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از ابتدای هفته جاری ؛

 ۱۴۵پرونده تخلف صنفی
در هرمزگان تشکیل شد

تولید و عرضه بتن آماده

عکس  :دریا

مدیرعامل فوالد هرمزگان اعالم کرد

برگزاری همایش سالروز
آزادسازی خرمشهر در بندرعباس

گروه خبر  //همایش سالروز آزادسازی خرمشهر در پایگاه
نهم شــکاری شــهید عبدالکریمی بندرعباس با حضور
پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ فرمانده پایگاه نهم شــکاری شهید
عبدالکریمی بندرعباس گفت :از اهداف این همایش آشــنایی
جوانان با تجربهها و رشادتهای پیشکسوتان نیروی هوای ارتش
در آزادسازی خرمشهر است.امیر سرتیپ دوم محسن حیدریان
افزود :این همایش بخشــی از جهاد تبیین برای شناخت اهداف
عملیات آزادسازی خرمشهر است.وی گفت :پایگاه نهم شکاری
بندرعباس نقش مهمی در دفاع مقدس و عملیات بیت المقدس
داشت.اســتاندار هرمزگان نیز گفت :ارتش همیشه خود را فدای
ملت کرده اســت و نیروی هوایی ارتش همیشه دست بزن نظام
مقدس جمهوری اســامی ایران بوده است.مهدی دوستی افزود:
نیروی هوای ارتش قدرت پوشالی نیروی دریایی رژیم بعث عراق
را درهم شکست.وی گفت :رمز موفقیت و پیشرفت کشور ایجاد
همدلی بین نیروهای مسلح و قوی شدن در تمام عرصهها است.
در پایان این مراسم از خانوادههای شهدا ،ایثارگران و پیشکسوتان
نیروی هوایی ارتش تجلیل شد.

مرکز شبانه روزی نگهداری

معلولین ذهنی حبیب ابن مظاهر

چشم انتظار شماست

شماره کارت 6037691990167389 :
خیابان آیت اهلل غفاری -بیمارستان شریعتی-
پشت شرکت آب و فاضالب استان
ضلع غربی بهزیستی بندرعباس
تلفن09177975302 :

تولید و آماده به کاری تجهیزات ،و همچنین
پشتیبانی و نیز حمل و نقل به موقع و سریع،
همگی در افزایش تولید نقش داشتهاند .وی
در ادامه ارتقای کیفیت تختال های تولیدی در
فوالد هرمزگان را از استراتژی های اصلی این
شرکت خواند و گفت در اسفند و فروردین دو
رکورد پیاپی در ارتقای کیفیت تختال در فوالد
هرمزگان به ثبت رسید.
مدیرعامل فوالد هرمزگان با تاکید بر اینکه
ارتقای کیفیت تختــال باعث تولید محصول
نهایی با کیفیت در صنایع پایین دستی خواهد
شد و رضایت جامعه را از کاالی ایرانی در پی
خواهد داشت ،این افزایش کیفیت را ضامن بقا
در بازارهای جهانی و حفظ مشتریان خارجی
و افزایش صادرات خواند.
معروفخانی در پایــان بر لزوم تامین انرژی

کشف مواد مخدر در قشم
رشد  ۶۰۰درصدی داشته است

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

جهش  ۷درصدی تولید تختال در فوالد هرمزگان

به گــزارش خبرنگار دریــا؛ دکتر عطااهلل
معروفخانی مدیرعامل فــوالد هرمزگان با
تاکید بر تحقق رشد تولید در فوالد هرمزگان،
از تولید  ۲۹۵۱۹۸تن تختال در فروردین و
اردیبهشت سال جاری خبر داد و گفت :تولید
تختال در شــرکت فوالد در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل که  ۲۷۵۵۸۵تن بوده از رشد
 ۷.۱درصدی برخوردار بوده است.
 معروفخانی درادامه بر تعهد فوالد هرمزگان
به حمایت کمی و کیفی از تولید داخل تاکید
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کسب رتبه نخست هرمزگان در جذب
روحانیون مدارس امین در کشور

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

گروه خبر //فــوالد هرمزگان پس از
کســب رکورد کیفی تختال ،رشد ۷.۱
درصدی تولید این محصول در دو ماهه
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
قبل را تجربه کرد و نشان داد کیفیت و
کمیت را توامان پیش می برد.
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مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان خبر داد

Aba

کرد و گفت :فــوالد هرمزگان به عنوان یک
شرکت مادر برای صنایع زیرمجموعه وظیفه
سنگینی را در تحقق دستور مقام معظم رهبری
در خصــوص افزایش تولید داخل و ارتقای
کیفیت محصوالت ایرانی بر عهده دارد در این
راستا برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته است.
 مدیرعامل فوالد هرمــزگان در ادامه اظهار
داشت :هماهنگی صحیح واحدهای مختلف
از طریق کمیته های هفت گانه استراتژیک،
تکیه بر توان شرکت های تامین کننده داخلی،
مدیریت صحیح و جهــادی مدیران عالی و
میانی شرکت ،در کنار تهیه ماده اولیه با کیفیت،
انجام پــروژه های اصالحی در خط تولید و
کاهش توقفات اضطراری و کاهش پاور آن
کوره های قوس الکتریک ،افزایش ســرعت
ریخته گری و استفاده بهینه از زمانها برای
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احمد مرادی عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس مطرح کرد

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

Beton Sahel

افزایش ۱۸برابری
فروش اموال تملیکی
در هرمزگان

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی
هرمزگان:

صفحه  8را بخوانید

آبا بتن ساحل
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شرکت فوالد هرمزگان جنوب  -شماره 142553

تاکیــد کرد و گفت :تمامــی این برنامه ها و
پروژه ها داخل سازمانی است به نحوی که ما
راه را برای افزایش تولید هموار کرده ایم لکن
کفه دیگر ترازو  ،تامین انرژیست .وی یاری
دســتگاه های ذیربط را برای تامین انرژی و
جلوگیری از توقف تولید و خســران صنایع
پایین دستی خواستار شد.

موضوع مناقصه :خرید ،تامین مصالح و تجهیزات ،حمل ،ساخت ،آماده سازی و نصب نرده فلزی روی دیوار ضلع
شرقی شرکت فوالد هرمزگان به روش  PCمدت قرارداد 8 :ماه از تاریخ ابالغ
مناقصه گزار :شرکت فوالد هرمزگان جنوب
نحوه دریافت اسناد :کلیه متقاضیان با ارسال اســناد ذیل به شماره فکس  076-33530145و آدرس ایمیل
 Gilani.r@hosco.irمی توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 -1واریز مبلغ  500،000ریال به شماره حساب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان ،به
نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه
 -2نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی
توضیحات:
 -1تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ( 711/000/000/-هفتصد و یازده میلیون) ريال خواهد بود.
 -2نوع 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  0111111100008نزد بانک ملی شعبه
مرکزی هرمزگان
 -3شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحيت ايمني از سازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی مي باشند.
 -4مناقصه گران بایستی دارای «پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور ،از اداره صنعت ،معدن و تجارت» باشند.
ج) جدول زمانی انجام مناقصه:

آخرین مهلت دریافت اسناد
1401/03/11

آخرین مهلت تحویل پاکات
1401/04/06

تاریخ گشایش پاکات الف و ب
1401/04/07

نکته :تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد.
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ســاعات اداری با شماره تلفن های  33530003با کد  076داخلی
( 3235اطالعات بازرگانی) و داخلی ( 8508اطالعات فنی) تماس حاصل نمایند .قابل ذکر است که هزینه های
چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب
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سرمقاله

هرمزگان همچنان در غربت یادمان
و باغ موزه دفاع مقدس
در دهه  80احداث باغ موزه و یادمان شــهدای ایرباس بسیار مورد
بحث بود و در دولت احمدی نژاد کلنگ احداث یادمان شهدای ایرباس
در ساحل بندرعباس به زمین خورد وسال ها گذشت و مبحث حریم 60
متر دریا مطرح شد واین طرح متوقف شد .تابلوی احداث باغ موزه دفاع
مقدس نیز در خیابان نوروز بندرعباس زنگ زد و اقدامی نشد و اخیرا
هم مدیرکل حفظ آثار ونشــر ارزش های دفاع مقدس هرمزگان اعالم
کرده است که در انتظار واگذاری زمین برای احداث موزه دفاع مقدس در
بندرعباس هستند .علی رغم اینکه هرمزگان در حوزه دریایی ،هوایی و
زمینی در دفاع مقدس نقش اثرگذاری داشته و مقام معظم رهبری نیز بر این
موضوع تاکید داشته و مطرح فرموده اند ،اما در هرمزگان وشهر بندرعباس
که نیاز بود یادمان شــهدای ایرباس و موزه دفاع مقدس و ...راه اندازی
شــود تا حداقل نســل های بعد از جنگ از یک طرف با رشادت های
هرمزگانیها در دفاع مقدس آشنا شوند واز طرفی دیگر جنایت آمریکا در
به شهادت رساندن 290مسافر ایرباس در 12تیر 67را با احداث یادمان
به تصویر کشیده و جهانیان آن را نظاره گر باشند؛ اما متاسفانه عزمی جزم
در ادوار مختلف در این حوزه دیده نشده است و آنطور که مدیرکل حفظ
آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان اعالم کرده است ،اعتبار
ساخت باغ موزه تامین شده و فقط در انتظار واگذاری زمین هستند .البته
با روند راه وشهرسازی هرمزگان در حوزه های مختلف ،مشخص نیست
که این واگذاری زمین اتفاق بیفتد یا خیر .چون این اداره کل در ثبت نام
از متقاضيان طرح ملی نهضت مسکن در بندرعباس کارنامه خوبی نداشته
و بعد از گذشت بیش از هشت ماه از شروع ثبت نام متقاضیان مسکن در
سطح کشور در این طرح ملی ،اما ثبت نام از بندرعباسی ها هنوز شروع
نشده است؛ درصورتیکه همان زمان می توانستند از متقاضيان مسکن
در بندرعباس ثبت نام نمــوده و در اراضی مازاد ادارات که برنامه اولیه
دولت در تمام شهرهای کشور برای اجرای این طرح بود ،ساختوساز
را در شهر بندرعباس آغاز می کردند که متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده
است .حال نیزبه واگذاری زمین جهت احداث یادمان و باغ موزه دفاع
مقدس توسط متولی زمین در استان نمی توان خوش بین بود ،به غیر از
اینکه آقای استاندار شــخصا ورود کند به این پرونده و زمین موردنیاز
واگذار گردد .وگرنه در یک دهه و نیم اخیر علی رغم وعده و وعیدهای
بسیار ،همچنان شاهدیم که بندرعباس و هرمزگان خالی از یادمان شهدای
ایرباس و باغ موزه دفاع مقدس است که این موضوع هم به دلیل دیدگاه
مسئوالن نسبت به موقعیت هرمزگان است که مسئوالن کشوری واستان این
استان را فقط با دیدگاه اقتصادی دیده اند وطرحهایی را برای اجرا مدنظر
قرار داده اند که صرفه اقتصادی داشته باشد .البته با احداث یادمان شهدای
ایرباس میتوان گردشگران را هم جذب کرد و جنایت آمریکاییان را هم
در این یادمان وباغ موزه روایت کرد .شاید هم غربگراها مخالف احداث
این یادمان وباغ موزه در استان بوده اند که تاکنون احداث نشده و در حق
رزمندگان و خانواده های شهدا و جانباز وایثارگر هم به نوعی اجحاف شده
است .انتظار می رود به این کم مهری نسبت به حوزه دفاع مقدس و شهادت
در استان خاتمه داده شود وحداقل در دولت سیزدهم شاهد راه اندازی این
یادمان وباغ موزه در استان باشیم.
علی زارعی

خبر

احمد مرادی عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس مطرح کرد

شناساییپتانسیلهایمغفول
در کنار مهارتآموزی جوانان ،راهگشای توسعه هرمزگان

گروه خبر //عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای
اســامی گفت :شناسایی منابع و پتانســیلهای مغفول در کنار
مهارتآموزی جوانان دانشــگاهی میتواند راهگشای خوبی برای
رشد و توسعه استان باشد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ احمد مرادی در دیدار با رئیس دانشگاه صنعتی
امیرکبیر ،افزود :وجود مرزهای آبی طوالنی با کشــورهای حاشیه جنوبی
خلیج فارس ،فعالیت امور بندری و دریایی ،افزایش ظرفیت های فوالدی
و پاالیشگاهی از مهمترین ظرفیت های استان هرمزگان است .وی با اشاره
به اینکه این پتانسیل ها می طلبد تا در هرمزگان رشته های مرتبط با دریا
در دانشگاه ها گسترش یابد ،عنوان کرد :در اجرای سامانهها و پروژههای
دانشبنیان حتما باید از ظرفیت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

گروه خبر  //رئیس کل دادگســتری هرمزگان
از افزایش  ۱۸برابری فروش اموال تملیکی این
استان در دو ماهه اول امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان
با بیان اینکه میزان فروش اموال تملیکی در این استان
در دو ماهه اول ســال  ۱۴۰۱حدود  ۲هزار و پانصد و
بیست میلیارد ریال بوده است ،اظهار داشت :با توجه به
اینکه میزان فروش اموال تملیکی اســتان هرمزگان در
دو ماهه اول سال  ۱۴۰۰حدود  ۱۴۰میلیارد ریال بوده
است ،افزایش ۱۸برابری فروش اموال تملیکی در این
بازه زمانی در مقایسه با سال گذشته را شاهد می باشیم.
مجتبی قهرمانی در تشــریح اقدامات دادگســتری
اســتان هرمزگان به منظور دستیابی به این موفقیت،

هرمزگان استفاده شــود .مرادی خاطرنشان کرد :هرمزگان از ظرفیتهای
بالقوه و بالفعل باالیی برخوردار اســت که شناسایی منابع و پتانسیلهای
مغفول در کنار مهارتآموزی جوانان دانشگاهی میتواند راهگشای خوبی
برای رشد و توسعه استان باشــد .این نماینده مجلس اظهار کرد :اقتصاد
یک بحث بســیار متنوع وسیع است ،یعنی قسمت عمده آن منابع است که
خوشبختانه هرمزگان بهخوبی از آن برخوردار است ،قسمت دیگر آن منابع
انسانی است که باز هم اساتید و دانشجویان خیلی خوبی دارد و بخش دیگر
فناوریهاست که باید روی آن کار کنیم و بهعالوه کارآفرینی و اشتغال که
همه این مجموعه را باید درکنار هم دید تا کارها کامل انجام شوند.
همچنین رئیس دانشــگاه صنعتی امیرکبیر در این دیدار گفت :دانشگاه
صنعتی امیرکبیر  ۱۵هزار دانشجو ۶۰۰ ،نفر هیئت علمی و بیش از ۳۰۰

شرکت دانش بنیان را پوشش می دهد.
ســید حسن قدسی پور با بیان اینکه این دانشگاه در حوزه تحقیقاتی و
پژوهشی بسیار قدرتمند و اقدامات مهمی را انجام داده است ،عنوان کرد:
از این پس بخشی از ظرفیت های اعالم شده مستقیما در اختیار پردیس
این دانشگاه در هرمزگان قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه از سالجاری رشته دریایی و ماشین آالت دریایی
به رشته های موجود در هرمزگان در مقطع کارشناسی با جذب اولویت
دانشــجویان بومی اضافه خواهد شد ،خاطرنشان کرد :شورای راهبردی
با حضور اســتاندار هرمــزگان ،نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان،
مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس و معتمدین دانشگاهی در پردیس
بندرعباس تشکیل خواهیم داد.

افزایش ۱۸برابری فروش اموال تملیکی در هرمزگان
تصریح کرد :به محض صدور دستور ریاست محترم
قوه قضاییه در خصوص لــزوم تعیین تکلیف اموال
موجود در انبارهای ســازمان جمــعآوری و فروش
اموال تملیکی کشور در  ۱۴آبانماه  ،۱۴۰۰با تشکیل
کارگروه ویژه ای در دستگاه قضایی استان هرمزگان
و اتخــاذ تدابیر الزم در این خصوص ،اقداماتی چون
اســتقرار تعدادی از قضات دادسرا در سازمان اموال
تملیکی ،ارزیابی فنی سامانههای این سازمان ،تفکیک
و دستهبندی پروندههای جاری و مختومه و ترخیص

فوری کاالهای سریع الفساد در دستور کار قرار گرفت.
قهرمانی خاطر نشــان کرد :بر این اســاس ،تأمین
امکانات و تجهیزات الزم جهت تخلیه و بارگیری با
همکاری دستگاه های متولی ،امحاء و معدوم سازی
کاالهای تاریخ مصرف گذشته و برگزاری مزایده نیز
در دستور کار دســتگاه قضایی استان هرمزگان قرار
گرفــت که به موفقیت های قابــل توجهی در تعیین
تکلیف اقالم موجود در انبارهای این سازمان منجرشد.
رئیس کل دادگستری اســتان هرمزگان در خاتمه

بیان داشت :خوشبختانه سازمان اموال تملیکی پس از
بازدید ریاست محترم قوه قضاییه حرکت رو به جلویی
داشــته و مطمئن ًا با ادامه این روند ،گامهای بلندی در
جهت صیانت از اموال بیتالمال برداشته خواهد شد.
گفتنی است :با توجه به آمار عملکرد سازمان اموال
تملیکی در خصوص تعییــن تکلیف اموال بیتالمال
در ســال  ،۱۴۰۰اســتان هرمــزگان در جمع بندی
شاخصهای هجده گانه ،رتبه نخست کشور را کسب
نموده است.

رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس:

آماده آموزش نیروی انسانی موردنیاز جامعه هتلداران هستیم

گروه خبــر  //رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشــگاهی
بندرعباس آمادگــی این مرکز را برای آموزش نیروی انســانی
موردنیاز جامعــه هتلداران خصوص ًا در رشــتههای هتلداری و
گردشــگری در سطح کاردانی و کارشناسی و همچنین دورههای
کوتاهمدت تخصصی اعالم کرد.

نشستی به منظور انعقاد تفاهمنامه همکاری فیمابین مرکز آموزش علمی
کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس و مجموعه هتلهای ناز و قدس در
محل هتل ناز بندرعباس و با حضور «بیژن خوشنود» رئیس مرکز علمی
کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس« ،سهراب بناوند» مدیرکل سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان و «مجید میرزا اسماعیلی»
مدیر مجموعه هتلهای ناز و قدس و اعضای جامعه هتلداران بندرعباس
برگزار شد و درنهایت این تفاهمنامه به امضا رسید.
بیژن خشنود ،رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس در
این نشست از اهمیت نیروی کار آموزشدیده و متخصص بهعنوان یکی
از مهمترین زیرساختهای توســعه نام برد و افزود :با توجه به جایگاه
استان هرمزگان و قرارگیری آن در سواحل دریای عمان و خلیجفارس و

دارا بودن جزایر متعدد و جذب گردشگر ،آمادگی مرکز را برای آموزش
نیروی انسانی موردنیاز جامعه هتلداران خصوص ًا در رشتههای هتلداری و
گردشگری در سطح کاردانی و کارشناسی و همچنین دورههای کوتاهمدت
تخصصی اعالم میکنیم.
سهراب بناوند ،مدیرکل ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان
هرمــزگان نیز ضمن ابراز رضایت از انعقاد تفاهمنامه مذکور بر ضرورت
آموزشهای الزم در حوزههای گردشگری و هتلداری تأکید و همراهی
خود را جهت رفع مشکالت در حوزه هتلداری اعالم کرد.

مجید میرزا اســماعیلی ،مدیر مجموعه هتلهای ناز نیز در این نشست
همکاری بین دانشگاه و مجموعه هتلهای موجود در بندرعباس را نقطه
عطفی در نگاه تخصصی به حوزه گردشــگری و هتلداری عنوان کرد و
ضمــن اعالم نیاز جامعــه هتلداران به آمــوزش تخصصی بلندمدت و
کوتاهمدت ،همکاری در چهارچوب تفاهمنامه را خواستار شد.
به گزارش ایسنا؛ وی هتلها را بهعنوان بهترین مکان جهت کارآموزی
دانشــجویان هتلداری عنوان و بر ضرورت همــکاری جامعه هتلداران
بندرعباس با دانشگاه تأکید کرد.

پشت پرده سیاست
رئیسی :انتقام حتمی است

غروب یک شنبه این هفته روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیهای
از شهادت ناجوانمردانه مدافع حرم « سرهنگ پاسدار صیاد خدایی» در یک اقدام تروریستی
خبر داد .خبری ناگوار که ساعاتی بعد با موضع گیری صریح مقامات کشورمان همراه شد و
انتشار تصاویر صحنه ترور موجی از واکنش های کاربران فضای مجازی را به همراه داشت.
در ابتدا سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح انگشت اتهام خود را به سمت
واشــنگتن و تل آویو نشانه رفت و آمریکا و رژیم صهیونیستی را کانون برنامهریزی برای
انجام اقدامات تروریســتی در جهان اعالم کرد و گفت « :ابعاد ترور شهید صیادخدایی در
دست بررسی است و نتیجه آن متعاقب ًا اعالم خواهد شد ».سردار رمضان شریف سخنگوی
سپاه پاسداران نیز در واکنش به ترور و شهادت این عضو سپاه قدس ،از انتقام سخن گفت و
تاکید کرد «:اراذل و اوباش و تفالههای گروههای تروریستی وابسته به استکبار و صهیونیسم
جهانی به سزای عمل جنایتکارانه خود خواهند رسید ».خط و نشان ها به همین جا ختم
نشد و آیت ا...سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری پیش از سفر مهم خود به عمان ،به این
موضوع واکنش نشان داد و خاطر نشان کرد  «:انتقام از خون شهید «صیاد خدایی» حتمی
است .بدون تردید دست استکبار جهانی در این ترور دیده می شود .افرادی که در میدان،
از مدافعان حریم و حرم شکست خورده اند بدین وسیله میخواهند استیصال خود را نشان
دهند ».واکنش ها به همین جا ختم نشد .نورنیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران
نیز نوشت :عملیات تروریستی در تهران و شهادت سرهنگ «حسن صیاد خدایی» بدون
حساب از خط قرمز ما عبور کرد که بسیاری از معادالت را تغییر خواهد داد .این عملیات
و کسانی که پشت سر آن ها هستند بهای سنگینی خواهند پرداخت .سخنگوی دولت نیز
با اشاره به سخنان امام خمینی (ره ) در صفحه توییتر خود نوشت  «:بکشید ما را ،ملت ما
بیدار تر می شود ».در کنار موضع گیری های صریح مقامات کشورمان ،ترور ناجوانمردانه
شهید صیاد خدایی ،با موجی از واکنش های کاربران فضای مجازی همراه شد .در همین
زمینه کاربری با انتشار تصاویر شهادت صیاد خدایی در خودروی شخصی پراید ،نوشت:
ِ
ماموریت باالی مدافعان حرم
«یادتان میآید ابتدای درگیریهایِ ســوریه ،چقدر از حق
ِ
سرهنگ شهید صیاد خدایی است ».کاربر دیگری
میگفتند؟ یک نمون ه آن همین خودروی
نیز با انتشار تصاویر شهید سپهبد علی صیاد شــیرازی و شهید مدافع حرم صیاد خدایی
نوشت «:گویا عادت صیاد ها این است که در آرامترین برهه تاریخی ،بدون هیچ هیاهویی،
در قلب پایتخت به تنهایی توسط افراد کوردل به ناجوانمردانهترین حالت ممکن ترور بشوند
و از بین مان پر بکشــند ».کاربر دیگری نیز با اشاره به این که شهید منتقم می خواهد نه
رجزخوان ،تصریح کرد  «:نظام باید به طور مستقیم اهداف صهیونیستی را زیر ضربه ببرد،
در غیر این صورت رژیم صهیونیستی و عوامل منطقه ای آن ترورهای ناجوانمردانه نیروهای
ارزشمند کشــورمان چه در حوزه هسته ای چه در حوزه های نظامی و فرهنگی را ادامه
ِ
مذاکرات وین ،برای
خواهد داد » .کاربر دیگری نیز نوشــت:آمریکاییها در آخرین روند
ِ
فهرست  ،FTOپیشنهاد دادند که سپاه منهای «نیروی ِ
قدس» آن از این
خروج نام سپاه از
فهرست خارج شــود .ترو ِر معنادا ِر عض ِو نیروی قدس در تهران را در این پازل ببینید به
قص ِد بههم زدن میز بازی!
فرصتی برای تبدیل تهدید به فرصت

خون شهید ،چشم ه جوشان انواع برکات است .پیامها و دلنوشتهها و فرستهها و داستانها
و اشعاری که بر زبان و قلم ایرانیان جاری است ،گواه این جوشندگی است که فرصتهای
معنوی فراوانی را میســازد .اقدام رژیم موقت صهیونیستی در ترور شهید صیادخدایی از
مسئوالن نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در تهران و پیش از آن ،حمله به دمشق
و پیشتر از آن ،حمله مشترک جنگندههای این رژیم و ارتش ترکیه به مقر نیروهای دفاع
مدنی در حومه نبل و الزهراء در سوریه (که تحت آموزش مستشاران ایرانی و حزبا ...لبنان
بودند) ،گرای مشخصی از سوی تصمیمسازان و تصمیمگیران در تلآویو برای تغییر زمین
بازی در منطقه اســت .سالهاست که اولویت اصلی رژیم اشغالگر قدس ،توقف پیشرفت
برنامه هستهای ایران بوده و تمام توان خود را در این حوزه بر تشدید تحریمها ،اختالل در
تأسیسات و ترور دانشمندان متمرکز کرده بود و در کنار آن ،هر از گاهی ،برخی محمولهها
و ســولههای خالی از نفرات را در سوریه هدف قرار میداد .اقدامات چندوقت اخیر این
رژیم و تغییر اهداف از «کارشناسان هستهای» به «نظامیان» نشان داده که اولویتبندی و
رویکردراهبردی صهیونیستها ،از هستهای به ژئوپلیتیک تغییر پیدا کرده و بر این اساس
برای نخســتین بار یک مســئول نیروی قدس را در داخل ایران هدف ترور قرار دادند.

این تغییر زمین بازی ،نشان میدهد این رژیم موقت ،نفسهای آخر را میکشد و در
حال دستوپا زدنهای آخر خود است .در این میان ،نباید از برکات و دستاوردهای
سیاسی خون شهید صیاد خدایی غافل شــد .وادارسازی آمریکا به حذف نام سپاه
پاســداران انقالب اسالمی از لیست تروریســم ،میتواند از برکات خون این شهید
واالمقام باشــد .تا وقتی آمریکاییها به این سیاســت ادامه دهند رژیم تروریست
صهیونیستی هم با استناد به همین سند ،به خود اجازه ترور سپاهیها را خواهد داد.
افزون بر این که تیم امنیتی بایدن نیز از طریق جیک سالیوان بیشترین هم افزایی را با
نفتالی بنت دارد ،بنابراین ضمن حفظ گزینه انتقام خون شهید و منتفی نکردن آن باید
مطالبه خروج سپاه از لیست تروریسم در جریان مذاکرات وین روی میز باشد وگرنه
ایرانی که در موضع برتر قرار دارد ،از نقط ه گریز هستهای عبور کرده و آنبهآن درحال
افزایش سریع ذخایر غنیشــده خود و توسعه کشور است و هیچ نیازی به اولویت
بخشی به این مذاکرات ندارد .معاونت حقوقی و معاونت سیاسی وزارت امور خارجه،
باید برای شکلدهی به این مطالبه ،بهسرعت وارد عمل شوند و سند دیپلماتیک قابل
مذاکره و دادخواستی برای طرح در مجامع حقوقی بینالمللی تهیه و تدوین کنند.
سفر به یک «فراتر از همسایه»

ســفررئیس جمهور کشورمان به مســقط از اهمیت ویژه ای برخوردار بود .ایران و
عمان در جریان این ســفر  ۱۲ســند همکاری در حوزه های سیاسی ،حمل و نقل ،
همکاریهای دیپلماتیک ،اقتصادی و گردشــگری امضا کردند .ایران و عمان؛ فراتر
از همســایگی ،برادری و وفاداری».این جمله بخشی از یادداشت وزیر امور خارجه
ایران است که در روزنامه دولتی عمان با هدف تبیین سفر رئیس جمهور به این کشور
منتشر شده است .آیتا« ...سید ابراهیم رئیسی» با هدف تقویت دیپلماسی همسایگی
و گسترش همکاریهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی به دعوت «هیثم بن طارق آل
سعید» ،سلطان عمان ،به این کشور سفر کرد .این پنجمین سفر خارجی رئیسی در طول
دوره فعالیت دولت ســیزدهم و نخستین سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به عمان
در دوره سلطان جدید این کشــور است و پیشتر با هدف ایجاد زمینههای گسترش
روابــط اقتصادی و تجاری ایران و عمان ،هیئتی  ۵۰نفره از تجار و فعاالن اقتصادی
ایران هفته گذشته به این کشور سفر کردند .رئیس جمهور پیش از این با هدف تقویت
روابط ایران با کشورهای منطقه ،به تاجیکستان ،ترکمنستان ،روسیه و قطر سفر کرده
بــود .هواپیمای حامل رئیس جمهور و هیئت همراه ســاعت  ۱۱صبح در حالی در
فرودگاه ویژه سلطنتی مسقط به زمین نشست که قرار بود استقبال از آیتا ...رئیسی
در فرودگاه توسط وزیر خارجه آن کشور انجام شود اما سلطان عمان خودش برای
استقبال از رئیسی پای پرواز آمد تا او را به کاخ سلطنتی همراهی کند و آیین استقبال
رسمی در کاخ العلم برگزار شود.رئیس جمهور ایران همراه سلطان عمان با اسکورت
ویژه در حالی وارد کاخ العلم شــدند که مسیر استقبال از فرودگاه تا قصر از آیتا...
رئیسی به روایت تصویر در سطح باالیی انجام شد .سپس با ورود به کاخ العلم مراسم
استقبال رسمی «هیثم بن طارق آل سعید» سلطان عمان از رئیس جمهور کشورمان
س جمهور کشورمان سنگ تمام
ساعت  ۱۲:۵۴برگزار شد .عمانیها در استقبال از رئی 
گذاشــتند؛ آن ها در این مراسم به افتخار مهمان خود همزمان با نواختن سرود ملی
جمهوری اســامی ایران  ۲۱توپ شلیک کردند و پس از قرار گرفتن آیتا ...رئیسی
و آل ســعید در جایگاه ویژه ،سرود ملی دو کشــور نواخته شد و سپس رؤسای دو
کشور از یگان تشریفات حاضر در مراسم سان دیدند و مقامات همراه را به یکدیگر
معرفی کردند .در ادامه ســفر رئیس جمهور ،مقامات ارشــد ایران و عمان  ۱۲سند
همکاری در حوزههای سیاسی ،روابط اقتصادی و تجاری ،انرژی ،حمل و نقل ،علمی،
محیط زیست ،ورزشی و همکاریهای دیپلماتیک امضا کردند .این اسناد به امضای
وزیران امور خارجه ،صنعت ،معدن و تجارت ،نفت ،راه و شهرسازی و همچنین رئیس
سازمان توسعه و تجارت کشــورمان و همتایان عمانی آن ها رسید .عمانیها رسم
دارند به مهمان خاص خود هدایای ویژهای بدهند؛ رسمی که در جریان سفر آیتا...
رئیســی نیز اجرا شد و «هیثم بن طارق آل سعید» سلطان عمان در حاشیه دیدارش
با رئیس جمهوری اسالمی ایران ،شمشیری زیبا به مهمان خود هدیه داد».بحث سفر
رئیســی به عمان اما مورد توجه رسانهها نیز قرار گرفته است .اصلیترین توجه اما
به خاطر ســابقه عمان در میانجیگری و بالتکلیفی برجام اســت.با همین نگاه است
که روزنامه«شــرق» در گزارشــی با تیتر «چشــم برجام به عمان» تاکید می کند:

«اگر چه در محافل کارشناســی و رسانهای دالیل متعددی برای حضور رئیسی در مسقط
مطرح شده است ،اما گمانهزنیها بیشتر حول تالشهای میانجیگرانه عمان برای ازسرگیری
مذاکرات وین و احیای برجام میچرخد .در این بین مسائل دیگری مانند رایزنی بر سر تبادل
زندانیان دوتابعیتی و آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران و مهمتر از آن تالش رئیسجمهور
ایران در جهت بازگرداندن بدهی قدیمی بریتانیا که گفته میشود بعد از آزادی نازنین زاغری
و انوشه آشوری همچنان در عمان مانده ،وجود دارد که رئیسی را عازم مسقط کرده است».
در همین زمینه محمدجواد جمالینوبندگانی ،نایبرئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس دهم در گفت و گوی اخیر خود ،تقویت روابط دوجانبه تهران  -مســقط
را یکی از جدی ترین اهداف ســفر رئیسی به عمان توصیف می کند  «:این سفر میتواند
دربردارنده چند هدف مهم و عمده باشــد .مانندتالش برای پایهریزی مجدد روابط عمان
و ایران .باالخره هیثم بن طارق آل ســعید ،ســلطان جدید عمان از دی سال  98روی کار
آمده اســت و مدت زیادی از پادشاهی وی نمیگذرد و از آن طرف هم دولت سید ابراهیم
رئیسی تنها  ۹ماه است که عنان کار را به دست گرفته است؛ بنابراین به نظرم اولویت این
سفر رئیسجمهور ایران نوعی تالش برای تبیین هرچه دقیقتر روابط دو کشور خواهد بود.
به دلیل آن که ،هم سلطنت عمان و هم دولت رئیسی تازهنفس هستند .پس لزوم پایهریزی
مجدد روابط دو کشور بسیار ضروری است .در نتیجه آقای رئیسی در این سفر شاید به دنبال
برنامهریزی برای پایهریزی روابط جدید بین دو کشور باشد».
تازه های مطبوعات

کیهان  -این روزنامه با انتقاد از حضور برخی مدیران ناکارامد در دولت ســیزدهم نوشت :
همچنان برخی مدیران بیانگیزه و ناکارامد دولت قبل در برخی معاونتهای سازمان برنامه
و بودجه حضور دارند ،مدیران عامل برخی بانکها که از جمله مدیران نجومی بگیر دولت
قبل هم محسوب میشوند هنوز بر سر کارند و در برخی زیر مجموعههای صنعت نفت کشور
نیز بانیان وضع موجود «مدیر» هستند.
جمهوری اســامی  -این روزنامه نوشت  :حضور نداشتن وزیر صمت در نمایشگاه خودرو
که در شهر نمایشگاهی آفتاب برگزار شده بود ،باعث این گمانهزنی شد که وی انزوا گزیده
است .مدتی است طرح استیضاح چند وزیر ازجمله وزیر صمت به هیئت رئیسه مجلس ارائه
شده ولی هیئت رئیسه از به جریان انداختن آن خودداری میکند.
اطالعات  -این روزنامه نوشت  :هر کدام از وزیران به نوبه خود از باال رفتن فروش نفت و
گاز و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از آن و بازگرداندن روز افزون ارز به سیستم پولی
کشور سخن گفته یا از افزایش صادرات غیر نفتی خبر دادهاند ....پرسش به موقعی که مردم
میتوانند مطرح کنند این است که اگر اوضاع درآمدی کشور از گذشته بهتر شده ،پس چرا
چنین گرانی لجامگسیختهای بر مردم تحمیل شده است؟
ایران  -این روزنامه در انتقاد از عملکرد دولت گذشــته و درخصوص واکنش روحانی به
حواشی صورت گرفته پس از افزایش قیمت بنزین ،نوشت  :رئیس دولت دوازدهم با یک
جمله که با خنده نیز بیان شد عم ً
ال از خود سلب مسئولیت کرد و خواسته یا ناخواسته بنزین
بــر آتش ناراحتی و عصبانیت مردم ریخت .روحانی البته بعد از آن ماجرا تا پایان دولتش
هیچگاه به میان مردم نیامد.
انعکاس
اعتماد آنالین نوشــت « :حمید نوری» شهروند ایرانی که از آبان سال  ۹۸در سلول انفرادی

سوئدیها به سر میبرد ،پس از برگزاری بیش از  ۹۰جلسه دادگاه و در حالی که در انتظار
صدور حکم دادگاه سوئدی است ،از  ۲۰روز قبل امکان تماس تلفنی با خانواده را از دست
داده اســت .نوری پس از بازداشت نیز تا هفت ماه و نیم امکان تماس تلفنی و تا دو سال
امکان مالقات حضوری با خانواده را نداشت.
تابناک نوشت :رئیس مرکز ملی کنوانسیون تنوع زیستی با بیان این که روزانه  ۵۰۰هکتار از
جنگلها و مراتعمان را از دست میدهیم ،گفت :برای حفاظت از تنوع زیستی باید « شورای
ملی تنوع زیستی» با حضور همه دستگاهها تشکیل شود.
الف نوشت :فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت :سامانه موشکی باور  ۳۷۳به طور کامل
به چرخه عملیاتی یگانهای پدافندی پیوســته است .امروز افزایش توان رزم و مولفههای
آمادگی دفاعی نیروی پدافند جهشی چند برابری را طی میکند .آزمایش افزایش برد باور
 ۳۷۳در آینده نزدیک انجام میشــود که مایه غرور و مباهات یکایک هموطنان عزیزمان
خواهد شد.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان:

فتح خرمشهر برجستهترین
عملیات رزمی و فتح همه ارزشها بود

گروه خبر //فرمانده ســپاه امام سجاد(ع) هرمزگان گفت :عملیات
تالمقدس که منجر به آزادســازی این شهر شد یکی از برجستهترین
بی 
عملیــات رزمی در طول جنگ تحمیلی و فتح همه ارزشهای دینی و
انسانی مردم و رزمندگان بود« .سردار اباذر ساالری» در آیین بزرگداشت
نقش شــهدای هرمزگان در عملیات بیت المقدس که در حسینیه ثاراهلل
بندرعباس برگزار شد ،ضمن گرامیداشت سوم خرداد ،فتح خرمشهر را
فتح همه ارزشها دانست و اظهارداشت :این عملیات که نقش پشتیبانی
رزمندگان هرمزگان مثال زدنی است ،یکی از عملیات های به یادماندنی و
منحصر به فرد در تاریخ هشت سال دفاع مقدس محسوب می شود .وی
افزود :شهیدان دوران دفاع مقدس از جمله شهیدان این عملیات تاریخساز
بهترین مسیر هدایت و آگاهی ما به ویژه برای جوانان و نسل آینده ساز
کشور هســتند .فرمانده سپاه امام سجاد(ع) ادامه داد :یکی از مهم ترین
اهداف عملیات بیت المقدس در دوره جنگ ایران و عراق آزادســازی
خرمشــهر بود که پس از  ۵۷۸روز در ســوم خرداد ســال  ۶۱خاک
کشورمان توسط رزمندگان غیور پس گرفته شد.سردار ساالری با اشاره
به اینکه استان هرمزگان نقش ارزندهای درعملیات بیت المقدس داشت،
گفت :مردم خونگرم خطه جنوب با جانفشانی در زمان جنگ و عملیات
دفاع مقدس وظیفه دینی خود را انجام داده و نقش آفرین بودند.به گفته
وی ،برای اثبات این حرف همان بس که اســتان هرمزگان  ۶۳شهید در
یک عملیات و بیش از  ۳۰شهید در یک روز در بندرعباس تشییع شد.در
تالمقدس،
بخشی از مراسم بزرگداشت شهیدان هرمزگانی عملیات بی 
شرکت کنندگان به یاد الله های خونین شهر از پیکر یک شهید گمنام که
عصر دوشنبه از وارد بندرعباس شده بود ،استقبال کرده و فضای مراسم با
مداحی مجتبی عابدینی از مداحان اهل بیت(ع) عطرآگین شد.این شهید
گمنام دوران دفاع مقدس ۲۶ ،ســاله بوده و در سال  ۱۳۶۷در جزیره
تالمقدس یا
مجنون به شهادت رسیده است.به گزارش ایرنا ،عملیات بی 
‹الی بیت المقدس› ســاعت  ۳۰دقیقه بامداد دهم اردیبهشت  ۱۳۶۱در
محور اهواز ،خرمشهر و دشت آزادگان و با هدف آزادسازی خرمشهر
آغاز و سه هفته به طول انجامید و طی آن شهر خرمشهر از متجاوزان بعثی
عراق پس گرفته شد.این روز در تقویم ایران به عنوان روز ایثار ،مقاومت
و پیروزی ثبت شده است.

برگزاری نخستین مجمع استانی معلمان ایران اسالمی
در بندرعباس

گروه خبر //نخســتین مجمع اســتانی معلمان ایران اســامی با
مشارکت بسیج فرهنگیان سپاه امام ســجاد(ع) هرمزگان و اداره کل
آموزش و پرورش در ســالن شرکت ملی گاز بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دریا؛ مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان در این
مراسم گفت :در این مجمع بسیجیان فرهنگی مناطق  22گانه استان در
نه کمیسیون مسائل و مشکالتشان را مطرح و بررسی شد .محمد قویدل
افزود :بر اساس سیاستهای ابالغی رهبر معظم انقالب ،سند تحول و
بیانیه گام دوم انقالب حرکت میکنیم ،وظیفه اصلی ما جهاد تبیین است.
وی بر تربیت اصولی پایدار بر اساس آموزههای وحیانی و معارف تمدن
ساز و انسان ساز تاکید کرد .مسئول سازمان بسیج فرهنگیان هرمزگان
هم گفت :این مجمع با هدف کمک به دستگاه آموزش و پرورش برای
کارآمدی بیشتر است .سرهنگ پاسدار صادق حاتمی افزود :مسائل و
مشکالت فرهنگیان در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و در
کنگره ملی معلمان ایران اسالمی در تهران مطرح وحل می شود.
مدیرکل فرودگاه های هرمزگان خبرداد

اعزام  ۵۰۰زائر از بندرعباس به سرزمین وحی

گروه خبر //مدیرکل فرودگاه های اســتان هرمزگان اعالم کرد اعزام
زائرین بیت اهلل الحرام از فرودگاه بین المللی بندرعباس برای شــرکت در
مراسم مناسک حج تمتع سال جاری انجام خواهد شد .ابوذر ضیایی با بیان
اینکه فرودگاه بین المللی بندرعباس آمادگی کامل برای میزبانی از زوار را
دارد ،افــزود :انتقال بیش از  ۵۰۰زائــر در  ۲۶خرداد ماه از بندرعباس به
سرزمین وحی طی دو پرواز اجرا می شود .وی با اعالم اینکه پرواز زائرین
هرمزگانی امسال توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (هما)
انجام خواهد شــد ،تصریح کرد ۵۱۳ :زائر از استان هرمزگان در قالب ۴
کاروان با سورتی پرواز به سرزمین بیت اهلل الحرام مشرف میشوند و عملیات
بازگشــت حجاج هرمزگانی به میهن نیز  ۲۷تیر ماه صورت می پذیرد.
به گزارش ایرنا؛ مدیرکل فرودگاه های هرمزگان با تاکید به اهمیت این سفر
مذهبی ،رضایت مندی زائرین را اولویت این عملیات دانست.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان خبر داد

کسب رتبه نخست هرمزگان
در جذب روحانیون مدارس امین در کشور

گروه خبر  //مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه استان
هرمزگان ،جایگاه اول در جذب روحانیون مدارس امین در کشور را به
خود اختصاص داده اســت ،گفت :طرح امین ،یکی از بهترین طرحهایی
اســت که در آموزش و پرورش اتفاق افتــاده و آغوش ما برای فعالیت
طالب در این عرصه باز اســت .به گزارش خبرنگار دریا؛ محمد قویدل
مدیــر کل آموزش و پرورش در جمع معاونیــن تبلیغ و امور فرهنگی
مدارس علمیه هرمزگان ،اظهار داشت :یکی از رسالتها و ماموریتهای
مجموعه آموزش و پرورش ،تاسیس سازمان تعلیم و تربیت کودک است.
وی افزود :در اســتان هرمزگان ۲۲ ،منطقه آموزشی داریم که  ۴۰۰هزار
نفر دانش آموز در این مناطق مشغول تحصیل هستند و  ۲۶هزار همکار
فرهنگی ما مشغول فعالیتهای آموزشی و فرهنگی در این مدارس هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اعالم اینکه همکاران ما در سراسر
اســتان تالش دارند که منویات مقام معظم رهبری را در مدارس اجرایی
کنند ،یادآور شد :اگر در کوچکترین نقطهای از استان در خصوص عدم
اجرای تحول بنیادین آموزش و پرورش گزارشی به ما برسد با آموزشگاه
برخورد جدی خواهیم کرد.قویدل با بیان اینکه استان هرمزگان ،جایگاه
اول در جذب روحانیون مدارس امین در کشــور را به خود اختصاص
داده است ،مطرح کرد :طرح امین ،یکی از بهترین طرحهایی است که در
آمــوزش و پرورش اتفاق افتاده و آغوش ما برای فعالیت طالب در این
عرصه باز است .وی با اشاره به اینکه شهرهای مرزی در استان در اولویت
اول مدارس امین قرار خواهند گرفت ،گفت :به زودی جلسهای با روسای
مناطق آموزش و پرورش برگزار خواهیم کرد و ضمن دعوت از مسئولین
مدارس علمیه استان ،تذکرات الزم جهت همکاری بیشتر با مبلغان را بیان
خواهیم کرد .در پایان این نشست نیز هرکدام از معاونین تبلیغ شهرستانها
به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
از ابتدای هفته جاری ؛

 ۱۴۵پرونده تخلف صنفی در هرمزگان تشکیل شد

گروه خبر  //معاون نظارت ،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان گفت :از ابتدای هفته جاری تاکنون
در بازرســی از واحدهای تولیدی و خدماتی  ۱۴۵پرونده تخلف صنفی در
استان تشــکیل و جهت صدور رای نهایی به اداره کل تعزیرات ارسال شد.
به گزارش خبرنگار دریا؛ عبدالرضا پیروی منش افزود :ارزش پرونده های
یادشده سه میلیارد و  ۶۷۱میلیون ریال میباشد .وی بیان داشت :بیشترین
تخلف واحدهای صنفی در سطح شهر درج نکردن قیمت ،ارائه نکردن صدور
فاکتور و گرانفروشی بوده است .سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان
معاون نظارت ،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت،
معدن و تجارت هرمزگان اظهارداشت :در مانور نظارتی ویژه قیمت کاال و
خدمات از ابتدای هفته جاری تاکنون بیش از  ۱۷هزار و  ۸۹۳مورد بازرسی
از واحدهای صنفی ،تولیدی و خدماتی توســط بازرسان سازمان صمت،
اصناف ،اتحادیه ها و بســیج اصناف در سطح استان صورت گرفته است.
پیروی منش با بیان اینکه مشــکلی در تامین و عرضه کاال نداریم ،تصریح
کرد :نظارت بر تمام زنجیره تولید و عرضه در استان با تمام توان ادامه دارد
و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند با اعالم به سامانه
تلفنی  ۱۲۴ما را در رصد بازار همیاری نمایند.
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وژیه زید
استاندار یزد:

چهارشنبه  4خرداد 1401

نگاهمان به ورزش ،نگاهی واقعی و نه تشریفاتی است

سرویس استان ها  -یزد  //استاندار یزد با بیان این
که نگاه استان به ورزش نگاهی واقعی و نه تشریفاتی
است ،از شکل نگرفتن ساز و کارهای حمایت از ورزش
و مباحث فرهنگی و اجتماعی در اســتان گالیه کرد
و گفت :تالش میکنیــم در قالب فرایندهای قانونی
موجود برای ورزش همهی استان تامین اعتبار کنیم.

«مهران فاطمی» در شورای تربیت بدنی و ورزش استان
یزد که در سالن کوثر استانداری برگزار شد ،با بیان این که
نگاه استان به ورزش نگاهی واقعی و نه تشریفاتی است،

گفت :حوزه ورزش به جهات مختلف برای اســتان یزد
موضوعیت دارد و به دنبال توســعه فعالیت های ورزش
از سطح منازل تا پلههای قهرمانی در سطح جهان هستیم.
وی الزمه تحقــق هدفگذاری مذکور را برنامه ریزی،
تامین منابــع ،ایجاد هماهنگی بین بخش های مربوطه و
در نهایت نظارت بر روند اجرای امور دانســت و اظهار
کرد :برنامهریزیهای الزم جهت ارتقاء زیرساخت های
الزم انجام و پــس از تحقق برنامههای تعریف شــده،
خروجی فعالیتها را از تک تک افراد اعم ازبخش اداری،
بخــش مردمی و فعالین و هیات های ورزشــی مطالبه
خواهیم کرد.
استاندار با بیان این که برقراری عدالت و توسعه و پیشرفت
متوازن در مناطق مختلف استان برای ما از اهمیت ویژه ای
برخوردار است ،خاطرنشان کرد :نگاه ما به مقوله ورزش،
نگاهی استانی اســت و از این منظر نوجوانان و جوانان

روستاهای استان تا نوجوانان و جوانان مرکز استان برابرند
و در برابر همه آن ها تکلیف داریم.
فاطمی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به کم
لطفیهای انجام شــده به حوزه ورزش اســتان در طول
سنوات گذشته ،گفت :منابع در استان کم نیست ،منتها در
سنوات گذشته پیگیری زیادی در این راستا نشده و ساز
و کارهای حمایت از ورزش و مباحث حوزه فرهنگی و
اجتماعی شکل نگرفته است.
استاندار ادامه داد :در استانهای مجاور ،از دیرباز ساز
و کارهای حمایت از ورزش شکل گرفته ،تثبیت شده و
منابع و مصارف آن مشخص است و موضوعات این حوزه
از طریق ایجاد باشگاه های بزرگ یا حمایت از ورزش و
فرهنگ به عنوان مسئولیت اجتماعی دنبال می شود.وی
با بیان این که تامین منابع برای ورزش استان ممکن است
در ابتدا با فراز و فرودهایی همراه باشــد ،اظهار کرد :کار

رونمایی از  20سکه تاریخی ضرب دارالعباده در یزد

سرویس اســتان ها -یزد  //همزمان با هفته
بزرگداشــت موزه ها  20سکه تاریخی ضرب
دارالعباده با حضور مسئوالن ارشد استان در
موزه کاظمینی یزد رونمایی شد.

از مجموعه بی نظیر موزههای استان استفاده کنند.
وی با تبریک هفته میراث فرهنگی افزود :تقویت و
تحکیم موزههای استان یزد در دستور کار این نهاد
قرار دارد و در نوروز امسال اولین برنامه موزهگردی
اجرا شد که بســیار مورد استقبال گردشگران قرار
گرفت.الهه الوندیان ،رئیس گروه موزههای اســتان
یزد هم در این مراسم ،تصریح کرد :در حال حاضر
 ۳۴مجموعه و موزه فعال در ســطح اســتان یزد
فعالیت دارد که  ۱۱موزه تحت نظر اداره کل میراث
فرهنگی ،شش موزه تخصصی و  ۱۷موزه متعلق به
ارگانها و نهادهای دیگر است.وی مجموعه موقوفه
هفت گنج میــرزا محمد کاظمینی یزد را از بهترین
مجموعههای موزهای اســتان عنوان کرد که آثار
ارزشمندی در آن جمع آوری شده و گفت :در هیچ
جای ایران موزهای با این قدرت و تعداد مجموعه
متنوع به نمایش درآمده ،وجود ندارد و انواع آثار
در این موزه به نمایش گذاشته شده که در بسیاری
از موارد کم نظیر است.
وی بــا بیان اینکه موزه کاظمینی محل مناســبی
بــرای مراجعه بســیاری از پژوهشــگران به ویژه
باستانشناسان است ،تأکید کرد :سکههای موجود در

به گزارش خبرنگار دریا ،احمد آخوندی در آئین
رونمایی از  ۲۰سکه تاریخی ضرب دارالعباده که با
حضور جمعی از موزه داران و کارشناسان میراث
فرهنگی برگزار شــد ،با بیان اینکه موزهداری و
مجموعه داری سکه از افتخارات میراث فرهنگی
استان یزد است ،اظهار کرد :موزهها از اماکنی است
که آبروی اســتان به شمار میرود و همواره مورد
پیشنهاد ما در میراث فرهنگی برای بازدید عموم
و اســتفاده اقشــار مختلف از ظرفیت موجود در
موزهها است .مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دســتی اســتان یزد گفت :جشــنواره
گردشگری تابستانه و موزه گردی نیز در دستور
کار این اداره کل قــرار دارد که به مدت یک ماه
و از ابتــدای تیرماه آغاز و تــا آخر این ماه ادامه
خواهد داشــت و بحث موزه گــردی نیز یکی از
برنامههای مهم این جشنواره خواهد بود تا انشاءاهلل
گردشگرانی که داخل استان و مهمان ما میشوند

این موزه مربوط به دورههای تاریخی متعدد است.
میرزا محمد کاظمینی ،واقف موزه کاظمینی امامزاده
جعفر (ع) یزد در این مراسم گفت :در این موزه بیش
از شش هزار سکه وجود دارد که همه آنها متعلق
به قبل و بعد از اسالم است که طبق نظر کارشناسی
از بدنه دانشــگاه بوده و همه خریدها و یا اهدای
ســکه که به موزه انجام میشود ،پس از تایید این
کارشناس صورت میگیرد و نظر میراث فرهنگی نیز
در این زمینه دریافت شده و سپس در معرض دید
عموم قرار میگیرد.وی افزود :این موزه در سه طبقه
که طبقه اول گنجینه قرآنهای خطی و اسناد و نسخ
خطی ،طبقه دوم گنجینه سکه ،اسکناس ،حلقههای
مبادالتی و در طبقــه زیرین گنجینه تمبر ،عکس،
کبریت ،نگین و اشیای تاریخی قرار دارد.
واقف مــوزه کاظمینی یزد تصریــح کرد :امروز
 ۲۰ســکه تاریخی مربوط به دورههای مختلف به
مجموعه این موزه و بعد از رونمایی اضافه میشود
و امیدواریم مجموعه پژوهشــگران و عالقهمندان
آثار تاریخی از گنجینهای که در موزه موقوفه میرزا
محمد کاظمینی امامزاده جعفر (ع) یزد وجود دارد،
استفاده کنند.

بررسی مشکالت پیش روی مسکن کارگری یزد

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //نشست هم اندیشی و
تبادل نظر درخصوص آخرین وضعیت مسکن کارگری استان یزد
با حضور دســتگاههای دخیل در اجرای این طرح در محل دفتر
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان یزد برگزار شد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ،فالحتی مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی
اســتان یزد به همــراه رئیس اتاق تعــاون با حضور در دفتر احســان
خواجهرضایی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی ،موضوع تسریع مسکن

کارگری را پیگیری نمودند.
با توجه به اهمیت تامین مســکن کارگری در قالب طرح نهضت ملی و
توافقات بعمل آمده،مقرر شــد اداره کل راه و شهرسازی طبق مصوبات
شورای مسکن نســبت به تامین زمین مورد نیاز اقدام نماید تا این قشر
زحمتکش کشور بتوانند از مسکن مناسب برخوردار شوند.
در حاشیه این نشست موضوع تامین زمین جهت ساختمان اداری اتاق
تعاون بحث و مقرر گردید مساعدت های الزم در این خصوص بعمل آید.

باید از یکجایی شروع و در ادامه مسیر ،تقویت و عیوب
مرتفع شود و در قید و بند اما و اگرها قرار نگیرد تا به یک
مرحله ثبات برسد.
فاطمــی یکی از دغدغههای خود از زمان آغاز فعالیت
به عنوان اســتاندار یزد را تامین منابعی به جز اعتبارات
بودجهای و مصوب سفر ریاست جمهوری به استان عنوان
و خاطرنشان کرد :در استانی که این همه منابع دارد ارتقاء
سطح سالمت ،ورزش و توجه به این حوزه به یک سطح
مطلوب و قابل قبول ،حق مردم است و باید در این راستا
برنامه ریزی شود.
اســتاندار ادامه داد :یکی از مسیرهای مورد پیگیری در
این حوزه ،انعقاد تفاهمنامهای مشترک فیمابین شهرداریها
و ادارات تربیت بدنی به تفکیک هر شهرســتان است که
تمام تالش ما بر این است که بتوانیم در قالب فرایندهای
قانونی موجود در این زمینه اعتباراتی را تامین کنیم.

 23شوال 1443

وی همچنیــن از تامین اعتبار از محل مســئولیتهای
اجتماعــی معادن و صنایع معدنی اســتان برای حمایت
از صندوق توسعه ورزش اســتان خبر داد و بر تشکیل
کارگروهی به ریاست اســتاندار ،دبیری معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی اســتاندار و با حضور رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان مسئول پیگیری
برنامــهی تحولی اســتان و اعضای مد نظــر ورزش و
جوانان اســتان جهت هزینهکرد اعتبارات در این حوزه
تاکید کرد.
فاطمی در بخش پایانی سخنانش به اهتمام ویژه استان
به تامین منابع پایدار برای حوزه ورزش استان از طریق
مشــارکت مجموعههای صنعتی و معدنی اســتان اشاره
کرد و گفت :موضوعات این حوزه در قالب جلســاتی با
بخشهای مربوطه برگزار و سازوکارهای مشارکت آنها
تبیین خواهد شد.

امامجمعه یزد:

نداشتن قدرت تشخیص حق و باطل
در فضای مجازی آسیبزا است

سرویس اســتان ها -یزد  //نماینده ولیفقیه در استان و
امامجمعه یزد گفت :فعالیت در فضای مجازی نیازمند قدرت
تشخیص حق از باطل است و اگر این قدرت وجود نداشته
باشد آسیبزا است.

به گزارش خبرنــگار دریا ،آیتاهلل محمدرضا ناصری در دیدار
با معاون امور اســتانها و رئیس بسیج رسانه و مدیران و صدا و
سیمای مرکز استان یزد با اشاره به اینکه رسانهها و فضای مجازی
به عنوان یک ابزار مورد اســتفاده انسان امروز افزود :این قدرت
باید در دوران تحصیل و از ابتدای زمان آموزش در دانش آموزان
تقویت شود این در حالی است که در سیستم آموزشی قدیمی که
دستاورد غربیهاست ،تفکر ،تدین و تعقل حذف شده است.
وی با اشاره به کتاب شجرات مرحوم شاه آبادی بیان کرد :مرحوم
شاه آبادی با تعابیر خاص خود ،خام فروشی و خرید محصوالت
فرآوری شــدهای که مواد اولیه آن در کشــور ما موجود است را
حماقت میدانست.

امامجمعه یزد با بیان اینکه باور نســبت به تواناییهای جوانان
کشورمان باید در تک تک افراد جامعه از کارگران و مهندسان و
دانشجویان تا پزشکان و صاحبان ایده ایجاد شود ،افزود :بی شک
استعداد جوانان ما بسیار بیشتر و ذهنهای جوانان ما خالقتر از
کشورهایی است که امروز به صورت گسترده محصوالت آنها را
وارد کشور خود میکنیم.
ناصری با تاکید بر لزوم ایجاد تحول در سیستم آموزشی گفت :اگر
این تحول ایجاد شود سیستم تولید نیز در کشور ما متحول خواهد
شد و نوجوانان ما همچنین باید قدرت تشیخص حق از باطل داشته
باشند تا در دنیای امروز به ویژه فضای مجازی دچار سردرگمی و
انحراف نشوند.وی اظهار کرد :برای تحول و تغییر رویه هرگز دیر
نیست و اکنون باید به سرعت برای تربیت نسل آینده به عنوان نسل
متفکر ،خالق ،متدین و متعهد اقدام کنیم و هرگز ندیدم که امام یک
لحظه نسبت به این موضوع کوتاه بیایند و ویژگی امام این بود که
عقل فعال داشت و پشتوانه همه امور ایشان ،تفکر بود.

بهره برداری از پارکینگ طبقاتی
خیابان فرخی تا پایان سال جاری

علیرضا حائری زاده -سرویس استان ها//
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری
شهرداری یزد از تکمیل پارکینگ طبقاتی
واقع در خیابان فرخی یزد تا پایان ســال
جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ،محمد علی سلمانی
ندوشــن با بیان اینکه ادامه عملیات عمرانی
پارکینگ طبقاتی فرخی از اوایل اردیبهشت ماه
ســال جاری آغاز شده است ،گفت :به منظور
جبران کمبود پارکینــگ در محدوده خیابان
فرخی و برای تســهیل در تردد شهروندان و
گردشگران ،شهرداری یزد اقدامات و تسهیالت
الزم جهت ادامه عملیات عمرانی و بهره برداری
از پارکینگ این خیابان را اختصاص داده است.
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شــهری
شهرداری یزد با اشــاره به اینکه رفع معضل
کمبود فضای پارک خودرو در خیابان فرخی از
اولویت های شهرداری یزد می باشد ،اظهار کرد:
يکی از مشکالت عمده در مديريت ترافیك،
مديريت ترافیك ســاکن است ،به گونه ای که
زمان توقف اتومبیل های سواری شخصی در

خیابان فرخی به مراتــب بیش از مدت زمان
حرکت آنها اســت ،از اين رو شــهرداری یزد
بــا در نظر گرفتن محلی مناســب ،پارکینگ
طبقاتی در ســه طبقه احداث کرد که در حال
حاضر طبقه همکف آن مورد اســتفاده عموم
قرار دارد.
معــاون شــهردار در ادامــه بیان داشــت:
شهرداری شهر میراث جهانی یزد با اختصاص
بودجه ای  ۱۰۰میلیارد ریالی در سال جاری
تحت نظارت ســازمان عمــران و بازآفرینی
فضاهای شــهری در حال تکمیــل دو طبقه
دیگر این پارکینگ می باشــد کــه تا اواخر
ســال جاری تکمیــل و آماده بهــره برداری
خواهد شد.
وی افــزود :پارکینــگ طبقاتی فرخی در ۳
طبقه و در مساحتی بالغ بر  ۴۵۰۰متر مربع و
با ظرفیت پارک  ۳۰۰دستگاه خودرو در حال
احداث می باشد و تکمیل این پارکینگ سهم
بسزایی در کاهش بار ترافیکی خیابان فرخی
خواهد داشت.

خبر
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد:

امسال  ۲۴زندانی مالی از زندانهای یزد آزاد شدند

ســرویس استان ها -یزد  //مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد از
آزادی  ۲۴محکوم مالی جرائم غیر عمد از زندانهای اســتان یزد از
ابتدای ســال جاری تاکنون خبر داد .به گزارش خبرنگار دریا ،مسعود
عظیمی اظهار داشت :به همت ستاد دیه استان یزد و با مشارکت خیران
و نیکوکاران استان از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴محکوم مالی جرائم
غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.
وی افــزود :بدهی این مددجویان  ۱۸۱میلیــارد و  ۶۵۹میلیون ریال
بود که  ۱۶۶میلیارد و  ۱۸۳میلیون ریال توسط اعضای کمیته صلح و
ســازش ستاد دیه استان از شکات گذشت رضایت مندانه اخذ شده و
بقیه این مبلغ از منابع این ستاد شامل کمک های خیرین و نیکوکاران
نوعدوســت و تسهیالت بانک های عامل به میزان  ۱۵میلیارد و ۴۷۶
میلیون ریال به حساب سپرده دادگســتری واریز و زمینه آزادی این
 ۲۴نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد .عظیمی بیان
کرد :از این تعداد زندانی آزاد شــده ۱۶ ،مددجو محکوم مالی ،چهار
مددجو محکوم نفقه و چهار مددجو محکــوم پرداخت مهریه بودند.
مدیر نمایندگی ســتاد دیه استان یزد ضمن تقدیر از زحمات کارکنان
و اعضای کمیته صلح و ســازش این ستاد گفت :از این تعداد آزادی،
ســه مددجو با انجام مشاوره و اصالح ذات البین توسط مددکاران این
ســتاد و  ۲۱مددجو با پرداخت از منابع ،شامل کمک های خیرین و
نیکوکاران نوع دوست و تسهیالت بانک های عامل از زندان آزاد شدند
کــه دو مددجو زن و  ۲۲مددجو مرد بودند .عظیمی ادامه داد :ســتاد
دیه یک موسســه خیریه غیر تجاری و غیر انتفاعی است که تنها در
زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد مالی فعالیت می کند و نیکوکاران
و خیرین می توانند کمک های خــود را برای آزادی زندانیان جرائم
غیرعمد به حســاب های ستاد دیه استان یزد به شماره کارت مجازی
 ۶۲۷۷-۶۰۷۰-۰۰۰۰-۳۲۳۱و شماره حساب ۰۱۰۸۸۸۸۸۸۸۰۰۲
بانک ملی ۶۶۶۶۶۶ ،پســت بانک و یا با شماره گیری کد دستوری
 *۶۶۵۵*۱۱۳۳#کمک های خود را به حساب ستاد دیه استان یزد
واریز نمایند .وی یادآور شد :شماره تلفن  ۳۶۲۹۸۲۰۰روابط عمومی
ستاد دیه استان یزد پاسخگوی سئواالت عموم خیران و مردم نیکوکار
پیشبینی شده است.

افزایش ظرفیت ذخیره گندم در یزد
به  ۸۵هزار تن

سرویس استان ها -یزد  //مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی
اســتان یزد با اشاره به فصل برداشت گندم دراین استان گفت :ظرفیت
شــرکت های تعاونی روستایی و ظرفیت سیلوی یزد برای ذخیره این
محصول به  ۸۵هزار تن افزایش یافته است .به گزارش خبرنگار دریا؛
یداهلل جوادپور ،مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی یزد در خصوص
وضعیت ذخیره سازی گندم در این استان اظهار کرد :باتوجه به نزدیک
شــدن فصل برداشت توصیه می شود کشــاورزان برای جلوگیری از
ریزش گندم و پیشــگیری از برخی حــوادث احتمالی هرچه زودتر
نسبت به برداشــت محصول با همکاری جهاد کشاورزی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه برای ذخیره گندم ،ظرفیت ســیلوی یزد به  ۸۵هزار
تن افزایش یافته اســت ،افزود :این ظرفیت بــرای خرید گندم مازاد
کشاورزان در اســتان یزد و حتی استان های همجوار منطقی و کافی
اســت .جوادپور با اشاره به اهمیت ثبت خسارت  ۳۰تا  ۵۰درصدی
سرمازدگی ،توفان و تداوم خشکسالی در استان یزد ،گفت :سیل اخیر
تولید گندم در این اســتان را از  ۳۰هزار تن بــه  ۲۰هزار و ۵۰۰تن
کاهش داده است .مدیر زراعت جهادکشــاورزی یزد در ادامه با بیان
اینکه بالغ بر  ۹هزار هکتار از مزارع اســتان زیر کشــت گندم است،
تصریح کرد :با توجه افزایش دو برابری نرخ گندم پیشبینی میشــود
امسال پنج هزار و  ۴۰۰تن گندم به نرخ تضمینی خریداری شود .وی
در پایان اراضی قابل کشاورزی استان یزد را  ۱۷۰هزار هکتار دانست
و خاطرنشــان کرد :به علت کمبود آب و تداوم دو دهه خشکســالی
 ۱۱۲هــزار هکتار آن به کشــت محصوالت کشــاورزی اختصاص
یافته است.

رونمایی از مسیر گردشگری جدید
در بافت جهانی یزد

آگهی ابالغ اجرائیه سند رهنی

بدینوســیله به خانم  /آقای جعفر حسن صفات بیکاه
نام پدر  :حســن تاریخ تولد  1360/10/01 :شماره ملی:
 4699232728شــماره شناســنامه  4777 :به نشانی:
قوهقضائیه
بندرخمیر  -روســتای لشتغان ســفلی منزل شخصی سازمانثبتاسنادوامالککشور
کدپســتی 7991114984 :ابالغ می شــود که بانک  /ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
موسسه بانک ملی ایران شعبه بندر خمیر شماره ثبت60 :
تاریخ ایجاد 1304/04/14 :شناسه ملی  10861677542 :به نشانی بندرخمیر -
خیابان امام خمینی ،به استناد سند رهنی و شرطی  :شماره سند ، 29399 :تاریخ
سند  1387/04/12 :جهت وصول مبلغ  5.706.970.436ریال ( پنج میلیارد و
هفتصد و شش میلیون و نهصد و هفتاد هزار و چهارصد و سی و شش ریال)
تا تاریخ  1399/11/05به انضمام خســارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا
روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده
اجرائی به کالســه  9901662در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ
 1401/01/21مامور ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا
به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت
ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت
بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرایی جریان خواهد یافت .ضمن ًا در اجرای
ماده  15آیین نامه اجرا مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و
دریافت حساب کاربری سامانه ثنا اقدام و کلیه ابالغ های بعدی از طریق سامانه
ابالغ انجام خواهد شد 1401/86 .م/الف

چمنی
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس

سال بیست و یکم شماره 3889

طرح  :بیتا هوشنگی

ســرویس استان ها -یزد  //مسیر گردشگری فرهنگ و هنر شهر
میراث جهانی یزد در مراسمی با حضور مسئوالن استان رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار دریا؛ احمد آخوندی مدیر کل میراث فرهنگی استان
یزد در این مراســم رونمایی که در محوطهی میدان تاریخی خان یزد
برگزار شد ،اظهار کرد :تنوع بخشی به برنامههای گردشگری استان تاثیر
بسزایی در ماندگاری مسافران و گردشگران در یزد خواهد داشت و این
مهم از طریق ایجاد مسیرهای گردشگری جدید ممکن خواهد شد.وی
با بیان این که هم اکنون ســه محور گردشگری بافت تاریخی ،محور
گردشگری آب و محور گردشگری فرهنگ و رسوم زرتشتیان در بافت
تاریخی یزد فعال است ،افزود :عالوه بر محور گردشگری فرهنگ و هنر
که هماکنون شاهد افتتاح آن هستیم ،محور گردشگری ادبی شهر میراث
جهانی یزد در حال آماده ســازی است و ایجاد محورهای گردشگری
باغ دولت آباد تا چارسوق و محور امیرچخماق تا مارکار نیز مصوب و
در حال آماده سازی است .آخوندی خاطرنشان کرد :قطع ًا ایجاد محور
گردشگری نیازمند یکسری فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری است
که امیدواریم در بخش نرم افزاری شامل تولید محتوی و بیان روایتها
و داستانهای عناصر تاریخی محورهای گردشگری حضور و فعالیت
مستمر ذینفعان را شاهد باشــیم .وی از تدارک راهنمای صوتی قابل
دریافــت از طریق کیو.آر.کد برای برخی از بناهای تاریخی این بافت
جهانی خبر داد و گفت :امیدواریم این روش در مورد ســایر بناهای
تاریخی شهر نیز تهیه و در اختیار گردشگران قرار گیرد .مدیر کل میراث
فرهنگی در همین راستا نیز از رایزنی با برخی از متولیان اماکن تاریخی
شهر یزد برای برگزاری شبهای فرهنگی با موضوع روایت داستانهای
محالت تاریخی شــهر خبر داد« .محسن عباسی هرفته» مدیر پایگاه
میراث جهانی شهر تاریخی یزد نیز در این مراسم اظهار کرد :در حالی
برخی تمرکز توســعه در برخی مناطق بافت تاریخی شهر را فرصت
میبینند ولی در عین حال این موضوع می تواند منجر به بروز آسیبهایی
مخرب مانند حجم باالی کاربریهای گردشگری و غیرمرتبط با زندگی
در برخی مناطق مانند محالت مرکزی بافت تاریخی شــهر شــود و
آسیبهای اجتماعی و کالبدی را برای آنها به دنبال داشته باشد .وی یکی
از روشــهای برون رفت از این مشکل را توسعه گردشگری در دیگر
مناطق بافت تاریخی از طریق افزایش مسیرها و محورهای گردشگری
ذکر کرد و گفت :در همین راســتا نیز تاکنون چند محور گردشــگری
تعریف شــده و امروز شاهد محور گردشگری جدیدی با عنوان مسیر
گردشگری فرهنگ و هنر در این شهر تاریخی هستیم .عباسی هرفته
با بیان این که در تعریف محورهای گردشگری بر مزیتهای نسبی همان
منطقه تاکید داریم ،از جمله مزیتهای این مسیر گردشگری جدید را واقع
شدن فضاها و اماکنی مانند گنجینه هنر( بانک شاهی یزد به عنوان اولین
بانک استان) ،دانشکده هنر و معماری(به عنوان یکی از شناخته شدهترین
دانشکده های هنر و معماری در دنیا) ،مجموعه ریحانه الرسول ،سینما
سهیل(تنها بنای خشتی چهارطبقه در یزد) ،سرای فرهنگی و آب انبار
رســولیان و بازارها و بازارچه ها و سایر خرده فرهنگهای این مسیر
ذکــر کرد .وی با تاکید بر این که باید برای افزایش فزاینده گردشــگر
در استان بسترسازی کنیم ،ابراز امیدواری کرد که نقش آفرینان اصلی
این مسیر گردشــگری در رونق هر چه بیشــتر آن کوشا باشند و با
معرفی بناهای ناشــناخته فرهنگی در این مسیر بر غلظت و جذابیت
آن بیافزایند.

4

فرهنگ وهنر

شکست سنگین ستارههای محبوب در گیشه

چهارشنبه  4خرداد 1401
 23شوال 1443

سرویس فرهنگی  //جواد عزتی و امیر
جدیدی با «مرد بازنده» و «روز صفر»
کمتر از  300هــزار مخاطب را به
سینماهاکشاندند.

سال بیست و یکم شماره 3889

پس از بهبود وضعیت شــیوع کرونا
و از ســر گرفته شدن فعالیت عادی
ســینماها ،انتظار میرفت در سال
جدید شاهد رونق دوباره در گیشه
و فــروش خــوب فیلمهایی مانند
«مرد بازنده» و «روز صفر» باشــیم
که شــانس گیشه محسوب میشدند
امــا اتفاقاتی مانند گران شــدن بلیت
سینماها باعث شــد فاصلهای که میان
مردم و ســینما ایجاد شــده بــود از بین
نرود .به این ترتیب «روز صفر» و «مرد
بازنده» که اکران جشنوارهای و همچنین

طنز

در انتظار وام ازدواج

چه شود باز برم نام تو را
بخورم کاش شبی شام تو را
به خداوند اسیرش هستم
هرکسی پهن کند دام تو را
دم بختان به کجا روی آرند
سرپرستی بکن ایتام تو را
میروم پشت در هر بانکی
که ببندم به خود احرام تو را
همه شرط و شروطش با من
میکند پاره که برجام تو را؟
باید از بانک بپرسی که چرا
این چنین تلخ کند کام تو را
ازدواجم شده کابوس همه
چه کنم این همه آالم تو را
زندگی منتظر ماست ولی
بدهد بانک اگر وام تو را
صامره حبیبی

***
فال روز

فضای خانه و باغش هوس بود
چه حاصل ،خانه دور از دسترس بود
ای صاحب فال! بدان موعد پایان
اجارهات خیلی نزدیک است.
از اجارهنشینی خسته شدهای و
ت داری آن خانه بزرگ و
دوس 
ی را که دیروز دیدی بخری.
ویالی 
اما باید بگویم زرشک! آخر این چه
خواب و رؤیایی است که در سر
میپرورانی؟ کمی واقعبین باش.
با این پولی که دیگر بود و نبودش
فرقی ندارد ،خرید خانه پیشکش؛
همین زیرزمین منفی دو که نشستهای
را نمیتوانی دوباره تمدید کنی.
برعکس همه خوشخیالیهایت،
در پایان سال چنان رسوایی به بار
خواهد آمد که همه اهل محل متوجه
میشوند .پس بهتر است همین یک
ذره خنزر پنزری ک ه داری را در
کارتن بگذاری تا وقتی خیلی زورکی
به کوچه منتقل میشوند،
کمتر ضایع باشد.
یک مورد هم برایت سراغ دارم
اکازیون! از آوارگی و بیجا ماندن
هم نجات پیدا میکنی .نور کافی،
آشپزخانه با گاز سه شعله و سرویس
بهداشتی هم شاید داشته باشد .دیوار
و سقف دارد ،هم سفید و کرمی،
هم فلزی و شیار دار است.
خانه که نیست ،اما نامش کانکس
است .راستی اگر فکر کردی که
عاشق چشم و ابرویت شده
و این مورد هلو را معرفی کردهام،
باید بدانی که فکرت اشتباه است!
برای شغل دوم ،امالک آنالین
راهاندازی کردم .از امالکی سر کوچه
هم کمتر کمیسیون میگیرم .پس بیا
قرارداد اجاره را پیش خودم بنویس
که من هم یک نانی سر سفره ببرم.
از فالگیری که پولی درنمیآید!
مرضیه ربیعی

بازیگران ستاره ای داشتند ،فیلم سازان نامآشنایی آنها
را ســاخته بودند و از تیزرهای تلویزیونی نیز سهم قابل
قبولی داشتند ،به فروش خوبی دست پیدا نکردند و کمتر
از  300هزار مخاطب پای تماشای این فیلمها نشستند.
از آن جایی که فیلمهای پرســتاره «مغز اســتخوان» و
«مجبوریم» در مقایسه با «مرد بازنده» و «روز صفر» در
شرایط کامال متفاوتی اکران شدند ،به فروش پایین این دو
فیلم و وضعیت ستارههایشان نپرداختیم.
جواد عزتی /مرد بازنده

کــه این فیلم در یکی از زمانهای طالیی گیشــه یعنی
اکران نوروزی به نمایش درآمد ،محمدحسین مهدویان
بعد از ســریال پرمخاطبش «زخم کاری» راهی سینما
شــده بود ،جواد عزتی ستاره محبوب مخاطبان پس از
یک ســال غیبت در سینما با نقشــی متفاوت بازگشته
و به واســطه «زخــم کاری» مورد توجــه مخاطبان
بود اما گیشــه به کام کمدی «ســگ بند» بود« .مرد
بازنده» با فروش تقریبا شــش میلیاردی و تنها با 173
هزار و  574مخاطب به نمایش خود در ســینماها پایان
داد و خیلی زود پس از ســه ماه در ســینمای آنالین
به نمایش درآمد.

«مرد بازنده» ساخته محمدحسین مهدویان در چهلمین
جشــنواره فجر رونمایی شــد و اکران پرسروصدایی
داشــت .گریم متفاوت جواد عزتی و بازی او در نقش
امیر جدیدی /روز صفر
یک پلیس ُمســن مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار «روز صفر» و امیر جدیدی هم وضعیتی شــبیه «مرد
گرفت و واکنشهــای فراوانی را برانگیخت ،هرچند که بازنــده» و جواد عزتی دارند .این فیلم اکشــن به اتفاق
بیتوجهی داوران به این فیلم باعث شد «مرد بازنده» در مهم و پرسروصدایی مانند دستگیری عبدالمالک ریگی
میان نامزدها و برندهها جایی نداشــته باشد  .با وجودی میپرداخت و ستارهای مثل امیر جدیدی در آن حضور

داشــت بنابراین انتظار میرفت با فروش خوب خود به
گیشه نوروز  1401رونق ببخشد و تماشاگران را به سینما
بکشاند اما فیلم سعید ملکان هم اتفاق خاصی را در اکران
نوروزی رقم نزد .امیر جدیدی نیز در موقعیت مناســبی
با «روز صفر» به ســینما آمد .او نیمه دوم سال 1400
با «قهرمان» اصغر فرهادی و بازی خوبش در این فیلم
توجه و تحسین مخاطبان را جلب کرده بود بنابراین انتظار
میرفت او نیز به ســهم خود بتواند انگیزه تماشای«روز
صفر» را در مخاطبان تقویت کند اما این فیلم تا به حال
هشت میلیارد و  585میلیون فروخته و تعداد مخاطبان
آن  264هزار و  607نفر بوده است.
هرچند که این فیلم نسبت به «مرد بازنده» فروش بیشتری
داشــته اما کمتر از  300هزار مخاطب و فروش هشت
میلیاردیاتفاقخوبیبرایاینفیلموستارهاشامیرجدیدی
نیست /.خراسان

جمشید هاشمپور :حال سازندگان سینمای اکشن خوب نیست

سرویس فرهنگی  //جمشید هاشمپور با بیان اینکه فیلمهای
اکشن کارهای سنگینی هستند که بودجههای زیادی را میطلبد،
گفت :در شرایط کنونی عوامل تولید فیلم سینمایی اکشن روی دور
نیستند چرا که اینگونه فیلمها نیاز به عوامل خاصی دارد.

در بین بازیگران ســینما اندک هنرمندانی هستند که بیتوجه به ماهیت
این حرفه حضور پرقدرتشــان را بر این هنر تحمیل میکنند .ستارگانی
از این دســت که محترم و باوقار ،نجیب و هنرمند درخشیدهاند .جمشید
هاشمپور یکی از آنهاست .بازیگری محبوب نه تنها برای یک نسل بلکه
حتی برای جوانانی که امروز کمتر اقبال دیدنش روی پرده سینما را دارند.
هاشمپور کمتر حرف میزند .مصاحبه هم کمتر میکند .خیلی کم .حاال با
ما به گفتوگو نشسته و کوتاه از نقش جدیدش گفته .از دالیل کمکاری
این روزها .از نسل جدید بازیگران سینما .و حرفهایی دیگر که در ادامه
میخوانید .ســتاره سینمای ایران اظهار داشت :از کارنامه کاریام راضی
هستم و امروز در جایگاهیام که اگر نقش ،مناسب من باشد حتما قبول
میکنم و اگر آن را خوب تشخیص ندهم عذرخواهی میکنم.
بازیگر فیلم سینمایی عقابها (ساموئل خاکچیان  )۱۳۶۳ادامه داد :در
پذیرفتن یک نقش ابتــدا باید فیلمنامه را بخوانم و خودم را راضی کنم؛
عوامل و تهیه کننده یک پروژه اگر درســت باشند کار خوب خواهد شد
اما ضعف عوامل و موضوعات مالی به تبع باعث ضعف کار میشود و این
ضعف به بازیگران هم سرایت خواهد کرد و خروجی ،کار ضعیفی خواهد
بود.جمشید هاشم پور افزود :به همین دلیل عمدتا تالش میکنم پروژههای
خوب و به اصطالح رو به باال را قبول و کار کنم.
«مسخ نرگس» کار سخت و سنگینی بود

بازیگر فیلم ســینمایی مادر (علی حاتمی  )۱۳۶۸در مورد تازهترین
نقشآفرینی خود ،اظهار داشت :در آخرین کارم حدود سه ماه در بوشهر
بر سر پروژه مسخ نرگس بودم؛ فیلمی به نویسندگی و کارگردانی حامد
علیزاده و با تهیهکنندگی سعید شرفی کیا .تجربه حضور در این کار بسیار
خوب و دلنشین بود.هاشمپور گفت :در مسخ نرگس یکی از نقشهای
اصلی را کار کردم؛ نقش یک ناخدا به اسم «ناخدا شیراز».

بازیگر فیلم سینمایی افعی (محمدرضا اعالمی  )۱۳۷۱در مورد عوامل
تولید این فیلم یادآور شد :کار ارزنده و باارزشی بود و به عالوه تهیهکننده،
عوامل درســتی بر ســر این پروژه بودند .در حقیقت باید گفت که همه
نیروهایی که بر ســر این کار بودند آدمهایی باتجربه و کسانی بودند که
فعالیتهای سینمایی متعددی داشــتند.وی افزود :به نظرم مسخ نرگس
کامال توان این را دارد که در جشــنواره فیلم فجر امسال کاندید شود و
شــاید هم جوایزی بگیرد چرا که کار سخت و سنگینی بود و قطعا این
موضوع برای مخاطبانی که آن را ببینند قابل دریافت است .بر اساس آنچه
در تولید این فیلم دیدم معتقدم مسئوالنی که آن را میبینند و هیئت داوران
قطعا نمره خوبی به آن میدهند.
نسل امروز بازیگران سینمای ایران پتانسیل بسیاری دارند

بازیگر فیلم سینمایی دلشدگان (علی حاتمی  )۱۳۷۰گفت :پیشتر سالی
 ۵یا  ۶پروژه کار می کردم اما در سالهای اخیر تنها یک فیلم و شاید نهایت
دو کار را در طول سال قبول کرده ام.
هاشــمپور در پاسخ به این پرســش که وضعیت نسل جدید بازیگران
سینما را چگونه ارزیابی میکند؟ بیان کرد :سینما هم مانند هر صنف و یا
حرفهای نیاز به ورود تازه نفسها و جوانان دارد و خوشــبختانه جوانان
مســتعدی نیز وارد این کار شدهاند که بسیار خوب و تازه نفس هستند.
به عالوه این که عوامل پیشــین از نظر سن و سال دیگر توان بسیاری از
نقشها را ندارند.
بازیگر فیلم سینمایی نیش (همایون اسعدیان  )۱۳۷۳خاطرنشان کرد:
خوشبختانه امروز نسل جدیدی از بازیگران را داریم که پتانسیل زیادی
برای درخشش در سینمای ایران و جهان را دارند.
همه تولیدات شبکه نمایش خانگی یکدست نیست

بازیگر فیلم ســینمایی شبیخون (جمشید آهنگرانی  )۱۳۷۶با اشاره به
فعالیتهای خود در شــبکه نمایش خانگی ،تصریح کرد :سال گذشته
در سریال آقازاده حضور داشــتم که نسبتا کار موفقی بود و پس از آن
در نیســان آبی به ایفای نقش پرداختم .نیسان آبی تجربهای خوب و به
خصوص برای جوانان شــادی آفرین بود که برای قصه آن ذوق داشتند؛

نگران فارسی و زبانهای محلی نباشید

سرویس فرهنگی  //سجاد آیدنلو که معتقد است زبان
فارســی و ادبیات آن هرگز از بین نخواهد رفت ،درباره
نگرانی برای زبان فارســی و همچنین زبانهای قومی
میگوید :اگر نگاه ما نگاهی تعادلی و علمی باشد ،جای
هیچ نگرانی نیست.

این پژوهشگر و مدرس زبان و ادبیات فارسی درخصوص
اینکه چه میزان از حساسیتها در بزنگاههای مختلف راجعبه
زبان فارسی و همچنین زبانهای قومی و محلی جایز است،
اظهار کرد :اگر نگاه ما ،نگاهی تعادلی و علمی باشد ،جای هیچ
نگرانی نیست .یعنی زبان فارسی را هم بهعنوان زبان ملی و هم
رسمی میپذیریم .او در ادامه گفت :کمااینکه نیاکان ما هم در
طول هزارسال گذشته زبان فارسی را پذیرفت ه و به کار بردهاند
و زبانهای مادری و محلی هم هر یک جایگاه خود را دارند
و محترم هســتند؛ یعنی ضرورت حفظ زبان فارسی و ملی و
رســمی دانستن آن به معنای انکار یا خدایناکرده مخالفت با
زبانهای مادری نیست و برعکس.
آیدنلو همچنین با اشاره به ضرورت توجه به زبانهای قومی
بیان کرد :لزوم توجه به زبانهای مادری و قومی و گویشها

و لهجههای محلی هم تناقضی با حفظ زبان فارســی ندارد؛
اتفاقا من معتقدم ،چندین جا گفتم و نوشــتم که ما میتوانیم
از قابلیتهای زبانهای مــادری و محلی هم در حل بعضی
دشواریهای متون فارســی  -حتی فارسی میانه و فارسی
باستان  -استفاده کنیم؛ و برعکس از پشتوانه و پیشینه فرهنگی
و لغوی زبان فارسی برای تحلیل ریشهشناختی ،زبانی و ادبی
بعضی مسائل در زبانهای مادری و محلی استفاده کنیم.
این شــاهنامهپژوه ســپس درباره نگرانی برای فارســی و
زبانهای محلی ،شرط الزم را چنین مطرح کرد :جای نگرانی
نیست؛ اگر اعتدال و نگرش علمی حاکم باشد.
ســجاد آیدنلو همچنین درباره تاثیر رخدادهای سیاسی در
دهههای اخیر(همانند دوره استعمارگری انگلیس در ایران) بر
زبان فارسی بیان کرد :به هیچ وجه تاثیری نمیگذارد .بهخاطر
اینکــه در طول تاریخ هم این را داشــتیم ،حمالت مختلف،
بزرگتر و خطرآفرینتر حتی از جریانهای سیاسی معاصر
رخ دادهاند .ممکن است تب و تابها و افت و خیزهایی اتفاق
بیفتد ولی هرگز زبان فارسی و ادبیات آن از بین نخواهد رفت.
همچنان که در طول این هزار سال از بین نرفته است.

ِ
داوران «عصر جدید»
کاربران ،مخالف

در ماجرای حذف گروه معلوالن «دست خدا»
چه گذشت؟

سرویس فرهنگی  //یک شنبهشب
در قســمت چهــارم از مرحلــه
نیمهنهایی «عصر جدید» ،شاهد یکی
از پرحاشیهترین انتخابهای داوران
بودیم .در این قســمت از مسابقه
داوران ،گروه «جنگجویان ووشــو»
و ساینا شیخی اســتعداد دوبله را
به نظرســنجی مردمی فرستادند.
بسیاری از مخاطبان به این انتخاب
واکنشهای منفی نشان دادند و از
حذف گروه «دست خدا» ابراز تعجب
و ناراحتی کردند .ماجرای مخالفت
مخاطبان با رای داوران چه بود؟

در قســمت چهارم مرحله نیمهنهایی،
گروه «دســت خدا» که استعداد حوزه
ورزشــی بودند با افزایش تعداد نفرات
گروه ،اجرای بینقص و موفقی داشتند.

با این کــه اعضای این گروه هرکدام در
ناحیه دست یا پا دچار معلولیت بودند
اما بــه خوبی از پس انجــام حرکات
ورزشــی برآمدند و با استقبال خوب
داوران و تماشــاگران مواجه شــدند.
کارن همایونفــر این گروه را «قهرمان»
مســابقه و امین حیایی نیز اجرای آنان
را حیرتانگیز دانســت .یکی دیگر از
اجراهای خوب قسمت چهارم مربوط
به ساینا شــیخی بود ،او با وجود سن
کم خود ،بــا دوبله صداهــای متنوع
موفق شد رضایت داوران و تماشاگران
را جلب کند ،تــا جایی که طبق اعالم
احســان علیخانی ،اجرای خوبش در
مرحله اول باعث شــد به پیشنهاد ایرج
سنجری همســر ژاله صامتی و رایزنی
آنها ،ســاینا شــیخی عضو افتخاری

انجمن گویندگان ایران شود .این اتفاق
باعث شد مخاطبان پیشبینی کنند گروه
«دست خدا» و «جنگجویان ووشو» به
نظرسنجی مردمی راه پیدا می کنند اما
انتخاب داوران «جنگجویان ووشو» و
ساینا شیخی بود که این انتخاب مخالفت
کاربران را به دنبال داشت.
برخی کاربران ضمن اشاره به عضویت
ســاینا در انجمن گوینــدگان و نتیجه
خوب اجرای او ،راهیابی «دست خدا»
به نظرســنجی مردمی را عادالنهتر و
گروهی دیگــر از مخاطبان هم به دلیل
پیشرفت «دست خدا» نسبت به مرحله
قبل ،نظر مثبت داوران و کار سخت آنها
با وجود معلولیت ،این گروه را مصداق
استعداد دانستند.

کشــش خوب مخاطبان در سنین مختلف با ســریال نیسان آبی را در
برخوردهایی که مردم با من داشتم ،دریافتم.وی در پاسخ به این پرسش
که شبکه نمایش خانگی و جایگاه آن را در تولید و نمایش آثار سینمایی
چگونه میبیند؟ گفت :ســینمای خانگی در همه دنیا فعالیت و مقررات
خاص خودش را دارد همچنان که نظارت خاصی روی آن اســت و این
رسانه در ایران هم متداول شده که در این مدت دو سال کرونا و تعطیلی
سینماها روند رشد آن تسریع شده است.
بازیگر فیلم سینمایی باشگاه سری (جمال شورجه  )۱۳۷۷تاکید کرد:
نمایش خانگــی در ایران گه گاه کارهای خوبی تولید میکنند که باعث
اظهار رضایت مردم بوده است.هاشــمپور با بیان این موضوع که لزوما
همه تولیدات شبکه نمایش خانگی یکدست نیست ،بیان کرد :روند کیفی
تولیدات نمایش خانگی تا به امروز به این شکل بوده که گه گاه کارهای
خوبی ارائه و متاســفانه گاهی هم کارهای ضعیفی ساخته شده چرا که
برخی از تولیدکنندگان نمایش خانگی صرفا می خواهند کاری انجام دهند
که درآمد مالی داشته باشد اما در مجموع این فضا بد نبوده است.
تولید فیلمهای اکشن بودجههای بزرگی را میطلبد

بازیگر فیلم سینمایی قارچ سمی (رسول مالقلیپور  )۱۳۸۰در پاسخ به
این پرسش که چرا تولید فیلمهای اکشن در مقایسه با دو دهه پیش متوقف
شده است ،گفت :دلیل این موضوع را در سیاستهای مجموعه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی میدانم که انگار خیلی موافق با کارهای اکشن
نیست.وی افزود :در زمان جنگ این شکل کارها باید ساخته میشد اما
بعد از پایان جنگ مردم نیاز به یک آرامشی دارند و تالش شده که بیشتر
به این جنبه آرامش پرداخته شود و کارهایی تولید شود که روحیه بخش
باشد ،البته تمامی آثار ساخته شده هم این گونه نبوده است.
بازیگر فیلم ســینمایی قاعده بازی (احمدرضا معتمدی  )۱۳۸۵یادآور
شد :در شرایط کنونی عوامل اکشــن ساز روی دور نیستند چرا که این
فیلمها نیاز به تولیدگران خاصی دارند؛ کارهای اکشن کارهای سنگینی
هستند که بودجه های زیادی را می طلبد.
هاشــمپور ادامه داد :عوامل تولید در کارهای اکشن بسیار مهم هستند

مقاله

اما این عوامل در دوران ما یا دیگر بازنشســته شدهاند و نیستند یا دیگر
عالق های به ساخت آن جنس از فیلمها ندارند؛ ضمن این که همان گونه
که بیان شد خود وزارت فرهنگ و ارشاد هم ترغیب و تشویقی بر ساخت
این فیلمها ندارد .بازیگر فیلم سینمایی میم مثل مادر (رسول مالقلیپور
 )۱۳۸۵گفت :گه گاه فیلم های جنگی ساخته می شود و این که تا چهحد
موفق می شوند را نمی دانم.
سینمای ایران در جهان درخشیده است

بازیگر فیلم ســینمایی هیس! دخترها فریاد نمیزنند (پوران درخشنده
 )۱۳۹۲اظهار داشت :خوشبختانه سینمای امروز ایران در بازارهای جهانی
و جشــنواره های مهم دنیا همچون اسکار و کن شرکت می کند و جایزه
میگیرد و این موضوع بسیار باعث خوشوقتی من و همکارانم است که در
این راه قدم گذاشته ایم .هاشمپور تاکید کرد :امیدوارم همه ما (مسئوالن
و ســایر عوامل) باهم باشیم و به هم کمک کنیم که سینمای جامع تر و
کاملتری را تجربه کنیم.

هر آن چیزی که باید در مورد اتریوم 2
و ماینر آن بدانید

پروژه اتریوم بعنوان دومین ارز معتبر حوزه بالکچین ،در
تأیید تراکنشها و ســاخت بالک هستند؛ دیگر ملزم به تهیه
تالش است با به روز رسانی ساختار خود گامی بلند در
این موارد پر هزینه نیســتند .در روش اثبات سهام کاربران
جهت کاربردی تر نمودن خدمات خود بردارد؛ طبق
میتوانند اتر خریداری نموده و به شبکه تخصیص دهند؛
اعالم بنیاد اتریوم ،ورژن جدید اتریوم با نام های
در این صورت شبکه اتریوم ،پاداش متناسب با دارایی
 ETH2.0و ســرنیتی  Serenityنامگذاری شده
این افراد را به آنها خواهد داد.
است .راهاندازی فاز صفر راه اندازی اتریوم ۲.۰
در این مکانیزم جدید ،کاربران کافی اســت با خرید
انجام شده است و گفته می شود گام بکارگیری
اتر و اختصاص آن به شبکه ،نسبت به سرمایه خود
آن در سال  ۲۰۲۲اجرا خواهد گردید.
ش ها مشــارکت کرده و مقداری سود
در تأیید تراکن 
دارندگان اتریوم میتوانند سهام خود را در تعدادی از
دریافت نمایند .در پروتکل اثبات سهام ،هر چه بیشتر
صرافیهای جهانی محبوب مانند کوکوین ،کوین بیس،
سها م گذاران اتر ،مشارکت نمایند؛ شبکه قدرت بیشتری
کراکن و بایننس به اشتراک بگذارند .اتریوم  ، ۲.۰روشی
نویسنده و محقق:
پیدا خواهد کرد.
علیرضا دبیری نژاد
را پیادهسازی میکند که سرعت تراکنشها را تا حد زیادی
در فاز صفر اتریوم  ۲.۰اثبات ســهام فعالشــده ولی روش
افزایش میدهد و بهطور بالقــوه هم توانایی آن را به  ۱۰۰هزار
ماینینگ هم ب ه صورت موازی ادامه خواهد داشــت .در فاز دو که
تراکنش در ثانیه یا حتی بیشتر افزایش خواهد داد .کارمزد فعلی تراکنشها در امکان دارد زمان اجرای آن ســال  2022باشد؛ روش ماینینگ پایان خواهد
شبکه اتریوم بسیار باال است و بسیاری از این کارمزدها سبب شده است که یافت .در کلیه صرافیها و کیف پولهای معتبر ،این بهروزرسانی خودبخود
بخشی از کاربران رغبت کمتری به فعالیت در آن نداشته باشند.
انجام خواهد شد و الزم نیست سرمای ه گذاران و کاربران عادی اتریوم ،برای
اتریوم  ۲.۰در قیاس با اتریوم  ۱.۰دو پیشــرفت اساســی خواهد داشت که بهروزرسانی اتریوم  ۲.۰کار خاصی انجام دهند.
عبارتند از:
منظور از سها م گذاری ( )Stakingدر اتریوم چه می باشد؟
-1الگوریتم اجماع اثبات سهام:
ی دهد تا با تخصیص مقداری اتر به شبکه،
پروسه ای که به کاربران امکان م 
هــم اکنون ،اتریوم  ۱.۰از الگوریتم اثبات کار یــا  Proof-of-Workکه تأیید تراکنشها را انجام دهند و اتر بیشتری کسب نماید ،سهامگذاری اتریوم
همان روش ماینینگ است؛ استفاده مینماید .این الگوریتم محاسباتی جهت یا  Stakingمی گویند .اما چگونگی مشارکت در سها م گذاری اتریوم ،اهمیت
ساختن بال 
ک ها در بالک چین ،از توان فیزیکی دستگاه های ماینر استفاده زیادی دارد .جهت اطمینان از آنکه تقلبی در شــبکه اتریوم اتفاق نمی افتد؛
م
ی کند .در اتریوم  ،۲.۰الگوریتم اجماع به اثبات سهام یا  Proof-of-Stakeموارد زیر را بایستی در نظر گرفت:
ب ه روزرســانی شده است .الگوریتم اثبات ســهام باعث می شود که امنیت * ،مدیریت کاربران تولید کننده بالک
مقیاسپذیری و بهرهوری انرژی در تولید اتریوم بهینه تر شود.
* اطمینان از تبعیت قوانین مربوط به بالک چین
در مکانیزم اثبات سهام از سپردههای صاحبان اتریوم جهت تولید توکنهای * تعیین جریمه برای اشخاص ناقض قوانین
جدید اســتفاده می شــود و نیاز به نیروی برق و کارکرد فیزیکی ماینرها * ،اعطای پاداش برای مشارکت در اثبات سهام
نمیباشد.
مکانیزم شاردینگ در شبکه اتریوم  2.0چیست؟
-2زنجیر ه های شاردینگ:
شــاردینگ یا  shard chainاستفاده از چند زنجیره موازی به جای یک
مکانیزم  ،Shard Chainمکانیزمی اســت که جهت بهبود مقیاسپذیری به زنجیره پشت سر هم است .زنجیره شارد ،مکانیزمی است که بالک چین اتریوم
کار گرفته شده است که باعث افزایش کارایی بالکچین اتریوم می گردد .یک را به چند مدول جداگانه تقســیم می کند و مدیریت پردازش داده ها را میان
ی نماید .با اجرای این مکانیزم ،تراکنش ها
پایگاه داده بسیار حجیم ،توسط شاردینگ که از انواع پارتیشنبندی محسوب نودهای موجود شبکه سهم بندی م 
می شود؛ به قسمتهای کوچکتری تقسیم م 
ی گردد در اینصورت مدیریت را ب ه صورت موازی و نه پشت سر هم ،پردازش می شوند.
دیتابیس آسانتر شده و زمان پاسخدهی کوتاه تر می گردد.
با بهروز کردنِ اتریوم هر زنجیره شــارد که افزوده می شود؛ مانند آن است
در روش های ماینینگ کاربران بایستی دستگاه های سختافزاری ماینر را کــه به جای گذر از یک خیابان یک بانده ،عبور و مرور در یک اتوبان چند
تهیه کرده و با پرداخت قبض های سنگین برق و هزینه نگهداری دستگاهها ،بانده تقسیم گردد .باندهای بیشتر و پردازش موازی باعث میشود که توان
در انتظار کسب درآمد باشند .اثبات سهام در اتریوم  ۲.۰روش جانشین برای عملیاتی باالتر رود .طبق اعالن بنیاد اتریوم ،زنجیرههای شــارد در فاز ۱
اســتخراج اتریوم اســت .در این روش کاربرانی که مایل به شرکت در کار اتریوم  ۲.۰پیاده سازی گردیده اند.
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حوادث

در امتداد تاریکی

16هزار فقره تخلف رانندگی در کیش ثبت شد

ازدواج نافرجام

 13سال بیشتر نداشتم که جشن ازدواج من و دو خواهر و برادرم در
یک روز برگزار شد اما در طول دو سال دوران نامزدی ،من فقط چند
بار نامزدم را در مراسم عروســی یا عزای فامیل دیدم چرا که پدرم
مردی بسیار سخت گیر بود و ...

این ها بخشــی از اظهارات دختر  25ســاله ای است که برای رهایی از
بدبینی و تهمــت های ناروای پدرش به دایره مددکاری اجتماعی کالنتری
مراجعه کرده بود .این دختر جوان با بیان این که سخت گیری های بیش از
حد پدرم زندگی را به ما تلخ کرده اســت ،به کارشناس اجتماعی کالنتری
گفت :پدرم شغل آزاد دارد و مادرم خانه دار است اما از همان دوران کودکی
در سایه شک و تردیدهای پدرم زندگی تلخی داشتم .سخت گیری های او
به حدی بود که حتی اجازه نمی داد من وخواهرم با برادرمان که چهار سال
از من بزرگ تر بود ،بازی کنیم یا حتی در یک اتاق تنها باشیم .آن روزها
حتی از نگاه های پدرم می ترسیدیم و نمی توانستیم با برادرم شوخی کنیم
چرا که اگر پدرم متوجه ماجرا می شد ما را کتک می زد .خالصه در میان
همین شک و تردیدها بود که پسر خاله ام به خواستگاری خواهرم آمد اما
پدرم بالفاصله تصمیم گرفت من و برادرم را نیز همزمان عروس و داماد کند.
او می گفت حاال که قرار اســت خواهرم ازدواج کند و نامزدش به خانه ما
بیاید ،باید من و برادرم نیز متاهل باشیم .این بود که با پیشنهاد پدرم عباس
با دختر عمویم ازدواج کرد و من هم که  13ســال بیشتر نداشتم با یکی از
پســردایی هایم پای سفره عقد نشستم .بدین ترتیب جشن عقدکنان ما سه
خواهر و برادر در یک شب برگزار شد و همه بستگانمان در جشن فامیلی
شش نفره ما شرکت کردند اما پدرم با همه ما شرط کرده بود که به هیچ وجه
حق نداریم شــب را در منزل یا کنار نامزدمان باشیم حتی اگر آن ها نیز به
خانه ما آمدند باید همه اعضای خانواده حضور داشته باشند .خالصه یک
ســال به همین ترتیب سپری شد و خواهرم با پسر خاله ام زندگی مشترک
خودشان را آغاز کردند و به خانه بخت رفتند اما من فقط چند بار نامزدم را
در جشن های عروسی یا مراسم عزا دیده بودم .با وجود این ،روزی فهمیدم
نامزدم با بزرگ ترها صحبت کرده است و قصد دارد مرا طالق بدهد .هنوز
هم نمی دانم چرا پسر دایی ام با من ازدواج کرد و چرا مرا طالق داد ،فقط
از دیگران شنیده ام که او نمی توانست سخت گیری های بیش از حد پدرم
را برای دیدارهای ما تحمل کند .در این شرایط من در همان دوران نامزدی
به دختری مطلقه تبدیل شدم ولی چیزی از سخت گیری های پدرم کاسته
نشــد .او هر روز مرا با خودش به مدرسه می برد و به خانه باز می گرداند
و حتــی اجازه نمی داد با مادرم برای خرید بیرون بروم .در همین وضعیت
دیپلم گرفتم و در رشته حسابداری وارد دانشگاه شدم .پدرم به ناچار یک
دستگاه گوشــی تلفن هوشمند برایم خرید تا بتواند در دانشگاه مرا کنترل
کنــد .او بعد از کالس با من تماس می گرفت تا بداند کجا و با چه کســی
هستم و اگر موقعیت آن را هم داشت به صورت اینترنتی و تصویری با من
تماس می گرفت تا مطمئن شــود که در دانشگاه هستم.هنوز تحصیالت
دانشگاهی ام به پایان نرسیده بود که جوانی به خواستگاری ام آمد اما این
بار من که نمی خواستم ماجرای نامزدی با پسر دایی ام تکرار شود به طور
پنهانی با او ارتباط برقرار کردم ولی «حشمت» از اعتماد من سوء استفاده کرد
و چند ماه بعد از این ارتباط های خیابانی رهایم کرد .پدرم وقتی از موضوع
باخبر شد ،به شدت کتکم زد و از آن روز به بعد دیگر هیچ گاه به من اعتماد
نکرد .حاال ســخت گیری های او به اندازه ای رسیده که حتی نمی توانم با
اعضای خانواده ام بیرون بروم .مادرم نیز در برابر رفتارهای پدرم سکوت
می کند ولی اشک های او هم تاثیری در رفتار و عقاید پدرم ندارد .چند روز قبل
نیز به دلیل این که با یکی از دوستانم تماس گرفته بودم ،مرا کتک زد که برادرم
به دادم رســید و مرا از زیر مشت و لگدهای او رها کرد .این درحالی است
که پدرم چند ســال قبل با دختری هم ســن و سال من ازدواج کرده است
اما ...

ســرویس حوادث //رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی
فرماندهی انتظامی کیش گفت :اردیبهشت امسال بیش از
 ۱۶هزار فقره تخلف رانندگی در این جزیره به ثبت رســیده

است.
سرهنگ مهدی توانگر با اعالم این خبر به رسانه ها اظهار داشت:
اردیبهشت امسال شاهد وقوع چند فقره تصادف در سطح معابر
جزیره کیش بودیم که با وقوع این تصادفات ،شاهد رشد آمارها
نسبت به مدت مشابه گذشته هستیم.وی اضافه کرد :برابر اعالم
نظر کارشناسان پلیس راهور ،تغییر مسیر ناگهانی ،عدم رعایت
حق تقدم ،عدم توجه به جلو ناشــی از استفاده از تلفن همراه و
مواردی که حــواس راننده را پرت می کند و جز عوامل اصلی
و تاثیر گذار در وقوع تصــادف و تخلف های رانندگی در این
مدت در جزیره کیش اســت.توانگر افزود :تیم های محسوس
و نامحســوس پلیس راهور کیش با حضور  ۲۴ساعته در حال
فعالیت های ترافیکی هستند و آموزش های روزانه ،اهدای گل
و دفترچه قانون به رانندگان قانونمند ،آموزش از طریق فضای

مجازی از اقدامات پیشگیرانه پلیس راهور است.رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی ویژه جزیره کیش اظهار
داشــت :برخورد با تخلف های حادثه ساز کماکان در اولویت
پلیس بوده و اردیبهشت امســال بیش از  ۱۶هزار فقره اعمال
قانون از سوی دوربین های سطح جزیره و افسران پلیس ،برای
رانندگان متخلف ثبت و ضبط شده است.به گزارش ایرنا ،وی با
بیان اینکه فرهنگ ترافیک رانندگی کیش با اختالف در بهترین
ســطح در مقایسه با سایر نقاط کشــور قرار داد ،از کیشوندان
خواست :هر گونه تخلف راهنمایی و رانندگی را از طریق شماره
 ۱۲۰به پلیس راهور اعالم کنند و معتقدم با همکاری و همیاری
پلیــس ،گامی مهم در حفظ فرهنــگ ترافیک جزیره کیش بر
می دارند.حرکت خودروها برابر با ســرعت اعالمی تابلوهای
نصب شده ،اجبار استفاده از کمربند ایمنی برای تمام سرنشینها،
اســتفاده از چراغ راهنما قبل از رسیدن به میدان ،ایست کامل
خودرو در زمان عبور عابر پیاده ،رانندگی بین خطوط ،استفاده
از راهنمــا برای تغییر حرکت از یک خط به خط دیگر از جمله

ســرهنگ مجتبی راســت خدیو با تشریح
اقدامات فرماندهی انتظامی شهرستان قشم در
 ۲ماه گذشته از ســال  ۱۴۰۱اظهار داشت :به
لطف الهی در مدت یادشــده در بحث جرایم
امنیتی موردی در ســطح شهرســتان ثبت و
گزارش نشــده اســت.وی ادامه داد :همچنین
در موضوع راهنمایــی و رانندگی تصادفات
فوتی هیچ افزایشــی نداشته است و آمارها از
ابتدای ســال جاری تا کنون با آمارهای سال
قبل برابر است.فرمانده انتظامی شهرستان قشم

قوانین راهنمایی و رانندگی در کیش اســت.رعایت تمام قوانین
راهنمایی و رانندگی در جزیره کیش اجباری بوده و در صورت
بروز تخلف ،جرایم به صورت مکانیزه با استفاده از دوربین های
سطح معابر ثبت میشود.

بازداشت قاتل زن جوان در شیراز

سرویس حوادث //پسر شرور که با همدستی برادرش نیمه شب دختر جوانی را در شیراز به قتل
رسانده بود در کمتر از یک ساعت دستگیر شدند.

سرهنگ فرج شجاعی ،فرمانده انتظامی شیراز در این باره گفت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی
 110مبنی بر وقوع یک فقره قتل در محله «سنگ سیاه» شیراز ،بالفاصله مأموران کالنتری  13عباسیه
به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسیهای اولیه مشخص شد که دو زن جوان حدود ساعت یک
بامداد در حال گذر از کوچهای در نزدیکی خانهشان بودند که دو برادر  19و  25ساله مزاحم آنها شدند.

توصیه های پلیس برای پیشگیری سرقت از کودکان
به كوچه و خيابان يا اماكن عمومي نفرســتند و جدا از همراهی
كردن ،از آراستن آن ها به زيورآالت گران بها بپرهيزند.
در مورد تردد كودكان به مراكز آموزشــي و تفريحي در طول
تعطيالت نیز والدين باید حتما از ســرويس معتبر استفاده كنند
و چنانچه از ســرويس اســتفاده نمي كنند كودكان را تا مراكز
آموزشي همراهي كنند.
همچنین خانواده ها در نظر داشته باشند که كنترل تردد و زير
نظر داشتن مراودات كودكان و آموزش نحوه تردد در شهر به اين

گروه سني امري ضروري است.توصیه دیگر پلیس به خانواده ها
این است که به فرزندان خردسال و كودكان خود آموزش دهيد
كه از همراهي با افراد غريبه يا سوار شدن به خودروي ناشناس
خودداري کرده و در صورت نياز از وسايل نقليه عمومي استفاده
كنند.همچنین خانواده های كه به هيچ عنوان فرزندانشــان را در
منزل تنهــا نگذارند و هرگونه تاخيــر در مراجعت كودكان را
پیگیری کنند.
در پایان نیاز به یادآوری اســت که رعايت پوشش مناسب و
اجتناب از آراستن کودکان با زيورآالت باعث مي شود كودكان
از هرگونــه تعرض و آزار و اذيت ســارقان و تبهكاران مصون
بمانند.

دادانهم

پرونده کالسه 140140920000193835شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000360922
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان
کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000193835شعبه تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است
مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/43387ن  -مورخه  1401/02/19گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام
گس جمقوه قضائیه
خصوص
جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در
ت
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درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم رای مینماید .
« قرار سرپرستی » :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب  ،محله شــنبه چاالکی  ،جنب زمین  8هکتاری ســتاد قطعه  150به مساحت  296/35متر مربع که حسب پاسخ شــماره  1401/60مورخ 1401/01/21
کارشــناس رســمی دادگســتری ملک مذکور غیر محصور وفاقد ســابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از ســوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشــد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات
پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب اســت و فاقد ســابقه ثبتی می باشــد  ،لذا به منظور جلوگیری از ســوء اســتفاده و تصرف در ملک  ،الزم اســت یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به
تهیــه گــزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شــود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشــخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شــود دادگاه با اســتناد به تبصره هــای مواد  10و 20
اصالحیه آیین نامه نحوه رســیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساســی قرار سرپرســتی نمایندگی ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) اســتان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد
براســاس ایــن تصمیم ســتاد موظف خواهد بود وفق مقــررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نســبت به انجــام وظایف قانونی خود اقدام
و گــزارش اقدامــات خود را مســتمرا ً به این دادگاه ارائه نماید .مقرر اســت دفتر مراتب به ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمــزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامــات قانونی و ارائه گزارش
دادگاه وفق ماده  10قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
مختار صادقی

رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

تقاضا داریم تا با رعایــت ضوابط و مقررات
راهنمایی ،خصوصا رعایت ســرعت مطمئنه،
بســتن کمربند ایمنی ،عــدم انجام حرکات پر
خطر و نظایر آن در تامین امنیت جاده ای نقش
ارزنده ای را ایفا کنند.ســرهنگ راست خدیو
تاکید کرد :فرماندهی انتظامی شهرستان قشم به
واسطه تالش و پشــت کار کارکنان جمعی ،با
هر گونه ناهنجاری اجتماعی به شدت برخورد
خواهد کرد تا محیطی امن را برای قشموندان و
گردشگران فراهم آورد.
به گزارش ایرنا ،حجت االســام غالمرضا
حاجبی امام جمعه قشــم در خطبههای نماز
جمعــه این شهرســتان با تقدیــر از عملکرد
شبانه روزی فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی
در نگین خلیج فارس اظهار داشــت :مردم و
مسئولین جزیره قشم از عملکرد نیروی انتظامی
عزیز راضی و خرسند هستند و از این عزیزان
حمایت می کنند و تــداوم آن را از فرماندهی
انتظامی شهرستان قشم خواستار هستم.

در ادامه مشاجره لفظی بین آنها رخ داد و وقتی کار به درگیری فیزیکی کشیده شد ناگهان برادر کوچکتر با
چاقو هر دو زن جوان را مجروح کرد و پس از آن هم از محل متواری شــدند.وی در ادامه افزود :پس
از انتقال مجروحان به بیمارســتان یکی از آنها بهدلیل شدت خونریزی جان باخت و از همان لحظات
اولیه مأموران با بررسی سرنخها و اطالعات موجود شناسایی و دستگیری قاتل را در دستور کار خود
قرار دادند.
مأموران کالنتری  13عباســیه با اقدامات فنی و تخصصی در کمتر از یک ســاعت قاتل  19ساله را
شناســایی کردند و موفق شدند در عملیاتی غافلگیرانه وی را به همراه برادرش و یک نفر دیگر که در
درگیری نقش داشته است دستگیر کنند.قاتل در بازجویی اولیه به جرم خود اعتراف کرد و متهمان برای
سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

جزئیاتی از تیراندازی در پتروشیمی دهلران

تهديد سرقت از اطفال به ويژه در فصل گرما و تعطيلي مدارس
براي كودكاني كه براي تفريح و بازي به تنهايي به كوچه و خيابان
مي آيند بيشــتر مي شود.خواست پلیس از پدران و مادران این
اســت که فرزندانشان را به تنهايي براي گذراندن اوقات فراغت

یورش داعش به  ۳استان در عراق

داشته ایم که کشف احشــام قاچاق رشد ۲۷
درصدی داشته است.ســرهنگ راست خدیو
کشــف  ۶هزار و  ۹۶۸قطعه لــوازم خانگی
قاچاق در ســه عملیات به ارزش  ۷۷میلیارد
و  ۶۰۰میلیون تومان را از دیگر دستاوردهای
این فرماندهی بر شمرد.وی اعالم کرد :همچنین
در  ۲ماهه گذشــته از سال  ۱۴۰۱در مبارزه با
جرایم اقتصادی  ۶مورد کشــف زمین خواری
بــه ارزش  ۲۴میلیارد و  ۱۲۸میلیون تومان از
سوی پرســنل این فرماندهی انجام شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان قشم گفت :همچنین با
تالش های صورت گرفته  ۲۶فقره کالهبرداری
به مبلــغ تقریبی  ۲۵میلیــارد و  ۲۵۰میلیون
تومان کشف و مالباختگان به دارایی های خود
رسیده اند.وی اظهار داشت :از تمامی قشموندان

از ناحیه فک و صورت دچار مصدومیت شــد .فرماندار ویژه
دهلران گفت :فرد مجروح بالفاصله توســط نیروهای امدادی به
مرکز درمانی دهلران منتقل شــد که جهت مداوا به استان اعزام
سرویس حوادث //فرماندار ویژه دهلران گفت :تیراندازی محیط کار در حال گشت زنی بودند که به خودروی آنها توسط شده است.
صادقی یادآور شد :در حال حاضر نیروهای انتظامی و امنیتی
در پتروشیمی دهلران یک مجروح برجا گذاشته است.
افرادی ناشناس تیراندازی شد.
وی اظهار داشت :دراین حادثه یک نفر از نیروهای حراست در محل حادثه حضور داشته و امنیت در محل برقرار است.
لطیف صادقی افزود :نیروهای حراست پتروشیمی دهلران در

سرویس حوادث //داشتن زيورآالت و اشياي گران قيمت
براي دختران و پســران به خودي خود باعث جلب توجه
سارقان به ويژه سارقان خرده پا مي شود و كودكان را در
معرض تهديد سرقت قرار مي دهد.

حوادث جهان

کشف مواد مخدر توسط پلیس در قشم رشد  ۶۰۰درصدی داشته است
ســرویس حوادث //فرمانــده انتظامی
شهرستان قشم اعالم کرد :از ابتدای سال
جاری تاکنون کشــف مواد مخدر سنتی و
صنعتی توسط پلیس در قشم با رشد تقریبی
 ۶۰۰درصدی همراه بوده است.
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فرمانده انتظامی قشم :

اضافه کرد :در بحث دســتگیری هــا اعم از
سارقین و قانون شکنان به لطف الهی و تالش
شــبانه روزی همــکاران  ۱۰درصد افزایش
دستگیری داشته ایم.ســرهنگ راست خدیو
توضیح داد :در جمــع آوری معتادین متجاهر
و کارتــون خواب و تحویل آنان به کمپ های
ماده  ۱۵و  ۱۶بندرعباس و قشــم افزایش ۲۹
درصدی را شاهد بوده ایم.وی افزود :همچنین
در مبــارزه با مواد مخدر و ســوداگران مرگ
کشف انواع قرص های روانگردان و تخدیری
 ۵۹درصدی افزایش داشته ایم.فرمانده انتظامی
شهرســتان قشم گفت :در کشــف سیگار نیز
افزایش  ۱۰۳درصدی را شــاهد بوده ایم.وی
اظهار داشــت :در بحث مبارزه با پدیده شوم
قاچاق در  ۲ماهه گذشــته نیز توفیقات خوبی
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یورش تروریســت های داعش به  ۳استان کرکوک ،دیالی و نینوا
به کشته شــدن  ۱۰نفر منجر شد.سلسله اقدامات تروریستی بقایای
تکفیری های داعش به نقاط مختلف عــراق همچنان ادامه دارد .بر
اساس این گزارش ،تروریستهای تکفیری داعش به روستای العاصی
در منطقه الرشــاد واقع در جنوب کرکوک یورش بردند.منابع عراقی
اعالم کردند که به دنبال این یورش تروریستهای تکفیری داعش ۷
نفر کشته شدند .از سوی دیگر ،گفته میشود تروریستهای تکفیری به
منطقهای در دیالی نیز یورش بردند که به دنبال آن  ۲نفر کشته و  ۲تَن
دیگر زخمی شدند .در همین حال ،هجوم داعش به استان نینوا نیز یک
کشته و  ۲مجروح برجای گذاشت.پیش از این ،عدنان محمد التمیمی
کارشناس امور امنیتی عراقی به نقش مهم حشد شعبی عراق در تأمین
امنیت مرزهای غربی این کشور اشاره کرد .وی افزود :سطح تهدیدات
در مرزهــای غربی عراق به ویژه با توجه به وجود اردوگاه الهول در
سوریه که بیش از بیست هزار تروریست را در خود دارد و تحرکات
مشــکوک نظامیان آمریکایی در پایگاه عین االسد ،باالست.التمیمی
تاکید کرد :حضور نیروهای حشد شعبی در بخشهایی از مرزهای غربی
تضمینی برای امنیت ملی عراق است و این حضور به کاهش رخنههای
امنیتی به میزان هفتاد درصد منجر شده است .وی افزود :حشد شعبی
امنیت مناطقی را تأمین کرده اســت که سالها گذرگاهی برای عبور
عوامل انتحاری و خودروهای بمب گذاری شده بود.

حداقل  ۱۲۰کشته
بر اثر انفجار مهیب در پایتخت امارات

حداقل  ۱۲۰نفر بر اثر انفجار در پایتخت امارات کشــته و زخمی
شــدند .منابع اماراتی از جمله پایگاه «نشــنال» بــا تائید این حادثه
گفته اند که این انفجار در دو رســتوران «کیافسی» و «هاردیز» در
خیابان «راشد بن ســعید» روی داده است .این رستوران ها در منطقه
الخالدیه و در مجاورت یک مرکز خرید بزرگ واقع شــده اند.در اولین
واکنش ها به این انفجار مرگبار ،یک مقام اماراتی گفته اســت که آتش
ناشــی از این انفجار ،به طبقه اول این مجتمع آســیب رسانده است و
نیروهای آتشنشــانی ابوظبی در ســاعات اولیه نتوانست ه اند آتش را
خاموش کنند ،هرچند با گذشت چند ساعت از انفجار پلیس گفت که
آتش نشانان آتش را مهار کردهاند ،امنیت کامل برقرار شده است.نیروهای
امنیتی همچنین تمام ساختمان های اطراف را تخلیه کرده و عبور و مرور
را کنترل و محدود کرده اند.از سوی دیگر پایگاه خبری المیادین به نقل از
پلیس ابوظبی کشته شدن حداقل  2نفر و زخمی شدن  120نفر دیگر را
تائید کرده و گفته این انفجار بر اثر آتش گرفتن کپسول گاز صورت گرفته
است .تصاویر منتشر شده در رسانههای محلی آوار را نشان میدهد که
در پیاده رو پخش شده است.گمانه زنی های متعددی درباره این انفجار
وجود دارد و هنوز مشخص نیســت که آیا عوامل دیگری نیز در این
حادثه دخالت داشته اند یا خیر؟

آگهی مزایده ( نوبت اول )

شــعبه ســوم اجرای احکام حقوقی دادگســتری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی  9009987610501258بایگانی
 0001123که طی آن محکوم علیه غالمرضا عالیشاهی سرخونی فرزند عیسی محکوم به پرداخت مبلغ 7/269/980/000
ریال تا تاریخ  1400/08/05در حق محکوم له فاطمه صالحی فرزند احمدرضا گردیده است که راستای اجرای حکم صادره
قوه قضائیه
اموال غیرمنقول محکوم علیه شامل شش دانگ یک باب مغازه تجاری آدرس ملک  :بندرعباس خیابان شریعتی شمالی ،
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
کوچه جاودان  13همکف یک مجتمع .
 -1مغازه مذکور واقع در بندرعباس خیابان شریعتی شمالی  ،کوچه جاودان  13همکف یک مجتمع و با مشخصات پالک فرعی  3از  660اصلی ،
بخش یک  ،طبقه همکف  ،قطعه  1به مساحت  54/92متر مربع در همکف و  37/24مترمربع در نیم طبقه فوقانی مفروز و مجزی از  2شماره سریال
سند چاپی  382487ب  98و طبق تصویر سند تکی برگی ارائه شده مالک شش دانگ عرصه و اعیان مغازه مذکور آقای غالمرضا عالیشاهی سرخونی
فرزند عیسی می باشد  -2.بر اساس بازدید انجام شده از محل مذکور وبنا به اظهار صاحب ملک  ،در اختیار مستاجر آقای ابراهیم بهرانی با مبلغ رهنی
 1/800/000/000ریال می باشد  -3.ساختمانی که مغازه در طبقه همکف آن قرار دارد  ،سازه بتنی با نمای سنگ و قدمت آن حدود  5سال می باشد
 -4.مغازه مورد نظر دارای پوشش کف وبدنه سرامیک و پوشش سقف گچ  ،درب شیشه سکوریت و درب کرکره ایی برقی و نیم طبقه فوقانی با
یک باز شو جهت ارتباط با طبقه پایین وبدون پله ارتباطی بین دو طبقه می باشد .
 -5متعلقات  :مغازه دارای انشعاب آب  ،برق می باشد  -6 .مغازه پارکینگ ندارد .
نظریه کارشناسي  :برآورد قیمت ملک مورد نظر  :با توجه و عنایت به بازدید صورت گرفته و طي مدارك ابرازي با در نظر گرفتن موقعیت کیفیت و
قدمت ساخت شكل هندسي  ،ارزش منطقه ای و بافت آن ونوع مصالح بکار رفته  ،انشعابات ومتعلقات آن و وضعیت فعلی بازار امالک و مستغالت
( عرضه و تقاضا ) همچنین بدون در نظر گرفتن وفقي بودن  ،مستحق للغير بودن  ،بازداشتی بودن و تعهدات دیون و بدهي احتمالي که ممکن است
به اشخاص حقيقي و حقوقي یا سایر موسسات  ،بانك ها و نهادهاي دولتي و خصوصي داشته باشد یا در مسیر بودن یا نبودن طرح های عمرانی و
اصالحات و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارك ابرازی و با در نظر گرفتن سایر پارامتر ها و مولفه هاي موثر بر این رابطه از نظر اینجانب
ارزش شش دانگ عرضه واعيان مغازه مورد نظر با ارزش تجاری آن جمعا مبلغ  21.000.000.000ریال( بیست ویک میلیارد ریال) جهت پایه مزایده
اعالم می گردد  * .با توجه به تورم موجود  ،نوسانات آتی قیمت در بازار مسکن و امالک و مستغالت  ،خارج ازمسئولیت کارشناسی می باشد *.
 -1فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد  -2 .كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده
خریدار است -3.پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگي اجراي احكام
مبلغ  %10مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره  2171295409008نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را
به این اجرا تحویل نمایند  -4 .اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است  -5 .مزایده در ساعت  9مورخ  1401/03/18ساعت  9صبح در
محل دفتر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد
نماید  -6 .در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داري نماید مسئول کسر احتمالي قيمت
و خساراتي که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استيفا ميشود و سپرده تا تعيين کسر قیمت و خسارات وارده مسترد
نخواهد شد  .متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .

اجرای احکام شعبه سوم شعبه سوم دادگستري بندرعباس

آگهی تحرری رتهک

نظر به اینکه در پرونده کالسه  1401/37034این شورا و به لحاظ فوت مرحوم حسن عطایی فرزند محمد به شناسنامه شماره :
 4709848181صادره از روستای هشنیز ودر اجرای درخواست آقای محمد دهقان فرزند موسی قرار تحریر ترکه متوفی صادرو
و وقت اجرای قرار تحریر ترکه که برای روز چهارشنبه مورخ  1401/4/8ساعت  9صبح تعیین و اعالم گردیده لذا بدینوسیله در
اجرای مقررات ماده  210قانون امور حسبی وبه موجب این آگهی به کلیه ورثه متوفی به نمایندگان قانونی آنها به بستانکاران ازمتوفی
ومدیونین به وی و هر کس که به هر طریقی حقی به ترکه متوفی دارد ابالغ می گردد که راس ساعت و تاریخ اعالم شده در شعبه
سوم شورای حل اختالف پارسیان واقع در جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود .

رئیس شورای حل اختالف پارسیان

گوشت ماهي و میگو  ،حاوي چربي های مفيد پروتئين مرغوب
و ويتامين هاي گوناگون است

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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معاون آموزش متوسطه هرمزگان :

عملکرد حوزههای امتحانی
و فعالیتهای آموزشی بندرخمیر مطلوب است

امین درســاره ســرویس شهرســتان //معاون آموزش متوسطه
هرمزگان در بازدید از دو حوزه امتحان نهایی دانش آموزان بندرخمیر
گفت :عملکرد حوزههای امتحانی شهرســتان بندرخمیر قانونمند و
منظم در حال اجراســت.به گزارش خبرنگار دریا؛ حســن خدامی
افزود :مدیران و عوامل اجرایی مدارس سراســر استان در خصوص
نحوه برگزاری امتحانات کام ً
ال توجیه شدهاند و نظارت از حوزهها در
راستای بررسی شرایط برگزاری و همراهی با همکاران مدارس است.
مدیر آموزشوپرورش شهرستان بندرخمیر نیز در حاشیه این بازدید با
بیان اینکه  ۶حوزه امتحان نهایی در شــهر بندرخمیر ،بندر پل ،کشار،
کهورســتان و رویدر برای داوطلبان و دانش آموزان این شهرستان در
نظر گرفته شده اســت گفت :تمهیدات الزم برای اجرای آزمونها در
محیطی آرام و مناسب اندیشیده شده است و  ۶۰از نفر معلمان بهعنوان
عوامل اجرایی در برگزاری امتحانات همکاری میکنند.در این بازدید
که مرجان شاهین زاده ،رئیس اداره آموزش متوسطه اول و دوم نظری و
دکتر رویین کارشناس پژوهش سراهای دانشآموزی استان نیز حضور
داشتند از فعالیت پژوهش سرای دانشآموزی «پویا» شهر بندرخمیر
نیز بازدید به عمل آمد.دیدار با حجتاالسالم شعیب صالحی امامجمعه
شهرستان بندرخمیر و گفتگو پیرامون مســائل آموزشو پرورش و
همچنین حضور در جلسه شورای معاونین آموزشو پرورش از دیگر
برنامههای معاون آموزش متوسطه هرمزگان در بندرخمیر بود.
امامجمعه بندرخمیر:

آموزش و پرورش بندرخمیر در شاخصهای کیفی
و کمی رشد چشمگیری داشته است

امین درساره سرویس شهرستان //در دیداری که با حضور معاون
ش و پرورش بندرخمیر با
آموزش متوســطه اداره کل و مدیر آموز 
امامجمعه شهرســتان صورت گرفت حجت االسالم شعیب صالحی
گفت :تالشهایی که برای رشــد کمی و کیفی شاخصهای تعلیم و
ل تقدیر است.
تربیت در مدارس این شهرستان در حال انجام است قاب 
به گزارش خبرنگار دریا؛ نماینده ولیفقیه در شهرســتان بندرخمیر
افزود :برای کاهش آســیبهای اجتماعی و همچنین بهبود وضعیت
علمی شهرستان همه دستگاهها باید کمکحال آموزشوپرورش باشند
زیرا مبنای توســعه هر جامعه بر اساس دانایی و آگاهی است.در این
دیدار حسن خدامی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزشوپرورش
هرمزگان ارزیابیهای صورت گرفته از آموزشوپرورش شهرســتان
بندرخمیر و برنامههای اجرایی در حوزه علمی و پرورشی را تشریح
نموده و از روند رو به رشــد آموزش و پرورش اظهار رضایت نمود.
همچنین مدیر آموزشوپرورش شهرستان بندر خمیر نیز با تقدیر از
ائمه جمعه و جماعــات در همراهی با برنامههای آموزشوپرورش،
دانش آموزان شهرستان بندرخمیر را دارای ظرفیت علمی و فرهنگی
خوبی عنوان کرد که باید با تالش بیشتر فرهنگیان و همراهی خانوادهها
و مسئوالن این استعدادها شکوفا شود.

شهرستان
سال گذشته صورت گرفت

صادرات  182هزار تن کاال از جاسک به کشورهای حاشیه خلیج فارس

سرویس شهرستان //مدیر بنادر ودریانوردی
شهید باهنر و شــرق هرمزگان گفت :سال
گذشته  ۱۸۲هزار و  ۷۱۵تن کاال از بندرجاسک
به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شد که
از افزایش  ۴۹درصدی برخوردار بوده است.

حمید رضا محمد حســینی افزود :کاالهای
صادراتی بیشــتر شــامل میوه و تــره بار و
محصــوالت کشــاورزی بــوده که توســط
کانتینرهــای یخچالی به مقصد کشــورهای

حاشــیه خلیج فارس بارگیری شده است.وی
بیان داشــت :همچنین در این مدت  ۴۸هزار
و  ۹۱۱تن کاال وارد بندر جاســک شده است
که در همســنجی با سال ماقبل آن چهار هزار
و  ۵۵۸درصد رشــد داشته اســت.مدیر بنادر
شــرق هرمزگان همچنین با اشاره به رشد ۹۳
درصدی تخلیه و بارگیری کاال در بندرجاسک
اظهارداشت :پارســال در مجموع  ۲۳۸هزار
و  ۸۷۴تن کاالی غیرنفتــی از این بندر جابه

جا شــده است.محمدحسینی ابرازداشت :بندر
جاسک بعنوان پایگاه استراتژیک توسعهای مهم
در سواحل مکران جایگاه ویژهای در بین بنادر
کشور دارا میباشد و این بندر عامل مهمی در
گسترش صادرات و رونق کسب و کار در این
پهنه خاکی دارد .وی یادآورشد :بدون شک با
افزایش توان زیرســاختی و توســعهای رونق
بیشتری را در ســواحل مکران و بندرجاسک
شــاهد خواهیم بود .مدیر بندر شهید باهنر و

بنادرشرق هرمزگان با اشاره به اینکه اسکلههای
بندرچندمنظوره جاســک قابلیــت پهلودهی
شناورهای فلزی و لنجهای تجاری و صیادی را
دارد ،گفت :این بندر به لحاظ موقعیت جغرافیایی
خاص و منحصر به فرد خــود با بنادر عمان،
تجار را ترغیــب به صادرات محصوالت خود
از این بندر میکند.به گزارش ایرنا ،بندر جاسک بعلت واقع شدن در انحنای جغرافیایی هرمزگان بوده است.شهرستان جاسک در  ۳۰۰کیلومتری
یکی از شهرستانهای بندری استان هرمزگان و مجاورت با دریــای مکران و تنگه هرمز از شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده
و زیرمجموعه بندر شــهید باهنر میباشد که گذشــته تا عصر حاضر دارای اهمیت ویژهای است.

فرمانده سپاه بندرخمیر:

تسریع در فرآیند به خدمت گرفتن زندانیان
در طرح های اشتغال زایی

سوم خرداد یکی از بارزترین جلوه های نصرت الهی است

امین درساره ســرویس شهرستان //فرمانده ناحیه
مقاومت بسیج سپاه بندرخمیر با گرامیداشت سالروز
آزادسازی خرمشهر و یاد و خاطره شهدا گفت :سوم
خرداد  61یکی از بارزترین جلوه های نصرت الهی و
از مهمترین و زیباترین روزهای انقالب اسالمی است.

به گزارش خبرنگار دریا ،ســرهنگ پاسدار حمید
کمالی با اشاره به اشغال ۱۹ماهه خرمشهر توسط دشمن
افزود :در حالی که اشغال خرمشهر توسط عراق به عنوان
آخرین و مهمترین برگ برنده این کشــور برای وادار
ساختن ایران به شرکت در هرگونه مذاکرات صلح تلقی

میشد ،آزادسازی این شهرتوانست به سمبل تحمیل
اراده سیاسی جمهوری اســامی بر متجاوز و اثبات
برتری نظامیاش تبدیل شــود.وی با اشاره به سخنان
امام راحل که خرمشــهر را خدا آزاد کرد ،بیان داشت:
این رخداد بزرگ فراتر از یک حادثه تاریخی ،منشــا
تحوالت شــگرف در روند جنگ تحمیلی و معادالت
میدانی آن شد ،خرمشهر تاریخ مقاومت ملت است و
بازگویی نام و نشان آن روح جهاد و سلحشوری را در
جامعه ایرانی زنده میکند.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج
سپاه بندرخمیر اذعان کرد :همچنین این پیروزی بزرگ،

آمریکا و سایر قدرتها را سخت به وحشت انداخت
و آنان که از پیروزی نهایی ایران اسالمی سخت بیمناک
بودنــد ،با تجهیز و تقویت بیش از پیش رژیم صدام به
جنگ با ایران پرداختند.سرهنگ پاسدار کمالی با عنوان
اینکه صبر ،استقامت و پایداری از الزمههای پیشرفت
و پیروزی در آیین اسالم اســت ،اظهارداشت :ما نیز
امروز باید در برابر مشــکالت اقتصادی و تحریمها و
فشارهای سیاسی دشمنان همچون شهدا استقامت کنیم
تا با پیروزی خود بار دیگر مشت محکمی به دشمنان
انقالب اسالمی بزنیم.

روستاهای بندر دیوان و غدیر کوهی دارای زمین چمن مصنوعی می شوند

عبدالحسین اســدپور سرویس شهرســتان //با پیگیری احمد جباری
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس جمعا  ۲۰زمین چمن مصنوعی در
شهرستان بندرلنگه به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنــگار دریا؛ با پیگیری مهندس احمد جباری نماینده مردم
غرب هرمزگان دو روستای دیگر نیز در بندر دیوان در بخش مرکزی و غدیر
کوهی در بخش شــیبکوه دارای زمین فوتبال چمن مصنوعی خواهند شد و
جمعا  ۲۰زمین چمن مصنوعی به بهره برداری و به سرانه ورزشی شهرستان
بندرلنگه اضافه خواهند شد .با پیگیری های مکرر مهندس جباری نماینده
مردم غرب هرمزگان از بدو ورود خود به مجلس در دوره جدید و با توجه
به انجام فرآیند مناقصه ۱۲چمن مصنوعی از قبل و اضافه شــدن دو زمین

دیگر در دیوان و غدیر کوهی و همچنین  ۶زمین چمن مصنوعی محله ای ،
شاهد بهره برداری از  ۲۰زمین فوتبال چمن مصنوعی در شهرستان بندرلنگه
خواهیم بود.به گفته مسئوالن سه زمین چمن محالتی در شهر بندرلنگه؛ دو
زمین چمن در شــهر بندرکنگ و مابقی در لمزان ،پــدل ،حرا  ،گرزه ،نخل
جمال ،طاحونه ،مراغ ،دهنو مراغ ،گلشن ،برکه سفلین ،چمپه ،نخل میر و نخل
خلفان می باشد و اولویت نصب چمن با روستاهایی است که زیر سازی آن
انجام شده است.چمن بزرگ شهر بندرچارک بعد از انجام زیر سازی توسط
شهرداری بندرچارک  ،نصب خواهد شد و چمن بزرگ روستای گزیر برای
دومین بار به مناقصه رفته است که بعد از انجام فرآیند مناقصه و مشخص شدن
پیمانکار نصب خواهد شد.

راه اندازی اداره ثبت اسناد و امالک سیریک

سرویس شهرستان //نمایندگی اداره ثبت اسناد و امالک سیریک در ساختمان دادگستری این شهرستان راه اندازی شد.

فرماندار سیریک گفت :این نمایندگی به منظور تسریع در امور مربوط به ثبت امالک و حمایت از حقوق مالکان اداره ثبت و اسناد شهرستان سیریک راه اندازی
شده است.محمد رضا پاکروان افزود :با استقرار نمایندگی اداره ثبت اسناد و امالک سیریک ضمن تکریم ارباب رجوع ،هزینه های رفت و آمد مردم و زمان رسیدگی
به درخواســت های آن ها کاهش می یابد.به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز خلیج فارس ،وی گفت :سندار کردن منازل و زمین های کشاورزی مردم ،ثبت
شرکت های تجاری و غیر تجاری ،جلوگیری از سوء استفاده و جعل اسناد ،حفظ و نگهداری اسناد رسمی ،اجرای کامل طرح تهیه نقشه های بزرگ و نظارت بر دفاتر
رسمی ازدواج و طالق بخشی از وظایف مهم اداره ثبت اسناد و امالک سیریک است.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای

سعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان //سرپرست
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
اســتان هرمزگان از روند اجرای طرحهای اشتغالزایی
زندانیان در شهرستانهای رودان و میناب بازدید نمود.

به گزارش خبرنگار دریا؛ حجت االسالم مختار صادقی از
طرحهای اشتغالزایی زندانیان در شهرستان رودان از جمله
بکارگیری زندانیان در گلخانهها و کارگاههای بستهبندی
صیفیجات این شهرســتان که برای حمایت از زندانیان و
خانوادههای آنها اجرا میشــود بازدید و دستورات الزم
جهت تســریع فرآیند به خدمت گرفتن زندانیان را صادر
نمود.این مقام قضایی در حاشــیه این بازدید بیان داشت:
حسب دستورات ریاســت محترم دادگستری کل استان
هرمــزگان درخصوص کاهش جمعیت کیفری اســتان،
معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقع جرم دادگستری
استان ماموریت یافت تا با استفاده از ظرفیت اشتغالزایی
موجود در طرحهای گلخانهای و باغداری در سطح استان،
زمینه اشــتغال زندانیان را فراهم نماید .سرپرست معاونت
اجتماعی و پیشــگیری از وقع جرم دادگستری استان در
بازدید از روند اجرای طرح آبیاری نوین قطرهای و احداث
گلخانه در روســتای راوِنگ شهرستان میناب گفت :این

طرح به همت انجمن حمایت از زندانیان و خیرین استان
اجرا میشــود و تاکنون پیشرفت مناسبی داشته است .در
همین خصوص دستوراتی جهت رفع موانع اجرایی و نیز
تسریع امور بکارگیری زندانیان صادر گردید.وی افزود :با
همــکاری انجمن حمایت از زندانیان بندرعباس  ،تاکنون
زمینه اشتغال بسیاری از زندانیان در شهرستانهای رودان،
میناب و حاجیآباد فراهم شده است که این مهم سبب تامین
معاش این افراد و حمایت از خانوادههای آنها گردیده است.
حجت االســام صادقی تصریــح کــرد :کارفرمایان و
گلخانهداران محترم در سراسر استان میتوانند دادگستری
اســتان را در اجرای هرچه بهتر طرحهای اشــتغالزایی
زندانیان یاری نموده و در این امر خیرخواهانه مشــارکت
نمایند.وی با بیان این مطلب که برخی از صاحبان گلخانه و
باغات در استان اقدام به بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز
می کنند افــزود :بکارگیری اتباع غیرمجاز بســیاری از
موقعیت های شغلی موجود در استان را تحت شعاع قرار
داده لذا دستگاه قضایی استان با متخلفین برخورد خواهد
نمود .صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد تا پایان ســال
جاری امکان اشــتغال زندانیان و حمایت از خانوادههای
ایشان در سایر شهرستانهای استان هرمزگان فراهم شود.

معاون فرماندار بندرخمیر:

سازمان های مردم نهاد بازوی کمک رسان دولت هستند
امین درساره سرویس شهرستان //نشست هم اندیشی معاون سیاسی فرماندار بندرخمیر با نمایندگان سمن های و سازمان
مردم نهاد در فرمانداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا ،در ابتدای این نشســت نمایندگان ســمن ها و سازمان مردم نهاد به ارائه گزارشی از اقدامات در
حوزه فعالیت خود پرداختند.در ادامه بهنام کریمی معاون فرماندار بندرخمیر نیز بر نقش ســمن ها و سازمان های مردم نهاد
در حوزه های مختلف تاکید و عنوان کرد :سازمان های مردم نهاد و سمن ها یکی از بازوهای کمک رسان دولت هستند که
با بررســی مسائل و مشکالت موجود در جامعه می توانند دولت را در حوزههای مختلف و بهبود شرایط جامعه یاری کنند.
وی همچنین گفت :هرچه قدر سمنها و سازمانهای مردمنهاد در جامعه تقویت شوند هزینههای اجتماعی و امنیتی جامعه نیز
کاهش خواهد یافت.
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واگذاري بخشی از امور خدماتي ،فضای سبز و عمرانی شهرداري بندرخمير به بخش خصوصي

به اســتناد ماده  5آيين نامه مالي شهرداري ها و مصوبه شــماره  40مورخ  1401/02/24شورای محترم اسالمی شهر  ،شهرداري
بندرخمير در نظر دارد بخشی از امور خود را شامل  -1جمع آوري حمل و دفع زباله هاي شهري  -2تنظیف و رفت و روب معابر آسفالت و
غیر آسفالت سطح شهر -3حمل و جابجايي مخلوط  ،شن و ماسه و نخاله هاي ساختماني- 4تامین نیروی خدماتی – اداری  -5خدمات
ایجاد و نگهداری فضای سبز و نگهداری از پارک ها و اماکن تفریحی اعم از جزئی وکلی را براي مدت يكسال با شرايط ومشخصات زير با
انعقاد قرار داد از طريق مناقصه عمومي با شركت خدماتي واجد الشرايط به انجام برساند شايسته است پيشنهاد قيمت خود را از ساعت 8
صبح روزچهارشنبه مورخ  1401/03/04الی ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ  1401/03/16درسامانه بارگذاری نمایند و يك فقره رسيد
سپرده به حساب  72191145857821شهرداري نزد بانك مهر شعبه خمير ويا ضمانت نامه معتبر بانكي به مبلغ 5.400.000.000ريال
( پنج میلیارد و چهارصد میلیون ريال) در پاكت مهر شده به امور پيمانهاي شهرداري بندرخمير تحويل ورسيد دريافت داريد .
 -1متقاضیان می توانند ازســاعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ  1401/02/28تا ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04
به ســامانه تدارک الکترونیکی دولت (  ) www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد و شرایط حجم کار و اسناد مناقصه
دريافت نمايند  -2 .شرایط شرکت در مناقصه  ،مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگی و زمان تحویل پیشنهادها متعاقباً در اسناد مناقصه
مشخص خواهد شد  -3 .مناقصه گران می بایست دارای گواهینامه احراز صالحیت اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی  ،سوابق کاری
 ،رضایت نامه  ،تشویق از کارفرمایان قبلی باشند .اساسنامه شرکت مشمول امور محوله شهرداری باشد  -4 .مناقصه گران واجد شرایط
مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد (  ) www.setadiran.irمهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت اسناد مناقصه و
بارگزاری پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارک مثبته شرکت اقدام نمایند -5 .كليه اسناد تعهد آور شركت از جمله اساسنامه
 ،صورتجلسات هيئت مديره  ،آگهي تاسيس و ثبت  ،آگهي آخرين تغييرات اساسنامه شركت  ،گواهي تاييديه صالحيت اداره كل كار و امور
اجتماعي حتماَ برابر اصل گردد  -6 .كليه اسناد مناقصه تحويلي از جمله نمونه قرارداد و فرم تعهد نامه عدم مشموليت شركت در قانون
منع مداخله كاركنان دولت در شركت  ،به امضاء مقام مجاز و مهر شركت رسيده باشد  -7 .ضمانت نامه شركت در مناقصه بايد حداقل
از تاريخ بازگشايي پاكات سه ماه مهلت داشته باشد  -8 .شركتي كه در مناقصه برنده شود ملزم به بازگشايي دفتر خدماتي فعال در شهر
بندرخمير مي باشد  -9 .چنانچه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند به ترتيب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد
شد  -10 .به پيشنهاد هاي رسيده فاقد سپرده وتائيد صالحيت اداره كل كار وامور اجتماعي ترتيب اثر داده نمي شود .
 -11پيشنهاد های اشتباه  ،مبهم وناخوانا مردود بوده وترتيب اثر داده نمی شود  -12 .مبلغ اوليه پيمان 106.820.000.000ريال (یکصد
و شش میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ريال )مي باشد  -13 .كليه هزينه چاپ ونشر آگهي با برنده مناقصه مي باشد.
 -14در صورت عدم تجديد مناقصه كميسيون عالي معامالت شهرداري در ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  1401/03/16تشکیل
وكليه پيشنهادهاي رسيده مفتوح و قرائت خواهد شد  -15 .شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار خواهد بود .
محل اجرا:سطح شهر بندرخمیر
مدت اجرا :یکسال
-16محل اعتبار :اعتبارات داخلی شهرداری
مناقصه گزار :شهرداری بندرخمیر

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

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

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۲۵:۴۱
۰۵:۵۲:۵۱
۱۲:۴۱:۴۴
۱۹:۳۰:۵۳
۱۹:۴۹:۰۶

اجتماعی

اهواز

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۴:۴۱:۴۷
طلوع آفتاب ۰۶:۱۴:۴۱
اذان ظهر ۱۳:۱۲:۱۱
غروب آفتاب ۲۰:۰۹:۵۹
اذان مغرب ۲۰:۲۹:۱۰

اذان صبح ۰۴:۴۱:۳۷
طلوع آفتاب ۰۶:۱۱:۰۲
اذان ظهر ۱۳:۰۳:۲۸

اذان صبح ۰۴:۵۹:۴۳
طلوع آفتاب ۰۵:۲۹:۵۱
اذان ظهر ۱۲:۲۳:۲۳

غروب آفتاب ۱۹:۵۶:۱۰
اذان مغرب ۲۰:۱۴:۴۶

غروب آفتاب ۱۹:۱۷:۱۱
اذان مغرب ۱۹:۳۵:۵۴

شیراز

اذان صبح ۰۴:۳۲:۲۳
طلوع آفتاب ۰۶:۰۲:۴۵
اذان ظهر ۱۲:۵۶:۳۷

غروب آفتاب ۱۹:۵۰:۴۶
اذان مغرب ۲۰:۰۹:۳۲

چطور میتوان خشم و عصبانیت را کنترل کرد؟

ســرویس اجتماعی  //یک روانشناس گفت :شاید
هرکســی تجرب ه متفاوتی از عصبانیت داشته باشد،
عصبانیتی قابل کنترل است که تا آخر عمرتان با شما
خواهد ماند ،حمالت عصبی اپیزودی و حاد و غیرقابل
کنترل ،حاالت عصبیای که ناشی از ناتوانی در برقراری این کار باید درســت انجام شود و باید همیشه از پرخاش بکشــید و به چیزهایی که دوست دارید فکر کرده و سعی
روابط اجتماعی ست و عصبانیتی که ناشی از اختالل پرهیز کرد.وی افزود :ابراز عصبانیت نباید بی قیدوبند باشد کنید تصورشان کنید.کاووسی عنوان کرد :ذهنتان را از همه
چراکه در این حالت نه تنها باعث میشــوید دیگران دچار چیز خالی کنید ،پیادهروی ،ورزش ،تمیزکردن کابینتهای
وسواس فکری -عملی است.

مریم کاووســی ،در پاسخ به این ســؤال که آیا حاالت
ی کــه در زندگی روزمره خود تجربه میکنیم
عصبی معمول 
بیماری محسوب میشوند؟ ،اظهار کرد :تقریب ًا هم ه انسانها
روزانه مقادیر کمی از عصبانیــت را تجربه میکنند ،اغلب
متخصصان معتقدند عصبانیت و خشــم برای بقای انسان
حیاتیست ،لذا زمانی که احساس خطر میکنید و یا مورد
تهاجم قرار میگیرید ،خشــم میتواند بهترین محرک برای
دفاع باشــد.وی ادامه داد :اما از طرفی امکان دارد کنترل از
دســتتان خارج شده و بیشاز اندازه عصبانی شوید ،که این
میــزان از عصبانیت میتواند مخرب بــوده و هزار و یک
مشکل برایتان بهوجود آورد.کاووسی افزود :پرخاش کردن
به کســی که آزارتان میدهد نه سودی برای شما دارد و نه
ی است ،اغلب انسانها روشهایی برای مقابله با
کار درست 
عصبانیت دارند که تا حدودی مشابه هستند.این روانشناس
بیان کرد :ابراز عصبانیت برای سالمتی کام ً
ال مفید است اما

حالت تدافعی شوند ،بلکه به جای حل کردن مشکل صرف ًا
اوضاع را وخیمتر کردهاید ،طبیعت ًا امــکان دارد دیگران از
شما فاصله بگیرند و در رابطهای که با آنها دارید کدورت
بهوجود بیاید یا ک ً
ال از بین برود.کاووســی با اشاره به اینکه
وقتی عصبانیــت را درون خود نگهدارید ،به آن فکر نکنید
یا سعی کنید حواستان را پرت کنید درواقع حس عصبانیت
خود را سرکوب کردهاید ،عنوان کرد :این کار میتواند بسیار
زیانبار باشد ،چراکه عصبانیت و خیلی از احساسات دیگر
در صورتی که ســرکوب شوند ،شدت میگیرند و گسترش
پیدا میکنند.این روانشناس ادامه داد :در مقابله با عصبانیت،
همیشه باید آرامش را هدف گرفت ،باید سعی کنید با تعدیل
عصبانیت خودتان را آرام کنید که به راحتی توسط ترکیبی از
روشها و تمرینهای جسمی و شناختی میتوانید این کار
را انجام دهید.وی با اشــاره به تکنیکهای مدیریت خشم،
تصریح کرد :باید یاد بگیرید خودتان را آرام کنید ،نفس عمیق

سرویس اجتماعی  //در انتخابات ریاستجمهوری سال  ۱۴۰۰خورشیدی،
برخالف سالهای  ۹۲و  ،۹۶هنرمندان فعال در سینما و تلویزیون حضور
چندان پررنگی در زمینه تبلیغ نامزدها نداشتند و کمتر به حمایت آشکار
و علنی از آنان پرداختند.

با این حال برخالف دو دوره قبل ،کسی نتایج نهایی انتخابات را با حمایت یا
حمایت نکردن هنرمندان از گزینهها مرتبط ندانست .در سالهای  ۹۲و  ۹۶برخی
بر این عقیده بودند که حمایت علنی بسیاری از هنرمندان سینما و تلویزیون از
تعدادی داوطلب خاص ،تاثیری قابلتوجه بر افکار عمومی و سوق دادن مردم به
سوی انتخاب گزینه مدنظر آنها داشتهاست ،اما خارج از حوزه نظر و در عالم
واقعیت ،تاثیر هنرمندان به ویژه بازیگران سینما و تلویزیون بر افکار عمومی تا
چه اندازه است؟ آیا آنها در عمل از چنان وزن و اعتباری در جامعه برخوردارند
که حرفشان حجت باشد و بتوانند بر تصمیمات مهم سیاسی و اجتماعی مردم
تاثیراتی قابل توجه بگذارند؟شاید بررسی برخی پیمایشهای افکارسنجی بتواند
تا حدی ما را در یافتن پاســخی برای پرسشهای فوق یاری دهد .یکی از این
پیمایشها ،سال گذشته توسط پژوهشکده فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و
ارتباطات انجام و نتایج آن با عنوان «پیمایش ذائقه سینمایی ایرانیان» ارائه شد.
در این نظرسنجی که به سفارش سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و به شکل تلفنی در سطح ملی انجام گرفت ۵۳۳۹ ،نفر به عنوان نمونه
آماری شرکت داشتند و به پرســشهای متعددی در مورد عالیق سینمایی و
تلویزیونی خود پاسخ دادند .یکی از این پرسشها که پاسخ آن میتواند در تعیین
جایگاه هنرمندان در جامعه و میزان اثرگذاری آنها بر افکار و تصمیمات مردم،
به خصوص تصمیمات سیاسی آنها موثر قلمداد شود ،این بود« :در خصوص
اظهارنظر هنرمندان درباره مسائل سیاسی چه نظری دارید؟»مسلما با توجه به

آشــپزخانه و خیلی فعالیتهای فیزیکــی دیگر به طرز
تعجبآوری کمک کننده هســتند.این روانشناس با اشاره
به اینکه گاهی عصبانیت و خشم از عواقب مشکالتیست
که در زندگی با آنها مواجه میشوید ،افزود :ناامید نشوید
و با شــناختن ابعاد مختلف این مشکالت ،اولین گام را در
حل کــردن آنها و رفع عصبانیت خــود بردارید ،به این
فکر کنید که عصبی شــدن گرهای از کارتان باز نمیکند
و قطع ًا حس خوشآیندی هم نیســت.وی تصریح کرد :با
اطرافیانتان بهتر ارتباط برقرار کنید ،شــاید وقتی کسی با
نظرتان مخالفت میکند ،اولین کلمات ناراحت کنندهای که
به ذهنتان میرسد را نثارش میکنید و برای خودتان دردسر
درســت میکنید ،اگر به جای این کار به حرفهای طرف
مقابلتان گوش دهید به این فکر کنید که هدفتان از این بحث
چیست ،هم از عصبی شدن جلوگیری میکنید هم در زمان
و انرژی خود صرفهجویی میکنید.کاووســی افزود :وقتی

در این میان یکی از چالشهای اساسی در حوزه «پزشکی
از راه دور» یــا همــان ( )Telemedicineاصالت کاال
و خدمــات ارائــه شــده بر بســتر وب و شــبکهها و
پیامرســان های آنالین مجازی اســت .در این زمینه با
گســترش ویروس کرونا و موج گســترده مشــکالت و
اختاللهای روانشناختی ،اســتقبال بسیاری از خدمات
مشــاوره و رواندرمانی آنالین در فضای مجازی کشور
مشاهده میشود که در کنار مزایا و فواید آن ،با اشکالها * روانشناسی زرد چیست؟
و معایبی نیز همراه است.چندی پیش فعاالن برنامکهای در روانشناســی زرد ،اغلب پیشنهاد راهحلهای سریع
روانشناسی کشــور در دیدار با رئیس مرکز ملی فضای برای مشکالت مهم و دشــوار ارائه میشود .این روشها

محمود مشــفق با اشاره به تحوالت جمعیتی در کشور افزود :نرخ رشد
جمعیت برابر با  ۰.۸درصد بوده و پیشبینی شده است؛ این نرخ رشد تا سال
 ۱۴۱۵به حدود  ۰.۳درصد کاهش یابد .دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت را
نیز میتوان دو عامل تداوم باروری زیر سطح جانشینی و انباشتگی تدریجی
جمعیت در سنین سالمندی برشمرد .وی توضیح داد :به طور کلی ساختار
ســنی جمعیت در حال تغییر و تحول است؛ به این معنا که حجم جمعیت
گروههای زیر  ۱۵سال رو به کاهش و در مقابل جمعیت میانسال و سالمند
کشور در حال افزایش است .اکنون تعداد زیادی از جمعیت ایران در سن کار
و فعالیت و نیروی ارزشمندی برای تحرک اقتصادی ،اشتغال و تولید دانش
بنیان محسوب میشوند .مشــفق ادامه داد :براساس سرشماریها و نتایج
گزارشهای مراکز آمار نیز  ۱۰درصد از جمعیت کشور ۶۰ ،سال به باال و
 ۶درصد  ۶۵ساله و بیشتر است؛ (براساس آخرین سرشماری سال )۱۳۹۵
پیشبینیها حاکی است که تا سال  ۱۴۳۰جمعیت  ۶۵سال به باال در جامعه
ایران به حدود  ۲۳درصد از جمعیت کل کشور رسیده و این یعنی یک سوم
جمعیت ایران تا سال  ۱۴۳۰سالمند خواهد بود .این استاد جمعیتشناسی
با بیان اینکه براســاس معیار درصد جمعیت  ۶۵ساله و بیشتر ،نزدیک به

اذان صبح ۰۴:۱۶:۴۱
طلوع آفتاب ۰۵:۵۰:۳۴
اذان ظهر ۱۲:۴۹:۲۰

غروب آفتاب ۱۹:۳۴:۰۷
اذان مغرب ۱۹:۵۳:۰۲

غروب آفتاب  ۱۹:۵۷:۰۳غروب آفتاب ۱۹:۴۸:۲۶
اذان مغرب  ۲۰:۱۶:۰۴اذان مغرب ۲۰:۰۷:۴۶

شرایط بغرنج میشود و چیزی تا عصبانیت فاصله ندارید ،خشم احساســی کام ً
ال ذاتی و طبیعی و برای حفاظت از
شوخی کردن میتواند بهترین راه برای
منافع حیاتیســت ،اما زیادهروی در
آن میتواند مضر باشد.وی
کم کردن تنش باشد ،شرایط
تأکید کرد :باید یاد
موجــود را طوری
بگیریم خشم
بازسازی کنید
را کنترل
که برایتان
کرده
و

خنــدهدار
باشد و به سختی
میشود عصبانی ماند.
این روانشــناس تأکید کرد:

اجازه
ند هیــم
خشــم ما را
کنترلکند.

معضل روانشناسی زرد و قالبی در فضای مجازی

بهطور معمول از ســوی پژوهشها و جامعه علمی تأیید
نمیشوند؛ اما افراد عادی را به سرعتبه سمت خود جلب
میکنند و کســانی که به دنبال حال خوب هســتند ،برای
رسیدن به این هدف ،از روانشناسی زرد استقبال میکنند؛
بــه ویژه در اوضاع کنونی اقتصادی کشــور که انبوهی از
مشکالت اقتصادی ،اجتماعی ،خانوادگی و بین شخصی در
زندگی فردی و جمعی اقشار مختلف مردم مشاهده میشود.
با اینکه علم روانشناسی تالش میکند از طریق روشهای
علمی ،رفتار و فرایندهای ذهنی انســانها را مطالعه کند
و این دانش معتبر ،برای مردم جذاب اســت چون کمک
میکند آنها جواب پرسشهای ذهنیشان را پیدا کنند ،اما
روانشناسی زرد ،تالش میکند شما را خیلی زود به جواب
برساند ،به شــما راهکار بدهد و بگوید رمز زندگی موفق
را میشناسد .نویســندههای کتابهای زرد روانشناسی،
برخالف نویســندگان کتابهای علمــی ،به طور معمول
روانشناس نیستند ،منبع علمی ندارند و شواهد تجربی از
آنها حمایت نمیکند.شبهروانشناسی یا روانشناسی زرد،
به مباحثی اطالق میشود که هیچ پایه علمی ندارند و گاه
آمیخته با خرافات ،دروغ ،فریب و حتی آسیبرسان هستند
و در بیشــتر موارد از سوی کسانی ارائه میشود که هیچ
تخصص آکادمیک در حوزه روانشناســی و روانپزشکی
نداشــته و بیشــتر از آنکه دانشــور باشــند ،سخنورانی
حرفهای هستند.این کتابها بیشــتر اوقات ،محتواهای
فریبندهای دارند و با ترویج تفکر اشــتباهی مانند کســب
موفقیت از راه نشستن و فکر کردن(!) ،تالش میکنند مخاطب
را مجاب کنند که میتوانند فقط با تفکر مثبت به موفقیت،
ثروت ،شادی و … برسند! این در حالی است که بسیاری
از این کلمات ،مبهم هســتند و تعریف روشنی هم از آنها
ارائه نمیشود .اگر دقت کنید ،متوجه میشوید که در چنین
کتابهایی ،پدیدههای بیربط به شکلی حیرتآور به هم
ربط داده میشوند.از منظری دیگر عبارت شبهروانشناسی
یا روانشناسی زرد ،به طور عمده به مباحثی اطالق میشود

چهارشنبه  4خرداد 1401
 23شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3889
طالعبینی
فروردین :

امــروز اتفاقات زیادی در اطــراف تان در جریان
است ،به همین دلیل بسیار هیجان زده هستید .به نظر
می رسد که احساس سرزندگی می کنید و همه چیز
همان طور که دل تان می خواهد پیش می رود .از این که می بینید
می توانید همه ی کارها را به بهترین شکل به انجام برسانید متعجب
شده اید .اما حواس تان باشد که حتی در اوج شلوغی هم باید کمی
استراحت کنید و از زیبایی های اطراف تان لذت ببرید .بدانید که
لبخند شما از همه چیز ارزشمندتر است ،پس به جای این که از این
هیاهو دچار اضطراب شوید بهتر است از آن لذت ببرید
اردیبهشت :

سلبریتیها ؛ بیاثرتر از گازهای نجیب

مجازی ،بر ساماندهی و قانونگذاری برای شناسایی شبه
روانشناسان فعال در پیامرســانهایی همچون تلگرام و
اینستاگرام که فاقد صالحیت و مدرک معتبر رسمی هستند،
تاکید کردند.در این دیدار «ســید ابوالحسن فیروزآبادی»
دبیر شــورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با
«محمد حاتمی» رئیس سازمان نظام روانشناسی و مدیران
برنامکها ( )applicationو بسترهای ()platform
حوزه روانشناسی در فضای مجازی به گفتوگو نشستند
و معضل حضور شــبهروانشناسان و روانشناسی زرد را
به بحث گذاشتند.جدا از محتوای آن جلسه و تصمیمهایی
که گاه ممکن است در هزارتوی اداری ،مدت های زیادی
منتظر اجرا بمانند ،در بخش نخســت این نوشــتار پدیده
روانشناسان قالبی و روانشناسی زرد را با تاکید بر فضای
مجازی و شبکه های اجتماعی آنالین بررسی میکنیم.

ســرویس اجتماعی  //استاد جمعیتشناســی دانشگاه عالمه
طباطبایی با بیان اینکه یک سوم از جمعیت ایران تا سال  ۱۴۳۰در
سنین ســالمندی قرار میگیرد ،گفت :اکنون باید از فرصت پنجره
جمعیتی استفاده شود.

اذان صبح ۰۴:۱۱:۵۵
طلوع آفتاب ۰۵:۴۳:۱۶
اذان ظهر ۱۲:۳۸:۳۲

اذان صبح ۰۴:۳۲:۲۱
طلوع آفتاب ۰۶:۰۴:۲۰
اذان ظهر ۱۳:۰۰:۳۲

را بر تصمیمات خود بیتاثیر دانستهاند ،اما بسیاری از آنها با نفس تبلیغ
بررسی تاثیر رفتار سیاسی بازیگران بر تصمیمات مهم مردم
کاالهای تجاری توسط هنرمندان ،مشکلی ندارند .به گونهای که ۲۴.۹درصد
افراد شرکتکننده در این نظرسنجی اعالم کردند با تبلیغ کاال توسط هنرمندان
مخالف نیستند .در مقابل ۳۷.۶درصد آنها مخالف این امر بودند .سایر آمار
نیز به کسانی اختصاص دارد که نظر قاطعی در رابطه با این موضوع نداشتند.
محتوای این پیمایش که به آگاهی از ذائقه ســینمایی ایرانیان اختصاص دارد * ،تکیه بر نظر شخصی به جای تلقین
مخالفت برخی مردم با تبلیغ محصوالت تجاری توسط هنرمندان شاید به
موارد
در
هنرمندان
تبلیغات
تاثیر
مقصود از هنرمندان در پرســش مذکور ،بیش از هر هنرمندی ،بازیگران سینما در بخش دیگری از این نظرسنجی ،میزان
این دلیل باشد که آنها جایگاه هنرمند را باالتر از یک مبلغ کاال میدانند.
و تلویزیون است.
برای
است.
ه
شد
بررسی
کنندگان
ت
عموما تجاری بر تصمیمات غیرسیاسی شرک
* سلبریتیهای بیتاثیر
* میزان اهمیت مواضع سیاسی هنرمندان
رسیدن به هدف مذکور ،این پرسش با شرکتکنندگان در میان گذاشته شد تا به بررسی نتایج پیمایش ذائقه سینمایی ایرانیان در مورد تاثیر نظرات و آرای
حدود ۶۵.۴درصد شرکتکنندگان در پیمایش ذائقه سینمایی ایرانیان ،معتقدند آن پاسخ دهند« :تا به حال برایتان پیش آمده به دلیل اینکه هنرمندی کاالیی هنرمندان بر افکار و تصمیمات مردم ،شاید ما را به نظر کسانی که معتقدند
مواضع سیاســی هنرمندان برایشان اهمیتی ندارد .به این ترتیب میتوان نتیجه را تبلیغ کردهاســت ،آن را خریدهباشید؟» در پاسخ به این پرسش ۹۰.۴درصد در ایران پدیدهای به نام سلبریتی ،به معنی واقعی کلمه ،وجود ندارد و این
گرفت تبلیغات انتخاباتی هنرمندان و جهتگیریهای سیاسی آنان ،حداقل بر این شرکتکنندگان عنوان کردند هرگز چنین امری برایشان پیش نیامدهاست و تنها پدیده خودساخته و جعلی است ،نزدیکتر کند .هرچه باشد سلبریتیهای
نالمللی که در عرصههای مختلفی نظیر هنر ،ورزش ،سرگرمی و نظایر آن
دسته از افراد تاثیری نداشتهاست .در عین حال ۱۲.۷درصد افراد شرکتکننده در کمتر از  ۱۰درصد افراد شــرکتکننده تبلیغات هنرمندان در مورد یک کاال را بی 
نظرسنجی مذکور به این نکته اشاره کردهاند که موضع سیاسی هنرمندان تا حدی در خریدن آن موثر دانستند .در واقع بیشتر افراد شرکتکننده در پیمایش ذائقه حضور دارند ،حداقل در تصمیمات مهم مردم برای خرید کاالهای تجاری
برایشان اهمیت دارد؛ به این معنی که نظرات یا اعتقادات سیاسی بازیگران سینما سینمایی ایرانیان ،تصمیمات خود درباره خرید کاالهای مورد نیازشان را فارغ تاثیرگذارند .چه اگر اینگونه نبود ،برندهای شناخته شده ورزشی جهان که
و تلویزیون را مورد توجه قرار میدهند ،اما چشمبسته به آن استناد نمیکنند .حدود از تبلیغات هنرمندان میدانند .با این اوصاف به نظر میرسد نظرات غیرسیاسی تمام سود و زیان خود را به صورت لحظهای حساب میکنند ،برای تبلیغ
۶.۵درصد شرکتکنندگان نیز نظری در مورد این پرسش نداشتند و شاید بتوان هنرمندان نیز مانند مواضع سیاسی آنها بر تصمیمات مهم مردم یا حداقل افراد محصوالتشان ساالنه میلیونها دالر دستمزد به کسانی نظیر کریستیانو
آنها را هم در ردیف کسانی قرار داد که به اتخاذ یا درپیش نگرفتن مواضع سیاسی شرکتکننده در این نظرسنجی تاثیر چندانی ندارد .از این جنبه حتی تاثیر نظرات رونالدو پرداخت نمیکردند .با این حال ،هنگامی که بحث سیاست به میان
توسط بازیگران سینما و تلویزیون اهمیتی نمیدهند .در مجموع تنها ۱۵.۳درصد هنرمندان بر افکار عمومی کمرنگتر جلوه میکند .احتماال به این دلیل که در میآید ،مشــاهده میکنیم که حتی در آن سوی آبها نیز مواضع سیاسی
افراد شرکتکننده در این پیمایش اعتراف کردند موضع سیاسی هنرمندان برایشان این زمینه گزینههای بیشتر و متنوعتری برای انتخاب پیش روی مردم قرار دارد سلبریتیها تاثیر چندانی بر تصمیمات مهم و تعیینکننده مردم ندارد .به عنوان
اهمیت دارد و به آن توجه میکنند .با این اوصاف شــاید بتوان به نظر کسانی که و برای برگزیدن یکی از آنها نیاز چندانی به تبلیغات افراد سرشناس ندارند.
مثال در انتخابات ریاستجمهوری سال  ۲۰۱۶آمریکا هیالری کلینتون با
معتقدند تبلیغات و موضعگیری هنرمندان در رویدادهای سیاسی میتواند تاثیر * پرهیز از تقلید کورکورانه
وجود برخورداری از پشتیبانی اکثر هنرمندان و سلبریتیها ،از دیگر نامزد
قابل توجهی بر افکار عمومی بگذارد ،با دیده شک و تردید نگریست.
با آن که بیشتر شرکتکنندگان در این نظرسنجی تبلیغات تجاری هنرمندان این دوره یعنی دونالد ترامپ شکست خورد/.جام جم

جوالن افراد فاقد صالحیت در حوزه تخصصی درمانی پزشکی ؛

سرویس اجتماعی  //با گسترش دسترسی مردم به
اینترنت و حجم زیادی از خدمات و تبلیغات در این
بخش ،ارزش راهبردی این فضا و دسترســی به آن
هر روز بیشتر احساس میشــود؛ از طرفی با ورود
خدمات بهداشــتی-درمانی اعم از مسائل پزشکی و
روانشناسی به دنیای شبکههای مجازی ،داده های
غیرعلمی و شبهعلمی روانه این فضا شده است.

کرمان
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که هیچ پایه علمی ندارند و گاه آمیخته با خرافات ،دروغ ،نگارنده افراد بسیاری را سراغ دارد که با مطالعه این کتابها
فریب و حتی آسیب رسان هستند و در بیشتر موارد از سوی به مشکالت شدید روانشناختی مبتال شدهاند!
کسانی ارائه میشود که هیچ تخصص آکادمیک در حوزه * روانشناسی زرد در فضای مجازی
روانشناسی و روانپزشکی نداشته و بیشتر از آنکه دانشور اما در فضای مجازی ،اوضاع آشــفتهتر از دنیای کتاب
باشند ،سخنورانی حرفهای هستند.
و نشر اســت .اگر در یک اثر مکتوب ،نویسندهای (عمدتا
* «راز» و «جذب؛» نمونهای آشنا از روانشناسی خارجی) اثری را مینویسد و مترجمان ما به ترجمه و نشر
آثار آن ها می پردازند ،ممکن است عده اندکی از افراد کتاب
قالبی
شــاید یکی از نمونههای برجســته از مصداق شــبه خوان به آن اثر بیارزش و غیرعلمی دسترسی داشته باشند
روانشناسی را در یکی دو دهه اخیر ،بتوان محتوای کتاب و عمر و ســرمایه خود را تلف کنند؛ اما در فضای مجازی
«راز» اثر «رواندا برن» دانســت که پر از مطالب بیپایه ،که روانشناسان قالبی بسیاری حضور دارند ،با اخذ مبالغ
غیرعلمــی ،مبتنی بر خرافات و حرافــی و در مواردی به گزاف به ارائه راهکارهایی میپردازند که نه تنها مفید نیست،
شــدت زیانرسان اســت .این کتاب که به لطف تبلیغات بلکه مضر و آسیب رسان بوده و ممکن است فرد را تا پایان
فراوان در کشــورمان نیز به فروش بسیار رسید و از سوی عمر از هرچه روانشناسی و مشاوره و روانپزشکی بیزار
چند انتشــارات با ترجمه مختلف ،منتشر شد ،چنان تب کند.در فضای مجازی که اوضاع آشفتهتر از دنیای کتاب و
رســیدن به «همه آرزوها» را باال برده بود که نقل مجالس نشــر است ،روانشناسان قالبی با اخذ مبالغ گزاف به ارائه
بسیاری از خانوادهها و جمعهای دوستانه شده بود.با وجود راهکارهایی می پردازند که نه تنها مفید نیست ،بلکه مضر
استقبال فراوان از این کتاب بیمحتوا ،بیشتر خوانندگان بعد و آســیب رسان بوده و ممکن است فرد را تا پایان عمر از
از مطالعه آن و به کاربردن روشهای «جادوییاش» ،پی به هرچه روانشناسی و مشاوره و روانپزشکی بیزار کند.نتیجه
بیمایگی مطالب آن برده و عطایش را به لقایش بخشیدند .آنکه ،مشــکالت فردی و بین فردی مردم ماندگار شده و
در مورد این کتاب خاص ،مطالعه اثر ارزشمند آقای «پوریا با ریشهدواندن در همه سطوح زندگی شخصی و اجتماعی
زرینفر» با عنوان «نقد کتاب راز» به همه عالقهمندان به آنها ،معضالت پیچیدهای را میآفریند؛ معضالتی در حوزه
مباحث اصیل روانشناسی کاربردی توصیه میشود .این کار ،شــغل ،ازدواج ،روابط دوســتانه ،روابط اجتماعی،
نقدنامه چنان موشــکافانه و جامع ،کتاب راز را به بررسی اختاللهای روانشناختی و . ...
نشسته که هر خوانندهای متحیر می شود چگونه میلیونها از مشاهده آنچه در فضای مجازی و به ویژه در اینستاگرام
نسخه از آن در ایران و جهان به فروش رفته و «راز» فریب و تلگرام می گذرد ،متوجه حضور حیرت آور کسانی هستیم
مردم در مطالعه آن چه بوده است.از این دست کتابهای که با عناوین فریبنده و قالبی روانشناس ،روانپژوه ،مربی،
شبهروانشناسی در بازار نشر فراوان است و متاسفانه در ِمنتور ( )mentorمربی رشد فردی ،مشاور رشد فردی،
غفلت مسئوالن ناظر ،هر روز بر شمار و عناوین آنها اضافه مربی ســرمایهگذاری و  ...فعال هستند و گاه گردش مالی
می شود؛ کتاب هایی چون «بیندیشید و ثروتمند شوید» ،بزرگی را در ماه رقم میزنند.در نوشــتار بعدی ،به معرفی
«چهار اثر از فلورانس اسکاول شین» و «بنویس تا اتفاق کامل این افراد ،شاخصههای اصلی فریبندگی و معیارهای
بیافتد» ،تنها بخشــی از عناوین کتاب های زرد هســتند .تشخیص روانشناسان اصیل از قالبی خواهیم پرداخت.

به مراتب وخیمتر خواهد شد.به گزارش ایرنا ،یک جامع ه با حداقل ۷۰
یک سوم جمعیت ایران تا  ۱۴۳۰سالمند میشود؛
درصد از جمعیت در بازه ســنی  ۱۵تا  ۶۴ســال (سنین کار و فعالیت)
اصطالحا در فرصت پنجره جمعیت تعریف میشود .به عبارت دیگر پنجره
جمعیت فرصتی برای اصالح ساختارهای جمعیتی ،رشد و پیشرفت علمی
اســت که در صــورت عدم
و اقتصادی
یک چهارم از جمعیت ایران در ســنین باالی  ۶۵سال قرار خواهد گرفت ،از فرصت پنجره جمعیتی در کشور افزود :از طریق ایجاد فرصتهای شغلی
اســتفاده میتواند
افزود :از منظر میزان باروری نیز اکنون میزان باروری کل کشور زیر سطح مناسب و آموزشهای کیفی برای اشتغالزایی سریع میتوان از این فرصت
خود به یک
جانشینی است و با وجود تغییر جهت سیاستهای جمعیتی تغییر چشمگیری استفاده کرد.مقام معظم رهبری شعار سال  ۱۴۰۱را تولید ،دانش بنیان
تهد ید
در نرخ زاد و ولد مشــاهده نمیشود .مشفق با اشاره به تداوم روند باروری و اشتغال نامگذاری فرمودند و تنها راه استفاده از فرصت پنجره
بدل
در ایران تاکید کرد :ادامه این وضعیت از یک طرف سبب افزایش جمعیت جمعیتی عملی کردن همین شــعار است مقام معظم رهبری
ســالمند و از طرف دیگر موجب کاهش ورودیهای جمعیتی در سن کار شعار سال  ۱۴۰۱را تولید ،دانش بنیان و اشتغال نامگذاری
شده و این مساله عدم تعادل در ساختار جمعیتی کشور را به دنبال خواهد فرمودند و تنها راه استفاده از پنجره جمعیتی عملی کردن
داشت .وی تصریح کرد :شرایط اقتصادی کشور نیز فرصت استفاده از پنجره همین شعار است بنابراین مسئوالن باید اهمیت این شعار
جمعیتــی را کاهش داده و ظرفیتهای اقتصادی موثر برای بهرهبرداری از را در عمل درک کنند.وی تاکید کرد :بهبود بنیانهای تولید
این فرصت را محدود کرده اســت؛ همچنین شرایط حیات و بقای خانواده ملی نه تنها مشکالت اقتصادی کشور را حل میکند که
از نظر تامین نیازهای زیســتی با مشکل روبرو است.این تحلیلگر مسائل مساله بیکاری را نیز برطرف و موجبات استفاده از مهمترین
جمعیت با اشاره به  ۲راهکار اظهارداشت :با توجه به ضرورتهای زیستی ظرفیت کشــور یعنی نیروی کار واقع در پنجره جمعیتی را
و کارکردی خانواده ،زیر ساخت اقتصادی این نهاد مهم اجتماعی باید مهیا نیز فراهم خواهد کرد .اســتاد جمعیتشناسی دانشگاه عالمه
شود؛ عدم توجه به نیازهای اساســی و زیرساختی و پرداختن به مسائل طباطبایی افزود :باید از این فرصت برای حمایت از خانواده بهره
شود.
آرمانی مشکلآفرین خواهد شد همچنین دشواریهای اقتصادی بر پایداری گرفتــه و در صورت غفلت از این دو رویکرد ،فرصت پنجره جمعیتی
ساختار خانواده هم تاثیر گذاشته است .مشفق با تاکید بر ضرورت استفاده از بین خواهد رفت و بیشــک وضعیت جمعیتی ایران در ســالهای آتی

اشتغالزایی تنها راه استفاده از پنجره جمعیتی

امروز ممکن اســت عصبانی شــوید ،زیرا متوجه
خواهید شد که قبل از شــروع یک کار جدید باید
اول همه ی کارهای نیمه تمام گذشته را به سرانجام
برســانید .این درحالی است که دیگران همه به شما تکیه کرده اند
و انتظــار دارند که تعهدات تان را نادیده نگیرید .یک نفس عمیق
بکشید و آستین ها را باال بزنید .فقط کافی است تا زمانی که انجام
کارهای نیمه تمام به پایان نرســیده است به کسی وعده ی جدید
ندهید .کمی تمرکز و پشتکار کلید حل مشکالت شماست.
خرداد :

در صورتی می توانید به تحقق آرزوهای تان دست
پیدا کنید که این دو نکته را فراموش نکنید .۱ :حتی
اگر احساس می کنید که آرزوهای تان دست یافتنی
هستند ،باید بدانید که تحقق آن ها به همین سادگی ها امکان پذیر
نیســت .۲ .بعضی چیزها بهتر است اص ً
ال اتفاق نیفتند ،زیرا وقتی
تحقق یافتند احساس خوشایندی به شما دست نخواهد داد .بدانید
که همیشه انتخاب های مختلفی پیش روی شماست و این خودتان
هستید که تصمیم می گیرید کدام یک را دنبال کنید .اما قبل از این
که مسیر مشخصی را انتخاب کنید باید همه ی جوانب را بررسی
کنید .
تیر :

امــروز انــرژی هــای عجیــب و غریبــی را در
اطراف تان حس می کنید ،اما نمی توانید دلیل شان را
پیدا کنید .به نظر می رسد این انرژی ها خبری را از آینده
برای تان آورده اند ،اما متأسفانه قابل فهم نیستند .برای این که معنی
این پیام هــا را درک کنید خودتان را به زحمت نیندازید .فقط به
آن ها گوش کنید و ذهن تان را زیاد درگیر نکنید .همین که فع ً
ال از
وجود این پیام ها آگاه باشید کافی است .
مرداد :

از نظر روابط اجتماعی به نظر می رســد که هفته ی
پرمشــغله ای را پیش رو داریــد و گفت و گوهای
هیجان انگیزی انتظارتان را می کشــند .اگرچه این
خبر خوشایندی برای شماست ،اما باید بیش از پیش به روابطی که
دارید دقت کنید .حواس تان باشد که هیچ چیزی را با صورت ظاهر
نپذیرید ،به ویژه اگر موضوع عشقی باشد .سعی کنید از این روابط و
گفت و گوها استفاده کنید تا مسیر درست زندگی را تشخیص دهید.
شهریور :

به نظر می رســد که برای تجسم زندگی دلخواه تان
به فکر و خیال پناه برده اید .ممکن است با این کار
خودتان را به سادگی گول بزنید ،اما مطمئن باشید که
دیگران باورتان نخواهند کرد .سعی کنید به واقعیت های زندگی تان
توجه کنید و اولویت هایی را که دارید براساس اهداف تان تنظیم
کنید .حتی اگر الزم شد بهتر است به خاطر سالمتی خودتان هم که
شده بعضی از رفتارهای تان را تغییر دهید .شک نکنید که به این
ترتیب شادتر خواهید زیست .
مهر :

به نظر می رســد که ابرهای مه آلــود کنار رفته اند
و اکنون می توانید قابلیت های پنهان و نامشــخص
آینده ی خود را ببینید .با این که هنوز مشــکالت
بســیاری پیش پای تان قرار دارند ،ممکن است فکر کنید که همه
چیز خــوب و مثبت پیش می رود .اهداف بلنــد مدت تان را از
نظر دور نکنید و تا می توانید برای رســیدن به آن ها تالش کنید.
افکارتان مســیر موفقیت را به شما نشان می دهند ،اما باید برای
حرکت در مسیر برنامه ریزی کنید.
آبان :

همه چیز کمی آشفته به نظر می رسد ،اما باید صبوری
به خرج دهید .ممکن است یک ندای درونی به شما
بگوید که درحال از دست دادن فرصت مهمی هستید.
اما بدانید که موفقیت یا شکست به خودتان بستگی دارد .میانه ی
مســیر را بگیرید و سعی کنید از همین لحظه ای که در آن هستید
نهایت اســتفاده را ببرید .البته فراموش نکنید که در کنار همه ی
این ها باید به وظایف تان هم عمل کنید.
آذر :

به نظر می رسد که تالش می کنید تا آینده ی خود را
طوری رقم بزنید که با اهداف بلند مدت تان در تضاد
نباشد .اما ممکن اســت هنوز این آمادگی را نداشته
باشید که به دیگران بگویید واقع ًا چه چیزی در زندگی برای تان مهم
است .همیشه وقتی با کسی حرف می زنید سعی می کنید تا امنیت
احساسی خود را حفظ کنید .امروز هم همین رویه را ادامه دهید ،فقط
کمی دقت تان را بیشتر کنید تا تصمیمات هوشمندانه تری اتخاذ کنید.
دی :

تا همین چند وقت پیش همه چیز خیلی خوب پیش
می رفت ،اما امروز به نظر می رسد که کارها به هم
گره خورده اند .حواس تان باشــد که منفی نگری
مشــکلی را حل نخواهد کرد ،اما اگر کمــی واقع نگری خود را
افزایش دهید همه چیز بهتر خواهد شد .برای این که درک بهتری
از موقعیت داشته باشــید باید از دیگران هم نظرخواهی کنید .از
مشــورت های خوب بهره بگیرید تا بتوانید انتخاب های بهتری
داشته باشید .
بهمن :

به نظر می رســد کــه دیگران منظورتان را اشــتباه
فهمیده اند و اکنون بســیار ناراحت هســتید .هرچه
بیشتر سعی می کنید وضعیت را درست کنید ،بیشتر به
خرابی ها دامن می زنید .بدانید که کلید حل این مشــکل در دنیای
خارج نیست ،شاید بهتر باشد که رویکرد خودتان را تغییر دهید .وقتی
رویه ی خود را تغییر دهید همه چیز خود به خود عوض خواهد شد .
اسفند :

آدمی نیستید که وقتی کتابی در دست می گیرد دزدکی
آخرین صفحه را بخواند ،همیشه ترجیح می دهید به
ترتیب صفحات پیش بروید و خودتان پایان ماجرا را
حدس بزنید .اما اآلن همه چیز فرق می کند ،باید تصمیم بگیرید که
مــی خواهید کدام صفحه ی زندگی را ورق بزنید و دیگر غصه ی
چیزهای از دست رفته را نخورید .اگر اتفاقات غیرقابل پیش بینی
در زندگی تان رخ داد نگران نشــوید ،زیرا اکنون نمی توانند مانع
مسیری شوند که در پیش گرفته اید.
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زکی پور استاد دانشــگاه و روانشناس سالمت و جمعی
از پرســنل و خانواده پرســنل مدیریت درمــان تامین
اجتماعی استان هرمزگان جشن هفته ملی جمعیت برگزار
شد.سرپرســت مدیریت درمان تامین اجتماعی اســتان
هرمزگان در این مراســم گفت :رهبر معظم انقالب درباره
جوانی و افزایش جمعیت طی ســالهای اخیر تاکیدات
زیادی داشتهاند .دکتر غالمعباس مومنی افزود :طبق فرموده
رهبر معظم انقالب اگر جمعیت کشــور پیر شود فرصت

جبران آن از بین خواهد رفــت و تا زمانی که ما فرصت
داریم باید از این زمان اســتفاده کرده و نسبت به جوانی
جمعیت اقدامات الزم را انجام دهیم .مومنی خاطرنشــان
کرد :با توجه به سیاستهای در پیش گرفته شده در کشور،
اکنون زنگ خطر پیری جمعیت به صدا در آمده اســت و
باید خانوادهها تالش کنند نسبت به فرزندآوری و جوانی کشورهای اروپایی متوجه شدند که جمعیت آنها رو به پیری خوبی تربیت کنند ابتدا باید خود و رفتار بین خود را اصالح
جمعیت اقدامات الزم را انجام دهند .وی اظهارداشت :در میگذارد با سیاستهایی جمعیت خود را افزایش داده و به نمایند تا بتوانند رفتار مناسبی با فرزند خود داشته باشند
زندگی مشکالت وجود دارد اما باید ما به خداوند اعتماد سمت جوانی جمعیت پیش رفتند و کشور ما نیز باید هرچه و او را به خوبی پرورش دهند .این روانشــناس سالمت
داشــته باشــیم تا خداوند به ما کمک نماید که بتوانیم بر
مشکالت فائق بیاییم.
مومنی عنوان کرد :در جهان کنترل جمعیت در بســیاری
از کشورها به اجرا درآمد که یکی از این کشورها نیز ایران
اســامی بود ،اما اکنون زنگ خطر پیری در کشور به صدا
درآمده است به همین دلیل جوان ها باید به فکر ازدواج و
فرزندآوری باشند تا بتوانند نسل آینده نیز کشور را به پیش
ببرند.وی بیان کرد :در کتابهای یهود آمده است که فقر،
نداشتن ،بیپولی ،سرما و گرما نباید علتی برای جلوگیری از
افزایش جمعیت باشد و تنها جایی که قانون کنترل جمعیت
در آن اجرا نشد اسرائیل بود.
مومنی اظهارداشــت :تمام قوانین جهانی کنترل جمعیت
برای کشورهای جهان سوم اســت و کشورهای اروپایی
این موارد را برای این کشــورها تبلیغ و هزینه میکنند اما
واقعیت این است که در این کشورها کنترل جمعیت صورت
نمیگیرد و خانوادهها پرجمعیت هستند .سرپرست مدیریت
درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان عنوان کرد :زمانی که
سریعتر به این سمت حرکت نماید.
وی با تاکید بر اینکه جوانان باید فرزندآوری داشته باشند
گفت :برخی جوانــان از ترس هزینهها و تربیت فرزند از
بچهدار شدن هراس دارند اما این ذهنیت اشتباه است و باید
به سمت فرزندآوری و جوانی جمعیت پیش برویم و در این
مسیر به خدا توکل و اعتماد کنیم چرا که با ورود فرزند به
زندگی ما ،خیر و برکت نیز وارد زندگی ما خواهد شد و من
این موضوع را لمس کردهام.در ادامه دکتر معصومه زکی پور
استاد دانشگاه و روانشناس سالمت گفت :کیفیت جمعیت
اهمیت بیشتری نسبت به کمیت جمعیت دارد .دکتر زکی پور
افزود :خداوند فرزند را مانند دانهای به والدین میدهد تا آن
را پرورش داده و بزرگ نمایند و اگر والدین این فرزند را به
خوبی پرورش دهند مانند باغبانی از باغبانان بهشت هستند.
وی افزود :بسیاری از والدین تالش میکنند که فرزندان
خــود را آنگونه که خــود میخواهند تربیــت کنند اما
متوجه میشــوند که فرزندان ،برعکس آن چیزی که آنها
میخواستند پرورش مییابند.
زکی پور عنــوان کرد :والدین برای اینکه بتوانم فرزندان

اظهارداشــت :آنچه در قلب ما نسبت به فرزندمان وجود
دارد مهم نیســت بلکه نحوه رفتار ما نسبت به فرزندان ما
نشان دهنده عالقه ما به اوست.وی ادامه داد :اگر رفتارها و
برخوردهای ما نسبت به فرزندان خوب باشد و تحت هر
شرایطی به آنها عشق بورزیم ،فرزندان ما به خوبی تربیت
میشــوند و عزت نفس خوبی خواهند داشت و زمانی از
عزت نفس فرزندان ما پایین می آید که پدر و مادر برخورد
مناسبی با فرزند خود نداشته باشند که این پایین بودن عزت
نفس در بزرگسالی خود را نشان می دهد .وی خاطرنشان
کرد :والدین باید تالش کند که انگیــزه از درون فرزندان
شــکل بگیرد تا در مسیر شکوفا شدن و موفقیت فرزندان
خود را نشان دهد.
وی اظهارداشت :والدین برای فرزندپروری مطالعه داشته
باشند و به اقتضای سن ،مسئولیتهایی را به بچهها محول
کنند تا انجام بدهند که این امر میتواند در بزرگسالی به آنها
کمک کند چرا که اگر از کودکی به آنها مســئولیت واگذار
نشود نباید انتظار داشته باشیم که در بزرگسالی مسئولیت
پذیر بوده و در این زمینه موفق شوند.

به همت ایزوایکو اولین شناور پشتیبان صیادی کشور شروع به کار کرد
مریم منصف /دریا
maryammonsef000 @ gmail.com

مدیر عامل ایزوایکو  :صنعت دریایی استان متحول می شود و شکوفایی ایجاد شده را تثبیت می نماییم

گفت :این پروژه از طراحی پایه شــروع شــده خود در مواردی همچون تامین مالی و یا تکمیل
اســت و یکی از طرح هایی است که در داخل زنجیره تولید و داخلی سازی جهت مرتفع نمودن
کشــور طراحی ،اجرا و آزمایش شده است و آنها برنامه ریزی نموده ایم.
گواهی نامه های دریایــی را به طور کامل اخذ
تحول در صنعت کشتیسازی با جدیت
نموده اســت و آماده دریانوردی اســت که از دنبال میشود
اسکله جدا بشــود و به ناوگان صید و صیادی اســتاندار هرمزگان در آیین تحویل شــناور
بپیوندد.وی افزود :تونل های انجماد موجود در تخصصــی پشــتیبان صیادی(پــارس صدف)
این شــناور می تواند بالغ بر هزار تن صید را در با اشــاره به اینکه صنعت کشــتی ســازی در
دمای منفــی  30درجه منجمد نماید.مدیرعامل هرمزگان حمایت خواهد شــد ،گفت :تحول در
ایزوایکو عنوان کرد :در این شناور فضای زیست صنعت کشتیســازی با جدیت دنبال میشود.
مناسب برای  24نفر از خدمه زحمتکش دریایی مهدی دوستی در این آیین ،صنعت کشتی سازی
که خســته از صید بر می گردنــد وجود دارد و
همچنین بخش بیمارستانی به شناور اضافه شده
اســت که البته در آینده برای طراحی این شناور
برنامه هایی جهت بهینه ســازی داریم که طول
ایــن شــناور اولین شــناور
کشــتی را  10متر اضافه می کنیم .ضربی گفت:
در حال حاضر  3مورد ســفارش جهت ساخت
پشتیبان صیادی کشور است
این نوع شناور داریم و امیدوار هستیم در تعامل
و طراحی و ساخت آن به طور
بین بخــش خصوصی و بخش دولتــی با این
کامل توســط ایزوایکو انجام
زیرســاخت هایی که ایجاد شده تعریف چنین
شــده اســت که حــدود 40
پروژه هایی بتواند در اشــتغال و گردش مالی و
هچنیــن ایجاد چرخه تولید در صنعت اســتان
درصد راندمان صید کشور
موثر باشــد .وی ادامه داد :با توجه به اینکه در
را افزایش می دهد
حال مذاکره با کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
برای همکاری در پروژه های بزرگی هســتیم و
همچنین وارد قراردادهایی با شرکت ملی نفتکش را یکی از صنایع مهم در استان هرمزگان برشمرد
می شویم؛ پیش بینی می کنیم که صنعت دریایی و گفت :کشتی ســازی با اقتصاد دریا در استان
استان متحول بشود و شــکوفایی ایجاد شده را هرمزگان شناخته شده و از دیرباز همین بوده و
گروه گزارش //کشتی پشتیبان صیادی پارس 3خرداد ،ســالروز آزاد سازی خرمشهرافتتاح بــه گزارش خبرنگار دریا ،این شــناور اولین و ســاخت آن به طور کامل توســط ایزوایکو تثبیت می نماییم .مدیرعامل ایزو ایکو در پایان توسعه ایران در محوریت دریا است .وی افزود:
شناور پشتیبانی صیادی کشور است و طراحی انجام شده اســت که حدود  40درصد راندمان خاطرنشان کرد :ضمن شناســایی ضعف های ما در این اســتان حضور داریم تا قدمهای الزم
صدف با حضور استاندار هرمزگان همزمان با شد.
صیــد کشــور را افزایش می دهــد و همچنین
شــاهد کاهش مدت زمان رفت و آمد و کاهش
هزینــه های آن بــرای صیــادان خواهیم بود.
مسئولیت این شناور ،پشــتیبانی از شناورهای
صیادی است .با توجه به اینکه مدت فصل صید
کوتاه اســت برای باال بردن بهره برداری از این
موقعیت این شــناور با حرکت به ســوی آبهای
آزاد و اقیانــوس هــا بــه شــناورهای صید ،
خدمــات و ســوخت،آذوقه و آب شــیرین
می دهد و گروه را تعویــض می کند .همچنین
هرگونه کار خدماتی که نیاز باشــد مانند قطعه
تعمیراتــی را بــه شــناورهای در حال صید
می رســاند که بتوانند در صیــدگاه مانده و کار
صیــد خود را دنبــال کنند  .در مقابــل آبزیان
صید شــده آنها را دریافت و در سرد خانه های
پیشــرفته و تونل انجماد ســریع خود نگهداری
می کند و ســپس به ســاحل منتقل می کنند.
سلمان ضربی مدیرعامل ایزو ایکو در این مراسم

,,

برای رونق واقعی ایــن صنایع را برداریم ،رونق
تولید و فعالیت مستمر صنعت کشتیسازی یکی از
اصلی ترین نقشهای ما در استان است.استاندار
هرمزگان با اشــاره به عقــب ماندگی صنعت
کشتیسازی هرمزگان گفت :متاسفانه در سالهای
گذشته کشتی سازی رونق خوبی را نداشته و در
رقابت با ســایر کشورها مانند کره جنوبی عقب
افتاده بود اما امروز شاهد شکوفایی این صنعت
مهم هستیم.وی حمایت از صنعت کشتی سازی
را یک اولویت مهم در دولت ســیزدهم برشمرد
و تصریح کرد :کشتی سازی در هرجای دنیا نیاز
به حمایت دارد و ما از این مجموعه با تمام توان
حمایت خواهیم کرد.دوســتی با اشاره به اینکه
خوشههای صنعتی مختلفی در استان وجود دارد
که یکی از آن هم کشــتی سازی است گفت :بر
این باور هستیم که باید مدیریت صحیح در صنعت
کشتی سازی حاکم شود.وی هرمزگان را یکی از
ل و ظرفیت باال توصیف کرد
استانهای با پتانسی 
که میتوانــد در عرصههای مختلف از جمله در
صنعت فوالد توان خود را بــه نمایش بگذارد.
استاندار هرمزگان با تشــریح ظرفیت فوالدی
اســتان گفت :در مســئله صنعت فوالد در حال
حاضر هرمزگان رتبه ســوم کشور را در اختیار
دارد اما تمام تالش ما این است تا این صنعت در
کمتر از پنج سال آینده به رتبه یک کشور برسد.
وی ادامه داد :برای کمک به این صنعت و صنعت
کشتی سازی قول خواهیم داد موانع برداشته و در
جهت پیشــرفت آن گامهای مهمی را برداریم و
برداشــتن این گام مهم در جهت توسعه کشور و
استان هرمزگان در گروه وحدت و همدلی است.

