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فرمانده کل نیروی انتظامی :
شناورها و تجهیزات جدید به مجموعه 

دریابانی نیروی انتظامی اضافه خواهد شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

باید نظام پیشگیری از بیماری های 
نوظهور داشته باشیم

مسئول گروه جهادی زینبیون بندرعباس:
خیرین برای تامین کولر پویش 

»خنکای مهربانی« یاریگرمان باشند
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
توسعه روستایی ، راهبردی 

برای توزیع بهینه منافع در قشم است
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گروه خبر // معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: کسانی که اصرار به سند 2030 و اجرای آن در آموزش و پرورش 
دارند باید کنار بروند . 

   احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی این وزارتخانه اظهار کرد:  
در جریان سفر به استان هرمزگان فرصتی فراهم شد تا دیداری با استاندار هرمزگان داشته باشم و بسیار خوشحالم که این 
استان دارای چنین استاندار فهیم و آگاهی نسبت به مسائل و موضوعات آموزش و پرورش است و لوح تقدیر وزیر آموزش 
پرورش را نیز بواسطه اقدامات خوب ایشان در زمینه جذب مشارکت های مردمی، ایجاد زمینه برای حمایت و همکاری 

دستگاه ها، صنایع و مراکز صنعتی از آموزش و پرورش و ایجاد هنرستان در مجاورت صنایع مختلف به وی تقدیم کردیم.
*  توافق با اتاق بازرگانی برای ساخت هنرستان تجارت

  وی با بیان این که توافق شده تا اتاق بازرگانی بندرعباس یک هنرستان ویژه در زمینه رشته های مرتبط در 
زمینه تجارت و بازرگانی و ... در بندرعباس بسازد، افزود: با دستور استاندار هرمزگان یکی از هنرستان های 
جدید االحداث اســتان نیز در یکی از ســاختمان های استانداری ایجاد شده که نشانه خوبی در زمینه رشد و 

بالندگی آموزش در افق آینده استان است.

معاون وزیر آموزش و پرورش هشدار داد

تعطیلی مدارس غیردولتی فاقدکیفیت 
صالحیت حرفه ای برای مدرسه داری مورد بررسی دقیق قرار گیرد و از فعالیت مدارس فاقد کیفیت مطلوب، خودداری شود

ادامه در همین صفحه

صفحه 2 را بخوانیدضرورت پاکسازی محالت از سلطان ها

       

ادامه از تیتر یک //
* پوشش تحصیلی در کیش و قشم 

به 100 درصد می رسد
  محمــودزاده ادامه داد: در دو منطقه آزاد 
قشم و کیش نیز با توجه به کمبود فضای 
محمد  سعید  با  تفاهم نامه ای  آموزشــی، 
مشاور رییس جمهور امضا شده که بستر 
همکاری های مشــترکی به منظور توسعه 
زیرســاخت های فنی الزم تا رســاندن 
پوشــش تحصیلی به 100 درصد در این 
دو منطقه خواهد بود.به گفته معاون وزیر 
آموزش و پرورش، هنرستان های ویژه فنی 
و کار و دانش در ایــن دو منطقه آزاد با 

رویکرد آمایش سرزمینی ایجاد می شود.
*  20 هزار مدرســه غیردولتی در 

کشور فعال هستند
وی همچنین اضافه کرد: 20 هزار مدرسه 
غیردولتی در کشور فعالیت دارند که 240 
هــزار همکار فرهنگی در آنها مشــغول 
خدمت به دو میلیون دانش آموز هستند و 
لذا امسال برای توانمندسازی همکاران مان 
در مدارس غیردولتی مبلغ 8 میلیارد تومان 
برای آموزش ضمــن خدمت اختصاص 

داده ایم.
محمــودزاده درباره وجود برخی مدارس 
در ســال های گذشــته بــا برنامه های 

نامناسب و نادرســت فرهنگی و ترویج 
 موضوعات ضداخالقی در مدارس، عنوان 
داشــت: اینها مدارســی بودند که ســند 
2030 را اجــرا می کردند و اکنون اجرای 
ســند 2030 ممنوع شده و کسانی نیز که 
به اجرای ســند 2030 اصرار دارند، باید 

کنار بروند.
  رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
آمــوزش و پرورش کشــور تأکید کرد: 
اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش 
و پــرورش در دســتور کار همه مدارس 
است و یکی از جدی ترین برنامه های ما 
در وزارت آمــوزش و پرورش، گره زدن 

میزان شهریه با کیفیت برنامه ها و رویکردها 
در مدارس غیردولتی است.

شــهریه مدارس غیردولتی تابع 3 
شاخصه جدید می شود

 به گزارش فارس ، وی درباره شــهریه 
مــدارس غیردولتی در ســال جاری نیز 
گفت: شهریه امسال هنوز تعیین نشده اما 
در سال گذشته شهریه مدارس غیردولتی 
بیــن 2 تا 18 میلیون تومان بوده اســت 
اما برای تعیین شــهریه سال جدید حتما 
آیتم های جدیدی خواهیم داشــت که 35 
درصد نرخ شهریه به سه شاخصه اجرای 
سند تحول بنیادین، رویکردهای پرورشی 
و رویکردهای آموزشی وابسته خواهد بود 
و تأکید داریم که صالحیت حرفه ای برای 
مدرسه داری مورد بررسی دقیق قرار گیرد 
و از فعالیت مدارس فاقد کیفیت مطلوب، 

خودداری شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش هشدار داد

تعطیلی مدارس غیردولتی فاقدکیفیت 

گروه خبر // مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از وارد 
مدار شدن واحد شــماره چهار بخار این نیروگاه با 
توان 320 مگاوات، پــس از اتمام تعمیرات دوره ای  

خبرداد.
   به گزارش خبرنگار روزنامه دریا ؛ حســین سلیمی 
در این رابطه  اظهار کرد: این واحد که به دلیل تعمیرات 
دوره ای و آمادگی برای پیک تابستان از مدار خارج شده 
بود، پس از تعمیرات فشــرده و شبانه روزی 10 روزه، 
مجددا به مدار تولید بازگشت.وی در ادامه افزود: در این 
برنامه عملیاتی، سنگ زنی و جوشکاری هیترفشارقوی 
شــماره A5 و  B5، جوشــکاری و ترمیــم بدنه دی 
اریتور، دمونتاژ چــرخ ، زنجیر و فرم های تراولینگ و 
گیربکس بانداسکرین شماره7و8، جوشکاری و ترمیم 
 محل یاتاقانهای روی شــفت ، جازدن چرخ، تعویض 
قرقره های تفلونــی زنجیر به تعداد 160 عدد، تعویض 

توری های آســیب دیــده برخی از فرمهــاو مونتاژ 
آنها،جوشــکاری و ترمیم گریلهای زیر بسکت سرد و 
تعویض بسکت های سرد، میانی و گرم النگستروم شماره 
یک و مقاوم ســازی بدنه النگستروم شماره 2، تعویض 
و مونتاژ لوله های واتروال ســایدوال مربوط به گوشــه 

مشعل های C انجام شد.
   مدیرعامل نیروگاه بندرعباس با اشاره به تعمیرات 10 
روزه این واحد خاطرنشان کرد: تعویض لوله های گاز، 
دیفیوزرهای هوای گاز اصلی، تعویض لوله فایبرگالس 
خروجی کولر آب خنک کن، ترمیم و بازســازی سطح 
آب بندی درین والــو هیترهای فشــارقوی، مونتاژ و 
جوشکاری والوهای هدردرین ها به کندانسور، و تعویض 
والوهای درین سوپرهیت اولی و دومی، هدر کندانسور 
به علت نشــتی داخلی در کمترین زمان ممکن صورت 
گرفت. سلیمی در پایان،  خاطر نشان کرد:با به مدار آمدن 

واحد چهار بخار نیروگاه بندرعباس و رفع موانع یادشده 
تمامی واحدهای این نیروگاه در مدار تولید قرار گرفتند.
گفتنی است، نیروگاه بندرعباس با دارا بودن چهار واحد 
بخار و دو واحد گازی به ظرفیت 1320 مگاوات نقش 

مهمی در پایداری شبکه سراسری برق ایفا می کند.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خبر داد 

 واحد شماره چهار نیروگاه بندرعباس وارد مدار تولید شد

جناب آقای دکتر مظفر مهری خادمی نسب
  انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان که نشان از درایت وتوانایی 

و مدیریت  جوانان برومند خطه خلیج همیشه فارس می باشد تبریک گفته و توفیق هرچه بیشتر 
خدمتگذاری درجهت توسعه زیرساخت های ور زشی هرمزگان را از درگاه خداوند منان برایتان خواهانم 

محمد ساالری/ مدیر رستوران استقالل

 IT یک شرکت فعال در بندر شهید رجایی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط در زمینه
دعوت به همکاری می نماید . جهت اطالعات بیشتر با شماره موبایل و ایمیل زیر در تماس تماس باشید

Karami@kavehlogistics.Com :موبایل :   09031046446                              ایمیل      

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب - شماره 142652  

موضوع مناقصه : قرارداد باز تکمیل انجام خدمات راه اندازی و تکمیل اجرای سیستم های اعالم و اطفاء حریق شرکت فوالد هرمزگان 
EPC جنوب به روش

مدت قرارداد : 24  ماه از تاریخ ابالغ 
مناقصه گزار : شرکت فوالد هرمزگان جنوب 

Naderian.r@hosco. نحوه دریافت اسناد : کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس 33530145-076 و آدرس ایمیل
ir می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .

1- واریز مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان ، به نام شرکت فوالد 
هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه 

2- نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی
3- دارا بودن گواهی حداقل رتبه چهار تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور 

توضیحات : 1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  3.700.000.000 )سه میلیارد و هفتصد میلیون( ریال خواهد بود .
2- نوع تضمین : 

 الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما : مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .
 ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی  شعبه مرکزی هرمزگان 

3- شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحیت ایمني ازسازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مي باشند .
4- حداقل امتیاز فنی بازرگانی 65 می باشد .

ج( جدول زمانی انجام مناقصه :

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

نکته : تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد .
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 44843195-076 )اطالعات بازرگانی( تماس حاصل نمایند. 

قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

آخرین مهلت دریافت اسناد 
1401/02/28

تاریخ گشایش پاکات الف و ب 
1401/04/14

آخرین مهلت تحویل پاکات 
1401/04/13
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فرمانده کل نیروی انتظامی :
شناورها و تجهیزات جدید به مجموعه دریابانی 

نیروی انتظامی اضافه خواهد شد
  گروه خبر // فرمانده کل انتظامی کشــور گفت: ان شــاء اهلل 
تا چند ماه آینده شــناورها و تجهیــزات جدیدی را به مجموعه 
دریابانی نیروی انتظامی اضافه خواهیم کرد. سردار حسین اشتری 
در حاشیه بازدید از فرماندهی پایگاه دریابانی قشم در پاسخ به 
این ســوال که چه برنامه ای برای افزایش شناورهای مجموعه 
دریابانی ناجا دارید، اظهار داشــت: امروز بازدیدی را از پایگاه 
دریابانی انتظامی قشــم داشتیم و همکاران عزیزمان در انتظامی 
و دریابانی بحمداهلل آمادگی خوبــی را دارند و آماده خدمت به 
مردم عزیز و اســتقرار امنیت و ارتقای امنیت هســتند.وی ادامه 
داد: یکی از اولویت های نیروی انتظامی این اســت که امســال 
دریانوردی و دریابانی را تقویت کنیم و ان شــاء اهلل با تجهیزاتی 
که تحویل مرزبانــی و به خصوص عزیزان دریابانی خواهیم داد 
بتوانند ماموریت هایشان را بیشتر از گذشته انجام دهند.فرمانده 
کل انتظامی کشور توضیح داد: عزیزان نیازمند شناورهای جدید 
هستند، شــناورهای که بتواند در مجموعه ســواحل و دریاها 
ماموریت ها را با ســرعت و دقت بیشــتری انجام دهد.سردار 
اشتری اضافه کرد: ما در طول یکسال گذشته شناورهای جدیدی 
را وارد مجموعه دریابانی کردیم و الحمدهلل اثرات آن را هم برای 
مقابله با قاچاق کاال و هم برای کســانی که تعرض مرزی دارند، 
 دیدیم که این تجهیزات برای انجــام ماموریت های آنان خیلی 
موثر بوده اســت.وی افزود: ان شــاء اهلل تا چنــد ماه آینده هم 
تجهیــزات جدیدی را به مجموعه دریابانی اضافه خواهیم کرد و 
امیدواریم که بــا کمکی که مردم عزیزمان به مجموعه انتظامی و 
عزیزان دریا نوردی می کنند و تالشی که همکاران عزیز دارند ما 
ماموریت های محموله به نیروی انتظامی را بیشتر از گذشته و با 
قوت بیشتر انجام دهیم.رییس پلیس کشور در خصوص آخرین 
وضعیت امنیتی هم اظهار داشــت: الحمــدهلل در تمام مرزهای 
جمهوری اســالمی ایران اعم از مرزهای خشــکی، دریایی در 
سراسر کشور مطلوب اســت و مرزبانان کشور مشغول حراست 
از مرزها هســتند و هیچ گونه مشــکل امنیتی نداریم.وی گفت: 
 مرزبانان با روحیه بسیار خوب، آمادگی های خوب، آموزش های 
 حرفه ای آماده انجام ماموریت ها هستند و ان شاء اهلل ما هم بتوانیم 
قدردان زحمــات این همکاران باشــیم و بتوانیم با تجهیزات و 
امکانات خوب زمینه این را فراهم کنیم تا بیشتر از گذشته بتوانند 
ماموریت های خود را انجام دهند.ســردار اشــتری در پاسخ به 
این ســوال که چه برنامه های برای افزایش مقرهای انتظامی با 
توجه به اینکه چند روســتا در جزیره قشم به شهر تبدیل شدند، 
 دارید، افزود: ببینید ما هر چقدر که شهرها گسترش یا ارتقاء پیدا 
می کنند، باید مقرهای انتظامی ما هم ارتقاء پیدا کنند که به همین 
نسبت ما ارتقاء خواهیم داد، بعضی از شهرهایمان را باید تقویت 
کنیم و این کار صورت خواهد گرفت.به گزارش ایرنا ؛ وی اظهار 
داشت: با سفری که من و همکارانمان داشتیم به استان هرمزگان 
 و جزیره قشم ان شــاء اهلل این خالء را برطرف خواهیم کرد در 
دریا هم ســعی کردیم پاســگاه های دریایی و پاســگاه های 
 شــناورمان را افزایش دهیم که بتوانند پوشــش کامل در تمام 
 نقاط داشــته باشــند، البته مــا توقعی هم که داریم مســئولین 
مربوطه در اســتانداری هرمزگان و فرمانداران هم در این زمینه 
کمک های را داشته باشــند تا ما این ارتقاء را در آینده نزدیک 

داشته باشیم.

خبر
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سرمقاله

  چند شب قبل برای بازدید از خانه یکی از نیازمندان محله آیت ا... غفاری 
بندرعباس از سرباالیی کمربندی وارد کوچه اول که شدیم بیش از ده نفر زن 
و مرد معتاد درحال اســتعمال و تزریق بودند. در کوچه دوم و سوم و چهارم 
و... همینطور این صحنه ها ادامه داشــت. زن و مرد و پیر وجوان و برخی هم 
با کودک و برخی با بچه شیرخوار در این کوچه ها با آرامش و خیال راحت 
مشغول کارشان بودند و بدتر اینکه ساکنان و فرزندان شان 24ساعت شبانه 
روز شاهد این صحنه ها هستند. البته در سال های اخیر بارها گزارش هایی که 
از سطح محالت و از جمله این محله تهیه و منتشر کرده ایم و حتی مسئوالن 
قضایی، انتظامی، معاون سیاسی امنیتی استانداری، فرماندار و... از همین محله 
 بازدید کرده اند و مصوباتی برای محله آیت ا... غفاری و ســایر محالت هم 
داشته اند، اما متاسفانه تاکنون اقدام اساسی صورت نگرفته است. مادرانی را 
دیده ام که به مســئوالنی که از محله بازدید داشته اند، التماس می کردند که 
معتادان و مواد ومشــروب فروشان را جمع آوری کنید و می گفتند بچه های 
پنج و شش ساله شان هم که هر روز این صحنه های تزریق و استعمال مواد 
را در کوچه ها می بینند، حتی انواع مواد را می شناسند و تشخیص می دهند 
و می ترســند فرزندان شان در دام اعتیاد قرار گیرند. آنها بارها می گفتند که 
آیا مسئوالن خودشان حاضرند خانواده و فرزندان خودشان این صحنه های 
را ببینند که اجازه می دهند فرزندان ما این صحنه ها را ببینند. آیا چون توان 
انتقال از این محله را نداریم، بایستی محکوم به مشاهده این صحنه ها باشیم؟ 
در برخی از کوچه ها که خودم هم بارها بازدید داشــته ام تا سی و چهل نفر 
معتاد هم تجمع و اســتعمال و تزریق داشــته اند و در برخی از کوچه ها هم 
ســرنگ های آلوده خون آلود دیده می شود. برخی خانه های مخروبه هم به 
پاتوق معتادان تبدیل شده اند و در برخی محالت مانند این محله گویا معتادان، 
مواد ومشروب فروشان واراذل و اوباش سلطانی می کنند وسلطان این محالت 
هستند و ساکنان را هم تهدید می کنند. امنیت در این محالت وجود ندارد و 
برخی مسئوالن که از جایگاه باالی امنیت در شهر واستان می گویند، بنظرم 
بهتر اســت به اینگونه محالت هم بروند و با ساکنان و معتمدان هم صحبت 
کنند ومیزان امنیت محالت را بسنجند و در آمارها لحاظ کنند تا شاید برای 
ارتقای امنیت در محالت و جمع آوری معتادان و مواد و مشروب فروشان و 
اراذل و اوباش نیز تدبیری بیندیشند. از رئیس کل دادگستری استان و دادستان 
بندرعباس که تسلط کافی بر وضعیت محالت دارند وبارها وضعیت این محالت 
را در جلسات مختلف به این عزیزان و فرمانده نیروی انتظامی استان و... نیز 
گفته ام، انتظار می رود نسخه ای درمانگر برای ارتقای امنیت و خدمات رسانی 
در این محالت بپیچند تا معتادان و... از ســایر مناطق کشــور به بندرعباس 
نیایند و در کوچه ها پاتوق نکنند و طبق وعده داده شــده، آنها جمع آوری 
شــده و به شهرهای خودشان بازگردانده شوند. فرماندار بندرعباس به همراه 
 مسئوالن دیگر که در این بخش وظایفی دارند هم می توانند بصورت سرزده و 
 بی اطــالع  از کوچه های  آیت ا... غفاری و ســایر محالت بازدید کنند و 
واقعیت ها را ببینند وبا اهالی و معتمدین صحبت کنند و برای پاکسازی این مناطق 
اقدام اساسی داشته باشند. این وضعیت باعث شده است تا کودکان و نوجوانان 
نیز در باتالق اعتیاد و نقل و انتقال مواد ومشروبات قرار گیرند ونیاز  به پاکسازی 
 محالت و بازگشایی معابر در محالت و الین بندی است که از ظرفیت صنایع و 
بنگاه های اقتصادی برای بازگشایی معابر و عمران و آبادانی محالت و احداث 

اماکن فرهنگی، ورزشی، تفریحی، آموزشی و... بایستی استفاده کرد.
   علی زارعی

ضرورت پاکسازی محالت از سلطان ها

جایگاه و نقش بانوان شاغل در بخش عملیات 
و پاالیشگاه مهم و حائز اهمیت می باشد

گروه خبر // مشاور محترم وزیر نفت در 
امور بانوان و هیئت همراه از پاالیشــگاه 

گاز سرخون و قشم بازدید نمودند.
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا؛ مهندس 
قیصری مشــاور امور بانــوان در وزارت 
نفت در ایــن پاالیشــگاه از بخش ها و 
بازدید  عملیاتــی  مختلف  قســمت های 
نموده و از رونــد فرآورش پاالیش گاز با 
توضیحات کارشناسان مرتبط آشنا شدند.

قیصری مشــاور محترم وزیر نفت در امور 
بانوان در حاشــیه این بازدید به جایگاه و 
نقش بانوان شاغل در صنعت نفت و گاز و 
بخش های عملیاتی و پاالیشگاهی اشاره 
و بیان داشت : بانوان شاغل در این بخش 
سختی کار را با انگیزه خودباوری و انجام 
فعالیت های روزمره پذیرفته اند و در چنین 

مواقعی با تشــکیل انجمن بانوان می توان 
از حقوق و جایــگاه آنان دفاع و حمایت 
کرد.در این بازدید پارسا پروین سرپرست 
شرکت پاالیش گاز ســرخون و قشم نیز 
ضمن عرض خیر مقدم به مشــاور محترم 
وزیر نفت در امور بانــوان و هیئت همراه 
از حضور ایشــان در پاالیشگاه و بررسی 
مسائل بانوان شاغل در واحدهای ستادی 
و عملیاتی ابراز خرسندی نمودند و اظهار 
داشت : با انتخاب یک کارمند خانم بعنوان 
مشاور مدیرعامل در امور بانوان توانستیم 
با بررســی مســائل و تشــکیل جلسات 
متعدد،گرامیداشت مقام روز زن ، برگزاری 
برنامه های آموزشــی فرهنگی ورزشی با 
توجه به شرایط عملیاتی و سختی کار این 

امکانات و فعالیتها را اجرایی نماییم.  

گروه خبر //در نشستی با حضور استاندار هرمزگان 
موانع پیش روی سامانه انتقال پساب تصفیه خانه 
فاضالب بندرعباس بررسی و تصمیمات الزم در این 

خصوص اتخاذ شد.
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهدی دوســتی اســتاندار 
هرمزگان در این نشست ضمن بررسی وضعیت پیشرفت 
فیزیکی سامانه انتقال پساب به صنایع غرب بندرعباس، 
تکمیل این پــروژه در کمترین زمان را مورد تاکید قرار 
داد و افــزود: این طرح یکــی از مهم ترین طرح های 
استان است که بایستی به سرعت به سرانجام برسد.وی 
تصریح کرد، آرامش مردم یکی از ضروریات اســت و 
باید با تسریع در انتقال پساب تصفیه خانه به صنایع و 

جلوگیری از ورود به دریا به این خواســته جامه عمل 
پوشاند.اســتاندار هرمزگان با اشــاره به بوی نامطبوع 
فاضالب خواستار پیش پیش بینی الزم در این خصوص 
شــد و گفت: برای نصب سامانه های حذف بو تا زمان 
تکمیل این پروژه، برآوردهای مالی انجام تا با حذف بو، 
 مردم بندرعباس آرامش خاطر بیشــتری داشته باشند.

دوســتی گفت: درخواست های شــرکت زیرساخت 
در کارگــروه ها تخصصــی و شــورای برنامه ریزی 
مطــرح و موانــع موجود نیــز طی هفته هــای آتی 
 برداشــته خواهد شــد.در ادامه این جلسه عبدالحمید 
حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
با اشاره به روند اجرای این پروژه افزود: شرکت تامین و 

توسعه زیر ساخت خلیج فارس به عنوان مجری طرح، 
عملیات پــروژه را طبق برنامه زمانبندی پیش می برد.
وی با قدردانی از حمایت های ویژه استاندار هرمزگان 
در تســهیل روند تکمیل این پروژه ابراز امیدواری کرد، 
با بهره برداری از این پروژه به آنچه که مردم بندرعباس 
انتظار دارند دست خواهیم یافت.مدیرعامل آبفا همچنین 
با اشــاره به بوی فاضالب در شهر بندرعباس، گفت: 
خروجی پســاب تصفیه خانه، خورها و ایستگاه های 
پمپاژ فاضالب ســه منشــاء بوی نامطبوع هستند که 
اقدامات الزم در این خصوص انجام و برآوردهای الزم 
برای نصب سامانه های حذف بو صورت خواهد گرفت.
در ادامه این جلسه شهروز شجاعی مدیرعامل شرکت 

تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس به عنوان مجری 
طرح، تعیین تکلیف زمین مورد نیاز احداث تاسیسات 
تکمیلی تصفیه خانه فاضالب و احداث آبشــیرینکن، 
تامین برق مورد نیاز، تامین منابع مالی از محل تسهیالت 
بانکی و... را از جمله مســائلی دانست که حل آنها به 
سرعت اجرای پروژه کمک خواهد کرد.وی به احداث 
مخزن 10 هزار متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ اشاره کرد 
و گفت: عملیات احداث این تاسیســات با 85 درصد 
پیشــرفت فیزیکی در حال انجام است که با رفع موانع 
 یاد شــده و آغاز احداث آبشــیرینکن و خط انتقال، 
 پیش بینی می کنیم پروژه مذکور شش ماه زودتر از موعد به 
بهره برداری برسد.شــجاعی اعتبار پیش بینی شده این 
پروژه را چهار هزار و 500 میلیارد تومان با پیش بینی 
تورم تا سال 1403 عنوان کرد.گفتنی است، در این جلسه 
دســتگاه های مرتبط با طرح، گزارش خود از آخرین 
اقدامات صورت گرفته برای به پایان رساندن این پروژه 

را تشریح و موانع و مشکالت موجود را مطرح کردند.

پشت پرده سیاست 

جهنم تروریست ها در اقلیم   
 توکلی - ســه ماه پس از موشــک باران مقر موســاد در اربیــل عراق با 
موشــک های نقطه زن هوافضای ســپاه ، این بار نیروی زمینی سپاه مواضع 
گروه های تروریســتی در اربیل را بــا حمالت توپخانــه ای در هم کوبید. 
هنوز جزئیاتی از  آمار تلفات و خســارات این حمالت گزارش نشــده اما 
برخی رســانه های محلی اعالم کردند که مواضع گروهک تروریستی پ ک 
ک  هدف حمله توپخانه ای و موشــکی سپاه پاســداران بوده است. در این 
 بین آن طور که قرارگاه حمزه ســید الشهدا نزسا در شمال غرب کشور طی 
بیانیــه ای اعالم کــرده این حمالت ، پس از یک پاتــک اطالعاتی به یکی 
از گروهک های تروریســتی و اعترافات برخــی از اعضای آن درباره کم و 
کیف فعالیت های خود صورت گرفته اســت. در این بیانیه آمده است :» در 
پی شــرارت های اخیر گروهک های تروریستی وابسته به استکبار جهانی 
در اعزام تیم های تروریســتی برای نفوذ و انجام عملیات های ضدامنیتی و 
خرابکارانه در خاک کشــورمان،با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی دقیق، یک 
تیم مسلح تروریستی، در تور اطالعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا 
نیروی زمینی سپاه قرار گرفت و تمامی اعضای این تیم تروریستی 5 نفره در 
شهرستان بانه دستگیر شدند.« در ادامه  این بیانیه آمده است : » بنابراین گزارش 
 درپی اعترافات اعضای این تیم تروریســتی به اهداف و نیات خرابکارانه و 
شوم خود علیه ایران اسالمی، پایگاه ها و مقرهای تروریست های  مستقر در 
اقلیم شــمال عراق هدف حمالت رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی 
زمینی سپاه قرار گرفت و منهدم شــد.« باید گفت که این اولین باری نیست 
که گروهک های تروریســتی در اربیل عراق اقدام به بحران آفرینی می کنند 
و پیش از این نیز نیروی زمینی ســپاه در چند مقطع به مقرهای گروهک های 
تروریســتی ازجمله حزب دموکرات در اقلیم شــمال عراق حمله کرده بود. 
به عنوان نمونه  شــهریور سال گذشــته و  چند روز پس از هشدار فرمانده 
نیروی زمینی ســپاه پاسداران کشــورمان  به مقامات اقلیم کردستان عراق 
 درباره  فعالیت های گروهک های تروریستی در این منطقه، مناطق سیدکان، 
چومان و حاجی عمران در این اقلیم، هدف حمله هوایی جنگنده ها و حمالت 
توپخانه ای  سپاه پاسداران قرار گرفت و آن طور که برخی رسانه های محلی 
نیز در همان برهه  اعالم کردند تلفات ســنگینی برای گروهک تروریســتی 

»حدکا« و » حدک « نیز به جا گذاشت.
آیت  ا...جنتی: در اجرای اصالح یارانه ها مردم دچار سختی و فشار نشوند

آیت ا... احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه این شورا به مسئله اصالح 
نظام اقتصادی کشــور به ویژه در زمینه پرداخت یارانه ها اشاره کرد و گفت: 
نظام پرداخت یارانه ها دارای مشــکالت فراوان اســت و با توجه به این که 
وضعیت موجود عادالنه نیســت و زمینه سوء اســتفاده سودجویان را فراهم 
می کند و باید اصالح شــود.وی تاکید کرد: اکنون که دولت همت کرده که این 
کار مهم را انجام دهد، همان طور که مقام معظم رهبری)مدظله( نیز فرمودند، 
همگان بایــد در این امر مهم با دولت همراهی کننــد تا معضالت اقتصادی 
کشور کاهش یابد.دبیر شورای نگهبان با بیان این که مردم شریف ایران نشان 
داده اند با اقداماتی که بر مبنای عدالت و صداقت باشــد، همراهی می کنند و 
تاریخ انقالب نشــان داده در این راه ســختی های زیادی را تحمل کرده اند، 
خطاب به مسئوالن امر متذکر شد: با این حال مسئوالن محترم با بررسی های 
همه جانبه، به نحوی برنامه ریزی کنند که مردم دچار ســختی و فشار نشوند.

آیت ا... جنتی، قوای سه گانه و دیگر نهادهای مسئول را به هماهنگی کامل در 
اجرای دقیق و نظارت کامل بر رونــد این اصالح مهم اقتصادی فراخواند و 
تاکید کرد: باید با هماهنگی و تدابیر الزم مانع ســوء استفاده سودجویان شد؛ 
چراکه اگراجرای این برنامه با نظارت و کنترل دقیق همراه نباشــد، با مشکل 
مواجه خواهد شد.وی اطالع رسانی دقیق، به موقع و گسترده در این زمینه را 
برای جلوگیری از فضاسازی دشمنان و سردرگمی مردم الزم دانست و گفت: 
رسانه ها و صاحبان قلم و تریبون، با دلسوزی دولت را در اجرای صحیح این 

تصمیم مهم و حیاتی یاری کنند./فارس

مبارزه با گرانی؛ »کربالی ۵« امروز ما 
رئیس مجلس وجود ناعدالتی و گرانی را منکر دانست و گفت: جهاد امروز، کربالی 
5 و والفجر 8 امروز ما مبارزه با گرانی است،برای انقالب باید از جان و آبرو بگذریم 
یادواره شــهدای طالب و روحانیون تهران بزرگ، صبح  دیروز با حضور محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در سالن همایش های وزارت کشور برگزار 
شــد.رئیس مجلس  در این دیدار با بیان این که همه حرف ما در جبهه انقالب باید 
اثبات کارآمدی دین در جامعه باشــد ،تأکید کــرد: امروزه جهاد ما مبارزه با گرانی 
 اســت، امروز کربالی 5 و والفجر8 و ادامه دادن راه شــهدا همین جهاد اســت؛ ما 
بچه های انقالب اســالمی می توانیم کارآمدی دیــن را در ادامه جامعه اثبات کنیم 
و در این نباید هیچ تردیدی داشــته باشیم.به گزارش خانه ملت،رئیس قوه مقننه با 
تاکید بر این که ما مسئوالن با تکیه به آموزه های امام )ره( باید جهاد تصمیم داشته 
باشیم و با اراده و تصمیم گیری درست و بجا، مشکالت مردم را حل کنیم و در این 
مسیر تحت تاثیر هیچ حرفی قرار نگیریم، گفت:دشمن می خواهد اراده، تصمیم گیری 
و کار مــا را تحت تأثیر قرار دهد تا ما تردید کنیم و این جمله امام خمینی )ره( را 
 به یاد داشــته باشیم که حواسمان باشــد از هرجا که دیدیم توسط توپخانه دشمن 
تخریب می شــود باید دفاع کنیم.وی در همین زمینه با تاکید بر این که بدون شک 
تصمیم گیری های ما باید پخته و بادرایت باشد، افزود: اگر دشمن نتواند در ما تردید 
ایجاد کند، تالش می کند کارهای بزرگ ما را کوچک نشان دهد. قالیباف در همین 
زمینه هشدار داد: باید مراقب باشیم که مسائل اصلی کشور هدف ما باشد و دشمن ما را 
وارد گروه بندی، جناح بازی، فرقه گرایی و اختالف درونی نکند چرا که این خواست 
 و طراحی قطعی دشمن است تا با این اقدامات هم در جبهه انقالب تزلزل، ایجاد و هم 
سرمایه های اجتماعی نظام را تخریب کند.قالیباف با تاکید بر این که  در جهاد تصمیم 
باید مسائل را اصلی و فرعی کنیم و توجه مان به مسائل اصلی باشد، افزود: امروز 
مســائل اقتصادی و گرانی، موضوع اصلی کشور است.وی تصریح کرد: ما با تفکر 
بنی صدر که می گفت زمین بدهید، زمان بخرید و در نهایت هم می گفت باید سه برابر 
دشمن امکانات داشته باشیم و چون نداریم باید آتش بس کنیم، جلو نمی رویم، زیرا 
آن تفکر مبتنی بر فرهنگ غربی است، اما فرهنگ ما این است که همه امکاناتی را که 
داریم ، جمع کنیم و بایستیم این هم در جنگ سخت بود و هم در اقتصاد و فرهنگ 
است و اگر این گونه حرکت کنیم خداوند تعهد کرده که پیروز می شویم.وی همچنین 
در پایان سخنان خود اظهارکرد: در صحن علنی امروز در پاسخ به یکی از تذکرات 
نمایندگان با اشاره به اصل 8 قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر بیان 
کردم اگر مقابله با فساد، نهی از منکر است که هست، ناعدالتی و گرانی هم منکر است 
و حتما وظیفه داریم با آن مقابله کنیم. در پایان این یادواره از خانواده های شــهیدان 
حرم رضوی )شــهید محمد اصالنی و شهید محمدصادق دارایی( و حجت االسالم 
محسن پاکدامن به عنوان جانباز این حادثه غم انگیز و همچنین چند تن از جانبازان و 

خانواده های ایثارگر طالب و روحانی با حضور رئیس قوه مقننه تجلیل شد.
سید حسن خمینی : بخش ضعیف جامعه درد جانکاهی را تحمل می کند

حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی در آیین تجدید میثاق جمعیت هالل 
احمر با آرمان های امام خمینی)ره( اظهار کرد: دلیل خوشنام بودن هالل احمر همین 
است که در طول عمر خودش برای سفره ها و زدودن درد از جان مردم و برداشتن 
رنجی از دل و جان رنجور توانسته موفق باشد. بی تردید جز »زدودن رنج از جان 
دردمند« نمی شود چیزی را در دنیا به عنوان اصل اساسی اخالق معرفی کرد. بعضی 
گفته اند همه هویت اخالق بر این دو جمله اســت که »مرنج و مرنجان«. از این رو 
بدون اخالق نمی شــود به دین رسید و پیامبر)ص( هم فرمود من آمده ام که اخالق 
را جلوه گر کنم. سید حسن خمینی افزود:همه می دانیم شرایط کشور سخت است. 
هرکسی باید به نوعی سعی کند باری را بردارد. ان شاء ا... خداوند توفیق دهد که همه 
بتوانند بار سنگین مشکالت را از روی دوش مردم بردارند. بر بخش ضعیف جامعه 
فشارهای اقتصادی سنگینی وجود دارد و آن ها درد جانکاهی را تحمل می کنند. البته 
در طبقات متوسط هم این فشار دیده می شود، اما طبیعتا در طبقات ضعیف جانکاه 
تر و بسیار ســوزناک تر است.وی در پایان گفت: خداوند به مسئوالن نظام و تمام 
کسانی که تصدی امور را دارند توفیق بدهد که بتوانند این مشکالت را هرچه سریع تر 
برطرف کنند و ان شاء ا... روزهای خوبی پیش روی جامعه اسالمی ما باشد./جماران

تازه های مطبوعات
فرهیختگان - این روزنامه با ترسیم کاریکاتوری ازعبدالناصر همتی  رئیس سابق بانک 
مرکزی و با تیتر » سلطان نابود قِران « نوشت : یکی از مهم ترین اتفاقات دوره مدیریت 
همتی، شکسته شــدن رکورد رشد ساالنه حجم نقدینگی در سال 1399 است. بر این 
اســاس طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، در پایان ســال 1399 رشد ساالنه حجم 
نقدینگی کشور به 6/40درصد رسید که طی 40 سال اخیر باالترین نرخ رشد ساالنه 

نقدینگی است.
 اعتماد - این روزنامه نوشــت : کسانی که حل مسئله برجام را دست کم می گیرند و به 
گفته حسن روحانی، حداقل یک ســال و اندی است که تحقق آن را عقب انداخته اند، 
یادشــان هست که در ابتدای توافق برجام در دوره اوباما، هم تورم به تک رقمی رسید 
و هم رشــد اقتصادی شتاب گرفت. االن هم که می بینیم در شعار اقتصاد غیروابسته به 

برجام درمانده اند.
 همشــهری - این روزنامه نوشــت : یکی از مســائلی که می تواند اجرای گام جدید 
هدفمندسازی  یارانه ها را دچار مشکل و مخاطره کند، نبوداجماع ملی بر سر ضرورت و 
نحوه اجرا خصوصا در میان نهادهای حاکمیتی و در راس آن ها دولت و مجلس است.
به نظر می رسد هنوز راهبرد و رویکرد مشترکی در این خصوص ندارند و مواضع مختلف 
و متفاوتی در این باره منتشر می شود که این می تواند اجرای طرح را از ابتدا دچار ضعف 

و سستی و اعتماد عمومی برای همراهی با طرح را تضعیف کند.
 کیهان - این روزنامه به انتقاد از منتقدان دولت پرداخت و نوشت : نوشته اند »  احیای 
کوپن به جای احیای برجام ،دستاورد یک ساله دولت و مجلس انقالبی«! ... نوع برخورد 
کاسه لیس های یاد شده به اندازه ای سخیف و َدم دستی است که اگر کسی کمترین اهمیتی 
برای شــخصیت خود قائل باشد، هرگز به آن تن نمی دهد. از این رو تن دادن آن ها به 
این گونه اقدامات سخیف و َدم دستی فقط با دو احتمال قابل ارزیابی است ، کم دانی  یا 

وطن فروشی! و صد البته کم دانی خوش بینانه تر از وطن فروشی است!«
 جوان - این روزنامه نوشت : توفان های گرد و غبار مدتی است که حتی به پایتخت هم رسیده 
و نفس مردم را بند آورده اســت. تا 70 درصد از منشأ این ریزگرد ها سد سازی های غیر اصولی 
کشور های همسایه است که راه نفس کشیدن هموطنانمان را در شرق و غرب کشور سد کرده است.

انعکاس
تابناک خبر داد: مســعود ستایشی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با حکم رئیس 

دستگاه قضا با حفظ سمت به عنوان سخنگوی دستگاه قضا منصوب شد.
 دیده بان ایران خبر داد: اداره کل روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت اطالعات 
نوشت:دو فرد اروپایی که با هدف سوء استفاده از مطالبات بحق برخی از صنوف و اقشار 
کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی نظمی اجتماعی و بی ثبات سازی جامعه 
وارد کشور شده بودند، توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( شناسایی و بازداشت شدند.
 الف نوشت : در پی انتشار خبری از سوی یکی از وکالی دادگستری در فضای مجازی در 
خصوص پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی و طرح اتهاماتی علیه یکی از قضات خوشنام 
دیوان عالی کشور، روابط عمومی این نهاد در اطالعیه ای نوشت : مفاد رأی شعبه دیوان عالی 
کشور صرفاً تجویز اعاده دادرسی است و صدور رأی مجدد با دادگاهی است که پرونده به 

آن ارجاع می شود که در این مورد دادگاه محترم تجدیدنظر رأی برائت صادر کرده است.
 دیده بان ایران نوشت :  فارس با انتشار مطلبی ضمن اشاره به یک فایل صوتی منتشر شده 
از سوی اسرائیلی ها تحت عنوان »بازجویی از یک عضو سپاه در ایران« نوشت: ربایندگان 
این فرد یعنی »منصور رسولی« طی روزهای گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 
طی روزهای گذشــته یک فایل صوتی به همراه عکس شخصی که ادعا شده بود عضو 
نیروی قدس سپاه پاسداران است، در رسانه های اسرائیلی و سپس شبکه های فارسی زبان 
خارج کشــور منتشر شد. شخص نامبرده به نام »منصور رسولی« یک فرد غیرنظامی و 
کشاورز ساکن در شمال غرب کشور است که در تیرماه سال گذشته توسط چند نفر اراذل و 
اوباش در ازای مبلغی پول ربوده شد و ربایندگان او را مجبور کردند تا اظهارات مشخصی 
را بازگو کند. منصور رسولی نیز به تازگی با انتشار فیلمی از خود، به بیان این ماجرا پرداخته 

و ادعاهای مطرح شده درباره خودش در فایل مذکور را رد کرده است.

استاندار هرمزگان تاکید کرد 

تکمیل پروژه انتقال پساب به صنایع غرب بندرعباس در کمترین زمان 

 گــروه خبــر // سرپرســت مدیریت 
درمــان تامیــن اجتماعــی هرمزگان 
 عنوان کرد: احداث درمانگاه در شــهرک 
امری ضروری است که  پیامبر اعظم)ص( 
برای آن همکاری دو جانبه بین ســازمان 
علوم پزشکی  دانشگاه  و  اجتماعی  تامین 

بایستی وجود داشته باشد.
  به گزارش خبرنــگار دریا ؛ دکتر غالمعباس 
مومنی در دیدار با رییس دانشگاه علوم پزشکی 
 هرمزگان گفت: مــا در جهت خدمت به مردم 
علی الخصوص حــوزه درمان که مانند امنیت 

مهم اســت همیشــه در کنار دانشــگاه علوم 
پزشکی هســتیم. مومنی اظهارداشت: با توجه 
بــه اینکه بیش از 50 درصــد مردم هرمزگان 
بیمه شده تامین اجتماعی هستند بایستی تالش 
مضاعفی در ارائه خدمات درمانی داشته باشیم 
و به همین دلیل همکاری و مساعدت دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان در حــوزه درمان و 
آموزش برای ما ضروری است.وی با اشاره به 
اهمیت ارتقاء همکاری های دوجانبه دانشگاه و 
تامین اجتماعی یادآور شد: راه اندازی و مجوز 
آنژیوگرافی، تخصیص پزشک در درمانگاه های 

تامین اجتماعی موجود در استان، رفع دغدغه 
مردم شــهرک پیامبر اعظم)ص( در خصوص 
احداث درمانگاه که بیش از 20 درصد جمعیت 
بندرعباس در آن جای دارد از مهمترین مواردی 
است که انتظار اســت دانشگاه علوم پزشکی 
همکاری و مساعدت بیش از پیش را با سازمان 
تامین اجتماعی داشته باشد.دکتر فرشیدی رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن تبریک 
انتصاب دکتر مومنی به سمت سرپرستی مدیریت 
درمان تامین اجتماعی گفت: ما جهت همکاری 
و مســاعدت در همه زمینه ها در کنار تامین 

اجتماعی هستیم و با توجه به اینکه هزینه های 
درمانی بخصوص در بخش پاراکلینیکی افزایش 
یافته است، ممکن است عده ای از مردم توانایی 
 استفاده از این خدمات را نداشته باشند انتظار 
می رود این سازمان که بخشی از درمان است 
بیشتر از گذشته برای ارائه خدمات در کنار دانشگاه 
باشد.وی افزود: در خصوص احداث درمانگاه 
 در شــهرک پیامبر اعظــم )ص( بندرعباس و 
 کمبــود های درمانــی در آن منطقــه نیاز به 
هم اندیشــی و همکاری دوجانبه جهت رفع 

این مشــکل وجود دارد. همچنین در شــرق 
هرمزگان نیز نیاز به توســعه بیشتر درمان در 
درمانگاه های تامین اجتماعی الزم اســت.
وی همچنین در اشاره به وجود شرکت های 
بزرگ وابســته به سازمان تامین اجتماعی در 
 هرمزگان خاطر نشان کرد: انتظار می رود این 
شــرکت ها مسئولیت های اجتماعی خود در 
کمک به بخش درمان را در همین استان هزینه 
کنند تا شاهد توسعه خدمات درمانی و کاهش 

مشکالت این حوزه باشیم.

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان : 

احداث درمانگاه 
در شهرک پیامبر اعظم )ص( ضروری است 

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان تشریح کرد

اصالح ارز ترجیحی در حوزه دامپزشکی
گروه خبر // مدیرکل دامپزشکی استان هرمزگان گفت: اصالح ارز ترجیحی 

در قیمت دارو و واکسن دام و طیور تأثیری ندارد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ، دکتر محمد جانباز مدیرکل دامپزشــکی اســتان 
هرمــزگان در خصوص اصــالح ارز ترجیحی در حوزه دامپزشــکی، مطالبی 
بیان نمود.دکتر محمد جانباز گفت: با توجه به سیاســت گذاری جدید سازمان 
دامپزشکی کشور برای دستیابی به هدف دولت از محل حذف ارز ترجیحی، این 
ســازمان در تالش است تا برخی محصوالت دارویی، نسبت به سنوات گذشته 
کاهش قیمت نیز داشته باشــد.وی اظهار داشت: حذف ارز  4200 تومانی در 
بحث تأمین کاالهایی همچون دارو و واکســن و مواد بیولوزیک مشــکل ساز 
نیســت و ضمن کنترل بازار در خصوص، این اقالم خدمات رسانی دامپزشکی 
در ســطح اســتان هرمزگان، در بخش های دولتی و خصوصی، همچنان طبق 

برنامه های پیش بینی شده ادامه داشته، هیچ نگرانی وجود ندارد.
   مدیرکل دامپزشــکی اســتان هرمزگان تصریح کرد: بر اساس اعالم سازمان 
دامپزشــکی کشــور، هم اکنون به اندازه کافی واکسن و دارو تولیدی در کشور 
وجود دارد و در اســتان هرمزگان نیز در این خصوص مشکلی وجود نخواهد 
داشــت و با عنایت به اینکه، هم اکنون اجرای عملیات واکسیناسیون بروسلوز، 
طاعون نشــخوارکنندگان کوچــک )PPR(، آبله و هــاری، جهت کنترل و 
پیشگیری از بیماری های دامی در حال انجام است، کلیه عملیات واکسیناسیون 
پیش بینی شده در سال 1401 نیز در زمان مقرر  صورت می پذیرد و مشکلی 
در تأمین واکسن و مواد بیولوژیک و اجرای عملیات پیشگیری از بیماری های 

دامی، وجود ندارد.

گروه خبر // دکتر مومنی مدیــر درمان تامین 
اجتماعی اســتان هرمزگان در نشست با مدیر 
به  نفت ســتاره خلیج فارس  پاالیشگاه  درمان 
بررسی راهکارها و چالشهای ارتقا خدمات درمانی 

در استان پرداختند.
   بــه گــزارش خبرنــگار دریا ؛ دکتــر غالمعباس 

مومنی مدیــر درمان تامین اجتماعی اســتان میزبان 
 دکتر ضمیری مدیر درمان پاالیشــگاه نفت ســتاره 
خلیج فارس و دکتر حیدری بلوکی بود.دراین نشست 
 که به منظور هم افزایــی و ارتقاء خدمات درمانی به 
بیمه شدگان در اســتان صورت گرفت ،دکتر مومنی 
گفت: ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت نفت ستاره 

در حوزه ی درمان اســتان ستودنی است. وی افزود: 
بیمارستان خلیج فارس تنها بیمارستان تامین اجتماعی 
در استان است که خدمات کامال رایگا ن به بیمه شدگان 
ارائه می دهد و متعلق به بیمه شــدگان است. مومنی 
خاطرنشــان کرد: همراهی صنایع بخصوص شرکت 
نفت ستاره که متلعق به تامین اجتماعی است وارتقاء 
خدمات آن برای کارکنان خود پاالیشگاه بعنوان بیمه 
شدگان این ســازمان یک حق است می تواند بسیار 
موثر باشــد.وی اظهارداشت: بیمارستان خلیج فارس 
متعلق به بیمه شــدگان است و ارتقاء خدمات درمانی 
هدف مدیریــت درمان تامین اجتماعی اســت.دکتر 

ضمیری مدیر درمان پاالیشگاه نفت ستاره نیز در این 
دیدار به ارتقاء خدمات درمانی در استان و بیمارستان 
خلیج فارس با همکاری و مشارکت دو دستگاه تاکید 
کرد و گفت: بیمارستان خلیج فارس و نفت ستاره هر 
دو از یک بدنه هســتند و هم افزایی و مشارکت ما به 
ســود بیمه شدگان خواهد بود .وی ابراز امیدواری کرد 
درآینده ای نزدیک با بازدید مدیرعامل نفت ستاره از 
مجموعه خلیج فارس همکاری های موثری در راستای 
ایفای مســئولیت های اجتماعی نفت ستاره در استان 
بخصوص در حوزه ی درمان تامین اجتماعی شــکل 

خواهد گرفت.

ارتقاء خدمات درمانی  
هدف مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان
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من کتابفروش نبودم
من کتابفروش نبودم. اگــر بودم به جای جواب های پرت و پالی 
آقای کتابفروش حتمًا گزینه بهتری پیشــنهاد می دادم.داشتم وسط 
کتاب ها می لولیدم و زیر و زبر قفسه ها را با چشمانم جارو می کردم 
که چیزی از چشــمم پنهان نماند. کتابفروشی بزرگ ولی خلوت 
بود. خیلی عجیب بود. کتابفروشــی هایی به مراتب کوچک تر از 
این شــلوغ تر از این یکی بودند. مفت چنگ من. وســط قفسه ها 
می چرخیدم و برای خودم رؤیا می بافتم که صدای دخترک جوانی 
من را از عالم کتاب ها پرت کرد بیرون. مشکل از من است. گوشم 
زود تیز می شود. نه اینکه فضول باشــم. می خواهم ببینم مردم و 
مخاطبان دنبال چی هستند. سلیقه شــان در خواندن کدام سمتی 
است. چه کتاب هایی دوست دارند. جوان ترها چی می خوانند. این 
طوری اطالعات جالبی به دست می آورم. همین طور که خودم را 
با کتاب ها سرگرم نشان می دادم، حواسم به گفت وگوی مشتری با 

کتابفروش بود.
»ببخشید آقا! یک کتابی می خواهم شبیه به فالن کتاب« ]متأسفانه 
فراموش کردم آن دختر اســم چه کتابی را برد و دنبال مشابه چه 

کتابی می گشت ولی خاطرم هست که دنبال رمان بود.[
آقای کتابفروش سرخوش و با انرژی خودش را رساند به مشتری و 
در جواب گفت: »این کتاب که گفتید نمی دانم چیست! ولی بخواهید 

می توانم در زمینه روانشناسی به شما کتاب پیشنهاد بدهم.«
از جواب آقای کتابفروش یکه خوردم و کنترلم را از دســت دادم 
و برگشتم سمت شان. متوجه چرخیدن من نشدند. دختر بی نوا از 
پاســخ آقای کتابفروش حسابی جا خورده بود. تا خودش را پیدا 
کند تته پته ای کرد و گفت: »آخه من دنبال روانشناســی و این طور 

کتاب ها نیستم. 
یک کتاب می خواهم مثل همین که گفتم باشد...«

آقای کتابفروش دست بردار نبود. به دختر اصرار می کرد که فالن 
کتاب روانشناسی را تهیه کند. اطمینان می داد که خوشش خواهد 
آمــد.از آقای کتابفروش اصرار و از دختر خجول که از یک کتابی 

خوشش آمده بود، انکار!
داشــتم جوش می آوردم. می خواســتم بپرم وسط گفت وگوی دو 
نفره شان و بگویم: »خانم این کتاب که خوانده ای و حاال دنبال یکی 
دیگر در همین حال و هوا هستی، شبیه به کتاب های فالن و فالن 
است. می توانی در این قفسه و این قفسه دنبالش بگردی...« ولی به 
خودم تذکر دادم که این کار را نکن. خودت را وارد گفت وگوی این 
دو نفر نکن. بگذار خودشان به یک نتیجه ای برسند.از خود پرسیدم، 

چقدر از این تجربه های تلخ داریم؟ 
تجربه هایی که لذت یک کتاب شــیرین را با یک کتاب نادرست 
تلخ می کنند و گاهی حتی رشــته پیوند میان ما و کتاب ها را قطع 
می کنند. اتفاقی که شــاید اگر با راهنمایی درست همراه باشد، نفع 
مادی کوتاه مدت و نابلدی مان، موجب تحمیل شــدن یک کتاب 
نادرست نمی شود و می تواند برای همیشه یک نفر را تا آخر عمر 
با کتاب ها رفیــق کند، ولی اصرارهای بی فایــده از جنس آقای 
کتابفروش و تحمیل سلیقه شخصی شان به جای خواست مخاطب 
سبب می شود که یک نفر که تازه شیرینی خواندن را چشیده برای 

همیشه قیدش را بزند.
دختر جوان دســت خالی از کتابفروشی بیرون رفت و من خیالم 
راحت شــد که به پیشــنهادهای آقای کتابفروش توجه نکرد.من 
کتابفروش نبودم. اگر بودم به جای جواب های پرت و پالی آقای 

کتابفروش حتمًا گزینه بهتری پیشنهاد می دادم. 
  حسام آبنوس

فال روز
ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی

که از دهانش به در می کنند دندانی
ای صاحب فال!

عاشقی بد دردی است و خواب و قرار از آدمی می گیرد. اما آنچه 
که این  سری، خواب را بر تو حرام کرده، ربطی به این قرتی بازی ها 
ندارد. بــدان و آگاه باش که همچنان چوب تصمیمات و اقدامات 

نادرست گذشته را می خوری. 
اگر فکر امروز را می کردی، بی شک حرف پدر و مادرت را گوش 
کرده و هر شــب مســواک می زدی تا امروز زیر بار هزینه های 
دندانپزشــکی کمر خم نکنی. حرف گوش کن کــه نبودی، فکر 
اقتصادی هم نداشــتی! وگرنه با یک دو دوتای ساده درمی یافتی 
که کم هزینه ترین خدمت دندانپزشکی، خرید مسواک و خمیردندان 
نسیم با تیوب سفید و قرمز بود. روزهای سختی در انتظارت خواهد 

بود. 
آگاه باش، حداقل هزینه کشــیدن یک دندان، حدود یک میلیون 
تومان برایــت آب خواهد خورد و این تازه اول ماجرای ایمپلنت 
اســت. فلذا به مســئوالن پیشــنهاد می کنیم، طرح اعطای وام 
دندانپزشکی با شرایط مشابه وام ازدواج را مورد بررسی قرار دهند. 
مرا در غم هزینه هایت شریک بدان و روی کمکم حساب کن. البته 

فقط در حد دو ورق ایبوپروفن پانصد در توانم است.
  مرضیه ربیعی

طنز

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها // نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: آبراه 
بین المللی خلیج فارس از آن همه کشــورهای 
منطقه است و بیگانگان در این آبراه جایی ندارند. 

  به گزارش خبرنــگار دریا ؛ آیت اهلل غالمعلی صفایی 
بوشهری در همایش 2 روزه بین المللی تاریخ، فرهنگ 
 و تمدن خلیــج فارس افــزود: صلح و دوســتی در 
خلیج فارس اساس ارتباط و استقالل است و امروز به 
جز شکســت و نابودی چیزی از بیگانگان باقی نمانده 

است.
   وی ادامه داد: تاریخ خلیج فارس یک گزاره ثابت دارد 
و آن این اســت که این آبراه بین المللی ایرانی و متعلق 
به همه کشورهای منطقه است و جای بیگانگان نیست.

صفایی بوشهری تاکید کرد: خلیج فارس نماد مقاومت 
در مقابل تجاوزهای کشورهای استعمارگر است و ایران 
دارای تاریخی تابناک در عرصه مبارزات ضد استعماری 
است و بوشهر به عنوان پایتخت مقاومت است و عالمان 
این منطقه حکــم  جهاد دادند و ســرداران بزرگ این 
سرزمین نیز حماسه ها آفریدند.امام جمعه بوشهر گفت: 
بی تردید اگر نگاه ضد اســتعماری عالمان و سرداران 
شجاع این منطقه نبودند امروز این آبراه بین المللی دچار 
بحران جدی هویتی شده بود.صفایی بوشهری اضافه کرد: 

خلیج فارس در عرصه فرصت های اقتصادی مهمترین و 
ارزشمندترین جغرافیای اقتصاد کرانه را دارد زیرا اقتصاد 
دریا و کرانه نقشی مهم در تولید ناخالص ملی و ارتقای 

سطح درآمد دارد.
     وی اظهــار کرد: خلیج فــارس دارای فرصت های 
فوق العاده و تهدیدهای بسیاری است که باید تهدیدهای 
آن را تبدیل به فرصت و از آنها استفاده بهینه کرد.صفایی 
بوشــهری ادامه داد: به همین خاطر یکی از مسائل مهم 
راهبردی و استراتژیک مدیریت جامع خلیج فارس است 
که باید مســئوالن نظام  آن را تدبیر و اجرایی کنند.امام 
جمعه بوشهر اضافه کرد: خلیج فارس فوق العاده اقتصادی 
اســت و در بحث اقتصاد کرانه و دریا پایه نقش اول را 
دارد به همین دلیل همواره مورد طمع بسیای از کشورها 
قرار دارد.وی افزود: امروز سهم اقتصاد دریاپایه در تولید 

ثروت با احتساب نفت و گاز در ایران 2.7 درصد و بدون 
 آن 1.16 درصد و این یک فاجعه اقتصادی به شــمار 
می رود که باید به سمت اقتصاد دریا پایه در مدار هفت 
درجه و اقتصاد اقیانوس حرکت کنیم.امام جمعه بوشهر 
گفت: امروز باید بیش از همه چیز بویژه در استان های 
ساحلی به اقتصاد کرانه و پس کرانه پرداخته شود و نقشه 
راهبردی مدیریتی و راه مشخص و تمام اعتبارات مورد 
نیاز بــرای مدیریت جامع اقتصاد، فرهنگ، امنیت، علم 
و فناوری و زیست محیطی تخمین زده شود.وی تاکید 
کــرد: با توجه به ظرفیت باالی اقتصاد کرانه در نقشــه 
 آمایشی برای توسعه اقتصادی این منطقه باید تالش کرد. 
امام جمعه بوشهر گفت: استان های ساحلی نقشی مهم در 
رشد اقتصاد ایران دارند و در صورت استفاده از قابلیت 

اقتصاد کرانه امکان تحول در اقتصاد کشور وجود دارد.

آرزو توکلی سرویس استان ها // دادستان عمومی 
و انقالب مرکز اســتان کرمان با اشاره به اینکه 
روش کنونی مبارزه با مواد مخدر نیاز به بازنگری 
جدی دارد، گفت: زمان دسترسی به مواد مخدر از 

ساعت به دقیقه رسیده است. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛  دادخدا ســاالری در دیدار 
 معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر کشــور و مشــاور حقوقی دبیرکل ســتاد 
مبــارزه با مواد مخدر افزود: سیاســت گــذاری ها در 
حوزه مبــارزه با مواد مخدر باید مــورد بازنگری قرار 

گرفتــه و  مبتنی بر آینده نگری باشــد.وی با اشــاره 
 به ایــن مطلب که مواد محــوری در حــوزه مبارزه با 
مواد مخدر صحیح نیســت، عنوان کرد: به جای آنکه بنا 
بر میزان مواد کشــف شده باشد، باید مبتنی بر برخورد با 
باندها و ضربه زدن بــه بنیان های اقتصادی قاچاقچیان 

 باشد. دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با 
 بیان ایــن مطلب کــه معتــادان متجاهــر حاصل بد 
برخــورد کردن با موضــوع مواد مخدر اســت، عنوان 
کرد: ســتاد مبارزه با مواد مخدر باید در توزیع امکانات 
بــه جایگاه و وســعت کارهای مبــارزه ای توجه کند.

ســاالری با طرح این ســوال که آیا زمان آن نرسیده که 
 در شــیوه مبارزه با مواد مخــدر بازنگری کنیم، تصریح 
کرد: اســتان کرمان به دلیل موقعیت خاص خود نیاز به 
حمایت های ویژه از ســوی نهادها دارد زیرا مبارزه ای 
 گســترده در این اســتان در حال انجام اســت.مدیرکل 

زنــدان ها و اقدامــات تامینی و تربیتی اســتان کرمان 
 هم گفت: 83 درصد از افــراد زندانی در کرمان به دلیل 
مواد مخدر و سرقت در دادگاه ها محکوم و روانه زندان 
شده اند.سیدمجتبی حسینی افزود: از مجموع مددجویان 
 زندان های اســتان کرمان حــدود 64 درصد مربوط به 
مواد مخدر و حدود 19.9 درصد مربوط به سرقت است.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان 
به کشفیات مواد مخدر در زندان های استان نیز اشاره و 
بیان کرد: تعیین حق الکشــف مواد و تجهیز زندان ها به 

امکانات به روز مبارزه با مواد مخدر ضروری است.

آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار 
با  کرمان گفت: سیستم اداری نمی تواند 
این ظرفیت پای کار بیاورد و متاســفانه 
قدرت بســیج کنندگی و اجماع سازی 
برای اصالح فرآیند کشــت و داشت و 
برداشت ندارند که باید در این زمینه به 
همدیگر کمک کنیم و باید ستادی برای 
کشت جایگزین ایجاد شود و خودم نیز 

پای کار می آیم. 
  بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ محمدمهدی 
فداکار در دیدار فرمانده هان ســپاه با وی با 
بیان این مطلب که خدمات ســپاه قابل بحث 
نیست، گفت: ســپاه اساسنامه خیلی خوبی 

دارد. 
  وی با بیان این مطلب که سپاه به عنوان حافظ 
انقالب است، اظهار کرد: نه تنها در بحث امنیت 
در بحث اقتصــاد و فرهنگ کارهای بزرگی 

کرده اســت و در حوزه آسیب های اجتماعی 
و بحران هایی که ایجاد شــده است، همواره 
حضور داشته است. بغضی که دشمن از سپاه 
دارد، به خاطر حجم خدمت رسانی این نهاد 
اســت.وی با بیان اینکه در جریان خدمات 
سپاه ثاراهلل استان هستم، اظهار کرد: آبرسانی 
و ســاماندهی گروه های جهادی از کارهای 
بسیار خوب این نهاد انقالبی است. استاندار 
کرمان با بیان اینکه سپاه در کنار استانداری 
یک ستون اصلی است، تصریح کرد: کارها با 
نگاه اعتقادی و باانگیزه و حرکت جهادی به 

خوبی پیش می روند. 
  وی در ادامه با اشــاره به حوزه کشاورزی 
اظهار کرد: درخواســت داریم که سپاه کشت 
جایگزین در اســتان را ســاماندهی کند و 
کشــت ها هدفمند باشــد تا بتوانیم هم نیاز 
داخــل تامین و هم محصــوالت صادراتی 
 باشــند. فداکار با تاکید برآنکه باید به فکر 
امنیت غذایی مردم باشــیم، عنــوان کرد: با 
تحــوالت اقتصادی بخشــی از قاچاق حل 
خواهد شد و قیمت ها آزاد شود به طور مثال 
کاشت ذرت بسیار صرفه اقتصادی پیدا می کند 

و همه باید پای کار بیایند. 
  اســتاندار کرمان ســپاه را یک نهاد مقدس 
دانست و در ادامه عنوان کرد: عشایر کمترین 

استفاده از منابع کشور دارند. 

پیشنهاد استاندار کرمان ؛

ستاد کشت جایگزین 
در کرمان تشکیل شود

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
 بیش از ۸0 درصد یعنــی ۹ هزار و ۵00 هکتار از بافت اســتان یزد نیاز به 

مقاوم سازی و نوسازی دارد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛  محمد آئینی در شورای مسکن استان یزد افزود: این بافت 
شامل بافت تاریخی، بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی است.مدیرعامل شرکت 
بازآفرینی شــهری ایران با بیان اینکه پهنه استان در برابر زلزله مقاوم نیست، اظهار کرد: 
روند نوسازی در استان یزد اصال رضایت بخش نیست و باید سرعت ببخشد.  وی اظهار 
کرد: همه توسعه گران، سازندگان بافت تاریخی و مجموعه انبوه سازان برای مقاوم سازی 
بافت یزد به کمک شهروندان بیایند و با مشارکت مالکان نسبت به مقاوم سازی و نوسازی  

آن اقدام کنند.  
   معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: متاســفانه برای صدور پروانه ســاخت و ساز 
 مدت زمان زیادی از ســوی شهرداری ها صورت می گیرد که این موجب فراری دادن  

سرمایه گذاران می شود که خوشبختانه در شورای باز آفرینی استان یزد مصوب شد که 
مدت قانونی صدور پروانه 2 هفته است را رعایت کنند.  

  وی با اشــاره به مشوق ها برای نوســازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده تصریح 
کرد:شهرداری ها نیز موظف هســتند در صدور پروانه  ساختمانی حداقل 50 و حداکثر 

100 درصد تخفیف بدهند.  
   معــاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره حمایت مالی دولت در زمینه نوســازی و 
مقاوم سازی بافت های فرسوده گفت: تسهیالت 45 میلیونی از سوی صندوق کارآفرینی 
و توسعه تعاون برای ودیعه برای جابجایی ساکنان در نظر گرفته شده است.  وی  با اشاره 
به تسهیالت 350 میلیونی برای نوسازی هر واحد شهری خاطرنشان کرد: 150 میلیون از 

این تسهیالت صفر درصد است.  
  آئینی خاطر نشان کرد: همچنین برای نوسازی محله یا تجمیعی مشوق ها و امتیازات 

خوبی در نظر گرفته شده است.  

  

آرزو توکلی سرویس استان ها // فرمانده سپاه 
ثاراهلل استان کرمان تاکید کرد: حاشیه نشینی 
خاستگاه دشمن است و دشمن در این مناطق 
النه درســت می کند بنابراین باید در ابتدا از 
توسعه حاشــیه ها جلوگیری شود و سپس به 

سمت ساماندهی حرکت کنیم. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســردار حسین معروفی 
در دیدار با اســتاندار کرمان گفت: در استان کرمان 
یک میلیون و 102 هزار بسیجی عادی و فعال داریم. 
وی با اشــاره به تعداد پایگاه های مقاومت بسیج و 
دانشــجویی و اقداماتی که انجام داده اند، اظهار کرد: 
رویکرد پایگاه های مقاومت از دو ســال پیش تغییر 
کرده و برنامه ها از پایین به باال است به گونه ای که 
به تناسب محالت و مناطق برنامه ها تدوین شده اند. 

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان بیان کرد: حدود 15 
قرارگاه در اســتان داریم و این قرارگاه ها از موازی 

کاری و جزیره ای عمل کردن، جلوگیری می کند. وی 
با تبیین اقدامات این نهاد در حوزه مسکن محرومین 
عنوان کرد: قرارگاه محرومیــت زدایی یک قرارگاه 
موثر اســت و اولویت ها در حوزه محرومیت زدایی 
استان را مشــخص کردیم و اعالم کردیم گروه های 
جهادی که آورده نداشــته باشد اجازه ورود به استان 

نمی دهیم. 
  معروفی آبرســانی را اولویت اول سپاه ثاراهلل استان 
دانســت و بیان کرد: تعداد روســتاهای که در بازه 
زمانی از پایان فروردین سال گذشته تا خرداد امسال 
آبرســانی شــده به حدود 409 روستا می رسد. وی 
بهداشت و اشتغال خرد را اولویت های بعدی این نهاد 
انقالبی برشمرد و تصریح کرد: با طرح این سوال که 
چرا باید حســاب بنگاه های اقتصادی که در استان 
فعال هســتند در تهران باشد و اگر این حساب ها به 
اســتان بیاید می توانیم مشــکل بیکاری استان را با 

استفاده از رسوب این حساب ها در بانک های استان 
با ایجاد اشتغال خرد حل کرد. 

  فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با تاکیدبرآنکه نگاه 
لیبرالیست به بســیج و گروه های جهادی خطرناک 
است، در ادامه با اشاره به اقدامات خدمات اجتماعی 
در حوزه تامین جهیزیه، توزیع بســته های معیشتی 
اظهار کرد: نباید به دلیل مشکالت اقتصادی از حوزه 

فرهنگی غافل شد. 
  معروفی به تبیین اقدامات سپاه ثاراهلل استان کرمان 
در حوزه کنترل و مقابله با کرونا پرداخت و در ادامه 
با اشــاره به تنش آبی در برخی مناطق استان گفت: 
حدود 671 روستا تا سال آینده آبرسانی می کنیم. وی 
با بیان این مطلب که کرمان دومین اســتان عشایری 
کشور است و در ادامه تاکید کرد: در کشت جایگزین 

اصرار داریم. 
   فرمانده ســپاه ثاراهلل استان کرمان در پایان افزود: 
در خدمات دهی، خط کشی سیاسی، مذهبی و قومی 
نداریم و ســپاه جان پناه مــردم و انقالب و تمامیت 
ارضی ایران است و سد بالست و به دنبال امیدآفرینی 
در جامعه هستیم و آمادگی همکاری با استانداری را 

در این زمینه داریم. 

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان:

۶۷۱ روستا تا سال آینده آبرسانی می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی :

۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از بافت یزد نیاز به مقاوم سازی دارد

مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها // مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی اســتان بوشهر گفت: ۹۴ میلیارد 
تومان اعتبــار از محل قیر رایگان برای آســفالت معابر 

روستاهای این استان اختصاص یافته است. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ علیرضا مقدم افزود: تامین اعتبار قیر 
رایگان  فرصت خیلی خوبی برای عمران و آبادانی روســتاهای 
کشور اســت که با عنایت دولت ســیزدهم و همراهی و کمک 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و پیگیری و مساعدت دفتر 
مرکزی بنیاد مسکن و مجموعه استان برای پایان سال مالی 1400 
درنظر گرفته شده است و برای پرداخت آن هیچ مشکلی نداریم.
وی یادآورشد: سهمیه درنظرگرفته شده سال 99 قیر رایگان این 
استان 28 میلیارد تومان بوده است.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان بوشهر اظهارداشت: براساس برنامه ریزی به عمل 
آمده از محل قیر رایگان، یک میلیون مترمربع آسفالت در بیش از 
250 روستای این استان با مشارکت دهیاری ها پیش بینی شده 
اســت.مقدم گفت: با افزایش سهمیه قیر درنظرگرفته شده تالش 
خواهیم کرد بیشترین خدمات را به روستاها داشته باشیم.مدیرکل 
بنیادمسکن انقالب اسالمی استان بوشهر افزود: درصددیم اعتبار 
اختصاص یافته از محل قیر رایگان را  برای اجرای طرح هادی و 
شبکه معابر تبدیل به نهضت ملی آسفالت کنیم.وی بیان کرد:  برای 
شهرستان گناوه هیچ محدودیتی در زمینه سهمیه قیر رایگان نداریم 
و آماده هستیم به هر میزانی که دهیاران مشارکت کنند، تامین کنیم 
تا روســتاها  از این کمک بهره مند شوند.بیش از 20 درصد از 
جمعیت 105 هزارنفری شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر 

در روستاها سکونت دارند.

  اختصاص 94میلیارد اعتبار قیر رایگان 
به بوشهر 

امام جمعه بوشهر :

   بیگانگان جایی در خلیج فارس ندارند

دادستان کرمان : 

زمان دسترسی به مواد مخدر از ساعت به دقیقه رسیده است

  

 // ها  اســتان  ســرویس  سیالوی  حسن 
اســتاندار خوزســتان گفت: طرح توزیع 
عادالنه یارانه ها و حذف ارز ترجیحی، گره 
کور اقتصاد کشور را باز خواهد کرد و دست 
رانت خواران از چپاول ســرمایه ملی کوتاه 

می شود. 
   به گزارش خبرنگار دریــا ؛ صادق خلیلیان 
در حاشــیه نشست هم اندیشــی ائمه جمعه و 
اعضای شــورای تامین استان و شهرستان ها با 
رویکرد مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها 
واردکنندگان  به  ترجیحی  ارز  اختصاص  افزود: 
کاال، ایجاد رانت می کرد و سرمایه ارزی کشور 
بــه راحتی به هدر می رفت ، بنابراین حذف ارز 
ترجیحی و اختصاص یارانه مســتقیم به مردم 

جلوی این مفاسد را خواهد گرفت.
  وی با بیان اینکه کشــور هیــچ چاره ای بجز 
یک جراحی اقتصادی و تصمیم درست نداشت 
افزود: دولت ســیزدهم این جرات را داشــت 
تا اقتصاد کشــور را با حــذف ارز ترجیحی و 
پرداخت مستقیم یارانه به مردم ، در مسیر ریل 

اصلی خود قرار دهد.
  استاندار خوزســتان با بیان اینکه ادامه روند 
تخصیص ارز ترجیجی عمال کشــور را در یک 
بن بســت اقتصادی قرار داده بوده و ادامه این 
روند غلط امکان پذیر نبود افزود:ساالنه حدود 
312هزار میلیارد تومان ناشــی از مابه التفاوت 
 ارز ترجیحــی بــا ارز آزاد نصیــب دالالن و

رانت خواران می شد و تنها 30درصد منابع ارز 
ترجیحی نصیب مردم می شد.

  نماینــده عالی دولت در اســتان خوزســتان 
افزود:با اجرای طــرح توزیع عادالنه یارانه ها 
ناشــی از حذف ارز ترجیحی ، اقتصاد کشــور 

 به ســمت تولیــد دانش بنیــان خواهد رفت و 
معیشت و اشــتغال کشــور با بهبود تولید بهتر 

خواهد شد.
  خلیلیان تاکید کرد: بــا آنهایی که می خواهند 
در رونــد اجرای این طرح مهم اقتصادی اخالل 
ایجاد کننــد و مردم را ناامیــد و مایوس کنند 

برخورد خواهد شد.
   وی گفت:وظیفه اصلی دســتگاههای متولی 
نظــارت و کنترل بازار اســت تا امکان ســوء 
اســتفاده گرفته شــود و آرامش در بازار حکم 

فرما  شود.
  استاندار خوزستان اجرای طرح توزیع عادالنه 
یارانه ها و واریز مستقیم آن به حساب خانوارها 
را گامی در جهت عدالــت یارانه ای بیان کرد 
وافزود: برای ســه دهک اول تا سوم برای هر 
نفر چهار میلیون ریــال و برای 6 دهک بعدی 
هر کدام سه میلیون ریال واریز شده ضمن آنکه 
برای دهک دهم نیــز از یارانه نان و دارو قطع 

نمی شود.
  وی گفت:مدیریت یارانه ها برعهده خود مردم 
است و تغییری در قدرت خرید کاالهای اساسی 

مردم به وجود نخواهد آمد .

استاندار خوزستان : 

طرح توزیع عادالنه یارانه ها گره کور 
اقتصاد کشور را باز خواهد کرد

طرح :  بیتا  هوشنگی
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فرهنگ  و هنر

در ۷۱ سالگی هم دست از سر
 عروسک های بیچاره برنمی دارم!

آغاز پخش سریال عروسکی مرضیه برومند از جمعه
   ســرویس فرهنگی // سریال عروسکی »شهرک کلیله و دمنه« به 
کارگردانی مرضیه برومند و تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی از جمعهـ  
30 اردیبهشت ماهـ  از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد. مرضیه 
برومند درباره ی تولید این مجموعه عروسکی اظهار کرده است: نمی دانم 
چرا این عروسک ها دست از سر من برنمی دارند؛ البته شایدم من دست 
از سر این عروسک های بیچاره برنمی دارم آن هم در سن 71 سالگی! 
وی گفته است: این ســریال صرفا برای کودکان ساخته نشده است و 
همه افراد می توانند آن را تماشا کنند. ای کاش مثل آن موقع ها شرایط 
 طوری بود که سریال ها و ســاخته های من و همکارانم می توانست 
بی واسطه در سراسر ایران در دسترس مردم قرار بگیرد ولی خب اینطور 
نیست. من شرمنده. به نقل از روابط عمومی این مجموعه، پس از یک 
پیش تولید یک ساله، سریال عروسکی »شهرک کلیله و دمنه« با بیشتر 
از 50 شخصیت جدید، در شبکه نمایش خانگی تولید و آماده پخش 
شد. سریال عروسکی »شــهرک کلیله و دمنه« به کارگردانی مرضیه 
برومند و تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی از جمعه )30 اردیبهشت( به 
صورت اختصاصی در پلتفرم فیلم نت منتشر می شود. آزاده مویدی فرد، 
امیرحسین صدیق،  مسعود کرامتی، مریم ســعادت، ژاله صامتی، امیر 
میرآقا، لیلی رشــیدی، فریبا جدیکار، بهزاد عمرانی، نادر برهانی مرند، 
فرزاد حسنی، محمد عسگری، بهادر مالکی، رامین ناصرنصیر، محمدرضا 
مالکی، یوســف بختیاری، مهدی شاه پیری، ســارا اقبال، آذین رئوف، 
علیرضا ناصحی، مهیار مجیب، نازی خاتمی، آنالی شــکوری، سعید 
موسوی راضی، آزاده اسماعیل خانی، مرجان پورغالمحسین و مرضیه 
برومند گویندگان این سریال هستند.علی اعتصامی فر، نگار شهبازی، علی 
پاکدســت، پیمان فاطمی، مرجان نامور، هانی حسینی و محمد اعلمی 

بازی دهندگان عروسک های »شهرک کلیله و دمنه« هستند.

هزینه »زندگی پس از زندگی« چقدر شد؟
  سرویس فرهنگی // نشست رسانه ای برنامه تلویزیونی »زندگی پس 
از زندگی« با حضور عباس موزون تهیه کننده و مجری این برنامه و محمد 
امین نوروزی، مدیر گروه ادب و هنر شبکه 4 سیما برگزار شد.نوروزی 
در این نشســت ضمن ارائه گزارشی از فرایند تولید فصل اخیر برنامه 
»زندگی پس از زندگی« گفــت: »به دلیل محدودیت مالی به همه آن 
چیزی که برای آن برنامه ریزی کرده بودیم نرســیدیم. با پربیننده شدن 
فصل دوم، گفتم برای فصل سوم به هر آن چه مدنظرمان است برسیم. مثاًل 
می خواستیم تجربه گر خارجی به ایران بیاوریم تا برنامه بعد بین المللی پیدا 
کند تا همه بدانند این موضوع مختص شیعیان نیست، بلکه موضوع روز 
جهان است. ما با توجه به بازخوردهایی که از خارج از کشور گرفتیم 
متوجه شدیم مخاطبان خارجی داریم. مثاًل مخاطبی می گفت یکی از 
آشــنایانش  در کانادا دچار تحول شده  است.« وی افزود: »ابایی ندارم 
بگویم هر قسمت 80 میلیون تمام شد. نیمی از پول خرج دکور و سوله 
شد. هزینه هنگفتی برای سوله خرج کردیم. همه کارها مستلزم هزینه 
بــود، االن می توانیم از هند و اروپا مهمان بیاوریم ولی این موضوعات 
پول می خواهد، ما مهمانان خودمان را از ایران با هزینه حداقلی آوردیم.«

خبر

 سرویس فرهنگی // در روزهایی که برای   *
نخستین بار در چهار دهه گذشته، فضای 
مجازی هم گام با وســایل نقلیه شهری و 
بین شهری، مخاطبان نمایشگاه بین المللی 
کتاب را به مصالی تهران می رساند، نگاهی 
به شکاف دیجیتالی موجود در استان های 
که شاید  است  گام هایی  روایت گر  کشور، 
هرگز به نمایشــگاه مجازی کتاب تهران 

نرسند. 
   از مدت هــا قبل که صحبــت از برگزاری 
سی وسومین نمایشگاه کتاب تهران به میان آمد 
و بنا شد برای نخستین بار این رویداد در دو بعد 
حضوری و غیرحضوری پذیرای عالقه مندان 
باشد، تنها حرف های شیرین ماجرا را از زبان 
مسئوالن شنیدیم؛ در نشست خبری این رویداد 
که چند روز پیش برگزار شد، یاسر احمدوند، 
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و رئیس نمایشگاه کتاب، هر دو بعد نمایشگاه 
کتاب را »قدم بزرگی در توسعه فرهنگی کشور« 
دانســت. این درحالی بود که او ابراز امیدواری 
کرد که »در ســال های بعد با فروش مجازی، 
ناشران در نمایشگاه حضوری به تبادل و ارتباط 
و فعالیت های فرهنگی بپردازند«.  اما براساس 
اعالم ســتاد خبری این رویــداد، »در بخش 
مجازی سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران، بیش از 175 هزار عنوان کتاب از حدود 
2100 ناشر در دسترس عالقه مندان به کتاب 
در سراسر ایران قرار گرفته است«. این درحالی 
اســت که به گفته متولیان برگزاری نمایشگاه 

کتاب، با هدف »شفاف سازی و توزیع عادالنه 
یارانه اعتباری خرید کتــاب«، در این دوره از 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، این یارانه تنها 
به خرید از بخش مجازی تخصیص داده شده 
است.اما اگر از دامنه ketAB.iR که ممکن است 
عده ای را هرگز به نمایشــگاه کتاب نرساند)به 
این دلیل که دامنه اعالم شــده آدرس ســایت 
خانه کتاب است و عالقه مندان به نمایشگاه در 

 /httPs://Book.iCfi.iR واقع باید از طریق
وارد نمایشگاه کتاب شوند( بگذریم، به مناطق 
جغرافیایی از کشور می رسیم که دست کوتاه شان 
از تکنولوژی روز سبب می شود شانسی به اندازه 
دیگر هم وطنان خود برای حضور در نمایشگاه 
مجازی کتاب نداشته باشند. بررسی آمار توسعه 
فاوا در استان ها)که در سایت وزارت ارتباطات 
در دسترس است( نشان می دهد که به جز تهران، 

یزد، ســمنان، البرز و اصفهان، سایر استان های 
کشور به لحاظ توسعه فاوا در وضعیت مطلوبی 

قرار ندارند. 
*  وضعیت توسعه فاوا در استان ها 

  در استان سیستان و بلوچستان که از این نظر 
در وضعیت قرمز قرار دارد، تنها 56.39 درصد 
خانوارها به اینترنت و حتی 54.12 خانوارها 
به رایانه دسترســی دارند. همین آمارها نشان 

می دهد که در این استان تنها 50.35 درصد افراد 
از اینترنت استفاده می کنند و 3.20 درصد افراد 
مشترک اینترنت پهن باند ثابت و 82.71 درصد 
مشترک فعال پهن باند سیار)این میزان در سطح 
کشور 106.85 اســت( هستند. این در حالی 
اســت که آمار خریداران براساس استان محل 
سکونت در نخســتین دوره نمایشگاه مجازی 
کتاب نشان می دهد سیستان و بلوچستان جزء 
کم تریــن خریدها بوده اســت. حتی ایالم که 
براساس آمار منتشرشده از نخستین نمایشگاه 
مجازی کتاب، کم ترین خرید را داشــته، جزء 
اســتان های زرد به لحاظ توســعه فاوا است. 
آمارهای وزارت ارتباطات نشــان می دهد که 
سیستان و بلوچستان، کرمان، اردبیل، لرستان، 
آذربایجان غربی و کردستان، به ترتیب با 90.22، 
و   113.45  ،112.11  ،110.32  ،105.63
115.49 درصد کم تریــن میزان ضریب نفوذ 
اینترنت پهن باند کشــور را دارند. این مقادیر 
حتی کم تر از 127.20 درصدی اســت که به 
عنوان میزان کلی این مقیاس عنوان شده است.
این در حالی اســت که البرز، تهران، سمنان و 
قزوین به ترتیب با 154.22، 150.32، 139.87 
و 134.86 بیشترین میزان ضریب نفوذ اینترنت 
پهن باند کشــور را دارند. این البته تنها شکاف 
دیجیتالی نیست که استان های کم برخوردار را 
از دسترسی به کتاب جا می گذارد؛ بررسی های 
ایســنا درخصوص توزیع کتابفروشــی ها در 
اســتان های مختلف که پیش تر منتشــر شد، 
نشان می دهد اســتان هایی همچون کهگیلویه 

و بویراحمد، هرمــزگان، ایالم و... که به لحاظ 
توسعه فاوا در وضعیت نامطلوب)زرد( هستند، 
در استان های خود کم ترین تعداد کتابفروشی ها 

را هم دارند. 
*  میــزان توزیع کتابفروشــی ها در   

استان های مختلف ایران 
  حتــی تعداد و درصــد کتاب های چاپ اول 
منتشرشده در اسفندماه 1400)که در گزارشی 
توسط خانه کتاب منتشر شده( نشان می دهد، 
بیشــترین ها باز هم سهم استان های برخوردار 
است که در توزیع توســعه فاوا رنگ سبز بر 
تن داشــتند و اســتان هایی همچون سیستان 
لرســتان،  آذربایجان غربی،  بلوچســتان،  و 
کردستان، گلســتان، کرمانشــاه و... که جزء 
کم برخوردارترین ها به لحاظ فاوا هســتند، در 
شکاف فرهنگی نیز جزء نقاط فرودست شمرده 
می شوند. به گزارش ایسنا، این قیاس ها نشان 
می دهد که در اعالم خبرهای خوش یا مژده ها 
و وعده ها در زمینه برگزاری نمایشگاه مجازی 
کتاب تنها نباید به استان هایی همچون تهران نگاه 
کرد، اســتان هایی که در قعر شکاف فرهنگی 
موجود در کشــور واقع شــده اند، با شکاف 
دیجیتالی موجود نیــز نمی توانند آن چنان که 
باید نیازهای خود را با نمایشگاه مجازی کتاب 
مرتفع کنند. البته این را هم باید دید که اساســا 
در اســتان هایی که همواره در قعر شکاف های 
فرهنگی و دیجیتالی واقع شــده اند، شــکاف 
اقتصادی اجازه می دهــد تا غم نان مانع از در 

جست وجوی کتاب بودن نشود! 

طرح : بیتا هوشنگی

سرویس فرهنگی // رئیس  اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان ســیریک از برگزاری نخستین 
از  با حضــور جمعی  جشــنواره فرهنگی هنری 
مسئولین و با استقبال بی نظیر مردم و عالقمندان به 

فرهنگ و هنر در روستای میشی خبر داد.
   به گزارش  خبرنگار دریا ، مصطفی کریمی زاده  عنوان 
کرد: این جشــنواره با هدف توسعه و ترویج فرهنگ و 
هنربومی و محلی و معرفی فرهنگ و هنر مردم و هنرهای 

سنتی روستا ، ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه و کشف 
اســتعدادهای فرهنگی هنری جوانان و نوجوانان برگزار 

گردید .
   وی افزود: این جشنواره  در بخشهای موسیقی ،مسابقات 
بومــی و محلی ، آئین و ســنتهای قدیمی ،نمایشــگاه 
 لباسهای بومی و محلی ،هنرهای دستی ،طراحی چهره ، 
عکس های قدیمی روســتا،صنایع دســتی و غذاهای 
محلی  با همکاری دهیاری و شورای اسالمی با اجرای 

برنامــه های متنوع فرهنگی و هنــری از جمله :اجرای 
موســیقی زنده  هنرمند نام آشنای استان و کشور آقای 
عمران طاهری،گروه هنری ابراهیم پیل افکن و هنرمندان 
شهرستان سیریک به کار خود پایان داد.کریمی زاده اظهار 
داشت: این برنامه که با  استقبال بی نظیر مردم شهرستان 
سیریک و روستای میشی همراه بود با حضور مسئولین از 
مفاخر و برترین های فرهنگی و هنری روستای میشی  و 

هنرمندان حاضر در جشنواره تجلیل شد

نخستین جشنواره فرهنگی هنری روستای میشی برگزار شد

 ســرویس فرهنگی // حامد آهنگی، یوسف صیادی و 
غالمرضا نیکخواه از کمدین هایی هســتند که پس از 
مسابقه علیخانی، در برنامه های تلویزیونی حضور پررنگی 

داشته اند
  مسابقه »جوکر« و استقبال مخاطبان از آن باعث شد محبوبیت 
بیشتری نصیب تعدادی از کمدین ها و چهره ها شود. بعضی از 
بازیگران نیز با طنازی های خود موفق شــدند روی جدیدی 
از توانایی خود در خنداندن را نشــان بدهند و پس از مدتی 
فعالیت بی  سر و صدا، بار دیگر در مرکز توجهات قرار بگیرند. 
تلویزیون نیز به سهم خود از این اتفاق بهره برد، به این ترتیب 
در ماه های گذشته شاهد حضور پررنگ چهره های محبوب 
»جوکر« در برنامه های مختلف تلویزیون بودیم. هر چند که 
استفاده از حضور کمدین های محبوب به دیده شدن برنامه ها 
و اســتقبال مخاطبان کمک می کند، اما از طرفی هم دعوت از 
آنان در برنامه های متعدد، به مرور باعث تکراری شدن آن ها 

می شود.
*  حامد آهنگی

  حامد آهنگی بیشــتر به عنوان کمدین و شــومن نزد مردم 
شناخته می شود. او در یک سال گذشته به واسطه تولید برنامه 
»شــب  آهنگی« مورد توجه مخاطبان بوده است. هرچند که 
آهنگی در این برنامه میزبان چهره های سینمایی و کمتر دیده 
شده نیست، اما به دلیل توانایی اش در گرداندن برنامه، شوخی  با 

مهمانان و تعاملی که با تماشاگران دارد توانسته با برنامه ای مفرح 
و سرگرم  کننده توجه مخاطبان عام را جذب کند. این کمدین 
نوروز امسال با فصل پایانی »جوکر« در نمایش خانگی دیده 
شد. او اواخر آذرماه در آستانه انتشار فصل دوم »شب آهنگی 
2« مهمان »خندوانه« بود و پس از آن نوروز 1401 همزمان با 
»جوکر« و »شب آهنگی« در نمایش خانگی حاضر بود. همان 
طور که پیش  بینی می شد حامد آهنگی به یکی از ستاره های 
فصل پنجم »جوکر« تبدیل شد. او اردیبهشت با مسابقه جدیدی 
یعنی »شب های مافیا« نیز در نمایش خانگی دیده شد و پس 
از این مســابقه، پنج شنبه هفته گذشته با ویژه برنامه عید فطر 
»دورهمی« به تلویزیون آمد. به دلیل محبوبیت حامد آهنگی 
نزد مخاطبان، معموال برنامه هایی که در آن ها حضور داشــته 

مورد توجه قرار می گیرند.
*  غالمرضا نیکخواه

  یکی از اولین ستاره های »جوکر« غالمرضا نیکخواه است. او 
که چهره ای جدی دارد، در این مسابقه با مقاومت باالیی که در 
برابر خندیدن از خود نشان داد و همچنین به واسطه حرکات 
بامزه خود توانست بار دیگر جایگاهش را به عنوان یک کمدین 

خوب به مخاطب یادآوری کند. این بازیگر پیش کسوت مدت 
کوتاهی پس از موفقیت با »جوکر«، در برنامه های تحویل سال 
تلویزیون حضور پیدا کرد و در دو ویژه برنامه »فرمول یک« 
علی ضیا و »عصر جدید« احسان علیخانی دیده شد. حضور 

در پررنگ نیکخواه 

تلویزیون تا همین چند روز قبل نیز ادامه داشت. او در مسابقه 
»دورهمی« ویژه عید فطر شرکت کرد. شوخی های این بازیگر 
و گروهش با مهران مدیری مورد توجه قرار گرفت و مخاطبان 

شاهد یکی از بامزه ترین قسمت های این مسابقه بودند.
*  یوسف صیادی

   یکی از شرکت  کنندگان »جوکر« که پای ثابت ویژه برنامه های 
تحویل ســال تلویزیون بود یوسف صیادی است. این بازیگر 
اسفند 1400 با شرکت در »جوکر« مورد توجه تماشاگران قرار 

در  و  گرفــت 
به  نهایت 

یکی 
ز  ا

پدیده های فصل چهارم تبدیل شــد. او در مقابل شوخی های 
بی وقفه یوسف تیموری با خودش صبوری و ظرفیت باالیی از 
خود نشان داد و تعامل جالبی با تیموری داشت. صیادی پس 
از موفقیت در این مسابقه مدام در ویژه برنامه های تحویل سال 
دیده شد. او در آستانه تحویل سال، مهمان سه برنامه »فرمول 
یک«، »عصر جدید« و »بهار جان« در شبکه های یک، 3 و 
5 بود. صیادی سوم فروردین نیز به برنامه »احوالپرسی« شبکه 
2 رفت و به این ترتیب در همه شــبکه های سراسری حضور 
داشت. یوسف صیادی هم اکنون مسابقه »شب های مافیا« را 

در حال پخش  دارد.
*  ایمان صفا

  یکی دیگر از شرکت  کنندگان مسابقه »جوکر« که به تازگی 
حضور پررنگی در تلویزیون و همچنین نمایش خانگی داشته، 
ایمان صفاست. او دی  1400 با فصل دوم این مسابقه به نمایش 
خانگی آمد. صفا به همراه عباس جمشــیدی فر توانست در 
مسابقه »جوکر« خودی نشان بدهد و از بامزه ترین چهره های  
فصل دوم باشد. او پس از این مسابقه به بهانه گفت وگو درباره 
سریال »عملیات 125« در سالگرد فاجعه پالسکو، به تلویزیون 
رفت. این بازیگر اواخر اســفند ســال گذشته مهمان برنامه 
»خندوانه« شــد و چند شب بعد در ویژه برنامه تحویل سال 
»عصر جدید« نیز حضور پیدا کرد. ایمان صفا فروردین  ماه به 

واسطه مسابقه »شب های مافیا« در نمایش خانگی دیده شد.

صادرات از »جوکر« به تلویزیون!

  

چرا دیگر پای سریال های تلویزیون میخکوب نمی شویم؟
ســرویس فرهنگی // خانه بــه دوش را هزاربار دیده ایم؛ 
»ترش وشیرین«، »سه درچهار«، »مّتهم گریخت« و بقیه را 
هم. هرکدام از این سریال ها دست کم دو دهه پیش ساخته 

شده اند.
   اما با گذشــت ســال ها و با این که تاکنون بیش از ده ها بار از 
شبکه های مختلف سیما بازپخش شــده اند، هنوز هم در صدِر 
پربیننده ترین سریال های ایرانی می درخشند و روی دست شان 
سریالی بلند نمی شود. اما ریشه  و عّلت استقبال از این سریال ها 
چیست؟ »خانه به دوش« و ماجرای آقاماشاءاهلل هندوانه فروش، 
سفر به مالزی و تکیه کالم معروفش و داستاِن قیمه و ماست که 
هر چندوقت یک بار ترند شده و نُقِل صفحات شبکه های مجازی 
می شود در سال 1383، و »متّهم گریخت« و جنجال آقاهاشم و 
بی بی و سودای مهاجرت به تهران، در سال 1384 ساخته شده اند! 
»سه درچهار« هم محصول 1378 اســت؛ ماجرای دو خانواده 
که آه در بســاط ندارند و تصمیم می گیرند بــا کناِر هم چیدن 
مهارت های شان، برای خود یک شرکت خدماتی دست وپا کنند. 
»ترش وشیرین« هم ماجرای زنی ست که یک تنه و دست تنها از 
راه ترشی فروشی، فرزندانش را به دندان گرفته و مدیریت  می کند. 
در این میان مرِد متمّولی سِر راه نصرت خانم قرار می گیرد و از او 
تقاضای ازدواج می کند و ماجرا و چالش های آن از این جا شروع 
می شود. هرکدام از این چهار سریال که در دسته سریال های طنز 
و مناسبتی هم قرار می گیرند،  بیش از 10 بار از سیما بازپخش 
شده اند و بارها آزمون شان را پس داده اند. از بعد از پخش این چند 
سریال، خیلی  از بازیگران سعی بر تکراِر این موقعیت ها داشته اند، 
اما تا این اندازه با اقبال روبه رو نشــده اند. شــاید از موفق ترین 
نمونه های سریال های مناسبتی در دهه اخیر، سریال »پایتخت« 
باشد که آن هم فراز و فرودهای خودش را داشته است. هرکدام 
از سریال های »زیر آسمان شهر«،  »مرد هزارچهره«،   »شب  های 

برره«،  »پاورچین«،  »بزنگاه«، »چاردیــواری«، »چارخونه«، 
»ساختمان پزشکان«،  »پژمان«،  »لیسانسه ها«،  »نون خ« و... نیز 
از نمونه های نسبتاً موفق سریال های طنز هستند. اما باید دید آیا 
همگی می توانند مثل قبلی هــا در صدر بمانند و در طول زمان 
هم قابلیت جذب مخاطب را داشــته باشند.بهارک محمودی، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی در گفت وگو با 
ایسنا علل تداوم توفیق برخی از سریال های تلویزیون، با وجود 
قدیمی بودن شان را، »تازه بودِن فرم و محتوای آن ها« می بیند و 
می گوید: اگر در سال های اخیر کماکان محصوالت قرِن گذشته 
را می بینیم، حتماً آن محصوالت به لحاظ کیفی جذاب تر بوده اند 
و حرف و نکته ای که مطرح می کردند، کماکان مسئله امروز هم 
به شمار می رود. ترکیب این دو، یعنی هم کیفیت و هم مضمون، 
هم فرم و هم محتوا، موجب ماندگاری این آثار می شود. فرم و 
محتوای این سریال ها هنوز کهنه نشده است. کمااین که در همان 
دهه 80، چندین سریال دیگر نیز در حال پخش بوده اند، اما تنها 
چندتا از این ها هنوز در صدِر پربازدیدها باقی  مانده اند. این یعنی 
فرم و محتوا در این چند ســریال به قدری متناسب بوده که پس 
از گذشت ســال ها حریف نطلبیده اند یا اگر طلبیده اند، حریفی 
پیدا نکرده اند.محمودی درباره چرایِی ساخته نشدِن سریال هایی 
با همان مضمون و محتوا ضمن نقل قول از برخی کارگردان ها، 
این طور توضیح می دهد که بسیاری از نویسندگان، کارگردانان و 
فیلم ســازان به دلیل تفاوت و تغییر فضای گفتمانی دیگر قادر به 
ساخت چنین سریال هایی نیستند.او مشخصاً توضیح می دهد: 
سابق  بر این تا یکی دو دهه قبل، بسیاری از فیلم سازان یا دیگر 
هنرمندان می توانستند حرف هایی بزنند تا صدای جامعه و مردم 
باشند و طبیعتاً خوانده و دیده شوند. زمانی که فیلم یک فیلم ساز 
با مشــکالت جامعه عجین باشــد، مخاطب با اثر او احساس 
نزدیکی می کند. اخیراً بســیاری از سریال ها و یا فیلم هایی که 

تولید می شوند فضای بسیار متفاوتی از زندگی امروز را به تصویر 
می کشند، به حّدی که کاراکترها و حتی ادبیات کالمی موجود در 
آثار برای مخاطبان هضم کردنی نیست و درواقع زندگی ای را که 
ما به شکل زیسته تجربه می کنیم نشان نمی دهد. اگر همه این ها 
را کناِر هم بگذاریم، به این می رســیم که مخاطب حق انتخاب 
دارد، پــس چیزی را انتخاب می کند که به مذاقش خوش بیاید.

نویسنده کتاب »نمایش رنج تهران در سینمای ایران« در قیاس 
وضعیت گفتمانی و دسترسی های نسِل جدید و قدیم چنین شرح 
می دهد: تفاوتی ندارد، ما چه درباره فیلم صحبت کنیم، چه سریال، 
از دهه 60 تا 90،  دهه به دهه دسترسی های گفتمانی مان افزایش 
یافته است. یعنی اگر بچه هایی که در دهه 60 زندگی می کردند، با 
کارتون های »پسر شجاع« و »حنا، دختری در مزرعه« خوشحال 
می شدند، یکی از دالیلش این بود که انتخاب دیگری نداشتند؛  
چراکه »تنوع« دست ما را برای انتخاب باز می گذارد و نبودش 
باعث می شود تا به هرچه داریم، قانع شویم. در دهه  60، کودکان 
چاره دیگری نداشــتند؛ اوقات فراغت آن ها از ســاعت پنج یا 
شش عصر شروع می شد و انتخاب ها هم بسیار محدود بودند. 
تلویزیون تنها دو شبکه بیشتر نداشت و تولد  شبکه سه و شبکه 
پنج خود به نوعی اتفاق تازه ای به شمار می رفت. اما اآلن به قدری 
دسترسی های گفتمانِی ما زیاد شده اند که می توانیم چیزهایی را که 
بیشتر دوست  داریم، انتخاب کنیم، اما این به معنای افزایش کیفیت 
آثار نیست.استاد دانشگاه عالمه طباطبایی درباره ذائقه تصویری 
نسل جدید می گوید: بسیاری از بچه های امروز به تماشای انیمه یا 
سریال های کره ای عالقه مندند؛ چیزی که تا دو سه دهه پیش اصاًل 
این گونه در دسترس نبود. آن ها چیزهای متفاوت تری دیده اند که 
ترجیح می دهند پیگیری کنند. اصلی ترین دلیلی که باعث می شود 
بسیاری از سریال های جدید یا قدیمی ، امروز دیده نشوند،  تنوع و 
دسترسِی بیشتر به منابع به روزتر است.محمودی درباره ابزارهای 
نوین ارتباطی و تغییر در نحوه تماشای برنامه ها معتقد است که ما 
امروز در گوشی های هوشمندمان، محتوای آماده و تولیدشده ای 
داریم، که در هر زمان و مکان در دسترس مان است. تکنولوژی 
موبایل باعث قطعه قطعه شدِن محصوالت تلویزیونی یا تصویری 
در عرصه های دیگر می شــود؛ بدین معنــا که اگر آن محصول 
تصویری حرفی برای گفتن داشته باشــد، به صورت ویدیوهای 
کوتاهِ قطعه قطعه شده در گوشی های ما دست به دست می  شود، مثل 
قسمت هایی از برنامه »مهمونی« به کارگردانِی ایرج طهماسب که 
در شــبکه های اجتماعی وایرال شد یا دیگر برنامه ها و فیلم ها. 
مــا دیگر مثل قبل تلویزیون را روشــن یا پلتفرم های مختلف 
را باز نمی کنیم که از اول تا آخِر یک فیلم یا ســریال را تماشا 
کنیــم، اما در عین حال تّکه های جذاب از آن ها را که در فضای 
مجازی)خصوصاً اینستاگرام( بازنشر می شود دنبال می کنیم. مهم تر 
از همه این موارد، مسئله محتواست؛ یعنی اگر محصولی حرفی 
برای گفتن داشته باشد و برای مخاطب جذاب باشد، با این حال که 
تنوع گفتمانی و انتخاب های زیادی وجود دارد، راه خود را برای 

دیده شدن پیدا می کند.

بررسی ظرفیت دسترسی به نمایشگاه مجازی کتاب 

دست  هایی که از نمایشگاه کتاب کوتاه می مانند
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  روابط عمومي اداره کلگوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيد، رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است
شيالت رهمزگان

حوادث جهان
تلفات حادثه انفجار در هتل تاریخی هاوانا به 42 تن رسید

  تعداد قربانیان انفجار در هتلی تاریخی در شهر هاوانا، پایتخت کوبا 
پس از بیرون آوردن دو جسد دیگر از زیر آوار، به 42 تن افزایش یافت. 
96 تن در پی وقوع انفجار در هتل پنج ستاره »ساراتوگا« زخمی شده 
و 13 بزرگســال و پنج خردسال همچنان در شش بیمارستان این شهر 
بستری هستند.به گفته یکی از مسئوالن هتل، در زمان وقوع این حادثه 
51 کارمند در ساختمان این هتل بودند که 23 تن از آنها جان باخته، 22 
تن از بیمارستان مرخص شده و سه تن دیگر نیز همچنان در بیمارستان 
بستری هستند.این حادثه بر اثر انفجار یک تانکر حامل حدود 10 هزار 

لیتر گاز مایع رخ داد.

سیل در استرالیا قربانی گرفت
  وقوع سیل در ایالت کوئینزلند استرالیا جان یک شهروند را گرفت. با 
تداوم بارش باران های سیل آسا در ایالت کوئینزلند استرالیا سیالب یک 
خودروی حامل سه سرنشین را با خود برده و جسد یکی از سرنشینان 
این خودرو پیدا شده است. جسد قربانی این حادثه که یک زن 31 ساله 
بوده نیز در داخل خودروی خودش پیدا شــده است. دو سرنشین دیگر 
این خودرو به بیمارستان منتقل شدند و وضعیت جسمی آن ها مساعد 
اعالم شده است. اداره هواشناسی کوئینزلند )BoM( اعالم کرد: بسیاری 
از مناطق این ایالت بیش از 100 میلی متر بارندگی در یک شبانه روز 
داشته اند. همچنین شرایط نامساعد جوی منجر به ایجاد ترافیک جاده ای 

در بخش هایی از نواحی این ایالت شد.

شمال شیلی ۶.۸ ریشتر لرزید
  زمین لرزه ای قوی به بزرگی 6.8 ریشتر منطقه »آنتوفاگاستا« در شمال 
شــیلی را لرزاند. بنابر اعالم مرکز لرزه نگاری ملی دانشگاه شیلی، تاکنون 
گزارشی در مورد تلفات یا خســارات احتمالی ناشی از وقوع این زلزله 
منتشر نشده اســت.کانون زمین لرزه در بیش از 1600 کیلومتری شمال 
»سانتیاگو«، پایتخت این کشور و در عمق 248 کیلومتری زمین بوده است.

ســاکنان مناطق اطراف، این زمین لرزه را با شدت های مختلف احساس 
کردند و در عین حال مقامات محلی احتمال وقوع سونامی را رد کرده اند. 
شیلی در منطقه ای موسوم به »حلقه آتش« در حوضه اقیانوس آرام قرار 

دارد و به عنوان یکی از لرزه  خیزترین کشورهای جهان شناخته می شود.

وقوع انفجار در استان سلیمانیه در شمال عراق 
  وقوع یک انفجار در استان سلیمانیه واقع در شمال عراق در رسانه های 
عراقی تائید شد.برخی منابع نیز تائید کرده اند که انفجار در یک رستوران 
و کلوپ شبانه در استان سلیمانیه رخ داده که 12 مجروح به عنوان تلفات 
اولیه گزارش شده است، هر چند علت این انفجار هنوز مشخص نیست.
منابع خبری اقلیم کردستان عراق گفته اند که انفجار سیستم گازرسانی در 
رستوران عامل انفجار بوده و برخی دیگر رسانه ها این علت انفجار را رد 
می کنند.با این حال تاکنون جزئیات بیشتری از این حادثه و دلیل قطعی 

انفجار و همچنین تعداد تلفات آن اعالم نشده است.
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حوادث

  ســرویس حوادث// جسد زن جوان که 
به دنبال اختالف با شــوهرش در اقدامی 
جنون آمیز دختر ۵ ســاله اش را از پنجره 
طبقه چهارم ساختمان به پایین انداخته و 
سپس خودش نیز با سقوط از بالکن جان 
باخته در حالی به پزشــکی قانونی منتقل 
شد که خانواده وی مدعی هستند وی به 

قتل رسیده است.

  ســاعت دو بامداد هجدهم اردیبهشت خبر 
مرگ دختری خردســال و مادرش در یکی از 
محله های حصارک کــرج تیمی از کارآگاهان 

جنایی را به محل حادثه کشاند.
  ساکنان ساختمان که موضوع را به پلیس خبر 
داده بودند به کارآگاهان گفتند: با صدای گریه و 
فریاد دخترک همسایه از خواب پریدیم و وقتی 
از پنجره  به بیرون نگاه کردیم ناگهان صحنه ای 

دیدیم که شوکه شدیم، دختر 5 ساله در محوطه 
پایین ســاختمان افتاده و ناگهان مادرش نیز 

خودش را از پنجره به پایین پرت کرد.
  شــوهر زن جوان که در محل حضور داشت 
درحالی که شــوک زده شده بود به کارآگاهان 
گفت: چند وقتی بود که من و همســرم با هم 
 اختالف داشتیم،همســرم زن مهربانی بود اما 
به خاطر سابقه بیماری روانی که داشت تاکنون 

سه بار اقدام به خودکشی کرده بود، اما من این 
موضوع را با کســی در میان نگذاشتم، قبل از 
این حادثه نیز چند وقتی باهم درگیری داشتیم.

  شــب حادثه با پا درمیانــی یکی از بزرگان 
فامیل باهم آشتی کردیم حدود ساعت 2 شب 
وقتی فامیلمان خیالش راحت شد که ما آشتی 
کرده ایم می خواســت برود اما چون ماشــین 
نداشتند من گفتم شما را می رسانم، بعد هم آنها 

را با خودروام به خانه شــان رساندم اما وقتی 
برگشتم با جسد خونین دختر و همسرم روی 

زمین مقابل ساختمان روبه رو شدم.
  به دنبال اظهارات مرد جوان که 32سال داشت 
پرونده برای بررســی های بیشتر در اختیار تیم 
جنایی قرار گرفت و با بررســی صحنه مرگ 

مادر و دختر تحقیقات آغاز شد.
  اگرچه تشخیص کارآگاهان جنایی حاکی از 

مرگ خودخواسته زن جوان است اما خانواده 
این زن 27ساله برخالف اظهارات کارآگاهان 
مدعی هستند که دخترشان به قتل رسیده است، 
بنابراین تحقیقات بیشتر پلیس برای رازگشایی 
از این پرونده کماکان ادامه دارد و جســد برای 
تعیین علت دقیق این حادثه به پزشکی قانونی 

سپرده شد.

مرگ هولنــاک مادر و کودک در سقوط از طبقه چهارم

در امتداد تاریکی  

  روزی کــه فریب چرب زبانــی هایش را 
خوردم و به عقد موقت او درآمدم هیچ گاه 
فکر نمی کردم کــه روزی به من هم خیانت 
کند حاال هم با تهیه یک صیغه نامه جعلی 

ادعاهایی را مطرح می کند که ...
  زن 39 ساله که با کوله باری از غم وارد کالنتری 
شده بود در حالی که دادخواست تقاضای مهریه را 
روی میز مشاور و مددکار اجتماعی می گذاشت 
درباره قصه زندگی اش گفت: روزی که از همسرم 
به دلیل اعتیاد شدیدش به مواد مخدر صنعتی جدا 
شدم دیگر حاضر نبودم با هیچ مردی ازدواج کنم 
چرا که ســختی های زندگی با یک فرد معتاد مرا 
به شدت فرســوده کرده بود. اگر چه اوضاع مالی 
پدرم نیز به اندازه ای نبود که همه خانواده در رفاه 
و آسایش کامل باشند اما در حد توانش امکانات 
خوبی برای مــن و دیگر خواهر و برادرانم فراهم 
کرده بود تا دســت نیاز نزد کسی دراز نکنیم. من 
هم که بعد از طالق به خانه پدرم بازگشــته بودم 
در یکی از داروخانه های مشــهد کار می کردم و 
روزگارم را می گذراندم تا این که 5 سال قبل وقتی 
برای انجام امور اداری به یکی از شعبه های تامین 
اجتماعی رفته بودم متوجه نگاه های مردی شدم 
که در فاصله چند متری مرا زیر نظر داشــت ولی 
من به دنبال انجــام امور اداری بودم و توجهی به 
او نداشــتم .با وجود این، زمانی که از اداره خارج 
شدم باز هم احساس می کردم آن مرد میان سال 
همچنان مرا تعقیب می کند باز هم موضوع را جدی 
نگرفتم و به محل کارم بازگشتم. از آن روز به بعد 
آن مرد 50 ساله مدام به محل کارم می آمد و به من 
پیشنهاد ازدواج می داد. من هم که از قبل تصمیم 
خودم را در این باره گرفته بودم پاسخ های تند و 
ســرباال به او می دادم ولی او دست بردار نبود و 
همچنان با سماجت تمام بر خواسته اش پافشاری 
می کرد. »قدیر« مــردی چرب زبان بود و چنان 
از عشق و خوشبختی سخن می گفت که باالخره 
فریب چرب زبانی هایش را خوردم و موضوع را 
با خانواده ام در میان گذاشــتم اما مادرم به شدت 
مخالفت کرد او معتقد بود قدیر متاهل است و من 
نمی خواهم دوباره شکست تو را در زندگی ببینم 

ولی من که دیگر کامال نرم شده بودم به مادرم گفتم 
قدیر با همه مردهای دیگر فرق می کند و تجربه اش 
می تواند مسیر زندگی مرا تغییر بدهد. خالصه بدون 
حضور خانواده ها به محضر ثبت ازدواج رفتیم و 
من به مدت 5 سال به عقد موقت قدیر درآمدم. او 
منزلی برایم اجاره کرد اما هیچ شبی را در کنار من 
نبود چرا که می ترسید همسر و فرزندانش از این 
ماجرا آگاه شوند اما من روزهای خوب و خوشی 
را می گذراندم. با دوســتان مان بــه باغ و تفریح 
می رفتیم و قدیر هم بــا ابراز عالقه هایش وانمود 
می کرد مرا عاشقانه دوســت دارد اما 2 سال بعد 
دیگر به بهانه های مختلف هزینه های زندگی را 
از حساب بانکی من برداشت می کرد به گونه ای 
که حتی مخارج مهمــان هایی را که به منزل مان 
می آمدند هم من پرداخت می کردم. او که هر روز 
بــا یک خودروی مدل بــاالی خارجی به منزلم 
می آمد حاال مدعی بود که باید در خرج و مخارج 
زندگی مراعات کنم چــرا که اوضاع مالی خوبی 
ندارد به همین دلیل من حتی میوه و شیرینی برای 
پذیرایی دوســتانم را خودم تهیه می کردم. اما در 
میان همین رفت و آمدها متوجه نگاه های کثیف 
و معنادار قدیر به دوســتانم نیز شده بودم ولی به 
روی خودم نمی آوردم. او حتی در مســافرت ها 
هزینه ها را از کارت بانکی من می پرداخت و تنها 
با چــرب زبانی ادعا می کرد بعدا جبران می کند. 
در همین روزها بود که فهمیدم او یک خانه خالی 
دیگر در منطقه ای از شــهر دارد که برای تفریح و 
خوشگذرانی با  دوستانش تهیه کرده است و به من 
خیانت می کند بــه همین دلیل منزل اجاره ای را 
تخلیه کردم و به خانه پدرم رفتم تا چند ماه باقی 
مانده از مدت عقد موقت به پایان برسد ولی او با 
تهیه یک صیغــه نامه جعلی ادعا می کند که هنوز 
5 ســال دیگر از زمان عقد موقت مان باقی مانده 
است و هر روز در محل کارم برایم ایجاد مزاحمت 
می کند تا به زندگی مشترک با او بازگردم. اما من 
نمی توانم با مردی خیانتکار در زیر یک ســقف 
زندگی کنم و حاال می خواهم با گرفتن مهریه ام به 

دنبال سرنوشت خودم بروم.

  ســرویس حــوادث//  رئیس مرکز تشــخیص و صیغه نامه جعلی 
پیشــگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا ناجا در 
خصوص کالهبرداری ســایبری بــا ترفند ثبت  نام 

جاماندگان یارانه معیشتی هشدار داد.
  ســرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشــخیص 
و پیشگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا ناجا به ترفند 
کالهبرداران سایبری با شگرد ثبت  نام جاماندگان یارانه 
معیشــتی اشاره و اظهار داشــت: با توجه به طرح واریز 
یارانه معیشتی دولت به دهک های مختلف مالی کشور و 

واریز نشدن یارانه برای برخی از دهک های اعالمی این 
احتمال وجود دارد تا در روز های آینده شــاهد تبلیغاتی 
همچون ثبت  نام یارانه، ویرایش اطالعات یارانه بگیران، 
جاماندگان یارانه معیشــتی و.... توسط افراد سودجو و 

کالهبردار باشیم.
  رئیس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجا تصریح کرد: مجرمان ســایبری با ارسال 
پیامک هایی تحت عنوان ثبت  نام جاماندگان یارانه کاربران 
را به صفحات جعلی هدایت کرده و اقدام به کالهبرداری و 

برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان می کنند.
  وی با تأکید بر اینکه ارســال پیامک های جعلی، ارائه 
لینک های ثبت نــام، هدایت به درگاه های بانکی جعلی و 
معرفی اپلیکیشن های مختلف توسط مجرمان سایبری دور 
از ذهــن نخواهد بود از افرادی که بــه هر دلیلی ابهام یا 
اعتراضی نسبت به یارانه اختصاص یافته دارند درخواست 
کرد فقط به سامانه  heMayat.Mcls.gov.ir مراجعه کرده 

و ثبت اعتراض کنند.

کالهبرداری به بهانه ثبت نام جاماندگان یارانه دولت

  سرویس حوادث// پلیس فتا با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد: در پی انتشار تصاویر دروغین  به آتش کشیدن پمپ 
بنزین در استان خوزستان و انتشار خبر مذکور توسط 
یکی از شــبکه های تلویزیونی معاند در خارج از کشور، 

برابر بررسی های صورت گرفته، این خبر صحت ندارد. 
  به گزارش ایسنا، این اطالعیه می افزاید: در پی انتشار تصاویر 
دروغین  به آتش کشــیدن پمپ بنزین در استان خوزستان و 
انتشار خبر مذکور توسط یکی از شبکه های تلویزیونی معاند 
در خارج از کشور، برابر بررسی های صورت گرفته این خبر 

صحت نداشــته و تصاویر آن مربوط به آتش سوزی نیستان 
حاشــیه جاده در یکی از شهرستان های استان خوزستان  در 
سالهای قبل است که معاندین به منظور تشویش اذهان عمومی 

نسبت به انتشار خبر مذکور در زمان حال اقدام کردند.
  این اطالعیه در ادامه به هموطنان توصیه کرده که فریب جنگ 
روانی و شــایعات را نخورده و همــواره در صورت مواجعه 
با موارد مشــابه از صحت و ســقم آن مطلع و از بازنشرآن 

خودداری کنند.

به آتش کشیدن پمپ بنزین در خوزستان صحت ندارد

سقوط پژو از پل با ۵ کشته
  ســرویس حوادث// سقوط خودروی پژو ۴0۵ از روی پل در استان یزد جان ۵ 

نفر را گرفت.
  مجتبی خالدی ســخنگوی ســازمان اورژانس کشور در تشریح این خبر گفت: یک 
خودروی پژو 405 در ابتدای پارک کوهســتان ابتدای ورودی شــهر یزد واژگون شد 
و هر 5 سرنشین آن کشته شدند. همه جانباختگان این سانحه مرد بودند و تاکنون هم 
هیچ کارت شناسایی از آنها یافت نشده است و کارشناسان راهور در حال بررسی علت 

حادثه هستند.
  در این رابطه ســرهنگ حاجی ده آبادی رئیس پلیس راه استان یزد عنوان کرد: یک 

دستگاه سواری پژو 405 در مسیر شهرستان تفت به شهر یزد در ابتدای پارک کوهستان 
پس از برخورد خودرو با قرنیز پل سقوط کرد و همه سرنشینان خودرو به علت نبستن 

کمربند ایمنی به بیرون از خودرو پرتاب و فوت شدند.
  وی افزود: علت این حادثه تلخ، بی احتیاطی راننده و ناتوانی در کنترل وســیله نقلیه 
ناشــی از سرعت غیرمجاز تشخیص داده شد. بین شهرستان تفت و شهرستان یزد 15 
کیلومتر فاصله است که در این منطقه سرعت مجاز 80 کیلومتر در ساعت است و راننده 
این خودرو پس از حرکت از شهر تفت و طی مسافتی کوتاه با بی توجهی به تابلو های 

سرعت دچار سانحه شده است.

نقشه تبهکارانه مرد هزار چهره برای زنان بیوه
  ســرویس حوادث// مرد تبهکار که خود را 
با عناوینی مثل برج ساز، نماینده دادستان، 
بازپرس و مهندس معرفی کرده و زنان بیوه و 
مطلقه را فریب می داد به اتهام تعرض ، غصب 
عنوان دولتی، سرقت و کالهبرداری از سوی 
کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شد.

  مدتی قبل زن جوانی قدم در اداره آگاهی گذاشت 
و از سناریوی تلخی که برایش رقم خورده بود خبر 
داد: مدتی قبل به عنوان مسافر سوار بر خودروی 
پژویی شــدم. راننده خودش را مهندس برج ساز 
معرفی کرد و مدعی شد که برای کمک مرا سوار 
کرده وگرنه مسافربر نیســت. کم کم با راننده که 
خودش را بهروز معرفی کرده بود آشــنا شدم. او 
مدعی شد که سال ها قبل از همسرش جدا شده و 
به تنهایی زندگی می کند. این ارتباط چند هفته ای 
طول کشید تا اینکه بهروز به من پیشنهاد ازدواج 
داد و من هم قبول کردم و به عقد موقت او درآمدم 

و باهم راهی آپارتمانی در غرب تهران شدیم.
 زن جوان ادامه داد: 40 روزی باهم زندگی کردیم 
و من در این مدت یک فرش و تلویزیون به خانه 
او آوردم و رمز عابربانکم را نیز بهروز متوجه شد. 
تا اینکه یک روز بعد از خوردن آبمیوه بیهوش شدم 
وقتی ساعاتی بعد با صدای زنگ در خانه از خواب 
بیدار شدم گیج و خواب آلود بودم اما در را که باز 
کردم مرد ناشناســی را پشت در دیدم. او خودش 
را صاحب خانه معرفی کرد و مدعی شــد که این 
خانه اجاره ای بوده و دیگر اجاره به پایان رسیده 
است. از بهروز خبری نبود و تلویزیون و فرش و 
کارت عابربانکم هم به ســرقت رفته بود. تازه آن 
موقع بود که متوجه شــدم قربانی نقشه مرد شیاد 
شده ام.با شــکایت زن جوان، تحقیقات به دستور 
بازپرس محمد امین تقویان آغاز شد. در حالی که 
کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت تحقیقات در این 
خصوص را ادامه دادند آنها با شکایت های مشابه 

دیگری مواجه شدند.
  یکی دیگر از شــاکی ها کــه زن جوانی بود در 
تحقیقات گفت: من راننده تاکسی اینترنتی هستم. 
متهم از من خواست بسته ای را برای او جا به جا 
کنم، به این بهانه مرا به دماوند کشاند و پس از دادن 
آبمیوه مســموم به من، بیهوش شدم. به هوش که 
آمدم متوجه شدم او به من تعرض کرده و حتی از 
من فیلم هم تهیه کرده است. بهروز مرا تهدید کرد 

که اگر شکایت کنم فیلم ها را پخش می کند.
  شاکی دیگری مدعی شد: به عنوان مسافر سوار 

خودرو بهروز شــدم و در راه از مشکالتم برایش 
گفتم. او خود را بازپرس یکی از دادسراها معرفی 
کرد و به من وعده داد که در مدت یک ماه مشکلم 
را حل می کند. به این بهانه به من نزدیک شد و 35 
میلیون تومان از من اخاذی کرد. 500 هزار تومان 
هم پول دســتی از من گرفت و یک جفت کفش 

چرم من را سرقت کرد.
  یکی دیگر از شاکی ها گفت: یک روز که به  دنبال 
خانه اجاره ای بودم با بهروز آشنا شدم او خود را 
بنگاهی معرفی کرد. با این ترفند که می تواند برایم 
وام تهیه کند، از من مبلغی به عنوان بیعانه خواست. 
من هم ســیم کارتم و طالهایــم را فروختم و به 
حساب خانمی ریختم که مدعی بود وکیلش است 
اما بعد مشخص شد که حساب یکی از مالباخته ها 
بوده است.یکی از شاکی ها هم مرد بنگاهداری بود 
که متهم هنگام اجاره خانه از او کالهبرداری کرده 

بود.
  زن جوان دیگری که مدتی قبل از همسرش جدا 
شــده بود نیز از شــاکی های بهروز بود. او گفت: 
به عنوان مسافر ســوار بر خودروی پراید بهروز 
شــدم. او خودش را کارمند یکی از ادارات دولتی 
معرفی کرد و مدعی شــد که می تواند برایم کاری 
معتبر پیدا کند. چنــد روز بعد به من گفت کاری 
خوبی پیدا کرده اما برای این کار از من وثیقه 50 
میلیون تومانی خواست و من با این تصور که واقعًا 
کار مناســبی برایم پیدا شده، خودروام را به مبلغ 
150 میلیون تومان فروختم. بهروز به بهانه صحبت 
برای شرایط کاری مرا به خانه ای در غرب تهران 
برد. بعد به من آبمیوه داد و با خوردن آن بیهوش 
شــدم، زمانی که به هوش آمدم با صاحب خانه 
مواجه شدم و متوجه شــدم که خانه ای که به آن 
قدم گذاشته ایم یک روزه اجاره شده و بهروز پس 
از بیهوش کردنم، کارت عابر بانک و طالهایم را 

سرقت کرده بود.
  شکایت های سریالی ادامه داشت تا اینکه مأموران 
مدتی قبل رد او را در یکی از محله ها شناســایی 
کردند. زمانی که کارآگاهان برای دستگیری او وارد 
عمل شــدند، بهروز یکی از مأموران را با خودرو 
زیر گرفت. مأمور جوان که به شــدت آسیب دیده 
بود روانه بیمارستان شد و متهم که تصور می کرد 
مأمور جوان کشــته شده است، از ترس اتهام قتل 
متواری شــد. در نهایت کارآگاهان پلیس آگاهی 
پایتخت موفق شدند، مخفیگاه بهروز را در اطراف 
تهران شناســایی کنند و مرد 50 ساله بازداشت 

شد. وی زمانی که در مقابل بازپرس شعبه هشتم 
دادسرای امور جنایی پایتخت قرار گرفت به جرم 
خود اعتراف کرد. به دستور بازپرس جنایی، متهم 
در اختیار اداره آگاهی قرار گرفت و تحقیقات در 
رابطه با این موضوع که مدعی اســت قباًل مدیر 
مدرسه بوده و شناسایی سایر شاکی های احتمالی 

ادامه دارد.
  گفت و گو با متهم

  چه شد که تصمیم به کالهبرداری گرفتی؟من آدم 
با آبرویی بودم و بدبیاری باعث شــد که وارد کار 
خالف شوم. همسر اولم بعد از مدتی درخواست 
طــالق داد و با وجود یک بچه از من جدا شــد. 
مجبور شدم مهریه 50 سکه ای او را پرداخت کنم. 
مدتی بعد با همسر دومم آشنا شدم، اما زندگی با او 
نیز با وجود یک بچه به جدایی ختم شد و این بار 
مقداری از مهریه 150 سکه ای او را پرداخت کرده 
و ماهی 450 هزار تومان قسط مهریه را به حساب 
همسرم واریز می کردم. اما این تمام بدبیاری های 

زندگی من نبود.
  چه مشکل دیگری داشتی؟من مدیر یک مدرسه 
بودم. حتی سه سال هم به عنوان مدیر نمونه انتخاب 
شــدم، در همان ســال ها بود که با مردی دوست 
شــدم و شــراکت را با او آغاز کردم. اما او کاله 
سرم گذاشــت و من آن زمان 100 میلیون تومان 
بدهکار شــدم. چون توانایی پرداخت بدهی ام را 
نداشتم 3ســال به زندان افتادم و بعد از آزادی، از 
کارم اخراج شــدم. من مانده بودم و کلی بدهی و 
تنهایی و نمی دانستم چکار کنم که ناگهان این ایده 
به ذهنم خطور کــرد. تصمیم گرفتم تحت عنوان 
خواستگاری تحصیلکرده و ثروتمند به سراغ زنان 

مطلقه و دختران پولدار بروم.
  شــگردت برای ســرقت چه بود؟بیشتر اوقات 
به عنوان مســافرآنها را سوار بر خودروام می کردم 
و بــا معرفی خودم به عنوان مهندس، برج ســاز، 
نماینده دادســتان، بازپرس، یا حتی شخصی که 
کار معتبر دولتی دارد اعتماد آنها را جلب می کردم. 
با شگردهای مختلف از جمله اینکه خانه ای مبله 
و یک روزه در غــرب تهران اجاره می کردم و به 
بهانه صحبت در رابطه با زندگی آینده یا کار، آنها 
را به آنجا کشــانده و با خوراندن آبمیوه مسموم، 
قربانیان را بیهوش کرده و نقشه ام را اجرا می کردم. 
پول، طال، لوازم خانه و حتی خودروهایشــان را 
سرقت می کردم و برای فریب طعمه های بعدی از 

خودروی آنها استفاده می کردم.

 glX 4۰۵ برگ سبز خودروی پژو
رنگ نقره ای مدل 13۹6 شماره 

پالک 663 ص ۹7 ایران 84 شماره 
موتور K 11737۵۵ 124 شماره 
 NaaM11veXhK022914 شاسی

به نام صادق فرهادی زاده 
مفقود گردیده است 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
  سرویس حوادث// سارقانی که با سالح 
سرد اقدام  به سرقت  گوشی تلفن همراه  و 
اخاذی می کردند ، به چنگ پلیس افتادند.

  فرمانده انتظامی یگان امداد شهرستان کرمان   
در این باره گفت: به دنبــال  وقوع یک فقره 
ســرقت به عنف تلفن همراه توسط  دو راکب 
موتورســیکلت با تهدید ســالح سرد از یک 
نوجوان، بالفاصله مشــخصات ســارقان به  
گروه های عملیاتی یگان امداد اعالم شــد و 
دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور 

کار ماموران این یگان قرار گرفت. 
  سرهنگ ابوالقاسم نصیری افزود : نیروهای 
یگان امداد با اقدامــات تخصصی و افزایش 
گشت زنی های نامحسوس و هدفمند در نقاط 
جرم خیز به یک دستگاه موتورسیکلت که در 
حال پرسه زنی بود، مشکوک شدند و طی یک 
عملیات ضربتی موتورســیکلت را توقیف و 

راکب و ترک نشین آن را دستگیر کردند.
  وی ادامه داد: در بازرسی اولیه دو سالح سرد 
از متهمان کشف شد و سارقان برای تحقیقات 

به مقر انتظامی  منتقل و در مواجهه حضوری با 
مال باخته شناسایی شدند .

  این مســئول انتظامی گفت : سارقان به جرم 
انتسابی اعتراف کردند و تلفن همراه مال باخته 
به ارزش 200 میلیون ریال از مخفیگاه سارقان 
کشف شــد.وی خاطرنشــان کرد : در ادامه  
بازجویی و تحقیقات پلیس ،سارقان  به سرقت 
هفت  فقره تلفن همراه از شهروندان نیز اعتراف 

کردند.

دستگیری سارقان زورگیر 20 میلیونی از پسر نوجوان

طرح: بیتا هوشنگی

   ســرویس حوادث//  فرمانده انتظامی اســتان قم 
از دســتگیری دو متهم خانمی خبر داد که با ارسال 
پیامک جعلی برندگان قرعه کشی خودرو از شهروندان 

کالهبرداری می کردند.
   سردار میرفیضی افزود: در پی شکایت های مردمی، موضوع 
در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت و کارآگاهان 

دو خانم 53 و 47 ســاله ساکن تهران و فاقد سابقه کیفری 
را شناسایی و دستگیر کردند.وی ادامه داد: متهمان با اجاره 
یک دفتر کار و اســتخدام 15 نفر، از طریق ارسال پیامک 
جعلی به مردم از هر نفر مبلغ 100 میلیون ریال کالهبرداری 
کردند.فرمانده انتظامی قم با بیان این که در بررسی حساب 
بانکی متهمان مشخص شــد در مدت فعالیت 120 میلیارد 

ریال گردش مالی داشــته اند، افــزود: در نهایت متهمان به 
همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل 
مرجع قضایی شدند.وی یادآور شد: شهروندانی که از طریق 
سایت های مجازی  یا به صورت پیامکی قصد خرید کاال را 
دارند قبل از انجام معامله در خصوص فعالیت قانونی شرکت  

یا فروشنده بررسی های الزم را انجام دهند.

دستگیری 2 کالهبردار با گردش مالی 12 میلیاردی  



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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

شنبه 24 اردیبهشت 1401

12 شوال  1443

سال بیست و یکم شماره  3879

شهرستان

رئیس کمیته امداد قشم خبر داد
توزیع چهار میلیارد و ۵00 میلیون زکات

 بین نیازمندان قشمی
  سرویس شهرستان//  رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان 
قشم از توزیع بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات نقد و 
کاال توسط زاکیان و شوراهای زکات این شهرستان بین مددجویان و 
نیازمندان ســرزمین آب و آفتاب خبر داد. رضا تارک با ارائه گزارش 
نهایی آمار و عملکرد کمیته امداد امام خمینی)ره(  قشم در ماه مبارک 
رمضان ۱۴۰۱ اظهار داشت: از ابتدا تا انتهای ماه رمضان بیش از ۱۵ 
هزار افطاری ساده در مساجد، تکایا و مراکز نیکوکاری این شهرستان 
در بین روزه داران ماه مبارک رمضان توزیع شــد.وی ادامه داد: توزیع 
بیش از ۹۷ هزار پُرس غذای گرم افطاری و ســحری بین مددجویان 
و اقشار مختلف مردم روزه دار در ماه مبارک رمضان از دیگر فعالیت 
های کمیته امداد شهرستان قشم در ماه ضیافت الهی است.رییس کمیته 
امداد شهرستان قشم اضافه کرد: همچنین در ماه مبارک رمضان امسال 
بیش از چهار هزار بسته معیشتی بین مددجویان و نیازمندان ساکن در 
روستاها و شهرها توسط کمیته امداد با تعامل خوب خیرین و نهادهای 
انقالبی توزیع شده اســت.تارک توضیح داد: مساعدت بیش از ۶۰۰ 
میلیون تومانی حامیان شهرستان و کشــور به هزار و ۱۷ فرزند یتیم 
و محسنین تحت حمایت کمیته امداد قشم از دیگر دستاوردهای این 
مجموعه در ماه مبارک رمضان امســال بوده است.وی اعالم کرد: در 
حال حاضر ســه هزار و ۸۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد قشم 
قرار دارند.به گزارش ایرنا؛ رییس کمیته امداد شهرستان قشم با تقدیر 
از خیرین، زاکیان و حامیان مســاجد،  امامان جمعه تشــیع و تسنن، 
فرمانداری، سازمان منطقه آزاد قشم، مراکز نیکوکاری ناحیه مقاومت 
بسیج و ناوتیپ رزمی ۱۱۲ ذوالفقار قشم اظهار داشت: تمامی فعالیت و 
عملکرد این کمیته برای رسیدگی به نیازمندان و مددجویان جزیره قشم 

با همراهی و مساعدت آنان انجام شده است.

اعالم زمان آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسالمی قشم
 سرویس شهرستان// معاون علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم 
گفت: آزمون جامع دوره دکتری تخصصی Ph.D نیمسال دوم ۱۴۰۱ این 
دانشگاه برگزار می شــود.  مریم طال در قشم از زمان و نحوه برگزاری 
آزمون جامع دوره دکتری تخصصی Ph.D نیمسال دوم ۱۴۰۱ دانشگاه 
آزاد اسالمی قشم خبر داد و اضافه کرد: این آزمون یکم تا چهارم خرداد 
برگزار می شود.وی ادامه داد: مرحله کتبی آزمون جامع نیز در ۲۶ رشته، 
روزهای یکم و دوم خرداد برگزار می شــود و دانشــجویان باید پیرو 
اعالم قبلی برای دریافت مجوز حضور در آزمون مربوط نسبت به رفع 
هرگونه نقص در پرونده آموزشی، اتمام همه دروس، اعالم تمام نمرات و 
تسویه حساب معوقات مالی )شهریه( خود تا سقف تعیین شده در نخستین 
فرصت اقدام کنند.به گزارش آنا، معاون علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
قشــم با اشاره به اینکه مرحله شفاهی این دوره روزهای سوم و چهارم 
خرداد ۱۴۰۱ برگزار می شــود، افزود: منابع آزمون به تفکیک رشته ها 
در سایت واحد دانشــگاهی به آدرس https://qeshm.iau.ir برای 

دریافت و بهره مندی دانشجویان قرار گرفته است.

خبری

  سرویس شهرســتان// فرماندار شهرستان قشم 
گفت: مســائل خرد و کالن شهرســتان قشم در 
به منظور  و  راستای توسعه زیرساخت های عمرانی 
کمیسیون ها و صحنه تصمیم مجلس شورای اسالمی 
با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس و مسئولین 

شهرستان قشم بررسی شد. 
  محمد محمدحسینی تختی بیان داشت: موضوعات قشم 
در دو حوزه کالن شــامل پل خلیج فارس، آب و حمل 
و نقل عمومی و حوزه خرد شــامل مشــکالت شوراها، 
اتباع خارجی و تجهیزات خدمات شــهری، آتش نشانی 
و راهســازی با حضور مسئوالن قشم مورد بررسی قرار 
گرفت.فرماندار شهرستان قشــم با بیان اینکه می توان از 
ظرفیت مجلس در راســتای حل مشــکالت قانونی در 
مناطق خاص کشــور و رفع ابهام هــا و یا ایهام هایی که 

در لوایح و قوانین وجــود دارد بهره برد، افزود: با توجه 
به اهمیت احداث پل خلیج فارس و اتفاق نظر مسئولین 
بر اجرای هر چه ســریعتر آن، تسریع برای تصمیم گیری 
نحــوه اجرای این پل با هماهنگی وزارت راه و دبیرخانه 

شورایعالی مناطق آزاد مورد نیاز است.
  وی اظهار داشــت: تصمیم گیــری برای اجرای این پل 
در انتظار نحوه و مدل اجراســت و این پل یا به صورت 
فعلی و یا به صــورت زیردریایی اجرا و به بهره برداری 
خواهد رسید. حســینی تختی ادامه داد: در موضوع آب، 

ایجاد ۶ زون آب برای آبشیرین کن ها در دست اجراست 
که تسریع در اجرای آن در دستور قرار گرفت.

  وی بیان کرد: اجرای آبشیرین کن تورگان با توجه به در 
اختیار قراردادن زمین باید هر چه زودتر اجرایی شــده و 
آب شیرین کن َسَلخ نیز در انتظار مکان یابی و تخصیص 
زمین است که امیدواریم با انجام این مهم از سوی سازمان 
منطقه آزاد قشــم، هر چه زودتر پیمانکار مشغول به کار 

شود.
  فرماندار شهرستان قشم اظهار امیدواری کرد که با اجرای 

این پروژه های آبرسانی و تامین آب، تا حد زیادی مشکل 
آب در غرب جزیره برطرف شود.

  وی همچنین با اشاره به وجود ساختمان های بلندمرتبه 
و نبود ماشــین آالت آتش نشــانی برای  امدادرسانی، 
اضافه کرد: با هماهنگی های انجام شده مقرر شد نحوه در 
اختیار گذاشتن امکانات و با تسهیالت و یا امکان ورود 
ماشین آالت به قشم با مصوبه کمیسیون عمران فراهم شود.

  حسینی تختی همچنین از خرید ماشین آالت راهسازی، 
حمل زباله و خدمات رسانی گفت و بر ضرورت نوسازی و 

بهسازی ناوگان خدمات شهری قشم تاکید کرد.
  وی در بخش دیگری از سخنان خود رفع مشکالت خرد 
از جمله ابهام در قوانین شوراها از جمله تعداد حضور یا 
عدم حضور در جلسات هر عضو را مورد ابهام دانست و 

بر ضرورت تعیین تکلیف آن تاکید کرد.
  فرماندار شهرستان قشم همچنین از بررسی وضعیت اتباع 
خارجی قشم به عنوان یکی از مشکالت شهرستان گفت 
و ادامه داد: این موضوع نیز جهت بررســی در کمیسیون 
امنیت ملی مطرح شد و امیدواریم هر چه سریعتر بررسی 

و تعیین تکلیف شود.
  به گزارش فارس، نشســت کمیسیون عمران مجلس با 
حضور فرماندار شهرستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشــم، رییس شورای اسالمی شهر قشــم و تنی چند از 

شهرداران جزیره برگزار شد.

فرماندار قشم خبر داد

پل خلیج فارس در انتظار مدل اجرا 

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای
فراخوان عمومی

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان »تامین برق معادن گری شیخ شهرستان بندرخمیر« به شماره 2001000140000004 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه 
صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:    تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1401/02/24
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/02/26

مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1401/03/07
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز یکشنبه تاریخ 1401/03/08

13اطالعات تماس و آدرس دستگاه : بندرعباس گلشهر انتهای خیابان طلوع کدپستی 7915848977   تلفن: 091310500
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آگهــي مزايده)نوبــت اول( 
شعبه اول اجراي احکام حقوقي دادگستري بندرعباس به موجب پرونده بشماره بايگاني 0000612 در خصوص دعوي زهرا ايزدي بطرفيت عليرضا خنداخند -ميهن ساخت ايرانيان 
و بشماره بايگاني 0000613 در خصوص دعوي مجيد ايزدي به بطرفيت عليرضا خنداخند -ميهن ايرانيان و بشماره بايگاني 0000614 در خصوص دعوي مهدي ايزدي بطرفيت 
عليرضا خنداخند -ميهن ساخت ايرانيان و بشماره بايگاني 0000723 ام البنين مظفري بطرفيت عليرضا خنداخند -ميهن ساخت ايرانيان که در اين راستا؛ کارگاه به شرح ذيل به مزايده 

گذاشته مي شود.
1- نشاني و آدرس ملک: بندرعباس- کيلومتر 14 جاده بندرعباس -سيرجان- شهرک صنعتي شماره 2 -مشخصات ملک :ششدانگ عرصه و اعيان ساختمان ، تاسيسات و فضاهاي 
توليدي و اداري به محوطه سازي بتني و ديوارکشي در سه قسمت سوله بزرگ که دو دهانه آخر دو سردخانه و قسمت نگهباني ورودي درب و قسمت شمالي با سقف سبک مي 

باشد.3- مشخصات ثبتي ملک: داراي پالک 362 فرعي از 14 اصلي مفروز و مجزي از 271 اصلي به شماره ثبت 108745 در دفتر 615 صفحه 226 و به تاريخ ثبت 92/07/25 بنام شهرک هاي صنعتي استان 
هرمزگان که به آقاي عليرضا خنداخند واگذار شده است. 4- مشخصات عرصه و اعياني:عرصه به مساحت 5240/41 متر مربع و اعياني ها  1.سوله بزرگ به مساحت سوله حدود1250 مترمربع با احتساب 
قسمت دو طبقه ضلع جنوب سوله حدود مساحت اعياني حدود 1500متر مربع 2.نگهباني و سرايداري بمساحت حدود 150 مترمربع و قسمت سوم واقع در شمال ملک به مساحت 80 متر مربع  5.حدود اربعه 
: شماال: به طول 39/82  متر به خيابان 20 متري . شرقا: بطول هاي اول 9/10  متربه مستثنيات اشخاص ،دوم پي است بطول 116/17 متر به باقيمانده پالک 14/271 جنوبا :پي است بطول 42 متربه خيابان 30 
متري غربي : پي است به طول 125 متر به قطعه 52 تفکيکي. در خاتمه ارزش ملک با توجه به موقعيت آن و شرايط اقتصادي عرصه و اعيان آن کال به مبلغ 123.180.000.000 ريال به حروف يکصد و بيست 

وسه ميليارد و صد و هشتاد ميليون ريال برآورد و اعالم مي گردد.
1- فروش نقدي است . وحداکثر پرداخت بهاء يک ماه مي باشد. 2-کليه هزينه هاي مربوط به معامله به عهده خريدار است .

3- پيشنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده به شماره شباي IR 220100004062012907685962  توديع 
و قبض سپرده را به اين اجرا تحويل نمايد.

4- اجراي احکام در رد يا قبول پيشنهاد مختار است. 5- مزايده در روز شنبه ساعت 13 مورخ 1401/03/07 در محل دفتر شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح 
المبين مجتمع قضايي شهيد بهشتي بصورت حضوري بعمل مي  آيد و برنده کسي است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد.

6- در صورتيکه  برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خودداري نمايد مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتي  که از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود که 
بدوا از سپرده او استيفا مي شود و سپرده تا تعيين کسر قيمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضيان شرکت در مزايده براي کسب اطالع بيشترمي توانند به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري 

بندرعباس مراجعه نمايند.
دادورز شعبه اول اجراي احکام حقوقی بندرعباس-هادي جهانگیري

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

نوبت اول

  سرویس شهرستان // در هفته بسیج سازندگی  در راستای 
تقویت رده های بســیج مسئول بسیج حقوقدانان شهرستان 
رودان طی مراســمی معارفه و دفتر بســیج حقوقدانان در 

دادگستری این شهرستان افتتاح شد.
  به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ محمد ترابی مســئول سازمان بسیج 
حقوقدانــان هرمزگان، اظهار کرد: یکی از معجــزات امام راحل ) قدس 
سره الشریف ( که درآستانه سالگرد ارتحال این مرد الهی قرار داریم فرمان 
تشــکیل بسیج مستضعفان در ۵ آذر سال ۱۳۵۸ بود و یکی از ابتکارات 
بسیج صنفی و تخصصی شدن  است . وی در ادامه افزود: امروز این شجره 
طیبــه در همه زمینه ها و عرصه ها نقش آفرینی می کند و در ســاختار 
حاکمیت نیز یکی از ارکان اصلی حکومت اسالمی ، قوه قضاییه است که 

مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت را بر عهده دارد.
  مسئول سازمان بسیج حقوقدانان هرمزگان  خاطر نشان کرد: تلفیق دانش 
حقوقی و قضایی و تفکر بســیجی و جهادی یک امر غیر قابل اجتناب 
است و بسیج حقوقدانان نیز مبتنی بر همین اندیشه شکل گرفته و مسیر 
خود را دنبال می کند. کمک به دســتگاه قضا و همچنین کمک به تحقق 
ســند تحول قضایی، آموزش مسائل حقوقی، پیشگیری و کاهش جرائم 
و دعاوی و ارشــاد و معاضدت حقوقی و قضایی از اهداف مهم بســیج 
حقوقدانان به شمار می رود. دبیر ستاد آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد 
و معسر سپاه هرمزگان، گفت: محورهای اصلی برنامه های بسیج حقوقدانان 
نهضت آموزش حقوق ، طرح هر مســجد یک حقوقدان در قالب حقوق 
یاران حوزه و پایگاه و حقوق یاران صنعت وتولید )طرح مصباح( نهضت 
صلح و سازش در قالب صلح یاران هیئت های صلح و سازش محالت 

و اقشــار)طرح اصالح ذات البین( و اجرای طرح احرار کمک جهت آزاد 
سازی زندانیان جرائم غیر عمد و معسر و کمک های مؤمنانه معیشتی به 
خانواده های مددجویان، نهضت مطالبه گری حقوق عامه در قالب طرح 

طالیه داران مبارزه با فساد می باشد.
  ترابی در ادامه افزود: محور اصلی برنامه های قشر حقوق دانان اجتماعی و 
خدمت رسانی است و اولویت های ما درسال۱۴۰۱ ایجاد و توسعه کانون 
بسیج حقوقدانان در شهرستان ها، تشکیل مجمع خیرین حقوقدان ،ایجاد 
گروه های جهادی حقوقی، تعامل با ادارات و نهادها در قالب تفاهم نامه 

همکاری مشترک می باشد .
  فرمانده سپاه شهرستان رودان  نیز در این جلسه گفت: یکی از مأموریت ها 
و برنامه اصلی اقشــار بسیج در این محدوده زمانی عمل به فرمان جهاد 
تبیین ازسوی مقام معظم رهبری مدظله العالی می باشد و بسیج حقوقدانان 
با ظرفیت بسیار خوبی که دارد می تواند در این فریضه که قطعی و فوری 
است نقش آفرینی کند.رئیس دادگستری شهرستان رودان، ضمن تقدیر و 
تشکر از اقدامات سپاه رودان و همچنین قدردانی از پیگیری های سازمان 
بسیج حقوقدانان استان جهت ایجاد دفتر بسیج حقوقدانان در دادگستری 
رودان، بیان کرد : بسیج همیشه درهمه جا مفید و مؤثر بوده ، ایجاد دفتر 
بسیج حقوقدانان یکی از اتفاقات بسیار مهم دادگستری شهرستان رودان بود 

و بسیج همیشه پشتوانه مادی ومعنوی نظام بوده و هست . 
  در پایان این جلسه،  برادر بسیجی عباس جاودان بعنوان سرپرست بسیج 
حقوقدانان شهرســتان رودان معرفی و این دفتر به نام سردار دل ها شهید 

حاج قاسم سلیمانی مزین گردید.

در راستای تقویت و توسعه رده های بسیج؛

  مسئول بسیج حقوقدانان رودان معارفه شد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

توسعه روستایی، راهبردی برای توزیع بهینه منافع در قشم است
  سرویس شهرستان// رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
تامین  برای  راهبردی  روســتایی،  توسعه 
نیازهای اساســی و توزیع بهینه منافع در 

جزیره و بین جامعه محلی است. 
  افشــار فتح الهی در جلســه دیدار با دهیار و 
اعضای شورای روســتای توال، ضمن اشاره به 
برخورد قاطع این سازمان با ساخت و سازهای 
غیرمجــاز  و زمین خواری اظهار داشــت: این 

سازمان آماده همکاری با بنیاد مسکن و دهیاری 
توال به منظور توســعه عمران روستایی در این 
منطقه است.وی افزود: مسیر اصلی بلوار مرکزی 

روستای توال نیز به زودی به اتمام می رسد.
  مدیرعامل منطقه آزاد قشــم ادامه داد: اجرای 
آســفالت راه های روســتایی با همکاری بنیاد 
مسکن، پس از انجام زیرسازی معابر که توسط 
دهیاری صورت می گیرد، یکی از اقدامات بخش 

عمرانی سازمان خواهد بود.

  فتح الهی از آمادگی این ســازمان برای کمک 
به احداث کالس های درس در مدرســه پسرانه 
این روســتا خبر داد و گفت: توسعه روستایی با 
نوین سازی جامعه روستایی به صورت فراگیر، 
می تواند به ارتقا زمینه های اجتماعی و اقتصادی 

در منطقه منجر شود.
به گزارش ایرنا، در ادامه این جلســه، دهیار و 
اعضای شورای توال به بیان مشکالت این روستا 

در حوزه های مختلف پرداختند.

فرماندار بندرخمیر:

نتیجه نظارت بر بازار باید برای مردم قابل لمس باشد 
  امین درساره ســرویس شهرســتان// فرماندار بندرخمیر 
گفت:آمار بازرســی ها از سوی دستگاه های ناظر بر بازار ،آمار 
مطلوبی است اما نظارت ها بر بازار باید موثر و برای مردم قابل 
لمس باشد وگرنه برگزاری جلسات توصیفی و ارائه آمار ، عماًل 

دردی از مشکالت مردم را دوا نخواهد کرد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ میرهاشم خواستار در جلسه ستاد تنظیم 
بازار شهرستان بندرخمیر با بیان این مطلب اظهار داشت:شرایط حاضر 
در کشور اقتضا می کند که بحث اشتغال، معیشت مردم و تنظیم بازار 
اولویت اول ما باشد و برای این کار ،همت و تالش شبانه روزی همه 
دستگاه ها الزم است و کوتاهی در این زمینه از سوی هیچ دستگاهی 

پذیرفتنی نیست.
  وی همچنین بــه تالش های دولت برای ســامان دادن به وضعیت 
اقتصادی اشاره کرد و گفت: حمایت از منافع و معیشت مردم و مقابله با 
تخلفات موثر در بی ثباتی بازار نظیر احتکار، گران فروشی و اختفای 
کاالهای مورد نیاز مردم در شرایط فعلی مورد تاکید دولت قرار دارد. 
خواستار در ادامه از جهادکشاورزی خواست کمبودها در زمینه کاالی 
اساســی را احصاء و برای جبران و تامیــن آن برنامه ریزی کند.وی 
همچنین عدالت در توزیع کاالهای اساســی را از جمله مواردی ذکر 
کرد که باید مدنظر دستگاه های متولی قرار گیرد.فرماندار همچنین بر 

استفاده از ظرفیت بسیج اصناف ، دهیاران ، شوراها در توزیع کاالهای 
اساسی تاکید کرد.

رئیس ستاد تنظیم بازار بندرخمیر در پایان نیز از شهروندان عزیز تقاضا 
کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را با شماره تلفن ۱۲۴ 

مطرح کنند تا بررسی های الزم در این زمینه انجام پذیرد.
در ابتدای این جلســه نیــز مدیران اداره صمت و جهادکشــاورزی  
بندرخمیر گزارشی از اقدامات  انجام شده را ارائه کردند.کمال رئیسی 
مدیر جهاد کشاورزی بندرخمیر گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۴ تن 
مرغ تنظیم بازار، ۹۶ تن برنج، ۵۶ تن روغن و ۸۲ تن شکر  توزیع شده 
اســت.وی همچنین گفت:طی یک ماه گذشته ۳۱۱ مورد بازرسی در 
سطح بازار صورت گرفته که حاصل آن ۷۵ تذکر و تشکیل ۶ پرونده 

تخلف به دلیل عدم درج قیمت و پروانه کسب بوده است.
اصغر رکن الدینی رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرســتان با 
اشاره به آمار نظارت ها بر بازار اظهار داشت: در سال جاری بیش از 

۱۱۰۰ مورد بازرسی توسط بازرسان از بازار صورت گرفته است.
وی افزود: از این تعداد بازرسی ها ،۱۱۱ فقره پرونده تخلف به ارزش 
۱۶۷ میلیون تومان تشــکیل شده است. به گفته رکن الدینی، در حال 
حاضر یکهزار و ۲۳۷ واحد صنفی دارای پروانه کسب در خمیر مشغول 

به فعالیت هستند.
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فروردین :
امروز باید عمل گرایی خود را نشان دهید و اموری را 
که در دســت دارید از مرحله ی مقدماتی به مرحله ی 
عملی برسانید. ماه نو در صورت فلکی ثور دومین خانه 
یعنی خانه ی خود ارزشی را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب می شود 
بر به دست آوردن نتایج محسوس تمرکز کنید و افکار غیر واقعی را از 
خودتان دور کنید. اما لزومی ندارد که یک باره دست به معجزه بزنید. 
امروز اگر به مقدار اندکی پیشرفت کنید کافی است تا در مسیر درست 

قرار بگیرید.
  اردیبهشت :

در لبه ی یک فرصت اســتثنایی قــرار گرفته اید که 
می تواند مسیرتان را به طور کل عوض کند. امروز در 
طالع شما خورشید گرفتگی به چشم می خورد، از این رو مجموعه ای 
از احساســات با طراوت غافلگیرتان می کنند و موجب می شوند که 
مسیر درست را انتخاب کنید. اما باید با احتیاط پیش بروید، زیرا به نظر 
می رسد که افکارتان از اعمال تان پیش افتاده اند. خوشبختانه تا زمانی 
که در گردباد افکارتان گیر نیفتاده اید، می توانید رویاهایی را که در سر 

دارید به واقعیت تبدیل کنید.
  خرداد :

امروز ممکن است با چیزهایی برخورد کنید که برخالف 
ظاهرشان به نظر می رسند، زیرا ماه نو در طالع شما به 
دوازدهمین خانه یعنی خانه ی اسرار وارد شده است. 
تکه های اصلی معما ممکن اســت هنوز پیدا نشــده باشند، بنابراین 
نمی توانید تصویر کلی را به درستی درک کنید و باید اطالعات بیشتری 
به دســت آورید. هر چیزی که در اطــراف تان اتفاق می افتد را یک 

سرنخ بدانید، حتی اگر دلیل روشنی برای آن پیدا نکردید. 
  تیر :

اگرچه دیگران می تواننــد کمک تان کنند تا امروز بر 
ســر وظایف تان بمانید، اما نباید توصیه های آن ها را 
کورکورانه دنبال کنید. خورشــید گرفتگی در طالع شما بر یازدهمین 
خانه یعنی خانه شبکه های اجتماعی سایه می افکند، بنابراین می توانید 
به دوســتان تان رجوع کنید که راهنمای قابل اعتمادی در این مسیر 
هســتند. در یک دو راهی گیر افتاده اید؛ هر کدام از مســیرها را که 
انتخاب کنید دیگر راه برگشتی وجود نخواهد داشت. تا می توانید وقت 
بگذارید تا پیامدهای تصمیمات کنونی تان را بررسی کنید و سپس در 

مسیر انتخابی پیش بروید.
  مرداد :

امروز ممکن است احساس کنید که کسی کلید نورافکنی 
را که به سمت فرصت های شغلی شماست دست کاری 
می کند. این حرکت ناگهانی شــما را شــگفت زده خواهد کرد، زیرا 
خورشــید گرفتگی ای که در دهمین خانه از طالع شــما یعنی خانه 
موقعیت هــای اجتماعی اتفاق افتاده موجب می شــود تا افق های 
جدیدی در زمینه ی شــغلی پیش روی تان قرار بگیرند. خوشبختانه 
می توانید تصمیمات مثبتی اتخاذ کنید کــه اهداف بلند مدت تان را 
تحت الشعاع قرار می دهند، البته باید زود بجنبید و موقعیت را بسنجید. 
اما سعی کنید زمان را به خاطر فکر کردن زیاد از دست ندهید. زمان 
بررســی و برنامه ریزی به پایان رسیده است؛ اکنون زمان آن است که 

دست به کار شوید و رویاهای تان را عملی کنید.
 شهریور :

از انرژی ماه نو در صورت فلکی ثور اســتفاده کنید تا 
بتوانید نقشه های کاربردی برای آینده ی تان طرح ریزی 
کنید. فعل و انفعاالت کهکشانی بر نهمین خانه از طالع شما یعنی خانه 
ماجراجویی ها تأکید می کنند، از این رو ممکن است برنامه هایی برای 
اوقات آخرهفته داشته باشید. یا شاید هم به این فکر می کنید که همه 
چیز را دگرگون کنید، مثاًل به یک سفر خارجی بروید یا مسیری معنوی 

را در پیش بگیرید. 
 مهر :

موضوع اصلی امروز تجربه مسیرهایی است که لذت های 
جدیدی را در اختیارتان قرار می دهند، زیرا ماه نو در 
صورت فلکی ثور به هشتمین خانه در طالع شما یعنی خانه روابط و 
صمیمیت ها قدم گذاشته است. این که بخواهید هم به اولویت های تان 
توجــه کنید و هم اوقاتی را صرف امور دلپذیر مانند خوردن غذاهای 
خوشمزه و گوش کردن به موسیقی های پر احساس کنید گمراه کننده 

به نظر می رسد. 

 آبان :
به دســت آوردن ثبات در روابط کنونی تان مانند یک 
شمشــیر دو لبه شده اســت. به دنبال امنیت عاطفی و 
احساسی هســتید، اما امنیت بیش از حد موجب می شود تا از خود 
راضی به نظر برسید. ماه نو در صورت فلکی ثور به هفتمین خانه در 
طالع شما یعنی خانه ی معاشران وارد شده است و زمینه را برای امور 
ماورایی فراهم کرده، از این رو می توانید مراسمی معنوی با دوستان تان 
ترتیب دهید. مراســم را ســاده برگزار کنید، مثاًل شمع روشن کنید و 

اهدافی را که برای ماه آینده در نظر دارید به زبان بیاورید. 
   آذر :

ماه نو در صورت فلکی ثور به ششــمین خانه در طالع 
شما یعنی خانه ی خود بهسازی وارد شده، پس فرصت 
مناسبی است تا به امور مربوط به سالمتی توجه کنید. معاینات سالیانه 
را انجام دهید و جهت بررســی ســالمت دندان های تان از پزشک 
مربوطه نوبت بگیرید. برای ارزیابی رژیم غذایی کنونی تان کمی بیشتر 

وقت صرف کنید و به برنامه های ورزشی تان هم نگاهی بیندازید. 
 دی :

شــاید به تازگی نتوانســته اید وقت مناسبی را برای 
استراحت، تفریح و یا امور عاشقانه پیدا کنید، اما یک 
تغییر کوچــک در برنامه ریزی های تان مــی تواند آغاز مرحله ی 
جدیــدی را در زندگی تان رقم بزند. فکر نکنید که قرار اســت چیز 
خارق العاده ای اتفاق بیفتد، شــما خودتان هستید که باید این اتفاق 

را رقم بزنید. 
   بهمن :

امروز باید با موضوعات پایه دست و پنجه نرم کنید، مثاًل این 
که به خاطر امنیت عاطفی و احساسی که خانه و خانواده در 
اختیارتان می گذارد چه بهایی باید بپردازید. اکنون زمان آن است که به طور 
عمیق در روح تان به کنکاش بپردازید. این کنکاش به معنی پرسه زدن در 
خاطرات کودکی و گم شدن در ضمیر ناخودآگاه نیست. اما جالب است که 
بدانید این بازگشت به گذشته موجب می شود تا بتوانید درباره ی آینده  تان 
تصمیم بگیرید، زیرا ماه نو در صورت فلکی ثور چهارمین خانه را در طالع 

شما که به خانه ی ریشه ها معروف است فعال می کند. 
  اسفند : 

ریتم روزانه زندگی تان دوباره سرعت گرفته و اصاًل اهمیتی 
ندارد که چه قدر کار روی سرتان ریخته است. اما با وجود 
مشــغله های اضافه شده، باز هم این قابلیت را دارید که افکارتان را به 
شــکلی واضح با دیگران در میان بگذارید. ماه نو موجب می شود تا 
روزهای فعال و پر مشــغله ای در ماه آینده داشته باشید. خودتان را با 
جریانات فعلی هماهنگ کنید، آن چه را در ذهن تان می گذرد با دیگران 

در میان بگذارید و هیچ فرصتی را از دست ندهید.
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04:20:49 اذان صبح
05:49:22
12:38:04
19:27:09
19:45:39

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:41:25 اذان صبح
06:10:33
13:00:04
19:49:58
20:08:34

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:26:18 اذان صبح
05:57:07
12:48:52
19:41:02
20:59:55

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب20:21:29 اذان مغرب اذان مغرب

  سرویس اقتصادی // با اجرای طرح اصالح 
یارانه ها و واریز یارانه کمک معیشتی برای 
مردم، قیمت جدید چهار قلم کاالی اساسی 
افزایش یافت با این وجود، قدرت خرید 7 

دهک هم افزایش پیدا می کند. 
   بر اســاس آمــاری که ازاصنــاف درباره 
قیمت های جدید کاالهای اساسی با اصالح ارز 
ترجیحی به دست آمده است، قیمت هر کیلوگرم 
مرغ به 60 هــزار تومان، تخم مرغ به 40 هزار 
تومان )شــانه 1.9 کیلوگرمی حدود 80 هزار 
تومان(، هر بطری 800 گرمی روغن خوراکی به 
60 هزار تومان، پنیر بسته ای به 38 هزار تومان 
و شیر نایلونی به 15هزار تومان افزایش می یابد.

با توجه به این قیمت ها و مقایسه آن با نرخ های 
قبل کاالهای اساسی و با لحاظ افزایش جدی 
یارانه جدید که به حساب خانوارها واریز شده 
است، محاســبات نشان می دهد که دهک های 
کم درآمد و متوســط جامعه شــهری کشور با 
بهبود قدرت خرید مواجه خواهند شد، بر همین 
اساس، قدرت واقعی خرید سه دهک کم درآمد 
800 و 4 دهــک متوســط 227 هزار تومان 
بیشتر می شــود. همچنین قدرت خرید دهک 
اول شهری با وجود قیمت های جدید کاالهای 
اساسی، بیش از 900 هزار تومان افزایش پیدا 

خواهد کرد.
 بهبود عجیــب قدرت خریــد دهک اول 

درآمدی
  با توجه به یارانه دریافتی، دهک اول شهری با 

افزایش قابل توجه قدرت خرید مواجه خواهند 
شد.بر اساس آخرین گزارش بودجه خانوار، در 
دهک اول شهری )کم درآمدترین قشر( مصرف 
ماهانه مرغ یک خانوار چهارنفره 3 کیلوگرم، 
تخم مرغ 1.18 کیلوگرم، پنیر 580 گرم، انواع 
شــیر 2.75 کیلوگرم و روغــن خوراکی 2.2 

کیلوگرم است.
  تا پیش از این هر خانواده چهارنفره دهک اول 
شهری برای تامین مرغ، تخم مرغ، پنیر، شیر و 
روغن خود با قیمت های قبلی ماهانه 241 هزار 

تومان هزینه می کرد.
  با اصالح یارانه کاالهای اساسی، هزینه تهیه 
همان مقدار مواد غذایــی به 568 هزار تومان 
افزایش یافته که نشــانه افزایش حدودا 326 
هزار تومانی بار هزینه ای خانوارهای دهک اول 
شهری برای تامین مرغ، تخم مرغ، پنیر، شیر و 

روغن است.
  این در حالی اســت کــه دولت به هر خانوار 
4 نفره دهک اول هــر نفر 400 هزار تومان و 
مجموعا یک میلیون و 600 هزار تومان یارانه 
داده است. بنابراین از یارانه 1.6 میلیون تومانی 
خانوارهای چهارنفره پس از خرید همان مقدار 
کاالی اساسی، بیش از یک میلیون و 31 هزار 

تومان در حساب خانوار باقی می ماند.
  حتی اگر خالص یارانه اضافه  شده یعنی یارانه 
جدید پس از کســر یارانه های ســابق را هم 
حساب کنیم که یک میلیون و 250 هزار تومان 
می شود، باز هم قدرت خرید کم درآمدترین قشر 

شــهری نهایتا پس از خرید همان بسته ارزاق 
مرغ، تخم مرغ، پنیر،  شیر و روغن، 923 هزار 
تومــان افزایش خواهد یافت، این رقم نزدیک 
به قدرت خرید این قشر در ماه های قبل است 
یعنی قدرت خرید دهک اول دو برابر شده است 

حتی با افزایش قیمت ها.
 سود 7۸3 هزار تومانی دهک دوم شهری 

با قیمت های جدید کاالهای اساسی
  بر اســاس گزارش بودجه خانوار، دهک دوم 
شهری کشور ماهانه 4.16 کیلوگرم مرغ، 1.5 
کیلو تخم مرغ، 780 گرم پنیر، 4 کیلوگرم شیر 
و 2.83 کیلوگرم روغن مصرف می کند. تا پیش 
از این تهیه این ســبد کاالهای اساســی برای 
دهک دوم شهری حدود 336 هزار تومان تمام 
می شــد که با قیمت های جدید پس از اصالح 
یارانه ارزی، به 803 هزار تومان افزایش یافته 
اســت؛ یعنی هزینه خرید همان مقدار ارزاق 
اساسی برای این قشر 466 هزار تومان بیشتر 

شده است.
 این در حالی است که دولت به هر خانوار 4 نفره 
دهک دوم هر نفر 400 هزار تومان و مجموعا 
یک میلیون و 600 هزار تومان یارانه داده است 
که بــه طور خالص )پس از کســر یارانه های 
سابق( یک میلیون و 250 هزار تومان به یارانه 
این قشر اضافه شده است.بدین ترتیب با کسر 
466 هزار تومان افزایش برای خرید کاالهای 
اساســی فوق، نهایتا 783 هــزار تومان مانده 
خالص یارانه اضافه شده برای دهک دوم خواهد 

بود که به معنای افزایش قدرت خرید آنها است.
 قدرت خرید دهک سوم 70۶ هزار تومان 

باال می رود
  در دهک سوم شــهری نیز محاسبات نشان 
می دهد که با قیمت های جدید کاالهای اساسی، 
نهایتا قــدرت خرید آنها 706 هزار تومان باال 
می رود.هزینه خرید بسته ارزاق مرغ، تخم مرغ، 
پنیر، شــیر و روغن خوراکی برای دهک سوم 
شهری متناسب با میانگین مصرف ماهانه آنها 
طبق آمارها، پیش از این 375 هزار تومان بود 
که با قیمت های جدید تقریبا به 918 هزار تومان 
افزایش خواهد یافت؛ یعنی این دهک باید 543 
هزار تومان پول بیشتری پرداخت کند اما از آن 
ســو خالص یارانه دریافتی آنها یک میلیون و 
250 هزار تومان بیشتر شده که بیانگر افزایش 
706 هزار تومانی قدرت خرید این قشر حتی با 

کسر هزینه های جدید است.
  بنابراین می توان گفت که سه دهک کم درآمد 
شهری به طور متوسط با افزایش قدرت خرید 
804 هزار تومانی با توجه به فزونی قابل توجه 
یارانه دریافتی نسبت به گرانی کاالهای اساسی 

مواجه خواهند بود.
  افزایش نســبی قدرت خرید دهک های 

متوسط
  در دهک چهارم شــهری نیز که هر نفر یارانه 
300 هــزار تومانی  دریافــت کرده اند، تهیه 
بسته ارزاق مرغ، تخم مرغ، پنیر، شیر و روغن 
خوراکــی با قیمت های جدید و به همان مقدار 

مصرف ماه های گذشــته، 952 هزار تومان در 
ماه تمام می شود که افزایش حدودا 554 هزار 
تومانی نسبت به قیمت های سابق دارد. اما هر 
خانوار 4 نفره دهک چهارم به طور خالص 846 
هزار تومان یارانه جدیــد دریافت کرده )یک 
میلیون و 200 هــزار تومان منهای یارانه های 
قبلــی( نهایتا برای این دهک 291 هزار تومان 
پول هم باقی می ماند که به معنای افزایش واقعی 

قدرت خرید آنها است. 
  برای دهک پنجم نیز با وجود افزایش قیمت 
کاالهای اساس شامل مرغ، تخم مرغ، پنیر، شیر 
و روغن خوراکی، نهایتا قدرت خرید این قشر 
236 هزار تومان باال خواهد رفت؛ برای دهک 
ششم نیز از خالص یارانه اضافه شده 234 هزار 
تومان باقی می مانــد که بیانگر افزایش قدرت 
خرید آنها اســت. برای دهک هفتم نیز نهایتا 

150 هزار تومان پول باقی می ماند.
  بر این اساس 4 دهک میانی با افزایش به طور 

متوسط 227 هزار تومانی قدرت خرید مواجه 
خواهند بود.

  افزایــش ناچیز قدرت خریــد دو دهک 
هشتم و نهم

    در بین ســه دهک پردرآمد، دهک دهم که 
یارانه دریافت نمی کنــد و می ماند دهک های 
هشــتم و نهم که آنها هم جزو پرمصرف ها در 
کشور هستند؛ طبق محاســبات با قیمت های 
جدید مــرغ، تخم مرغ، پنیر، شــیر و روغن 
خوراکی و بــا توجه به مصــارف باالی این 
دهک ها نهایتا از خالص یارانه اضافه شده،  برای 
دهک هشتم 71 هزار تومان و برای دهک 9 نیز 

18 هزار تومان باقی می ماند.
  بنابراین گزارش مکررا اعالم شــده است که 
یارانه نــان و دارو همانند گذشــته برای همه 
دهک ها و اقشــار جامعه برقرار بوده و اقالم 

مذکور مشمول تغییر قیمت نخواهد شد.

جزئیات  قیمت   جدید مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات 

  ســرویس اقتصادی // وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب 
کلیــات واردات خودرو در هیئت دولت پیــرو پیگیری های این 
وزارتخانه خبر داد و گفت: جزئیات و چگونگی آیین  نامه واردات 

خودرو به زودی اعالم و اطالع رسانی می شود. 
  ســید رضا فاطمی  امین با اعالم این خبر، افزود: از روزهای نخست بر 
عهده گرفتن مســئولیت، باور به لزوم ایجاد بازار رقابتی و پاسخگویی 
مناســب به نیاز خریداران داشــتیم و لغو ممنوعیت واردات خودرو را 
به عنوان یکی از برنامه های جدی ســاماندهی صنعت خودرو در دستور 

کار قراردادیم.

  وی تصریح کرد: با توجه رفع موانع صادراتی و افزایش صادرات که به 
برطرف شــدن مشکل تراز ارزی کشور کمک کرد، دیگر ضرورتی برای 
اســتمرار ممنوعیت واردات خودرو نبوده و خواستار آزادسازی واردات 
آن برای ایجاد بازار رقابتی در کشــور شدیم؛ با برگزاری چندین جلسه 
در مراجع ذی ربط و هیئت دولت، آزاد شدن واردات خودرو را به دور از 

هیاهوهای رسانه ای به صورت جدی پیگیری کردیم.
  وزیر صمت ادامه داد: ســرانجام با ارائه گزارش های کارشناسی و بیان 
استدالل های منطقی، پیگیری های مستمر نتیجه داد و پیشنهادهای این 

وزارتخانه در هیئت دولت به تصویب رسید.

وزیر صمت: 

واردات خودرو آزاد شد 

  سرویس اقتصادی // طبق آخرین گفته مسئوالن 
قرار است فرایند تعیین تکلیف و نقل و انتقال سهام 
عدالت متوفیان به وراث این افراد تا شــهریور ماه 

انجام شود. 
  از میان 49 میلیون نفر مشــمول ســهام عدالت حدود 
سه میلیون نفر فوت شــده اند اما طی این سال ها امکان 
انتقال ســهام متوفیان به وراث وجود نداشته است البته 
بارها از ســوی مســئوالن چه در دولــت فعلی و چه 
در دولت گذشــته وعده انتقال این ســهام داده شده اما 

تاکنون این اتفاق رخ نداده اســت البته باید به این نکته 
توجه داشت که سود سالیانه ای که طی این سال ها برای 
مشــموالن دیگر واریز شده است برای متوفیان محفوظ 
 مانده و به محض تعیین تکلیف، به حســاب وراث واریز

 خواهد شد.
  پیش از این اعالم شده بود که وراث این افراد باید امور 

مربوط به انحصار ورثه را انجــام دهند و پس از آن در 
انتظار راه اندازی سامانه الکترونیکی برای تقسیم سود سهام 
متوفی به وراث منتظر بمانند. پس از راه اندازی این سامانه 
سود سهام عدالت فرد متوفی، بر اساس انحصار ورثه، به 

حساب وراث واریز خواهد شد.
  بر این اســاس، پیمان حدادی - مشــاور رئیس سازمان 

بورس و اوراق بهادار - در مورد سهام عدالت متوفیان اعالم 
کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده گذاری 
مرکزی با قوه قضاییه مکاتبات و جلســات زیادی در این 
رابطه داشتند. قوه قضاییه اطالعاتی به شرکت سپرده گذاری 
مرکزی داده اما قابلیت استفاده به صورت فنی را ندارند زیرا 

با شاکله مناسبی تهیه نشده است.

بر این اســاس و به نقل از پایگاه اطالع رســانی بازار 
سرمایه، وی افزود: به همین دلیل برای حل این مشکل، 
مجددا جلساتی برگذار شــده و بر اساس پیش بینی ها، 
شــرکت سمات در حال برنامه ریزی ســامانه ای در این 
خصوص است، از طرفی دیگر اطالعات الزم که از قوه 
قضاییه به ســمات در حال ارسال است، بر این اساس به 
نظر می رسد حداکثر تا پایان شهریور سال جاری فرایند 

نقل و انتقال سهام فوت شده ها انجام شود.

  سرویس اقتصادی // مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی 
تاکید کرد که قیمــت بنزین با تغییر در 
راستای اصالح نظام یارانه ها تغییر نمی کند 
و این مســاله ارتباطی با بنزین نخواهد 

داشت. 
 جلیل ساالری با بیان اینکه در شرایط فعلی 
صحبت و برنامه ای برای تغییر نرخ بنزین مطرح 
نشده است، تاکید کرد: قیمت بنزین با تغییر در 
نظام یارانه ها تغییر نمی کند و این مساله ارتباطی 
با بنزین نخواهد داشت.وی با بیان اینکه بنزین 
بدون تغییر قیمت توزیع خواهد شد و تغییری 
در نحــوه توزیع بنزین در جایگاه های عرضه 
ســوخت ایجاد نخواهد شــد، قیمت بنزین 
یارانه ای 1500 تومان و بنزین آزاد نیز همچنان 

3000 تومان خواهد بود.
  مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی بــا بیان اینکه هیچ کدام از 
جایگاه ها اجازه تغییر قیمت در بنزین را ندارند، 

گفت: اگر جایگاهی چنین کاری را انجام دهد 
با جدیت با آن برخورد خواهیم کرد، بنابر این 

مردم نگران تغییر قیمت بنزین نباشند.
ســاالری با تاکید بر اینکه سیســتم سوخت 
رسانی مانند روال ســابق خواهد بود و هیچ 
تغییری در برنامه ها ایجاد نشــده است، اظهار 
کرد: جایگاه ها موظف به سوخت رســانی با 

قیمت های قبلی هســتند و اگر مردم موردی 
مشــاهده کردند باید این موضوع را به سامانه 

09627 گزارش دهند.
  به گفته وی، به هیچ عنوان تغییری در قیمت ها 
رخ نخواهد داد و هیچ برنامه ای نیز برای این 

مساله وجود ندارد.

قیمت بنزین تغییر نمی کند

 زمان تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان مشخص شد 

طرح : فاطمه هوشنگی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کاشانه اعتماد کارکنان 
سازمان منطقه آزاد قشم راس ساعت 18 بعدظهر روز  یکشنبه مورخ 1401/03/08 
در قشم، بلوار ولی عصر، کوچه احسان، روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مجتمع 

مولوی طبقه 4، واحد 401 برگزار می شود.
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی راس ساعت مقرر 

در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفی نمایید.
ضمناً به اطالع می رساند که اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه 
نماینــده خود حداکثر تا تاریخ 1401/03/07 در محل قشــم، بلوار ولی عصر، کوچه 
احســان، روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مجتمع مولوی طبقه 4، واحد 401 

حاضر تا پس از احراز هویت و تائید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
 دستورجلسه :

- تغییر آدرس محل شرکت تعاونی ماده 5 اساسنامه شرکت تعاونی 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کاشانه اعتماد قشم

تاریخ انتشار:
1401/02/24 

و
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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.
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  گروه خبر // وزیر آموزش و پرورش ضمن اعالم اینکه 
ستاد کرونا مبلغ خوبی تصویب کرده است که امسال 
کالس های جبرانی تابستان برای جبران عقب ماندگی 
ناشی از تعطیلی آموزش حضوری مدارس داشته باشیم 
گفت: تا جایی که امکان داشته باشد تالش می کنیم تا 

بازماندگان را به مدرسه برگردانیم. 
  یوســف نوری با حضور در شبکه ســوم سیما با اشاره به 
بیانــات مقام معظم رهبری در دیدار بــا معلمان اظهار کرد: 
فرمایشــات رهبری، راهبردی و کالن است که ما از آنها به 
خوبی اســتفاده می کنیم.  وی افزود: به عنوان مثال در دیدار 
با معلمان ایشــان راهبردهای اساســی را ترسیم فرمودند. 
نخســت تبیین مفهوم معلمی از دو بعد صورت گرفت و دوم 
اینکه ایشان معلمان را پیشران تمدن نوین اسالمی دانسته و 
 مصادیق را ذکر فرمودند و تربیت نسل آینده را منوط به کار
 معلمی دانستند.  وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رهبری 
در راهبردهای کالن اجرایی به اجرای سند تحول بنیادین اشاره 
کردند، گفت: با توجه به گذشت بیش از 10 سال از تصویب 
سند تحول، رهبری از روند اجرای سند تحول ناخرسند بودند. 

شــاخص های دقیق و کمی تبدیل نشده و باید آن را ارزیابی 
کنیم که ببینیم به چه نقطه ای در شــاخص ها رسیدیم. بحث 
بعدی تربیت معلم بود. درباره دانشگاه های تربیت معلم دوگانه 
ما و تامین نیروی انسانی که هم باید کفایت کمی داشته باشد 
و هم از حیث کیفی مدنظر باشد نیز تاکیداتی صورت گرفت. 
رهبری از معلمان برای ایام کرونا تشــکر مضاعف داشتند. 

معلمان در این دوران خوش درخشیدند.
  نوری در پاســخ به پرسشی درباره وضعیت نیروی انسانی 
در وزارت آمــوزش و پرورش اظهــار کرد: حضرت آقا به 
یک مصداق اشــاره داشتند مبنی بر آنکه 70 هزار بازنشسته 
داشته ایم در حالی که نیمی از این تعداد به عنوان نیروی جدید 
جذب و جایگزین شــده اند. باید توازن نیروی انسانی را بر 
اساس استانداردهای نسبت معلم به دانش آموز را برقرار کنیم. 
امسال 34 هزار و 800 نفر از طریق ازمون استخدامی جذب 
خواهند شد؛ آزمون استخدامی برای پذیرش این تعداد نیروی 

جدید در 15 و 16 اردیبهشت جاری برگزار شد.
  وی ادامــه داد: توافقی با وزیر علوم صورت گرفته اســت 
که 25 هزار سهمیه دیگر به دانشگاه فرهنگیان اضافه کنیم و 
یک سری تبدیل وضعیت ها را بر اساس قانون تعیین تکلیف 
مجلس داشتیم که اینها را انجام دادیم تا مقداری از جهت کمی 
بتوانیم به این توازن رسیده و بخشی از کمبودها را جبران کنیم.  
  وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه منشا این کمبود نیروی 
انسانی به 10 سال قبل بازمی گردد گفت: 10 سال قبل تقریبا 

دانشگاه فرهنگیان را تعطیل کردند و  دانشگاه فرهنگیان با 64 
پردیس و 30 واحد اقماری فقط 3400 دانشــجو می گرفته 
است. ما برای سال فعلی این رقم را به 50 هزار نفر رسانده ایم. 

فاصله بسیار زیاد است.
  نوری ادامه داد: رهبری بر ارتقای کیفیت نیروی انسانی نیز 
تاکید کردند. قرار است نسبت استاد به دانشجو را به حد قابل 
قبولی برسانیم. اکنون این نسبت اسف بار است. این در حالی 
است که بیش از 3000 دکتر معلم داریم که آماده هستند برای 
تدریس به دانشگاه فرهنگیان بروند. رهبری درباره رسیدگی 

به مسائل معیشتی فرهنگیان نیز تاکیداتی داشتند.  
  وی در پاســخ به این پرسش که چه برنامه ای برای ارتقای 
معیشت معلمان دارید گفت: اقداماتی آغاز شده است. معلمان 
ما به قدری خوب هستند که حتی افزایش حقوق آنها منوط 
به ارتقای نظام تعلیم و تربیت شــده که در قالب رتبه بندی 
معلمان دنبال می شود و به ازای آن افزایش حقوقی هم دارد. 
 رتبه بندی تصویب شــده و در مرحله بررسی آیین نامه در 
دولت است. وزیر آموزش و پرورش درباره میزان پیشرفت 
اجرای سندتحول بنیادین نیز گفت: سندتحول 131 راهکار 
ذیــل 23 هدف عملیاتی دارد. ما باید بــرای این راهکارها 
شــاخص های کمی احصا کنیم. اکنون قرارگاهی برای این 
موضوع در وزارتخانه تشــکیل شده است. باید نمود اجرای 
ســند را در مدرسه ببینیم. اسناد آماده شــده اند اما هنوز به 
مدرسه نرســیده است. بخشی از شــاخص ها کمی شده و 

اقداماتی در این زمینه در حال انجام اســت. نوری افزود: ما 
باید گفتمان سازی کنیم. یکی از اقدامات ما تفاهم با سازمان 
صداوسیما برای ترویج گفتمان سندتحول است تا اجرای سند 

تحول به دغدغه ای در جامعه تبدیل شود.
  وی درباره چگونگی توســعه و استفاده از زیرساخت هایی 
که در دوره کرونا و برای آموزش مجازی مهیا شده بود اظهار 
کرد: جلســات مختلفی برگــزار و تحقیقات جهانی احصاء 
شــده اند. متاسفانه از ابتدا که آمدم می گفتم چرا مدارس این 
قدر طوالنی تعطیل شده اند. مبنای ما مبنای منطقی و علمی 
بود ولی خب باالخره نظام آموزشی را وادار به تعطیلی کردند 
و خسارات بدی به سیستم آموزشی وارد شد. ستاد کرونا مبلغ 
خوبی تصویب کرد که امســال کالس های جبرانی تابستان 
برای جبران عقب ماندگی ناشی از تعطیلی آموزش حضوری 

مدارس داشته باشیم.
وزیر آموزش و پرورش افزود: تاجایی که امکان داشته باشد 
بازماندگان را برمی گردانیم. در زمینه زیرســاخت های ایجاد 
شده چون شبکه ملی شاد، ما بازتجسم هایی را داشته ایم و به 
نظر می رسد بخش اعظمی از فعالیت های فوق برنامه و تکالیف 
درون برنامه درسی می تواند از این بستر انجام شود که جلسات 
مربوط در حال برگزاری اســت. همین حاال هم بچه ها برای 
تقویت دروس شان از شبکه شاد استفاده می کنند که می تواند 
به ما در زمینه برقراری عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر 
کنــد.   نوری در خصوص بهره مندی از رتبه های برتر کنکور 

در آموزش و پرورش اظهار کرد: عالقه مند هستیم تا رتبه های 
برتر کنکور وارد دانشگاه فرهنگیان شوند و برای ترغیب ورود 
نخبگان به آموزش و پرورش مقرر شده تا این افراد به جای 
پنج ســال، اولین رتبه خود را ظرف سه سال بگیرند. از این 
اختیارات استفاده می کنیم و بسیار هم خوب است و این افراد 
نخبه باید پای کار بیایند و تا جامعه و آموزش و پرورش را به 

سمت یک جامعه دانش بنیان سوق دهند.
  وی درباره کیفی ســازی مدارس دولتی در مناطق مختلف 
گفت: مدارس ما از نبود سرانه برای کیفی سازی رنج می بردند. 
خوشبختانه بودجه آموزش و پرورش در سال جاری نسبت 
به بودجه عمومی کشور در مقایسه با سال گذشته، رشد خوبی 
داشته نشــان می دهد دولت در سوق دادن مدارس دولتی به 
سمت کیفی بخشی عزم خوبی دارد. برنامه ها و سیاست هایی 
در زمینه ســرانه ها و تامین نیروی انسانی در مدارس دولتی 
دنبال می شود که موجب می شود مدارس دولتی تقویت شوند 

که نیازمند زمان است.
بــه گزارش ایســنا، وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به 
پرسشی پیرامون حذف بخش هایی از برنامه درسی که مفید 
نیستند و مورد اشاره مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت گفت:  
کتاب های درسی برای سال تحصیلی آینده چاپ شده است، 
اما قول می دهیم مواردی که نیاز به حذف دارد، شناســایی و 
موارد کاربردی مانند مهارت آموزی، تقویت هویت ملی، قانون 

و نظم پذیری در برنامه درسی لحاظ شود.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد

برگزاری کالس های جبرانی در تابستان

مسئول گروه جهادی زینبیون بندرعباس: 

خیرین برای تامین کولر پویش »خنکای مهربانی« یاریگرمان باشند   گروه گزارش // آمنه چشم داده مسئول گروه جهادی زینبیون بندرعباس 
گفت : تصمیم داریم با یاری خیریــن در پویش خنکای مهربانی به 110یا 

313خانواده نیازمندی که کولر ندارند، کولر دهیم. 
  چشم داده اظهار داشت: در پویش خنکای مهربانی که در دومین سال برگزاری 
آن هستیم، انتظار داریم مردم و خیرین با کمک های خودشان، یاریگرمان باشند تا 
بتوانیم به برنامه ای که در ذهن داریم، نائل شویم و این تعداد کولر را به خانواده های 
فاقد کولر اهدا کنیم. وی افزود: با همراهی خیرین توانسته ایم از سال گذشته برای  
تعدادی از نیازمندان کولر، یخچال، جهیزیه تهیه کنیم. چشــم داده گفت : در سال 
گذشته خرید بیش از 15 دستگاه یخچال، تامین بیش از  15 مورد جهت جهیزیه 
را داشــتیم و در تابســتان 1400 در پویش خنکای مهربانی حدود  30 کولر  نو 
موتور بزرگ خریداری و به نیازمندان فاقد کولر داده شــد و در سال جاری و در 
دومین سال پویش خنکای مهربانی تاکنون 5 دستگاه کولر با همراهی خیرین تامین 
و خانواده های محروم از کولر داده شد و امیدواریم با مشارکت خیرین این تعداد 
بسیار افزایش یابد. همچنین 3 دستگاه  یخچال،12 تخته فرش دوازده متری برای 

مسجد ولی عصر)عج( روستای رویدر تامین شد. 
  چشــم داده اظهار داشــت : توزیع بیش از  200 پکیــج ارزاق در ماه مبارک 
رمضان )هر یک به ارزش حــدود 510 هزار تومان(، بیش از 30 میلیون تومان 
کمک هزینه به ســادات نیازمند، بیش از 21 میلیون تومان هزینه جهت پرداخت 
بدهی نیازمندان به ســوپرها مارکت ها، اطعام بیــش از 900پرس غذای گرم به 
کارتن خوابها و نیازمندان را در سال جاری داشتیم. وی پرداخت کمک هزینه درمان 
نیازمندان، خرید لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند، تامین جهیزیه نیازمندان، 
ساخت و ترمیم خانه نیازمندان، کمک های ماهیانه به کودکان یتیم، قربانی ماهیانه 
گوسفند جهت توزیع بین نیازمندان، توزیع پکیجهای ارزاق به نیازمندان، پرداخت 
وام قرض الحسنه به نیازمندان، پرداخت وام یا کمک بالعوض جهت ایجاد اشتغال 

نیازمندان و.... را از دیگر فعالیت های این گروه جهادی خواند.
   چشــم داده گفت: حوزه ی فعالیت گروه جهادی زینبیون در  سراســر استان 
هرمزگان و گاهی خارج از اســتان  در اســتان های دیگر مانند اســتان کرمان؛ 
کرمانشاه و .... می باشــد. وی گفت: نیازمندان یا خودشان با ما تماس می گیرند 
ویا توسط دوســتان معرفی می شوند. وی از آبرسانی از پشت کوهها تا کپرهای 
مردم ســیل زده ی روستای سگن در بشــاگرد و ساخت 20 سرویس بهداشتی با 
همکاری گروه جهادی مکتب امام حسن مجتبی علیه الّسالم، احداث زمین ورزشی 
اهداء توپ و تور و لباس ورزشی، خرید یخچال مغازه جهت ایجاد اشتغال خانم 
بی سرپرســت، توزیع بیش از هزار دست لباس نو بچه گانه و بزرگسال در استان 
هرمزگان و روستاهای اطراف وطوالی قشم، اهدا دو کولر به جزیره زیبای هرمز 
برای نیازمندان، ساخت خانه برای نیازمندان،اهداء لوازم التحریر به جزیره ی قشم، 
توزیع بسته ی عیدانه پویش بهارمهربانی 1401 توزیع اسباب بازی 1401، توزیع 
بخاری برای سیل زدگان و خرید پتو ســیل زدگان ایزوگام خانه سیل زدگان و 
پالستیک سقف ســیل زدگان، اهدای دوازده تخته فرش 12 متری، توزیع 800 
کیلو سیب درختی در بندرعباس و حومه، توزیع بخاری هم ایام زلزله و هم سیل، 
بخاری سیل زدگان فین سرزه گیشان ذرتو و چند روستای دیگر را از جمله دیگر 

فعالیت های شان خواند.
  چشــم داده گفت :الزم می دانم از همــه ی عزیزانی که دراین راه به بنده یاری 
می رســانند، خصوصا خانواده ام که با صبــر و حوصله خانه رو در اختیارم قرار 
دادن   تشــکر و قدردانی کنم و از عزیزان خیری که توانائی کمک دارند عاجزانه 
تمنای کمک به گروه جهادی زینبیون  در راستای محرومیت زدائی عزیزان مستمند 
دارم. چشم داده افزود: برای ساخت خانه نیازمندان نیاز به کمک مصالح فروشان 
در هر زمینه ای و نیروی انســانی جهادی یا با تخفیف برای نیازمندان داریم. وی 
از عموم مردم وخیرین خواســت برای تامین کولر و یخچال نیازمندان در گرمای 
هوای هرمزگان یاری شان کنند تا تعداد کمتری از خانواده ها در گرما بخوابند ویا 

آب گرم بخورند. 
آدرس:  آزادگان انتهای کوچه 19 حسینیه شهید ارجمندیان 

پایگاه زینبیون. تلفن 09177686572 آمنه چشم داده.
zeiNaBiyouN_jahadi :آدرس اینستاگرام 
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

 باید نظام پیشگیری از بیماری های نوظهور داشته باشیم
  گروه خبر // رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با تالش 
و کوشش مدافعان و سفیران سالمت و همکاری و استقبال خوب 
مردم استان در انجام واکسیناسیون خوشبختانه طی هفته گذشته 

هیچ مورد مثبت بستری کرونا در استان ثبت نشد.
   دکتر حسین فرشیدی با اشاره به شعار هفته سالمت »سالمت ما سالمت 
ســیاره ما « گفت: پاندمی کرونا به همگان ثابت کرد سالمت جهانیان به 

یکدیگر مرتبط است و سالمت تنها یک مقوله فردی نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی با عنوان اینکه عملکرد خوب حوزه بهداشت 
و درمان در هرمزگان قابل تقدیر و ستودنی است گفت: در آمارهای ارائه 
شــده در وزارت بهداشت و درمان همواره  فوتی های این استان نسبت به 
متوسط کشــوری کمتر بوده که این نشان از عملکرد بسیار خوب حوزه 
بهداشت در کنار حوزه درمان بود.  بهورز ها و سفیران سالمت که در اقصی 
نقاط دور افتاده اســتان با ارائه خدمات سالمت محور، آموزش و قرنطینه 
به موقع افراد روستایی نقش بسیار مهمی در در کاهش بار سیستم درمان 
داشــتند که جا دارد مراتب تقدیر و تشــکر خود را نسبت به این عزیزان 

ابراز نمایم.
  رئیس دانشــگاه علوم پزشکی در ادامه گفت: زیباترین جلوه سالمت در 
اســتان همکاری تمامی ارگان های مرتبط و غیر مرتبط با دانشگاه علوم 
پزشکی بود که با کمکها و حمایت های قابل ارزنده آنها در تامین ماسک و 
تجهیزات خدمات قابل قبولی ارائه شد. با همکاری گمرک، امالک تملیکی 
و استانداری ماسک هایی که سال ها در انبار بود آزاد شد و نه تنها در استان 
با کمبود ماســک مواجه نشدیم بلکه بیش از دو میلیون ماسک به وزارت 
کشور تحویل شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی از همکاری صدا و سیما در 
اطالع رسانی به موقع ، خیرین استان و همه ارگانهایی که سیستم بهداشت 
و درمان را یاری کردند از جمله شرکت نفت ستاره خلیج فارس تقدیر کرد.
حسین فرشیدی طی این مراســم با عنوان اینکه بیش از دو هزار و 616 
فوتی ناشی از کووید در استان داشتیم که یازده نفر از آنها از شهدای سالمت 
هســتند، افرادی که آگاهانه در برابر بیماری قرار گرفتند و  همواره یاد و 
خاطره رشادتهایشان زنده است افزود:  علی رغم این آمار ، استان هرمزگان 
جزو استانهایی بود که در جدول آمار فوت کشوری،  جزو چند استان پایین 

جدول بود که این نشات گرفته از همکاری خوب مردم در واکسیناسیون و 
تالش ارزنده سیستم بهداشت و درمان است.

در طی این دوران 820 هزار نمونه تحویل آزمایشــگاه شــد در استان 
5 آزمایشــگاه دولتی و 3 آزمایشــگاه خصوصی تجهیز گردید و اولین 
آزمایشگاه تشخیصی در استان بعد از 4 یا 5 روز بعد از اولین نمونه مثبت 
تجهیز و فعال شــد. تا کنون سه میلیون و پانصد هزار دوز واکسن تزریق 
شده و واکسیناسیون افراد باالی 18 سال بصورت گسترده انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اعالم اینکه در رسیدن به موفقیت 
و کنترل این بیماری منحوس تمام کارکنان وزارت بهداشــت و درمان و 
افرادی که در مدیریت این بحران نقش آفرینی داشتند در کنار سازمانهای 
همکار و خیرین و مردم فهیم استان سهیم هستند گفت: اما کووید هنوز تمام 
نشده و کووید های دیگر در راه است.  لذا ما باید نظام پیشگیری از بیماری 
های نوظهور  را داشــته باشیم که بدین منظور استاندار هرمزگان مهندس 
مهدی دوستی در رسیدن به این مهم همکاری بسیار خوبی با علوم پزشکی 
 نموده اند و با حمایت های اســتانداری احداث آزمایشــگاه تشخیصی

 بیماری های ویروسی در دســت اقدام است که امیدواریم ظرف 2 سال 
آینده یک آزمایشگاه جامع بهداشت با هدف کنترل بیماری های واگیر در 

استان راه اندازی شود.
  در حاشیه این مراسم از خانواده های شهدای سالمت، بهورزان و سفیران 
سالمت، روئسای بیمارستان های استان که در ارائه خدمات شبانه روزی 
در بحران کووید تمام تالش خود را به کار بســتند ، مدیران شــبکه های 

بهداشت و درمان و رابطین سالمت تقدیر شد.
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