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ادامه از تیتر یک //
   مديرعامل شــرکت آب و فاضــاب هرمزگان 
 با اشــاره به اينکــه در مناطق مختلف در اســتان 
 منابع آبی شور اســت، افزود: همواره با بحران ها و 
تنش هــای آبی مواجــه هســتیم. وی گفت: در 
شــیرين ســازی آب، 50درصد آب شیرينکن ها 
در کشــور مربوط با هرمزگان اســت و همچنین 
 40درصد آب بندرعباس نیز از آب شیريکن تامین 
می شود. مديرعامل شرکت آب و فاضاب هرمزگان  
با اشاره به اينکه امســال در اعتبارات عمرانی 70 
درصد معادل 1300میلیــارد تومان تخصیص داده 
شد، تصريح کرد: در حوزه های پروژه های شاخص 
استان، در شــهر میناب برای اولین بار در تیرماه از 
آب سد سرنی شــهروندان میناب استفاده می کنند. 
وی گفت: در ســیريک که شهرستان بحرانی است، 
دو پروژه آبرســانی اجرا شــده اســت و در غرب 
جاســک هم از آب ســد جگین آبرسانی می شود 
و البته در کهورســتان و رويدر پروژه های ديگری 
 در حــال اجراســت و همچنین رضوان به شــبکه 
آب شیرين کن وصل شده است. مديرعامل شرکت 
آب و فاضاب هرمزگان افزود: آب آب شــیرينکن 
 15 برابــر آب معمولی برای مان هزينه بر اســت. 
حمزه پور خاطرنشــان کرد: مرکز جهاد آبرســانی 

 در وزارت نیــرو بــا کمــک قرارگاه امام حســن 
 مجتبی )ع( ايجاد شده ودر 70روستای هرمزگان هم 
 طرح های آبرسانی توسط اين مرکز جهاد آبرسانی اجرا 
می شــود. مديرعامــل شــرکت آب و فاضاب 
 هرمزگان افزود: تصفیه خانه میناب بزودی وارد مدار 
بهره برداری می شــود. حمزه پور خاطرنشان کرد: 
کیفیت پساب فاضاب بندرعباس بهبود يافته است 
و در طرحی با اعتبار ســه هــزار میلیارد تومان از 
 اين پساب برای صنايع وفضای سبز اجرا و استفاده 
می شود. مديرعامل شرکت آب و فاضاب هرمزگان 
با اشاره به اينکه برای قطعی آب برنامه ريزی نداريم،  
 افــزود: دولت هزينه ای بابــت توزيع آب پرداخت 
 نمــی کند و  شــرکت آبفــا  درآمد هزينه اســت. 
حمزه پور خاطرنشان کرد: چالش آب دادن به درختان 
و حیوانات با آب شــرب را در روستاها داريم. وی 
گفت: ادارات و نیروهای مســلح و شهرداری ها در 
حوزه آب 400میلیارد تومان بدهی دارند واخطارها 
را شــروع کرديم. مديرعامل شرکت آب و فاضاب 
هرمزگان افزود: 2400 میلیارد تومان برای بازسازی 
شبکه فرسوده آبرسانی شهری و روستايی و مخازن 
 نیاز داريم. حمزه پور خاطرنشــان کرد: 11 سايت 
نمک زدايی با ظرفیت 34هزار مترمکعب در روز در 
استان در حال احداث است. حمزه پور خاطرنشان 

کرد: برنامه بلند مدت برای تامین آب شهرها داريم. 
در بســتک و جناح تأمین آب از آب شیرينکن با 
ظرفیت ده هزار مترمکعب و در پارسیان آب شیرينکن 
 با ظرفیت 8 هــزار مترمکعب اجرا می شــود. در 
بندر خمیر خريــد آب از آب شــیرينکن درحال 
 اجراســت. در ســیريک و کوهســتک وقشــم 
برنامه هايی در حال اجراســت تا نیاز آبی شــان 
 بطور کامل رفع شــود.وی افزود: در قشم سه سايت 
آب شیرينکن با ظرفیت دوازه هزار مترمکعب را در 
 حال اجرا داريم. مشــکل آب درگهان نیز برطرف 
می شود. کمبود آب در هرمز نیز برطرف شده است. 
 28 مجتمع آبرســانی روســتايی نیز اجرايی است. 
حمزه پور اظهار داشت: 30 درصد تاسیسات و شبکه 

شهری و 35درصد در روستاها فرسوده است.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبرداد

اجرای 40 درصد شبکه فاضالب بندرعباس، مستلزم بازگشایی معابر محالت

گروه خبر// مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان گفت:حدود 150 کیلومتر از شــبکه 
فاصالب در بافت فرســوده بندرعباس باقی مانده است که برای اجرای 40درصد از این شبکه 
بایستی بازگشایی معابر توسط شهرداری بندرعباس انجام شود تا بتوانیم اجرای شبکه را داشته 

باشیم. 
   به گزارش خبرنگاردريا ؛ عبدالحمید حمزه پور به مناســب هفتــه صرفه جويی درمصرف آب در 

جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای شــبکه فاضاب در محات حاشیه ای وبافت فرسوده بندرعباس 
از جمله چاهســتانی، کمربندی، شیراول و شیرسوم، بخشــی از امیرآباد و سورو و... باقی مانده است. 
حمزه پور اظهارداشــت :امسال 20کیلومتر از شــبکه فاضاب در محات بندرعباس اجرا می شود و 
همچنین100درصد شهری ها و 90درصد روستايیان از آب آشامیدنی برخوردارند. وی گفت: 50درصد 

ادامه در همین صفحهجمعیت میناب، رودان وبندرعباس از شبکه فاضاب بهره مند هستند . 
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مديرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبرداد

اجرای 40درصد شبکه فاضالب بندرعباس 
مستلزم بازگشایی معابر محالت

2400 میلیارد تومان برای بازسازی شبکه فرسوده آبرسانی شهری و روستایی و مخازن نیاز داریم

گروه خبر// رضــا آخوندزاده گفت: مودیان مالیاتی 
برای ارســال اظهارنامه، می بایست در نظام مالیاتی 

ثبت نام کرده باشند. 
  به گزارش خبرنگاردريا ؛ رضا آخوند زاده با اشاره به 
تمديد مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی گفت : مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا 15 تیرماه تمديد 
شــد. مديرکل امور مالیاتی هرمزگان افزود : 15تیرماه 
 1401 موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و 
صاحبان مشاغل است،لذا برای بهره مندی از تسهیات 
 و معافیــت های قانونــی اظهارنامه و تبصــره ماده 
100 مــی توانند تا تاريخ فوق با مراجعه به ســايت 
my.tax.gov.ir نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه 
مالیاتی عملکرد سال 1400 خود اقدام کنند تا مشمول 
حريمه نشوند . آخوند زاده با تشريح دستورالعمل تبصره 
ماده 100 قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان 
امور مالیاتی کشور برای عملکرد سال 1400، افزود : 
تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در راستای 
عدالت مالیاتی بوده و میزان مالیات مقطوع بر اســاس 

اطاعات موجــود و دريافتی از پايگاههای اطاعاتی 
ســازمان و يا فروش ابرازی حسب مورد تعیین شده 
اســت.وی تغییرات اعمال شده در دستورالعمل تبصره 
ماده 100 قانون مالیات های مســتقیم را شرح داد و 
تصريح کرد : ســازمان امور مالیاتی کشور با توجه به 
شرايط سخت کرونايی حاکم بر مشاغل در سال 1400 
و به منظور تکريم موديان و تســهیل وصول مالیات و 
ايجاد هماهنگی و وحدت رويه در کل کشــور، میزان 
مالیات عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل 
را با شــرايطی به صورت مقطوع تعیین کرده اســت. 
آخوندزاده ، ضمن تاکید بر اينکــه موديانی که میزان 
فروش آنها بر اســاس اطاعات اســتخراج شــده از 
پايگاه اطاعات ســازمان مالیاتی بیش از 48 میلیارد 
ريال باشد، نمی توانند از اين تسهیات استفاده کنند و 
بايد نسبت به ارائه اظهارنامه عادی اقدام کنند، تصريح 
کرد: ســقف فروش کاال و خدمات افراد مشمول اين 
 تبصره به 100 برابر معافیــت موضوع ماده 84 قانون 
مالیات های مســتقیم، يعنی 48 میلیارد ريال افزايش 

يافته است و کلیه افرادی که میزان فروش آنها در سال 
1400 از اين مبلغ کمتر باشد، می توانند از تسهیات اين 

ماده استفاده کنند.
   مديرکل امور مالیاتی هرمزگان، در ادامه ضمن اشاره 
به مزايای تبصره 100، هــدف از اجرای آن را تکريم 
ارباب رجوع عنوان کرد و گفــت: هدف از انجام اين 
دســتورالعمل جلب رضايت موديــان و تکريم ارباب 

رجوع و تسهیل در پرداخت مالیات است.

با هدف تکریم مودیان و حمایت از اصناف :

 15تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل 
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تقدیر از از قضات در نماز جمعه بندرعباس 
   گروه خبر// با توجه به منويات رهبر معظم انقاب اسامی 
در خصوص لزوم تجلیل از قضات شاخص، از 25 نفر از قضات 
نمونه و اعضای شــورای قضايی استان هرمزگان در آيین نماز 
جمعه شهرستان بندرعباس تقدير شــد. » مجتبی قهرمانی «، 
رئیس کل دادگســتری استان در اين حاشیه اين مراسم اظهار 
کرد: معرفی قضات نمونه از جمله سیاست های راهبردی است 
که با توجه به منويات رهبر معظم انقاب اسامی مبنی بر اينکه 
قضات برجســته را چهره کنید تا تشــويق بشوند و تأکیدات 
رياســت محترم قوه قضايیه در اين خصــوص، همواره مورد 
توجه ويژه قرار گرفته اســت. وی افزود: اين مراسم به منظور 
 تقدير و تشکر از افرادی است که با تمام وجود و علیرغم همه 
سختی های شــغل قضاوت، متعهدانه به نظام مقدس اسامی 
و ملت شــريف ايــران خدمت می کنند، اگرچــه پاداش اين 
مجاهدت ها و تاش های صادقانه نزد خداوند متعال محفوظ 
اســت.به گزارش خبرگزاری شبستان ، رئیس کل دادگستری 
اســتان هرمزگان عنوان کرد: قطعًا يکی از پايه های اساســی 
دستگاه قضايی، منابع انسانی آن است و بدون ترديد کارآمدی، 
پويايی و نشــاط ســازمانی کارکنان قضايی و اداری، موجب 
افزايش بهره وری، تسهیل در جهت نیل به آرمان ها و ارتقای 
کیفیت خدمت رسانی به مراجعین خواهد شد.قهرمانی همچنین 
خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ريزی ها، 31 آيتم در راستای 
سیاســت های کان قوه قضايیه به منظور شناسايی قضات و 
کارکنان نمونه تدوين شــده اســت. وی يادآور شد: در پايان 
هر فصل پس از ارزيابی دقیق و مســتند عملکرد بخش های 
مختلف، از همکاران قضايی و اداری نمونه با اهدای لوح تقدير 

و درج در سوابق ارزشیابی، قدردانی می شود.
رئیس بنیاد مسکن کشور :

سازمان برنامه و بودجه ساخت منازل 
مناطق زلزله زده هرمزگان را تعیین تکلیف کند

  گروه خبر//  رئیس بنیاد مسکن کشور گفت: از مسئوالن 
سازمان برنامه و بودجه درخواست می شود با توجه به گرمای 
هوا و شرايط سخت زندگی مردم سیل زده هرمزگان در چادرها 
بودجه ســاخت منازل اين مناطق را تعیین تکلیف کنند. اکبر 
نیکزاد در بازديد از منازل ســیل زده بخش جغین شهرستان 
رودان، افزود: گزارشات کارشناسی مناطق سیل زده رودان به 
بنیاد مسکن رسیده است و به ستاد حوادث کشور و برای انجام 
مطالعات کارشناسی دقیق، و به دفتر برنامه و بودجه فرستاده 
شده است.وی با بیان اينکه امیدوارم مسئوالن برنامه و بودجه 
هرچه زودتر نسبت به اين موضوع تعیین تکلیف کنند، تصريح 
کرد: در ســفر رئیس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری 
دستور تسريع داده شد اما هنوز در جلسه هیات دولت مطرح 
نشده و به تصويب هیأت وزيران نرسیده است.به گزارش ايسنا، 
نیکزاد با اشاره به اينکه يک قرارگاه در استان هرمزگان برای 
بازســازی منازل مناطق سیل زده و زلزله زده راه اندازی شده 
است، خاطرنشان کرد: عملیات بازسازی درحال انجام است، 

ولی روند آن بصورت کند پیش می رود.

خبری
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سرمقاله

   اين موضوع در ادوار مختلف مطرح بوده اســت که برخی ها برای 
وام های میلیاردی و... بدون ضمانت های سختگیرانه، تسهیات کان با 
عناوين مختلف گرفته اند وبرخی شان حتی بازپرداختی نداشته اند واز آن 
طرف جوانانی که می خواهند وام ازدواج بگیرند ويا وام های خرد چند 
میلیونی و حتی چند سال قبل وام 500 هزار تومانی می خواستند بگیرند 
و بدلیل نداشتن ضامن، از دريافت اين وام محروم شده اند. اتفاقا چند روز 
قبل يک  يتیم فقیر روستايی که می خواست وام ازدواج بگیرد، ضامنی 
نداشــت تا بتواند اين وام را بگیرد و زندگی اش را آغاز کند. متاسفانه 
 بیشــتر محرومانی که ضامنی برای دريافت وام ندارد، امتیاز وام شان را 
می فروشند که شايد بعدها با مشکل هم مواجه شوند. در اين حوزه دولت 
و بانک ها نیاز است شرايط سهل تری را برای اخذ وام ازدواج و بخصوص 
برای محرومان درنظر بگیرند تا آنها از دريافت تسهیات بانکی برای ازدواج 
واشتغال خرد و... بدلیل نداشتن ضامن محروم نشوند. موضوع ديگر اينکه 
اگر حساب کنیم هزاران میلیاردی که افرادی خاصی در اين سال ها وام 
 از بانک ها گرفته اند و پس نداده اند وبرخی به عنوان ابربدهکار بانکی از 
آن ها ياد می شود، حتی اگر درصد اندکی از اين تسهیات به جوانان و 
 حتی بدون ضامن پرداخت می کردند، بطور حتم تعداد زيادی از جوانان 
می توانستند زندگی شان را آغاز کنند. بنظر می رسد حتی اگر دولت طرحی 
را داشته باشد تا جوانان و بخصوص محرومان برای ازدواج و آغاز زندگی 
مشترک شان از تسهیات ازدواج باعوض بهره مند شوند، بطور حتم اين 
حمايت ها باعث ازدواج تعداد زيادی از جوانان می شود. بايستی برای 
ازدواج واشتغال محرومان تسهیات ويژه ای قائل شد ودر دادن وام ازدواج، 
شرايط افراد را درنظر گرفت تا اينکه جوانان محروم بدلیل نداشتن ضامن 
از دريافت وام ازدواج هم محروم نباشد. اين جوانان محروم و حتی ايتام 
بدلیل نداشتن ضامن از دريافت وام محروم می شوند. از آن طرف نهادهای 
 حمايتی هم حمايــت چندانی از آنها ندارند و برای دادن جهیزيه به آنها 
می گويند بايستی بخشی از هزينه جهیزيه را خودتان بپردازيد و کسانی 
 که تــوان پرداخت اين مبلغ را ندارنــد، از دريافت جهیزيه هم محروم 
 می شوند. در واقع بانک ها و نهادهای حمايتی و... بايستی از محرومان 
 حمايت های ويژه ای را داشــته باشند، وگرنه آن که دستش به دهانش 
می رسد و به نوعی گلیمش را از آب بیرون می کشد، که میزان حمايت از 
آنها نبايد به میزان حمايت از ديگران باشد وحمايت از محرومان وايتامی 
که حامی ندارند، بايد بیشتر باشد. از طرفی ديگر در استانی مانند هرمزگان 
با دارابودن ابرصنايع و پااليشگاه ها، بنادر، گمرکات، فوالدها، مناطق آزاد 
وتجاری و...، چرا بايستی جوانانش از حداقل حمايت ها محروم باشند و 
نتوانند به راحتی ازدواج کنند، شغل و خانه نداشته باشند واز هیچ حمايتی 
برخوردار نباشند. انتظار می رود نماينده عالی دولت در استان برای رفع 
مشکات اين قشر  از جامعه تدابیری بینديشند تا حمايت شوند و بدلیل 

فقر و محرومیت ونداشتن ضامن، از وام ازدواج هم محروم نشوند.
  علی زارعی

محرومان ، ضامن برای وام ازدواج ندارند

 گــرو ه خبر//  نماینده ولی فقیــه در هرمزگان و
 امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه جراحی اقتصادی 
دولت کار بزرگی بــود، گفت: باید به دولت مردمی 

برای عبور از مشکالت اقتصادی فرصت دهیم. 
  حجت االســام محمد عبادی زاده در خطبه های 

اين هفته نمازجمعه بندرعباس افزود: البته ضعف بنای 
افکار عمومی در مسائل اقتصادی هم وجود دارد که 
متاسفانه فضای رسانه ای استکبار هم بر اين مساله 
افزوده اســت.وی با تاکید بر اينکه گرانی ها بايد با 
جديت دنبال شود، بیان داشت: ملت ايران در برابر 
تحريم ها همچنان پايدار و مقاوم هستند، هر کشور 
ديگری به جای ايــران بود در مقابل تحريم ها دوام 
نمی آورد.امام جمعــه بندرعباس در بخش ديگری 
از ســخنان خود ضمن گرامیداشت شهادت شهید 
بهشتی اظهارداشت: شهادت اين شهید واالمقام، نظام 

و انقاب را بیمه کرد و مظلومیت شــهید بهشتی به 
شهادتش می افزايد.حجت االسام عبادی زاده ادامه 
داد: در اجرای قوانین الهی نبايد نگاه مان به اين باشد 
که دشــمنان چه می گويند بلکه اجرای حدود الهی 
بازدارندگی دارد، بنابراين با تفکر و انديشــه آن را 
اجرايی کنیم.وی با اشــاره به اينکه يکی از وظايف 
دســتگاه قضايی، احقاق حقوق عامه به نمايندگی 
از مردم و زبان مردم اســت؛ اضافه کرد: پیشگیری 
از جرم تنها وظیفه دســتگاه قضايی نیست بلکه در 
دولت و دستگاه های اجرايی به رهبری دستگاه قضا 

انجام شود.به گزارش ايرنا،وی همچنین با اشاره به 
اينکه شناخت مسائل اعتقادی کمک می کند جوان 
واکسینه شده و در دام آسیب های اجتماعی گرفتار 
نشــود، تصريح کرد: گفتن کلمات محبت آمیز به 
فرزندان سبب جذب دوستی های نامناسب می شود. 
نماينده ولی فقیه در هرمزگان در ادامه به شهادت امام 
جواد )ع(  اشــاره کرد و ابرازداشت: امام جواد )ع( 
به شخصی که از ايشان درخواست چند توصیه کرد، 
فرمود، با پرهیــز از تجمل گرايی با فقر هم آغوش 
باش، شهوت را ترک و با هوای نفسانی مخالفت کن.

امام جمعه بندرعباس :

باید به دولت برای عبور از مشکالت اقتصادی فرصت دهیم

 گروه خبر//  رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: اگر جوانــان بدانند که هیچ 
زوج متاهلی بدون کار نخواهد بود و با ازدواج 
صاحب مسکن می شــود و مشکل اقتصادی 
نخواهد داشت انگیزه آن برای این کار بیشتر 

خواهد شد. 
   دکتر حسین فرشیدی با ابراز نگرانی از وضعیت 
حساس کشور و کاهش رشد جمعیت گفت: بین 
سال های 55 تا ۶5 بیشــترين رشد باروری در 
کشور را داشــتیم ولی با سیر نزولی که در حال 
حاضر وجود دارد بايــد برای اين موضوع فکر 
جدی کرد.وی با بیان اينکه گرچه هرمزگان نسبت 
به ساير استانها هنوز نرخ باروری قابل قبولی دارد 
ولی اين موضوع نبايد ما را از مسیر منحرف کند، 

تصريح کرد: متاسفانه کاهش جمعیت اتفاقی است 
که کشور را تهديد می کند و به همین خاطر مقام 
معظم رهبری به تمامی موسسه ها و ارگان هايی 
که به هر نوعی می توانند کمک کنند دســتور و 
تاکید فرموده اند پای کار باشند.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: متوسط سن 
هرمزگان در حال حاضر 27 ســال است که بین 
سال های 55 تا ۶5 اين سن 20 سال بوده است.

فرشیدی با اشاره به اينکه نرخ باروری يعنی همان 
زنان باروری که بین 15 تا 49 سال قرار دارند و 
میزان باروريشان  که می توانند فرزند آوری داشته 
باشند در اســتان نیز همانند کشور رو به کاهش 
است، اضافه کرد:  ما به جمعیتی جوان، کاری و 
سالم نیاز داريم که بتوانند در سالهای آينده چرخ 

اقتصادی کشور را بگردانند.فرشیدی از اقدامات 
مهم دانشگاه درخصوص زايمان راحت و بدون 
درد که نتیجه آن ترس زنان را از باردار شدن از 
بین می بــرد را راه اندازی تخت های LDr يا 
همان اتاق تک نفره زايمان عنوان کرد که شخص 
 می تواند بــه راحتی و در کنار همــراه زايمان 
بدون درد و استرس را تجربه کند.وی ادامه داد: 
ازدواج های دانشــجويی، ايجــاد خوابگاههای 
متاهلی برای زوج های دانشجو از راهکارهای 
مهمی بــرای افزايش رغبت به ازدواج اســت؛ 
متولیان در اســتان بايد همکاری کنند تا بتوان 
خوابگاه های متاهلی بیشــتری ساخته شود تا 
مشــوقی برای ازدواج های دانشــجويی باشد.

باالترين مقام بهداشت و درمان استان هرمزگان 

بیان کرد: مشکات جوانان را نبايد ناديده گرفت، 
کار و مســکن دو عنصر اساســی برای ازدواج 
جوانان است. بايد خاقیتی ايجاد شود تا جوانان 
درک کنند با ازدواج زندگی بهتری خواهند داشت 
و اين را الزم اســت در عمل نشــان دهیم.وی 
در پايان گفــت: اگر جوانان بدانند که هیچ زوج 
متاهلی بدون کار نخواهد بود و با ازدواج صاحب 
مسکن می شود و مشکل اقتصادی نخواهد داشت 

انگیزه آن برای اين کار بیشتر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

کاهش جمعیت ،کشور را تهدید می کند

پشت پرده سیاست 

  
 از طرف ديگر بعد از ديدار سه جانبه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاديه 
اروپــا ، انريکه مورا معاون وی و رابرت مالی مذاکره کننده ارشــد آمريکايی ها در 
بروکسل ، بورل راهی تهران شد و شب گذشته هواپیمايش در فرودگاه مهرآباد نشست. 
ديداری که مورا اين گونه آن را توصیف می کند و می نويســد : »شام در بروکسل 
با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاديه اروپا و رابرت مالی. گفت وگوی 
عمیقی درباره برجام و چشم اندازهای منطقه ای در خاورمیانه در سطح وسیع تر داشتیم. 
مالی بر عزم راسخ آمريکا برای بازگشت به توافق تأکید کرد « . بورل نیز ساعاتی قبل 
از سفر به تهران در توئیتر خود نوشت  ديپلماسی را تنها راه بازگشت به اجرای کامل 
برجام و معکوس کردن تنش های فعلی  می داند . بورل امروز در تهران ديدارهايی 
با وزيرخارجه ايران و برخی مقامات ديگر کشــورمان خواهد داشت و بايد ديد در 
اولین سفرش پس از استقرار دولت سیزدهم می تواند ديپلماسی را از حالت بن بست 
فعلی خارج و تنش ها را معکوس کند يا خیر؟ اين احتمال قوی وجود دارد که بورل 
در کیــف خود پیام های مهمی را از طرف آمريکايی برای باز شــدن گره مذاکرات 
آورده باشد با اين حال گمانه زنی های فعلی تا چند روز ديگر ادامه خواهد داشت تا 

مشخص شود اين سفر تا چه میزان می تواند به باز شدن گره مذاکرات کمک کند . 
 دستور رئیس جمهور برای بررسی فوری ، تخلف احتمالی در واردات نهاده های دامی

پايگاه اطاع رسانی رياست جمهوری خبر داد که در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف 
احتمالــی در واردات نهاده های دامی، رئیس جمهور به معاون اول و وزير اطاعات 
مأموريت داد بســرعت موضوع را بررســی و نتیجه آن را گزارش کنند.همچنین 
حجت االسام غامحسین محسنی اژه ای در ادامه سلسله نشست های تخصصی قوه 
قضائیه که به موضوع حذف و اصاح بسترهای فسادزا اختصاص داشت با اشاره به 
گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون تخلفات متعدد رخ داده در زمینه 
واردات نهاده های دامی اظهار کرد: آن طور که ســازمان بازرسی گزارش داده، تعداد 
قابل توجهی از افراد با اســتناد به اعام ورود نهاده های دامی به بندر و ثبت آن در 
سامانه بازارگاه، اقدام به واريز وجه برای خريد کاال و ترخیص و دريافت آن ظرف 
يک تا چند هفته بعد کردند درحالی که اساســًا نهاده ای وارد کشور نشده بود و در 
نهايت هم هیچ گونه کااليی به دست مردم نرسید. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، 
رئیس عدلیه با اشــاره به پرداخت پول از سوی مردم و مشتريان برای خريد 500 
هزار تن نهاده دامی در حالی که اين محموله وارد کشــور نشده بود، گفت: يکی از 
تخلفات آشکار در جريان واردات اين محموله بدين شکل بوده که قبل از وارد شدن 
کاالی مورد نظر به بندر نســبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب اين 
موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض ديد مشتريان قرار گرفت 
و مردم نیز با مشــاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خريد کاال کردند.اژه ای با اشاره به 
نامه نگاری برخی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی در جريان امور 
مربوط به واردات اين محموله گفت: طی نامه ای از بانک مرکزی خواســته شده بود 
که دالر بابت کااليی که وارد شده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار دهد 
درحالی که اساسًا هیچ گونه کااليی وارد کشور نشده بود. رئیس قوه قضائیه واگذاری 
49 درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستايی را از ديگر 
تخلفات صورت گرفته در جريان واردات اخیر محموله نهاده های دامی عنوان کرد. 
رئیس عدلیه از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه 
واردات نهاده هــای دامی را با فوريت و جديت مورد پیگیری قرار دهد و در همین 
زمینه تصريح کرد: اينکه يک دستگاه که از متولیان امر واردات کاال به کشور است به 
صورت رسمی مرتکب چندين تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری 
است. رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موارد اينچنینی زمینه ساز فسادهای بعدی 
و متعدد و ايجاد پرونده های کثیرالشــاکی می شود و گرفتاری ها و مشکات بسیار 

زيادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می آورد.

خط ونشان رئیسی برای»مدیران خسته«
رئیس جمهور با اشــاره به درخواست مردم برای کنار رفتن مديران خسته و 
 بی انگیزه، تصريح کرد: می توان به صورت تصويری در جريان مشــکات 
اســتان ها قرار گرفت اما شنیدن کی بود مانند ديدن . خراسان  شمالی ،نگین 
سرسبز شمال شرق ايران میزبان بیست  و ششمین سفر استانی دولت  سیزدهم 
بود. ديدار با قشــرهای مختلف مردم، ايثارگران، جانبازان و خانواده شهدا، 
برگزاری شــورای اداری، بازديد از برخــی پروژه ها و طرح های عمرانی و 
خدماتی و برگزاری نشست خبری در پايان سفر از مهم ترين برنامه های سفر 
يک  روزه رئیس جمهور به خراسان شمالی بود. آيت ا... سید ابراهیم رئیسی ، 
در ديدار جمعی از آحاد مختلف مردم خراسان شمالی، با اشاره به سفرهای 
خود به استان های مختلف گفت: می توان در تهران نشست و گزارش ها را از 
استان ها دريافت کرد، اما شنیدن کی بود مانند ديدن. حضور در کنار دامدار، 
کشاورز، استاد، دانشجو، بازاری و کسبه درک متفاوتی به انسان می دهد و بنده 
به اين تجربه افتخار می کنم. ممکن است برخی که سفرهای استانی دولت را 
مورد سرزنش قرار می دهند، تجربه ديدارها و حضور در جمع مردم را نداشته 
باشند که به آنان توصیه می کنم چنین ديدارها و حضورهايی را تجربه کنند. 
رئیــس جمهور با بیان اين که از وضعیت زندگی مردم عزيزمان در شــهر و 
روستا اطاع دارم، تصريح کرد: بنده مرتب در میان مردم حضور دارم و واقعًا 
 نه فقط هیچ شبی، بلکه هیچ ســاعتی نیست که از زندگی مردم غفلت کنم. 
شــبانه روز دنبال اين هستیم که هر چه سريع تر مشکات کاهش پیدا کند و 
مردم شاهد رشد اقتصادی باشند و گشايشی در زندگی و کسب وکارها ايجاد 
شود.رئیســی در ديدار با جمعی از نخبگان اين استان نیز تأکید کرد: اکیداً از 
مديران می خواهــم افراد بدون انگیزه و فاقد روحیه تحول گرا را در مناصب 
مهم قرار ندهند و راه را بــرای افراد متخصص، متعهد و تحول گرا باز کنند.

رئیس جمهور، در شــورای اداری استان خراسان شمالی هم با بیان اين که 
انتظار نخبگان کشور از مديران اين است که روحیه تحولی داشته باشند، افزود: 
مديــران کارها را به نامه و تماس تلفنی خاصه نکنند، اين کفايت نمی کند، 
 اگر بخواهید کاری ايجاد شــود قطعا ايجاد خواهد شد  زيرا اعتبار، بودجه و 
نیروی انســانی قابل قبول اســت اما بیش از همه و در صدر شرط موفقیت 
تمام برنامه ها ،مدير متحول و تحول آفرين است. رئیس جمهور با اشاره به 
درخواست مردم برای کنار رفتن مديران خسته و بی انگیزه، تصريح کرد: اگر 
در ادارات نیروهايی هستند که روحیه تحولی ندارند، از اداره اخراج نکنید اما 

در حاشیه و کنار بگذاريد تا راه باز شود و کار کشور جلو برود.
قطار مذاکرات به حرکت درمی آید؟ 

همزمان با ســفر بورل به ايران ،امیرعبداللهیان در پاسخ به خراسان گفت: 
امیدواريم بتوانیم در آينده نزديک قطار مذاکــرات را روی ريل در جريان 
و حرکت نگه داريم . هادی محمدی – يک 48 ســاعت پرخبر را در حوزه 
مذاکرات احیای برجام داشــتیم و به نظر می رسد بعد از 100 روز سردی 
فضای مذاکرات و ناامیدی حاصل از افزايش تنش تصويب قطعنامه ضد ايرانی 
شورای حکام آژانس، روزهای پر خبر و داغی را نیز در پیش رو داشته باشیم 
چرا که حرف های جديدی مطرح شــده و گمانه زنی ها از يافتن راه هايی 
جديد برای باز شدن کاف پیچیده مذاکرات خبر می دهند. امیرعبداللهیان که 
دو هفته قبل در هند صحبت از بســته جديد ايران کرده بود، نیز در نشست 
خبری مشترک با الوروف همتای روس خود از حرکت دوباره قطار مذاکرات 
در ريل رسیدن به توافق هسته ای خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته 

امیدواريم به زودی از سرگیری مذاکرات را شاهد باشیم .

انعکاس
الف نوشت : حجت االسام اژه ای، رئیس قوه قضايیه در حاشیه گفت وگو با شبکه 
يک سیما بر ضرورت حذف بسیاری از تشريفات و پروتکل های زايد تاکید کرد 
و گفت: تشــريفات زايد منجر به دوری مسئوالن از مردم می شود. وی ادامه داد: 
در برنامه های بعدی گزارش به مردم، برای کاستن از مشکات و هزينه های انتقال 
عوامل و تجهیزات رسانه ملی، الزم نیست عوامل برنامه به قوه قضايیه بیايند؛ بنده 

در صدا و سیما حاضر خواهم شد.
 اعتمادآنالین نوشت : خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اتهامات 
وزير خارجه رژيم صهیونیســتی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ترک 
در آنــکارا گفت:اين اتهامات مضحک و در چارچوب يک ســناريوی از پیش 
طراحی شــده برای تخريب روابط دو کشور مسلمان است.پاسخ  ايران به ترور و 
خرابکاری های رژيم صهیونیستی همیشه به صورت قطعی، مقتدرانه و بدون تهديد 

امنیت شهروندان عادی و تهديد امنیت کشورهای ديگر خواهد بود.
انصاف نیوز نوشت :  حسین کروبی فرزند حجت االسام مهدی کروبی ضمن تکذيب 
برخی شايعات اعام کرد: حال عمومی پدرم خوب و تمامی خبر های مربوط به 

فوت ايشان شايعه است.
خبرآنالین نوشــت : در رخدادی بی ســابقه فاطمی امین وزير صنعت در آستانه 
اســتیضاح، به عنوان ســخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران از عملکرد خود 

دفاع کرد.
 روایت محسنی اژه ای  / از تعامل کم سابقه قوا در مبارزه با فساد

حجت االســام والمسلمین غامحسین محسنی اژه ای هم زمان با آغاز هفته قوه 
قضائیه در برنامه ای تلويزيونی در پاسخ به سؤالی درباره تحقق اهداف سند تحول 
قضايی گفت: اينکه قوه قضائیه بتواند يک سند تحول داشته باشد امر مطلوبی است 
و اين سند که در زمان رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس جمهور کنونی تدوين شد، 
در خود ســند تحول ديده شد که اين سند ايستا نباشد و بتواند در هر زمان ارتقا 
يابد. به گزارش ايرنا، رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره تعامل 
و هم افزايی با ساير قوا گفت: ما يک نظام هستیم و به هیچ وجه استقال سه قوه از 
يکديگر با تعامل و همکاری منافاتی ندارد و در اين دوره هم بايد گفت که همديگر 
را خوب می شناسیم و بنده و آقای رئیسی در طول چهل سال با هم ارتباط نزديک 
داشتیم، رفیق بوديم و با هم آشنا هستیم. همچنین با مجلس هم تعامل بسیار خوبی 
داريم. يکی از مسائلی که بشدت در دولت های مختلف گرفتاری داشت، سیستم 
بانکی بود و تعداد قابل توجهی از پرونده ها به نظام بانکی مربوط بود، همچنین تعداد 
بسیاری از پرونده ها مربوط به گمرکات، واردات، صادرات و ارز ترجیحی و برخی 
امور مربوط به سازمان جمع آوری اموال تملیکی بود. با خود دولت در اين رابطه 
گفت و گو کرديم و هر سه قوه به صحنه ورود کرده و موضوع را پیگیری و نخستین 
انبار در تهران را بازرسی کرديم و دولت در مقابل اين اقدام نه تنها موضع نگرفت 
بلکــه بافاصله معاون اول رئیس جمهور، وزير اقتصاد و دارايی و رئیس گمرک 
را ترغیب کرد و ســازمان جمع آوری اموال تملیکی فعال شد. رئیس قوه قضائیه 
با اشاره به ساخت وسازهای غیرمجاز و محدود کردن مردم از استفاده از سواحل 
و مناظر آن در سال های متمادی به مسأله رودخانه چالوس اشاره و تصريح کرد: 
يکی از موارد مربوط به اين رود ضرورت استفاده از آب شرب اين رود بود که از 
نظر زيست محیطی اشکال داشت، عاوه بر اين موضوع مستحدثات هم مطرح شد 
و اتفاق کم سابقه ای رخ داد و قوه قضائیه پیشقدم شد و با دولت در کنار هم بوديم. 
رئیس دســتگاه قضا به تغییر کاربری ها اشاره کرد و گفت: اين سؤال ممکن است 
پیش بیايد چرا قبًا اين کارها را نمی کرديد که بايد گفت قبًا اين هماهنگی ها نبود.

تازه های مطبوعات
کیهان - اين روزنامه با غافل دانســتن دولت قبل درخصوص همســايگان و 
کشورهای منطقه نوشت :  ما نیازمند ارتباط با دنیای پیرامون مان هستیم؛ دنیايی 
که در هشت سال زمامداری دولتمردان يازدهم و دوازدهم فراموش شده بود چون 
نقشه سیاست خارجی در دولت تدبیر به  جای 194 کشور تنها شامل 4 کشور و 

تعدادی از متحدان شان می شد.
 همشهری - محسن مهديان در اين روزنامه با اشاره به اين که به تازگی تاج زاده 
گفته است که طاغوت پهلوی را به جمهوری اسامی ترجیح می دهد، اين ادعا 
بیانگر عاقبت به خیری جبهه اصاحات اســت، نوشت: جريان اصاحات در 
 هیچ دوره ای دست به اين شفافیت نزد و همواره نفع سیاسی اش را پنهان کاری و    

مرزبند  نکردن صريح با دشمن می دانست. خیالشان اين بود که اين پنهان کاری 
رأی ســاز اســت. عادت کرده بودند با اتکا به آرای سیاه)اپوزيســیون( پیروز 
انتخابات ها شوند.جريان اصاحات ناخواسته و به ناچار مجبور شده است موضع 
خود را شــفاف کند؛ چون آرای سیاه سفره شان را جدا کردند و ديگر دونبشی 

سیاسی دکانی نخواهد ساخت.
 فرهیختگان- اين روزنامه با انتقاد از يک نقل قول رئیس جمهور گفت:در روزگاری 
که رهبری مکررا اهمیت کادر درمان در مهار پاندمی کرونا را يادآور شدند...در 
روزگاری که بســان يک ملت بر ابربحران قرن چیره شده ايم و پیروزمندانه بر 
جايگاه شکست کرونا ايستاده ايم، چه الزامی به ايجاد دوقطبی هايی است که جز 

سايه افکندن بر پیکره اين پیروزی ملی، کوچک  ترين ضرورتی ندارد. 
آرمان ملی -  درهفته های گذشته گزارش های مختلفی مبنی بر قطع برق داده شده، 
همچنین شهروندان تعدادی از شهرهای جنوبی نیز طی هفته های قبل اعتراضاتی 
به قطع برق شبکه خانگی داشتند اين در حالی است که مسئوالن به ويژه وزارت 
نیرو وعده تابســتان بدون خاموشی را می دهند ،با اين حال وزارت نیرو مدعی 
است که تاکنون برنامه ای مبنی بر خاموشی برنامه ريزی شده در دستور کار قرار 
نگرفته و اگر خاموشی وجود داشته ناشی از حوادث طبیعی يا آسیب تجهیزات 

در حین برق رسانی است.  
واکنش وزارت خارجه به عملیات روانی رژیم صهیونیستی: ترکیه سکوت نکند

ســخنگوی وزارت امور خارجه اتهامات و ادعاهای بی اساس وزير خارجه رژيم 
صهیونیستی در آنکارا و در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ترک را مضحک 
و در چهارچوب يک سناريوی از پیش طراحی شده برای تخريب روابط دو کشور 
مسلمان توصیف کرد و آن را بخشی از دسیسه تل آويو برای انحراف افکار عمومی 
ترکیه و منطقه از آرمان فلســطین و اقدامات تروريســتی اين رژيم کودک کش و 
خرابکار دانست. به گزارش ايرنا، سعید خطیب زاده گفت: متأسفانه از حدود يک 
هفته پیش يک عملیات روانی برای مشغول کردن رسانه ها به سناريوهای ساختگی 
با استفاده از اطاعات نادرست و جهت دار جهت مهیا کردن فضا برای طرح سناريوی 
فرافکنانه وزير خارجه رژيم صهیونیستی شروع شده بود.  سخنگوی وزارت خارجه 
تصريح کرد: کشور همسايه ما ترکیه به خوبی می داند ادعاهای فرستاده رژيم دروغگو 
و تروريست صهیونیستی تا چه میزان بی اساس بوده و انتظار می رود در مقابل اين 
ادعاهای تفرقه افکنانه ســکوت نکند. اين رژيم بارها نشان داده است تا چه میزان 
غیرقابل اعتماد است. وی با تأکید مجدد بر اينکه پاسخ جمهوری اسامی ايران به 
ترور و خرابکاری های رژيم صهیونیستی همیشه به صورت قطعی، مقتدرانه و بدون 
تهديد امنیت شهروندان عادی و تهديد امنیت کشورهای ديگر خواهد بود، اظهارکرد: 
مظلوم نمايی های نمايشی اين رژيم تروريست را کسی جز خودش باور نمی کند و اگر 
به ظاهر نیز طرف هايی بر اساس مصلحت انديشی زودگذر، نمايشی از همراهی داشته 

باشند، اما در واقع می دانند با چه رژيم خطرناکی روبه رو هستند. 

گروه خبر// استاندار هرمزگان در خصوص تامین مالی باشگاه صنایع 
پشتیبان توسط بنگاه های بزرگ اقتصادی استان بیان داشت: هنوز 
تزریق مالی قابل توجهی که بتواند به ورزش استان کمک کند انجام 
نشده اما متولیان امر در حال تالش و پیگیری هستند که زودتر منابع 

مالی جمع آوری و شاهد رفع کمبودهای این حوزه خواهیم بود. 
   مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان در آيین تجلیل از کادر فنی و 
بازيکنان تیم صنايع هرمزگان که به تازگی به گزارش فارس ، توانستند 
مقام بعنوان نائب قهرمان به لیگ برتر فوتسال صعود کنند شرکت کرد.

استاندار هرمزگان در حاشیه اين آيین با تبريک صعود تیم صنايع به لیگ 
برتر فوتسال گفت: اين تیم برای حضور در لیگ  برتر حمايت خواهد 
شد، اين تیم و بازيکنانش پتانسیل بااليی دارند که می توانند در عرصه 

ملی و بین المللی برای کشور افتخار آفرين باشند.
*  سقف سالن تختی بزودی تعمیر می شود/ قول 6 کولر 100 هزار

   وی با اشــاره به برخی کمبودهای سالن ورزشی بندرعباس گفت:  
سقف اين ســالن با اعتبار  4 میلیارد تومان بزودی تعمیر خواهدشد 
همچین ۶ کولر 100 هزار برای تکمیل دستگاه های سرمايشی نصب 

می شود.دوستی در خصوص تامین مالی باشگاه صنايع پشتیبان توسط 
بنگاه های بزرگ اقتصادی اســتان بیان داشت: هنوز تزريق مالی قابل 
توجهی که بتواند به ورزش اســتان کمک کند انجام نشده اما متولیان 
امر در حال تاش و پیگیری هستند که زودتر منابع مالی جمع آوری 
و شــاهد رفع کمبودهای اين حوزه خواهیم بود.وی با اشاره به اهمیت 
وضعیت تیم شــهرداری بندرعباس تصريح کرد: تیم فوتبال شهرداری 
بندرعباس توانسته به مرحله پلی آف لیگ دسته دوم و لیگ دسته اول 
کشــور راه يابد  و در هر مقطعی نیاز بوده به اين تیم کمک شده  و بعد 
از اين هم کمک خواهیم کرد.دوســتی گفت: خواهش اصلی ما از تیم 
فوتبال شهرداری بندرعباس اين است که بر روی مهم ترين هدف ما و 
صعود به لیگ يک کشور تمرکز کند و ما هم حمايت ويژه خواهیم کرد 

که موفقیت های ورزشی استان هرمزگان در سال جاری تکمیل شود.

استاندار هرمزگان : 

صنایع تزریق مالی قابل توجهی به ورزش استان نداشته اند 
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چت بهشتی
اهالی کشور ایرون سالم

جماعت خیلی مسلمون سالم
بنده غالمم از شهیدا هستم

جاتون خالی توی بهشت نشستم
با بچه ها زیر درخت زیتون
کنار رود شربت زعفرون

با قلم طالیی نفیسم
نامه برا شماها مینویسم

دور همیم و خیلی ام زیادیم
جوون و سرحال و خوشیم و شادیم

شهید کنار ما فت و فراوون
از انقالب و دوره ی قبل اون
شهید جنگ و جبهه اینجا پره

کی حال داره این همه رو بشمره
چن تا رفیق هسته ای هم داریم
روز به روزم داریم شهید میاریم

از یمن و سوریه و از عراق
میان بهشت بامون میشن هم اتاق

حسین آقا سالم میرسونه
گمونم از جزیره ی مجنونه

ما شهدا رو تختامون نشستیم
مراقب کار شماها هستیم

حال شما چطوره ؟ روبه راهید ؟
طرفدار کدوم حزب و جناحید ؟

شماکه نام ماهارو میبردید
مثل ماهارو سرکار اوردید؟

اسم مارو رو کوچه ها گذاشتید
گفتن ورش دارید . ورش نداشتید ؟

بچه هاتون چی از ماها میدونن ؟
فک میکنن شهیدا استخونن؟

ما جلوی تیرتفنگا رفتیم
ایرانو از دشمنا پس گرفتیم
شما ولی بدون درد و آشوب

با چن تا دیپلمات خوب و مرغوب
ماهم میخواستیم که رفاه بیاریم

کباب تو سفرهی شما بذاریم
اینجوری شد : یهو عراق اومد و

خوشی یهو زیر دل ما زد و
نمیدونم چی شد یهو دویدیم

هی الکی حماسه آفریدیم
کجا شهادت واسه راه دین بود ؟
مجید از اولشم عاشق مین بود

علی گلوله هارو خیلی دوس داشت
ماچش میکرد و روی قلبش میذاشت

رضا دلش میخواس بره آمریکا
اشتباهی اومد تو جبههی ما

مهدی تو خونه حوصلش سر میرف
اومد برا خمپاره ها شد هدف

بنده خودم با محسن و این حسن
سینه سپر کرده برای وطن

رو هم سی و شیش تا گلوله خوردیم
به جاش براتون آزادی آوردیم

که بعد ما خوش بشید و خجسته
قربون هرچی که وطن پرسته
هی بیخیال به زندگی بخندید
رو سرتون روسری رو نبندید

تولید داخلی کیلویی چنده
االن زمان مارکه و برنده

بشکه بدید بره هفته به هفته
دعوای دنیا سر پول نفته

نفتو بدید صلحو به جاش بیارید
شما که دعوا با کسی ندارید

ما خون دادیم تا شماها بمونید
هرچی که دارید یهو بپوکونید
خون شهیدا رو ثمر ببخشید

آی بچه هایی که تو درس و مخشید
ماها که خوندیم به کجا رسیدیم ؟

نگاه کنید ؟ االن همه شهیدیم!
پاشید برید تو کوچه ها حال کنید
راکتور چوبی بسازید چال کنید

به این توافقات مستفیضید
سیمان تو قلب راکتورا بریزید
شما با هسته ای کاری ندارید
مانع پیشرفتو ورش بدارید
بدید به این آمریکاییها بره
آمریکا این آشغاال رو میخره
فقط حواستون باشه همیشه

تو تاریخ این چیزا نوشته میشه
یه روز یه ملت پر از ادعا
دیپلماتاش باای کیوی باال

نسخه هسته ایمونو پیچوندن
هی خر برفت و خر برف میخوندن

میگفتن : »این موگرینی خواهری کرد
جان کری جون خیلی برادری کرد
اوباما آخرش به ماها دس داد
یه ذره از پوالی مارو پس داد

هسته ای رم اگه به جاش گرفته
رفیق شدیم ! جای دوری نرفته!
امیدتون ، صاحب روزی باشه

حواستون پی نفوذی باشه
پر نشید از خیاالی پاپتی

راحتی خوبه ، نه به هر قیمتی!
حرفا تمومه واسه ختم کالم

توروخدا شهید بشید . والسالم
  محمدرضا شهبازی

طنز

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها // امامان 
جمعه شهرهای استان بوشهر در خطبه های نماز 
این هفته بر خودداری گروه ها و برخی مسئوالن 
از ایجاد تنش و التهاب و امیدآفرینی در جامعه، 
حل مشــکل کم آبی و برطرف کردن گرانی ها 

تاکید کردند. 
*  بوشهر

 به گزارش خبرنگار دريا، نماينده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه بوشهر گفت: مشکات آب شرب در 
اين استان يک بحران تاريخی است که الزم است 
مسئوالن با برنامه ريزی آن را به صورت ريشه ای 
حل کنند. آيت اهلل غامعلی صفايی بوشــهری در 
خطبه های نماز جمعه، اين شهر بیان کرد: در زمان 
 حاضر برخی از روســتاهای اين اســتان با کمبود 
آب شرب روبرو هستند که مسئوالن بايد مراقبت 
کنند مشــکل بهبود يابد و مردم در گرمای شديد 
تابستان در اين استان از نعمت آب سالم برخوردار 
باشند.وی افزود: امروز بازار کاالها با گرانی هايی 
روبرو شــده که مردم را گله مند کرده اســت و اگر 
چه برخی از اين افزايش قیمت ها طبیعی است اما 
بايد برای پیشگیری از گرانی کاذب تاش مضاعف 
شود. امام جمعه بوشهر ضمن قدردانی از تاش های 
اصناف و قوه قضائیه در اســتان و کشور، ادامه داد: 
عدالت محوری، حق گرايی و قانونمداری اســاس 
سند تحول اين قوه اســت و بايد برخورد قاطع با 
متعرضان حقوق ملت و حمايت از اقشــار محروم 
و همینطور کارآفرينان در دستورکار باشد. صفايی 
بوشهری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقاب در 
ديدار با اعضای کنگره شهدای عشاير مبنی بر تاش 

دشــمن برای نا امید کردن مــردم از توان و آينده 
نظام اســامی، گفت: برنامه دشمن القای بن بست 
و ناکارآمدی نظام اسامی و از بین بردن امید مردم 
اســت که بايد اين انديشه شناسايی و با آن مقابله 
شــود.وی ادامه داد: امید مايه پیشرفت و حرکت 
به جلو جامعه اســت و ناامیدی اين قابلیت و توان 
را تضعیف می کند. وی ادامــه داد: آمادگی الزم و 
طراحی دانش بنیان و جهادی برای مقابله با سلطه 
جهانی استکبار برای همه ملت ها بويژه ايران اسامی 
ضروری است و مســئوالن بايد توجه ويژه ای به 
حمايت از اين بخش داشته باشند.امام جمعه بوشهر 
بیان کرد: اگر چه سیستم تسهیات بانکی مورد تايید 
رهبر معظم انقاب و شورای نگهبان است و شرايط 
آن از حالت ربا خارج اســت اما گرفتن اين همه 
کارمزد از مردم درست نیست و بايد وام ها و منابع 
بانکی برای حمايت از قشر محروم و کارآفرينی به 

کار افتند.
*  دیر

  امام جمعــه موقت دير گفــت: فعالیت گروه ها 
 در فضــای مجازی باعث التهاب جامعه نشــوند.

حجت االسام سید ابراهیم سعیدی در خطبه های 
نماز جمعه شهر دير افزود: گاهی اوقات گروه ها و 
برخی مســئوالن در فضای مجازی به جای اينکه 
 به فکر معیشــت و اقتصاد مردم باشند، به جان هم 

می افتند و جامعه را متشنج و ملتهب می کنند.وی با 
بیان اينکه ناامیدی در جامعه شايسته نیست، گفت: 
ناامیــدی در جامعه جايی ندارد و نبايد ذهن مردم 
نسبت به کشور و آينده و خدمات مغشوش کرد.امام 
جمعه موقت دير با اشاره به فعالیت تبلیغات اسامی 
شهرستان بیان کرد: تبلیغات اسامی به فرمان امام 
راحل تاسیس و در صحنه های مختلف نقش آفرين 
بوده است .وی اضافه کرد: اين اداره با اعتبار بسیار 
اندک کارهای بزرگی در راستای ايجاد خانه عالم، 
هیات های مذهبی و حوزه علوم قرآنی انجام داده 
است.حجت االسام سعیدی ضمن تسلیت سالروز 
شهادت شهید بهشتی و ياران وفادرش و قدردانی از 
خدمات ريیس قوه قضايیه و مجموعه دادگستری 
شهرســتان گفت: قوه قضايیه به سمت قوه قضايیه 
تراز انقاب اسامی پیش می رود و در خدمت مردم 

و انقاب حرکت می کند.
*  برازجان

حجت االسام حســن مصلح در خطبه های نماز 
 جمعه برازجان افــزود: از عوامل گرانی های اخیر 
می توان به تحريم ظالمانه استکبار جهانی، آثار و 
تبعات برجامانده از کرونا، کمبود کاالهای اساسی 
متاثر از خشکسالی های جهانی، کمبود کاال و رکود 
حاصل از جنگ اوکراين، برنامه ريزی دشمن برای 
اختال در بازار طا و ارز اشاره کرد.وی بیان کرد: 

همچنین ساختار معیوب اقتصاد ايران، کم کاری و 
 سیاست غلط دولت قبل، جراحی اقتصادی دولت برای 
 مردمی ســازی يارانه ها،  فعالیــت نفوذی در بدنه 
دســتگاه های دولتی و بخــش خصوصی و عدم 
هماهنگی در سیاست گذاری، نظارت و اجرا توسط 
مســئوالن باعث افزايش افسار گسیخته قیمت ها 

شده است.
  امــام جمعه برازجان ادامه داد: طبیعی اســت که 
افزايش بی رويه قیمت کاالها بر ســاير خدمات 
دولت و اقداماتی شــامل موفقیت دولت در کنترل 
کرونا، کاهش نقدينگی، صفر شــدن اســتقراض 
از بانک مرکزی و رشــد پايه پولی، فعال شــدن 
ديپلماسی اقتصادی کشور، بیمه شدن پنج میلیون 
نفر از محرومان جامعه و حضور فعال مسئوالن در 
بین مردم کمتر به چشــم بیايد.وی در ادامه ضمن 
اشاره به ۶تیرماه سالروز سوءقصد به رهبر حکیم 
انقاب اســامی آيت اهلل خامنه ای گفت: همواره 
مديران الهی مورد خشــم و مکر دشمنان دين خدا 
بوده اند.مصلح ضمن عرض تسلیت شهادت آيت 
اهلل بهشتی و يارانش از همه قضات خواست که در 
اجرای عدالت به آن شهید بزرگ اقتدا کرده و تاش 
کنند که دســتگاه قضايی کارآمد و در تراز انقاب 

اسامی و نظام اسامی داشته باشیم.
*  اهرم

   امام جمعه موقت اهرم گفت: حج نقش بســیار 
مهم و موثری در بیداری مسلمانان دارد و به عنوان 
 مهمترين و بزرگترين اجتماع انســانی به شــمار 
می رود که هر سال مردم کشورها و فرقه های مختلف 
 گرد هم می آيند.حجت االســام اصغر صفری در 

خطبه های اين هفته نمــاز جمعه اهرم افزود: حج 
فرصت بی نظیری  اســت که می توان هم بر مساله 
فلســطین تاکید و هم جنايت رژيم صهیونیستی را 
برما کــرد، اما از برخی محدوديــت ها نیز نبايد 
غافل شــد چون به طور قطع حاکمیت سعودی در 
خصوص اقداماتی که رنگ و بوی ضد صهیونیستی 
داشته باشد واکنش و محدوديت شديدی اعمال می 
کند.وی ياد آورشــد : حج اين فرصت را می دهد 
 تا اعتراض عمومی مسلمانان  به گوش دلبستگان 
وعده های پوچ و دورغین صهیونیسم جهانی برسانند 
و افشای جنايات صهیونیست ها و جنايت خیانتکاران  
به آرمان فلسطین  يک رسالت  اسامی و آرمانی 
اســت که به عهده همه مسلمانان است .امام جمعه 
 موقت اهرم ضمن تسلیت  سالروز شهادت مظلومانه  
شهید دکتر بهشــتی و 72 از تن ياران انقاب بیان 
کرد: هقته قوه قضائیه فرصت مغتنمی اســت  تا به 
بیان اصول و شاخص های قوق قضائیه تراز انقاب  
پرداخته شود و فاصله بین وضعیت موجود و شرايط 

مطلوب بررسی و تبیین گردد.
  وی افزود : ســند تحول قــوه قضائیه که به تائید 
مقام معظم رهبری رسیده  نقشه راه انتظاران رهبری  
انقاب اسامی در نیل به تراز مطلوب قوه قضائیه 
 درنظام  اسامی اســت . صفری ادامه داد : انتطار 
می رود  در شــرايط فعلی  بــا توجه  به عملکرد  
نســبتا قابل قبول قوه قضائیه ،دولت و مجلس نیز  
اين قوه در راســتای تحقق عدالت به بهترين شکل 
ممکن  ياری کند  زيرا اتخاذ ابن رويه به نفع مردم 
و جامعه ات  و از قوع جرم وفساد های مختلف از 

جمله مفاسد اقتصادی جلوگیری می کند .

امامان جمعه شهرهای بوشهر:

 امیدآفرینی در جامعه ضروری است

    

501 نفر بر اثر گرد و خاک 
در خوزستان راهی بیمارستان شدند

حسن ســیالوی سرویس اســتان ها // معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی اهواز گفت: درپی وقوع پدیده ریزگرد در این استان در چند 
روز گذشــته تعداد 501 بیمار دارای عالئم تنفســی به مراکز درمانی 

خوزستان مراجعه و تحت درمان قرار گرفتند. 
   به گزارش خبرنگار دريا ؛حبیب حی بر اظهار داشت: از اين تعداد بیمار 
428 نفر به صورت سرپايی درمان شده و 23  نفر در بخش های عادی 
بیمارستان های استان بستری شدند. وی افزود: همچنین بر اثر پديده گرد 
و غبار 50 نفر از مردم خوزســتان در بخش های ويژه بیمارستانی تحت 

مراقبت قرار گرفتند.
  حی بر گفــت: در وضعیت بروز گرد و خاک از عمــوم مردم به ويژه 
بیماران قلبی، تنفســی و ســالمندان درخواست می شــود توصیه های 
پزشــکی را کاما رعايت کرده و حتی االمکان از منزل خارج نشــوند.  
بیشــترين میزان غلظت گرد وغبار با اندازه 10 میکرون )PM10( در 
 شــهرهای کارون 908، اهواز 874، سوســنگرد 733، شادگان ۶۶7، 
آبادان 5۶2، انديمشــک 542، ايذه 559، بندر امام ۶15، حمیديه ۶03، 
رامشــیر 290، شوشتر 207، گتوند 171 و هنديجان 1۶4 میکروگرم بر 
مترمکعب بوده است.حدمجاز غبار در هوا 150 میکروگرم بر مترمکعب 

است.

 حســن ســیالوی ســرویس اســتان ها // 
 امام جمعه اهواز گفــت: برخی از مردم محروم 
توانایی پرداخت اجاره بها را ندارند و صاحب خانه ها 

باید با آنها تعامل الزم را داشته باشند. 
 به گزارش خبرنگار دريا ؛ حجت االســام سید 
محمدنبی موســوی فرد نماينده ولی فقیه در استان 
خوزســتان و امام جمعه اهواز در خطبه های نماز 
جمعه با بیان اينکه میز خدمت محضر خدا است، 
اظهار کرد:  مسئوالن بايد تمام سعی خود را برای 
حل مشکات مردم به کار بگیرند و توجه داشته 

باشند که فرصت خدمت بسیار اندک است.وی با 
بیان اينکه تمام مسئوالن استانی بايد در میزهای 
خدمت حاضر شــوند، گفت: ما بايد سالیان سال 
خون دل بخوريم تا حکومت جهانی به ثمر بنشیند 
و در اين راستا تمام مسئوالن بايد پای کار باشند.

امام جمعه اهواز در عین حال با اشاره به افزايش 

میزان اجاره بهاء، يادآور شد: برخی از مردم محروم 
 توانايی پرداخت اجاره بها را ندارند و الزم اســت 
 کــه صاحب خانه ها با آنها تعامل کننــد. ما بايد 
نسبت به هم نوعان خود احساس مسئولیت داشته 

باشیم.
   موسوی فرد همچنین با اشاره به فرا رسیدن ايام 

شــهادت شهدای 7 تیر خاطرنشان کرد: اين شهدا 
به ويژه شــهید مظلوم آيت اهلل بهشتی از برترين 
شهدای انقاب اسامی هستند؛ اين شهید بزرگوار 
ســنگ بنای نظام مقدس ما بــود.وی قوه قضائیه 
را ايســتگاه مبارزه با فســاد عنوان کرد و افزود: 
خافکاران بايد از شنیدن نام دستگاه قضا به خود 
بلرزند همچنین مردم بايد در کنار اين دســتگاه 

احساس آرامش کنند.
   امام جمعه اهواز در بخش ديگری از ســخنان 
با تاکید بر لزوم سامان دهی فضای مجازی عنوان 

کرد: امروزه نظام ســلطه آمريکايی قصد دارد از 
طريق فضای مجازی اهداف خود در حوزه تهاجم 

فرهنگی را عملی کند.
  موسوی فرد با بیان اينکه نبايد در اين خصوص 
ســاده انگاری کنیم، اضافه کرد: دولت با همه توان 
بايد با اين نوع تهاجــم مقابله کند و بخش قابل 
توجهــی از اين امر نیز بر عهده دســتگاه قضايی 
است.وی همچنین در سخنانی همدردی ملت ايران 
با مردم مظلوم افغانستان را در پی بروز زلزله در اين 

کشور اعام کرد.

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // رئیس پلیس راه 
استان یزد از آغاز ثبت میانگین سرعت در جاده های برون 
شهری این استان توسط دوربین های کنترل سرعت خبر 
داد و گفــت: خودروهایی که رعایت نکنند یک ماه توقیف 

می شوند. 
    بــه گــزارش خبرنــگار دريــا، ســرهنگ رحیــم 
حاجی ده آبادی گفت: طرح ثبت میانگین ســرعت توســط 

دوربین های جاده ای آغاز شده و در قالب آن عاوه بر ثبت 
لحظه ای سرعت غیرمجاز، میانگین سرعت از مبدا تا مقصد 
توسط اين دوربین ها ضبط و کنترل می گردد. وی تاکید کرد: 
خودرو رانندگانی که مرتکب خاف شده و میانگین سرعت 
از مبدا تا مقصد را رعايت نکننــد عاوه بر اعمال قانون، به 
مدت يک ماه در پارکینگ پلیس توقیف می شوند .وی توجه 

رانندگان به تابلوهای سرعت را ضروری توصیف کرد و يادآور 
 شد: حداکثر ســرعت خودرو در حوالی مناطق مسکونی در 
جاده های برونشــهری ۶0 و در نقاط ديگر 110 کیلومتر در 
ســاعت اســت.رئیس پلیس راه يزد از رانندگان خواست با 
ســرعت مجاز حرکت کنند تا خدای ناکرده در صورت وقوع 

حادثه، شدت صدمه های جرحی و خسارتی، پايین باشد.

رئیس پلیس راه استان یزد:

توقیف خودروهایی که سرعت جاده های برون  شهری رعایت نکنند
 

مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها // 
عملیات بتن ریزی پــارت اول مربوط به 
دیواره راکتور واحد ۲ نیروگاه اتمی بوشهر، 
شــامگاه جمعه با حضور محمد اسالمی 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی 
اتمی و احمد محمدی زاده استاندار بوشهر 

آغاز شد. 
   به گزارش خبرنگار دريا؛ رئیس سازمان 
انرژی اتمی در اين آئین گفت: با توجه به 
تاکید رهبر معظم انقاب و اراده ای که در 
دولت ســیزدهم و شخص رئیس جمهور 
اســت و با توجه به بازديد ايشان در سفر 
اســتانی خود به استان بوشهر سعی کرديم 
موانع موجود بر ســر راه پیشــبرد پروژه 
نیروگاه 2 و 3 برطرف شود.محمد اسامی 
اضافه کرد: در همیــن ارتباط برای اينکه 
بتوانیــم در چارچوب هدفهــای اصلی و 
عملیاتی که می تواند ما را در به ثمر رساندن 
واحدهای 2 و 3 نیروگاهی بوشــهر کمک 
کند با استفاده از شرايط به وجود آمده در 

جهت شناسايی آسیبها و برای برطرف کردن 
آنها برنامه ريزی الزم صورت گرفت.وی 
ادامه داد: آنچه امروز در اين خصوص انجام 
می شــود يک نوع حرکت متفاوت است 
نســبت به آنچه که تا امروزصورت گرفته 
و به پیمانکاران، مشاوران و همه همکارانی 
که در اين سايت مشغول به کار هستند خدا 

قوت می گوئیم.
اســامی اظهار کرد: نیاز داريم که به طور 
حتم از اين تاريخ به بعد راندمان متفاوتی در 
اين پروژه ثبت و حرکت پیوسته تری شاهد 
باشیم.وی يادآور شــد: به هر صورت در 
زمان حاضر با توجه به اينکه محدوديت های 
کرونايی وجود ندارد ، کار  با يک وضعیت 
روان تر و با قدرت راندمان جديدی که در 

تولید  و توسعه داريم دنبال می شود.اسامی 
گفت: در زمان حاضر 2 ســال و چهار ماه 
معادل 28 ماه تاخیر اجرايی در اين 2 پروژه 
نیروگاهی وجود دارد؛ اين در اثر شرايطی 
بوده که به پروژه تحمیل شــده اما با توجه 
به تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده و با توجه به 
تامین مالی که در بحث اجرا است بتواند از 
پشتوانه مالی متفاوتی برخوردار شود و در 
عمل راندمانی که هدف گذاری شده است 

را مشاهده کنیم.
   وی ادامــه داد: خود من هم با همکاران 
مرتبط با موضوع به صورت پیوســته از 
اين پــروژه نیروگاهــی بازديد و پیگیری 
خواهیم کرد کــه نگذاريم اوضاع و احوال 
گذشــته دوباره تکرار شــود و بايد شاهد 

روند کاما مهندســی و حساب شده باشد 
و اجــرای پروژه به معنــای واقعی مطابق 
زمانبنــدی به پیش برود.رئیس ســازمان 
انرژی اتمی گفــت: پروژه های نیروگاهی 
بوشهر نســبت به برنامه از لحاظ وزنی در 
حدود 24 درصد عقــب ماندگی دارند و 
در زمــان حاضر بايد در حدود 32 درصد 
پیشرفت داشته باشند، اين درحالی است که 
االن کمتر از 10 درصد پیشرفت دارند.وی 
افزود: هرچند اين تاخیر قابل جبران نیست 
اما نکته مهم اين است که اين تاخیر تداوم 
نداشته باشد و بر ما تحمیل نشود، اين نکته 
مهمی است که امروز بر آن اراده کرديم و با 
توکل بر خدا و همت و حرکت غیرتمندانه 
همکاران و دســتگاه مجری طرح محقق 

شود.محمد اسامی معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان انرژی اتمی ايران به منظور 
بازديد از روند اجرا و پیشــرفت ساخت 
واحدهای 2و3 نیروگاه اتمی بوشــهر وارد 
بوشهر شد.رئیس سازمان انرژی اتمی در 
اين بازديد بر آغاز عملیات بهسازی خاک 
)به روش DSM( مجموعه ساختمان های 
ديــزل ژنراتور، آرماتوربنــدی ديوارهای 
ساختمان راکتور واحد 2، عملیات سپرکوبی 

2 ناحیه از سايت و عملیات خاک برداری 
و خاک ريزی نواحی 5 و ۶ ســايت برای 
جايگزينی اليه CaP roCk در واحدهای 
در دست ساخت 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر 
نظارت می کند.رئیس سازمان انرژی اتمی 
ايران در ادامه ســفرش به بوشــهر، ضمن 
بازديد از بخش هــای مختلف واحد يکم 
نیروگاه اتمی بوشهر، با مديران و کارکنان 

اين مجتمع صنعتی ديدار کرد.

با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی

عملیات بتن ریزی راکتور واحد ۲ نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد

امام جمعه اهواز:

 صاحب خانه ها با مستأجران تعامل داشته باشند 

طرح : بیتا هوشنگی



4
یکشنبه 5 تیر 1401
26 ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3914

بانوی ردیا

آشپزی

 کتلت يا شــامی کباب، يکی 
از پر طرفــدار ترين و لذيذ 
ترين غذا های ايرانی اســت. 
کتلت با گوشت، سیب زمینی، 
پیاز، تخم مرغ، نمک، فلفل و 
و  می  شود  زردچوبه درست 
معموال آن را بدون برنج، همراه 
با نان به  صورت سرد يا گرم 

ســرو می  کنند. کتلت را می توان به  عنوان غذای اصلی، پیش غذا، غذای 
سفر يا ساندويچ سرد سرو کرد. می توان کتلت را به صورت کاما گیاهی با 
جايگزين کردن قارچ و سويا به  جای گوشت، درست کرد تا گیاه  خوران 
نیز بتوانند از اين غذا لذت ببرند. درست کردن کتلت، شايد کمی زمان  بر 

باشد اما طعم و مزه نهايی اين غذا، تمام زحمت  ها را جبران خواهد کرد. 
 طــرز تهیه کباب تابه ای در منــزل با طعمی خاص و 

بی نظیر
کباب تابه ای يکی از انواع کباب های کوبیده اســت که در تابه 

سرخ و پخته می شود.
 مواد الزم شامی کباب

سیب زمینی متوسط.................................5 عدد
پیاز متوسط............................................3 عدد
گوشت گوساله چرخ کرده......................۴00 گرم
تخم مرغ................................................1 عدد
نمک، فلفل سیاه و فلفل قرمز...........به میزان الزم
زردچوبه................................1 قاشق چای خوری
پودر زنجبیل......................نصف قاشق چای خوری
ادویه کاری...................................به میزان الزم
روغن..........................................به میزان الزم

  مواد الزم برای سس
گوجه فرنگی...........................................3 عدد
رب گوجه فرنگی......................2 قاشق غذا خوری
نمک و فلفل قرمز................نوک قاشق چای خوری
آبغوره...................................1 قاشق غذا خوری

 طرز تهیه شامی کباب
* مرحله اول

برای تهیه شامی کباب خوشمزه و مخصوص در ابتدای کار، سیب زمینی ها را 
می شويیم، سپس آنها را پوست می گیريم و با رنده متوسط رنده می کنیم. برای 
ســرعت بخشیدن به کار می توانیم به جای رنده کردن، سیب زمینی را درون 

میکسر يا غذاساز بريزيم.
* مرحله دوم

 در ايــن مرحلــه پیــاز را با رنــده ريز رنده می کنیم و با فشــار دســت 
 آب اضافــی اش را بــه طور کامل می گیريم. در ادامه ســیب زمینی و پیاز 
رنده شــده و آب گرفته را به همراه گوشت چرخ کرده و تخم مرغ درون يک 

کاسه مناسب و جادار می ريزيم.
* مرحله سوم

توجه داشته باشــید که بايد آب سیب زمینی و پیاز را به طور کامل بگیريم، 
 چون اگر آب داشته باشند باعث از هم پاشیدن کتلت ها در زمان سرخ کردن 
 می شــوند. در ادامه نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز، زردچوبه، پودر زنجبیل و

 ادويه کاری را به کاسه می افزايیم.
  طرز تهیه شامی ترش به روش گیالنی و با طعمی بی نظیر

شامی ترش يکی از انواع غذاهای خوشمزه و مجلسی شمال کشور است که با 
دستورهای متنوعی درست می شود.

* مرحله چهارم
حاال مواد درون کاســه را به مدت 10 دقیقه با دست به خوبی مخلوط کرده 
و ورز می دهیم تا کاما منســجم و يکدست شوند. پس از اينکه مايه کتلت 
آماده شد، روی کاســه را با سلفون می پوشانیم و در يخچال قرار می دهیم 

تا استراحت کند.
* مرحله پنجم

پس از گذشت 1 تا 2 ساعت مايه کتلت را از يخچال خارج می کنیم، سپس 
يکی دو دقیقه ديگر آنرا با دســت ورز می دهیم. حاال يک تابه مناسب روی 
حرارت قرار می دهیم و ۶ قاشق غذاخوری روغن مايع به تابه اضافه می کنیم.

* مرحله ششم
در اين مرحله پس از اينکه روغن به خوبی داغ شــد، به اندازه يک نارنگی 
کوچــک از مايه کتلت بر می داريم و با دســت آنرا به صورت گرد يا بیضی 
شکل می دهیم، سپس آنرا کمی تخت می کنیم و درون روغن می اندازيم تا 

به خوبی سرخ شود.
  طرز تهیه شامی بابلی اصیل و مجلسی با طعمی بی نظیر

شامی در کنار انواع کتلت و کوکو، يکی از بهترين انتخاب ها برای وعده عصرانه 
و شام و همین طور درست کردن ساندويچ است.

* مرحله هفتم
هر ســمت کتلت ها را بايد حدودا 5 تا 7 دقیقه با حرارت مايم سرخ کنیم 
 تا کاما مغز پخت شــوند. پس از اينکه کتلت ها را ســرخ کرديم به سراغ 
آماده کردن سس گوجه فرنگی می رويم. برای اين منظور گوجه فرنگی ها را 

پوست می گیريم.
* مرحله هشتم

 اگر می خواهید پوســت گوجه فرنگی به راحتی جدا شود، کافیست آنرا به 
 مــدت 3 دقیقه درون آب در حال جوش قرار دهید. پس از اينکه پوســت 
گوجه فرنگی ها را جدا کرديم، آنها را درون غذاساز يا مخلوط کن می ريزيم 

و پوره می کنیم.
* مرحله نهم

در اين مرحله گوجه فرنگی پوره شده را درون يک تابه مناسب می ريزيم و 
روی حرارت مايم قرار می دهیم تا آب آن کشــیده شود. پس از اينکه آب 
گوجه فرنگی کشیده شد، 2 قاشق غذاخوری روغن مايع به تابه اضافه می کنیم.

* مرحله دهم
حاال گوجه فرنگی پوره شده را به خوبی تفت می دهیم تا مانند املت گوجه 
فرنگی سرخ شــود و روغن بیندازد. در ادامه رب گوجه فرنگی را به همراه 
مقداری نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز و آبلغوره اضافه کرده و به خوبی ترکیب 

می کنیم.
*  مرحله یازدهم

پس از اينکه ســس به خوبی جا افتاد، آنرا از روی حرارت کنار می گذاريم. 
 در پايان کتلت ها را درون ظرف مناسب می کشیم و به همراه برنج يا نان سرو 
 مــی کنیم. ســس را هم يا می توانیــم به صورت جدا ســرو کنیم يا روی 

کتلت ها بريزيم.

شامی کباب

غذاهای مفید در تابســتان و انواع خوراکی مناسب فصل 
تابســتان آنقدر دلپذیر هســتند که در سایر فصل ها نیز 

نمی توان سراغشان نرفت.
 هر چند میوه ها و ســبزيجات اين فصل به ما نشــان می دهد 
غذاهای مفید در تابستان چیست و بهتر است در تابستان چه 
غذاهايــی بخوريم، اما وعده های اصلی را نیز نبايد از ياد برد. 
هنگامی که صحبت از خوراکی مناسب فصل تابستان می شود، 
بايد به صبحانه مناسب تابستان، نهار و شام سبک تابستانی، و 

البته غذاهای مناسب تابستان برای کودکان نیز توجه کرد. 
* غذاهای مفید در تابستان؛ وعده های اصلی

  با رسیدن فصل تابستان، ســفره های غذای ما تغییر زيادی 
می کند. برای مثال، بیشتر ما به دنبال طرز تهیه غذای خنک برای 
تابستان می رويم و از غذاهای سنگین دوری می کنیم. علت اين 
امر آن است که متابولیسم موادغذايی باعث افزايش دمای بدن 
ما می شود. يعنی هرچه غذا هايی که در فصل تابستان می خوريم 
کالری بیشتری داشته باشد، دمای بدن باالتر می رود. به همین 
دلیل غذاهای مفید در تابستان سبک، خنک کننده و کم کالری 

هستند.

 .1  
نه  صبحا

ســب  منا

تابستان
  مواد غذايی الزم برای يک صبحانه مناســب فصل تابستان 
ممکن اســت همین االن در يخچال شــما باشد. نان و پنیر و 
خیار و گوجه يکی از مناسب ترين گزينه ها در صبحانه مناسب 
تابستان است که افراد بسیاری از خوردن آن لذت می برند. اگر 
مقداری پیازچه کنار گوجه و خیار بگذاريد، اين صبحانه مناسب 
تابستان خوشمزه تر و مناسب تر هم خواهد بود. همچنین، اضافه 
کردن نعناع خشک نیز ارزش غذايی اين صبحانه مناسب فصل 

تابستان را افزايش می دهد.
 2. غذاهای مفید در تابستان برای نهار

  طرز تهیه غذای خنک برای تابســتان و وعده نهار طرفداران 
زيادی دارد. مطمئنا هیچ چیز به اندازه يک طرز تهیه غذای خنک 
برای تابســتان در ساعات اوج گرما افراد را سرحال نمی کند. 
آبدوغ خیار يک غذای اصیل و مقوی است که در فصل گرما 
بیشتر از هر زمان ديگری سرو می شود. شما می توانید با اضافه 
کردن مغز گردو، کشمش، سبزی های معطر، ماست پرچرب و 
خامه اين  طرز تهیه غذای خنک برای تابستان را ارتقا دهید.

عــاوه بر آبدوخ خیار به عنوان يک خوراکی 
مناسب فصل تابستان، انواع ساالدهای 
ســبزيجات، مرغ و ماهی گريل 
شــده و... بــا ســس های 
غذاهای  از  نیــز  متنوع 
مفید در تابستان برای 
نهار هستند. الزم به 
ذکر اســت که اين 
گزينه ها از غذاهای 
تابستان  مناســب 
برای کودکان نیز به 

شمار می آيند.
3. شــام ســبک   

تابستانی
  به انتهــای روز و زمان 
شام می رسیم. با کمی جستجو 
به راحتی می توانیم لیســت بلندی 
از غذاهای سنتی تابستانی و غذای نونی 

تابستانه ايرانی مانند نان و کاهو سنکجبین پیدا کنیم. از میان اين 
گزينه ها، تعدادی آش مناسب فصل تابستان را توصیه می کنیم؛ 
برای مثال آش های تهیه شــده با آلو بخارا، انار، آب انار، رب 
انار و همچنین آش های خنک مانند آش سماق، آش دوغ، آش 
گشــنیز، آش گوجه، آش جو و غیره. انواع آش مناسب فصل 
تابســتان هم ارزش غذايی مناسبی دارند، و هم به عنوان يک 

شام سبک تابستانی به شما احساس سنگین و گرما نمی دهند.
*  خوراکی مناسب فصل تابستان؛ میوه ها و سبزیجات

  به قســمت هیجان انگیز و رنگارنگ غذاهای مفید در تابستان 
می رسیم. در ادامه بهترين میوه ها برای اين فصل گرم را معرفی 

می کنیم:
1. خربزه و هندوانه از خنک ترين میوه های فصل برای گذراندن 
ماه های گرم تابستان هســتند. انرژی موجود در اين میوه ها کم 
است، اما حجم باالی آب موجود در آنها می تواند آب از دست 
رفته بدن را جبران کند. هندوانه، خربزه، طالبی و گرمک مقادير 
بااليی آنتی اکســیدان دارند و به کاهش راديکال های آزاد بدن 

کمک می کنند.
2. انــواع مرکبات )پرتقال، گريپ فــروت، لیمو ترش( يکی از 
اصلی ترين غذاهای مفید در تابستان هستند. اين میوه ها دارای 
طبع سرد، مقادير بااليی آنتی اکسیدان، ويتامین C و فیبر هستند؛ 
و خطر ابتا به سرطان و بیماری های قلبی را نیز کاهش می دهند. 
شــما می توانید آب مرکبات تازه را مصرف، يا از آنها برای تهیه 

ساالد میوه، انواع سس ساالد، آبمیوه ها و... تازه استفاده کنید.
3. خیار نیز يک خوراکی مناسب فصل تابستان است که مانند 
هندوانه بیشــتر از 95 درصد آب دارد. خیار به دلیل طبیعت و 
مزاج سرد خود، به عنوان يکی از بهترين میوه ها و غذاهای مفید 
در تابستان در نظر گرفته می شود. خیار با خواص ضد التهابی 

خود می تواند به کاهش التهاب بدن کمک کند.
4. گوجه فرنگی در انواع غذاهای مفید در تابستان، از صبحانه 
مناسب فصل تابستان تا شام سبک تابستانی نقش پررنگی دارد. 
گوجه فرنگی دارای طبیعت و مزاج سرد بوده و به دلیل مقادير 
باالی فاونوئیدها و ساير مواد شیمیايی ای که دارد، خطر ابتا به 

سرطان را نیز کاهش می دهد.
5. سبزيجات با برگ ســبز هم از انواع خوراکی مناسب فصل 
تابســتان هســتند. اصوال تصور غذاهای مفید در تابستان، از 

میان وعده ها گرفته تا صبحانه مناسب تابستان و نهار و شام سبک 
تابستانی، بدون سبزيجات ممکن نیست. سبزيجات با برگ های 
سبز مانند کرفس، اســفناج، کاهو و... دارای مقادير زيادی آب 
هســتند که در تابســتان به خوبی آب مورد نیاز بدن را تامین 

می کنند.
* در تابستان چه غذاهایی بخوریم؟

  حتما ســعی کنید در فصل گرما نوشــیدنی هايی مانند شربت 
آب لیمو، خاکشیر، سکنجبین، عرق کاسنی، و همچنین شیر کم 
چرب، دوغ و ساير آب میوه های طبیعی را در رژيم روزانه خود 
جای دهید. در کنار غذاهای مفید در تابستان، اين نوشیدنی ها با 
طبع ســردی که دارند باعث فعالیت غدد عرق و گشادی عروق 
در ســطح پوست شده و بدن را خنک می کنند.آب يخ و تگری 
گزينه وسوسه کننده ای در گرمای تابستان است؛ که البته جايی در 
میان انواع خوراکی مناســب فصل تابستان ندارد. بايد بدانید که 
نوشیدنی های خیلی خنک به بدن شوک وارد می کنند و ناگهان 
دمای آن را پايین می آورند. به همبن دلیل، بدن خیلی زود وارد 
عمل شــده و تاش می کند دمای خود را به حد تعادل برساند. 
در نتیجه بیشتر گرم تان خواهد شد.مصرف نوشابه های گازدار و 
نوشیدنی هايی مانند قهوه نیز در تابستان کمتر پیشنهاد می شود، 
زيرا کافئین موجود در آنها نیاز بدن به مايعات را بیشتر می کند. 
از بین نوشیدنی های کافئین دار، چای به دلیل طبع سرد و ايجاد 

خنکی در بدن گزينه مناسبی است.
* غذاهای مناسب تابستان در طب سنتی

اگر به دنبال غذاهای مناســب تابســتان در طب سنتی هستید، 
توصیه های زير را به خاطر داشته باشید:

1. مواد غذايی خام و خنک مصرف کنید و غذاهای غلیظ و دير 
هضم نخوريد.

2. از خوراکی هايی با طبع ســرد و تر استفاده کنید و از خوردن 
مواد غذايی گرم و خشک بپرهیزيد.

3. آب يخ نخوريد و نوشــیدنی هايی مانند شربت انار، شربت 
غوره، شربت ريواس، شربت خاکشــیر، شربت عناب، شربت 
زرشک و... اســتفاده کنید.4. از مصرف گوشت های گرم مانند 
گوشت شتر و گوشت های غلیظ مانند گاو پرهیز کرده، و گوشت 
خروس و بزغاله استفاده کنید. همچنین می توانید گوشت گوسفند 
را با ادويه های مناســبی مانند گرد غوره، سماق يا پودر تخم 

گشنیز آماده کنید.

غذاهای مفید در تابستان

  به کیفیت کفش فکر کنید
  درست اســت که کفش های تابســتانی به ظاهر 
کوچــک، ســبک و ارزان می آيند اما اشــتباه در 
 انتخاب کیفیت مناسب به سامت پای شما به شدت 
آسیب می زند. اين کفش ها به دلیل برش های خاص 
و کفی های نازک به صورت عادی امکان آســیب 
رساندن به پا را دارند پس بیش از اهمیت به شکل و 
شمايل و رنگ و قیمت آنها به کیفیت شان فکر کنید.

  سبک و راحت انتخاب کنید
  تابستان مترادف است با پیاده روی زياد. اين يعنی 
شما بايد کفشی را انتخاب کنید که وزن زيادی نداشته 
باشد و شما را در پیاده روی های طوالنی مدت آزار 
ندهد. به اين موضوع خاصیت ارتجاعی و کششی 

رويه و کفی را نیز اضافه کنید. به عنوان مثال در اين 
مورد کفش هايی با کفی چرم مصنوعی و يا رويه ی 
پارچه  ای می تواند انتخابی مناسب باشد. همچنین به 
اين موضوع توجه کنید که بايد کفش خود را با نیم تا 
يک شماره بزرگتر از سايز عادی خود انتخاب کنید 
تا ورم عادی پا در فصل تابستان و نیز ورم آن بعد از 

يک پیاده روی در گرما را تاب بیاورد.
  به تنفس پای خود اهمیت بدهید

  تنها موضوع مهم در انتخاب کفش تابســتانی اين 

نیست که بخشــی از رويه ی آن باز باشد و يا بند 
داشــته باشد، هرچند که رويه ی کفشی که انتخاب 
می کنید، بســیار کم حجم و کوچک باشد اما باز 
هم جنس پارچه ی به کار رفته در آن اهمیت دارد. 
يک بند پاســتیکی که به پای شما می چسبد و يا 
رويه ی کوچکی که باعث می شــود پای شما در 
همان نقطه مقدار بســیار زيادی عرق کند، انتخاب 
خوبی نیست. اين انتخاب شماست که می خواهید 
با کفش تابســتانی جوراب به پا داشته باشید و يا 
خیر اما به اين موضوع توجه کنید که رويه ی کفش 

بايد در همان قسمت های محدود نیز به پا اجازه ی 
تنفس بدهد.

  در انتخاب رنگ دقت کنید
   مهم است که کفش تابستانی خود را با چه لباسی 
هماهنگ می کنید. ممکن است زيبايی و يا زرق و 
برق يک کفش تابستانی شما را مجذوب خود کند 
اما بعد از آنکه آن را تحويل گرفتید به اين موضوع 
فکر کنید که چگونه آن را با لباس های تابســتانی 
همیشــگی تان ســت کنید. اگر عــادت داريد در 
 تابستان لباس های سفید و يا بسیار کم رنگ بپوشید 
می توانید در انتخــاب رنگ کفش خود آزادانه تر 
عمل کنید. امــا اگر به يک طیف رنگ مانند آبی و 
يا سبز تمايل داريد، کمی بیشتر تأمل کنید. همچنین 

می توانید از رنگ های خنثی برای همراهی با انواع 
لباس ها استفاده کنید. 

  جسورانه انتخاب کنید
  در انتخاب کفش تابســتانی هراس نداشته باشید. 
ممکن است اهل پوشــیدن کفش های باز نباشید 
و برای تابســتان به يک جفت فلت آن هم با اکراه 
بسنده کنید. اما پیشــنهاد می کنیم تابستان امسال 
کمی جســورانه از انتخاب های سنتی و همیشگی 
خود فاصله بگیريد و يک صندل زيبا بخريد. چنین 
انتخابی تیپ ظاهری شما را تا اندازه ی زيادی تغییر 
خواهد داد. در هر حال کفش های تابســتانی بیش 
 از کفش های فصل زمســتان که در گل و الی فرو 

می روند خود را نشان می دهند.

       نکاتی برای خرید 

روش برقراری » ارتباط صحیح با کودک « در سنین و شرایط مختلف
 برقــراری ارتباط بــا کودکان از مهــم  ترین و 
تأثیرگذارترین موارد تربیتی در شخصیت کودک 
و بسیارحائز اهمیت برای سالمت  روان آنان است 
بنابراین توجه به برقراری ارتباط صحیح با کودک 
از مهم ترین مواردی است که یک والدین باید آن 

را بیاموزند.
  در ايــن مقاله برآنیم درمورد روش برقراری ارتباط 
صحیح با کودک درســنین و شرايط مختلف، اصول 
ارتباط موثر با کودکان، عناصر برقراری ارتباط  موثر 
با فرزندان و اينکه چگونه با کودکان ارتباط برقرارکنیم 

صحبت کنیم.
*  اصول ارتباط موثر با کودکان

  ســال هــای اول زندگــی و دوران کودکی از مهم  
ترين دوران برای ســامت  روان انسان  ها است که 
در روابط بین فردی افراد در آينده نیز تأثیر بســزايی 
دارد، اولین ارتباط فردی کودک با والدين خود است 
و اگر ارتباطی توعم با احترام و عشــق نباشد کودک 
آسیب پذير در روابط بین فردی خواهد شد بنابراين 
حرف زدن، مکالمات و تعامات دو نفره در مهارت 
شنیداری، دايره لغات، آموزش بیشتر و بهتر کودک و 
در نهايت داشتن رابطه  ای سالم بسیار تأثیرگذار است. 
هرچه بیشتر با کودک خود صحبت کنید، بازی کنید، 
کتاب بخوانید و تعامل برقرار کنید، در تقويت مغز و 

هوشیاری آن و روابط خود کمک کرده  ايد.
درادامه به بررسی اصولی درجهت پاسخ به اين سوال 
که چگونه با کودکان ارتباط برقرار کنیم؟ و ارتباطی 

مؤثر و سالم داشته  باشیم می  پردازيم:
• اولین و اساسی ترين وسیله  ی ارتباطی با کودکان 
زبان و گفتار اســت، کودک بايد شــیوه  ی صحیح 
بیان کلمات و اين ارتبــاط زبانی را بیاموزد بنابراين 
ســعی کنید درکنار بیان درحد توان و درک کودک از 
به کاربردن تلفظ نادرست واژه  ها و حروف خودداری 

کنید .
• با انجام اعمالی نظیر فريب دادن، دروغ  گفتن، به قول 
عمل نکردن و…. در جهت ساکت  کردن کودک بنابر 
داليلی، تنها باعث از بین بردن اعتماد او می  شويد چرا 

که کودک رفته رفته متوجه بهانه  های شما می  شود.
•کودک بســیار حســاس و در حــال تجربه  ی 
احساساتی نوپا و تازه کشف شده است بنابراين توجه و 
درک اين احساسات بسیار برای سامت روان کودک 
 حائز اهمیت است .به طور مثال وقتی کودک شما گريه 
 می  کند،  بــه  جای فرياد و خواســت اجباری برای 
قطع کردن گريه سعی دريافتن علت، درک و در آخر 
همدردی و راهنمايی در جهت هضم احساسات کودک 
خود داشته باشید.• قاطعیت داشتن به اين معنا نیست 

که با هر خواسته  ی درست يا نادرست کودک مخالفت 
کنید يا در ابتدا همیشه نه بگويید و بعد با اصرار به آن 
رضايت بدهید بنابراين سعی کنید در مقابل خواسته  های 
 کودک منطقی عمل کنید و اگر دلیل درستی برای نابه  

جا بودن خواسته  های آنان داريد، نه بگويید و به کودک 
علت را توضیح دهید اگر مجددا سر خواسته  ی خود 
بود اينجا قاطعیت معنا پیدا می کند که به حرف خود 
پايبند باشید و خواسته را برآورده نکنید.• به کودک 
خود احترام بگذاريد و از به کاربردن کلمات تحقیرآمیز 
 به شدت اجتناب کنید، اينکار حس ارزشمندی به او 
می  دهد، عزت نفس او را افزايش می  دهد و احترام 
را می  آموزد حتی اگر کار اشــتباهی از او سرزده، به 
او فرصــت توضیح بدهید و اگر نیاز به تذکر دارد در 
خلــوت و باآرامش برايش توضیــح دهید تا مقابل 
ديگران تحقیر نشــود.• انتظارات مطابق با ســن و 
توان کودک داشته باشــید. • از تنبیه به عنوان يک 
ابزار تربیتی استفاده کنید نه وسیله  ای در جهت خالی 
کردن خشــم خود بنابراين با در نظرگرفتن اين نکته 
روش های بهتری را جهت تربیت کودک اتخاذ کنید. 
• بهترين زمان برای ارتباط برقرارکردن زمانی است 
که با کودک خود تنها هستید اما درکل سعی کنید زمان 
زيادی را برای کودک خود اختصاص دهید، هرروز 
هرچند کوتاه اما مکــرر، با کیفیت با کودک خود در 
ارتباط باشید و از طريق بازی، کتاب و فعالیت  های 
مختلف تعامل برقرار کنید. از تعامل در زمان هايی که 
خسته يا عصبانی هستید بپرهیزيد چرا که نمی  توانید 

ارتباطی با کیفیت داشته باشید.
* ارتباط صحیح با کودک در سنین و شرایط 

مختلف
  با هر کودک در هر ســن بايد با توجه به شــرايط 
فکری، عاطفی و ســنی آنان برخورد شود بنابراين 
بايد روش های تعاماتی خود را به روز کنید و هوشیار 
باشید که به موقع متناسب با مراحل رشدی و شخصیتی 

کودک از آنان استفاده کنید.
1.از تولد تا دو سالگی

در کودکان اين ســنی اولین راه ارتباطی گريه کردن 
است که از چهار هفتگی با توجه به نوع نیاز حالت های 
مختلف و خاصی پیدا می  کند و در سه چهارماهگی 
کودک متوجه عکس  العمل ديگران نسبت به اصوات 
خود می  شود و بعد از برقرارکردن اين ارتباط اعتماد 
می  کند چراکه نیازهايش پاسخ داده می  شود.کلمات را 
در شرايط و زمینه  ی آن متوجه می  شوند و نمی  توانند 
معنی آنان را به  طور مستقل درک کنند و در هجده تا 
بیست و چهارماهگی شروع به استفاده از کلماتی که 

نشان دهنده اعمال هستند، می  کنند و آنان را درقالب 
جمات کوتاه، مختصر و تکه تکه  ای به  کار می  برند 
بنابراين با لمــس  کردن، نوازش و در آغوش  گرفتن، 
زمزمه  کردن و شعر خواندن اولین گام ها را در ارتباط 
برداريد به آنان آرامش و دلگرمی بدهید و تشويق به 
مکالمه و عکس  العمل نشان دادن نسبت به کارهای 
خودتان کنید.کودک متوجه لحن و حرکات بدنی شما 
می  شود و تأثیر می پذيرد همینطور حرف زدن به شدت 
 در ارتباط شــما با کودک تأثیرگذار است هرچند که 
نمی  دانید چقدر از حرف  های شما را متوجه می  شود.

2.دو تا پنج سالگی
  در سن دو تا سه سالگی کودک از طريق کام والدين 
و اطرافیان و باال رفتن تعامل و تجارب از کلمات در 
اســتفاده از آنان پیشرفت می  کند و میتواند کم کم از 
جمات پیچیده  تری اســتفاده کند به مرور و با باال 
رفتن ســن عاقه  اش نسبت به مشارکت در تصمیم  
 گیری  ها، اســتفاده از کام خود برای تغییر شرايط، 
توضیح  دادن و تعريف  کردن وقايع بیشتر می  شود.بنابراين 
با توجه کامل نشان دادن، منعکس کردن عواطف ناگفته 
کودک، کمک خواستن درجهت يافتن علل و راه  حل 
مشکات، دادن حق انتخاب و تصمیم  گیری و استفاده 
از توضیحات کوتاه  تر کودک را در بیان احساسات، 
 هوشیاری عاطفی، حس تسلط و تأثیرگذاری با بیان، 
معنادار شدن مسئله ای که سعی در فهمیدن آن دارند 
ياری کنید چرا که اينگونــه به برقرار کردن رابطه ای 

پیشرفته  تر و تأثیرگذار تر بیشتر نزديک می شويد.
* 1۰ روش تضمینی کنترل حسادت کودکان

3.شش تا یازده سالگی
خردساالن در اين محدوده  ی سنی پیشرفتی چشمگیر 
در ارتباط برقرارکردن پیدا می  کنند به  طوری که برای 
اقداماتشــان برنامه  ريزی و هدف  گذاری می  کنند و 
سطح درک بهتری از وقايع و کلمات دارد بنابراين با 
احترام  گذاشــتن به شخصیت و اطاعات آنان از راه 
کمــک  گرفتن از آنان که باعث ايجاد اعتماد به نفس 
و نوعی تشويق می  شــود.همچنین در درک بهتر و 
اطاع از نیازهايشان مؤثر است، گوش دادن با دقت به 
حرف  ها و پرسش های مشخص و دقیق  تر درباره  ی 
موقعیت توصیف  شده توسط کودک، تعامل با کودک 
 در جهــت وضع قوانین و تعییــن محدوديت ها، نه 
گفتن های با دلیل و منطق و قاطعیت نشان دادن همراه 
با توضیح علت و حفظ ارتباط کامی با اســتفاده از 
شیوه  های مختلف مثل شوخ طبعی، محبت و… در 
شرايط مختلف، در ارتباط صحیح گام برداريد.با روش 
صحیح تربیت جنسی کودکان و نشانه های بیش فعالی 

کودکان آشنا شويد.
* ارتباط با کودکان در مهد کودک

  مهد کــودک از مهم ترين مکان  ها از نظر تربیتی و 
تأثیرگذاری در کودکان است و نقش بسزايی در ايجاد 
ديدگاه نســبت به مدرســه و يادگیری دارد بنابراين 
حضور مربی شايســته با علم و آگاهی بسیار حائز 
اهمیت است.در ادامه به بررسی چند ويژگی مشترک 
حتمی در مربیان مهد کودک می  پردازيم:• عشق به 
کار :عشق به کار داشــتن مربی مهد را در رد کردن 
موانع ممکنه وداشتن ارتباط صحیح و بدون تنش ياری 

می  کند.
• صبر: صبر از مهم  ترين مــوارد جهت تدريس و 
آموزش خصوصا به کودکان و خردســاالن اســت 
چراکه ايــن گروه افرادی غیر قابل پیش  بینی، دارای 
درک سطحی  تر درباره ی درست و غلط، بازيگوش 
و دارای انرژی زياد هستند بنابراين رفتار با آن ها بايد 
خاص و کنترل شده باشد که برای تحقق اين موضوع 
بعد از عاقه به کار، صبر مهم است .•خاقیت : برای 
شکوفايی استعداد که در اين سن به شدت درحال رشد 
و نمو است نیاز به يک الگوی مناسب جهت راهنمايی 

و ايجاد يک محیط سالم و مشوق نیاز است.
•انعطاف  پذيری : با توجه به خاص بودن شــرايط 
اين گروه ســنی مربی مهد بايد آماده  ی رويارويی با 
موارد پیش بینی نشده و خارج از برنامه را داشته باشد 

و منعطف عمل کند.
•احترام: احترام به شــخصیت و نیازهای کودکان و 
والدين آنان از مهم ترين موارد درجهت برقراری يک 

رابطه سالم و مناسب است.
• انرژی باال: شور و شوق و انرژی زياد مشوقی مؤثر 

برای کودکان است .

* عناصر برقراری ارتباط موثر با فرزندان
1. در ســطح آنان باشید.با هم ســطح کردن خود و 
برقرارکردن ارتباطی متناسب با سطح آنان می توانید 
روابط خود را بهبود و ارتقا بخشــید.2. مهم بودن در 
کنار خانواده را تايید کنید.با درک و احترام به شخصیت 
فرزندان خانــواده را به مکانی خاص و ارزشــمند 
تبديــل کنید که به طبع آن عاقه به تعامل با خانواده 
بیشترخواهد شــد.3. برای هر فرزند وقت جداگانه 

اختصاص دهید .
4. با آموزشگاه ها، مدارس و دوستان آنان در ارتباط 
 باشید . با برقرارکردن ارتباطی سالم با معلمان، دوستان 
 و اطرافیان فرزندانتان که در مطلع شــدن از نیازها، 
توانايی  ها، مشکات و راهنمايی به موقع و پیشگیرانه 
شما کمک می کند در برقرارکردن رابطه ی دوستانه با 
فرزندانتان گام برداريد. 5. به اندازه نصیحت کنید .به 
جای نشان دادن عکس العمل های نامناسب و بیان 
نصیحت های تکراری و بی اثر ســعی کنید در ابتدا 
خوب به حرف ها و احساســات آنان گوش دهید، 
درک کنید، راهنمايی های الزم را ارائه دهید و درآخر 

به جايش تصمیم نگیريد
* کتک کاری کودکان ؟

وظیفه  ی اصلی والد بودن را در نصیحت کردن خاصه 
نکنید و نکات مثبت را با بیانی مناسب و مفهومی و به 
اندازه  ای که محترم شمرده شوند بیان کنید تا تأثیرگذار 
باشند.والدين بايد از شیوه  ها و راهکارهای مناسب در 
برقراری ارتباط درسنین مختلف آگاه باشند و مطابق 
با آن عمل کنند و با اتخاذ مواردی بسیار مهم از قبیل 
استقال دادن، درک توانايی و عزت نفس، ايجاد امنیت 
روحی روانی در تأمین سامت روان و برقرار کردن 

رابطه  ای مؤثر تاش کنند.

کفش تابستانی 



برخورد خودرو ۲0۶ با گله شترها در جاده میناب- بندرعباس 

با مصرف مرتب گوشت ماهي و میگو خطر ابتالء هب بيماری گوارت و آسم كاهش مي يابد روابط عمومي
شیالت رهمزگان

ســرویس حــوادث// جانشــین 
هرمزگان  استان  انتظامی  فرماندهی 
گفت: با هوشیاری و تالش همه جانبه 
و ضربتی تکاوران پلیس مبارزه با مواد 
موادقاچاق  بزرگ  باند  استان  مخدر 
مخدر صنعتی شیشه جنوب و جنوب 
شرق کشور شناســایی و دستگیر 

شدند. 
سرهنگ مهرداد مشوق اظهار داشت: 
پی وصول اخبار و اطاعات مبنی 
بر قاچاق مواد مخدر صنعتی توسط 
قاچاقچیان از کشــور افغانســتان 
به داخل خاک ايــران و قاچاق به 

کشــورهای حوزه خلیــج فارس 
و تأثیر اين پديده شــوم بر روابط 
اقتصادی ايران و متضرر شدن تجار 
ايرانــی، پیگیری موضوع توســط 
مقامات کشوری و استانی به صورت 
ويــژه در دســتور کار پلیس قرار 
گرفــت. وی افزود: تکاوران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان 
با انجام اقدامــات فنی واطاعاتی 
شبانه روزی و هدايت پلیس مبارزه 
بــا مواد مخدر فراجــا ، در نهايت 
شبکه قاچاق مواد مخدر صنعتی به 
را شناسايی  سرکردی »حمید.س« 

انتظامی  فرماندهی  کردند.جانشین 
با  اســتان هرمزگان اظهار داشت: 
بررســی های دقیق صورت گرفته 
مشخص شد سرکرده شبکه مراودات 
و تردد زيادی به کشورهای متعدد 
منطقه ای و فرامنطقه ای ، دبی داشته 
که با اشراف اطاعاتی و طرح ريزی 
اقدامات وی  کلیه  پلیس ،  عملیاتی 
و ديگر اعضاء شــبکه تحت رصد 
اطاعاتی قرار گرفــت و در يک 
عملیــات ضربتــی و غافلگیرانه 
اعضاء اصلی شــبکه دســتگیر و 
در اين عملیــات بیش از ۶0 کیلو 
مخدر صنعتی شیشه در حین انتقال 
کشف و ضبط شــد. مشوق اذعان 
داشــت: رصد مالــی و اقدامات و 
ارتباطات سرشــبکه سلطان کوير 
با ايادی خود مشخص شد مقادير 
قابل توجهی مــواد مخدر صنعتی 
از اســتان های شــرقی به استان 
هرمزگان به مقصد کشورهای حوزه 
خلیج فارس قاچاق کرده اســت.

وی ادامه داد: در ادامه طی عملیات 

مشترک سرشبکه اين باند در يکی 
از شهرستان های شمالی کشور و 3 
عضو ديگر اين باند در بندرعباس 
دستگیر و با عنايت به فرمايش مقام 
معظم رهبری در خصوص ضربه به 
بنیان مالی قاچاقچیان مواد مخدرو 
جرائم حوزه پولشويی، 17 دستگاه 
خودرو لوکس، 35 باب ملک شامل 
آپارتمان، واحد تجاری و شــرکت 
تولیدی و زمین کشاورزی به ارزش 
مالی بالغ بــر 300 میلیارد تومان 
) حاصل معامات نامشــروع مواد 
مخدر ( متعلق به اين شبکه شناسايی 

و توقیف شده است. 
استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
هرمزگان تصريح کرد: بازرســی از 
مخفیگاه سرشبکه تعدادی مهرهای 
جعلی مربوط به ارگان های دولتی و 
شرکت های تجاری کشف ، تراکنش 
مالی سرشبکه اصلی اين شبکه 884 

میلیارد تومان می باشد.
تسنیم، وی خاطرنشان  گزارش  به 
کرد: تاش پلیس برای شناسايی و 
دستگیری ديگر متهمان اين پرونده 

ادامه دارد .
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حوادث

حوادث جهان
5 زن و کودک آرژانتینی در آتش سوختند

 آتش سوزی در يک آپارتمان 14 طبقه واقع در بوئنوس آيرس 
پايتخت آرژانتین 2 زن و سه کودک را به کام مرگ کشاند و 35 نفر 
مجروح شدند. پابلو گیاردينا، يک مقام اداره آتش نشانی بوئنوس 
آيرس گفت: اين آتش ســوزی در طبقه هفتم يک ساختمان در 
منطقه رکولتا واقع در مرکز بوئنوس آيرس آغاز شد و بسرعت به 
طبقه هشتم سرايت کرد. آلبرتو کرسنتی رئیس خدمات اورژانس 
اين شهر افزود: 2 زن و سه کودک که زنده از اين ساختمان تخلیه 
شده بودند در مسیر بیمارستان بر اثر استنشاق دود و سوختگی 
جان خود را از دست دادند. 35 نفر ديگر به دلیل جراحات مختلف 
تحت درمان قــرار گرفته اند. به گفته مقامات، حال يک مرد 52 
ساله وخیم گزارش شده اســت،هنوز علت آتش سوزی در اين 

ساختمان 14 طبقه مشخص نشده است.
پزشکان معالج مارادونا در انتظار محاکمه

 هشت پزشک و کادر درمانی که مسئول رسیدگی به وضعیت 
جســمانی ديگو مارادونا بودند به اتهام قتــل غیرعمد بزودی 
محاکمه خواهند شد. ديگو مارادونا اسطوره فوتبال، در 25 نوامبر 
ســال 2020 )پنجم آذر 1399( میادی در تنهايی و هنگامی 
که پس از جراحی مغــز و اعصاب دوران نقاهت را می گذراند، 
روی تخت پزشکی خود در اقامتگاهی در شمال بوئنوس آيرس 
بر اثر حمله قلبی- تنفسی درگذشــت. او در سال های پايانی 
عمر از مشــکات متعددی از جمله مشکات کلیوی و کبدی، 
نارسايی قلبی همچنین اعتیاد به الکل و داروهای روانگردان رنج 
می برد. به گفته قاضی منطقه ســن ايسیدرو، متهمان اين پرونده 
يک جراح مغز و اعصاب، يک پزشک بالینی، يک روانپزشک، 
يک روانشناس، مدير تیم پرستاری و دو پرستار همچنین پزشک 
شخصی مارادونا هستند. تحقیقات پزشکی و قضايی درباره مرگ 
مارادونا نشان داد که ستاره ســابق فوتبال جهان، از سوی تیم 
پزشــکی اش رها شــده بود و به اين ترتیب او به سمت عذابی 
خاموش و آهسته سوق داده شده بود. پیش از اين در ماه آوريل، 
دادستان با اشاره به کاستی ها و سهل انگاری هايی که در مراقبت از 
مارادونا ديده شده، خواستار محاکمه اين افراد شده بود و قاضی 
نیز در نهايت، با اين درخواست موافقت کرد. متهمان در صورت 
محکومیت، با مجازات 8 تا 25 سال زندان روبه رو خواهند بود. 
دفتر دادستانی سن ايسیدرو هرگز درخواست بازداشت پیش از 
محاکمه متهمان را نــداده، بنابراين متهمان در زمان حاضر آزاد 
هســتند و بايد در دادگاه حاضر شوند اما هنوز تاريخ برگزاری 

دادگاه مشخص نشده است.

پدری دخترش را به گورستان کشاند تا ...
می خواهم برای خودم مستقل زندگی کنم. 
من دیگر دختری 18 ساله هستم و قصد ندارم 
با پدر و مادرم در زیر یک سقف به این زندگی 

ترسناک و فالکت بار ادامه بدهم چرا که ...
دختر 18 ســاله که با چهــره ای رنگ پريده و 
سراسیمه وارد اتاق مددکاری اجتماعی کانتری 
شــده بود با بیان اين که پــدر و مادرم خرافاتی 
شده اند و مدام به احضار روح مشغولند به مشاور 
و کارشناس اجتماعی کانتری گفت: پدرم شغل 
آزاد دارد و با موتورسیکلت سر کار می رود من 
هم که فرزند دوم خانواده هســتم در ســال آخر 
دبیرستان تحصیل می کنم تا مدتی قبل زندگی آرام 
و بی دغدغه ای داشتم اما متاسفانه روزی سارقان 
موتورسیکلت پدرم را به سرقت بردند به طوری 
که زندگی ما از همان روز دگرگون شــد پدرم از 
اين ماجرا بســیار ناراحت و نگران بود تا اين که 
به پیشــنهاد يکی از دوستانش نزد رمال رفت تا 
درباره ســرقت موتورسیکلت از او سوال کند اما 
نمی دانم اين رمال حرفــه ای چگونه با رفتار و 
گفتارش پدرم را تحت تاثیر قرار داده بود که حدود 
يک ماه بعد و به طور ناگهانی موتور سیکلت پدرم 
پیدا شــد. از همان زمان به بعد ديگر زندگی پدر 
و مادرم تحت تاثیــر فالگیر و رمال قرار گرفت. 
آن ها چنان به اين رمال کاهبردار اعتقاد پیدا کرده 
بودنــد که باورتان نمی شــود در زندگی ما فقط 
رمال حکم می کنــد و همه درآمد پدرم به جیب 
او سرازير می شــود يک روز پدرم مرا به خاطر 
ســرماخوردگی که داشتم به جای دکتر نزد رمال 
برد او پس از آن که نگاهی به چهره ام انداخت و 
ورد عجیبی بر زبان راند به پدرم رو کرد و گفت: 
اين دختر را طلسم کرده اند او با خطوط عجیب 
و غريب چیزی روی پوست چرم نوشت و گفت: 
اين طلسم را بايد شبانه به گورستان ببريد و در آن 

جا بسوزانید و سپس خاکسترش را  دفن کنید تا 
طلســم دخترتان گشوده شود و او از اين بیماری 
مهلک نجات يابد. پدرم نیز شبانه دستم را گرفت 
و مرا به قبرستان برد. وقتی در سکوت شبانگاهی 
قدم برمی داشتم چیزی نمانده بود تا از ترس سکته 
کنم دســت پدرم را محکم می فشردم و التماس 
می کردم که بازگرديم. باالخره پدرم در کنار اولین 
قبر پوســت چرمی را آتش زد و من در حالی که 
آشــکارا صدای تپش قلبم را می شنیدم و همه 
وجودم می لرزيد به خانه بازگشتم. اکنون نیز مرد 
رمال چگونگی ارتباط با اجنه را به پدرم آموزش 
داده است و خانه ما در اجاره اجنه قرار دارد. هیچ 
چراغی در خانه روشن نمی شود و پدر و مادرم 
مدام مشغول احضار اجنه هستند درحالی که من 
از ترس نمی توانم به خــواب بروم همواره انواع 
کاغذهای شسته شده يا مواد ديگری که روی آن ها 
ورد خوانــده اند به من و 2 خواهر و برادر ديگرم 
می خورانند تا هیچ کس نتواند ما را طلسم کند. 
مدت زيادی است که با کسی معاشرت نمی کنیم 
و کســی نیز به خانه ما نمــی آيد در همین حال 
مادرم دور خانه را آب می ريزد و معتقد است مادر 
شوهرش قصد دارد زندگی او را خراب کند و بايد 
همه بستگان نزديک پدرم را طلسم کند. از سوی 
ديگر پدرم نیز مرا از رفتن به مدرسه منع می کند 
چرا که معتقد اســت خانواده مادرم مرا چیزخور 
کرده اند او اکنون ســرکار هم نمی رود و در حال 
گفت وگو با اجنه است تا راه ثروتمند شدن را به 
او بیاموزند. در اين شرايط من ديگر نمی توانم به 
آن ها اعتماد کنم و غذا يا حتی نوشیدنی را در منزل 
بخورم به همین خاطر امروز به بهانه امتحان درسی 
به کانتری آمده ام تا مرا راهنمايی کنید که چگونه 
می توانم مســتقل زندگی کنم يا مرا به بهزيستی 

تحويل بدهید تا آواره کوچه و خیابان نشوم ...

در امتداد تاریکی

یک  برخورد  حوادث//   ســرویس 
دستگاه خودرو ۲0۶ با گله شترهای 
رها شده در جاده میناب- بندرعباس 
حادثه آفرید و موجب مجروح شدن 

راننده و مرگ ۲نفر شتر شد. 
شــترهای ســرگردان و تصادف های 
ناشــی از برخورد خودروها با آنها در 
ســاعت های مختلف شــبانه روز در 

بســیاری از نقاط اســتان هرمزگان به 
ويژه در مسیر بیابانی میناب، سیريک و 
جاســک، همواره حوادث تلخی را رقم 

زده است.
  حدود 21 هزار نفر شــتر در هرمزگان 
وجود دارد که تردد آنها در جاده ها ساالنه 
موجب بروز تعداد زيادی تصادف منجر 
به فوت و جرح می شود. درمسیر بیابانی 

میناب، سیريک و جاسک روستايیانی 
زندگی می کنند که بواسطه شرايط آب 
و هوايی به پرورش شــتر می پردازند و 
اداره زندگی آنان ازهمین راه اســت اما 
نظارتی بر نگهداری شترهايشان ندارند و 
شترها را در اطراف جاده رها می کنند.

ساماندهی نشدن اين حیوانات،همچنان 
موجب نگرانی مسافران و رانندگان جاده 

سیريک - میناب - جاسک است.
در حادثه اخیر نیز ، بی توجهی راننده به 
جلو و تصادف با گله شترهای سرگردان 
در محور بندرعبــاس – میناب، حادثه 
آفرين شــد.ناگفته نمانــد از فروردين 
ماه امسال گشت ســاربانی شتر جهت 
جلوگیری از تردد شترهای سرگردان در 
جاده ها و کاهش تصادفات جاده ای در 

استان هرمزگان راه اندازی شده است.
سرهنگ مهدی نیکبخت فرمانده پلیس 
راه هرمزگان ضمن تايیــد اين حادثه، 
اظهار داشــت: در اين تصــادف راننده 
خودرو 20۶ مجروح و توسط نیروهای 

امدادی به بیمارستان منتقل شده است.
بــه گزارش ايرنــا، وی ادامــه داد: در 
محورهای روستايی و فرعی که احتمال 

تردد احشام و حیات وحش وجود دارد 
رانندگان بايد با هوشیاری و توجه ويژه 

رفت و آمد کنند.
رعايت ســرعت  نیکبخت  ســرهنگ 
مطمئنه، توجه به جلو و هوشیاری راننده 
در اينگونه مسیرها در روبه رو شدن با 
خطر را باعث کنترل بهتر وسیله نقلیه و 

کاهش خسارت و حوادث برشمرد.

 ســرویس حوادث//  8۳ سکه قدیمی و تعدادی 
اشــیای عتیقه مربوط به دوره های ساسانیان و 
اشکانیان  با رصد و کنترل فضای مجازی نیروهای 

پلیس کشف شد. 
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان در تشريح 
اين خبر بیان کرد:  به دنبال رصد و کنترل فضای 
مجازی توســط نیروهای مرکز فضای مجازی 
پلیس امنیت عمومی در سايت »ديوار« مبنی بر 
اين که افرادی قصد فروش تعدادی سکه و چندين 

قطعه شــیء تاريخی را دارند، بررســی موضوع 
در دســتور کار  قرار گرفت.سرهنگ روانبخش 
افــزود: با  هماهنگی های قضايــی ، ماموران با 
انجام اقدامات اطاعاتی، متهمان را شناســايی و 
آنان را در يک اقدام غافلیگرانه هنگام انجام يک 
معامله دستگیر کردند. وی گفت: در اين عملیات 
83 ســکه قديمی از جنس نقره و مس و تعدادی 
اشــیای عتیقه و يک مجسمه سنگی کشف شد و 
سه متهم دستگیر شدند.  اين  مقام انتظامی ادامه 

داد : بر اســاس نظر کارشناسان میراث فرهنگی 
ارزش اشیای  کشف شده 20 میلیارد ريال برآورد 
و قدمت آن ها مربوط به دوره های ساســانیان و 
اشکانیان تشخیص داده شده است.وی  با اشاره به 
اين که اين اشیا  بخشی از فرهنگ و تمدن کشور 
هســتند و حفظ آن ها يک رســالت ملی است، 
خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و 
واکاوی نحوه دستیابی آنان به اين اشیای باستانی 

به مرجع قضايی  تحويل  شدند.

کشف سکه های نقره و مس عتیقه در دیوار

باند بزرگ مواد مخدر شیشه در هرمزگان منهدم شد 

سرویس حوادث// رئیس کل دادگستری 
هرمزگان از رهایی یک زندانی محکوم به 
قصاص با جلب رضایت اولیای دم توسط 
و ســازش  اعضای گروه جهادی صلح 
دادســرای عمومی و انقالب بندرعباس 

خبر داد.
به گــزارش خبرنگار دريــا، رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: 
به منظور تحکیم مشــارکت گروه های 
مختلف مردمــی در اصاح ذات البین و 
ايجــاد صلح و ســازش در پرونده های 
قضايی، يک پرونده قتــل عمد پس از 
ارجاع به شــعبه اجرای احکام کیفری 
دادســرای عمومی و انقاب بندرعباس 

با پیگیری دادســتان مرکز استان، معاون 
دادستان و اعضای گروه جهادی صلح و 
سازش و پس از برگزاری جلسات متعدد 
با حضور طرفین پرونده، به مصالحه منجر 

شد. 
مجتبــی قهرمانی تصريح کرد: اين حکم 
قصاص قرار بــود در زندان بندرعباس 
اجرا شود و خانواده مقتول تا زمان ارجاع 
پرونده به شــعبه اجــرای احکام اصرار 
داشــتند که حکم قصاص اجرا شود اما 
در نهايت با پیگیری های مستمر قضات 
عضو گروه جهادی صلح و سازش و با 
اســتناد به عفو و رأفت اسامی رضايت 

خود را اعام نمودند.

قهرمانی با اشاره به تشــکیل کارگروه 
های شهرستانی و استانی به منظور تعیین 
تکلیف فوری محکومین قصاص و تاش 
برای ايجاد مصالحه در اين خصوص با 
توجه به تأکیدات رياســت قوه قضايیه، 
تصريــح کرد: اعضای ايــن گروه ها به 
صورت شــبانه روزی ضمن استخراج 
سريع پرونده های قصاص و تفکیک آنها 
با دعوت از طرفین يا مراجعه حضوری 
و همچنین با اســتفاده از ظرفیت علما، 
روحانیون، متنفــذان و معتمدين محلی 
و خیرين و نهادهــای مردمی به منظور 
اصاح ذات البین و ايجاد مصالحه تاش 

می کنند. 

وی همچنین يکــی از مهمترين اهداف 
تشکیل اين گروه های جهادی را عاوه 
بر گســترش فرهنگ صلح و سازش، 
کاهش موجــودی پرونده های قصاص 
و به تبع آن کاســتن از جمعیت کیفری 

زندان های استان برشمرد.
قهرمانی در پايان با اشاره به تأکید و نگاه 
ويژه رئیس قوه قضايیــه در خصوص 
لزوم بســط و گسترش فرهنگ صلح و 
سازش در پرونده های قصاص از عموم 
مردم خواست تا در کنار دستگاه قضايی 
به منظور ترويج و توســعه اين فرهنگ 
اســامی در ســطح جامعه همکاری و 

تعامل داشته باشند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

رهایی یک زندانی محکوم به قصاص در هرمزگان
ســرویس حوادث// یکی از بــزرگ ترین توزیع 
کنندگان مواد مخدر در شهرستان شوش که خود را 

مرده جا زده بود، شناسایی و بازداشت شد. 
سجاد اســدی مهر، دادســتان عمومی و انقاب 
شوش استان خوزستان گفت: پس از تاش های 
شبانه روزی مرجع قضايی و پلیس يکی از بزرگ 

ترين توزيع کنندگان مواد مخدر در شوش شناسايی 
و بازداشت شد.وی افزود: متهم يکی از بزرگ ترين 
توزيع کنندگان مواد مخدر است که اقدام به ترانزيت 
وســیع مواد مخدر از شهرســتان های همجوار به 
داخل شــوش کرده و در سال های اخیر در انتقال 
مواد مخدر نقش زيادی داشت.دادستان عمومی و 

انقاب شوش استان خوزستان گفت: او برای فرار 
از قانون و جلوگیــری از اجرای محکومیت ها و 
مختومه شــدن پرونده های اجرا نشده با همکاری 
برخی از کارمندان دولتی در شهرستان های ديگر به 
ساخت گواهی فوت جعلی اقدام کرده و قبری برای 

خودش خريده بود.

دستگیری مرده ای که موادمخدر قاچاق می کرد! 

بدينوسيله به اطالع كليه اعضاء محترم شركت تعاوني خدمات صيادي قشم مي رساند، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه 
نوبت اول شركت تعاوني راس ساعت ١۰ روز پنج شنبه مورخ١٤۰١/۰۵/۰6 در محل قشم مسجد خلفای راشدين روبروی 
اسکله صيادی دوحه ،  برگزار مي شود. لذا از كليه اعضاء شركت تعاوني دعوت مي شود تا شخصاً و يا با استفاده از حق وكالت 
نماينده تام االختيار را باهمراه داشتن كارت ملي و يا دفترچه عضويت و برگ وكالت معتبر، جهت اتخاذ تصميم نسبت به 

موضوعات مندرج در جلسه مجمع عمومي در اين جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

١- گزارش هيئت مديره وبازرس/ بازرسان   
٢- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيات مديره   

 ۳-انتخاب  بازرس/ بازرسان اصلي و علي البدل 
۳- طرح و تصويب صورتهای مالی ۹۸ الی ١٤۰۰     

٤- تعيين خط مشي و بودجه سالجاري شركت تعاوني
توضيحات الزم: 

١- به موجب ماده ١۹ آئين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي، تعداد آراء وكالتي هرعضو حداكثر سه )۳( رأي و هرشخص غيرعضو 
تنها يك رأي خواهد بود. و اعضاء متقاضي اعطاي نمايندگي، مي بايست به همراه نماينده خود حداكثر  تا تاريخ۰۵/۰۵/١٤۰١ 
در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت وتاييد وكالت توسط نماينده هيئت مديره، برگه ورود به جلسه مجمع 

عمومي را دريافت دارند. در غير اينصورت در روز برگزاري مجمع عمومي برگه وكالت صادر نخواهد شد.
داوطلبان تصدی سمتهای هيات مديره و بازرسی به موجب ماده ۸ دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونيها موظفند 

حداكثر ظرف پنج روز از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکميل و تحويل دفتر تعاونب نمايند 

 هيئت مديره شركت تعاوني خدمات صيادي قشم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی سالياهن  - نوبت اول شركت تعاوني خدمات صيادی قشم
تاریخ انتشار:1۴01/0۴/05
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شهرستان

رئیس دادگستری کیش:
بخش عمده ای از پرونده های قضایی کیش 

به سازش ختم می شود
 سرويس شهرســتان// ريیس دادگستری جزيره کیش گفت: 
بخــش عمده ای از پرونــده های قضايی در محاکم دادســرا و 
شوراهای حل اختاف اين جزيره به سازش ختم می شود. ياسین 
مطهری زاده به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: سال گذشته 
بیش از 27 هزار پرونده در محاکم و دادســرا و شــوراهای حل 
اختاف ثبت و به اين تعداد نیز مختومه شده و بخش عمده ای از 
آن ها نیز به سازش ختم شده است.وی اضافه کرد: نزديک به 30 
درصد از پرونده های وارده به شوراهای حل اختاف هم منجر به 
صلح و سازش و مختومه شده اند.ريیس دادگستری کیش ياداور 
شد: عمده ترين پرونده ها الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه وجه و 
در حوزه جرائم نیز ضرب و جرح و رانندگی بدون گواهینامه بوده 
که اخیرا مرجع انتظامی در اين زمینه ورود کرده و منجر به تشکیل 
پرونده شده اســت.وی اضافه کرد: پیرو سیاست تحولی دستگاه 
قضايی کشور در چند سال گذشته مجموعه حوزه قضايی کیش نیز 
اين سیاست را دنبال کرده و توانسته تعداد آرای جايگزين حبس 
به خصوص در حوزه نظارت الکترونیک برای حرکت در مســیر 
حبس زدايــی و تبديل مجازات حبس به جزای نقدی، امور عام 
النفعه و در برخی از موارد استفاده از پای بند الکترونیک به جای 
نگهداری شخص در زندان را انجام دهد.وی گفت: استفاده از پای 
بند الکترونیک با توجه به آثار منفی زندان بر شــخص و خانواده 
زندانی، اخیرا در دستور کار دادگستری جزيره کیش قرار گرفته 
است و امیدواريم بتوانیم با استفاده از پای بند الکترونیک فرد در 
محل سکونت خود مدت حبس را سپری کند.ريیس دادگستری 
جزيره کیش گفت: شورای حل اختاف يکی از مجموعه های شبه 
قضايی در کنار مجموعه دادگستری دارای صاحیت های متعددی 
اســت.مطهری زاده افزود: شش شــعبه حل اختاف در شورای 
حل اختاف جزيره کیش مستقر است و بخش عمده پرونده ها بنا به 
رويکرد تحولی دستگاه قضايی ابتدا از مسیر شورای حل اختاف 
ورود می کند و درصورت عدم صلح و سازش وارد محاکم قضايی 
می شوند.وی اضافه کرد: همزمان با نماز جمعه اين هفته در مصای 
کیش میز خدمت با حضور همکاران دســتگاه قضايی و روسای 
ســازمان های تابعه شامل ثبت اسناد و اماک برگزار می شود.به 
گزارش ايرنا، مطهری زاده افزود: تقدير از کارکنان برتر دســتگاه 
قضايی و سرکشــی از زندانیان حوزه قضايی کیش در زندان ها 
و بررسی مشــکات و درخواست های احتمالی آنان و همچنین 
ماقات مردمی در دادگســتری جزيره کیش از ديگر برنامه های 

هفته قوه قضايیه در کیش است.

خبری

کیش  جمعه  امام  شهرستان//  سرویس 
گفت: انتظار می رود با توجه به تاکیدات 
رییس جمهور، نیروهای بومی و ســاکن 
این جزیره در پست های مدیریتی به کار 

گرفته شوند. 
حجت االســام احمد حســن زاده در 
خطبه های نماز جمعه اين هفته جزيره با 
بیان اينکه آيت اهلل رئیسی ريیس جمهور 
بارها نسبت به بکارگیری نیروهای بومی 
تاکید کرده و آنان را در اولويت قرار داده 
اســت اظهار داشت: اما تا کنون در اين 
جزيره توجه چندانی به اين نیروها نشده 

و انتظار می رود مسووالن ارشد سازمان 
منطقه آزاد کیش در روزهای آتی نسبت 
به تحقق اين دســتور ريیس جمهوری 

توجه ويژه ای داشته باشند.
وی با بیان اينکــه تقلیل مدت قرارداد 
برخی از نیروها به ســه ماه در سازمان 
منطقــه آزاد کیش نیــز موجب نگرانی 
بعضی از کارکنان اين سازمان شده است 
افزود: نمايندگان اين کارکنان با حضور 
در دفتر امامت جمعه نســبت به امنیت 

شغلی خود اظهار نگرانی کرده اند.
حجت االســام حسن زاده يادآور شد: 

انتظار می رود با توجه به برخی مسايل 
اقتصادی مسئوالن منطقه آزاد کیش در 
اين مساله تجديد نظر کند و اگر دلیل و 
استدالل محکمی برای اتخاذ اين تصمیم 
دارند می توانند از تريبون های مختلف 
از جمله نماز جمعه نسبت به اقناع افکار 

عمومی استفاده کنند.
وی يادآور شــد: برخی اعام می کنند 
که برای کوچک سازی سازمان نیاز به 
برخی از رفتارهــای مديريتی داريم که 
در اين راستا نیز انتظار می رود کوچک 
ســازی را در عمل ببینیم و اگر نیروی 

از مجموعه ای خارج شــد نبايد شاهد 
جايگزينی نیروی ديگری باشیم.

تامین اجتماعی  بیمارستان  وی تاسیس 
در کیش را از مطالبات مردم اين جزيره 
اعام کرد و افزود: مديريت درمان تامین 
اجتماعــی هرمزگان نیز بــه جد دنبال 
تاسیس اين بیمارستان بوده و از مسئوالن 
سازمان منطقه آزاد کیش می خواهیم در 
اين ارتباط کمال همــکاری را برای راه 

اندازی اين مرکز درمانی داشته باشند.
حجت االســام حســن زاده همچنین 
مسکن را مســاله مهم کیشوندان اعام 

کرد و گفت: انتظار می رود مســئوالن 
ساخت منازل استیجاری در اين جزيره 
را هر چه سريع تر شروع کنند تا بخشی 

از مشکل ساکنان مرتفع شود.
وی با اشاره به روز 30 ذی القعده سالروز 
شــهادت امام جواد )ع( اظهار داشت: با 
توجه بــه رفتار امام رضا )ع( با اين امام 
به عنوان پدر، بايد توجه داشته باشیم که 
رفتار و اخاق والديــن با فرزندان بايد 

براساس آموزه های دينی باشند.
به گــزارش ايرنا، امــام جمعه کیش با 
تبريک فرا رســیدن هفته قوه قضائیه و 

سالروز شهادت شهید بهشتی و 72 تن 
از ياران وی اظهار داشــت: دادگستری 
کیش خدمات مناســبی را به کیشوندان 
در عرصه های هــای مختلف از جمله 
عدالت ارائه مــی کند که جای تقدير و 

تشکر دارد.

امام جمعه کیش:

نیروهای بومی کیش در پست های مدیریتی به کار گرفته شوند

شهرستان//  سرویس  اسدپور  عبدالحسین 
عبدل عبدلی مدیرکل پســت هرمزگان با 
فرماندار شهرســتان بندرلنگه دیدار و به 
گفتگو در رابطه با امکانات و ارائه خدمات به 

مردم پرداخت. 
به گزارش خبرنگار دريا، وی  با اشاره به اينکه 
استفاده از خدمات متعدد پست می تواند منجر 
به افزايش بهره وری دستگاه ها و رضايتمندی 
بیشــتر مردم گردد، به تشــريح ظرفیت ها و 
قابلیت های شــبکه پستی و اثرگذاری آن در 
توسعه شهرستان پرداخت و مساعدت فرماندار 
شهرســتان بندرلنگه را در حمايت از پست 
اين شهرستان خواســتار و تأکید کرد: پست 
به عنوان بازوی فرمانداران در شهرســتان ها، 
آمادگــی کامــل دارد تا در راســتای حذف 
سفرهای غیرضروری، خدمات مختلف را در 
قالب ســرويس های متنوع پستی، تعريف و 

عملیاتی نمايد.مدير کل پست استان در پايان 
اين ديدار با ارائه توضیحاتی در خصوص تمبر 
اختصاصی، خدمات الکترونیکی پست استان، 
برنامه های آينده و در دســت اجرای پست 
شامل گسترش خدمات دولتی، کمک به توسعه 
و رونق کســب و کارهای کوچک و خانگی، 
ســرويس های با ارزش افــزوده و خدمات 
متنوع الکترونیکی را تشريح نمود.فؤاد مرادزاده 
فرماندار شهرستان بندرلنگه نیز در اين ديدار با 
تشکر از حضور مسئولین پست در فرمانداری 
شهرستان، پست را منشاء خدمات بسیار موثر 
و مطمئن ترين شبکه ی ارتباطی و مورد وثوق 
مردم دانســته و با اشاره به ارائه ی بخش قابل 
توجهی از خدمات تصدی گری دولت، فعالیت 
پست را در صرفه جويی در وقت و هزينه های 
مــردم موثر دانســت.نماينده عالی دولت در 
شهرســتان بندرلنگه، با تاکید بر اينکه شرايط 

عمومی جامعه و وجود مشغله های کاری مردم، 
موجب می شود فرصت کافی برای حضور در 
ســازمان ها برای دريافت خدمات حضوری 
نداشته باشــند، ارائه خدمات غیر حضوری 
و دريافــت خدمات با اســتفاده از ظرفیت و 
قابلیت های شبکه پســتی را بسیار با اهمیت 
دانست بر لزوم ارائه خدمات مختلف و مورد 
نیاز مردم و ايجاد زمینه کاهش و حتی االمکان 
حذف سفرهای غیرضروری با هدف دريافت 
خدمت تاکید نمود.فرماندار بندرلنگه در پايان 
از عملکرد مثبت اداره پست در عرضه خدمات 
به شهروندان در سطح شهرستان  و استان اظهار 
رضايت نمود و ضمن تاکید بر اهمیت و جايگاه 
پست، آمادگی خود را برای همکاری با اداره 
پست شهرســتان در راستای ايجاد تسهیات 
بیشتر برای مردم و با هدف خدمت رسانی بهتر 

برای آنها اعام نمود.

فرماندار بندرلنگه عنوان کرد

لزوم ارائه خدمات غیرحضوری با استفاده از ظرفیت های شبکه پستی

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 :

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مناقصه عمومی 
با اخذ سپرده

RHP- 7302510155 - T 18 : درخواست شماره
موضوع آگهی : 

4 AND    WAY BALL VALVE     خريد
برای كسب اطالعات بيشتر به سايت اين شركت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نماييد .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت دوم

3

سرویس شهرســتان// رییس شورای 
عمرانی  پروژه های  گفت:  قشــم  شهر 
باید شتاب بگیرد تا ثمره اقدامات برای 
شــهروندان بیش از پیش محسوس و 

ملموس باشد. 
حبیــب بازماندگان قشــمی در صحن 
رسمی شورای شهر بیان کرد: اقدامات 
شهرداری در حوزه جمع آوری نخاله ها، 
پلیس ساختمان  معبر،  ماشین های سد 
و خدمات شهری بايد تقويت شود.وی 
تصريح کرد: مصوبات کمیســیون های 
تخصصی شــورا بايد توسط شهرداری 
عملیاتی شــود و اجرای پــروژه بلوار 
رسالت و بازگشايی مسیر سیاب محله 
چابهار بايد در اولويت کار باشــد.مدير 

امور شهری و روستايی سازمان منطقه 
آزاد قشم نیز در اين جلسه گفت: تعامل 
با شــهرداری ها و شوراهای اسامی از 
اولويت کاری برای خدمتگزاری به مردم 
در سازمان منطقه آزاد قشم است.شريف 
ادامه داد: مردم دسترسی  شــريفی نژاد 
بیشــتری به شــورا دارند و شوراهای 
اسامی به حق منعکس کننده مشکات 
مردم، مطالبه گری و تســهیل مسیر حل 
مسائل هستند.وی خاطرنشان کرد: طرح 
خدمت محله به محله با بســیج، تمرکز 
امکانات و تعامل شهرداری و منطقه آزاد 
در هر محله اجرا خواهد شد.نائب رئیس 
شورای اسامی شــهر قشم در بخش 
ديگری از  اين جلسه گفت: خدمات بايد 

محله محور باشــد زيرا توسعه محات 
منجر به توسعه شهری می شود، کندی 
کار شهرداری موجب گايه مندی مردم 
است و بايد روند رسیدگی به کار مردم 
تسريع شود.مريم خادمی افزود: روابط 
عمومی شهرداری و شــورای اسامی 
شــهر قشــم بايد در انعکاس اقدامات 
شهرداری و شــورا بیش از پیش فعال 
باشد و اطاع رسانی به شهروندان همراه 
با آموزش های شــهروندی در دستور 
کار قرار گیرد. به گزارش ايســنا، وی 
تصريح کرد: تعامل با رسانه ها رسمی 
و بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی 
از مولفه های کســب موفقیــت در امر 

اطاع رسانی است.

رییس شورای شهر قشم:

پروژه های عمرانی قشم شتاب بیشتری بگیرد

معاون  سرویس شهرســتان//  
ه کل  ر ا د ا ، هنگــی ث فر ا میر
و  میراث فرهنگی، گردشــگری 
گفت:  هرمزگان  صنایع دســتی 
براثر زلزله اخیر در چارک، قلعه 

آل علی دچار خسارت شد. 
 عباس نوروزی با بیان اين مطلب 
گفت: قلعــه آل علی با توجه به 
نزديکی کانون زلزله،  30 درصد 

تخريب  شده است.

معاون میراث  فرهنگی اداره  کل 
میراث  فرهنگی، گردشــگری و 
صنايع  دستی هرمزگان با اشاره 
به اينکه قلعه آل علی متعلق به 
دوره قاجاريه است، افزود: اين بنا 

توسط شیخ صالح بن شیخ محمد 
آل علی يکی از حاکمان چارک 
ساخته  شده اســت. به گزارش 
ايســنا، وی تأکید کرد: قلعه آل 
علــی به دلیل داشــتن مالکیت 
شــخصی هنوز در فهرست آثار 
ملی کشور به ثبت نرسیده است.

خسارت زلزله چارک به قلعه آل علی
اجتماعی  تامین  شهرستان//  سرویس 
هرمزگان یک دســتگاه آمبوالنس به 

درمانگاه قشم اهدا کرد.
سرپرســت مديريــت درمــان تامین 
اجتماعی هرمزگان گفت: اين آمبوالنس 
با تمام تجهیزات مورد نیاز به ارزش 30 
میلیارد ريال برای خدمت رســانی به 

مردم جزيره قشم اهدا شده است.
غامعبــاس مومنــی گفــت: کمبود 

تجهیزات يکی از مهمترين چالش های 
يک مرکز درمانی اســت که اکنون با 
در اختیــار قرار دادن يک دســتکاه 
امام رضا  بــه درمانــگاه  آمبوالنس 
)ع( تامین اجتماعی شهرســتان قشم، 
بخشی از اين کمبود رفع شد.وی گفت: 
داخلی،  متخصصان  همیشگی  حضور 
زنان و کودکان در درمانگاه قشــم از 
اجتماعی  تامین  برنامــه  اولويت های 

اســت.به گزارش خبرگزاری صدا و 
سرپرست  خلیج فارس؛  مرکز  ســیما 
مديريت درمان تامین اجتماعی استان 
گفت: ارائه خدمات پزشکی درمانگاه 
امام رضا شهر قشم برای همه شهروندان 
جزيره آزاد اســت، ولی بــرای بیمه 
شدگان تامین اجتماعی کاما رايگان 
اســت.غامعباس مومنی افــزود: ماه 
آينده يک گروه جهادی متخصص در 
رشته های مختلف پزشکی در درمانگاه 

قشم مستقر می شوند.

اهدا یک دستگاه آمبوالنس به درمانگاه قشم 
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فروردین :
اگر امروز تصمیم دارید که برای حل اختالف نظراتی 
که وجود دارد دعوا راه بیندازید اصاًل فکر عاقالنه ای 
نکرده اید، مگر این که همه ی راه های دیگر را امتحان 
کرده باشید. به جای دعوا کردن سعی کنید طوری رفتار کنید تا دیگران 
بفهمند که چه قدر می توانید مفید واقع شوید. بهترین راهکاری که اکنون 
به شما توصیه می شود مشارکت و همکاری است. پس بیهوده وقت 

خود را با جنجال های غیر ضروری تلف نکنید.
  اردیبهشت :

شاید امروز مجبور شوید تا با کسی که به شدت سخت 
است سر و کله بزنید، اما اکنون این قابلیت را دارید که 
حد و حدودتان را با خیال راحت حفظ کنید. بدانید که 
طرف مقابل تان دشمن شما نیست، مگر این که خودتان او را به دعوا 
بکشــانید و مســایل کوچک را بزرگ جلوه دهید. قبل از این که از 
موضع تان دفاع کنید باید همه چیز را خوب بررسی کرده باشید، به این 

ترتیب می توانید به حفظ آرامش کمک کنید.
  خرداد :

امروز به نظر می رســد که عالقه ی چندانی به رعایت 
هنجارهای اجتماعی ندارید، اما از طرفی هم دوســت 
ندارید دیگــران فکر کنند که کار خطا انجام می دهید. 
دل تان می خواهد با یک دوســت صمیمی یا کسی که دوستش دارید 
از تــه دل حرف بزنید، اما باید این گفتگوها را تا جایی که می توانید 
در آرامش حفظ کنید. بیان احساسات تان ممکن است ناراحتی های 
درونی و نقاط ضعف شــما را آشکار کند، اما اشکالی ندارد که خطر 
کنید، بگذارید دیگران بفهمند که دقیقًا چه می خواهید. اکنون زمان آن 

است که با ترس ها مقابله کنید و آن ها را نادیده نگیرید.
   تیر :

امروز ممکن اســت درباره ی این که مقصر چه کسی 
است با دیگران بحث کنید و شدت رفتار نشان دهید. اما 
حواس تان باشد برای این که موضوع را روشن کنید و 
اطرافیان تان را از اشتباه درآورید نباید دیگران را سرزنش کنید. یادتان 
باشد حتی اگر حقیقت را بگویید تأثیر چندانی نخواهد گذاشت، مگر 
این که جرأت پیدا کنید و از آشکار شدن نقاط ضعف تان نترسید. به 
خاطر اتفاقات و اشــتباهاتی که رخ داده این قدر نترسید، می توانید 
احساسات درونی تان را با دوستی که مورد اعتماد شماست در میان 

بگذارید.
    مرداد :

اگر اختالف نظرها درباره ی برنامه ریزی هایی که برای 
سفر کرده اید حل نشده باقی بمانند ممکن است خیلی 
زود عصبانی شــوید. حواس تان باشد که مسایل را از 
آن چه هستند بزرگ تر نکنید. البته سرکوب احساسات تان و نگفتن 
چیزی که در دل دارید هم فکر خوبی نیســت. اگر احساسات تان را 
مخفی می کنید تا دعوا راه نیفتد بدانید که این انرژی ها جمع می شوند و 
خالصه یک جا به حد انفجار می رسند. اجازه دهید زمان مناسب فرا 
برسد تا بتوانید احساسات تان را با دیگران در میان بگذارید و امیدوار 

باشید که دیگران هم این کار را خواهند کرد.
 شهریور :

اگر امروز احساسات تان را با دیگران در میان بگذارید 
ممکن است وضعیت پیچیده تر از چیزی که فکرش را 
می کردید بشود، زیرا ممکن است این بیان احساسات 
موجب شود تا خاطرات ناخوشایند زنده شوند. مشکل این جاست که 
تا حرف دل تان را نزنید آرام نمی شوید. اما حواس تان را جمع کنید، 
آشکار کردن دنیای درون تان ممکن است نتیجه ی معکوس به همراه 
داشته باشد و آشفتگی های احساسی به وجود آورد. به هر حال درسی 

که امروز قرار است یاد بگیرید به همه ی این سختی ها می ارزد.
 مهر :

می دانید که امروز باید به وعده هایی که داده اید عمل 
کنید، زیرا ممکن اســت به سختی مورد قضاوت قرار 
بگیرید. ممکن اســت خودتان را غرق در کارهای تان 
کنید، حتی شاید برای این که به موقع به وظایف تان عمل کرده باشید 
بیشتر از گذشــته فعالیت کنید. اجازه ندهید که دیگران شما را وارد 
ماجراهای احساســی کنند. پشتکار به خرج دهید تا همه ی کارهای 
تان به خوبی انجام شــوند.البته فرصت کوتاهی هم برای اســتراحت 

خواهید یافت.
  آبان :

اکنون دیگران خواســته های جدیدی از شما دارند، به 
همین خاطر ممکن است نتوانید طبق برنامه های خودتان 
پیش بروید. در شغل تان به دنبال استقالل می گردید، اما 
کارهای روزانه تان این قدر زیاد شده اند که نمی توانید از دست آن ها 
خالص شوید. ســعی کنید به احساس تان آگاه باشید و تا زمانی که 

فشارها فروکش نکرده اند وارد عمل نشوید.
  آذر :

امــروز دقیقــًا می دانید کــه برای به فرمــان آوردن 
موقعیت های پیچیده چه کار باید بکنید، اما متأسفانه یک 
نوع احساس نا امنی به ســراغ تان آمده است. وانمود 
نکنید که همه چیز خوب است، زیرا واقعیت چیز دیگری است. اگرچه 
دل تان می خواهد که کمی اوقات فراغت داشــته باشید، اما بدانید که 
این روزها زمان مناسبی برای فراغت نیستند. اکنون کودک درون تان 
به شیطنت روی آورده و از این که سخت کار می کنید ناراحت است. 

  دی :
امروز به هیچ وجه نمی شود مانع شما برای رسیدن به 
اهداف تان شد، حتی اگر به شدت خسته شده باشید باز 
هم دوست ندارید دست از کار بکشید. به نظر می رسد 
که از یک منبع سرشار از انرژی تغذیه می شوید، پس می توانید بدون 
دغدغه به مسیرتان ادامه دهید. اکنون این قابلیت را یافته اید که قاطعانه 
دست به تصمیم گیری بزنید. به شما توصیه می شود که اهداف متعالی 
داشته باشید و بعد برای رســیدن به آن ها هر کاری که از دست تان 

ساخته است انجام دهید.
 بهمن :

امروز باید قاطعانه با خودتان صادق باشید، در غیر این 
صورت ممکن است روح تان تیره و تار شود. اما به جای 
این که بترسید و فرار کنید یاد بگیرید که با نگرانی های 
تان آگاهانه برخورد کنید. یادتان باشد که امروز ممکن است اتفاقاتی 
بیفتند که موفقیت برنامه ریزی های شما را با چالش مواجه کنند. بهتر 
اســت وقت بگذارید تا دلیل آشفتگی های احساسی تان را بفهمید و 

اهداف تان را مجدداً اولویت بندی کنید.
 اسفند : 

امروز ممکن اســت با دیگران بحث کنید، زیرا به نظر 
می رسد که مخالف خواسته های آن ها عمل می کنید. 
شاید احساس کنید که از جمع طرد شده اید، جمعی که 
همیشــه عضوی از آن بوده اید. ممکن است احساس کنید که دیگر 
کسی به فعالیت های شما نیاز ندارد، اما بدانید که به همین سادگی نمی 
توانید مسئولیت های تان را کنار بگذارید. فقط حواس تان باشد که 
عصبانی نشوید و مطمئن باشید که حفظ آرامش بهترین راهکار است.
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مناطق متعــدد خلیج فارس و بنــادر و جزایر 
آن در بســتر زمان تحت تأثیر خشکسالی ها و 
قحطی های متعدد قــرار گرفته اند. برخی از این 
قحطی ها زودگذر و یا در اثر مسایل جهانی نظیر 
جنگ جهانی اول و دوم به وجود آمده بود و برخی 
دیگر در اثر عدم بارندگی های ساالنه و تمام شدن 
محصوالت کشاورزی مردم ایجاد شده بود. وجود 
باغات زیاد نخل در داخل بندرخمیر قدیم و اطراف 
آن نشان از این داشت که مردم بندرخمیر چون 
سال های خشکســالی و قحطی زیادی را دیده 
بودند، تالش داشــتند با کاشت بیشتر درخت 
خرمام  به ویژه گونــه درختان نخل پر ثمر و پر 
بار نظیر نخل لشــت، خرمای آن را داخل کوزه و 

گراشی ها برای سال های متوالی نگهدارند. 
چون خرما در ظروف سفالی بزرگ به صورت فشرده 
شده نگه داشته می شد و هوا در بین بافت خرما نفوذ 
پیدا نمی کرد و قدرت ماندگاری تا ســه سال یا بیشتر 
را داشت. در بیشتر مناطق اطراف بندر خمیر کشاورزی 

به صورت دیم صــورت می گرفت و نان گندم و جو 
همواره مورد استفاده بوده است. در لشتغان بندر خمیر 
که اکنون جزو شهر بندرخمیر می باشد، درختان نخل 
زیادی وجود داشــت که نان این روستا از نام درخت 
لشــت گرفته شــده بود. عالوه بر این با توجه به نیاز 
نخل داران لشــتغانی به کوزه های سفالی بزرگ که به 
آن گراشــی می گفتند، کارگاه های سفالگری توسط 
گراشــی های مهاجر به لشــتغان شکل گرفت و همه 
این مباحث نشان از آن دارد که مردم بندرخمیر برای 
مبارزه با خشکسالی و ماندگاری در این بندر در بستر 
زمان تدابیر متعددی را اندیشــیده بودند و شیوه های 
متعددی برای جمع آوری آب باران اتخاذ می کردند که 
بتوانند به حیات مادی خود ادامه دهند. این نوشتار که 
با حمایت های فرهنگی شورای اسالمی شهر بندرخمیر 
و شهردار فرهنگ دوست و پر تالش این شهر جناب 
آقای مهندس جواد محمودی به رشته تحریر در می آید 
در نظر دارد به نقش قحطی و خشکسالی در صورتبندی 
و مهاجرت بندرخمیر در بســتر زمان بپردارد و نشان 
دهد که مردم بندرخمیر برای مقابله با خشکســالی و 
قحطی چه تدابیری را اتخاذ می کردند. کرانه های خلیج 
فارس نظیر بندرخمیر نســبت به پسکرانه های خلیج 
فارس نطیر بستک، جناح و غیره در برابر خشکسالی ها 

و قحطی هــا تلفات کمتری می دادنــد و این مهم می 
توانست دالیل متعددی داشته باشد. یکی از دالیل آن 
در کنار دریا قرار داشــتن و استفاده از ماهی به عنوان 
خوراک دایمی مردم بنادر در بســتر زمان بوده است. 
مردم کنار دریا همواره می توانستند به شیوه های متعدد 
سد جوع کنند. ماهی، خرچنگ و دیگر خوراک های 
دریایی همواره نعمت پایداری برای تغذیه مردم بنادر 
برای تغذیه بوده است. اما در کنار دریا بودن خطرات 
زیادی هم در دوران خشکســالی داشته است و قبایل 
مهاجم با توجه به عــدم حفاطت بنادر در زمان های 
متعدد و از جمله خشکســالی ها هجوم می اوردند و 
وجود دیوار ســدار بندرخمیر و قلعه بزرگ خمیر نیز 
مصداقی برای این مهم اســت. از ســوی دیگر مردم 
بندرخمیر در بسیاری از خشکسالی ها و قحطی های 
جنوب ایران می توانستند به راحتی و با توجه به کنار 

دریا بــودن مهاجرت کنند. مهاجرت های متعددی که 
از بندرخمیر به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس 
و برخی از بنادر ایــران نظیر بندرکنگ، بندرعباس و 
غیره می توانست در همین راستا باشد. از سوی دیگر 
افراد متعددی از پسکرانه های خلیج فارس نظیر الر، 
گــراش، اوز و غیره به بندرخمیر مهاجرت می نمودند. 
همه قحطی هــای صورت گرفته در بندرخمیر حاصل 
خشکســالی نبوده اســت، بلکه برخی از آن ها می 
توانست در اثر مسایل جهانی نظیر جنگ جهانی اول 
و دوم باشــد. در جنگ جهانی دوم با توجه به این که 
متفقین نیاز به غله داشــته و بسیاری از غالت مناطق 
متعدد ایران را برای سربازانشان مصرف می کردند، غله 
در ایران کمیاب شده و گران قیمت بوده است. بنابراین 
مردم بندرخمیر هم همانند سایر بنادر و شهرهای ایران 
با مشکل کمبود نان و غله برای خود و حیوانات خود 
مواجه شدند. هر چند در اطراف بندرخمیر کشاورزی و 
کشت گندم و جو صورت می گرفت. اما کشت دیم هم 
با توجه اقلیم جنوب ایران در سال های متعدد بیشتر 
ضرر ده بوده اســت. بنابراین نیاز به غله و بویژه آرد و 
گندم در بندرخمیر در ســال های جنگ جهانی اول و 
دوم بیشتر مشهود بوده است. اسناد و مدارک متعددی 
وجود دارد که نشان می دهد همواره نامه نگاری های 
متعدد برای تامین گندم از استان فارس و بوشهر برای 

بنادری نظیر لنگه، کنگ و خمیر وجود داشته است.
در بسیاری از موارد گندم مصرفی مناطق جنوبی ایران 
از هندوستان تامین شــده و از هندوستان کشتی های 
بزرگ گندم را به بنادر ایران منتقل می کردند و در بنادر 
ایران پخش می شد و حتی این گندم و برنج می توانست 
به وســیله لنج ها هم منتقل گردد. در دو جنگ جهانی 
عرصه اقیانوس هند و خلیج فارس با توجه به شرایط 
جنگی و وجود زیردریایی های متحدین و کشتی های 
جنگی متفقین برای لنج های حمل بار نا امن بوده است 
و بســیاری از لنج داران و دریانوردان بنادر ایران و از 
جمله بندرخمیر متضرر شده و نمی توانستند کاالهای 
متعدد و از جمله موارد خوراکی را به بندرخمیر منتقل 
نمایند. بنادری نظیر خرمشــهر، شهر آبادان و نهرهای 
اطراف آن که تأمین کننده خرما برای هند و افریقا بودند 
نیز در دوران جنگ جهانی دوم بر اثر ورود متفقین ناآرام 

بودند و از ســوی دیگر خرما توسط سربازان متفقین 
مصرف خوراکی داشت. به عبارتی جنگ های جهانی 
و به ویژه جنگ جهانی دوم تاثیر بیشتری بر قحطی در 
بنادر ایران و به ویژه بندرخمیر داشته است. بیشتر موارد 
خوراکی و غالت از هند برای سربازان متفقین در بنادر 
آفریقا و غیره حمل می شــد و به عبارتی تمام دنیا در 
شرایط جنگی قرار گرفته بود. بندرخمیر در مجاورت 
صحرای بزرگ کهورستان و محصوالت کشاورزی آن 
نیز قرار داشــت. منطقه کهورستان می توانست همواره 
تأمیــن کننده بخش بزرگی از محصوالت کشــاوری 
و غالت بندرخمیر باشــد. اما در دوران خشکسالی و 
خراب شدن محصوالت کشاورزی در اثر آفت زدگی 
و کمبود بارش، مردم ناحیه کهورســتان و بندرخمیر با 
مشکل عدیده کمبود موارد خوراکی مواجه می شدند. 
بســیاری از مردم بندرخمیر در معــادن این بندر در 
گذشته کار می کردند. این معادن در بستر زمان توسط 
افراد متعددی از ســوی دولت مرکزی بــه اجاره داده 
شــده بود. بنابراین عدم وابستگی همه مردم بندرخمیر 
به کشاورزی، دامداری و دریانوردی باعث می گردید 
که در سال های قحطی هم افرادی که در معادن کار می 
کردند، اندوخته مالی داشته باشند. بیشترین مشکل مردم 
بندرخمیر در سال هایی که خشکسالی ممتد صورت می 
گرفت، عدم وجود آب آشامیدنی بوده است. به همین 

دلیل آن ها تالش داشتند برای مصارف حیوانات خانگی 
خود و درختانشــان به حفر چاه در باغات و برخی از 
منازل اقدام نمایند و آب آشامیدنی خود را هم از برکه ها 
تامین نمایند. چاه های آب شیرین در منطقه کهورستان 
هم می توانســت به کمک مردم بندر خمیر بیاید و به 
همین دلیــل نیز مهاجرت های دایمی بین بندرخمیر و 
مناطق اطراف وجود داشــته است. این که چه تعداد از 
جمعیت بندرخمیر بر اثر قحطی و خشکسالی در بستر 
زمــان از این بندر مهاجرت نموده اند، در منابع مکتوب 
به آن اشــاره ای نگردیده است. اما مشخص است که 
مهاجرت هــای متعددی در اثر قحطی، خشکســالی، 
امراض مســری نظیر وبا، ماالریا و غیره از بندرخمیر 
به نقاط متعدد صورت گرفته اســت. به همین دلیل نیز 
جمعیت این بندر با توجه پتانســیل های متعدد در این 
شهر رشــد زیادی نداشته است. ارتباط تنگاتنگی بین 

بندرخمیر با دژگان، کوشک، کنخ، پل، رویدر، کهورستان 
و غیــره در زمینه مهاجرت های دایمی و فصلی وجود 
داشت. اگر به ترکیب جمعیتی بندرخمیر و مناطق اطراف 
که از آن ها نامبرده شده است، به خوبی نگریسته شود 
و با افراد کهنســال این مناطق مصاحبه های متعدد در 
ارتبــاط به دالیل این مهاجرت ها و جابجایی صورت 
گیرد به خوبی مشــخص می گــردد که که در گفتار و 
سخنان آن ها مسایلی نطیر قحطی و خشکسالی همواره 
وجود دارد و اشــاراتی به ســال های قحطی، زلزله و 
امراض مسری می کنند. در دوران خشکسالی و قحطی 
که در بســیاری از موارد امراض مسری را هم به دنبال 
خود داشته اســت، مرگ و میرهایی نیز در بندرخمیر 
همانند بسیاری از مناطق جنوبی ایران وجود داشت و 
در مصاحبه های افراد کهنســال گاهی اشاراتی به این 
موارد می گردد. به ویژه که کمبود تغذیه زمینه مرگ و 
میر بیشتری برای بیماری های مسری را فراهم نموده و 
مردم مجبور بودند از آب کف برکه ها که دارای کرم های 
پیوک و غیره بوده نیز استفاده نمایند. معموال آب برکه 
ها در اثر عدم بارندگی در برخی از موارد جلبک بسته 
و غیر قابل اســتفاده می گردید. و وجود حشــرات و 
خزندگان که در اثر تشــنگی به برکه های سقوط می 
کردند، بیشتر بود. بنابرای خشکسالی و قحطی بر همه 
امور شهر بندر خمیر و از جمله معماری، ساخت و ساز، 
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تأ ثیر قحطی و خشکسالی بر صورتبندی جامعه بندرخمیر
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گروه خبر// آبسالون مارتینز، شهردار 
بندرکورینتو ضمن تشکر از توضیحات  
جامــع و کامل شــهردار بندرعباس 
در رابطه با مدیریــت و دغدغه های 
مدیریت در شــهر بندرعباس وابراز 
خوشحالی از برقراری این ارتباط مهم 
و ویژه در سطح بین المللی رسیدن به 
تفاهمات و عملی کردن آنها را بهترین 
راه برای گســترش ارتباطات دو شهر 

مهم ایران و نیکاراگوئه دانست.
به گزارش خبرنــگار دريا،  مارتینز بیان 
داشــت :تفاهم نامه های مهمی در استان 
هرمزگان در گذشته امضا شده است که اين 
جلسه بر اساس همان تفاهم نامه ها شکل 
گرفته است و نتیجه گیری ها از برگزاری 

اين جلسات در سطح بین المللی برای ما 
بســیار اهمیت دارد،ما امیدواريم در اين 
جلسات به تفاهمات مهم و خوبی برسیم 
و اتفاقــات مفیدی برای شــهرداری های 
هر دو شــهر در پیش رو باشــد ســفیر 
نیکاراگوئــه در هموار کردن اين مســیر 
و برقراری ارتباطات ما با مديران ارشــد 
بندرعباس بسیار  استان هرمزگان و شهر 
اثر گذار بوده اســت و من از وی تشکر 
می کنم.  شهردار بندرکورينتو  افزود :قطعا 
تعامات و تجربیات ما در حوزه هايی که 
شهردار بندرعباس بیان نمودندمثبت است 
همــه مباحث که جناب نوبانی شــهردار 
بندرعباس عنوان کردند قابلیت آن را دارد 
که به شــکل عملی ايجاد و ارائه شود ،در 

بحث خواهر خواندگی نگاه ما و مقامات 
کشوری مثبت هست و بستر را زودتر بايد 
فراهم کنیم تا اين رويداد و اتفاق مهم بین 
المللی محقق شود اين مساله برای مديران 
شهری هر دو شهر حايز اهمیت می باشد .

ايــن مقام مســول در ادامــه تاکید کرد: 
نامگذاری خیابانهايی در هر دو شهر بنام 
شــهرها را می توانیم در دستور کار قرار 
دهیم و قدم مثبتی برای ايجاد همبستگی 
دو ملت و شهر بندری ايران و نیکاراگوئه 
است، با توجه به اينکه شهر بندرعباس و 
شــهر کورينتو هر دو بنادر فعالی هستند 
و در حــوزه صادرات و واردات برای هر 
دو کشور مهم می باشــند اين ارتباط در 
سطح ملی و بین المللی برای هر دو شهر 

و کشــور های ايران و نیکاراگوئه حايز 
اهمیت است. 

وی نتیجه رابطه خوب دو کشور دوست را 
در ايجاد تعامات برای رشد شهرها حايز 
اهمیت دانست و گفت :فراهم کردن شرايط 
بنــدر کورينتو و  برای خواهر خواندگی 
بندرعباس را قدمی بزرگ برای استفاده از 
ظرفیت های دو شهر در دو کشور دانست. 
آبســالون در پايان عنوان کرد: کشــور 
نیکاراگوئه جزو اولین کشورهايی بود که 
واکســن برکت ايرانــی را تايید نمودند و 
صداقت در عمل و رفتار مسئولین سیاسی 
کشورهای ايران و نیکاراگوئه قطعا مسیر 
رابطه شــهرداری های  را بیش از پیش 

هموار خواهد کرد.

در وبینار آنالین صورت گرفت

گفتگوی شهردار بندرعباس و شهردار بندرکورینتو

گروه خبــر// رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان با بیــان اینکه امنیت و اقتدار 
حماسه آفرینی  مدیون  کشــور،  امروز 
شهیدان و ایثارگران است، تصریح کرد: 
تکریم خانواده شهدا و ایثارگران باید در 

اولویت کاری مسئوالن باشد.
 آيین غبارروبی و عطرافشــانی گلزار 
شهدای بندرعباس، به مناسبت هفته قوه 
قضايیه با حضور مجتبی قهرمانی رئیس 
کل دادگستری استان هرمزگان، اعضای 
شــورای قضايی و جمعی از قضات و 
کارکنان دستگاه قضايی و سازمان های 

تابعه برگزار شد.
رئیس کل دادگســتری و مســئوالن 

حاضر در اين مراســم با قرائت فاتحه 
و اهدای گل، ضمن گرامیداشــت ياد 
و خاطره معمار کبیر انقاب اســامی 
برای ارواح طیبه شهیدان علو درجات 
را مسئلت کردند.رئیس کل دادگستری 
اســتان هرمزگان در اين مراسم ضمن 
گرامیداشــت ياد و خاطره شهید دکتر 
بهشتی و شــهدای هفتم تیر اظهار کرد: 
درک راه شــهدا يکی از وظايف خطیر 
مسئوالن و مردم است و بازماندگان از 
قافله شهیدان وظیفه انتقال پیام ارزشمند 
آنان در پاسداشــت ارزش ها و صیانت 
از نظام مقدس جمهوری اسامی ايران 
را عهده دار می باشند.به گزارش شبکه 

اطاع رســانی هرمز؛ مجتبی قهرمانی 
با اشاره به منويات مقام معظم رهبری 
)مد ظله العالــی( در خصوص تکريم 
خانواده شــهدا و تأکیدات رياست قوه 
اظهارداشت:  اين خصوص  در  قضايیه 
فرزندان و خانواده شهدا مايه دلگرمی 
و امید جامعه اسامی هستند لذا فرهنگ 
ديــدار با خانواده شــهدا، ايثارگران و 
جانبازان بايد در جامعه نهادينه شــود.

وی در ادامه افزود: يــادآوری ايمان، 
رشادت و ايثارگری های شهدای گلگون 
کفن انقاب اســامی سبب خواهد شد 
تا مســیر حق را گم نکنیــم. قهرمانی 
خاطرنشــان کرد: شهدا رمز عزتمندی 
ايران اسامی هستند و تداوم راه ايشان، 

رسالت مردم و مسئولین است.
گفتنی اســت؛ در جريان اين مراســم 
با حضور مجتبــی قهرمانی رئیس کل 
اعضای  و  هرمزگان  استان  دادگستری 
شــورای قضايی و ديگر مســئوالن 
از تعــدادی از خانواده های شــهدا و 
ايثارگران شــاغل در دستگاه قضايی 

استان هرمزگان تجلیل شد.

گروه خبر// رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست 
هم اندیشی با حجت االسالم »پژمان فر« نماینده مشهد 
و کالت در مجلس و مسئوالن پهنه های ستاد حاشیه  
شــهر مشهد، گفت: مدیران بهزیســتی درها را باز 
گذاشــته اند تا از ظرفیت های نخبگانی و مردمی در 

راستای کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار دريــا، »علی محمد قادری« 
رئیس ســازمان بهزيســتی کشــور در نشست 
هم انديشی با حجت االســام »پژمان فر« نماينده 
مشــهد و کات در مجلس و مسئوالن پهنه های 
ستاد حاشیه  شهر مشــهد عنوان کرد: آسیب های 
حاشیه نشینی، يکی از 5 آسیب مهم اجتماعی و يکی 
از چالش های اساسی نظام در بعد اجتماعی است.

رئیس سازمان بهزيستی کشور از وجود 13 میلیون 
نفر حاشیه نشــین در سطح کشور خبر داد و گفت: 
اين آمار تکان دهنده، نتیجه عدم توازن در توســعه 
و عدم اجرای طرح های تفصیلی پايدار در شهرها 
است.رئیس سازمان بهزيستی کشور ضمن استقبال 
از حضور گروه های مردمی و جهادی در حاشــیه  
کانشهر مشــهد، گفت: اين حضور، نشانه  اتصال 
عمیق بین دستگاه های دولتی و ظرفیت های مردمی 
است.وی با اشاره به تحوالت مديريتی در سازمان 
بهزيستی کشور، گفت: مديران بهزيستی درها را باز 
گذاشته اند تا از ظرفیت های نخبگانی و مردمی در 

راستای کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کنند.
  قادری، خاطر نشان کرد: بجز حوزه های حاکمیتی 
که از شــئون حاکمیت اســت در ساير حوزه ها از 
ظرفیت های مردمی و جهادی استفاده می کنیم.رئیس 
سازمان بهزيستی کشور، افزود: ما همه وظیفه داريم 
که از شهر مقدس مشهد که به خاطر شرايط خاص 
مهاجرپذيری، زائرپذيری و گردشگرپذيری، دارای 
حواشی و آسیب های گوناگون است، آسیب زدايی 
کنیم.وی ضمن اشاره به رديف بودجه مجلس برای 
مناطق کم برخوردار کشور، گفت: ستاد حاشیه شهر 
از طريق برش اســتانی اين اعتبارات، موضوع را 

پیگیری کنند که کارهای موازی صورت نگیرد.
  قادری همچنین خواستار تشکیل جلسات منظم 
اين ســتاد با بهزيستی شــد و گفت: بايد کار را به 
صورت تخصصی و حرفه ای دنبال کنیم که شیرينی 
خروجی آن، به کام مردم بنشیند.   رئیس سازمان 
بهزيستی کشور درخصوص ســاماندهی معتادان 
متجاهر در حاشیه شهر مشــهد، گفت: ساماندهی 
معتــادان متجاهر تحــت نظارت ســتادی اداره 
می شــود که به دستور رئیس جمهور تشکیل شده 
و 20 دســتگاه در آن عضويت دارند.وی، افزود: 
اين ساماندهی فرايند بسیار پیچیده ای دارد و يک 
زنجیره  مفصل و بلندمدت است و بهزيستی در حال 
تهیه اليحه ای برای اين موضوع است که هدف آن 

اصاح قانون موجود می باشد و در آينده به دولت 
خواهــد رفت.قادری، تأکید کــرد: بايد يک نگاه 
و راهکار واحد و برنامه ريزی شــده در اين زمینه 
بین مسئوالن باشد که کار به نتیجه  مطلوب برسد.

رئیس سازمان بهزيستی کشور با اشاره به طرح های 
59گانه توانبخشــی در مناطــق مختلف از جمله 
حواشی شــهرها، گفت: گروه های مردمی می توانند 
از طريق مســاجد و محات، ما را در طرح های 

غربالگری ياری رسانند.
   وی همچنین از راه اندازی سامانه میز خدمت در 
بهزيستی کشور خبر داد و گفت: در اين سامانه، افراد 
کد پیگیری می گیرند که بتوانند موضوع و مشکل 
خود را تا رســیدن به نتیجه پیگیری کنند.قادری، 
گروه های مردمی و مجموعه های داوطلب که مايل 
به خدمت می باشند از بهزيســتی مجوز دريافت 
کنند که حمايت های مالی شامل حال آنها بشود و 

خدماتشان نیز قابل رصد و نظارت باشد.
   رئیس ســازمان بهزيســتی کشــور در پايان 
گفت:  محیطــی،  مناسب ســازی  درخصــوص 
مناسب سازی، يک ستاد کشوری دارد که رئیس آن 
وزير کشور است و بهزيستی دبیر اين ستاد می باشد 
و در برش های اســتان و شهرستان، فرمانداران نیز 
بايــد فعاالنه تر در اين زمینه وارد شــوند تا کار با 

سرعت مناسب تری پیش برود. 

درهای بهزیستی برای استفاده از ظرفیت های مردمی  باز است تکریم خانواده شهدا و ایثارگران باید در اولویت کاری مسئوالن باشد

از جمله محورهای جنگ نرم دشمنان ملت 
شریف ایران و نظام اسالمی ، بازی با اعتماد 
مردم نســبت به یکدیگر و مدیران جهادی 
از رهگذر شایعه ســازی ، شایعه پراکنی و 
اتهامات واهی اســت. البته شایعه پراکنان 
مانند چــاه کن ها همواره خود در قعر چاه و 
نهایت خودشــان هم قربانی صنعت شایعه 
می باشند. تهمت و شایعه عمر طوالنی دارد 
و حتی پیامبر پاک خداونــد از آن در امان 
نبوده انــد. در دوران حکومت حضرت علی 
علیه السالم از ابزار مقدس برای شبهه افکنی 
بهره گرفتند و ضمن شهادت ایشان به تاریخ 
بشریت تا امروز آسیب رساندند. در آن زمان 
عمروعاص از حساسیت مردم به امر قدسی 
آگاه بود، لذا قــرآن را به نیزه کرد.تا نهایت 

خوارج بگویند »ال حکم اال هلل«.
شايه سازان هیزم کشان حهنم هستند و بنابراين اهل 
ايمان بايد متوجه مکر شیطان باشند و از تهمت به 
ديگران و غیبت پرهیز نمايند و هر حرف نادرست 
علیه ديگری را تکرار و اشــاعه ندهند. به صفات و 
انگیزه و مستندات فرد سخنگو توجه داشته باشند، 

مبادا فاسق باشد.
َِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُکْم  قرآن کريم می فرمايد:يَا أَيَُّها ال
فَاِســٌق بِنَبٍَإ فَتَبَیَّنُوا أَْن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا 

َعَلی َما فََعْلتُْم نَاِدِمیَن  )حجرات آيه۶(
ای کســانی که ايمان آورده  ايد اگر فاسقی برايتان 
خبری آورد نیک وارسی کنید مبادا به نادانی گروهی 
را آســیب برسانید و ]بعد[ از آنچه کرده  ايد پشیمان 
شويد. امیرالمؤمنین هم در نامه ۶9 نهج الباغه می 
فرمايد: هر چه را شنیدی برای مردم بازگو مکن، که 

همین برای دروغگويی تو کافی است.
خداوند همواره به انسان توصیه می کند تا به حرفی 

يقین و علم ندارد، زبان نگشايد: 
ال تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد 

کل اولئک کان عنه مسئوال.
به چیزی که علم و اطمینان نداری، اعتماد مکن و آن 
را بر زبان میاور، زيرا گوش و چشم و دل و انديشه 
آدمی مسوول خواهند بود. امام سجادعلیه السام به 
يکی از حاضران در جلســه خود فرمود: هر گونه 
که دلت بدان مايل اســت، نمی توانی لب بگشايی.  
چنانکه امیرالمؤمنین علیه السام می فرمايد: نه تنها 
چیزی که علم نداری، بازگو مکن بلکه همه آنچه را 
که می دانی را نیز مگو.قرآن کريم شــايعه سازان را 
مســتحق عذاب الیم دانسته و می فرمايد: ان الذين 
يحبون ان تشیع الفاحشه فی الذين آمنوا لهم عذاب 

الیم فی الدنیا واآلخرة واهلل يعلم و انتم ال تعلمون.
آنان که دوست دارند در جامعه اسامی، کار منکری 
را اشاعه دهند، در دنیا و آخرت به عذاب دردناک 

دچار خواهند شد و خدا از عاقبت سخت آنان باخبر 
است و شما از آن خبرنداريد. ظاهر آيه اين نکته را 
در بر دارد که عذاب الیم مربوط به اشاعه فحشا است 
گرچه تعمیم آن در اشاعه ساير منکرات نیز صادق 
است . واژه فاحشه اختصاص به فحشا ندارد بلکه 
به همه گونه ناروا و منکرات، اطاق می شود. پیامبر 
اکرم صلی اهلل علیه وآله فرمود: کســی که از عمل 
منکری باخبر شود و آن را افشا کند، چنان است که 
خود، آن را انجام داده است و کسی که از کار نیک 
و شايسته ای مطلع گردد و آن را افشاء نمايد بسان 

کسی است که آن راانجام داده است. 
بی ترديد شايعه ساز اهل نفاق به قدر ظريف عمل 
می کند که خداوند در ســوره منافقون رسول معظم 

)ص( را در مورد شر آنان هشدار می دهد:
َوإَِذا َرأَيْتَُهْم تُْعِجبَُک أَْجَســاُمُهْم َوإِْن يَُقولُوا تَْســَمْع 
لَِقْولِِهْم  َکَأنَُّهْم ُخُشٌب ُمَســنََّدةٌ يَْحَسبُوَن ُکَلّ َصْیَحٍة 

َعَلْیِهْم ُهُم الَْعُدُوّ فَاْحَذْرُهْم  قَاتََلُهُم اهلَلُّ  أَنَّی يُْؤفَُکوَن 
چون آنان را ببیني جسم و ظاهرشان ]از آراستگي و 
وقار ايشان[ تو را به شگفت آورد، و اگر سخن گويند 
]به علت شــیريني و جذابیّت کام[ به سخنانشان 
گوش فرا مي دهي }اما از پوچي باطن، سبک مغزي 
و دورويي{ گويي چوبهاي خشــکي هستند که به 
ديواري تکیه دارند ]و در حقیقت اجسادي بي روح 
اند که در هیچ برنامه اي اطمیناني به آنان نیست، از 
شدت بزدلي[ هر فريادي را به زيان خود مي پندارند. 
اينان دشمن واقعي اند؛ از آنان بپرهیز؛ خدا آنان را 
بکشد؛ چگونه }با ديدن اين همه داليل روشن، از 

حق به باطل{ منحرف مي شوند.
اين آيه مبارکه هشــداری برای ملت شريف ايران 
اســت تا خود را مصون از گزند شــايعه ســازان 
نپندارند.اکنون ســه جريان و شیوه  ی تفکر جاری 
است. دوســتان و دلسوزان واقعی نظام، با نصیحت 
و ارشاد و انتقادهای خود، به تقويت نظام و استمرار 
انقاب کمک می کنند. يعنی مؤمنان متعهد در کسوت 
جهادگری  که از مشاهده کم  عدالتی، تبعیض ناروا، 
سستی در تقويت فرهنگ، بیکاری و مشکات مردم 
رنج می برند و خالصانه راه حل ارايه می دهند. همین 
افراد هدف اصلی دشمنان شايعه ساز هستند. گروهی 
که قصد تضعیف ملت و نظام ندارند و به دلیل دانش 
و اطاع اندک گمان دارند ســخنان ايشان راه گشا  
است. اما جريان  آسیب رسان، يعنی امثال اشعث و 
عبداهللّ  ابن ابی منافق شايعات و سخنانی می پراکنند 
که چیزی جز افزايش درد و دلسردی مردم و پشت 
گرمی دشــمن در بر ندارد. در واقع، توطئه و حرف 
بیگانه را از حلقوم خودی فرياد می کنند. هدف نسل 
دوم مديران جهادی انقاب اســت. وظیفه همگان 
است که به آنان مجال ندهند تا در لباس دلسوزی و 

ايمان پايگاه دشمن شوند.
رهبر معظم انقاب اســامی فرمودند: انقاب مال 
همه اســت، انقاب يک شــط جاری است… و 
همه می توانند انقابی باشند… همه انقابی باشند 

تــا بتوانیم اين راه را با موفقیــت پیش برويم. پنج 
شاخص انقابیگری، انقابی بودن و انقابی ماندن از 
ديد معظم له عبارتند از:پايبندی به مبانی و ارزشهای 
اساسی اسام و انقاب، هدفگیری آرمانهای انقاب 
و همت بلند برای رسیدن به آنها، پايبندی به استقال 
کشــور، حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و 
عدم تبعیت از آن و در نهايت تقوای دينی و سیاسی.

شايعه پراکنی توسط دشمن اين پنج شاخص را هدف 
قرار داده است. افراد منزوی خانه نشین هدف شايعه 
و تهمت نیســتند، بلکه نسل دوم مديران انقاب در 
کســوت جمعیتهای جهادگر و جهادی هدف سیاه 
نمايی قرار دارند. اکنون مردم و مديران جهادگر برای 
رفع مشکات و ترفیع ملت شريف بیش از هر زمان 
به آرامش و امنیت نیاز دارند، چراکه با استقرار دولت 
نو و اصاح رويه ها و نفی انواع رانت بستر مناسبی 
برای خاقیت، نوآوری و شکوفايی فراهم و همگان 
نیز به دنبال تعالی و کسب موفقیت هستند. متأسفانه 

بخشــی از توان ســازنده و انرژی مردم از رهگذر 
شايعه سازی و تهمت و سیاه نمايی صرف شفافیت و 

رفع  اختافات، و  تنشهای مصنوعی می شود.
بســیاری در ديدن عیب و نقص ديگران ريزبین و 
دقیق هستند. اما فراموش می کنند ابتدا بايد از خود 
شــروع کنند و عیوب خويش باشند. امیرمومنین 
حضرت علی علیه السام می فرمايند: خوشا به حال 
کســی که پرداختن به عیب خويش، وی را از عیب 
ديگران بازدارد. و کسی که نفس خود را ادب نکند، 
آن را تباه ســاخته است. منتقد منصف بايد حريم و 
حرمت نقد را نگه دارد. حرمت مومن از حرمت کعبه 
باالتر است. متاسفانه نیت غیرالهی و شهوات نفسانی 
و مفاسد ديگر باعث می شود ناقد و ناصح به هدف 
رفع عیب و نقص، نرسد و حرمت شکنی کند.انتقاد 
قابی برای انتقام جويی، همانا همکاری با شــیطان 
است. انتقام جويی و پرخاش و سخنان کینه توزانه، 
بذر بدبینی در میان مردم می افشاند و نتیجه آن نهايت 
ســلب آرامش و ايجاد تشنج است. آن فردی که با 
توســل به شايعه در پی انتقام شخصی و يا گروهی 
است، دچار حقارت نفس است، و شفای درد خود را 
در تخريب و تضعیف ديگران می جويد و اين رفتار 
سفاکان اســت.طبق فرمايشات مقام معظم رهبری، 
ملت وظیفه دارند همچون همیشــه که حافظ منافع 
کشــور بوده و در بزنگاه های متعدد به خوبی نقش 
خود را ايفا نموده اند باز هم در کنار دولت باشند تا 
با کمک هم ردپای شیاطین و دشمنان قسم خورده 
و در لباس دوست و مسببین وضعیت امروز و سینه 
چاکان غرب و وطن فروشان به ظاهر انقابی را از 
عرصــه و از خاک اين مرز پر گهر دور نمايند و هر 

کس يا کسانی که به دنبال ايجاد تفرقه و پاشیدن بذر 
ياس و ناامیدی در جامعه باشــند که همانا يکی از 
مهمترين اهداف دشمنان می باشد محکوم هستند، 
حال در هرجايگاه و در هر پســت و مقامی، اينان 
شريکان دشمن و خائنین به وطن، نظام و انقاب می 
باشند.البته نقادی و نقد پذيری برای کمال و اصاح 
اجتماع، ســرمايه ی مهم است. بررسی و شناخت 
انواع کاســتی  و نقص و جهاد برای رفع آنها، گامی 
مقدس در مسیر نجات و فاح فرد و جامعه است. 
بنابراين نقد و انتقاد راهبردی مصلحانه است. هدف 
از انتقاد،  آشــفته  کردن افکار مردم جهت آسیب 
به آرامش و امنیت نیســت. افراد دو رو که زبان و 
قلب و دست آنان واحد نیست،  کارشان بزرگنمايی 
حرف پوچ است. آنان از اين رو، شخصیت و مقام، 
محبوبیت و وجهه  ی مردم و مديران و جهادگران را 
خراب می کنند و به انتشار  انواع تهمت  و بدبینی  و 
غلبه جو بد گمانی دامــن می زنند. و به قول قرآن 

کريم خود را هم صالــح و ناصح جلوه می دهند، 
حالی که خود گمراه محض می باشند. بی ترديد فرد 
ناصح در حین نصیحت ديگران در پی عیب جويی، 

و تخريب نیست و انگیزه  ی شخصی ندارد
نصیحت به معنای خیرخواهی است. خلوص ايمان 
و عمل و بی غل و غش بودن شرط فرد ناصح است.  
ســخن از روی خلوص و خیرخواهی و عاری از 
تقلب و فريب و تزوير نصیحت است، و فرد ناصح، 
از رهگذر نصیحت در پی ترمیم نقاط ضعف ديگری 
اســت. بنابراين نصیحت در مقابل غش اســت، و 
کسی که بدون غرض شخصی، و صرفًا برای منافع 
و مصالح ديگران ســحن حق بگويد اهل نصیحت 
است.  اسام بر  نصیحت و خیرخواهی برای خدا، 
گسترش دين، عزت پیامبر و مسلمانان استوار است. 
قلب هیچ مســلمانی نبايد در سه مورد ترديد کند: 
خلوص عمل برای خدا، نصیحت مسلمان، و تعاون و 
همراهی با مسلمانان. مقام معظم رهبری می فرمايد: 
انتقاد معنايش چیســت؟ انتقاد اگر معنايش عیب 
جويی است، اين نه چیز خوبی است، نه خیلی هنر 
زيادی میخواهد، نه خیلی اّطاعات میخواهد؛ انتقاد 
به معنای عیب جويی، اصًا هیچ لطفی ندارد. شــما 
بنشــین از بنده عیبجويی کن، من هم از شما عیب 
جويی کنم؛ چه فايده ای دارد؟ نقد، يعنی عیارسنجی؛ 
يعنی يک چیز خوب را آدم ببیند که خوب اســت، 
يک چیز بد را ببیند که بد است. اگر اين شد، آن وقت 
نقاط خوب را که ديد، با نقاط بد جمع بندی میکند، 

آن گاه از جمع بندی بايد ديد چه حاصل میشود.
تهمت و لجن پراکنی حرام اســت؛ نقد با تهمت زنی 
فرق میکند، با لجن پراکنی فرق میکند، با تکرار حرف 

دشــمن فرق میکند؛ نقد بايد منصفانه باشد، بايد 
عاقانه باشد، بايد مسئوالنه باشد. بیان انتقادی با 
تخريب فرق میکنــد؛ بیان انتقادی با کامل کردن 
پازل دشــمن فرق میکند؛ با بدبین کردن مردم يا 
گســتردن بدبینی در فضای عمومی کشور فرق 
میکند؛ بايد واقعًا دلســوزانه باشد.هتک حرمت 
جايز نیســت. بین آحاد مردم هم هتک حرمت 
حرام اســت و جايز نیســت. لحن بايد ناصحانه 
و چاره جويانه باشــد. در انتقــاد، لحن خصمانه 
و يأس آلود و هرج ومرج طلبانــه، فايده ی آن را 
تبديل به زيان میکند. سیاه نمايی هنر نیست؛ هنر 
اين اســت که انسان، منطقی حرف بزند، منصفانه 
حرف بزنــد، برای خاطر هوای نْفس حرف نزند، 
برای خاطر جهات شــخصی حــرف نزند، برای 
خاطر قدرت يابی حرف نزند، خدا را در نظر داشته 
باشد. رهبر فرزانه انقاب از همگان می خواهند 
فضای جامعه را فضای حســن ظــن و برادری 

قرار دهند؛ نه فضای ســوء ظن؛ ايشان فرمودند: به 
اخاق خودمان هم برسیم، اخاق اهمیتش از عمل 
هم بیش تر اســت. فضای جامعه را فضای برادری، 
مهربانی، حســن ظن قرار بدهیم. من هیچ موافق 
نیستم با اين که فضای جامعه را فضای سوءظن و 
فضای بدگمانی قرار بدهیم. اين عادت را از خودمان 
بايد دور کنیم. برخی روشــی را در پیش گرفته                اند 
برای متهم کردن يکديگر، اين چیز خوبی نیست. دل 
ما را تاريک می کنــد، فضای زندگی ما را ظلمانی 
می کند. هیــچ منافات ندارد که گناهکار تاوان گناه 
خودش را ببیند، اما فضا، فضای اشاعه                ی گناه نباشد؛ 
تهمت زدن، ديگران را متهم کردن به شــايعات، به 
خیاالت اين ها شفافیت نیست؛ کدر کردن فضاست.

رهبری معظم انقاب رهنمون دادند: نبايد گفت اينها 
)اتهام زدن(  شفافیت است. اين، شفافیت نیست؛ اين، 
کدر کردن فضاســت. اما اين که ما بیايیم اين و آن 
را بدون اين که اثبات شــده باشد، بگیريم زير بار 
فشار تهمت و چیزهايی را به آن ها نسبت بدهیم که 
ممکن است در واقع راست باشد، اما تا مادامی که 
ثابت نشده است، ما حق نداريم آن را بیان کنیم؛ اين 
آن را متهم کند، آن اين را متهم کند. من می بینم در 
بعضی از اظهــارات، در بعضی از حرف ها، فضا آن 
چنان مغشوش می شود که افراد سردرگم می شوند. 
مردم نسبت به هم ديگر، نسبت به نخبگانشان، نسبت 
به مسؤوالنشان بدبین می شوند. اين درست نیست.

شايعه ســازی و شايعه پراکنی درست نیست. انسان 
می بیند صريحًا و علنًا به مســؤولین کشور، کسانی 
که بارهای کشور را بر دوش دارند، تهمت می زنند، 
نسبت به اين ها شايعه سازی می کنند؛ فرق هم نمی 

کند، چه ريیس جمهور باشــد، چه ريیس مجلس 
باشد، چه ريیس مجمع تشخیص مصلحت باشد، چه 
ريیس قوه ی قضايیه باشد؛ اين ها مسؤولین کشورند. 
مسؤولین کشور کسانی هستند که زمام يک کاری به 
اين ها سپرده است؛ مردم بايد به اين ها اعتماد داشته 
باشند، حســن ظن داشته باشند. نبايد شايعه پراکنی 
کرد؛ دشــمن اين را می خواهد. دشمن می خواهد 
شــايعه پراکنی کند، می خواهد دل ها را نسبت به 
يکديگر، نسبت به مسوولین بدبین کند. اعام سخن 
و موضع بايد از علم و پشتوانه ی محکمی برخوردار 
باشد که در قرآن از آن به عنوان قول سديد ياد شده 
است. هرگونه هتک حرمت و رفتارهای غیراخاقی 
و توهین آمیز خاف شــرع، مخالف عقل سیاسی 
و ضربه به جمهوری اســامی است که خداوند را 
خشمگین می سازد.يکی از  راههای موثر در قبال 
برخورد با شــايعات، برما کردن و افشــای درون 
مايه های تزوير و گمراهی درونی شــايعه اســت. 
وظیفه ی انسان مومن اين اســت که در برخورد با 
برخی اخبار و شايعات که برای او آشکار و واضح 
است اين است که به افشاگری علیه آن بپردازد.  از 
جمله اموری که افراد دست به شايعه و شايعه سازی 
می زنند، تخريب و خراب کردن وجهه ی شخص می 
باشــد تا از اين طريق بتوانند به او ضربه زده و از 
او چهره ای منفور نزد مردم بســازنند.يکی از نکات 
مهم با فراگیر شدن فضاهای مجازی، انتشار اخباری 
اســت که کذب يا صحت آنها مشتبه و گمراه کننده 
اســت، لذا يکی از بهترين عملها در برخورد با اين 
نوع خبرها، عمل کردن بر اســاس روش و سیره ی 
معصومین)علیهم السام( اســت که الگوی عملی 
محسوب می شوند. اسام به کم گوئی، متین و استوار 

گوئی و حق گوئی، و  پرهیز از  ســخن بی مايه و 
بی اساس و هرزه گوئی توصیه و تاکید کرده است.

در انتها بايد اشــاره کرد که: بی ترديد شايعه دارای 
پشت جبهه و پشتوانه لجستیکی است، يعنی فرد يا 
افرادی دســت اندر کار در نشر آن هستند و طبق 
نقشه شیطانی آن را اجرا می کنند. شايعه هر ناشناسی 
را هدف قرار می دهد و تیر آن به ســوی هر کسی 
نشانه می رود و روزی خود شايعه سازان هدف می 
شوند. خوشبختانه عمر شايعه کوتاه است و پس از 
مدتی شدت آن کاســته و شیرينی و لذت اولیه آن 
برای بانیان شايعه به تلخی بدل می شود زيرا همیشه 
آفتاب پشت ابر نمی ماند. شايعه، افراد ساده و بیمار 
دل را می فريبد. آدمهای مغرض، حســود، معیوب 
و کج فهم به بیماری شــايعه سازی و شايعه پراکنی 
مبتامی شــوند. در حالی که شايعه از منظر دين از 
گناهان دارای کیفر دنیوی و اخروی اســت. دکتر 
ايرانی قائم مقام جمعیت مستقل جهادی کشور عنوان 
کرد: در خاتمــه عرايضم، توفیقات روز افزون کلیه 
نیروهــای جهادی و واليت مدار و همه خادمین به 
ملت و میهن اسامی را از درگاه احديت خواستارم 
امید که با اتکال خداوند سبحان همه ی ما عاملین به 
آيات مبارک قرآن کريم و همچنین فرمايشات انبیا و 
اولیای الهی باشیم و منويات مقام معظم رهبری)دامت 
برکاته( و در همه ابعاد و زمینه ها خاصًا در خصوص 
جهاد تبییــن آويزه گوش نمايیم و نصب العین قرار 
دهیم جهت تعجیل در فرج آقــا امام زمان)عج( و 
سامتی و طول عمر مبارک و با برکت حضرت امام 
خامنه ای )دامت برکاته( و شــادی روح امام راحل 
)ره( و ارواح طیبه شــهدا به ويژه شادی روح پاک 

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی صلوات بفرستید.
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