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با حضور هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور؛

پرونده انحرافات مالی تعدادی
از دستگاههای اجرایی هرمزگان
رسیدگی شد
در بانک مسکن برگزار میشود؛

چهل و دومین مرحله قرعه کشی جوایز
حسابهای قر ضالحسنه پس انداز

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل
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Beton Sahel

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

Aba

 ۷شهرستان هرمزگان
زرد کرونایی شدند

تولید و عرضه بتن آماده

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

فرماندار جهادی
و پاسخگوی بندرعباس

انتقاد نماینده ولی فقیه به صنایع مستقر در هرمزگان:

گروه خبر  //نماینده ولی فقیه در استان
هرمزگان گفت :وظیفه حاکمیت این است
که با تمام خاطیان چــه بخش حقوقی و
چه بخش حقیقی دخیل در حادثه آبادان
برخورد شود و این خواسته اول ما محسوب
میشود.

حجت االسالم والمسلمین محمد عبادیزاده
در جمع نمازگزاران بندرعباســی ،افزود :برای
اینکه ســپری در مقابل تمام شیاطینی که در
تالش بــرای دور کردن انســانهای مومن از
مسیر هستند داشته باشین نیازمند تقوا هستیم.
وی ،با اشــاره به سلسه بحثهای آسیبهای
اجتماعی خبطههای نمــاز جمعه ،عنوان کرد:
خودآرایی یکی از عوامل بروز روابط افســار
گســیخته میان دختران و پســران است .امام
جمعه بندرعباس ،با ذکر این نکته که خودآرایی
دارای دو جنبه پسندیده و غیر قابل قبول است،
تصریح کرد :اسالم به خودآرایی مثبت ،زینت و
زیبایی عنایت ویژهای دارد .خداوند متعال خود
زیباست و زیبایی را دوســت دارد و آیات و
روایات زیادی در خصوص زیبایی وجود دارد.
حجتاالسالم والمســلمین عبادیزاده ،ابراز
کــرد :پیامبر اســام (ص) میفرمایند« :برای
زنان مومــن که به خداوند و روز قیامت ایمان
دارند ،جایز نیست که زینت و آرایش خود را
ترک کنند حتی برای مردگان .مگر به اندازه ۳
روز» .این روایت نشان دهنده نوع نگاه اسالم
به زیبایی است .وی ،با بیان این نکته که اسالم
با خود آرایی مخالف نیست بلکه به دنبال تنظیم
روابط است ،خاطرنشان کرد :زنانی که خود را
برای مردان نامحرم و بیرون از خانه زیبا میکند
و زیباییهای خود را نشان میدهد ،در اسالم
مورد نکوهش قرار گرفته است.

استفاده از نیروهای هرمزگانی
در صنایع ُکند است

امام جمعه بندرعباس ،با اشاره به سفر رئیس
جمهور به عمان ،تشــریح کرد :دولت سیزدهم
توجه ویژهای به همسایگان دارد .خوشبختانه
درآمدهای کشــور نیــز به واســطه تقویت
ارتباطات با همســایگان افزایــش پیدا کرده
است .حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده ،با
ذکر این نکته که  ۱۵کشور در همسایگی ایران
قرار دارند ،بیان کرد :در گذشته در بهرهگیری از
ظرفیتهای اقتصادی کشورهای همسایه غفلت
میشد اما سفر اخیر رئیس جمهور نشان دهنده
سیاست دولت در این زمینه است.
وی ،ضمن تاکید بر این نکته که امنیت منطقه
با همکاری کشورهای خود منطقه تامین خواهد
شد ،عنوان کرد :اجازه نخواهیم داد که منطقه به
حیات خلوت صهیونیستها تبدیل شود.
امام جمعه بندرعباس تصریح کرد :این روزها
شاهد تحرکاتی از جانب صهیونیستها هستیم.
نکته اصلی این اســت که آیــا این تحرکات
از ســر اســتیصال یا بدبختی آنها است یا به
دنبال تحرک فعال هســتند .واقعیت این است
که اقدامات اخیر صهیونیستها در انجام ترور
ایرانیان و موشکباران منطقه زینبیه در سوریه
با هدف تحریک نیروهای مقاومت انجام شده
است .حجتاالسالم والمســلمین عبادیزاده
ابراز کرد :صهیونیستها درمانده شدهاند؛ نگرانی
دارند که جریان مقاومت و سوریه منطقه جوالن
را پس بگیرند به همین جهت تحرکاتی را آغاز
کردهاند .جریــان مقاومت هیچگاه تحت تاثیر
فضای دشمن قرار نخواهد گرفت .وی ،خطاب
به صنایع مستقر در استان هرمزگان ،خاطرنشان
کــرد :بارها و بارها در خصوص اســتفاده از
نیروهای بومی از مدیران صنایع در جلســات
و بازدیدهای مختلف مطالبه کردهام و تذکرات

الزم را هم ارائه دادهام .خوشبختانه روند خوبی
شکل گرفته اما کند است.امام جمعه بندرعباس،
تشریح کرد :توجه ویژه به نخبگان و افرادی که
در حوزههای نخبگانی در حال فعالیت هستند
باید در نقطهای به صنعت اتصال پیدا کنند.
حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده افزود :به
صنایع مستقر در استان هرمزگان توصیه میکنم
که توجــه ویژهای به نیروهای نخبه هرمزگانی
داشته باشند؛ چراکه اگر زمینه استفاده از نخبگان
فراهم نشود ،دشمنان طمع میکنند و باید جلوی
طمع دشــمنان را گرفت.وی عنــوان کرد :در
صورت بهکارگیری استفاده از جامعه نخبگانی،
چرخ صنایع رونق خواهد گرفت و نخبگان نیز
خالقیت خود در حوزه صنعت را ارائه میکند.
امام جمعه بندرعباس ،ضمن بیان تسلیت به
مردم آبادان ،تصریح کرد :وظیفه حاکمیت این
اســت که با تمام خاطیان چه بخش حقوقی
و چه بخش حقیقی دخیــل در حادثه آبادان
برخورد شــود و این خواسته اول ما محسوب
میشود.حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده،
با بیان این نکته که  ۱۰۰ساختمان بلند مرتبه
در معرض خطر و آسیب قرار دارد ،ابراز کرد:
ساختمانهای بلند مرتبهای که ساخته میشوند
در معرض آســیب قرار دارند .عالج واقعه را
باید قبل از وقوع کرد و به ســاختمانهایی که
در معرض خطر قرار دارند باید تذکر داده شود.
به گزارش ایســنا؛ وی خاطرنشان کرد :تمام
افرادی که در این زمینه مسئولیت دارند از جمله
شــهرداری و نظام مهندسی باید توجه کنند با
جان و مال مردم بازی نکنند .استفاده نادرست
از مصالح و تجهیزات به جامعه آســیب جدی
وارد میکند که باید مراقبت جدی در دســتور
کار باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان عنوان کرد

معرفی ظرفیتهای هرمزگان
مهمترین هدف در حوزه بین الملل است

گروه خبر  //رییس اتــاق بازرگانی ،صنایع،
بینالملل است که همکاری همه جانبه مسووالن را
معادن و کشــاورزی هرمزگان گفت :تالشها
می طلبد.
و هماهنگی های کم ســابقه اتــاق بازرگانی
صفا ضمن قدردانی از تالش های شعبان مسوول
هرمزگان و نمایندگــی وزارت امور خارجه در
نمایندگــی وزارت امور خارجه در اســتان اظهار
بندرعباس دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه
داشــت :تعامل و همکاری نمایندگی وزارت امور
بین الملل برای اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی
خارجه در استان با اتاق بازرگانی هرمزگان بی نظیر
استان رقم زد.
بوده است و امید است این روند همچنان ادامه یابد.
به گــزارش خبرنگار دریــا ،محمدرضا صفا در
رییس اتاق بازرگانی هرمزگان تصریح کرد :دنیا با
دیدار با دســتیار ویژه وزارت امور خارجه و هیات
ظرفیت های تجاری استان هرمزگان آشناست و امید
همراه ،اظهار داشــت :بدون شک دسترســی به بازارهای هدف و می رود با حذف قوانین دست و پاگیر و فرصت سوز بتوانیم جایگاه
معرفی محصوالت و ظرفیت های استان مهمترین هدف ما در حوزه محصوالت استان را در بازارهای هدف تقویت نماییم.

2
2

11خرداد ،آغاز ویژه برنامه های دهه کرامت در هرمزگان
گروه خبر  //دبیر ستاد دهه کرامت در هرمزگان
گفت :از میالد حضــرت معصومه (س) تا میالد
امام رضا (ع) ویژه برنامه هایی در استان برگزار
میکنند.

به گزارش خبرنگار دریا؛ جهانگیری در نشســت
خبری ستاد مراسمات دهه کرامت و پانزدهمین دوره
جشن های مردمی و بین المللی زیر سایه خورشید در
اســتان هرمزگان افزود  :این ویژه برنامه از 11خرداد
مصادف با میالد کریمــه اهل بیت حضرت معصومه
(س) تا 22خرداد ماه در 13شهرستان استان و برخی
روســتاها بمدت  11روز ویــژه برنامه هایی را اجرا
خواهند کرد .وی افزود :با آغاز دهه کرامت ،جشنواره
آسمان هشتم در روســتای کردر رضوی میناب در
بخش های فرهنگی ،هنری ،مذهبی و ورزشی برگزار
می شــود .وی اظهار داشت :گروه نمایش با محتوای
رضوی ،با محتوای کودک و نوجوان در مناطق محروم
حضور دارند.
مدیرکل فرهنگ وارشــاد وهرمــزگان گفت  :این
کاروان در کنار پنجشنبه بازار میناب در روز پنجشنبه
12خرداد نیز ویژه برنامه هایی را خواهند داشت.
جهانگیــری افزود  :جشــنواره ملی ضامن آهو نیز
امسال در استان در نیمه دوم سال برگزار می شود.

مصطفی رجبیان مسئول پانزدهمین دوره جشن های
مردمی و بین المللی زیر ســایه خورشــید در استان
هرمزگان نیز گفت :امسال نیز در استان میزبان خدام
امام رضا علیه السالم هســتیم و در راستای توسعه
سبک زندگی امام رضا(ع) با حضور روحانیونی که از
مشهد مقدس به استان می آیند ،ویژه برنامه هایی اجرا
میشود .رجبیان افزود :شبکه جوانان رضوی در استان
متشــکل از تشکل های مردم نهاد ،برنامههایمان را
اجرا می کنند .وی افزود:جشن های زیر سایه خورشید
از 10تا  21خرداد با حضور سه کاروان از خدام ویژه

برنامه هایی را در مناطق شرق ،غرب و مرکز وشمال
استان اجرا می کنند .وی گفت :پرچم متبرک حرم امام
رضا علیه السالم را خدام به استان می آورند.
رجبیان خاطرنشان کرد :امسال 200رویداد در این
ایام برگزار می کنند .دیدار با خانواده شهدا ،عیادت از
بیماران در بیمارستان ها و منازل ،حضور در مناطق
محروم ،دیدار با خانواده های محروم ،ایتام ،محسنین،
ایتام سادات ،عطرافشانی قبور شهدا ،دیدار با نخبگان،
حضور در مراکز نظامی ،صنایع ،ندامتگاه ها ،حضور
در بین کشاورزان ،صیادان،مراکز نگهداری سالمندان

و ....از جمله برنامه هاســت .وی گفت  :شعار امسال
این جشن های زیر سایه خورشید« ،هرچه دارم از تو
دارم» است .وی گفت :طرح محله های امام رضایی
در 16محله بندرعباس اجرا می شود.
رجبیان گفت :اولین دوره چاووشی خوانی زیر سایه
خورشــید با 35برگزیده برگزار کردیم و در 5خرداد
این نفرات برگزار شد و در آخرین روز از برنامه های
دهه کرامت تجلیل می شوند .وی گفت:طرح زندگی بر
مدار رضوی ویژه دختران در محالت برگزار می شود.
رجبیــان گفت :ویژه برنامه رحلت امــام راحل (ره)
کرسی تالوت قرآن نیز برگزار می شود.
وی افــزود :ارائه خدمات پزشــکی نیز در این ایام
به محرومان ،برگــزاری محفل ادبی ،اکران فیلم های
بصری با موضوع رضوی در محالت و کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ،برگزاری جشنواره آواهای
رضوی ،برپایی آثار خوشنویسی با موضوع رضوی،
ویژه برنامه کودک در میناب ســیریک و بشــاگرد،
برگزاری ایســتگاه فرهنگی هنری در معابر شلوغ،
اجرای گروه سرود ومولودی خوانی ،برپایی همایش
خانــواده های رضوی ،برپایــی همایش خادمیاران
رضوی و ...از جمله این برنامه هاست.

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر شعبان
ریاست محترم نمایندگی وزارت امور خارجه در استان هرمزگان
کسب رتبه نخست عملکردی در بین  29دفتر نمایندگی
وزارت امور خارجه در کشور نشان از تالش و همت واالی حضرتعالی در عرصه های
بین المللی است .تعامل بی نظیر حضرتعالی با بخش خصوصی و تالش برای گسترش
مراودات بین المللی و هموار سازی مسیر برای ارتباطگیری بخش خصوصی
با کشورهای هدف تنها بخش کوچکی از تالش های حضرتعالی
در این مسیر بود که در اذهان فعاالن اقتصادی باقی خواهد ماند.
بدین وسیله به نمایندگی از جامعه اقتصادی استان این دستاورد بزرگ
را خدمت حضرتعالی و مجموعه تحت مدیریت تبریک عرض نموده
و از درگاه ایزد منان برایتان در ادامه مسیر سالمتی ،عزت و شادکامی
مسالت داریم.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان

خبری
استاندار هرمزگان خبر داد
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سرمقاله

فرماندار جهادی و پاسخگوی بندرعباس

چند هفته پیش به محض اطالع فرماندار بندرعباس از مشکل کارگران
کارخانه روی ،بالفاصله پیگیر موضوع شدند که جهادی و انقالبی بودن شان را
متوجهشدموبحمداهللاقدامشانمنجربهرفعآنمشکلشد.عصرجمعهگذشته
نیز پس از مراسم تشییع شهید گمنام در استانداری ،به یکی از فروشگاههای
زنجیره ای در بندرعباس رفتم و چند قلم جنس از جمله دو بسته شکر و چند
ب کنم ،گفتند فقط یک بسته
بسته گوشت منجمد برداشتم .زمانی که رفتم حسا 
شکر و حداکثر دو بسته گوشت می توانید بردارید که از این برخورد تحقیرآمیز
با شهروندان بسیار ناراحت شدم و گفتم اگر چنین قانونی گذاشته اید که البته
مشخص نیست بر چه اساسی است ،بایستی آنجا کنار کاال برچسب بزنید و
اعالم کنید تا مشــتریان وقت نگذارند که جنس را بردارند و بیایند در صف
بایستند برای حساب کردن و بعد بگویید محدودیت وجود دارد و فالن میزان
از فالن جنس می توانید بردارید و جالب اینجاست که گوشت و شکر جزو آن
اقالمی نیست که یارانه اش در هفته های گذشته آزاد شد و چند روزی هیاهو
شد که کمبودشان در بازار وجود دارد که بعد مشخص شد کمبودی وجود ندارد
و برخی از اقالم احتکار شده بود .از مسئول باجه پرسیدیم مدیریت فروشگاه
کجاست که آدرس انتهای فروشگاه را دادند .خانمی که به عنوان مدیر فروشگاه
خودش را معرفی کرد هم گفت کمبود اســت و این محدودیت گذاشتیم که
عرض کردم اوال بحمداهلل کمبودی نداریم و اعالم شــده کاال به اندازه نیاز و
حتی بیشتر وجود دارد و ذخیره سازی هم شده است و ثانیا اگر محدودیتی
گذاشتهاید که اعالم کنید و در کنار کاال برچسب اعالم محدودیت خرید کاال
برای هر مشتری بزنید تا خریداران در زمان خرید متوجه این محدودیت شوند
و وقت نگذارند کاالیــی را بردارند و بیاورند و بعد به آنها بگویند چرا زیاد
برداشتید که این بی احترامی به مشتریان و شهروندان محسوب می شود .این
خانم می گفت کمبود کاالســت .گفتم بنده خبرنگارم و اطالع دارم کمبودی
نداریم و اعالم شده است کاال داریم .این محدودیت های خودخواسته که می
گذارند نباید به تحقیر مردم منجر شود .از طرفی نباید صحبت های مدیران مبنی
بر وجود کاالها با این نوع برخوردها در فروشگاهها و بازار زیرسوال نرود.
البته همانجا با مدیرکل صمت استان تماس گرفتم که جواب ندادند .مطلب
دیگر باالخره ما هم نفهمیدم با تغییــرات صورت گرفته این موضوعات را
جهادکشاورزی بایستی نظارت کند یا صمت؟ در همان فروشگاه پیامی را در
این خصوص به فرماندار بندرعباس ارسال کردم که ایشان چند دقیقه بعد تماس
گرفتند و شرح ماجرا را جویا شدند و گفتند االن که مراسم تشییع و تدفین شهید
گمنام به پایان رسیده است ،به فروشگاه مراجعه می کنم و به فروشگاه رفتند تا
موضوع کمبود کاال و محدودیت ایجاد شده و ...را بررسی کنند که جا دارد از
آقای فرماندار تشکر کنم ،بخاطر اینکه موضوعاتی که برایشان ارسال و اعالم
می کنیم ،بالفاصله خودشان بصورت میدانی و جهادی پیگیری می کنند و
نمی خواهند از پشت درب بسته اتاق مدیریت ،موضوعات را پیگیری کنند
که الگویی برای سایر مدیران محسوب می شوند .موضوع دیگر اینکه همه
مدیران در مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام حضور نداشتند ،درصورتیکه پیام
تدفین این شهید عزیز در استانداری این است که همه ما مدیون خون شهداییم
و مدیران این پست و مقام هم اگر دارند ،بایستی پاسدار آرمان های شهدا باشند
و خدمتگذار واقعی مردم باشند و بیش از پیش خود را مدیون شهدا بدانند که از
استاندار انقالبی هرمزگان که زمینه تشییع و تدفین شهید خوش نام دفاع مقدس
را در استانداری فراهم کردند ،تشکر می کنم.
علی زارعی

گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان با بیان اینکه
 ۱۳طرح اصلی برای توسعه همه جانبه بندرلنگه
مصوب شود گفت :اجرای پروژه مزرعه  ۱۳هزار
هکتاری مهرگان گامی در جهت افزایش ضریب
اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی است.

مهدی دوســتی در ادامه سفر به بخشهای مختلف
استان هرمزگان ،به شهرســتان بندرلنگه سفر کرد و
جلسه شورای اداری اســتان را با محوریت بررسی
مسائل ،مشکالت و پتانسیلهای بخشهای مرکزی،
مهران و شیبکوه با حضور معاونان استانداری و مدیران
کل دستگاههای اجرایی برگزار کرد .استاندار هرمزگان
در پایان جلسه شــورای اداری در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :در ششــمین جلســه شــورای اداری با
محوریت بررســی مشــکالت بخشهای استان در

خدمت مردم شریف شهرستان بندرلنگه و بخشهای
مرکزی ،مهران و شیبکوه این شهرستان بودیم.
وی افزود :مصوبات مختلفی در این جلسه داشتیم،
اصلیتریــن مبحث ما در بندرلنگه بحث اقتصاد دریا
است ،بندرگاه این شهرستان به دلیل وجود آبخورهای
نامناسب ،رشد شناورهای و ایجاد ظرفیتهای جدید
به طور قطع باید جابه جابه شود و جانمایی جدیدی
صورت پذیرد و نخستین روزهای شروع به کار دولت
سیزدهم این موضوع مهم را در دستور کار قرار دادیم.
دوســتی بیان کرد :روز اول فروردین ســال جاری،
نشست مهمی با رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و
معاون وزیر راه داشــتیم در این جلسه ایجاد بندرگاه
جدید برای شهرستان بندرلنگه مطرح شد و کارهای
مطالعاتی آن هم با اخذ مشاور به انجام رسید.
استاندار هرمزگان تصریح کرد :یکی دیگر از مهمترین
موضوعات تخصیص زمین در پسکرانههای بندر است
چرا که بندرگاه در آینده توســعه خواهد یافت و نیاز
اســت زمین زیادی به آن تخصیص یابد .وی اظهار
کرد :گازرسانی به اقصی نقاط استان هرمزگان امری
ضروری و مهم اســت به همین منظور امسال به مردم
شهرستان بندرلنگه قول دادیم که این مهم انجام شود و
بایستی در نظر داشت که عملیات گازرسانی به توسعه
شهرستان بندرلنگه کمک بسزایی کند.
اســتاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنانش
عنوان کرد :ســالنهای ورزشی نیمه تمام و همچنین

پروژههــای نیمه تمام دیگر در حوزه آب و برق باقی
مانده اســت و در باب این موضوع در این جلســه
تصمیماتی گرفته شــد .وی با اشــاره به اینکه چند
پروژه اصلی در حوزه بندرلنگه به لحاظ زیرســاخت
ملی وجود دارد ،خاطرنشان کرد :به لحاظ زیرساخت
ملی یک کریدور شرق به غرب از این شهرستان عبور
میکند کــه برای این مهم اعتباراتی قابل توجهی اخذ
شد و همچنین برای جاده کمربندی بندرلنگه در این
خصوص هم اعتباراتی اخذ شد و امیدواریم که بخشی
از این پروژه در دهه فجر افتتاح شود.
اســتاندار هرمزگان در ارتباط با زیرســاختهای
آموزش و پرورش در شهرستان بندرلنگه اظهار کرد:
در این جلســه مصوب شد که آموزش و پرورش دو
رشــته مختلف مربوط به علوم و فنون دریایی و زیر
ســاختهای شیالتی را داشته باشــد و برای تسریع
در این کار تا زمان ســاخت ابنیــه و مدارس جدید،
در مدارس فعلی این رشــتهها فعال شود .وی اضافه
کرد :یکی از بزرگترین پروژهها در شهرستان بندرلنگه،
به عنوان ابر پروژه ملی مزرعه پرورش میگو مهرگان
است و این ابر پروژه مذکور ،در زمینی به وسعت ۱۰
تا  ۱۳هزار هکتار میتواند توسعه یابد و دومین مزرعه
بزرگ دنیا محسوب میشــود که میتواند در زمینه
اشتغالزایی به شهرستان و استان کمک کند .دوستی
بیان کرد :راه اندازی یــک همچنین ابر پروژه بزرگ
ملی کار بســیار سختی است و ما این موضوع مهم را

بهطور مجزا در کارگروه پیمان پیش میبریم که با ایجاد
همچنین ظرفیتی بخشی از نیازهای مردم هرمزگان در
حوزه اشتغال ،صادرات و افزایش تولید ناخالص ملی
و ....برطرف خواهد شــد و این مسئله مهم در زمره
تصمیماتی بود که در حاشیه این سفر گرفته شد.
استاندار هرمزگان تصریح کرد :در این جلسه درباره
مسکن جوانان به عنوان یک مطالبه عمومی مسائلی
مطرح شد و خوشبختانه تمام زمین مورد نیاز متقاضیان
مسکن در شهرستان بندرلنگه یک قطعه  ۵۰هکتاری
و یک قطعه  ۷۰هکتار مشخص شده و مشکلی برای
تامین زمین نداریم .وی افزود :در این خصوص زمینی
هم که برای متقاضیان در نظر گرفته شد و در صورت
احراز هویت متقاضیــان باید مبلغ  ۴۰میلیون تومان
هزینه آورده را واریز کنند تا بتوانیم ظرف مدت یک
مــاه کلنگ زنی را آغاز کنــم و این موضوع به مبلغ
واریزی و تکمیل آورده متقاضیان بستگی دارد.
به گزارش ایسنا؛ وی بیان کرد :طرح هادی روستایی
در دوبخش در شهرســتان لنگه انجام خواهد گرفت،
در حوزه تکمیل زیرســاختهای صنعتی شهرستان
بندرلنگــه و همچنین آب رســانی و برق رســانی
تصمیماتــی در این جلســه اخذ شــد و در رابطه با
برقرسانی به شهرکهای صنعتی بندرلنگه اعتباراتی
در نظر گرفت شد تا با برقرسانی به این شهرک صنعتی
در بندرلنگه زمینه مساعد برای جذب سرمایهگذار هم
فراهم شود.

پرداخت وام  ۲۰۰میلیونی مسکن روستایی در برخی مناطق کشور
گروه خبر  //اگرچه هنوز ســازمان برنامه و بودجه ضمانتنامه
پرداخت مابهالتفاوت سود تسهیالت  ۲۰۰میلیون تومانی ساخت
مسکن روســتایی را ارائه نداده ،بر اساس صحبتهای مسئوالن
بنیاد مسکن در بعضی مناطق کشور این تسهیالت در حال پرداخت
است.

حدود شــش ماه از تصویب وام  ۲۰۰میلیون تومانی مسکن روستایی
با نرخ ســود  ۵درصد در شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور
میگذرد .اما از آن زمان تا کنون هنوز سازمان برنامه و بودجه ضمانتنامه
پرداخت مابه التفاوت ســود تسهیالت تا  ۱۸درصد را ارایه نکرده است.
در واقع این ســازمان باید تضمین دهد که  ۱۳درصد از ســود این وام
توسط دولت پرداخت خواهد شد.شنیده میشود رقم مابهالتفاوت نرخ سود

حدود  ۴۰هزار میلیارد تومان است که عدد سنگینی محسوب میشود و
ظاهرا مســئوالن سازمان برنامه معتقدند این رقم میتواند منجر به ایجاد
تورم شود.
با این حال بعضی بانکها از جمله بانک ســپه پرداخت این تسهیالت را
آغاز کردهاند .مسئوالن بنیاد مســکن در برخی مناطق کشور مثل ایالم
نیز اعالم کردهاند روند پرداخت وام  ۲۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن
روســتایی تسریع شده است .بنا به گفته حبیب اهلل محبی ـ مدیرکل بنیاد
مسکن استان ایالم ،طرح تسهیالت مسکن روستایی در روستاها افزایش
یافته و متقاضیان در روســتاها و شــهرهای زیر  ۲۵هزار نفر جمعیت
میتوانند برای دریافت این تسهیالت اقدام کنند.
وی افزود :طرح تسهیالت مسکن روستایی با سود و کارمزد  ۵درصد و

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:
گروه خبر  //سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
اســتان هرمزگان گفت :در جدیدترین نقشه
رنگ بندی کرونایی کشــور ،شش شهرستان
هرمزگان در وضعیت آبی و هفت شهرستان در

سقف  ۲۰۰میلیون تومان به هر نفر برای احداث مسکن روستایی در سطح
روستاهای استان به تصویب رســیده است.محبی بیان کرد :بازپرداخت
این تســهیالت  ۲۰ساله اســت و زوجهای جدید ،افراد فاقد مسکن و
بازگشتیهای از شهر به روستا در اولویت اول قرار داده شده است.
به گزارش ایســنا ،مدیرکل بنیاد مسکن اســتان ایالم با اشاره به ثبت
نام افرادی که پیش از این برای تســهیالت  ۱۰۰میلیون تومانی مسکن
روســتایی اقدام کردهاند ،گفت :افرادی که تا تاریخ بیســتم دی ماه سال
 ۱۴۰۰برای تسهیالت  ۱۰۰میلیون تومانی معرفی شدهاند ،این افراد نیز
در اولویــت تکمیل این اعتبار قرار گرفتنــد و مازاد  ۱۰۰میلیون تومان
نیز بــه این افراد برای تکمیل واحدهای مســکونی آنهــا نیز پرداخت
خواهد شد.

 ۷شهرستان هرمزگان زرد کرونایی شدند

وضعیت زرد قرار گرفتند.
بندرعبــاس ،بندرلنگــه ،رودان ،قشــم ،میناب و کرد :بر اساس رنگ بندی جدید شهرستانهای بستک،
بوموســی ،بشاگرد ،پارســیان ،بندرخمیر ،سیریک،
دکتــر فاطمــه نوروزیان افزود :وزارت بهداشــت حاجی آباد در وضعیت آبی (عادی) قرار دارند.
جدیدترین نقشــه کرونایی کشــور را اعالم کرد که به گزارش ایســنا؛ وی با بیــان اینکه پیش از این جاســک و جزایر کیش و هرمــز در وضعیت زرد
بر این اســاس شــش شهرســتان هرمزگان شامل شهرستان بستک در وضعیت آبی قرار داشت ،تصریح کرونایی (نسبتا پر خطر) هستند.

پشت پرده سیاست
ضرب شست به نفتدزدها

پس از اینکه یونان نفتکش نفت ایران را که در نزدیکی یونان توقیف شده بود به آمریکا
تحویــل داد ،ایران هم در اقدام متقابل  2نفتکش یونانی را در خلیج فارس توقیف کرد.
«ایرانیها سوار بر تانکرهای یونانی!» این تیتر جالب خبرگزاری لویدز لیست انگلیس در
واکنش به توقیف نفتکشهای یونانی بود  .در واقع یونانی ها خیلی زود جواب نفت دزدی
و خوش خدمتی شان را به آمریکایی ها گرفتند.روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب
اســامی در اطالعیه ای اعالم کردکه نیروی دریایی سپاه  ۲فروند نفتکش یونانی را به
دلیل تخلفات انجام گرفته در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس توقیف کرده است.این
اقدام ایران  48ساعت پس از احضار کاردار سفارت یونان در تهران به وزارت خارجه و
درخواست از این کشور برای خودداری از راهزنی دریایی صورت گرفت که با بیتوجهی
طرف یونانی مواجه شــده بود«.ایران با این اقدام نشان داد که در حوزه منافع ملی خود
هیچ تعارفی ندارد» اســامی دو نفتکش یونانی توقیف شده در خلیج فارس به شرح زیر
است Prudent Warrior:و  .Delta Poseidonبه گفته برخی منابع ،نکته جالب توقیف
کشــتیهای یونانی این است که ایران اجازه داد کشتیها بارگیری کنند سپس به توقیف
آنها اقدام کند .در طول  24ساعت گذشته خبرهای متعددی از قصد ایران برای توقیف
نفتکشهای یونانی و مصادره  700هزار بشــکه نفت موجود در آنها منتشر شده بود.
یونانیها باید این موضوع را میدانستند که ایران به هیچ عنوان در این زمینه شوخی ندارد
و از بالیی که بر سر انگلیسیها آمده بود ،درس می گرفتند که نگرفتند .با توجه به اینکه
یونان یک کشور دریایی به شمار میرود و نفتکشهای بسیاری در سطح جهان در حال
فعالیت دارد ،این اقدام اثر سنگینی بر وضعیت بیمهای و خدماتی این کشور خواهد داشت.
نالمللی اقدام
دولت یونان چند روز پیش بر خالف پروتکلهای کشتیرانی و دریانوردی بی 
ی نفتکش ایرانی کرده بودونفت آن را به درخواست وزارت دادگستری
به توقیف یک کشت 
آمریکا در اجرای تحریم های اعمال شده علیه تهران به آمریکا تحویل داده بود.
نیویورک تایمز :اسرائیل به ترور شهید صیاد خدایی اعتراف کرد

صهیونیست ها به جنایت اخیر خود در قلب تهران اعترافی صریح کردند.به نوشته روزنامه
آمریکایی نیویورکتایمز ،اسرائیل به مقامات آمریکایی اطالع داده است که این رژیم پشت
ترور سرهنگ صیاد خدایی در تهران بوده است.مقامات رژیم صهیونیستی به آمریکا گفتهاند
که هدف از این ترور ،هشدار به ایران برای توقف عملیاتهای یک گروه مخفی در نیروی
قدس به نام واحد  ۸۴۰است .این مقامات مدعیاند شهید صیاد خدایی جانشین فرماندهی
این واحد بوده اســت که ماموریتهایی علیه صهیونیســتها و اتباع برخی کشورها در
سرتاسر جهان انجام میداده است.از سوی دیگر؛روزنامه صهیونیستی جروزالم پست ،ادامه
مذاکرات هستهای با ایران را دلیل افشای نقش اسرائیل در ترور شهید صیاد توسط آمریکا
دانست .جروزالم پست نوشت :این اولین بار نیست که دولت بایدن پوشش اسرائیل را برای
عملیاتی افشا میکند ،یا چیزی را درباره عملیات اطالعاتی اسرائیل فاش میکند .زمانی
که دولت بایدن قب ً
ال این کار را انجام داد ،به نظر میرســید که بخشی از سناریوی پلیس
خوب و پلیس بد بود ،تا واشــنگتن بتواند به مذاکره با ایران بر سر مسائل هستهای ادامه
دهد و احتما ًال افشای عملیات اخیر نیز بدان معناست که آمریکا همچنان به شدت به دنبال
توافق هســتهای با ایران است .همزمان ایران پرس نوشت :در روزهای اخیر پس از سفر
انریکه مورا ،مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا و شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر به
تهران ،نشانههایی مبنی بر احیای مذاکرات وین آشکار شد ،موضوعی که صهیونیستها آن
را سازگار با منافع خود نمیدانند و خواستار شکست مذاکرات هستند .نکته دیگر این است
که به نظر میرسد ترور شهید خدایی بیارتباط با رزمایش نظامی کنونی رژیم صهیونیستی
نباشد و در این رزمایش حتی جنایت ترور نیز تمرین شده است.
کانادا برای لغو یکطرفه بازی فوتبال با ایران باید غرامت پرداخت کند

رییس کمیته ورزش و جوانان مجلس شورای اسالمی گفت :کانادا به خاطر لغو یکطرفه
بازی فوتبال با تیم ایران باید غرامت پرداخت کند .احمد راستینه با اشاره به اقدام کانادا
در لغو یک طرفه بازی فوتبال بین دو تیم ایران و کانادا گفت :کشور کانادا به خاطر این
اقدام باید به ایران غرامت پرداخت کند و حق فدراسیون فوتبال ایران از این حیث محفوظ
است و میتواند این موضوع را از طریق حقوقی پیگیری کند.نماینده مردم شهرکرد در
مجلس شورای اسالمی افزود :دولت کانادا در حالی به قوانین داخلی کشور ما اعتراض
میکنند و قوانین داخلی ایران را دخالت در قانون و اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال
میداند که خود رفتاری سیاسی در قبال مسابقات ورزشی دارد.راستینه خاطرنشان کرد:

فدراســیون فوتبال کشــورمان باید از طریق محافل حقوقی بین المللی از حق ملت
ایران در عرصه ورزش فوتبال دفاع کند.طبق گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال
کشورمان بر اساس اعالم فدراسیون فوتبال کشور کانادا دیدار دوستانه تیمهای ملی
دو کشــور به دالیل نامعلوم از جانب کشور میزبان لغو شده و در موعد مقرر برگزار
نخواهد شد.
موج سواری برجامی با خبرهای جعلی

حدود دو ماه و نیم است که مذاکرات ایران و  4+1در وین متوقف شده و مذاکرات عمال
به صورت مکتوب میان ایران و آمریکا به واسطه اروپایی ها انجام می شود با این حال
خبرهای ضد و نقیض زیادی به گوش می رسد .طی روزهای گذشته شاهد انتشار اخبار
جهتداری ازسوی رسانههای غربی و آمریکایی بودیم که خط «مقصرنمایی ایران» را
دنبال میکردند و میکوشیدند مذاکرات را در «خطر شکست» نشان دهند و «مطالبات
فرابرجامی ایران» را عمدهترین دلیل این موضوع بیان کنند.پس از انتشار اخبار جعلی
درباره دیدار اخیر رهبر انقالب و امیرقطر ؛روز پنج شنبه نیز العربیه عربستان به نقل از
لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه و ضدایرانی آمریکا مدعی شد که توافق هستهای
به پایان رسیده است .خبری که هر چند از ظاهر آن می شد به درست نبودنش پی برد
اما در فاصله کوتاهی تکذیب شد و خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی به نقل از منابع
مطلع ایرانی و غیرایرانی درگیر در مذاکرات  ،این خبر را رد و تکذیب کرد .یک منبع
مطلع ایرانی در این باره به ایرنا گفت :گفت وگوها برای رسیدن به توافق همچنان در
جریان هست و هرگونه قضاوت زودهنگام یا خام بوده یا مغرضانه و نشان دهنده امیال
درونی برخی از اظهار نظر کنندگان است و انتشار چنین اظهاراتی توسط دشمنان توافق
و گفت وگوها ،چندان جای تعجب ندارد.اما مهم ترین و قابل اســتنادترین اظهار نظر
هسته ای این چند روز به حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان اختصاص دارد
که در نشست جهانی داووس سوئیس و در گفت وگو با فرید زکریا خبرنگار برجسته
حوزه دیپلماسی بیان کرد  .وی در این گفت وگو با بیان اینکه به تازگی ابتکار جدیدی
را درباره مذاکرات احیای برجام روی میز گذاشتیم ،افزود :درباره تضمینهای اقتصادی
به نقطه اطمینان نرســیدیم و اگر توافقی حاصل نشــود حتما گزینههای مختلفی را
روی میز داریم.
درخواست ایران از سازمان همکاری شانگهای برای محکومیت ترور صیاد خدایی

ســفیر ایران در چین در نامهای به سازمان همکاری شانگهای خواستار محکومیت
ترور شهید صیاد خدایی شد .سفارت ایران در چین در توییتی اعالم کرد :سفیر ایران
در چین در نامهای به دبیرکل سازمان همکاری شانگهای ،خواستار محکومیت ترور
ناجوانمردانه شهید صیاد خدایی ،توسط این سازمان شد.این توییت اضافه کرد :یکی
از اهداف  SCOمقابله با تروریسم و تثبیت صلح و ثبات در اورآسیا است و ایران نیز
نقش بهسزایی در این زمینه ایفا کرده است.
دبیر ســتاد حقوق بشــر :مقصران و قاصران حادثه آبادان هرچه ســریعتر شناســایی
و مجازات شوند

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران ،خواستار شناسایی و مجازات مقصران
و قاصران حادثه آبادان شد ، .کاظم غریبآبادی ،دبیر ستاد حقوق بشر ،ضمن تسلیت
به خانوادههای حادثه تاســف بار آبادان ،از دســتگاه های ذیربط اجرایی و قضایی
خواست تا هرچه سریعتر نسبت به شناسایی مقصران و قاصران این فاجعه و مجازات
آنان اقدام نمایند.غریبآبادی افزود :با وجود دستگاه ها و سازوکارهای مختلفی که
مسوول صدور مجوز یا پروانه ساختمان و همچنین پایان کار هستند ،روی دادن چنین
حوادث اسفناکی ،آن هم بدون حدوث بالیای طبیعی ،به هیچ وجه قابل پذیرش نیست
و ناقض حق مردم در برخورداری از محل اســکان یا کار مناسب و ایمن و همچنین
حق حیات آنان است که طبیعتا ،موجب مسوولیت برای تمامی عوامل دست اندرکار
خواهد شد.دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که به طور قطع ساختمان های دیگری
نیز در سراسر کشور وجود دارند که از ضوابط و استانداردهای الزم برخوردار نیستند،
از مســووالن ذیربط خواست تا هرچه سریعتر نسبت به شناسایی و ایمن سازی آنها
اقدام نمایند.غریب آبادی خواستار نظارت دقیق شهرداری ها و نظام های مهندسی در
فرایند ساخت و سازها شده و از رویه پرداخت جریمه در قبال چشم پوشی از برخی
تخلفات ســاختمانی انتقاد کرد.وی افزود رعایت استانداردهای ساخت و ساز ،خط
قرمزی است که عبور از آن به هر بهانه ای محکوم است.

تازه های مطبوعات

اعتماد-این روزنامه نوشت:افراد و جریاناتی که در زمان تحریم ،کاالهای بنجل و بیکیفیت
چینی را در سایه تحریمهای اقتصادی به قیمتهای گزاف به مردم تحمیل میکنند ،مهمترین
نمادهای کاســبان تحریم در کشورند .نمونه عینی و برجسته یک چنین رفتارهایی را در
صنعت خودرو میتوان مشاهده کرد.
کیهان -این روزنامه با تیتر «کشتار جنونآمیز کودکان دبستانی در تگزاس به دست جوان
 18ساله» نوشت :آمریکا بزرگترین اقتصاد جهانی با پیشرفته ترین تسلیحات نظامی و
همچنین هزاران موشک هستهای قادر نیست حتی امنیت مدارسی را که کودکان این کشور
در آن تحصیل میکنند  ،تامین کند.
شــرق  -این روزنامه نوشت  :بهنظر میرسد که بسیاری از مردم روایت رسانههای رسمی
راجع به سرنوشت عبدالباقی را باور نکردهاند .آنها بر اساس تجربههای پیشین و نفوذ و
روابطی که عبدالباقی داشته ،قبول ندارند که او مرده است .عجیبتر آن که به طور مشترکی
مخاطبان خبرگزاری فارس و بیبیسی فارسی حدس میزنند که او به کانادا فراری داده
شده اســت .این بیاعتمادی گسترده به روایت رســانههای رسمی که حاال به مخاطبان
خبرگزاری فارس نیز رسیده زنگ خطر جدی برای رسانهها ،مسئوالن و سیاستگذاران
رسانهای کشور است.
وطن امروز -این روزنامه در گزارشی با تیتر «معمای انفجار در ابوظبی»نوشت:عادیسازی
روابط امارات با رژیم صهیونیستی پیش از این نیز مفروضاتی از جمله افزایش ناامنی در
امارات را مطرح کرده بود .انفجار یک رستوران در پایتخت امارات در حالی است که یک
روز قبل از این اتفاق سرهنگ پاسدار حسن صیادخدایی در خیابان مجاهدین اسالم تهران
در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید.
دنیای اقتصاد -این روزنامه با تیتر « منوی جذاب ســرمایه گذاری» نوشــت  :یکی از
روشهای سرمایهگذاری غیرمستقیم است ... .از جمله مزایای سرمایهگذاری غیرمستقیم
میتوان به مدیریت حرفهای ،بهرهمندی از مزایای جانبی ،نظارت و شــفافیت اطالعاتی
ی چندساله
و صرفهجویی در اســتخراج دیتا و تحلیل نسبت به مقیاس اشاره کرد .بررس 
عملکرد برخی از صندوقهای سهامی و شاخصی در سالهای اخیر در ایران نیز از جذابیت
باالی ســرمایهگذاری غیرمســتقیم حکایت میکند؛ جایی که ۲۷صندوق از ۸۹صندوق
سرمایهگذاری بازدهی بیشتری از شاخص کل داشتند.
انعکاس
فرارو نوشت :روابط عمومی وزارت دفاع خبر داد ،عصر روز چهارشنبه طی سانحهای که

در یکی از واحدهای تحقیقاتی وزارت دفاع در منطق ه پارچین به وقوع پیوست ،مهندس
احســان قد بیگی به شهادت رســید و یکی دیگر از همکاران ایشان دچار جراحت شد.
شهید قدبیگی از نخبگان استان مرکزی بود .تحقیقات برای چگونگی و علت این سانحه
در دست بررسی است.
آفتاب نیوز مدعی شــد :نشریه«واشنگتن فری بیکن» با اتکا به یک سند داخلی وزارت
خارجه آمریکا گزارش داد که در ســال  ،۲۰۱۸هیئتی از مقامهای ارشــد سابق دولت
اوباما ،از جمله جان کری ،با هدف تضعیف سیاستهای سختگیرانه دولت ترامپ ،رئیس
جمهوری وقت ،علیه ایران با محمدجواد ظریف محرمانه دیدار کردند.
اعتمادآنالین نوشت :حجت االســام صدیقی،خطیب نماز جمعه تهران گفت:حذف ارز
ترجیحی یک امتحان الهی برای مردم و مسئوالن است.این قانونی بود که باید دولت قبل
اجرا میکرد و این دولت نمیخواهد قانون شــکن باشــد و توزیع عادالنه جز این طریق
نمیشود.امروز گرانی هست و گرانی به تعبیر امام صادق موجب آزرده شدن روح مردم و
افسردگی و مشکالت اجتماعی و اخالقی میشود اما امتحان است.اگر کسی راهی بلد است
ارائه کند ولی من با شناختی که از آقای رئیسی دارم با همه وجود در خدمت مردم است.
آفتاب نیوز نوشت :امام جمعه اهواز با انتقاد از برخی تناقض گوییها درباره حادثه متروپل
آبادان ،بر وجود یک سخنگوی واحد در این موضوع تأکید کرد.وی گفت:مسئوالن وقتی
زبان باز میکنند ،چالش درست نکنند؛ مث ً
ال میگویند فالن فرد را گرفتیم و بعد میگویند که
فالن فرد مرده است .این تناقضها چیست؟ من خبر قطعی نمیتوانم بدهم .یک سخنگوی
واحد در این حادثه باید باشد که خبر بدهد .آنجا خواستند با من مصاحبه کنند ،من حاضر
به مصاحبه نشدم .برخی میگویند مدیریت واحد آنجا نیست .مدیریت واحد هست .وزیر
آنجا ست .شما نمیگذارید.

خبر
پیکر یک شهید گمنام در استانداری هرمزگان
به خاک سپرده شد

گروه خبر //پیکر شهید گمنام  ۲۶ساله شهید شده در سال ۱۳۶۷
هجری شمسی ،عصر جمعه در محوطه استانداری هرمزگان به خاک
ســپرده شد .پیکر این شهید گمنام عصر دوشنبه با استقبال جمعی از
مسووالن استانی هرمزگان و مردم والیتمدار و شهید پرور بندرعباس
از طریق فرودگاه بین المللی شهدای پرواز  ۶۵۵بندرعباس وارد استان
شــده بود .امام جمعه موقت بندرعباس در آیین تشییع و تدفین این
شــهید گمنام با اشــاره به اینکه در دولت قبل بسیاری اجازه ندادند
شــهیدان در محوطه دانشــگاه ها و اماکن دولتی تدفین شوند اظهار
داشت :بسیاری از حاضران از افراد دولتی هستند که بایستی خدمت
به مردم را ســرلوحه کار خود قرار دهند .حجتاالسالم والمسلمین
قنبر درویشی خطاب به گروههای مختلف همچون کارمندان دولت،
کسبه و بازاریان و سایر اقشار گفت :ملت ایران برای برقراری و تداوم
انقالب اسالمی رنج بسیار کشیدند تا به این نقطه رسیدهایم .وی افزود:
پاسداران سبز پوش برای امنیت و عزت ملت بزرگ ایران مردانه در
سوریه و عراق در برابر صهیونیسم بین المللی ایستادند و باید از این
مردانگی دفاع کنیم و باید کاری کنید که فردای قیامت این شــهدا به
نفع ما شهادت بدهند .به گزارش ایرنا ،پیکر شهید گمنام عصر جمعه از
میدان  ۱۲تیر تا استانداری هرمزگان بر دستان مردم دیندار هرمزگان
تشییع شــد و تاکنون  ۱۹۸شهید گمنام در این استان به خاک سپرده
شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان :

 ۳۵۰هکتار زمین برای اجرای نهضت ملی مسکن
در بندرعباس اختصاص می یابد

گروه خبر  //مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت :در راستای
تحقق وعده رییس جمهور به مردم برای ســاخت مســکن در کشور
و اجرای نهضت ملی مســکن امسال  ۳۵۰هکتار زمین در بندرعباس
اختصاص می یابد .عباس کمالی افزود :با توجه به نیاز روز افزون به
مسکن از سوی اقشار مختلف مردم هم اکنون پیگیر تحویل زمین در
بندرعباس برای نهضت ملی مســکن هستیم تا ثبت نام از متقاضیان
این طرح به سرعت انجام شــود.وی ادامه داد ۲ :رویکرد مهم سامان
بخشی حوزه مسکن و توسعه راه های استان را از زمان حضور در این
مسوولیت دنبال کرده و ادامه خواهیم داد که دراین مدت حمایتهای
خوبی وجود دارد.وی با اشاره به ضرورت سامان دهی بافت فرسوده
افزود :یکی از مهمترین دغدغهها ،ســامان دهی بافت فرسوده است و
در این راستا برنامه های خوبی را در دستور کار قرار داده ایم .چرا که
معتقدم اگر با برنامه نباشیم امکان حذف بافت فرسوده وجود نخواهد
داشــت .مدیرکل راه و شهرسازی اســتان هرمزگان اشاره به اهمیت
کار رســانه اضافه کرد :رسانه ها نقش اساســی و غیر قابل انکاری
در توســعه فرهنگی ،آموزشی و ارتقای آگاهی جامعه دارند بنا براین
همه باید با هم افزایی حوزه رسانه را در تحقق رسالتهایش یاری داد.
به گزارش ایرنا؛ کمالی بر حمایت از ۴حوزه فرهنگی تاکید کرد و اظهار
داشــت :بنای ما و مجموعه همکاران بر حمایت از حوزه های دینی،
فرهنگی ،آموزشی و رسانه هاست ،به طور طبیعی تقویت این حوزهها
جامعــه را در مقابل تهاجم فرهنگی و رســانه ای مصون و محفوظ
خواهد کرد.

برگزاری آزمون جامع هماهنگ گردشگری
در بندرعباس

گــروه خبــر //معاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان هرمزگان گفــت :همزمان با
سراســر کشور آزمون جامع گردشــگری در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دریا  ،فائقه اتابک با بیان این مطلب افزود :در این
آزمون  ۲۲۰نفر در  ۴رشته مدیریت تاسیسات گردشگری ،مدیر فنی
بند ب ،راهنمایان طبیعت گردی و راهنمایان فرهنگی شــرکت دارند.
او با اشــاره به اینکه این آزمون از بین فراگیران موسسات گردشگری
جهاد دانشگاهی هرمزگان و مشــق آفرینش برگزار میشود ،افزود:
شناخت صنعت گردشگری ،آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری،
بازاریابی گردشــگری ،برنامهریزی و سرپرستی گشتها ،شناسایی
مسیرهای گردشــگری ،آشــنایی با جوامع محلی ،آشنایی با تنوع
زمینشناسی ،آشنایی با پستانداران ایران ،مبانی اکو توریسم ،آشنایی
با پرندگان و پرندهنگری و زبان تخصصی عناوین ســرفصلهای این
آزمون آموزشــی بود.اتابک تأکید کرد :به پذیرفتهشدگان در آزمون
گواهــی پایان دوره و کارت راهنمایان طبیعتگــردی و ایرانگردی
اعطا میشود.
از ابتدای سال جاری تا کنون صورت گرفت

تعمیرات اساسی و زیرآبی  ۹فروند شناور
در بندر شهید رجایی

گــروه خبر  //معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان گفــت :از ابتدای ســال جاری تاکنون  ۹فروند شــناور
ملکی جهت انجام تعمیرات زیر آبی و اساســی در سرسره تعمیراتی
بندر شهید رجایی داگینگ شده است .محمدرضا پوررجبی به رسانهها
اعالم کرد :از این تعداد شــناور هفت فروند از این شناورها در اداره
تعمیرات و تجهیزات بندر شهید رجایی و دو فروند شناور(الیروبهای
ســومار و منصور ) نیز در یکی از مجموعههای کشتی سازی استان
داک و تعمیرات زیرآبی آنها آغاز شــده است.وی در ادامه به تعمیر
اساسی و زیرآبی شناور راهنمابر «هادی یک» اشاره کرد و افزود :این
شــناور بعد از برطرف شــدن نقــص پروانههای سیســتم رانش و
همراستاســازی پروانههای سیستم مذکور ،شــافت انتقال قدرت و
همچنیــن تعمیرات بدنــه زیرآبی بهآب اندازی و بــه طور همزمان
شناور راهنمابر هادی سه داکینگ و بر روی زین در خشکی مستقر
شد.پوررجبی عمده تعمیرات زیرآبی و اساسی شناور راهنمابر «هادی
یک» و «هادی ســه» را شامل از آب گیری و داکینگ ،خزه تراشی
بدنه زیرآبی و شستشــوی آن ،رنگ زدایی ،انجام عملیات ضخامت
ســنجی بدنه زیرآبی و تعویض ورق ،اندازه گیری و بررسی وضعیت
شافت و پروانه سیستم رانش و تمیزکاری و الیروبی مخازن برشمرد.
معاون فنــی و نگهــداری اداره کل بنادر و دریانــوردی هرمزگان
جنس بدنه این شناور را آلومینیوم دریایی عنوان کرد و ادامه داد :این
شــناورها با حدود  ۱۷متر طول ۴.۶۰ ،متر عرض ۲.۳۰ ،متر ارتفاع
و دارای  ۱.۲۵متر آبخور میباشــد .بــه گفته وی ،ماموریت اصلی
این نوع شــناورها انتقال راهنما به کشتی و بالعکس بوده و در سایر
ماموریتهای مورد نیاز نیز ایفای نقــش میکنند .به گزارش ایرنا،
پوررجبی اضافه کرد :در ســال گذشته نیز بیش از  ۲۰فروند شناور
با کاربریهای مختلف در این اداره کل و دیگر کشــتی ســازیهای
اســتان تعمیر و به نــاوگان خدمات دریایی جنوب کشــور محلق
شــدند.عملیات به آب اندازی و از آب گیری (داکینگ و آنداکینگ)
گفته میشود.

دانشگاه هرمزگان در اولویت اعطای وام شرافتی
به دانشجویان قرار میگیرد

گروه خبر  //معاون دانشــجویی دانشــگاه هرمزگان گفت :در
حاشــیه همایش سراســری حامیان آموزش عالی در شیراز تفاهم
شد این دانشــگاه در اولویت اعطای وام شرافتی به دانشجویان قرار
گیرد .منصور فرخی در این خصوص اظهار داشت :این وام با هدف
حمایت از دانشجویان نیازمند در دانشگاههای کشور پرداخت میشود
و اطالعاتی گیرنده و مبلغ آن فاش نمیشــود.وی ادامه داد:برخی از
دانشجویان گرفتار مشکل های اقتصادی اند که به شدت نیاز به حمایت
دارند که با وام شــرافتی تالش میشــود اندکی به آنان کمک شود.
به گزارش ایرنا؛ وی اضافه کرد :پنجمین گردهمایی خیّرین آموزش
عالی کشور با حضور مشاور وزیر علوم و دبیر ستاد خیّرین آموزش
عالی و جمعی از خیّران ،مســؤوالن و دانشگاهیان سراسر کشور در
شیراز برگزار شد.

جنوب کشور

محمد مخبر در حاشیه بازدید از حادثه متروپل:

حسن سیالوی سرویس اســتان ها //معاون اول
رئیس جمهور با بیان اینکه فاجعه بسیار بد و غیرقابل
تحملی رخ داده است ،گفت :فساد گسترده ای بین
پیمانکار ،سازنده ،ناظر ،دستگاه های صادر کننده
مجوز و برخی جاهای دیگر که به آنها اعالم شده و
عمل نکردند وجود دارد.
حضور و بازدید کردم .وی افزود :خوشبختانه وزیر کشور ،در حال انجام است ،گفت :این حادثه تاکنون  ۳۷مصدوم است و قابل مقایسه با حادثه پالسکو نیست .این ساختمان

فاجعه غیرقابل تحملی رخ داده است

به گزارش خبرنگار دریا؛ محمد مخبر در حاشیه بازدید
از حادثه متروپل اظهار کرد :به دســتور رئیس جمهور
و دســتور کتبی مقام معظم رهبری ،از لحظه اول بســیج
امکانات انجام شده اما به منظور بررسی کمبودها در منطقه

استاندار و دیگر مسئوالن و دستگاهها به صورت فعال در داشته که حال سه تا چهار نفر حاد بود که در حال بهبود در بافــت کوچههای تنگ و باریک قرار دارد و از طرف
منطقه حضور دارند؛ متاسفانه تاکنون  ۲۴فوتی داشتیم و هستند .امیدوارم در یکی دو روز آینده تکلیف همه چیز دیگر ،ساختمان وضعیت بسیار بدی دارد؛ به نظر میرسد
فساد گستردهای بین پیمانکار ،سازنده ،ناظر ،دستگاههای
روشن شود.
احتمال اینکه هنوز افرادی زیر آوار باشند وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه با تمام توان کار مخبر تصریح کرد :البته کار در متروپل بســیار پیچیده صادرکننده مجوز و برخی جاهای دیگر که به آنها اعالم

استاندار خوزستان:

مقصران متروپل به اشد مجازات خواهند رسید
ساختمان متروپل آبادان به اشد مجازات
خواهند رسید.

به گــزارش خبرنگار دریا؛ صادق خلیلیان
در جمع خبرنــگاران اظهار کــرد :به دلیل
تخلــف در اعطــای مجوز برای ســاخت
ساختمان متروپل و عدم رعایت ضوابط فنی
با همکاری رئیس دادگســتری خوزستان و
دادستان ،سه شهردار آبادان و شهردار منطقه
یک ،تعدادی از کارکنان شــهرداری ،ناظر و
سازنده پروژه که در این تخلف دست داشتند،
حسن ســیالوی سرویس اســتان ها //دستگیر شدند.
استاندار خوزستان گفت :مقصران حادثه وی با بیان اینکه مقصران این حادثه به اشد

مجازات خواهند رســید ،افزود :در ساعات
اولیه در محل حادثه حضور یافتیم و نیروهای
متخصص حاضر در محل حادثه از سراســر
استان خوزســتان و برخی نقاط کشور وارد
صحنه شدند.
استاندار خوزســتان عنوان کرد :با توجه به
ناپایداری پایههای ســاختمان متروپل کار
آواربرداری با دقت باال انجام میشــود زیرا
بخشی از سازه فرو ریخته و بخش دیگر آن به
شدت آسیب دیده است .وی خاطرنشان کرد:
بیشتر مجروحان این حادثه به صورت سرپایی
درمان شدهاند.

استاندار بوشهر:

کارگروه توسعه بندر بوشهر تشکیل میشود
مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها//
استاندار بوشهر از تشکیل کارگروه توسعه
بندر بوشهر با هدف تســریع در اجرای
طرحهای مهم بندر بوشهر خبر داد.

به گــزارش خبرنگاردریا؛ احمد محمدیزاده
در نشست کارگروه توسعه بوشهر اظهار داشت:
کارگروه توســعه بندر بوشهر به منظور اجرای
طرحهای مهم و ماندگار در بندر بوشهر تشکیل
شده اســت .وی اضافه کرد :معاون هماهنگی
امور عمرانی استاندار به عنوان رئیس کارگروه
و فرماندار بوشــهر نیز به عنوان دبیر کارگروه
انتخاب شدند.

اســتاندار بوشــهر خاطر نشــان کرد :رئیس
شورای اسالمی شهر بوشــهر و شهردار بوشهر
نیز بــه عنوان اعضای اصلی کارگروه توســعه
شهر بوشهر انتخاب شدند.محمدیزاده تصریح
کرد :همچنین مدیران دســتگاههای اجرایی نیز
به عنوان عضو مهمــان در موضوعات مرتبط
در کارگروه مشــارکت میکنند.وی یادآور شد:
بندر بوشهر به عنوان مرکز استان دارای پتانسیل
زیادی برای توسعه و آبادانی هرچه بیشتر است
و همه باید کمک کنیم تا بندر بوشهر به جایگاه اجرای طرحهای مورد نظر ،تصمیمگیری کند و
واقعی خود برسد .استاندار بوشهر گفت :کارگروه تمام دستگاههای اجرایی استان نیز موظف به
توسعه بندر بوشهر اختیار تام دارد در راستای همکاری کامل با این کارگروه هستند.

مدیر کل زندانهای یزد مطرح کرد

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //مدیرکل
زندانهای استان یزد با اشــاره به سه مولفه مهم
زندان ،خانواده و جامعه در جهت تاثیرگذاری بیشتر
اصالح و تربیت زندانیان برای بازگشت به جامعه در
راستای زندانبانی اسالمی ،از پیگیری اجرای طرح آموزشی برای زندانیان یزد برگزار و در این باره یکهزار و زندانهای استان هستند که مجموع بدهی آنها  ۹۰میلیارد گفت :همچنین  ۶۰۰بسته لوازم التحریر و  ۱۰۰مورد وسایل
زندان اجتماع محور در استان خبر داد.
 ۸۳۲مورد گواهینامه آموزشی صادر شد ،افزود :هم اکنون تومان است که امیدواریم با کمک خیرین و رضایت شکات زندگی بین مددجویان نیازمند توزیع شد.وی به فعالیتهای

ایجاد زندانهای اجتماع محور در یزد برای اصالح موثرتر مددجویان

به گزارش خبرنگار دریا؛ رضا مقبلی در آستانه روز ملی
حمایــت از خانواده زندانیان در جمع خبرنگاران ،موضوع
حائز اهمیت در زندانبانی اســامی را اصالح و تربیت و
بازگشت عزتمندانه فرد به جامعه خواند و گفت :هرچند
اصالح و تربیت کاری بسیار دشوار است ولی خوشبختانه
این مهم در زندانهای کشــور طی سالهای اخیر به صورت
نسبی محقق شده ولی افزایش تاثیر آن نیازمند اهتمام به سه
مولفهی زندان ،خانواده و جامعه است.
وی بــا بیان این که یزد از اســتانهای پیشــتاز در حوزه
زندانبانی اســامی در کشورمان است ،گفت :خوشبختانه
اقدامات تحولی متعددی در بخش زندانهای استان صورت
گرفته و هدف نهایی ما تبدیل زندان به کانونی برای آموزش
زندانیان بوده اســت.وی با اشاره به شعار «بام تا شام» در
زندان یزد ،از برنامهریزی آموزشی و فرهنگی برای زندانیان
استان از بامداد تا شــامگاهان خبر داد و گفت :در همین
راستا با دستگاههای مختلفی در استان تفاهم نامه همکاری
منعقد شــده تا بتوانیم مهارت آموزی و فعالیتهای فرهنگی
تاثیرگذاری را برای زندانیان در جهت اصالح و بازگشــت
به جامعه انجام دهیم.
مقبلی با بیان این که در ســال گذشــته  ۲۱۸مورد دوره

 ۱۷۴مددجوی زندان یزد در کارگاههای داخل زندان۴۰۵ ،
نفر در کارگاههای سطح شهرســتان و یکهزار و  ۸۳۹نفر
نیز در کارگاههای داخل زندان به صورت اشــتغال نشسته
فعالیت دارند.
وی خاطرنشان کرد :کارآفرینانی که زندانیان را بکار گیرند،
عالوه بر معافیت مالیاتی میتوانند از تسهیالت مالی کم بهره
در این حوزه نیز بهره گیرند و این در حالی است که بیمه این
زندانیان نیز توسط سازمان زندانها انجام میشود.
بــه گفتهی مدیر کل زندانهای اســتان ،در حال حاضر
زندانهای یزد دارای کمترین آمار زندانیان هســتند که در
زندان مرکــزی یزد  ۹۸.۴درصد مــرد و تعداد اندکی زن
هستند.وی به فعالیتهای خوب نمایندگی ستاد دیه در استان
نیز اشــاره و عنوان کرد :به همت ستاد دیه استان یزد و با
مشارکت خیرین و نیکوکاران استان در سال گذشته ۱۹۰
زندانی جرائم مالی غیرعمد با مبلغ بدهی اولیه  ۷۵میلیارد
تومان که  ۱۶میلیارد آن به شکات پرداخت شد و از ابتدای
امسال تاکنون نیز  ۲۴نفر با بدهی جمع ًا  ۱.۸میلیارد تومان
که  ۱.۶میلیارد تومان آن از شکات رضایت اخذ شد ،از بند
رها و به آغوش خانواده بازگشتند.
وی گفت :هم اکنون  ۷۱نفر محکوم مالی غیرعمد در سطح

شده و عمل نکردند ،وجود دارد.
وی با بیان اینکه فاجعه بســیار بد و غیر قابل تحملی
رخ داده اســت ،افزود :این مسائل باید به گونهای مورد
رسیدگی قرار بگیرد که درسی باشد تا دیگر چنین کاری
تکرار نشود.
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد ،تصریح
کرد :هنوز ساختمانهایی در کشور و منطقه وجود دارند
که باید به ســرعت به آنها رسیدگی شوند که این کارها
در حال پیگیری است تا احتمال وقوع چنین حوادثی به
حداقل برسد.

آزادی این مددجویان را نیز رقم بزنیم.
مقبلی مولفه مهم دیگر را جامعه خواند و با اشاره به نقش
تاثیرگذار رسانهها در این بخش ،اظهار کرد :برنامه جامعی
در قالب طرح زنــدان اجتماع محور را در قالب کارگروه
تخصصی با حضور دستگاههای موثر در اصالح و تربیت با
محوریت استانداری در نظر داریم و امیدواریم با اجرای آن
در استان ،به الگوی زندانبانی در کشور تبدیل شود.
وی در خصــوص اهمیت حمایــت از خانواده زندانیان،
گفت :معتقدیم اگر افرادی مرتکب جرم میشوند ،قطع ًا باید
مجازات شوند ولی خانواده این افراد که عمدت ًا با مشکالت
اقتصادی مواجهاند ،باید حمایت شوند.
این مسئول با بیان این که هم اکنون پنج انجمن حمایت از
خانواده زندانیان در استان وجود دارد ،گفت :هماکنون بیش
از  ۸۰۰خانواده زندانی تحت پوشش این انجمنها هستند و
در سال گذشته بیش از هفت میلیارد تومان جهت کمک به
این مددجویان در استان هزینه شد.
وی از توزیع دو هزار و  ۳۷۸سبد کاال در قالب  ۱۱مرحله،
پرداخت  ۶۳مورد کمک هزینه اجاره منزل و توزیع بیش از
سه هزار پرس غذای گرم به مددجویان تحت پوشش انجمن
حمایت از خانواده زندانیان استان در سال گذشته خبر داد و

مددکاری و ارائه خدمات آموزشی به خانواده زندانیان تحت
پوشش اشــاره و عنوان کرد :اقدام بزرگ انجمن در سال
جاری اهتمام به موضع اشتغال مولد و پایدار است تا از این
طریق به خودکفائی خانواده زندانیان کمک کنیم.
مقبلی در بخش دیگری از سخنانش گفت :سیاست سازمان
زندانها و رویکرد تحولی قوه قضائیه تاکید بر اداره زندانها بر
پایه دانایی و خرد است و در این راستا برنامههایی از جمله
کاهش هدفمند جمعیت کیفری ،توســعه کمی و کیفی ارائه
خدمات به زندانیــان ،بهبود کیفیت غذا ،تدوین نظام جامع
بهسازی اماکن زندانها ،شناسایی نیروهای نخبه ،توجه به
خانواده زندانیان با توسعه خدمات حمایتی ،توسعه و تجهیز
زندانها به سامانههای هوشمند و انتقال زندانیان غیربومی،
تعریف شده که مورد اهتمام است.
این مســئول از لحــاظ مجازاتهــای جایگزین برای
زندانیان با اســتفاده از سامانههای هوشمند به عنوان یکی
از سیاســتهای زندان خبر داد و گفت :در همین راســتا
نیز هماکنون  ۲۸۷نفر از زندانیان اســتان با استفاده از پابند
الکترونیکی دوران حبس خود را طی میکنند.
«آرمیــن کاظمینــژاد» مدیر عامل انجمــن حمایت از
زندانیان اســتان یزد نیز در این نشست خبری با بیان این

که در حال حاضر انجمن از قریب به  ۸۰۰خانواده زندانی
در استان حمایت میکند ،گفت :متاسفانه علی رغم تالش
برای کاهش جمعیت کیفری در اســتان ،شاهد رشد ۱۳۷
درصدی افراد تحت پوشــش انجمن هستیم.وی افزود :در
سال گذشته اتفاقات مبارکی در انجمن حمایت از زندانیان
استان یزد روی داد که از آن جمله میتوان به تهیه و توزیع
 ۱۰۰سرویس جهیزیه برای مددجویان تحت پوشش انجام
دهیم که اقدام شاخصی در سطح کشور بود.
کاظمی نژاد همچنین از تهیه و توزیع قریب به  ۵۰دستگاه
تبلت و موبایل هوشمند بین دانش اموزان تحت پوشش با
توجه به غیرحضوری بودن مدارس در سال گذشته خبر داد
و گفت :همچنین  ۱۱مرحله توزیع بســته معیشتی انجام و
 ۱۰۰خانواده جهت دریافت وامهای کم بهره برای اشتغالزایی
به بانکهای عامل معرفی شدند.
وی پرداخت  ۳۵۰مورد کمک نقدی و سرکشــی از ۷۰۰
خانواده زندانیان در سال گذشــته را نیز ذکر کرد و گفت:
خوشبختانه پارسال در جذب کمکهای خیرین ،رشد قابل
توجهی داشــتیم و امسال تاکید بر ایجاد اشتغال مولد برای
خانوادههای تحت پوشش داری.
این مســئول از پیگیری ایجاد خانه اشتغال برای خانواده
زندانیان در اســتان خبر داد و گفت :در حال حاضر ۱۱۵
نفر از زنان و دختران خانوادههای زندانیان تحت پوشــش
مشــغول بکار هســتند و آمادگی داریم برای هر کدام از
متقاضیان تحت پوشــش در کمترین زمان شغلی با درآمد
ماهیانه بیش از شش میلیون تومان فراهم کنیم.

امام جمعه بوشهر اعالم کرد

لزوم برخورد جدی با عوامل حادثه متروپل آبادان

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها //نماینده
ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت :در
کنار رسیدگی سریع به مصدومان و جان باختگان
حادثه متروپل آبادان باید بــا عوامل این حادثه
برخورد جدی شود.

به گزارش خبرنگار دریا؛ آیت اهلل صفایی بوشهری در
خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به دیدار رهبر
انقالب با نمایندگان مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:
مجلس یکی از ضلعهای مهم هندســه مدیریتی کشور
اســت که وظیفه حل مسائل اساســی کشور را عهده
دار اســت .وی اضافه کرد :تفکر انقالبی و عملگرایی
انقالبی در کنار سادهزیستی باید سرلوحه کار مسئوالن
کشور باشد .امام جمعه بوشهر مردمی بودن را از دیگر
ویژگیهای مسئولین و نمایندگان دانست و گفت :این
ویژگی باید حفظ و همگان خود را خادم مردم بدانند.

آیت اهلل صفایی بوشهری همکاری با دیگر قوا و پیگیر
بودن را از دیگر ویژگیهای نمایندگان دانست و افزود:
نمایندگان باید در یک کلمه به دنبال حل مشــکالت
مردم باشند .وی با تســلیت حادثه ریزش ساختمان
متروپل در آبادان گفت :در کنار رســیدگی ســریع به
مصدومان و جــان باختگان باید با عوامل این حادثه
برخورد جدی شود .مسئوالن نباید بگذارند حادثه رخ
دهد و بعد به دنبال آن باشند چرا که بررسیهای دقیق
و رعایت اصول علمی و فنی نشــان داده میتواند از
این حوادث طبیعی جلوگیری کرد.خطیب جمعه بوشهر
همچنین با تسلیت ترور ناجوانمردانه شهید صیاد خدایی
این عملیات تروریستی را محکوم کرد و افزود :این مدافع
حرم در مقابل تروریســم بی نالملل جنگید و در نهایت به
دست مستکبران به شهادت رسید .مردم ایران خواستار
برخورد شدید با عوامل ترور این شهید بزرگوار هستند.
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ز گهواره تا گور ،الاقل یهبار الی جزو ه تو باز کن

با سالم خدمت شما مخاطبان گرامی،
من دکتر زونکن عنّابی هستم ،فارغالتحصیل رشتهی “دو روز
انگاری دنیا” از دانشگاه lmnop؛ در خدمتتون هستم با بخش
مشاورهی پیامکی؛ موضوع امروزمون “امتحانات” هست ،هر سؤالی
در این زمینه دارید بپرسید.
اولین مخاطبمون گفته ،ما از وقتی دانشجو شدیمّ ،
کل همهچی
مجازی بوده ،حاال این ترم گفتن امتحانات حضوریه .خب طبیعت ًا
من هیچکدوم از همکالسیهام رو از نزدیک نمیشناسم ،حاال
از اونجایی که مهمترین عامل تو تقلّب ،آشنا بودن طرفین تقلّب
هست ،بگید که ما چجوری تقلّب کنیم؟ عزیزم به نظرم زور
بیخود نزن؛ ما که کالسامون از اول دبستان تا آخر دکترا ّ
کل
حضوری بود ،از درسامون چیزی نمیفهمیدیم و طبیعت ًا تقلّب هم
که میکردیم ،تقلّبمون اشتباه بود و چهارنفر دیگه رو هم بدبخت
میکرد .بعد شما که از بیخ مجازی بودین ،دیگه چی رو میخواید
به هم برسونید؟ اص ً
ال مگه چیزی یاد گرفتید تو این دوسال؟
رها کن داداش.
مخاطب بعدی پرسیدن که دکتر ،برای تعطیالت بعد از امتحانات
چه تفریحات سالمی پیشنهاد میدی؟ مشغول درس خوندن بودم،
االن زمان استراحتمه،
میخوام به تعطیالت فکر کنم که انگیزه بگیرم.
خیلی هم عالی .ببین رستوران و فستفودی که بهخاطر قیمت
روغن و مرغ و اینا ،یه جوری گرون شده که خود کارکناشون هم
شب میرن نون و ماست میخورن ،پس این هیچی .بستنی و آبیموه
و کیک و اینجور چیزا هم که بهخاطر روغن و شیر و شکر گرون
شده ،اینم هیچی .کتاب که بهخاطر کاغذ قیمتش باالست ،اص ً
ال
فکر نکن بهش .قطع ًا واسهی دور دور هم که از پس پول بنزینش
برنمیای .فیلم و سریال هم که اونقدر سرعت اینترنت پایینه که
بخوای دانلود کنی تا آخر تابستون طول میکشه .به نظرم شما
فع ً
ال استراحت رو ول کن ،درست رو بخون که تعطیالت کوفتت
نشه ،واسه تفریح خدا بزرگه.
عزیز دیگهای گفته ،من فودبالگرم ،در طول سال اص ً
ال فرصت
نمیکنم درس بخونم .حاال واسه امتحانات چی بخورم که ذهنم
باز بشه و درس رو بفهمم؟
عزیزم شما فودبالگرها دیگه ته همهچی رو درآوردین از بس
خوردین .چیزی هم تو دنیا مونده که نخورده باشی؟ بشین چهار
بشکه آبلیمو بخور ،اون چیزهایی رو که تا اآلن خوردی بشوره
ببره ،بلکه ذهنت باز بشه .البته به نظرم تو روی ذهن و درس
و اینا خیلی حساب باز نکن .یه هفته هر رستورانی که میری،
استادت رو هم با خودت ببر ،دیگه بقیه رو بسپار به خدا و مرام و
معرفت استادت .باز اینجوری شانست بیشتره .آخرین پیامکمون
هم گفته سالم استاد عنّابی ،من شوکتی هستم ،شاگردتون .استاد
امتحان امروز خیلی خوب بود ،چه سواالت هوشمندانهای ،آفرین
واقعاً .فقط استاد یه رازی هست که باید بهتون بگم؛ من خرج
خونوادهمو میدم .پدرم چندساله که تصادف کرده و همینطور
بیحرکت یه گوشه افتاده .مادرم هم از بس برای مردم لباس
دوخته ،دیگه چشماش سو نداره .جهیزیهی خواهرم ّ
کل به
ب افتاده و این ماه قطع ًا
عهدهی منه .اجارهخونهمون ماههاست عق 
آوارهی کوچهایم .خالصه استاد ما خیلی بدبختیم ،برای همین
نشد درس شما رو خوب بخونیم .اگه میشه این ترم به من نمرهی
قبولی رو بدین که مادرم سکته نکنه،
قول میدم ترم بعد جبران کنم ،ممنون.
بابا شوکتی تو چه ّ
المصب سه ترمه با همین روش
کلشی هستی! ّ
ازم نمره گرفتی .دیروز تو استخر دانشگاه یه آقایی منو دید
و شناخت و گفت که پسرش شاگردمه .پرسیدم کی؟ گفت
شوکتی ،یعنی تو .همونجا وسط استخر یهجوری شوکه شدم که
بدنم از حرکت وایستاد ،نزدیک بود غرق بشم .آخرش هم بابات
منو تا خونه رسوند ،اونم با ماشین لندکروزش .میخواستم به روت
نیارم ،ولی حاال که اینطور شد کاری میکنم تا ترم چهاردهم هم
درس منو پاس نکنی .مشاورهی این هفتهمون تموم شد .اعصابم
خورد شد از دست این پسره ،نمیدونید چه آبروریزی شد تو
استخر .من برم یکم مدیتیشن کنم .تا هفتهی بعد خدانگهدار.

آن اوایل ،شاهزادهها مجبور بودند د ِر باغ قلهک و ولنجک را به
روی رؤسای ادارات و اهالی حرمسرا و سفرای خارجه باز کنند تا
بلکه مشمول ورود به مجلس شوند ،اما منتظرالوکالههایی که از
کت فِراگ( )1و کاله سیلندری ،ایض ًا باغ و عمارت محروم بودند،
باید ضمن خارج کردن پولهای داخل متکا و چال شده ،مبادرت
به فروش چهارپایان یا محصوالت سردرختی یا غیره میکردند
تا بتوانند از پس نمکگیرکردن رعایا بربیایند و وقت برگزاری
«تور دقیقه نودی» بازدید از صندوق رأی ،چهارتا ِسجل( )2بیشتر
کاسب شوند .در همان اوایل ،به جای سلبریتیها و اینفلوئنسرها،
هوچیها و کاله مخملیها بیرون میریختند و هر گروهشان ،با
تیغیدن کدخدا و زمیندار و چوبدار ،دور و بَر او راه میافتادند
و غوغای وی را میکردند و با زور ،سجل مردم را میگرفتند.
بعد هم در ستاد بغلی ،ناهار میخوردند و سطل آشغالهایش را
میشکستند و میرفتند تا انتخابات بعدی .بعدتر ،رضاقلدر بساط
آنها را جمع کرد و بساط خودش را پهن کرد.
هرکس میخواست وکیل شود باید وی را میدید وگرنه
ش بنویسد! این شعر  ،پس
میتوانست وکالت را پشت گوش چپ 
از پایان انتخابات دوره ششم ،در هفتهنامه وفیق 25 ،اردیبهشت
 1305منتشر شده است:
برادر از َجبینات نـور تموم شد بزن بر سینه و سر ،سور تموم شد
گذشت آن «های و هوی» انتخابات گذشت
آن شورش و آن انقالبات
شدیم آسوده از فکر و خیاالت تموم شد موسم گشت خرابات
بساط منقل و وافــور تموم شد بزن بر سینه و سر ،سور تموم شد
گذشت آن دعوت و آن میـهمانی گذشت آن دوستیهای زبانی
ی بگویم از برایت گـر ندانی
گذشت هوچیگری و شارالتان 
که آن پولهای جورواجور تموم شد
بزن بر سینه و سر ،سور تموم شد
ِسزد ما هوچیان گرد هم آییم سخن از کار و بار خود ُسراییم
حساب دخل و خرج خود نماییم دگر در فکر یک کاری برآییم
که آجیل آچار( )3و شور تموم شد
بزن بر سینه و سر ،سور تموم شد
تموم شد موقع آرا فروشی رسیده حالیا وقت خموشی
زِمن بشنو اگر دارای هوشی کنون باید که در کاری بکوشی
ِز لیـدرها دگر دستـور تموم شد بزن بر سینه و سر ،سور تموم شد

حســن سیالوی سرویس استان ها  //دادستان کل کشور در خصوص اینکه چرا تا االن دادستان
آبادان بازداشت نشده است ،گفت :مردم بدانند که دستگاه قضا به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و هر
کسی در هر مقامی که باشد مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و هیچ اغماضی نمیکنیم.

به گزارش خبرنگار دریا ،حجتاالسالم محمدجعفر منتظری ،دادستان کل کشور اظهار کرد :هر مقامی با هر سمتی
که در حادثه متروپل نقش داشتهاند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت .بنده هنوز از میزان تقصیر دادستان آبادن مطلع
نیستم اما پیگیر نقش وی هستیم و قطعا در برخورد با دادستان ،بازپرس و دادیار در صورت مقصر بودنشان کوتاهی
نخواهیم کرد .وی گفت :االن  5نفر از شهرداران و تعدادی از عوامل موثر بازداشت هستند و گفته شده دادستانی هم
در این حادثه قصوری داشته هم به رئیس کل دادگستری استان خوزستان و هم به دادستان آنجا تاکید کردم که هیچ
اغماضی ما نسبت به متخلفین در هر بخشی که باشند چه در قوه قضاییه چه مجریه و  ...نباید داشته باشیم.دادستان
کل کشور بیان کرد :مسئوالن قضایی از ابتدای حادثه تاکنون در صحنه بودند ،هر کسی در هر جایگاه و مقامی بوده
باید پاسخ گو باشد و حتما این مسئله با جدیت بررسی می شود .منتظری افزود :مردم بدانند که دستگاه قضا به هیچ
وجه کوتاه نخواهد آمد و هرکسی در هر مقامی که باشد مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و متناسب با اتهاماتش
بررسی می شود.وی در خصوص اینکه چرا دادستان آبادان تا االن بازداشت نشده است بیان کرد :همین فردا مسئله
را با جدیت پیگیری خواهیم کرد اگر چنانچه از مواردی است که باید بازداشت شود قطعا هیچ اغماضی نمیکنیم.
منتظری تصریح کرد :مهم ترین مسئلهای که دستگاه قضایی در آنجا داشته است یکی نظارت و کنترل و مراقبت از
وسایلی که در اطراف آن آورا برداری ها بود و دیگری هم از همان روز اول پرونده تشکیل شد و تدریجا افرادی
که مقصر هستند دارند شناسایی می شوند همین امروز یکی از شهردارها بازداشت شده است.

نماینده مجلس:

رسیدگی به وضعیت معیشت معلمان در اولویت است

به گزارش خبرنــگار دریا ،محمدرضا صباغبان بافقی
در جمع گروهی از معلمان مهریز افزود :ارتقای جایگاه
و منزلت فرهنگیان با حل مشکالت اقتصادی و معیشتی
موضوع اصلی و اقدام میشود.وی با قدردانی از معلمان که
همواره در هر شرایطی برای تعلیم و تربیت دانشآموزان
به خصوص در شرایط کرونا اقدام کردند ادامه داد :برای
اجرای طرح رتبهبندی و همسانســازی حقوق معلمان
اقدامات خوبی صورت گرفته است.
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در صورت قصور دادستان آبادان ،اغماض نمیکنیم

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //نماینده
حوزه انتخابیه مهریز در مجلس شــورای اسالمی
گفت :رسیدگی به وضعیت اقتصادی و معیشتی
معلمان شاغل و بازنشسته در اولویت است که با
همکاری دولت پیگیری میشود.

یکشنبه  8خرداد 1401

محمد رضا رضایی

دادستان کشور:

نماینده مردم مهریز ،بافق ،بهاباد ،خاتم ،مروست و ابرکوه
در مجلس شورای اسالمی بیان کرد :نمایندگان مجلس با
همکاری دولت برای اجرای طرحهای مورد نیاز در کمک
به فرهنگیان تالش دارند.
صباغیان به اهمیت فعالیتهای قانونی تشکلهای صنفی
فرهنگیان اشــاره کرد و گفت :باید برای راهاندازی این
تشــکلها در چارچوب قانون پیگیری و اقدام شود.وی
به اهمیت رسیدگی به امور پرورشی دانشآموزان در کنار
توجه به امور آموزشی آنها اشاره کرد و گفت :تربیت دینی
و فرهنگی نسل جوان اهمیت فراوان دارد.در این نشست
مدیر آموزش و پرورش و تعدادی از معلمان شــاغل و
بازنشسته مهریز به طرح دیدگاهها و مطالبات خوداشاره
کردند که نماینده مجلس قول رسیدگی و پیگیری داد.

3

( )1کت فراگ :کت دنبالهدار دولبه انگلیسی
( )2سجل :شناسنامه ( )3آجیل آچار :آجیل زعفرانی ،آبلیمویی گلپردار

طرح  :بیتا هوشنگی

بهزاد توفیق فر
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آشپزی

بادمجان و تن ماهی

بادمجان شاید یکی از انگشت شمارترین خوردنی هایی باشد که بیشتر
ما (اگر به آن حساسیت نداشته باشیم) دوستش داریم .این بار بادمجان
را با تن ماهی مخلوط کردیم و یک پیش غذای لذیذ را برای شــما
آموزش دادیم.
مواد الزم :

بادمجان  3.................................................................................عدد
کنسرو ماهی تن (در آب یا روغن زیتون )..........................یک قوطی
پیاز کوچک رنده شده ..........................................................یک عدد
سیر رنده شده ........................................................................دو حبه
روغن زیتون بکر .................................................دو قاشق غذاخوری
ریحان تازه یا اسفناج کوچک یا جعفری تازه ..........................چند پر
گوجه فرنگی متوسط خردشده و یک عدد رنده شده..............دو عدد
پنیر موتزارال یا یک پنیر کم نمک ،به سلیقه خودتان ............یک گلوله
نمک ،فلفل و ادویه مورد عالقه .....................................به میزان کافی
طرز تهیه:

بادمجان ها را پس شستن و بدون اینکه پوست آن را بگیریم به صورت
حلقه حلقه با ضخامت تقریبا سه سانتیمتر برش میزنیم و روی حلقه ها
را با کارد چند خط می اندازیم .حلقه ها را به روغن زیتون آغشته می
کنیم سپس در سینی فر می چینیم.
فر را با دمای  200درجه ســانتی گراد روشن کنید و بادمجان ها را
داخل آن قرار دهید تا طالیی رنگ شوند.اگر هم بتوانید بادمجان ها را
کباب و یا گریل کنید تردتر و خوشمزه تر می شوند.
پیاز و سیر رنده شده را با روغن تفت دهید تا طالیی شوند .در حین
تفت دادن نمک  ،فلفل و ادویه را به آنها اضافه کنید و تفت دهید.بعد
از اینکه عطر ادویه ها به مشام رسید ،گوجه فرنگی رنده شده را اضافه
کنید و آنقدر هم بزنید تا آب گوجه خشک شود.
ماهی تن کنسروی را با چنگال تا جای ممکن له کنید.
بعد از اطمینان داشــتن از خنک بودن همه مواد ،در یک بشقاب ،اول
یک حلقه بادمجان بگذارید و روی آن کمی از ماهی له شده ،یک حلقه
گوجــه فرنگی و یک حلقه نازک از پنیر موتزارال و روی آن کمی از
ُسس پیاز و سیرداغ بریزید.سپس روی آنها یک حلقه دیگر از بادمجان
را قرار دهید .با کمی ســبزی تازه در کنار یا روی ساندویچ بادمجان
مزه آن را لذیذتر کنید.
نکات تکمیلی:

* زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا 15دقیقه
و زمان پخت و انتظار آن در حدود 15دقیقه میباشد .
* بادمجان و تن ماهی را می توانید در وعده شام  -پیش غذا  -سرو کنید.
* توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دســتور تهیه برای  4نفر مناســب
میباشد.

چرا بهتر است
هر روز کنجد بخوریم؟

کنجد جــزو بهترین دانههای مغذی اســت که در مناطق
گرمسیری کشــت میشود .کنجد منبع غنی از ریزمغذیها
مانند ویتامین  Eو ترکیبات آنتیاکسیدانی محسوب میشود
که تاثیر عالی در پیشگیری از بیماریهای مختلف بهخصوص
بیماریهای قلبیعروقی دارد.

دانههای کنجد سرشار از پروتئین هستند .یک قاشق سوپخوری
کنجــد معادل حدود  ۹گرم کنجد ۱۶۰ ،گــرم پروتئین دارد که به
سالمت استخوانها ،عضالت و بافتهای بدن کمک میکند و به این
دلیل در دوران رشد توصیه میشود.
مقدار فراوان کلسیم دیگر مزیت کنجد است؛ یک قاشق سوپخوری
کنجد حدود  ۸۸میلیگرم کلسیم دارد و بخش مهمی از نیاز روزانه
بدن به این ماده معدنی را تامین میکند .نیاز روزانه بدن به کلســیم
در نوجوانان  ۱۳۰۰میلیگرم اســت که در دوران بزرگســالی به
۱۰۰میلیگرم و پس از  ۵۰ســالگی در بانوان به  ۱۲۰۰میلیگرم
میرسد .کنجد همچنین سرشــار از ویتامینهای گروه  Bاست و
ب ه دلیل اینکه بدن قادر به ذخیرهسازی این ویتامینها نیست ،باید
بهطور منظم مصرف شود .ویتامینهای گروه  Bدر رشد سلولی و
تولید گلبولهای قرمز نقش دارند .ویتامین  Eبهعنوان آنتیاکسیدان
عالی به مقدار فراوان در کنجد وجود دارد .این ویتامین از سیســتم
ایمنی محافظت میکند و با اتساع عروق در حفظ سالمت قلب نقش
دارد و مانع از تشکیل لختههای خونی میشود.
محافظت از سالمت قلب

کنجد حاوی چربیهای غیراشباع است که برای حفظ سالمت قلب
ضروری هستند .مصرف متعادل این چربیها خطر بیماریهای قلبی
و ســکته مغزی را کاهش میدهد زیرا سطح کلسترول بد خون کم
میشود .البته ب ه دلیل وجود کلسیم و منیزیم ،مصرف کنجد به کاهش
فشار خون و حفظ سالمت عروق خونی نیز کمک میکند.
مفید برای استخوانها و یک ضدالتهاب قوی

کنجد حاوی ترکیباتی بهنام لیگنان است که خواص آنتیاکسیدانی
دارد .فیتواستروژنها که نوعی از لیگنانها هستند در کاهش خطر
پوکیاستخوان ،عالئم یائسگی و سرطان سینه نقش دارند .همچنین
مطالعات نشان میدهد ترکیب دیگری بهنام ِسسامول در کنجد نیز
خواص آنتیاکسیدانی و ضدپیری دارد و در مقابله با التهابات ،فشار
خون و سرطان موثر است.

بانوی ردیا
مهارتهای والدگری؛

 ۴راهکار عملی برای کنترل
وابستگی فرزندان به دستگاههای دیجیتال
اســتفاده کودکان ما از دســتگاههای دیجیتال
و اســکیرینها روز به روز افزایــش مییابد و این
اختالالتی را برای مغز آنها ایجاد خواهد کرد .برای
کنترل این شرایط اما راهکارهایی وجود دارد که بهتر
است با انجام آنها دست به کار شوید و جلوی ضرر
را بگیرید.

به صورت آنالین پیش میبرند اما نگرانیها حتی بیشتر
است؛ این زمان تأثیری منفی روی کودکان دارد .مطالعات
اخیر نشــان میدهد که استفاده از صفحه نمایش بر روی
مغز کودکان تأثیر منفی میگذارد .محققان دانشگاه آلبرتا
دریافتند که کودکان  ۵سالهای که روزانه دو ساعت یا بیشتر
از صفحه نمایش استفاده میکنند ،تقریبا هشت برابر بیشتر
در معرض تشخیص  ADHDهستند ADHD .یکی از
شایعترین اختالالت عصبی رشدی دوران کودکی است.
معموال در دوران کودکی تشــخیص داده میشود و اغلب
تا بزرگسالی ادامه مییابد .افراد مبتال به این اختالل ممکن
است در توجه ،کنترل رفتارهای تکانشی و کنترل فعالیت
بدنی خود مشــکل داشته باشند و احتمال دارد بدون فکر
کردن به نتیجه عمل کنند.
چنین نتایجی در مورد نوجوانان هم وجود دارد؛ هرچه
یک فرد نوجوان بیشــتر از صفحه نمایش استفاده کند،
احتمال بروز عالئم  ADHDدر او بیشــتر است؛ حتی
اگر آنها قبل از رســیدن به سنین نوجوانی عالئم مرتبط

کامال مشهود است که زمان اســتفاده کودکان از صفحه
نمایش زیاد شده و همچنان هم در حال بیشتر شدن است.
گوشیهای هوشــمند ،تبلتها ،لپتاپها و کنسولهای
بازی ویدیویی ،همگی با صفحات نمایشی خود بیشتر روز
فرزندان ما را احاطه کرده است.آکسیوس گزارش داد که
کودکان بین  ۶تا  ۱۲سال حداقل  ۵۰درصد از روز خود را
جلوی صفحه نمایش میگذرانند و این در حالی است که
بر اساس توصیه انجمن اطفال این عدد باید یک ساعت یا
کمتر در روز -برای کودکان باالی دو سال -باشد .این یک
ساعت ممکن است یک هدف غیر واقعی باشد؛ بسیاری
از کودکان بیشتر تکالیف مدرسه و روابط اجتماعی خود را

طرز نگهداری و تکثیر برگ انجیری

برگ انجیری از گیاهانی اســت که این روزها
طرفداران زیادی دارد و برای دکوراسیون داخلی
از آن استفاده میشود .این گیاه با برگهای زیبا و
چشم نوازش ،متعلق به مکزیک است.

این روزها گیاه برگ انجیری در دکوراسیون خانهها
طرفدار بســیاری پیدا کرده است .زیرا این گیاه ظاهر
بســیار خاص و زیبایی دارد .برگهای پهن این گیاه
بریدگیها و شــکافهای زیبایی دارد که به آن جلوه
منحصر به فردی میدهد .برگهای پهن با بریدگیهای
عمیق ،تک ســاقه بودن برگها و نداشتن تنه ،حالت
چرمی بودن برگها دلیل پر طرفــدار بودن این گیاه
است.البته اگر بخواهید این گیاه را هدیه دهید باید بدانید
که برگ انجیری ابلق و سفید از گونههای کمیاب هستند
و از قیمت باالیی برخوردارند .همچنین این گیاه برای
بلندتر شدن به یک تکیه گاه محکم و خزهدار نیاز دارد.
برای همین قیمت گیــاه برگ انجیری چوبدار به دلیل
ارتفاع بلند ،از انواع دیگر آن بیشــتر است.اگر هم از
آن دسته افرادی هســتید که هنوز در زمینه نگهداری
گل و گیاه مهــارت کافی ندارید برگ انجیری به دلیل
مقاوم بودن گزینه بسیار مناسبی است .شاید از نگاه شما
بریدگیهای روی برگ انجیری فقط جنبه زیبایی داشته
باشــد ،اما واقعیت این است که این شکافها از برگ
انجیری در برابر بارانهای سیل آسای زادگاه اصلیاش
که جنگلهای جنوب مکزیک و کلمبیا است محافظت
میکند .زیرا این شکافها سبب عبور آب باران میشود
و از شکسته شدن برگها جلوگیری میکند .همچنین
برگ های این گیاه نیز غیر سمی است.

با بیش فعالی و نقص توجه نداشته باشد .استفاده زیاد از
دستگاههای دیجیتال همچنین با افسردگی و اضطراب در
نوجوانان ارتباط دارد؛ این را مجله انجمن پزشکی آمریکا
منتشر کرده است .حال که ارتباط بین زمان استفاده از این
وســایل و تاثیر آن بر رشد مغز فرزندان ما کامال واضح دستگاههای دیجیتالی و کامپیوتری سرگرمکننده هستند ،این
است ،چاره چیســت؟ چگونه میتوانیم زمان استفاده از یک واقعیت است .اگر میخواهید فرزندتان را از آنها دور
اسکرینها را محدود کنیم؟
کنید ،باید فضایی رقابتی ایجاد کنید .فعالیتهای سرگرم
الگویی برای رفتاری باشید که میخواهید ببینید کنندهای در خارج از خانه و دور از این قبیل وســایل را
اگر زمان استفاده از صفحه نمایش فرزندتان برای شما برنامهریزی کنید .بازدید از موزه ،پیک نیک ،پیادهروی و
نگران کننده اســت ،ممکن اســت الزم باشد ابتدا میزان فعالیتهای ورزشی ایده های خوبی هستند .کاری را پیدا
استفاده از صفحه نمایش خود را ارزیابی کنید .بزرگترها کنید که برای همه شما با هم سرگرم کننده باشد .این نه تنها
الگوی رفتار کودکان (مخصوصا کوچکترها) هســتند .فرصتی برای ارتباط و داشتن زمانی با کیفیت است ،بلکه
بنابراین یک مصداق خوب باشید .هنگام شام خانوادگی به مرور دستگاه از دید و شاید از ذهن او خارج میشود.
یا برای یک شب بازی یا تفریح دورهمی ،اسکیرین را کنار
استفاده شبانه از دستگاهها را محدود کنید
بگذارید .این به همه شما فرصتی میدهد تا زندگی به دور صفحــه نمایش میتواند بر الگوی خــواب کودکان و
از صفحه نمایش را تجربه کنید و لذت ببرید.
بزرگساالن تأثیر منفی بگذارد .نهتنها صدای دریافت پیام
جایگزینهای مورد عالقه آنها را پیدا کنید
و اعالنها میتوانند خواب را مختل کنند ،بلکه بهراحتی

خاک مناسب

استفاده از خاک ســبک و آماده کاشت یا کمپوست
بهترین خاک اســت .دقت کنید که خاک برگ انجیری
باید زهکشی باالیی داشته باشد تا رطوبت را به خوبی
انتقال دهد.
تعویض گلدان

هر وقت احســاس کردید برگهــای برگ انجیری
بیحال شــدهاند یا ریشــهها از گلدان بیرون زدهاند و
همچنین برگها زرد شدهاند باید گلدان را تعویض کنید.
گلدان را یک سایز بزرگتر در نظر بگیرید.
تکثیر گیاه برگ انجیری

نور

این گیاه برای رشــد به محیطی گرم و مرطوب نیاز
گ انجیری کفایت
دارد .همچنین نور غیر مستقیم برای بر 
میکند .حتما دقت کنید که برگ انجیری را در معرض
نور مستقیم خورشید قرار ندهید ،زیرا برگهای پهنش
را میسوزاند .برای جلوگیری از ریزش برگها هم باید
رطوبت دائمی برای آن فراهم باشــد و بدون رطوبت
کافی ،برگهای آن زرد میشوند و میریزند.
آبیاری

مراقب باشید با آبیاری زیاد ریشه این گیاه را نپوسانید،
زیرا برگ انجیری با آبیــاری زیاد میانه خوبی ندارد.

هرگاه  ۲الی  ۳ســانتی متر از خاک خشک شده باشد
میتوانید آبیاری را انجام دهید .برای تامین رطوبت گیاه
هم میتوانید از غبار پاشــی یا ساخت جزیره استفاده
کنید .برای ســاخت جزیره زیر گلدانــی گیاه را پر از
ســنگریزه و آب کنید و گلدان را روی سنگها قرار
دهید .این کار سبب میشــود انتهای گلدان با آب در
تماس نباشــد و ریشه را نپوساند .از طریق تبخیر آب
داخــل جزیره و باال رفتن آن از ســوراخهای گلدان،
رطوبت گیاه تامین میشود.
کوددهی

این گیاه به کوددهی زیادی نیاز ندارد ،اما اگر تمایل به

این موقع شام بخورید چاق میشوید
شاید بسیاری از شــما بر این باور باشید که دیر غذا
خوردن در شب باعث افزایش وزن شما میشود،
اما کارشناســان به این نتیجه رسیدهاند که
آنچه میخورید بسیار مهمتر از زمانی است
که میخورید.

همه ما در دورانــی از زندگی خود مدام
میخواهیــم بدانیم چنــد کیلوگرم وزن
کم میکنیم .در این مــدت ،نیز اغلب به
نــکات رژیم غذایی مشــکوک و بالقوه
غلط برخورد میکنیــم .اینترنت مملو از
ادعاهایی است که با پیروی از برنامههای
غذایی خــاص ،تغذیــه و ورزش ،نتایج
باورنکردنی را نوید میدهد .اما یک نظریه
رایج نشــان میدهد که غذا خــوردن بعد از
ساعت  ۸شب باعث افزایش وزن شما میشود.
از شام که بگذریم ،ادعاها در مورد دیر ناهار خوردن
نیز گمراه کننده اســت ،زیرا حقیقت این اســت که آنچه
میخورید بسیار مهمتر از زمانی است که میخورید.
ما در این مطلب واقعیت را از داستان جدا کردیم و همه چیزهایی را که باید در
مورد غذا خوردن در اواخر شب و افزایش وزن بدانید را فاش کردیم.
آیا زمان خوردن واقعاً مهم است؟

این ایده که دیر غذا خوردن در شــب باعث افزایش وزن میشود ،از مطالعات
حیوانی ناشــی میشود .طبق این نوع مطالعات ،بدن کالریها را در زمان خاصی
از روز بــه طور متفاوتی مصرف میکند .این تئوری ادعا میکند دیر غذا خوردن
برخالف ریتم شــبانه روزی شما است  -ریتم شــبانه روزی همان چرخه ۲۴
ساعتهای است که به بدن شما میگوید چه زمانی بخوابد ،غذا بخورد و بیدار شود.
شب برای استراحت است نه غذا خوردن

با این حال ،همه مطالعات انسانی از این مفهوم پشتیبانی نمیکنند .تحقیقات نشان
میدهد که لزوم ًا زمان غذا خوردن مهم نیســت ،بلکه این مهم است که چقدر غذا
میخورید .مطالعهای روی بیش از  ۱۶۰۰کودک انجام گرفت .در این تحقیق ،هیچ
ارتباطی بین غذا خوردن بعد از ساعت  ۸شب و اضافه وزن پیدا نکرد.
کسانی که بین ساعت  ۱۱شب تا  ۵صبح غذا میخورند ،تقریب ًا  ۵۰۰کالری بیشتر
در روز نسبت به افرادی که در ساعات روز غذا میخورند ،مصرف میکنند و در
طول زمان  ۴.۵کیلوگرم بیشتر وزن اضافه میکنند.
یک تحقیق دیگر عادات غذایی  ۵۲بزرگســال را دنبال کرد و نشان داد کسانی
که از ساعت  ۸بعد از ظهر به بعد غذا میخورند ،مجموع کالری بیشتری نسبت به
افرادی که قبل از این ساعت غذا میخورند ،مصرف میکنند .کالری اضافی میتواند
به مرور زمان منجر به افزایش وزن شود .به طور کلی ،به نظر نمیرسد که افزایش
وزن صرف ًا در نتیجه غذا خوردن در شــب اتفاق بیفتد؛ یعنی زمانی که کل کالری
دریافتی در حد نیاز روزانه شما باشد.

به افرادی که زودتر غذا میخورند ،مصرف میکنند.
مطالعه دیگری نشــان داد کسانی که بین ساعت ۱۱
شــب تا  ۵صبح غذا میخورنــد ،تقریب ًا ۵۰۰
کالری بیشــتر در روز نسبت به افرادی که در
ساعات روز غذا میخورند ،مصرف میکنند
و در طول زمان  ۴.۵کیلوگرم بیشتر وزن
اضافه میکننــد .صرف نظر از زمان ،دیر
غذا خوردن در شــب تنها در صورت
مصرف کالری اضافی ممکن است منجر
به افزایش وزن شود.

کســانی که دیر غذا میخورند،
انتخابهای غذایی بدتری دارند

کســانی که دیرتر غــذا میخورند ممکن
است انتخابهای ناسالمتری داشته باشند و
غذاهایی را انتخاب کنند که ارزش غذایی کمی
دارند .ممکن است دالیلی برای این امر وجود داشته
باشد ،مانند دسترسی محدود به غذای سالم در شب.
بســیاری از مطالعات نشــان دادهاند افرادی که در شیفت شب
کار میکنند ،تمایل دارند برای راحتی دسترسی ،از غذاهای ناسالم استفاده کنند.
زیرا ممکن است گزینههای غذایی سالم در دیرهنگام در دسترس نباشد .خوردن
احساســی عامل دیگری است که منجر به انتخابهای غذایی ضعیفتر در شب
میشود و بســیاری از وعدههای غذایی بعدا ً به دلیل استرس ،اضطراب ،کسالت
یا غم مصرف میشــوند .خستگی به دلیل تغییرات هورمونی که بر اشتها در طول
کم خوابی تأثیر میگذارد ،با افزایــش مصرف غذا و تمایل به غذاهای پرکالری
مرتبط است.
شبها چه چیزی بخورید؟

وقتی صحبت از افزایش وزن به میان میآید ،آنچه میخورید بسیار مهمتر از زمانی
اســت که میخورید ،تا زمانی که کالری مــورد نیاز روزانه خود را مصرف کنید.
توصیه میشود اگر بعد از شام واقعا گرسنه هستید ،غذاهای غنی از مواد مغذی را
انتخاب کنید .برخی از گزینههای عالی عبارتند از:
* هویج و ساقه کرفس با هوموس
* برشهای سیب با مقدار کمی از کره آجیل مورد عالقه خود
* پاپ کورن ساده هواپز
* یک مشت انگور منجمد
زمان و دفعات غذا خوردن

بر اساس برخی مطالعات ،ممکن است راههایی برای تنظیم اشتهای شما از طریق
زمانبندی و دفعات وعدههای غذایی وجود داشته باشد .به عنوان مثال ،تحقیقات
ارتباطی بین خوردن صبحانه پر کالری نشان دادهاند تا احتما ًال از هوس خوردن و
پرخوری در شب جلوگیری کند.
خوردن وعدههای غذایی کوچکتر به دفعات بیشتر ممکن است به شما کمک کند
کسانی که دیر غذا میخورند بیشتر غذا میخورند
اشتهای خود را مدیریت کنید و احساس گرسنگی را در طول روز کاهش دهید.
به گفته برخی ،افرادی که دیروقت غذا میخورند ،نســبت به کسانی که در زمان اگر کالری مورد نیاز روزانه خود را مصرف کنید ،صرف ًا با خوردن دیرهنگام وزن
قبلی غذا میخورند ،کالری بیشتری مصرف میکنند .محققان دریافتهاند افرادی که اضافه نمیکنید .اما تغییر دفعات وعدههای غذایی ممکن است میزان کالری دریافتی
وعده غذایی نزدیکتر به زمان خواب خود میخورند ،در کل کالری بیشتری نسبت شما را کاهش دهد.

نکات ریز آشپزی

رفع شيرينی غذای شيرين

در صورت شــيرين شدن غذا ،به آن كمی نمک
اضافه كنيد و در صورتی كه غذای شــما شــامل
ســبزی يا انواع خورش بود مي توانيد يک قاشق
چایخوری سركه نيز به آن بيفزاييد.
برای جذب روغن کمتر توسط بادمجان

به دو طرف بادمجان های حلقه شده یا برش طولی
خورده ،به کمک قلم موی آشپزخانه ماست بمالید.

کوددهی دارید حتما در فصل رشد یعنی بهار و تابستان
این کار را انجام دهید .از دادن همزمان دو کود به گیاه
خودداری کنید و حداقل  ۲هفته بین آنها فاصله بیندازید.

روغن را در تابه داغ کرده ،اضافی ماســت را از برای جلوگیری از متالشی شدن ماهی در هنگام
روی بادمجان ها تمیز کرده و داخل تابه بگذارید .آبپز کردن ،کمی ســرکه در آب جوش بریزید و
ماهی را در آن بپزید.
پخت صحیح سوپ خامه ای
پختن نخودفرنگی
در ســوپ هایی که خامه به کار برده می شود،
وقتی که آبلیمو اضافه می کنید بالفاصله از روی وقتــی می خواهید نخود فرنگــی را بپزید ،آن
حرارت بردارید ،زیرا جوشــیدن آبلیمو با خامه را با غالف بپزید بعــد از پختن ،نخود فرنگی از
موجب بریدگی سوپ می شود.
غالف جدا می شود و روی آب می آید در ضمن
نخودفرنگی طعم بهتری می گیرد.
متالشی شدن ماهی

تکثیر گل برگ انجیری به ســه روش کاشــت بذر،
خوابانیدن ریشههای هوایی و قلمه ساقه انجام میشود.
آسانترین روش برای تکثیر برگ انجیری گرفتن قلمه
از آن در بهار است .در این حالت ،هر قلمه باید حداقل
ســه گره داشته باشــد .قلمه را باید از یک سر شاخه
با دو یا ســه برگ باشــد انتخاب کنید و با استفاده از
یک چاقوی تیز و ضدعفونی شــده ،جدا کنید .سپس
در یک گلدان با خاک ســبک و زهکشی شده دیگر
قرار دهید .تــا حد امکان قلمه را در عمق کم بکارید؛
به نحوی کــه جوانه انتهایی کامال بیرون از خاک باقی
بماند .برای تامیــن رطوبت قلمهها هم میتوانید روی
آنها را پالستیک بکشید و چند سوراخ برای جریان هوا
روی آن ایجاد کنید.

میتوان قبل از خواب در یک بازی غرق شد و تا دیروقت
بیدار ماند و دچار مشکل شد .برای پایان دادن به وسوسه
و کمک به تنظیم الگوهای خواب سالم ،یک ساعت قبل
از خواب همه دســتگاهها را خاموش کنید و آنها را از
تخت دور نگه دارید.
یک قرارداد روشن تنظیم کنید

با فرزندتان قراردادی بنویســید و برای تماشای صفحه
نمایشها از قوانینی مشــخص پیروی کنید؛ هر دو آن را
امضا کنید و مطمئن شوید که زمان و مکان مناسب استفاده
از دستگاههای دیجیتال و همچنین محدودیتهایی را که
هر دو با آنها موافقت کردهاید ذکر کردهاید .عواقب هرگونه
تخلف را روشــن کنید و تاکید کنید که جای هیچ بحثی
وجود ندارد.

سادهترین ترفندِ از بین بردن
رسوب کتری با سرکه

کتری و قهوهجوش از وســایل پر اســتفاده در هر خانهای
هســتند که به مرور زمان و استفاده مکرر رسوب میگیرند
و دیوارهای آهکی روی آنها پدیدار میشود .رسوب عالوه بر
اینکه ظاهــر کتری و قهوهجوش را بد میکند به مرور باعث
میشود رنگ و طعم آب هم بیکیفیت شود .برای از بین بردن
رسوب کتری و قهوهجوش راه سادهای وجود دارد که در ادامه
میخوانید.

برای این شیوه رسوبزدایی فقط به آب و سرکه نیاز دارید:
 -۱فرقی نمیکند قهوهجوش استاندارد داشته باشید یا نه؛ با توجه به
میزان اســتفاده از آن ،هر سه تا شش ماه یکبار رسوب میگیرند و
باید آنها را رسوبزدایی کنید .برای انجام این کار ،به مقدار مساوی
سرکه و آب را داخل دستگاه بریزید و داخل قهوهجوش بچرخانید
و بگذارید دو سه ســاعتی بماند .پس از گذشت چند ساعت ،آب
معمولی در قهوهجوش بریزید و خوب آن را بشویید.
 -۲کتریها هم بعد از پنجشــش ماه استفاده رسوب میگیرند .البته
بهتر اســت رســوبزدایی کتری را ماهانه انجام دهید .از بین بردن
رسوب کتری هم کاری بسیار ساده است ،فقط کافی است کتری را
پر از آب و سرکه کنید و بگذارید به جوش آید ،سپس آن را از روی
حرارت بردارید تا کامال خنک شود .بعد از خنک شدن کتری آن را
خوب با آب معمولی بشویید.
برای تمیز کردن دهانه کتری نیز این ترفند را به کار بگیرید :سرکه و
آب را در کتری گرم کنید ،ســپس آن را در یک کاسه بریزید ،دهانه
کتری را وارونه در مایع داغ فرو کنید و بگذارید حداقل سه ساعت
خیس بخورد .بعد از سه ساعت کتری را با آب معمولی بشویید.

مهارتهای والدگری؛

 ۱۰توصیه مهم به مادرها

خانمها از روزی که ازدواج میکنند توصیههای زیادی
را درباره مادری دریافــت میکنند؛ توصیههایی که
گاه ناخواسته و ناخوشایندند و گاه آنقدر مفید که در
تمام طول مسیر مادری همراه آنها خواهد بود .در این
گزارش توصیههای مفیدی را که بر اساس تجربه افراد
واقعی گردآوری شده میخوانید.

مادر شدن تغییر بزرگی در زندگی یک زن است .با ورود به
این دنیا ،مسائل جسمانی ،روانی ،اجتماعی و حتی شغلی و
تحصیلی متعددی برای شما پیش خواهد آمد و توصیههای
مختلفی را از نزدیکانتان خواهید شــنید و حتی اگر فرزند
چندم را در راه داشــته باشــید هم با برخی یادآوریها و
راهنماییها مواجه خواهید بود .بســیاری از این توصیهها
را به شــکلی ناخواسته دریافت میکنیم؛ قبل از تولد نوزاد
جمالت معموال این شکلی هستند :فالن چیز را نخور ،ممکن
است به کودک آسیب برسانی! به پهلو بخواب ،نمیخواهی
که کوچولو را گرفتار کنی! به محض ورود بچه اوضاع فرق
خواهد کرد و تمام کمربندها باز میشوند؛ از غذا دادن به یک
نوزاد گرفته تا تنبیه یک نوجوان ســرکش ،به نظر میرسد
همه چیز برای اطرافیان قابل بحث است.
در چنین شــرایطی زندگی خسته کننده خواهد شد اما در
این بین و هر چند وقت یکبار یک پیام طالیی هم خواهید
شنید؛ توصیههایی مفید و واقعی که شما را در مادری یاری
خواهد کرد .این چیزی است که اکنون میخواهیم در مورد
آن بشنویم .توصیه حکیمانه ،راهکار یا ترفندی که بارها و
بارها در ذهنتان تکرار شده و با کمک آن حس بهتری نسبت
به مادری پیدا کردهاید.ممکن است این سخنان اطمینانبخش
یک مادربزرگ باتجربه باشــد یا جادوی یک غریبه که با
کودک نوپای شــما روبرو شده؛ فرقی نمیکند آن را از یک
مشاور شنیده باشید یا در کتاب بخوانید .مادری ،کم و بیش
مسائل مشابهی دارد و برخی توصیهها به کار بیشتر مادران
میآید .در اینجا توصیههای مفیدی را که بر اســاس تجربه
افراد واقعی گردآوری شده میخوانید:
آب خوردن را فراموش نکن

من در مادری کردن است .توصیهها را میشنوم و در نهایت
خودم تصمیم میگیرم که چه کاری انجام دهم .هرچند گاهی
تصمیمهایم خوب نبودند اما مسئولیت آنها را به عهده گرفتم
و ادامه دادم .در نهایت این شــما و فرزندان هستید که با هم
میمانید و مانند هر رابطه دیگری باید آن را بر اساس عالقه،
اعتماد و احترام بسازید.
سرزنش کردن را رها کن

من یک فرزند اوتیسم دارم که گاهی ممکن است چیزهایی
را بشکند ،پرخاش کند و از کنترل خارج شود .طبیعتا روش
استاندارد تشــویق و تنبیه که در مورد بچههای دیگر موثر
است در مورد او کار نکرد .یک روز مشاورش به من گفت
که وقتی فرزندت کار اشتباهی انجام میدهد ،خودش میداند
که رفتار درســتی نداشته و نیازی به سرزنش کردن نیست؛
کافی است او را در آغوش بگیرم و بگویم حتما ناراحت و
ناامیــد بودی که این طور رفتار کردی .همه چیز از آن روز
تغییر کرد و فرزند اوتیسمم خیلی زود آرام شد .من این کار
را در مورد دخترم ،همسرم و حتی خودم که هیچ یک اوتیسم
نداریم هم انجام دادم و شاید تعجب کنید اگر بگویم معجزه
کرد .همه ما به محبت و پذیرش ،بیش از سرزنش نیاز داریم.
در حال زندگی کن

دوستم همیشه به من یادآوری میکند که والدگری تمرین
زندگی در حال اســت؛ مثال نــوزادم االن میخوابد یا نه؛
کودک نوپایم االن غذا میخورد یــا نمیخورد؛ بچهها به
ســرعت تغییر میکنند و ارزش ندارد که حرکت بعدی آنها
را پیشبینی کنیم؛ بهترین کار این است که در موقعیتهای
دشوار طاقت بیاوریم و از اوقات خوش لذت ببریم چون به
هر حال اینها در گذرند و حال مهم است.
انعطاف داشته باش

در کالسهای بارداری به ما گفتند برخی از بهترین لحظات
زندگیتان را با مادر شــدن تجربه خواهید کرد و برخی از
بدترین لحظات زندگیتان را هم با مادر شدن خواهید چشید
و این دو ممکن است در فاصله نیم ساعت از هم رخ دهند.
میدان مبارزهات را انتخاب کن

از مادر من در یک مهمانی سیســمونی خواسته شده بود هیچوقت با یک کودک دو ساله بحث نکن!
توصیهای بکند و او گفته بود آب خوردن را فراموش نکن!
هر اتفاقی در زمان خودش خواهد افتاد
وقتی این توصیه را شنیدم فکر کردم شوخی کرده است اما پسر من  ۱۰هفته زودتر به دنیا آمد و این به معنای تاخیر در
سالها بعد که خودم مادر شدم ،دریافتم که اگرچه فراموش تمام نمودارها و اتفاقات پیش روی ما بود .من بسیار نگران و
نکردن آب خوردن مشکالت بزرگ مادری را حل نخواهد سرخورده ،او را تحت نظر دکترهای مختلفی قرار داده بودم.
کرد اما به بدتر نشدن شرایط کمک میکند .این یکی از معدود یک روز یک مادر مهربان و بزرگتر در یکی از مراکز درمانی
چیزهایی است که بعد از مادر شدن روی آن کنترل خواهید به من گفت هر بچهای کارهایش را در زمان خودش انجام
داشت.
خواهد داد .این حرف او زندگی پر استرس من را آرام کرد.
برای از دست دادنها آماده باش
امروز پسر من نه ساله است و من یادم نیست کی اولین کلمه
اوایل دوران مادریام بسیار غمگین میشدم .اینکه دخترم را گفت ،چه زمانی راه افتاد و چه روزی یک جمله کامل را
در حال بزرگ شــدن بود و من آن عروســک کوچکی را نوشت .او هر کاری را در زمان مناسب خودش انجام داد.
که کارهای عجیب و جدید میکرد از دســت میدادم برایم
احساس گناه را رها کن
ناراحت کننده بود اما روزی یک دوست که دختری بزرگتر من شاغل هســتم و از اینکه زمانهایی را که میتوانستم
از من دارد گفت :اگرچه سخت است ولی هر مرحله جدید ،با فرزندانم بگذرانم مشــغول کار بودم حس بدی داشتم تا
از قبلی بهتر خواهد بود .حرف دوستم نظر من را نسبت به اینکه یک دوســت چیزی به من گفت که گاهی به خودم
بزرگتر شــدن فرزندم تغییر داد و من هر روز منتظر دیدن یادآوری میکنم :فراهم کردن یک ســقف و تامین غذا هم
چگونه بزرگ شدن دختر کوچکی بودم که خدا به من داده وظیفه والدین است.
بود؛ هرچند هنوز هم دلتنگ روزهای کودکیاش میشوم اما
با خودت مهربان باش
از بزرگ شدن او هم لذت میبرم.
اگر با خودت مهربان باشــی به این معنی نیست که مادر
توصیهها را بشنو
یا همســر بدی هســتی! این مهربانی تو را به آدم بهتری
دایی پدرم یک ضر 
بالمثل اردو به من گفت :همه حرفها در روابطــت تبدیــل خواهد کرد و این چیزی اســت که
را بشنو و کاری را که میخواهی انجام بده .این دقیقا روش کار میکند.
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حوادث
در امتداد تاریکی

همدستی مادر و پسر برای قتل پدر

یادگاری های سیاه
روزی که در فضای مجازی با «یعقوب» آشنا شدم و به او دل بستم هیچ گاه تصور نمی کردم
که این رابطه پنهانی و عکس های یادگاری خیلــی زود آینده ام را تباه می کند و آبروی
خانواده ام را می برد چرا که ...

این ها بخشــی از اظهارات دختر  17ســاله ای است که به همراه مادرش به کالنتری آمده بود تا
راه چاره قانونی برای رهایی از مزاحمت های شیطان فضای مجازی بیابد .او که مدعی بود از چند
ماه قبل ترک تحصیل کرده اســت ،درباره این ماجرا به کارشــناس اجتماعی کالنتری گفت :پدر و
مادرم بازنشســته هستند و همه خواهران و برادرانم ازدواج کرده اند ،در این میان من فقط به درس
و مدرســه فکر می کردم به طوری که شاگرد ممتاز مدرسه در رشته تجربی بودم اما یک سال قبل
زمانی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جست و جو می کردم با جوان  19ساله ای آشنا
شــدم که خود را دانشجو معرفی می کرد .طولی نکشید که رابطه من و یعقوب از فضاهای مجازی
به دیدارهای حضوری و پنهانی کشــید .حاال دیگر عاشــق او شده بودم و مدام با هم قرار مالقات
می گذاشتیم .به بهانه کالس های فوق برنامه با یعقوب بیرون می رفتم و او با گوشی تلفنش از تفریح و
خوش گذرانی های مان عکس های یادگاری می گرفت تا به قول خودش خاطرات را ثبت کند .من
هم که به او عالقه مند بودم ،بدون حجاب در کنارش ظاهر می شدم .خالصه مدتی بعد یعقوب همواره
از من درخواست های غیراخالقی داشت اما وقتی با مخالفت من روبه رو شد ،مدتی با دلخوری با
من برخورد می کرد اما زمانی که متوجه سرسختی من شد ،مرا تهدید کرد که تصاویر دو نفره مان را
برای برادر و خانواده ام می فرستد .من هم که خیلی از برادرم می ترسیدم ،درمانده و مستاصل بودم
و هر شب کابوس می دیدم به گونه ای که دچار افت تحصیلی شدم و دیگر شاگرد ممتاز نبودم .با
وجود این ،یعقوب همواره مقابل مدرسه ام می آمد و برایم ایجاد مزاحمت می کرد اما من از ترس
به خانواده ام چیزی نمی گفتم تا این که یک روز وقتی از مدرسه به خانه بازگشتم ،برادرم به سمت
من حمله ور شد و به شدت کتکم زد .مادرم نیز گوشی تلفنم را شکست و تازه فهمیدم که یعقوب
تهدیدهایش را عملی کرده است .او با ارسال تصاویر و پیامک به گوشی برادرم مدعی شده بود با من
رابطه نامشروع دارد اگرچه فریاد می زدم من رابطه ای با او نداشتم اما آن تصاویر بدون حجاب چیز
دیگری می گفت و کسی حرف هایم را باور نمی کرد .در این میان یعقوب تصاویر دیگری را برای
خانواده ام ارسال می کرد و مدعی می شد با پسرهای دیگر نیز روابط غیراخالقی دارم به همین دلیل
مورد بی مهری خانواده ام قرار گرفتم .حتی یک روز یعقوب به در منزلمان آمد و با تهمت های ناروا
آبروریزی به راه انداخت تا جایی که حال پدرم بد شد و پس از تماس با پلیس او در حالی فرار کرد
که پدرم را به بیمارستان بردند ،من هم که دیگر نمی توانستم مزاحمت ها و آبروریزی های یعقوب
مقابل مدرسه را تحمل کنم به ناچار ترک تحصیل کردم و دیگر به مدرسه نرفتم اما باز هم یعقوب
دست از مزاحمت هایش برنمی دارد و زندگی را برای خانواده ام تلخ کرده است .اکنون نیز به همراه
مادرم به کالنتری آمده ایم تا در حمایت قانون قرار بگیریم .با راهنمایی های رئیس کالنتری با کسب
مجوزهای قضایی ،یعقوب دستگیر و بازجویی های تخصصی از وی آغاز شد.

با تالش گروه های جهادی ؛

یک محکوم مالی از حبس نجات یافت
سرویس حوادث //با تالش گروه جهادی
زینبیون (س) یک محکوم مالی از حبس
نجات یافت.

به گفته ترابی مسئول بسیج حقوقدانان استان
هرمزگان همزمان با روز نسیم مهر ،روز حمایت
از خانواده زندانیان یک محکوم مالی معســر
بخاطر بدهی که حکم جلب آن صادر شــده
بود با همت و پرداخت 7میلیون تومان توسط
گروه جهادی زینبیون(س)بندرعباس از زندان
نجات پیدا کرد.محمد ترابــی در ادامه افزود:
الحمداهلل گفتمان دستگیری و کمک به زندانیان

جرائم غیر عمد و معسر و خانواده آنها توسط
گروههای جهادی و قرارگاههای تحول محالت
نهادینه شده و بصورت عملیاتی و جهادی این
امر خداپسندانه در حال انجام می باشد .و در
راســتای خدمات مؤمنانه از پارسال تا امسال
حدود  30نفر زندانی توسط بسیج شرایط رهایی
آنها فراهم گردیده است و بمناسبت 5خردادروز
حمایت از خانواده های زندانیان هم 400بسته
معیشتی شامل:برنج ،مرغ،ماکارونی،حبوبات
و ...جمعا به ارزش 160میلیون تومان تحویل
زندان های استان گردید.

ســرویس حوادث //پســر جوان در اقدامی هولناک با
همدستی مادرش و خوراندن قرص برنج پدرش را به قتل
رساند و جسدش را در بیابان رها کرد.

دیگر همسر و فرزندان این مرد به پلیس آگاهی دعوت شده و
مورد تحقیقات تخصصی قرار گرفتند که در نهایت همسر مقتول
چند روز پس از این حادثه با مشاهده مستندات پلیس به ناچار
لب به اعتراف گشود و به قتل شوهرش با همدستی پسرش مهران
اعتراف کرد و گفت :شوهرم مرد بداخالق و خسیسی بود همیشه
زندگی را برای من و بچههایم جهنم میکرد .با این حال من او را
تحمل میکردم ،تا اینکه بچههایم بزرگ شدند و یکی از پسرهایم
ازدواج کرد .از آنجا که وضع مالی خوبی نداشــت قرار شد بعد
از ازدواج در خانه ما زندگی کند اما مشــکالت ما با این اتفاق
بیشــتر شد.شوهرم یک حقوق بازنشستگی داشت و به سختی
از پس مخارج زندگی بــر میآمد.به همین خاطر هم از اینکه
پسرم و همســرش سر سفره او مینشستند ناراحت بود و با ما
بدرفتاری میکرد و من از این موضوع دیگر خسته شده بودم .به
همین خاطر با پسرم نقشه کشیدیم او را به قتل برسانیم .بعد پسرم
مقداری قرص برنج خرید و داخل غذایش ریختیم بعد از اینکه
مطمئن شدیم جان باخته جسدش را با خودروی خودش از خانه
خارج کرده و در بیابانهای جاده ساوه رها کردیم .اما االن واقع ًا
پشیمانم چون هم شوهرم کشته شد و هم زندگی پسر جوانم تباه
شد.در ادامه تحقیقات پسر مقتول درباره انگیزه قتل گفت :من و
همسرم بعد از ازدواج مجبور شدیم نزد پدر و مادرم زندگی کنیم.
پدرم فقط یک حقوق بازنشستگی داشت ،طبیعی بود از اینکه
من و همسرم سرسفره آنها بودیم ناراضی باشد برای همین من

روز  29اردیبهشت خبر ناپدید شدن مردی  61ساله به مأموران
کالنتری  25محمد شهر اعالم شد.با اعالم خبر ناپدید شدن مرد
بازنشسته رسیدگی به پرونده در دســتور کار کارآگاهان اداره
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.در
نخستین گام اعضای خانواده بهعنوان مطلع برای بازجویی به اداره
پلیس دعوت شدند ،این درحالی بود که خانواده وی مدعی شدند
پدرشان از خانه خارج شــده و دیگر برنگشته است .در حالی
که تحقیقات برای یافتن مرد میانسال ادامه داشت مشخص شد
پســر کوچک خانواده به نام مهران به یکی از شهرهای شمالی
سفر کرده است.در ادامه بررسیها کارآگاهان دریافتند پدر خانواده
از مدتها قبل با پسرش مهران اختالف خانوادگی داشته و این
اختالف بعد از ازدواج وی بیشتر شده است .بنابراین پسر جوان
بهعنوان نخستین مظنون این حادثه تحت پیگرد قرار گرفت .از
سوی دیگر پلیس در بازبینی دوربینهای مداربسته مقابل خانه
مرد گمشده دریافتند وی آخرین بار که وارد خانهاش شده است
دیگر از خانه بیرون نیامده است و پس از آن مهران و مادرش با
خودروی پدر از خانه خارج شدهاند.سرهنگ محمد نادربیگی،
رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه این موضوع باعث
شــد تا بیشتر به اعضای خانواده ظنین شویم گفت :در ادامه بار

ســرویس حوادث 6 //مرد تبهکار با حفر
یازده متری زمین از خط لوله انتقال سوخت
شــرکت نفت در بندرعباس  30هزار لیتر
گازوئیل سرقت کردند.

چندی قبل مأموران پلیس بندرعباس در جریان
سرقت یک باند از خط لوله انتقال گازوئیل قرار
گرفتند .مأموران پلیــس آگاهی بندرعباس با
انجام اقدامات فنی و پلیسی ،محل حفر زمین
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جهان
بازداشت شماری از فلسطینیان
در یورش صهیونیستها به کرانه باختری

نقشه قتل او را کشیدم .ولی خیلی پشیمانم و امیدوارم خداوند از
گناه من بگذرد.پس از اعترافات متهمان پرونده با تالش تیمی از
کارآگاهان جنایی سرانجام جسد مقتول در حوالی جاده زرندیه
نزدیک ســاوه کشف و به دستور بازپرس کشیک قتل جسد به
پزشکی قانونی منتقل شد.متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای
انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرقت گازوئیل از لوله اصلی شرکت نفت
و سرقت از خط لوله را واقع در روستای پشته
ایسین شناسایی کردند.به گزارش فارس ،سردار
غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی هرمزگان در
ایــن باره گفت :در پی مصوبه شــورای تأمین
مبنی بر رسیدگی و پیگیری جدی حفاری خط
لوله انتقال سوخت شرکت نفت استان هرمزگان
مراتب بهصورت ویژه در دستور کار فرماندهی
انتظامی شهرســتان بندرعباس بــا مدیریت و

یکشنبه  8خرداد 1401

نظارت مستقیم فرمانده انتظامی شهرستان قرار
گرفت .پــس از انجام تعقیــب و مراقبتهای
شبانهروزی متوالی و تحت نظر قرار دادن عوامل
دستاندرکار و مجرمانی که مشارکت داشتهاند
و پس از شناســایی محل ،مأموران با تشکیل
چندین تیم عملیاتی و با هماهنگی قضایی ،پس
از ورود به محل دپوی سوخت قاچاق دو نفر از
متهمان را که در حال انجام سوختگیری بودند،

دستگیر کردند .همچنین مشخص شد متهمان به
طرز ماهرانه با حفر زمین به طول  11متر یک
لوله را به خط لوله اصلی انتقال سوخت شرکت
نفت متصل کرده و در حال تخلیه ســوخت از
نوع گازوئیل هستند که پس از هماهنگیهای
مربوطه  6متهم دســتگیر و نســبت به انتقال
سوخت مکشوفه به مقدار  30هزار لیتر توسط
سوخترسان شرکت نفت اقدام شد .شناسایی
و دستگیری سایر متهمان و میزان سوختهای
سرقت و قاچاق شده بهصورت ویژه در دستور
کار پلیس قرار دارد.

اطفای حریق اتوبوس در جایگاه سوخت نارگیل بندرعباس
گفت :این حادثه خسارت جانی نداشت.

در نزدیکی جایگاه سوخت نارگیل بندرعباس یک دستگاه
اتوبوس دچار آتش ســوزی شــد.بالفاصله پس از وقوع
آتش سوزی پرسنل جایگاه سوخت و مردم حاضر در محل،
حادثه را به آتش نشــانی اعالم کرده و نیروهای امدادرسان
آتش نشــانی به منظور اطفای حریق به محل اعزام شــدند.
در همین زمینه عبدالمهدی حســین پور سرپرست معاونت
سرویس حوادث //سرپرســت معاونت آتش نشانی و آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری بندرعباس اظهار
خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از اطفای حریق یک داشت :ساعت  8:28دقیقه صبح دیروز گزارش آتش سوزی
دســتگاه اتوبوس در جایگاه سوخت نارگیل خبر داد و یک دستگاه اتوبوس به معاونت آتش نشانی بندرعباس ابالغ

 3کشته در عملیات «حشد شعبی» در «األنبار»

نیروهای «حشد شعبی» عراق طی عملیاتی در استان «األنبار»
موفق شدند  ۳عنصر تکفیری داعش را به هالکت برسانند .سلسله
عملیاتهای ضد تروریســتی نیروهای حشــد شعبی علیه بقایای
عناصر داعش در نقاط مختلف عراق همچنان ادامه دارد .نیروهای
حشد شــعبی عملیات جدیدی را علیه تکفیریها ترتیب دادند.بر
اساس این گزارش ،نیروهای مقاومتی حشد شعبی ،مواضع بقایای
داعش در صحراء حوران واقع در استان االنبار را هدف قرار دادند.
منابع رســانهای اعالم کردند که در جریان عملیات مذکور  ۳عنصر
تکفیری به هالکت رسیدند.پیش از این ،عبداهلل الزیادی از فرماندهان
نیروهای حشــد شعبی عراق عنوان کرده بود :شرایط امنیتی قربانی
شــرایط سیاسی شده است و طرف آمریکایی مانع از ارائه هر گونه
حمایت مســتقیم دولت از نیروهای مردمی عراق «حشد شعبی»
میشود ،این در حالی اســت که به هواپیماهای رژیم صهیونیستی
برای بمباران اهداف حشــد شعبی در عراق اجازه پرواز میدهد.از
سوی دیگر این فرمانده نیروهای مردمی عراق اظهار داشت :ترکیه
تهدید امنیتی بزرگی اســت و آنکارا از داعش حمایت میکند و ما
در بازداشت عناصر تروریستی داعش از این مسئله مطمئن شدیم.

قاتل «مهرسا کوچولو» در بازسازی صحنه جرم اعتراف کرد

وزیر کشور:

اشد مجازات در انتظار مسببان حادثه متروپل
سرویس حوادث //آمار قربانیان حادثه ریزش برج متروپل دولتهای گذشته اســت که بدون نظارت و کارشناسی اجازه
آبادان در حالی رو به افزایش است که وزیر کشور خواهان ساخت چنین سازهای را صادر کردهاند و قطع ًا باید با متخلفان
برخورد قاطع دستگاه قضا با مسببین این حادثه شد.
برخورد شود.
امدادگــران برای باز شــدن جبهه جدیدی کــه بتواند روند * کمک های بی وقفه مردمی
آواربرداری را تســریع کند ضلع شــرقی «متروپل» را تخریب
تالشهای امدادگران برای یافتن گرفتار شدگان در زیر آوار
کردند .طبق اظهار احسان عباسپور فرماندار آبادان تا ظهر جمعه متروپل در حالی ادامه دارد که خانواده افراد گرفتار شده هم به
آمار قربانیان متروپل به  24نفر رسیده بود .احمد وحیدی وزیر کمک آنها رفتهاند .یکی از افرادی که دو نفر از بســتگانش را
کشــور نیز که برای رسیدگی به این واقعه در آبادان حضور دارد از دســت داده گفت :در زیرزمین و در حال آواربرداری برای
گفت :با دستور رهبر معظم انقالب و ابالغ رئیس جمهور عملیات پیدا کردن اجساد هستیم .حال و روزم به قدری بد است که توان
آواربرداری و خطرزدایی از برج متروپل آبادان سرعت گرفته و صحبت ندارم .اینجا همه دارند کمک میکنند هر کسی که قوم و
به وضعیت خانوادههای جانباختگان رسیدگی میشود .سازه باقی خویشش در متروپل زیر آوار مانده به اینجا آمده تا به امدادگران
مانده برج متروپل ناپایدار و خطر آفرین است و ه م اکنون وارد کمک کند .مردم با دســت خالی سنگ و بتن جابهجا میکنند.
مرحله خطرزدایی برای سرعت بخشیدن به آواربرداری ناشی از متأسفانه آزمایشگاهی پشت برج متروپل بوده که در این حادثه
تودههای آویزان بتنی هستیم.وزیر کشور با بیان اینکه در متروپل تخریب شــده است .از آنجایی که در شهرهای اطراف از جمله
یک جنایت اتفاق افتاد ،گفت :در حادثه متروپل ،متأســفانه نه مینوشــهر آزمایشگاه یا کم است یا نیست ،مردم برای آزمایش
تنها تعلل بلکه جرم بزرگی اتفاق افتاده اســت کسانی که برای به آبادان میآیند که در این حادثه چند نفری گرفتار آوار شدند
کسب درآمد بیشــتر براحتی با جان مردم بازی کردند ،به هیچ و جان باختند.
وجه قابل گذشت نیســتند من فکر میکنم دستگاه قضا باید با * جدال  6ساعته یک دختر با مرگ
اشد مجازات با مسببین و کسانی که غفلت کردهاند برخورد کند .فاطمه قاسمی ،یکی از کارمندان شرکت متروپل است که به طرز
مردم هم مطمئن باشــند که دستگاه قضا درخصوص کسانی که معجزهآسایی از مرگ نجات یافته است ،پدر این دختر جوان گفت:
عامل بروز فاجعه تلخی بودهاند ،رســیدگی قاطعی خواهد کرد .دخترم لیسانس حقوق دارد و یک سالی میشود که در هلدینگ
حتم ًا باید ســایر پروندههایی را که در این حوزه و شهر هستند عبدالباقی مشغول به کار شده بود .دفاتر هلدینگ طبقه ششم بود
رسیدگی کنیم و همین االن نیز دســتور آن صادر شده است و و تنهــا یکی از دفاترش در طبقه اول بود که دخترم در آنجا کار
شکایتهای موجود باید رسیدگی شوند.وحیدی بیان کرد :بحث میکرد و پاسخگوی مشتریها بود.او ادامه داد :روز دوشنبه دوم
اول ما آواربرداری اســت و دوم نیز خطرزدایی است که االن در خرداد ساعت از  12گذشته بود که یکی از همکاران دخترم با من
این مرحله هستیم و مراحل بعدی بنا به بررسیهای کارشناسان تماس گرفت و خبر ریزش متروپل را داد .فورا ً خودم را به آنجا
و متخصصان است .به هر حال فع ً
ال در مرحله رفع خطر هستیم .رساندم .خیابان بسته شده بود ،به سختی راه باز کردم تا به برجها
مشارکت
خوزستان
استان
در
از همه استانها و شرکتهای فعال
رسیدم .با دیدن ساختمان ،شــوکه شدم .بتن روی بتن خوابیده
داشتهاند .همه دستگاهها و نهادهای حاضر در این بحران ،از جمله بــود .هیچ کلمهای نمیتواند حس آن لحظه مرا توصیف کند .با
هالل احمر ،مدیریت بحران کشور ،اورژانس ،قرارگاه خاتم ،سپاه ،خودم گفتم خدایا چطور دختــرم را از زیر این آوار پیدا کنم و
آتشنشانی ،نیروی انتظامی و شرکت پاالیش نفت فعال بودهاند و نجات دهم؟ با تلفن همراه دخترم تماس گرفتم اما جواب نمیداد.
کار با هماهنگی پیش میرود .وزیر کشور عنوان کرد :از محبت مرد میانســال گفت :همکار دخترم با من تماس گرفت و گفت
همه مردم آبادان تشکر میکنم و از مردم میخواهم به محل حادثه که فاطمه گفته در ضلع غربی متروپل داخل مغازهای گیر افتاده
نزدیک نشوند.
است .با عجله به آنجا رفتم و با دست خالی شروع به کندن زمین
* موقعیت جغرافیایی متروپــل کار را برای امدادگران کردم .هر لحظه امکان داشت بقیه ساختمان هم بریزد اما برایم مهم
سخت کرده است
نجات دخترم بود ،ستونها کج شده بودند .بقیه مردم و امدادگران
محمدحســین نامی ،رئیس ستاد بحران وزارت کشور گفت :به کمکم آمدند یکدفعه دست دخترم را دیدم که از خاک بیرون
موقعیت بد جغرافیایی ســاختمان که در هسته اصلی شهر قرار مانــده بود .با کمک چندین نفر بتنها را کنار زدیم .پای دخترم
داشته ،دسترســی به ساختمان مورد نظر را سخت و امدادگران زیر یک ستون گیر کرده بود و نمیتوانست تکان بخورد .خدا به
را با مشــکل مواجه کرده بود که با تدابیــر الزم تاکنون کارها تمام کسانی که کمک کردند تا دخترم را نجات دهم خیر بدهد،
با سرعت و شتاب بیشــتری انجام شده است.صادق خلیلیان آنها تیرآهن آوردند و موفق شــدیم دخترم را بعد از  6ساعت
استاندار خوزستان گفت :این حادثه نتیجه سهلانگاری مسئوالن حبس از زیر خاکها و بتنها بیرون بیاوریم.پدر فاطمه ادامه داد:

شد.وی افزود :این آتش ســوزی در مجاورت یک جایگاه
سوخت (جایگاه ســوخت نارگیل) به وقوع پیوسته بود و به
همین دلیل به ســرعت تیم عملیاتی از ایستگاههای شماره 4
و  ٩جهــت مبارزه با آتش و مهار آن به محل اعزام شــدند.
سرپرست معاونت آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری
بندرعباس گفت :با ورود نیروهای آتش نشانی مشخص شد
حادثه خارج از جایگاه سوخت بوده و خوشبختانه خسارت
جانی در پی نداشــت.به گزارش تســنیم ،وی ادامه داد :این
آتش سوزی توسط نیروهای آتش نشان اطفا شد و علت آن
نیز مطابق اعالم کارشناسان اتصالی برق بوده است.

منابع رســانه ای اعالم کردند که به دنبال یورش صهیونیستها
به مناطقــی در کرانه باختری ،درگیری شــدیدی میــان آنها و
فلسطینیان درگرفت .سلسله اقدامات خصمانه نظامیان صهیونیست
علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشــغالی همچنان ادامه دارد.
نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.
بر اساس این گزارش ،به دنبال یورش گسترده نظامیان صهیونیست
به کرانه باختری درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی
درگرفت .شــاهدان عینی اعالم کردند که شــماری از شهروندان
فلسطینی توســط صهیونیستها بازداشت شدند.چندی پیش منابع
فلســطینی اعالم کردند که از آغاز ســال جــاری میالدی تاکنون
بیش از  ۱۲۰۰فلسطینی توســط صهیونیستها در کرانه باختری
بازداشت شدهاند.بر اســاس این گزارش ،منابع مذکور تأکید کردند
که  ۳۵۰نفر از بازداشت شــدگان در واقع کسانی هستند که رژیم
صهیونیســتی اتهام دســت داشــتن در عملیاتهای مقاومتی و
استشــهادی در اراضی اشغالی را به آنها نســبت داده است.پیشتر
محمــود الزهار از رهبران جنبش مقاومت اســامی «حماس» در
گفتگو با خبرگزاری آناتولی با تاکید بر اینکه بازدارندگی ایجاد شده
توسط نیروهای مقاومت مانع از هر گونه حمله رژیم صهیونیستی و
ترور رهبران فلسطینی میشود ،اظهار داشت :هر گونه تالش برای
ترور یحیی الســنوار رهبر جنبش حماس بــا واکنش قاطع روبرو
خواهد شد.

مشکلی اصلی نبود تجهیزات توسط آتشنشانان و امدادگران بود.
ما خودمان مجبور شدیم شیشه مغازه تجهیزات پزشکی را بشکنیم
و از داخل آن تجهیــزات برداریم و به مداوای دخترم بپردازیم.
مرد میانسال گفت :دخترم گفت در لحظه حادثه عبدالباقی ،ساالر
کشفی که کارشــناس مشاور عمرانی شرکت بود ،منشی و چند
کارمند دیگر در طبقه ششم بودند .دخترم بعد از ریزش آوار به
داخل مغازه طبقه پایین سقوط کرده و زیر میزی افتاده که میز جان
او را نجات داده و از ریزش آوار به ســرش جلوگیری شده بود
اما همکارش که پسری  19ساله به نام علیرضا بود به طبقه منفی
یک افتاده و جان باخته که جسدش را صبح جمعه بیرون کشیدند.
دخترم در بیمارستانی در اهواز بستری است و هنوز شوکه است
حــال روحی خوبی ندارد .میگوید چند ثانیه قبل از این حادثه
متوجه شدند از ساختمان سنگ در حال ریزش به خیابان است
در حالی که متعجب بودند ناگهان ساختمان شروع به لرزش کرده
و ریخته است.
* قطع عضو کارگر ساختمانی

عبداهلل بحرانی ،یکی از کارگرهای ســاختمانی است که در
زمان حادثه ریزش متروپل در طبقه دهم این ساختمان مشغول
کار بود اما ناگهان زیر پایش خالی شــد و زمین و زمان به هم
ریخت .برادرش میگوید معجزه شد که او زنده ماند .دو برادرم
در متروپل کارگر بودند یکی از برادرها برای انجام کاری از برج
خارج شــده بود که این اتفاق افتاد و بالفاصله به ما خبر داد و
به کمک آنها رفتیم برادرم را همان موقع پیدا و به بیمارســتان
منتقلش کردیم اما مجبور شدند پای عبداهلل را قطع کنند و هنوز
در کماست.این مرد گفت :برادرم و دو باجناقش به نامهایهاشم
که  27سال داشــت و مرتضی  24ساله در این پروژه کارگر
بودند .البته یکی از اقــوام مان به نام امین هم در این پروژه با
برادرم کار میکرد .جســ د هاشم را پنجشنبه شب پیدا کردند و
جسد مرتضی را یک روز قبلترش ،اما هنوز جنازه امین پیدا
نشده است .زنده ماندن برادرم هم معجزه بود که موفق شدیم او
را همان لحظات اولیه از زیر آوار بیرون بکشیم و به بیمارستان
ببریم .اما هنوز به هوش نیامده و ما نگران او هستیم.وی ادامه
داد :برادرم یک دختر دو ساله دارد و فرزند دیگرش قرار است
یک ماه دیگر به دنیا بیاید .زمانی که متروپل سقوط کرد ،من در
محل کارم بودم .ساعت  12:20متروپل سقوط کرد و خودم را
به آنجا رســاندم و به کمک برادرم و دوستان و افرادی که آنجا
بودند ،برادرم را پیدا کرده و از زیر آوار بیرون کشیدیم .خدا را
شــکر میکنیم که این حادثه غروب یا اول شب اتفاق نیفتاد
وگرنه باور کنید صدها نفر جان خود را از دســت میدادند .با
ریزش متروپل ،مردمی که در آن نزدیکی بوده و جان سالم بدر
برده بودند ،به کمک مغازهداران کنار متروپل و زیر آوار گرفتار
شدهها آمدند و مردم را از زیر آوار نجات میدادند.

دخترک را کنار دیوار خفه کردم

ســرویس حوادث //جوان  25ساله ای که در
پی وسوســه های شیطانی ،دختر  3ساله ای را
بی رحمانه به قتل رسانده بود ،صحنه جنایت را
در حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد بازسازی
کرد.

خودروهای پلیس وارد خیابان شهید شیری نژاد
در کوی مهدی آباد مشهد شدند .از روز قبل مقدمات
بازسازی صحنه قتل «مهرسا کوچولو» فراهم شده
بود .با دستور قاضی شــعبه  211دادسرای عمومی
و انقالب مشــهد ،در حالی «ایمان -ت» (متهم به
قتل) از خودروی مخصــوص متهمان پرونده های
جنایی بیرون آمد که کارآگاهان پلیس آگاهی همه
تدابیــر الزم را برای «امنیــت» محل و حفظ جان
متهم اندیشیده بودند.سکوتی سنگین در محل وقوع
جنایت حکمفرما بود که صــدای پابندهای آهنین
متهم ،در فضا پیچید .افسر پرونده بالفاصله در کنار
متهم قرار گرفت و او در میان تدابیر امنیتی به درون
منزلی با در آهنی کرم رنگ هدایت شــد ،جایی که
بیستم اردیبهشت و در اقدامی ناجوانمردانه ،کودکی
را قربانی هوسرانی های شیطانی کرده بود .هنگامی
که متهم  25ساله مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد،
قاضی با تفهیم اتهام ارتکاب قتل عمدی و با استناد
به موادی از قانون مجازات اسالمی ،از وی خواست
تا حقیقت ماجرا را بازگــو کند چرا که اظهارات او
در مراحل دادرســی مورد اســتنادات قضایی قرار
می گیرد .همزمان با ارشاد و نصایح مقام قضایی ،متهم
سنگدل به طور کامل خود را معرفی کرد و با بیان این

که از وقوع این جنایت پشیمان است درباره جزئیات
قتل «مهرسا کوچولو» گفت :آن روز بعد از ظهر وقتی
از خودروی یکی از همکارانم پیاده شــدم .وسوسه
شیطانی عجیبی بر من غالب شده بود چرا که وقتی از
سرکار به منزل بازمی گشتم ،یکی از همکارانم درون
خودرو فیلم های مبتذل و مستهجن را به من نشان
داد که صحنه هایی از آن در ذهنم مرور می شــد.در
همین هنگام چشــمم به دخترک خردسالی افتاد که
در نزدیکی منزل ما مشــغول بازی بــود .آن روز
خانواده ام نیز به شهرســتان رفته بودند و کسی در
خانه نبود .زمانی که وسوسه های شیطانی به سراغم
آمد آن دختر کوچک را صدا زدم زمانی که «مهرسا»
نزد من آمد او را به داخل حیاط کشــاندم و به اتاق
بردم .آن دختر که متوجه ماجرا شــده بود ،شروع به
داد و فریاد کرد .هرچه تالش می کردم تا جیغ نکشد،
بی فایده بود .از شــدت ترس او را دوباره به درون
حیاط بردم تا رهایش کنم ولی وقتی در حیاط را باز
کردم و به داخل کوچه نگریستم ،پشیمان شدم چرا
که می ترسیدم افراد رهگذر با سروصداهای دخترک
متوجه موضوع شوند و آبرویم برود!
به همین خاطر دختر کوچک را در آغوش گرفتم و
به پشت بام بردم .دیوارهای پشت بام را ساخته بودیم
و از بیرون دیده نمی شــد اما صدای آن دختر آزارم
می داد و من از فریادهایش می ترســیدم .هرکاری
می کردم ساکت نمی شد .در یک لحظه او را به کنار
دیوار کشــاندم و با دســت گلویش را محکم فشار
دادم تا بیشــتر از این سروصدا نکند ،مدتی در همان

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

وضعیت نگه داشتم تا این که پیکرش روی زمین افتاد
و فهمیدم که دیگر نفس نمی کشد .اگرچه دقایقی بعد
از این جنایت پشیمان شدم اما دیگر دیر شده بود .به
همین دلیل به فکر آن افتادم که جسد را بیرون ببرم تا
این جرم به پای من نیفتد .کیسه سفیدرنگی که روی
آن با ماژیک آبی نام فردی را نوشته بودند ،برداشتم
و پیکر بی جان دختر خردسال را درون آن گذاشتم.
سپس نردبان را در جایی گذاشتم که قرار بود هنگام
ساخت طبقه دیگر منزل پنجره ای در آن نصب شود
بعد هم جسد را از نردبان باال بردم و از آن جا به داخل
حیاط منزل همسایه انداختم که در حال ساخت بود.
آن جا قبال یک خانه کلنگی بود و همسایه با تخریب
آن ،قصد داشت منزلی نوساز احداث کند.زمانی که
خیالم از جسد آسوده شــد ،طوری رفتار کردم که
کسی در محل به من مشــکوک نشود اما به خاطر
گم شدن «مهرســا» ولوله ای در محل به راه افتاد و
همه اهالی ســعی می کردند در یافتن او به خانواده
دخترک کمک کنند.حتی پدرم زمانی که از شهرستان
بازگشت ،به سراغ پدر «مهرسا» رفت و عکس دختر
بچه را پشت شیشه تاکسی خودش نصب کرد .مادرم
نیز مدام دعا می کرد تا دختر همسایه زودتر پیدا شود،
اما من از ترس ســکوت کرده بودم تا این که چهار
روز بعد از این ماجرا فهمیدم پلیس جسد دختر بچه
را پیدا کرده است.
بالفاصله از خانه بیــرون آمدم و کنار در حیاط
ایســتادم .جیغ و فریاد و گریه در کوچه بلند بود و
من نمی دانســتم چه کار کنم ،دوباره به داخل خانه
بازگشتم اما ساعتی بیشتر طول نکشید که کارآگاهان
در کنار قاضی ویژه قتل عمد ،وارد منزلمان شــدند.
زمانی که دســتبندها را به دستم حلقه زدند ،فهمیدم
که دیگر هیــچ راه گریزی ندارم و همه چیز لو رفته
اســت .این بود که به ناچار ماجــرا را بازگو کردم.
متهم این پرونده جنایــی در حالی که جزئیات قتل
دختر بچه  3ســاله را تشریح می کرد ،صحنه های
تکان دهنــده این جنایــت وحشــتناک را نیز از
لحظه رویارویی با دختر تا انداختن کیســه حاوی
جسد مقابل دوربین قوه قضاییه به طور عملی بازگو
کرد.در آغاز بازسازی صحنه قتل ابتدا افسر پرونده به
تشریح خالصه ای از محتویات پرونده و اعترافات
متهم در پلیس آگاهی پرداخت و در پایان «ایمان-
ت» با صدور قرار قانونی بازداشت موقت از سوی
قاضی روانه زندان شــد تا دیگر مراحل این پرونده
جنایی طی شود.

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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شهرستان
مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان :
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امام جمعه اهل سنت پارسیان :

ناامنی اقتصادی  ،بدترین نوع ناامنی است

قاســم گلستانی ســرویس شهرستان //شــیخ احمد
خنجــی در خطبه هــای نماز جمعه شــهر پارســیان ،به
مســائل اجتماعی و مشــکالت زندگی مردم پرداخت.به
گزارش خبرنگار دریا ،شــیخ خنجی فشــارهای اقتصادی
را کــه در اثر سیاســت هــای اقتصادی دولــت بر مردم
وارد آمده را زنگ هشــداری برای مســئولین دانســت که
مشــکالت اقتصادی ،امنیت جامعه را به مخاطره نیاندازد و
عده ای با احتکار اقالم مورد نیاز مردم ،جامعه را در تنگنا قرار
ندهند .ایشان با بیان اینکه ناامنی اقتصادی بدترین نوع ناامنی
است و ممکن است جامعه را دچار هرج و مرج و بی ثباتی
نماید از همه ی مردم و مسئولین خواستند که جلو احتکار و
ذخیره نمودن اقالم مورد نیاز مردم را بگیرند و اجازه ندهند
مردم جامعه بیش از این در زیر فشار مشکالت زندگی کمر
خــم نمایند.وی در ادامه به موضــوع دزدی های اخیر در
سطح شهرســتان پرداختند و از فرماندار محترم و شورای
محترم تامین و مقامات محترم قضایی و انتظامی درخواست
نمودند که با جدیت تمام با سارقین که مخالن نظم و امنیت
در جامعه هســتند برخورد نمایند و اجازه ندهند مردم در
خانه هایشــان احســاس ناامنی کنند.امام جمعه اهل سنت
پارسیان همچنین تاکید نمود مسئوالن استانی و شهرستانی در
انتصابات و جابجایی ها شایسته ساالری را مورد توجه قرار
دهند و چنانچه الزم است مسئولی در شهرستان جابجا شود،
فردی شایسته تر و کارآمدتر جایگزین گردد و خدای ناکرده
انگیــزه هــای سیاســی و انتخاباتــی دخیــل در ایــن
جابجایــی هــا نباشد.شــیخ خنجــی در پایــان از مردم
خواســت که در این روزهایی که اوضــاع اقتصادی جامعه
نابسامان هســت و دولت در حال جراحی اقتصادی است
تدبیری اتخاذ نمایند که خیرات و برکات شــان را سرازیر
ســفره های یتیمان و فقرا نمایند و نگذارند زندگی عزیزی
در این شرایط سخت اقتصادی دچار بحران گردد و با یاری
خیرین منطقه و خارج از منطقه ،یاریگر همشــهریان خود
باشند.

نجات سه سرنشین هواپیما سقوط کرده
در قشم

سرویس شهرستان  //معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار هرمزگان به بیان جزئیات سقوط هواپیما آموزشی
در آبهای حوالی جزیره قشم پرداخت.احسان کامرانی در
جمــع خبرنگاران ،افزود :این حادثه در نزدیکی روســتای
کووه ای شهرســتان قشــم رخ داد.به گزارش ایسنا ؛ وی
با بیان اینکه ســه سر نشــین هواپیمایی آموزشی به کمک
صیادان محلی نجات یافتنــد ،تصریح کرد :علت حادثه در
دست بررسی است.

سعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان //مدیرعامل
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان گفت ۱۰ :پروژه نیمه
تمام آبرسانی در شهرســتان بندرلنگه وجود دارد که
بهره برداری از آنها ۶۸ ،روستا را پوشش می دهد.

بــه گزارش خبرنگار دریــا؛ عبدالحمید حمزه پور در
جلسه شورای اداری استان در بندرلنگه که با هدف بررسی

حمزه پور ،به دلیل نیاز آبی ناهنگ و شرایط حاکم بر آن،
اولویت اول آبفا در بخش روســتایی است که فاز اول آن
هفته دولت وارد مدار بهره برداری خواهد شــد.وی ادامه
داد :این آبشیرینکن توسط سرمایه گذار بخش خصوصی
در حال احداث است که  ۱۰روستا با جمعیت  ۶۷۰خانوار
را پوشــش می دهد که امیدواریم در فاز اول بهره برداری
آن ،سه روستای ناهنگ ،هیرو و جاوید از آب شرب پایدار
بهره مند شوند.مدیرعامل آبفا ،آبرسانی به سایر روستاهای
تحت پوشــش این مجتمع را نیازمند اجرای  ۲۰کیلومتر

مشکالت این شهرســتان برگزار شد ،افزود:برای تکمیل
و بهره برداری از این پروژه ها و بهره مندی روســتائیان
از آب پایدار  ۳۷۰میلیارد تومان اعتبار الزم اســت.وی
ادامــه داد :با تزریق اعتبار  ۲۰میلیارد تومانی  ۴پروژه تا
دهه فجر تکمیل و شش روستا با اجرای این پروژه ها از
آب پایدار بهره مند خواهند شد .مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب هرمزگان از دژگان و ناهنگ به عنوان دو مجتمع
روستایی یاد کرد که نیازمند توجه ویژه در حوزه آبرسانی
هستند تا آب مورد نیاز آنهاد به پایداری الزم برسد.به گفته

امام جمعه اهل سنت کیش :

مناطق آزاد از سرگردانی تسری قوانین بیرون آورده شود

سرویس شهرســتان //امام جمعه اهل سنت کیش گفت:
مناطق آزاد برای ســهم آفرینی در تعامالت اقتصادی ایران
با سایر کشورهای دنیا از ســرگردانی بین قانون چگونگی
مدیریت این مناطق و تسری سایر قوانین بیرون آورده شود.

شیخ مستطاب یعقوب شمس در خطبه های نمازجمعه این هفته
اهل سنت جزیره اظهار داشت :قانون چگونگی مدیریت مناطق
آزاد تجاری یکی از مترقی ترین قوانین در کشور است اما تسری
برخی قوانین باعث سرگردانی این مناطق در تحقق اهداف خود
شده اســت.وی اضافه کرد :همچنین بارها مشکالت کیش در
جلسات مختلف از سوی مسئوالن جزیره به گوش مدیران ارشد

دستگاه های اجرایی رسیده و آنان نیز در این جلسات و سفرهای
خود به کیش وعده های مختلفی را داده اند اما تاکنون نتایج قابل
لمسی مشاهده نشده است.به گزارش ایرنا ،شیخ شمس یادآور
شد :به منظور رفع مشکالت این جزیره الزم است این وعده ها
محقق شوند تا این جزیره به عنوان اولین منطقه آزاد کشور بتواند
در مسیر حرکت رو به توسعه خود گام های مثبتی برای اقتصاد
کشور بردارد.وی با تسلیت حادثه فرو ریختن ساختمان متروپل
آبادان و جان باختن تعدادی از شهروندان این شهر اظهار داشت:
نظارت بر ســاخت ایمن ساختمان ها الزمه جلوگیری از این
اتفاق ها است.

موتورسیکلت های بدون پالک مشمول تصمیمات انضباطی
شورای ترافیک کیش می شوند

ســرویس شهرســتان //رئیــس پلیس
راهــور کیش گفــت :در روزهــای آینده
موتورســیکلت های شــارژی بدون پالک
مشمول تصمیمات انضباطی شورای ترافیک
جزیره خواهد بود.

ســرهنگ مهدی توانگر با اشاره به اینکه
طرح پالک گذاری از آبان ســال گذشــته به
منظور ســازماندهی تردد و افزایش ســطح
فرهنگ ترافیک جزیره آغاز شــده اســت
اظهار داشــت :تا کنون بیش از چهار هزار و
 ۲۰۰دســتگاه موتورســیکلت در این طرح
پالک گذاری شده اســت.وی افزود :با توجه
به مشــاهدات میدانی پلیس راهور و عوامل
شــرکت عمــران ،آب و خدمــات احتمال
می رود این تعداد موتورسیکلت پالک گذاری
شده بیش از نیمی از دستگاه های موجود در
جزیره کیش است و در نظر داریم در روزهای
آتــی با برگزاری شــورای ترافیــک و اخذ
مصوبات آن مراحل بعدی طرح ســاماندهی
را آغــاز کنیم.رییــس پلیــس راهور کیش

اضافــه کــرد :برخوردهــای انضباطی با
موتورســیکلت های فاقد پالک مرحله دوم
طرح ســاماندهی موتورســیکلت است که
ایــن مرحله پس از اخذ مجوزهای شــورای
ترافیــک در روزهای آتی بــه مرحله اجرا
گذاشــته می شــود.وی یادآور شــد :انتظار
می رود صاحبان موتورسیکلت های شارژی
فاقد پــاک از فرصــت باقی مانــده برای
پالک گذاری این وســیله نقلیه خود استفاده
کرده و در طرح ســاماندهی مشارکت کنند.
رئیس پلیــس راهنمایــی و رانندگی کیش
یادآور شــد :بســیاری از تخلفات رانندگی
موتوســیکلت ها پــس از پالک گــذاری و
شاسنامه دار شــدن این دستگاه ها به خودی
خود حذف می شــود چراکه به علت داشتن
پالک و ثبت و اعمال تخلفات ،راکبان بیشــتر
قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند.
سرهنگ توانگر با بیان اینکه بخش اعظمی از
تصادف های جرحی جزیره به موتورسیکلت و
راکبان آن باز می گردد که عمده دالیل آن عدم

تعادل ،حرکت های مارپیچ و خالف جهت و
رعایت نکردن برخی دیگر از قوانین راهنمایی و
رانندگی است گفت :به همین دلیل انتظار داریم
راکبان موتور ســیکلت استفاده از کاله ایمنی،
ســرعت مجاز و رعایت قوانین راهنمایی و
رانندگی را برای حفظ ایمنی خود در دستور کار
قرار دهند.به گزارش ایرنــا ،وی همچنین از
نوبــت دهــی اینترنتــی پــاک گــذاری
موتورســیکلت هــا در ایــن جزیــره خبر
داد و افــزود :متقاضیــان مــی تواننــد با
مراجعــه بــه آدرس الکترونیکــی
h t t p s : / / t r a f fi c . k i s h . i r
نســبت به دریافت نوبت خود اقــدام کنند.
مراجعه کنندگان به مرکز ساماندهی باید اصل
و کپی مدارکی همچون کارت ملی ،شناسنامه،
سند موتورســیکلت ،بیمه نامه شخص ثالث
موتورسیکلت ،فرم یا برگ احراز سکونت در
جزیره کیش (کارت کیشوندی ،سند اجاره نامه،
نامه از محل کار یا تدریس فرزندان) را به همراه
داشتهباشند.

خط انتقال و پنج کیلومتر شــبکه توزیع عنوان کرد.وی
همچنین از رفع محرومیت آبی در حوزه دژگان با مشارکت
قرارگاه امام حســن مجتبی(ع) خبر داد و گفت :با تکمیل
این پروژه  ۱۴روســتای بخش مهران از آب شرب پایدار
بهره مند خواهند شد.حمزه پور همچنین از عقد قرارداد با
سرمایه گذار آبشــیرینکن حمیران خبر داد و گفت :این
آبشیرینکن چهار سال بدون هیچ پیشرفتی راکد مانده بود
که با ختم پیمان ،تکمیل این پروژه به سرمایه گذار جدید
واگذار شد تا روند اجرای این پروژه و تامین نیاز آبی روستا

سرعت بیشتری بگیرد.وی اعتبار مورد نیاز بازسازی شبکه
آب روستای رســتاق و نخل میر اشاره کرد و گفت :این
پروژه  ۲۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که مقرر شد با تامین
اعتبار از محل سفر استاندار هرمزگان آغاز شود.مدیرعامل
آبفا در پایان به شبکه های فرسوده آب شهر بندرلنگه اشاره
کرد و افزود ۴۰ :درصد شبکه های آب این شهر فرسوده
است.وی تخصیص اعتبار مورد نیاز برای بازسازی شبکه
فرسوده را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد ،با تزریق
اعتبار بتوان جلوی هدر رفت باالی آب را گرفت.

کسب 13مقام برتر در جشنواره فرهنگی و هنری فردا
توسط دانش آموزان پارسیان

قاسم گلستانی سرویس شهرستان13 //مقام برتر
استانی سومین جشنواره فرهنگی و هنری فردا به
دانش آموزان پارسیانی رسید .

به گزارش خبرنگار دریا ،دانش آموزان این شهرستان
در جشــنواره فرهنگی هنری فردا ویــژه کانون های
فرهنگی تربیتی  ۱۳مقام برتر استانی کسب کردند.معاون
پرورشــی و تربیت بدنی این شهرستان در خصوص
درخشش دانش آموزان در این جشنواره گفت :پس از
ارزیابی نهایی دبیرخانه این جشنواره ،خوشبختانه از میان
 ۱۳مقام حائز شده ۹ ،رتبه اول ۳ ،رتبه دوم و یک رتبه
سومی ،سهم دانش آموزان خوش ذوق این شهرستان بود.
نکوزاد تصریح کرد :در این جشنواره همانند مسابقات و
جشنواره ها دیگر به صورت مجازی برگزار شده و تولید
محتوای و اثر هنری دانــش آموزان پس از داوری در
شهرســتان ،جهت ارزیابی نهایی و رقابت با سایر آثار
تولید شــده اســتان ،به دبیرخانه این جشنواره ارسال
گردید.وی ادامه داد :در این جشــنواره ،دانش آموزان

«راحیل تقوی زاده ،سمیرا دریایی و حدیث رنجبر» از
دبیرستان های فاطمیه (س) ،حضرت معصومه (س) و
هنرســتان حضرت رقیه (س) به ترتیب در رشته های
استند آپ کمدی ،دومینو و طراحی بروشور و «گروه
هنری دبســتان غیر دولتی رشد» در برنامه جوانه ها،
عالوه برکســب  ۴رتبه اول استانی به مرحله کشوری
نیــز راه یافتند .نکوزاد افزود :در رشــته های ادیت و
مرمت عکــس و دومینو دو رتبه اول دیگر توســط
دانــش آمــوزان «آتنا اطــاع و مریم عیــادی» از
دبیرســتان هــای نمونه نرجس و شــهید رســتمی
برای شهرســتان بــه ارمغان آمــد و «محمد صدیق
دلــدار» از دبیرســتان نمونــه حاج علــی حیدری
نیز در رشــته ی اســتند آپ کمــدی حائز هفتمین
رتبه اولی این شهرســتان شــد .معاون پرورشــی و
تربیت بدنی این شهرســتان اضافه کرد :دانش آموزان
«پریسا حرمی و یاســمن قربانی» از دبیرستان های
فضیلت و طالقانی در رشــته های ساخت بدلیجات و

تابلو فرش ،دو رتبه ی اول استانی دیگر را حائز شدند.
نکوزاد بیان کرد :در رشــته ی مجری گری هم چنین
دانش آموز «یلدا زارع» از دبیرســتان فاطمیه (س) و
دانش آموزان «اســرا امیدوار و احالم مکاری» هر دو
از دبیرســتان حضرت معصومه (س) در رشــته های
ادیت و مرمت عکس و ســاخت بدلیجات ســه رتبه
دوم استانی برای پارسیان تصاحب کردند .وی با بیان
این که در این جشنواره تنها یک رتبه سوم کسب شده
است ،اظهار داشت :آخرین دســتاورد این جشنواره
توسط «اسرا عنبری» از دبیرستان دخترانه فضیلت در
رشــته ی عروسک ســازی کسب شــد .نکوزاد در
پایان ضمن ابراز خرســندی از نتایج کســب شده در
این جشــنواره ،خاطر نشــان کرد :جا دارد از همت
دانش آموزان ،همراهی اولیا ،زحمات مدیر ،کارشناسان
و مربیان کانون فرهنگی تربیتی شهید تندگویان و هم
چنین مربیان آنان در مدارس که اســتعدادهای دانش
آموزان را کشف و هدایت میکنند صمیمانه تشکر کنم.

مدیر آموزش و پرورش بندرخمیر خبر داد

موفقیت  ۶اثر دانش آموزان بندرخمیر در جشنواره کانونهای فرهنگی هنری

امین درساره سرویس شهرستان //مدیر آموزشوپرورش شهرستان بندرخمیر
از موفقیت  ۶اثر دانش آموزان بندرخمیری در مرحله استانی سومین جشنواره
کانونهای فرهنگی هنری خبر داد که به مرحله کشوری راهیافتهاند.

به گــزارش خبرنگار دریا؛ علی یگانه افزود :دانش آموزان معصومه شــریفی در
طراحی بروشــور ،فاطمه حسنپور در رشته ســرمهدوزی ،رقیه جوزری در رشته
ســاخت بدلیجات از آموزشــگاه مکتب الزهرا (س) ،حسن درســتاران در رشته
طبیعت یاران از آموزشــگاه فردوســی و همچنین دو گروه ســرود دانشآموزی
دختر و پســر از دبیرســتان زینبیه رویدر و امام رضا (ع) شهر خمیر این شهرستان
به مراحل کشــوری راه پیدا کردهاند.به گفتهی مدیر آموزشوپرورش شهرســتان
بندرخمیر این کانون همچنین رتبه ســوم دانش آموزان برگزیده در مرحله استانی

را نیز به دســت آورده اســت و امیرمحمد آشــوغ از دبیرســتان فردوسی ،آفاق
موســوی و مریم آذر از دبیرســتان حضرت مریم (س) ،فاطمه جعفری از مدرسه
مکتــب الزهرا (س) ،محمدعلی قهرمانی از مدرســه شــهید باهنر ،امیرحســین
سلیمان نژاد از مدرسه شهید محالتی و احالم آساره از دبیرستان عترت توانستند بهعنوان
برگزیده گان استانی سومین جشنواره کانونها حائز رتبه شوند.مدیر آموزش و پرورش
شهرستان خمیر در پایان با قدردانی از تالش های صورت گرفته توسط علی رسانه
مدیر کانون تربیتی فرهنگی رشد و مریم کنعانیان کارشناس این کانون اظهار داشت:
کانون های فرهنگی تربیتی به عنوان یکی از مکمل های فعالیت های آموزشی و تربیتی با
برنامه ریزی و برگزاری دوره های فوق برنامه نقش پررنگی در تداوم مباحث آموزشی
در طول سال و همچنین اوقات فراغت دانش آموزان بر عهده دارند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز میناب خبر داد

راه اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه پیام نور میناب
ســعیده دبیــری نــژاد ســرویس
شهرستان  //دکتر احمد زاهری رئیس پیام
نور مرکز میناب در نشســت با رئیس مرکز
رشدو نوآوری شهرستان میناب که در محل
این دانشگاه برگزار شد گفت :بزودی مرکز
نوآوری در دانشــگاه پیام نور مرکز میناب
راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنــگار دریا؛ در ابتدای این
نشســت دکتر احمد زاهــری رئیس مرکز
میناب ،ضمن تقدیر و تشــکر از دکتر رسول
اعتمادی پور رئیس مرکزرشــد میناب جهت
حضور در این دانشــگاه گفت :در نظر داریم
جهت تحقــق منویات مقــام معظم رهبری
(مدظله العالی) در ســال تولید ،دانش بنیان
و اشــتغال آفرین و به منظــور حمایت از
ایده های اساتید و دانشجویان و تجاری سازی
این ایــده ها  ،مرکزنوآوری را در مرکزمیناب
راه اندازی نماییم .دکتر زاهری افزود :تشکیل

هســته ایده های نوآورانه ،برگزاری همایش
ایده ها و اســتارتاپ و برگزاری کارگاه های
آموزشــی با محوریت تشکیل شرکت های
دانش بنیــان از دیگر برنامه های مرکزمیناب
در این زمینــه خواهد بود.دکتر اعتمادی پور
رئیس مرکز رشد و نوآوری میناب نیز ضمن
تشکراز دعوت رئیس مرکزمیناب گفت:مرکز
رشــد میناب با محوریت حوزه شرق استان
فعالیت می کند و رسالت اصلی آن کمک به
شکوفایی ایده های قابل رشد افراد و تبدیل
آن به محصول نهایی می باشــد.رئیس مرکز
رشــد میناب ضمن استقبال و اعالم حمایت
از تشــکیل مرکز نوآوری در دانشــگاه پیام
نور گفت  :دانشــگاه پیام نور داری ظرفیت
باالی علمی می باشــد و از امکانات خوبی
نیز برخوردار است و مرکز رشد میناب آماده
هرگونه همکاری و تعامل با این دانشگاه در افزود  :بزودی تفاهم نامه همکاری بین مرکز جهت راه انــدازی و تجهیز مرکز نوآوری در
این زمینه می باشد  .دکتر اعتمادی پور همچنین رشد میناب و دانشــگاه پیام نورمرکزمیناب این دانشگاه منعقد خواهد شد.

آگهی مز ایده ( نوبت اول )

مفقودی

برگ سبز خودروی سایپا  131 SEمدل  1396رنگ سفید به شماره پالک  714ط  79ایران  84و شماره موتور
 M 135886563و شماره شاسی  NAS411100H1013418به نام رقیه طیاری پور احمدی مفقود گردیده
و از درجه اعتبارساقط می باشد

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي 0000640ب در خصوص دعوی عبدالعزیز فالحت فرزند احمد علیه
آقای محمد تکیه گاه فرزند علی که محکوم به فروش خودروگردیده است که در این راستا خودرو مورد مزایده به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود .
خالصه گزارش بازدید  :سواری سمند شماره انتظامی  381ق  37ایران  88مدل  . 1388رنگ  :نقره ای  .شماره شاسی و شماره موتور 488117127/809899 :
 .وضعیت موتور  :موتور معیوب و تصادفی سپر جلو و عقب کامل  ،درب صندوق عقب  ،سیستم خنک کننده  ،کولر  ،سیستم ترمز  ،سیستم تعلیق ،
قوه قضائیه
سیستم گیربکس  ،جلوبندی  ،دسته موتورها  ،درب موتور  ،گلگیرهای جلو چپ و راست  ،درب های جلو وعقب  ،چپ و راست  ،رکاب چپ و دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
راست  ،آیینه چپ  ،الستیک ها فرسوده  ،سقف اتاق کامال فرسوده رنگ خودرو پوسیده  .درصد استهالک و فاقد بیمه نامه شخص ثالث است  .معیوب
و تصادفی از مورخه  98/11/18به مدت  798روز تا لحظه تنظیم گزارش مبلغ  75/426/000ریال هزینه پارکینگ و جرثقیل هزینه بیمه به همراه جریمه مبلغ  69/000/000ریال .
خالفی  11/000/000ریال ارزیابی و بعد از کسر هزینه های مربوطه شامل  :تعویض پالک و هزینه پارکینگ و عوارض شهرداری و مالیات و خالفی و بیمه و تصادفی  ..با قیمت پایه
به شرح ذیل برآورد می گردد  .ارزش پایه  400/000/000 :ریال ( چهار صد میلیون ریال ) معادل چهل میلیون تومان .
 -1فروش نقدی است  .وحداکثر مهلت پرداخت بهاءیک ماه است  -2 .کلیه هزینه های مربوط به معامله ازهرقبیل وازهرجهت به عهده خریداراست  -3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل از
انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ  % 10مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره  2171295409008نزد بانک ملی شعبه دادگستری
تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند  -4 .اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است  -5 .مزایده در روز یکشنبه ساعت  9مورخ  1401 /03/22در محل دفتر شعبه
اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین
قیمت را پیشنهاد نماید  -6 .در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از
تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب
اطالع بیشتر می توانند به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .

مجتبی عطایی زاده بندری

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس

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

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

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

بوشهر

اهواز

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

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۴۱:۴۷
۰۶:۱۴:۴۱
۱۳:۱۲:۱۱
۲۰:۰۹:۵۹
۲۰:۲۹:۱۰

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۴۱:۳۷
۰۶:۱۱:۰۲
۱۳:۰۳:۲۸
۱۹:۵۶:۱۰
۲۰:۱۴:۴۶

زاهدان
اذان صبح ۰۴:۵۹:۴۳
طلوع آفتاب ۰۵:۲۹:۵۱
اذان ظهر ۱۲:۲۳:۲۳
غروب آفتاب ۱۹:۱۷:۱۱
اذان مغرب ۱۹:۳۵:۵۴

مقاهل

شیراز

کرمان

اذان صبح ۰۴:۳۲:۲۳
طلوع آفتاب ۰۶:۰۲:۴۵
اذان ظهر ۱۲:۵۶:۳۷
غروب آفتاب ۱۹:۵۰:۴۶
اذان مغرب ۲۰:۰۹:۳۲

اذان صبح ۰۴:۱۱:۵۵
طلوع آفتاب ۰۵:۴۳:۱۶
اذان ظهر ۱۲:۳۸:۳۲
غروب آفتاب ۱۹:۳۴:۰۷
اذان مغرب ۱۹:۵۳:۰۲

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۴:۳۲:۲۱
طلوع آفتاب ۰۶:۰۴:۲۰
اذان ظهر ۱۳:۰۰:۳۲
غروب آفتاب  ۱۹:۵۷:۰۳غروب آفتاب ۱۹:۴۸:۲۶
اذان مغرب  ۲۰:۱۶:۰۴اذان مغرب ۲۰:۰۷:۴۶

اذان صبح ۰۴:۱۶:۴۱
طلوع آفتاب ۰۵:۵۰:۳۴
اذان ظهر ۱۲:۴۹:۲۰
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(قسمت اول)

دکترمحمد حسن نیا  /دریا

M.hassannia1354 @ gmail.com

هنگویــه از شــهرهای منطقه فرامــرزان در
شهرستان بستک اســت که صنایع دستی آن
تنوع زیادی داشته است.

صنایع دســتی در هر منطقه با توجه به اقلیم ،مواد
خام موجود در آن ناحیه ،هنرمندی و تالش مردم و
غیره رونق پیدا می کند .مردم هنگویه در ساخت انواع
صنایع دســتی خبره بودند .درخت نخل در هنگویه
همانند ســایر نقاط جنوب ایران ،مواد اولیه را برای
ایجاد صنایع دستی هموار می کرده است .اما مهم تر
از همه این موارد تالش و پشــتکار مردم هنگویه و
جنوب ایران برای ساخت وسایل ضروری زندگی از
مواد اولیه ای بوده اســت که در منطقه آن ها موجود
بوده است .همواره این سئوال به ذهن متبادر می شود
که چرا بســیاری از صنایع دستی از هنگویه همانند
بســیاری از مناطق ایران رخت بر بسته است .به نظر
می رســد وجود صنایع پتروشــیمی و ایجاد وسایل
پالســتیکی و ازران بودن آن ها در بسیاری از موارد
باعث از بین رفتن صنایع دستی مردم هنگویه گردید.
گسترش استفاده از وسایل پالستیکی اعم از حصیر،
ســطل ،جارو ،دمپایی ،کفش و غیره باعث گردید که
بسیاری از صنایع دســتی که از درخت نخل درست
می شده است ،برای سازندگان آن ها مقرون به صرفه
نباشــد و از ســوی دیگر صنایع فلزی و استفاده از
وسایل فلزی سبک نیز رقیب دیگری برای بسیاری
از صنایع دستی در هنگویه نظیر خمره و جهله و غیره
بوده است .تکنولوژی و استفاده از وسایل برودتی نظیر
یخچال و غیره باعث گردید کــه از فادو ،پیاله برای
خنک نمودن آب استفاده نگردد و به تدریج جهله ها
به عنوان ویترین در خانه استفاده گردند .در برخی از
منازل مردم شــهر هنگویه بسیاری از وسایل قدیمی
نظیر فــادو ،جهله ،کوزه های متعدد و غیره نگهداری
می گردد .این نوشــتار در نظر دارد به رونق و افول
صنایع دســتی هنگویه در بستر زمان بپردازد و نشان
دهد که چرا صنایع دستی مردم هنگویه در بستر تاریخ
رو به افول رفته است و تاثیر شیوه امرار معاش مردم
بر صنایع دستی مردم شهر هنگویه به چه صورت بوده
است.
شهر هنگویه از گذشته تا کنون دارای جمعیت فعالی
در کســب و کار و صنایع دستی می باشد .برخی از
صنایع دســتی هنگویه با توجه به وفور مواد خام آن
استفاده زیادی داشته است که از آن جمله حصیر بافی
است که در هنگویه و بسیاری از روستاهای شهرستان

بستک به آن تک می گویند .حصیر بافی باید به عنوان
رایج ترین و معمول ترین رشته صنایع دستی هنگویه
نام برد .چرا که ماده اولیه مورد نیاز حصیر بافی برگ
درخت خرما بوده که به حــد وفور در اختیار مردم
بوده است .بیشتر روستاهای شهر هنگویه در گذشته
بــا توجه به باغات درخت نخل در آنجا حصیر بافی
داشتند و اکثر کارهای حصیربافی توسط زنان و مردان
هنگویه صــورت می گرفت .مواد اولیه مورد مصرف
در حصیــر بافی عبارتند از برگ درخت خرما(پیش
مغ) و ضایعات درخت خرما  .حصیر ساخته شده از
برگ درخت نخل در بیشتر منازل هنگویه خودنمایی
می کرد و در بسیاری از موارد ،قالی ،قالیچه و فرش
بر با الی حصیر قرار می گرفت .حصیر یا تک فواید
خوبی برای کف منازل داشت و رطوبت از کف اتاق به
افرادی که روی حصیر می خوابیدند ،منتقل نمی شد .به
تدریج با پیشرفت تکنولوژی و کم شدن باغات درخت
نخل ،حصیرهای پالســتیکی ساخت کشور چین و
برخی از دیگر کشــورها ،جای تک ها و حصیرهای
ساخته شــده از برگ درخت نخل را گرفتند .اما در
هنگویه همچنان از تک استفاده می شد .استفاده از تک
فقط برای کف منازل و پوشاندن اتاق ها نبوده ،بلکه در
سقف منازل نیز گاهی بجای سوند استفاده می شد و
در زمانی که خرما را برای خشک شدن در نورآفتاب
پهن می کردند ،ابتدا تک را به زیر خرما قرار می دادند
و سپس خرما را بر روی آن پهن می نمودند .بنابراین
صنایع دستی که از درخت خرما درست می کردند در
باغات خرما کاربرد زیادی داشت .در حال حاضر هم
در خانه های قدیمی هنگویه آثاری از صنایع دستی
اعم از تک ،تولک و دیگر صنایع دســتی که از برگ
درخت خرما درســت می شده اســت ،وجود دارد.
جای تولک نیز سطل های پالستیکی و فلزی مورد
استفاده مردم قرار گرفت .اما در باغات درخت نخل
کاربرد تولک و دیگر وســایل جمع آوری خرما در
سال های مدید وجود داشت .نان های بزرگ ،سفید
و نازک که قدرت ماندگاری شــان هم زیاد بود را در
تولک های بزرگ بافته شده از درخت نخل قرار داده
و در وســط اتاق آویزان می کردند و به تدریج جای
نان های پالســتیکی جــای آن را گرفته و در حال
حاضر نیز در بسیاری از منازل مردم هنگویه نان های
محلی پخته می شود.
صنایع دســتی در هنگویه نشــان از هنر و فعالیت
مردم این شهر داشت .به عبارتی صنایع دستی هنگویه
به خودکفایی مردم این شهر و مناطق اطراف در تهیه
وسایل نگهداری مواد خوراکی و غیره کمک شایانی
می کردند و بعد از جمع آوری خرما که اواخر تابستان

نگاهی به صنایع دستی شهر هنگویه

بوده ،خانواده های باغدار و بسیاری از مردم هنگویه
که هنری در صنایع دســتی داشتند ،از برگ درخت
نخل صنایع دستی متعدد درســت نموده و برخی از
آن ها برای فروش هم اقدام به درســت کردن تک،
ســپ ،تولک و غیره می نمودند .تزازوی قدری که
دقیق هم بود از شــاخ و برگ درخت نخل درســت
می شد .قدرت ماندگاری صنایع دستی که از درخت
نخل درست می شــد ،زیاد بود و از ویژگی مهم این
صنایع دستی ســبک بودن آن ها بود .اما مهم ترین
خطری کــه آن ها را تهدید می کرد آتش گرفتن این
صنایع دســتی بود که در یک چشم به هم زدن همه
آن ها چون از برگ درخت نخل بود با آتش گرفتن
تبدیل به خاکستر می شد .سقف خانه ها هم به همین

روال بود و چون کامال از اجزای درخت نخل بود ،باید
مواظبت کامل از آن می شــد .سفالسازی در هنگویه
صورت نمی گرفت و صنایع دستی که از سفال ساخته
شده نظیر جهله ،کوزه ،فادو و غیره را از الر و گراش
تهیه می کردند.
شــاید یکی از دالیل عدم رواج سفالســازی در
شــهر هنگویه ،عدم مرغوبیت خــاک رس آن جا
باشــد .در هنگویه جهله را برای جای خرما استفاده
می کردند .ابتدا خرما را در جهله ریخته و شــیره را
بر روی آن می کردند .ســپس آن را لگد کوب نموده
تــا خرما کامال به هم بچســبد و هوا و فضای خالی
در بین خرماها وجود نداشته باشد که حشرات قدرت
نفوذ در آن را داشته باشند .خرمای نگهداشته شده در

جهله قدرت ماندگاری سه الی چهار سال را داشت.
مردم هنگویه با تجربه و تدبیر خود و برای داشــتن
خوراک در خشکسالی ها و قحطی ها از خرماهای
نگداشته شده در جهله استفاده می کردند .البته در حمل
جهله از مبدا تا رسیدن به مقصد که هنگویه باشد ،نیز
می بایست خیلی دقت می کردند و معموال جهله های
بــزرگ را در دوران قدیم با شــتر جابجا می کردند.
در مجموع ظروف ســفالی در گذشته استفاده های
زیادی در هنگویه و مناطق جنوبی ایران داشــت .از
ظروف ســفالی نظیر فادو برای خنگ نگهداشتن آب
اســتفاده می کردند .آب برکه را در داخل فادو ریخته
و وقتی بیشــتر خنک می شــد ،مورد استفاده قرار
مــی گرفت .این ظروف ســفالی در مجــاورت باد
و در ایــوان منزل قرار می گرفــت و با وزش باد به
ســفال ،آب داخل آن خنک تر می شد .قلیون و سر
قلیون های سفالی از دیگر صنایع دستی در هنگویه
بود که طرفداران زیادی داشت.
ایــن قلیــون هــا و ســرقلیون هــا بــا نقش و
نــگار خوبی ســاخته می شــد و گاهــی هم این
قلیون ها ها و ســر قلیون ها را رنــگ می کردند.
کوزه های ســفالی دیگر هم که به نام های متعدد در
شهرهنگویه معروف بود ،استفاده های متعدد داشت.
پیاله هم نوعی از ظرف ســفالی کوچکتر از فادو بود
که برای خنک نگهداشتن آب از آن استفاده می گردید
و افراد می توانســتند همانند پارچ آن را سر بکشند.
معموال در سر فادو یا فدو  ،پیاله توری یا پارچه نازک
می کشــیدند تا از ورود حشرات به آن ها جلوگیری
شــده و یا آب تمیز از آن ها وارد لیوان گردد .پیاله و
فادو را در جای مناســب ،در مسیر باد و کمی باالتر
از ســطح زمین قرار می دادند تا از شکستگی آن ها
بوســیله حیوانات خانگی و افراد جلوگیری شــود.
گری که برای نگهداری گندم و جو از گچ ســاخته
می شد ،از دیگر صنایع دستی مردم شهر هنگویه بوده
اســت(.عبدالرحمن جروند ،مصاحبه )1401 ،گری
شبیه بشــکه های بزرگ می ساختند و در یک اتاق
کــه انباری خانه بود قرار می دادنــد .گندم و جو را
پــس از درو در آن می ریختنــد و به تدریج در ایام
ســال از آن برای مصارف خانگی استفاده می کردند.
گــری گندم و جو جدا بــوده و گری توان نگهداری
حجم زیادی از گندم و جو را داشــته است .با آمدن
بشکه های پالستیکی و آهنی که هم ارزان بوده و هم
ســبک تر از گری بودند ،گری ها از سطح انبارهای
منازل برداشته شده و دیگر ســاخته نمی شدند .در
نوشتار آتی تالش می گردد به دیگر صنایع دستی شهر
هنگویه پرداخته شود.

فروردین :

امروز ممکن است همه چیز عجیب و غریب به نظر برسد،
زیرا فکر می کنید پشت هر اتفاقی چیزی پنهان شده است.
احساس می کنید که موجی از انرژی های مثبت در غالب
انسان های جالب و سرگرم کننده به سوی تان روان شده است ،اما ممکن
است به خاطر عدم برقراری ارتباط صمیمی با آن ها نا امیدی به سراغ تان
بیاید .فوق العاده است که اتفاق های زیادی در اطراف تان جریان دارند ،اما
نباید اجازه دهید که هیجانات تان مانع برقراری ارتباطات صمیمی با دیگران
شوند .انتخاب به عهده ی شماست :می توانید همین طور ادامه دهید یا این
که به دنبال برقراری روابط عمیق تر برآیید.
اردیبهشت :

اگرچه ممکن اســت ایده های جذاب بسیاری ناگهان به
ذهن تان هجوم آورده باشند ،اما به نفع تان است که پیگیر
همه ی آن ها نباشید .در عوض بهترین ایده را انتخاب کنید و
همه ی تالش تان را بکنید تا آن را به واقعیت تبدیل کنید .اگر آگاهانه افق
دیدتان را محدود نکنید ،ممکن است سعی و تالش تان بی نتیجه باقی بماند.
به جای این که از یک فکر به فکر دیگر بپرید ،مجددا ً به عقب برگردید تا
الیه ی تکمیلی را بر پایه ای که قب ًال بنا کرده اید اضافه کنید.
خرداد :

عصر امروز ماه مجددا ً به نشــانه ی شــما بازمی گردد و
کمک تان می کند تا آب هــای گل آلود آرزوهای تان را
پاکسازیکنید.دراینلحظهدرکشماازچیزیکهمیخواهید
قوی تر شــده اســت .البته این حساسیت شــدید که در شما فعال شده
کمک تان می کند تا نسبت به واکنش های اضطرابی خود آگاه باشید .تغییرات
خلقی خود را بدون در نظر گرفتن احساسات تان بررسی کنید .این تمرین
کمک تان می کند تا افق دیدتان تقویت شود و دیگر وعده هایی ندهید که
نمی توانید عملی شان کنید.
تیر :

امروز در یک حالت متفکرانه به ســر می برید و تنها کاری
که از دســت تان برمی آید این است که احساسات تان را با
دوستانی که قابل اعتماد شما هستند در میان بگذارید .ممکن
است متوجه اهمیت این مسأله شوید که باید موانعی را که به خاطر ترس
از تغییرات در مسیرتان ایجاد شده اند را از میان بردارید .خوشبختانه وقتی
افکارتان را با دیگران در میان بگذارید ،دیگران هم تشویق می شوند که به
شما بپیوندند و سهمی در این تجربه داشته باشند.
مرداد :

امروز تصمیم دارید که یک تکه ی مهم از ماجراهای شخصی
خود را به شکلی متفاوت از رویکرد همیشگی تان فاش کنید.
به نظر می رســد که حصارهای اطراف تان را برداشته اید و
می خواهید نقاط ضعف تان را همه ببینند تا شاید به این ترتیب شخص خاصی
که انتظارش را می کشید با شما ارتباط برقرار کند .اگر هنوز هم دچار غرور
کاذب هستید به نفع تان است که آن را کنار بگذارید و طوری رفتار کنید که به
حقیقت شما نزدیک تر است .مطمئن باشید که این صداقت شما بدون پاسخ
باقی نخواهد ماند و کمک تان می کند تا بهتر احساسات تان را بیان کنید.
شهریور :

مافوق تان ممکن است روی شما حساب باز کند و انتظار
داشته باشد که برای مشکلی که تازه به وجود آمده راه حلی
پیدا کنید ،به این ترتیــب مجبورید اضافه کاری کنید .این
شرایط موجب می شود تا نتوانید به نیازهای خودتان توجه کنید ،به ویژه اگر
شرایط فعلی تا چند روز آینده نیز ادامه پیدا کند و مجبور شوید که وظایف
شغلی تان را در اولویت قرار دهید .وقت تان را صرف امور بیهوده ای نکنید
که نمی توانید تغییری در آن ها حاصل کنید.
مهر :

امروز ماه با ویژگی بی ثباتی به نشانه ی برج جوزا با ویژگی
چند سویی بازمی گردد و مجموعه ای متنوع از انتخاب های
جذاب را پیش روی تان قرار می دهد .متأسفانه این امکان
وجود ندارد که چند مســیر را هم زمان ادامه دهید .فقط به انتخاب های
ممکن و شــدنی فکر کنید و سپس مسیری را انتخاب کنید که با افکار و
احساسات تان بیشتر جور درمی آید .اما این انتخاب را به تأخیر نیندازید،
در غیر این صورت فرصتی که پیش روی تان قرار گرفته از دست می رود.
بنابراین تا زمانی که تنور داغ است دست به کار شوید.
آبان :

امروز ممکن است کمی دچار آشــفتگی شوید ،زیرا به نظر
می رســد که روزتان را طــوری آغاز خواهیــد کرد که از
کنترل شما خارج است .متأســفانه امروز حتی ساده ترین
ارتباطات تان با دیگران هم ماجراهای خودشــان را خواهند داشت و تمام
کاری که از دست تان برمی آید این است که شاهد جزر و مد احساسات تان
باشید .شرایط کنونی تان در حال تغییرات پی در پی است ،پس اگر نمی توانید
به درستی تصمیم به انجام کاری بگیرید خودتان را سرزنش نکنید.
آذر :

امروز ممکن است دوستان تان در آخرین لحظه تصمیم شان
را عوض کنند و همه ی برنامه های تان را به هم بریزند .اما
برای این که آن ها را تسلیم برنامه های خود کنید انرژی تان
را بیهوده تلف نکنید .ممکن است در نهایت از این رفتار غیر طبیعی آن ها
خوش تان بیاید ،حتی شــاید موجب سرگرمی تان شود ،پس بهتر است
افکارشــان را کنترل نکنید .رمز موفقیت شما اکنون در این است که افکار
دیگران را هم بپذیرید .بگذارید تا دیگران هم نبوغ شــان را نشان دهند تا
به این ترتیب بخشــی از فشارها کاسته شود و زمینه برای همکاری های
آینده فراهم گردد.
دی :

امروز ممکن اســت به سرانجام رساندن هر کار نیمه تمامی
که به دســت می گیرید به یک چالش تبدیل شــود ،زیرا
احساسات تان بسیار آشفته و پریشان اند .امروز ماه به سمت
برج جوزا حرکت می کند و به ششــمین خانه در طالع شما که به خانه ی
جزییات معروف است وارد می شود ،از این رو عملکرد روزانه تان به هم
می ریزد .فکر نکنید که همه چیز به این مربوط می شود که در نهایت کنترل
امور از دست تان خارج خواهد شد.
بهمن :

امــروز برج جــوزا به پنجمین خانه در طالع شــما یعنی
خانه ی لذت ها وارد می شــود ،از ایــن رو مدام به دنبال
راههاییهستید که بتوانید خوش بگذرانید .خوشبختانه خیلی
راحت تر از آن چه فکــرش را می کنید می توانید خوش بگذرانید .تنها
مشکلی که وجود دارد این است که سازماندهی کردن فعالیت ها کمی پیچیده
شــده اســت .به جای این که به جزییات برنامه توجه کنید ،بهتر است آن
را طوری تنظیم کنید که محدودیت نداشــته باشــد .سخت نگیرید تا این
پیچیدگی ها را از سر بگذرانید.
اسفند :

دوســت دارید که اوقاتی را در منزل به همراه خانواده
بگذرانید .اما بخش دیگری از وجودتان دوســت دارد
که به دنیای خیاالت پناه ببرد و روابط احساسی را به
زمان دیگری موکول کند .متأســفانه فع ً
ال نمی توانید واقعیت را از
توهم جدا کنید و همین تصمیم گیری را دشــوار می سازد .از خود
انعطاف پذیری نشان دهید و سعی نکنید کنترل اموری را که اتفاق
می افتند به دست بگیرید.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام محمد تقی (ع)  :صحت و تندرستی بهترین بخشش خداوند است
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سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان عنوان کرد

ارائه خدمات درمانی در حاجی آباد منوط به در اختیار داشتن مکان مناسب

گــروه خبــر  //دکتر غالمعبــاس مومنی
سرپرســت مدیریت درمان تامین اجتماعی
اســتان هرمزگان در ســفری یکروزه به
حاجیآباد از مکانهای در نظر گرفتهشــده
بــرای احداث درمانگاه در این شهرســتان
بازدید کرد.

بــه گــزارش خبرنگار دریــا ،دکتر مومنی
سرپرســت مدیریت درمــان تامین اجتماعی
هرمــزگان در ســفر بــه حاجیآبــاد بــا

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
علیرضا حائری زاده
یزد
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۲۱۱۴۸۷۰۰۹
بوشهر مهران سلطانی نژاد

حجتاالســام ابراهیم شــریفی امام جمعه،
علیخرمنسبفرماندارومدیرانشهریشهرستان
حاجــی آباد دیدار و گفتگــو کرد.امام جمعه
شهرستان حاجی آباد در این دیدار ضمن بیان
مشــکالت درمانی مردم این شهرستان اظهار
کرد :باتوجه به دور بودن شهرستان حاجیآباد
تا اولین مرکز درمانی تامیــن اجتماعی ،این
مطالبه وجود دارد که درمانگاه تامین اجتماعی

گــروه خبر  //رئیس نمایندگــی وزارت امور خارجه در
بندرعباس گفت :در ارزیابی عملکرد سالیانه ،نمایندگی
وزارت امور خارجــه در بندرعباس میان  28نمایندگی
داخل کشور رتبه اول را کسب نموده است.

سعید شــعبان در گفتوگوی رســانهای اظهار داشت:
همواره تالش شــده بــا حفظ کرامت و شــان مراجعین
خدمات کنســولی در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود و
در بخشهای اقتصادی و فرهنگی نیز با تعامالت خوبی که
با دستگاههای اجرایی استان داشته و موفق به فراهم نمودن
بستر مناسبی جهت شناساندن ظرفیتهای استان شدهایم.
وی در تشــریح عملکرد یک سال ه نمایندگی وزارت امور
خارجــه در بندرعباس گفت :بخش کنســولی نمایندگی
وزارت امور خارجه در بندرعباس در ســال  ۱۴۰۰تعداد
هشت هزار و  ۲۰۰برگ سند که عمدت ًا مدارک تحصیلی،
تجاری ،بهداشتی و وکالتنامه بوده را تأیید کرده که نسبت
به ســال  ۱۳۹۹افزایشی حدودا چهار برابری داشته است.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در بندرعباس با بیان
اینکه دقت ،ســرعت و رضایت سه اصل حاکم در بخش
کنســولی این نمایندگی موجبات رضایتمندی مراجعین
اســتانی را فراهم نموده است و افزود :ارائه این خدمات نه
تنها مانع از سفر شهروندان هرمزگانی به استانهای همجوار
و یا تهران شــده بلکه از لحاظ اقتصادی نیز برای آنها به
صرفه بوده است.رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در

کسب رتبه اول نمایندگی وزارت امور خارجه  -بندرعباس در کشور
بندرعباس ادامه داد :به دلیل شیوع کرونا دفتر فرودگاهی
این نمایندگی از اسفند سال  ۱۳۹۸به صورت نیمه تعطیل
درآمده بود که در  ۶ماه دوم سال  ۱۴۰۰با شروع پروازهای
خارجــی به فرودگاه بندرعباس مجددا ً فعال شــده و هم
اینک گردشــگران و فعاالن اقتصادی میتوانند به سهولت
در فرودگاه بندرعباس نسبت به اخذ روادید اقدام نمایند.
* برگزاری وبینار با کشورهای هدف استان

شــعبان افزود:بدلیل محدودیت های ناشی از بیماری
کرونا و عدم امکان سفر هیأت های مختلف ،این نمایندگی
موفق گردید  9نشســت مجازی در ســطح اســتاندار،
معاونین اســتاندار ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشــاورزی بندرعباس و برخی مدیران دســتگاههای
اجرایی با سفرا و سرکنســوالن جمهوری اسالمی ایران
و یا رؤســای اتاق های بازرگانی در کشورهای روسیه،
ارمنســتان ،نیکاراگوئه ،پاکستان ،چین ،اوکراین ،سنگال،
افغانســتان ،ترکمنســتان و ویتنام با هدف توسعه روابط
اقتصادی و فرهنگی استان برگزار نماید .وی از امضای دو
تفاهم نامه در حوزه اقتصــادی بین اتاق های بازرگانی،
صنایــع ،معادن و کشــاورزی بندرعباس بــا اتاق های

با حضور هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور؛

پرونده انحرافات مالی تعدادی ازدستگاههای اجرایی هرمزگان رسیدگی شد
گروه خبر  //حضور هیات ســوم مستشــاری دیوان محاسبات کشور جهت
رسیدگی به پرونده انحرافات مالی تعدادی از دستگاههای اجرایی در هرمزگان
تشکیل جلسه داد.

هیأت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور در محل دیوان محاسبات هرمزگان
تشکیل جلسه داد .در جلسه مذکور تعدادی از خواندگان پروندههای تشکیل شده
از ســوی دیوان محاسبات استان هرمزگان در جلســه حضور یافته و به دفاع از
عملکرد خود پرداختند.هیأت مستشاری دیوان محاسبات متشکل از یک رئیس
و دو مستشار است که در جلسات هیأت ،نماینده دادستان نیز حضور دارد ،ضمن

اینکه اعضای هیأتهای مستشاری طبق ماده  ۱۶قانون دیوان محاسبات کشور با
معرفی رئیس دیوان محاسبات با تائید کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
شورای اسالمی تعیین میشوند .حضور هیأت مستشاری در استان جهت رسیدگی
به پرونده در محل برای اولین بار در کشــور انجام و از رویدادهای مهم تحولی در
دوره ریاســت مهرداد بذر پاش بر این نهاد نظارتی زیر مجموعه شورای اسالمی
است.به گزارش مهر ،الزم به ذکر است عملکرد شایسته و تحولی دیوان محاسبات
کشور در دوره مدیریت جدید آن ،در دیدار اخیر نمایندگان مجلس شورای اسالمی
با مقام معظم رهبری مورد تائید معظم له قرار گرفت.

در بانک مسکن برگزار میشود

چهل و دومین مرحله قرعهکشی جوایز حسابهای قرضالحسنه پسانداز

گروه خبر  //مدیر شــعب بانک مســکن استان
هرمزگان از برگزاری قرعهکشی جوایز حسابهای
قرضالحسنه پسانداز این بانک خبر داد.

دکتــر علــی کمالی در گفتگــوی اختصاصی با
خبرنــگار روزنامه دریا در ایــن زمینه گفت :بانک

مســکن به پاس قدردانی از دارندگان حسابهای
قرضالحسنه پسانداز در این بانک ،چهل و دومین
مرحله قرعهکشی جوایز حسابهای قرضالحسنه
پسانــداز را برگــزار میکند.کمالی اظهارداشــت:
بانک مسکن هر ساله با برگزاری قرعهکشی جوایز
حســابهای قرضالحســنه پسانداز به نیتهای
خیرخواهانه ســپردهگذاران این حسابها جوایزی
را اهدا مینمایــد .وی عنوانکرد :در چهل و دومین
مرحله این قرعهکشی  ۱۰کمک هزینه خرید واحد
مسکونی ،هر کدام به مبلغ یک میلیارد ریال و ۴۰۱
کمک هزینه خرید خودروی داخلی ،هر یک به مبلغ
 ۴۰۰میلیون ریال بخشــی از جوایز چهل و دومین
مرحله قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه پسانداز
بانک مسکن میباشــد .کمالی ادامهداد :همچنین
هزار و  401کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید
داخل ،هر یک به مبلغ دویست میلیون ریال و ۲هزار

و  ۴۰۱کمــک هزینه خرید صنایع دســتی هر کدام
به مبلغ  ۴۰میلیون ریــال و هزاران جایزه نقدی ،از
دیگر جوایز این مرحله از قرعهکشــی حسابهای
قرضالحســنه پسانداز بانک مســکن میباشــد.
مدیر شــعب بانک مسکن اســتان هرمزگان درباره
مهلت افتتاح یا تکمیل موجودی نیز اظهارداشــت:
به منظور شــرکت در قرعهکشی جوایز حسابهای
قرضالحســنه پسانداز بانک مســکن متقاضیان
میتوانند تا پایان تیرماه نسبت به افتتاح و یا تکمیل
موجودی خود اقدام نمایند .کمالی خاطرنشــانکرد:
هر صد هــزار ریال در هر روز یــک امتیاز دارد و
حفظ حداقل موجودی به مــدت  ۹۰روز متوالی و
مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی پانصد
هــزار ریال در روز قرعهکشــی از الزامات ورود به
چهل و دومین مرحله قرعهکشی جوایز حسابهای
قرضالحسنه پسانداز میباشد.

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس به نقل از یک مقام مسئول :

ارز گوشی آیفون به واردات خودرو اختصاص مییابد
گروه خبر  //یک عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت که از

است.

قول رئیس سازمان توسعه و تجارت شنیدهام که قرار است ارز واردات * تخصیص ارز گوشی آیفون به واردات خودرو
آیفون به واردات خودرو اختصاص یابد.

فرهاد طهماســبی با تاکید بر ضرورت واردات خودرو در بازه قیمت
برابر با خودروهای ایرانی گفت :مجلس یازدهم این موضوع را بهعنوان
یک خواســته مردمی و ضرورت بازار مصوب کرده و از دولت خواسته
که این کار را انجام دهد .بنابراین تصمیم مشــترک مجلس و دولت باید
در جهت تنظیم بازار و خواسته مردم نتیجه داشته باشد .منفعت عمومی
فلسفه واردات خودرو است.
* دولت روی ثبت سفارشها در بازه قیمت داخل ،نوع خودرو
و امکان خدمات دقت داشته باشد

این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس ضمن تأکید به نظارت بر
بازه قیمتی برابر با تولیدات داخلی گفت :دولت باید روی ثبت سفارشها
نظارت داشــته باشــد .همچنین نوع خودرویی که وارد میشود ،امکان
ارائه خدمات پس از فروش برندها و سایر امکانات بسیار حائز اهمیت

که خدمات آن برای بیمهشــدگان این سازمان
رایگان است هر چه سریعتر در این شهرستان
ایجاد شود.حجتاالسالم شریفی افزود :جمع
زیادی از ســاکنان شهرستان حاجیآباد تحت
پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند به همین
دلیل نیاز اســت این افراد از خدمات درمانی
رایگان در مرکز درمانی این ســازمان بهرهمند
شوند.
فرمانــدار حاجیآبــاد نیز در نشســت با
سرپرســت مدیریت درمــان تامین اجتماعی
آخرین اقدامــات صورت گرفته در خصوص
راهاندازی درمانگاه تامین اجتماعی را بررسی
کرد و گفت :ایجاد امکانات مورد نیاز بهداشتی
و درمانی در این شهرستان با توجه به موقعیت
جغرافیایی شهرستان حاجیآباد ،قرار گرفتن
در مسیر جاده ترانزیت ،دروازه ورودی استان
و همجواری با شهرســتانهای اســتانهای
فارس و کرمان و بــرای جلوگیری و کاهش

مراجعه بیماران به سایر شهرستانها ضروری
است و این امر مهم از مطالبات به حق مردمی
میباشد.
علی خرمنسب یادآورشد :احداث درمانگاه
تأمین اجتماعی یکی از اولویتهای مهم تامین
اجتماعی در شهرستان حاجیآباد باشد که اميد
است با تحقق این امر ،رضايتمندی حداكثری
مردم شهرســتان را فراهم نماید.خرم نســب
افزود :گســترش خدمات تامین اجتماعی در
شهرستان حاجیآباد ،امری کشوری است چرا
که عالوه بر مردم ساکن در شهرستان ،مسافران
زیادی که از این مسیر عبور میکنند میتوانند
از این خدمات این مرکز درمانی بهرهمند شوند.
سرپرســت مدیریت درمــان تامین اجتماعی
هرمزگان نیز در این دیدار با بیان اینکه مدیران
سازمان تامین اجتماعی به ویژه مدیرعامل این
سازمان همیشه پیگیر وضعیت خدماترسانی
به مردم هســتند گفت :توسعه درمانگاههای

تامیــن اجتماعی در دســتور کار اســت که
حاجیآباد یکی از مهمترین شهرســتانهایی
اســت که ایجــاد درمانــگاه در آن ضروری
است.
دکتر غالمعباس مومنی عنوانکرد :در هرمزگان
مجوز احداث پنج درمانگاه در شهرستانهای
استان اخذ شدهاست که شهرستان حاجیآباد
یکی از مهمترین شهرســتانها بــه دلیل قرار
گرفتن در مســیر ترانزیتی اســت که باید هر
چه سریعتر نســبت به احداث درمانگاه اقدام
شود .دکتر مومنی خاطرنشانکرد :اخیرا زمینی
برای احداث درمانگاه تامین اجتماعی در این
شهرستان در نظر گرفته شده است که احداث
آن زمانبر میباشــد اما برای خدماترسانی
بهتر اگر ساختمان مناسبی بصورت رایگان در
اختیار این سازمان قرار بگیرد مردم می توانند
خیلی ســریعتر از امکانــات درمانی بهرهمند
شوند.

وی اظهارداشــت :تامیــن اجتماعــی بــا
اســتانداردهای وزرات بهداشــت بــرای
بیمهشدگان خود خدمات درمانی رایگان ارائه
میکند که هــدف از ارائه این خدمات ،جلب
رضایتمندی مردم است که این هدف با همراهی
و همکاری مسئوالن شهرستان حاجیآباد قطعا
محقق خواهد شد.
وی در پایــان گفــت :در دولت ســیزدهم
بحث تحقق عدالت اجتماعی با جدیت دنبال
می شود که وجود مرکز درمانی تامین اجتماعی
بــا ارائه خدمات کلینکــی و پاراکلینیکی در
شهرســتان حاجیآباد ضروری و از مطالبات
بحق مردم است و ما را برای رسیدن به عدالت
اجتماعی نزدیک میکند.
قابلذکراست؛ سرپرســت مدیریت درمان
تامین اجتماعــی هرمزگان در این ســفر از
مکانهای مورد نظر گرفتهشده جهت راهاندازی
درمانگاه بازدید کرد.

به گزارش ایســنا ؛ نماینده مردم نیریز و اســتهبان در مجلس درباره
بازه قیمت تعیین شده برای واردات خودرو ابراز بیاطالعی کرد و گفت:
این موضوع را از علیرضا پیمان پاک ،رئیس ســازمان توسعه و تجارت
شنیدم که تأکید کردند که ارز ترجیحی ما به گوشی آیفون اختصاص پیدا
کــرده بود و واردکنندگان بدون توجه ارز ترجیحی موبایل را با ارز آزاد
میفروختند؛ بنابراین بهجاســت که ارز این بخش را به واردات خودرو
اختصاص بدهند.
طهماســبی با بیان اینکه ممکن اســت بعضی از کارشناسان مخالف
این کار باشــند ،عنوان کرد :اگر قرار باشــد ارز آیفون حذف نشود و
به برندهای دیگر برود ،این اقدام چندان صحیح نیســت .آنچه وزارت
صنعــت ،معدن و تجارت مطرح میکند همــان اختصاص ارز آیفون به
خودرو است .عقیده بنده هم این است که مردم واردات خودرو را ترجیح
میدهند.

بازرگانی داکار (ســنگال) و نینگبو (چین) و یک تفاهم تعامل و شتاب بیشتر دستگاههای اجرایی در سطح استان
نامه نیز در حوزه روابط شهری بین شهرداری بندر کنگ و تبدیل به بالفعل گردد.
جزیره گوره در سنگال خبر داد و گفت:این تفاهم نامه ها * شــناخت مدیران ارشــد اســتانی بــه تحوالت
موجب روان سازی در مبادالت تجاری ،ارائه تسهیالت کشورهای همسایه
در زمینه برگزاری نمایشگاه های تخصصی ،جشنواره ها رییــس نمایندگی وزارت امور خارجــه در بندرعباس
و هفته های فرهنگی ،کارگاه های آموزشی ،تبادل نظر در عنوان داشــت:در ســال گذشــته همــکاران بنده در
زمینه خدمات شهری و ...خواهد شد.
بخش های اقتصادی و رسانه ای نمایندگی وزارت امور
بندرعباس
در
المللی
* برگزاری یک رویداد مهم بین
خارجه با رصد روزانه اخبار کشــورهای همسایه30 ،
شــعبان با بیا اینکه با مســاعدت معاونت دیپلماسی شــماره بولتن اقتصادی به منظور آشنایی مدیران ارشد
اقتصادی وزارت امور خارجه ،اســتانداری هرمزگان و بــا تحوالت منطقه را تهیه نمودند .این بولتنها می تواند
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی بندرعباس کمک شایان توجهی به شــناخت مدیران ،اتخاذ تدابیر
نشســت نمایندگان کشــورهای عضو اکو در اسفند ماه مناسب و متناســب با تحوالت منطقه ای نماید .شعبان
 ۱۴۰۰در بندرعباس برگزار گردید اظهار داشت :ضمن برگزاری ســه رویداد مهم بین المللی در بخش فرهنگی
تشکر از همکاری تمامی دســتگاه ها باید عرض شود و به میزبانی دانشگاه هرمزگان در نیمه دوم سال جاری
تصمیمات مهمی در این نشست دو روزه اتخاذ گردید و را از برنامههای ســال جاری عنــوان کرد و گفت :ابتدا
ضروری است با تحوالت در منطقه ،دستگاه های ذینفع برگزاری مسابقات شطرنج دانشجویان کشورهای حوزه
استانی در این نشست بیش از پیش به اهمیت موضوعات خلیج فارس ،دوم همایش مجازی با کشــورهای عضو
توجه داشته باشند .وی افزود :استان هرمزگان ظرفیتها اتحادیه حاشی ه اقیانوس هند(آیورا) و همچنین برگزاری
و قابلیتهای بالقوه زیــادی دارد ،این ظرفیتها باید با مسابقات ورزشــی در یک رشت ه ساحلی و غیرساحلی

با کشــورهای عضو اکو بــه اداره کل ورزش و جوانان
استان پیشنهاد شده است و در انتظار اعالم نتیجه توسط
اداره کل ورزش و جوانان میباشــیم.وی گفت:رایزنی
جهت توسعه روابط شــهری و انعقاد تفاهم نامه خواهر
خواندگی با برخی کشورها (روسیه ،ترکیه ،سنگال ،چین
و قزاقستان) از دیگر اقدامات مهم فرهنگی این نمایندگی
در ســال  1401خواهد بود .به گزارش فارس  ،رئیس
نمایندگــی وزارت امور خارجه در خاتمه این گفتگو از
مساعدت های حوزه های مختلف وزارت امور خارجه و
تالش های بی وقفه کارکنان نمایندگی در بندرعباس که
او را در کســب این موفقیت یاری نمودند تقدیر و تشکر
نمود و اظهار داشــت این موفقیت حاصل کار منســجم
گروهی بوده است.

