعش در سراسر کشور ادامه میدهند.عراق در دسامبر سال ،۲۰۱۷
پس از حدود ســه و نیم ســال درگیری با داعــش که حدود یک
سوم کشــور را اشغال کرده بود ،آزادسازی تمام سرزمینهای خود
از چنگال این گروه تروریستی را اعالم کرد.عناصر باقی ماندهای از
داعش هنوز در مناطقی از بغداد ،صالح الدین ،دیالی ،کرکوک ،نینوا،
االنبار فعالیت دارند.

کالهبرداری میلیاردی بنگاهداران الکچری
ســرویس حوادث  //چهار مرد شیاد که با
راهاندازی دفاتر الکچری مشــاور امالک در
شهرهای قم ،کرج ،آمل ،سمنان و شهرقدس
از مستأجران کالهبرداری کرده بودند بزودی
محاکمه خواهند شد.

دستورهای قضایی استان در مهدیشهر سمنان
دستگیر شدند اظهار داشــت :متهمان بیش از
۵۰سیم کارت متفاوت برای کالهبرداری استفاده
میکردند همچنین مدارک شناسایی مالباختگان
شامل کارت ملی ،کارت پایان خدمت ،پاسپورت
و دیگر مدارک هویتی را نیز دریافت میکردند
و با سوءاستفاده از مدارک ب ه دست آمده ،خود
را با هویــت جعلی معرفی
مینمودند و برای
ثبتنــام در
سا ما نه
ثبت

حجتاالسالم حسن غریب ،دادستان عمومی
و انقالب قم در تشــریح این خبر گفت :اعضای
این باند چهار نفره با راهاندازی بنگاههای امالک
مجهز و دارای امکانات کامل با ظاهری فریبنده
اقدام به جذب مشتری میکردند و سپس با نوشتن
قولنامه خرید یک واحد مسکونی ،برای پرداخت
پول معامله از فروشــنده ملک مهلت  ۱۰روزه
میگرفتند و طی ایــن  ۱۰روز ،ملک موردنظر
را در ســایت دیوار با قیمت مناســب و جذاب
برای اجاره آگهی مینمودنــد.در ادامه متهمان
خانه را بــه تعداد زیادی از افراد متقاضی اجاره
با قراردادهای جعلی اجاره داده و از آنها مبالغی
را برای پیشپرداخت دریافت میکردند اما پس
از آن متواری میشــدند که تاکنون شکایت ۳۰
مالباخته بــه ارزش تقریبی  ۳۰میلیارد ریال در
دادســرای قم وصول و رســیدگی شده است
که اغلب این افراد مســتأجر و از قشر متوسط
و ضعیف جامعــه بودهاند .وی با تأکید بر اینکه معامــات
متهمان با رصد حرفهای و فنی پلیس آگاهی و و امالک کشــور

و تنظیم قراردادهــای خرید و اجاره از مدارک
هویتی دیگران و مالباختگان قبلی خود استفاده
میکردند و هیچ ردی از خود بر جا نمیگذاشتند.
این کالهبرداران ســابقهدار با تأســیس بنگاه
امالک تقلبی ۱۰روزه در شــهرهای قم ،کرج،
آمل ،سمنان و شهرقدس کالهبرداری کردهاند.
همچنین در پرونده متهمان جرایمی نظیر جعل،
اســتفاده از ســند مجعول،
پولشویی و استفاده
از مــدارک
هو یتی

دیگران نیز
به چشم میخورد

و رسیدگی به پرونده آنها در شعبه  ۲۱دادیاری
دادسرای قم ادامه دارد .درادامه بررسیها مشخص
شد متهمان در شــهر گرگان نیز با ادعای واهی
ضالحسنه ،مبالغی را
جور کردن وام میلیاردی قر 
از افراد دریافت کرده بودند .دادستان قم درباره
پرهیز از اعتماد به افراد ناشــناس و آگهیهای
فریبنده مندرج در سایتهای نیازمندیها هشدار
داد و به منظور جلوگیری از گرفتار شــدن در
دام اینگونه افراد رعایت نکتههایی را در انعقاد
قراردادهای خرید و اجاره ملک ضروری عنوان
کرد و افزود :اشــخاص در مراجعه به بنگاههای
امالک از پروانه کســب معتبر ،سوابق و شهرت
آنها ،تحقیق و اطمینان کســب کنند .همچنین از
اکتفا کردن به قولنامههای دستی در معاملههای
ملکی بپرهیزند و کد رهگیــری دریافت کنند.
دادســتان قم بیان کرد :در هنــگام واریز مبالغ،
ضروری اســت وجه را به حســاب مالکی که
ســند به نام او است واریز کنند و در آگهیهای
خرید و فروش و اجاره ملک در فضای مجازی
از شناسایی هویت صاحب آگهی ،واقعی بودن
سند مالکیت و وجود واقعی ملک اطمینان کسب
کنند و هوشــیار باشــند که همواره قیمتهای
جذاب و فریبنده ،هشــدار و اخطــاری برای
مشتریان است.

مفقودی

کارت خودرو  ،سند کمپانی و سند خودرو  206مشکی با شماره انتظامی  84ایران  226ص  72بنام الیانا ناصری
مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد

بياديي طراوت و شادابي را با مصرف آزبيان هب روحمان هدهي دهيم

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در غرب هرمزگان

 6شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3874
خبری

عکاس کیشوند مدال طالی
جشنواره بینالمللی عکس آربال ترکیه را کسب کرد

تهوری عکاس کیشوند موفق
سرویس شهرستان  //سید حسین ّ
نالمللی عکس آربال
به دریافت مدال طال از دوازدهمین جشــنواره بی 
 ۲۰۲۲ترکیه شــد .جشنواره ســاالنه عکس آربال ترکیه که زیر نظر
فدراسیون بینالمللی هنر عکاسی  ،FIAPفدراسیون عکاسی ترکیه
و مجمع جهانی عکاســی برگزار شد ،برگزیدگان خود را معرفی کرد.
ش با موضوعات آزاد ،تاثیرات گرمایش زمین
این جشنواره در سه بخ 
و خالقیت با پاستا برگزار شد که در مجموع این سه بخش ،یک هزار
و  ۴۱۳عکاس از سراســر جهان با ارسال هفت هزار و  ۹۸۲تصویر
تهوری عکاس جزیره کیش
شرکت کردند.به گزارش ایرنا ؛سید حسین ّ
که در بخش آزاد این جشــنواره شرکت کرده بود موفق به کسب مدال
طالی فدراسیون بین المللی هنر عکاسی  FIAPو جایزه  ۶۰۰دالری
این جشنواره را از میان یک هزار  ۳۵۰عکاس شرکت کننده و بین پنج
هزار و  ۱۴۱اثر ارسال شده در بخش آزاد شد.تهوری مدرس عکاسی،
داور جشنواره های مختلف داخلی پیش از این هم در چندین جشنواره
داخلی و بین المللی خوش درخشیده است.

برقراری کشیک گشت و حفاظت
از اراضی در مناطق سرخون و قادهار

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان  //رئیس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان بندرعباس از گشت زنی نیروهای یگان حفاظت
این شهرستان و بررسی اراضی مناطق سرخون و قادهار از توابع بخش
مرکــزی خبرداد.به گزارش خبرنگار دریا؛روح اهلل وفاکیش گفت :به
منظور جلوگیری از تصرفات عدوانی و پیشگیری از تخریب اراضی
ملی و طبیعی و تشدید برخورد با متخلفان  ،گشت های حفاظت این
اداره به صورت شــبانه روزی می باشــند.رئیس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان بندرعباس گفت :نیروهای پاسگاه حفاظت این
اداره به صورت 24ساعته مشغول گشت زنی و مراقبت از اراضی ملی
و طبیعی هستند و با مشاهده هرگونه تخریب،تصرف و آتش سوزی
اراضی منابع طبیعی با تخریب کنندگان عرصه ها مطابق قانون برخورد
می کنند.وفاکیش افزود :پاسگاه حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری به
صورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه اخبار در مورد تخریب و
تصرف و آتش سوزی از طریق شماره تلفن1504می باشد.

عملیات پروژه کابل کشی فیبر نوری
در مسیر جمال احمد

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان  //در راستای ارائه خدمات
با کیفیت در بســتر فیبر نوری و با توجه به اهداف اصلی شــرکت
مخابرات در راســتای ایجاد بســتر تبادل پایدار  ،امن و پرسرعت
جهت مناطق روســتایی عملیات تامین و نصب تجهیزات و اجرای
حفاری فیبر نوری به متراژ  500متر  ،در مسیر جمال احمد از توابع
شهرستان بندرعباس با موفقیت انجام شد.به گزارش خبرنگار دریا ،
گفتنی است روستای جمال احمد با 423خانوار در بخش مرکزی
دهستان تازیان می باشد .

ســرویس شهرســتان  //ســازمان بنادر و
دریانوردی ،فرصت های سرمایه گذاری برای
سرمایه گذاران بخش خصوصی در بنادر غرب
هرمزگان را اعالم کرد.

ســازمان بنادر و دریانــوردی ،فرصت های
ســرمایه گذاری برای ســرمایه گذاران بخش
خصوصــی در بنادر غرب هرمــزگان را اعالم
کرد.براساس اعالم سازمان بنادر و دریانوردی،

این فرصت ها شــامل احــداث ترمینال کانتینر
یخچالی ،ساخت اسکله و رمپ ،مکانیزه کردن
پایانه مواد معدنی ،ســاخت آب شــیرین کن،
ســاخت جاده اختصاصی بندر ،ساخت اسکله
مارینا برای ورزش های آبی و خدمات رسانی
به شناورهای عبوری است.با توجه به اینکه بنادر
غرب هرمزگان نقش اصلی در ترانزیت خودرو

در کشــور دارد و تخلیه و بارگیری  ۹۰درصد
خودروهای سبک و ســنگین را بر عهده دارد
برای ارتقای خدمات بندری به صاحبان کاال ،این
سازمان آماده هر گونه همکاری با سرمایه گذاران
در ساخت پارکینگ طبقاتی در زمین یک هکتاری
با ظرفیت  ۲هزار دستگاه است.با توجه به نزدیکی
معادن به بنادر غرب هرمزگان و صادرات بیش از
 ۹۶۶هزار تن انواع مواد معدنی و ساختمانی در
سال  ،۱۴۰۰با اجرای طرح مکانیزه شدن پایانه
مواد معدنی و ایجاد بسترهای جدید امکان ارتقا
به بیش از یک میلیون تن در سال وجود دارد و
نالمللی
قاعدتا این امر زمینه حضور شرکتهای بی 
فعال در بخش صــادرات مواد معدنی و مصالح
ســاختمانی در بنادر غرب هرمزگان را تقویت

امام جمعه قشم :

سرویس شهرستان  //امام جمعه شهرستان قشم
گفت :مهمترین عامل عــدم موفقیت اقتصادی
کشــور وجود بانک های ربوی است که بر گرده
اقتصاد کشور سوارند و انضباط مالی کشور را بر
هم می زنند.

حجــت االســام غالمرضــا حاجبــی در
خطبه هــای نمازجمعه این هفته قشــم بیان کرد:
عمــده پول کشــور در یکجا و آن هــم بانک ها
جمع شــده و همین عامل موجبات سکته اقتصاد
کشــور را فراهم آورده همانطور که جمع شــدن
خون در یک نقطه ،باعث سکته قلبی می شود.وی
اظهار داشــت :دولت باید مسیر غلط بانک ها را با
قاطعیت عوض کند و این نظــام مالی و اقتصادی
می بایست اسالمی شود.خطیب جمعه قشم با اذعان به
ضعیف بودن شــاخص اقتصاد بیان داشت :دشمن
دنبال مایوس کردن مردم است و با بهانه هایی چون
ماکارونی و آرد می کوشد مردم را سرخورده کند؛
گرچه در این میان بدســلیقگی مسئولین نیز دور
از چشــم نبوده و نیســت.وی با بیان اینکه ایجاد
حس ضعف و ناامیدی بین مردم جفاســت ،افزود:
البته مســاله معیشت مهم است؛ اما پیشرفت کشور
باید با مولفــه های مختلفی چون توســعه علم،
اقتصاد و امنیت سنجیده شود تا بتوان معدل گیری
درست تری به دســت آورد.امام جمعه شهرستان
قشم وابستگی جمهوری اسالمی را اشتباهی بزرگ
برشــمرد و اضافه کرد :اقتصاد و سیاست شرطی
از اســاس غلط و وابسته شــدن خطرناک است و
جمهوری اســامی و دولت سیزدهم باید نقشه راه

ســرویس شهرســتان  //فرماندار
بندرلنگــه گفــت :محدودیتی برای
حمایت از حوزه پرورش آبزیان برای
توسعه و ورود سرمایهگذاران جدید
در این شهرســتان وجــود ندارد و
سرمایهگذاران این بخش مورد حمایت
مسئوالن قرار میگیرند.

فواد مــرادزاده رزمنجانی در آیین
بهرهبرداری از سایت پرورش ماهی در
قفس چیروئیــه افزود :پرورش ماهیان
دریایــی در قفس عــاوه بر کمک به
حفــظ ذخایر آبزیان ،بــه عنوان یکی
از فرصتهای مناســب سرمایهگذاری
در حوزه شــیالت شهرستان بندرلنگه
محسوب میشــود و برای حمایت از
شــرکت های دانش بنیان و استفاده از

دامداران رودان ضدعفونی آبشخورها را جدی بگیرند
سرویس شهرستان  //بدنبال بروز تلفات زیاد در حیات
وحش بشاگرد ،دامپزشــکی رودان در مجاورت منطقه
بشــاگرد از دامداران خواســته تا واکسیناسیون و نیز
ضدعفونی آبشخورهای دام را جدی بگیرند.

در ماههــای اخیر شــیوع بیماریهای دامی در حیات
وحش بشــاگرد و مناطق جنوبی اســتان کرمان ،سبب
مرگ دهها جاندار و همیــن طور ابتالی صدها دام دیگر

تخصصی بود که رایگان ارائه شد.وی بیان کرد :این گروه شامل
 ۱۴متخصص دندانپزشــک عمومی ،ارتودنسی دندانپزشکی،
ترمیمی دندانپزشکی ،متخصص زنان و ناباوری ،سونوگرافی،
کودکان ،کلیه و مجازی ادرای کودکان و پزشک عمومی است.
سرویس شهرستان  //مســئول گروههای جهادی پزشکی پزشکی رایگان ارائه کردند.
به گزارش ایسنا ؛ مسئول گروههای جهادی پزشکی استانداری
استانداری هرمزگان گفت :گروه جهادی سربازان امام زمان دکتر محمدرضا مهری در تشــریح این خبــر ،افزود :از این
هرمــزگان در پایان خاطرنشــان کرد :اعضای ایــن گروه از
تهران در روســتای باغ باال قشم به مدت  ۴روز  ۷۶۰خدمت شمار  ۴۸۰خدمت دندانپزشکی و  ۲۸۰ویزیت تخصصی و فوق
بیمارستان بقیه اهلل تهران از بیمارستانهای سپاه پاسداران هستند.

ارائه خدمت پزشکی گروه جهادی در قشم

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای

موجب کاهش برداشت از ذخایر طبیعی
فرماندار بندرلنگه خبر داد
آبزیان میشود و نقش موثری در حفظ
این ذخایر خواهد داشت.
وی ادامــه داد :مزرعه پرورش ماهی
در قفس چیروئیه کــه با همت بخش
وی یــادآور شــد :طرحــی مورد خصوصی آماده شــده با ظرفیت تولید
ظرفیت های این شرکت ها در توسعه
آبزی پروری اعالم آمادگی و حمایت بهرهبرداری قرار گرفت عالوه بر اشتغال  ۵۰۰تن در ســال در غرب بندرلنگه
جامعه صیــادی در زمینه آبزیپروری ،فعال شده که در مرحله اول با ظرفیت
می کنیم.
 ۲۵۰تن بــه بهره برداری رســید که
برای حــدود  ۱۵نفر اشــتغال ایجاد
می کند و برای آن افزونبر  ۱۵۰میلیارد
ریال سرمایه گذاری در بخش پشتیبانی
و تولید شده است.صنعت نوین و پرسود
پرورش ماهی در قفس چندسالی است
با رویکرد ایجــاد فرصت تنفس برای
دریا ،احیای زیســتگاهها و باز تولید
ذخایرآبزیان دریایی مطرح شده است.
به گزارش ایرنا؛ شهرســتان بندرلنگه
بــا  ۱۵۹هزار نفر جمعیــت در غرب
هرمزگان واقع شده و تا مرکز بندرعباس
 ۲۴۰کیلومتر فاصله دارد.

حمایت از سرمایهگذاران بخش آبزی پروری

اقتصاد و سیاست شرطی از اساس غلط است
اقتصادی خود را نگاه به ظرفیت های مردم ترسیم
کند.وی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار
داشت :جمهوری اسالمی تولد نظم جدید جهانی را
فریاد زد که اساس آن بر هم خوردن منافع آمریکا
در جهان است.خطیب جمعه قشم ،نظم نوین جهانی
را با جنگ اوکراین پرســرعت تر خواند و افزود:
آمریکا قدرت تعیین کنندگی خود را از دست داده و
قدرت های جدید شــرق و نوظهــور نیز در افول
آمریکا سهیم شده اند.
وی گفــت :هم اینک آمریــکا در حوزه اقتصاد
بدهکارتریــن و در بخــش در زیرمجموعه های
تکنولوژی و آموزشی توان این کشور از دست رفته
و این پیامی روشن به کشورهایی است که به آمریکا
و اسراییل وابستگی دارند.امام جمعه شهرستان قشم
در بخش دیگری از سخنان خود گفت :برای موفقیت
در ارتقای ســطح کمی و اقتصادی مردم باید دنبال
الگوهای استانی باشیم و منتظر دستور از مرکز نباشیم
تا زنجیره های اقتصادی به هم متصل شوند و با رفع
بیکاری و حمایت از دانش بنیان ها ،زمینه توسعه
استان و کشور فراهم شود.وی با اشاره به فرارسیدن
هفته هالل احمر بیان داشــت :جمعیت هالل احمر
دلبسته خدمت به مردم هستند و خود را در مواجهه با
خطر می بینند و فعالتر شدن گروه های جهادی هالل
احمر باید در دستور کار قرار گیرد.به گزارش فارس،
حجت االسالم حاجبی اظهار داشت :خانههای هالل
در شهرها و بخش های هالل احمر باید ایجاد شود
تــا بتوان با تمامی توان در مدیریت و جلوگیری از
بحران ها به بهترین نحو به مردم خدمت رسانی کرد.

می کند.مطالعات ساخت جاده اختصاصی بندر و
اخذ عــوارض  ۲۰ســاله در راســتای نقش
مســئولیت هــای اجتماعی ســازمان بنادر و
دریانــوردی و تعامل شــهر و بنــدر به منظور
ارتقاء کیفیت عبور و مرور وســایل نقلیه شهری
و افزایش ســطح خدمت دهی در دســتور کار
اســت.با توجه به تردد بیش از  ۱۳هزار فروند
شناور در ســال  ۹۸به بنادر غرب هرمزگان و
با در نظر گرفتن مجــاورت این بندر به کریدور
بینالمللیترددکشتیهایاقیانوسپیماوهمچنین
خدمــات رســانی بــه شــناورهای متــردد
بیــن ســکوهای نفتــی و گازی در محدوده
غــرب هرمزگان مــی توان ظرفیت مناســب
ســرمایه گذاری در این بخــش را فراهم کرد.

احداث اســکله مارینا برای ورزش های آبی و
منطقه گردشــگری برای توسعه زیرساختهای
گردشــگری و همچنیــن جذب گردشــگران
در زمینــه گردشــگری دریایــی از دیگــر
طرح های پیش رو در بنــادر غرب هرمزگان
است.گسترش گردشگری دریایی ،حمل و نقل
و راه اندازی اســکله تفریحی و گردشگری در
بنادر غرب هرمــزگان نه تنها به عنوان فرصتی
بــرای بهرهوری اقتصــادی ســواحل و ایجاد
شــغل در این منطقه دارای اهمیت و پتانسیل با
سابقه تاریخی اســت بلکه با جذب گردشگران
و تقویت گردشــگری دریایــی در بنادر غرب
هرمزگان می توان به رشــد و توسعه اقتصادی
دســت یافت.به گــزارش مهر ،بنــادر غرب

هرمزگان آماده هرگونه همکاری برای پیشــبرد
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی در زمینه
خدمات رســانی به ســرمایه گذاران است زیرا
افزایش ســرمایه گذاری در این بنادر ،افزایش
امکانات و زیر ساخت های بندری ،تولید سرمایه
و ایجاد اشــتغال بیشتر را برای شهرستان بدنبال
خواهد داشت.انجام الیروبی در بنادر شیو و خمیر
و همچنین ،تجهیز ،توسعه و ایجاد زیرساخت های
الزم در این بنادر ،زمینه ساز تحولی چشمگیر در
بحث رونق صادرات غیرنفتی و تجارت دریایی
با کشورهای منطقه خلیج فارس خواهد شد که
همین امر عالوه بر اشتغالزایی و توسعه اقتصادی
و اجتماعــی منطقه ،تاثیر قابل توجهی در بهبود
معیشت و زندگی مرزنشینان خواهد داشت.

نوبت دوم

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در نظر دارد عملیات خرید  ،بارگیری  ،حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن و
لوازم و اتصاالت مربوط به پروژه آبیاری و نوســازی و بازسازی شبکه آبیاری اراضی کشاورزی دشت مرکزی میناب
به مساحت  480هکتار را از طریق مناقصه عمومی به کارخانجات ،تولیدکنندگان و نمایندگی های مجاز دارای مجوز
و رتبه  Aاز دفتر توســعه ســامانه های نوین آبیاری معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی واگذار نماید  .لذا از
متقاضیان واجدالشرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شماره فراخوان  2001003757000006پس از درج آگهی
نوبت دوم به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند .
تضمین شــرکت در مناقصه مبلــغ  3.700.000.000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی واریزی به حســاب شــماره
( 4062042007685695شماره شبا  )IR530100004062042007685695نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز
سپرده سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان که برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد و
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
شناسه آگهی 1310976 :

شده اســت.به همین منظور و برای جلوگیری از سرایت
بیماریهای حیات وحش به دامهای اهلی از دو ماه پیش
واکسیناســیون دامهای اهلی در منطقه بشاگرد آغار شده
است.حاال حمیدرضا محبی رئیس اداره دامپزشکی رودان
میگوید :در سال گذشته  140هزار راس گوسفند و بز در
اجرای واکسیناسیون علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان
کوچک در شهرستان رودان مایه کوبی شدند.وی همچنین

از دامداران درخواســت کرد در جهت پیشگیری بر علیه
بیماری های دامی ،واکسیناسیون ،ضدعفونی آبشخور های
دام در دســتور کار قرار دهند و در صورت مشاهده عالئم
تب  -ترشحات بینی و چشم  -زخم های دهانی -تنفس
نامنظم  -اســهال و ســرفه مراتب را به اداره دامپزشکی
شهرستان رودان اطالع دهند.در روزهای اخیر نیز تصاویر
متعددی از تلف شــدن جانداران در حیات وحش منطقه
بشاگرد منتشر شــده که وضعیت نگران کنندهای است و
ضروری اســت تا محیط زیست فکری به حال جانداران
کند.

مدیر کل شیالت هرمزگان خبر داد

آغاز ذخیره سازی بچه ماهی در مزرعه پرورش ماهی در قفس
ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان  //مدیر کل
شــیالت هرمزگان از آغاز ذخیره سازی بچه ماهی
در مزرعــه پرورش ماهی در قفس صیاد هندرابی با
حمایت استاندار هرمزگان ،تالش بخش خصوصی و
پیگیری شیالت هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،مدیرکل شیالت هرمزگان با
اشــاره به حمایت های استاندار هرمزگان از فعالیت های
شــیالتی به عنوان پروژه توســعه ایی استان و همچنین

سازمان شیالت ایران برای توسعه پرورش ماهی در قفس
در استان هرمزگان گفت :مزرعه پرورش ماهی در قفس
به ظرفیت کل  ۵۰۰تن در ســال توسط صیاد هندروابی
در غــرب بندرلنگــه در فاز اول با ظرفیــت  ۲۵۰تن با
ذخیره ســازی بچه ماهی وارد تولید می شود .وی خاطر
نشان شــد :این مزرعه برای حدود  ۱۵نفر اشتغال ایجاد
می کند و تاکنون بالغ بر ۱۵میلیارد تومان سرمایه گذاری در
بخش پشتیبانی و تولید شده است.

همچنین وی اشاره نمود به زودی تعداد زیادی از مزارع
قفس در شهرستانهای سیریک و قشم توسط جامعه صیادی
ایجاد خواهد شد و این موضوع نشان دهنده اهمیت حفظ
ذخائر طبیعی دریا و آینده نگری صیادان برای حفظ معیشت
و اشتغال است .گفتنی است این مزرعه با مدیریت و مالکیت
حسن هندواربی از صیادان منطقه بندر لنگه (بندر چیروئیه)
با ظرفیت نهایی  ۵۰۰تن در سال در غرب بندرلنگه واقع
شده است.

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان
آگهی حصروراثت

احترام ًا مفروض مي دارد خواهان حامد حسن پور فرزند ابول با هويت کامل به اين شورا مراجعه نموده اشعار داشتند شادروان ابول حسن پور فرزند هاشم به
تاريخ  1400/12/8به رحمت ايزدي پيوست و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
-1زينت اکبري فرزند نوشاد متولد  1332/11/4به ش ش  212همسر مرحوم  -2 .عادل حسن پور فرزند ابول متولد  1370/1/9به ش ش  5150033588فرزند
مرحوم -3 .حامد حسن پور فرزند ابول متولد  1366/2/15به ش ش  84فرزند مرحوم  -4 .فريده حسن پور فرزند ابول متولد  1364/10/15به ش ش 39فرزند
قوه قضائیه
مرحوم -5 .اميد حسن پور فرزند ابول متولد  1361/5/15به ش ش  11فرزند مرحوم  -6 .وحيد حسن پور فرزند ابول متولد  1360/1/10به ش ش  5159640819دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
فرزند مرحوم .
 -7حميد حسن پور فرزند ابول متولد  1357/7/1به ش ش  385فرزند مرحوم  -8 .عبداله حسن پور فرزند ابول متولد  1354/4/10به ش ش  338فرزند مرحوم .
 -9حسين حسن پور فرزند ابول متولد  1350/6/1به ش ش  336فرزند مرحوم -10 .قاسم حسن پور فرزند ابول متولد  1352/6/5به ش ش  337فرزند مرحوم .
 -11سميه حسن پور فرزند ابول متولد  1362/11/22به ش ش  9فرزند مرحوم -12 .ريحانه حسن پور فرزند ابول متولد  1368/11/1به ش ش  2500143694فرزند مرحوم
 -13محمد حسن پور فرزند ابول متولد  1377/4/20به ش ش  5150180513فرزند مرحوم  .و ديگر وراثي ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

شوراي حل اختالف شعبه  3پارسيان

طرح  :فاطمه هوشنگی

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

حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله آتش باعث انقراض نسل آنان
و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

بوشهر

اهواز

۰۴:۳۸:۳۶
۰۶:۰۲:۰۲
۱۲:۴۱:۳۰
۱۹:۲۱:۱۹
۱۹:۳۸:۵۶

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۵۷:۲۲
۰۶:۲۵:۴۰
۱۳:۱۱:۵۶
۱۹:۵۸:۳۸
۲۰:۱۷:۰۷

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۵۵:۳۷
۰۶:۲۰:۵۷
۱۳:۰۳:۱۳
۱۹:۴۵:۵۲
۲۰:۰۳:۵۰

زاهدان
اذان صبح ۰۴:۱۴:۰۴
طلوع آفتاب ۰۵:۴۰:۰۱
اذان ظهر ۱۲:۲۳:۰۸
غروب آفتاب ۱۹:۰۶:۳۹
اذان مغرب ۱۹:۲۴:۴۳

مقاهل

شیراز

کرمان

اذان صبح ۰۴:۴۶:۵۰
طلوع آفتاب ۰۶:۱۲:۵۸
اذان ظهر ۱۲:۵۶:۲۳
غروب آفتاب ۱۹:۴۰:۱۱
اذان مغرب ۱۹:۵۸:۱۷

اذان صبح ۰۴:۲۶:۴۹
طلوع آفتاب ۰۵:۵۳:۴۷
اذان ظهر ۱۲:۳۸:۱۸
غروب آفتاب ۱۹:۲۳:۱۳
اذان مغرب ۱۹:۴۱:۲۸

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۴:۴۷:۳۲
طلوع آفتاب ۰۶:۱۵:۰۳
اذان ظهر ۱۳:۰۰:۱۸
غروب آفتاب  ۱۹:۴۵:۵۸غروب آفتاب ۱۹:۳۶:۴۹
اذان مغرب  ۲۰:۰۴:۱۹اذان مغرب ۱۹:۵۵:۲۶

اذان صبح ۰۴:۳۲:۴۳
طلوع آفتاب ۰۶:۰۱:۴۹
اذان ظهر ۱۲:۴۹:۰۶
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طالعبینی

نگاهی به تاریخ اجتماعی بندرخمیر

دکترمحمد حسن نیا  /دریا

M.hassannia1354 @ gmail.com

بندر خمیر از بنادر مهم خلیج فارس است که در
استان هرمزگان قرار دارد.

بررســی تاریــخ اجتماعــی و فرهنگــی مناطق
خلیج فارس و آداب رســوم مردم ایــن مکان ها از
جمله مباحثی اســت که می بایســت بیشــتر به آن
پرداخته شــود .برخی از این آداب و رســوم در حال
فراموشی اند ،برخی از آن ها در بستر زمان تغییراتی به خود
دیده اند و برخی از آن ها در بستر زمان کمترین تغییر را
داشــته اند .این آداب و رســوم تحــت تاثیر دنیای
ماشــینی قرار گرفته و تغییر آن ها به تدریج صورت
پذیرفته اســت .برخی از اقوام ایرانی در پاسداشــت
آداب و رســوم خود کوشا بوده اند .در کرانه ها و پس
کرانه های خلیج فارس مناطقی هســتند که مردم آن
همواره در جهت پاسداشت از آداب و رسوم خود کوشا
می باشند .شهر بندرخمیر در استان هرمزگان از جمله
مناطقی اســت که دارای آداب و رسوم زیادی است که
بسیاری از آن ها مکتوب نشده است .این نوشتار که با
حمایت های فرهنگی شورای اسالمی شهر بندرخمیر و
شهردار فعال ،دلسوز و فرهنگ دوست این شهر جناب
آقای مهندس جواد محمودی به رشته تحریر در می آید،
در نظر دارد آداب و رســوم عید سعید فطر را از زمان
دیده شدن ماه شوال تا آداب و رسوم این عید را مورد
واکاوی قرار دهد و نشان دهد که این آداب و رسوم از
گذشته تا کنون چه تغییراتی داشته است.رویت ماه شوال
نشان دهنده آمدن عید سعید فطر است .رسم دیدن ماه
شوال در اواخر رمضان در شهر بندرخمیر جالب توجه
بود .در گذشته های دور مردم در روز  29و  30رمضان
بر پشــت بام ها و جاهای بلند که ماه قابل رویت بود،
جمع می شــدند .برخی از افراد که دارای چشم های
تیز بین تری بودند تجربه خوبی در دیدن ماه داشــتند
و مردم نیز به دیدن آن ها اعتماد داشــتند .دیدن ماه را
پی گیری می کردند .بعدها با پیشرفت وسایل نجومی
دیده شدن ماه به گروه های متخصص واگذار شد و از طریق
رسانه های عمومی کشــور اعالم می شد .با توجه به
قمری بودن ماه رمضان ممکن بود ماه بیست و نه روزه
بوده و روز ســی ام عید باشد و یا ماه رمضان سی روز
کامل بوده و بعد عید اعالم می گردید .جنب جوش مردم
در پایان ماه مبارک رمضان برای مراسم عید در هر کوی
و برزنی قابل مشاهده بود .از بیست و پنجم ماه مبارک
رمضان اندک اندک خانواده ها به فکر خرید لباس نو برای
عید و دیگر وسایل خوراکی بودند .در شهر بندرخمیر
مردم تمام تدارکات عید سعید فطر را از قبل می دیدند.

کودکان هم از آمدن عید بسیار خوشحال بودند ،چون
هم به گرفتن هدیه روز عید یا عیدی امید داشتند و هم
لباس نو برای آن ها خریده می شد و لباس های خریده
شده توسط والدین را به دیگر کودکان نشان می دادند.
معموال ثروتمندان در خانواده ها به افراد ضعیف خانواده
یا خاندان در خرید لباس روز عید کمک می کردند .با
توجه به این که در آن زمان بسیاری از اهالی بندرخمیر
مردهای خانواده یا یکی از اقوامشــان در کشورهای
حوزه جنوبی خلیج فارس به ویژه بعد از کشــف نفت
در این کشورها مشغول به کار بودند ،هدایا و یا سوغات
برای خانواده های خود و نزدیکان می فرستادند و بیشتر
این ســوغات ها نیز شامل البسه مردانه و زنانه بود ،از
این سوغات ها برای پوشش روز عید مردم نیز استفاده
می شــد .در روز عید سعید فطر از خردساالن تا افراد
مسن با پوششــی دیگر و متغیر از روزهای قبل دیده
می شدند .بســیاری از دریانوردان بندر خمیر نیز در
ســفرهای دریایی خود به کشــورهای عربی معموال
ســوغاتی برای خانواده خود و اقوام خود می آوردند.
روز عید فطر در بندر خمیر شور و شعف خاصی دارد.
روز عید فطر که مردم شهر بندرخمیر به آن عید کوچک

می گویند و عید قربان نیــز عید بزرگ یا گپ نامیده
می شــود ،رسم است همه مردم به میل خود در ابتدای
صبح چیزی تناول می کنند و این به این خاطر اســت
کــه مردم بدانند کــه روز عید با دیگــر روزهای ماه
مبارک رمضان متفاوت اســت و دیگر روزه نیستند و
می توانند غذا بخورند .در حالی که بوی عطر در شهر
بندرخمیر در این روز پیچیده اســت ،مردم دسته دسته
به سوی مســجد جامع می روند و تا آمدن خطیب و
شــروع شــدن خطبه اهلل اکبر ،ال اله اال اهلل و هلل الحمد
را با صدای بلند و دســته جمعی مــی خوانند .در این
روز همــه مردم از غنی و فقیر لباس نــو به تن دارند
و بوی خوش از آن ها به مشــام می رســد .به محض
تمام شــدن خطبه و نماز مردم همدیگر را بغل کرده و
هر فــردی هم که با یکدیگر کدورت دارد ،در این روز
همدیگر را می بخشند و از هم حالل بودی می طلبند.
بعد از انجام مراسم مذهبی مردم دسته دسته از مسجد
خارج شده و نخست به خانه خود می روند و با نزدیکان
و خانواده خــود عید را تبریک می گویند و بعد از آن
عده ای برای فاتحه خواندن به سر قبر مرده ها می روند
و به اصطالح فاتحه اهل قبور می خوانند ،جمعی هم به

خانه فامیل نزدیک و مادر زن خود رفته و از مادر زن
حاللیت می طلبند .به مادر و افراد خانواده خود عیدی
می دهند ،در تمام ساعات عید سینی های پلو و گوشت
در گذشته به میان مجالس آورده می شد و االن نیز همین
گونه اســت و اگر فردی وفات کرده بود در خانه آن ها
برای رفتگان فاتحه می خواندند و بعد پذیرایی صورت
مــی گرفت .بعد از این امر مــردم از خانه خود بیرون
رفتــه و به خانه افراد و نزدیکان خود برای عید دیدنی
می رفتند .این رفت و آمد از ظهر تا بعد از ظهر و شب
همچنان ادامه پیدا می کرد و خانم های خانه معموال بعد
از ظهر عید به دید و بازدید یکدیگر می رفتند و عید را
به هم تبریک می گفتند .در این میان بچه های کوچک
نیز از خانه بیــرون آمده و برای جمع آوری عیدی به
خانــه های اقوام و نزدیکان خود می رفتند .در شــهر
بندرخمیر رسم بود که به بچه ها به عنوان عیدی پول و
تنقالت خوراکی می دادند .مراسم عید فطر و دید و بازدید
در بندرخمیر تا سه روز ادامه داشت تا مردم به صورت
کامل همدیگر را ببینند و عید را به هم تبریک بگویند این
مراسم در حال حاضر نیز بسیاری از رسوماتش به همین
شکل باقی مانده است .اما دیگر سبک غذایی آن تغییر

کرده است و بیشــتر آشنایان نزدیک به خانه همدیگر
می روند و نوع غذا هم تغییر کرده و مدت زمان بازدید
مردم نیز حداکثر دوتا ســه روز می باشد .در این روز
افراد مسن نخستین افرادی هستند که مردم و آشنایان
به عیادتشــان می روند .برخی از مردم همچنان بعد از
مسجد جامع یکسره نخست بر سر قبور و به ویژه قبوری
که تازه دفن شــده اند ،می رونــد و برای آن ها فاتحه
می خوانند در حال حاضر هم رســم است که مردم با
لباس نو به مســجد رفته و بچه هــای کوچک هم در
خیابان ها راه افتاده و دیگر مثل گذشته پول خرد دریافت
نمی کنند .بلکه افراد از اسکناس های هزار تومان به باال به
آن ها هدیه می دهند و بیشــتر مردم شب عید فطر را
نمی خوابند و بــه پخت و پز و آمــاده کردن خود و
خانه های خود برای عید فطر می پردازند .روز عید فطر
به خوبی در شــهر بندرخمیر حس می شود و مردم در
این روز از شادمانی خاصی برخورداند .مراسم عید سعید
فطر باعث همگرایی زیادی در بین مردم شهر بندرخمیر
می شــود و در روز عید همه با هم آشــتی می کنند و
کدورت ها را کنار می گذارند .رســم هم بر این است
که کوچکترها به عیادت بزرگترها می روند و برخی از
خانواده ها در بندرخمیر هست که هم به دلیل جایگاه
اجتماعی آن ها و هم به دلیل ثروتمند بودنشان همه مردم
به خانه آن ها می روند و ســفره های متنوع در خانه
آن ها پهن است و در نگرش مردم شهر بندرخمیر این
است که هر چه فرد در این روز خرج کند و به مردم اعم
از فقیر و غنی خوراک بدهد ،ثوابش بیشتر است .عید
فطر در بیشتر خانه ها شلوغ بوده و دید و بازدیدها بر
قرار است.شهر بندر خمیر در روز عید فطر از گذشته تا
کنون دارای آداب و سنن خاصی بوده است .در گذشته
برخی از مردان بندرخمیــری که در ماه های دیگر در
کشــورهای حوزه جنوبی خلیج فارس بودند ،تالش
می کردند ماه مبارک رمضــان و به ویژه عید فطر در
کنار خانواده های خود باشند و بچه ها با پدرانشان با
لباس آراسته صبح روز عید به مسجد جامع می رفتند
و مادران خانواده هم تمام تالششان این بود که کودکان
آن ها با آراســتگی تمام در روز عید دیده شوند و به
عبارتی روز عید در شهر بندرخمیر بیشتر افراد خودشان
را از شهرهای متعدد و خارج از کشور به نماز روز عید
می رساندند .به نظر می رسد در روز عید فطر در شهر
بندرخمیر و بسیاری از مناطق کشور بیشترین جمعیت
در شــهرهای خود جمع می شدند .در حال حاضر هم
این چنین است .عید فطر و نماز عید فطر در بندرخمیر
با شکوه و با جمعیت زیاد برگزار می شود .تغییراتی نیز
در سبک پذیرایی روز عید فطر در حال حاضر به وجود
آمده که در نوشتار آتی بیشتر به آن پرداخته می شود.

فروردین :

اگر سؤالی می پرسید منظور بدی ندارید ،اما گاهی اوقات
دیگران فکر می کنند که شما بیش از حد عجول هستید.
امروز با اطرافیان تان به شدت احساس همدردی می کنید؛
حتی ممکن اســت سعی کنید دستی به سر و روی اوضاع بکشید تا همه
احساس خوبی داشته باشند .شاید برای دفاع از کسی خودتان را مثل یک
قهرمان جا بزنید ،اما به خاطر داشته باشید که پذیرفتن مسئولیت احساسات
دیگران در نهایت منجر به مسائل مربوط به وابستگی و بازی قدرت خواهد
شد .سعی کنید بدون این که صحنه را به دست بگیرید رفاقت تان را ثابت
کنید.
اردیبهشت :

ماه با همراهی مشتری به سومین خانه در طالع شما یعنی
خانه ی روابط وارد شــده است ،از این رو می توانید در
برابر افراط و تفریط هــا مثبت نگری در پیش بگیرید.
متأسفانه ،ممکن اســت فع ً
ال نتوانید مسایل زیادی را با دیگران در میان
بگذارید ،زیرا اگر کمی پا را فراتر بگذارید ،سرنوشت مدام به شما گوشزد
خواهد کرد که بیش از این بحث را ادامه ندهید .اکنون به نفع تان است که
محدودیت های خود را بپذیرید و سعی نکنید که آن ها را زیر پا بگذارید.
هوشمندانه عمل کنید و چیزی نگویید که بعدا ً مجبور شوید انکارش کنید. .
خرداد :

شاید راهی که در پیش گرفته اید پر از دست انداز باشد،
اما به تدریج در مســیر هموار قرار خواهید گرفت .امروز
ایــن قابلیت را دارید که بهترین چیــزی را که به نفع تان
است تشخیص دهید .می توانید به جای این که روی نقطه
ضعف های تان دست بگذارید ،بر مهارت هایی که دارید تمرکز کنید .به
میــزان انرژی مصرفی خود دقت کنید تا بدانید چه وقت به اتمام خواهد
رســید .به خاطر داشته باشــید که اگر بیش از حد بلند پروازی کنید و
انتظارات غیرواقعی داشته باشید ،حتم ًا دچار نا امیدی خواهید شد.
تیر :

امروز ماه به نشــانه ی محافظت از خویشــتن بازگشته
است ،از این رو ممکن است احساس نا امنی به سراغ تان
بیاید و پریشــان تان کند .خوشبختانه ،امروز اگر بخواهید
خواسته های تان را دنبال کنید ،مشکالت زیادی سر راه تان نخواهد بود.
اما اگر بیش از آن چه نیاز دارید طلب کنید ،برای خودتان مشکل آفرینی
کرده اید .حتی اگر به دنبال هیچ خواسته ای هم نباشید ،باز هم احساس
نا امیدی گریبان تان را خواهد گرفــت ،زیرا همواره فراتر از چیزی که
دریافت می کنید آرزو دارید.
مرداد :

امروز ممکن اســت افکار خاصی در ســر داشته باشید
و بخواهیــد با به کارگیری آن هــا روز متفاوتی را برای
خود رقم بزنید .اما ممکن اســت واقعیت های موجود با
برنامه ای که تنظیم کرده اید سازگار نباشند .به جای این که تالش کنید تا
به هر ترتیبی که شده پیش بروید و با کسانی که مانع راه تان شده اند مبارزه
کنید ،به نفع تان است که رویکرد دیگری در پیش بگیرید .اگر دیگران را
به مبارزه بطلبید ،آن وقت فقط با تفاوت هایی که با دیگران دارید روبرو
خواهید شد.
شهریور :

امروز دوست دارید نسبت به دیگران بزرگواری نشان دهید،
اما از طرفی به خاطر ســر و کله زدن با دیگران خسته اید
و دوســت ندارید بیش از این خودتان را درگیر بازی های
آن ها کنید .این عقب نشــینی احساسی شما چنان قدرتمند است که همه
متوجه آن شده اند ،زیرا قبل از این که تصمیم به کاری بگیرید باید همه ی
جوانب را بررسی کنید .سعی کنید پل های پشت سرتان را خراب نکنید ،زیرا
ممکن است روزهای آینده مجبور شوید دوباره از همان مسیر عبور کنید.
مهر :

ممکن است احساس کنید که در یک رابطه ی مهم دچار
سرگشتگی شده اید .از یک طرف ،آماده اید که نقشه های
تان را عملی کنید و هر اقدامی که برای پیشــبرد آن الزم
اســت انجام دهید .اما از طرف دیگــر ،از این که همه ی کارها به دوش
شما باشد خسته شده اید .اگر هر تصمیمی بگیرید ممکن است در نهایت
به این نتیجه برسید که ای کاش این مسیر را انتخاب نمی کردم و راه دیگر
را پیش می گرفتم.
آبان :

امــروز از دیگران توصیه های متفاوتی دریافت می کنید و
دوســت دارید که از هر کدام این توصیه ها بهره ای ببرید.
اما کمی مشــکل است که بخواهید بین اعتماد به تجربیات
شخصی و استفاده از دانســته های دیگران تعادل برقرار کنید .فع ً
ال بهتر
است برای انتخاب بهترین مسیر به حس ششم خودتان رجوع کنید و به
دنبال نظرات دیگران نباشید .اگرچه معمو ًال توصیه می شود که از تجربیات
دیگران استفاده کنیم ،اما امروز به نفع تان است که به خودتان بیش از هر
شخص دیگری اطمینان کنید.
آذر :

وقتــی با عالقه درباره ی پــروژه ای که تقریب ًا رو به اتمام
اســت صحبت می کنید ،می توانید این اشــتیاق تان را به
دیگران هم انتقال دهید .امروز ماه و مشتری با هم پیوند بر
قرار می کنند و از چند جهت به شــما منفعت می رسانند ،مث ً
ال اعتماد به
نفس تان افزایش پیدا خواهد کرد .اما ممکن است در تله ای گرفتار شوید
که همه چیز را خیلی بهتر از چیزی که در واقعیت هست نشان می دهد.
جای هیچ گونه نگرانی نیست؛ به جای این که مسئولیت های تان را رها
کنید ،بهتر است برنامه ریزی های تان را اصالح کنید و فردا مجددا ً همه
چیز را از سر بگیرید.
دی :

امروز مــاه به هفتمین خانه در طالع شــما یعنی خانه ی
همراهان وارد می شــود ،به همین دلیل ممکن است کسی
به سراغ تان بیاید که احساسات تان را دگرگون کند ،یعنی
شخصی با نیازهای عاطفی سر راه تان قرار خواهد گرفت .اما این رابطه
آن قدرها هم فکر می کنید ســاده نیست ،زیرا دوست ندارید که کسی با
احساسات تان بازی کند.
بهمن :

امروز ممکن اســت احســاس کنید که در یک درگیری
عاطفی گیر افتاده اید و تمایل دارید که برای رســیدن به
آرامش از راه منطقی وارد شــوید .معمو ًال در به کارگیری
چنین راهکارهایی که مبتنی بر عقل جلو می روند موفق می شوید ،اما فعل
و انفعاالت کهکشانی موجب می شوند که امروز با شدت عمل وارد میدان
شوید و در نهایت هم دستاوردی جز ناراحتی نداشته باشید .خیلی سخت
است که جلوی احساسات تان را بگیرید ،اما اگر این کار را نکنید از مسیر
واقعیت ها خارج خواهید شد.
اسفند :

ماه به پنجمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی خالقیت ها
وارد می شــود و به این ترتیب موجب می شود که در بیان
احساسات تان به انرژی مضاعف دست پیدا کنید .اکنون تخیالت تان چنان
فعال شــده که ترس به خودتان راه نمی دهید و درگیر محدودیت های
احساسی نیستید .اجازه دهید که رویاپردازی های تان شما را به هر کجا
که می خواهند ببرند.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :
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با تحقق برنامه دولت برای احداث امالک صورت گرفت

امیدواری به خانه دار شدن بی خانه ها با کاهش قیمت مسکن
علی زارعی /دریا

daryaz 1359 @gmail.com

گروه گزارش  //طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکن توسط
دولت ســیزدهم باعث افزایش امید به خانه دار شدن افراد
بی خانه شد که در بیشتر شهرهای کشور عملیات ساخت این
واحدها از سال گذشته کلید خورد ،اما در بندرعباس بدلیل
کج سلیقگی هایی که وجود داشت ،ثبت نام فقط در شهرک
علوی انجام شــد که با اعتراض اقشار مختلف و امام جمعه
بندرعباس ،نمایندگان مجلس و حتی نماینده عالی دولت در
استان مواجه شد و به همین دلیل و پس ازکش و قوس های
فراوان ،هفته گذشته مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از
واگذاری  350هکتار زمین در شهر بندرعباس جهت اجرای
این طرح خبر داد.

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور
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انتظار می رود با ثبت نام از متقاضيان مسکن و از طرفی دیگر
آغاز عملیات اجرایی این طرح ملی در بندرعباس نیز حباب مسکن
از بین برود و قیمت مسکن در سراشیبی قرار گرفته و رهن و اجاره
نیز کاهش یابد .مردم از اداره کل راه وشهرسازی هرمزگان نیز انتظار
دارند با توجه به تاخیر صورت گرفته ،ثبت نام از متقاضيان مسکن
در بندرعباس را در روزهای آینده شروع کنند تا تبعیض در اجرای
این طرح ملی در بندرعباس به پایان برسد.
کاهش قیمت مسکن تا دوسال آینده ادامه دارد

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با اعالم اینکه سال  ۱۴۰۱سال
کاهش قیمت مسکن اســت ،گفت :این شرایط تا دو تا سال آینده
نیز در کشور ادامه دارد و شاهد تداوم کاهش قیمت مسکن خواهیم
بود.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،نیمه فروردین امسال ایرنا
در گزارشی با عنوان«ریزش قیمت مسکن در  ۱۴۰۱قطعی است»

نمايندگي استانها:

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
علیرضا حائری زاده
یزد
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۲۱۱۴۸۷۰۰۹
بوشهر مهران سلطانی نژاد

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از اختصاص  ۳۵۰هکتار زمین
جدید برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در بندرعباس خبر
داد و گفت :این زمین ها در حاشیه شهر واقع شده است .به گزارش
ایرنا عباس کمالی در نشستی در همین رابطه اظهار داشت :ساخت
واحدهای نهضت ملی مســکن عالوه بر این زمین ها در شهرک
علوی نیز که پیش از این اعالم شــده بود ،انجام خواهد شــد.وی
خاطرنشان کرد :ثبت نام از متقاضیان جدید در محدوده زمین های
 ۳۵۰هکتاری پس از ابالغ از سوی وزارت راه و شهرسازی آغاز

فعالیت دفاتر تسهیلگری نیازمند چکش کاری متناسب با بو م هر منطقه است

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی

350هکتــار زمین در بندرعباس به نهضت ملی مســکن
اختصاص داده شد

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  ۳۱خرداد میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی این طرح
به نشــانی  www.saman.mrud.irدرخواست 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  ۸۴تا امروز براســاس اســتعالمی که از
ثبت اسناد به عمل میآید بدون سابقه مالکیت شخصی باشند.کمالی
خاطرنشان کرد :برای خانم های مجرد باالی  ۳۵سال و مردان مجرد
باالی  ۴۵سال و بیماران خاص مورد تایید وزارت بهداشت بدون
شــرایط تاهل امکان ثبت نام وجود دارد.مدیرکل راه و شهرسازی
هرمزگان اظهار داشت :سهمیه استان در طرح نهضت ملی مسکن
برای  ۴سال اجرای آن ۴۹ ،هزار و  ۹۵۰واحد مسکونی تعیین شده
است.بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی
مسکن تسهیالت برای کالنشهرها  ۳۵۰میلیون تومان و برای مابقی
شــهرها  ۳۰۰میلیون تومان پیش بینی شده است .عالوه بر این در
روستاها بنیاد مسکن متولی است که برای روستاها نیز  ۲۰۰میلیون
تومان تسهیالت درنظر گرفته شده است.نهضت ملی مسکن یکی

مدیر دفتر تسهیل گری و توسعه محلی اسالمآباد و گل کنی بندرعباس :

چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.

نوشت :فروشندگان ملک در چندین منطقه پایتخت میگویند جریان
کاهش قیمت در طول ماههای سال گذشته( )۱۴۰۰وارد بازار مسکن
 ۱۴۰۱شده است و ریزش نرخهای پیشنهادی و ثبات قیمت در سال
جاری با تکیه بر ساخت مسکن دولتی و نتیجه گیری از مذاکرات
رفع تحریمها قطعی است.در همین راستا بانک مرکزی در نخستین
گزارش خود از بازار مسکن در فرودین  ،۱۴۰۱از کاهش بیش از
 ۲درصدی قیمت مسکن خبر داده است«.مصطفیقلی خسروی»
در گفتو گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به گزارش بانک مرکزی در
خصوص قیمت مسکن در فروردین  ۱۴۰۱اشاره کرد و گفت:دولت
در تالش است با طرح نهضت ملی مسکن کمبود مسکن در کشور
را جبران کند و این طرح در چند حوزه از جمله مسکن روستایی و
مسکن شهری در حال تدارک و اجرا است.وی با بیان اینکه اکنون
حدود  ۷۲۰هزار واحد مسکونی کمبود ساخت در کشور وجود دارد،
گفت :هر سال آپارتمانهای فرسوده نیز به این سبد اضافه میشود و
آمار خانه اولیها نیز وجود دارد .بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی
این کمبود و طرح نهضت ملی قصد جبران کسریِ مسکن را دارد.
به گفته قلی خســروی بازار به افزایش عرضه واکنش مثبت نشان
خواهد داد و تکمیل مسکن در طرحهای دولتی از جمله مسکن مهر
و مسکن ملی و تحویل آن به متقاضیان ،رشد بی رویه قیمت مسکن
را کنترل خواهد کرد.رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران در باره
کاهش تعداد معامالت نسبت به اسفندماه  ۱۴۰۰نیز گفت :امسال
سال تثبیت قیمت مسکن است .در عین حال وارد رکود عمیق تری
شدهایم و در شرایط رکود نیر شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود.به
گفته قلی خسروی با احتمال نتیجه گیری از مذاکرات رفع تحریمها
تا دو ســال آینده شــاهد کاهش قیمت مسکن هستیم.وی گفت:
احتماال با افزایش جزیی در نرخ نهادهها مواجه هستیم که به ساخت

و ســاز هم باز میگردد و تاثیر جزیی در قیمت عرضه میگذارد.
«قلی خســروی» فروردین امســال نیــز گفته بــود دالالن و
ســوداگران قصــد دارنــد از عدم تناســب در عرضــه وتقاضا
سوءاســتفاده کنند و نرخگذاری بازار اجاره و مســکن را انجام
دهند .بر این اســاس ســوداگران مســکن و مخالفان طرحهای
اقتصادی دولت در بخش مســکن با هدف کسب سود بیشتر و بر
هم زدن بازار ،قیمتهای غیر واقعی را در فضای مجازی منتشــر
میکنند.قیمت مســکن در تهران در فروردین امسال با کاهش ۲.۴
درصدی نسبت به اسفندماه همراه شد و در حالی که در ۱۲ماه منتهی
به فروردین سال  ۱۴۰۰مسکن  ۹۱.۷درصد گران شده بود ،این نرخ
با نزول قابل توجه در دولت سیزدهم به  ۱۶.۹درصد کاهش یافته
است .همچنین ،بر اساس گزارش بانک مرکزی ،تعداد آپارتمانهای
مسکونی معامله شده در شهر تهران در فروردی ن ماه سال  ،۱۴۰۱به
 ۳.۴هزار واحد مســکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل ۴۹.۹
درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۶۳.۷درصد افزایش
نشان میدهد.

فعالیت این دفاتر در شهر بندرعباس صحبت کنید؟

مصاحبــه اختصاصی  //به بهانه چهارمین ســال
فعالیت دفاتر تســهیلگری و توسعه محلی شهر
بندرعباس با «عماد کمالی» مدیر دفتر تسهیلگری
و توسعه محلی اسالمآباد و گل کنی به عنوان یکی
از اولین تســهیلگران فعال در این دفاتر به گفتگو
پرداختــه ایم .این مصاحبه بخشــی از تجربیات و
چالش های پیش رو برای تسهیلگران بندرعباسی
می باشد.
دریا :سالم  ،به عنوان یکی از مدیران با تجربه دفاتر
تسهیلگری شهر بندرعباس ،از چهار سال ماحصل

بنــده هم در ابتدای صحبت به همه خوانندگان روزنامه
مردمی دریا ســام عرض میکنم .در  ۱۷اردیبهشــت
ماه ســال  ۱۳۹۷بود که دفتر تســهیلگری اسالم آباد و
گل کنی شهر بندرعباس به عنوان اولین دفتر استان هرمزگان
شــروع به فعالیت میدانی و رسمی کرد و از آن زمان تا به
امروز فراز و نشــیب های فراوانی پیش روی تسهیلگران
بوده است .سال های ابتدایی برای ساکنین و نهادها معرفی
ساختار تسهیلگری و دفاتر بسیار مشکل بود و از همین رو
انتظارات متفاوتی هم وجود داشت .هم ساکنین به دنبال رفع
سریع مشکالت بودند و هم دستگاه ها بر این باور بودند که
تسهیلگران به واسطه در دسترس بودند دائمی در محالت
می توانند تمام حجم فعالیت نهادی را یدک بکشند و از قضا
هر سازمان یا نهادی که وظایف محلی برای آن تعریف شده

بود ،به دنبال حل مشکل از طریق تسهیلگران بود.یک سال
اول به چشم بر هم زدنی برا تسهیلگران گذشت ،در همان
ابتدا البته شناخت محلی و نهادی خوبی برای مجموعه دفاتر
تسهیلگری ایجاد شد .از همین رو موفقیت های چشمگیر
ســال دوم فعالیت ماحصل همان تالش های سال اول و
آموخته های تجربی تسهیلگران بود.
دریا :چرا با وجود گذشــت  ۴سال از فعالیت این
دفاتر  ،همچنان شاهد مشکالت متعددی در محالت
حاشیه نشین شهر بندرعباس هستیم؟

مشکالت اجتماعی یا کالبدی را نمیتوان در یک بازه
کوتاه به صورت کامل رفع کرد؛ اما مشــکل اینجاست
که هنــوز از بدنه بیرونی احســاس می کننــد دفاتر
تسهیلگری نهادهای خدمات رسان وابسته به دولت هستند
که با اعتباراتی محلی می توانند مشکالت را حل کنند .در

سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان هرمزگان

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحاد هیاهی صنفی شهرستان بندرعباس

عضو محترم اتحادیه صنف فروشندگان ظروف چینی و بلور و مالمین شهرستان بندرعباس با استناد به ماده 11
آئین نامه اجرایی ماده  22قانون نظام صنفی بدینوسیله از جنابعالی دعوت میگردد شخص ًا با در دست داشتن
یکی از مدارک شناسایی ذیل :
اصل پروانه کسب یا اصل کارت ملی
فعاالنه در انتخابات دوره جدید چهار ساله هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه و مشارکت در سرنوشت صنفی خود
شرکت و نامزد مورد نظر را از بین داوطلبین کاندیداهای بشرح ذیل با رأی مخفی انتخاب فرمایید .

صورتی که هنوز تعریف صحیح تسهیلگری برای جوامع
محلی و سازمانی جا نیافتاده است.از طرفی هم عواملی
وجود دارد که ســرعت حاشیه نشــینی یا آسیب های
اجتماعی را به صورت تصاعدی باال می برند .مثال یکی از
مشکالتی که به صورت تصاعدی در این مدت نقش دفاتر
تسهیلگری را کم رنگ کرد ،وجود بیماری کرونا بود که
باعث شد دو سال از عمر این دفاتر به واسطه این بیماری
صرف ًا به فعالیت محدود یا مجازی خالصه شود.از طرفی
مهم تر اینکه طرح های دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی
در سازمان ها و یا نهاد ها به عنوان یک طرح ساده محلی
قلمداد می شود .در صورتی که تمامی این اسناد محلی
حاصل گفتگوهای کارشناسی شده با مشارکت جوامع
محلی بوده است که قطع ًا اگر رویکرد اجرایی یا عملیاتی
بگیرد شاهد رفع مشکالت در حاشیه شهرها خواهیم بود.

دریا :اگر بخواهید قله اوج عملکرد دفاتر تسهیلگری دریــا :دفاتر تســهیلگری در این ســالها با چه
مشکالتی مواجه بوده اند؟
را برای ما نشان دهید ،آن قله عملکردی چیست؟

در شهر بندرعباس طرح های مناسبی توسط تسهیلگران
مطرح شد که ماحصل آن تصمیم گیری های کشوری
بود ،به طور مثال مسئل ه واگذاری اسناد مالکیت اراضی
دولتی یا وابسته به سازمان های خاص که نمونه آن در
واگذاری اسناد مالکیت اراضی بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی در محله اسالم آباد بندرعباس را داشتیم که یک
موضوع ساده نیست؛ چرا که بعدها در کل کشور شاهد
بودیم دولت پای کار آمد و هر جا مشــکالت مالکیت
اراضی وجود داشــت ،این مسئله به تفاهم با ساکنین
و جوامع محلی حل شــد.هر چند شاید نقد هایی در
روش هــای اجرا یا واگــذاری اراضی در برخی نقاط
کشور هم وجود داشــته باشد اما نَفس عمل واگذاری
اراضی یک کار بزرگــی بود.یا موضوع پیگیری های
اعتبارات از محل تملک دارایی سرمایه ای برای خرید
تجهیزات مورد نیاز در محالت کشــور که باعث شد
اقدامات شایسته ای در محالت مختلف شکل بگیرد؛
اینها نمونه های از اقدامات این دفاتر بوده است.

امین زارعی /دریا

وحید احمدی

فهیمه ایمانی

مجتبی ایوبی

گروه گزارش //ماه مبارک رمضان که فرا می رســد
دلها به هــم نزدیک می شــود و نیکی و کمک به
همدیگر در این ماه حال و هوای دیگری دارد.

در ماه مبارک رمضان سنت های بسیار زیبایی از جمله
افطــاری دادن ،اکرام ایتام و محســنین و آزادی زندانیان
جرایم غیرعمد با برگزاری جشــن گلریزان شور دیگری
دارد و حــال و هوای این مــاه را زیباتر میکند .یکی از
سنت های که هر ســاله در ماه مبارک رمضان در استان

مهدی جعفری

نرجس حسین زاده

علی ساالری سردری

سکینه ناصری زاده کووئی

مشخصات کاندیدای بازرسین (به ترتیب حروف الفبا) :

حمید برزکار

میثم زارعی

مهناز صباغی زاده

* تذکر مهم  :اعزام نماینده یا وکیل در انتخابات ممنوع است .
* زمان برگزاری انتخابات  :روز سهشنبه  1401/02/27ساعت  9صبح الی  11ظهر
* مکان برگزاری انتخابات  :بندرعباس بازار روز مسجد کوفه

لیال هاشمی

دریا :کالم آخر به انتخاب خودتان است؟ بفرمایید.

تسهلیگران کشور در سال های آخر به واسطه تغییراتی
که در جا به جایی دولت ها شکل گرفت لطمه های زیادی
خوردنــد که یکی از این لطمه هــا عقب افتادن حقوق و
دســتمزد همکاران یا بالتکلیفی فعالیت آنها در این برهه
زمانی اســت .باید مدل تسهیلگری و فعالیت آنها چکش
کاری شــود و یک مدل متناسب با بو م هر منطقه طراحی
شود تا ان شــاءاهلل شاهد رفع مشکالت در این حوزه نیز
باشیم.

کارکنان و مشتریان بانک مسکن هرمزگان
یک زندانی را آزاد کردند

Amin.zch2011 @ gmail.com

حسین بنده

ماهیت و ذات تســهیلگر ،مبارزه با مشکل است؛ از این
رو اگر مشکل در مسیر تسهیلگر نباشد  ،موفقیت ها هم به
چشم نمی آید .اما رسانه های صوتی و تصویری نظیر صدا
و سیما در موضوع معرفی دستاوردهای این دفاتر بسیار
کم رنگ عمل کرده اند .در واقع با پوشش مناسب عملکرد
این دفاتر تسهیلگری و تبیین اقدامات انجام شده می شود
امید را به جامعه القاء کرد.

با برگزاری جشن گلریزان ؛

مشخصات کاندیدای هیئت مدیره (به ترتیب حروف الفبا) :

مهدی پورحسن

از سیاســتهای کالن دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر
اساس این سیاست ،احداث  ۴میلیون واحد مسکونی طی  ۴سال
در برنامه دولت قرار گرفته است.متقاضیان واقعی مسکن میتوانند
با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن ،حداقل سابقه
 ۵سال سکونت در شهر مورد تقاضا ،فاقد مالکیت خصوصی و نیز
عدم استفاده از امکانات دولتی از ابتدای پیروزی انقالب در حوزه
مسکن ،نســبت به ثبتنام اقدام کنند .براساس این قانون ،معلوالن
جسمی و حرکتی با  ۲۰سال سن ،میتوانند در قانون جهش تولید
مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند .البته قانون برای
سرپرســتان خانوار ،محدودیت سنی قائل نشده است؛ چرا که این
افراد سرپرست خانوار تعریف میشوند و برای قانونگذار متاهل یا
سرپرست خانوار بودن مالک است .بنابراین زنان و مردان سرپرست
خانــوار که به دلیل متارکه به صــورت مجردی زندگی میکنند و
سرپرست فرزندان خود هستند ،خانوار محسوب شده و بدون مالک
سن میتوانند ثبتنام 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 از آن
از شهر بندرعباس ( ۵۰کیلومتری 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.

هرمزگان انجام می شود برگزاری جشنهای گلریزان توسط
مردم و نهادهای مختلف است .سنت زیبایی که باعث آزادی
زندانیان جرایم غیر عمد شده و آنها را به آغوش خانواده
هایشــان باز می گرداند .در این بین بانک مسکن استان
هرمزگان هر ساله با برگزاری جشن گلریزان و جمعآوری
کمک ها و نذوراتی از کارکنان و مشتریان خیر این بانک،
زمینه آزادی زندانیان زیادی را طی این سالها فراهم نموده
است .در ســال جاری نیز کارکنان و مشتریان خیر این
بانک ،بار دیگر پیامآور شادی برای خانواده یک زندانی
بودنــد و زمینه آزادی ایــن زندانی را فراهــم نمودند.

مدیرشعب بانک مسکن اســتان هرمزگان در این زمینه
گفت :کارکنان و مشتریان خیر بانک مسکن با مشارکت
ســتاد مردمی دیه استان هرمزگان در ماه مبارک رمضان
ســال جاری زمینه آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد را
فراهم نمودند .علــی کمالی افزود :این زندانی که بیش از
یک سال و سه ماه در زندان به سر میبرد ،به خاطر بدهی
 ۲میلیــارد ریالی دربند بود که با جمع آوری کمک ها و
نذوراتی از سوی کارکنان و مشتریان بانک مسکن استان
هرمزگان زمینه آزادی این زندانی را فراهم نمودیم .کمالی
اظهارداشت :این کار در شب قدر ماه رمضان انجام شد و
خوشبختانه توانستیم دل این زندانی و خانواده او را در این
شب عزیز شاد نماییم .کمالی خاطرنشان کرد :بانک مسکن
استان هرمزگان همواره در کارهای خیر و عا م المنفعه و
اجرای مســئولیت های اجتماعی پیش قدم بوده و سعی
کــرده خود را از مردم جدا ندانــد.وی ادامه داد :صندوق
خیریه علی بن ابیطالب(ع) بانک مســکن هرمزگان در
طی ســال با جمع آوری کمک هایی از سوی همکاران
به افــراد نیازمند کمک هایی را در زمینه های مختلف از
جمله درمانی ،تحصیلی و  ...انجــام می دهد .کمالی در
پایان خاطرنشانکرد :بانک مســکن در راستای اجرای
مســئولیت های اجتماعی خود نیز مشارکت فعالی دارد
و ســعی کرده تا جایی که در بضاعت این بانک باشد در
این زمینه نیز فعالیت هایی را انجام دهد .قابل ذکراســت؛
کارکنان و مشتریان ّخیر بانک مسکن در سال جاری سه
زندانی با بدهی سه میلیارد و پانصد میلیون ریال از زندان
آزاد کرده و به آغوش خانواده بازگرداندهاند.

