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معاون سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خواستار شد

تقویت زیرساخت های بهداشتی و درمانی
از محل مسئولیت های اجتماعی صنایع
بنگاه های اقتصادی مستقر در استان رسالت مهمی در راستای تقویت زیرساخت های بهداشتی و درمانی استان
از محل مسئولیت های اجتماعی دارند و باید در این مسیر اقدامات بیشتری صورت گیرد

گروه خبر  //سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت :با توجه به نقش گیرد .وی با بیان اینکه دریافت مناسب و به موقع خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز درمانی دولتی و خصوصی
این استان در اقتصاد ملی ،ضرورت دارد که زیرساخت های بهداشتی و درمانی آن بیشتر تقویت شود .مهمترین مطالبه مردم اســتان اســت ،افزود :کاهش هزینه های درمانی در بخــش دولتی و خصوصی یکی از
احسان کامرانی در نشست بررسی آخرین وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز دولتی و خصوصی دغدغه های مردم استان است که نیازمند توجه و پیگیری است و همه آحاد جامعه باید نسبت به مسائل مربوط به
هرمزگان اظهار داشــت :بنگاه های اقتصادی مستقر در استان رسالت مهمی در راستای تقویت زیرساخت های حوزه سالمت احساس مسئولیت کنند و وظایف خود را در قبال آن انجام دهند.
ادامه در همین صفحه
بهداشــتی و درمانی استان از محل مسئولیت های اجتماعی دارند و باید در این مسیر اقدامات بیشتری صورت

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی
هرمزگان عنوان کرد

پرداخت  ۲۲۰میلیارد تسهیالت
به سهامداران عضو صندوق
رئیس دانشگاه هرمزگان عنوان کرد
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معاون سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خواستار شد

تقویت زیرساخت های بهداشتی
و درمانی از محل مسئولیت های اجتماعی صنایع
ادامه از تیتر یک //
سرپرســت معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی
اســتانداری هرمــزگان ،خاطرنشــان کرد :با
پیگیری های صورت گرفته از سوی استاندار،
تکمیل و بهره برداری از بیمارستان های جدید
در حال احداث استان در دستور کار قرار گرفته
که این خود می تواند نقش بســزایی در ارتقاء
شــاخص های درمانی هرمــزگان و در نهایت
توسعه و پیشرفت استان گردد .کامرانی با تاکید
بر استفاده از کمکهای فنی و اعتباری به منظور
حل مشکالت حوزه بهداشت و درمان هرمزگان،
گفت :مجموعه پزشکی و درمانی در هرمزگان

مجموعه خوبی است و تمامی افراد با تجربه و
با حسن نیت برای حل مشکالت جامعه تالش
میکنند.این مقام مســئول یکی از مسائل جدی
و مهم حوزه بهداشــت و ســامت را برقراری
عدالت در ســامت عنوان و بر توجه متوازن به
مناطق مختلف در زمینه توزیع امکانات بهداشتی
و درمانی تاکید کرد.به گــزارش ایرنا ،کامرانی
با اشــاره به اهمیت مسایل بهداشتی و نقش آن
در سالمت و رشد و پویایی جامعه ،گفت :همه
دستگاههای اجرایی در زمینه کمک به سالمت
مردم ،مجموعه بهداشت و درمان را یاری کنند تا
با پیشگیری بتوانند سالمت جامعه را ارتقا دهند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان عنوان کرد

پرداخت  ۲۲۰میلیارد تسهیالت به سهامداران عضو صندوق

گروه گزارش //مدیرعامل صندوق حمایت از توســعه
منابع طبیعی اســتان هرمزگان ،گفــت ۱۷۷ :فقره
تســهيالت به ارزش  ۲۲۰میلیارد ریال به سهامداران
عضو با ســود چهار درصد در بخشهای آبخیزداری،
مرتع ،صنایع تبدیلی ،جنگلکاری ،تولید نهال ،دامی و
زراعت چوپ پرداخت شده است.

حجت دهقانی در گفتوگو باخبرنگار روزنامه دریا ،اظهار
کرد :صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان در ۲۷
آبان  ۱۳۹۶با عضویت  ۱۸ســهامدار با سرمایه اولیه یک
میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
افزایش  ۱۰برابری سرمایه صندوق

وی در ادامه افزود :این صندوق توانسته از ابتدای تاسیس
تا کنون با رشد  ۱۰برابری طی سه مرحله سرمایه خود را از
یک میلیارد به  ۱۱میلیارد تومان برســاند و در حال حاضر
تعداد ۶۳سهامدار را تحت پوشــش خود دارد .مدیرعامل
صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان ،بیان
کرد :از این میزان سرمایه صندوق  ۴۹درصد متعلق به شرکت
مادر تخصصی(دولت) و  ۵۱درصد دیگر متعلق به سهامداران
بخش خصوصی است.
اعطای  ۱۷۷فقره تسهيالت به ارزش  ۲۲میلیارد
تومان

دهقانی در بخش دیگری از ســخنان خود به تســهیالت

ضالحســنه اعطای این صندوق طی ســالهای  ۹۶تا
قر 
 1۴۰۱به جامعــه هدف خود پرداخت و ابــراز کرد :مبلغ
 ۲۲میلیارد تومان در قالب  ۱۷۷فقره با ســود چهار درصد
و اخذ ضمانتهای آســان (چک و ســفته) به سهامداران
صندوق پرداخت شــده اســت .وی ادامه داد :از  ۱۷۷فقره
ضالحسنه
تسهيالت ارائه شده ،تعداد  ۱۳۸فقره تسهيالت قر 
چهار درصد و  ۳۹فقره تســهيالت ضروری  ۱۸درصد در
بخشهای آبخیزداری ،مرتع ،صنایع تبدیلی ،جنگلکاری،
تولید نهال ،دامی و زراعت چوپ پرداخت شــده اســت.
مدیرعامل صندوق منابع طبیعی استان هرمزگان ،خاطر نشان
کرد ۵۸ :فقره تســهیالت به ارزش  ۷۶میلیارد  ۲۵۱میلیون
ریال به شــرکتهای عضو صندوق جهت انجام پروژههای
دولتی در بخشهای آبخیزداری و منابع طبیعی جهت تامین
نقدینگی پرداخت شده و این صندوق به نوعی حامی دولت
است .دهقانی به تشریح مهمترین خدمات و فعالیتهای اثر
بخش این صندوق اشاره کرد و گفت :ایجاد اطمینان و باور
در زمینه تامین به موقع نیازهای ضروری مالی ،ارائه وثیقهها
و تضمینهــای مالی از طریق ضمانتهــای زنجیره ای به
بهره برداران و رفع دغدغه آنها در مورد ،پرداخت ســریع و
ضالحسنه به بهره برداران منابع
آسان تسهيالت به صورت قر 
طبیعی و ایجاد هماهنگــی و همدلی بین اعضا بهره برداران
عضو تشکلها بخشی از این خدمات است.

توانمنــد ســازی جوامع محلی و اشــتغالزایی
مهمترین هدف صندوق است

وی توانمندسازی تشکلهای منابع طبیعی از طریق ارتقای
تــوان اقتصادی بهره برداران و بکارگیری شــیوههای احیا و
توسعه منابع طبیعی و اعمال مدیریت پایدار عرصهها ،تامین
مالی به منظور خرید نهاده دامی مورد نیاز با قیمت مناســب
به دلیل خرید نقدی احتراز از نســیه خریدن ،ظریفت سازی
در بخش غیر دولتی به منظور پذیرش مسئولیت تصدی گری
و ســرمایه گذاری مالی و اعتباری بخش دیگر خدمات این
صندوق برشمرد.مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع
طبیعی استان هرمزگان مهمترین هدف از تشکیل این صندوق
را توانمند سازی جوامع محلی و اشتغالزایی افراد عنوان کرد.
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بندرعباس به عنوان قطب اقتصاد کشور و پایتخت تجارت ایران لقب
گرفته است و در خود ابرپاالیشگاه های نفت و گاز ،فوالد ،کارخانجات
آلومینیــوم ،روی و ، ...بنادر ،گمرکات ،بنگاه های اقتصادی کوچک و
بزرگ ،فوالد کاوه و ....را در خود جای داده اســت و غرب بندرعباس
به عنوان شهری صنعتی تبدیل شده است که جایگاهی استراتژیک برای
کشور دارد و بیشترین درآمد برای ایران دارد و بیشترین حجم واردات
و صادرات کشور از استان هرمزگان صورت می گیرد که برهیچکس
پوشــیده نیســت .اما بندرعباس با این جایگاه اقتصادی ،سیاسی و
استراتژیک در کشور و حتی منطقه و جهان ،خود بافت فرسوده و حاشیه
ای دارد که دو ســوم شهر بندرعباس را به لحاظ وسعت و جمعیت در
خود جای داده اســت و حتی بافت جدید هم از زیرساخت های الزم
بطور کامل برخوردار نیست و دارای نواقص زیادی است که مسئولیت
رفع نواقص بین دستگاه های مختلف پاسکاری می شود .اما از آن طرف
محالتی بسیار قدیمی و محالتی که بعداز انقالب در بندرعباس شکل
گرفته و با افزایش مهاجرت از روستاها ،این محالت افزایش یافته اند
وزیرســاخت های الزم نیز در آنها ایجاد نشده است و در حال حاضر
فاقد زیرساخت ها و امکانات آموزشی ،رفاهی ،فرهنگی ،ورزشی و...
مورد نیاز هســتند .از طرفی دیگر کوچه هــای تنگ وتاریک و قرار
گرفتن برخی خانه ها بر روی کوه ها وبرخی در زیرکوه ها و ...باعث
ناایمن بودن این خانه ها و کوچه ها و ...شــده اســت و در سال های
اخیر نه تنها بازگشایی معابر بخوبی صورت نگرفته است که حتی برای
صدور ســند امالک و بازسازی امالک فرسوده با استفاده از تسهیالت
نوسازی عزم جدی وجود نداشته است و در حال حاضر این محالت به
بحران جدی تبدیل شده است و وقوع فاجعه انسانی بر اثرزلزله وبارندگی
شدید وفروریختن امالک و ...دور از انتظار نیست که نیاز است از یک
طرف دولت وشهرداری و شورای شهر برای صدور سند امالک و تشویق
ساکنان به نوســازی امالک با تسهیالت نوسازی اقدام کنند واز طرفی
دیگر شــورای شهر و مسئوالن دولتی و استاندار وفرماندار از ظرفيت
صنایع برای رفع چالش ها و معضالت و آسیب های اجتماعی محالت
و رونق در این مناطق از طریق بازگشــایی معابــر و راه اندازی مراکز
فرهنگی ،آموزشــی ،فرهنگی ،ورزشی و ....اقدام نمایند .پیشنهاد می
شــود از یک طرف به گونه ای برنامه ریزی شود تا مدیران صنایع از
محالت آسیب پذیر و حاشیه ای وبافت های فرسوده بازدیدهای میدانی
داشته باشند و درخواست های مردمی را شنوا باشند و وضعیت محالت
را از نزدیک ببینند واز طرفی دیگر شــورای شهر مدیران صنایع را به
صحن شــورا دعوت نموده و از آنها بخواهد در راســتای ایفای نقش
مســئولیت های اجتماعی شان در توســعه و عمران وآبادانی محالت
مشارکت نموده و با نظر صنایع ،احداث مراکز آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی،
مشارکت در بازگشایی معابر در هر محله به یکی از صنایع سپرده شده
و آن خیابان یا مراکزی که این صنایع در احداث آن نقش داشته اند را به
نام همان صنعت نامگذاری نموده تا مردم اثرات مثبت وجود صنایع را
در محالت شان لمس کنند و نگویند فقط آلودگی ،دود ،ترافیک ،گرانی
مســکن و ....بدلیل وجود و فعالیت صنایع نصیب مردم می شود وحتی
سهمی از اشتغال و رفاه را در این صنایع ندارند.
علی زارعی

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در تشریح بازدید جمعی از اعضای کمیسیون انرژی از خرامه و زرقان عنوان کرد

مشکل کشاورزان در بازپرداخت تسهیالت به دلیل خشکسالیهای پیاپی

گروه خبر  //نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس
با اشاره به بازدید میدانی جمعی از نمایندگان از
خرامــه و زرقان گفت :با وجود اینکه مردم این
منطقــه از حقابه رودخانه کر موجود در منطقه
برخوردارند اما به دلیل خشکسالیهای پیاپی
کشاورزان با مشــکالت بازپراخت تسهیالت
بانکی روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد مرادی در تشریح
بازدید جمعی از اعضای کمیسیون انرژی از طرحهای
آب و برق شهرستانهای خرامه و زرقان گفت :مردم
این حوزه با مشــکل کمبــود آب روبرو بودند و از
سوی دیگر گالیه داشتند که با وجود اینکه پتروشیمی
مرودشــت محصوالت خود را از این جادهها منتقل

کرده و صادر میکند اما در مسئولیتهای اجتماعی
همراهی نمیکند ،باید فکر اساسی برای این موضوع
شود.
نماینــده مردم بندرعباس ،قشــم ،ابوموســی،
حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسالمی افزود:
خط انتقال  92کیلومتری آب از سدهای این منطقه
پیشبینی شــده که اجرای آن به یک هزار میلیارد
تومان اعتبار نیاز دارد اما این اعتبار برای تخصیص با
مشکل روبرو است.
وی اضافه کرد :یکی دیگر از مشکالت مردم مربوط
به حقابه رودخانه کُر موجود در منطقه است ،با وجود
اینکه مردم حقابه دارند اما به دلیل خشکسالیهای باید به این حوزه کمک کند چرا که کشاورزی در این در حــوزه بازپرداخت تســهیالت و پرداخت بیمه
پیاپی نتوانستند از این رودخانه استفاده کنند .دولت منطقه در حال نابودی است و کشاورزان با مشکالتی کشاورزی روبرو هستند.

ایمن سازی نقاط حادثهخیز در معابر بندرعباس
گروه خبر  //رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر
شــهرداری بندرعباس از شناسایی و رفع  ۳۳نقطه حادثهخیز در
معابر سطح شهر در دو ماه گذشته خبر داد.

عمار زاهدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پس از بررسی و شناسایی
نقاط پر خطر در معابر سطح شهر ،ایمنسازی این نقاط در دستور کار قرار
گرفت اظهار داشــت :در پی بررسیهای انجام شده از ابتدای سال تاکنون
بخشی از معابر سطح شهر به وسیله نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی

و عالئم خورشیدی ،تجهیزات ترافیکی ،چراغ چشمکزن ،آشکارسازی
سرعتگیر آسفالتی و رنگآمیزی خطوط عابر پیاده ایمنسازی شد.وی با
بیان اینکه این ایمنسازی در نقاط مختلف سطح شهر پراکنده است ،افزود:
قســمتهایی از بلوار راهآهن ،بلوار ساحلی ،بلوار امام حسین(ع) و بلوار
جمهوری ایمنسازی شد.زاهدی با اشاره به رنگآمیزی یک هزار و 351
متر مربع از معابر گفت :رنگآمیزی شطرنجی ایستگاههای تاکسی ،خطوط
عابرپیاده و سرعتگیرهای آسفالتی از دیگر فعالیتهای سازمان مدیریت

حمل و نقل شهرداری در دو ماه گذشته بوده است.رئیس سازمان مدیریت
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس با اشاره به جمع آوری اقالم
ترافیکی فرسوده در معابر سطح شهر ،اذعان داشت :از ابتدای سال تاکنون
 278مورد چشم گربهای پالستیکی ،جداکننده پالستیکی و نیوجرسی بتنی
جمعآوری شــد.وی ادامه داد :همچنین نصب ،تعمیر و راهاندازی دستگاه
فرماندهی  34تقاطع چراغدار نیز صورت پذیرفت که به صورت مستمر ادامه
دارد.به گزارش تســنیم  ،زاهدی به تداوم بررسیهای میدانی کارشناسان
در جهت کاهش بار ترافیکی و رفع خطرهای احتمالی معابر اشاره کرد و
یادآور شد :عالوه بر نظارت کارشناسان و به منظور افزایش رضایتمندی
شهروندان ،نقطه نظرات و پیامهای شهروندی که از طریق سامانه پیامکی
 3000761761دریافت می شود نیز مورد توجه قرار میگیرد.

رئیس دانشگاه هرمزگان عنوان کرد

ضرورت همکاری دانشگاه
بهعنوان مرجعیت علمی با بنگاههای اقتصادی

گروه خبر  //رئیس دانشگاه هرمزگان گفت :همکاری
دانشــگاه بهعنوان مرجعیت علمــی و بنگاههای
اقتصادی یکی از مهمترین عوامل افزایش بهرهوری
بنگاههای اقتصادی در عصر جدید است.

محمد صادقی در دیدار مدیران صنایع از دانشگاه هرمزگان
ضمن تشکر از همکاریها و حمایتهای قاسمی رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان هرمزگان به دانشگاه
هرمزگان بیان داشــت :دانشــگاه هرمزگان بهعنوان یک
دانشگاه مأموریت گرا و دانشگاهی که در مسیر دستیابی
به قطب اقتصاد دریــا پایه گام برمــیدارد در این دوره
مدیریت برای افزایش سرمایه اجتماعی جامعه میزبان و

صنایع اســتان با آنها هم هدف شده است تا باهم افزایی
و مشارکت به اهداف باالیی که برای خود ترسیم کردهایم
برسیم.وی افزود :در عصر کنونی که ریشههای موفقیت هر
بنگاه اقتصادی در دانشگاهها یافت میشود و مقام معظم
رهبری با نگاه عمیق خویش بهحق امسال را سال تولید
دانش بیان نام نهادند ،افزایش بهرهوری جز از مسیر دانشگاه
نمیگذرد و برای ارتقای مرجعیت علمی دانشگاهها راهی
جز به اشتراک گذاشتن منابع و سرمایههای بنگاهها با آنها
وجود ندارد.صادقی عنوان کرد :باید پیوندهای دانشگاه و
اقتصاد بازتعریف شوند و فعالین اقتصادی دریابند که تحقیق
و توسعه را باید از دانشگاه برای رسیدن به توسعه خویش

مطالبه کنند.وی ابراز داشــت :دانشگاه هرمزگان یکی از
سرآمدترین دانشگاهها در دیپلماسی علمی است و کارهای
مطالعاتی و تحقیقاتی بسیار بیبدیلی با همکاری کشورهای
پیشرو مانند چین ،ژاپن در دانشگاه هرمزگان در حال انجام
اســت.صادقی با اشاره به قابلیتهای بینظیر آزمایشگاه
مرکزی دانشگاه هرمزگان در حوزههای نفت و گاز ،مواد
معدنی و فلزی ،غذایی و ســایر حوزهها بیان داشت :این
آزمایشــگاه میتواند در بخشهای مختلف مرجع برای
سازمانها و حتی مراجع گمرکی و قضایی باشد.
* هیچ جا تحقیق و توسعه ارزانتر و مطمئنتر از
دانشگاه اتفاق نخواهد افتاد

وی افزود :در تمام کشــورهای پیشرفته دنیا بنگاههای
اقتصادی آزمایشــگاههای تحقیقاتی مشترک با دانشگاه
راهانــدازی نمودهاند و بر این بــاور دارند که ارزانترین و
مطمئنترین مرکز تحقیق و توســعه را تنها در دانشگاهها

میتوان یافت .دانشگاه با دارا بودن متخصصین و تجهیزات
پیشرفته نیاز صنایع را از سرمایهگذاری در این امور مرتفع
نمــوده و با تکیهبر دانش مســائل صنایع همکار خود را
برطرف میکند.رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
هرمزگان گفت :بانام گذاری امســال از طرف مقام معظم
رهبری با عنوان ســال تولید دانش بیان نقشه راه و مسیر
پیشرفت برای ما مشخص و مسئولیت سنگینی به جهت
تحقق این مهم بر دوش ما گذاشتهشده است.خلیل قاسمی
افزود :صنایع استان مشتاق به تعامل بیشتر با دانشکاه هستید
و این نشســت ها هم در حوزه صنایع بزرگ و کوچک
موثــر بوده و این حرکت مدیریت جدید دانشــگاه بدون
شک باعث توسعه و بالندگی صنایع استان خواهد شد.به
گزارش مهر ،در ادامه مراسم شرکتکنندگان ضمن بازدید
از توانمندیهای آزمایشگاه مرکزی با بخشهای مختلف
یکی از پیشرفتهترین  ،تحقیق و توسعه صنعت و آزمایشها
صنایع بزرگ و کوچک همکاری کند.

سردار قاآنی :یکی از هنرهای فتح خرمشهر ،تولد حزب ا ...قهرمان بود

مراسم یادواره شهدای دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) با سخنرانی فرمانده
نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در دانشگاه افسری امام حسین(ع) برگزار شد.
سردار اسماعیل قاآنی در این مراسم با اشاره به اقتدار حزبا ...لبنان خاطر نشان کرد :امروز
رژیم صهیونیستی جرئت شلیک حتی یک تیر را به یکی از نوجوانان و جوانان حزبا ...ندارد.
سال گذشته یکی از بچههای حزبا ...در سوریه به علت تعرض رژیم جنایتکار صهیونیستی
به شــهادت رســید ،حزبا ...لبنان اعالم کرد که مقابله به مثل میکند .وی افزود :از روزی
که حزبا ...قهرمان اعالم کرد ،شــما در سرتاســر جبهه صهیونیستی حتی یک نفر با لباس
افسری مشاهده نمیکردید و همه فراری بودند .این عظمت مکتب امام(ره) است ،ارزش آزادی
خرمشــهری که خدا آزادش میکند به این اســت که چنین انسانهایی در مکتب آن تربیت
میشوند .فرمانده نیروی قدس سپاه در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد :شهدا راه ساالر
شهیدان یعنی پاسداری از اسالم و انقالب را با عمل خود به خوبی طی کردند .البته جلسات
گرامی داشت یاد شهدا ممکن است به خاطر برخی شهدا برگزار شده باشد ،اما هر جلسهای
که به نام شهدا برگزار میشود متعلق به همه شهداست .مجالس گرامی داشت شهدا ،جلسه عزا
نیست بلکه جلسه عزت ،افتخار و سربلندی است .وی با اشاره به این که یکی از هنرهای فتح
خرمشهر ،تولد حزبا ...قهرمان بود ،خاطرنشان کرد :یکی دیگر از هنرهای سوم خرداد ،به
وجود آمدن چهارم خرداد و فرار صهیونیستها از جنوب لبنان بود که متاسفانه در تقویمهای
ما کمتر به آن اشاره شده است .سردار قاآنی با اشاره به مبارزه حزبا ...لبنان با صهیونیستها
و فرار آنها از لبنان در ســال  ۲۰۰۰میالدی اظهار کرد :در ســال  ۲۰۰۰و پس از جنایتی
که صهیونیســتها در سال  ۱۹۸۲مرتکب شدند ،سربازان اسرائیلی وارد ارتفاعات سرکوب
در جنوب لبنان شــدند ،تربیتشدگان مکتب امام(ره) با همین فرهنگ فتح خرمشهر و دارا
بودن ابتداییترین تجهیزات توانســتند رژیم صهیونیستی با پیشرفتهترین سالحها را در روز
چهارم خرداد سال  ۲۰۰۰میالدی از جنوب لبنان فراری بدهند و نه این که عقبنشینی کند.
وی ادامه داد :وقتی صهیونیستها از جنوب لبنان فرار کردند غذای ظهرشان روی چراغهای
خوراکپزی باقی مانده بود و بیسیمهای آنان نیز روشن بود .بچههای مقاومت و حزبا ...لبنان
به این شکل طبق تفکر امام(ره) و با فرهنگ سوم خرداد توانستند صهیونیستها را شکست
بدهند .به گزارش فارس ،فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان این که مناسبت دیگری با عنوان
دوم خرداد نیز وجود دارد ،اظهار کرد :سوم و چهارم خرداد ارتباط مستقیم به مقاومت دارد و
دوم خرداد نیز به مقاومت ارتباط مستقیم دارد .وی خاطرنشان کرد :این که این روزها در کنار
یکدیگر قرار میگیرند تفضل الهی است تا فکر کنیم اگر بر مدار مکتب امام(ره) حرکت کردیم،
آن گاه ادامه سوم خرداد چهارم خرداد است و اگر به هر دلیلی عقبگرد کردیم ،میشویم دوم
خردادی .وی ادامه داد :ما با برخی اشخاص جنگ و دعوا نداریم ،بصیرت جزو برجستگی
باالی نیروهای سپاه و فرزندان میدان مقاومت است .سخنان بسیاری درباره دوم خرداد وجود
دارد اما اگر آنها را جمع کنیم ،عصاره این است که پیروان این تفکر یا اهل مقاومت نبودند یا
بریدههای صحنه انقالب و مقاومت بودند .هیچ کدام از آنها مرد میدان مقاومت و استمرار آن
نبودند .انقالب اسالمی مرد میدان مقاومت میخواهد و اگر این همه پیروزی در صحنههای
مختلف حاصل شده به این علت است که انقالب اسالمی یکبار دیگر برای همه مسلمانان و
اهل دنیا گرد را از روی آیات مبارکه مقاومت در قرآن و این سبک زندگی مقاومت ارزشمند،
پاک کرد .در عین حال این بخش از سخنان سردار قاآنی درباره دوم خرداد بازتاب گسترده ای
در فضای مجازی داشت و واکنش هایی را از سوی برخی کاربران برانگیخت .
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی زمان ورود اولین خودروهای
وارداتی به کشور را اعالم کرد .حجتاالسالم والمسلمین سید محمدرضا میرتا جالدینی نائب
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره راهکار دولت و مجلس برای کنترل قیمت
بازار مســکن  ،خودرو و ارتباط مردمیســازی یارانهها با این حوزهها گفت :این مسائل
ارتباطی به بازار خودرو و مســکن نخواهد داشت ،اما احتمال دارد تورم روانی و انتظاری
ایجاد کند.وی ادامه داد :هر اقدامی در موضوع اقتصاد آثاری دارد .ادامه روند گذشته  ۲۵الی
 ۲۸درصد تورم ایجاد میکرد اما حذف ارز ترجیحی و اصالح هدفمندسازی یارانه زیر ۱۰
درصد ایجاد تورم خواهد کرد.میرتا جالدینی تاکید کرد :در عبور از گذرگاه ارز جهانگیری،
دولت باید بر روی اقدامات دیگر نیز متمرکز شود که واردات خودرو یکی از این اقدامات
اســت که احتما ًال اولین خودروهای وارداتی در تابستان وارد کشور شود که سبب میشود
کیفیت و قیمت خودروها کنترل شوند .

هرمزگان؛ میزبان ششمین جشنواره
صحیفه سجادیه دانشگاهیان کشور

گروه خبر  //دبیر کشوری ششمین جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان
کشور گفت :ششمین جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان کشور به میزبانی
استان هرمزگان برگزار میشود .حجتاالسالموالمسلمین سید عباس تقوی،
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان هرمزگان و
دبیر کشوری جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان کشور اظهار کرد :ششمین
جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان کشــور به میزبانی هرمزگان برگزار
میشود.وی عنوان کرد :اساس ًا خود صحیفه سجادیه دارای یک عظمت خاصی
است ،انصاف ًا اقیانوس بیکرانی است ،این قرآن ساعی و زبور آل محمد و شفای
همه دردهای مادی و معنوی و تأمینکننده ســعادت دنیا و آخرت ماست که
متأسفانه مهجور اســت.دبیر ششمین جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان
کشور تصریح کرد :این جشــنواره درصدد معرفی صحیفه سجادیه است که
امسال برای آن یک مأموریت ویژه نیز دیده شده است و آن هم عبارت است
از «مستندسازی و گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی» که بخشهای
مختلفی دارد که از بخش امید و  ۸بخش انتهایی آن تشکیل شده است.تقوی
عنوان کرد :همچنین به منظور مستندسازی اقدامات انجام شده یک جلد کتاب
با عنوان صحیفه زندگی تألیف خواهد شد و نیز جمعآوری بخشی از تولیدات
شامل نشریات و عکس نوشتهها نیز از جمله اقدامات جشنواره صحیفه سجادیه
است که در سایت جشنواره به نشانی  sahife.nahad.irقابل دسترسی
است .همچنین برگزاری مسابقات کتابخوانی ،مسابقات حوزه نشریات و بیش
از  ۳۵۰عکس نوشته و  ۸۰بروشور تولید شده مختلف از دیگر بخشها و آثار
جشنواره است.وی با بیان اینکه از اساتید ،کارکنان ،دانشجویان و خانوادههای
آنها دعوت میشود آثار فاخر خود را تهیه و به دبیرخانه دانشگاههای مرکز
استان خود ارسال کنند ،تصریح کرد :با توجه به شیوهنامه اجرایی جشنواره،
دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هر استان به عنوان دبیرخانه
این جشنواره فعال هستند که در کنار آن نیز شماره تماس دبیرخانه کشوری
 ۰۷۶-۳۳۳۳۶۰۰۷در هرمزگان نیز بهمنظور ارتباط با دبیرخانه کشــوری
جشــنواره در نظر گرفته شده است.به گزارش ایکنا ؛ دبیر ششمین جشنواره
صحیفه سجادیه دانشگاهیان کشور یادآور شد :این جشنواره در طی یک سال
جاری برگزار میشود و مراسم اختتامیه آن در اسفندماه امسال مصادف با میالد
امام زی نالعابدین(ع) برگزار خواهد شد.

برقراری پرواز بندرعباس  -مسقط

گروه خبر  //در دیدار اســتاندار هرمزگان با دستیار وزیر امور خارجه
برقراری پرواز بندرعباس به مقصد مسقط پایتخت عمان نهایی شد این هفته
این پرواز انجام میشود .مهدی دوستی استاندار هرمزگان با عبداهلل سهرابی
دستیار وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد .در این جلسه در خصوص
مباحث مختلف در راستای توسعه استانی و منطقهای هرمزگان و همچنین
برنام ه ریزی برای انجام و برقراری خطوط پروازی بحث و تبادل نظر شد.
عبداهلل سهرابی در این جلسه اظهار داشت :برقراری خطوط پروازی از مبدا
بندرعباس به مقاصد مختلف از جمله همســایگان جنوبی خلیج فارس و
دریای عمان گامی در جهت توسعه روابط و گسترش ارتباطات با همسایگان
است .وی گفت :با توجه به سطح روابط با کشور عمان و سفر اخیر ریاست
محترم جمهوری به این کشور و افزایش سطح تعامالت با این کشور اسالمی
دوست و همسایه و با پیگیری انجام شده خط پروازی از مبدا بندرعباس به
پایتخت عمان(مسقط) و مسیر بلعکس به زودی راهاندازی میشود .وی افزود:
این خط پروازی از روز سه شنبه راهاندازی خواهد شد و هر هفته در مسیر یاد
شده پرواز خواهیم داشت .به گزارش فارس  ،دستیار وزیر امور خارجه گفت:
از دیگر اقدامات انجام شده نیز در راستای توسعه روابط و افزایش استفاده از
ظرفیت جام جهانی برای استان هرمزگان میتوان به برقراری پرواز از مبدا
بندرعباس به پایتخت قطر(دوحه) اشاره کرد که گام مهمی است و این پرواز
نیز هر هفته روزهای چهارشنبه انجام میشود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

پشت پرده سیاست

اولین خودروهای وارداتی چه زمانی وارد کشور میشوند

خبر

قانون رتبه بندی معلمان از شهریور  ۱۴۰۰اجرایی میشود

رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :با پایان زمان قانونی دولت برای ابالغ
آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان از شــهریور  ۱۴۰۰اجرایی میشود.
رحمت اله نوروزی در نشســت علنی مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی
گزارش کمیســیون برنامه و بودجه در مورد آخرین وضعیت پرداخت مبلغ یک
میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا
و نحوه توزیع منابع اختصاص یافته با اســتناد به اصول  ۳و  ۲۹قانون اساســی
اخطار داد و گفت :با وجود اینکه مجلس موضوع را تصویب و مقام معظم رهبری
بر اجرای آن تاکید کرد منابع مذکور با تاخیر تخصیص یافت به نحوی که روزی
 ۷۰۰نفر از کرونا کشته شدند ،بنده تقاضای تحقیق و تفحص دارم چرا که با توجه
به زیرساخت های بهداشتی استان گلستان و همچنین دومین یا سومین استانی که
بیشترین کشته را داشت تخصیص اعتبار به گلستان بسیار کم بود و این موضوع
در گزارش کمیســیون دیده نشد.محمدباقر قالیباف در پاسخ به این اخطار قانون
اساسی ،گفت :گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد زیرساخت های بهداشت
و درمان بود که از کمیســیون و حاجی بابایی رئیــس آن می خواهیم موضوع
استان گلستان را پیگیری و رسیدگی کنند.رئیس مجلس بیان داشت :در رابطه با
رتبه بندی باید گفت که بحث قول نیست بلکه بحث قانون است ،موضوع تصویب،
تائید و ابالغ شده است و هنوز زمان دولت برای تصویب آئین نامه به پایان نرسیده
است و حتما در زمان مقرر آئین نامه ابالغ خواهد شد ،معلمان بدانند با ابالغ آئین
نامه از  ۶ماهه دوم  ۱۴۰۰مبالغ قانونی قابل پرداخت خواهد بود.
مخبر :توسعه مناسبات با مسکو از سیاست های راهبردی تهران است

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اراده جدی جمهوری اســامی ایران برای
توسعه همه جانبه روابط با روسیه ،گفت :توسعه مناسبات با مسکو در همه ابعاد،
جزو سیاست های راهبردی و جدی تهران است .محمد مخبر در دیدار «الکساندر
نواک» معاون نخســت وزیر روسیه و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های
اقتصادی دو کشور بر ضرورت تعیین هدف گذاری برای توسعه روابط فی مابین
تأکید کرد و از کمیسیون مشترک همکاری های ایران و روسیه خواست با جدیت
برای تحقق این هدفگذاری تالش کنند.وی ارتقاء سطح روابط میان ایران و روسیه
را نیازمند فراهم شدن بسترهای الزم برای گسترش همکاری های فیمابین دانست
و افزود :ظرفیت ها و زمینه های همکاری متعددی میان دو کشــور وجود دارد
که اگر بتوانیم این ظرفیت ها را فعال کنیم ،شاهد جهش و تحول جدی در روابط
دو کشور خواهیم بود.مخبر با اشاره به اینکه سطح روابط تجاری ایران و روسیه
در مقایســه با سطح روابط سیاسی دو کشور ناچیز است ،تصریح کرد :در ایران
اراده ای جدی برای توسعه روابط تجاری با روسیه وجود دارد و اگر مسکو نیز در
این زمینه مصمم باشد ،شاهد رشد و تحول جدی در مناسبات اقتصادی و تجاری
فیمابین خواهیم بود.معاون اول رییس جمهور حمل و نقل و ترانزیت را از جمله
زمینه های همکاری مشترک میان ایران و روسیه برشمرد و گفت :حمل و نقل از
مولفه های جدی در توسعه روابط است و ایران آمادگی دارد سطح همکاری های
خود را با روسیه در این زمینه ارتقاء دهد.مخبر همچنین با اشاره به همکاری های
دو کشور در زمینه های مختلف از جمله نفت و گاز خاطرنشان کرد :خوشبختانه
موانع پیش روی ســرمایه گذاری های مشــترک میان دو کشور برطرف شده
و مالقات اخیر روســای جمهوری دو کشور بســترهای الزم را برای توسعه
همکاری ها مهیا کرده اســت.وی مســائل بانکی را از موانع پیش روی توسعه
همکاری های دو کشــور برشــمرد و بر لزوم تالش در جهت رفع این موانع و
حتی المقدور استفاده از ارز ملی دو طرف در مبادالت تجاری تاکید کرد.
تازه های مطبوعات

جمهوری اســامی  -این روزنامه نوشت :چشــم در برابر چشم ،دست در برابر
دست .سرهنگ صیاد خدایی را زدند که دست ما بود ،باید با زدن یک ژنرالشان،
بازو بُرِشــان کنیم .صریح و روشن و پر صدا باید جدول باز کنیم و در برابر هر
ضربهای که زدند ،هر تروری که انجــام دادند ،اقدام متقابل را ثبت تاریخ کنیم.
حرف درمانی نه زخم دل ما را التیام میبخشد و نه آنان را به راه میآورد.

کیهان  -این روزنامه نوشــت :شبکه تلویزیونی الجزیره از عملیاتهای متعدد
و فاش نشــده ایران علیه صهیونیستها در گذشــته خبر داد و نوشت ،در این
عملیاتها بیش از  ۲۰فرمانده صهیونیست کشته شدهاند.
اعتماد  -عباس عبدی در این روزنامه نوشــت :آقای رئیسی به تازگی گفته که
قرار اســت در کشور تصمیمهای سختی بگیریم .گرچه روشن نیست که منظور
از تصمیمهای سخت چیست ولی اگر منظورشان توافق برجام باشد که در این
صورت نه تنها ســخت نیست که تصمیم خالف آن بسیار سخت است ،به ویژه
آن که تا حاال فکر میکردیم که رقم مســدود شده اموال ایران کمتر از نیمی از
رقم  ۱۲۰میلیارد دالری است که نماینده سازمان ملل در روزهای گذشته اعالم
کرده اســت و معلوم نیست که چرا این توافق به سرانجام نرسیده و این تصمیم
سختی است.
جوان  -این روزنامه در مطلبی با عنوان «هوای تهران را خود ما مردم داشــته
باشیم!» نوشــت :چاره کار هوای تهران آن است که تصمیم بگیریم دیگر دور
توآمد
باطل نزنیم .هشتاد و اندی درصد از جمعیت پایتخت هلند با دوچرخه رف 
میکنند .مــا نمیتوانیم؟ خیلی خب! آن چه را که میتوانیم ،انجام دهیم .منتظر
مسئوالن نباید نشست .کار بزرگ از مسئوالن و مردم نمیخواهیم ،هر کس آن
چه را که میتواند برای پاکیزگی هوای تهران انجام دهد ،بدون آن که به دیگران
نگاه کند و انتظار داشته باشد که دیگران اول آغاز کنند .ما باید اول شروع کنیم.
فرهیختگان  -این روزنامه با تیتر «هزینه مسکن در ایران  ۲برابر متوسط جهان»
نوشت :آمار نشان میدهد متوسط سهم هزینه مسکن در  ۵۲کشور دنیا  ۲۱درصد
هزینههای خانوار اســت ،این عدد در ایران به بیش از  ۴۰درصد و در تهران به
 ۵۰درصد میرسد .براساس آمارهای رسمی ،تعداد اجارهنشینان در ایران از 12
درصد در سال  65به  23درصد در سال  27 ،85درصد در سال 90و  38درصد
در سال  99رسیده است.
انعکاس

دیده بان ایران نوشت :آیت ا ...شبیری زنجانی از مراجع تقلید گفت :دین به عالم
نیاز دارد و مردم نیز دین خود را از عالمان زمان خود می گیرند نه از کتاب های
علمی .همان گونه که فرد بیمار عالج جسم خود را از طبیب طلب میکند و نه
از کتاب های قطور علم پزشکی .پس جامعه حوزوی ما باید به دنبال پرورش
عالمانی باشد که پاسخگوی نیازهای جامعه خود باشند .روحانی نباید به دنبال
حواشی یا فعالیت اقتصادی برود.
جماران نوشت :سیدحسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود نوشت« :فاجعه
ساختمان «متروپل» آبادان تلخ و تکان دهنده است .امیدوارم با تقویت نظارت بر
اجرای ضوابط قانونی در مدیریت شهری ،توجه به نظر کارشناسان و شفافیت در
تصمیمات؛ جلوی تکرار این قبیل حوادث گرفته شود .آبادان و مردمش سرمایه
عظیم ایران اند؛ حق آن ها از رفاه و آسایش بیش از این هاست».
خبرآنالین نوشــت :حســن روحانی رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم در
نشســت با تعدادی از اعضای کابینه خود گفت :حفظ و تقویت انســجام کشور
مهم ترین مســئله و اولویت امروز همگان است و ایجاد اختالف و چند دستگی
در کشــور فضای پر تنش سیاسی ایجاد و مردم را سرخورده و نگران و ناراحت
می کند .مردم انتظار اتحاد مسئوالن و فعاالن سیاسی برای رفع مشکالت و پرهیز
از اختالف و دوگانگی را دارند و پرهیز از اختالف و داشــتن انســجام بین مردم
امیــد ایجاد می کند .نیاز امروز کشــور گشــایش اقتصادی ،رفــع عزتمندانه
تحریــم ها و برخی تنگناهای اقتصادی و ایجاد ســرمایه گذاری های داخلی و
خارجی است.
رجانیوز مدعی شــد :برخی منابع از بازداشت سرپرست شرکت پارس خودرو
خبــر دادند .پیگیریهای صورت گرفته از ســوی رجانیوز حاکی اســت که
دســتگیری سرپرست این شرکت خودرویی ،ناظر به فعالیتهای وی در حوزه
مسئولیت قبلی اش در شــرکت فوالد نیریز بوده و ارتباطی با پارس خودرو
ندارد .وی  10روز پیش به سرپرستی پارس خودرو منصوب شده بود.

کمک  32میلیاردی پاالیشگاه نفت بندرعباس
به زندان های هرمزگان

گروه خبر  //رییس کل دادگستری
هرمزگان گفت :شــرکت پاالیش
نفت بندرعباس از محل اعتبارات
مســئولیت اجتماعی خود ۲۰۰
دســتگاه تجهیزات سرمایشی
بــه ارزش  ۳۲میلیــارد ریال به
زندان های هرمزگان اعطا کرد.

مجتبــی قهرمانــی شــامگاه
چهارشنبه در نشستی در همین رابطه
اظهار داشت :مســئولیت اجتماعی
شرکت ها ( )CSRمجموعه وظایف
و تعهداتی اســت که بر اساس قانون
بایــد در جهــت حفــظ ،مراقبت و
کمک به جامعه ای که در آن فعالیت
می کننــد ،انجام دهنــد و به همین
منظور مقرر شــد با همکاری شرکت
پاالیش نفــت بندرعباس و از محل
اعتبارات مســئولیت اجتماعی این
شــرکت ،بودجه مکفــی جهت تهیه
 ۲۰۰عدد کولر و تجهیزات سرمایشی
بــرای نصب در زندان های اســتان
هرمزگان اختصــاص یابد.وی بیان
داشت :دادگستری هرمزگان با استناد
به بند  ۲اصل  ۱۵۶قانون اساســی
و مــواد  ۲۹۰ ،۲۲و  ۲۹۳قانــون
آییــن دادرســی کیفــری بــه
منظور نظارت و احیای مســئولیت
اجتماعی شرکت های بزرگ پیشگام
می باشد .قهرمانی یادآور شد :دستگاه
قضایی اســتان هرمزگان هر ساله از
طریق مکاتبات گسترده و مستمر با
شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصادی
و نظــارت و پیگیــری نســبت به
مطالبهگری برای ایفــای نقش آنها
در جهــت عمل به مســئولیت های
اجتماعیشان اقدام می کند که در این
خصوص می توان به اقدامات بسیار
خوبی که در حــوزه مقابله با کرونا،
فقــر زدایی ،آموزش و اشــتغالزایی

صورت گرفته ،اشــاره کــرد.وی،
اتخاذ تمهیــدات الزم جهت تأمین
بودجه برای رفع نیازهای بهداشتی،
درمانی ،آموزشــی ،فرهنگی و رفع
معضالت زیســت محیطــی ،مبارزه
بــا اعتیاد ،فقر و بیــکاری ،کمک به
خانــواده زندانیــان نیازمند ،کمک
به کــودکان کار و کارگران فصلی و
سایر مســائل مرتبط با این حوزه از
محل اعتبارات مســئولیت اجتماعی
شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصادی
را از دیگر اقدامات دســتگاه قضایی
اســتان هرمــزگان در این خصوص
برشمرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان همچنین
حمایت ها و اقدامات انجام شــده از
سوی شرکت پاالیش نفت بندرعباس
بــه منظور عمل به مســئولیت های
اجتماعی جهت تأمین تجهیزات مورد
نیاز زندان های اســتان هرمزگان را
بسیار شایسته و قابل تحسین عنوان
کــرد و گفت :این حمایت ها به طور
قطع از یک سو موجب بهبود وضعیت
رفاهــی زندانیان و ارتقای ســطح
کیفی امکانــات در زندان بندرعباس
می شــود و از ســوی دیگر با رفع
نواقــص و کمبودها ،تأثیر بســزایی
در اصــاح و باز اجتماعی شــدن
مددجویان خواهد داشت.

سرویس استان ها – بوشهر  //کنوکارپوس
درختی همیشه ســبز و مقاوم است که در
مقابل گرما ،شوری و کم آبی به خوبی طاقت
میآورد و در اســتانهایی چون بوشهر،
خوزســتان ،فارس ،هرمــزگان ،کرمان و
سیستان و بلوچستان و حتی برخی از جزایر
خلیج فارس در کنار پیادهروها و خط میانی
خیابانها به چشم میخورد.

در حالــی که فریــاد شــهروندان از معایب
درخت کنوکارپوس بر منابع آب زیرســطحی،
زمین کشــاورزی ،خاک و تاسیســات آبیاری
در شهرها و روستاهای استان بوشهر بلند شده
است ،با متخصص سیســتم ایمنی در دانشگاه
علوم پزشکی بوشــهر به گفتوگو پرداختیم تا
از اثرات این درخت بر بدن انســان بیشتر مطلع
شویم.متخصص سیستم ایمنی و آلرژی دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر با اهمیت مطالعات علمی در
خصوص درخت کنوکارپوس ،اظهار کرد :ما با
انجام مطالعات مشابهی مطالعات انجام شده در
اروپا ،مشاهده کردیم همانطور که درختان بومی
منطقهی اروپا بعد از  ۱۰سال که در سوئد کشت
شده بودند ،منجربه افزایش موارد حساسیتزا در
نوجوانان شده بود ،پس از مطالعه مشابه بر روی
بیماران حساسیتی در استان بوشهر و خوزستان،
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جنوب کشور

کنوکارپوس ؛ مقاوم و سبز اما حساسیتزا
مشخص شد که حساسیت به نسبت زیادی در
درخت کنوکارپوس وجود دارد که باید تمهیدات
مناســب برای جایگزینی ایــن درخت در نظر
گرفته شود.دکتر شــکراله فرخی در خصوص
حساسیتزایی درخت کنوکارپوس ،اذعان کرد:
استان بوشهر با داشتن دو فصلِ بهار و تابستان بر
خالف استانهای سردسیر که چهار فصل دارند،
با افزایش گردهافشانی درخت کنوکارپوس و به
دنبال آن ،حساسیتزایی همراه است؛ در حالیکه
درختی مثل کُنار دو بار در ســال گرده افشانی
میکند؛ اما درخــت کنوکارپوس  ۲تا  ۴بار در
طول ســال میتواند گرده افشانی کند و هر بار
که گرده افشانی میکند ،شانس حساسیتزایی
نیز افزایش مییابد.عضو هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی بوشــهر ادامه داد :گردهی درخت
کنوکارپوس مثل همهی درختانی که در دنیا وجود
دارند ،حساسیتزاست؛ بنابراین نکتهی مورد نظر
این است که گرده این درخت در استان بوشهر و
سایر مناطق جنوبی کشور نسبت به سایر درختان
بومی و سنتی استان بوشهر مثل نخل ،کنار ،کهور

یا گل ابریشم به چه صورت است؟! وی ضمن
اشــاره به مطالعات صورت گرفته در دانشگاه
علوم پزشــکی بوشــهر در خصوص درخت
کنوکارپوس ،تصریح کرد :بعد از حمالت تنفسی
به دنبال یک طوفان در خوزستان ،فرضیات این
شد که ممکن اســت گرده درخت کنوکارپوس
منجر به افزایش حمالت تنفســی و مراجعهی
بیشتر به اورژانس شده باشد که بر همین اساس
پروژه تحقیقاتی در دانشگاه جندی شاپور اهواز
انجام و عصــاره گردهی درخت کنوکارپوس بر
روی تعدادی بیمار مــورد مطالعه قرار گرفت
و مطالعات نشــان داد ۵۸ ،درصد این بیماران
دچار حساســیت به گرده درخت کنوکارپوس
میشوند .پیش از این نیز رئیس دانشگاه علوم
پزشکی اهواز گفته بود با آزمایش عصاره گیاه
کنوکارپوس از ســوی تیم تحقیقاتی ثابت شده
که این گیاه ،عامل اصلی ایجاد بحران تنفسی در
خوزستان است.متخصص ایمونولوژی بالینی بیان
کرد :با مقایسهای که نسبت به درخت نخل انجام
شد ،نتیج ه این بود که حساسیت ۵۶ ،درصد در

معاون رئیس جمهور :

درخت نخل نسبت به کنوکارپوس کمتر و در گل
ابریشــم ،پرتقال و نارنج که در فصل بهار گرده
افشــانی میکنند ،کنوکارپوس واقعا حساسیت
باالتری دارد.دکتر شــکراله فرخی اضافه کرد:
نباید تفکرات و دیدگاه مسئوالن استانی ،بسته
و محدود باشــد؛ بلکه بایــد خالقیت و بومی
گزینی در نظر گرفته شده و به جای استفاده از
درختان آفریقایی و آمریکایی در حالیکه مضرات
بیشتری نسبت به مزایا دارند و بومی هم نیستند،
از درختان بومی و ثمرده استفاده کرد.مدیر گروه
ایمونولوژی و آلرژی دانشکده پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر یادآور شد :همانطور که در
شهرهای کازرون و شیراز با بعد مسافتی نزدیک
به استان بوشهر و منطقه مشابه ،از کشت درختان
بومی مرکبات(مثل نارنگی ،نارنج و پرتقال) به
صورت عمده در خیابانها استفاده شده و مردم
در طول ثمردهی از محصول آن مصرف میکنند،
میتوان در اســتان بوشهر هم از درخت نخل به
عنوان درخت بومی استان به وفور کشت کرده
و مــردم از محصوالت آن برداشــت کنند.این
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متخصص دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن
یادآوری آســیب جدی کنوکارپوس در سیستم
آب فاضالب شــهری گفت :واکنشها نسبت
به درخت کنوکارپوس بیشــتر در بیماریهای
آلرژیــک و ســایر بیماریهای تنفســی مثل
( COPDتخریــب ریه بــا دود) و حمالتی
شبیه آسم ،منجر به تشدید حمالت و عالئم در
این بیماران میشــود.دکتر فرخی در خصوص
ویژگیهای درخت کنوکارپــوس عنوان کرد:
درخت کنوکارپوس همیشه سبز بوده ،آب بسیار
کمی میخواهد؛ ولی از آنجایی که رشد مستقی ِم
رو به باالیی دارد و به اصطالح ارکتوس است،

استاندار یزد :

 ۵درصد مسکنهای تولیدی و  ۱۰درصد اشتغال تولیدی دستگاههای دولتی بدهی خود به شهرداری را با تهاتر پرداخت کنند
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //استاندار یزد با اشاره پرداخت کنند به همین دلیل باید همه دستگاهها از آن استقبال کنند.
به ایثارگران تعلق گیرد
به ظرفیت ایجاد شده برای پرداخت بدهی دستگاههای دولتی استاندار به مسائل مطرح شده در ارتباط با فضای سبز برخی محالت

آرزو توکلی سرویس اســتان ها  //معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران کشور گفت ۵ :درصد مسکنهای تولید شده در طرح جهش ملی مسکن
متعلق به ایثارگران است و در سایر پروژهها نیز ایثارگران در اولویت قرار داشته باشند.
همچنین ۱۰درصد اشتغال تولیدی در استان باید به ایثارگران داده شود.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســید امیرحسین قاضیزاده هاشمی در جلسه ایثار و شهادت با
تبیین ابعاد شخصیتی شهدا گفت :شــهدا باب هدایت جامعه هستند .وی افزود :معتقدم علت
اینکه کشش عظیمی که برای حاج قاسم در جهان ایجاد شد این بود که قلب امام زمان (عج)
برای ایشان سوگوار شد و جهان را تکان داد .معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران بیان کرد :بدون نهادسازی کار جلو نمی رود و مسیری با میدان داری مردم برای تولیت
مرقد شهید سلیمانی ایجاد کنید .وی اظهار کرد :جامعه به ایثار زنده است و در غیر اینصورت
به سرعت توسط دشمنان بلعیده میشود .قاضیزاده هاشمی با بیان اینکه به دنبال قانونمند کردن
ایثار اجتماعی هستیم ،تصریح کرد :شعب جهانی برای مکتب حاج قاسم ایجاد کنید که حلقهای
از یاران حاج قاسم در جهان ایجاد میشود .رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان این
مطلب که مصوبهای در دولت در زمینه درجهبندی نشان ایثار داشتیم ،اظهار کرد :توجه دولت
سیزدهم به حوزه ایثارگران در طول تاریخ  ۴۰ساله انقالب بینظیر است .وی عنوان کرد :طی
شــش ماه گذشته بیش از  ۶۰هزار نفر تبدیل وضعیت شدهاند.معاون رئیس جمهور از تقویت
اعتبارات بهداشت و درمان ایثارگران در سالجاری خبر داد و در ادامه با بیان این مطلب که با
هدف زیارتی بودن کرمان در حوزه زائرسرا کمک میکنیم ،اظهار کرد :بنیاد شهید کرمان میزبان
خانوادههای شهدای حشدالشعبی که برای زیارت مرقد شهید سلیمانی خواهد بود .محمدمهدی
فداکار استاندار کرمان نیز گفت :ایثارگران کرمانی باوجود مشکالت بسیار صبور هستند البته کل
مردم استان صبور هستند .وی با اشاره به مشکالت در جنوب استان اظهار کرد :متاسفانه صدای
مردم جنوب به جایی نمیرسد .استاندار کرمان تاکید کرد :بنیاد شهید ساختار خاصی برای مرقد
سردار سلیمانی تدارک ببیند و به صورت مردمی باید اداره شود .وی در ادامه سخنانش اظهار
کرد :تعدادی از فرزندان ایثارگران در شرکتهای وابسته به مس تبدیل وضعیت نشدند اما آنهایی
که در شرکت مس مشغول بهکار هستند ،تبدیل وضعیت شدهاند.

به شهرداری به وسیله تهاتر گفت :دستگاههای دولتی یزد از
این ظرفیت استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ "مهران فاطمی" در نشست علنی شورای
اسالمی شهر یزد اظهار داشت :ظرفیت تهاتر نفت االن تبدیل به قانون
شده و هیچ فشاری هم بر دستگاههای دولتی نیست به همین دلیل
باید از این ظرفیت برای تهاتر مطالبات دستگاهها با شهرداری استفاده
شود.وی ادامه داد :این فرصت بهترین زمان است که دستگاهها بدون
اینکه فشــاری را متحمل شوند ،تمامی بدهی خود را به شهرداری

یزد اشاره کرد و گفت :ما نمیتوانیم در بخشی از شهر منازل مسکونی
را در داشته باشیم اما حتی یک لکه کوچک فضای سبز هم در این
منطقه نداشته باشیم.فاطمی با بیان اینکه تامین رفاهیات مردم وظیفه
همه ماســت و باید تمام توان خود را در این حوزه به کار بگیریم
گفت :در صورتی که برای تامین این فضا در مناطق نیاز به پیگیری
قانونی داشته باشد ،اعالم شود تا برای رفع آن اقدامات و پیگیریهای
الزم صورت پذیرد.وی در ارتباط با باند دوم فرودگاه یزد که زمین
معارض دارد گفت :الزم اســت جلوی ساخت و ساز در این زمین

در راستای محرومیت زدایی در استان کرمان منعقد
می شود.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ نشســت مشترک رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیرعامل بانک ملت و
رئیس سازمان بسیح و سازندگی استان کرمان در محل
کمیسیون اقتصادی برگزار شد.محمدرضا پورابراهیمی
در این جلسه اعالم کرد :اقدامات بسیار خوبی توسط
بسیج سازندگی در راستای محرومیت زدایی در استان
کرمان انجام شــده و اقدامات زیرســاختی مثل آب
آرزو توکلی سرویس استان ها  //رئیس کمیسیون شرب روستاها ،قنوات ،آب کشاورزی ،مدارس حوزه
اقتصادی مجلــس گفت :بــه زودی تفاهم نامه های خدماتی و مسکن به شــکل ویژه ای در دستور
همکاری بین سازمان بسیج سازندگی و بانک ملت کار ســازمان بسیج سازندگی قرار دارد .وی در ادامه با

امام جمعه یزد در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره
به اینکه صنعت پوشــاک صنعتی است که می تواند مشکل
اشتغال کشور را در سریعترین زمان ممکن حل کند ،اظهار
داشت :این صنعت نیاز به سرمایه گذاری کالن ندارد ضمن
اینکه می تواند کشور ما را از واردات پوشاک بی نیاز کند.
ناصری با اشــاره به اینکه کشور ما  ۸۰میلیون نفر جمعیت
دارد و تامیــن لباس مورد نیاز این جمعیت ،می تواند برای
میلیون ها نفر اشتغالزایی ایجاد کند ،افزود :سرمایه گذاری
در ایــن عرصه برای زنان و گــروه های مختلف مردم کار
مناســب ایجاد می کند.وی بیان کرد :امروز سرمایه کشور
صرف واردات پوشاک از چین و ترکیه می شود در حالی که
می توان این ظرفیت عظیم را در کشور ایجاد کرد.امام جمعه
یزد تاکید کرد :اگر صنعت پوشاک در یزد و در سطح کشور
تقویت شود ،زنجیره صنعت نساجی کامل می شود و از کشت
پنبه تا تولید پوشاک ،رونق پیدا خواهد کرد.
ناصری عنوان کرد :این طرح حتی در روســتاها نیز قابل
اجراست و با آموزش می توان این صنعت را ایجاد کرد و در
کمترین زمان به آن رونق بخشید".محمد ترکمانه"مدیر عامل
بنیاد برکت نیز در این دیدار با بیان اینکه بنیاد برکت به طور
مستقیم  ۱۲هزار روستا در کشور را خدمات رسانی می کند،
اظهار کرد :چشــم انداز این بنیاد ،پوشش دادن  ۸۰درصد
جمعیت روستایی کشور در زمینه فعالیت های حول محور
توانمندسازی روستاییان است.
وی بیان کرد :در همین راســتا مدل سحاب به عنوان یک
مدل توانمندســازی اقتصادی به صورت اشتغالزایی خرد و
کوچک در روستاها شکل گرفته که بر اساس آن  ۲۰۰هزار
طرح اقتصادی اجتماع محور توسط شبکه ای از تسهیلگران
انجام می شود«.سید احمد طالبی» مدیر عامل بیمه برکت هم
گفت :یکی از اقدامات انجام شــده توسط بنیاد برکت ،بیمه
 ۴۰هزار مسکن روســتایی در سال گذشته است و امسال
نیز همه منازل روستایی در سطح استان را بیمه خواهیم کرد.
وی عنوان کرد ۳۵ :درصد از حق بیمه توســط بنیاد برکت
پرداخت می شــود و خانه های روستاییان تا سقف ۱۰۰
میلیون تومان در برابر حوادث بیمه خواهد شد.

تشــکر از انجام فعالیت های اجتماعی بانک ها افزود:
تالش این بــوده از ظرفیت نظام بانکی در راســتای
مســئولیت های اجتماعی برای محرومیت زدایی در
مناطق مختلف کشــور بهره بگیریم و از بانک ملت که
همواره در مســئولیت های خدمت رســانی در استان
کرمان تشکر می کنم.پورابراهیمی تصریح کرد :به زودی
تفاهمنامه همکاری بین بانک ملت و بسیج سازندگی
استان کرمان برای محرومیت زدایی در استان امضاء و در
دو هفته آینده فعالیت های اجتماعی بانک ملت در مناطق
محروم استان کرمان آغاز می شود.در ادامه این نشست
رئیس سازمان بسج ســازندگی استان کرمان گزارشی
از اقدامات سال گذشته این سازمان در مناطق محروم

شهرستان های کرمان و راور ارائه داد و افزود :با همکاری
بانک رفــاه و با پیگیری دکتر پورابراهیمی بیش از 30
میلیارد ریال طرح های عمرانی در مناطق روستایی در
راستای محرومیت زدایی در یک سال گذشته عملیاتی
شده است.وی اظهار داشت :برنامه جامع امسال که شامل
آبرسان شرب ،کشاورزی ،محرومیت زدایی و  ...است
با همکاری بانک ملت انجام می شــود.همچنین دولت
آبادی مدیرعامل بانک ملت نیز در این نشست با تشکر
از دکتر پورابراهیمی در جهت پیگیری وضعیت مناطق
محروم گفت :در راستای فعالیت های اجتماعی بانک ها
آماده همکاری با بسیج سازندگی هستیم و در سال های
گذشته در محرومیت زدایی مشارکت داشته ایم.

کاریکاتور

دود آه سینه ناالن من
سوخت این افسردگان خام را
در این بیت دیگر کار تمام شده و مصرفکننده جنس را
تا ته مصرف کرده و به پشیمانی بعد از مصرف دچار شده
است؛ و حاال میگوید که تمام خانوادهاش بهخاطر دودی
شدن او ،افسردگی گرفتند و او را طرد کردند.
با دالرامی مرا خاطر خوش است
کز دلم یک باره بُرد آرام را
در ادامه به عشــق دوران جوانیاش اشــاره میکند که
اسمش دالرام بوده و به از شما نباشد بسیار دختر نجیب و
خانوادهداری بوده است و اتفاق ًا او هم این را دوست داشته
ولی وقتی میفهمد که پســرک معتاد است ،برای همیشه
ترکش میکند.

***

محمدرضا رضایی

سوال و جوابهای کاربردی

طرح  :فاطمه هوشنگی
کاریکاتور

آلودگی هوا

تکثیر مصنوعی ماهیان بومی با استفاده از فناوری داخلی برای اولینبار

حسن سیالوی سرویس استان ها  //رئیس مراکز تکثیر ماهیان بومی سوسنگرد و شهید ملکی اهواز از تحقق
بیوتکنیک تکثیر مصنوعی بچه ماهیان بومی با استفاده از فناوری شرکت های دانش بنیان داخلی خبر داد.

بهگزارشخبرنگاردریا؛علیسواریبااشارهبهتکثیرمصنوعیماهیانبومیبااستفادهازفناوریداخلیبرایاولینبارودر
راستایتحققشعارسالاظهارکرد:درسالیکهبهفرمودهرهبرمعظمانقالبسالتولید،دانشبنیانواشتغالآفریننامگذاری
شده است به همت همکاران مراکز تکثیر ماهیان بومی سوسنگرد و شهید ملکی اهواز و برای اولین بار در استان خوزستان
هورمون های مصنوعی ساخت شرکت های دانش بنیان داخلی جهت تکثیر ماهیان بومی جایگزین هورمون های خارجی
شده است.وی در ادامه از رهاسازی یک میلیون و  ۱۵۰هزار قطعه انواع بچه ماهی بومی گونه برزم ،عنزه و گطان در تاالب
بین المللی شادگان خبرداد و افزود :این عملیات با حضور مدیر کل شیالت خوزستان ،فرماندار ،نماینده اداره کل حفاظت
محیط زیست و جمعی از مقامات محلی و اهالی روستای صراخیه شادگان صورت گرفت.سواری ادامه داد :رهاسازی
بچه ماهیان بومی در مناطقی مانند تاالب هورالعظیم ،تاالب شادگان و دریاچه پشت سدها و سایر مناطق آبی استان تا
اواسط تابستان امسال پیش بینی شده است.رئیس مراکز تکثیر ماهیان بومی سوسنگرد و شهید ملکی اهواز یادآور شد:
رهاسازی بچه ماهی در منابع آبی اهداف و مزایای مهمی دارد که می توان به پایداری صید ،بهره برداری و حفاظت از
ذخایر ژنتیکی و اشتغال جامعه صیادی اشاره کرد.

گر چه بدنامیست نزد عاقالن
ما نمیخواهیم ننگ و نام را
مصرف کننده در این بیت اذعان میدارد که میداند مواد
باعث بیآبروییاش در جامعه میشود و مردم او را انگل
صدا میزنند ،ولی در ادامه تأکید میکند که آبرو و جایگاه
اجتماعی به نیمکره چپ مغزش هم نیست.
باده َدر ِده چند از این باد غرور
خاک بر سر نفس نافرجام را
مصرف کننده که االن جنسش را خریده و آماده مصرف
است ،اعتراف میکند که از ســر غرور و لج و لجبازی،
خــود را به این حال و روز انداختــه و در ادامه با گریه
میگوید« :ای خاک تو ســر من که اراده ندارم این لعنتی
رو ترک کنم».

صبر کن حاال به سختی روز و شب
عاقبت روزی بیابی کام را
در این بیت مصرفکننده به شــدت متحول شده و قول
مردانه میدهد که به هر بدبختی شــده ترک کند تا بلکه
روزی دوباره عمرش را نجات دهد .خدا را چه دیدی چه
بسا دالرام هم برگشت.
ما هم به نوب ه خود قول میدهیم اگر مصرفکننده عزیز سر
قولش بماند و ترک کند با پدر دالرام صحبت کنیم ببینیم
چه میشود .الزم به ذکر است که این شعر را مصرفکننده
از دیوان حافظ پیدا کرده بود و جهت شرححال خودش
برای ما خواند ،یک وقت سوءتفاهم نشود.

آلودگی هوا

ستاد اجرایی فرمان امام
به راه اندازی صنعت پوشاک ورود کند

به گزارش خبرنگار دریا ؛ آیت اهلل «محمدرضا ناصری»
در دیدار با مدیر عامل بنیاد برکت که به منظور افتتاح چند
طرح عمرانــی و امضای تفاهمنامه با اســتانداری به یزد
سفر کرده اســت ،اظهار کرد :کار ستاد اجرایی فرمان امام،
خدمت به مردم اســت و آنچه خیمه هــای انقالب را برپا
نگه داشــته ،دعای مردم محروم و مســتضعف است.وی با
اشــاره به تاکید رهبر معظم انقالب بر استمرار انقالب بیان
کرد :یکی از اقداماتی که اســتمرار انقالب را رقم می زند و
دســتاوردهای انقالب را در دل و جان مردم نفوذ می دهد،
خدمات ســتاد اجرایی فرمان امام و رسیدگی به مستمندان
است.ناصری با اشاره به دسته بندی بیکاران عنوان کرد :یک
گروه از بیکاران ما ،فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند که
عالقمند به انجام کار هســتند اما نمی دانند دقیقا چه کاری
انجام دهند که در این شــرایط ،ســتاد اجرایی فرمان امام
می توانــد طرح هایی را تدوین کند و ایــن طرح ها را با
آموزش در اختیــار فارغ التحصیالن قرار دهد و با نظارت
و حمایــت ،جوانان را با اجرای ایــن طرح ها کمک کند.

گرفته شود و با واگذاری زمین جایگزین به مالک مشکل باند دوم
را برطرف کنیم چرا که اگر این اتفاق نیفتد ،هیچ زمان دیگری امکان
ساخت باند دوم را نخواهیم داشت.استاندار به مباحث مطرح شده در
ارتباط با جابجایی ریل قطار یزد اشاره کرد و گفت :کار مطالعاتی
دقیقی باید انجام دهیم که بهترین تصمیم در این حوزه گرفته شود و
بتوانیم در قالب یک مدل مناسب و کاربردی زمینه اجرایی شدن آن را
فراهم کنیم.فاطمی تاکید کرد :دولت در حال حاضر امکان آزادسازی
و جابجایی کامل آن را ندارد ولی در صورتی که طرح مناسبی در این
حوزه داشته باشیم امکان جذب سرمایهگذار برای آن وجود دارد.وی
افــزود :هم در حوزه جابجایی ریل قطار و هم در ارتباط با مخازن
نفتی الزم است کارگروه مشترکی بین دستگاههای مربوطه برگزار
شود و در آن ساز و کار مناسب در این حوزه مشخص شود.استاندار
خاطرنشان کرد :در ارتباط با روشنایی معابر باید اقدامات متعددی
صورت پذیرد که نخستین فعالیت در این حوزه باید شناسایی نقاط
مشکل دار به لحاظ روشنایی و رفع آن در کوتاه مدت است.

انعقاد تفاهم نامه میان بسیج سازندگی و بانک ملت در راستای محرومیت زدایی در کرمان

امام جمعه یزد:

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //نماینده ولی
فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت :ستاد اجرایی فرمان
امام از جمله نهادهایی است که به واسطه فعالیتها خود
می تواند به بحث راه اندازی صنعت پوشــاک در سراسر
کشور ورود کند.

نمی تواند ســایه خوبی داشته باشد؛ در حالیکه
آســیب جدی آن حساسیتزا بودن و تحریک
واکنــش های سیســتم ایمنی بدن و سیســتم
تنفسی است .باید دستگاههای مختلف از جمله
شهرداریها به عنوان مجری ،جهاد کشاورزی
به عنوان بانی و دانشگاه علوم پزشکی به عنوان
متولی سالمت استان و دیگر دستگاههای مسئول
در اســتان تصمیم گیری جــدی در خصوص
درخت کنوکارپوس به عمل آورند و با بررسی
مزایا و معایب آن ،در صورت جایگزینی مناسب،
درخت کنوکارپوس به شیوه صحیح و در مسیر
مناسب اصالح و انتقال داده شود.

امان از دست ساقیها
ساقیا برخیز و َدر ِده جام را
خاک بر سر کن غم ایام را
با توجه به کاربرد امروزی ســاقی ،میفهمیم که جام اسم
رمزی برای ماده مخدر شیشه است .اینجا شخصی برای
خرید شیشه نزد ساقی رفته تا یک متاعی بستاند و بزند به
امید اینکه غم و غصهاش بپرد.

طرح  :بیتا هوشنگی

مخاطبان و هم استانی های گرامی

تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم عالقمندان می توانند
آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
شماره تماس 09039165090:

آجـــــــر در مالج
سؤال :چیکار کنیم ماشینمون رو ندزدن؟
جواب :کار خاصی الزم نیست .همین که قفل پدال و قفل
فرمون و ســوییچ مخفی و دزدگیر رو زدی و فیوزهای
اصلی ماشین رو هم از توی کاپوت برداشتی توکل کن به
خدا .البته بعد از اینکه مطمئن شدی دزده به پراید دوررنگ
شاسی شکسته مدل  75که موتورش روغن سوزی داره و
صفحه کالچ میخواد نیاز داشته باشه.
سؤال :موتور ســنگین خوشگلم رو بغل خیابون پارک
کردم ،برم کافه و بیام .اومدم دیدم نیست .میدونید روند
مراحل اداریش چطوریه؟
جواب :میری ســراغ پاپاجون ،میگی یکی دیگه برات
بخره .چون اگــه رفتی پیش پلیس اول به جرم رانندگی
بــدون گواهینامه تو خیابون جریمه میشــی و بعدش
موتورت توقیف میشه.
ن همراه خود در اماکن شلوغ حفاظت
سؤال :چگونه از تلف 
کنیم؟
جواب :به نام خدا .با حضور نیافتن در اماکن شلوغ .واال.
سؤال :چطور متوجه میشن یه کیفی توش  200میلیون
پول هست که بیان اون رو سرقت کنن؟ حاال من جواب
صاحبکارم رو چی بدم؟
جــواب :با ضایعبازی حمل کننده! بگو دیگه ضایعبازی
درنمیارم .ضمن ًا فکر کردیم کیف مال خودته .شماره میدم
بعد از ظهر زنگ بزن بیا بگیرش.
ســؤال :رینگ و الستیک ماشــینم رو توی روز روشن
بردن و آجر گذاشتن زیرش .چطوری میشه از این کارا
جلوگیری کرد؟
جواب :ماشینت رو یه جایی پارک کن که آجر اون اطراف
نباشه .یا قبل از اینکه بری هرچی آجر هست رو جمع کن
بریز صندوق عقب.
محمدحسین صادقی
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فرهنگ و هنر

شنبه  7خرداد 1401
 26شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3891
خبر
ظرفیت کاروانهای سوریه تا پایان خرداد تکمیل شد

سرویس فرهنگی  //ظرفیت کاروانهای زیارتی سوریه با توجه به افزایش
تعداد ایستگاههای پروازی و استقبال زائران برای تشرف به حرم حضرت زینب
سالم اهلل علیها ،تا پایان خردادماه تکمیل شــد .در روزهای اخیر با افزایش
تقاضا برای ســفر زیارتی به سوریه ،ظرفیت کارونهای سوریه تکمیل شد و
متقاضیان تشــرف به حرم حضرت رقیه و زینب سالم اهلل علیهما باید برای
مردادماه برنامهریزی کنند.
* تعداد ایستگاههای پروازی سوریه به  ۹ایستگاه رسید

عالوه بر این ،همزمان با اعزامهای خردادماه ،ایستگاههای پروازی نیز افزایش
یافته؛ به طوری که عالوه بر ایستگاه پروازی تهران ،ایستگاههای پروازی مشهد،
تبریز ،کرمان ،شیراز ،یزد ،ساری ،اصفهان و بندرعباس نیز برای انتقال زائران
سوریه فعال شده است.این امر در حالی است که سال گذشته با آغاز ازسرگیری
سفرهای زیارتی به سوریه ،زائران شهرهای مختلف باید از ایستگاه پروازی
تهران به سوریه مشرف شوند.
* زائران با پرواز ایران ایر و اجنحةالشام به سوریه میروند

همچنین سفر زائران سوریه فقط در قالب کاروان است و پروازهای زائران حرم
عمه سادات در قالب کاروانهای زیرنظر سازمان حج و زیارت توسط شرکت
هواپیمایی ایرانایر و اجنحةالشــام صورت میگیرد .در حالی که پیش از این
پرواز ماهان نیز برای انتقال زائران سوریه فعالیت میکرد ،اما اکنون این پرواز به
جابجایی زائران کاروانها نمیپردازد.
* اجاره  ۳هتل برای اسکان زائران ایرانی در دمشق

عالوه بر این ،با توجه به اینکه ســفرهای زیارتی به سوریه یک هفتهای است
و زائران هم فقط در دمشق حضور دارند ۳ ،هتل برای سکونت زائران ایرانی
اجاره شده است که در  ۲درجه الف و ب هستند.هزینه سفر سوریه در این دوره
که فقط به صورت یک هفتهای انجام میشود ،از هشت میلیو ن تا  ۹میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده که البته بسته به مسافت تا دمشق ،هزینه
پرواز متغیر است.

اکران یک فیلم هندی در ایران

ســرویس فرهنگی  //یکی از تهیهکنندگان سینما با خریداری حقوق پخش
فیلم هندی« ،خیزش ،غرش ،آتش» قصد دارد آن را در سینماها نمایش دهد.
واردکننده این فیلم که «خیزش ،غرش ،آتش» نام دارد ،منتظر پروانه نمایش
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است تا اکران فیلم را شروع کند .این
فیلم روایتی از مبارزه انقالبیون هند برای کسب استقالل است« .خیزش ،غرش،
آتش» فیلمی حماسی و اکشن و داستانی درباره دو انقالبی هندی به نامهای
«آلوری سیتاراما راپو» و «کمارام بیم» است و نبرد آنها با استعمار بریتانیا در
سال  1920را روایت میکند.در سالهای اخیر اغلب فیلمهای خارجی که در
ســینمای ایران اکرانهای تکسئانس داشتند ،بدون خرید حقوق از شرکت
ش کننده خارجی به نمایش درآمدند؛ به همین دلیل ،اقدام این تهی ه کننده
پخ 
ســینما ،روش تازهای محسوب میشود .نکته قابل تامل این است که حضور
فیلمهای خارجی میتواند تنوع در گیشه را به همراه داشته باشد و با گسترش
سالنهای سینما محتوایی برای عالقهمندان به سینمای دیگر کشورها ایجاد کند
و باعث سرزندگی سینماها شود .از اکران فیلم خارجی در سینماهای ایران به
عنوان یکی از راهکارهای برونرفت از وضعیت شکســتخورده گیشه نام
برده میشــود؛ حال باید دید ،تصمیم این تهیهکننده به مرحله اجرا میرسد و
درصورت اکران ،تأثیری روی وضعیت اقتصادی گیشه خواهد داشت یا نه؟

ســرویس فرهنگی  //بازی امیر جعفری
در سریالهای «جیران» و «یاغی» مورد
توجه قرار گرفته است .

امیر جعفری بازیگر سینما ،تلویزیون و تئاتر

جلوهگری همزمان صدر اعظم و مالخر!

که در سالهای اخیر ،اغلب با فیلمهای کمدی * سیاستمدار حیلهگر «جیران»

بدنه در سینما دیده شده ،بر خالف سینما ،در
پلتفرمها با آثار چشــمگیری دیده میشود.
او از مدتی پیش با نقشــی مهم در ســریال
«جیران» در نمایش خانگی حضور داشت و
به تازگی در سریال «یاغی» دیگر مجموعه
نمایش خانگــی ،در نقش مهم دیگری دیده
شده است .به نظر میرسد جعفری تا مدتی ،به
عنوان یکی از بازیگران اصلی هر دو سریال،
حضور پررنگی در پلتفرمها داشــته باشد.
نگاهی داریم به نقشآفرینی امیر جعفری در
این دو سریال.

امیر جعفری با کاراکتر «میرزا آقاخان نوری»
که یکی از چهرههای بدنام تاریخ ســلطنت
قاجار است ،از همان قسمت دوم وارد سریال
«جیران» شد .او در جلد شخصیتی اهل تزویر
و دسیسه جلوی دوربین رفته که در برابر افراد
مختلف ،چهرههای متفــاوت و متناقضی از
خود به نمایش میگــذارد .پس از بازی در
یک سکانس در قسمت دوم ،به تدریج نقش
پررنگتری یافت و به یکی از شخصیت های
اصلی تبدیل شد .در «جیران» ،جعفری وقتی
که در مقابل شاه قاجار ،مهد علیا و همسران

م سینمایی
ســرویس فرهنگی  //فیل 
«برادران لیال» پــس از اولین نمایش
در جشنواره فیلم کن با واکنش مثبت
منتقدان همراه شد.

تازهترین ساخته سعید روستایی در سالن
گرند لومیر کاخ جشــنواره کن به نمایش
گذاشته شد و پس از اکران« ،پیتر بردشاو»
منتقد ارشد سینمایی گاردین با دادن امتیاز
بسیار خوب چهار ستاره (از پنج ستاره) با
تمجید از بازی ترانه علیدوســتی در نقش
لیال و همچنیــن تیم بازیگــری قدرتمند
«برادرن لیــا» درباره این فیلم نوشــت:
سعید روستایی ،فیلمساز ایرانی ،یک درام
خانوادگی بــزرگ ،جذاب و شــخصیت
محــور را به ســبک ایتالیایی-آمریکایی
بــا اجراهای خشــن ،صحنه عروســی
بــزرگ و صحنههایی یــادآور فیلمهایی
چون «روکو و برادرانش» از «ویسکونتی»
و «پدرخوانده» ســاخته «کاپــوال» ارائه
میکند.
حتی پیرنگی از آثار «آرتور میلر» را در
میان سرزنش های عصبانی و دردناک فیلم
میتوان دید«.پیتر دبروگ» منتقد سرشناس
ورایتی نیز درباره در بخشــی از نقد فیلم
«برادران لیال» هم نوشــت :سعید روستایی
در اولین حضور خــود در کن با یک درام
طوالنی و پیچیده درباره پنج خواهر و برادر
در تالش برای رهایی از فقر در تهران ظاهر
شده است.
در «برادران لیال» ،یک خانواده ایرانی که

زمانی مغــرور و اکنون وضعیتی رقتانگیز
دارد ،در آســتانه نابودی قــرار میگیرد
و خواهری کــه از تکیه بر مــردان برای
تصمیمگیری درباره سرنوشت خود خسته
شده است.
ترانه علیدوســتی ،بازیگر نقش لیال که
پیش از این او را در فیلم «فروشنده» دیدیم
بدون شک بازی فراتر از مجموعه بازیگران
مرد فیلم دارد اما این یک دستورالعمل برای
تراژدی بالقوه ســعید روستایی نویسنده و
کارگــردان ایرانی در فیلــم رمانگونه و
ســه ســاعته اوست.نشــریه ددالین نیز
در مطلبــی به قلم «اســتفانی بانبری» با
مروری بر داســتان فیلم «بــرادران لیال»
این فیلم را یــک تجربه غیرمنتظره و غنی
توصیف کرد.
در خالصه داســتان فیلم «برادران لیال»
آمده است :لیال در  ۴۰سالگی تمام زندگی
خــود را صرف مراقبت از پــدر و مادر و
چهار برادرش کرده اســت .در کشوری که
درگیر تحریمهای اقتصادی بینالمللی است،
خانواده دائم ًا با هم بحــث میکنند و زیر
ی ُخرد میشــوند.لیال در حالی که
بار بده 
برادرانش در تالش برای گذراندن زندگی
خود هســتند ،نقشهای میکشــد تا با راه
اندازی یک تجــارت خانوادگی آنها را از
فقر نجات دهد.
در حالی که آنها به شدت به حمایت مالی
نیاز دارند ،لیال متوجه می شود که پدرشان
اسماعیل ،مخفیانه یک میراث خانوادگی را

«الجار ثم ال ّدار» (نخست همسایه
به گزارش ایسناّ ،
ی بود.
را بشناس سپس خانه بخر) سبک زندگی ایران 
از پشت و پســله کوچهها و خاطرات قدیمی که در
ذهن ورق میخورند ،مادربزرگها را به یاد میآوریم
که اگر خورشتشــان چربتر میشد و عطرش تا
هفت خانه آنورتر میرفت ،حتم ًا ســهم همسایهها
را محفوظ میگذاشــتند .خصوص ًا اگر همســایهای
مجرد ،تنگدست ،ناخوشاحوال یا آبستن
داغدیدهّ ،
داشــتند .عصرهای بهار و تابستان ،خانمهای محل،
در یکی از خانهها ،خصوص ًا اگر
حیاط داشت ،گر ِد هم
مینشســتند و
کیلوکیلــو
سبزی،

باقالــی،
لوبیــا و نخود
پاک میکردند ،یا در

زمستان ،دستهجمعی ترشی میریختند .غیر از بساط
خوراکــی ،اتحا ِد گروهی به عنوان مقوله پررنگی در
میان همســایگان موج میزد .بهطور معمول ،اگر در
یکی از خانهها مشکل پیش میآمد ،دیگر همسایهها
درصدد کمک یا دســتگیری از آنان برمیآمدند و
یا برعکس ،اگر خانــواری توزرد از آب درمیآمد،
همســایههای همعقیده ،علیه او میشــوریدند.در
ارتباطات اجتماعی زنان مازندران« ،همسایه» نقش
پررنگی دارد .تا آنجاکه احســاس نزدیکیِ بیشتری
از خانواده خود به او دارند و این مســئله ،عالوهبر
عامه ،در ادبیات نیز نمود عینیِ بیشتری دارد.
فرهنگ ّ
برای مثال در ضربالمثلهای مازندران ،چند نمونه
گویا وجود دارد.
ی ما را بیخاخر بونه ،بیهمســائه نوونه» که
«بــ 
یعنی بدون مادر و خواهر میشــود زندگی کرد ،اما
بدون همســایه نه .تأکیدیست بر ارتباط عاطفی و
اجتماعی زنان با یکدیگر .نمونه دیگر« ،همسایهها
یاری ها ِکنین ،خوامب ِه شــی
ِخنِهداری ها ِکنم»
یعنــی

میخواهم خانهداری کنم .این َمثَل هم درباره فردی
بــهکار میرود که برای انجــام کاری ،دیگران را به
دردســر بیندازد و ّ
متکی به خود نباشــد و به نقش
همسایه در زندگی زنان اشاره میکند.
* همسایهها در ادبیات فارسی

بالمثلها ،همسایگی در ادبیات داستانی
عالوهبر ضر 
هم دســتمایه چیزهای زیادی قرار میگیرد .مث ً
ال
در داســتان «الک صورتی» که جالل آلاحمد آن را
نگاشته ،زنی ســودای مانیکور کردنِ ناخنهایش را
دارد ولی با مخالفت شدید همسرش مواجه میشود
و مرافعه با میانجیگری یکی از همســایهها ،فیصله
مییابد.
یــا کتــاب «همســایهها» از احمــد محمود که
اوضاع کشــور در نمونه کوچک را به
درهمتنیدگیِ
ِ
تصویر میکشد و نقش همسایهها را بر زندگی نشان
میدهد .در «داییجا ن ناپلئونِ» ایرج پزشــکزاد هم
منوال به همین صورت است .خانوادهای که در قاموس
همسایه ،گرد هم ُســکنی گزیدهاند و با چالشهای
همجواری دستوپنجه نرم میکنند.
* همسایگی در فیلمهای ایرانی
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شهردار ی طبل

ســرویس فرهنگی  //ســازمان حج و
زیارت با اعالم اینکه دو درصد از ظرفیت
کاروانهای حج هنوز خالی است ،از آغاز
اعزام زائران برای شرکت در مناسک حج
از  ۲۲خردادماه خبر داد.

پنهان کرده است.
او این میراث را به عنوان یک پیشــنهاد
برای تبدیل شدن به پدرساالر جدید قبیله،
باالترین افتخار در سنت ایرانی ،نگه داشته
است.
این اتفاق باعث هرج و مرج در خانوادهای
میشــود که از پیش نیز شــکننده بود .با
بدتر شدن وضعیت سالمتی پدر ،اقدامات هر
یــک از اعضــای خانــواده بــه تدریج
خانواده را یک قدم به سمت انفجار نزدیک
میکند.
ساخته دو ساعت و چهل و پنج دقیقهای
روســتایی که از طوالنیتریــن فیلمهای
امسال جشنواره کن است.ترانه علیدوستی،
نوید محمدزاده ،ســعید پورصمیمی ،فرهاد
اصالنی ،پیمان معادی ،محمد علیمحمدی،
نیره محمدی و مهدی حسینینیا بازیگران
این فیلــم هســتند و کمپانی فرانســوی
« »Wild Bunchنیز بخش بینالمللی
این فیلم بر بر عهده دارد.

سیدصادق حسینی در جلسه فرآیندهای
اجرایــی حج تمتع  ۱۴۰۱بــا اعالم اینکه
ویزای تعدادی از عوامل اجرایی صادر شده
اســت ،بیان کرد :خوشبختانه با تالش تمام
دستاندرکاران و برنامهریزیهای صورت
گرفته ،اقدامات اجرایی حج تمتع  ۱۴۰۱با
وجود زمان اندک به خوبی انجام شده است.
او همچنیــن گفت :موضوعات اســکان،
پروازهای اعزام و بازگشــت حجاج ،بیمه
حداکثری حجاج ،موضوع ارســال داروها
و تجهیزات پزشکی ،واکسیناسیون حجاج
و سایر مسائل حل شــده و دغدغهای در

رنگولعاب مناســبی به نقشآفرینی مالخر
کالهبردار این سریال داده است .از این به بعد،
انتشار همزمان «جیران» و «یاغی» میتواند
تا مدتها ،آخرهفتههای جالبی را برای امیر
جعفری رقم بزند.

اینباره وجود ندارد.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه
واکسیناسیون مطابق شرایط و ضوابط تعیین
شده کشــور میزبان (عربستان) مدنظر قرار
گرفته است ،افزود :تزریق واکسن «مننژیت»
و واکسن فلج اطفال به حجاج نیز در دستور
کار اســت و تامین اقــام آن نیز به خوبی
صورت گرفته است.
اکبر رضایی ـ معــاون امور حج و عمره
سازمان حج وزیارت ـ هم جزئیات بیشتری
از کاروانهــا را شــرح داد و گفت۲۹۶ :
کاروان از جمهــوری اســامی ایران عازم
سرزمین وحی میشــوند که  ۱۵۹کاروان
مدینه قبل و  ۱۳۷کاروان مدینه بعد خواهند
بود.
به گفته او ،ظرفیــت کاروان تا حدود ۹۸
درصد تکمیل شده و مشکلی در این زمینه

وجود ندارد.
معاون سازمان و حج و زیارت ادامه داد:
ظرفیت کاروانهای حج امسال متغییر ،۸۵
 ۱۳۰ ،۱۱۵و  ۱۶۰نفره است و ظرفیت هر
کاروان در هر اســتانها نیز متفاوت است.
دربــاره پروازهای حج نیز هیچ مشــکلی
وجود ندارد.
رضایــی با بیــان اینکه  ۲۲خــرداد ماه
نخستین کاروان حجاج ایرانی عازم سرزمین
وحی میشوند ،افزود :پروازهای اعزامی در
 ۲۲روز و پروازهای بازگشــت نیز در ۱۷
روز انجام میشود.
او با اشاره به اعزام نخستین گروه عوامل
اجرایی به عربستان ،گفت :بازدید از هتلها
و فراهم شدن زیرســاختهای الزم برای
حجــاج از جمله برنامههــای این گروه از
عوامل است تا مهمانان خانه خدا و زائران
دغدغهای نداشته باشند.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت
با بیان اینکه هماهنگی الزم با بانک توسعه
اسالمی برای طرح قربانی انجام شده است،
درباره تأمین واکســن مننژیت با هماهنگی
وزارت بهداشــت و مرکز پزشــکی حج و
زیارت و همچنین واکسن فلج اطفال ،گفت:
مشــکلی در زمینه تأمین این دو واکســن
وجود ندارد و همه حجــاج نیز باید آن را
تزریق کنند.
امســال ایران با حدود  ۳۹هزار و ۶۰۰
زائر در حج تمتع که پس از دو ســال وقفه
و محدودیت قرار است برگزار شود ،شرکت
میکند .عربســتان حج را به زائران زیر ۶۵
ســال که واکســن کرونا را کامل دریافت
کردهانــد ،محدود کرده و قرار اســت یک
میلیون زائر از سراسر جهان در مناسک حج
شرکت کنند.

شهیدان بابایی و ستاری به سینما میآیند

«مهمــانِ مامان» شــاید پُررنگترین تصوی ِر عالم
همســایگی باشــد .نه فقط «مهمانِ مامــان» که
«اجارهنشــینها»« ،قندونِ جهیزیــه»« ،بمب؛ یک
عاشقانه»« ،چهارشنبهســوری»« ،لیال»« ،درخت
گالبی» و حتی «شنای پروانه» و ،...یا سریالهایی
نظیر «همــه فرزندان مــن»« ،در چشــم باد»،
«همســایهها»« ،آپارتمان»« ،آپارتمان شــماره
سیزده» و ...از روابط مختلف و تأثیرگذار همسایهها
با یکدیگر سخن میگویند.
در ردوتمنّا و اهمیت همجواری در فرهنگ ایرانی
همین را به یاد خواهیم داشت که زندگیِ شخصی ما،
هرچقدر هم بسته باشد ،باز هم تنها به خودمان محدود
نمیشود و نزدیکی و درهمتنیدگی با همسایهها ،فریاد
میزند که« :چاردیواری ،اختیاری نیســت»! اما با
نگاهی موشکافانهتر باید دید چه چیزی همسایگی
همسایهها! را در فرهنگ ایرانی دستخوش تغییرات ریزودرشت
یاری کنیــد ،من کردهاست؟

« آگهي مناقصه »

سریع و پینگپنگی «اسی قلک» خوشنقش
ظاهر شــده و ابعاد تازهای از مهارت خود را
نشان میدهد .اگرچه هنوز تنها یک قسمت
از «یاغی» منتشــر شده ،اما بر اساس همین
قســمت طوالنی نیز میتوان پی برد جعفری

خبرهایی تازه از حج

تمجید منتقدان از «برادران لیال» در کن

فرهنگ «همسایگی» در ایران

سرویس فرهنگی  //زندگی به موازات یکدیگر در
جریاناند .اگر مثل فیلم «داگویل »Dogville
ساختمان مسکونی را فرض کنیم
دیوارهای یک
ِ
چشم سر را بر رویشان ببندیم ،صحنه طور
و
ِ
دیگری نمایش دادهمیشــود؛ بدنهای مجزّا
درون مک ّعبی ســیمانی ،جداگانه در حال انجام
کارهای غیرمرتبط و مختلفاند« .همسایگی»
چنین تصویری دارد؛ چند زندگی در یک بدن.

شــاه قرار میگیرد ،در عین حال که با نرمی ،تا «شهرزاد» و «میوه ممنوعه» حضور جدی
حیلهگری خود را نشان میدهد ،با سخن گفتن دارد و گویی جعفری بازیگر ثابت ساختههای
تندتند و صریح ،از اقتدار خود نمیکاهد و در فتحی است.
زمانی که در برابر دیگر مسئوالن حکومت و * مالخر الت «یاغی»
دولت حضور مییابد ،با تبختر یک سیاستمدار این بازیگر همزمان «یاغی» ساخته محمد
غالب ظاهر میشود .این دوگانگی به شکلی کارت را نیــز در حال نمایــش در پلتفرم
جالب توجه ،فتنهانگیزی و فریبکاری «میرزا فیلیمــو دارد .جالب آن که درســت عکس
آقاخــان نوری» را به شــکلی باورپذیر در نقشآفرینی کامــ ً
ا درونگــرای خود در
مقابل مخاطب میآورد .این تواناییهای امیر «جیران» ،در «یاغی» بازی برونگرایی دارد؛
جعفری به ویژه با هدایت حسن فتحی ،روشن او که کاراکترهایی نزدیک به این شخصیت را
میکند چرا در آثار متعددی از این فیلم ساز از یک دهه پیش در «چک برگشــتی» و «زیر
«کیفر» و «پستچی سه بار در نمیزند» گرفته ،هشــت» نیز بازی کرده بود ،در دیالوگهای

*

ســرویس فرهنگی  //فیلم ســینمایی «های پــاور» با بازی اتابک نــادری در نقش داســتان این فیلم به افتخارات عملیات والفجر  8و ســرنگونی  ۷۸جنگنده بعثی میپردازد.
شهید منصور ستاری و علیرام نورایی در نقش شهید عباس بابایی تولید میشود.
اتابک نادری (شهید ستاری) ،سپیده خداوردی ،مهرداد ضیایی ،آرمان جوکار ،مجید پتکی ،الناز
فیلم سینمایی «های پاور» اولین فیلم سینمایی هادی محمدپور است که توسط نیروی پدافند اســماعیلی ،حسین باقریان و علیرام نورایی (شــهید بابایی) بازیگران اصلی این فیلم سینمایی
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در اصفهان تهیه میشود.
هستند .

غبارروبی گلزار شهدا با حضور مدیرعامل و کارکنان آبفای هرمزگان
ســرویس فرهنگی  //مدیرعامل ،معاونین و کارکنان
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان با حضــور در گلزار
شهدای گمنام بندرعباس با شهدا تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ این مراسم به مناسبت سوم خرداد
سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار و قبور مطهر شهدای گمنام
عطرافشانی و غبارروبی شد.عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل
آبفا در این مراســم گفت :ما هر آنچــه داریم از برکت خون
شهداست و برماست تا نام شهدا را زنده نگه داریم.به گفته وی،
شهدا و خانواده های آنها با جانفشانی در جنگ هشت ساله،

امنیت را برای ما به ارمغان آورده اند و ما وظیفه داریم ضمن
پاسداری از دستاورهای آنها ،به عنوان خدمتگزار عملکردی
داشته باشیم که از ما راضی باشند.وی آزادسازی خرمشهر را
در ســایه رهبری حضرت امام خمینی (ره) دانست و افزود:
این اتفاق هیچ گاه فراموش نخواهد شد و به عنوان یک اتفاق
ماندگار در کتاب خاطرات انقالب به یادگار خواهد ماند.وی
آزادی خرمشهر را یک شکست تاریخی از تجاوز به سرزمین
ایران قهرمان از ســوی صدام و حامیانش دانســت که یک
رسوایی تاریخی برای آنها رقم زد.
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حوادث

سرویس حوادث //هوشیاری کارشناسان
پلیس فتا استان هرمزگان فردی که مبلغ
 670میلیــون ریال از حســاب پدر خود
برداشت کرده بود را به دام انداخت.

احســان بهمنی اظهار داشت :در پی مراجعه
و اعالم شــکایت یکی از شهروندان به پلیس
فتا مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب وی،

فرزند برای بازی آنالین حساب بانکی پدر را خالی کرد

موضوع در دستور کارشناسان پلیس فتا قرار
گرفــت .وی افزود :شــاکی در اظهارات خود
اعالم کرد :فردی ناشــناس با دسترســی به
اطالعات حساب بانکی وی اقدام به برداشت
غیرمجــاز کرده و مبلــغ  ۶۷۰میلیون ریال از
حساب بانکی او سرقت کرده است.
رئیس پلیس فتا استان هرمزگان تصریح کرد:

در امتداد تاریکی

با بررسیهای دقیق و تخصصی صورت گرفته
مشــخص شد برداشــت غیرمجاز از حساب
شــاکی ب ه صورت خرید از طریق شرکتی که
فروش  gemبرای اکانتهای بازی آنالین دارد
صورت گرفته است.
بهمنــی ادامه داد :در تحقیقات تکمیلی انجام
شــده متهم که فرزند شــاکی بوده و از کارت

اینها بخشــی از اظهارات جوان  24ساله ای
اســت که به همراه چند نفر از دوســتانش در
عملیات رعدآســای نیروهای کالنتری دستگیر
شــده است .این جوان شــرور که مدعی بود از
 12ســالگی به خالف روی آورده است درباره
سرگذشت خود به مشــاور و مددکار اجتماعی
کالنتری گفت :پدرم سیم کش ساختمان بود اما
 17سال قبل به دلیل ابتال به بیماری سرطان از
دنیا رفت .آن زمان من  7ســال بیشتر نداشتم و
نمی دانستم با مرگ پدرم سرنوشت ما نیز تغییر
خواهد کرد فقط وقتی خواهر  9ســاله و مادرم
را با چشمانی اشــکبار می دیدم من هم بغض
میکردم و ناراحت میشــدم اما ناراحتی من به
دلیل مرگ پدرم نبود چرا که او مرد سخت گیری
بود و با مــادرم دعوا می کرد .بعد از این ماجرا
مادرم من و خواهرم را تنها می گذاشت و خودش
در خانههای مردم کارگری می کرد باالخره دو
سال بعد از مرگ پدرم فهمیدم که مادرم با یک
کارمند دولت ازدواج کرده اســت و من باید آن
مرد را پدر صدا بزنم ولی او هم بیماری اعصاب
و روان داشــت و مدام مــادرم را کتک می زد.
دیدن این صحنه ها موجب شد تا از پدرخوانده
ام خاطره خوشــی نداشته باشم .او زمانی که با
مادرم ازدواج کرد از همسرش طالق گرفته بود و
 37سال بیشتر نداشت اگر چه من و خواهرم به
مدرسه می رفتیم ولی باز هم مادرم مجبور بود در
خانههای مردم کار کند تا هزینه های تحصیل ما
را بدهد چرا که پدر خوانده ام به خاطر فرزندش
دوباره با همسر اولش ازدواج کرده بود .در همان
دوران کودکی زمانی که  12ســال بیشتر نداشتم
از کیف یا جیب همکالسیهایم سرقت می کردم
تا چیزهایی را که دوســت دارم تهیه کنم ،وقتی
نمی توانســتم به خواســته هایم برسم با ایجاد
درگیری و قلدرنمایی سعی می کردم پدر و مادر

یا دوســتانم را وادار کنم به خواســته های من
توجه کنند به همین دلیل در محله و مدرســه به
«غالم شر» معروف شده بودم .حاال دیگر خیلی
از بچه محل ها یا همکالسی هایم از من حساب
میبردند و برخی نیز با من دوســت میشدند تا
کســی جرات تعرض به آن ها را نداشته باشد.
خالصه از  16ســالگی و به دنبال همین رفیق
بــازی ها درس و مدرســه را رها کــردم و با
دوستانم پای بساط مواد مخدر نشستم .دوست
داشتم بیشتر اوقاتم را با دوستانم بگذرانم چرا که
از درگیری های بین پدر خوانده و مادرم متنفر
بودم و سعی می کردم از محیط خانه دور باشم.
قلدری و شــرارت های من به حدی رسید که
پدر خوانده ام را نیــز کتک می زدم و او هم از
مادرم انتقام می گرفت .تازه به سن جوانی رسیده
بودم که عاشق دختر همسایه مان شدم ولی پدر
آن دختر فقط به خاطر شــرارت های من حتی
اجازه نداد مادرم آن دختر را خواستگاری کند.
در همیــن روزها بود که خواهــرم نیز به همراه
یک جوان تبعــه خارجی از خانه فرار کرد و با
یکدیگر ازدواج کردند مــن هم با وجود آن که
به رشــته فوتبال خیلی عالقه داشتم و آرزو می
کردم روزی فوتبالیســت بزرگی بشوم ولی پدر
خواندهام به دلیل لجبازی با من شــهریه مدرسه
فوتبال را پرداخت نکرد و این گونه من به سرقت
اموال مردم روی آوردم تا هم مخارج اعتیادم را
تامین کنم و هم به خوشگذرانی با دوستان نابابم
بپردازم حاال دیگر به جوان شروری تبدیل شده
بودم که هیچ کــس از آزار و اذیت های من در
امان نبود .دو بار به جرم شــرارت و اخالل در
نظم عمومی دستگیر و روانه زندان شدم اما چند
ماه بعد وقتی از زندان آزاد می شــدم دوباره به
خالفکاریهایم ادامه می دادم در این میان فقط
مادرم زجر می کشید که با خواهش و التماس و
پرداخت خسارت از شاکیانم رضایت می گرفت
ولی من جوانــی معتاد و بیکار بودم و هیچ هنر
و حرفه ای هم نداشــتم .حاال هم به مواد مخدر
صنعتی آلوده شده ام و این بار نیز هنگام شرارت
با شمشیر و قمه توسط ماموران انتظامی دستگیر
شدم و ...

ســرویس حوادث //آواربرداری ساختمان 10طبقه
آبادان در حالی ادامه دارد که کندی جست و جوی
مفقودان گالیه های جدی را برانگیخته است.

ظهر روز دوم خرداد ،ســاختمان  ۱۰طبقه متروپل در
خیابــان امیری آبادان فروریخــت و این حادثه تا لحظه
تنظیم این خبر  16جان باخته و  37مصدوم داشته است.
این در حالی اســت که جمعیت زیادی همچنان در محل
آواربرداری منتظر مفقودان و مصدومان احتمالی هستند و
جمعی از مــردم آبادان با حضور در خیابان های نزدیک
ساختمان متروپل به عزاداری پرداختند.
برخی کاربــران فضای مجازی و امدادرســانان از کندی

ســرهنگ داوود معظمی گودرزی ،رئیس پلیس
فضای تولید و تبادل اطالعات تهران بزرگ با بیان
این مطلب گفت :در فصل امتحانات ممکن اســت
برخی افراد ســودجو با ترفندهایــی مانند فروش

سؤاالت امتحان نهایی و  ...نسبت به کالهبرداری از
دانش آموزان و خانوادههایشان اقدام کنند.
وی بــا بیان اینکه این افراد بــا ایجاد درگاههای
جعلی فروش ،اقدام به فیشینگ میکنند ،اظهارکرد:
ممکن اســت افراد ســودجو با طــرح قیمتهای
بســیار ارزان بــرای فروش ســؤاالت اقــدام به
هدایت کاربران به صفحات جعلــی کرده و از این
طریق حســاب بانکی آنها را خالی کنند .همچنین

امدادرســانی ها گالیه داشــتند اما وزیر کشــور در ادامه
حضورش در آبادان گفت :به دلیل حساسیت باال و احتمال
ریزش بقایای متروپل سرعت آواربرداری کم شده است .علت
اول کندی کار آواربرداری ،خارج ســازی زیر آوار ماندگان
است که باید انجام شود و علت دوم این است که هرگونه آوار
برداری در جوار سازه های ناپایدار احتمال ریزش آن ها را
بیشتر می کند و خطری جدی محسوب می شود.
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی از حفر
 6دریچه برای دسترسی به افراد گرفتار در طبقات پایینی
ســاختمان خبر داد .در همین حال در ویدئویی که یک
امدادرســان منتشــر کرده او از احتمال مرگ تعداد افراد

بیشتری خبر می دهد و تعداد آن را تا  40نفر هم پیشبینی
می کند .او مدعی اســت که در طبقه زیرین ســاختمان،
کافی شــاپ بوده و احتمال مرگ افراد بیشــتری وجود
دارد .این مســائل در کنار گمانه ها و واکنش ها به خبر
فوت عبدالباقی ،مالک و ســازنده متروپل هم باعث شده
تا برخی مخاطبان درباره اطالع رسانی های صدا وسیما
درخصوص متروپل گالیه هایی داشــته باشند .همچنین
به رغم توضیح مقامات مســئول و حتی انتشار تصاویر
عزاداری برادران حســین عبدالباقی درباره فوت مالک
متروپل اما تردید ها درباره زنده بودن وی از سوی برخی
همچنان مطرح بود.

انبار احتکار مرغ منجمد در بندرخمیر شناسایی شد

ســرویس حوادث //جانشین فرمانده
انتظامی اســتان هرمزگان گفت :یک
انبار احتکار مرغ منجمد در شهرستان
بندرخمیر کشف شد.

مسئله احتکار و قاچاق کاالی اساسی توسط
سودجویانی که جز به افزایش منافع شخصی
و گروهی خود به چیز دیگری فکر نمیکنند
یکی از مســائل و معضالت ایــن روزهای
جامعه اســت .دولت بــرای مقابله با قاچاق
کاالهای اساسی و حفظ این کاالها در کشور
و در دســترس قرار گرفتن برای مردم ،طرح
آزادســازی قیمتها و هدفمندی یارانهها را
اجرایی کرد که با این روش میتوان امیدوار
بود بخش قابل توجهــی از قاچاق کاالهای
اساسی در کشور کاهش یابد.
اما دیگر پدیده و معضل اجتماعی که عالوه
بر قاچاق بر اقتصاد کشــور و تامین کاالی

اساسی ضربه میزند مسئله احتکار است ،این
روزها عدهای ســودجو با قصد بر هم زدن
امنیت غذایی مردم سعی در احتکار کاالهای
اساسی به منظور کمیاب شدن کاال و در نهایت
فروش با قیمت باالتر میکنند.
در روزهای اخیر با فعالیت بیشــتر پلیس
امنیت اقتصادی استان تالش بسیار زیادی در
راستای شناسایی و کشف انبارهای احتکار
کاالهای اساســی داشــته و به موفقیتهای
زیادی نیز دســت پیدا کرده اســت در کنار
پلیس ،سربازان گمنام امام زمان در سازمان
اطالعات سپاه و اطالعات استانی ضربههای
مهلکی بر محتکران با شناسایی انبارها وارد
کردهاند .در آخرین مورد از شناسایی انبارهای
محتکــران ،یک انبار احتکار مرغ منجمد در
بندر خمیر شناسایی شــد ،سرهنگ مهرداد
مشــوق در جمع خبرنگاران در تشریح این

خبر گفــت :در پی دریافت اخباری مبنی بر
احتکار مقادیر زیادی گوشــت منجمد مرغ
دریک انبار در یکی از روستاهای شهرستان
خمیر موضوع در دستور کار ماموران پلیس
امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود  :ماموران پس از بررســی دقیق
موضوع با هماهنگی و همکاری نمایندگان
ادارات دامپزشــکی و جهــاد کشــاورزی
شهرســتان به محل اعزام شــدند.این مقام
انتظامی با بیان اینکه ماموران در بازرســی
از این انبار ســرد خانه ای  3تن مرغ منجمد
احتکار شده کشف کردند ،اظهار داشت :بنا بر
اعالم کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله
یک میلیارد و  200میلیون ریال برآورد شده
پرونده قضایی
است.
به گزارش تسنیم ،جانشین فرمانده انتظامی تشکیل و برای ســیر مراحل قانونی به اداره
استان هرمزگان خاطر نشان کرد :دراین رابطه تعزیرات شهرستان ارسال شد.

طلوع زندگی در آمبوالنس  ۱۱۵قشم

ســرویس حــوادث //رییــس اورژانس پیش
بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشگاه از تولد یک
نوزاد در آمبوالنس پایگاه اورژانس  ۱۱۵شهری قشم
خبر داد.

دکتر حســین قاسمی در این رابطه گفت :ساعت ۳:۵۰
دقیقه بامداد مورخ چهارم اردیبهشــت ،پیرو تماســی

فایل سؤاالت امتحانی در فضای مجازی را باز نکنید

ســرویس حوادث //فروش سؤاالت امتحان
نهایــی در فضای مجــازی ترفنــدی برای
کالهبرداری از خانواده ها درایام امتحانات آخر
سال است.

پدر از شــکایت خود منصرف و کتبا رضایت
خود را اعالم کرد.
به گزارش فارس ،رییس پلیس فتا هرمزگان
گفت :بــرای اینکه فرزندان بویــژه جوانان و
نوجوانان در فضای مجازی کمتر آسیب ببینند،
الزم اســت والدین بر فعالیتهای ســایبری
فرزندان و همچنین بازیهای رایانهای که انجام

میدهند توجه و نظارت کافی داشته باشند.
بهمنی خاطرنشــان کرد :به عموم شهروندان
توصیه میشــود در صورت مشــاهده موارد
مشابه ومجرمانه از طریق سایت پلیس فتا به
آدرس www.cyberpolice.ir و یا با شماره
تلفن  ۰۹۶۳۸۰با کارشناسان پلیس فتا در میان
بگذارند.

دالیل کندی آواربرداری های متروپل

سرگذشت شرور  16ساله!

از همان دوران کودکی دوســت داشتم با
قلدری و ایجاد ســروصدا به خواسته هایم
برســم ،به همین دلیل هم دو بار به جرم
شرارت و اخالل در نظم عمومی راهی زندان
شدم ولی بیشــتر از هر چیز رفیق بازی و
اعتیاد زندگی ام را نابود کرد چرا که ...

و مشــخصات حســاب بانکی پــدر خود با
سوءاستفاده اقدام به برداشت وجه کرده بود.
بهمنی اظهار داشــت :متهم با دسترســی به
پیامکهای تلفن همراه پدر و اســتفاده از رمز
دوم پویای حســاب پدرش برای تقویت بازی
آنالین خود جمعا  ۶۷۰میلیون ریال از حساب
پدر خود برداشت کرده که با روشن شدن ماجرا

شنبه  7خرداد 1401

ممکن اســت در مواردی ســؤاالت تقلبــی را به
دانش آموزان فروختــه و این افراد با این تصور که
ســؤاالت را دریافت کردهاند ،از مطالعه باقی موارد
خودداری کرده و درامتحانات دچار مشکل شوند.
در مواردی هم این احتمــال وجود دارد که افراد
سودجو اقدام به انتشار فایلهایی در فضای مجازی
کرده و ادعا میکنند که حاوی ســؤاالت امتحانی
است ،اما این فایلها در واقع حاوی بدافزار بوده و

از سوی یک شــهروند و ارائه گزارشی مبنی بر شروع
دردهای ناشــی از زایمان یک مادر  ۳۱ساله ،باالفاصله
آمبوالنس پایگاه شــهری اورژانس  ۱۱۵قشم به محل
فوریت اعزام و مادر را که دچار دردهای ناشی از فرآیند
زایمان شده بوده را به بیمارستان منتقل کردند.
وی در ادامه گفت :در طول مســیر با پیشرفت فرآیند

زایمــان ،نوزاد دختــر با اقدام به موقع تکنســین های
اورژانس  ۱۱۵در صحت و ســامت بــه دنیا آمد .بعد
از انجام اقدامات درمانی اولیه از قبیل اکســیژن ترابی،
رگ گیــری و دارو درمانی؛ در محــل فوریت ،مادر و
نوزاد هر دو با حال عمومی خوب به بیمارستان تحویل
داده شد.
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حوادث جهان
کشته شدن  ۲۱کودک در تیراندازی در دبستان تگزاس

در پی تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در «سن آنتونیو» تگزاس  ۲۱تن
کشته شدند که  ۱۹نفر آنها دانش آموز بودند .شخصی که تیراندازی کرده یک
فرد  ۱۸ســاله به نام «سالوادور راموس» بوده است که  ۱۹دانشآموز و دو
بزرگسال را به قتل رسانده و سپس خودش نیز کشته شده است.پرچم کاخ
سفید به احترام جانباختگان این حادثه نیمه افراشته شده است.فرماندار سن
آنتونیو گفت :نوجوان مهاجم به دبستان بعد از ارتکاب جنایت با شلیک به
سمت پلیس دو نفر از ماموران را مجروح کرد اما قبل از اقدام جدیتر توسط
پلیس کشته شد.سالوادور راموس  ۱۸ساله بدون همراه وارد مدرسه شده و
دیوانهوار اقدام به شلیک کرده است.تیراندازی در تگزاس یکی از مرگبارترین
تیراندازیها در مدرسهای در ایاالت متحده بعد از حادثه کنتیکت است .در
حادثه کنتیکت در دسامبر  ۲۰۱۲یک مرد مسلح با حمله به دبستان سندی
هوک باعث مرگ  ۲۶نفر از جمله  ۲۰کودک پنج تا  ۱۰ساله شد.

یک کشته در پی غرق شدن قایق مهاجران در سواحل تونس

در پی غرق شدن قایق حامل مهاجران در سواحل تونس یک تن کشته
و  ۷۵تن دیگر نیز مفقود شدند ۲۴ .تن دیگر از سرنشینان این قایق که در
سواحل صفاقس غرق شده نیز نجات یافته اند.یک مقام امنیتی تونس اظهار
کرد :گارد ساحلی جسد یک تن را پیدا کرده است.ارقام کمیساریای عالی
سازمان ملل متحد برای پناهندگان ( )UNHCRنشان می دهد که بیش از
 ۱۲۳هزار مهاجر در سال گذشته میالدی ( )۲۰۲۱وارد ایتالیا شده اند در
حالی که این رقم در سال  ۲۰۲۰میالدی بیش از  ۹۵هزار تن بوده است.

بازداشت شهروندان فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست

نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری
و بیت المقدس اشغالی شمار زیادی از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.
نظامیان صهیونیست در یورش گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس
اشغالی ۲۲ ،شهروند را بازداشت کردند که شماری از آنها از اسرای سابق هستند.
نظامیان صهیونیست بعد از بازداشت این شهروندان فلسطینی ،آنها را به مکان
نامعلومی منتقل کردند.منابع محلی اعالم کردند که نظامیان صهیونیســت۶ ،
فلسطینی را در استان قلقیلیا ۸ ،نفر را در الخلیل ۲ ،نفر را در رام اهلل ۳ ،نفر را در
جنین و سه نفر دیگر را در قدس ،نابلس و طولکرم بازداشت کردند.طبق اعالم
شاهدان عینی  ۵نفر از بازداشت شدگان از اسرای سابق هستند.

حریق بیمارستانیِ مرگبار در سنگال

چند نوزاد بر اثر وقوع آتش ســوزی در یکی از بیمارســتانهای
ســنگال جان باختند .رئیس جمهور سنگال اعالم کرد که در پی وقوع
آتش سوزی در ساختمان یک بیمارستان در غرب کشور ۱۱ ،نوزاد تازه
متولد شده جان خود را از دست دادند.گفته شده اتصال برق علت وقوع
حریق در بخش نوزادان یکی از بیمارستانهای دولتی سنگال بوده است.
همچنین سه نوزاد دیگر نجات پیدا کردند.اواخر آوریل حادثه مشابهی در
یکی از بیمارستانهای مناطق شمالی سنگال رخ داد و بر اثر آن چهار
نوزاد جان خود را از دست دادند.

پس از دانلود و اجرا ،اطالعات شخصی کاربران را به
سرقت میبرد.
گودرزی ادامه داد :هشدار ما به تمامی دانش آموزان
و خانوادههای آنان این است که به هیچ عنوان فریب
چنین ادعاهایی را نخورند ،چرا که اساســ ًا احتمال
نشت ســؤاالت امتحانی وجود ندارد و افرادی هم
که چنین ادعایی کنند ،ادعایشان کذب است و قطع ًا
هدفشان سودجویی و کالهبرداری است.

مرگ دختربچه مینابی در کانال آب

ســرویس حوادث //دختربچه مینابی که به همراه چند
کــودک دیگر قرار بود به پارک محله بروند در مســیر راه
بهدنبال تکه چوب به درون کانال آب رفت و جان باخت.

مریم که یک سال و  8ماهه بود ،آن روز مانند روزهای دیگر به
نو
خانه پدربزرگ و مادربزرگش آمده و به همراه کودکان همس 
سالش مشغول بازیگوشی بود .بدین ترتیب بچهها تصمیم گرفتند به
پارک بروند و بازی کنند که مریم نیز با خوشحالی بهدنبال آنها به راه
افتاد .خواهر و برادرش که بزرگتر از او بودند زودتر حرکت کردند
و مریم به همراه دخترعمو  6ساله ،پسرعمه  4ساله و پسرعموی 5

کشف  ۴۸هزار لیتر
سوخت قاچاق در
آبهای اطراف ال َرک

سالهاش پشت سر آنها به راه افتاد اما در بین مسیر مریم تکه چوبی
پیدا کرد و سرگرم بازی شد ،ولی لحظاتی بعد جسد او در کانال پر از
آب پیدا شد.
امیــر رنجبری عموی مریم گفت :پــارک حدود  200متری از
خانه فاصله داشت .به گفته بچهها ،در مسیر مریم تکه چوبی پیدا
کرده و مشغول بازی شد که چوب به درون کانال آب افتاد .وقتی
او بــه درون کانال رفت تکه چوب با آب روان وارد لوله شــد او
هم برای برداشــتن آن چوب وارد لوله شد که متأسفانه آنجا گیر
کرد .کانال آب با خانه پدرم حدود  50متری فاصله داشــت ،در

سرویس حوادث //رئیس کل دادگستری هرمزگان
از کشــف یک عدد مشک حاوی  ۴۸هزار و پانصد
لیتر سوخت قاچاق را در هشت مایلی شرق جزیره
ال َرک خبر داد.

مجتبی قهرمانی اظهار کرد :به دستور دادستان عمومی و
انقالب قشم ،مأموران دریابانی ضمن اجرای طرح ضربتی

همان لحظه بچهها که همراهش بودند ب ه سرعت خود را به خانه
رســاندند و ماجرا را بیان کردند ،بالفاصله همه به محل رفتند و
برادرزادهام را از لوله پر از آب بیرون کشــیدند ،اما زمانی که بچه
را به بیمارستان انتقال دادند دکتر گفته بود که نیم ساعتی از مرگ
وی میگذرد.
بــه گزارش ایران ،وی در ادامه افزود :این کانال خیلی خطرناک
و گاهی پر از آب است و گاهی کم آب .کاش مسئوالن فکری به
حال این کانال میکردند یا لوله درون این کانال را جابهجا میکردند
که مریم دیگری در آن جان ندهد.

و پس از تشــکیل اکیپهای منسجم ،نسبت به پاکسازی
ســواحل و جزایر اطراف قشــم از مخازن ،باراندازها و
جایگاههای نگهداری ســوخت قاچــاق اقدام کردند.وی
افزود :ناوگروه دریابانی موفق شــد در جریان اجرای این
طرح ،یک عدد مشــک حاوی  ۴۸هــزار و پانصد لیتر
الرک
ســوخت قاچاق را در هشت مایلی شــرق جزیره َ

کشف و ضبط کند.رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح
کرد :ارزش تقریبی سوختهای مکشوفه بیش از  ۵میلیارد
و  ۵۰۰میلیون ریال اســت.به گــزارش فارس ،قهرمانی
خاطرنشان کرد :بنابر گزارش ضابطان ،تحقیقات به منظور
شناسایی و دستگیری عوامل نگهداری این حجم از سوخت
قاچاق ادامه دارد که نتایج آن متعاقب ًا اعالم خواهد شد.

آگهی ماده  3اقنون تعیین ت کلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی

نظر به اینکه هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شــماره  140060323054000755مورخ  1400/12/9تصرفات مالکانه آقای زریر رضوانی
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  3805.60مترمربع مشتمل بر باغچه تحت پالک ثبتی  224فرعی از  -97اصلی واقع در فین قطعه  3بخش  2بندرعباس به استناد بند الف و ب ماده 1
و ماده  3قانون مذکور و کد  977مجموعه بخشنامه ثبتی و ماده  13آیین نامه رای به انتشار آگهی های ماده  3صادر گردیده است و به جهت عدم دسترسی و فوت مالک اولیه خانم رقیه
قوهقضائیه
فینی نژاد مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکور و سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و لذا در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
سازمانثبتاسنادوامالککشور
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی می گردد چنانچه ظرف
ک
ثب
م
اداره ل تاسنادوامالکره زگان
مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت براساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت
وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت منطقه دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح مراجعه و تقدیم دادخواست نماید
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه دو بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام
خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 1401/81 .م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/07 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/22 :

اسمعیل ربیع نژاد  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس  -منطقه دو

روابط عمومی اداره کل
شیالت رهمزگان

طرح :بیتا هوشنگی

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

شهرستان
مدیر بنادر شرق هرمزگان خبر داد

شنبه  7خرداد 1401

آمادگی بندر تیاب برای جذب سرمایه گذار

 26شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3891
خبری

پروژه مجتمع فرهنگی هنری بندرخمیر
تعیین تکلیف شد

امین درســاره سرویس شهرستان //با حضور فرماندار بندرخمیر،
مشــاور و رئیس اداره نظارت بر پروژه های عمرانی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان ،شهردار
و رئیس شورای اسالمی شهر بندرخمیر پس از بازدید میدانی از روند
اجرایی پروژه مجتمع فرهنگی هنری بندرخمیر ،جلســه ای به منظور
تعیین و تکلیف این پروژه برگزار شــد .به گــزارش خبرنگار دریا؛
میرهاشم خواستار در این جلسه با اشاره به زمان بر شدن این پروژه،
یکی از مطالبات جدی مردم به ویژه اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان
را تکمیل مجتمع فرهنگی بندرخمیر عنوان کرد و گفت :شهرســتان
بندرخمیر علیرغم فعالیت های چشــمگیر فرهنگی و هنری ،نیازمند
ارتقاء زیرساخت ها در این حوزه است .وی افزود :تکمیل این پروژه
یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان است که امیدواریم با تکمیل این
پروژه ،فضای فرهنگی و هنری در شهرستان ارتقاء قابل توجهی یابد و
عالقه مندان به حوزه فرهنگ و هنر بتوانند از این پروژه به نحو مطلوبی
استفاده کنند.بنا به این گزارش ،در ادامه این جلسه مقرر شد با توجه به
پیشرفت فیزیکی  ۸۰درصدی مجتمع فرهنگی هنری بندرخمیر ،جهت
تکمیل و تجهیز و بهره برداری آن ،اعتباری جهت ادامه عملیات ساخت
آن به صورت مشــارکتی از سوی فرمانداری ،شــهرداری و وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی تامین ،تصویب و تخصیص یابد و تا دهه
مبارک فجر امسال به بهره برداری برسد.

راه اندازی بازارچه محصوالت خانگی
و صنایع دستی در میناب

محمد انصاری ســرویس شهرســتان//مدیرکل تعاون ،کار و امور
اجتماعی اســتان در دیدار با معاون اســتاندار و فرماندار ویژه میناب،
از راهانــدازی بازارچه محصوالت خانگی و صنایع دســتی در میناب با
اعتباری بالغ بر  ۲میلیارد تومان خبر داد .به گزارش خبرنگار دریا؛ مجتبی
معینوزیری در ادامه با اشاره به اینکه ورزشگاه کارگران سالهاست که به
ســرانجام نرسیده است گفت :بزودی عملیات اجرایی این پروژه ورزشی
هم با اعتبار  ۸میلیارد تومان از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری آغاز
خواهد شد و کارگران مینابی هم از فضاهای ورزشی بهره مند می شوند.
رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد

ارائه خدمات ورزشی به فرزندان جامعه ایثارگری بندرلنگه

عبدالحسین اسدپور سرویس شهرســتان //برای اولین بار قرارداد
همکاری ما بین اداره ورزش وجوانان و اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران
شهرستان بندرلنگه منعقد شد .این قرارداد به منظور ارائه خدمات ورزشی
و رفاهی به فرزنــدان جامعه ایثارگری شهرســتان بندرلنگه صورت
پذیرفت .به گزارش خبرنگار دریا؛ سیدهادی موسوی رئیس اداره بنیاد
شهید و امور ایثارگران بندرلنگه افزود :این امر مهم با توجه به برنامههای
عملیاتی نوین بنیاد شهید با توجه به ارائه خدمات مفید به جامعه معزز
ایثارگری صورت پذیرفته اســت که بتوانیم شاهد رشد و پیشرفت این
عزیزان باشیم .در ادامه متقی رئیس اداره ورزش وجوانان این امر را از
سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران مهم و شایسته عنوان کرد و افزود :امید
داریم بتوانیم خدمتگزار این قشر معزز باشیم و در زمینه ورزشی خدمات
ارزنده ای را به این بزرگواران ارائه دهیم .گفتنی اســت این قرارداد در
زمینه رشته ورزشی بدنسازی به امضا رسیده است.
قشم در سیطره گرد و غبار؛

 ۷۷۱بیمار راهی بیمارستان شدند

سرویس شهرستان //این روزها جزیره قشم که از دیرباز به پاکی هوا
و زاللی دریا معروف بود در ســیطره گرد و غبار قرار گرفته و براساس
اظهارات سرپرســت شبکه بهداشت و درمان این شهرستان تاکنون ۷۷۱
بیمار دارای عالئم تنفسی به دلیل غبارآلودگی هوا به مراکز درمانی مراجعه
کرده اند .یاســر مرادی با اعالم این خبر گفت :در  ۳روز گذشــته ۱۰۰
قشموند به دلیل مشکالت تنفسی غیرعفونی به بیمارستان پیامبر اعظم(ص)
قشــم و  ۶۷۱نفر دیگر به مراکز درمانی درگهان ،رمکان ،شهید ذاکری،
سوزا ،طبل ،دوالب و گورزین مراجعه کرده اند .سرپرست شبکه بهداشت
و درمان قشم تاکید کرد :تمام افراد به ویژه بیماران ،سالمندان ،کودکان و
مــادران باردار حتی االمکان در زمــان وقوع پدیده گرد و غبار از منزل
خارج نشوند .به گزارش ایسنا؛ وی اضافه کرد :بیماران و افراد آسیب پذیر
و همچنین افرادی که بدلیل اشتغال به اموری که نیازمند به حضور مستمر
در فضاهای باز اســت ،در زمان خروج از منزل از ماسکهای فنجانی
( )P۲ - P۱یا ماسک مناسب  FFP۲استفاده کنند.

جزیره کیش صاحب درمانگاه تامین اجتماعی میشود

عبدالحسین اســدپور سرویس شهرستان //مدیرکل مدیریت درمان
تامین اجتماعی هرمزگان گفت :در صورت تامین ساختمان مطلوب ظرف
 15روز آینده توسط سازمان منطقه آزاد کیش ،درمانگاه تامین اجتماعی
جزیره کیش در ســریعترین زمان ممکن راهاندازی میشود .به گزارش
خبرنگار دریا ،غالمعباس مومنی با بیان اینکه امنیت و درمان دو مقوله به
هم پیوسته است افزود :امنیت در جزیره کیش در حوزه درمانی نواقصی
وجود دارد که بخشــی از آن مربوط به مدیریت درمان تامین اجتماعی
است .مدیرکل مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان تصریح کرد :بر
اساس رایزنی انجام شده با سازمان منطقه آزاد کیش و دغدغه امام جمعه
و فرمانده سپاه این جزیره مقرر شد ظرف  ۱۵روز آینده ساختمانی جهت
بررسی وضعیت استانداردهای الزم به کارشناسان تامین اجتماعی معرفی
شود .مومنی ادامه داد :در صورت برخورداری ساختمان از استانداردهای
مورد تایید تامین اجتماعی و وزارت بهداشت در سریعترین زمان ممکن
مشکل نبود درمانگاه تامین اجتماعی در این جزیره برطرف میشود.

محمد انصاری سرویس شهرستان //مدیر بنادر و
دریانوردی شــهید باهنر و شرق هرمزگان ،کاپوتاژ
مواد معدنی ،بانکرینگ ،واگــذاری پورت اپراتوری
بندر تیاب ،ارائه خدمات فنی مهندســی و توسعه
گردشگری را از مهمترین فرصتهای سرمایهگذاری
در بنادر شرق هرمزگان اعالم کرد.

به گزارش خبرنگار دریا« ،حمیدرضا محمدحســینی
تختی» با تبیین فرصتهای سرمایهگذاری در بنادر شرق
هرمزگان اظهار داشــت :معرفی ظرفیتها و فرصتهای
ســرمایهگذاری ،شناســایی و معرفی عوامــل موثر بر

سرمایهگذاری درحوزه گردشگری در بنادر مسافری زیر
مجموعه از جمله بندر شهید حقانی و هرمز که نقش تعیین
کنندهای در این حوزه دارد ،تامین منابع مالی توسعه صنعت
گردشگری ،تبادل دانش تخصصی و بررسی راهکارهای
نوین جذب صنعت توریسم با توجه به جابجایی بیش از 3
میلیون مسافر و گردشگر در این بنادر از عمده فعالیتهای
کلیدی در این بخش ها محسوب میشود.
وی با بیان اینکه ســواحل مکران بــه لحاظ موقعیت
جغرافیایــی و راهبــردی در اتخاذ و جــذب بازارهای
بینالمللی به عنوان توســعه و رشد اقتصاد مبتنی بر دریا

نقش کلیدی و تعیین کنندهای دارد ،بیان کرد :بندر جاسک
از نظر احــداث پایانه نفتی کوه مبارک و نیاز به عملیات
راهبری کشــتیهای نفتکش و پشتیبانی و ارائه خدمات
فنی به شناورهای سبک و سنگین از جایگاه ممتازی در
قلب سواحل مکران برخوردار بوده و مشارکت بخش های
دولتــی و خصوصی در این زمینه میتواند نقش مهمی بر
ارتقاء جایگاه این بندر به عنوان توســعه بنادر کوچک و
اقتصادی پویا ایفا کند.
مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شرق هرمزگان
در خصوص ظرفیتهای سرمایهگذاری در بندر تیاب نیز

راههای تامین اعتبار اجرا
و اصالح سازه های آبخیزداری قشم بررسی شد

فرماندار بندرخمیر خطاب به مدیران:

برگشت اعتبار به هیچ وجه قابل توجیه نیست

امین درســاره ســرویس شهرستان//
اولین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه
شهرســتان بندرخمیر در سالجاری با
موضوع میزان جذب اعتبارات سال گذشته
توسط دستگاه های اجرایی و نحوه توزیع
اعتبارات به ریاســت فرماندار بندرخمیر
تشکیل شد.

سرویس شهرســتان //راههای تامین
اعتبار اجرا ،اصالح ،ترمیم و بازســازی
ســازههای آبخیزداری قشــم در دیدار
فرمانــدار این شهرســتان بــا معاون
آبخیزداری استان هرمزگان بررسی شد.

محمد محمدحســینی در دیــدار با مجید
پوربلیغی معاون آبخیــزداری و رییس اداره
کنتــرل ســیالب اداره کل منابــع طبیعی و
آبخیزداری هرمزگان افزود :اثرات سازه های
آبخیزداری بر کنترل سیالب ،فرسایش خاک و
برداشت و ذخیره نزوالت آسمانی مردم را بیش
از گذشته متوجه ضرورت اجرای پروژههای
آبخیزداری کرده اســت .وی ادامه داد :رشد
آگاهی مردم پیرامــون کارکرد آبخیزداری در
کنترل خشم طبیعت ،تبدیل تهدیدات طبیعی به
فرصت و بهره مندی از نعمت های خدادادی،
رفع نیازهای این حوزه را به یکی از مطالبات
مــردم در بازدیدهای روســتایی تبدیل کرده
اســت .فرماندار شهرســتان قشم گفت :سال
گذشته سازه آبخیزداری روستای برکه خلف
از توابع بخش شهاب با اعتبار چهار میلیارد و
۲۰۰میلیون ریال از محل منابع استانی ترمیم و
بازسازی شد.
در ابتــدای این دیدار اکبر محمود زاده رییس
اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان
قشم در گزارشــی کوتاه با ذکر این مطلب که
تاکنون در بیش از ۳۵روستای دارای اولویت
شهرستان ،سازه آبخیز داری اجرا شده است،
گفت :اسامی چهارده روستای نیازمند ترمیم
و بازســازی ســازه های آبخیزداری به اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
ارسال شده است.

وی از گیاهدان ،رمکان ،رمچاه ،مسن ،تمگز،
گــوران و هفت رنگــو از توابع بخش های
مرکزی ،شهاب و حرا به عنوان هفت روستای
با قید اولویت برای بازسازی و ترمیم نام برد.
رییــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری
شهرســتان قشم به روســتای طوال به عنوان
نقطه بحران خیز حوزه شــهری اشاره و لزوم
همکاری ســازمان منطقه آزاد برای اصالح،
ترمیم و بازســازی سازه قدیمی این روستا را
یاد آور شد.
رییــس اداره منابع طبیعــی و آبخیز داری
شهرستان قشم گفت :از انسان های نیکاندیش
و خیری که در شهرستان در حوزههای مختلف
ورود کرده و کارهای عام المنفعه بسیار خوبی
اجرا کرده انــد می خواهیم که ما را در ترمیم
و احداث ســازه های آبخیزداری یاری کنند.
آبخیزداری مجموعه عملیاتی است که بر اساس
اصول مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز به منظور

حفاظت از منابع آب و خاک اجرایی میشود
و در آبخوانداری نیز با مهار و نفوذ ســیالب
روی عرصههای آبخوان از بروز سیالبهای
مخرب جلوگیری و موجب احیای منابع آب
و خاک میشود.
به گــزارش ایرنا ،انجام عملیات آبخیزداری
و آبخوانداری میتواند تا حد زیادی از بروز
ســیالبهای مخرب ،پرشــدن سدها توسط
رسوب ،تخریب عرص ه منابع طبیعی و تشدید
وقوع بالیای طبیعی جلوگیری کند ،همچنین
اجــرای پروژههای آبخیــزداری در افزایش
ذخیره آب و جلوگیری از افت سطح آبهای
زیرزمینی موثر است.
به گفته کارشناســان ،اجــرای پروژههای
آبخیزداری در تغذیه ســفرههای زیر زمینی،
بهبود اشتغال ،ارتقای سطح درآمد روستاییان
و آبخیزنشینان و باال بردن ارزش تفرجگاهی
مناطق تحت پوشش نیز موثر است.

به گزارش خبرنگار دریا؛ میرهاشم خواستار
در این جلســه با قدردانــی از برخی مدیران
دســتگاههای اجرایــی که در ســال ۱۴۰۰
اعتبــارات را به صورت کامل جذب کرده اند،
تاکید کرد :سایر مدیران دستگاه ها نیز با توجه
به فرصت های اندک باقی مانده ســال مالی،
نسبت به جذب کامل اعتبارات تسریع کنند و
برگشت اعتبار به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
وی افزود :با توجه به محدودیت اعتبارات به

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاوني مصرف کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان هرمزگان راس ساعت  1۳روز سه شنبه مورخ  140۱/۰۳/۱۷در محل:
بندرعباس ،بندر شهید رجایی ،اداره کل بنادر و دریانوردی ،طبقه همکف ،سالن اجتماعات،
تشــکيل ميگردد .لذا از کليه اعضاء دعوت ميشــود با در دست داشتن کارت و يا دفترچه
عضويت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانيد و يا وکيل /نماينده خود را
کتباً معرفي نماييد.
ضمناً به اطالع می رســاند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر  3رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي ،ميبايســت ب ه همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ
 140۱/۰۳/۱۶در محل دفتر شركت به آدرس  :بندر عباس  -شهرک شهید باهنر حاضر
تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت ،برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستور جلسه :
 طرح و تصویب تغییر بند ب (شرایط اختصاصی ) ماده  ۱۲فصل دوم مقررات مربوط بهعضویت در اساسنامه

تاريخ انتشارآگهي140۱/۰۳/۰۷ :

انجمن کارفرمایی شرکت های حمل و نقل جاده ای کاال
شهرستان های میناب  -رودان و جاسک

نسبت نیازهای شهرستان ،اعتبارات سال جاری
نیز با اولویت تکمیل پروژه های نیمه تمام توزیع
خواهد شد لذا مدیران دستگاه های اجرایی باید
به اعتبارات شهرستانی اکتفا نکنند و با ارتباط
مستمر با مدیران استانی ،از اعتبارات استان نیز
برای اجرا و تکمیل پروژهها استفاده کنند.
خواســتار در ادامــه به اســتفاده از ظرفیت
خیرین و مشارکت آنان در اجرای پروژه های
شهرستان اشاره نمود و عنوان کرد :خوشبختانه
در اجرای بســیاری از پروژه های گذشــته
باالخص در بخش های آموزش ،بهداشــت و
درمان ،فرهنگ ،آبخیزداری و غیره ردپایی از
مشارکت خیرین و نیک اندیشان وجود دارد لذا
مدیران دستگاه های اجرایی باید تالش کنند در
اجرای پروژه ها از ظرفیت این عزیزان استفاده
کنند.

فرمانــدار در پایان ابراز امیــدواری کرد با
اعتباراتی که در آینده نزدیک ابالغ خواهد شد
و همچنین بهره مندی از توان خیرین ،امســال
بتوانیم پروژه های بیشتری نسبت به سال های
گذشــته را در شهرستان اجرا و قطار توسعه و
پیشرفت شهرســتان را با سرعت بیشتری به
حرکت در آوریم.

اختصاص یک دستگاه تانکر آبرسانی
برای تامین آب مورد نیاز کرگان میناب

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //رئیس دادگستری
شهرســتان میناب به همراه مدیرعامل شرکت آب فاضالب
هرمزگان از روند احداث آب شیرین کن کرگان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ،عبدالحمید حمزه پور در این بازدید با اشاره
به وضعیت آب کرگان افزود :در حال حاضر آب این شهر از چاه های
واقع در رکن آباد تامین می شود که برای جبران کمبود آب جمعیت
شش هزار نفری کرگان عملیات احداث آب شیرین کن این شهر با
سرمایه گذاری شستا وابسته به سازمان تامین اجتماعی آغاز شد .وی
با بیان اینکه روند تکمیل این ســایت برخالف پیش بینی ،کند بوده
اســت ،تصریح کرد ،این آب شیرین کن سه هزار مترمکعب ظرفیت

دارد که سرمایه گذار متعهد شده پروژه مذکور را تا پایان شهریورماه
امسال از طریق شیرین سازی آب دریا وارد مدار بهره برداری کند.
مدیرعامل آبفــا در عین حال از اختصاص یک دســتگاه تانکر
آبرســانی برای جبران کمبود آب این شهر خبر داد و ابراز امیدواری
کرد ،با همکاری شــهرداری کرگان بتوانیم کمبودهای این شهر را از
طریق آبرســانی سیار مرتفع کنیم .حمزه پور همچنین با قدردانی از
علی گرمه ای رئیس دادگســتری شهرستان میناب و حساسیت این
مجموعه نســبت به تامین آب مورد نیاز کرگان و همچنین تکمیل
پروژههای نیمه تمام ابراز امیدواری کرد ،این تعامل و همکاری باعث
رفع موانع و بهبود وضعیت خدمات رسانی به مردم شود.

آگهــي مزايده(نوبــت دوم)

آگهي دعوت مجمع عمومی
فوق العاده نوبت سوم

رييس هیات مدیره

گفت :این بندر از جمله بنادر کوچک با بازدهی باالست
که عملیات احداث و تعمیرات اســکله های آن از سال
گذشــته آغاز و درحال حاضر مراحل تکمیلی خود را
سپری میکند.
وی افزود :با توجه به دسترس بودن زیرساختها برای
احداث انبارهای کاال و جهش در طرحهای توســعهای،
زمینههای مناسبی برای واگذاری این بندر با قراردادهایی
مانند(  )BOTبه سرمایه گذار را داراست.
محمدحســینی در بخــش دیگری از ســخنان خود
اظهار داشت :بندر ســیریک که عملیات احداث اسکله

چندمنظوره شمع و عرشه آن در حال اتمام و بهرهبرداری
اســت با عملکردی افزون بر  22هزار تن در سال 1400
از فرصت مناسبی برای کاپوتاژ مواد معدنی به سایر جزایر
برخوردار است.
به گفته وی ،خور آذینی در شهرســتان سیریک و خور
تیاب میناب نیز از دیگر مناطق گردشگری بکر در سواحل
مکران هستند که با توجه به اکوسیستم موجود در آنها،
تدوین و اجرای طرحهای مطالعاتی ویژهای را از ســوی
بخش دولتی و خصوصی میطلبد.
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باتوجه به اتمام ماموریت هیئت مدیره و بازرسان این انجمن از اعضاء محترم که مایل هستند همکاری الزم را داشته باشند و کاندیدای این دوره انتخابات
می باشند .از هر شرکت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل آن شرکت جهت ثبت نام از تاریخ  1401/03/07لغایت  1401/03/12به دفتر انجمن مراجعه
نمایند .مدارک الزم دو قطعه عکس  -شناسنامه  -کارت ملی و کپی آخرین مدرک تحصیلی

رييس انجمن  -یداله حاتمی

شعبه سوم اجراي احکام مدنی بندرعباس در خصوص پرونده به شماره کالسه  9509987700100122و شماره
بایگانی  960627و به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  9610097700101070و شماره دادنامه
مربوطه  9509977700100857صادره از شعبه و دادنامه شماره  960997761000328صادره از شعبه پنجم دادگاه
تجدیدنظر استان هرمزگان ،خواسته محکوم لها را وارد و ثابت تشخیص و مستند به مواد ، 325 ، 315 ،304 ، 300
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 326از قانون امور حسبی حکم به فروش ملک موصوف و تقسیم ثمن حاصل از فروش براساس حصه هر یک از
وراث را صادر و اعالم می نماید .توقیف گردیده است را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل به فروش می رساند:
عبارتست از دو ملک ویالیی از مرحومه کنیز معینی فرزند عباس
 -1ملک ویالیی یک طبقه شماره ملک  4922شماره ثبت  8517دفتر  30صفحه  82به نشانی بندرعباس خیابان  15خرداد کوچه گل گندم
به مساحت  224مترمربع
 -2ملک ویالیی یک طبقه شماره ملک  4554شماره ثبت  4753دفتر  24صفحه  463به نشانی بندرعباس فلکه شاه حسینی به سمت پل
شهناز سابق انتهای کوچه جویبار  ، 7به مساحت  249.29متر
خالصه شرح کارشناسی و وضعیت ملک :
 -1ملک ویالیی یک طبقه شماره ملک  4922شماره ثبت  8517دفتر  30صفحه  82به نشانی بندرعباس خیابان  15خرداد کوچه گل گندم
به مساحت  224مترمربع که در زمان بازدید دو دستگاه اعیانی با مصالح بنایی با قدمت ساخت باالی  20سال در ملک موجود می باشد به
صورت تفکیک مورد بهره برداری به صورت مسکونی می باشد و اعیانی شمالی به مساحت حدودا  90مترمربع دوخوابه با درب چوبی و
پنجره فلزی آهنی و دیوارها داخلی و سقف گچکاری می باشد و اعیانی ساختمان جنوبی به مساحت حدودا  100مترمربع دارای دوخواب و
پذیرایی و آشپزخانه است و دربهای داخلی چوبی و درب ورودی و پنجره ها از جنس فلزی آهنی و نمای داخلی حیاط آجر نما می باشد.
باتوجه به مراتب فوق الذکر و موارد مندرج در شرح گزارش و موقعیت عرصه و دسترسی به خیابان اصلی و کاربری و مدارک ارائه شده
ارزش کل ملک شامل ششدانگ عرصه و اعیانی و متعلقات و انشعابات مربوطه به مبلغ کل  ( 22.110.000.000بیست و دو میلیارد و صد
و ده میلیون ریال) ارزش پایه جهت انجام مزایده برآورد و اعالم می گردد.
 -2ملک ویالیی یک طبقه شماره ملک  4554شماره ثبت  4753دفتر  24صفحه  463به نشانی بندرعباس فلکه شاه حسینی به سمت پل
شهناز سابق انتهای کوچه جویبار  ، 7به مساحت  249.29مترمربع که در زمان بازدید اعیانی با مصالح بنایی با متراژ حدودا  200مترمربع
با قدمت ساخت باالی  20سال در ملک موجود می باشد و به صورت تفکیک دو واحد حدودا  100متری دارای دو خواب و پذیرایی و
آشپزخانه و دربهای داخلی چوبی و درب ورودی و پنجره ها از جنس فلزی مورد بهره برداری به صورت مسکونی می باشد با توجه به
مراتب فوق الذکر و موارد مندرج در شرح گزارش و موقعیت عرصه و اعیانی و متعلقات و انشعابات مربوطه به مبلغ کل 25/100/000/000
( بیست و پنج میلیارد و صد میلیون ریال ) ارزش پایه جهت انجام مزایده برآورد و اعالم می گردد.
شایان ذکر است  :مبلغ ارزیابی ذکر شده صرفا ارزش ملک می باشد و شامل مبالغ رهن و توقیفی و یا بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و
یا حقوقی و عوارض مالیات و یا مسیر اصالحات شهرداری نمی باشد.
شرایط مزایده  :ارزش اعالمی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
 -1فروش نقدي است وحداکثر پرداخت بهاء يک ماه مي باشد-2 .کليه هزينه هاي مربوط به معامله به عهده خريدار است .
 -3پيشنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ  10درصد مبلغ ارزيابي شده را بصورت
سپرده نقدی به حساب دادگستری نزد بانک مرکزی حساب نسیم بانک مرکزی به شماره شبا  IR 220100004062012907685962توديع
و قبض سپرده را به اين اجرا تحويل نمايند -4.اجراي احکام در رد يا قبول پيشنهاد مختار است -5 .مزايده در ساعت  9صبح روز چهارشنبه
مورخ  1401/03/25در محل دفتر شــعبه اول اجراي احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوري بعمل مي آيد و برنده کســي است که
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد.
 -6در صورتيکه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خودداري نمايد مسئول کسر احتمالي قيمت
و خساراتي که از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استيفا مي شود و سپرده تا تعيين کسر قيمت و خسارات وارده
مسترد نخواهد شد و متقاضيان شرکت در مزايده براي کسب اطالع بيشترمي توانند به اجراي احکام حقوقی شعبه  3دادگستري بندرعباس
مراجعهنمايند.

دادورز اجراي احکام حقوقی دادگستری بندرعباس -معبود رئیسی

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

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

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۲۴:۰۶
۰۵:۵۱:۵۱
۱۲:۴۲:۰۳
۱۹:۳۲:۲۹
۱۹:۵۰:۴۸

اهواز
اذان صبح ۰۴:۳۹:۴۷
طلوع آفتاب ۰۶:۱۳:۲۶
اذان ظهر ۱۳:۱۲:۲۹
غروب آفتاب ۲۰:۱۱:۵۰
اذان مغرب ۲۰:۳۱:۰۷

بوشهر
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

زاهدان

۰۴:۳۹:۵۳
۰۶:۰۹:۵۶
۱۳:۰۳:۴۶
۱۹:۵۷:۵۲
۲۰:۱۶:۳۴

اقتصادی

اذان صبح ۰۳:۵۷:۵۶
طلوع آفتاب ۰۵:۲۸:۴۳
اذان ظهر ۱۲:۲۳:۴۱
غروب آفتاب ۱۹:۱۸:۵۵
اذان مغرب ۱۹:۳۷:۴۴

شیراز

کرمان

اذان صبح ۰۴:۳۰:۳۵
طلوع آفتاب ۰۶:۰۱:۳۷
اذان ظهر ۱۲:۵۶:۵۶
غروب آفتاب ۱۹:۵۲:۳۱
اذان مغرب ۲۰:۱۱:۲۲

اذان صبح ۰۴:۱۰:۰۳
طلوع آفتاب ۰۵:۴۲:۰۴
اذان ظهر ۱۲:۳۸:۵۱
غروب آفتاب ۱۹:۳۵:۵۴
اذان مغرب ۱۹:۵۴:۵۵

یزد

یاسوج

اذان صبح ۰۴:۳۰:۲۵
طلوع آفتاب ۰۶:۰۳:۰۷
اذان ظهر ۱۳:۰۰:۵۱
اذان ظهر
غروب آفتاب  ۱۹:۵۸:۵۱غروب آفتاب
اذان مغرب  ۲۰:۱۷:۵۹اذان مغرب
اذان صبح
طلوع آفتاب

۰۴:۱۴:۳۸
۰۵:۴۹:۱۶
۱۲:۴۹:۳۹
۱۹:۵۰:۱۹
۲۰:۰۹:۴۶

کند ،قیمتها کنترل می شود.
خارج میشد.
ســرویس اقتصادی  //یک کارشناس در کشور پرداخته میشد.
اقتصادی با بیان اینکــه به دلیل افزایش از طرف دیگر به گفته وی بحران ناشــی از هاشــم خانی در ادامه با اشاره به نکات مهم
لزوم انتشــار گزارش مالی شــفاف از
قیمت مواد غذایی در پی حمله روسیه به حمله روســیه به اوکراین کــه باعث افزایش درباره اجــرای این طرح تصریح کرد :ســه منابع آزاد شده از حذف ارز دولتی
اوکراین ،افرادی که به ارز دولتی دسترسی قیمت جهانی برخی محصوالت غذایی شــد ،موضوع وجــود دارد که اگر رعایت شــود ،بــه گفته وی موضوع دوم هم این اســت که
داشتند ،میتوانستند به منافع و رانتهای پیچیدگیهایی ایجاد کرد که در نتیجه آن افرادی حــذف ارز دولتی میتواند مفید باشــد و در دولت باید اطمینان بخشی کند که اصالح نظام
بزرگی دست پیدا کنند ،اظهار کرد :اما سه که به ارز دولتی دسترسی داشتند ،میتوانستند به غیر این صورت مفید نخواهــد بود .موضوع یارانهها را به خاطر جیب خودش انجام نداده
موضوع وجود دارد کــه اگر آنها رعایت منافع و رانتهای بزرگی دست پیدا کنند؛ چون اول این اســت که باید بالفاصله بعد از حذف اســت .هرچند رئیسجمهور به طور رسمی
این کارشــناس اقتصادی موضوع ســوم را
شــود ،حذف ارز ترجیحی ( ۴۲۰۰تومانی) این افراد میتوانستند کاالهایی که با ارز دولتی ارز  ۴۲۰۰تومانی ،برای کاهش اثرات تورمی ،اعالم کرد دولــت پولی را که از این محل آزاد در نظر نگرفته است.
میتواند مفید باشد.
وارد میکنند را به قیمت خیلی باالتر از قبل در صدور مجوز برای هر کسی که میخواهد این شود به مردم برمی گرداند ،اما این کافی نیست هاشم خانی ادامه داد :همچنین ابهاماتی مطرح نیز طرح مســئله جایگزین شــدن کاالبرگ
میثم هاشــم خانی با بیان اینکه ارز دولتی یا
همان ترجیحی یکی از بزرگترین پایههای فساد
و ناکارآمدی در چند ســال اخیر بوده است،
اظهار کرد :برآورد من این اســت رقمی که در
این مدت در قالب ارز دولتی حیف و میل شد،
بیش از  ۲۵برابر کل یارانه نقدی بود که ساالنه

و حتم ًا باید یک گزارش مالی شفاف ارائه شود
که با حذف ارز دولتی چه پولی در حوزههای
مختلف عاید دولت شده و به چه شکلی به مردم
پرداخت شده اســت .این دو رقم باید مساوی
باشند و مردم باید قانع شوند که دولت منفعت
جیب خودش را در طرح اصالح نظام یارانهها

صدور نخستین دامدارکارت 2میلیارد ریالی در بانک کشاورزی
ســرویس اقتصادی  //در اجرای طرح مردمی ســازی
و توزیع عادالنــه ی یارانه ها و بــرای حمایت از تولید
کنندگان و رونق واحد های تولیدی دام و طیور  ،نخستین
دامدارکارت بانک کشــاورزی با اعتبار2میلیارد ریال در
شعبه پاکدشت استان تهران صادر شد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ این بانک هم ســو با سیاستهای
دولــت و با هدف رونق واحدهای تولیدی دام و طیور و تامین
امنیت غذایی کشــور ،پرداخت تسهیالت با نرخ  10درصد را
در دســتور کار قرار داده است و به همین منظور دامدار کارت
درقالب تســهیالت ویژه و ســرمایه در گــردش برای تامین
نهادههای مورد نیاز ،مواد اولیه و ابزار آالت و تجهیزات تولید،
با ســهولت و سرعت بیشتری در اختیار متقاضیان قرارخواهد
گرفت .بر اساس این گزارش ،بانک کشاورزی پس از معرفی
متقاضیان از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شعب این بانک،
تســهیالت یارانه دار خرید نهاده هــای دامی را به واحد های
کوچک در قالب دامدار کارت با نرخ سود  10درصد پرداخت
می کند .این گزارش می افزاید ،نخســتین دامدار کارت بانک
کشاورزی با اعتبار 200میلیون تومان صبح روز سه شنبه سوم
خردادماه ســال جاری در شعبه پاکدشت این بانک در استان
تهران صادر و یک روز پس از ثبت درخواست رضا پازکی از
دامداران این شهرستان در سامانه سیتا ،به نامبرده تحویل شد.

ساز وکار فروش نان کیلویی چگونه است؟
سرویس اقتصادی  //با جدی شدن فروش کیلویی نان وزنی(کیلویی) نان را در دســتور شــورای آرد و نان قرار
به جای فروش عددی که به تایید وزیر جهادکشاورزی دادهاند تا پس از اتخاذ تصمیم نهایی ،بر مبنای آن اقدام شود.

نیز رسید ،برای مردم این سواالت مطرح شده است که،
سازوکار فروش کیلویی نان مانند فروش بنزین
سازوکار فروش کیلویی نان چگونه است؟ و قرار است کارتی است
پس از اجــرای این طرح ،نان چگونه به مردم فروخته همانگونه که رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
شود؟ محسن لزومیان ،رییس اتحادیه تولیدکنندگان نان ایران نیز مطرح کرد :فروش کیلویی نان راهکاری برای
و صادرکنندگان نان ایران ،از جدی شدن اجرای طرح مقابله با تخلفات نانواییها پس از آزادســازی قیمت آرد
فروش کیلویی نان و آماده شدن زیر ساختهای آن است .لزومیان در توضیح کنترل تخلفات نانوایان با فروش
خبر داد.
کیلویی نان ،اظهــار کرد :برای اجرای طرح فروش کیلویی

پس از آن جواد ســاداتی نژاد ،وزیر جهادکشاورزی ،در
گفت و گو با صدا و سیما ضمن تائید این خبر ،گفت :طرح
فروش وزنی(کیلویی) نان در شــورای آرد و نان در دست
بررسی اســت و پس از اتخاذ تصمیم نهایی ،بر مبنای آن
اقدام میشود .اما ،سازوکار فروش کیلویی نان چگونه است؟
و قرار اســت پس از اجرای این طرح ،نان چگونه به مردم
فروختهشــود؟ قبل از پاسخ به این سوال باید یادآور شد،
جدی شــدن فروش کیلویی نان پس از اصالح یارانه آرد
و نان مطرح شــده است .بر اساس اصالح یارانه آرد و نان،
دیگر آرد یارانهای در بین نانوایان توزیع نمیشود و قیمت
نان نیز آزاد میشــود .قرار اســت با صدور «کارت کوپن
الکترونیکی» این امکان برای اقشــار کم درآمد فراهم شود
تا نان را با قیمت یارنهای خریداری کنند و پس از آن دولت
مابه التفاوت قیمت را به نانواها پرداختکند.
طبق آمار منتشر شده ،پس از آزاد شدن قیمت آرد ،تخلفات
از جمله کم فروشــی در نانواییها به شــکل قابل توجهی
افزایش داشــته اســت ،به نحوی که شکایت از این صنف
در صدر شکایات صنفی کشور قرار گرفته است.مسئوالن
برای مقابله با اینگونه تخلفات که احتماال با صدور کارت
کوپن الکترونیکی شدت بیشتری خواهد یافت ،طرح فروش

نان ،از شــرکت های فعال در زمینه توســعه سیستمهای
یکپارچه پرداخت اســتفاده میشود ،آنها ترازو و دستگاه
پوزی که متصل به هم هســتند را در اختیار نانوایان قرار
میدهند .لزومیان عملکرد این شــکل از فروش را همانند،
فروش بنزین در جایگاه های سوخت با کارتهای بنزینی
توصیف که اکنون در اختیار مردم قرار دارد.
به گزارش قدس آنالیــن؛ فروش بنزین در جایگاه های
ســوخت با کارتهای بنزینی به این شکل است که ،روی
تمامی پمپ های سوخت دستگاه پوز قرار دارد و به محض
وارد شدن کارت ســوخت  ۲کامپیوتر پوز و کارت به هم
وصل میشود و فرآیند ســوخت گیری و پرداخت انجام
میشود و تراکنش آن به کامپیوتری که در جایگاه قرار دارد
منتقل و ذخیره میشــود و این تراکنشها در تماسی که از
سوی کامپیوتر مرکز داده در این ساختمان گرفته میشود به
سمت مرکز ارسال میشود.
به ایــن ترتیب ،با اتصــال نانواییهای کشــور به یک
سامانه هوشــمند سراسری و تغییر فروش نان از عددی به
ش نان در کشور با
وزنی(کیلویی) ،تمام حجم خرید و فرو 
قیمت های یارانهای یا آزاد ،قابل رصد و پیگیری خواهد بود
و تخلفات کاهش مییابد.

فراگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در هرمزگان

سرویس اقتصادی  //کارشــناس مسئول ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت در هرمزگان گفت :همه
دستگاههای دولتی که از دولت بودجه دریافت میکنند باید در سامانه ستاد نویسی کنند.

به گزارش خبرنگار دریا ،امیرمختار جوکار افزود :هدف این سامانه ثبت تمامی معامالت دستگاههای اجرایی بصورت
یکپارچه اســت.وی با اشاره به اینکه نام نویسی همه دستگاههای دولتی در این سامانه الزامی است ،گفت :درخواست
خرید ،مزایده و مناقصه کاالهای دستگاههای دولتی بصورت یک پارچه در این سامانه ثبت میشود.جوکار افزود۱۱ :
هزار و  ۷۰۰دســتگاه در کشور از این سامانه استفاده میکنند که سهم هرمزگان  ۳۰۰دستگاه اجرایی است.کارشناس
مســئول ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت در هرمزگان گفت ۴۱۰ :هزار تامین کننده در کل کشور در این سامانه
نام نویســی کرده اند که سهم هرمزگان  ۶هزار و  ۹۵۰تامین کننده بوده است.جوکار افزود :دستگاههای اجرایی برای
نامنویسی به آدرس  setadiran.irمراجعه کنند.

مصوبهای مبنی بر افزایش قیمت مواد شوینده
تصویب نشده است

سرویس اقتصادی  //وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با تاکید بر اینکه تغییر قیمت شویندهها منوط به مجوز
ستاد تنظیم بازار است ،اعالمکرد :تاکنون مصوبهای
مبنی بر افزایش قیمت مواد شــوینده تصویب نشده
است .هرگونه افزایش قیمت مواد شوینده بدون تأیید و
مجوز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
و مصوبه ستاد تنظیم بازار ،غیرقانونی است.

بر این اســاس هر واحد تولیدی که معتقد است به علت
افزایش قیمت مواد اولیه ،افزایش هزینه داشته است و سود
کافی برای ادامه تولید ندارد ،از طریق مجرای قانونی ذیربط

مستندات الزم از جمله صورتهای مالی ،عوامل هزینهای و
افزایش قیمت مواد اولیه موردنیاز ،ارائه کند تا موردبررسی
و ارزیابی قرار گیرد .برپایه این گزارش ،اگر تشخیص داده
شــود این افزایش قیمت معقول است در ستاد تنظیم بازار
مصوب و اجرایی خواهد شد؛ اما هیچ افزایش قیمتی بدون
تأیید سازمان حمایت و مصوبه ستاد تنظیم بازار ،قابلاجرا
نیست و بهطور حتم با آن برخورد میشود.اخبار منتشر شده
در خصوص موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت مواد
شوینده نادرســت بوده و هنوز تصمیمی در این خصوص
گرفته نشده و افزایش قیمتها تخلف صنفی است.
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فروردین :

حیف و میل ارز ترجیحی  ۲۵برابر کل یارانه نقدی بود

کشورهای همسایه بفروشند.
این کارشناس اقتصادی افزود :برآورد شخصی
من این است اگر این ارز دولتی حذف نمیشد،
مســتقل از بحث رانتها و فساد ناشی از آن،
ظرف کمتر از چهار ماه مشکالتی در تامین مواد
غذایی ایجاد میکرد؛ چرا که این منابع از کشور

شنبه  7خرداد 1401

طالعبینی

اگر نظام یارانهای اصالح نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟

کاالهای اساسی را وارد کند ،تسهیل شود .در
غیر این صورت چون انحصار نسبی در مورد
واردات کاالهای اساســی با ارز دولتی وجود
داشــت ،احتماال این کاالها رشد قیمت قابل
توجه پیدا میکنند ،اما اگر صدور مجوز واردات
این کاالها و رقابت بین واردکنندگان توسعه پیدا
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شــده که افراد زیادی از دریافت یارانه حذف
شدند و تعداد کمتری به نسبت عددی که وزارت
رفاه مطرح کرده ،یارانه نقدی دریافت کردند که
در این رابطه هم الزم است گزارش شفافی ارائه
شود .به طور کلی موضوع دوم تاکید بر شفافیت
و توصیف شرایط است.

الکترونیک با یارانه نقدی در آینده عنوان کرد
و گفت :این مسیر روش رانت و فساد را ایجاد
خواهد کرد .در دهه  ۶۰هم تجربه کوپن باعث
ایجاد فســاد و بازار سیاه شــده بود .االن هم
این روش میتواند فســاد ناشی از دالر ۴۲۰۰
تومانی را به شکل دیگری بازتولید کند.

محدودیت زمانی ثبت نام یارانه
فعال برداشته شد

سرویس اقتصادی  //متقاضیان برای دریافت یارانه
نقدی می توانند فعال بدون محدودیت زمانی برای
ثبت نام اقدام کنند.

سازمان هدفمندی یارانهها ،ثبت نام از جاماندگان یارانه
نقدی را از  ۲۷اردیبهشت ماه و طبق تکلیف قانون بودجه
 ۱۴۰۱آغاز و مهلت اولیه ثبــت نام را تا اول خردادماه
تعیین کرده بود؛ بهطوری که دو روز اول برای افرادی که
عدد آخر کد ملی آنها زوج و دو روز دوم برای عدد آخر
فرد و دو روز نیز بدون الزام به رعایت کد ملی بود .ولی
با اتمام این مهلت ،زمان را تا ساعت  ۲۴چهارم خردادماه
تمدید کرده بود.
این در حالی است که تازهترین اطالع از سامان هدفمندی
یارانه ها نشان میدهد که طی هماهنگی صورت گرفته با
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات این روند ثبت نام
تا اطالع ثانوی ادامه داشته و محدودیت زمانی را شامل
نمی شود ،تا زمانی که سازمان هدفمندی یارانه ها در مورد
آن اطالع رسانی کند .بر این اساس ثبت نام افراد جدید و
جامانده از یارانه همچنان و تا اطالع ثانویه خواهد داشت.

ثبت نام از جامانــدگان یارانه نقدی گروه خاصی را در
بر نگرفته و تمامی متقاضیانی که یارانه دریافت نمیکنند
در هر گروه درآمدی میتوانند جهت ثبت نام اقدام کنند
که بعد از بررسی از سوی ســازمان هدفمندی یارانهها
و وزارت رفاه ،در صورت تائید به لیســت یاران ه بگیران
اضافه خواهند شد.
سرپرستان خانوارهای متقاضی میتوانند جهت کسب
اطــاع از آخرین وضعیت ثبت نام خود کد دســتوری
 #کد ملی *۴*۴۳۸۵۷را شــماره گیــری کرده و با
مراجعه به  my.gov.irبرای ثبت نام اقدام کنند.
پرداخــت یاران ه های نقدی از اردیبهشــت ماه ســال
جاری با تغییر رویه مواجه شد و یارانه جدید به حساب
سرپرستان خانوار ۷۲ ،میلیون نفر واریز شده است؛ این
یارانه برای سه دهک پایین به ازای هر نفر  ۴۰۰هزار و
شش دهک بعدی  ۳۰۰هزار تومان است .در صورتی که
ثبت نام کنندگان و یا معترضان به عدم دریافت یارانه ،به
لیست دریافت کنندگان اضافه شوند ،معوقه اردیبهشت به
حساب آنها واریز خواهد شد.

اگرچه دوســت دارید در میان دوســتان تان باشید و
لذت ببرید ،اما شــرایط طوری رقم خورده که باید از
جمع خارج شوید و پیشاپیش همه حرکت کنید .به نظر
میرســد که سرشار از انرژی هستید و زبانتان هم کمی تند و تیز شده
است ،اما نباید به دیگران نیش و کنایه بزنید .حواس تان باشد که صریح
برخــورد نکنید ،حداقل قبل از این که حرفــی بزنید به آن فکر کنید.
لحنتان را نرم تر کنید تا دیگران مجبور نشوند وقتی صحبت می کنید
گوش های شان را بگیرند و سعی کنند حرف های تان را نشنوند.
اردیبهشت :

مطمئن ًا اگر کســی به شــما زخم زبان بزند خوشحال
نمی شــوید ،اما معمو ًال سعی می کنید که در جواب از
خودتان دفاع کنید .نکته این جاســت که امروز به راحتی نمی توانید
از این ســپر دفاعی استفاده کنید .گاهی اوقات بهتر است خشم تان را
پنهان کنید و رد شــوید .به خاطر داشته باشید که این حرکت شما به
معنی بزدلی یا ضعیف بودن نیست ،بلکه نشانه ی دانایی شماست .اگر
خشم بگیرید ،فقط همه چیز پیچیده تر خواهد شد و دیگر چیزی تحت
فرمان تان نخواهد بود.
خرداد :

امروز باید گوش به زنگ باشید ،یعنی حواس تان باشد
طوری رفتار نکنید که دیگران را مورد تهاجم قرار دهید.
به نظر خودتان بســیار منطقی هستید ،اما ممکن است
کسی از راه برسد و به شما بگوید که هیچ کدام از ایده های تان شدنی
و ممکن نیستند .مجبور نیستید همه ی جزییات را توضیح دهید ،سعی
کنید با لحن تان نرم تر سخن بگویید و کمتر حرف بزنید .لزومی ندارد
برای این که منظورتان را برسانید از جمالت طوالنی استفاده کنید ،اما
کمی طول می کشد تا کام ً
ال درک تان کنند.
تیر :

امروز دیگران را بسیار متعجب خواهید کرد ،زیرا تصمیم
گرفته اید که برای رســیدن به اهداف تان با تمام نیرو
بجنگید .شاید حس کنید که دل تان می خواهد به نظرات دیگران هم
گوش دهید ،اما وقتی حرف های شان را شنیدید ممکن است واکنش
بدی نشان دهید .پس سعی کنید از شدت رفتارتان کم کنید و حرف تان
را با لحن نرم تری منتقل کنید .اختالف نظرها را یک باره نادیده نگیرید،
کمی بیشتر دقت کنید و از صمیم قلب حرف بزنید.
مرداد :

معمو ًال ســعی می کنید افکار خالقانه ای را که در سر
دارید با دیگران در میان بگذاریــد ،اما امروز این قدر
انرژی مثبت در اطراف تان جریــان دارد که نمی دانید چه وقت باید
دست از حرف زدن بکشــید .آن قدر اعتماد به نفس تان باال رفته که
ممکن است نزدیک ترین دوستان را با گستاخی برنجانید .باید بدانید
که در حال حاضر هرچه می گویید مهم تر از آن چه در واقعیت هست
به نظر می رسد .به جای این که به خودتان مغرور شوید بهتر است کمی
فروتنی نشان دهید .همه ی این ماجراها را برای روز دیگری بگذارید!
شهریور :

حاال که به نقطه ی حساس یک رابطه نزدیک شده اید ،به
نظر می رسد که احساسات حاکم بر این رابطه به تدریج
رنگ می بازند .ممکن اســت افکار منفی ناگهان هجوم بیاورند و بعد
فروکش کنند ،اما سکوتی که حس می کنید به این معنی نیست که همه
چیز خوب پیش می رود .جلوی خشم تان را بگیرید تا چیزی نگویید
که بعد پشیمان شوید .تا زمانی که بر خودتان مسلط نشده اید باید این
انرژی های پــر جوش و خروش را از اطراف تان دور کنید .راه حلی
که به شما توصیه می شود بسیار ساده است ،فقط این که رویکردتان را
تغییر دهید و به صدای قب تان گوش کنید.
مهر :

آدمی هستید که معمو ًال باعث شادی دیگران می شود،
اما مشکل این جاســت که گاهی زیاده روی می کنید،
یعنی حاضرید که خودتان را نادیده بگیرید تا هر طور شــده دیگران
را خوشــحال کنید .امروز ممکن است ناگهان حرفی بزنید که اص ً
ال به
عواقب آن توجه نکرده اید .قصدتان این نیســت که کسی را ناراحت
کنید ،اما باید برای خودتان هم وقت بگذارید .پس سعی کنید مرزهایی
را برای روابط تان درنظر بگیرید که در آینده چنین مشکلی پیش نیاید.
آبان :

امروز ترغیب شــده اید که پــروژه ی کاری جدیدی را
شروع کنید .متأســفانه ممکن است تمام کردن کاری که
به دست گرفته اید دشوار باشد ،زیرا برای به سرانجام رساندن آن باید
انرژی کافی داشته باشید ،اما به نظر می رسد که بخشی از انرژی شما
به خاطر کسانی که در کارتان اختالل ایجاد می کنند هرز می رود .بهتر
اســت از دوستان یا خانواده ی تان بخواهید که کمک تان کنند یا اگر
نمی خواهند کمک کنند حداقل جلوی پای تان سنگ نیندازند .بدانید که
اگر تمرکز کنید هر کاری ممکن خواهد شد.
آذر :

شرایطی که اکنون در آن قرار دارید بسیار حساس به نظر
می رسد ،اما نباید از دیگران انتظار داشته باشید که همه
کارهای شان را کنار بگذارند و با شما همدردی کنند .اگر سعی کنید بر
چیزی که فقط برای شما اهمیت دارد پافشاری کنید ،ممکن است صبر
دوســتان تان لبریز شود .ایده های بسیاری در سرتان می چرخند ،اما
نمی توانید تصمیم بگیرید که کدام شان بهتر و دست یافتنی ترند .سعی
کنید به هیچ ایده ای دل نبندید ،مگر این که با گذشت زمان به درستی
آن پی ببرید.
دی :

از این که قــدرت تان را به کار بگیرید حس خوبی به
شما دســت می دهد ،اما امروز ممکن است از حدتان
تجاوز کنید .شــاید اعمال قدرت آن قدر وسوسه ی تان کند که دیگر
هدف اصلی خود را فراموش کنید .بدانید که موفقیت به این معنی نیست
که بتوانید همه چیز را تحت سلطه ی خود درآورید ،بلکه دستیابی به
اهداف تان نیازمند مشارکت و نوآوری است .به خاطر داشته باشید که
کلیت یک چیز از اجزای سازنده ی آن مهم تر است.
بهمن :

افکار مثبت می توانند بیش از هر چیز دیگری ترغیب
کننده باشند ،اما امروز ممکن است در این مثبت نگری
زیاد روی کنید .اگر خوش بینی کورکورانه نشان دهید ،دیگران حس
خواهند کرد که قدرت تشــخیص حقایــق را ندارید ،در نتیجه دیگر
باورتان نمی کنند .پس سعی کنید واقعیت ها را فراموش نکنید و حقایق
را در ذکر جزییات لحاظ کنید .درست است که همه دوست دارند خبر
خوش بشنوند ،اما مهم تر این است که واقعیت را بدانند.
اسفند :

تصمیم گرفته ایــد که راهکارهای جدیــدی را به کار
ببندید تا شــاید اوضــاع مالی تان تغییر کنــد .به نظر
می رســد که ایده های اقتصادی جالبی دارید ،اما نمی دانید که کدام
یک شــدنی و ممکن هســتند .اعتماد به نفس تان را حفظ کنید و از
دیگران بخواهید حمایت تان کنند .به توصیه های کسی که مورد اعتماد
شماســت توجه کنید تا بتوانید درســت ترین و منطقی ترین مسیر را
تشخیص دهید.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

امام حسن عسکری (ع) :خشم کلید همه بدیها است.

بنیانگذار روزنامه دریا
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زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد
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دریادار تنگسیری خبر داد

پیشرفت  90درصدی ساخت روستای جدید االحداث «لیرهای» جاسک
درصدی در حال ساخت است.

روســتای لیرهای جاســک که به علت سیل بزرگ شرق
هرمزگان در سال  ،1398کام ً
ال تخریب شده بود االن توسط
مهندسی نیروی دریایی سپاه با ظرفیت  29واحد مسکونی و
زیربنای  112متری ،تحت عنوان روســتای جدید االحداث
در جوار روستای سابق لیره ای و بیش از 90درصد پیشرفت
فیزیکی در حال ساخت اســت و تا قبل از سومین سالروز
گــروه خبر  //فرمانــده نیروی دریایی ســپاه گفت :شهادت سرباز والیت شهید سردار حاج قاسم سلیمانی(ره)
روستای مسکونی جدیداالحداث لیرهای جاسک توسط اتمام و تحویل مردم گرامی و عزیز آن منطقه میشود.
مهندسی نیروی دریایی ســپاه با پیشرفت باالی  ۹۰روســتای لیرهای جاســک که به علت سیل بزرگ شرق

واردات خودرو توسط خودروسازان
نوع جدید انحصار را شکل میدهد
روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

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

گروه خبر  //عضو کمیســیون صنایع
و معادن مجلس ،با برشــمردن الزامات
واردات خودرو گفت :اختصاص ســهمیه
واردات به خودروسازان خطر بزرگی است
که میتواند نوع جدیدی از انحصار را در
بازار خودرو ایجاد کند ،لذا به شدت باید از
آن اجتناب شود.

روحاهلل ایزدخواه با اشــاره به الزامات واردات
خــودرو اظهار کرد :اولین نکتــه ضروری در
رابطه بــا خودروهای وارداتی ،توجه به الگوی
مصرف سوخت آنهاســت؛ در این زمینه باید
خودروهای اقتصادی و به صرفه وارد شــود.
وی افزود :همچنین قیمت خودروی تمام شده
خودروها باید برای مردم ب ه صرفه و متناسب با
توان اقتصادی عموم آنها باشد که در این زمینه
هم خودروهای ارزانقیمت نو و هم خودروهای
دسته دوم با عمر سه سال ،میتواند وارد شده و
در سبد مصرف مردم قرار گیرد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس ابراز
کرد :درباره قیمت خودروهــای وارداتی باید
قیمت تمام شــده در نهایت زیر  ۲۰هزار دالر
باشد تا برای مصرفکننده داخلی بهصرفه باشد؛
به عنوان مثــال ،دامنه قیمت باید از هفت هزار
تا  ۲۰هزار دالر باشــد تا امکان انتخاب عموم
مردم فراهم شود.
واردات خــودرو باید منجر به انتقال
فناوری در طول زمان شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه
داد :نکته بعــدی که دربــاره واردات خودرو
بسیار مهم اســت ،جلوگیری از ایجاد انحصار
و رانتهــای رایج در حوزه اســت؛ به عنوان

مثــال ،در اختصــاص ســهمیه واردات نباید
داشتن نمایندگی فروش مالک باشد ،بلکه باید
نمایندگی خدمــات پس از فروش مدنظر قرار
گیرد ،در غیر اینصورت ،با توجه به محدودیت
مراکز فروش ،باز هم انحصار ایجاد شده و به نفع
مردم نخواهد بود.
ایزدخواه گفت :نکته مهم بعدی این اســت که
سقف واردات در سال باید به گونهای تنظیم شود
که ماب هالتفاوت عرضه و تقاضا در جامعه پوشش
داده شــود و محرکی نیز برای بهبود تولیدات
داخلی باشد .وی تصریح کرد :عالوه بر نکات
گفته شده ،واردات خودرو باید منجر به انتقال
فناوری در طول زمان مشخص شود؛ به عنوان
مثال ،هر سه ماه یکبار امکان انتقال یک قلم از
مجموع فناوریهای به کار رفته در تولید یک
خودروی وارداتی میسر شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره
گلوگاههــای فعلی انحصار در بــازار خودرو،
تصریح کرد :اگر بخواهنــد واردات خودرو را
بــر روی نمایندگیهای فــروش تنظیم کنند،
بدون شــک انحصار ایجاد خواهد شد؛ یعنی
شــرکتهای دانشبنیان و شــرکتهای غیر
دانشبنیــان معتبر در داخــل که تعهد میکنند
خدمات پس از فروش فالن خودروی وارداتی
را ارائه دهند ،باید تقویت شــده و امکان ارائه
خدمات پس از فروش را داشته باشند.
به گزارش قدس آنالین ،ایزدخواه تاکید کرد:
اختصاص سهمیه واردات به خودروسازان هم
خطر بزرگی است که میتواند نوع جدیدی از
انحصار را در بازار خــودرو ایجاد کند ،لذا به
شدت باید از آن اجتناب شود.

برنامه های دهه کرامت در 16محله برگزار می شود
گروه خبر  //کاظم یحیایی مسئول محالت امام
رضایی دبیرخانه کانونهای خدمت رضوی استان
هرمزگان و جشنهای زیر سایه خورشید ضمن
تشریح برنامههای دهه کرامت در محالت محروم
شهر بندرعباس و استان هرمزگان اظهار کرد:
سال گذشــته  ،برای نخستین بار طرحی تحت
عنوان محل های امام رضایی در بندرعباس برای
اولین بار در کشور اجرا شد که در این محالت
به نام حضرت رضا (ع)،خدماتی توسط کانونهای
تخصصی خدمت رضوی به مردم محله ارائه داده
شد .بیشتر خدمات ارایه شده در حوزه فرهنگی،
هنری و اجتماعی بود کــه در محالتی که بنام
محالت امام رضایی مطرح بود ،اجرا شد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ وی افزود :در دهه کرامت

«پیشگیری» تنها راه کنترل آلودگی هواست

گروه خبر  //یک کارشناس آلودگی هوا با اشاره به علل وقوع پدیده
آلودگی هوا میگوید :تنها راه مقابله با این ابرچالش ،پیشگری و
شناسایی منشاء آن است؛ چرا که وقتی خیزش گرد و غبار صورت
میگیرد ،کار از کار گذشته است و چاره ای باقی نمیماند.

یوسف رشیدی خاطرنشان کرد :کشــور ما در منطقه ای قرار گرفته که
زمینهای زیادی با اســتعداد تولید گرد و غبار وجود دارند .مناطقی نظیر
عراق ،عربستان و شمال افریقا مستعد این پدیده هستند .رطوبت کم خاک و
انجام نشدن اقدامات الزم برای تثبیت خاک منطقه سبب می شود تا هر گاه
باد شدیدی میوزد ،ذرات خاک در هوا به پرواز درآیند.وی افزود :دانههای
خاک آنقدر ریز هســتند که با وزش باد به هوا بلند و در ارتفاع زیاد حمل
میشوند .زمانی که این ذرات در جریانهای اصلی هواشناسی قرار میگیرند
در مســافتهای زیاد جابجا میشوند.علت اصلی وقوع این پدیده وجود
زمینهایی اســت که خاک سستی دارند و این خاک نیز از دانههای ریزی
تشکیل شده است .همچنین رطوبت کم و نبود پوشش گیاهی نیز مزید بر

درمان
ناباروری
زیر چتر
بیمه

وزارت رفاه اجتماعی برای جوانسازی جمعیت چه
کرد؟

بر اســاس ماده  ۴۴قانون جوانی جمعیت ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی با همکاری وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی مکلف است کلیه مادران فاقد پوشش بیمهای
را طی دوران بارداری و شــیردهی و همچنین کودکان را تا
پایان پنج ســالگی تحت پوشش خدمات درمان پایه بیمهای
بر اساس آزمون وســع قرار دهد .وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اعالم کرده در  ۹ماه گذشته برای حمایت از خانواده
و جوانســازی جمعیت اقدام به پرداخــت ماهیانه حقوق
مرخصی ایام بــارداری ،افزایش دو برابری اعتبار حمایت از
خانوادههای دارای فرزند چند قلو ،پرداخت  ۶۳میلیارد تومان
بابت کمک هزینه آزمایشات ژنتیک به خانوادههای نیازمند و
اصالح قانون کار برای حمایت از مادران شاغل کرده است،
همچنین برقراری بیمه خدمات درمان و پوشــش هزینههای
ناباروری را پس از دهها سال اجرایی کرده است.

پوشش بیمه است

سال گذشته ،خادمین بارگاه ملکوتی امام رضا علیه
السالم در  ۸محله حضور یافته و برنامه های متنوعی
را اجرا کردند .که امسال تصمیم گرفته شد عدد  ۸را دو
برابر کنیم لذا عدد  ۱۶را در نظر گرفتیم که در محالت
و زمانهای مختلف با حضور خادمین حضرت رضا
(ع) برنامههای متنوعی اجرا شــود .اما برنامه صرفا
مختص زمان حضور خدام حرم حضرت رضا (ع) در
محالت نیست.
مســئول محالت امام رضایی دبیرخانه کانونهای
خدمت رضوی اســتان هرمزگان و جشن های زیر
سایه خورشید ادامه داد :حدود  ۱۶۰برنامه در حوزه
فرهنگــی و اجتماعی در محالت مختلف از روز ۱۱
لغایت  ۲۱خرداد ماه اجرا خواهد شد که از این تعداد،

حدود  ۷۰برنامه با حضور خادمین حرم مطهر رضوی
اجرا میشود .یحیایی ابراز داشت :برنامههای مختلفی
از قبیل فضاســازی و نورافشــانی ،کاروان شادی،
برگزاری جشنواره مسابقات فرهنگی ورزشی ،ویزیت
رایگان ،توزیع نــان متبرک امام رضا (ع) ،راه اندازی
موکب شــادی ،تجلیل از خانواده شــهدا و خادمین
مسجد و همچنین معلمین از جمله برنامههای تهیه و
تدوین شده به مناسبت دهه کرامت است .وی ،تجلیل
از فعاالن حوزه جهادی ،جشن های ویژه خواهران،
برگزاری مراسم جشــن ازدواج آســان ،جشنواره
کتابخوانی ،برنامه  ۱۰شب  ۱۰حدیث امام رضا علیه
السالم ،تالوت زیارت امین اهلل ،پخش تالوت خاصه
رأس ساعت  ۲۰از دیگر این برنامه های دهه کرامت

یک کارشناس آلودگی هوا:

گروه گزارش  //مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی
اعالم کرده که خدمات تخصصی درمان ناباروری تماما
تحت پوشش بیمه رفته است و  ۶۲۰۰نفر خدمات دریافت
کردهاند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلســه مهر
ماه  ۱۴۰۰کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت
از خانواده مجلس شــورای اسالمی به تصویب رسید و طی
نامهای توسط رییس جمهور ابالغ شد .این قانون در بخشهای
مختلفی وظایف وزارتخانهها و دستگاهها را برای افزایش نرخ
جمعیت تشریح کرده است .در ماده  ۲۴این قانون آمده است:
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف اســت با معرفی
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی و همکاری کمیته
امداد امام خمینی(ره) ،مادران باردار ،شیرده و دارای کودک زیر
پنج سال را که بر اساس آزمون وسع ،نیازمند حمایت هستند،
شناسایی کرده و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی
رایگان را به آنها به صورت ماهانه اختصاص دهد.

هرمزگان در سال  ،1398کامأل تخریب شده بود االن توسط
مهندسی نیروی دریایی سپاه با  31واحد مسکونی با مساحت
زمین  1200متری تحت عنوان روستای جدید االحداث در
جوار روستای ســابق لیره ای و بیش از 90درصد پیشرفت
فیزیکی در حال ساخت اســت و تا قبل از سومین سالروز
شهادت سرباز والیت شهید سردار حاج قاسم سلیمانی(ره)
اتمام و تحویل مردم گرامی و عزیز آن منطقه میشود.
ســردار تنگســیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در جمع
خبرنگاران با تأکید بر افتتاح به موقع پروژه ســاخت شهرک
مسکونی لیرهای تا قبل از سومین سالروز شهادت شهید سردار

حاج قاسم ســلیمانی(ره) گفت :در بازدید و سرکشی اوایل
تابستان سال گذشته از روستای لیرهای جاسک که تمام این
روستا بر اثر سیل آسا و ویرانگر زمستان سال  98بهصورت
کامل از بین رفته بود .وی افزود :با تعامل هم افزایی با نهادها و
ارگانهای مربوطه در استان هرمزگان ،روند درخواست تعیین
کد جغرافیایی روستا ،جانمایی در مکان جدید و سیر مراحل
قانونی مسکن و روستایی انجام و سریع ًا اقدامات مهندسی و
عمرانی توسط مهندسی نیروی دریایی سپاه برای ساخت این
جدید االحداث لیرهای (از توابع شهرستان جاسک) شروع شد.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه افزود :با وجود اینکه ساکنان

این روستا از برادران عزیز اهل سنت ما هستند و ما همیشه
شرمنده محبت آنها بودهایم خود را موظف میدانیم با توجه
به تأکید حضرت آقا امام خامنه ای (حفظه اهلل) و ســفارش
فرمانده والیتمدار و مؤمن کل سپاه ،ساخت روستای جدید را
با همت جهادی ارگانهای انقالبی مثل بنیاد مسکن ،سازمان
آب روســتایی ،اداره کل برق و استانداری هرمزگان در حال
اجرا هست.
به گزارش تسنیم ،سردار تنگسیری گفت :امیدواریم تا 13
دی ماه ســومین سالروز شهادت شهید واالمقام سردار حاج
قاسم سلیمانی افتتاح و در اختیار اهالی بومی منطقه بگیرد.

چه تعداد زوح نابارور در کشور داریم؟

بر اســاس آخرین مطالعات رسمی که انجام دادیم میانگین
آمار ناباروری در زوجین در ســن باروری معادل  ۲۰درصد
اســت که در برخی استانها بیشتر و در برخی استانها هم
کمتر اســت و عمال از هر  ۵زوج در کشور یک زوج مشکل
ناباروری دارد و زوج هایی که درمان را ادامه میدهند موفق
به درمان قطعی میشوند.

هفته قبل هم میرهاشــم موسوی ،مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی گفت :در حال حاضر هزینه بیماران خاص در بخش
درمان مستقیم صفر است و خدمات تخصصی و تکمیلی در
درمان ناباروری تماما تحت پوشــش بیمــه رفته و بیش از
 ۶۲۰۰نفر خدمات تخصصی در این بخش دریافت کردهاند.
همچنین بانکی پور ،رئیس کمیســیون مشترک طرح جوانی
مهمترین معضل ناباروری چیست؟
جمعیت و حمایت از خانواده اعالم کرده است که کسانی که
از آغاز سال  ۱۴۰۰تا کنون برای درمان ناباروری اقدام کردند مهمترین مســئله ناباروری ناامیدی است اگر شرایطی که
اگر به بیمه سالمت یا تامین اجتماعی مراجعه کنند خسارات و میتواند زوج را به توفیق برســاند را فراهم کنیم این معضل
هزینههای دوره ناباروری آنها کامل پرداخت میشود و  ۹۰رفع میشود من معتقدم که مشکالت اقتصادی هم نمیتواند
خدمات درمان نازایی و ناباروری بیمه شد
باعث عدم موفقیت شود ،چراکه افرادی که مشکل اقتصادی
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آخرین روز از شــهریور درصد تعرفه دولتی را بیمه پرداخت میکند.
دارند همت دارند و اگر ادامه دهند موفق میشوند و در حال
هزینه درمان ناباروری چقدر است؟
سال قبل اعالم کرد :خدمات درمان نازایی و ناباروری تحت
پوشش بیمه پایه قرار گرفت .هزینههای درمان این خدمات برای اطالع از آمار و هزینههای درمان ناباروری در کشور حاضرهم که بیمه این هزینهها را تحت پوشش قرار میدهد.
چه تعــداد از مراجعان فرآیند درمــان را به دلیل
هم زیر پوشــش خدمات بیمه پایه قــرار گرفت و وزارت و همچنین میزان و نحوه پوشش مخارج توسط شرکتهای
بهداشت مکلف شد استانداردهای درمانی آن را برای اجرا تهیه بیمهگر با دکتر علی صادقی تبار ،مدیر مرکز درمان ناباروری و مشکالت مالی رها میکنند؟
از زمانــی که درمانهای ناباروری تحت پوشــش بیمه قرار
کند و مراکز درمانی دولتی و غیردولتی هم باید طوری مدیریت سقط مکرر ابن سینا گفتوگو کردیم.
گرفته میزان مراجعینی که درمان را به دلیل نداشــتن پول رها
میانگین هزینه درمان ناباروری چقدر است؟
کنند که مخارج و هزینههای این نوع خدمات برای خودشان
هم کاهش یابد .به گفته عبدالملکی ،خدمات درمان نازایی و ناباروری چهار دلیل میتواند داشــته باشــد بسته به علت میکنند کمتر ازگذشــته شده؛ اما صفر نشده شاید دلیلش این
ناباروی درمان ناباروری و نازایی یکی از پرهزینهترین اقالم نابــاروری روشهای درمانــی مختلفی وجــود دارد اول باشد که پوشش بیمه هنوز به سهولت و راحتی در اختیار بیمه
درمانی در کشور و مطالبه بسیاری از خانوادهها بود .بودجه و درمانهای دارویی و سرپایی،دوم درمان به روش آی یو آی ،شدگان نیست و زوجهایی هستند که میگویند برای گرفتن پول
هزینه مورد نیاز برای این امر از طریق شرکتهای بیمه گر در سوم روش آی وی اف و چهارم روش جایگزین که بسته به از بیمه دوندگی زیادی کردهاند .اگر زوجی برای درمان به یک
روش درمان هزینه هم تغییر میکند؛ اما در کل درمان آی وی مرکز دارای پروانه از وزارت بهداشت مراجعه میکند بیمه باید
اختیار این وزارت قرار میگیرد.
خدمات ناباروری بخشــی از خدمات درمانی اســت که تا اف و جایگزین نسبتا هزینه باالتری دارند و ممکن است روش با ثبت اطالعات و تایید ناباروری پکیج حمایتی را که در نظر
سال قبل بخش قابل توجهی از آن تحت پوشش بیمه نبود و درمانــی آی وی اف بین  ۱۵تا  ۲۰میلیون تومان برای بیمار گرفته است به حساب واریز کند این که رسم بیمهها این است که
اول باید خدمت انجام شود بعد اسناد ارسال شود بعد پول واریز
هزینه داشته باشد.
هزینههایی برای زوجین نابارور به همراه داشت.
هزینه درمان ناباروری در کشور به نسبت دیگر شــود گردش پیچیده است و بودجههای درمان ناباروری باید
شرایط استفاده از بیمه ناباروری چیست؟
درست مدیریت شوند تا همه ترغیب به درمان شوند.
ســازمان تامین اجتماعی اعالم کــرد :تامین اجتماعی  ۹۰کشورها باالست؟
پوشــش  ۹۰درصدی هزینههای ناباروری عملی
درصد از هزینه خدمات درمان ناباروری را در مراکز درمانی هزینه درمان ناباروری در کشورهای مختلف به دلیل استفاده
دولتی پرداخت میکند .در مراکز عمومی غیردولتی و بخش از روشها و تجهیزات یکسان تقریبا مطابق هم است؛ اما در شده است؟
خصوصی نیز ،هزینه خدمات درمان ناباروری براساس تعرفه کشور ما این هزینه پایینتر است برای مثال گرانترین درمان چه مرکز دولتی ،چه عمومی غیر دولتی ،چه جهاد دانشگاهی
ناباروری در آمریکا حدود  ۱۵تا  ۱۷هزار دالر ،در کشورهای و چــه خصوصی باید بتواند هزینه درمان ناباروری را تامین
بخش عمومی غیردولتی محاسبه و پرداخت میشود.
بر اســاس اعالم ســازمان تامین اجتماعــی ،تمام زوجین اروپایی نزدیک  ۱۰هزاریورو و در کشورهای آسیایی  ۵تا  ۶کند یعنی وقتی میگوییم یک مرکز دولتی است معنا و مفهوم
ناباروری که زن زیر  ۴۵سال داشته باشد و تا یکسال پس از هزار دالر هزینه دارد در حالی که در ایران کمتر از هزار دالر آن اســت که بیمه به آن مرکز پــول کمتری پرداخت میکند
قصد و اقدام به بارداری ،صاحب فرزند نشده باشد؛ میتواند از است و همچنین اینکه در ایران عالوه برهزینه مناسب درمان ولی مرکــز از منابع دولتی که در اختیار دارد بقیه هزینهها را
ناباروری ،به تازگی این هزینهها تحت پوشش بیمه قرار گرفته تامین میکند و این اتفاقی است که در مراکز دولتی به راحتی
این خدمت استفاده کند.
نمیافتد /.قدس آنالین
خدمــات تخصصی درمان نابــاروری تماما تحت تا هموطنان شرایط درمان آسانتری داشته باشند.

علت میشود تا خاک این زمینها مستعد تولید گرد و غبار باشد.
رشیدی در ادامه گفت :کشورها باید در حوزه شناسایی کانونها و تثبیت
آنها تالش کنند .این مسئلهای منطقهای است و نیازمند همکاری چندین
کشور و نهاد گوناگون است .از سال  ۲۰۰۴سازمان هواشناسی جهانی یک
سیستم پیشآگاهی در ســه منطقه طراحی کرده است .یکی از مراکز این
سیســتم در شهر بارسلونا قرار دارد و مربوط به حوزه اروپا ،خاورمیانه و
شمال افریقا است .مراکز مشابهی نیز برای شرق آسیا و همچنین قاره آمریکا
وجود دارد .وی اضافه کرد :شــاید فعال ترین مرکز بین این مراکز در شهر
بارسلونا باشد .شمال افریقا و خاورمیانه از مستعدترین مناطق برای تولید
گرد و غبار هستند .در این سیستم میتوان اطالعات مربوط به پیش بینی
گرد و غبار ،موقعیت کانونها و  ...را استخراج کرد.
رشــیدی افزود :در ایجاد گرد و غبار ،وزش باد و شدت وزش آن بسیار
موثر اســت .همچنین تغییر کاربری زمینها نیز میتواند ســبب افزایش
احتمال خیزش گرد و غبار شود .نمیتوان انگشت اتهام را همواره به سوی

عنوان کردند.
مســئول محالت امام رضایــی دبیرخانه کانونهای
خدمت رضوی استان هرمزگان و جشن های زیر سایه
خورشید اضافه کرد :همزمان با شب میالد امام رضا
علیه السالم ،مراسم نورافشانی در محالت امام رضایی
انجام خواهد شد امید است بتوانیم برنامههای در شأن
امام رئوف در دهه کرامت برگزار کنیم و میزبانی خوبی
برای خادمین حضرت رضا(ع) باشیم.

کشورهای ترکیه ،عراق و عربستان نشانه رفت .ما باید ابتدا خود را اصالح
کنیم و کانونهای گرد و غبار داخلی را مهار کنیم .ســپس باید کشورهای
ذینفع در این موضوع با اجماع جهانی زیر چتر سازمان هواشناسی جهانی
قرار گیرند و این مشــکل را رفع کنند.رشیدی گفت :وزش باد ذاتا خوب
است چرا که سبب میشود آلودگیهای انسانساز از بین بروند .اما زمانی
که زمینها مستعد گرد و غبار هستند ،وزش باد مشکل ساز میشود .عالوه
بر آن زمانی که ذرات معلق به طور کلی زیاد میشــوند به تبع آن غلظت
آالیندههای دیگر به جز ذرات معلق کمتر از  ۱۰میکرون مانند ذرات معلق
کمتر از  ۲.۵میکرون را نیز باال میرود.
به گزارش ایسنا؛ این کارشناس آلودگی هوا در پایان گفت :وقتی گرد و
غبار برمیخیزد ،نمیتوان کاری کرد و چاره ای وجود ندارد .تنها راه کنترل
آلودگی هوا پیشگیری و شناسایی منشاء آن است .همچنین وقتی آلودگی
وارد منطقهای میشــود نمیتوان زمانی برای خروج این میهمان ناخوانده
تعیین کرد و خروج توده گرد و غبار بستگی به غلظت ،گستره و حجم گرد
و غبار دارد .مدت زمان الزم برای خروج توده گرد و غبار ممکن است سه
یا چهار روز باشد و یا حتی از یک یا دو هفته نیز تجاوز کند؛ به طوری که
در مناطق جنوب و غرب کشور مدت زمان درگیری با ذرات گرد و غبار
بیشتر از مناطق دیگر است.

