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صدور کیفرخواست برای بزرگترین
باند خانوادگی سوداگران مرگ
به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگســتری هرمزگان اعالم کرد :روند تحقیقات قضایی و
رسیدگی به اتهامات اعضای بزرگترین باند خانوادگی قاچاق مواد مخدر در جنوب کشور منجر به
صدور کیفرخواست شده است.مجتبی قهرمانی در توضیح اهمیت این پرونده قضایی با اعالم اینکه

ادامه از تیتر یک //

وی در ادامه افزود :این باند قاچاق موادمخدر هزاران
میلیارد تومان تراکنش مالی و صدها حساب بانکی
داشته اند و تمامی مبادالت مالی حاصل از اقدامات
مجرمانه این افــراد در زمینه حمل و نگهداری مواد
مخدر از طریق کارتهای بانکی اعضای خانواده آنها
انجام میشد.رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با
بیان اینکه گردش مالی این باند مواد مخدر  ۱۰هزار
میلیارد ریال بوده است  ،گفت :به دستور مقام قضایی
با هدف ضربه به بنیه مالی و اقتصادی قاچاقچیان مواد
مخدر  ۴۹ ،واحد مسکونی و تجاری آنها پلمب گردید
و دویست و پنجاه نفر شتر از آنها نیز توقیف شده است.
قهرمانی خاطر نشان کرد :همچنین  ۱۵کیلوگرم طال از
این سوداگران مرگ ضبط شده و مبلغ  ۶و نیم میلیارد
تومان وجه نقد موجود در حســاب های بانکی این
افراد نیز توقیف شده است.وی اضافه کرد :باند مزبور
بزرگترین باند مواد مخدر جنوب کشــور در سالیان
اخیر بوده است که به صورت بین المللی فعالیت نموده
و بر اساس بررسیهای صورت گرفته توانسته بیش

از  ۲هزار تن مواد مخدر را به کشــور وارد نماید که
از این میزان بیش از  ۱۱هزار کیلوگرم از آن در قالب
 ۹عملیات جداگانه کشف و ضبط شده است.مجتبی
قهرمانی یادآور شد :اعضای این باند بین المللی ،مواد
مخدر را از یکی از کشــورهای همسایه خریداری
نموده و آنها را در قالب محموله متعدد از طریق دریا
به وسیله لنج و قایق های تندرو به سواحل هرمزگان
منتقل کرده و سپس در سراسر کشور توزیع می کردند.
این مقام قضایی تأکید کرد :البته گستره فعالیت های
باند مذکور تنها محدود به مرزهای ســرزمینی ایران
نبوده و نامبردگان مشتریانی را در کشورهای خارجی
نیز داشــته اند که تحقیقات در خصوص شناسایی و
دســتگیری آنها ادامه دارد.وی همچنین بیان داشت:
قرار نهایی در خصوص اعضای این باند بین المللی
مواد مخدر صادر شده و پس از صدور کیفر خواست
به همراه دالیل ،مستندات و ضمائم پرونده به دادگاه
انقالب اسالمی شهرستان بندرعباس ارسال شده است.
قهرمانی تصریح کرد :در قرار نهایی صادر شده توسط
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بندرعباس ،اتهام

متهمین اصلی پرونده؛ افســاد فی االرض از طریق
مشارکت در مدیریت و سازماندهی باند قاچاق کالن
و عمده مواد مخدر ،خرید و وارد نمودن مواد مخدر
به کشور و توزیع و فروش آن در استان های مختلف،
پشتیبانی مالی و سرمایهگذاری در باند قاچاق عمده
مواد مخدر از طریق تهیه وســایل نقلیه از قبیل لنج،
ق و خودرو و مدیریت پرداخت ها و واریز وجوه
قای 
بابت مواد مخدر و پرداخت حق الزحمه به اعضای باند
با استفاده از کارت ها و حساب های افراد مختلف و
اجیر کردن اشخاصی در جهت قاچاق مواد از مبادی
ورودی کشور تا تحویل به خریداران ،قید شده است.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان در پایان
با اشــاره به نقش مهم و تعیین کننده حافظان امنیت
کشور در شناسایی عوامل این باند مخوف و سازمان
یافتــه و همچنیــن تکمیــل روند تحقیقــات به
منظور مشــخص شــدن زوایای پنهان فعالیت های
مجرمانه این افراد ،از اقدام به موقع و مقتدرانه سربازان
گمنــام امام زمان (عج) در این خصوص تشــکر و
قدردانی کرد.

تشریح ماموریت های مهم ششمین جشنواره
صحیفه سجادیه دانشگاهیان سراسر کشور
نتایج اولیه آزمون ارشد
این هفته اعالم می شود

شرکت فوالد هرمزگان جنوب
شرکت فوالد هرمزگان در نظر دارد مقدار  1،000،000تن سرباره کوره قوس الکتریکی خود  ،به شرح جدول ذیل
را از طریق مزایده عمومی به بفروش برساند .
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( بجز ایام تعطیل رسمی  ،پنجشنبه و جمعه) از ساعت  8:00صبح الی  14:00با ارسال تصویر فیش واریزی و درخواست کتبی به شماره
فکس  076-33530055و یا ایمیل  askarfard.m@hosco.irجهت دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و یا در صورت تمایل به
مراجعه حضوری (در بازه زمانی ذکر شــده)  48ساعت قبل از مراجعه با شماره تلفن  076-44848645جهت انجام هماهنگی های
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نباید برای ساختن کشور منتظر
بیگانه بود

پرونده اعضای این باند بیش از یکهزار و دویست و پنجاه صفحه است ،اظهار داشت :این باند سازمان
یافته که در نتیجه عملیات ضربتی و رصد اطالعاتی ســربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و
منهدم شده است به صورت مسلحانه و خانوادگی به سرکردگی چهار برادر اداره میشد و عالوه بر
تعدادی از کشورهای همسایه ،در استانهای سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،فارس و تهران فعالیت
می کرد.
ادامه در همین صفحه

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

صدور کیفرخواست برای بزرگترین باند خانوادگی سوداگران مرگ

نیروی انتظامی برای مبارزه
با مواد مخدر
نیازمند حمایت است
امام جمعه موقت بندرعباس :

عوامل قاچاق  ۲هزار تن مواد مخدر در دادگاه انقالب بندرعباس محاکمه خواهند شد

گروه خبر  //رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست برای اعضای بزرگترین باند
خانوادگی سوداگران مرگ در جنوب کشور با قاچاق بیش از  ۲هزار تن مواد مخدر خبر داد.
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1401/04/14

همچنین آگهی فوق در سایت اینترنتی فوالد هرمزگان به آدرس  www.hosco.irقسمت مناقصه و مزایدات قابل مشاهده می باشد.
هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد .
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سرمقاله

آقای استاندار! قحط الرجال بومی
برای مدیرکلی فنی وحرفه ای نیست

در ســال های اخیر بارها رســانه ها از وضعیت نامناســب آموزش های
فنی وحرفه ای در استان گالیه وانتقاد کردند و صنایع استان نیز عدم تربیت نیروی
ماهر مورد نیاز صنایع را به عنوان مهمترین علت عدم بکارگیری بومیان در این
صنایع اعالم کردند و نتیجه اش اختصاص رتبه نخست بیکاری به هرمزگان بود
که این استان پایتخت تجارت و اقتصادی کشور است وحتی یک بیکار نباید در
هیچ خانواده ای وجود داشته باشــد  .حتی کارگاه های ارتقای مهارت و برق
صنعتی و ساختمان که در شهرک صنعتی شماره یک بندرعباس فعال شدند ،هم
نیروهای مورد نیاز صنایع را تربیت نکردند و برای واگذاری این کارگاه ها اقدام
شد .از طرفی دیگر در این سال ها علی رغم اینکه انتظار می رفت تعداد مراکز
دولتی آموزش فنی وحرفه ای در استان افزایش یابد که اینگونه نشدو حتی مراکز
مربوط به بانوان در بندرعباس و میناب به بخش خصوصی واگذار شده است که
این موضوع باعث شد آموزش های رایگان در این مراکز دولتی تعطیل شودو در
سایر شهرستان ها هم مراکز دولتی مختص بانوان وجود ندارد .متاسفانه هزینه
آموزش ها در آموزشگاه های خصوصی فنی وحرفه ای نیز بسیار باالست که
بسیاری از خانواده های بومی استان توان پرداخت آن را ندارند .استان هرمزگان
در شــاخص های فقر وفالکت ،بیکاری و گرانی در جایگاه نخست کشوری
قرار دارد که نشان می دهد اوال بایستی برای رفع بیکاری ،آموزش های فنی و
حرفه ای در استان توسعه یابد واین آموزش ها نیز رایگان باشد تا هیچ هرمزگانی
بدلیل گرانی دوره های فنی وحرفه ای و مهارتی از آموزش محروم نباشد .دوم،
اینکه بیشتر دوره های آموزشی به بخش خصوصی و آموزشگاه ها واگذار شود،
سياست صحیحی بخصوص در استان هرمزگان که خانواده ها با فقر و فالکت
و محرومیت دست و پنجه نرم می کنند،نیست و بایستی بیشتر دوره ها در مراکز
دولتی و بصورت رایگان برگزار شــود و در مراکز دولتی واگذار شــده و حتی
ســاختمان ســابق اداره کل آموزش فنی وحرفه ای ،دوره های مهارتی دولتی
بایستی برگزار شــود واز بخش خصوصی بازپس گیری شود واین مراکز حق
بومیان است که در آنها آموزش رایگان مهارتی ببینند .مطلب دیگر اینکه بایستی
سیاستی در استان اجرایی شود تا آموزش برای افراد فاقد تمکن مالی حتی در
آموزشگاه های آزاد رایگان شود و هزینه های آن توسط دولت ،صنایع و ....به
آموزشگاه ها پرداخت شود .متاسفانه در ادوار مختلف استان هرمزگان مدیرکل
بومی را در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای نداشــته اســت و برخی بصورت
جهشی و سفارشــی وسیاسی بر مسند این اداره کل نشسته اند ونتیجه اش هم
شکست آموزش های مهارتی در استان بوده است که منجر به رتبه اول بیکاری
هرمزگان در سال های اخیر شده است واگر مانند سایر استان های کشور تعداد
مراکز آموزش فنی وحرفه ای دولتی فعال در شــهرهای مختلف استان به تعداد
مورد نیاز داشتیم واز واگذاری مراکز دولتی جلوگیری می شد و برای توسعه مراکز
فنی وحرفه ای و آشنایی و ترغیب خانواده ها و جوانان به مهارت آموزی تالش
می شد ،آنگاه رتبه نخست را در بیکاری در این استان صنعتی نداشتیم و جوانان
مجبور به قاچاق و سوخت بری نبودند که هر هفته تعدادی از خانواده عزادار شوند
وبرخی در آتش بسوزند و هیچکس هم خود را در این حوزه پاسخگونمی داند.
از استاندار دولت انقالبی و مردمی آیت ا ...رئیسی انتظار می رود حداقل در این
دوره و دولت ،مدیری بومی متعهد و متخصص از بدنه فنی وحرفه ای را هرچه
زودتر جایگزین سرپرست غیربومی این اداره کل کنند تا مشکالت وچالش های
این حوزه برطرف شود .بسیاری از کارکنان آموزش فنی وحرفه ای در استان نیز
از این انتصاب های اخیر و گذشته رضایت نداشته و در روز معارفه سرپرست
جدید اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در اسفندماه سال گذشته،نیز این
نارضایتی شــان را عنوان کردند ودر این روز استاندار و نمایندگان مجلس هم
گویا در این مراســم تودیع ومعارفه حضور نداشتندکه جای تامل دارد ونشان
از نارضایتی شــان از این انتصاب است .متاسفانه گویا سازمان آموزش فنی و
حرفه ای کشــور تصور می کند در هرمزگان قحط الرجال است که از نیروهای
متخصص و متعهد وبومی اســتان که ســال ها در این اداره کل فعالیت داشته و
تجربه دارند ،اســتفاده نمی کنند و در ادوار مختلف مدیرانی ضعیف غیربومی را
سکاندار اداره کل آموزش فنی وحرفه ای کرده اند که نتایجش هم مشخص است
و واگذاری مراکز خواهران فنی و حرفه ای و عدم افزایش مراکز دولتی از جمله
دستاوردهای این مدیران بوده است که باعث شده است هرمزگانی ها چندان از
آموزش های فنی و حرفه ای بهره نبرند و بیکار بمانند و مردم می گویند حتی
دوره هایی که در محالت و ...برگزار می شــود ،بدلیل اینکه تجهیزات الزم را
نداشته اند ،از کیفیت الزم برخوردار نبوده اند واین دوره ها بایستی در کارگاه های
مجهز دولتی وبصورت رایگان برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست،
دختران و پسران جوان و ...برگزار شود .بایستی مراکز آموزش فنی و حرفه ای
بانوان که واگذار شده اند و ساختمان سابق اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان
در خیابان رسالت جنوبی بندرعباس هرچه زودتر برای آموزش رایگان بانوان
به بخش دولتی برگردد و تعداد مراکز دولتی آقایان نیز افزایش یابد و تبلیغات و
اطالع رسانی الزم جهت آموزش جوانان استان صورت گیرد .نباید سیاست های
دولت های گذشته در حوزه آموزش های فنی وحرفه ای در استان تکرار شود
تا گام های اساســی با افزایش مهارت آموزی توسط اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای اســتان جهت کاهش بیکاری که نماینده محترم ولی فقیه در استان و
نمایندگان مجلس و حتی اســتاندار هرمزگان بر آن تاکید دارند ،برداشته شود.
همچنین از نمایندگان مجلس و امام جمعه محترم بندرعباس نیز انتظار می رود به
صراحت اعالم کنند مدیرکل بومی و متخصص و متعهد با سابقه درخشان که در
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هم سابقه فعالیت داشته باشد و وجود هم دارد،
سکاندار این اداره کل شودتا انقالبی را در حوزه آموزش های فنی وحرفه ای ایجاد
کند واز رانت ،تبعیض و بی عدالتی و ...جلوگیری نموده و هرمزگانی ها بتوانند
از آموزش های رایگان در مراکز دولتی فنی وحرفه ای بهره مند شــوند .بیشتر
دوره های آموزشی در آموزشگاه های آزاد نیاز به پرداخت هزینه های باالیی
دارند که با این وضعیت ،بنظرتان چند درصد از خانواده های استان توان پرداخت
این هزینه ها را دارند؟ البته هزینه های بسیاری از رشته های فنی و حرفه ای در
آموزشگاه های آزاد باالست که هرمزگانی ها توان پرداختش را ندارند وبایستی
این دوره ها در مراکز دولتی برگزار شود و تمهیدات الزم جهت مهارت آموزی
عالقمندان به آموزشهای مهارتی بصورت رایگان در استان اندیشیده شود .نباید
هیچ هرمزگانی که توان پرداخت این هزینه های سنگین آموزش های غیردولتی
را ندارند ،از مهارت آموزی محروم شــود و مسئوالن واقفند که آموزش های
فنی و حرفه ای در اشتغالزایی ورفع بیکاری جوانان استان و توانمندسازی زنان
بدسرپرســت و زنان سرپرست خانوار اثرگذار است و متولیان اشتغال استان و
آقای اســتاندار برای اینکه هرمزگان همچنان در صدر استان های بيکار کشور
نماند ،بایستی به حوزه آموزش های فنی وحرفه ای که مورد غفلت قرار گرفته
است ،توجه بیشتری نموده و مدیرکل بومی توانمند سکاندار اداره کل آموزش
فنی وحرفه ای استان باشــد تا خالءهای موجود برطرف شود .آقای استاندار
چرا از ابتدای انقالب تاکنون هیچگاه مدیری بومی ســکاندار مدیریت فنی و
حرفه ای استان نبوده اســت؟لطفا بررسی بفرمایید در اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان چه کسانی از نیروهای توانمند بومی توانایی مدیرکلی را دارند و
به سازمان فنی وحرفه ای کشور معرفی کنید واجازه ندهید در این دولت مدیری
غیربومی سکاندار فنی وحرفه ای استان شود .این اداره کل می تواند نقش مناسبی
در کاهش بیکاری های استان داشته باشد که تاکنون به آن توجه الزم نشده است.
علی زارعی

وزیر دفاع :

ناوگان دریایی نیروهای مسلح متناسب با تهدیدات بروزرسانی میشود

گروه خبر  //وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :وزارت
دفاع متناســب با نیاز نیروهای مسلح و تهدیدات منطقهای،
ناوگان دریایی نیروهای مسلح را به روز و مجهز خواهد کرد.

امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در
جریان ســفر به استان هرمزگان و بازدیدهای استانی برنامهریزی
شــده که از چهارشنبه ۲۵خرداد آغاز شــد از پروژههای دریایی
وزارت دفــاع در بندر عباس بازدید کرد .وی در بازدید از مراحل

ساخت ناوشکن ،شناورهای سطحی و زیر سطحی گفت :توسعه
قــدرت در همه ابعاد دفاعی اعم از زمینی ،هوایی و بویژه دریایی
از اولویتهای برنامههای دفاعی کشــور است.وزیر دفاع با بیان
اینکه موقعیت ژئوپولتیک ایران به ویژه در آبهای خلیج فارس
از اهمیت راهبردی برای ما برخوردار است ،تصریح کرد :وزارت
دفاع متناسب با نیاز نیروهای مسلح و تهدیدات منطقهای در همه
آبهای سرزمینی ناوگان دریایی نیروهای مسلح را به روز و مجهز

خواهد کرد.آشتیانی افزود :پیام ما به منطقه و جهان ،پیام صلح و
آرامش بوده و از طرفــی معتقدیم صلح و ثبات منطقه با حضور
و مشارکت همه کشورهای منطقه قابل حصول است و جمهوری
اســامی ایران حضور بیگانگان و نیروهای فرامنطقهای را علت
ناامنی در این منطقه میداند.به گــزارش فارس  ،وی تاکید کرد:
جمهوری اسالمی ایران در دفاع از منافع ملت ایران و دفع تهدیدات
تردید به خود را نداده و نخواهد داد.

استاندار هرمزگان تاکید کرد

ضرورت انجام مطالعات تحقیقاتی معدنی و گلخانه ای دراستان

گروه خبر  //استاندار هرمزگان گفت :تخصیص
بودجه جهت مطالعات گلخانــهای و معدنی
بعنوان مهمترین دغدغه اصلی دولت در اولویت
قرار گرفت.

مهدی دوستی در جلسه شورای اداری استان
بر توسعه زیرساخت ها ،تکمیل زنجیره ارزش
تولیدات معدنــی ،انجام مطالعــات تحقیقاتی
معدنی و گلخانــه ای تاکید و اقدامات مهمی را
مصوب کرد.وی با بیان اینکه زیر ساخت های
گاز،آب ،برق،جاده ،ورزشی ،آموزشی ،مخابرات
و اینترنــت در بخــش مرکزی و روســتاهای

حاجی آباد تا هفته دولت و دهه فجر به بهره برداری
می رســند ،تصریح کــرد :عمــده مصوبات
برق رسانی مربوط به زیرساخت های صنعتی و
کشاورزی و چاههای آب است.
دوستی با اشاره به اینکه تامین نهال انجیردیم
توســط دولت برای کشت  ۱۰۰هکتاری در ۵
روســتای حاجی آباد مصوب شد ،خاطرنشان
کرد :در چنــد روز آینده معدن آهن هماتیت با
ظرفیت تولیــد ۳۰۰هزار تن در مســیر توجه
به حوزه ی پر اشــتغال و پر تولیــد معادن در
حاجــی آباد بــه بهرهبرداری خواهد رســید.

وی با بیان اینکه بــزودی با کلنگ زنی فازدوم
معدن ســنگ آهن هماتیت بــا ظرفیت تولید
 ۱میلیون تن حاجی آباد به قطب هماتیت کشور
تبدیل خواهد شد ،خاطرنشان کرد :با اختصاص
 ۵۰۰هکتار زمین به بخش صنعت حاجی آباد
زمینه ایجاد زیرساخت های فرآوری محصوالت
معدنی و تکمیل زنجیره ارزش ،فراهم می شود تا
تولیدات معادن به صورت خام از استان خارج
نشود.استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه  ۲سالن
ورزشــی و  ۹زمین چمن مصنوعی تا دهه فجر
به بهره برداری خواهد رســید ،اضافه کرد :طی

 ۴ماه آینده درمانگاه تامین اجتماعی با همراهی
کمیته امداد امام خمینی(ره) با تمامی تجهیزات
در اختیار مردم حاجی آباد قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایســنا ؛ دوستی در پایان عنوان کرد:
تخصیص بودجه جهــت مطالعات گلخانهای و
معدنی بعنوان مهمترین دغدغه اصلی دولت در
اولویت قرار گرفت.

معاون استاندار هرمزگان :

نیروی انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر نیازمند حمایت است

گروه خبر  //معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی اســتانداری
هرمزگان گفت :مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند تحول
و بازنگری جدی در برنامه ها است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر احسان کامرانی در جلسه شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ،با اشاره به اهمیت مبارزه دقیق
با مواد مخدر ،عنوان کرد :مبارزه با پدیده شــوم مواد مخدر به دلیل
آثار ســویی که در جامعه دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی در همیــن خصوص ،افزود :تولید و قاچاق انواع مواد مخدر به
ویژه مواد مخدر صنعتی نگرانی های بســیاری را در بین کشورها
به وجود آورده که مبارزه با آن برای جلوگیری از گســترش آثار
مخرب آن اجتناب ناپذیر است.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
اســتانداری هرمزگان ،خاطرنشــان کرد :جمهوری اسالمی ایران
در امر مبارزه با مواد مخدر هزینه های بســیار داده تا از گسترش
این پدیده در جهان جلوگیری شــود و ایران در این زمینه نیازمند

حمایت جامعه بین الملل است.کامرانی ،تصریح کرد :مبارزه با تولید،
قاچــاق و توزیع انواع مواد مخدر نیازمند تحول و بازنگری جدی
است تا به اهداف مورد نظر برسیم.وی گفت :انجام مطالعات علمی
در زمینــه مقابله و مبارزه با مواد مخــدر با بهره گیری از ظرفیت
دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي در این رابطه ضروری است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ،اظهار داشت:
آگاهی بخشــی در خصوص آثار مخرب مصــرف مواد مخدر و
بخصوص مواد مخدر صنعتي در جامعه برای پیشگیری از گسترش
این پدیده شوم که باعث از دست رفتن سرمایه های انسانی می شود
ضروری است.کامرانی در همین خصوص ،خاطرنشان کرد :تشریح
آثار مخرب مصرف مواد مخدر بــرای خانواده ها با بهره گیری از
ظرفیت صداوسیما ،رسانه ها ،شبکه های اجتماعی و پتانسیل فضای
مجازی در دســتور کار قرار گیرد.وی افزود :ایجاد شرایط مناسب
برای اشــتغال جوانان و مهیا کردن محیط های سالم و شاداب برای

گذراندن اوقات فراغت با تفریحات ســالم می تواند در جلوگیری
از گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر تاثیر گذار باشــد.معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ،تصریح کرد :ارائه
آمــوزش های الزم به دانش آموزان و دانشــجویان در مدارس و
دانشگاه ها در خصوص آثار ســوء مصرف مواد مخدر از اهمیت
بسزایی برخوردار است.کامرانی با تاکید بر تقویت توان نیروی انتظامی
در مبارزه با مواد مخدر ،تصریح کرد :نیروی انتظامی اعم از پلیس
مبارزه با مواد مخدر ،دریابانی و مرزبانی در امر مبارزه از نظر بودجه،
نیروی انســانی و تجهیزات نیازمند حمایت ویژه هستندو از همه
ظرفیت ها برای تقویت این نیرو بايستي بهره گرفته شود.وی با اشاره
به در پیش بودن هفته مبارزه با مواد مخدر ،افزود :در هفته مبارزه با
مواد مخدر دستاورد های كارامد استان در زمینه مبارزه با این پدیده
و همچنین اجرای برنامه های پیشگیری و آگاهی بخشی در دستور
کار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قرار گیرد.

خبری
ساخت و بازسازی  ۶۰۰قطعه تخصصی
در نیروگاه بندرعباس
گروه خبر //مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از طراحی ،ساخت
و بازسازی  ۶۰۰قطعه تخصصی تا پایان خرداد ماه امسال در این
مجموعه خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا ،حسین سلیمی اظهار
داشت :با توجه به شرایط تحریم و موانع موجود در تامین قطعات
خارجی ،اســتفاده از توانمندیهای ساخت داخل بهترین گزینه
برای تامین قطعات جهت تولید برق پایدار در این نیروگاه است که
حرکت در مسیر ساخت داخل موجب حمایت از تولیدکنندههای
داخلی ،کمک به اشتغال و صرفهجویی ارزی خواهد شد.سلیمی
گفت :این مجموعه تا پایان خرداد ماه امسال ،موفق به بومیسازی
بیش از  ۶۰۰قطعه مهم کوچک و بزرگ نیروگاهی شــده است
که این نیروگاه عالوه بر صرفهجویی ارزی ،گام بسیار مهمی در
عرصه افزایش دانش این بخش مهم صنعت برق کشور برداشته
اســت.وی بیان داشت :در این بازه زمانی قطعات یدکی ولوهای
آبشیرین کن ،نازل تفلونی و هدر آب پاش آبشیرین کن ،قطعات
فرم باند اســکرین ،توری ،قرقره ،زنجیر باند اسکرین ،هوزینگ
مکانیکال سیل ،کاســه نمد ،قطعات کمپرسور شامل :اینتر کولر
سوپاپ ولوها ،رینگ پیســتون ها ،گلندهای روغن ،دیافراگم،
شاتون ،شفت و پیستون کمپرسور فیلترهای هوا قطعات ،پوسته
یاتاقان بانداسکرین ،یاتاقان و پوسته یاتاقان  ،G.R.FANپروانه
پمپ بلودان آب شیرین کن ،کمربند و نازل جهت انشعاب جدید
مسیر آب دریا در کلرزنی ،ساپورت های داخلی تانک میکس
بد،اســتم اکچویتور کنترل والو آب شیرین کن ،پولی کمپرسور
هیدروژن ،شافت پمپ بلودان آب شیرین کن می باشد.مدیرعامل
نیروگاه بندرعباس در پایان افزود :نیروگاه بندرعباس با  ۶واحد
تولیدی و با مجموع ظرفیت یکهزار و  ۳۲۰مگاوات ســاعت
بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور است و ضمن تولید پایدار
انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه سراسری ،بخشی از قطعات
مورد نیاز خود را با تکیه بر دانش ،تجربه و تخصص کارکنان خود
طراحی و مورد ساخت و بازسازی قرار میدهد.
ایزوایکو مجموعه برتر دوازدهمین نمایشگاه
صنایع دریایی و دریانوردی کیش شد
گروه خبر  //این مجتمــع صنعتی بهعنوان مجموعه برتر
و فعــال در حوزه صنایع دریایی ،عالوه بر معرفی ظرفیت ها،
نشست های تخصصی را با حضور شرکت های دانش بنیان و
شرکتهای فعال حوزه صنایع دریایی و دریانوردی برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ امیر حســین قناتی معاون توسعه
صنایع حمل و نقل ایدرو ،محمدرضا حســینی مدیر توســعه
صنایع دریایی و هوایی ایدرو ،امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده
نیروی دریایی ارتش ،سردار حمید سرخیلی بازرس ویژه ستاد
کل نیروهای مســلح ،علی نیازی معاون امور دریایی سازمان
بنادر و دریانوردی و تعدادی از مدیران ارشــد صنایع دریایی
نیز از غرفه ایزوایکو بازدید کردند.طی اعالم ســتاد برگزاری،
ایزوایکو بهعنوان یکی از سه مجموعه برتر و فعال این نمایشگاه
انتخاب و تندیس این نمایشگاه توسط امیر دریادار شهرام ایرانی
به سلمان ضربی مدیرعامل ایزوایکو اعطا شد.

پشت پرده سیاست
دم خروس آمریکا با تحریم های خالف برجام

واشــنگتن :شبکه فروش محصوالت پتروشــیمی ایران را تحریم کردیم .صفری:
فروش از مســیرهای مختلف ادامه خواهد داشــت .در حالی که بیش از سه ماه
از توقف مذاکرات هســته ای در ویــن می گذرد و به گفتــه طرفین تبادل پیام
میــان تهران و واشــنگتن از طریــق اروپا در جریان اســت  ،روز پنج شــنبه
آمریکایــی ها در اقدامی که در ماه های اخیر کم ســابقه بــوده تحریم هایی را
علیــه ایران وضــع کردند که عمال خالف برجام بوده و بــا ادعاهای آن ها برای
بازگشت به برجام تناقض صد درصدی دارد  .تحریم های اخیر آمریکا برخالف
تحریم های گذشــته که بیشــتر موضوعات نظامی و حقوق بشــری را شامل
می شــد ،علیه فروش پتروشیمی ایران وضع شده که طبق برجام باید رفع شوند .
روز گذشته نیز برخی مقامات ارشد آمریکایی از وضع تحریم های جدید و اجرای
گزینه های متفاوت در صورت شکســت مذاکرات خبر دادند و در عین حال در
رفتاری ریاکارانه آمریکا را خواســتار احیای برجام معرفی کردند  .این رفتار که
یادآور مثل ایرانی دم خروس و قســم حضرت عباس است ،واکنش وزیر خارجه
کشورمان را در پی داشت  .حسین امیرعبداللهیان در توئیتی درباره مذاکرات احیای
برجــام و اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در اعمال تحریمهای جدید علیه ایران
نوشت :جمهوری اســامی ایران از مسیر مذاکره منتج به نتیجه فاصله نمیگیرد.
وی با بیان این که به قانون مجلس پایبندیم ،یادآور شد :مذاکره را ادامه میدهیم،
آمریکا را به واقع بینی و فاصله گرفتن از جنون تحریم جدید و آژانس را به رفتار
فنی و اجتناب از اقدام سیاسی فرا میخوانیم اما تردیدی به خود راه نمیدهیم که
تحریمها را بیاثر کنیم.همزمان مهدی صفری ،معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت
ن که پتروشــیمی ما
امور خارجه در واکنش به تحریمهای جدید آمریکا با بیان ای 
تحریم بوده ،گفت :فروش از مســیرهای مختلف ادامه داشته و خواهد داشت.جو
بایدن رئیس جمهور آمریکا بارها بر لزوم بازگشت به برجام تاکید کرده و مدعی
بــوده که این کار را در کوتاه ترین زمان صــورت خواهد داد .با این حال پس از
برگزاری هشت دور مذاکرات طوالنی در وین بین ایران و گروه  4+1و با حضور
غیر مستقیم آمریکا ،به رغم ابراز خوش بینی های اولیه درباره رسیدن به توافقی
در زمینه لغو تحریم های ضد ایرانی توسط آمریکا و بازگشت ایران به اجرای
تعهــدات برجامی خود ،اما اکنون جوی از تردید و حتی ناامیدی در این زمینه
وجود دارد.در واقع آمریکا تالش می کند تا در زمینه به نتیجه نرسیدن مذاکرات
وین به اصطالح تــوپ را در زمین ایران بینــدازد و تهران را مقصر وضعیت
نامعلوم کنونی جلوه دهد .در حالی که ایران بارها خواسته های خود را به طور
صریح و شــفاف بیان کرده و این دولت بایدن است که ظاهرا یا نمی خواهد یا
نمی تواند به این خواسته های منطقی پاسخ مثبت دهد.دولت بایدن عمال همان
رویکرد دولت ترامپ در زمینه تداوم کارزار فشار حداکثری را علیه ایران تداوم
بخشیده و ضمن مطرح کردن خواسته های فرا برجامی اساسا از اراده الزم برای
پاسخ مثبت به خواسته های منطقی و قانونی ایران برخوردار نیست .این مسئله
به ویژه با توجه به این که تقریب ًا همه قانون گذاران جمهوری خواه و بســیاری
از دموکراتهــا مخالفت خود را با هر گونه توافق با ایران بدون بررســی آن
در کنگره اعالم کردهاند ،تشــدید شده اســت.اکنون طرفهای غربی و حتی
اروپایی ها ،بدبینی فزایندهای درخصوص امکان دستیابی به توافق جدیدی برای
از سرگیری توافق  2015برجام ابراز میکنند .مذاکرات رفع تحریمها در وین از
چند ماه پیش دچار وقفه شد .دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات به جای
پیشــنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشــرفت گفتوگوها بارها تالش کرده
طرفهای مختلف از جمله ایران و روســیه را به کند کردن روند مذاکرات و ایجاد
مانع بر ســر راه آن متهم کند.ضمن این که دولت بایدن به رغم اذعان به شکست
سیاست فشار و تحریم علیه ایران اما همچنان تهران را در این زمینه تهدید می کند.

جیک سالیوان ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید می گوید«:گامهایی که ایرانیها
درباره غنیسازی و مکانیسمهای راستیآزمایی برداشتهاند مفید نیستند و ما با
افزایش فشار اقتصادی به آن ها پاسخ دادهایم ،تحریمهایی را علیه ایران اعمال
کردهایم و تحریمهای بیشــتری در راه است».این در حالی است که الرنس
نورمن،خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در توئیتی با اشاره به
تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه صادرات پتروشیمی ایران
ادعا کرد که دولت بایدن معتقد اســت تحریمهایی که امروز اعمال شدهاند با
برجام احیا شده مغایرت دارند و در صورت دستیابی به توافق ،رفع خواهند شد
و از اروپاییها خواسته شده این پیام را به ایرانیها انتقال دهند.نورمن افزود:
حدود  ۱۵۰مورد تحریم قبلی دولت بایدن ،همگی با توافق ســازگار دانسته
می شدند و گفته شده در صورت احیای برجام رفع نخواهند شد.اگر این مسئله
واقعیت داشته باشد باید گفت که دولت بایدن در سیاست خود در قبال ایران
و برجام دچار تعارض و سردرگمی آشکار بوده و همین مسئله دلیل به نتیجه
نرسیدن مذاکرات وین را به خوبی روشن می کند.
تازه های مطبوعات

ایران -دیپلماسی فردی رئیس جمهور با تأکید بر همسایه محوری عالوه
بر ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی در ارتقای روابط ایران با همسایگان
نقش ویژهای داشته است ...سیاست اصولی دولت برای بهره گیری از ظرفیت
دیپلماسی به ویژه ارتقای روابط با کشورهای منطقه موجب شده در  40روز
 5رئیس دولت به تهران سفر کنند و رئیس جمهور نیز راهی عمان شود.
جمهوری اسالمی  -گرانی بیحساب و کتاب ،تورم بدون کنترل و افزایش
لحظهای قیمــت ارز ،حکایت از ضعف مدیریت اوضاع اقتصادی توســط
مدیرانی دارد که برای ســر و ســامان دادن سریع مشکالت مردم روی کار
آمدنــد ولی اکنون با مطالبات به حق مردمی که از حداقل شــرایط زندگی
محروم شدهاند ،مواجه هستند.
جوان -این روزنامه با تیتر «دندان انحصار دندان پزشــکی کشیده شد»،
نوشــت ۵۰ :تا  ۶۰درصد هزینههای دندان پزشکی به هزینه دستمزد دندان
پزشکان باز میگردد .بر این اساس اگر تعداد دندان پزشکان باال باشد ،این
دستمزد خرد میشــود و کاهش قیمت خدمات دندان پزشکی و در نهایت
دسترسی بیشتر مردم به خدمات عادالنه دندان پزشکی در کشور را به دنبال
خواهد داشــت .بر این اساس ،شورای عالی انقالب فرهنگی با اکثریت آرا
افزایش ظرفیت پذیرش دانشــجوی دندان پزشکی از امسال تا سال ۱۴۰۴
را تصویب کرد.
شرق -نعمت احمدی ،استاد و عضو هیئت علمی واحد مرکز دانشگاه آزاد
اســامی ،از این دانشگاه اخراج شده است.او گفت که با امضای سرپرست
معاونت امور آموزشی این دانشگاه ،از دانشگاه اخراج شده است.این عضو
هیئت علمی دانشگاه درباره این خبر گفت که ابتدا حقوقم را قطع و پس از
آن اعالم کردند که دانشگاه نمیتواند با من ادامه همکاری کند.
آرمان ملی -هر چه که از ماههای پایانی سال به این سو آمدیم نوع تعامل
مجلس با دولت تغییر کرد و دیگر حمایتهای ِصرف جای خود را به وظیفه
اصلی مجلس یعنی نظارت داد .نگاهی به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه،
افزایش لجام گسیخته قیمتها در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه،
ارز ،ســکه ،خودرو و نمونه ملموستر آن مایحتاج عمومی زندگی مردم و
اقدام نکردن برای جلوگیری از افزایش سرســامآور قیمتها باعث شد تا
صدای بهارستان نشینان که حامیان دولت بودند نیز بلند شود.

انعکاس

اعتمادآنالین خبر داد :روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از مقامات فعلی و
سابق آمریکا فاش کرد که اسرائیل به طور مخفیانه با آمریکا درباره بسیاری از حمالت
هوایی که به سوریه انجام میدهد ،هماهنگ است.
همشــهری آنالین نوشت :عزت ا ...ضرغامی ،وزیر میراثفرهنگی گفت:گردشگران
جوانی که برای جام جهانی میآیند با گردشگران دیگر فرق دارند ،تجربه جدیدی است
اما این که میگویند ما از حداقل های فرهنگی خود عبور می کنیم کذب محض است.
دیدم در فضای مجازی گفته اند با روس ها توافق شــده که گردشگران روس حجاب
نداشته باشند یا مشروب سرو شود که صحت ندارد.
خبرآنالین مدعی شــد :محسن دهنوی ،نماینده تهران در توئیتی تند نوشت :عملکرد
امســال خودروســازان ،وعده آقای فاطمیامین درباره افزایش تولید و کاهش قیمت
خودروی داخلی را به موزهها فرستاد .با نمایش طنز تلخ سامانه قرعهکشیخودرو و
انتصاب تعجبآور مدیر عامل جدید سایپا ،امیدها برای بهبود بازار ،رو ب ه کاهش است.
آقای وزیر! سرمایه اجتماعی دولت را بر باد ندهید.
فرارو نوشت  :علیرضا نادعلی ،سخنگوی شورای شهر تهران درباره شایعه رفتن شهردار
تهران به دولت واکنش نشــان داد و در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت « :شهردار
تهران و همکاران زحمتکش وی بیوقفه مشغول خدمت به مردم عزیز تهران هستند .حرف
و سخن اخیر درباره رفتن ایشان به دولت شایعهای بیش نیست ،شورای اسالمی شهر تهران
همواره مطالبه خدمت بهتر به شهروندان را داشته است و از خادمان شهر حمایت میکند» .
باقری  :حاضر نیستیم از خطوط قرمز نظام عبور کنیم

اما علی باقری مذاکره کننده ارشــد کشــورمان نیز بعد از چند هفته سکوت خبری ،روز
پنج شنبه ترجیح داد در کنگره ساالنه یک حزب سیاسی طرفدار دولت موسوم به کانون
دانشگاهیان ایران اسالمی در دانشگاه تهران این سکوت را بشکند  .وی طی سخنانی در
خصوص مذاکرات هسته ای اظهارکرد :اهتمام جدی برای پرهیز از هزینهکردن از گنجینه
سیاست خارجی برای موفق نشان دادن دیپلماسی از جمله ویژگیهای راهبردی دستگاه
سیاســت خارجی در دولت سیزدهم اســت .به عبارت دیگر برای اینکه خود را مردان
موفق در میدان دیپلماســی نشان دهیم ،حاضر نیستیم تا در قبال اصول و مبانی سیاست
خارجی از خطوط قرمز نظام عبور کنیم ،بلکه هنر دیپلماسی آن است که مردان خود را
فدا کنند تا اهداف سیاست خارجی محقق شود.این دیپلمات ارشد کشورمان یادآور شد:
«خسارت شعورزدایی در سیاست خارجی به اندازه شعارزدایی از سیاست خارجی است .ما
در وزارت امور خارجه به اصل کنشگری فعال در عرصه سیاست خارجی ب ه شدت باورمند
و پایبندیم و لذا هرگونه رویکرد تعاملی را با پاداش متقابل ترویج میکنیم و هرگونه رویکرد
تقابلی را با هزینهمند سازی منزوی میسازیم».وی تاکید کرد  :این واقعیت که دولت همه
تخممرغهای سیاست خارجی را در سبد مذاکرات نگذاشته است ،هیچ خدشهای به اراده
جدی ،اهتمام مستمر و تالش جدی دستگاه دیپلماسی برای به نتیجه رساندن مذاکرات وارد
نکرده و نمیکند .دشمنان ملت ایران بدانند ایرانی که توانست کارزار فشار حداکثری آمریکا
را به شکست بکشاند و سردمداران کاخ سفید را وادار به اعتراف به این شکست مفتضحانه
بکند ،اجازه نخواهد داد تا صهیونیستها با بازی شانتاژ حداکثری ایرا ن هراسی را ترویج
کنند و ایران ستیزی خود را مشروعیت بخشند.باقری در پایان تصریح کرد :ما سربازان میدان
دیپلماسی به تبعیت از رئیس جمهور محترم ،هیچ حریمی برای خود قائل نیستیم و لذا گوش
شنوای ما پذیرای همه انتقادهای سازنده و سینه فراخ ما میزبان همه انتقادهای گزنده است،
اما هیچ گاه کوچک ترین خدشه به حریم ارزشهای انقالبی و کمترین صدمه به منافع ملی
را در هیچ شرایطی برنمیتابیم.اظهارات جدید علی باقری بازتاب وسیعی در فضای مجازی
داخلی داشت و کاربران برداشت های متفاوتی از آن داشتند تا جایی که برخی این سخنان
را نشان از استعفای وی و تغییر تیم مذاکراتی یا شکست مذاکرات دانستند  .با وجود این
گمانه زنی ها ،هیچ خبر رسمی و موثقی از این موضوع منتشر نشده است .

مهران ســلطانی نژاد سرویس اســتان ها //
استاندار بوشهر گفت :پروژه نهضت ملی جهش
تولید مسکن در این استان نیازمند پیگیری و
سرعت بخشی بیشتر در عملیات اجرایی است.

به گزارش خبرنگار دریا  ،احمد محمدی زاده در
بازدید از روند پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت
ملی جهش تولید مســکن در شهر جدید عالیشهر
با اشــاره به اهمیت پروژهها افزود :باید مســائل
مربوط به پروژههای نهضت ملی مســکن در شهر
جدید عالیشهر با ســرعت بیشتری دنبال شود.وی
ادامه داد :بدون تردید با تســریع در روند اجرایی یا
مراحــل اداری پروژههای نهضت ملی جهش تولید
مسکن شاهد تحمیل هزینههای نامتعارف ناشی از
طوالنی شدن پروژه ها به مردم نخواهیم بود.استاندار
بوشهر از پیگیری و جدیت مجموعه شرکت عمران
شهر جدید عالیشهر و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در
این شهر و دیگر دستگاه های مربوطه در این استان
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جنوب کشور

استاندار بوشهر خواستارشد

یکشنبه  29خرداد 1401

تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن
در مــورد مباحث مربوط به پروژههای نهضت ملی
جهش تولید مسکن قدردانی و بر ساماندهی اقدامات
الزم برای تســریع در اجرای پروژه های این حوزه
تاکید کرد.محمدی زاده با بیان اینکه بازدید مستمر
از پروژه های نهضت ملی جهش تولید مســکن در
ت عمران
دســتور کار قرار گرفته است ،گفت :شرک 
عالیشهر و بنیاد مسکن باید برای به سرانجام رساندن
این پروژه ها اهتمام ویژه داشــته و هرچه سریعتر
وضعیت پروژههای باقیمانده را مشخص کنند.وی
ادامه داد :در برخی از پروژه ها کندی در پیشــرفت
عملیات اجرایی دیده می شود که این عقبماندگیها
بایــد با پیش بینی تدابیر الزم هر چه زودتر جبران

شود.استاندار بوشــهر تاکید کرد :با توجه به کمبود
منابــع آب در این اســتان در طراحــی و اجرا به
گونه ای اقدام شــود تا از آب های بالاستفاده برای
تو
تامین بخشی از آب مصارف فضای سبز ،شس 
شو و دیگر بخش ها مورد توجه قرار گیرد.مدیرعامل
شرکت عمران عالیشهر گفت :سهم شهرهای جدید
عالیشهر و نایبند استان بوشهر از نهضت ملی مسکن
بــه ترتیب  ۶هــزار و  ۲هزار و  ۸۴واحد اســت.
جهانبخش تل اشــکی ادامه داد :در گام نخســت
عملیات اجرایی سه هزار و  ۶۶۴واحد در عالیشهر
آغاز شده است.وی افزود :از این شمار  ۶۸۱واحد
به صورت کارگزاری بنیاد مسکن و  ۲هزار و ۶۳۵
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انعقاد تفاهم نامه با رهاورد سازندگی آزادگان ( رسا)
 ۶۸واحد توسط شــرکت عمران عالیشهر و مابقی
نیز به صورت واگذاری به شــرط ساخت احداث
خواهد شد.تلاشکی اظهار کرد :نهضت ملی جهش
تولید مسکن در عالیشهر تاکنون حدود  ۱۶هزار نفر

امامجمعه یزد:

معاون وزیر کشور:

مسئوالن برای انتقال آب
به استان تالش کنند

محدودیتی در تامین اعتبار پسماند وجود ندارد
مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها //معاون عمرانی
وزیر کشــور گفت :با تمهیدات اندیشــیده شده هیچ
محدودیتی در زمینــه تامین اعتبار مربوط به طرحهای
پسماند وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار دریا ،مهدی جمالی نژاد در نشســت
بررسی مسائل و مشکالت عمرانی حوزه شهری و روستایی
شهرهای بوشهر،گناوه و دیلم از توابع استان بوشهر افزود :بر
این اساس شــهرداران می توانند در زمینه پسماند دو تا سه
طرح ارائه و با اســتفاده از این فرصت مشــکل دفع پسماند
را در شهرها و روســتاهای خود برطرف کنند.وی ادامه داد:
همچنین با توجه به انعقاد تفاهم نامه بین ســازمان شهرداری
و صنــدوق نوآوری انتظار می رود شــهرداران و دهیاران از
این فرصت برای اجــرای طرحهای نوآورانه از جمله نصب
دوربینهای ترافیکی استفاده کنند.جمالی نژاد اظهار کرد :مقدمه
توســعه پایدار در کشور توزیع عادالنه خدمات در شهر ها و
روستاها اســت و در این شرایط است که عدالت محوری از
سیاستهای دولت سیزدهم ،محقق می شود.وی در خصوص
تامین ماشین آالت مورد نیاز شهرداری ها گفت :در خصوص
تامین ماشین آالت با توجه به شرکتهای تولید کننده در سطح
کشور با مشکالتی روبرو هستیم و تالش می شود این مشکل
در استانی مانند بوشهر از طریق سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی برطرف شود.
معاون عمرانی وزیر کشــور یادآور شــد :امروز شهرداران
و مدیران شــهری باید با نگاه نو و روشهای خالقانه شهر
را مدیریت کرده و با تقویت اعتماد سازی بین مردم ،سرمایه
اجتماعی برای خود ایجاد کنند.جمالی نژاد اظهار کرد :شهرها

نام نویسی کردند که از این مجموع حدود هفت هزار
نفر حائز شرایط اولیه شدند و بیش از سه هزار نفر
نیز به تایید نهایی رسیدند.استاندار بوشهر در ادامه از
محله گلبهار واقع در فاز سه و سایت صنعتی فاز ۶
شهر جدید عالیشهر بازدید کرد .

زمانی رونق میگیرند که مردم را درگیر کرده و منافع شــهر
و منافع ذینفع هم راســتا شــوند و در ایــن صورت امنیت
ســرمایهگذاری ،رونق ،شادابی و ســرمایه اجتماعی ایجاد
میشود.وی با بیان اینکه وقتی شهرداری با مردم و مردم هم با
شهرداری شریک شوند ،اقدامات و فعالیت های حوزه شهری
بهتر و بیشتر خود را نشان میدهد ،افزود :از شهرداران انتظار
می رود اعتماد سازی در میان مردم را اولویت خود قرار داده
و با تمام توان برای تقویــت آن تالش کنند.معاون عمران و
توســعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با تاکید بر اینکه
شهرداران و مدیران شهری جلوی سرمایهگذاران فرش قرمز
پهن کنند ،اضافه کرد :اگر از ظرفیتها و پتانسیلهای شهری
و روستایی منطقه به خوبی بهرهبرداری شده و خالقانه معرفی
شوند ،جذب ســرمایه گذار نیز آسانتر انجام میشود.وی از
شهرداران خواست در اداره شهر نگاه نو و خالقانه داشته و از
آداب ،رسوم و ظرفیتهای موجود منطقه برای توسعه شهری
اســتفاده کنند و به جای کپی برداری از ایده سایر شهرها و
مناطق کشور برای ساختن شهری زیبا از ظرفیت های خود
بهره بگیرند.
جمالــی نژاد تاکید کرد :روی آوری به روشهای خالقانه
در حوزه های مختلف بویژه مبلمان شــهری ،فضای ســبز،
گردشگری و اداره شــهر با کمترین ابزار و امکانات میتواند
بهترین بهرهبرداری را برای توسعه شــهرها انجام داد.وی با
بیان اینکه کار شهرداری فقط انجام پروژههای عمرانی نیست،
یادآور شد :شهردار باید با اقشار مختلف مردم از نویسندگان و
هنرمندان گرفته تا پیشهوران آشنا باشد و حس تعلق خاطرشان
به شهر را سنجیده و سرمایه اجتماعی ایجاد کند ضمن اینکه

پشت میز نشستن و دستور دادن سرمایه اجتماعی ،رفاقت و
صمیمیت ایجاد نمیکند.معاون عمران و توســعه امور شهری
و روستایی وزیر کشــور گفت :با انجام همین کارها میتوان
عالوه بر ایجاد سرمایه اجتماعی ،حس تعلق خاطر شهروندان
و روستاییان را برای مشارکت در فعالیت های توسعه شهرها
افزایش داد و امنیت سرمایهای ایجاد و سرمایه گذاران بیشتری
جذب کرد.وی یادآور شد :سرمایه گذاری نباید حتما بزرگ
باشد بلکه در بسیاری از مواقع با سرمایهگذاریهای کوچک
شهروندان میتوان تحول و توسعهای بزرگ ایجاد کرد بنابراین
از مدیران شهری انتظار میرود خود را خیلی محدود به جذب
سرمایهگذاران بزرگ نکنند.
نماینــده مردم بوشــهر ،گناوه و دیلم در مجلس شــورای
اسالمی گفت :درد مردم در شهرها و روستاها این است که از
داشــته های خود واقف هستند اما در کنار همه این ثروتها
و دارایی ها از محرومیت رنج می برند این درحالی اســت که
محرومیت در کنار این همه نعمت معنا ندارد.عبدالکریم جمیری
افزود :درد مردم این است که چرا در کنار این داشته ها باید این
محرومیت ها نیز وجود داشته باشد .نماینده مردم بوشهر،گناوه
و دیلم در مجلس شورای اســامی تاکید کرد :مشکالت و
کمبودها مشخص است فقط باید عزم و اراده جدی برای رفع
این مشکالت به وجود بیاید.

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //نماینده ولیفقیه در
استان و امامجمعه یزد گفت :مســئوالن بیش از گذشته برای
تامین آب مورد نیاز مردم و انتقال آن به اســتان تالش کرده و
جدیتر باشند که اساسیترین مطالبه و موضوعی حیاتی است.

به گزارش خبرنگاردریا ،آیتاهلل محمدرضا ناصری در خطبههای
نمازجمعه این هفته شهر یزد افزود :مشکل اصلی استان آب است
و هرچنــد در این خصوص اقداماتی شــده ولی باید بهتر و جدی
پیگیری شود.وی به هفته جهاد کشاورزی اشاره کرد و با قدردانی
از تالشهای صورت گرفته ادامه داد :صرفهجویی در مصرف آب
و تــاش برای تامین نیازهای مردم در این بخش از اهمیت فراوان
برخوردار است .امامجمعه یزد اظهار کرد :یکی از بخشهای مهم در
خودکفایی کشور و تولید و اشتغال موضوع کشاورزی است و باید
برای رســیدن به اهداف متعالی در این حوزه اقدام مناسب صورت
گیرد.ناصری به توصیههای مقام معظم رهبری و دشمنیهای استکبار
علیه نظام اشــاره کرد و گفت :باید مردم و مسئوالن برای شکست
اهداف مخالفان انقالب بیش از قبل برای اجرایی شدن فرمایشات
معظمله بکوشــند.نماینده ولیفقیه در استان یزد به برخی گرانیها
در کشور که موجب فشــار بر اقشار آسیبپذیر شده اشاره کرد و
گفت :دولت و مردم با همکاری هم برای غلبه بر مشکالت تالش
جهادگونه داشته باشند.ناصری گفت :باید دولت با همکاری مردم
برای کنترل گرانیها بیشتر تالش و برنامهریزی داشته باشند ،هرچند
هماکنون رئیسجمهوری خود بدون واسطه در بین مردم برای حل
نیازهاحضور دارد.وی اظهار کرد :یکی از توطئههای دشمنان علیه
نظام به خصوص توسط صهیونیستها در کشور ،بحرانآفرینی است
که باید مردم و مسئوالن با همدلی برای شکست استکبار بکوشند.

کوسهماهیها در خطر انقراض هستند

سرویس استان ها – بوشــهر  //کوسهماهیها از
گونههای ارزشــمند دریایی هستند که با وجود
اینکه در خطر انقــراض قرار گرفته و صید آن نیز
ممنوع است ،هنوز هم برخی افراد اقدام به صید
قرار دارند.فرهاد قلینژاد با اشاره به ممنوعیت صید در تمام ماههای ســال ممنوع است و صیادانی که
آن میکنند.

کوسهماهیان خلیج فارس ،تصریح کرد :با توجه به
اینکه کوسهماهیان در خطر انقراض هستند نسبت
به صید این گونه هشــدارهای الزم توسط ادارهکل
حفاظت محیط زیست اســتان بوشهر صادر شده
است.وی با تقدیر همراهی و همکاری مردم استان
بوشــهر و صیادان فهیم و دلســوز در حفاظت از
اکوسیستم ومحیط زیست دریایی بیان کرد :جدیتر
از گذشــته باید برای فرهنگسازی و جلوگیری از
صید کوســهماهیان تــاش کنیم.مدیرکل حفاظت
محیط زیست استان بوشهر با اشاره به برخورد جدی
با متخلفان صید کوسهماهیان در استان خاطرنشان
کرد :در این زمینه تاکنون تعدادی از متخلفان صید
کوسه ماهیها دستگیر و پروندهها در محافل قضائی
قرار گرفته است.وی آموزش را از راهکارهای مهم
برای جلوگیری از صید کوســه ماهیها عنوان کرد
و ادامه داد :برای جلوگیری از صید کوســهماهیها
آموزشهایی با حضور قشر جامعه صیادان شهرستان
بوشهر برگزار شــده و در دیگر نقاط استان نیز این
برنامهها اجرا میشود.

کوسهماهیها از گونههای شکارچی ،گوشتخوار
و الشهخوار هستند که از  ۴۶گونه مختلف آنکه در
آبهای کشور زیست میکنند  ۱۳گونه در معرض
خطر انقراض و چهار گونه نیز در طبقه به شدت در
معرض خطر انقراض قرار دارند.کوسهماهیها از رده
ماهیان غضروفی هستند که عمدت ًا بچهزا هستند و
از گروههای مختلف ماهیان ،نرمتنان ،سختپوستان،
سرپایان ،خارتنان ،پرندگان و حتی پستانداران تغذیه
میکنند.با توجه به اینکه کوســهماهیها دارای سن
بلوغ باالیی بوده و میزان زادآوری آنها بســیار کم
است ،پایین بودن نرخ زاد و ولد و تولید مثل در آنها
تأثیر جدی در رشد سالیانه جمعیتشان دارد.در این
شرایط سخت زادآوری ،صید کوسهماهیها میتواند
خطری جــدی برای جمعیت آنها باشــد و انتظار
میرود که جدیت بیشتری برای جلوگیری از صید
آنها مد نظر قرار گیرد.صید کوسهماهیها به خاطر
استفاده از گوشت ،روغن ،بالهها ،پوست ،دندانها و
دیگر اجزای آنها ،به یک بازار پرسود برای صیادان
تبدیل شده است و خطر انقراض این گونه را جدیتر
* صید کوسهماهیها ممنوع است
میکند.
مدیرکل شیالت استان بوشهر نیز پیش از این اعالم
* گونهای در خطر انقراض
کرده بود :صید کوســه ماهی در تمام ماههای سال
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار
ممنوع اســت و صیادانی که این آبزی را بهصورت
داشت :کوسهماهیان از گونههای ارزشمندی هستند
هدفمند یــا ضمنی صید کنند متخلف محســوب
که در خلیج فارس زیست میکنند و در خطر انقراض
میشــوند.علی بازدار اظهار کرد :صید کوسه ماهی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) بوشهر خبر داد

اختصاص چهار میلیارد کمک بالعوض
به طرحهای اشتغال در بوشهر
مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها  //مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)
اســتان بوشهر از پرداخت حدود چهار میلیارد تومان کمک بالعوض به طرحهای
اشتغال اجرا شده در طول سال  ۱۴٠٠خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد رضا میری ضمن اشــاره به فعالیتهای امداد
جهت ایجاد اشتغال مددجویان ،اظهار کرد :با رایزنیهای صورت گرفته در سال
گذشته حدود  ۴میلیارد تومان کمک بالعوض ویژه طرحهای مختلف اجرا شده
سنوات گذشته به منظور پایدارسازی هرچه بهتر طرحها پرداخت شد.
وی اضافه کرد :این میزان کمک به طرحها در سنوات گذشته بی سابقه بوده و بر
اساس کارسازیهای صورت گرفته و پیگیریهایی که امسال انجام داده ایم این
مبلغ در سال  ۱۴٠۱دوبرابر خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) اســتان بوشهر خاطر نشان کرد :با توجه به
شــرایط اقتصادی بهوجود آمده ،مددجویانی که بــا همت و تالش ،در مباحث
خوداشتغالی مشارکت میکنند ،از حمایتهای امداد بهرهمند شده تا به مرور زمان
زمینه خودکفایی و توانمندسازی آنها فراهم شود.

کوســهماهیها را بهصورت هدفمند یا ضمنی صید
کنند متخلف محسوب شده و ضمن توقیف صید و
شناور آنان با محرومیتهای طوالنی مدت مواجه و
به محاکم قضائی معرفی خواهند شد.وی از صیادان
درخواست کرد تا ضمن پرهیز از بهکارگیری ابزاری
که به صید هدفمند این آبزی منجر میشــود حتی
در صورت مواجهه با صید ضمنی نیز نسبت به رها
سازی آن اقدام کنند.علیرغم تاکید سازمانهای ناظر
بر امر صید در اســتان بوشهر اما بهدلیل قیمت زیاد
کوسهماهیها  ۳۰۰میلیون ریال و بیشتر است وی با
باله و گوشــت کوسه ،این آبزی در معرض انقراض
بیان اینکه صید کوسه در تمام ماههای سال ممنوع
قرار گرفته است.
است خاطرنشان کرد :صیادانی که کوسهماهیها را
* برخورد با متخلفین صید
به صــورت هدفمند یا ضمنی صید کنند متخلف به
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر
شــمار میروند و ضمن توقیف صید و شناور آنان
با اشــاره به ممنوعیت صید کوســهماهیها اظهار
با محرومیتهــای طوالنی مدت از طــرف اداره
داشــت :در صورت مشــاهد هرگونه صید کوسه
کل شــیالت رو به رو خواهند شــد.فرمانده یگان
ماهیها برخورد قانونی با متخلفین انجام میشود.
حفاظت محیط زیست استان بوشــهر ادامه داد :از
سیداحسان موسوی افزود :مأموران اجرایی ادارهکل
شهروندان دوستدار محیط زیست درخواست داریم
حفاظت محیط زیست استان بوشهر که از ضابطین
که در صورت مشــاهده هر گونه تخلفات زیست
خاص دادگســتری هستند ،گشتهای محسوس و
محیطی مراتب را به نزدیکترین اداره و یا پاسگاه
نامحسوس در اسکلهها ،بازارهای ماهی فروشان،
محیط بانی اطالع دهند.وی گفت :بر اساس مصوبه
سردخانهها و عمل آوری ها را در دستور کار دارند.
سال  ۱۳۹۳سازمان حفاظت محیط زیست کشور
بر اســاس مصوبه سال  ۱۳۹۳ســازمان حفاظت
که به نحوه برآورد مطالبه صید و شــکار گونههای
محیط زیســت کشــور که به نحوه برآورد مطالبه
حفاظت شــده موضوع ماده  ۳قانون صید و شکار
صید و شکار گونههای حفاظت شده موضوع ماده
میپردازد جریمه صید انواع کوســهماهیها ۳۰۰
 ۳قانون صید و شکار میپردازد جریمه صید انواع

میلیون ریال و بیشتر است.
حفظ نسل کوسهماهیان نیازمند حفاظت همهجانبه
از کوسهماهیان موجود در آبهای کشور است که
میتوان با ایجاد کارگروه حمایت از کوسهماهیان و
بررسی راهکارهای عملی و علمی اقداماتی را برای
به حداقل رساندن خطرات و آسیبهایی که نسل این
آبزیان ارزشمند انجام داد.
تولید محتواهای آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی
مردمی ،برخورد با مراکز عرضه و نگهداری گوشت
کوسهماهیها ،رســتورانهای عرضهکننده غذاهای
طبخ شده با کوسه ،نصب بنرهای ممنوعیت شکار
و خرید و فروش کوســهماهیان در بندرگاه ،اتخاذ
سیاستهای تشویقی برای صیادان پس از رهاسازی
کوسهها در صید ضمنی ،شناسایی زیستگاه کوسهها
و اقدامات حفاظتی با نصب تابلو و بویه ،از اقدامات
مهم در این زمینه خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی خبر داد

احداث بزرگترین بیمارستان جنوبشرق کشور در کرمان

حسن سیالوی سرویس اســتان ها  //رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی با اشاره به خدمت رســانی کرمان به شهرستانهای استان و استانهای
همجــوار اعالم کرد :نیمه دوم امســال عملیات احداث بیمارســتان  ۷۰۰تخت
بیمارســتانی(فاز اول  ۵۰۰تختخــواب و فاز دوم  ۲۰۰تختخــواب) که بزرگترین
بیمارستان جنوب شرق کشور خواهد بود ،آغاز میشود.

محمدرضا پورابراهیمی در آئین افتتاح مرکز جامع توانبخشی و بخش آنژیوگرافی
عروق محیطی مغزی گفت :ایران در عرصه سالمت جزو کشورهای موفق دنیاست.
وی با اشــاره به اثر کرونا بر اقتصاد کشــورها تصریح کرد :ایران در توان علمی

متخصصین سالمت در جهان جایگاه ویژهای دارد.وی بیان کرد :استان کرمان بیشترین
مبتال به ســرطان نســبت به جمعیت دارد .پورابراهیمی عنوان کرد :علیرغم همه
مشــکالت اقتصادی و تحریمها روند توسعه زیرساختها در حوزه سالمت متوقف
نشده و استمرار دارد.شهباز حســنپور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس
شورای اسالمی گفت :بیشترین خیرین سالمت در شهرستان سیرجان براساس سرانه
جمعیت دارد .نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی قول مساعد
برای راهاندازی توانبخشی کودکان در کرمان را طی یک سال آینده را داد.

سر به سر سعدی
"چه سری چه دمی عجب پایی" و مرگ!
اصل حکایت
پادشاهی پارسایی را دید.
گفت :هیچت از ما یاد آید؟
گفت :بلی! وقتی که خدا را فراموش میکنم.
تا دلت بخواد!
پادشاهی پارسایی را دید.
گفت :هیچت از ما یاد آید؟
گفت :بلی! وقتی که تپهای را میبینم.
شکایت خر
آوازهخوانی پارسایی را دید.
گفت :هیچت از ما یاد آید؟
گفت :بلی! وقتی که صدای انکراالصواتی
را میشنوم.
خر از پارسا شکایت کرد.
این نه منم ،من نه منم!
دخترکی ،همکالسی قدیمش را دید.
گفت :هیچت از ما یاد آید؟
گفت :با این حجم از عمل زیبایی ،خودت
هم خودت را یاد آید ناموسا؟
قب ً
ال یه جایی دیدمت!
عقل پسر جوانی ،قلبش را دید.
گفت :هیچت از ما یاد آید؟
گفت :قیافت خیلی آشناس.
و رد شکم را گرفت و رفت.
در انتظار معیشتی
مردی ،دوستش را دید.
گفت :هیچت از ما یاد آید؟
گفت :داداش تو هم کشتی ما رو! دو
تومن به ما دستی دادی ول کن نیستی!
یارانه این ماه رو بریزن به موال طلبت رو میدم.
این قرص من کجاست؟
مدیر بانکی ابربدهکاری را دید.
گفت :هیچت از ما یاد آید؟
گفت :خیر.
گفت :حیف! یک وام جدید با بازپرداخت
 99ساله داشتیم.
گفت :عه شمایید؟ امان از پیری! پسر این
قرصهای آلزایمر من کجاست؟
همون همیشگی
تراپیستی بیماری را دید.
گفت :این رفتار ریشه در کودکی تو دارد.
گفت :من که هنوز چیزی نگفتم.
گفت :باقی حرفها در جلسه بعد .فعال ً
برای این جلسه  250کارت بکش.
"چه سری چه دمیعجب پایی" و مرگ!
روبهی زاغکی را دید.
گفت :هیچت از ما یاد آید؟
گفت :با قالب پنیر  38هزارتومانی پدرم
را هم نمیشناسم ،چه رسد به تو.
تضمین کری
روزنامهنگاری جان کری را دید.
گفت :هیچت از ما یاد آید؟ ما همانیم که
گفتیم امضای تو تضمین است.
گفت :بلی! هروقت آن پرنده را میبینیم
که در فصل سرما غذا جمع میکند و در
فصل گرما آن را فراموش میکند.
گفت :اسکول را میگویی؟
گفت :قربون آدم چیز فهم.
صف سیب زمینی
نمایشگاه کتابی ،فرهیختهای را دید.
گفت :هیچت از ما یاد آید؟
گفت :بلی! هر وقت گرسنهام شود.
به تو از دور سالم
دندانپزشکی مریضی را دید.
گفت :هیچت از ما یاد آید؟
گفت :با این وضع تعرفهها ،غلط بکنم یاد
شما کنم.
سلبریتی صفتی ،عنکبوتی را دید.
گفت :هیچت از ما یاد آید؟ گفت :هرگاه
ی را به تور میاندازم.
آفتابپرست 
محمد اسدی
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آشپزی

آش گوجه

آش گوجه فرنگی از غذاهای فصلهای گرم سال است .ساده آماده
میشود و طعم بینظیر آن در یک عصر دوستداشتنی میتواند همه
اعضای خانواده را دور هم جمع کند .هموطنان اردبیلیمان این آش
را با دســتور ویژهای طبخ میکنند که طعم و بوی بینظیری به این
غذا میدهد .اگر قصد تهیه این آش سنتی را دارید با ما همراه شوید.
مواد الزم

گندم :یک لیوان
نخود ،لوبیا چیتی ،لوبیا قرمز  ..................یک لیوان
عدس ............................................نصف لیوان
سبزی آش خرد شده ۳۰۰ ..........................گرم
گوجه  ۸ .................................تا  ۱۰عدد متوسط
پیاز خاللی سرخ شده ۴ ...............................عدد
نعناع داغ ۳ ...............................قاشق غذاخوری
رب گوجه ............................یک قاشق غذا خوری
آبغوره ۵ ...................................قاشق غذاخوری
نمک و فلفل و زردچوبه ...................به میزان الزم
طرز تهیه آش گوجه اردبیلی

 -۱گندم را برای مدت  ۳ســاعت با آب گرم بخیسانید .الزم است که
حبوبات دیگر از شــب قبل طبخ در آب خیسانده شود .چند بار آب
حبوبات را عوض کنید تا نفخ آن گرفته شود -۲.در ابتدای کار پخت
آش ،حبوبات و گندم را به مدت دو ساعت بپزید .پس از آن عدس و
سبزی را اضافه کنید و نیم ساعت برای پخت زمان بدهید -۳.حبوبات
که کامال پخته شــد گوجه فرنگی ها را رنده کرده و در آش بریزید و
بگذارید با حرارت مالیم با مواد دیگر پخته شود -۴.برای این که آش
شما رنگ و لعاب بیشتری بگیرد بهتر است پس از سرخ کردن پیاز آن را
با مقداری رب گوجه فرنگی تفت دهید و داخل آش بریزید -۵.مقداری
از پیاز داغ را برای تزیین کنار بگذارید -۶.در مرحله بعدی کمی نعناع به
همراه ادویه تفت داده و به غذا اضافه کنید -۷.بعد از این که آش شما با
شعله مالیم لعاب انداخت پیش از خاموش کردن شعله  ۴قاشق آبغوره
به آن اضافه کنید -۸.آش را کمی پس از آن که بخار داغ آن گرفته شد
در ظرف مورد نظرتان سرو کنید و روی آن را با نعنا داغ ،گوجه گیالسی
برش خورده و پیاز داغ تزیین کنید.

بانوی ردیا

خوراکیهایی برای بهبود عالئم افسردگی

منیزیم یکی از امالح ضروری برای تمام سلولهای
بدن اســت که بهعنوان ضداســترس طبیعی و
آرامشبخش نیز شــناخته میشود و برای بهبود
عالئم افسردگی موثر است.

در ادامه این مطلب به معرفی منابع غذایی این
ماده معدنی خواهیم پرداخت.منیزیم یکی از امالح
ضروری برای تمام سلولهای بدن است و نقش
اساســی بهخصوص در تولید پروتئینها ،انتقال
پیامهای عصبــی ،تنطیم ضربان قلب ،انقباضات
عضالنی و اســتحکام استخوانها دارد .بهعنوان
ضداســترس طبیعی و آرامشبخش نیز شناخته
میشود و برای بهبود عالئم افسردگی موثر است.
در ادامه این مطلب بــه معرفی منابع غذایی این
مــاده معدنــی خواهیم پرداخت کــه به ترتیب
عبارتند از:
* بادام
بــادام خوراکی بســیار مغذی و سرشــار از
ویتامینها ،موادمعدنی و آنتیاکسیدانها و یکی از
بهترین منابع منیزیوم است بهطوریکه  ۱۰۰گرم
آن حدود  ۲۰۰میلیگرم منیزیم دارد .بادام همانند
دیگر آجیلها چرب است و با افزایش احساس
سیری در کاهش جذب چربیها موثر است .بهتر
است برای بهرهمندی بیشتر از خواص بادام ،مغزها
را با پوسته نازک میل کرد .البته گردو نیز در این

محققان دانشگاه کوئینزلند متوجه شدهاند که نوشیدن روزانه
قهوه هیچ خطری برای بارداری ندارد.

کودکان بهطور باورنکردنی ادراکی هســتند ،آنها میتوانند
اســترس والدین و تغییر خلقوخوی آنهــا را درک کنند.
درک این نشــانهها بدون توضیح از طــرف والدین میتواند
منجر به ســردرگمی ،ناامنی ،استرس ،اضطراب و مشکالت
فیزیولوژیکی در کودک شــود.اگر شما والدینی هستید که به
افراد زیادی بدهکارید یا دخلوخرجتان باهم همخوانی ندارد،
احتما ًال فرزندتان متوجه تغییر در نحوه خرج کردن شما شده
است ،اما اینکه آیا باید این مسئله را مستقیم ًا با کودکتان در
میان بگذارید یا نه موضوعی اســت که دربــاره آن با دکتر
زیبا ایرانی روانشــناس کودک ،عضو هیئتعلمی دانشگاه و
مؤسس مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره خانواده ایرانی
به گفتوگو پرداختیم .او نکات و دستورالعملهای کاربردی
مهمی درباره این موضــوع برای ما دارد که در زیر به برخی
اشاره میکنیم.
* بیــان مشــکالت مالی باعث اضطــراب کودک
میشود
غالب ًا روانشناسان معتقدند که بهتر است مسائل و مشکالت
مالی با کودکان در میان گذاشــته نشود ،زیرا طرح مشکالت
مالی در حدود و اختیارات کودک نیست و باعث تولید استرس
و نگرانی در کودک میشود .همچنین ممکن است در کودک
باورهای غلطی درباره پول و مســائل مربوط به آنها شکل
بگیرد که این مســئله در بزرگسالی مشکلساز خواهد شد؛
بهطور مثال ،ممکن اســت کودک دچار مادیگرایی شود و
اینگونه فکر کند که پول حالل تمام مشکالت است و وقتی
کسی پول نداشته باشد مشکالت زیادی برایش ایجاد میشود.
واقعیت این اســت که مشــکالت اقتصادی و مالی در تمام
خانوادهها وجود دارد و مشــکالت اقتصادی بهنوعی جهانی
شده اســت؛ ممکن است در یکشــب تغییرات زیادی در
قیمتها ایجاد شود ،اما ما باید این را در نظر داشته باشیم که
کودکان متوجه استرس والدین میشوند و این استرس به آنها
منتقل خواهد شــد ،لذا بهتر است حتی در زبان بدن هم این
مشکالت را خیلی ابراز نکنیم؛ مث ً
ال دائم ًا اخبار بد اقتصادی و
سیاسی را در منزل و در حضور کودک بازگو نکنیم.
* متناسب با سن کودکتان با او صحبت کنید
بهتر اســت با توجه به ســن کودک ،با او بحثهای مناسبی
را بهصورت صادقانه داشــته باشیم .برای انجام این کار الزم
نیست درباره مشکالت اقتصادی و باال رفتن قیمتها صحبت
کنید ،بلکه میتوانید با همدلی اعضای خانواده درباره مدیریت
خرج کردن پول و غلبه بر رفع مشکالت مالی صحبت کنید.
گاهی اوقات مطرح کردن مشکالت مالی و گرانی برای افراد
باعث تخلیه هیجانی و سبک شــدن میشود اما بدون آنکه
متوجه باشیم با این کار به فرزندمان لطمه وارد میکنیم.
* از ادبیات مثبت استفاده کنید
ممکن است ما دچار مشــکالتی مثل از دست دادن شغل،

نحوه کاهش هزینهها و تغییر محل زندگی به دلیل مشکالت
مالی شویم که در این صورت باید بدانیم چگونه این مسائل را
با فرزندمان در میان بگذاریم.
چنانچه شغل خود را از دست دادید بهتر است به فرزندانتان
بگویید که در حال حاضر دنبال شغل جدید هستید و ممکن
اســت پیدا کردن آن شــغل کمی زمانبر باشد؛ همچنین اگر
کســبوکاری دارید که رونق چندانی ندارد یا کســاد شده،
میتوانید به فرزندتان بگویید که دنبــال پیدا کردن راههایی
برای بهبود کسبوکارتان هستید .درهرحال نیازی به توضیح
جزئیات نیست و فقط کافی است که به آنها این اطمینان را
بدهید که در حال رفع مشکالت هستید.برای کاهش هزینهها
نیــز به فرزندتان بگویید که بایــد تفریحات را محدود کنیم،
کمتر به رستوران برویم و لباس اضافه نخریم .درواقع والدین
باید دقت کنند که بهجای تأکید بر مشــکالت مالی و عواقب
ناخوشایند خرجهای اضافی ،به فرزندشان بگویند که اینها
میتواند راهحلهایی باشند که ما موقت ًا برای رفع مشکالتمان
استفاده کنیم.
اگر برای مسائل مالی مجبورید منزل یا مدرسه فرزندتان را
تغییر دهید یا به شهر یا کشور دیگری مهاجرت کنید همیشه
این اطمینان را به فرزندتــان بدهید که تمام اعضای خانواده
کنار هم هستید و تالشتان را میکنید تا در محل زندگی جدید
بهتریــن امکانات را فراهم کنید .کــودکان باید بدانند که این
ویژگی کنار هم بودن خانواده هیچوقت تغییر نخواهد کرد.اگر
فرزند ما به سن نوجوانی رسیده تا حدودی مسائل و مشکالت
مالی را درک میکند ،ازاینرو بهتر است والدین هزینه اجاره
منزل ،خوردوخوراک و سایر موارد ضروری را با او در میان
بگذارند و در محاسبات از او کمک بخواهند .این کار باعث
میشود نوجوان واقعیتگرا شده و متوجه مدیریت هزینههای
ماهانه خانواده بشود.
* خــط قرمزهای مالی که نبایــد درباره آنها با
کودک صحبت کرد
برخی خط قرمزها در خصوص مســائل مالی وجود دارد که
بهتر اســت درباره آنها با کودکان صحبت نشود مثلاینکه
حقوق ماهانه والدین چقدر اســت ،درآمد پدر بیشــتر است
یا مادر ،پسانداز خانواده چقدر اســت ،شرایط زندگی سایر
خانوادههای فامیل چطور است و ...زیرا کودکان در سن زیر
نوجوانی ازنظر منطقی قدرت تشخیص و تحلیل ندارند و جز
اضطراب و استرس چیز دیگری برایشان دستآور نخواهد
داشت.
بهطور کل اینطور نتیجــه میگیریم که نباید مدام در برابر
کودکان از نداشتهها گالیه کرد .باور کنیم که کودکان نمیتوانند
مشــکالت ما را تســکین دهند و اگر آنها یک بسته کمتر
خوراکی بخرند ،مشــکالت ما حل نخواهد شد .تا جایی که
میتوانیم باید تالش کنیم باوجود مشکالت اقتصادی و مالی،
نیازهای اولیه و کوچک بچهها را بــرآورده کنیم و آنها را
دچار تنش نکنیم .به آنها بگوییم که مقدار و مبلغ پول خیلی
مهم نیست بلکه مهم نحوه خرج کردن و مدیریت آن است و
هرکس باید با توجه به توان مالی خود هزینه کند.

* لوبیا
مصرف لوبیا به تکامل استخوانها کمک میکند،
منبع غنی از فیبرها محسوب میشود و در تسهیل
جذب آهن نقش دارد .انواع لوبیا همچنین سرشار
از موادمعدنــی ،ویتامینها و پروتئینهای گیاهی
هســتند که برای بهبود عملکــرد اندامهای بدن
ضروری است.
* سبزیجات سبز
سبزیجات سبز جزء اصول تغذیه متعادل و سالم
هســتند .این خوراکیها برای چشم و قلب مفید
بوده و نقش مهمــی در کاهش وزن دارند .عالوه

بر کالری پایین میتوان آنها را ب ه مقدار فراوان در
رژیم غذایی گنجاند تا از مواد معدنی مانند کلسیم و
ویتامینها بهره برد .پتاسیم و منیزیم سرشار در این
سبزیجات نیز به تنظیم فشار خون کمک میکنند.
* برنج قهوهای
برنج قهوهای برخالف برنج ســفید بسیار مغذی
است زیرا پوسته نازک روی برنج جدا نمیشود.
برنج قهوهای سرشار از فیبرها ،پروتئینها ،کلسیم،
پتاســیم ،آهن ،منیزیم و انواع ویتامینهاســت.
گنجاندن برنج قهوهای در رژیم غذایی میتواند از
بروز بیماریهای قلبیعروقی پیشگیری کند ،سطح

آیا نوشیدن قهوه در بارداری مضر است؟

کافئین یک ماده محرک است و باعث افزایش ضربان قلب و فشار
خون میشود .همچنین کافئین موجب افزایش ادرار میشود و میتواند
بدن را با کمبود آب مواجه کند.کافئین و غذاهای کافئینه همچنین ممکن
اســت در برخی بانوان باعث سوزش معده شود .مهم است که در کل
دوران بارداری به مصرف کافئین روزانه خود توجه داشته باشید ،اما
برای آگاهی در خصوص بایدها و نبایدهای مصرف قهوه در بارداری
این گزارش را تا انتها بخوانید.بسیاری از بانوان باردار در لحظهای که
متوجه میشــوند باردار هستند مصرف کافئین را قطع میکنند چون
میترسند مصرف روزانه قهوه خطر سقط جنین یا زایمان زودرس را
باال ببرد .اما مطالعه جدید محققان دانشگاه کوینزلند در استرالیا نشان
میدهد که نیازی به این همه نگرانی نیســت .این محققان میگویند،
مصرف متعادل قهوه خطر ســقط جنین یا زایمان زودرس را افزایش
نمیدهد.دکتر «گان-هلن موئن» ،دکتر دانیل هوانگ و کارولین بریتو
نونس از مؤسسه بیولوژی مولکولی دانشگاه کوینزلند در این مطالعه
از ژنتیک برای تجزیه و تحلیل رفتار نوشــیدن قهوه استفاده کردند.

پای کودکان را به این مسائل باز نکنید
از دست دادن شــغل ،افزایش کرایهخانه ،چند برابر شدن
قیمت اجناس ،انباشت بدهی و ...واقعیتهای دنیایی هستند
که ما در آن زندگی میکنیم ؛ آیا در میان گذاشتن مشکالت
مالی با کودکان درست است یا تبعاتی جبران ناپذیر دارد؟

زمینه همانند بادام مفید است.
* شکالت تلخ
شکالت تلخ نیز سرشــار از منیزیم است زیرا
هر  ۱۰۰گرم شکالت با  ۷۰درصد کاکائو حدود
 ۱۷۰میلیگرم منیزیم دارد .شکالت تلخ همچنین
منبع غنی از آهن و منگنز است وآنتیاکسیدانهای
فراوان آن به مقابله با رادیکالهای آزاد عامل ابتال
به بسیاری از بیماریها کمک میکند.
* دانههای آفتابگردان
دانههای آفتابگردان را عالوه بر مصرف بهعنوان
میانوعده میتوان بهشکل پودر در انواع ساالد
و ســوپ اســتفاده کرد .این دانهها سرشــار از
موادمعدنی ،ویتامینها و اسیدهای چرب ضروری
هستند و هر  ۱۰۰گرم آن  ۳۲۰میلیگرم منیزیم
دارد.
* ماهیهای چرب
مصــرف ماهیهای چرب مانند ســاردین و
سالمون نقش مهمی در تامین نیاز بدن به منیزیم
دارد .البته این ماهیها منبع خوبی از پروتئینها،
ویتامینهای گروه  ،Bسلنیوم ،پتاسیم و اسیدهای
چرب ضروری مانند امگا ۳هســتند ۱۰۰ .گرم
فیله سالمون ۳۰ ،میلیگرم منیزیم دارد درحالیکه
همین مقدار تن ســاردین در روغــن تا ۴۶۰
میلیگرم دارای منیزیم است.

یافتههای این محققان نشان میدهد که مصرف محدود قهوه در دوران
بارداری خطر ســقط جنین ،مردهزایی یا زایمان زودرس را افزایش
نمیدهد.دکتر هوانگ گفت رفتار نوشیدن قهوه تا حدی به دلیل ژنتیک
است ،مجموعه خاصی از گونههای ژنتیکی که بر میزان مصرف قهوه
ما تأثیر میگذارد .وی گفت :ما نشان دادیم که این گونههای ژنتیکی نه
تنها بر مصرف قهوه در جمعیت عمومی بلکه در زنان باردار نیز تأثیر
میگذارد.ممکن است مصرف کافئین بر دیگر جنبههای مهم رشد جنین
نیز تأثیر بگذارد .به همین دلیل ،مصرف زیاد قهوه در دوران بارداری
را توصیه نمیکنیم ،بلکه مصرف کم یا متوسطقهوه را توصیه میکنیم.
محققان از روشی به نام «تصادفی سازی مندلی» (Mendelian
 )Randomisationاستفاده کردند که از هشت نوع ژنتیکی استفاده
میکرد که رفتار نوشیدن قهوه زنان باردار را پیش بینی میکرد و بررسی
کرد که آیا این گونهها با پیامدهای تولد نیز مرتبط هستند یا خیر.دکتر
هوانگ گفت :از آنجا که نمیتوانیم از زنان بخواهیم مقادیر تجویز شده
قهوه را در دوران بارداری خود بنوشند ،از آنالیزهای ژنتیکی برای تقلید
از یک کارآزمایی کنترل تصادفی استفاده کردیم.این تجزیه و تحلیل

ژنتیکی نشــان داد که خطر سقط جنین ،مردهزایی یا زایمان زودرس
برای زنان بارداری که قهوه مینوشــند ،وجــود ندارد.دکتر هوانگ
میگوید :وقتی صحبت از رژیم غذایــی در دوران بارداری به میان
میآید ،معمو ًال به زنان توصیه میشود که از نوشیدن قهوه صرف نظر
کنند ،اما این مطالعه نشان میدهد که آنها همچنان میتوانند بدون نگرانی
از افزایش خطر پیامدهای بارداری ،از نوشیدن قهوه لذت ببرند.با این
حال محققان تاکید میکنند که این مطالعه تنها به برخی از پیامدهای
نامطلوب بارداری توجه کرده است و ممکن است مصرف کافئین بر
دیگر جنبههای مهم رشد جنین نیز تأثیر بگذارد.دکتر مون گفت :به
همین دلیل ،مصرف زیاد قهوه در دوران بارداری را توصیه نمیکنیم،
بلکه مصرف کم یا متوسطقهوه را توصیه میکنیم.
* خــوردن قهوه در مــاه های آخر بــارداری چه
تاثیراتی بر جنین دارد؟
در ســه ماهه سوم بارداری جنین مراحل آخر آمادگی برای تولد را
طی میکند ،در این مدت اسکلت او کامال رشد کرده ،چشم هایش باز
است و میتواند تغییرات نور را متوجه بشود .ریههای او در حال رشد

کلســترول مضر خون را تنظیم کند ،خطر ابتال به
دیابت را کاهش دهد و در تقویت سیستم ایمنی و
سالمت استخوانها موثر باشد.
* موز
مــوز عالوه بر اینکه ب هدلیل پتاســیم فراوان و
تاثیر آن در پیشگیری از بیماریهای قلبیعروقی
شــهرت دارد ،یکی از بهترین منابــع منیزیم نیز
شــناخته میشود .این میوه سرشــار از فیبرها و
نشاســته اســت که ذخیره انرژی بدن را افزایش
میدهد و بههمین دلیل برای ورزشکاران و افراد
فعال توصیه میشود.

اســت و هر هفته  ۲۲۰گرم وزن اضافه میکند تا متولد شود.به گفته
ســازمان بارداری آمریکا ،کافئین مصرف شده توسط مادر ،به همراه
اکسیژن و مواد مغذی از طریق جفت به جنین منتقل میشود .مصرف
متوسط کافئین ممکن است باعث افزایش هوشیاری در جنین یا نوزاد
هنگام تولد شود و تغییری در الگوی خواب را به همراه داشته باشد.با
این حال ،مصرف مقدار زیاد کافئین با عوارضی مانند وزن کم در هنگام
تولد و در برخی موارد نادر باعث مشکالت قلبی میشود.بطور خالصه
مصرف کافئین در سه ماهه سوم بارداری که جنین در حال اضافه کردن
وزن خود است می تواند تاثیری منفی بر وزن نوزاد داشته باشد.
* مقدار مجاز مصرف قهوه در بارداری
محققان توصیه میکنند که بانوان باردار بیش از  ۲۰۰میلیگرم کافئین
در روز بیشتر مصرف نکنند .با اینکه انواع مختلف قهوه میزان کافئین
متفاوتی دارد ،اما این مقدار تقریبا برابر اســت با یک فنجان متوسط.
تحقیقی که در سال  ۲۰۰۳توسط محققان دانشگاه علوم و تکنولوژی
نروژ انجام شــد نشــان داد که مصرف زیاد کافئین در سه ماهه سوم
بارداری ،که به طور متوسط  ۲۸۰میلیگرم کافئین تعریف شده است،
خطر کم وزنی نوزاد را هنگام تولد دو برابر میکند /.همشهری آنالین

ترفندهای درست کردن یک ساندویچ خوشمزه  ،متفاوت و سالم
ساندویچها جزو غذاهای کالسیک و محبوب برای وعدههای ناهار
و شام هستند ،اما همیشه سالمترین گزینه نیستند .در بسیاری
از موارد ،ساندویچها حاوی مقادیر باالیی از کالری ،چربی ،سدیم
و قند هســتند ،درحالی که کمتر پیش میآید که کسی از انواع
سبزیجات ،صیفیها یا میوهها در تهیه آنها استفاده کند.
اگر واقعا میخواهید که ساندویچ سالم و باکیفیتی برای وعده ناهار یا شام
تهیه کنید ،ترفندهای زیر هم ترکیبات اضافی و نامناسب ساندویچ را کمتر
میکنند و هم مواد مغذی ضروری را در ساندویچ افزایش میدهند.

 .۱نان بهتر و باکیفیتتری انتخاب کنید

همه ما میدانیم که غالت تصفیهشــده مانند نان ســفید در گروه بهترین
انتخابها قرار نمیگیرند ،زیرا نوسانات زیادی را در سطح قند خون بهوجود
میآورند و به اندازه غالت کامل هم ســیرکننده نیســتند .امروزه بعضی از
نانهای سفید و آماده حاوی مقادیری از شربت ذرت با فروکتوز باال ،قندهای
افزودنی و دیگر ترکیبات افزودنی هستند ،درحالی که این ترکیبات بههیچوجه
به سالمتر شدن نان کمک نمیکنند .بنابراین ،اگر میخواهید ساندویچ سالمی
داشته باشید ،حتما نان سبوسدار و بدون مواد نگهدارنده را انتخاب کنید.

 .۲حجم نان را کاهش دهید

اگر میخواهید کربوهیدرات دریافتی از طریق ساندویچ را بهصورت نسبی
کاهش دهید ،بهتر است حجم نان ساندویچ را به نصف برسانید .این کار هم
میزان کربوهیدراتها و هم میزان کالری دریافتی را کاهش میدهد ،درحالی
که به شما اجازه میدهد تا از انواع سبزیجات و صیفیها مانند گوجهفرنگی،

 .۴حجم سبزیجات را افزایش دهید

منظور ما از افزودن مواد غذایی سالم به ساندویچ فقط گوجهفرنگی و کاهو
نیســت .خیار تازه ،آووکادو ،فلفل دلمهای،قارچ کبابی و گزینههای مشابه
همگی در گروه بهترین چاشنیها و دورچینها برای ساندویچ قرار میگیرند
که میزان مواد مغذی موجود در این غذا را افزایش میدهند .هنگام افزودن
سبزیجات و صیفیها به ساندویچ همیشه به استفاده از گزینههای رنگارنگ
و متنوع توجه داشته باشید.

 .۵چاشنیهای جدید را امتحان کنید

سس مایونز و سایر گزینههای مشابه حاوی مقادیر زیادی از ترکیبات مضر
و نامناسب هستند .بنابراین سعی کنید که از حمص ،سس پستو ،بابا غنوش
ب لیموی تازه بهجای این چاشــنیهای ناسالم استفاده کنید .میوههای
یا آ 
کاهو یا کلم بروکلی بهجای نان حذفشده استفاده کنید.
تازه مانند ســیب و موز هم میتوانند برای عالقهمندان به طعم شیرینیها
 .۳مراقب فراوردههای گوشتی باشید
در ساندویچها مناسب باشند .محصوالتی مانند زیتون ،گوجه خشکشده
فقط سوسیس یا ساالمی نیســتند که مقادیر باالیی از سدیم را وارد بدن خانگی ،گیاهان معطر و انواع فلفلها نیز گزینههای فو قالعادهای هستند.
میکنند ،بلکه بســیاری از انواع فراوردههای گوشــتی که بهصورت سرد  .۶از پروتئینهای گیاهی استفاده کنید
ِسرو میشوند ،سرشار از نمک و ترکیبات نگهدارنده هستند .بنابراین ،اگر الزم نیست که ساندویچها همیشه شامل گوشت و پنیر باشند .شما میتوانید
میخواهید از فراوردههای گوشتی سرد هم استفاده کنید ،باید بدانید که حجم یک ساندویچ برپایه لوبیا تهیه کنید (مثل حمص همراه با سبزیجات و جوانه)
مصرفی استاندارد برای استفاده از این محصوالت حدود  ۶۰گرم برای هر یا اینکه از ترکیباتی مانند کره بادامزمینی خانگی بهعنوان پروتئین اصلی برای
وعده اســت .البته بهتر است که از مرغ یا بوقلمون کبابی و خانگی بهجای ساندویچ کمک بگیرید .اگر هم به آلرژی مبتال هستید ،میتوانید از کره بادام
فراوردههای گوشتی آماده استفاده کنید تا کیفیت ساندویچ را به سطح بهتری استفاده کنید یا ترکیبات متنوع و خالقانهای را با استفاده از انواع سبزیجات،
برسانید.
صیفیها و پروتئینهای گیاهی بسازید.

چگونه اضطراب از کنترل خارج میشود؟
این تصور که همیشــه باید در آرامش و بدون
استرس و ترس باشیم درست نیست .انسانها به
دلیل وسواس زیادی که نسبت به کنترل و حفظ
امنیت دارند ،انتظار دارند آرامش و شــادی در
زندگی بدون هیچ حاشیه و نگرانی برقرار باشد که
درحقیقتواقعبینانهنیست.

هنگامی که احساســات اولیه فیزیکی خود را از
اضطراب به عنوان دلیلی برای نگرانی درک میکنیم،
دلهره ما باعث ترشــح آدرنالین میشود .نیاز ما به
رهایی از اضطراب عالئم ترس ما را افزایش میدهد.
پذیرش این موضوع که اضطراب طبیعی است و ذات ًا
خطرناک نیست ،میتواند از کنترل خارج شدن آن
جلوگیری کند.داشتن برخی از افکار ،احساسات یا
احساسات اضطراب هیچ خطری یا مشکل مضری
ندارد .در واقع ،احساسات فیزیکی مرتبط با استرس
مثل لرز یا تپش قلب ناخوشــایند هستند ،ولی ما

را هوشــیار و آگاه نگه میدارند .نوع دوم اضطراب
شامل نحوه واکنش افراد به اضطراب اولی میشود که
معموال فیزیکی است .این دومین شکل از اضطراب
است که افراد را به دردســر میاندازد.هنگامی که
احساسات فیزیکی اولیه (ناخوشایند اما بی ضرر)
خود را از اضطراب به عنــوان دلیلی برای نگرانی
درک میکنیم ،دلهره ما باعث ترشــح آدرنالین در
جریان خون میشود .این باعث میشود که اضطراب
ما بیشــتر شــود ،که معمو ًال باعث فاجعهسازی و
انتقاد از خود میشود .یک چرخه معیوب به وجود
می آید و اضطراب از کنترل خارج میشــود.عامل
مهمی که باعث ایجاد و تداوم این چرخه میشــود،
دیدن اضطراب به عنوان چیزی است که نباید داشته
باشیم .نیاز ما برای رهایی از اضطراب عالئم ما را
افزایش میدهد .برای برخی ،بیشتر شبیه بهمن است

آگهی فوت فرضی نوبت دوم

تا طوفان ،زیرا شوک اولیه شناسایی الیههای شلی
از زبالههــای ذهنی و عاطفــی را تکان میدهد تا
زمانی که فرد از خفگی میترســد .ما انتظار داریم
که احساسات ما کام ً
ال یکنواخت باشد ما میخواهیم
همیشه آرامش و شادی را احساس کنیم .در نتیجه،
ما نمیتوانیم ناراحتی یا خطر درک شــده ناشی از

احســاس اضطراب را کنترل کنیــم .ناتوانی ما در
پذیرش طیف کاملی از احساسات عادی انسانی (از
جمله اضطراب نوع اول) باعث تشدید پریشانی ما
میشود (نوع دوم اضطراب).ما ترجیح میدهیم آینده
را پیشبینی کنیم و کام ً
ال اشتباه کنیم تا اینکه بپذیریم
هیچ سرنخی نداریم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
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حوادث
فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد

ســرویس حوادث //فرمانده انتظامی
هرمزگان از توقیف یک دستگاه پژو
حامل ۲۰قبضه اسلحه کلت و ۵۵۰عدد
فشنگ جنگی در میناب خبرداد.

سردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی

یکشنبه  29خرداد 1401

کشف ۲۰قبضه اسلحه کلت و ۵۵۰فشنگ در میناب
هرمزگان در تشریح این خبر عنوان کرد:
ماموران ایستگاه بازرسی شهید چغازردی
میناب بــا انجام اقدامــات اطالعاتی از
جابجایی محموله سنگین سالح مطلع و
پیگیری موضوع را در دســتور کار قرار

دادند .وی افزود :ماموران در این زمینه با
پایش محسوس و نامحسوس محورهای
فرعی و اصلی ،پژو  ۴۰۵حامل محموله را
شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آن
را متوقف کردند.

در امتداد تاریکی

«رئیس عشیره» عاشقی اینستاگرامی را به آتش کشید!

به خاطر این که باید نام فرزندم را «رئیس عشیره» انتخاب
کند ،طوری با همسرم دچار اختالف شدیم که او به شدت
مرا کتک زد و به همراه پســر یک ماهه ام از خانه بیرون
انداخت تا...

زن  25ســاله با بیان این که تفاوت های فرهنگی ،عشــق و
عاشقی های اینستاگرامی ما را به آتش کشید و اکنون در این
شهر ،غریب و بی کس مانده ام به کارشناس اجتماعی کالنتری
گفت :حدود پنج سال قبل پدرم تصمیم گرفت اعضای خانواده
را برای یک سفر تفریحی و زیارتی به مشهد بیاورد .آن زمان
من به همراه خانــواده ام در عراق زندگی می کردم و تا مقطع
دیپلم درس خواندم .پدرم در شهر بصره پارچه فروشی داشت و
مادرم نیز شغل دولتی دارد .پدرم به خاطر شغل پارچه فروشی
خیلی به نجف و کربال سفر می کرد و با ایرانیان زیادی برخورد
داشــت .خالصه بعد از تصمیم پدرم برای مسافرت به مشهد
شوق و ذوق عجیبی داشــتم تا این که در یک روز تابستانی
در فرودگاه شهید هاشــمی نژاد مشهد از هواپیما پیاده شدیم
و در یکی از هتل های اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) اقامت
کردیم .چند روز از این ســفر گذشــته بود و ما به مکان های
دیدنی ،تفریحی و زیارتی مشهد می رفتیم و بسیاری از شبها
به مراکز خرید ســر میزدیم تا ســوغاتی های مناسبی برای
بســتگانمان تهیه کنیم .در این میان شبی برای خرید سوغاتی
وارد فروشگاهی شدیم که جوانی خوش تیپ و خوش پوش
در آن جا فروشــندگی می کرد .من که  20سال بیشتر نداشتم
و درگیر هیجانات و آرزوهای پوشالی دوران جوانی بودم ،در
یک نگاه عاشق فرزاد شدم .به خریدهای متفاوت و تعویض و
تغییر ســوغاتی ها ادامه می دادم تا بیشتر با فروشنده صحبت
کنم .زمانی که مادرم متوجه ماجرا شــد ،چشم غره ای به من
رفت که بالفاصله خــودم را جمع و جور کردم و در حالی از
فروشــگاه بیرون آمدیم که فرزاد کارت تبلیغاتی فروشگاه را
درون خریدهایم گذاشت .من که احساس می کردم فرزاد هم
به من عالقهمند شده است ،بی درنگ شماره تلفنش را از روی
کارت تبلیغاتی برداشتم و در گوشی تلفنم ذخیره کردم .از همان
شب وارد فضای مجازی شدم و در واتساپ و اینستاگرام به او
پیام دادم زمانی که به بصره بازگشتیم ،ابراز عالقه و محبت های

فرزاد در فضای مجازی بیشتر شد .او با چرب زبانی و جمالت
عاشقانه چنان مرا شیفته خود کرده بود که جز تیپ و قیافه فرزاد
چیز دیگری از مقابل چشمانم عبور نمی کرد .به خاطر همین
عشق و عاشقی ،تالش می کردم تا جمالت و کلمات فارسی
را از پدرم بیاموزم .زمان زیادی را برای آموختن زبان فارسی
صرف می کردم تا این که فرزاد برای خواستگاری به بصره آمد.
خانواده های هر دو طرف مخالف این ازدواج بودند اما اصرار
و پافشاری ما موجب شد خانواده ها دست از مخالفت بردارند.
این گونه بود که روز بعد از مراســم عقدکنان من به ایران آمدم
و زندگی مشــترکمان را در منزل اجاره ای فرزاد آغاز کردیم.
بعد از گذشــت چند ماه آرام آرام رفتار همسرم تغییر کرد  .او
آداب و رسوم و سنت های فرهنگی ما را به سخره می گرفت
و مرا به خاطر نوع پوشش ،دست پخت و خیلی چیزهای دیگر
به شــدت تحقیر می کرد .او حتی لهجه مرا نیز مســخره آمیز
می خواند و به پدر و مادرم به خاطر همین آداب و رســوم بی
احترامی می کرد .یک بار خانواده ام به عنوان ســوغات عراق
برای همسرم لباس عربی به نام دشداشه آوردند اما او با نیش و
کنایه هایش عرق شرم را بر پیشانی پدرم نشاند .هرچه برایش
توضیح می دادم که این نوع پوشش سوغات دید و بازدیدهای
خانوادگی اســت و همه مردها از این نوع لباس می پوشند اما
او بــاز هم به رفتارهای توهین آمیــزش ادامه می داد .کار به
جایی رسید که با هر بهانه ای مرا کتک می زد و از خانه بیرون
میانداخت .خیلی به او التماس می کردم که مرا به خانه راه دهد
چون کسی را در مشهد نمی شناسم و آواره و سرگردان میشوم.
همه تالشم را می کردم تا لهجه ام را تغییر بدهم و آداب و رسوم
خودمان را تکرار نکنم ولی طولی نمی کشید که باز هم دچار
اختالف می شدیم و من کتک می خوردم .آخرین بار نیز وقتی
بحث نام گذاری پسرم به میان آمد و من به طور ناگهانی گفتم
که باید به عراق برویم تا رئیس عشــیره طبق سنت قدیمی ما
نام فرزندمان را انتخاب کند ،فرزاد با چهره ای برافروخته فریاد
زد ،چرا باید نام فرزند مرا فرد دیگری در آن سوی دنیا انتخاب
کنــد؟ او با همین بهانه مرا به همراه نوزاد یک ماهه ام از خانه
بیرون کرد که به ناچار به کالنتری آمدم که حداقل به خانواده ام
اطالع بدهید تا آن ها به دنبالم بیایند.

فرمانده انتظامی هرمزگان اظهارداشت :در
بازرسی از خودرو ۲۰قبضه اسلحه جنگی
کلت به همراه ۵۵۰عدد فشــنگ مربوطه
کشف شد.
به گزارش موج ،وی با اشاره به دستگیری
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یک متهم در این زمینــه گفت :اقدامات
پلیســی ،تحقیقات جهت شناســایی و
دســتگیری ســایر عناصر و کشف سایر
ســاح های احتمالی به صورت ویژه در
دستور کار قرار دارد.

سال بیست ویکم شماره 3908

حوادث جهان

دستگیریعاملپنچرکردنآمبوالنسوجانباختندختربچهبیمارتهرانی
سرویس حوادث //دادستان تهران
از دستگیری شــخصی که با پنجر
کــردن چرخ هــای آمبوالنس در
خیابان شهید بهشتی تهران موجب
جان باختن کودک  ۲ساله بیمار شده
بود ،خبرداد.

دادستان عمومی و انقالب تهران گفت:
راننده اتوبوســی که روز سه شنبه اقدام
به پنچر نمودن الستیک های آمبوالنس
اورژانــس نموده بــود در کمتر از ۲۴
ساعت ،شناسایی و دستگیر شده است.
بنابر گــزارش اورژانس تهران ،به دلیل
شرایط ترافیکی خیابان شهید بهشتی و
نبود جای پارک مناسب و حال وخیم
دختربچه ای دو ســاله ای که در مطب
پزشک دچار مشکل تنفسی شده بود،
نیروهای اورژانس به ناچار برای نجات

جان بیمــار ،آمبوالنس را در خط ویژه
پارک کرده اند و پس از عملیات احیاء،
قصد انتقال کودک مورد نظر را داشتند که
متوجه می شوند دو عدد از چرخهای
آمبوالنس توسط فردی ناشناس ،آسیب
دیده و بادهای الستیک آن خالی شده
است.
به گفته صالحــی ،نیروهای اورژانس
درخواست حضور آمبوالنس دیگری را
داده اند که آمبوالنس دوم هم در محل
حاضر شده اما متأسفانه طوالنی شدن
روند انتقال ب ه دلیل اتفاق ب ه وجود آمده
باعث وخامت مجدد حال کودک شده
و این دختربچه دوساله جان خود را از
دست می دهد و از تالشهای نیروهای
اورژانس نیز کمکی بر نمی آید.
وی گفت :به محض اطالع از موضوع

و با توجه به بررسی تصاویر دوربینهای
مداربســته و مشخص شدن نحوه پنچر
نمــودن الســتیک هــای آمبوالنس،
شناسایی و دســتگیری فرد خاطی در
دستور کار دادستانی تهران و دادسرای
جنایی قرار گرفت و پس از بررسی های
الزم طــی عملیاتی متهم در منزل خود
در خانی آباد دستگیر شد .این متهم که
راننده اتوبوس می باشد با صدور قرار
تأمین کیفری در بازداشت به سر میبرد
و جســد دختر بچه  ۲ساله هم جهت
تعیین علت فوت به پزشــکی قانونی
منتقل شده است.
به گفته دادســتان تهران ،تحقیقات در
خصوص این پرونده در دادسرای جنایی
تهران ادامه دارد کــه نتایج آن متعاقب ًا
اعالم خواهد شد.

سلطان سوخت قاچاق و روغن موتور تقلبی دستگیر شد
سرویس حوادث //فرمانده انتظامی شهرستان ری از کشف
 ۳۰۰هزار لیتر سوخت عرضه خارج از شبکه و  ۳۰هـــزار
لیتر روغن موتور تقلبی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ دوستعلی جلیلیان ،فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت:
 ۳۰۰هزار لیتر ســوخت عرضه خارج از شبکه و  ۳۰هـــزار
لیتر روغن موتور تقلبی در این شهرســتان کشف شد .اطالعات
مرتبط با این جرم در رصدهای اطالعاتی به دست آمد که نشان
میداد،مقدار فراوانی ســوخت و فرآوردههای نفتی در کارخانه
متروکهای در این شهرســتان جمع آوری شده است و به صورت
خارج از شبکه توزیع میشود .در ادامه تحقیقات پلیسی محل
دقیق کارخانه متروکه در محدوده «قیامدشــت» شناســایی و
مشخص شد که مالک کارخانه با همکاری همدستش این محل را
به انبار دپو فرآوردههای نفتی تبدیل کرده است.
بنا به گفته فرمانده انتظامی شهرستان ری باتوجه به هماهنگیهای
قضائی،تیمی از مامــوران این فرماندهی به محــل اعزام و در
بازدیدهای انجام شــده  ۳۰۰هزار لیتر ســوخت قاچاق و ۳۰

هزار لیتر روغن موتور تقلبی کشــف شــد ۲.متهم به این جرم
دستگیر شدند .کارشناسان ارزش این اموال را  ۹۰میلیارد ریال
اعالم کرده اند.
با دستور قضائی کارخانه متروکه پلمب شد و متهمان برای سیر
مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرویس حوادث //حادثه رانندگی بین نیسان
وانت حامل سوخت قاچاق با یک دستگاه پژو
 ۴۰۵که اسکورت این خودرو را بر عهده داشته
موجب مرگ هر  2راننده بر اثر آتشسوزی شد.

سرهنگ فرهاد چراغی فرمانده انتظامی سیریک در
این باره گفت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰مبنی بر حادثــه رانندگی در حوزه جومحله
سیریک -میناب ،بالفاصله مأموران به محل اعالمی

اعزام شدند .در بررسیهای اولیه مشخص شد یک
دستگاه خودروی نیسان حامل سوخت قاچاق بوده
و یک دســتگاه پژو ۴۰۵آن را اسکورت میکرده
اســت .راننده خودروی پژو با مشاهده خودروی
پلیس که در حال تردد در ســطح جاده بوده تغییر
مسیر داده و سعی داشته راننده نیسان را از حضور
پلیس مطلع کند که به علت سرعت باال و عدم کنترل
وســیله نقلیه با خودروی نیسان سوخت برخورد

سرویس حوادث //رییس بیمارستان
حضرت ابوالفضل (ع) میناب از مرگ
یک کودک  ۱۰ساله در این شهرستان
به دلیل عقرب گزیدگی خبر داد.

دکتر یداهلل رییسی ماکیانی در تشریح این
خبر اظهار داشت :این کودک  ۱۰ساله
با تشخیص عقرب گزیدگی به بیمارستان
مراجعه و بالفاصله توسط پزشک طب
اورژانس بســتری و آزمایشات بالینی
برای وی انجام شد.
وی ادامه داد :آزمایشــات ابتدایی انجام
شــده نشــان از شــرایط عادی بیمار
داشــت ولی با این وجــود متخصص

طــب اورژانس به آزمایش ها بســنده
نکرد و ویال ضد عقرب توســط طب
اورژانــس در دو مرحله برای بیمار که
بستری موقت بود ،انفوزیون شد .رئیس
بیمارستان میناب خاطرنشان کرد :تمامی
کارهــای درمانی و بالینی بیمار انجام و
بیمار توســط آمبوالنس اورژانس که
آماده به اعزام یک بیمار ترومایی بود به
بیمارستان کودکان منتقل شد،اما متاسفانه
با خبر شدیم بیمار در بیمارستان کودکان
بندرعباس فوت کرده است .دکتر رئیسی
ماکیانی با بیان اینکه در این مورد تمام
کادر درمان نهایت سعی و تالش خود را

رییس واحد اهدا عضو هرمزگان خبر داد
سرویس حوادث //اعضا بدن نوجوان ۱۳
ساله اهل و ساکن بندرلنگه که دچار مرگ
مغزی شده بود جان  ۳بیمار نیازمند پیوند
را نجات داد.

به گزارش خبرنگار دریا ،محمد جواد حســن
زاده که به همراه یکی از دوستانش برای شنا
به دریا رفته بود غرق شــد .در این حادثه این
نوجوان دچار مرگ مغزی شد که با رضایت
خانواده اش کبــد و دو کلیه وی اهدا شــد.
رییس واحد اهدا عضو استان از انجام هشت
اهدا عضو از ابتدا امســال خبــر داد و گفت :
محمدجواد حسن زاده پسر نوجوان  ۱۳ساله
اهل و ســاکن بندرلنگه ،که ساعت  ۱۷و ۴۵
دقیقه  ۲۱خرداد به دنبال غرق شدگی در دریا
با کاهش سطح هوشیاری به بیمارستان شهدای
بندرلنگه منتقل شــد.دکتر محمود حسین پور

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

حمله هوایی روسیه
به پایگاه آمریکایی «التنف» در سوریه
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع نظامی آمریکا اعالم
کرد که پایگاه آمریکایی التنف در شرق سوریه طی هفته گذشته هدف
حمالت جنگنده های روسیه قرار گرفت .روزنامه آمریکایی «وال
اســتریت ژورنال» به نقل از منابع نظامی آمریکایی گزارش داد که
نیروهای روســیه طی ماه جاری میالدی سلسله عملیاتی را علیه
نیروهای ائتالف آمریکایی در سوریه انجام داده اند .به گفته این منابع
و در چارچوب عملیات مذکور ،پایگاه نظامی «التنف» در شــرق
سوریه هفته گذشته هدف حمالت هوایی روسیه قرار گرفت .در این
حمله ،دو جنگنده «سوخو» روسیه یک مقر در پایگاه التنف را هدف
قرار دادند .منابع نظامی آمریکایی افزودند :حمالت روسیه این نگرانی
را در آمریکا ایجاد کرده است که احتمال تقابل بین واشنگتن و مسکو
در سوریه شدت خواهد گرفت .آنها تصریح کردند :روسیه به آمریکا
هشدار داده بود که به حمالت به نیروهای دولتی سوریه پاسخ خواهد
داد.به گزارش منابع مذکور ،روسیه قبل از حمله به آمریکاییها اطالع
داده بــود که محل مورد هدف را تخلیه کنند و این اقدام مســکو به
منظور جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها صورت گرفت .گفتنی است
که رسانهها پیشتر خبر داده بودند که پهپادهای ناشناس ،مقر عناصر
تروریستی «مغاویر الثوره» در داخل پایگاه آمریکایی «التنف» را که
از مهمترین مراکز حضور نظامیان اشــغالگر آمریکایی در سوریه به
شمار میرود ،هدف قرار دادند .مقامهای دفاعی آمریکا در گفتوگو
با ســیانان خبر دادند که این حمله را روسیه انجام داده و پیش از
انجام حمله به واشنگتن هشــدار داده است که نیروهای خود را از
محل دور کند .هنوز گزارشــی از تلفات ناشی از این حمله منتشر
نشده است .با این حال ،بروز خسارات مادی در محل مورد نظر دور
از واقعیت نیست.

زهر کشنده عقرب
جان کودک  ۱۰ساله مینابی را گرفت

مرگ دو راننده در آتش سوخت قاچاق

میکند که بر اثر این حادثه انفجاری رخ داده و هر
دو خودرو سریع ًا دچار حریق میشوند.
به گزارش فارس ،سرهنگ چراغی با بیان اینکه این
حادثه بدون هیچگونه تعقیب و گریز و تیراندازی از
سوی مأموران رخ داده ،ادامه داد :متأسفانه در این
حادثه و در شانه جاده ،این  ۲دستگاه وسیله نقلیه با
یکدیگر برخورد کرده و دچار حریق کامل شدند که
هر  ۲راننده جان خود را از دست دادند.

تیراندازی در کلیسایی در آمریکا
منابع خبری از وقوع یک تیراندازی جدید در کلیسایی در ایالت
آالباما خبر دادند .رســانههای آمریکا گزارش دادهاند دستکم سه
نفر در منطقه «وســتاویا هیلز» در ایالت «آالباما» هدف تیراندازی
قرار گرفتهاند .گفته میشود این تیراندازی در کلیسای اسقفی «سینت
استفن» اتفاق افتاده است .پلیس «وستاویا هیلز» ضمن تأیید وقوع
این حادثه گفته چندین نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند .پلیس
گفته ضارب دســتگیر شــده اما پلیس در حال پاکسازی منطقه از
تهدیدهای احتمالی دیگر است .رسانهها از حضور سنگین پلیس در
محل حادثه خبر دادهاند .منابع خبری هنوز به شمار دقیق قربانیها در
این حادثه اشاره نکردهاند .اخبار تکمیلی اعالم خواهد شد.

به جهت حفظ سالمت بیمار انجام دادند،
گفت متاسفانه کشندگی سم عقرب باعث
از دست رفتن این کودک  ۱۰ساله شده
است.
وی با اشاره به سمی و کشنده بودن سم
بسیاری از عقرب ها ،افزود :تعداد ۲۰۰
نوع عقرب در دنیــا وجود دارد که ۲۰
نوع از این عقربها سمی و کشنده هستند
و از این  ۲۰نوع ،ســه نوع کشنده آنها
در نواحی گرمسیری هرمزگان ،سیستان
بلوچستان  ،جنوب کرمان و خوزستان
زندگی می کنند و حامل ســم مهلک و
قوی بسیار کشنده ای هستند.
دکتر رییســی با بیان اینه ســاالنه در
شهرســتان میناب با توجــه به گرمی
هــوا و هجوم مار و عقــرب به منازل ،
بسیاری از افراد دچار گزش می شوند،
گفت :پارســال  ۱۱هزار و  ۵۴۸مورد و
از ابتدای امســال تاکنون نیز  ۵۵۴مورد

گزش در میناب ثبت شده که این آمارها
به غیر از موارد سرپایی اورژانس محاسبه
شــده اســت .به گزارش ایرنا ،عقرب
گزیدگی در هرمزگان در فصلهای گرم
همچون دیگر نقاط گرمسیر کشورمان
شیوع بســیار باالیی دارد و عقرب زرد
کوچــک (گادیم) از جمله شــایعترین
گونه عقربها در استان هرمزگان است
که به علت داشــتن نیش کوچک ،درد
زیادی ایجاد نمیکند و فرد گاهی متوجه
عقرب زدگی نمیشود به همین دلیل به
مرکزهای درمانی مراجعه نکرده یا دیر
مراجعه میکند کــه این تأخیر میتواند
شــدت عالئم را چند برابر کرده و حتی
منجر به مرگ شود .براساس تحقیقات
صورت گرفته از سوی جهاد دانشگاهی،
گونه گادیم خطرناکترین کژدم (عقرب)
کشور و عامل اصلی مرگ و میر ناشی از
عقرب زدگی در استان هرمزگان است.

اهدای عضو پسر ۱۳ساله در بندرلنگه

ادامه داد :در بدو ورود به دلیل ایســت قلبی،
بالفاصلــه ،احیا قلبی و ریوی برای او انجام و
جهت ادامه درمان به بخش مراقبت های ویژه
منتقل شــد که متاسفانه به علت شدت آسیب
وارده به سلول های مغزی ،عملکرد مغز مختل
و این جان آفریــن عزیز در تاریخ  ۲۴خرداد
مرگ مغزی شد .به گفته این مقام مسئول ،بعد
از تایید مرگ مغزی توسط پزشک های معتمد
در بیمارستان بندرلنگه و رضایت خانواده مبنی
بر اهدا عضو ،این عزیز با بالگرد اورژانس ۱۱۵
هرمزگان جهت برداشت اعضاء به بیمارستان
شــهید محمدی منتقل و در این بیمارســتان
نیز ،تمام معاینات ،اقدامات تشخیصی توسط
پزشکان تایید کننده مرگ مغزی انجام و بعد از
آن هماهنگی الزم جهت اعزام جراح پیوند از
مرکز پیوند شیراز صورت پذیرفت و کبد و کلیه

با مصرف مرتب گوشت ماهي و میگو خطر ابتالءهب بيماري گوارت و آسم كاهش مي يابد

های این عزیز جان آفرین برداشــت و جهت
پیوند به بیمارستان ابن سینا شیراز منتقل شد.
دکتر حســین پور ضمن تقدیــر از خانواده
ایثارگر محمدجواد حسن زاده به خاطر انجام
این کار خداپســندانه و نجات جان سه بیمار
نیازمند عضو پیوندی ،در رابطه با عمل پیوند
عضو افــزود :مراکز پیوند به صورت قطبی در
کشــور فعالیت دارند و دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان جهــت انجام پیوند اعضا را به مرکز
جنوب غرب یعنی شــهر شیراز منتقل میکند.
همشهریان عزیز هرمزگانی چنانچه از نظر گروه
خونی و ســایر مسائل پزشکی با دهنده عضو
همخوانی داشته باشد ،در اولویت دریافت عضو
پیوندی هستند؛ در غیر این صورت تخصیص
اعضا بر اساس لیست انتظار وزارت بهداشت
صورت خواهد پذیرفت.
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امامجمعهبندرخمیر:

روز به روز اراده ملتهای مسلمان برای نابودی
اسرائیل افزایش می یابد

امین درساره سرویس شهرستان //امام جمعه بندرخمیر
گفت :ظلم ســتیزی صرف ًا مربوط به جمهوری اسالمی ایران
نیست ،چرا که بیداری ملتهای مسلمان در مقابله با استکبار،
روز به روز در حال گسترش است و هر روز اراده ملتهای
مسلمان بر نابودی غده سرطانی اسرائیل ،قوت میگیرد .به
گزارش خبرنگار دریا ،حجتاالســام شعیب صالحی ،امام
جمعه بندرخمیر در خطبههای نماز جمعه ،اظهار داشــت:
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با یک هفته نامه
بریتانیایی پرده از آمال و آرزوهای بی پایه و خارج از قواره
این رژیم پوشــالی برداشــت .وی با بیان اینکه نفتالی بنت،
ایران اسالمی را در منطقه به عنوان سیاستگذار اصلی جریان
مقاومــت ذکر کرد ،گفت :دشــمن از این پس قصد مواجهه
مســتقیم با ایران را دارد و جنگ نیابتی با هم پیمانان ایران
از جمله ســوریه ،لبنان و عراق نمیتواند حاشیه امنی برای
بقاء رژیم صهیونیستی را فراهم آورد .خطیب جمعه بندرخمیر
بیان کرد :اینکه رژیم صهیونیستی و به تبع آن ،استکبار جهانی
به این نتیجه رســیده است که امروز مقابله با ظلم ،خارج از
محدوده مرزهای ایران صورت میگیرد و میدان دار اصل این
جریان ،ملت ایران میباشد ،امر درستی است ،اما در اینکه این
ظلم ستیزی صرفا مربوط به کشور جمهوری اسالمی ایران
است نکته غلطی است چرا که بیداری ملتهای مسلمان در
مقابله با استکبار ،روز به روز در حال گسترش است و هر روز
اراده ملتهای مسلمان بر نابودی غده سرطانی اسرائیل ،قوت
میگیرد .حجت االسالم صالحی عنوان کرد :در رزمایش اخیر
«الی بیت المقدس» که در نقاط مختلف از جمله بندرخمیر
توسط سپاه پاسداران برگزار شــد ،جلوهای مهم از اشتیاق
جوانان مؤمن و انقالبی برای رویارویی با این رژیم منحوس
به نمایش گذاشته شد .وی افزود :هر اقدامی که موجب آسیب
وارد شــدن به ایران اسالمی از سوی اسرائیل باشد ،سرعت
نابودی این رژیم را افزایش خواهد داد .امام جمعه بندرخمیر
گفت :فعالیت محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
که با همت جوانان بســیجی در حوزههای مختلف در حال
انجام است ،قوت قلبی برای ملت ایران است .حجت االسالم
صالحی خاطرنشان کرد :ســپاه پاسداران فرزند خلف امت
اسالمی برای تحقق اهداف عالیه نظام اسالمی است و در این
مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبر داد

افزایش بهره مندی فین از آب شرب پایدار

ســعیده دبیــری نژاد ســرویس
شهرستان //مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب هرمــزگان از اجرای چند
پروژه شــاخص با هدف بهره مندی
بیشتر شهر فین و روستاهای تابعه از
آب شرب پایدار خبر داد.

به گزارش خبرنــگار دریا؛ عبدالحمید
حمزه پور در همایش شوراها و دهیاران
منطقه فین که با حضــور منصور آرامی
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای
اســامی برگزار شد ،با اشاره به اقدامات
انجام شــده در این بخــش ،تامین آب

روســتای رضوان از طریــق خط انتقال
آب شــیرین کن خلیج فارس به عنوان
یک اقدام اساسی برای تامین آب پایدار
مشترکین این منطقه با حمایت مقام عالی
استان یاد کرد و افزود :رضوان از ابتدای
امسال از کمبود آب رنج می برد و آبفا با
هدف تامین نیاز آبی این منطقه و همچنین
گذر از تابستان بدون تنش ،این پروژه را
وارد مدار بهره برداری کرد که خوشبختانه
در حال حاضر شاهد رضایت مردم از این
اقدام اساسی هستیم.

وی به دیگر اقدام شــاخص آبفا در این
بخش اشاره کرد و افزود :به منظور ذخیره
مورد نیاز آب شهر فین پیش بینی احداث
یک باب مخزن هزار متر مکعبی با اعتبار
 ۱۰۰میلیارد ریال شده است که پیمانکار
آن نیز انتخاب و بزودی عملیات احداث آن
آغاز خواهد شد .مدیرعامل آبفا همچنين
به تکمیل پروژههاى آبرسانى روستاهاى
كهتك ،الور ،مهدى آباد ،تربوبیه و كوران
اشاره کرد و گفت :پيمانكار این پروژهها
انتخاب شده و عمليات اجرايى آن بزودی

آغاز خواهد شــد .به گفته وی با اتمام
عملیات پروژه های یاد شــده وضعیت
تامین آب جمعیتی بالغ بر  ۱۲هزار ۶۰۰
نفر در این بخش بهبود می یابد.
حمزه پــور در پایــان از حمایت دولت
بویژه اســتاندار جهــادی و نمایندگان
هرمزگان در مجلس شــورای اســامی
برای اجرای طرحهای آبرسانی قدردانی
و ابراز امیدواری کرد ،با مشارکت شوراها
و دهیاران بتــوان اجرای پــروژه ها را
سرعت بخشید.

امام جمعه قشم:

برخی روستاهای جزیره  60روز است آب ندارند

سرویس شهرستان //امام جمعه قشم
گفت :برخی روستاهای جزیره  ۶۰روز
آب ندارند و مردم اجازه نخواهند داد
مسوولین برای خوش گذارنی در کنار
دریا به قشم بیایند و به وعدههای خود
عمل نکنند.

حجتاالســام غالمرضــا حاجبی در
خطبههــای نمازجمعه قشــم بیــان کرد:
روحیه جهادی اگر با تخصص همراه باشد،
ســازندگی را به همراه خواهد داشــت و
باید با تلفیق این دو اقتدار غذایی کشــور
تامین و از ســهل انگاری جلوگیری کرده
و نگذاریم خیانت برخی مسوولین گذشته
تکرار شود.
وی با بیان اینکه شهرســتان قشــم دارای
نخیــات و قابلیتهای کاشــت متعددی
است ،اضافه کرد :میتوان برخی از نیازهای
کشــاورزی را در جزیره تامین کرد و در
حوزه شــیالت نیز با تکمیل چرخه تولید
تا از علوم دانشــگاهی تا فرآوری ،ارزش

افزوده بیشتری نصیب کشور کرد.
خطیب جمعه قشــم با بیان اینکه آنقدر
قاچاق توســعه یافته که ماهی هم قاچاق
میشود ،افزود :این در حالیست که میتوان
با صنایع فرآوری ،جلوی قاچاق را بگیریم
و با ایجاد گمرک شــیالتی ،شــرکتهای
دانش بنیان و دانشــکده و مراکز آموزشی
علوم و فنون شــیالتی کمبودهای علمی و
عملی را جبران کنیم.
وی اظهار داشــت :هم اکنــون دو واحد
دانشــگاهی در شهر قشــم مستقر است و
میتوانند این رشــتهها را بــه واحدهای
خود اضافه کنند و تحصیالت شغل آفرین
را توســعه دهند .امام جمعه قشم با تاکید
مجــدد بر لزوم برخورد بــا پدیده قاچاق
اظهار داشــت :این همه قاچاق دام انجام
میشود و متاســفانه افرادی هستند که نه
خود قاچاق را حرام میدانند و نه دیگران
را نهی میکنند و امیدواریم حداقل افراد را
به این کار تشویق نکنند.وی هزینه قاچاق
را بر دوش مردم خواند و ادامه داد :خروج
دام و مواد اولیه بدون فرآوری امنیت غذایی
مردم را دچار آسیب میکند و با جلوگیری
از بســط و توســعه صنایع و اشتغالزایی،
تولید ناخالص ملی را نیز مورد هدف قرار
میدهد.حجتاالســام حاجبی در بخش

دیگری از ســخنان خود با اشاره به آغاز
هفته قوه قضاییه بیان کرد :اســاس زندگی
اجتماعی بر اساس عدالت و قضاوت است
و حوزه آســیب های اجتماعی ،مبارزه با
قاچاق و رســیدگی به موضوعات مربوط
به موجر و مســتاجر در شهرستان بسیار
مورد نیاز اســت.وی ادامه داد :مستاجرین
قشم زیر بار گرانیهای اجاره خانه کمر خم
کردهاند و ما نمیدانیم دریای قشم مروارید
میدهد یا خانهها بزرگتر شده که این همه
کرایه خانهها افزایش یافته است.
امام جمعه قشــم با دعوت صاحبخانهها
بــه رعایت انصاف گفت :این یک موضوع
اخالقی اســت و باید رحــم و مروت در
دل مومنین باشــد؛ در غیــر این صورت
برای احقــاق حق مردم مجبور به برخورد
قضایی و اجبارخواهیم شد.وی با اشاره به
فرارسیدن هفته صرفه جویی در مصرف آب
گفت :دور تــا دور جزیره را آب فراگرفته
و این در حالیســت که آبی در بسیاری از
روستاها نداریم که بخواهد اسراف شود.
امام جمعه قشــم گفت :برخی روستاهای
جزیــره  ۶۰روز آب ندارنــد و حال این
سوال مطرح میشود که چگونه وقتی آبی
وجود ندارد می تــوان صرفه جویی کرد.
وی ادامه داد :هم اکنون ســه ماه از ورود

به گزارش خبرنگار دریا  « ،ابراهیم ذاکری »،
مدیر کانون فرهنگی هنری امام المنتظر(عج) و
دبیر جشنواره آسمان هشتم در این آیین گفت:
در کنار ترویج فرهنگ منور رضوی ،جشنواره
آسمان هشــتم برای ایجاد نشــاط اجتماعی
عملکرد مطلوبی داشته است.وی با بیان اینکه
عجین شــدن جشــنواره با مفاهیم معنوی و
نــام مبارک امام رضا(ع) این جشــنواره را در
ســطح کشور ویژه کرده اســت ،افزود :عرضه
برنامههای دینی و فرهنگی در قالب هنر برای
جذب جوانان موثر است.مدیر کانون فرهنگی
هنری امام المنتظر(عج) روستای کردر رضوی
ادامه داد :امسال سه هزار و  ۱۳۰نفر از جوانان
و نوجوانان سراســر هرمزگان در  ۱۵رشته در
جشنواره شــرکت کردند.وی با اشاره به اینکه
عالوه بر شرکت کنندگان ،هر ساله خیل عظیم
مردم با جشنواره درگیر هســتند ،اضافه کرد:
اگر جشــنواره حمایت شود می توان در حوزه
فرهنگ و هنر و ورزش تحول اساســی ایجاد
کرد «.سعید عبدلی زاده » ،رئیس حوزه هنری
هرمزگان نیز با بیان اینکه مردم روستای کردر
رضوی عشــق و ارادت خود را در قالب همت
هنری به امام هشتم ابراز می کنند ،گفت :عنوان

نام امام رضا(ع) در حقیقت گردنبند با ارزشی
اســت که اکنون به گردن اهالی روستای کردر
آویخته شده است .وی با ذکر این نکته که کمتر
نقطه ای در کشــور وجــود دارد که مجاهدتی
همانند مردم کردر داشته باشند و افتخار خادمی
فرهنگ رضوی به این گســتردگی پیدا کنند،
افزود :نهادینه کردن فرهنگ و هنر و یک رویداد
ارزشی ،به شکل پیوسته کار بسیار سختی است
ولی مردم روستای کردر به زیبایی هر چه تمام
ایــن کار را انجام می دهند.رئیس حوزه هنری
استان هرمزگان عنوان کرد :مردم کردر  ۱۶سال
است که فعالیت های هنری و ورزشی خود را
با ائمه و به ویژه پیشــوای هشتم شیعیان گره
زدهاند و قرار گرفتن نام این روســتا و فعالیت
های فرهنگــی آن در کنار نــام امام رضا(ع)
ترکیبی دلنشین رقم زده اســت.عبدلی زاده با
اشــاره به اینکه مردمی بودن جشنواره آسمان
هشتم یکی از ویژگی های این جشنواره است و
این عامل باعث شده حوزه هنری به حمایت از
این رخداد ورود کند ،گفت :خروجی جشنواره
و بخش های مختلف آن باید تربیت نیروهای
پشــتیبان انقالب باشد.وی با بیان اینکه میناب
هنرمندان فراوانــی دارد و در حقیقت می توان
گفت شهرستان میناب پایگاه هنر انقالب است
و انتخاب دو چهره هنری طی دو ســال پیاپی
به عنوان چهره هنر انقالب بیانگر این موضوع
است ،تاکید کرد :جشنواره آسمان هشتم باید به
شکل تخصصی پیگیری و دنبال شود.
ایــن جشــنواره مردمی از ســال  ۸۶در دهه
کرامت و همزمان با جشن های میالد حضرت

معصومــه(س) تا میالد امام رضا(ع) توســط
جوانان ،نوجوانان کانونهای مســاجد و اهالی
روســتای کردر رضوی به صــورت مردمی و
خودجوش در شهرستان میناب برگزار میشود.
این جشنواره در روستای کردر برای نخستین
بار کار خود را با  ۲۶رشــته فرهنگی ،هنری و
ورزشی را آغاز کرد و در هر دوره حدود  ۴هزار
نوجوان و جوان را زیر پوشش قرار داده است.
روستای کردر رضوی که یکی از تاثیرگذارترین
مناطق هرمزگان در زمینه نشــر فرهنگ منور
رضوی به شمار می رود ،از توابع بخش بنذرک
با جمعیت  ۲هزار نفر( ۴۰۰خانوار) در فاصله
 ۱۳کیلومتری شهر میناب واقع شده است .کردر
تنها روستای کشور است که به نام امام رضا(ع)
نامیده شده و گرچه قدمت ارادت مردمانش به
حضرت رضــا(ع) به قرنها قبل برمیگردد اما
ســال  ۸۸به طور رسمی همزمان با میالد امام
هشــتم(ع) به نام امام رضــا(ع) کردر رضوی
نامگرفته و بیشــتر مردم این روستا نیز به دلیل
اینکه ذاکر اهلبیت بودهاند ،فامیلی آنها ذاکری
اســت .کانون فرهنگی هنری امام المنتظر(عج)
روســتای کردر رضوی در سال  ۹۸به عنوان
کانون برتر در حوزه پاسداشــت دهه کرامت و
فرهنگ منور رضوی در سطح کشور شناخته
شــد و مورد تقدیــر وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی قرار گرفت .کانون فرهنگی هنری امام
المنتظر(عج) در سال  ۸۵در مسجد امام رضا(ع)
روستای کردر رضوی راهاندازی شد و میزبانی
ســه دوره پیاپی میزبانی جشنواره ملی سرود
رضوی مساجد روستایی را در کارنامه دارد.

وزیر نیرو به جزیره گذشــته و چند روز
دیگر هم صبر خواهیم کرد و در صورت به
بار ننشستن وعدهها ،مردم بیکار نخواهند
نشست و اجازه نخواهند داد مسوولین برای
خوشگذارنی در کنار دریا به قشم بیایند و
به وعدههای خود عمل نکنند.
امــام جمعه قشــم همچنین با اشــاره به
کلنگزنی مسکن ملی روستای باسعیدو از
غربیترین روستاهای جزیره قشم ،اضافه
کرد :وعده توســعه متوازن غرب و شرق
قشم با مســکن ملی در حال محقق شدن
است.وی ضمن تشکر از همکاری مشترک
سازمان منطقه آزاد قشــم و بنیاد مسکن
ابراز امیدواری کرد که این اتحاد وهمدلی
ره آورد بیشتری برای قشم به همراه بیاورد.
به گزارش فارس ،امام جمعه قشم اجرای
موفق سرود «سالم فرمانده» و جهانی شدن
آن را نمونه واقعی یک دستاورد مسجدی
دانست و افزود :این یک اثر بزرگ فرهنگی
است و همه این کار تبلیغ دینی موثر مسجد
محور اســت که هیات های مذهبی باید به
این سو حرکت کنند.
خطیب جمعه قشم همچنین تشکیل شدن
اتحادیههــا در شهرســتان را نیاز اصلی
دانست و افزود :این یک مطالبه جدی است
و امیدواریم هر چه زودتر برآورده شود.

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان  //رئیس کل دادگستری
هرمزگان در بازدید شبانه از زندان میناب ضمن مالقات چهره
به چهره با مددجویان و استماع درخواست هایشان ،دستورات
الزم را برای رسیدگی به مطالبات آنها صادر کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان به
همراه تعدادی از معاونان خود به صورت ســرزده و شــبانه از زندان
شهرستان میناب بازدید کرد.
مجتبــی قهرمانی مهمترین هدف این بازدید را رســیدگی به وضعیت
زندانیان عنوان کرد و افزود :بر این اساس شرایط زندانیان با توجه به
محل نگهداری ،مسائل بهداشتی و اطمینان از صحت و سالمتی آنها و
همچنین دسترســی به خانواده و وکالیشان به دقت مورد بررسی قرار
گرفت .قهرمانی همچنین با اشــاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در
خصوص رعایت حقــوق محکومین و زندانیان ،لزوم توجه به کرامت
انســانی مددجویان از جانب مسئولین زندان را بسیار مهم برشمرد و
خاطر نشــان کرد :باید با اتخاذ تدابیر مناســب ،تمهیدات به گونه ای
اتخاذ شود که عالوه بر تأمین امکانات مورد نیاز آنها ،نسبت به اعطاء
ارفاقات قانونی به ویژه اســتفاده از پابنــد الکترونیک به افراد واجد
شرایط اقدام شــود.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان بر
لزوم اســتمرار بازدید مســئوالن قضایی از زندان ها و بازداشتگاهها
نیز تأکید کرد و این موضوع را در جهت شناســایی ســریع نواقص و
کاستیها و حل و فصل فوری مشکالت بسیار حائز اهمیت برشمرد.
گفتنی است؛ در جریان این بازدید که رئیس حوزه قضایی و دادستان
میناب نیز حضور داشــتند ،رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان
در مالقــات چهــره به چهره با هریــک از زندانیان ضمن اســتماع
درخواستهایشان ،دســتورات الزم را برای رسیدگی به مطالبات و
مشکالت آنها صادر کرد.

آگهی مناقصه عمومی

شانزدهمین جشنواره مردمی آسمان هشتم به کار خود پایان داد

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //
آئین پایانی شانزدهمین جشنواره مردمی
فرهنگی هنری و ورزشــی آسمان هشتم
با حضور مسئوالن ،هنرمندان ،چهره های
فرهنگی و مردم در حسینیه امام رضا(ع)
روســتای کردر رضوی شهرستان میناب
برگزار شد.

بازدید شبانه رئیس کل دادگستری
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(قسمت اول)

اقلیم شهر جناح همانند تمامی جنوب ایران به
گونه ای است که بارندگی ساالنه در آن کم بوده
و مردم این شهر تدابیر متعددی برای تامین آب
به کار می بردند .یکی از دالیل مهاجرت از شهر
جناح و کم شدن جمعیت این شهر هم کمبود آب
و خشکسالی های متعدد بوده است .در گذشته
مصرف آب در شهر جناح کم بوده و راهکارهای
متعددی برای ذخیره آب وجود داشته است.

ایجاد برکه های اطراف شــهر و درون شهر نشان از
تالش مردم برای تامین آب شرب بوده است.در خود
شــهر باغات درخت خرما وجود داشت که آب آن از
حفر چاه تامین می گردید .همه مردم شــهر جناح در
گذشــته توان حفر چاه در منزل را نداشتند و به همین
دلیــل نیز چاه های بزرگ در محالت وجود داشــت
که خانواده ها آب را از چاه کشــیده و برای مصارف
خانگی بــه منازل خود می بردند .آب شــرب مردم
هم بیشــتر از آب برکه ها تامین می گردید .چاه های
محلهای در بیشــتر روستاها و شهرهای جنوب ایران
وجود داشــت و معموال عمیق حفر می شدند تا آب
بیشتری را تامین نمایند .در بستر زمان این چاه ها که
گاهی سیستم گاوچاهی هم داشت ،از سطح محالت
جمعآوری گردید و خطراتی هم این چاه ها داشــته
اســت .چون ممکن بود افراد تازه وارد و یا چارپایان
در آن ســقوط کنند و به همین دلیل در اطراف برخی
از چاهها دیوارهای کوتاه قرار می دادند تا از خطرات
آن جلوگیری شود .بیشتر چاه های محله ای در شهر
جناح نام مشــخصی داشتند .البته این چاه ها هم آب
محدودی داشــتند و خانواده ها طبق یک زمانبندی
خاص از آب آن ها اســتفاده می کردند .این نوشتار
که با حمایت های فرهنگی شورای اسالمی شهر جناح
و شهردار فرهنگ دوست و پر تالش این شهر جناب
آقای مهندس محمد جاللی به رشته تحریر در می آید
در نظر دارد به مســاله آب و شیوه تامین آب مصرفی
و شرب جناح در بستر زمان پرداخته و نشان دهد که
مردم این شهر تا پیش از لوله کشی آب این شهر ،چه
روشــی را در پیش میگرفتند تا به ماندگاری آن ها
در شــهر جناح که در یک منطقه کم بارش قرار دارد،
کمک نماید .سطح آب های زیر زمینی در شهر جناح
نســبت به برخی از مناطق جنوبی ایران باالتر بوده و
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شیوه های تامین آب شهر جناح در بستر تاریخ

به همین دلیل چاه ها در این شــهر با حفر دوازده الی
ســیزده متر به آب می رسیدند .البته در سال هایی که
بارندگی بیشــتر صورت میگرفت ،سطح آب چاه ها
باالتر می آمد .زمین جناح برای حفر چاه های عمیق
مناســب بود .چون ریزش در سطح دیواره های چاه
صورت نمی گرفت .امــا برای حفر کنندگان چاه کار
خیلی سخت بود و جنس خاک در سوح پایین بسیار
پر ســنگ و ســفت بوده و گاهی برای حفر بهتر چاه
مجبور بودند آب داخل گودال کنده شده ریخته تا حفر
زودتر صورت گیرد .هزینه حفر چاه هم به نسبت آن
زمان زیاد بود و هر فردی نمی توانست کار حفر چاه را
انجام دهد و هر چه کارگران به عمق پایین تر میرفتند،
کار حفاری ســخت تر می شد .معموال یک متر و نیم
تا دومتر آغازین چاه در دهانه را با سنگ و سیمان و
یا ســنگ و ساروج می ساختند تا هم شکل مدور آن
مشــخص تر گردد و هم استقامت لبه ها و دهانه چاه
برای کشیدن سطل های خاک و غیره بیشتر گردد .در
دیواره های چاه کنده کاری هایی ایجاد می کردند که
حفارها و چاه کن ها دســت و پــا در آن قرار داده و
وارد چاه می شــدند و معموال در هنگام ورود به چاه
در اعماق ،بندی هم به کمر می بستند تا سقوط نکنند.
بیل و کلنگ و دیگر وســایل حفاری را هم در سطل

های مخصوص قرار داده و با خود به اعماق زمین می
بردند و در بسیاری از موارد وسایل حفاری در چاه می
ماند و باال نمــی آوردند و در زمانی که حفر تمام می
شد با خود باال می آوردند .معموال از افراد متخصص و
مطمئن در حفر چاه استفاده می شد و فردی که خاک
را با ســطل از ته چاه به باال می کشید باید فرد متبحر
بوده تا از باال خاک یا ســنگ ریزه داخل چاه سقوط
نکند و برای حفاران مشکی ایجاد ننماید .بیشتر چاه ها
مدور حفر مــی گردید .چون چاه های مدور هر چند
حفر آن ها ســخت تر بود ،اما استقامت دیوارهای آن
بیشتر بود .به تدریج که جمعیت شهر بیشتر شد و افراد
توانمند شــهر نیز بیشتر شدند ،حفر چاه های خانگی
بیشتر گردید و در بسیاری از منازل جناح یک چاه حفر
گردیــد و یک خانه نیز برای چاه اختصاص پیدا کرد.
از آب چاه برای شستشو و مصارف خانگی ،کارهای
ساختمانی ،آب دادن به دام ها ،آبیاری درختان نخل و
غیره که در منازل کاشته می شد ،استفاده می گردید .اما
برای نوشیدن مناسب نبود .چون مواد معدنی آن نظیر
نمک و آهک زیاد بود .لذا برای نوشــیدن از آب برکه
ها استفاده می گردید و یا در برخی از خانهها حوض
آب و دیگر مخازن وجود داشت که آب بارندگی در
آن جمــع می گردید .اما غالب مردم از آب برکه های

یزد

داخل شهر و خارج از شهر استفاده نموده و وقتی آب
برکه داخل محالت شهر تمام می شد و با حلب و کندر،
آب را به خانه ها منتقل نموده و داخل بشــکهها می
ریختند ،به سراغ برکه های اطراف شهر میرفتند .برکه
های اطراف شــهر که برخی از آن ها بزرگ بودند تا
حدودی کفاف آب مصرفی شهر را میدادند و افراد به
کمک چارپایان و برداره که بر روی آن می گذاشتند،
آب را بــه خانه منتقل می کردنــد .در تمام دوره ها
بزرگان شــهر به فکر راه چاره ای برای انتقال آب از
مکان های پر آب به شهر جناح بودند .در اطراف شهر
جناح سفره های آب شرب زیر زمینی به حجم وسیع
وجود نداشت و به همین دلیل آب از روستای هرنگ
که دارای سفره های زیر زمینی آب شرب بود ،با سختی
های آن زمان به وســیله لوله به جناح منتقل گردید و
در بسیاری از محالت جناح شیرهای آب قرار گرفت
و افراد آب را از شیرهای داخل محالت با وسایل آن
زمان که حلب و قمقمه بود به خانه ها منتقل مینمودند(
عبدالغفار دوزنده ،مصاحبه )1401 ،و در کنار آن از آب
برکهها نیز اســتفاده می کردند .همواره یکی از دغدغه
های بزرگ انجمن شهر جناح در بستر زمان بود .دره
های بزرگی در شــهر جناح وجــود دارد که آب کوه
های جناح را به رودخانه مهران منتقل میکنند .مردم

اذان صبح ۰۴:۰۸:۳۳
طلوع آفتاب ۰۵:۴۶:۳۷
اذان ظهر ۱۲:۵۳:۳۶

جناح در بستر زمان تالش نمودند تا در مسیر دره ها
و جاهای سیالبی سدهای خاکی بسازند .اما انتقال آب
این ســدهای خاکی به جناح به سادگی صورت نمی
گیرد .لذا بعد از لوله کشی آب در منازل شهر جناح ،به
تدریج آب انتقالی از هرنگ به دلیل مصارف زیاد این
سفره زیر زمینی شور گردید و از سوی دیگر جمعیت
شهر جناح بیشتر گردیده و نیاز به آب مصرفی و شرب
نیز بیشتر گردید .با لوله کشی آب ،چاه های خانگی نیز
یکی پس از دیگری در شــهر جناح و مناطق اطراف
کاربرد خود را از دســت دادند .چاه های محالت هم
در شهرسازی به تدریج از بین رفتند .اما سالمندان شهر
جناح می دانند ،مکان این چاه ها در کجا قرار داشــته
است .با وجود این شهر جناح نیاز بیشتری به آب شرب
و مصرفی پیدا نمود و آب الورمیســتان که آب شرب
شهر بستک و روســتاهای همجوار را تامین می کرد،
منبع آب خوبی بود که اگر به شــهر جناح می رسید،
مصارف آب شرب و مصرفی جناح را تامین می نمود و
در نهایت با پیگیری های فراوان ،آب شرب و مصرفی
شــهر جناح از طریق الورمیستان تامین گردید .برای
ســال های متمادی مشکالت آب در شهر جناح رفع
گردید .اما به تدریج آب الور میستان آن کیفیت اولیه
را برای نوشــیدن از دست داد و با توجه به زیاد شدن
جمعیت شهرهای بستک ،جناح و روستاهای مسیر و
نیاز بیشــتر به آب مصرفی از یکسو و کم شدن ذخیره
سفره زیر زمینی نسبت به سال های اولیه و مستهلک
شدن لوله هایی که آب را به شهرها و روستاهای عنوان
شده منتقل می نمایند ،تنها منبع پایدار آب برای شهر
جناح ،همانند شهر بستک و روستاهای منطقه بستک،
ورود آب دریا به این مناطق می باشد.در حال حاضر
مردم شهر جناح همچنان از آب الور میستان استفاده
می نمایند و در منازل خود مخازن بزرگ آب شیرین
هم دارند که آب به وسیله تانکر به مخازن آب شرب
آن ها وارد می شود و از آن آب برای نوشیدن و درست
کردن چای و خوراک استفاده می کنند .برخی از افراد
هم در داخل منازل خود آب شیرین کن کوچک دارند
که آب لوله کشی الورمیستان به وسیله آن تصفیه شده
و از آب تصفیــه در منزل برای خوراک و نوشــیدن
استفاده می گردد .در تابستان ها آب الورمیستان برای
تمامی شهرها و روستاهایی که از آن استفاده می کنند،
جیرهبندی می شود و به همین دلیل در بیشتر خانه های
شهر جناح مخازن بزرگ هزار لیتری تا سه هزار لیتری
برای ذخیره آب وجود دارد تا در زمان وصل شدن آب،
مخازن مورد نظر پر شده و همیشه آب داشته باشند.
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طالعبینی
فروردین :

امروز می توانید از دانشی که دارید سود ببرید ،البته اگر
آن را شکلی عملی به کار ببندید و ذهن تان را متمرکز
کنید .متأسفانه ،اگر حواس تان پرت شود ممکن است
از مسیر اصلی منحرف شوید و وقت ارزشمندتان را بیهوده تلف کنید.
کمی به خودتان فرصت خیال پــردازی دهید و به خاطر این که به
اندازه ی کافی کارآمد نیستید خودتان را سرزنش نکنید .یادتان نرود
که باید بذر اهدافی را که در ســر دارید اول از همه در رویاهایتان
بپرورانید.
اردیبهشت :

اهداف بلند مدتی که مشخص کرده اید ممکن است با
واقعیت جور نباشــند .اگر سعی کنید هر طور شده به
آنها دست پیدا کنید ،نتیجه ای جز دلسردی نخواهید
دید .فکر نکنید که اگر تالش و پشتکار نشان دهید ،همه چیز خود
به خود از عالم خیال به واقعیت تبدیل خواهد شد .به آرمان هایی که
در سر دارید واقع بینانه نگاه کنید ،باید بفهمید که آیا می توانید چنین
اهدافی را طبق یک نقشه ی منطقی به پیش ببرید یا نه .عبور از این
مرحله ی ابتدایی الزامی است ،پس از آن می توانید درباره ی ادامهی
مسیر تصمیم بگیرید.
خرداد :

امروز به نظر می رســد که مدام از یک رویا به رویای
دیگر می پرید و آن قدر صبر نمی کنید که رویاهایتان
را بــه واقعیت تبدیل کنید .اگر تصمیم دارید که همین
طور ادامه دهید و خودتان را از واقعیت جدا نگه دارید ،حداقل سعی
کنید تا جایی که امکان دارد رویاهای تان را آگاهانه انتخاب کنید .اما
این را هم بدانید که نباید خودتان را آن قدر غرق عقل و منطق کنید
که دیگر جایی در عالم خیال نداشته باشید.
تیر :

امروز به ســختی می توانید جلوی احساسات تان را
بگیرید ،از این رو عالقه مندید که مرزهای بین خودتان
و بهترین دوستان تان را از میان بردارید .بسیار مشتاق
اید که در یک جمع شــلوغ حضور داشته باشید اما حواس تان را
جمع کنید و با احتیاط گام بردارید ،زیرا ممکن است احساسات تان
شما را به تله بیندازند .رویاهای رنگارنگی که اکنون دارید به تحقق
اهداف تان کمک خواهند کرد ،البته تا زمانی که آن ها را با واقعیت
اشتباه نگیرید.
مرداد :

امروز دل تان می خواهد که بر ابرهای عالم خیال سوار
شوید و به این سو و آن سو بروید ،اما حواس تان باشد
که تعهداتی را که باید انجام دهید فراموش نکنید .به نظر
می رسد که نمی توانید مسئولیت های تان را کنار بگذارید ،از طرفی
هم نمی توانید خیلی جدی به آن ها بپردازید .سعی کنید یاد بگیرید
کــه چگونه بین این دو حرکت کنید ،یعنی هم به خیاالت رنگارنگ
سرگرم شوید و هم در واقعیت قدم بردارید.
شهریور :

امروز اگــر بخواهید به کمک های دیگران تکیه کنید
گمراه خواهید شد ،پس بهتر است خودتان به تنهایی
پیش بروید .البته فکر نکنید که امروز همه قصد فریب
دادن شما را دارند ،فقط این که ممکن است حرف هایی که بین شما و
دیگران رد و بدل می شود موجب بدفهمی گردد و منظور همدیگر را
درست متوجه نشوید .شاید فکر می کنید که با دقت به حرفهایشان
گــوش می دهید ،اما باز هم احتمــال دارد که قصد و نیت آن ها را
اشتباه برداشت کنید.
مهر :

امروز باید به خودتان افتخار کنید ،زیرا این قابلیت را
دارید که همه چیز را با دقت بسنجید و مهم ترین امور
را برگزینید .این فرآیند دســته بندی کردن اطالعات
چیزی اســت که فع ً
ال باید با آن دســت و پنجه نرم کنید .چیزی که
این قابلیت را به شــما داده قدرت عقل و منطق نیســت ،بلکه این
رویاهایتان است که بیش از پیش فعال شده اند .پس سعی نکنید که
افکارتان را مهار کنید ،بلکه از این فرصت استفاده کنید ،زیرا ممکن
است در طوالنی مدت به نفع تان باشد.
آبان :

امروز یک روز ویژه اســت ،زیرا می توانید دست به یک
کار فــوق العاده بزنید ،مث ً
ال خلق یک اثر هنری یا تزیین
محل کارتان .اما ممکن است که فعالیت های روزانه وقتتان را بگیرند
و نتوانید به امور هنری بپردازید .به شما توصیه می شود که هنرتان را
با کاری که باید انجام دهید پیوند بزنید .جلوی افکاری را که به سرتان
میزند نگیرید ،این استعداد هنری تان را با خالقیت به کار بگیرید تا دنیا
را به جایی تبدیل کنید که بسیار زیباتر از قبل شود.
آذر :

امروز دچار خیاالت واهی شــده اید ،اما اگر دست از
خیال پردازی برداید همه ی مشکالت خود به خود حل
خواهند شد .درست است که باید برای خودتان هم وقت
بگذارید ،اما اگر از واقعیت ها فرار کنید در طوالنی مدت چیزی عوض
نخواهد شد و شادی به سراغ تان نخواهد آمد .به جای این که وقتتان
را بیهوده تلف کنید ،سعی کنید تا بهترین افکارتان را به واقعیت تبدیل
کنید .اگر می خواهید به ستاره ها دست پیدا کنید باید اول از همه یک
نردبان بسازید!
دی :

اهدافی که در سر دارید برای متمرکز شدن روی کاری
که در پیش گرفته اید کافی نیستند .به نظر می رسد که
دست به هر کاری که می زنید نتیجه ی عکس میگیرید،
یعنی بیشــتر حواس تان پرت می شود و نمی توانید به تعهدات عمل
کنید .بهتر است به سراغ کسی بروید که می تواند کمک تان کند ،در غیر
این صورت مجبور می شوید که بعدا ً بهای سنگینی بپردازید .به نفع تان
است که اول وظایف تان را انجام دهید و بعد به کارهای دیگر بپردازید.
بهمن :

امروز باید خیلی دقیق پیــام تان را منتقل کنید ،زیرا
موفقیت یا شکســت شما به این قابلیت بستگی دارد.
حواس تان باشد که مســیر خالقیت تان را با نظم و
ترتیب بیش از حد خراب نکنیــد ،بگذارید همه چیز خود به خود
اتفاق بیفتد .به این ترتیب کارآمدتر خواهید شــد ،البته اگر دست از
سرسختی بردارید .چنین رویکردی کمک تان می کند تا پیام تان را
موثرتر انتقال دهید.
اسفند :

امروز از خودتان خیلی مطمئن هستید ،اما ممکن است
ناخواســته به تردید و گمراهی کشــیده شوید .به نظر
می رســد که نمی توانید برای عملی کردن اهدافتان
از انگیزههای هنری که در ســر دارید اســتفاده کنید .نیاز دارید که
به اطالعات خاصی دســت پیدا کنید ،اما حواس تان باشــد که این
احســاس نیاز مانع راه تان نشود .امروز به نفع تان است که دانشمند
گونه عمل نکنید ،بلکه فیلســوفانه جلو بروید تا بین رویا و واقعیت
تعادل برقرار کنید.
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آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

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

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

ماموریت اول آن معرفی بیش از پیش و عرضه
صحیفه سجادیه بر افکار جامعه دانشگاهی
کشور است .حجت االســام و المسلمین
ســید عباس تقوی در تشریح ماموریت اول
ششــمین دوره جشــنواره صحیفه سجادیه
کشــور توضیح داد :ما به عنــوان دبیرخانه
جشنواره باید ســعی کنیم محتوای صحیفه
سجادیه را بهتر بشناسیم و این کتاب ارزشمند
را به دیگران بهتر بشناسانیم .در همین راستا
اگر توفیق شود قرار است صحیفه را به عنوان
درسی از دروس معارف اسالمی دانشگاهیان
قرار دهیم  .وی ادامه داد :متاســفانه ما هنوز
نتوانســته ایم صحیفه را آن طور که شایسته
است بشناسیم .باید توجه کرد که در عظمت

امام جمعه موقت بندرعباس:

نباید برای ساختن کشور منتظر بیگانه بود

گروه خبــر  //امــام جمعه موقت
بندرعباس خطاب به صهیونیستها
گفت :خیلی کوچکتر از آن هستیدکه
بخواهید به نظام جمهوری اسالمی
ضربه وارد کنید و گنده تر از شما نیز
سالهاست که در هماورد با نظام اسالم
شکست خورده و تحقیر شده است
و آخرین بار آن نیز توســط نیروی
دریایی سپاه خار شــدید و دزدی
دریایی کردید اما پاسخش را گرفتید.

حجتاالسالم عبدالحمید رییسی مسئول
نمایندگی ولی فقیــه در نیروی دریایی
ســپاه پاســداران و امام جمعه موقت
بندرعباس در خطبههــای نماز جمعه
اظهار کرد :رضوان خدا بر امام راحل که
با راهاندازی جهاد ســازندگی همیشه به
فکر رسیدگی به مستضعفان و فقرا بود و
با همت این نهاد ،کار بزرگی در سازندگی
و خودکفایی رقم خورد .روحیه جهادی
در جامعه ما برآمده از شــاخصههایی
همچون خودبــاوری ،اعتماد به نفس و
اعتماد به مدد الهی است و هر جا که به
این باور درونی متکی شــدیم ،کارهای
بزرگی انجام دادهایم.

وی با اشاره به ســالروز شهادت شهید
مصطفی چمران ،بیان کرد :این شــهید
بزرگوار که به جایگاه وزیری دفاع رسید،
اگر در آمریکا مانده بود ،همه بهرهمندیها
وزندگی دنیوی را داشت اما به ایران آمد
و در صف دفاع از کشــور قرار گرفت و
جان خود را در راه میهن خود فدا کرد و
جاودانه شد .امام جمعه موقت بندرعباس
با نثار هزاران رحمت الهی به روح همه
شهدا ،از شهید بابایی که او نیز در آمریکا
درس خوانده بود اما برای دفاع از میهن
به کشور بازگشت ،خاطرنشان کرد :ایران
اسالمی و ملت بزرگ ایران هیچ گاه یاد
و خاطره ایــن دالور مردان را فراموش
نخواهد کرد.
حجت االســام رییسی با اشــاره به
اظهارات ســخیفانه «بنت نخست وزیر
رژیم جعلی صهیونیســتی» مبنی بر در
پیش گرفتن راهبرد انهدام سر اختاپوس
و نیز راهبرد مرگ با هزاران ضربه چاقو،
خاطرنشــان کرد :اینها نشانه تالش آنها
برای فتنــه انگیزی در ایران را نشــان
میدهد که دیگر کاری به بازوی مقاومت

نتایج اولیه آزمون ارشد این هفته اعالم میشود

گروه خبر  //نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد
 ۱۴۰۱دانشگاهها و موسســات آموزش عالی ،این
هفته بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور
قرار میگیرد.

نتایج اولیه آزمون کارشناســی ارشــد ســال ۱۴۰۱
دانشگاهها و موسســات آموزش عالی ،هفته جاری
بر روی سایت ســازمان سنجش آموزش کشور قرار
میگیرد و داوطلبان مجاز ،اوایل تیرماه امکان انتخاب
رشته را خواهند داشت .همچنین در نیمه اول شهریورماه
نیز نتایج نهایی آزمون کارشناســی ارشد سال ۱۴۰۱
اعالم میشود تا داوطلبان از اول مهرماه بر سر کالسها

و توصیف این کتاب شــریف از تعابیربلندی
همچون قرآن ســاعد  ،زبور آل محمد صلی
اهلل علیه و آله وســلم  ،خواهر قرآن و برادر
نهج البالغه نام برده شده و گفته اند که صحیفه
ســجادیه از لحاظ مرتبه پایین تر از قرآن و
باالتر از سخن هر انسانی است .
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه های استان هرمزگان تاکید کرد:
محتوای دعا های صحیفه سجادیه منبع الهام
بخش زندگی بشر ،ضامن ســعادت دنیا و
آخرت  ،نســخه کامل یک زندگی مترقی و
متمدنانه  ،پاسخگوی همه نیازها و راه حل
همه مشکالت و مسائل بشری است.
حجت االسالم و المسلمین تقوی در تشریح

حضور پیدا کنند.در مجمــوع ،در گروههای مختلف
آزمایشی آزمون کارشناسی ارشد  ،۱۴۰۱اقبال بیشتری
نسبت به آزمون رشتههای علوم انسانی صورت گرفت
و بیش از  ۴۰۰هزار داوطلب ،در گروه علوم انســانی
شرکت کردند .تعداد زیادی از داوطلبان رشتههای فنی
مهندسی و ریاضی به ســمت رشتههای علوم انسانی
گرایش پیدا کردند.امسال از مجموع  ۶۴۷هزار و ۲۰۹
داوطلب (با احتساب عالقهمندی به شرکت در مجموعه
امتحانی دوم) حدود  ۵۳درصد داوطلبان را خانمها و
 ۴۷درصد را آقایان تشــکیل میدهند و همین نسبت
را در گروههای آموزشــی داریم.طبق اعالم سازمان

ندارند و میخواهندبه سمت ایران بیایند
که باید به آنها بگوییم که ای مگس عرصه
ســیمرغ نه جوالنگه توســت ...خیلی
کوچکتر از آن هستیدکه بخواهید به نظام
جمهوری اسالمی ضربه وارد کنید و گنده
تر از شما نیز سالهاست که در هماورد با
نظام اسالم شکست خورده و تحقیر شده
است و آخرین بار آن نیز توسط نیروی
دریایی سپاه خار شدید ودزدی دریایی
کردید اما پاسخش را گرفتید.
وی خطاب به «بنت» تصریح کرد :امروز
الحمداهلل نظام ما از درون صهیونیستها
یارگیــری کــرده و عالیترین مقامات
صهیونیستها ،در خدمت نظام جمهوری
اسالمی ایران هســتند و این را فرمانده
نیروی قدس ســپاه نیــز گفت که دیگر
نیازی به آدم فرســتادن به سمت اینها
نداریــم و نیروهای ما در همان جاهایی
که بخواهیم حضور دارند .ســوی دیگر
حرفهای صهیونیستها ،ترس آنان و
استیصال آنهاست چرا که هیچ جایی در
سرزمینهای اشغالی ندارند که بتوانند از
رصد جمهوری اسالمی دور بماند.

سنجش ،ظرفیت پذیرش داوطلبان آزمون کارشناسی
ارشد  ۱۴۰۱افزایش خواهد یافت؛ در واقع سال گذشته
بیش از  ۱۳۰هزار نفر در رشتههای کارشناسی ارشد
پذیرش شدند که امســال در مقایسه با سال گذشته،
تعداد بیشتری از داوطلبان پذیرش خواهند شد .براین
اساس ،سال گذشــته  ۲۷درصد از پذیرفتهشدگان در
دانشــگاهها پذیرش شدند ،اما امسال این آمار بیش از
 ۳۰درصد خواهد بود .آزمون کتبی ،سهم  ۸۰درصدی
در پذیرش داوطلبان کارشناسی ارشد ایفا خواهد کرد
و  ۲۰درصد نیز معدل دوره کارشناســی تاثیر دارد.به
گزارش ایســنا ،آزمون کارشناسی ارشد  ۱۴۰۱از ۲۸
تا  ۳۰اردیبهشتماه جاری در  ۱۶۶شهرستان و ۱۷۷۰
حوزه فرعی و همچنین  ۳۸۱حوزه اصلی برگزار شد.

كميسيونمعامالت

نوبت دوم

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار1401 -3

سازمان منطقه آزاد تجاری  -صنعتی قشم در نظر دارد ساخت  ،تجهیز و بهره برداری  ،تحویل کارخانه آسفالت متعلق به خود واقع در
روستای تنبان جزیره قشم را به روش  BOTبه اشخاص حقوقی دارای صالحت واگذار نماید.
محل پروژه :جزیره قشم  ،روستای تنبان کارخانه آسفالت 120تنی متعلق به سازمان منطقه ازاد تجاری – صنعتی قشم
موضوع : :ساخت  ،تجهیز و بهره برداری  ،تحویل کارخانه آسفالت به روش BOT
 آورده سازمان منطقه آزاد قشم مجوز های فعالیت اقتصادی مجوز تاسیس زمین به مساحت  6هکتارآورده سرمایه گذار:
 تامین  ،نصب و راه اندازی کارخانه آسفالت  120تنی تمام اتوماتیک غیر مستعمل (نو) تیم فنی و مهندسی و عملیاتی تأمین مالی پروژه به صورت کاملمدت زمان قبول پیشنهادات:
از تاریخ درج اولین نوبت این فراخوان به مدت  10روز (  1401/03/24لغایت  1401/04/04تا پایان ساعت اداری  ) 13:30تمامی
سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند تمایل خود را از طریق نامه رسمی به همراه مدارک ذیل به دبیرخانه کمیسیون معامالت این سازمان
واقع در مدیریت حقوقی و قراردادها به آدرس جزیره قشم  ،اسکله بندر بهمن ساختمان مدیریت حقوقی و قرارداد ها  ،دبیرخانه کمیسیون
معامالت  ،کد پستی  795161748و تلفن  076-35252150و  076-5252465ارسال نمایند .
مدارک مورد نیاز :
 سوابق کاری مرتبط در  5سال گذشته آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به دوره ( 1399/12/29توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران ) درخواست رسمی شرکت با امضای صاحبان امضا مجاز اساسنامه  ،آخرین آگهی تغییرات شرکت  ،کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضامحل تسلیم پیشنهادها:
جزيره قشم – اسكله بندر بهمن  -ساختمان اداره كل حقوقي  -دبيرخانه كميسيون معامالت –  076-35252150و 076-5252465
 به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در اين فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. این فرخوان به منزله واگذاری موضوع فراخوان نخواهد بود و صرفا جهت شناسایی سرمایه گذار است فلذا با توجه به سیاست هایسازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم پس از طی فرآیند قانونی واگذار می گردد  1401-19 .م/الف

دبيرخانه كميسيون معامالت

ماموریت دوم جشــنواره صحیفه سجادیه
توضیح داد :هدف دوم جشــنواره این است
کــه با توجه به ماموریتهایی که رهبر انقالب
اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب بیان کرده اند
به دنبال گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقالب
با محور قرار دادن صحیفه سجادیه باشیم.
وی ادامه داد :محور اساسی ماموریت دوم در
ششمین جشنواره  ،اصل قرار دادن بخشی از
بیانه گام دوم است که احساس می کنیم می
توانیم از عهده اجرای آن بر بیاییم .لذا هشت
محور پایانی بیانه گام دوم که شــامل بخش
امید و هفت توصیه آخر اســت را در قالب
برنامه های مختلف با محور قرار دادن صحیفه
سجادیه به اجرا گذاشته خواهد شد.

مســؤول نمایندگی ولی فقیه در نیروی
دریایی سپاه تأکید کرد :صهیونیستها،
دست از پا بجنبانند ،خواهند دید که دیگر
آن  25سالی که تا نابودی آنها باقی مانده،
بقایی نخواهد داشت و این تحقق وعده
الهی در خراب کــردن خانه یهودیان به
دست خودشان است و از همان جاهایی
که احســاس قدرت میکنند ،خودشان
باعث نابودی خودشان خواهند شد.
امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به
در اختیار داشتن  7درصد ذخایر معدنی
دنیا در ایران ،توجه به همسایگان ،تبدیل
تحریــم به فرصتها و عــدم اتکای به
دشــمن را مهمترین نیاز کشور برشمرد
و خاطرنشــان کرد :متأسفانه از هزاران
کیلومتر ســواحل جنوبی کشور استفاده
مطلوبی نشده اســت و این استان نباید
رتب ه اول فقر در کشور باشد.
به گزارش فارس  ،حجت االسالم رییسی
تأکیدکرد :مســؤوالن دولت سیزدهم در
مردمی بودن ،دریغی نداشته باشند و فقط
به گزارشــات اکتفا نکند و فریب برخی
آمارهــا را نخورند و بدانند که توفیقات
در عرصههای دفاعی و نظامی محصول
حضور در میدان اســت و با این روحیه
میتواند بر بزرگترین مشــکالت نیز
غلبه کرد.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه های استان هرمزگان در تشریح
سومین ماموریت این جشــنواره بیان کرد:
هدف سوم مســتند سازی و گفتمان سازی
مکتب شهید سلیمانی رحمه اهلل علیه در آینه
صحیفه سجادیه است و از آنجایی که رهبر
انقالب فرمودند مکتب سلیمانی را بشناسانید؛
یکی از راه ها این است که زیر ساخت های
زندگی شهید سلیمانی را در صحیفه استخراج
و این شهید عزیز را از دل صحیفه سجادیه به
عنوان الگو معرفی کنیم.
حجت االسالم و المسلمین تقوی با اشاره بر
اهمیت شناساندن شخصیت شهید سلیمانی
برای نســل های آینده گفت :ما می بایست

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی:

سازمان بنادر در حمایت
از شرکتهای دانشبنیان سرآمد است

گروه خبر  //معاون امور دریایی سازمان بنادر و
دریانوردی گفت :نوسازی شناورها و ساماندهی
ســفرهای دریایی و حمایت از تولید داخل و
شرکتهای دانشبنیان اولویتهای این سازمان
در سال  ۱۴۰۱است.

مجید علینازی در حاشــیه بازدید از دوازدهمین
نمایشــگاه بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی
کیش اظهار داشــت :امیدواریم شــاهد اســتفاده
حداکثــری از ظرفیت دریایی ،صنایــع دریایی و
دریانوردی کشور باشــیم و در این راستا ،نیازمند
شناسایی بازارهای هدف و بازاریابی مناسب هستیم.
وی ادامه داد :شرکت های مختلفی در حوزه صنایع
دریایی و دریانوردی ،فعالیت میکنند و ممکن است
حمایتهای الزم از برخی شرکت های دانش بنیان
وجود نداشته باشد ،بنابراین باید به گونهای عمل کرد
که حمایت و پشتیبانی مناسب از شرکتهای مذکور
در دستورکار قرار گیرد.
معاون امور دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی با
تاکید بر اینکه رویکرد ســازمان بنادر ،حمایت از
تولید داخل و شــرکتهای دانش بنیان در حوزه
دریایی است ،عنوان کرد :سازمان بنادر در راستای
تحقق شــعار ســال  ۱۴۰۱که از سوی مقام معظم

نظام ارزشیابی دانشآموزان و راههای نرفته

گروه خبر  //دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش
درباره وضعیت فعلی نظام ارزشــیابی و سنجش
دانشآموزان در کشور توضیحاتی ارائه کرد و گفت:
یکی از زمینههای اصلی که باید در نظام تحولی به
آن اندیشید نظام ارزشیابی مکفی و معتبر است.

محمود امانی طهرانی با بیان اینکه یکی از اولویتهای
پنجگانه اصالح نظام آموزشی کشور ،ایجاد نظام جامع
و معتبر ارزشیابی است اظهار کرد :معتقدم که اجرای
سندتحول بنیادین در پنج الگو و زمینه اصلی خالصه
میشود که محتوا ،معلم ،ارزشیابی ،مدیریت مدرسه،
ساختمان و تجهیزات مدرسه را شامل میشود.
وی افــزود :بنابراین یکی از زمینههای اصلی که باید
در نظام تحولی به آن اندیشــید نظام ارزشیابی مکفی
و معتبر است.دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش
درباره علت اهمیت نظام ارزشــیابی گفت :ارزشیابی
یک آهنربای قوی اســت که تمام فعالیتهای نظام
آموزشــی را با خودش همجهت میکند .اگر سیستم
ارزشــیابی درست طراحی شده باشــد فعالیتهای
روشی و محتواییِ شما را به راه راست هدایت میکند
و اگر بد طراحی شده باشد تمام تالشهای شما را به
تباهی میکشاند.امانی افزود :به نوعی یک ارزشیابی
سازگار با اهداف شما را کمک میکند که اهداف بهتر
محقق شوند و یک ارزشیابی ناسازگار امکان وصول
و دستیابی به اهداف را از بین میبرد .اگر با این فرض
به موضوع نگاه کنیم باید یک سازوکار بسیار جامع،
همهجانبه ،متنوع و متناسب با سطوح مختلف مخاطب
داشته باشــیم.وی با بیان اینکه در این میان ارزشیابی
دانشآموز ،کالس درس ،معلم ،مدرسه ،منطقه ،استان

شــخصیت این شــهید عزیز را قائده مند و
ضابطه مند کنیم تا برای نسل ها ی بعد قابل
آموزش و انتقال بشــود زیرا نسل های بعد،
شــاهد روز شــهادت او نبوده اند به همین
دلیل ما وظیفه داریم شــهید سلیمانی را در
قالب های مختلف که مخاطب پســند است
برای همه مردم عرضه کنیم  .لذا مکتب شهید
سلیمانی در آینه صحیفه سجادیه هم به عنوان
محور بعدی جشنواره است.

و کشور همگی باید در این برنامه جامع لحاظ شوند
گفت :ارزشــیابی دانشآموز در بــاب مهارتها و
شایســتگیهای پایه و میزان رشدش در ساحتهای
ششگانه و همچنین در زمینه ماموریت ویژه ملی یعنی
هویتیابی باید مدنظر باشــد .عالوه براین ارزشیابی
وجوه نیمه تخصصی دوره دوم متوسطه به گونهای که
بتواند دانشآموز را به درســتی به سمت ادامه زندگی
تحصیلی ،کاری و غیره راهبری کند ضروری است.
دبیرکل شــورای عالی آموزشوپــرورش افزود :در
این ارزشیابی ابزارهای متنوع پا به میدان میگذارند
و استفادههای متنوعی از نتایج ارزشیابی میشود .به
عنوان مثال یک جا ارزشیابی را به سمت توانمندیها
و اســتعدادهای نهفته دانشآموز بــه قصد هدایت
تحصیلی میبرید .جای دیگری از ارزشیابی استفاده
میکنید برای اینکه به دانشآموز زمینههایی از نخبگی
را بچشانید .کشــور میتواند میان پرورش نخبگی با
پــرورش نخبگان تمایز قائل شــود.امانی ادامه داد:
پرورش نخبگان یعنی عــدهای از دانش آموزان که
در یک صفتی برجســتگی دارند را جدا کنیم و مجزا
تحــت آموزش قرار دهیم .اما در پرورش نخبگی در
هر انســانی به زمینه استعدادی خاصی که دارد توجه
میشــود .شناسایی و کشــف زمینههای نخبگی در
همه دانشآموزان یکی از ماموریتهای شیرین نظام
آموزشی است .در یک نظام ارزشیابی ارائه محور ،این
کارها قابل انجام است.
وی با اشــاره به اینکه در زمینه ارزشیابی باید با این
دیدگاه به سراغ طراحی یک نظام جامع برویم گفت:
واقعیت این است به دلیل اینکه کنکور فقط با یک ابزار

رهبری تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری
شده است ،حرکت میکند.
علینازی افزود :سازمان بنادر همواره حمایت های
مادی و معنوی از شرکت های دانش بنیان را مدنظر
قرار داده است و در راستای حمایت مالی از طریق
وجوه اداره شده ،تسهیالت ویژه ای در حوزه ساخت
صنایع دریایی تدارک دیده شده و حمایت خاص از
شرکت های دانش بنیان ،دنبال میشود .وی با بیان
اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه حمایت از
شرکتهای دانشبنیان در کشور سرآمد است ،گفت:
ســازمان بنادر در حوزه های دانشگاهی و علمی،
گام به گام با دانشگاه ها ،حرکت کرده و خوشبختانه
موفقیتهای بسیاری به دست آمده است.
به گزارش مهر ؛ معاون امور دریایی سازمان بنادر و
دریانوردی با اشاره به اینکه سازمان بنادر در حوزه
نوسازی ناوگان به صورت مدون برنامه ریزی کرده
است ،اظهار داشت :سیاست و رویکرد سازمان بنادر
و دریانوری در سال  ،۱۴۰۱نوسازی و ساماندهی
سفرهای دریایی ایمن و راحت است و دستیابی به
این هدف ،جزو اولویت های اصلی به شمار می رود
و تسهیالت مورد نیاز هم از سوی سازمان بنادر ،در
نظر گرفته شده است.

ســنجش منحصر به فرد و آسیبزا وارد این عرصه
ت و توانمندیهای ما
شــده ،امکان رشد دانش ،مهار 
در عرصه ارزشــیابی را گرفته و همه انرژی ،توان و
هوش افراد صرف طراحی تست و آزمون شده است.
این در حالی اســت که ارزشیابی ،عرصه خالقیت و
نوآوری ،عرصه ابزارهای خوب طراحی کردن ،ابعاد
مختلفــی را در نظر گرفتن ،مصارف متعددی را برای
ایــن موضوع ابداع کردن ،به کمک بچهها ،خانوادهها
مدیران کشــور آمدن اســت و یک تغییر بنیادی در
نگاه به مســئله ارزشیابی را میطلبد.دبیرکل شورای
عالی آموزشوپرورش ادامه داد :ما در شورای عالی
آموزشوپرورش ایدههایی را از ســند تحول بنیادین
گرفتهایم و بــه تبع آن ایدهها ،اقداماتی انجام دادهایم.
به عنوان مثال آییننامه ارزشیابی ابتدایی تغییراتی پیدا
کرده است ،اما در کل آن نظام جامعی که پاسخگوی
همه این ابعاد باشــد هنوز متولد نشده است و متولد
شدنش به زمینههای بسیاری نیاز دارد .شورای عالی
در طول این  ۱۰سال چند اقدام مطالعاتی خوب انجام
داده و هرکدام از اینها روی بخشی از موضوع نورافکن
انداخته است ،اما هنوز هم آنطور نیست که بگوییم به
صورت  ۳۶۰درج ه همه ابعاد را مدنظر قرار دادهایم.
به گزارش ایسنا ؛ امانی به سفارش یک طرح تحقیقاتی
برای تعریف دقیق صورت مسئله و  ...گفت :امیدواریم
به طرح جامعی برســیم ،البته رسیدن به طرح جامع
حاصل یک فرایند است که این فرایند باید قطعههای
بهبودبخش داشته باشد و بنده معتقدم اقدامی که در باب
امتحانات نهایی صورت گرفت و تاثیر سوابق تحصیلی
در پذیرش نهایی کنکور افزایش یافت ،یک اقدام مفید
است و پشتیبان اصل این تصمیم هستم .البته باید در
مقام اجرا هم به قدری خوب اجرا شــود که اطمینان
خاطر و اعتبار را به همراه داشته باشد.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور خبر داد

پخش برنامه تلویزیونی با هدف کشف استعدادها
در حوزه سرود انقالبی از شبکه  2سیما

گروه خبــر  //زارعی گفت :بزودی
ویژه برنامه تلویزیونی با هدف کشف
استعدادها در حوزه سرود انقالبی با
همکاری سازمان هنری اوج و شبکه
 2سیما به روی آنتن روی می رود.

به گزارش خبرنــگار دریا  « ،کورش
زارعی » در آیین اختتامیه شانزدهمین
جشــنواره فرهنگی ،هنری و ورزشی
آسمان هشتم در حسینیه امام رضا(ع)
روستای کردر رضوی اظهار کرد :این
برنامه که در قالب یک مســابقه پخش
خواهد شد ،تمرکزش بر روی گروه های
سرود مساجد روستایی خواهد بود.وی
با بیان اینکه هم اینک برخی از اقدامات
این حرکت آغاز شده است ،افزود :در

حال حاضر کارشناسان این برنامه در
حال ارتباط گیری با گروههای سرود به
ویژه گروه های سرود مساجد روستایی
سراسر کشور هستند.
مدیــر مرکز هنرهای نمایشــی حوزه
هنری کشور ادامه داد :پس از دریافت
نمونه آثار گروه ها و بررســی و پایش
آنها توسط کارشناسان ،گروه ها جواز
حضور در بخش مسابقه این برنامه را
دریافت خواهند کرد.
وی عنــوان کرد :ایــن کار در حقیقت
با هدف کشــف اســتعدادهای جدید
در بخش ترکیب ســرود و تئاتر است
و شهرســتان میناب و روستای کردر
میتواند در این برنامه خوش بدرخشد.

زارعی در ادامه بــا بیان اینکه دومین
جشنواره ملی تئاتر آسمان هشتم نیز در
روستای کردر رضوی برگزار میشود و
هم اکنون در حال تولید محتوا در این
عرصه هســتیم ،گفت :مردم میناب و
اهالی روســتای کردر مردمی نجیب و

هنر دوست هستند که به خوبی با فرآیند
امور فرهنگی و هنری آشنایی دارند.
وی در پایان افــزود :همکاری حوزه
هنــری و اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی استان هرمزگان در برنامه های
فرهنگی جای تقدیر دارد.

