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فرماندار قشم خبر داد
ایجاد ۹ رشته جدید دانشگاهی با توجه 
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 در بندرعباس کشته داد
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 مسئوالن نگاه وسیع تری به قانون 
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سگ گردانی
 در ساحل و خودرو

و  کارگران  بســیج  مســئول  خبر//  گروه 
کارخانجات ســپاه امام سجاد)ع( هرمزگان 
ضمن حضور در محل دفتــر روزنامه دریا با 
مدیر مسئول این رسانه دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش خبرنگار دریا، سرهنگ دوم پاسدار 
امیر ارسالن شهبازی در این دیدار، اظهار کرد: 
روزنامه دریا همواره در بیان مشــکالت مردم 
به ویژه اقشــار محروم جامعه پیشتاز است و 
در بین رســانه های استان از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است.وی افزود: روزنامه دریا همواره 
یاری گر این ســازمان در انعکاس فعالیت ها 
و خدمات به جامعه هدف بوده است.مســئول 
سازمان بســیج کارگران و کارخانجات سپاه 
امام ســجاد )ع( هرمزگان در ادامه به بخشی 
از فعالیت های این سازمان اشاره کرد و گفت: 
متاسفانه جامعه کارگری از زمان شیوع ویروس 
منحوس کرونا دچار آسیب شد و این سازمان 

مقام  فرمایشات  بنابر 
معظم رهبری)مدظله العالی( طی مراحل مختلف 
با مشارکت شــرکت ها و صنایع  یکصد هزار 
بسته معیشتی را قالب طرح مواسات و همدلی 
بین جامعه هدف و محرومین توزیع کرده است.

سرهنگ دوم پاسدار شهبازی، اهدای جهیزیه 
به زوج های نیازمند، راه اندازی صندوق خیریه 
شهید سلیمانی جهت کمک به اشتغال و درمان 
و... خانواده  های نیازمند، آزادسازی زندانیان 
کارگر غیــر عمد، حمایت مســتقیم از ۲۰۰ 
خانواده کارگران فصلی و ساختمانی، راه اندازی 
مرکز تجمیع واکسن کرونا، بخشی از خدمات 
این ســازمان به جامعه هدف برشمرد.وی در 
پایان بیان کرد: استان هرمزگان ۷۶ شهید جامعه 
کارگری را تقدیم اســالم و انقالب کرده است 
و این قشــر زحمتکش همیشه در صحنه های 
مختلف در خط مقدم قرار دارد.یعقوب دبیری 

نژاد مدیر مسئول روزنامه دریا نیز در این دیدار، 
گفت: بسیج همواره در همه ابعاد نقش پررنگی 
را ایفا نموده و بسیج کارگران و کارخانجات هم 
یکی از بخش هاي مهم مجموعه بســیج است 
که در همین مســیر در حال حرکت است. وی 
در ادامه افزود: بســیج کارگران و کارخانجات 
اســتان طی دو ســال اخیر خدمات خوبی را 
به جامعه هدف خود ارائــه داده که باید بیش 
از پیش به اطالع عموم رســانده شــود و در 
همین راســتا روزنامه دریا آمادگی خود برای 
همکارهای بیشتر رسانه ای اعالم می کند.  الزم 
به ذکر است: در پایان این دیدار مسئول بسیج 
کارگران و کارخانجات ســپاه امام سجاد)ع( 
استان هرمزگان با اهدای لوحی از مدیر مسوول 
روزنامه دریا به پاس همکاری خوب این رسانه 
در انعکاس خبرها و گزارشــات حوزه بسیج 

کارگري و کارخانجات  قدردانی کرد.

مسئول بسیج كارگران و كارخانجات سپاه
 امام سجاد )ع( هرمزگان:

روزنامه دریا در بیان 
مشکالت اقشار محروم 

پیشتاز است

درمان    مدیریت  سرپرســت  خبر//  گروه 
تامین اجتماعی استان هرمزگان از درمانگاه 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس  بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار دریــا؛ دکتر غالمعباس 
مومنی سرپرســت مدیریت درمــان تامین 
اجتماعی اســتان هرمزگان به دعوت مدیران 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس از درمانگاه و 
تجهیزات درمانی موجود در درمانگاه شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس بازدید کرد و با مدیران 
درمانی و طب کار این مجموعه در خصوص 
ارائه خدمات درمانی بیمارستان خلیج فارس 
گفتگو نمود. دکتر مومنی در این بازدید عنوان 
کرد: بخش قابل توجهی از کارکنان شــرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس تحت پوشش بیمه 
تامیــن اجتماعی قرار دارنــد و از خدمات 
درمانی بیمارستان خلیج فارس و درمانگاه های 
سازمان نیز بهره می برند. وی گفت: با تعامل 
سازمان تامین اجتماعی و شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس می توان از امکانات موجود در 
روند خدمت رســانی به بیمه شدگان تامین 

اجتماعی و آحاد مردم بهره برد.
 سرپرســت مدیریت درمان تامین اجتماعی 

هرمزگان اظهار داشــت: بیــش از نیمی از 
جمعیت اســتان هرمزگان تحت پوشش بیمه 
تامین اجتماعی قــرار دارد و ارائه خدمات 
درمانی به این افراد نیز افتخاری برای ماست.

 این مسئول ادامه داد: به همین دلیل هرچه در 
توان داریم برای ارائه خدمت به این عزیزان به 
کار خواهیم بست و از امکانات موجود نهایت 
استفاده را خواهیم برد. وی خاطرنشان کرد: 

با توجه به اینکه اغلــب کارکنان و کارگران 
شرکت نفت ســتاره خلیج فارس از خدمات 
درمانی بیمارستان خلیج فارس و درمانگاه های 
سازمان تامین اجتماعی در استان استفاده می 
نمایند، اســتفاده از امکانات موجود و کادر 
درمانی درمانگاه شــرکت نفت ستاره خلیج 
فارس می تواند به بهبود ارائه خدمات در این 

شرکت کمک نماید.

بازدید سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان از درمانگاه شرکت نفت ستاره

 افرادی که می خواهند پالک خودرو را تعویض نمایند ابتدا باید از طریق سایت 
پلیس به آدرس nobatdehi.epolice.ir نسبت به دریافت نوبت اقدام نمایند.

 سال گذشته برای بازدید موتور و شاسی خودرو، نیازی به اخذ برگه بازدید نبود و 
کارشناس مربوطه با استفاده از تبلت این کار را انجام می داد اما اکنون باید به قسمت 
استعالم مراجعه کرده و برگه بازدید را دریافت نماییم تا کارشناس بتواند بازدید را 

انجام دهد و معطلی بیشتری دارد. 

 زمانی که من به این مرکز مراجعه کرده بودم، یک نفر از دو متصدی باجه استعالم 
حدود نیم ساعت کار خود را رها کرد و تنها یک متصدی مشغول انجام کار بود که در 

این بین جمعیت بسیار زیادی معطل بودند. 
 کارکنانی که در بیرون فک و نصب پالک را انجام می دهند افراد وظیفه شناسی 
بوده و با اینکه در گرمای هوا کار می کنند سعی کرده کار خود را به صورت صحیح و 

اصولی انجام دهند.

وقتی نظارت نباشد؛

نارضایتی شهروندان
 از مرکز تعویض پالک بندرعباس

 بعضی از کارکنان مرکز تعویض پالک بندرعباس مردم دار نیستند و فکر می کنند از مردم طلبکارند

آیین رونمایی از کتاب »قصه های 
4تابستان« برگزار شد

صفحه 8 را بخوانید

تسهیل امور هنرمندان در اولویت همه 
4بخش های فرهنگ و هنر هرمزگان

در نشست خبری هفته قوه قضاییه در بندرعباس مطرح شد 

از قاچاق سوخت و پرونده های مالیاتی تا ثبت نام متقاضیان مسکن 

گروه خبر// رییس کل دادگستری هرمزگان  به تشریح 
عملکرد این حــوزه و برنامه های هفتــه قوه قضاییه 

پرداخت وبه سواالت خبرنگاران پاسخ داد. 
به گزارش خبرنگار روزنامه دریا، مجتبی قهرمانی در جمع 
خبرنگاران به مناســبت هفته قوه قضائیه با تبریک هفته 
گرامیداشــت قوه قضاییه اظهار کرد: امروز چهارشنبه به 
عنوان روز حمایت قضایی از تولید دانش بنیان و صیانت از 
حقوق عامه نامگذاری شده که ازیکی از شرکت های دانش 
بنیان بازدید می شــود. قهرمانی گفت: همایش تجلیل از 
کارکنان قضایی، غبارروبی گلزار شهدا، برپایی میز خدمت 
در نمازجمعه، دیدار با خانواده معظم شهدای قضایی، دیدار 

با حقوقدانان و.... از جمله برنامه های این هفته است. 
وی اظهارداشت : دستگاه قضایی هرمزگان در حوزه های 
مختلف از جمله مانده پرونده، تکریم ارباب رجوع، قانون 
حدنــگار، برخورد با جرایم خشــن، تعیین تکلیف اموال 
تملیکی با رکورد فروش بیش از هزار میلیارد تومان و.... 
رتبه اول کشــور را دارد. رییس کل دادگستری هرمزگان 
گفت: گواهی سوء پیشــینه الکترونیکی در هرمزگان  از 

5خرداد 98تاکنون برای 14۶هزار نفرصادر شده است. 
وی افزود: ایده های جدید از جمله صدور انحصار وراثت 
غیرحضوری،  حل اختالف در صالحیت، احاله را پیشنهاد 
دادیم و  کمیته نظارت، بازرسی و ارزیابی الکترونیک را در 
حال اجرا هستیم. قهرمانی اظهار داشت: ارجاع لحظه ای 
دادخواست ها را داریم و همچنین جشنواره رای را مرتب 
برگزار می کنیم. رییس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به 
اینکه هیئت های اندیشه ورز را در استان راه اندازی کردیم 
، ادامــه داد: در صلح وســازش در پرونده های مهم گروه 
های جهادی تشکیل دادیم که در پرونده های قصاص، و... 
در ساعات غیر اداری فعالیت می کنند که ۲9 پرونده قتل 

منتهی به سازش در یک سال اخیر شد. وی گفت: در حقوق 
عامه در سطح کشور پیشــتاز هستیم که در دو سال اخیر 
۲1۶۰ مکاتبه حقوق عامه انجام شد. رییس کل دادگستری 
هرمزگان خاطرنشــان کرد: درحوزه فاضالب بندرعباس، 
پرونده های مالیاتی که 9۲ شرکت بزرگ که مالیات شان 
را جایی دیگر پرداخــت می کردند که ورود جدی کردیم 
که ۲4شرکت بزرگ پرونده شــان به استان برگشت داده 
شد که پیگیری بدهی ها را به استان داریم. قهرمانی گفت: 
14پرونده ناقص انجام شــده است که تکمیل می شود و 
همچنین با 5۰ پرونده هم مخالفت شــده است. وی اظهار 

داشت:  در حوزه  مسکن نیز اقداماتی شده است. 
قهرمانی اظهار داشت: برای تمام ایرانیان فاقد شناسنامه در 
استان، با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام )ره( شناسنامه 
صادر شــده است.قهرمانی افزود: با حضور و بکارگیری و 
اجاره خانه به اتباع غیرمجاز برخورد می شود.وی گفت: 
بخشی از مردم هم مانند مسئوالن استان مطالبه برخورد با 
قاچاق ســوخت دارند و االن قاچاق سوخت در استان به 
بحران تبدیل شده است و روزانه ۲5تا 5۰ میلیارد تومان از 
هرمزگان، سوخت خارج می شود و از طرفی تصادفات و 
سوختن هموطنان به معضلی داریم و در این مدت 4۶نفر 
جان شان را ازدست دادند.رییس کل دادگستری هرمزگان 
گفت: از قاچاقچیان سوخت می توان در بانکرینگ سوخت 
در قالب طرحی استفاده کرد. گره زدن این شغل با معیشت 
صحیح نیست.وی افزود:  در موضوع شترهای سرگردان هم 

طرح های اجرا شده اثرگذار نبوده است.
قهرمانی اظهار داشــت:  گشت های رضویون را پیگیریم 
بهتر اجرایی شود و در این حوزه تجدید نظر شود تا منجر 
به ارتقای امنیت محالت و... شود. در امنیت محالت، جمع 
آوری معتادان واراذل و اوبــاش داریم. کمپ ماده 1۶ راه 

اندازی شده است. گرچه اقداماتی شده است، اما بر افزایش 
آن تاکید داریم. وی گفت:  محله آیت ا.... غفاری بندرعباس 
با مشکالتی مواجه است که خودم هم از این محله دو مرتبه 
بازدید کردیم و دادستان بندرعباس باید دوباره از این محله 
بازدید کنند و پیگیر رفع مشــکالت این محله بطور کامل 
باشــد. وی گفت: در صورت وجود تخلفاتی در اداره کل 
فنی وحرفه ای هرمزگان ، اداره کل بازرسی استان بایستی 
بررسی کند. دادســتان بندرعباس گفت: معتادان در استان 
بیشترشــان غیربومی هستند. آنهایی که بهبود می یابند، به 
استان خودشان برگردانده می شوند و معتقدیم باید در این 
حوزه بیشــتر کار شود. احمدی منش گفت: امور در محله 
آیــت ا... غفاری گره خورده اســت و برای احیای بافت 
فرسوده در این محله بحث تملک داریم. اسنادش مربوط به 
شهرداری است. البته شهرداری نمی داند کدام بخش مربوط 
به این نهاد است. شهرداری و شورای شهر بایستی مصوباتی 
برای فروش اراضی شان در این محله  داشته باشندو مبلغ 
باید بگونه ای باشد که ساکنان بتوانند پرداخت کنند و تملک 
صورت گیرد تا بتوان برای بقیه امور اقدام کرد. وی افزود: 
در حوزه مسکن سیاست تیم قبلی تمرکز بر شهرک علوی 
بود که برای جامعه کارگری خوب بود. اما  موضوع مسکن 
در بندرعباس قفل شــده است و آن سیاست تیم قبلی در 
اجرای طرح نهضت ملی مســکن در بندرعباس، سیاست 
غلطی بود. بایستی عالوه بر شهرک علوی برای متقاضیان 
مســکن شــاغل در صنایع، برای بقیه متقاضیان در شهر 
بندرعباس نیز ثبت نام می شد. تیم جدید راه وشهرسازی 
دیدگاه خوبی دارد وقرار شده است که به زودی ثبت نام از 
متقاضیان مسکن در بندرعباس شروع شود.وی به دستگاه 
های اجرایی هشدار داد که امور محوله را بخوبی انجام دهند 

و منتظر دستور قضایی نباشند.

در نشست خبری هفته قوه قضاییه در بندرعباس مطرح شد 

از قاچاق سوخت و پرونده های مالیاتی تا ثبت نام متقاضیان مسکن 

گــروه خبر// مســئولین و مدیرکل امور 
مالیاتی اســتان هرمزگان با هدف بررسی 
و  اصناف  آرامــش  مشــکالت، حفــظ 
پاسخگویی به سواالت بازاریان و صاحبان 
مشاغل در شهرستان میناب در بین روسای 

اصناف این شهرستان حضور یافتند. 
به گزارش خبرنگار روزنامــه دریا، رضا 
آخوندزاده، مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان 
در جلســه ای که با رئیس و اعضای اتاق 
اصناف و اتحادیه های صنفی شهرســتان، 
میناب و با حضور معاون فرماندار و رئیس 
برگزارشد  میناب  اداره صمت شهرســتان 
ضمن تاکید بــر اینکه رویکــرد اداره کل 
امور مالیاتی به اصناف رویکرد حمایتی و 
در راستای حل مشکالت اصناف می باشد 
به تبیین نحوه محاســبه مالیات اصناف و 
راهکارهای استفاده از بندهای قانونی برای 
کمک به آنها پرداخت. مدیر کل امور مالیاتی 
هرمزگان با اشــاره به لزوم ارائه اظهارنامه 

مالیاتی صاحبان مشاغل افزود: افراد به دو 
شیوه تسلیم اظهارنامه یا استفاده از تبصره 
ماده 1۰۰ برای مودیاتــی که فروش کاال 
یا ارائه خدمــات آنها زیر مبلغ 48 میلیارد 
ریال می باشد و مقطوع کردن مالیات، امکان 
محاســبه و پرداخت مالیات خود را دارند.

وی با یادآوری این نکته که تســلیم نکردن 
اظهارنامــه، منجر به تعلــق گرفتن جرائم 
قانونی برای مودیان مالیاتی خواهد شــد، 
گفت: این جرائم براســاس قانون، غیرقابل 
استان  مالیاتی  امور  است.مدیرکل  بخشش 
هرمزگان خاطرنشان کرد که سازمان امور 
مالیاتی همه تــالش و اهتمام خود را برای 
رفع دغدغــه فعاالن اقتصــادی در تعیین 
مالیات عادالنه برای همه فعاالن اقتصادی 
به کار بسته اســت بطوری که در رسیدگی 

خود، ۳۰ درصد از گردش حساب فعاالن 
اقتصادی حقیقی را محاســبه نکرده و تنها 
۷۰ درصــد کل گردش عملیــات بانکی 
دستگاه های پایانه فروشگاهی آنان را مبنای 
محاســبه قرار داده است.وی گفت: تسلیم 
نکــردن اظهارنامه، منجر بــه تعلق گرفتن 

جرائم قانونی برای مودیان مالیاتی خواهد 
شد،که این جرائم براساس قانون، غیرقابل 
بخشش است و تاکید کرد با نگاه حمایتی در 
چارچوب قوانین مالیاتی به اصناف به دنبال 
رفع دغدغه بازاریان و اصناف و رضایتمندی 

و حفظ آرامش بازاریان می باشیم.

مدیر كل امورمالیاتی هرمزگان :
وصول عادالنه مالیات با تکریم مودیان، اولویتمان است

صفحه 1 را بخوانید
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پشت پرده سیاست 

   
دعوت رسمی از آیت اهلل رئیسی برای حضور در اجالس سران 

کشورهای حاشیه خزر
وزیر خارجه ترکمنستان به طور رســمی بر دعوت رئیس جمهور کشورش از 
رئیس جمهوری اسالمی ایران برای حضور در اجالس سران کشورهای حاشیه 

دریای خزر در عشق آباد تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، حســین امیرعبداللهیان وزیــر امور خارجه در تماس تلفنی با 
»رشید مردوف« وزیر امور خارجه ترکمنستان در مورد اجرایی کردن توافقات 
دوجانبه و برخی موضوعات منطقه ای بویژه اجالس آتی سران کشورهای حاشیه 

دریای خزر در عشق آباد گفت وگو و تبادل نظر کرد.  
وی در این گفت وگو ضمن اشــاره به دیدار اخیر رؤسای جمهور دو کشور در 
تهران، این بازدید را نقطه عطفی در مناســبات دو کشور خواند که تأثیر بسزایی 
در توسعه روابط دوستانه میان دو همسایه دارد. امیرعبداللهیان همچنین حمایت 
جمهوری اســالمی ایران از میزبانی عشــق آباد جهت برگزاری اجالس سران 

کشورهای حاشیه دریای خزر را اعالم کرد.
دیپلماسی پارلمانی با هدف ارتقای روابط تجاری

زالتکو حسن بگوویچ، رئیس گروه دوستی پارلمانی کرواسی و ایران، با حضور 
در بهارستان با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت و گو 
کرد. قالیباف در این دیدار پس از ابراز امیدواری از اینکه این ســفر در گسترش 
روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر باشد، گفت: در شرایطی که تحریم های 
ظالمانه و غیرقانونی علیه ایران اعمال می شــود، مهم است که کدام کشورها در 

شرایط سخت کنار یکدیگر می ایستند.  
وی با تأکید بر ایجاد مســیری پایدار و ماندگار برای ارتباطات دو کشور گفت: 
بهترین مسیر را برای ارتباطات پایدار، دولت ها و پارلمان ها تعیین می کنند و در 
این زمینه ارتقای روابط گروه های دوســتی پارلمانی ضرورت دارد . رئیس قوه 
مقننه با تأکید بر ضرورت تسهیل روابط میان تجار و فراهم کردن ارتباط بخش 
خصوصی میان دو کشور، اظهارکرد: اطمینان داریم برقراری این مناسبات می تواند 

ظرف یک سال، روابط اقتصادی دو کشور را چندین برابر افزایش دهد.
تازه های مطبوعات

جام جم-دولت روحانی بســیار بد بود و بیگانگان در آن نفوذ کرده بودند اما 
یک سال است که رئیسی آمده و مردم به او اعتماد دارند.به نظر می رسد جریان 
نفوذ، دولت روحانی را به جایی رساند که به جای مقابله با سیاست های خصمانه 

ترامپ، به یار دوازدهم آن در نابسامانی اقتصادی ایران تبدیل شوند.
 اعتماد-برجام رئیسی، معادل برجام روحانی نیست، ولی با یک شرط می تواند 
بهتر هم باشــد. این همان شرطی است که در زمان روحانی مسکوت گذاشته و 
موجب بی ثباتی برجام و خروج آمریکا از آن شد. در حقیقت مسئله ما با دیگران 
محدود به موضوع هسته ای نبود و نیست، بلکه مسائل منطقه ای محور اختالفات 

است.
 ایران-فضای برخی دانشــگاه های هنر در ایران به شدت از غرب زدگی رنج 
می برد و واحدهای درســی در این مراکز آن طور که باید مبتنی بر ریشــه های 

فرهنگی ایران تدوین نشده است.
 کیهان- »خســارت محض« و یک باخت تلخ و برای آمریکایی ها یک بُرد 
شیرین و دستاورد مهم است و تنها راه دست یافتن آمریکا به این دستاورد همچون 
دوره قبلی، ترساندن مسئوالن و بازی با افکار عمومی و ترساندن و تحریک مردم 
به آشــوب و گره زدن اقتصاد کشور به برجام است. نکته طنزآمیز این است که 
آمریکایی ها برای اثربخشی این گزینه نخ نما، امیدوار به نفوذی های خود شده اند.

واکنش فعاالن سیاســی عراق به اظهارات پمپئو درباره ترور 
شهید سلیمانی

 »حیدرالالمی« عضو ائتالف دولت قانون عراق در گفت وگو با خبرگزاری 
»المعلومه« درباره اظهارات اخیر پمپئو  با بیان اینکه گروه دلتا در ســفارت 
امریکا در بغداد مســتقر شده بود تا طرف های سیاســی و امنیتی را که در 
راســتای منافع امریکا فعالیت می  کنند شناســایی و تحت نظر داشته باشد 
و هدف آنها از این اقدامات اجرای عملیــات ترور فرماندهان پیروزی در 
فرودگاه بغداد بود، تأکید کرد: ســفارت امریکا از یک مکان دیپلماتیک به 
مکانی برای توطئه و تجاوز تبدیل شده است؛ از این رو این سفارت به دلیل 
انجام عملیات ترور ســردار سلیمانی و ابومهدی المهندس باید بسته شود و 

سفیر امریکا نیز باید اخراج شود. 
به گزارش ایسنا، الالمی گفت که امریکا به طور مکرر حاکمیت عراق را نقض 
کرده است و تمام کسانی که در راستای منافع امریکا به کشور خود خیانت 
کرده اند، باید مجازات شوند. »کریم التمیمی« دیپلمات سابق عراقی هم گفت: 
ســفارت امریکا در بغداد از حالت بیطرفی خارج شده و به پایگاهی برای 

تجاوز به ملت ها تبدیل شده است.
همچنین »رفیق الصالحی«، نماینده ائتالف فتح بابیان اینکه پمپئو جزئیات 
مخفیانه و ســری درخصوص نفوذ امریکا در عراق و میزان دخالت در امور 
داخلی را برمال کرد، افزود: ائتالف الفتح اقدام به گشایش بزرگ ترین پرونده 
تحقیقاتی پارلمانی از طریق کمیته های متخصص کرده است تا تمام کسانی که 
در این جنایت دست داشته اند و با سفارت امریکا در ارتباط بودند به دادگاه 

ارجاع داده شده و مجازات شوند.
گردان هــای حزب اهلل عراق نیز در بیانیه ای اظهــارات پمپئو را برمال کننده 
حلقه های خیانت و توطئه برخی عناصر در راســتای منافع امریکا و دست 
داشتن شــان در جنایت های این کشور علیه ملت عراق دانست و خواستار 
انجام تحقیقات فراگیر برای شناســایی نقش مزدوران ســفارت امریکا در 

مدیریت عملیات ترور و جاسوسی  و تحویل آنها به دادگاه های ویژه  شد.
این واکنش ها پس از گفت وگوی پمپئو با شــبکه سعودی العربیه برانگیخته 
شد. گفت وگویی که در آن متهم ردیف دوم پرونده ترور سردار سپهبد شهید 
ســلیمانی و یارانش در حمله تروریستی پهپادهای امریکایی مدعی شد: به 
ما هشدار می دادند که اگر علیه ژنرال سلیمانی اقدام کنید، جنگ می شود. ما 

انجام دادیم و جنگی پیش نیامد.
اولیانوف: قطعنامه ضدایرانی  تالش برای انحراف مذاکرات 

بود
نماینده روســیه در وین تصریح کرد صدور قطعنامه علیه ایران با حمایت 
امریکا و اروپا در شورای حکام آژانس، یک اشتباه محاسباتی راهبردی بود. 
»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین 
در پیامی که در صفحه توئیتری وی منتشر شد، هدف کشورهای اروپایی و 
امریکا برای صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس را منحرف 
کردن مســیر مذاکرات وین برای لغو تحریم هــای یکجانبه علیه جمهوری 

اسالمی و احیای برجام توصیف کرد. 
به گزارش فارس، وی در این پیام نوشــت: »قطعنامه اخیر شــورای حکام 
آژانس بین  المللی انرژی اتمی )IAEA( به حمایت ســه کشــور اروپایی 
)فرانسه، انگلیس و آلمان( دلیلی بر این است که باور کنیم  آنها تالش می کنند 

تا مذاکرات وین درباره برجام را از مسیر خارج کنند.« 

سفر قریب الوقوع الوروف به ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود گفت: جمهوری اسالمی 
ایران مجدداً جایگاه خودش را به عنوان هاب ترانزیتی منطقه به دست می آورد. 
اولین انتقال محموله قزاقســتان از طریق ریل و از مســیر ایران با قرار گرفتن 
ترکمنســتان و ترکیه در مســیر این خط ریلی، عملیاتی شده و کانتینر کاالها 
 از قزاقســتان می توانند از مسیر ریلی منتقل شــوند. از طرف دیگر در کریدور
 شــمال - جنوب با برخی اقدامات انجام شــده، اولین محموله ها به صورت 
کانتینری و ترکیبی از طریق دریا منتقل شــده اســت. مسیر شمال - جنوب و 
مسیر شــرق - غرب و مسیرهای جاده ای دیگر در حال فعال سازی است  یا 

فعال شده اند.
به گزارش فارس، خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: این موارد در سفرهایی که 
انجام می شود، برخی به امضای قرارداد منجر می شود و برخی در دست پیگیری 
است. در سفر رئیس جمهور قزاقستان متعاقب سفر رئیس جمهور ترکمنستان 
و همچنین رئیس جمهور تاجیکســتان تالش کردیم حلقه اتصاالت منطقه ای 
را تکمیل کنیم، چه در حوزه اتحادیه اقتصادی اوراســیا، اکو و شانگهای. االن 
هدفگذاری برای ارتقای روابط با قزاقســتان از نیم میلیارد دالر کنونی به سه 
میلیارد دالر است که افزایش قابل توجهی است و پویایی را در حوزه دیپلماسی 

اقتصادی و منطقه ای می طلبد و این موارد ادامه دارد.
سخنگوی دستگاه دیپلماســی همچنین از سفر سرگئی الوروف وزیر خارجه 
روسیه به تهران در آخر هفته خبر داد و گفت: آخر هفته میزبان آقای الوروف 

خواهیم بود تا بتوانیم همکاری ها را با منطقه اوراسیا و قفقاز گسترش دهیم. 
فرمانده هوانیروز ارتش:

 هیچ بالگردی به دلیل نبود قطعه زمینگیر نمی شود
فرمانده هوانیروز ارتش با اشــاره به اقدامات یــگان هواپیمایی نیروی زمینی 
ارتش در حوزه ســاخت قطعات و ارتقای سامانه های بالگردی گفت: ساختار 
و ساختمان مهندسی بالگردها در سطح دنیا با کمی تغییرات شبیه به هم است؛ 
از این رو ما توانســتیم با بهره گیری از تجارب ارزشمند دوران دفاع مقدس در 
سخت ترین شرایط تحریمی، راهبرد تولید قطعات بالگردی را ادامه دهیم تا جایی 
که امروز قادر به تولید بالگرد و تقویت موتور بالگردها هســتیم و صفر تا صد 
تعمیرات و قطعات را با همکاری شرکت های دانش بنیان در داخل کشور انجام 
می دهیم و عملکرد مناســب ارتش، هوانیروز و صنایع دفاعی کشور در حوزه 

دانش بنیان، تمام نیاز های بالگردی ما را تأمین کرده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، امیر ســرتیپ قربانی با بیان اینکه دیگر هیچ 
بالگردی به دلیل نبوِد قطعه زمینگیر نمی شود، افزود: ما دیگر با بحران قطعات 
بالگردی مواجه نیستیم و خودمان قادر به ساخت هر نوع قطعه مورد نیاز هستیم 
و هر بالگردی که ســاعت پروازی اش به اتمام برسد، برای پروسه بازآماد وارد 
چرخه تعمیر و نگهداری و پس از طــی دوره های تعمیراتی، دوباره وارد خط 

پروازی می شود.
انعکاس

اعتمادآنالین نوشت: نشــریه اینترنتی میدل ایست  آی مدعی شد ایران به 
تازگی پیشنهادی به ایاالت متحده درباره سپاه با هدف احیای توافق اتمی برجام 
داده که بر اساس آن درخواست حذف سپاه از فهرست سازمان های تروریستی 
خارجی آمریکا را کنار گذاشته است.میدل ایست آی می گوید ایران در برابر کنار 
گذاشتن این خواســته، به آمریکا پیشنهاد داده که تحریم های اعمال شده علیه 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا بازوی اقتصادی سپاه و چند نهاد دیگر برداشته شود.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس:
 مسئوالن نگاه وسیع تری به قانون 
ته لنجی در هرمزگان داشته باشند

 گروه خبر// امام جمعه اهل ســنت بندرعباس در نشست 
رئیس کل دادگســتری و جمعی از مدیران استانی در دهستان 
گچین، ایمن ســازی جاده بندرعبــاس - گچین به الر، عمل 
صنایع به مسئولیت های اجتماعی نسبت به ساکنان مجاور و 
رفع تبعیض از قانون ته لنجی را به عنوان ســه خواسته ای یاد 
کــرد که توجه به آن، نفع بزرگی برای مردم هرمزگان به همراه 
خواهد داشت.به گزارش خبرنگار دریا، شیخ یوسف جمالی در 
این جلسه با اشاره به اهمیت عمل به مسئولیت های اجتماعی 
صنایع نسبت به محیط پیرامونی خود افزود: مسئولیت صنایع 
واقع در غرب بندرعباس نسبت به ساکنان پیرامونی شان بویژه 
روستای گچین زیاد و الزم است به وظیفه خودشان در ایجاد 
امکانــات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی عمل کنند.به گفته وی، 
مردم این منطقه متحمل آلودگی صنایع شده اند و این مجموعه 
ها ضمن عمل به مسئولیت های اجتماعی شان بایستی با تامین 
نیروی کارشــان از این مناطق، مردم را از وجودشان بهره مند 
سازند.امام جمعه اهل سنت بندرعباس افزود: اشتغال جوانان 
روستاهای پیرامونی بویژه گچین در صنایع می تواند از سوق 
دادن جوانان به سمت شغل های کاذب دور کند.وی ادامه داد، در 
جذب نیروها اگر بومیان در اولویت هستند، نیروهای روستاهای 
مجاور برای جذب اولی تر و ویژه تر به آنها برســند و باعث 
خواهد شــد آسیب ها نیز به حداقل ممکن برسد.شیخ جمالی 
در ادامه با بیان اینکه تبعیضی بین هرمزگان و اســتان همسایه 
در قانون ته لنجی وجود دارد، افزود: در بوشهر ظرفیت بیشتری 
برای ته لنجی در نظر گرفته شــده اســت که حداقل خواسته 
هرمزگانی ها ایجاد برابری در این قانون است و در شرایط بهتر 
تقاضا داریم این نگاه وسیع تر و به ملوانان و لنج داران امکان 
استفاده بیشــتری از این ظرفیت داده شود.وی همچنین مرزی 
شدن بازارچه های این روستا را از خواسته های مردم گچین 
دانست و تصریح کرد، با این اقدام فرصت صادرات و واردات 
فراهم خواهد شــد و آنها از حضورشان در مرز و همجواری 
با دریا بهره و لذت در کنار دریا بودن را خواهند چشــید.امام 
جمعه اهل سنت بندرعباس همچنین با اشاره به قول و دغدغه 
استاندار نسبت به فراهم شدن ظرفیت بیشتر در استفاده از قانون 
ته لنجی گفت: به اذعان استاندار هرمزگان این موضوع به طور 
جد در دستور کار دولت اســت و در نشست مشترک وزرا و 
استانداران ساحلی پیش نویس این طرح آماده شده و قرار است 
در دولت نیز مصوب شود که به نظر من در صورت نهایی شدن 
این پیش نویس ظرفیت خوبی برای قانون ته لنجی خواهد بود.
شیخ جمالی در ادامه مهمترین موضوع برای شریعت را حفظ 
جان انسان ها دانست و تصریح کرد، جاده بندرعباس - گچین 
به الر یک جاده ملی است و از اهمیت باالیی برخوردار است 
و از دادســتان می خواهم به عنوان حقوق عامه پیگیری کنند، 
چراکه متاســفانه شاهد حوادث دلخراشی در این جاده هستیم 
که در غم انگیزترین حادثه این مســیر 8 نفر جان باختند که 
پنج نفر از آنها کودک بودند.وی با اشــاره به اینکه با یکسری 
از اقدامات می توان جلوی حوادث جاده یاد شــده را گرفت، 
افزود: ضروری است در ساخت مسیر تعجیل شود و دادستان 
برای رفع موانع و تسریع در اجرای آن به این موضوع ورود کند.
به گفته امام جمعه اهل سنت بندرعباس، جاده فرعی این منطقه 
نیز شرایط خوبی ندارد و الزم است نسبت به تعریض آن اقدام 
شود.شیخ جمالی، همچنین با قدردانی از برداشته شدن اولین گام 
پس از حادثه دلخراش دو هفته پیش و هدایت ترافیک به مسیر 
جایگزین، افزود: این اقدام خوبی است و ضرورت دارد اقدامات 

دیگری نیز انجام شود.
ایزوایکو میزبان رئیس هیأت عامل ایدرو 

در تهران
 گروه خبر// ریاست ســازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران به همــراه تعدادی از مدیران و معاونین ضمن حضور در 
دفتر مجتمع کشتی ســازی و صنایع فراساحل ایران در تهران 
جلسه ی مشترکی را با مدیرعامل و معاونین و اعضا هیأت مدیره 
ایزوایکو برگزار نمودند.به گزارش خبرنگار دریا، ین نشست با 
حضور آقایان دکتر نبوی ریاست هیأت عامل سازمان گسترش 
و نوســازی صنایع ایران، حسن شیخ نیا عضو هیأت عامل و 
معاون مالی اقتصادی ایدرو، امیرحسین قناتی معاونت توسعه 
صنایع حمل و نقل ایدرو، محسن الیاسی مدیرکل دفتر مرکزی 
حراست سازمان، محمدرضا حسینی مدیر توسعه صنایع دریایی 
و هوایی ایــدرو، مرتضی دین پرور مدیر مالی ایدرو، علیرضا 
محرمخانی مدیر حسابرســی و امور مجامع سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران و همچنین سلمان ضربی مدیرعامل و 
نایب رئیس هیأت مدیره ، ابراهیم شــیخ رئیس هیأت مدیره، 
اســماعیل صادقی معاونت بازاریابی و فروش و عضو هیأت 
مدیره، علی بیات معاونت مالی اقتصادی، و مشــارکت محمد 
حردان عضــو هیأت مدیره ایزوایکو که به شــکل برخط در 
جلسه برگزار گردید.در ابتدا سلمان ضربی مدیرعامل ایزوایکو 
به ارائه گزارشــی مفصل از روند فعالیتهای شش ماه گذشته، 
پروژه های در حال انجــام و نقاط قوت و برنامه ها ی پیش 
روی مجتمع در راستای افزایش ظرفیت تولید و توان تعمیرات، 
کاهش هزینه ها، افزایــش بهره وری، حل و فصل پروژه های 
راکد، تعریف پروژه های جدید و توافقات انجام شده با شرکای 
تجاری و کارفرمایان پرداخت که بسیار مورد توجه مسئولین 
سازمان قرار گرفت.در ادامه سلمان ضربی مدیرعامل مجتمع 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ضمن ارائه برنامه های 
عملیاتی شرکت در آینده به بیان مشکالت و چالش های پیش 
روی این صنعت پرداخت که در خصوص هر یک از مســائل 
به صورت اختصاصــی و بحث و گفتگو و تبادل نظر صورت 
پذیرفت که در برخی موارد تصمیم گیریهای بسیار خوبی نیز 
جهت حمایت ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران از 
صنعت دریایی و رفع مشکالت و چالش های پیش روی این 
بخــش اتخاذ گردیده و مقرر گردید طــی چند روز آینده این 
تصمیمات حمایتی جهت حل و فصل چالش ها و مشــکالت 
مطرح شده از جمله محدودیتهای قانونی عملیاتی و اجرا گردد.
در پایان دکتر نبوی با تاکید بر یاری رساندن به صنایع بزرگ 
و سنگین در کشور و استفاده از این ظرفیتها جهت ارتقاع تولید 
و اشتغال افزود، اگرچه این مشکالت از نوع چالشهای جاری 
عموم شرکتها و مجتمع های صنعتی است اما سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران با تمام توان از صنعت دریایی و مجتمع 
ایزوایکو حمایت خواهد کرد تا بر چالش ها فائق آمده و با رفع 
این مشکالت مسیر برای ادامه فعالیتهای مهم و استراتژیک این 

مجموعه عظیم صنعتی هموار گردد.
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سرمقاله

 متاسفانه روزبه روز پدیده ســگ گردانی و نگهداری سگ در خانه و 
آپارتمان وضعیتش وخیم تر شــده و گویا متولیان مربوطه قصد ندارند با 
اســتفاده از ابزارهای قانونی برای این حوزه تدبیری بیندیشند. در ساحل 
بندرعباس که در واقع مهمترین تفریحگاه مردم محسوب می شود، از یک 
طرف عرضه قلیان و از طرفی دیگر ســگ هایی که توســط برخی افراد 
به ســاحل آورده می شوند، باعث شــده که خانواده ها نتوانند در ساحل 
آســایش و آرامش الزم را داشته باشند و کودکان و نوجوانان و... از یک 
طرف بایستی دود ســمی قلیان ها را وارد ریه های شان کنند وبرخی هم 
الگوگیری می کنند که دختران و پســران نوجوان و جوان هم در بســاط 
قلیان های ساحل دیده می شوند به قلیان کشیدن مشغولند  واز طرفی دیگر 
بدلیل ازدیاد این سگ ها و سگ های ولگرد در ساحل، خانواده ها نگرانند 
که به فرزندان شــان حمله کنند و گاهی خانم ها با ترس و نگرانی در آنجا 
حضور دارند و از حمله و پارس ســگ ها می ترسند و شرایط بدین گونه 
نباید باشــد که  خانواده ها با ترس و لرز به ساحل بروند. از طرفی دیگر 
در خیابان ها و معابر دیده می شــود که برخی رانندگان حتی با سگی در 
بغل رانندگی می کنند که به لحاظ قانونی حتی پلیس بایستی این رانندگان 
را جریمه کند و بایســتی با این تخلف وهنجارشکنی برخورد جدی شود. 
برخی رانندگان و سرنشــینان وسایل نقلیه در فضای اخالقی جامعه اقدام 
به هنجار شــکنی و اخالل در امنیت اخالقی می کنند که مردم انتظار دارند 
پلیس با هنجارشکنی ها ازجمله کشف حجاب، آلودگی صوتی، سگ گردانی 
در خودرو و... که ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم می باشــد، برخورد 
نماید. در راستای ایجاد آرامش و رضایت مندی مردم، اجرای دقیق مقررات 
راهنمایی و رانندگی، افزایش ایمنی در سفر، ارتقای امنیت اخالقی و تشدید 
برخورد با ناهنجاری های اجتماعــی در رانندگی، پلیس اقدامات الزم را 
بایســتی انجام دهد.در واقع باید رانندگانی که نسبت به حمل و در آغوش 
گرفتن حیوانات )سگ گردی( و یا سرگرم شدن با آنها رانندگی کنند، برابر 
با کد ۲148 جدول جریمه های تخلفات رانندگی، جریمه و برخورد قانونی 
اعمال شــوند.از طرفی دیگر  بایستی ســگ گردانی در خودرو، پارک ها، 
سواحل و همچنین نگهداری سگ در آپارتمان مورد توجه قرار گرفته ونباید 
از آن غفلت ورزید و مردم بدانند بایســتی ایــن موضوع را به کجا اطالع 
دهند و آن مراکز نیز برخوردهای قانونی را با این پدیده داشــته باشند. در 
حال حاضر بسیاری از شهروندان از این وضعیت ناراحت و نگران هستند 
وبارها اخباری از حمله سگ ها به مردم و کودکان شنیده ایم که راهی مراکز 
درمانی شده و گاهی در برخی موارد هم منجر به مرگ برخی شهروندان هم 
شــده است . از یک طرف سگ های ولگرد و از طرفی دیگر سگ گردانی 
باعث سلب آسایش و آرامش خانواده ها شده است و متولیان مربوطه در 
این سال ها اقدامات مناسبی را در این حوزه انجام نداده اند. شرایط بگونه ای 
اســت که خانواده ها در پارک و ساحل و حتی معابر هم نمی توانند برای 
تفریح و قدم زدن و حتی عبور بروند و وجود این حیوان در مناطق مختلف 
قابل مشاهده است ونیاز است تدابیر الزم در این حوزه اتخاذ گردد. بنظر می 
رسد متولیان مربوطه نباید در این حوزه بیش از این سکوت کرده وبایستی 
با متخلفان برخورد شده و از سگ گردانی در سواحل، پارک ها، خودروها، 
آپارتمان ها و.... جلوگیری شــده تا خانواده با آرامش و آسایش خاطر به 

تفریح بپردازند وعبور ومرور کنند و این پدیده به فرهنگ تبدیل نشود.
    علی زارعی

سگ گردانی در ساحل و خودرو

گروه خبر// استاندار هرمزگان گفت: تا یک 
ماه آینده در دو فراخوان جداگانه ســهمیه 
ســوخت خودرو های درون و برون شهری بر 

اساس پیمایش واقعی می شود.
به گزارش خبرنگار دریا؛ دوســتی اظهار کرد: 
از این پس سهمیه سوخت خودرو ها بر اساس 

سامانه های ســیپاد و سپهتن واریز می شود.وی 
گفت: بخشــی از قاچاق سوخت هم از طریق 
نیروگاه ها، مصرف کنندگان کارخانه و صنایع 
عمده بود که ملزم بــه اتصال به خطوط گاز و 
فرآورده های نفتی شده اند که بخشی از این کار 
انجام شده است.اســتاندار هرمزگان گفت: اگر 

صنایع از اتصال به این خطوط ســرپیچی کنند 
جرائم و ممنوعیت های خاصی برایشان در نظر 
گرفته شده است.دوستی افزود: بخش دیگری از 
قاچاق سوخت هم با عنوان مشتقات نفتی بود 
و بــه صورت قاچاق قانونی انجام می شــد که 
برای این موضوع هم برنامه هایی داریم.رئیس 

کل دادگستری هرمزگان گفت: از سال گذشته 
تا کنون بیش از 1۰ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق 
در هرمزگان کشف شد.مجتبی قهرمانی افزود: 
ارزش ســوخت های قاچاق کشف شده بیش 
از ۲۳۰ میلیارد تومان اســت.وی گفت: در این 
مدت بیش از 4 هزار پرونده قاچاق سوخت در 
دادگستری هرمزگان تشکیل شد.از سال گذشته 
تا کنون نیز در هرمزگان، 4۶ نفر در تصادف های 
جاده ای مربوط به قاچاق سوخت جان خود را 

از دست دادند.

استاندار هرمزگان خبر داد

اجرای طرح سهمیه سوخت خودرو ها بر اساس پیمایش 

  

کروه خبر// رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان بر اهتمام و جدیت 
همه مســئوالن در نهادینه کردن 
فرهنگ اقامه نمــاز تأکید کرد و 
پیشگیری  راهکار  بهترین  افزود: 
از وقــوع جرایم و آســیب های 
اجتماعی، احیای فریضه نماز است.

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا؛ 
حجت االسالم   محمد اعتمادی مدیر 

ســتاد اقامه نماز اســتان هرمزگان 
ضمن حضــور در محل دفتر رئیس 
کل دادگســتری اســتان با مجتبی 
قهرمانی دیدار و گفتگو کرد. رئیس 
کل دادگســتری اســتان در جریان 
این دیدار بــر اهتمام و جدیت همه 
مســئوالن در نهادینه کردن فرهنگ 
اقامه نماز تأکید کرد و افزود: بهترین 
راهکار پیشگیری از وقوع جرایم و 

آسیب های اجتماعی، احیای فریضه 
نماز است. مجتبی قهرمانی همچنین 
اظهار داشت: دستگاه قضایی استان 
هرمــزگان در جهت عمل به فرامین 
معظم  مقام  رهنمودهای حکیمانه  و 
العالی« و تأکیدات  رهبری »مدظله 
رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص 
لزوم توجه به برپایی شعائر اسالمی و 
اقامه نمــاز اول وقت، همواره تالش 
دارد با برنامــه ریزی دقیق و اتخاذ 
تمهیدات مناســب، سهم بسزایی در 
تجلی و بروز و ظهور فرهنگ برپایی 
نماز ایفــا نماید.وی خاطر نشــان 
کرد: نتایج بررســی ها از اقدامات 

دادگستری هرمزگان در حوزه نماز 
به خوبی   نشــان می دهد که توجه 
به این فریضه الهی، در ارتقای سطح 
فرهنگ و تعالی ســازمانی و رفتار 
فــردی کارکنان بســیار مؤثر بوده 
اســت. قهرمانی همچنین با تأکید بر 
اجرای دقیق شیوه نامه ها و مصوبات 
ستاد اقامه نماز به منظور دستیابی به 
اهداف تعیین شده با هدف توسعه و 
ترویج فرهنگ اقامه نماز در ادارات 
و سازمان ها خاطرنشان کرد: بسط 
و تعمیق فرهنگ اقامه نماز موجب 
می شود بر اساس حق و ارزش های 
اسالمی و الهی، آنچه که خداپسندانه 

اســت انجام دهیم.حجت االســالم 
مدیر  اعتمادی  محمد   والمســلمین 
ستاد اقامه نماز استان هرمزگان نیز 
در ادامه، ضمن تقدیــر از عملکرد 
استان هرمزگان در  دستگاه قضایی 
حوزه اقامه نماز این موضوع را نتیجه 
تالش رئیس کل دادگستری استان در 
راستای تعالی نماز و اهمیت به ترویج 
و توسعه این فرهنگ نورانی برشمرد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم ارتقای 
ســطح همکاری ها میان دســتگاه 
قضایی و ســتاد اقامه نماز اســتان 
هرمزگان از تهیه و تدوین تفاهمنامه ای 

در این خصوص خبر داد. 

احیای فریضه نماز
بهترین راهکار پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی

گفت:  بندرعبــاس  شــهردار  خبر//  گروه 
بازگشایی خیابان و معابر در راستای تسهیل 
عبور و مرور شــهروندان صورت می گیرد و 
شهرداری بندرعباس با عزمی جدی در روان 

سازی ترافیک در شهر تالش می کند.
به گزارش خبرنگار دریــا، مهدی نوبانی طی 

بازدید از پروژه بازگشایی خیابان معراج با تقدیر 
و تشکر از همراهی و همکاری اعضای شورای 
اســالمی شــهر بندرعباس، معاونت عمرانی، 
ســازمان عمران و مدیر منطقه 4 شهرداری در 
اجرای این پــروژه بیان کرد: آســفالت معابر 
و خیابان ها، ترمیم نــوار حفاری، لکه گیری 

معابر در راســتای رضایتمندی شــهروندان از 
دغدغه های مجموعه شــهرداری است. نوبانی 
اظهار داشت:خیابان معراج ضلع غربی هتل هما 
دو بلوار اصلی شهر، بلوار پاسداران را به بلوار 
ساحلی و بلعکس وصل می کند و عرض بلوار 
۳۰ متر شامل دو الین رفت و برگشت 9 متری 
آسفالت، رفیوژ 5/۲ متری و مابقی در ۲ طرف 
پیاده رو است.نوبانی گفت: طول جدول کاری 

در این پروژه هزار و 5۰۰ متر اجرا شده است.

شــهردار بندرعباس افزود: ۳ هزار و ۶۰۰ متر 
مربع پیاده روســازی این پروژه شامل کارهای 
خاکی، شــامل؛ نخاله برداری، خاک برداری، 
اجرای مخلوط، اجرای آسفالت و... آنجام شده 
است. نوبانی در پایان تصریح کرد: این خیابان 
نقش بسزایی در بهبود ترافیک و هدایت مسیر از 
بلوار پاسداران تا مسیر ساحل دارد و هدیه ای به 
مردم شریف شهر بندرعباس در راستای توسعه 

متوازن شهری می باشد.

شهردار بندرعباس:
بازگشایی خیابان معراج بزودی محقق می شود 

گروه  خبر// مدیر نوسازی و تحول 
گفت:  بندرعباس  شهرداری  اداری 
توانمند  بردن ســطح آگاهی،  باال 
سازی و ارتقاء سطح کیفی سرمایه 
انسانی از برنامه های مهم شهرداری 

بندرعباس است.
به گزارش خبرنگار دریا،  فوزیه ساالری 
با بیان اینکه اساسی ترین رکن پیشرفت 
و توســعه هر جامعه، سرمایه انسانی 
راستای  کرد:در  باشد، خاطرنشان  می 

اجــرای بند1-5 بخــش چهارم نظام 
آموزش کارمندان  موضوع بخشــنامه 
شماره ۲۰۰/18۳4مورخ1۳9۰/1/۳۰ 
معاونت توســعه مدیریت و ســرمایه 
انسانی رییس جمهور و مجوز شماره 
5۶451 تاریخ1۳99/1۲/۲5 سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور 

در خصوص قــرارداد انجام کار معین 
نیروهــای شــرکتی و همچنین مجوز 
تاریخ14۰۰/۳/۲9  شــماره 1۳1۶۰ 
سازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
سراسر کشــور موضوع ابالغ دستور 
العمل نحوه اجرای بند “د” تبصره ۲۰ 
قانون بودجه سال 14۰۰ کشور برای 

تبدیل وضعیت ایثار گــران عزیز این 
آزمون برگزار شــد .ساالری گفت:این 
آزمون شــامل 5 درس با ۶۰ ســوال 
تســتی و ۷5 دقیقه زمــان برای 1۲5 
نفر از مستخدمین شهرداری بندرعباس 
که مرحله اســتخدامی شــامل اداری 
،گزینشی و صدور حکم کارگرینی را 

با موفقیت پشت سر گذاشته اند ، برگزار 
شــد .مدیر نوســازی و تحول اداری 
مرحله  افزود:  بندرعباس  شــهرداری 
بعدی آزمون نیز برای گروه های دیگر 
برگزار خواهد شد و همه نیروهایی که 
تبدیل وضعیت میشوند در این آزمون 

شرکت میکنند.

مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری بندرعباس تاكید كرد
ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی ، مهمترین برنامه های آموزشی شهرداری بندرعباس
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 حسن سیالوی سرویس استان ها//  
خشک شدن رودخانه "دز" در مقطع 
روستاهای بخش شــعیبیه شوشتر، 
واکنش فعاالن محیط زیست و اهالی 

روستاها را به دنبال داشته است. 
به گزارش خبرنگار دریــا، رودخانه دز 
هم خشــکید. بحــران آب در رودهای 
خوزستان، پس از کرخه، به رود خروشان 
دز رسیده است. در روزهای اخیر فعاالن 
محیط زیست و اهالی حاشیه پایین دست 
رودخانــه دز در بخش شــعیبیه از توابع 
شوشــتر در شمال خوزســتان، با انتشار 

ویدیوهایی فاجعه خشکیدگی رودخانه دز 
را به تصویر کشیدند. آنها با انتقاد از کاهش 
خروجی سد دز در باالدست این رودخانه، 
 " #حقابه_دز_را_آزاد_کنید   " هشتگ 
را راه اندازی و جاری شــدن آب در رود 
دز را مطالبه کردند. بخش شعیبیه از توابع 
شوشتر بیش از 5۰ روستا دارد که حدود 
1۰ روســتای پایین دســت آن از جمله 
روستاهای "چویس"، "ابوطیور" و "بیت 
فنیان" با خشــکی کامل رودخانه روبرو 
شده اند.مدیر انجمن محیط زیستی "رمانه" 
در این باره به ایرنا گفت: حدود یک هفته 

است که رودخانه دز در روستاهای پایین 
دست بخش شــعیبیه کامال خشک شده 
و کف رودخانه مشــخص اســت.فاطمه 
کرم اله چعب شــرایط رودخانه دز را یک 
فاجعه محیط زیســتی توصیف کرد که به 
گفته وی ناشی از سوءمدیریت در بخش 
آب اســت.این عضو شــورای روستای 
"رمانه" از توابع شعیبیه افزود: چند سال 
اســت که با کمبود آب روبه رو هستیم و 
آب رودخانه دز در ماه های اخیر هم بسیار 
کاهش یافته است اما این نخستین بار است 

که رودخانه کامال خشک می شود.
وی از قطع شدن آب لوله کشی روستاهای 
این بخش در روزهای اخیر نیز انتقاد کرد و 
گفت: با خشک شدن رودخانه، پمپ های 
آب روستایی امکان برداشت آب ندارند و 
در این روزها مردم مجبور شــده اند برای 
شستشو و بهداشت از همین اندک آبی که 

در کف رودخانه است استفاده کنند.
کرم اله چعــب اد امه داد: آب لوله کشــی 
روستاها به خوبی تصفیه نمی شود و قابل 
شرب نیست اما مردم برای شستشو از آن 

استفاده می کردند.
وی اضافــه کرد: در این حوزه شــرایط 
بحرانی و ممنوعیت کشت تابستانه اعالم 
نشــده و بعضی از کشاورزان نیز در حال 

آماده سازی زمین های خود هستند.

کرم اله چعب افزود: ممنوعیت کشت شلتوک 
اعالم شده اما در باالدست برخی کشاورزان 
اقدام به کشت شلتوک کرده اند، زیرا کشت 
این منطقه شلتوک است؛ کشاورزان سالیان 
درازی است که شلتوک می کارند و با آن 
خو گرفته اند و فقط همین کشــت را بلد 
هستند. از ســوی دیگر جهاد کشاورزی 
برای معرفی کشت های جایگزین مناسب 
منطقه و آموزش کشاورزان اقدامی نکرده 

است.
وی بیان کرد: کشــاورزان برای کشــت، 
اقتصــاد و تجربه خود را درنظر می گیرند 
و هر منطقه ای با یک نوع کشت سازگار 
است، به همین دلیل مردم این منطقه فقط 

کشت شلتوک را مناسب می دانند.
این عضو شورای روستای رمانه ادامه داد: 
این مشکالت به بخشدار شعیبیه اعالم شده 

که قول پیگیری داده اند.
 نقش نیشکر و انتقال آب

رودخانــه دز از کوه هــای زاگــرس در 
استان های لرستان، چهارمحال و بختیاری 
و سرچشــمه می گیــرد و با عبــور از 
شهرستان های اندیمشک، دزفول، شوش، 
شوشتر در باالدســت اهواز به رودخانه 
کارون می پیوندد و کارون بزرگ را تشکیل 
می دهد. تاکنون ســه طرح انتقال آب از 
سرشــاخه های دز به قــم و اراک )طرح 

قمرود یک و قمرود ۲ و سد کمال صالح( 
با حجم ۳۶5 میلیون مترمکعب اجرا شده 
است. همچنین افزایش برداشت آب کشت 
و صنعت های نیشکر شامل کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه، میان آب، دهخدا و شعیبیه 
در فصل تابستان این رودخانه را با کم آبی 

روبه رو می کند.
با بحرانی شدن شــرایط رودخانه کرخه 
برای دومین سال متوالی، قرار شده طرح 
آبرسانی به شهرها و روستاهای خوزستان 

)طرح غدیر( از رودخانه دز تامین شود.
 مساله دز پیگیری می شود

در سال آبی جاری آورد رودخانه دز حدود 
4۰ درصد نســبت به متوسط بلندمدت 
کاهش داشــته است. با وجود پیگیری، تا 
زمان انتشــار این گزارش، سازمان آب 
و برق خوزســتان هیچ توضیحی درباره 
وضعیت این رودخانه و علت خشکیدگی 

آن ارایه نکرده است.
فرماندار شوشــتر اما در گفــت وگو با 
خبرنگار ایرنا بیان کرد:خشــک شــدن 
رودخانه دز در بخش شعیبیه از سه چهار 
روز پیش گزارش شــده کــه در پی آن 

اقدامات و پیگیری هایی انجام شده است.
حجت اله دهدشــتی افــزود: امروز برای 
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان 
پیغامی ارســال و درخواست کردم که این 

موضوع را بررســی و نتیجه را اعالم کند 
چرا که متولی آب این ســازمان اســت، 
البته هنوز پاســخی نداده انــد.وی با بیان 
اینکه مشــکل به مســووالن استانداری 
خوزســتان منعکس شــده است، گفت: 
قرار است امروز نشســتی در استانداری 
در این زمینه برگزار شود.دهدشتی اضافه 
کرد: بــا کاهش آب رودخانه در روزهای 
اخیر، از ســوی بخشدار و دهیاری نیز در 
راستای حل مشکل آب شرب روستاها، 
مسیرهایی حفاری شده تا پمپ ها به آب 
دسترسی داشــته باشند.وی گفت: بخشی 
از روســتاهای این شهرستان از جمله در 
بخش شــعیبیه، میان آب، مدرس و مرکز 
شهر پیش از این با مشکل آب شرب روبه 
رو بوده و مدتی است که در حال پیگیری 
آن هستیم. نشستی با حضور حجت االسالم 
فقیه  نماینده ولی  والمسلمین موسوی فرد 
در خوزســتان در این باره برگزار شد که 
مسووالن قول هایی برای حل مشکل دادند 
و مقرر شد یک خط آبرسانی که به دلیل 
نواقصی نیمه تمام مانده بود، تکمیل شود.  
ادامه داد: ممنوعیت کشــت  دهدشــتی 
بَر در شوشــتر اعالم  محصوالت پرآب 
و سهم شهرســتان در کشــت تابستانه 
 مشخص و کشت های جایگزین نیز معرفی 

شده است. 

مهران سلطانی نژاد- سرویس استان ها//
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
استان بوشــهر گفت: در سال جاری در 
زمینه اشــتغال آفرینی، بیــش از ۱۲۰ 
میلیارد تومان از بودجه اعتبار اســتانی 
برای اشتغال آفرینی ایثارگران به بنیاد 

شهید استان اختصاص یافته است. 
 به گزارش خبرنگار دریا، نعمت اهلل غالمپور 
اظهار داشت: برنامه اداره کل بنیاد شهید در 
زمینه بهداشت و درمان این بود که یک بار 
در سال کمیسیون پزشــکی را برگزار کند 
که از ســال گذشته تاکنون ۲ بار کمیسیون 
پزشکی برگزار شده است و اکنون کسی در 
نوبت این کمیسیون قرار ندارد، و بنیاد شهید 
استان آمادگی برگزاری سومین کمیسیون را 

دارد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
بوشــهر ادامه داد: مرکز مشــاوره در محل 
اداره بنیاد شهید شهرستان بوشهر قرار دارد 
و تاکنون ۲5۷ مورد مشــاوره در این مرکز 

داشته ایم.
غالمپور در خصوص حق پرستاری عنوان 
کرد: حق پرستاری در صورت نیاز به کمک، 
برای خانواده جانبــاز و یا خودش به نحو 

مطلوب انجام شده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
بوشهر در خصوص برنامه های فرهنگی این 
نهاد گفت: تقدیــر از معلمین نمونه در روز 
معلم، تجلیل و تقدیر از نخبگان، برگزاری 
اردوها و ساخت فیلم سینمایی یا سریال های 
فاخر که بتواند نقش اســتان بوشــهر را از 
لحاظ شهید و شهادت، ایثارگری، جبهه و 
جهاد و زحماتی که استان بوشهر در دوران 
دفاع مقدس کشــیده است را نشان دهد، از 
اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

بوشهر برشمرد.
وی با اشــاره به کمک قضایی به ایثارگران 
ابراز داشت: این موضوع امسال تقویت شده 
و  تاکنون 1۲۰ نفر پذیرش در دفتر حقوقی 

داشته ایم.

غالمپور گفت: یکی از برنامه های اولویت دار 
در این نهاد، تشکیل کارگروه اشتغال است تا 
بتوانیــم از افرادی مجرب که بیرون از بنیاد 
شهید هســتند و تجربه کاری دارند، جهت 

تشکیل یک اتاق فکر خوب، استفاده کنیم.
وی در ادامه افزود: در سال جاری در زمینه 
اشتغال آفرینی، بیش از 1۲۰ میلیارد تومان 
از بودجه اعتبار استانی برای اشتغال آفرینی 
ایثارگران به بنیاد شــهید استان اختصاص 

یافته است.
غالمپــور در خصوص تبدیــل وضعیت 
فرزندان ایثارگر بیان کرد: بیش از هزار نفر 
تبدیل وضعیت شده اند و هر کسی که شرایط 
تبدیل وضعیت دارد ولی شــرکت، اداره و 
یا وزارتخانه ای، اهمال می کند، بازرســی و 
حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران از آن ها 
دفاع و در صورت لزوم شکایت خواهد کرد.

وی یادآور شد: در بحث خرید مسکن نیز 
از مرداد ماه سال گذشته تاکنون، ۶۰۰ نفر از 

ایثارگران را به بانک ها معرفی کرده ایم.

ایثارگران بوشهری تبدیل وضعیت نشوند، شکایت می کنیم 

واردات

دربه در بودم که دیدم چفت در وارد شده

بی خبر بودم خبر آمد خبر وارد شده

هجمه ها چون شد علیه خیل حجم واردات

بهر حفظش از خطر کلی سپر وارد شده

اقتصاد مملکت خوابید قدری طاق باز

حال بهرش »خفتِن نوِع دمر« وارد شده

الی چرخ اقتصادی، اینهمه سنگ از کجاست؟!

ظاهرا این سنگ از »عصر حجر« وارد شده

چرخ فرغونم اگر پنچر شود هم راضی ام

چونکه جایش الستیکی خوبتر وارد شده

چرخ فرغون پیشکش،یکجا شنیدم از هلند

چوب کبریت جدید بی خطر وارد شده

جورچین خودروی ملی مگر پیچیده نیست؟!

یا مگر هر قطعه اش بی دردسر وارد شده؟!

هیچ یک از آپشن ها کار داخل نیست؛ چون

کل پاالن االغ مش  صفر وارد شده

بس پدر از ما درآورند با این اقتصاد

من شنیدم تازگی گویی پدر وارد شده

دائما میگفت بامن: مرد چینی بهتر است

گفتم ای بانو مگر دیدی مگر وارد شده؟!

گاومان کم زیر بار قرض ها زاییده بود

با کمال بی حیایی گاو نر وارد شده

بعد از این من عاشق آن دلربایی می شوم

کز نخ جوراب او تا رنگ سر وارد شده

مرغ خانه، مثل مرغ کشور همسایه نیست

»مرِغ غاز« خانه از جای دگر وارد شده

مس به شکل فله ای چون شد به خارج صادرات

وقت برگشتن، شگفتا، شمش زر وارد شده

خواب با بالشت ایرانی نمی چسبد لذا

این اواخر از فالن  جا کرک و پر وارد شده

صنعت و فناوری در بین ما چون شد زیاد

بعد از آن هی پشت هم حق البشر وارد شده

صادرات مغزها رایج تر است از واردات

لشکری رفته، اگر گاهی »نفر« وارد شده

گفت از تولید ملی مان حمایت می کنیم

لیک از چین، اژدها های دو سر وارد شده!

بعد از این دیگر غم بار گرانی را نخور

طبق قولی معتبر از چین کمر وارد شده

مردمانی با دماغ چاق گفتی دیده ای؟

دیده ای هم شک نکن؛ از چین پسر وارد شده

در کنار دسته بیل، آن هم در این بازار کار

برمال شد دسته دسته کارگر وارد شده

شعرمان را تا وزیِر صنعت و معدن شنید

گفت: کذِب محض بوده، مختصر وارد شده

گرچه بود از اولش در کار خود ماهر، وزیر

ناقال امروز خیلی بیشتر وارد شده

من که فریادم به گوش هیچ مسئولی نرفت

احتماال چندتایی گوش کر وارد شده

چاه ژرف انتقاداتش گرفته اینچنین

بهر حل مشکلش آیا فنر وارد شده؟!

کاممان از تلخی این روزها رنجیده بود

شکر این حکمت که می گوید شکر وارد شده

 بداهه سرایان افشار جابری و سایرین

طنز

"دز" خشکید

سرویس استان ها// مسئول ســازمان بسیج اساتید 
فارس گفت: ارتباط با صنعــت، از رویکردهای اصلی 
بسیج اساتید اســت، چراکه تنها راه رونق صنعت در 
استان فارس، ارتباط مستمر و موثر با مجامع علمی و 

دانشگاهی است. 
 محســن جاجرمی زاده ضمن گرامیداشت سالروز شهادت 
عارف و  مجاهد شــهید مصطفی چمران، اظهار داشت: این 
شهید عزیز با وجود داشتن همه مقامات و شرایط مناسب 
دنیوی، با شروع جنگ به جبهه ها عازم شد و دشمن را در 

بسیاری نقاط متوقف کرد.
وی با بیان اینکه شهید چمران باخلوص، مجاهدت  و عارف 
مسلکی خود توانست ماشین جنگی دشمن را متوقف کند، 
گفت: شــهید چمران سنت و مدرنیته، علم  و اخالق و دنیا 
و آخرت را با هم جمع کرده و امید اســت که اســاتید و 
دانشــگاهیان ما نیز امثال این شهید عزیز را به عنوان یک 

قله، مدنظر قرار دهند. 
به گزارش  فارس، جاجرمــی زاده در ادامه به برنامه های 
این سازمان بسیج اساتید اشاره و اضافه کرد: ارتباط میان 

دانشــگاه و صنعت از جمله این برنامه ها است و سازمان 
بسیج اساتید، برنامه های امسال را با شعار جهاد تبیین آغاز 
کرده است و در این عرصه، اساتید به همه شبهات ورود کرده 

و پاسخ می دهند.
مســئول سازمان بسیج اساتید فارس با بیان اینکه به دنبال 
این هستیم که استاد و دانشگاهیان را در عرصه های مختلف 
تجهیز کنیم تا این حرکت ها بیش از گذشــته باشد، گفت: 
در نقشــه راه برای ظهور، باید در دولت اسالمی روش ها 
و الگوهــای حکمرانی خود را با مزیت رقابتی با الگوهای 

حکمرانی سرمایه داری امروز عرضه کنیم.
وی با بیان اینکه دانشــگاهیان در دولت سازی نقش مهمی 
ایفــا خواهند کرد، گفت: این ســازمان در فارس به دنبال 
شکل دادن ارتباط با صنعت است و در عرصه فرهنگی هم 
کنگره جهانی محمد)ص(، پیامبر رحمت را برگزار کردیم و 
با همراهی سایر مسئولین در سال های بعد هم تداوم داشته 
باشد. وی ادامه داد: در عرصه های بصیرت افزایی ، تدوین 
برنامه هایی در راستای مسئله محوری برنامه های مناسبی را 

خواهد داشت تا گفتمان این مسائل را پیاده کند.

تنها راه رونق صنعت در فارس
 ارتباط مستمر با مجامع علمی است 

  

علیرضا حائری زاده- ســرویس 
میراث  اداره  رییس  ها//   استان 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی مهریز گفــت: یکی از 
امســال  که  برنامه های محوری 
در شهرســتان با همکاری سایر 
بخش ها پیگیری و اقدام می شود 
صنایع  عمومی  آموزش  موضوع 

دستی به عالقه مندان است . 
به گــزارش خبرنــگار دریا، اهمیت 
برگزاری دوره های آموزشی در حوزه 
صنایع دستی را مورد تاکید قرار دارد 
و افزود: بــرای حفظ و انتقال صنایع 
دستی به نســل جوان این دوره ها با 
جدیت در شهرستان برگزار می شود.   
وی ادامه داد: مهریز با داشتن ۲5 واحد 
بوم گردی در شهر و مناطق روستایی 
در پنج دهســتان بخــش مرکزی به 
قطب بوم گردی استان یزد تبدیل شده 
و وجود قابلیت های مناسب و متعدد 
تفریحی و گردشگری فراوان، شرایطی 
را فراهم کرده تا شهرســتان در این 

شرایط مهم قرار گیرد. 
این مسئول اظهار کرد: شهرستان مهریز 
با دارا بودن مناطق مختلف ییالقی در 
بخش مرکزی در پنج دهســتان زیر 
پوشش و همچنین قابلیت های مختلفی 
که دارد با افتتــاح بوم گردی ها نقش 
مهمی در جذب گردشــگران داخلی 
و خارجی و میهمانان و مســافران از 

اقصی نقاط کشور دارد.
کرباســی بیــان کــرد: بر اســاس 
برنامه ریزی صورت گرفته با همکاری 
بخش  خصوصی ۲ بوم گردی دیگر در 
شرف راه اندازی است که با افتتاح آن 
شاهد گسترش فعالیت در این حوزه 
مهم هســتیم و زمینه برای رفاه حال 
مردم و گردشــگران بیش از گذشته 

فراهم می شود.
وی گفت: همــکاری دولت با بخش  
خصوصــی  و عالقه منــدان بــرای 
راه اندازی بوم گــری جزو برنامه های 
مهمی اســت که به دلیل قابلیت های 
خوب مهریز از آنها حمایت می شود و 
تاکنون هرچند اقداماتی صورت گرفته 
ولی هنوز ظرفیت های فراوان در شهر 

و روستاها وجود دارد.
این مسئول، حفظ میراث فرهنگی را 
رسالتی مهم توسط مردم و مسئوالن 
ذکر کرد و گفــت: در این خصوص 
هرچند طی ســال های گذشته برای 
بهسازی آثار و ابنیه تاریخی و طبیعی 
منطقه کارهایی صــورت گرفته ولی 
امســال به صورت مشــارکتی اقدام 
می شود.  بوم گردی یا اکوتوریسم یعنی 
احترام به طبیعت، احترام به فرهنگ 
گذشــته و در حال حاضر مردمانی 
که از سال ها قبل در یک زیست بوم 

خاص زندگی می کردند.
شناســایی   تاریخی  اثر  مهریز ۶۰۰ 
شده دارد که تاکنون 115 مورد آن به 
ثبت آثار ملی رسید و باغ پهلوان پور 
و قنات حســن آباد مشیر و دهنو در 
فهرست آثار جهانی سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد 

)یونسکو(نیز ثبت شد.
تاکنون از میان صنایع  دســتی، رشته 
سنگ تراشی، چاقوسازی و ترکه بافی 
به ثبت آثار ملی رسید و علم برداری 
و جوش دوره امسال در فهرست آثار 

معنوی ناملموس ثبت می شود.
مهریز که بنای اولیه آن را به مهرنگار 
دختر انوشــیروان ساســانی) قبل از 
اسالم( نســبت می دهند 55 هزار نفر 
جمعیت دارد و مرکز این شهرســتان 
در ۳۰ کیلومتری جنوب شــهر یزد 

قرار دارد.
هــم اکنــون حــدود ۲5۰ اقامتگاه 
بوم گردی در اســتان یزد فعال است 
که نقــش موثــری در رونق صنعت 

گردشگری منطقه دارد.

رییس اداره میراث فرهنگی مهریز  خبر داد

برگزاری دوره های آموزش عمومی 
صنایع دستی 

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شرکت آب و برق و تأسیسات قشم رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ1401/05/06در 
محل سالن آموزش شرکت آب و برق و تأسیسات قشم به نشانی : جزیره قشم، شهر قشم، میدان گلها، بلوار 22 بهمن،خیابان بوستان شمالی، شرکت آب و برق و تأسیسات 
قشم تشکیل مي گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت مي شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا و کیل/ 
نماینده خود را کتباً معرفي نمایید. * ضمناًبه اطالع می رســاند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر 
شــخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.اعضاي متقاضي اعطاي نمایندگي،مي بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ1401/04/20 در محل دفتر شرکت تعاونی 

حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.
* دستور جلسه :

-گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان              - طرح و تصویب صورت های مالی سال های 1397 - 1398 -1399 - 1400    - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل       
 - انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل               - تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی و تعیین بودجه پیشنهادی سال جاری

* داوطلبان به موجب ماده )8( دســتور العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها موظفند حداکثر ظرف پنج روزاز انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تکمیل و تحویل دفتر 
تعاوني نمایند.

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شرکت آب و برق و تأسیسات قشم

هیئت مدیره  شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شرکت آب و برق و تأسیسات قشم

تاریخ انتشارآگهي:1401/04/01
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فرهنگ وهنر

ســرویس  فرهنگی//  وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، مردمی ســازی فرهنگ و هنر را در 
از  راستای نهادینه شــدن عدالت فرهنگی 
اولویت های این دولت دانست و گفت: قرارگاه 
فرهنگی  با هــدف عدالت  محرومیت زدایی 

راه اندازی شد.
محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه کارگاه »تبیین 
گفتمان دولت« در همایش »حکمرانی مردمی 
در گفتمــان عدالت و جمهوریت« با تشــریح 
این دوره وزارت  فعالیت ها و دســتاوردهای 
فرهنگ و ارشاد اســالمی در دولت سیزدهم، 
مردمی ســازی  و  فرهنگی  عدالــت  موضوع 
فرهنگ و هنر را دو کار مهم این دوره برشمرد 
و گفت: در راستای نهادینه شدن این مهم کارها 
و فعالیت های زیادی صورت گرفته است.او در 

ادامه توجه به همه نقاط ایران به عنوان اولویت 
برنامه های اصلی را در دســتور کار یاد کرد و 
گفت: قــرارگاه محرومیت زدایی از فرهنگ و 
هنر را بهمن ماه سال گذشته راه اندازی و فعال 
کردیم و در این راســتا بیــش از 4۰ هزار نفر 
در۷۲ شهرستان محروم در5۰ رشته هنری در 
فضای فعالیت های فرهنگی و هنری شــرکت 

کردند.
به گزارش ایرنا، رئیس شورای هنر کشور اضافه 
کرد: موضــوع آموزش رایگان هنر را به عنوان 
کاری دامنه دار تعریف کــرده، ادامه آن را اخذ 
مجوز برای آموزشــگاه های هنری، مؤسسات 

فرهنگی و هنری و... مدنظر قرار دادیم.
به گفته اســماعیلی، این کار در ذات خودش 
در کنــار دامن زدن به حــوزه فرهنگ و هنر، 

موضوع رونق اقتصاد فرهنگ و هنر و اشتغال 
آفرینی و اشتغالزایی از طریق فرهنگ و هنر را 
نیز مهیا می کند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در ادامه در پاســخ به سؤال خبرنگاری مبنی 
براینکه درخصوص تعییــن تکلیف کاغذهای 
احتکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چه 
اقدامی را صورت داده اســت، اظهار داشت: ۲ 
هزار تن کاغذ احتکار شده با همکاری دستگاه 
قضایی طبق هماهنگی هــای به عمل آمده در 
حال توزیع در بخش های مختلف حوزه نشر، 
کتاب و مطبوعات اســت و بتدریج این مقدار 
کاغذ احتــکاری در اختیار حوزه های مربوطه 

قرار خواهد گرفت.
همایــش یــک روزه »حکمرانــی مردمی در 
گفتمــان عدالت و جمهوریــت« با همکاری 

مشترک مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
جمهوری و دانشگاه تهران و با حضور جمعی 
از وزرای دولت ســیزدهم، نخبگان، استادان و 
صاحب نظران دانشگاهی در دانشکده مدیریت 

دانشگاه تهران برگزار شد.

  

 آیین رونمایی از کتاب 
»قصه های تابستان« برگزار شد

  سرویس فرهنگی//  آیین رونمایی از کتاب »قصه های 
تابستان« نوشــته »دریا چوبین« با حضور مسئوالن و 
عالقه منــدان به فرهنگ و هنر با حمایت مجموعه خانه 
شــیوا برگزار شــد. معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان هرمزگان در آیین رونمایی از 
کتاب »قصه های تابســتان« نوشته دریا چوبین، ضمن 
تبریک و حمایت و تشــکر از خانه شیوا بابت برگزاری 
این آیین، گفت: از هنرمندان تقاضا دارم که عضو صندوق 
اعتباری هنر شوند. این صندوق از سال 1۳9۲ فعالیتش 
را با رویکرد جدید و بصورت مجازی شروع کرده است 
و حمایت هایی که وزارت فرهنگ و ارشــاد می تواند 
برای هنرمندان انجام دهد از طریق این صندوق صورت 
می گیرد.به گزارش ایســنا ، صادق ارشیا ادامه داد: در 
حال حاضر تعداد بســیار کمی از نویسندگان عضو این 
صندوق هستند و استان هرمزگان از این صندوق بسیار 
کم بهره اســت.وی با بیان اینکه بنده تقاضا دارم تمامی 
رشته ها مانند تئاتر ،موسیقی، هنر های تجسمی و افرادی 
مانند نویسندگان و خبرنگاران عضو این صندوق شوند 
و از تســهیالت آن بهره مند شوند، خاطرنشان کرد: این 
تسهیالت شامل کمک های مســتمری، حمایت هایی 
در راســتای چاپ کتاب ،و بیمه هــای تامین اجتماعی 
و تکمیلی است.ارشــیا ادامــه داد: در این صندوق به 
هنرمندانی که تاریخ ازدواجشــان از اول مهرماه 14۰۰ 
به بعد باشــد ۳۰ ملیون تومان وام ۲ درصد و 5 ملیون 
تومان وام بالعوض تعلق می گیرد و همچنین به کسانی 
که از این تاریخ صاحب فرزند شــده باشــند نیز همین 
تسهیالت تعلق خواهد گرفت که شرایط مساعدی برای 
گرفتن این تسهیالت نیز در نظر گرفته شده است.در ادامه 
این آیین جمال الدین اکرمی، نویسنده مطرح کشورمان 
ضمن توضیحاتی راجع به پیشیینه تاریخی و ادبیات ایران 
گفت:در ایران قوم ها و فرهنگ های گوناگونی داریم و 
باید ببینیم که آیا توانســته ایــم فرهنگ خود را در این 
کتاب ها گســترش دهیم و به عنوان مثال بندرعباس و 
خلیج فارس را به مخاطب به نحوی معرفی کنیم یا خیر.

وی ادامه داد: سینما، تئاتر و نقاشی بر پایه ادبیات هستند 
و باید بدانیم که هیچ چیز ماندگار تر از ادبیات نیســت. 
ادبیات هرگز در مکانی راکد نمی ماند و دنیا جای تمام 
کسانی است که با ادبیات سروکار دارند.اکرمی گفت: این 
نویسندگان هستند که کودکان ونوجوانان را از الیه های 
پنهان جامعه بیرون می کشــند و و بر ذهن آنها ارزش 
گذاری می کنند. ادبیــات و فرهنگ می تواند پایه های 
محکمی برای ماندگاری سیستمی باشد که روی اندیشه 
ها کار می کند.وی خطاب به نویســنگان بومی عنوان 
کرد: چرا نویســندگان در یکجا تجمــع کرده اند و باید 
برای معروف شدن به پایتخت بروند در حالی که در تمام 
کشــور تفکر و توان های فوف العاده ای داریم.  اکرمی 
خطاب به مسئولین عنوان کرد: بندرعباس در این کتاب ها 
اســت و برج ها و ساختمان ها در واقع زمانی ارزش و 
معنا پیدا می کنند کــه در کنار هنر آن منطقه بیایند.این 
نویســنده در پایان گفت: امیدوارم روزی نویسندگی به 
عنوان یک شــغل شناخته شود و نویسنده بتواند زندگی 
اش ر از طریق نویسندگی بگذراند. همچنین دریا چوبین، 
نویسنده کتاب قصه های تابستان گفت: در زمان کودکی 
مطالعات محدودی داشتیم زیرا کتاب فروشی مخصوص 
کودکان وجود نداشــت و اگر کتابی هم برای کودکان به 
چاپ می رسید از آن با خبر نمیشدیم ولی امروزه کتاب 
های زیادی برای کودکان به چاپ می رسد که از دیدن 
آنها بسیار خوشــحال می شوم و امیدوارم من هم بتوانم 
قدمی در این راه بردارم.وی ادامه داد: این کتاب ماجرای 
کودکیم در بندرعباس و داراب است که خاطرات مشترک 
خیلی از افراد است.چوبین با اشاره به اینکه قصد دارد که 
این کار را ادامه دهد، اضافه کرد:  دوست دارم مردم این 

کتاب را بخوانند و نظرشان را با من در میان بگذارند.
سماع پرشور کلمات 

در شب شعر مجازی انجمن دوشنبه های 
شعر بندرعباس

 ســرویس فرهنگی//  شب شــعر  مجازی انجمن 
دوشنبه های فرهنگســرای طوبا بندرعباس با حضور 
»دکتر سید رضا محمدی« از شاعران معاصر نام آشنای 
افغانستان و تعدادی از شــاعران برجسته  هرمزگان با 
اجرای جواد ضمیری دبیر این انجمن برگزار شد. در این 
محفل شعرخوانی مجازی که »دکتر سید رضا محمدی« 
یکی از نام آشناترین شــاعران معاصر افغانستان نیز به 
عنوان میهمان ویژه از لندن در آن حضور داشت شاعران 
هرمزگانی شامل ناصر رزمجو، طاهره اقتدار بختیاری، 
ســتاره مدنی، امین صمدی، ایرج انصاری، فائزه نقیب، 
لیال عبادیان و صبا مرادی به قرائت آثار خود پرداختند. 
در ادامه »دکتر ســید رضا محمــدی« ضمن بازخوانی 
نمونه های موفقی از آثار خداوندگاران شعر فارسی بیدل 
دهلوی و منوچهری دامغانی به خوانش تعدادی از آثار 
خود پرداخت. به گزارش ایسنا، انجمن شعر دوشنبه های 
بندرعباس را می توان یکی از باسابقه ترین محافل ادبی 
هرمزگان دانست که باســابقه ای بیش از دو دهه شاهد 
حضور شــاعران فراوانی در نشســت های هفتگی و 
شب های شــعر خود بوده است.این انجمن که به همت 
»جواد ضمیری« شــاعر و منتقد هرمزگانی پایه گذاری 
شــد در اوایل دهه هشتاد در فرهنگسرای شهید آوینی 
سابق و نیز سرای هنر فرهنگسرای طوبا تشکیل می شد 
که از نکات برجســته این نشست ها می توان به حضور 
استاد »محمدعلی بهمنی« در مقاطع مختلف این انجمن 
اشــاره کرد. جلســات این انجمن هم اکنون روزهای 
دوشنبه بعد از ظهر در فرهنگســرای طوبا بندرعباس 

برگزار می شود.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح كرد

راه اندازی قرارگاه محرومیت زدایی باهدف عدالت فرهنگی

سرویس فرهنگی// مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هرمزگان در نشســت با معاونین، 
روسای ستادی و شهرستانی گفت : تسهیل 
امور هنرمنــدان در اولویت همه بخش های 

فرهنگ و هنر است.
به گزارش خبرنگار دریا ، اسمعیل جهانگیری 
ضمن تاکید بر اهمیت رسیدگی و توجه ویژه 
به هنرمندان در شهرستان های مختلف افزود 
: جایگاه و کارکرد شهرســتان ها نســبت به 
مرکز استان نســبت صف به قرارگاه است و 
اگر در این ارتباط اختالل ایجاد شــود کارایی 
و کیفیت خدمات رســانی و پشتیبانی کاهش 
می یابد و هنرمندان متضرر می شــوند. وی 

افزود : همه روســای شهرستانی می بایست 
نســبت به هنرمندان کوشش مجاهدانه و سعه 
صدر باال داشته باشــند و امورات و مطالبات 
هنرمنــدان را با جدیت در دســتور کار ویژه 
قرار دهند. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
هرمزگان اضافه کرد : همه مسئولین در حوزه 
فرهنگ و هنر موظف هستند در تمامی کارها 
، فعالیت هــا و برنامه ریزی ها با بخش های 
مختلف هنرمندان و پیشکســوتان مشورت و 
تعامل نمایند زیرا هیچ فعالیت و برنامه ای بدون 

حضور هنرمندان تاثیرگذار نخواهد بود.
جهانگیری به رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اشاره کرد و عنوان داشت : بکارگیری 

نیرو های کارآمد ، کادرسازی ، تحقق اهداف 
عالیه نظام بر اســاس بیانیه گام دوم انقالب و 
جهاد تبیین از اولویت های وزارت می باشد و 
همه سیاست ها  ، برنامه ریزی ها و چشم انداز 

بر اساس این رویکرد برنامه ریزی می شود.
وی بر تاسیس موسسات فرهنگی و آموزشگاه 
هــای آزاد هنری تاکید کــرد و گفت : جذب 
هنرمندان ، آموزش آنها تنها از طریق موسسات 
و آموزشگاه های فرهنگی هنری امکان پذیر 
اســت و تنها را حمایــت از هنرمندان نیز از 
همین طریق است. مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی هرمزگان به اهمیت صندوق هنر و 
عضویت در آن اشاره کرد و افزود : عضویت 

هنرمندان در صندوق هنر و تســهیل امور آنها 
در اولویت و دستور کار همه شهرستان ها قرار 
گیرد و سعی شود اکثر هنرمندان واجد شرایط 
به عضویت صندوق هنر درآیند . جهانگیری 
اضافه کرد : تولید آثار با موضوع کاهش آسیب 
های اجتماعی مورد حمایت ویژه می باشد و 
سعی شود آثار تولیدی در راستای آسیب های 
اجتماعی در آن شهرستان باشد. وی در پایان 
توجه به شانیت و منزلت هنرمندان تاکید کرد و 
بیان داشت : تبیین جایگاه و شانیت هنرمندان 
و اهالی فرهنگ و هنر و رســانه در جامعه از 
سیاست ها و رویکرد های ویژه حوزه فرهنگ 
است و در این راستا اهتمام ویژه صورت پذیرد. 

تسهیل امور هنرمندان در اولویت همه بخش های فرهنگ و هنر هرمزگان 
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ســرویس فرهنگــی//  وحیــد 
ریاست  دفتر  کل  مدیر  اسکندری 
و  حج  ســازمان  عمومی  روابط  و 
با اشــاره به مشکل پیش  زیارت 
آمده در محل ســتاد حج ایران در 
هتل بلدالطیب مکه تاکید کرد که 
مردم برای جلوگیری از دامن زدن 
به شایعات اخبار را از طریق سامانه 
حج یا رســانه های معتبر پیگیری 

کنند. 
اسکندری با شــایعه خواندن آتش 
ســوزی مهیب در هتلی در مکه و 
آســیب برخی زائران در این حادثه 
اظهار کرد: تنها تعدادی از نیروهای 

عوامل ستادی در این هتل مسقر بوده 
و هیــچ اتفاقی برای این عزیزان رخ 
نداده و حال تمامی نیروهای ستادی 
خوب اســت. او ادامه داد: براساس 
اطالعــات تکمیلی دریافت شــده 
اتصال برق در یکی از طبقات سبب 
آتش سوزی مختصری شده بود که 
به سرعت توسط نیروهای آتش نشان 

خاموش شده است.
وی افزود: براساس گزارش، پس از 
شروع اتصال برق و برای حفظ امنیت 

جان نیروهای عوامل مستقر در هتل، 
تمامی اتاق ها بــرای دقایقی تخلیه 
شده و پس از برطرف شدن مشکل 
همه نیروها در اتاق های خود مستقر 
هستند. اســکندری در پایان تاکید 
کرد: مردم بــرای جلوگیری از دامن 
زدن به شایعات و ایجاد نگرانی برای 
خانواده های زائران حتما اخبار خود 
را از طریق سامانه حج یا رسانه های 

معتبر پیگیری کنند.
پیــش تر نیز یک منبع آگاه در گفت 

وگوی تلفنی با خبرنگار ایرنا مشکل 
پیش آمده در محل ستاد حج ایران 
در هتل بلدالطیب مکه را نتیجه اتصال 
برق دانست و هرگونه آتش سوزی 

در این مکان را رد کرد.
به گــزارش ایرنــا، وی در این باره 
افزود: بر اثر اتصــال برق در طبقه 
M هتل بلدالطیب در شــهر مکه که 
ستاد حج در آن مستقر است، دودی 
متصاعد شد که بالفاصله در تماس 
با دفاع مدنی شــهر مکه )شهربانی 

که آتش نشانی در زیر مجموعه آن 
است(، این مشــکل رفع شد.  او با 
بیان اینکه آتش سوزی در هتل اتفاق 
نیفتاده اســت، افزود:  به لحاظ اینکه 
دود ناشی از این اتصالی برق پرحجم 
بود شاید عده ای تصور می کردند که 
در هتل آتش ســوزی رخ داده اما 
با اقدام به موقع مســئوالن و حضور 
نیروهای آتش نشانی شهر مکه، هتل 
برای دقایقی تخلیه و مشکل برطرف 
شــد.  این منبع آگاه تصریح کرد که 
اکنون مشــکل برطرف شده و همه 
افراد و اعضای ستاد در سالمت کامل 

در هتل مستقر هستند.

مدیر كل دفتر ریاست سازمان حج و زیارت:

مردم اخبار را از رسانه های معتبر پیگیری کنند

ســرویس فرهنگی// پوســتر جشنواره 
تابســتانه »ُگلپنــگ« با هــدف معرفی 
توانمندی محالت بندرعباس رونمایی شد. 

پوســتر جشــنواره فرهنگی، ورزشــی و 
گردشگری تابســتانه »گلپنگ« با حضور 
اعضای شورای اسالمی و جمعی از مدیران 

شهرداری بندرعباس رونمایی شد.
»معرفی  محورهــای  بــا  این جشــنواره 
توانمندی هــای محله«، »پخــت انواع نان 
»معرفی  »بازارچه صنایع دستی«،  محلی«، 
بازی های بومی و محلی« و »موسیقی آئینی« 
روزهای دوم و سوم تیرماه ساعت 1۷ و ۳۰ 
دقیقه الی ۲۲ در ساحل کپشکن ساحل سورو  

برگزار خواهد شد.
به گزارش فارس، رســول جهانداری رئیس 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 

برنامه های  بندرعباس در تشــریح ویــژه 
پیشــنهادی این ســازمان اظهار کرد: عید 
سعید غدیرخم یکی از اعیاد بزرگ و دارای 

جایگاهی ویژه  میان مسلمانان است. 
وی افزود: نظام جمهوری اســالمی بر پایه 
والیت و غدیر بنا شده که باید در جهت حفظ 
آن کوشا باشیم و همه افراد در جامعه مروج 
فرهنگ غدیر باشند تا این فرهنگ را نسل به 

نسل یک تکلیف بدانیم و آن را منتقل کنیم.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری بندرعباس گفت: 1۰ شب 1۰ 
جشن از عید ســعید قربان تا عید غدیرخم 
بــا محوریت مســاجد محــالت در قالب 
ترویج  شــهروندی،  فرهنگ  موضوعــات 
پرده خوانی غدیر در بین کودکان و نوجوانان 
با موضوع نقاالن علوی، مســابقه مجازی 

خطبــه نبوی با محوریــت واقعه غدیرخم، 
بازسازی واقعه غدیرخم در کوهستان پارک 
پنجه علی از ویژه برنامه های این سازمان در 

ایام غدیر می باشد. 
جهانداری بیان کــرد: تهیه کلیپ و گزارش 
مردمی جهت فرهنگ ســازی موضوع غدیر 
در بین نســل جدید، برگزاری جشن غدیر 
در مساجدی که با نام امیرالمومنین حضرت 
علــی)ع( و دیگر القاب ایشــان با توجه به 
موضوع غدیر نام گذاری شده، نصب استیکر 
و جمالت ماشــین نوشته در ناوگان حمل و 
طراحی  شهری)اتوبوس ها-تاکسی ها(،  نقل 
دیوارنگاره های شهری با موضوعیت غدیرخم 
و چراغانی معابر شهری و نور افشانی در شب 
عید بخش دیگری از برنامه های این سازمان 

در ایام غدیر است.

پوستر جشنواره تابستانه »ُگلپنگ« رونمایی شد 

سرویس فرهنگی// محمود ساالری معاون امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در پیامی 
به مناسبت برگزاری بیست و هفتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان این جشنواره 
را تالشی برای بهبود شرایط آموزشی و پرورشی 
نسل آینده ساز دانســت تا در برابر هجمه های 
فرهنگی، زمینه های تشــویق و ترغیب فعاالن 

هنری جهت تولید آثار بهتر را فراهم کند.
به گزارش ایران،  در بخشی از پیام ساالری آمده 
است: »تولید تئاتر کودک و نوجوان کار دشواری 
ا ست که با همدلی و همفکری تمامی عالقه مندان 
و متخصصان امر تحقق پیــدا می کند.در عصر 

حاضر و با وجود ابزار های رســانه ای جدید، 
باید در پی راهکار های تازه ای باشیم تا بتوانیم 
آثاری را متناسب با زمان، از تولید متن تا اجرا 
سروسامان دهیم. این مهم حاصل نمی شود مگر 
در ســایه همفکری و همکاری دست اندرکاران 
تئاتر کــودک و نوجوان بــا متخصصان دیگر 
رشــته های حوزه تعلیم و تربیت. این همکاری 
باید به تولید متن نمایشی شایسته منتهی شود... 
زیرا کودک و نوجوان امروز نسل تئاتر های بینش 

و تفکر است. 
شایسته اســت تئاتر کودک و نوجوان مخاطب 
خود را به غیراز شــادی و ســرگرمی، به تفکر 

وادارد، تفکــری عمیق و ســازنده  ایمان او در 
راستای فردای بهتر ایران اسالمی.« 

همچنین کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی هم در پیامی 
به این جشــنواره نوشــت »در حد توان خود 
به دنبال ایجاد شرایط بهتر از جنبه های گوناگون 
آموزشــی، تربیتی، امید افزایی و کارآمدی برای 
فرزندان ایران با تکیه بــر فرهنگ اصیل، غنی 
و متنوع ایرانی، اسالمی اســت. برای تئاتر در 
دیدگاه ها و رویکردهای گوناگون، کارکردهای 
بســیار متنوع و متفاوتی عنوان  شده است و در 
ساحت های متفاوت کار ویژه های مختلفی برای 

این هنر تعریف و تصور شده است. در ارتباط با 
کودکان و نوجوانان عالوه بر کارکردهای معمول 
و متداول تئاتر، به نوعی رویکردهای آموزشی و 
تربیتی شکل برجسته تری به خود گرفته و بیشتر 
مدنظر اصحاب تئاتر، مخاطبین و جامعه علمی 
اعم از روانشناسان، جامعه شناسان و پژوهشگران 
حوزه های تربیتی و نیز خانواده ها قرار می گیرد.« 
او در بخشی از این پیام به این نکته اشاره کرده 
که »پرداختن به این جنبه از کارکردهای تئاتر، 
مستلزم شناختی همه جانبه از کودک و نوجوان 

و جهان گسترده و خاص اوست. « 
گفتنی است بیست و هفتمین جشنواره بین المللی 
تئاتــر کودک و نوجوان همدان، یکم تا ششــم 
تیرماه به دبیری امیر مشــهدی عباس با شعار 
»تئاتر، پرواز پروانه های خیال« در شهر تاریخی 

همدان برگزار می شود. 

پیام معاون امور هنری به بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر كودک و نوجوان؛

تئاتر در خدمت فردای بهتر میهن

تولید محتوا درباره صحیفه سجادیه 
در رسانه ها تقویت شود 

سرویس فرهنگی// رئیس دفترنهاد مقام معظم رهبری 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: آثار متنوع تولید 
sAhIfE. شده درباره جشنواره صحیفه ســجادیه در

nAhAd.Ir بارگزاری شــده و عالقمندان می توانند از 
این محتواهای تولید شده، استفاده کنند. حجت االسالم 
ســید عباس تقوی رئیس دفترنهاد مقام معظم رهبری 
دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان صبح امروز اظهار 
کرد: تولید محتوا و پیام از بستر بزرگ معرفتی صحیفه 
سجادیه در رسانه ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش فارس ، وی با بیان این که در جشنواره ششم 
صحیفه ســجادیه، کتاب صحیفه زندگی ۲ کتابی ۲۳۰ 
صفحه ای اســت که در آســتانه چاپ قرار دارد، عنوان 
کرد: برگزاری مســابقه کتابخوانی از این کتاب، انتشار 
نشــریاتی متنوع و متعدد از این کتاب و نیز تهیه ۳5۰ 
عکس نوشــته از این کتاب از جمله دیگر برنامه های 
این جشنواره اســت.به گفته حجت االسالم تقوی، آثار 
تولید شــده در sAhIfE.nAhAd.Ir  بارگزاری شده 
و عالقمنــدان می توانند از این محتواهای تولید شــده، 
استفاده کنند.رئیس دفترنهاد مقام معظم رهبری دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان همچنین به برگزاری مسابقات بر 
محور کتابخوانی با جوایز فراوان اشاره و افزود: نشریات 
دانشــجویی در این زمینه به رقابــت می پردازند و 84 
بروشور نیز بدلیل فاخر بودن تولیدات مورد توجه قرار 
گرفته تا نسل نو دانشجویی از آن بهره بگیرند.وی به تهیه 
یک دوره مجازی ۲۰ جلسه ای معارفی با موضوع کتاب 
صحیفه زندگی نیز اشــاره و گفت: این دوره برای همه 
اساتید، دانشجویان، خانواده های اساتید و ... تدارک دیده 
شده که می تواند مورد استفاده قرار گرفته و دانشگاه ها 
می تواننــد از این دوره برای آموزش های ضمن خدمت 
نیز استفاده ببرند و شرکت کنندگان در این دوره نیز جوایز 
نفیســی به طور قرعه کشی دریافت خواهند کرد.حجت 
االسالم تقوی در بخش دیگری از اظهارات خود به تولید 
مجموعه آثاری در قالب مکتب حاج قاسم اشاره و گفت: 
عموم می توانند با از این محتوای آموزشی بهره مند شوند.
وی درباره آثار جشــنواره در این دوره نیز گفت: پس 
از داوری آثار در هر بخش، نهایتا در دبیرخانه مرکزی 
داوری و نفرات ممتاز در سالروز والدت امام سجاد )ع( 
اختتامیه این جشــنواره در دهه اول اسفند امسال انجام 
خواهد شــد.حجت االســالم تقوی اضافه کرد: حجت 
االســالم بدرآبادی دبیر کمیته علمی، حجت االســالم 
سلیمانی رابط اســتانی، حاجی زاده به عنوان پشتیبان 
سایت، رنجبر از اساتید دانشگاه مسؤول بارگزاری اخبار 
و انتقال اخبار و رویدادها، بهنیا به عنوان مسؤول بخش 
اجرایی و روابط عمومی و رضوان به عنوان مسؤول این 
جشنواره فعالیت خواهند داشت.وی از رسانه ها خواست 
تا در مسیر نهضت تبیین در انجام پرشور این جشنواره 

کمک بیشتری کنند.
***

رسالت اصلی در جهاد تبیین
 بر عهده رسانه هاست

سرویس فرهنگی//  رییس توسعه ستاد بازسازی عتبات 
عالیات هرمــزگان گفت: مقام معظم رهبری جهاد تبیین 
را اعالم کردند و نشــان دادند اطالع رســانی چه اندازه 
می تواند در جامعه مهم و مفید باشــد لذا امروز رسالت 
اصلی در جهاد تبیین بر عهده رسانه هاست. سید کاظم 
موسوی در دیدار با رییس خبرگزاری جمهوری اسالمی 
مرکز هرمزگان افزود: مقام معظم رهبری ورود به عرصه 
جهــاد تبیین را بر همه افراد تکلیــف کردند که اگر این 
موضوع اهمیت نداشــت رهبر مجتهد اعلم به موضوع 
ورود نمی کرد.به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: رسالت آگاه 
سازی افکار عمومی و ممانعت از تخریب افکار بر دوش 
رسانه ها بوده و این با اعالم جهاد تبیین مهمتر و حساس تر 
از قبل شده است، به خصوص که دشمن و جهان با تمام 
توان رســانه های بر علیه ایران و ایرانی فعالیت کرده و 
درحال تخریب ماســت.رییس ســتاد توسعه بازسازی 
عتبات عالیات هرمزگان گفت: دشمنان در عرصه رسانه 
به خوبی عمل کرده و نظارت شــدیدی بر فعالیت افراد 
در شــبکه های اجتماعی دارد تا کســی تصاویری که 
نمی خواهد را در جامعه شان منتشر نکند و چنانچه فردی 
چنین اقدامی انجام دهد به سختی مجازات می شود.وی 
مثال زد: تصاویر زنده ای از کشــورهای اروپایی برای ما 
ارسال می شــود که نمی توان در رسانه های این کشورها 
دید و افرادی هم که آن ها را ارسال می کنند نمی توانند در 
شبکه های اجتماعی کشورشان منتشر کنند و جرأت این 
کار را هم ندارند.موسوی افزود: درون این کشورها به گفته 
افرادی که در آنجا ساکن هستند جنگ مایجتاج غذایی 
وجود دارد اما هیچ تصویری از آن در سطح رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی شان منتشر نمی شود اما تصاویر زنده 
از آن ها به دست ما می رسد.وی ابراز داشت: یکی از افراد 
ساکن در کشور آلمان گفت در ایران جنگ روغن، شکر 
و آرد ندارید اما در کشور ما وجود دارد و اجازه نمی دهند 
تصاویر آن منتشر شود و چنانچه تصاویر آن را در اینجا 
منتشر کنم به یک ساعت نکشیده مرا بازداشت و مجازات 
می کنند.وی اضافه کرد: تصاویر زنده ای از کشور اروپایی 
برای ما ارســال می کنند که افراد در صف های طوالنی 
روغن ایستاده اند و در زمان رسیدن این کاال، افراد برای 
تهیه یک یــا ۲ عدد قوطی روغن بــه زد و خورد می 
پردازند اما شما این تصاویر را در رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی نمی بینید.رییس ستاد توسعه بازسازی عتبات 
عالیات هرمزگان ادامه داد: آن ها در رســانه های خود 
تبلیغ می کنند مردم ایران بدون روغن هســتند و تصویر 
بســیار منفی از ایران در ذهنها ایجاد کرده اند و می کنند.
موسوی اضافه کرد: کشــورهایی که ارزاق غذایی را از 
ایران قاچاق می کنند می گویند مردم ایران در بی غذایی و 
گرسنگی هستند و این تصویر نادرست را با ابزار رسانه 
در اذهان جای می دهند.رییس ســتاد توسعه بازسازی 
عتبات عالیات هرمزگان افزود: وقتی رســانه به خوبی 
رسالت خود را انجام دهد بسیار می تواند در خنثی سازی 
فعالیت های تبلیغی دشمنان تاثیر گذار باشد، حتی اگر 1۰ 
درصد هم در این زمینه موفق شــویم کار بزرگی انجام 

داده ایم.



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

اگر چاق هستید ، اگر چربي خون دارید
 یا اوره خونتان زیاد است آبزیان مصرف کنید

حوادث جهان
۸ کشته در حادثه رانش زمین در کلمبیا

   مقامات محلی کلمبیا اعالم کردند که در پی وقوع حادثه رانش زمین 
در بخش »کائوکا«ی این کشــور، دستکم هشت نفر از جمله سه کودک 
جان خود را از دست دادند. یکی از مقامات محلی در این باره گفت: برای 
دسترسی به محل وقوع این حادثه مشکالت زیادی وجود داشت. در چند 
نقطه مختلف، جاده ریزش کرده و ما نیز در شهر تجهیزات کافی نداشتیم.
این حادثه به دلیل بارش باران شدید که در این فصل بیشتر مناطق کلمبیا را 
تحت تاثیر قرار داده، رخ داده است.نیروهای امدادی کلمبیا در تالش برای 

استخراج اجساد قربانیان این حادثه از میان گل و الی هستند.
مرگ نوجوان ۱۵ ساله در تیراندازِی واشنگتن

   به گفته مقامات پلیس محلی آمریکا در حادثه تیراندازی در واشنگتن 
دی سی، پایتخت این کشور یک پسر 15 ساله کشته و سه بزرگسال از جمله 
یک افسر پلیس نیز زخمی شدند. این حادثه در محله ای که تعداد زیادی 
رستوران و فروشگاه در آن قرار دارد، رخ داده است.به گفته مقامات پلیس 
محلی، تاکنون هیچ مظنونی مرتبط با این حادثه دستگیر نشده و انگیزه این 
تیراندازی نیز تاکنون مشخص نیست.دو بزرگسال و یک افسر پلیس که در 
این حادثه زخمی شده اند، به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان هستند.
همچنین شینهوا نیز گزارش داده که مقامات محلی طی یک جلسه مطبوعاتی 

جزئیات این حادثه را اعالم خواهند کرد.
وزش باد شدید در فرانسه قربانی گرفت

   در پی وزش بادهای شــدید در فرانســه یک تن کشته و تعدادی دیگر 
نیز مصدوم شــده اند. بادهای شــدید شهرســتان »کالوادوس« فرانسه را 
درنوردیــده که در حادثــه ای مرتبط با آن، یک تن جان خود را از دســت 
داده است.با این حال ســرویس هواشناسی فرانسه وقوع این شرایط جوی 
نامســاعد را پیش بینی نکرده بود.همچنین بســیاری از مناطق فرانســه 
 از جمله شهرســتان کالوادوس دمــای باالی ۳۰ درجــه را تجربه کردند.

گزارش ها حاکیست که قربانی این حادثه یک مرد ۳1 ساله بوده است.سه تن 
دیگر نیز در حوادث مشابه بر اثر وزش باد شدید جراحات جزئی برداشته اند.

وقوع انفجار در والیت ننگرهار در افغانستان
   منابع خبری از وقوع انفجاری در والیت ننگرهار افغانســتان که منجر به 
کشته شدن دو نفر شــد، خبر دادند. در انفجاری که در ولسوالی غنی خیل در 
والیت ننگرهار افغانستان رخ داد، دو تن کشته شدند.گفته می شود که در این 
انفجار که در بازاری در ولسوالی یاد شده رخ داد، همچنین ۲8 نفر از جمله پنج 
تن از نیروهای امنیتی طالبان زخمی شده اند.این انفجار بر اثر یک بمب مغناطیسی 
جا سازی شده در یک خودرو رخ داده است.هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این 

انفجار را بر عهده نگرفته و اطالعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.
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حوادث

سرویس حوادث// مرد راننده که با پارک کردن خودرواش 
مقابل پارکینگ یک خانه مزاحمت ایجاد کرده بود، وقتی 
از پلیس ۱۱۰ با او تماس گرفتند، در اقدامی عجیب پســر 

صاحبخانه را گروگان گرفت.
   چند روز قبل مرد میانســالی با پلیس تماس گرفت و 
از ربوده شدن پسرش خبر داد. وی گفت:  پسرم عرشیا 
که تازه ازدواج کرده، امروز همراه همسرش میهمان خانه 
ما بود. وقتی همسرش تنها به خانه ما آمد، گفت عرشیا 
قصد داشته خودرواش را داخل پارکینگ بیاورد اما چون 
یک خودروی غریبه مقابل در متوقف شده بود، نتوانست 
خودرو را داخل بیاورد. چند دقیقه ای منتظر ماندم اما از 
پسرم خبری نشــد، ناگهان تلفن همراهم به صدا درآمد. 
شماره تلفن پســرم بود، تلفن را که جواب دادم، صدای 
پسرم را شنیدم که با شخصی در حال دعوا و بحث بود. 
پســرم شماره مرا گرفته بود و می  خواست به من بفهماند 

که گرفتار شده اســت.او ادامه داد: از صحبت های پسرم 
متوجه شــدم که مردی او را گروگان گرفته و قمه ای را 
روی گلویش قرار داده است. مردی هم که او را ربوده بود، 
هیچ توجهی به التماس ها و درخواست های پسرم نداشت.

*   رهایی مرد جوان
   پس از تماس مرد میانسال، ضمن هماهنگی های قضایی 
با بازپرس محمدامین تقویان، مأموران وارد عمل شدند. با 
حضور مأموران در خانه پدر عرشیا تحقیقات آغاز شد، 
اما ناگهان پســر وی در حالی که سمت چپ صورتش 

بریده و لباس هایش خونی بود، خود را به خانه رساند.
مرد ۲4 ســاله در تحقیقات گفت: زمانی که همسرم از 
خودرو پیاده شد، خواستم خودرو را داخل پارکینگ ببرم 
که متوجه شدم خودروی پژویی مقابل در پارکینگ پارک 

شده است.
   او ادامــه داد: چند دقیقــه ای صبر کردم اما از صاحب 

خودرو خبری نشــد به ناچار با 11۰ تماس گرفتم و با 
اعالم شــماره پالک خودرو از مأمور خواستم با مالک 
تماس بگیرد و از او بخواهد که برای جا به جایی خودرو 
بیاید. دقایقی بعد صاحب خودرو آمد و سوار ماشین شد، 
اما از من خواســت که من هم سوار خودرواش شوم. با 
این تصور که قصد دارد از من عذرخواهی کند، ســوار 
شدم اما ناگهان قمه ای را روی صورتم گذاشت به طوری 
که صورتم زخمی شد. بعد هم به راه افتاد. از او خواستم 
مرا پیاده کند اما بی فایده بود.1۰ دقیقه  که گذشت، گوشی 
تلفن همراهم را بدون اینکه وی متوجه شود از جیبم بیرون 

آوردم و شماره پدرم را گرفتم. 
  می  خواســتم او صدای ما را بشــنود و با پلیس تماس 
بگیرد. مــرد راننده عصبانی بود و می  گفت چرا با پلیس 
تماس گرفته ای؟ این تماس باعث شده که برای من نمره 
منفی در نظر بگیرنــد. بعد از 45 دقیقه هم وقتی متوجه 
خودروی پلیس شد، مرا رها کرد و متواری شد.با شکایت 
مرد جوان، بازپرس شــعبه هشتم دادسرای امور جنایی 

پایتخت دستور بازداشت راننده عصبانی را صادر کرد.

  
    

او مرا تهدید کرد اگر به خواسته اش توجهی نکنم ماجرای ارتباط مان را به خانواده ام اطالع 
می دهد و مرا نیز رها می کند و به این دوستی پایان می دهد به همین دلیل من هم فریب 

خوردم و از خانه فرار کردم...
   این ها بخشــی از اظهارات دختر 14 ســاله دانش آموزی اســت که هنوز در شــوک یک 
ارتباط شیطانی قرار داشــت او که به همراه پدر و مادرش به کالنتری مراجعه کرده، تا از پسری 
شــکایت کند که زندگی و آینده اش را به نابودی کشانده اســت درباره این ماجرای تاسف بار 
به کارشــناس اجتماعی کالنتری گفت: از چند ماه قبل یکی از همکالســی هایم مدام برایم از 
 پســری سخن می گفت و او را دوســت اجتماعی خود معرفی می کرد. هر روزی که به مدرسه 
می رفتم او از خوشگذرانی و پیام هایی حرف می زد که بین او و دوست پسرش اتفاق افتاده بود. 
او همواره مرا نیز تشویق می کرد تا از این فرهنگ سنتی دست بردارم و یک دوست اجتماعی برای 
خودم انتخاب کنم »سیما« آن قدر با نشان دادن تصاویر و فیلم هایی در فضای مجازی بر افکار و 
روح و روانم تاثیر گذاشته بود و مرا ترغیب به ارتباط با جنس مخالف می کرد که باالخره تسلیم 
شدم و تصمیم گرفتم این نوع ارتباط را تجربه کنم .این دختر نوجوان در حالی که مانند ابر بهاری 
اشــک می ریخت ادامه داد ،سیما وقتی از تصمیم من آگاه شد بالفاصله مرا با »جعفر« آشنا کرد 
بدین ترتیب ارتباط من و جعفر در فضای مجازی آغاز شد. حاال دیگر ساعت های زیادی را با او 
چت می کردم و برای یکدیگر پیام های عاشقانه می فرستادیم .روابط پنهانی من و جعفر از طریق 
شبکه های اجتماعی همچنان ادامه داشت و من روز به روز بیشتر در این منجالب فرو می رفتم چرا 
که هیچ اطالعی از عواقب این گونه ارتباط های غیراخالقی نداشتم که نام دوست اجتماعی بر آن 
گذاشته بودم. از آن روز به بعد من هم مانند سیما شده بودم و با یکدیگر درباره دوستی های مجازی 
حرف می زدیم اما نمی دانستم این اشتباه بزرگ، زندگی و آینده ام را به نابودی می کشاند. خالصه 
در همین روزها بود که مادرم متوجه ارتباط من با یک پسر جوان در فضای مجازی شد. من هم 
بالفاصله موضوع را به جعفر اطالع دادم او با شنیدن این موضوع مرا تشویق به فرار از منزل کرد تا 
نزد او بروم وقتی با مخالفت من روبه رو شد تهدیدم کرد که اگر پیشنهادش را جدی نگیرم ماجرای 
ارتباطمان را برای خانواده ام بازگو می کند و به این دوستی هم پایان می دهد. از سوی دیگر من هم 
که دل باخته جعفر شده بودم و نمی خواستم او را از دست بدهم خیلی اصرار کردم که اجازه بدهد 
امتحانات خرداد به پایان برسد و بعد از آن نزد او می روم ولی این اصرارها هیچ فایده ای نداشت 
از سوی دیگر من دختری نوجوان بودم و از نقشه های شومی که در پس این دوستی مجازی از 
ذهن جعفر می گذاشت هیچ اطالعی نداشتم. او قصد داشت یک بار مرا به مکانی خلوت بکشد و 
از آن طریق بهانه ای برای سوء استفاده از من به دست بیاورد تا بعدها نیز مرا بازیچه هوسرانی های 
خودش قرار بدهد. از طرف دیگر هم جعفر با طرح یک نقشه پلید تالش می کرد تا با تهیه اسنادی 
از این رابطه غیراخالقی از شکایت پدر و مادرم جلوگیری کند و آن ها نیز به خاطر حفظ آبروی 
خودشان ماجرای این ارتباط شیطانی را نادیده بگیرند خالصه من بی خبر از همه این نیت های پلید 
به ناچار پیشنهاد فرار از منزل را پذیرفتم و نشانی یکی از خیابان های مشهد را به من داد و گفت با 
تاکسی اینترنتی به محل قرار بروم و او در آن جا کرایه خودرو را می پردازد متاسفانه من به جای آن 
که موضوع را با دلسوزترین افراد خانواده ام در میان بگذارم پنهانی سوار خودرو شدم و به محلی 
رفتم که جعفر نشانی آن را داده بود. او در آن جا منتظرم بود و مرا با خود به خانه یکی از دوستانش 
برد ولی چند ساعت بعد ادعا کرد فرار فایده ای ندارد و باید به خانه خودمان بازگردیم این درحالی 
بود که خانواده ام متوجه فرار من شده و موضوع را به پلیس گزارش داده بودند در همین هنگام 
من به خانه بازگشــتم و ماجرا را برای خانواده ام بازگو کردم. آن ها وقتی در جریان این حادثه 
قرار گرفتند مرا با خود به کالنتری آوردند تا با شکایت از جعفر از اغفال دختران دیگر جلوگیری 
کنند و از سوی دیگر نیز او به مجازات قانونی برسد چرا که زندگی و آینده مرا به نابودی کشانده 
 است. از طرف دیگر پدر و مادرم ماجرای سیما را نیز به مدیر مدرسه اطالع دادند تا خانواده اش را 
در جریان حادثه وحشتناکی بگذارند که انتظار او را می کشد. البته خانواده ام اعتقاد داشتند با این 
اطالع رســانی به موقع نه تنها از تباهی سیما جلوگیری می کنند بلکه مدیران مدرسه در جریان 

موضوع قرار می گیرند و از اغفال دیگر دختران جلوگیری خواهند کرد و ...

»دوستی اجتماعی« حقه ای برای هوسرانی
در امتداد تاریکی

درگیری در مراسم عروسی در بندرعباس کشته داد 
سرویس حوادث// با تالش کار آگاهان پلیس آگاهی 
قاتل متواری پس از چندروز فرار به همراه ۵ نفر که 
 در درگیری مشــارکت داشتند شناسایی و دستگیر

 شدند. 
    سردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی استان 
هرمزگان در تشریح این خبر قتل بیان کرد: در پی 
نزاع و درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای 
حاشیه ای بندرعباس، بالفاصله اکیپی از کارآگاهان 
اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی اســتان 
جهت بررسی صحت و سقم موضوع به محل اعزام 
و تحقیقات میدانی را در این زمینه آغاز کردند. وی 
افزود: پس از حضور ماموران در محل و بررسی های 
میدانی صورت گرفته مشخص شد در پی مشاجره 
لفظی بین دو تن از اهالی در یک مراسم عروسی و 
ورود نکردن بزرگان و صاحبان مراسم برای صلح 
و سازش بین طرفین در نهایت مقتول به همراه چند 
تن از دوســتانش جهت انتقام گیری جلوی درب 
 منزل قاتل مراجعه که در درگیری مجدد ضارب با 
وارد کردن ضربات چاقو اقدام به قتل متوفی کرده و 

از محل متواری شده است.
    ســردار جعفری اظهار کرد: با رصد اطالعاتی و 
هماهنگی قضایی و با تالش شبانه روزی کارآگاهان 
پلیس آگاهی مخفیگاه قاتل متواری شناسایی و در 

یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم دســتگیر و 
در بازجویی های فنی و پلیسی صراحتا به ارتکاب 
جنایت با سالح ســرد از نوع چاقو و قتل متوفی 
اعتراف کــرد که ضمن بازســازی صحنه جرم، با 
تشــکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و  5 متهم 
دیگر که در درگیری روز حادثه مشارکت داشتند نیز 

طی عملیاتی دیگر دستگیر شدند.
   به گزارش فارس، این مقام انتظامی استان از عموم 

شــهروندان و مردم استان بویژه معتمدین و بزرگان 
طوایف کــه دارای نفوذ خاصی در محل هســتند 
خواست حتی المکان از وقوع و بروز چنین حوادثی 
پیشگیری کرده و در صورت مشاهده موارد مشابه 
 بالفاصله به موضوع ورود کــرده و با پادرمیانی و 
بهره گیری از دیگر افراد و اشخاص متنفذ به خوبی 
ایفای نقش نماینــد و از بروز چنین حوادث تلخی 

جلوگیری کنند.

4۵ دقیقه گروگانگیری به خاطر نمره منفی رانندگی

 ســرویس حوادث//  زن جوان که از 
رفتار و حرف های همسر اول شوهرش 
عصبانی شده بود در اقدامی جنون آمیز 

پسر 6 ساله او را به قتل رساند.
   زن جوانی هراسان با پلیس و اورژانس 
تماس گرفت و از قتل پســر شوهرش 
خبر داد. دقایقــی بعد مأموران کالنتری 
1۳8 جنت آباد راهی محل شــدند. قبل 
امدادگران  کالنتری،  مأموران  رسیدن  از 
اورژانــس به خانه موردنظر رســیده و 
عملیــات احیا را انجــام داده بودند. اما 
تالش کادر درمان برای نجات پســر ۶ 
ســاله بی نتیجه مانده بود. به دنبال اعالم 
خبر مرگ کودک بــه بازپرس لحظاتی 
بعد بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه 
جرم راهی محل شدند.در تحقیقات اولیه، 
نامادری کودک که در خانه حضور داشت 
و حال روحی و جســمی بدی داشت، 
گفت: اصاًل نمی خواســتم بچه را به قتل 
برسانم. سه سال قبل با همسرم ازدواج 

کــردم. او از ازدواج اولش این پســر را 
داشت که پیش مادرش زندگی می کرد. 
زندگی خوبی داشــتیم تا اینکه حدود 4 
ماه قبل، شوهرم، پسرش را نزد ما آورد. 
او ادامه داد: از زمانی که بچه پیش ما آمد 
دردسرهای مان شروع شد. مادرش مدام 
تماس می گرفت یا پیام می فرستاد و به 
من توهین می کرد. او می گفت من باعث 
شده ام که شوهرم بچه را از او بگیرد و نزد 
ما بیاورد. تهدید و توهین های او پایانی 
نداشت من با وجود اینکه فرزندی نداشتم 
اما واقعًا پسر همسرم را دوست داشتم.زن 
جوان گفت: روز حادثه همسر اول شوهرم 
دوباره تماس گرفــت و با حرف هایش 
اعصابم را به هم ریخت. شوهرم هم محل 
کارش بود. من و بچه باهم تنها بودیم و 
حرف های مادرش در گوشم می پیچید. 
نگاهی به بچه انداختم و ناگهان یک لحظه 
او را مخل آســایش و آرامش زندگی ام 

دیدم. این فکر و توهمات آنقدر حالم را 
بد کرد که بی اختیار به سمت پسرک رفتم 
و دســتم را روی گلویش قرار دادم.زن 
۲4 ساله ادامه داد: نفهمیدم چقدر این کار 
طول کشید که ناگهان بچه بی حرکت افتاد 
و من دستم را از روی گلویش برداشتم. 
مات و مبهوت بــه او نگاه می کردم. این 
اتفاق ســاعت 1۲ ظهر رخ داد و من نیم 
ساعت در شوک بودم. باالخره به خودم 

آمدم و با اورژانس و پلیس تماس گرفتم. 
نمی خواســتم او را به قتل برسانم، من 
پسر همسرم را دوست داشتم.با اعتراف 
زن جوان به دستور بازپرس شعبه پنجم 
دادســرای امور جنایــی پایتخت او در 
اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت 
تا زن جوان برای بررسی صحت روانی به 
پزشکی قانونی منتقل شود و تحقیقات از 

خانواده کودک نیز صورت گیرد.

پسر 6 سالـــه قربانی نامادری عصبانی
سرویس حوادث// پسر کینه جو وقتی فهمید یکی از 
بچه محل هایش برای دختر مورد عالقه اش مزاحمت 
ایجاد کرده در یک درگیری خیابانی پسر جوان را به 

قتل رساند.
   بامداد ۲1 خرداد امسال خبر یک درگیری جمعی که 
منجر به قتل پسری ۲۲ ساله در منطقه حیدرآباد کرج 
شده بود، به مرکز پیام پلیس آگاهی اعالم شد و بالفاصله 
کارآگاهان اداره جرایم جنایی و تشــخیص هویت در 
محل حادثه حضور یافتنــد. کارآگاهان در تحقیقات 
محلی دریافتند که چند پســر ۲۰ تا ۲5 ســاله به دلیل 
نامشخصی با یکدیگر درگیر شده اند و در این نزاع یکی 
از پسرها بر اثر ضربه چاقو مجروح شده و پس از انتقال 

به بیمارستان جان باخته است.در نخستین گام، بازپرس 
دادســرای جنایی البرز دستور داد جسد پسر جوان به 
پزشکی قانونی منتقل شود.بالفاصله اقدامات اطالعاتی- 
پلیسی کارآگاهان آغازشد  و در کمتر از ۲4 ساعت ۳ 
نفر از عوامل اصلی درگیری دستگیر و به پلیس آگاهی 
منتقل شــدند.در تحقیقات تکمیلی یکی از متهمان لب 
به اعتراف گشــود و به قتل پسر جوان با چاقو اعتراف 
کرد.این متهم درباره انگیزه اش به کارآگاهان گفت: من 
به دختر جوانی در محله مان عالقه داشــتم و مدتی هم 
با او در ارتباط بودم اما بعد از مدتی متوجه شــدم که 
یکی از پسران محل به او پیشنهاد دوستی داده و چندبار 
مزاحمش شده اســت که از شنیدن این موضوع خیلی 

عصبانی شدم و با چند نفر از دوستانم به مقابل خانه آن 
پسر رفتیم و بعد از تهدید و درگیری لفظی با چاقویی که 
همراه داشتم ضربه ای به گردنش زدم. من قصد کشتن او 
را نداشتم و اصاًل فکر نمی کردم این ضربه باعث مرگش 
می شود فقط می خواستم تهدیدش کنم که دست از سر 
آن دختــر بردارد اما وقتی خونین و زخمی روی زمین 
افتاد از ترس فرار کردم ومی خواســتم از کشور خارج 
شوم که از ســوی پلیس دستگیر شدم. االن هم خیلی 
پشیمانم، چون به خاطر یک موضوع ساده هم جان او را 
گرفتم و هم زندگی خودم را نابود کردم.سرهنگ محمد 
نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز در پایان با 
اشاره به تکمیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی، 
خاطرنشان کرد: خانواده ها باید با نظارت بر رفتار جوانان 
و نوجوانان خود نسبت به کنترل هیجانات آنها در این 

سنین توجه و دقت بیشتری داشته باشند.

درگیری مرگبار به خاطر یک دختر

تجمع مالباختگان مقابل بانک ملی دانشگاه
با گذشت بیش  سرویس حوادث//  
از ۱۰ روز از دســتگیری ســارقان 
ملی شــعبه  بانک  امانات  صندوق 
اظهار  مالباختگان  تهران   دانشگاه 
مــی کننــد کــه هنــوز خبری 
و  طــال  و  پــول  برگردانــدن  از 

جواهرات شان نیست.
    حــدود 1۶۰ نفر از کســانی که 
اموال شان در سرقت صندوق امانات 
بانک دزدیده شــده بود مقابل شعبه 
بانک ملی دانشــگاه تجمع کردند و 
خواستار پاســخگویی مدیران بانک 
شــدند. یکی از مالباختــگان گفت: 
بــا وجود اینکــه از روز ســیزدهم 
خرداد امــوال قیمتی و بــه عبارتی 
اما  کل دارایی های ما ســرقت شده 
هنوز مدیران بانک پاســخ درســتی 

به درخواســت ما مبنی بر پس دادن 
 امــوال نداده اند و مدام اعالم می کنند 
موضوع از ســوی مراجع قضایی در 
حال رســیدگی اســت. طبق قانون 
صنــدوق امانات در کل جهان، بانک 
تنها یک کلید به همراه صندوق به ما 
داده و هیچ اطالعاتی از اموال ما ندارد 
و این موضوع یکی از مشــکالت ما 

است.
   یکی دیگــر از مالباختگان گفت: 
حــدود 1۰ روز قبل از وقوع حادثه 
مقدار قابل توجهی از طال و جواهرات 
را بــه بانک آوردم و از مدیران بانک 
ســؤال کردم که این بانک متصل به 
کالنتــری و دارای نگهبان اســت که 
آنها هم عنوان کردنــد بانک به همه 

امکانات امنیتی مجهز است پس حاال 
مسئوالن بانک باید حق و حقوق ما 

را پرداخت کنند.
    یکــی دیگــر از معترضان گفت: 
به دلیل اینکه بانــک در یک منطقه 
با امنیت باال قرار داشــته، بسیاری از 
مردم بــه بانک اعتماد کردند و مقدار 
قابــل توجهی طال و جواهرات و ارز 
در این بانک نگهداری می کردند، اما 
مدیران بانک تنها اســناد و مدارک 
را به مالباختــگان پرداخت کردند و 
خبری از امــوال قیمتی از جمله طال 
 و جواهرات نیســت و مدیران بانک 
می گویند با توجه به نداشتن اطالعات 
 باید به دادســرای قضایــی مراجعه 

کنیم.

   آنهــا در نامــه ای خطــاب بــه 
محسنی  والمســلمین  حجت االسالم 
اژه ای رئیــس قــوه قضائیه خواهان 
دستور رد اموال مســروقه در اسرع 
وقت توســط بازپرس پرونده شده و 
همچنین خواسته اند، با الزام مقامات 
بانک ملی مبنی بر پایبندی و اقدامی 
ســریع به همه تعهدات خود نسبت 
به مالباختــگان این بانــک دولتی، 
بخشــی از اعتماد نه تنها مالباختگان 
بلکه عموم افراد جامعــه را به نظام 
بانکداری کشــور برگردانند و دستور 
رسیدگی بی وقفه و در اسرع وقت به 
این پرونده که در نوع خود بی ســابقه 
 در تاریــخ ایران بوده اســت، صادر 

شود.
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خبری

شهرستان

جلسه  شهرستان//  ســرویس  درساره  امین 
کمیته فرهنگی شــورای مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان بندرخمیر به به ریاست بهنام کریمی 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری 

برگزار شد.

   بــه گزارش خبرنگار دریــا؛ بهنام کریمی در این 
جلسه نقش خانواده را در مرحله اول از پیشگیری 
بســیار زیاد دانست و عنوان کرد: آگاهی بخشی به 
 خانــواده ها یکی از مهمترین موارد پیشــگیری از 
مواد مخدراســت که باید مورد توجــه قرار گیرد.

وی ادامه داد:در بحث فرهنگ ســازی برای اینکه 
خروجی قابل قبولی داشته باشیم بایستی کیفیت کار 
نیز افزایش یابد. لذا تمامی دســتگاه ها برنامه های 
خود را عالوه بر هفته مبارزه با مواد مخدر، در تمام 
ایام سال با جدیت و کیفیت باال دنبال کنند. کریمی 

همچنین اســتفاده از تجربیات و افراد بهبود یافته و 
همچنین ظرفیت گروه هــای NA را  یکی دیگر 
از راهکارهای پیشــگیری افراد از روی آوردن به 
مواد مخدر در جامعه ذکر کرد و خواســتار حمایت 
این گروه ها از ســوی مسئوالن مربوطه شد.معاون 

فرماندار بندرخمیر همچنین بر لزوم هماهنگی بین 
دستگاه های متولی برای باال بردن وسعت و کیفیت 

برنامه ها تاکید کرد.
   در ادامه عزیز براندیش رئیس بهزیستی شهرستان 
و دبیر این جلسه، ضمن تشریح برنامه هفته مبارزه با 
مواد مخدر، انجام آموزش های مهارت های زندگی 
مخصوص سنین ده مختلف را از جمله برنامه های 
این اداره اعالم کرد.همچنین اعضای جلسه گزارشی 
از عملکرد و برنامه های خود در پیشگیری از اعتیاد 

اعالم کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بندرخمیر:

آگاهی بخشی به خانواده ها مرحله اول پیشگیری از مواد مخدر است

سرویس شهرســتان//  سخنگوی شــرکت توزیع 
برق هرمزگان گفت: خاموشــی های مناطق مختلف 
شهرستان بندرخمیر برطرف شد و شرایط شبکه نرمال 

است. 
    علیرضا عباســی در تشــریح این خبر افزود: وجود 
مشکل فنی در پست فوق توزیع ۲۳۰ کیلوولت بندرپهل 
شهرستان بندرخمیر، علت قطعی برق بخش رویدر، منطقه 
کهورستان، کشار و شهر بندرخمیر بود.وی تصریح کرد: 
شــرکت برق منطقه ای و توزیع نیروی برق هرمزگان با 
بیشــترین تالش و تجهیزات، مشکل فنی پست برق را 
برطرف کردند.به گزارش ایســنا، عباسی بیان کرد: برق 
بخش رویدر، کهورستان، کشار و شهر بندرخمیرچندین 

ساعت ، با قطعی و نوسان همراه بود.

سخنگوی شركت توزیع برق هرمزگان :

خاموشی های شهرستان بندرخمیر برطرف شد

طرح خانه های قرآنی در کیش اجرا می شود
   سرویس شهرستان//  معاون قرآنی نهاد امام جمعه کیش 
گفــت: طرح خانه های قرآنی در این جزیره به منظور اعتالی 
فرهنگ این کتاب آسمانی اجرا می شود. حجت االسالم حمزه 
نقشبندی اظهار داشت: این طرح تابستان امسال در خانه قاریان، 
معتمدان محلی و افراد داوطلب در راســتای رشــد و تعمیق 
فرهنگ قرآنی برگزار می شود.وی با بیان اینکه برپایی محافل 
قرآنی در خانه ها به صورت داوطلبانه توســط صاحبان آنها 
برگزار می شود اضافه کرد: روانخوانی و ترتیل از جمله اهداف 
اجرای طرح خانه های قرآنی بوده و سعی می شود با گسترش 
این محل ها حضور افراد در این محافل در نزدیک ترین محل 
سکونت آنها باشد.معاون قرآنی نهاد امام جمعه کیش یادآور شد: 
قرار بود این طــرح قبل از همه گیری کرونا در جزیره برگزار 
شود که به علت شیوع این ویروس تا کنون به تعویق افتاده و با 
توجه به بهبود شرایط جزیره از نظر کرونا این طرح با رعایت 
تمام شــیوه نامه برگزار می شود.به گزارش ایرنا؛ وی افزود: ۲ 
برابر شدن کالس های قرآنی در سطح جزیره با همکاری مرکز 
آموزشی مشکالت و فرهنگسرای قرآن و عترت جزیره، اجرای 
طرح قرآن اذانگاهی و در محضــر قرآن از دیگر برنامه های 
طرح ریزی شــده در کیش برای بسط و گسترش فرهنگ این 
کتاب آسمانی اســت.هم اکنون ۳5 مربی قرآن در رشته های 
مختلف از جمله حفظ و مفاهیم، روخوانی، روانخوانی و تجوید 
 در رده های ســنی مختلف فعالیت می کننــد و حدود 5۰۰ 

قرآن آموز نیز در حال فراگرفتن این کتاب آسمانی هستند.
فرماندار بندرلنگه :

 وظیفه ذاتی کارگروه
 تنظیم بازار نظارت وکنترل است

  عبدالحسین اسدپور ســرویس شهرستان// جلسه تنظیم 
بازار شهرستان به ریاست مهندس مرادزاده فرماندار بندرلنگه 
واعضای ســتادکارگروه  تنظیم بازار برگزار شــد. به گزارش 
 خبرنگار دریا، دراین جلســه فرماندار شهرستان بندرلنگه با 
انتقاد از افزایش چشــمگیر قیمت میــوه و تره بار گفت: باید 
بازرســی ها در بازار تشــدید یابد تا افزایش قیمت بصورت 
غیرمجاز متوقف گردد.مرادزاده افــزود: وظیفه ذاتی کارگروه 
 تنظیم بــازار نظارت و کنتــرل بازار اســت.وی اضافه کرد: 
بازرسی های ویژه باید هفتگی دو الی سه مرحله انجام شود تا 
مردم و واحد های صنفی در بازار حضور بازرسین و برخورد 
با تخلفات صنفی را از نزدیک حس نمایند.وی تاکید کرد: مردم 
تخلفات صنفی اعم از کم فروشــی و گرانفروشی در بازار را با 

سامانه 1۲4 اطالع رسانی نمایند.

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

 

 سرویس شهرستان// فرماندار قشم از ایجاد 
۹ رشته جدید دانشــگاهی در حوزه آموزش 
و توسعه رشــته های کاربردی متنوع به نیاز 
با رویکرد مهارت  بازار کار در این شهرستان 
از سوی دانشگاه جامع  کارآفرینی  و  محوری 
علمی کاربردی مرکز شهرداری سرزمین آب 

و آفتاب خبر داد. 
   محمــد محمدحســینی اظهار داشــت: این 
 9 رشــته جدیــد دانشــگاهی برای توســعه 
 فعالیت های آموزشی و تحصیالت تکمیلی با هدف 
کوتاه کردن فاصله تحصیل تا اشتغال برای ورود 
جوانان تحصیل کرده و عالقمند قشمی به بازار 
کار و اشتغال زایی در نگین خلیج فارس ایجاد 

شده است.
  وی ادامــه داد: با توجه بــه فراهم بودن زیر 
ســاخت های الزم در دانشــگاه جامع علمی 
 کاربردی مرکز شــهرداری قشــم، گســترش 
 رشته های تحصیلی متناســب با نیازهای روز 
در این جزیره امری ضــروری و حائز اهمیت 

است.
  فرماندار قشــم توضیح داد: این رشته شامل 
 »دامپزشکی بهداشت محصوالت دامی«، »تعمیر و 
بهره برداری دســتگاه های آب شــیرین کن«، 
پاالیــش گاز«، »فناوری  »صنایع شــیمیایی 
اطالعــات«، »دوخت و تکنولــوژی لباس«، 
 »کســب و کارهــای دیجیتــال«، »تربیــت 
 مربــی پیــش دبســتانی«، »حقــوق حمل و 
 نقل و تجارت«، »گرافیک و مهندســی کسب 
 و کار دیجیتالــی« اســت که هر کــدام بنا به
 نیاز منطقه و کمک به اشــتغال جوانان ســاکن

در شهرســتان قشم درخواســت و ایجاد شده 

است.
   محمدحســینی اضافــه کــرد: امیدواریــم 
مثــل  جدیــدی  هــای  رشــته  زودی  بــه 
 »رشــته صنایــع دســتی« بــا توجــه بــه 
ایــن صنایع  تولیــد  بالقــوه  ظرفیت هــای 
 در ســرزمین آب و آفتــاب نیــز بــه این 9 
 رشــته ایجــاد شــده در دانشــگاه جامــع 
علمی کاربردی مرکز شــهرداری قشــم اضافه 

شود.
      وی گفت: ایجاد این 9 رشته جدید دانشگاهی با 
 توجــه بــه نیــاز بــازار کار در قشــم فقط 
 برطرف کننده نیازهای این شهرستان نیست، بلکه 
برطرف کننــده نیازهای کل اســتان هرمزگان 
است.مهدی روشــن زاده رئیس دانشگاه جامع 
علمی کاربردی مرکز شــهرداری قشم از آغاز 
ثبت نام و پذیرش دانشجو در ۲8 رشته مقاطع 
کاردانی و کارشناســی حرفــه ای بدون آزمون 
در نیمســال اول تحصیلی )مهر 14۰1( در این 

دانشگاه خبر داده بود.
اعــالم کــرده  ایرنــا؛ وی  بــه گــزارش    
 بــود، پیــش ثبــت نــام دوره کارشناســی 
حرفــه ای بدون آزمون دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی مرکز شهرداری قشم از روز یکشنبه ۲9 
خرداد 14۰1 و دوره کاردانی حرفه ای از روز 
سه شنبه 14 تیر 14۰1 آغاز خواهد شد.این 9 
 رشته جدید دانشگاهی در حوزه آموزش و توسعه 
رشــته های کاربردی متنوع بــه نیاز بازار کار 
در شهرستان قشــم بخشی از رشته های جدید 
مقاطع کاردانی و کارشناســی حرفه ای بدون 
آزمون دانشــگاه جامع علمــی کاربردی مرکز 

شهرداری این شهر است.

فرماندار قشم خبر داد

ایجاد ۹ رشته جدید دانشگاهی
 با توجه به نیاز بازار کار در قشم

سرویس شهرستان// تفاهم نامه همکاری 
سازمان منطقه آزاد کیش و وزارت درمان 
و آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت 
خدمات نظام سالمت و استفاده از امکانات 
هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و کمک 

به هوشمندسازی کیش امضا شد. 
   ایــن تفاهم نامه در راســتای حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان و افزایش ســطح 
درآمدهای ناشــی از خدمات دانش بنیان، 
نیاز و  فناوری های مــورد  واردات مــواد 
فناوری های  بر  مبتنی  محصوالت  صادرات 
هوش مصنوعــی و با هــدف همکاری و 
مشــارکت در برگزاری برنامه های مشترک 
به امضا رسید.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در آیین انعقاد این تفاهم نامه بر اهمیت 
جایگاه نخست ایران میان ده کشور دنیا در 

حوزه پزشــکی اشاره کرد که شخصیت های 
نام آشنایی در این زمینه نقش آفرینی کردند 
و نامشــان در دنیا ماندگار شده است.مهدی 
آموزش های  ارتقــاء  اهمیت  بر  کشــاورز 
مهارتی و توانمندسازی افراد و کارکنان منطقه 
آزاد کیش در راســتای تحقق سیاست های 
 کالن ســازمان، تاکید کرد و افزود: براساس 
برنامه ریزی های الزم از ســوی دبیرخانه 
شــورایعالی مناطــق آزاد، جزیره کیش به 
 عنوان پایلوت شهر هوشمند در سطح کشور 
هدف گذاری شده است.معاون آموزشی و دبیر 
شورای آموزش پزشکی و تخصصی هدف از 
 انعقاد این تفاهم نامه در منطقه آزاد کیش را 
بین المللی ســازی آموزش پزشکی عنوان 
کرد و گفــت: برای تحقق این مهم در دولت 

سیزدهم به فضاهای جدید آموزشی به ویژه 
در مناطق آزاد نیاز داریم.

   ابوالفضل باقری فرد، افزود: با ظرفیت های 
موجــود در منطقــه آزاد کیــش؛ می توان 
دانشــگاه های ایــن منطقــه را در مــدت 
زمان کوتاهی به مراکز بین المللی ســازی 
آموزش پزشــکی تبدیل کرد.وی اســتفاده 
از امکانات هوش مصنوعی در پزشــکی و 
کمک به هوشمندســازی جزیره کیش را از 
دیگر اهداف این تفاهم نامــه اعالم کرد.به 
گزارش ایرنا، باقــری  تصریح کرد: حضور 
فعال شرکت های اســتارتاپی و دانش بنیان 
در حوزه هــوش مصنوعی، تکنولوژی های 
 جدید آموزشی نیز از دیگر اهداف انعقاد این 

تفاهم نامه است.

تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و منطقه آزاد کیش امضا شد

  

  

  

آگهی حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان عبدالرحمن حاجی پور فرزند حسن با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان حسن حاجی پور فرزند 

عبداله به 1400/5/6 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
 1- فاطمه ایرانخواه فرزند حسن متولد 1346/4/9 به ش.ش 14 موالید فرزند مرحوم.

2- عبداهلل حاجی پور فرزند حسن متولد 1343/7/1 به ش.ش 10 موالید فرزند مرحوم.3- عبدالرحمن  حاجی پور فرزند حسن متولد 1348/9/19 به ش.ش 2344 
فرزند مرحوم.4- عبدالمجید حاجی پور فرزند حسن متولد 1351/7/1 به ش.ش 2762 فرزند مرحوم.

5- مریم حاجی پور فرزند حسن متولد 1338/7/11 به ش.ش 1838 فرزند مرحوم.
و دیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان  

آگهی تحرری رتهک 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 1401/213287 این شورا وبه لحاظ فوت مرحومه فاطمه الماسی پور فرزند محمد به شناسنامه شماره : 2481 صادره پارسیان ودر اجرای 
درخواست آقای نادر خاکی و سه خواهرش قرار تحریر ترکه متوفی صادرو و وقت اجرای قرار تحریر ترکه که برای روز دوشنبه مورخ 1401/5/3 ساعت 9 صبح تعیین 
و اعالم گردیده لذا بدینوسیله در اجرای مقررات ماده 210 قانون امور حسبی وبه موجب این آگهی به کلیه ورثه متوفی به نمایندگان قانونی آنها به بستانکاران ازمتوفی 
ومدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی به ترکه متوفی دارد ابالغ می گردد که راس وساعت و تاریخ اعالم شده در شعبه سوم پارسیان شورای حل اختالف 

پارسیان واقع در جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود .
رئیس شورای حل اختالف پارسیان

آگهی ختم وریگتسکش
در اجرای ماده 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اعالم میگردد : نظر به انعقاد قرارداد ارفاقی و پرداخت کلیه دیون تصدیق شده قطعی طلبکاران ونیز پرداخت 
هزینه های صندوق الف ومدیران تصفیه سابق ، تصفیه امور ورشکستگی شرکت سند پالست بندر )سهامی خاص( که حکم ورشکستگی  شرکت مذکور با تاریخ 
توقف 1389/09/03 از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس صادر گردیده است در این اداره خاتمه یافته ومراتب ختم تصفیه شرکت مذکور اعالم میگردد .

محمد شنبه زاده
معاون قضائی رئیس کل و رئیس تصفیه امور ورشکستگی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

هرمزگان  انتظامی  فرمانده  شهرســتان//  سرویس 
از رفع تصرف ۲۱ کیلومتــر اراضی ملی به ارزش ۱۳ 

میلیارد ریال در شهرستان میناب خبر داد. 
    سردار غالمرضا جعفری گفت:در پی مراجعه نماینده 
اداره آب منطقه ای شهرســتان مینــاب مبنی بر تصرف 
حدود ۲1 کیلومتر از اراضی حاشــیه رودخانه توسط 

عده ای از اهالی منطقه چاه اســماعیل واقع در شــمال 
مینــاب، پیگیری موضوع در دســتور کار پلیس قرار 

گرفت.
   او گفــت: پــس از بررســی موضــوع و با حضور 
فرمانده انتظامی، دادستان، رئیس اداره آب منطقه ای و 
 رئیس اداره راه و شهرســازی شهرستان میناب، حدود 

۲1 کیلومتر از اراضی ملی که در محور چاه اســماعیل 
به سمت میناب توسط اهالی محل به صورت غیرقانونی 

تصرف شده بود، رفع تصرف شد.
   به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛  فرمانده انتظامی 
هرمزگان گفت: تالش پلیس برای شناســایی و احضار 

افراد متخلف ادامه دارد.

رفع تصرف ۲۱ کیلومتر از اراضی حاشیه رودخانه میناب 
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
اگر شما کسی را تحت کنترل خود دارید سعی نکنید 
که او را متقاعد کنید، برای اینکه موفق نمی شــوید. 
 از طــرف دیگر، این موضوع مســأله مهمی برای 
نگران شدن نیست. فقط بدون اینکه اضطراب داشته باشید در مورد 
 توالی غیر قابل پیش بینی اتفاقات واکنش نشــان بدهید. واکنش 
نشان دادن به موقع شما را قادر می سازد که یک موقعیت پیچیده را 

به موقعیتی تبدیل کنید که برای دیگران مفید است.
  اردیبهشت :

 آرزوهای شما امروز با مانعی مواجه شده است که 
این مانع معموالً در طول روز باعث می شود که شما از 
رویاهایتان غافل بمانید. اکنون شما باید زندگی واقعی 
و تخیالت را از هم تشخیص بدهید، که این موضوع تصمیم گیری 
را برای شما مشکل می سازد. چون که امروز همه چیز از آن چیزی 
که واقعًا هست بهتر به نظر می رسد، شما با مشکل مواجه خواهید 
شد. قبل از اینکه بخواهید حرکتی مهم را شروع کنید، برای فهمیدن 

و بررسی واقعیت لحظه ای درنگ کنید.
   خرداد :

شخصی امروز ممکن است که قصد و نیات شما را 
اشتباه تعبیر کند، در حالیکه ثابت شده است که شما 
نمی توانید با توجه بــه جلد یک کتاب در مورد آن 
قضاوت کنید. فعالیتهای شما با قلب شما متناقض هستند و هر کدام 
به راهی جدا می روند. اما دیگران را به خاطر اینکه از حرفهای شما 
دچار ســوء تفاهم شده اند سرزنش نکنید. امروز کمتر حرف زدن 

برایتان مؤثرتر است.
  تیر :

حتی اگر شــما امروز تالش کنید که با نگه داشتن 
مسائل احساســی پیش خود از آنها اجتناب کنید، 
شاید شغل شــخص دیگری را به سمت خود جلب 
کنید. این یک سراشیبی لغزنده است و آگاه بودن از احساسهایتان 
می تواند از سر خوردن بیش از اندازه شما در آن جلوگیری کند. به 
یاد داشته باشید، که االن بسیار خوب است که از مرزهای محافظتان 
استفاده کنید تا امنیت عاطفی تان تأمین شود. بدون اینکه خودتان را 

فراموش کنید می توانید دوست خوبی هم باشید.
   مرداد :

امروز شما قادر نخواهید بود که برای خودتان کاری 
انجام دهید، برای آنکه شــما از اینکه به هرکسی که 
از شما درخواســتی دارد جواب »مثبت« می دهید 
احساس خوشنودی می کنید. شما به راحتی می توانید دوست پیدا 
کنید، برای اینکه این ســخاوت طبیعی روح شما به شدت مسری 
است. فقط چشمتان را به روی واقعیت باز کنید، برای اینکه اطمینان 

بیش از حد بعدها در طول روز می تواند شما را ناامید کند.
  شهریور :

اگرچه ممکن اســت که شــما چراغهای سبز را در 
پیش روی خود بینید، زیرکانه است که شما هنگامی 
که چراغهای زرد اخطار روشن شدند فعالیت خود 
را شــروع کنید. اگر شما خیلی سریع به سمت جلو حرکت کنید، 
خواهید توانست به مقاصد نادرســت پایان دهید. حتی اگر شما 
بخواهید با قبــول کردن یک پروژه کارتان را شــروع کنید و به 
هرجهت زمانتان را برای آن نیز بگذارید باز هم شــما نمی توانید 

معجزه کنید.
 مهر :

یک دوست یا شریک امروز خیلی نظرش را به شما 
تحمیل می کند. سلیقه های شما می توانند کاماًل اصالح 
 شــوند و وقتی دیگران خیلی پرخاشجو می شوند 
شما خوشــتان نمی آید. شــما بدون اینکه بخواهید دلخوری یا 
عصبانیت تان را نشان بدهید، تمایل دارید که این موضوع را راحت 
بپذیرید. اما برای رسیدن به سطح مهارتی باالتر و بیشتر مورد توجه 

واقع شدن برای شما مفیدتر است که نیازهایتان را بیان کنید.
  آبان :

شما نمی توانید از انجام دادن آنچه که قباًل انجام شده 
کناره گیری کنید. به یاد داشــته باشید که وقتی شما 
می خواهید خودتان باشید شاید دیگران زیاد در مورد 
شما درست قضاوت نکنند. شاید شما امروز نتوانید از پیش روی 
نگرانی های دورنی تان جلوگیری کنید، اما مجبور نیســتید که به 

اضطرابهایتان اجازه بدهید که تعادل شما را بهم بریزند.
     آذر :

اکنون اتفاقات زیادی در زندگی شما افتاده که شما 
نمی توانید با آنها کنار بیایید. افراد پیرامون شما حتی 
آنهایی که دوستتان هستند به نظر می رسد که نسبت 
به همیشه عصبی تر هستند و می توانند شما را عصبانی کنند. سعی 
کنید که به ناراحتی های گذشته تان نگاهی بیندازید، شما نسبت به 
موضوعات بسیار ناچیز حساسیت بیش از حد نشان می داده اید. 
امروز وقتی که دودل هستید، به جای نگرانی هایتان فکرهای مثبتتان 
را بیان کنید. اگر هنوز هم تردید در شــما باقی مانده است، فردا 
شخص مناسبی را پیدا کرده و ترسهایتان را با او در میان بگذارید.

  دی :
شــما امروز احســاس می کنید که از آســایش و 
راحتی همیشــگی تان بیرون آمده اید. شــما وقتی 
 که برای انجــام دادن کاری آماده نیســتید، واقعًا 
 دوســت ندارید که آن کار را انجام دهید، اما شــهامت جواب 
 منفی دادن را هم ندارید. خوشــبختانه شــما می تواند بدون از 
دست دادن موقعیت هایتان مسئولیتی جدید را نیز قبول کنید. شما 
قادر هستید خیلی بهتر از آنچه فکر می کردید وظایفتان را انجام 

دهید.
   بهمن :

امروز عاشق شدن و دوست داشتن برای شما بسیار 
راحت است و شما می توانید بیشتر از گذشته عاشق 
باشــید. اما اجازه دادن به خودتان برای داشــتن 
تخیالت عاشقانه لزومًا به این معنا نیست که  باید آنها را آشکار 
کنید. رویاهای شــما اکنون بیش از حد فعال هستند، پس دقت 
کنید که چیزها را اشتباه نگیرید و نابجا عمل نکنید. الزم نیست 
که آرزوهایتان را برای همه افراد دیگر آشــکار کنید مگر اینکه 

آنها واقعًا بخواهند آنها را بدانند.
   اسفند : 

 صداهایــی در مــورد اینکه آیــا راهنمایی ندای 
دورنی تــان را قبول کنید یــا اینکه خودتان تصمیم 
 بگیریــد در مغز شــما پیچیــده اســت، و امروز 
می تواند پیامهای پیچیده ای به شــما ارســال دارد. با وجود این 
آشفتگی های ذهنی دانستن اینکه واقعًا به چه چیزی اعتقاد دارید 
و چه کاری می خواهید انجام دهید دشــوار شده است. شما باید 
قبول کنید که امروز نسبت به قبل حساس تر شده اید و امکان دارد 
که ســیگنالهای دیگران را اشتباه بفهمید. اگرچه شما می خواهید 
شــروع به کار کنید، اما عاقالنه تر این اســت کــه صبر کنید تا 

حساسیتهایتان کاهش پیدا کند.
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ســرویس اجتماعی//  معاون آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش شیوه نامه اجرایی طرح 
تعمیق و تثبیت یادگیری و جبران اُفت تحصیلی 

دانش آموزان را ابالغ کرد. 
   مهدی کاظمی در این باره گفت: وزارت آموزش 

و پرورش در راستای توســعه عدالت آموزشی و 
تربیتی و با هدف بهبــود و تکمیل فرایند آموزش، 
جبران نارسایی  ها و کاستی  های آموزشی و تعمیق 
یادگیــری دانش آموزان، »طــرح تعمیق و تثبیت 
 یادگیــری و جبران افت تحصیلــی دانش آموزان« 

دوره  های ابتدایی، اول متوســطه و دوم متوســطه 
)نظری، فنی و حرفه  ای و کاردانش( را در تابســتان 

14۰1 اجرا می کند.
   به گــزارش روزنامه ایران، کاظمی با بیان این که 
نقایص و کاستی  های آموزش در فضای مجازی و 
نگرانی از کفایت دسترسی  ها به ابزارهای کارآمد در 
تحقق اهداف این الگوی آموزشی، بویژه در مناطق 
کمتر برخوردار، فاصله آموزشــی و افت تحصیلی 
)آشــکار و پنهان( را ایجاد کرده اســت، گفت:۲۰ 
درصد از دانش آموزان مــدارس دولتی به تفکیک 
دوره های اول و دوم متوسطه )نظری، فنی  وحرفه ای 
و کاردانش( تحت پوشــش این طرح قرار خواهند 

گرفت. 
   وی در پاســخ به این ســؤال که کدام دســته از 

دانش آمــوزان در این کالس ها شــرکت می کنند، 
گفت: اولویت اجرای طرح به تشــخیص کارگروه 
تخصصی آموزش و پرورش استان، مدارس مناطق 
کمتر برخوردار، مرزی و حاشــیه شهرها و مدارس 
روستایی، عشــایری و شــبانه روزی است و این 
طــرح دو گروه از دانش آموزان را تحت پوشــش 

آموزش های جبرانی و تقویتی قرار می دهد؛
گروه اول: دانش آموزانی که بر اساس ضوابط موجود 
در آیین نامه های آموزشی و ارزشیابی، نتوانسته اند 

نصاب قبولی را در خرداد 14۰1 کسب نمایند.
گروه دوم: دانش آموزانی که با وجود کسب نصاب 
قبولی در دروس، بر اساس تحلیل نتایج ارزشیابی 
پایانی)خرداد14۰1( توسط شورای مدرسه، نیازمند 
شــرکت در کالس های جبرانی و تقویتی تشخیص 

داده شده اند.کاظمی ضمن تأکید به برگزاری کالس ها 
در ماه های تیر و مرداد 14۰1 گفت: آموزش  دروس 
منحصراً به شیوه حضوری است و مدارس می  توانند 
با بهره گیری از سامانه شاد و محتواهای بارگذاری 
شــده در این سامانه نســبت به ارائه آموزش های 
مکمل به دانش  آموزان)خارج از زمان برنامه هفتگی 
و برگزاری آموزش های حضوری( اقدام نمایند. پس 
از پایان فرایند آموزش، ارزشیابی دانش آموزان در 
شــهریور 14۰1 مطابق با برنامه تنظیم شده توسط 
مدارس - پایگاه ها برگزار می  شود. با تأیید شورای 
عالی آمــوزش و پرورش درصورتــی که نمرات 
ارزشــیابی دانش  آموزان گروه دوم در شهریور ماه، 
بیشتر از نمرات خرداد باشد، این نمرات، جایگزین 

نمرات خرداد ماه خواهد شد.

سرویس اجتماعی// همین چند وقت قبل بود که گزارش 
حاصل از ارزیابی شــاخص دیده بان ســالمندی توسط 

سازمان بازنشستگی منتشر شد.
  در این ارزیابی از بین 9۷ کشــور که مورد بررســی قرار 
گرفتنــد ایران رتبه ۶4 را به خود اختصاص داد؛ به عبارتی 
۶4 کشور در جهان از ایران وضعیت بهتری دارند. از سوی 
دیگر در زمینه شاخص قابلیت و توانمندی سالمندان، ایران 
در جایــگاه 88 بوده و در وضعیت نامطلوبــی قرار دارد. 
شــاخص قابلیت و توانمندی ســالمندان ترکیبی از اشتغال 
و توانمندی و میزان تحصیالت ســالمندان است، بر اساس 
این گزارش تنها ۳4 درصد از ســالمندان در ایران شــاغل 
هستند که پایین بودن سن اشتغال باعث ایجاد اشتغال کاذب 
برای سالمندان شده اســت. دکتر وحید راشدی متخصص 
سالمندشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران در گفت و گو با »ایران« با بیان اینکه وقتی از ســالمند 
حرف می زنیم نمی توانیم فقــط بر مبنای عدد و رقم حرف 
بزنیم، گفت: مفهومی داریم تحت عنوان ســالمند ســالم یا 
سالمند فعال. خیلی از سالمندان جدا از سن تقویمی به لحاظ 
زیستی و روانی در جامعه فعال هستند و خیلی از افراد هم 
قبل از رســیدن به سن ۶۰ سالگی توان کار کردن را ندارند 
و از کار افتاده می شــوند. بنابراین بحث اشــتغال سالمندان 
عددی نیســت که خیلی با سن و ســال افراد رابطه داشته 
باشد و برای بازنشستگی یک فرد باید ارزیابی عملکردی از 
توانمندی های او داشته باشیم تا ببینیم فرد می تواند کارش را 

انجام بدهد یا خیر؟
  دکتر راشدی در ادامه با اشاره به بحثی که سال گذشته برای 
افزایش سن بازنشستگی مطرح شده بود، گفت: قبل از اینکه 
بودجه 14۰1 مصوب شود بحث افزایش سن بازنشستگی 
شروع شد که ســر و صدای زیادی ایجاد کرد. قرار بود دو 
سال سن بازنشســتگی افزایش پیدا کند که موضوع مهمی 
بود و در حال حاضر به طور رســمی در کشور ما ۶۰ سال 
برای مردان و 55 سال برای خانم ها سن بازنشستگی در نظر 
گرفته شده اســت، حاال تعریف بازنشستگی چیست؟ ماده 
دو تأمین اجتماعی می گوید بازنشســتگی عبارت است از 
عدم اشــتغال بیمه شده به سبب رسیدن به سن بازنشستگی 
که ۶۰ ســال برای مردان و 55 ســال برای زنان اســت و 
این افراد بعد از بازنشســتگی و عدم اشتغال باید مستمری 
بازنشستگی دریافت کنند. از طرف دیگر در همه جای دنیا 
وقتی شاخص »امید  زندگی« باال می رود قاعده اش این است 
که سن بازنشســتگی هم افزایش پیدا کند. در حال حاضر 
امید زندگی در کشــور ما حدود ۷۶ سال است و دو سال 

پایین تر از این عدد یعنی حدود ۷4، ۷5 سال برای مردان و 
دو ســال باالتر از این عدد یعنی حدود ۷۶، ۷۷ سال برای 
زنان سن امید زندگی است. در حالی که در گذشته این طور 
نبود. 11۰ ســال قبل سن امید زندگی در ایران بسیار پایین 
بوده و در آن زمان قطعًا فرد در ۶۰ ســالگی توان کار کردن 
را شاید نداشته اما بهبود سیســتم بهداشتی و اجتماعی در 
طی این سال ها باعث شده مردم بیشتر زنده بمانند و قاعدتًا 

بیشتر کار می کنند.
  وی ادامه داد: فرض کنید اگر سن بازنشستگی ثابت باشد 
مثاًل ۶۰ سال باشــد و امید زندگی ۷۰ سال باشد این یعنی 
وقتی فرد ۶۰ سالش تمام شد 1۰سال باید مستمری دریافت 
کند و متوسط حقوقش را بگیرد. االن امید زندگی ۷۶ سال 
اســت یعنی فرد به جای 1۰ ســال باید 1۶ سال مستمری 
دریافــت کند و این عماًل فشــار مضاعفی بر صندوق های 
بازنشســتگی وارد می کند. این متخصص سالمندشناسی با 
بیان اینکه طی ســال های آینده امید زندگی در کشــورمان 
باالتر می رود و ازآن طرف نرخ ســالمندی مان به ۲۰ تا ۲5 
درصد می رسد، افزود: این مسائل متأسفانه فشار سنگینی بر 
صندوق های بازنشســتگی وارد می کند و اگر سیاستگذاری 
مناســبی صورت نگیرد این صندوق ها حتی ممکن اســت 

ورشکست شوند.
    در همه جای دنیا وقتی امید زندگی باال می رود متوسط سن 
بازنشستگی هم دو تا سه سال باالتر می رود. البته انتقادهایی 
هم به این طرح هست مثل اینکه تکلیف اشتغال جوان ترها و 
فضای رقابتی بازار کار چه می شود. بنابراین باید اول فضای 
بازار کار، نرخ بیکاری و وضعیت صندوق های بازنشستگی 
را در نظر داشته باشــیم بعد می توانیم بگوییم می توان سن 

بازنشستگی را یکی دو سال افزایش داد.
  در هر کشوری شاخص های توسعه یافتگی باال می رود 

سن بازنشستگی نیز افزایش می یابد
   دکتر راشــدی تأکید کرد: اگر نگاهی به دیگر کشورهای 
دنیا بیندازیم می بینیم در هر کشوری که شاخص های توسعه 
اجتماعی اقتصادی باالتر اســت سن بازنشستگی هم باالتر 
اســت. در ایتالیا سن بازنشســتگی مردان ۶۷ سال و سن 
بازنشســتگی زنان هم ۶۷ سال است ولی در کشوری مثل 
اندونزی سن بازنشستگی 5۷ سال است، این تفاوت ناشی 

از توسعه یافتگی است. 
   همان طور که گفتم هر جا که وضعیت شاخص های توسعه 
اقتصادی اجتماعی باالتر است امید زندگی هم باالتر است و 
سن بازنشستگی هم افزایش پیدا می کند. وی در پاسخ به این 

سؤال که چرا سالمندی که بازنشسته شده دوباره وارد چرخه 
اشتغال شده است و آیا این با بازنشستگی زودهنگام ارتباط 
دارد، گفت: بحث بازنشستگی زودهنگام نیست.    احتمااًل 
مقرری و مستمری سالمند کافی نیست که دوباره جذب بازار 
کار شــده است. در خارج از کشور ســالمند به خاطر نیاز 
 مالی وارد بازار کار نمی شود اما از تجربه اش استفاده می کنند 
 و دوره بازنشســتگی آنها دوره بازنشســتگی انعطاف پذیر

 است. 
  یعنی فــرد را کامل از محیط کار جــدا نمی کنند. به چند 
دلیل یکی اینکه فرد کوه تجربه اســت و بیرون کردن فردی 
با ســال ها ســابقه کار باعث متضرر شدن سازمان و دولت 
می شــود بنابراین هفته ای چند ســاعت فرد را می آورند تا 
نیروهــای جوان را آموزش بدهــد و از طرف دیگر فرایند  
گذار را به راحتی پشت سر بگذارد. فردی که ۳۰ سال مدام 
هر روز در محل کارش حاضر می شــده باید آرام آرام او را 
از محیط کار جدا کرد و این به نفع خود سالمندان هم هست 
و به انتقال دانش و تجربه برای اشــتغال جوانان و به تأمین 
سالمت روانی ســالمند هم کمک می کند تا کم کم از محیط 

کارش جدا شود.
  بازنشستگی باید در یک فرایند رخ بدهد نه یکباره

   این متخصص سالمندشناسی در ادامه درخصوص وضعیت 
اشتغال سالمندان در کشــورهای دیگر گفت: در خارج از 
کشور برنامه های بازنشستگی داریم همان طور که در دوران 
کاری برای فرد شــرح وظایف تعریف شده است در دوران 
بازنشستگی هم برای فرد برنامه دارند. انتظار کار یدی از این 
ســالمندان نداریم، در خیلی از کشورهای دنیا هم این افراد 
کار یدی انجام نمی دهند اما به عنوان مشاور و آموزش دهنده 
در رده های باالی سازمانی فعالیت می کنند. چرا باید فردی 

با سال ها سابقه را رها کنیم؟ 
  او دقیقًا در اوج پختگی و بلوغ است با بازنشستگی یکباره 
حس کنار گذاشته شدن از جامعه به فرد دست می دهد چرا 
که یک عمر عادت کرده خیلی منظم صبح بیدار شــود و به 
سر کار بیاید برای خودش هویت دارد و یکدفعه می خواهیم 
از کار برکنارش کنیم و بگوییم بازنشسته شدی. خیلی ها از 
ســن پایین کار را شروع کرده اند، خیلی ها هنوز توان کافی 
کار کردن را دارند و در این سن به نهایت بلوغ فکری، درکی 
و اجتماعی رسیده اند و می توانند مشاور خوبی برای سازمان 
باشــند. در واقع وقتی این اتفاق نیفتد و افراد یکدفعه کنار 
گذاشته شوند دچار اضطراب و افسردگی می شوند و حس 

کنار گذاشته شدن به آنها دست می دهد.

حقوق  افزایش  مابه التفاوت  پرداخت  اجتماعی//  سرویس 
خردادماه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی 
که از روزهای گذشــته آغاز شده بود، تکمیل و برای همه 

بازنشستگان واریز شد .
    معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی از پرداخت مابه التفاوت 
افزایش حقوق خردادماه همه بازنشستگان و مستمری بگیران 
تحت پوشش این سازمان در سراسر کشور در ابتدای این هفته 
خبر داد.جمیل حق پرســت ضمن اعالم این خبر گفت: طبق 
زمان بندی اعالم شده، پرداخت مابه التفاوت افزایش خرداد ماه 
بالغ بر سه و نیم میلیون خانوار بازنشسته و مستمری بگیر تحت 
پوشش سازمان، از ۲۶ خرداد ماه آغاز شد و پرداخت این مبلغ 

به تمام عزیزان بازنشسته در سراسر کشور، در روز یک شنبه 
۲9 خرداد خاتمه یافــت.وی افزود: با توجه به این که مصوبه 
مربوط به افزایش ساالنه مستمری ها در روزهای پایانی خرداد 
به ســازمان تأمین اجتماعی ابالغ شد و با درنظر داشتن این که 
عزیزان بازنشسته برای دریافت حقوق ماهانه خود و پرداخت 
مخارج ماهیانه خانواده برنامه ریزی قبلی دارند، تصمیم گرفته 
شد مابه التفاوت افزایش مســتمری ها مستقل از مبلغ اصلی 
مستمری ماهانه خردادماه، به حساب این عزیزان واریز شود.   
به گزارش ایســنا، مابه التفاوت افزایش حقــوق فروردین و 
اردیبهشت بازنشستگان و مستمری بگیران نیز طبق اعالم قبلی، 

طی ماه های تیر و مرداد پرداخت می شود.

تکمیل واریز مابه التفاوت
 افزایش حقوق خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش :

با اجرای طرح جبران افت تحصیلی
 نمرات شهریور ، جایگزین نمرات خرداد می شود

سرویس اجتماعی// رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: 
حدود 4۲قلــم از داروهای OTC ضروری مجدداً تحت 
پوشش بیمه می روند و همچنین قرار است تعداد داروهای 

تحت پوشش بیمه به ۲۷۵۰ قلم افزایش یابد. 
     دکتر بهرام دارایی گفت: در حال گســترش فهرســت 
داروهای تحت پوشش بیمه هستیم. در حال حاضر حدود 
۲5۰۰قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار دارد و قرار است این 

تعداد تا ۲۷5۰قلم افزایش یابد.
   بــه گزارش روزنامه ایران، وی افــزود: همچنین برخی 
داروهایی هم که تحت پوشــش بیمه قــرار ندارند، حتمًا 

مــورد حمایت های یارانه ای قرار می گیرنــد. دارایی ادامه 
داد: در ســال 1۳98 تعدادی از داروهای OTC که برای 
دریافت شــان از داروخانه به نسخه پزشک نیاز نیست، از 

شمول بیمه و دریافت ارز ترجیحی خارج شدند. 
 OTC بایــد توجه کرد که ما نزدیک به 1۰۰قلم داروی   
داریــم که روی آنها بازنگری کردیم و حدود 4۲قلم از این 
داروها که ضروری هستند، مجدداً تحت پوشش بیمه قرار 
خواهنــد گرفت. در واقع ما داریم تعهدات خودمان را زیاد 
می کنیم که بتوانیم پوشش بهتر و با کیفیت تری به مردم ارائه 

دهیم.

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد

افزایش داروهای بیمه ای به ۲۷۵۰ قلم

افزایش امید زندگی و لزوم افزایش سن بازنشستگی  ؛

سن بازنشستگی باید قد بکشد!
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گزارش اختصاصی // خودرو و وسیله نقلیه، 
نیازهای اساسی خانواده ها  از  امروزه یکی 
تبدیل شده است و بیشتر خانواده ها دارای 

یک خودروی شخصی هستند. 
   طــی ســال های اخیر بــا افزایش قیمت 
خودرو، خرید و فروش این وسیله نقلیه فراز 
و نشیب هایی داشته است اما زمانی که آن را 
خریداری می کنیم باید سعی کنیم در کمترین 
زمــان ممکن آن را تعویــض پالک کرده و 
مدارک را به نام خود انتقال دهیم. این روزها 
گالیــه از مرکز تعویض پــالک بندرعباس 
بــه دلیل نبود نظارت بر رفتــار کارکنان آن 
 افزایش یافته اســت به طوری که بسیاری از 
مراجعه کنندگان از نحوه خدمات و معطلی 
در آن گالیه هایی را بیان می کنند.طی سالهای 
اخیر انتقال ســند خودرو و رسمیت داشتن 
برگ ســبز خودرو به عنوان ســند رسمی 
خودرو، موضوعی بوده که باعث سردرگمی 
بســیاری از خریداران خودرو شده بود اما 
با به رسمیت شناختن برگ سبز صادر شده 
توسط نیروی انتظامی، مراجعه به دفاتر اسناد 
رسمی برای انتقال سند خودرو و هزینه های 
ناشی از آن، از دوش خریداران و فروشندگان 
برداشته شد. ابتدا بهتر است نحوه انتقال سند و 
تعویض پالک خودرو شرح داده شود. افرادی 
کــه می خواهند پالک خــودرو را تعویض 
نمایند ابتدا باید از طریق ســایت پلیس به 
نسبت   NObATdehi.epOliCe.ir آدرس 
به دریافت نوبت اقدام نمایند. البته پرداخت 
مالیات نیز باید انجام شــود تا بتوانند از این 
سایت نوبت دریافت نمایند. پس از دریافت 
نوبت به باجه تعیین شــده در مرکز تعویض 
پالک مراجعــه می نمایند و مــدارک مورد 
نیاز از جمله کارت خودرو، سند، شناسنامه 
و کارت ملی صاحــب خودرو و خریدار یا 
وکیل قانونی آنها، برگه تسویه حساب خالفی 
و عــوارض خودرو، بیمه نامه، معاینه فنی و 
برگه های پرداختی بهای انتقال پالک به باجه 
تعیین شــده تحویل می دهند. نکته ای که در 
اینجا مهم است و برخی از شهروندان گالیه 
دارند این است که زمانی که مالیات خودرو 
را پرداخت می کنند دریافت رسید و پرینت 
پرداخت برای آنها میســر نمی باشد اما در 

مراکز تعویض پــالک برگه پرداخت مالیات 
نیاز است. این در حالی است که تا پرداخت 
مالیات انجام نشود از طریق سایت نمی توانند 
نسبت به دریافت نوبت اقدام نمایند به همین 
دلیل مراجعه کنندگان به مراکز تعویض پالک 
باید به قسمت انتشارات مراجعه کرده و رسید 
پرداخــت مالیات را بــا پرداخت هزینه ای 

دریافت نمایند. 
   همچنین اگر در مدارک مورد نیاز، رســید 
پرداخت مالیات نیز قید شود مراجعه کنندگان 
می توانند خودشــان این کار را انجام داده و 
از ســایت رســید را پرینت بگیرند. پس از 
اینکه مدارک خــود را کامل نمودند به باجه 
اســتعالم برای دریافت برگه بازدید خودرو 
مراجعــه می کنند. باجه ای که بیشــتر گالیه 
شهروندان از این قسمت است که می گویند 
معطلی زیادی دارد. از ســوی دیگر برخورد 
نامناسب متصدیان این قسمت نیز گالیه هایی 
را به همراه داشته است. پس از این که برگه 
بازدید دریافت و توســط کارشناس، بازدید 
انجام شد نســبت به فک پالک اقدام کرده و 
با مراجعه به باجه اول مدارک خود از جمله 

برگ سبز و مدارک شناسایی خود را دریافت 
مــی نمایند و با مراجعه به انبار پالک، پالک 
جدید خــود را گرفته بر روی خودرو نصب 
می نمایند و در آخر با خروج از مرکز، قبض 
پارکینگ را تحویل نگهبــان می دهند. این 
مراحل به صورت کلی بخشــی از تعویض 
پالک یک خودرو بود اما زمانی که به مرکز 
تعویض پالک بندرعبــاس مراجعه می کنیم 
سختی کار آغاز می شود.بعضی از شهروندان 
در مراجعه به مرکز تعویض پالک بندرعباس 
از موضوعاتی گالیه می کنند که اگر مسئوالن 
توجه و نظارت بیشتری بر کارکنان این مرکز 
داشته باشــند این مشکالت قابل حل است. 
بهرامی یکی از شهروندان بندرعباسی است که 
در مراجعه به مرکز تعویض پالک بندرعباس 
از درخواســت برگ پرداخت مالیات گالیه 
دارد می گوید: متاســفانه در سایت و قسمت 
مدارک مورد نیاز صحبتی از برگه پرداخت 
مالیــات وجود ندارد امــا در مرکز تعویض 
پالک این برگه را می خواهند این در صورتی 
است که اگر شخص مالیات خودرو خود را 
پرداخت نکرده باشد عماًل نمی تواند از طریق 

سایت اقدام به اخذ نوبت نماید. از سوی دیگر 
زمانی که به باجه مورد نظر مراجعه می کنیم، 
اعالم می شود که باید برگه پرداخت مالیات 
نیز به همراه دیگر مدارک ارائه شود و مجبور 
هستیم به باجه انتشارات مراجعه کرده و این 
برگ را دریافت نماییم کــه عالوه بر اینکه 
هزینــه ای در بر دارد کار مــا را به تاخیر 
می انــدازد و در زمانی که به باجه قبلی برای 
ادامه کار مراجعه می کنیم باید زمان بیشتری 
منتظــر بمانیم چرا که نوبت افراد دیگری فرا 
می رســد و باید کار آنها را نیز انجام دهند. 
اما اگر در ســایت اعالم شده باشد که برای 
تعویض پالک نیاز به رسید پرداخت مالیات 
می باشد، شخص زمانی که مالیات پرداخت 
می کند این رسید را نیز پرینت خواهد گرفت 
تا در مرکز تعویض پالک معطل نشود. یکی 
دیگر از شهروندان بندرعباسی که از این مرکز 
گالیه دارد می گوید: اســفند ماه سال گذشته 
بــرای تعویض پالک خودرو بــه این مرکز 
مراجعه کردم. آن زمان برای بازدید موتور و 
شاسی خودرو نیازی به اخذ برگه بازدید نبود 
و کارشــناس مربوطه با استفاده از تبلت این 

کار را انجام می داد اما اکنون باید به قســمت 
استعالم مراجعه کرده و برگه بازدید را دریافت 
نماییم تا کارشناس بتواند بازدید را انجام دهد 
و معطلی بیشتری دارد. در صورتیکه اگر مانند 
سابق به وسیله تبلت توسط کارشناس انجام 
شود مدت زمان کار کوتاه تر و فرایند انجام 

آن نیز سریعتر خواهد بود.
   خســروی یکی دیگــر از شــهروندان 
بندرعباســی اســت که به تازگی به مرکز 
تعویض پالک بندرعباس مراجعه کرده و از 
باجه استعالم گالیه دارد و می گویند: متاسفانه 
در قسمت باجه استعالم ازدحام جمعیت زیاد 
اســت و افراد زیادی در صف منتظر هستند. 
این باجه دارای دو متصدی اســت و سرعت 
انجام کار بســیار پایین است و حتی یکی از 
متصدیان کار شهروندان را انجام نمی دهد و 
حتی به حرف هــای آنان هم توجه نمی کند. 
زمانی که من به این مرکز مراجعه کرده بودم، 
فرد مذکور حدود نیم ســاعت کار خود را 
رها کرد و تنها یک متصدی مشــغول انجام 
کار بود که در این بین جمعیت بسیار زیادی 
معطل بودند. افرادی بودند که با بچه کوچک 

در صف منتظر انجام کار بودند و با شــرایط 
بیماری کرونا ایــن ازدحام می تواند محلی 
برای شــیوع مجدد کرونا در جامعه باشد. به 
دلیل اینکه باجه استعالم که به تازگی نیز ایجاد 
شده اســت و در سال گذشته وجود نداشت 
و همه اربــاب رجوع به آن مراجعه می کنند 
باید تعداد متصدیان و باجه استعالم افزایش 
یابد تا شهروندان سریع تر بتوانند کار خود را 
انجام دهند. بی روا یکی دیگر از شهروندان 
بندرعباسی اســت که از نوع برخورد برخی 
از کارکنــان این مرکز گالیه دارد و می گوید: 
متاسفانه بعضی از کارکنان مرکز تعویض پالک 
بندرعباس مردم دار نیستند و فکر می کنند از 
مردم طلبکارند. متاسفانه این افراد برخورد 
بســیار بدی با مراجعه کنندگان دارند و باید 
مســئوالنه این مرکز فکری به حال کارکنان 
خود داشته باشند و آموزش صحیح برخورد 
با ارباب رجوع را به آنها آموزش دهند. این 
نوع برخورد با شهروندان در شان این مردم 
نیست و مسئوالن امر باید نظارت بیشتری بر 

رفتار کارکنان خود داشته باشند.
   دهقان یکی دیگر از افرادی است که به مرکز 
تعویض پالک بندرعباس مراجعه کرده است. 
او می گوید برعکس افــرادی که در داخل 
مرکز تعویض پالک و زیر کولر نشسته و کار 
مردم را به ســختی انجام می دهند، کارگرانی 
که در بیرون فک و نصب پالک را انجام می 
دهند افراد وظیفه شناسی بوده و با اینکه در 
گرمای هوا کار می کنند سعی کرده کار خود 
را به صورت صحیح و اصولی انجام دهند و 
شــهروندان در مواجهه با این افراد مشکلی 
ندارند. اگر افرادی که در داخل، مسئول انجام 
کارها هستند نیز مانند این افراد وظیفه خود 
را به درســتی انجام دهیم و برخورد مناسبی 
با شــهروندان داشته باشــند، قطعًا رضایت 
شهروندان را به همراه دارد و مشکالت مردم 
در مرکز تعویض پالک کاهش خواهد یافت.

این موارد، گوشــه ای از مشکالت مردم در 
مراجعه به مرکــز تعویض پالک بندرعباس 
اســت که نیاز است مســئوالن امر توجه و 
نظارت بیشــتری به این مرکز داشته باشند 
و نحوه صحیح برخورد با شــهروندان را به 
کارکنانــی که به وظایف خود به خوبی عمل 
نمی کنند آموزش دهند تا مشکالتی که وجود 

دارد از بین برود. 

وقتی نظارت نباشد ؛

نارضایتی شهروندان از مرکز تعویض پالک بندرعباس 
             امین زارعی/ دریا

Amin.zch2011 @                        gmail.com

گروه خبر// رئیس کل دادگســتری هرمزگان 
به همراه جمعی از مسئوالن قضایی و اجرایی 
اســتان در دیدار با مردم دهستان گچین، از 
نزدیک به مســائل و مشکالت آن ها رسیدگی 

کرد.
   به گزارش خبرنگار دریا// رئیس کل دادگستری 
هرمزگان به همراه هیئتی متشــکل از مســئوالن 
قضایی و اجرایی اســتان با حضور در مسجد اهل 
ســنت دهســتان گچین، نماز جماعت را در بین 
نمازگزاران این مسجد به جا آورد.مجتبی قهرمانی 
رئیس کل دادگستری اســتان هرمزگان و هیئت 
همراه، همچنین تا ساعتی پس از پایان نماز در بین 
نمازگزاران مسجد جامع گچین سفلی و اهالی این 
دهستان حاضر شدند و ضمن برپایی میز خدمت در 
دیدار چهره به چهره با مردم، به مطالبات و مشکالت 
آن ها رسیدگی کردند.رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان در جریان این دیدار طی سخنانی، با اشاره 
به دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم حضور 
مسئوالن قضایی در مساجد و دیدار بدون واسطه با 
متن مردم به اشکال مختلف، هدف از این دیدار را 
عالوه بر اقامه فریضه نماز وحدت بخش جماعت، 
بررسی مشــکالت و دغدغه های مردم از نزدیک 
عنوان و خاطر نشان کرد: بدون تردید، حضور در 
جمع مردم و آن هم در بهترین محل یعنی مسجد، 
ثمرات زیادی دارد و به همین دلیل، این موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان 
هرمزگان اســت. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به وقوع برخــی حوادث رانندگی 
ناگوار در محور مواصالتــی بندرعباس-گچین 
اظهار داشت: با صدور دستور قضایی به دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان مأموریت 
داده شده که به منظور سیاست گذاری مناسب در 
حوزه ترافیک تمهیدات الزم را اتخاذ نماید که بر 
این اســاس دادستان بندرعباس به همراه مدیرکل 
 راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان ضمن 
حضور در محل به بررســی نواقص و مشکالت و 

تصمیم گیری به منظور رفع آن پرداخته اند. 
   رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه 
با تأکید بر لزوم نقش آفرینی هرچه بیشتر صنایع 
غرب بندرعباس به منظور محروم زدایی و عمران 
و آبادانی منطقه گچین، با تشکر از همکاری سازنده 
و پیگیری های مستمر استاندار هرمزگان در این 
خصوص بیان داشــت: امروزه بحث مســئولیت 
 اجتماعی شــرکت هــای بزرگ بــه عنوان یک 
قاعده پذیرفته شده اســت و مسئولیت اجتماعی 
شــرکت ها )CSr( مجموعه وظایف و تعهداتی 
است که بر اساس قانون باید در جهت حفظ، مراقبت 

و کمک به جامعــه ای که در آن فعالیت می کنند، 
انجام دهند.قهرمانی با اشــاره به اینکه دادگستری 
هرمزگان با استناد به بند ۲ اصل 15۶ قانون اساسی 
و مواد ۲۲، ۲9۰ و ۲9۳ قانون آیین دادرسی کیفری 
 به منظور نظارت و احیای مســئولیت اجتماعی 
شرکت های بزرگ پیشگام می باشد، یادآور شد: 
دستگاه قضایی استان هر ساله از طریق مکاتبات 
گسترده و مستمر با شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
و نظارت و پیگیری نســبت به مطالبه گری برای 
ایفای نقش آنها در جهت عمل به مسئولیت های 
اجتماعی شان اقدام می نماید که در این خصوص 
می توان به اقدامات بسیار خوبی که در حوزه مقابله 
با کرونا، فقر زدایی، آموزش و اشتغالزایی صورت 

گرفته، اشاره نمود.
   این مقــام قضایی در ادامه، اتخاذ تمهیدات الزم 
جهت تأمین بودجه برای رفع نیازهای بهداشــتی، 
درمانی، آموزشی، فرهنگی و رفع معضالت زیست 
محیطی، مبارزه با اعتیاد، فقر و بیکاری، کمک به 
خانواده زندانیــان نیازمند، کمک به کودکان کار و 
کارگران فصلی و سایر مسائل مرتبط با این حوزه 
از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت ها و 
بنگاه های اقتصادی را از دیگر اقدامات دســتگاه 
قضایی استان هرمزگان در این خصوص برشمرد.
مجتبی قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه قاچاق سوخت معیشت نیست، تأکید 
کرد معیشــت باید با کرامــت و تأمین اجتماعی 
همراه باشــد. وی اضافه کــرد: در ماه های اخیر 
بروز حــوادث دلخراش جــاده ای در محورهای 
مواصالتی استان  که متأســفانه به جان باختن و 
مصدومیت تعــدادی از هموطنان عزیزمان منجر 
شد، اعتراضات و نگرانی هایی را برای مردم ایجاد 
کرد و همین موضوع سبب شد مقابله با پدیده شوم 
قاچاق سوخت به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر 

و مطالبه ای عمومی از دســتگاه های متولی مطرح 
تایید شــود. مجتبی قهرمانی در ادامه با اشاره به 
 اینکه دادگســتری اســتان هرمزگان در راستای 
وظایف ذاتی خود برای حفاظت از امنیت عمومی 
و صیانت از منابع ملــی اجازه هیچ گونه فعالیت 
سودجویانه توسط قاچاقچیان سوخت را نخواهند 
داد، بر لزوم همکاری بیش از پیش علما، بزرگان و 
 معتمدین و خانواده ها در جهت فرهنگ سازی و تبیین 
آســیب های اجتماعی ناشــی از معضل قاچاق 
ســوخت تأکید کرد.رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: مطالبات مطرح 
شده و تصمیمات اتخاذ شده در جریان این دیدار 
مردمی را به منظور تسریع در روند رسیدگی به آنها 
و احقاق حقوق مراجعان با دیگر مســئوالن عالی 
استان مطرح خواهیم کرد تا درنتیجه هم افزایی و 
هماهنگی میان دستگاه های متولی، روند رسیدگی 
به امور تسریع شود.همچنین در جریان برگزاری این 
دیدار مردمی، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل 
سنت بندرعباس، حضور میدانی و بازدید رئیس 
کل دادگستری اســتان هرمزگان به همراه هیئتی 
از مســئوالن قضایی و اجرایی از مناطق مختلف 
و روســتاهای اطراف را موضوعی قابل تحسین 
و در نوع خود کم نظیر عنــوان کرد و از رویکرد 
جدید دستگاه قضایی استان در رسیدگی به مسائل 
و مشکالت مردم تشــکر و قدردانی نمود.وی در 
ادامه، استاندارد سازی محور مواصالتی گچین به 
 بندرعباس به عنوان یک طــرح ملی و کوریدور 
بین المللی، ســاماندهی به وضعیت بازارچه این 
دهســتان و ارتقاء آن به عنوان بازارچه مرزی و 
همکاری صنایع مســتقر در مجاورت این منطقه 
به منظور رفع مشــکالت و محرومیت زدایی را از 
مهمترین مطالبات مردم منطقه گچین از مسئولین 

برشمرد.

دیدار مردمی رئیس کل دادگستری هرمزگان در دهستان گچین
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