روزنامه منطقه جنوب کشور

مديرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبرداد
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و سیاه نمایی در سیره نبوی
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اجرای40درصد شبکه فاضالب بندرعباس
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

کاهش جمعیت
کشور را تهدید می کند
در وبینار آنالین صورت گرفت

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

گفتگوی شهردار بندرعباس
و شهردار بندركورینتو
عکس  :دریا

آبا بتن ساحل

Beton Sahel

Aba

تولید و عرضه بتن آماده

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

گروه خبر //مديرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان گفت:حدود  150کیلومتر 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 خبرنگاردریا ؛ عبدالحمید حمزه پور به مناســب هفتــه صرفه جویی درمصرف آب در

مديرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبرداد

اجرای  40درصد شبکه فاضالب بندرعباس ،مستلزم بازگشایی معابر محالت
ادامه از تیتر یک //

مديرعامل شــرکت آب و فاضــاب هرمزگان
با اشــاره به اینکــه در مناطق مختلف در اســتان
منابع آبی شور اســت ،افزود :همواره با بحران ها و
تنش هــای آبی مواجــه هســتیم .وی گفت :در
شــیرین ســازی آب50 ،درصد آب شیرینکن ها
در کشــور مربوط با هرمزگان اســت و همچنین
40درصد آب بندرعباس نیز از آب شیریکن تامین
می شود .مديرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان
با اشاره به اینکه امســال در اعتبارات عمرانی 70
درصد معادل 1300میلیــارد تومان تخصیص داده
شد ،تصریح 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 ســیریک 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 رویدر پروژه های دیگری
در حــال اجراســت و همچنین رضوان به شــبکه
آب شیرین کن وصل شده است .مديرعامل شرکت
آب و فاضالب هرمزگان افزود :آب آب شــیرینکن
 15برابــر آب معمولی برای مان هزینه بر اســت.
حمزه پور خاطرنشــان کرد :مرکز جهاد آبرســانی
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در وزارت نیــرو بــا کمــک قرارگاه امام حســن
مجتبی (ع) ایجاد شده ودر 70روستای هرمزگان هم
طرح های آبرسانی توسط این مرکز جهاد آبرسانی اجرا
می شــود .مديرعامــل شــرکت آب و فاضالب
هرمزگان افزود :تصفیه خانه میناب بزودی وارد مدار
بهره برداری می شــود .حمزه پور خاطرنشان کرد:
کیفیت پساب فاضالب بندرعباس بهبود یافته است
و در طرحی با اعتبار ســه هــزار میلیارد تومان از
این پساب برای صنایع وفضای سبز اجرا و استفاده
می شود .مديرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان
با اشاره به اینکه برای قطعی آب برنامه ریزی نداریم،
افــزود :دولت هزینه ای بابــت توزیع آب پرداخت
نمــی کند و شــرکت آبفــا درآمد هزینه اســت.
حمزه پور خاطرنشان کرد :چالش آب دادن به درختان
و حیوانات با آب شــرب را در روستاها داریم .وی
گفت :ادارات و نیروهای مســلح و شهرداری ها در
حوزه آب 400میلیارد تومان بدهی دارند واخطارها
را شــروع کردیم .مديرعامل شرکت آب و فاضالب
هرمزگان افزود 2400 :میلیارد تومان برای بازسازی
شبکه فرسوده آبرسانی شهری و روستایی و مخازن
نیاز داریم .حمزه پور خاطرنشــان کرد 11 :سایت
نمک زدایی با ظرفیت 34هزار مترمکعب در روز در
استان در حال احداث است .حمزه پور خاطرنشان

کرد :برنامه بلند مدت برای تامین آب شهرها داریم.
در بســتک و جناح تأمین آب از آب شیرینکن با
ظرفیت ده هزار مترمکعب و در پارسیان آب شیرینکن
با ظرفیت  8هــزار مترمکعب اجرا می شــود .در
بندر خمیر خریــد آب از آب شــیرینکن درحال
اجراســت .در ســیریک و کوهســتک وقشــم
برنامه هایی در حال اجراســت تا نیاز آبی شــان
بطور کامل رفع شــود.وی افزود :در قشم سه سایت
آب شیرینکن با ظرفیت دوازه هزار مترمکعب را در
حال اجرا داریم .مشــکل آب درگهان نیز برطرف
می شود .کمبود آب در هرمز نیز برطرف شده است.
 28مجتمع آبرســانی روســتایی نیز اجرایی است.
حمزه پور اظهار داشت 30 :درصد تاسیسات و شبکه
شهری و 35درصد در روستاها فرسوده است.

جمع خبرنگاران اظهار کرد :اجرای شــبکه فاضالب در محالت 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 فاضالب در محالت بندرعباس اجرا می شود و
همچنین100درصد شهری ها و 90درصد روستاییان از آب آشامیدنی برخوردارند .وی گفت50 :درصد
جمعیت میناب ،رودان وبندرعباس از شبکه فاضالب بهره مند هستند .
ادامه در همین صفحه

درهای بهزیستی برای استفاده
از ظرفیت های مردمی باز است
رهایی یک زندانی
محکوم به قصاص در هرمزگان
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با هدف تکریم مودیان و حمایت از اصناف :

15تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل
گروه خبر //رضــا آخوندزاده گفت :مودیان مالیاتی
برای ارســال اظهارنامه ،میبایست در نظام مالیاتی
ثبت نام کرده باشند.

به گزارش خبرنگاردریا ؛ رضا آخوند زاده با اشاره به
تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی گفت  :مهلت تسلیم
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا  ۱۵تیرماه تمدید
شــد .مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان افزود 15 :تیرماه
 1401موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و
صاحبان مشاغل است،لذا برای بهره مندی از تسهیالت
و معافیــت های قانونــی اظهارنامه و تبصــره ماده
 ۱۰۰مــی توانند تا تاریخ فوق با مراجعه به ســایت
 my.tax.gov.irنسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه
مالیاتی عملکرد سال  ۱۴۰۰خود اقدام کنند تا مشمول
حریمه نشوند  .آخوند زاده با تشریح دستورالعمل تبصره
ماده  ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم از سوی سازمان
امور مالیاتی کشور برای عملکرد سال  ،۱۴۰۰افزود :
تبصره ماده  ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم در راستای
عدالت مالیاتی بوده و میزان مالیات مقطوع بر اســاس

اطالعات موجــود و دریافتی از پایگاههای اطالعاتی
ســازمان و یا فروش ابرازی حسب مورد تعیین شده
اســت.وی تغییرات اعمال شده در دستورالعمل تبصره
ماده  ۱۰۰قانون مالیات های مســتقیم را شرح داد و
تصریح کرد  :ســازمان امور مالیاتی کشور با توجه به
شرایط سخت کرونایی حاکم بر مشاغل در سال ۱۴۰۰
و به منظور تکریم مودیان و تســهیل وصول مالیات و
ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در کل کشــور ،میزان
مالیات عملکرد سال  ۱۴۰۰برخی از صاحبان مشاغل
را با شــرایطی به صورت مقطوع تعیین کرده اســت.
آخوندزاده  ،ضمن تاکید بر اینکــه مودیانی که میزان
فروش آنها بر اســاس اطالعات اســتخراج شــده از
پایگاه اطالعات ســازمان مالیاتی بیش از  ۴۸میلیارد
ریال باشد ،نمی توانند از این تسهیالت استفاده کنند و
باید نسبت به ارائه اظهارنامه عادی اقدام کنند ،تصریح
کرد :ســقف فروش کاال و خدمات افراد مشمول این
تبصره به  ۱۰۰برابر معافیــت موضوع ماده  ۸۴قانون
مالیات های مســتقیم ،یعنی  ۴۸میلیارد ریال افزایش
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یافته است و کلیه افرادی که میزان فروش آنها در سال
 ۱۴۰۰از این مبلغ کمتر باشد ،می توانند از تسهیالت این
ماده استفاده کنند.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان ،در ادامه ضمن اشاره
به مزایای تبصره  ،۱۰۰هــدف از اجرای آن را تکریم
ارباب رجوع عنوان کرد و گفــت :هدف از انجام این
دســتورالعمل جلب رضایت مودیــان و تکریم ارباب
رجوع و تسهیل در پرداخت مالیات است.

خبری
امام جمعه بندرعباس :

یکشنبه  5تیر 1401

باید به دولت برای عبور از مشکالت اقتصادی فرصت دهیم
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سرمقاله

محرومان  ،ضامن برای وام ازدواج ندارند

این موضوع در ادوار مختلف مطرح بوده اســت که برخی ها برای
وام های میلیاردی و ...بدون ضمانت های سختگیرانه ،تسهیالت کالن با
عناوین مختلف گرفته اند وبرخی شان حتی بازپرداختی نداشته اند واز آن
طرف جوانانی که می خواهند وام ازدواج بگیرند ویا وام های خرد چند
میلیونی و حتی چند سال قبل وام  500هزار تومانی می خواستند بگیرند
و بدلیل نداشتن ضامن ،از دریافت این وام محروم شده اند .اتفاقا چند روز
قبل یک یتیم فقیر روستایی که می خواست وام ازدواج بگیرد ،ضامنی
نداشــت تا بتواند این وام را بگیرد و زندگی اش را آغاز کند .متاسفانه
بیشــتر محرومانی که ضامنی برای دریافت وام ندارد ،امتیاز وام شان را
می فروشند که شاید بعدها با مشکل هم مواجه شوند .در این حوزه دولت
و بانک ها نیاز است شرایط سهل تری را برای اخذ وام ازدواج و بخصوص
برای محرومان درنظر بگیرند تا آنها از دریافت تسهیالت بانکی برای ازدواج
واشتغال خرد و ...بدلیل نداشتن ضامن محروم نشوند .موضوع دیگر اینکه
اگر حساب کنیم هزاران میلیاردی که افرادی خاصی در این سال ها وام
از بانک ها گرفته اند و پس نداده اند وبرخی به عنوان ابربدهکار بانکی از
آن ها یاد می شود ،حتی اگر درصد اندکی از این تسهیالت به جوانان و
حتی بدون ضامن پرداخت می کردند ،بطور حتم تعداد زیادی 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 تسهیالت ازدواج بالعوض بهره مند شوند ،بطور حتم این
حمایت ها باعث ازدواج تعداد زیادی از جوانان می شود .بایستی برای
ازدواج واشتغال محرومان تسهیالت ویژه ای قائل شد ودر دادن وام ازدواج،
شرایط افراد را درنظر گرفت تا اینکه جوانان محروم بدلیل نداشتن ضامن
از دریافت وام ازدواج هم محروم نباشد .این جوانان محروم و حتی ایتام
بدلیل نداشتن ضامن از دریافت وام محروم می شوند .از آن طرف نهادهای
حمایتی هم حمایــت چندانی از آنها ندارند و برای دادن جهیزیه به آنها
می گویند بایستی بخشی از هزینه جهیزیه را خودتان بپردازید و کسانی
که تــوان پرداخت این مبلغ را ندارنــد ،از دریافت جهیزیه هم محروم
می شوند .در واقع بانک ها و نهادهای حمایتی و ...بایستی از محرومان
حمایت های ویژه ای را داشــته باشند ،وگرنه آن که دستش به دهانش
می رسد و به نوعی گلیمش را از آب بیرون می کشد ،که میزان حمایت از
آنها نباید به میزان حمایت از دیگران باشد وحمایت از محرومان وایتامی
که حامی ندارند ،باید بیشتر باشد .از طرفی دیگر در استانی مانند هرمزگان
با دارابودن ابرصنایع و پاالیشگاه ها ،بنادر ،گمرکات ،فوالدها ،مناطق آزاد
وتجاری و ،...چرا بایستی جوانانش از حداقل حمایت ها محروم باشند و
نتوانند به راحتی ازدواج کنند ،شغل و خانه نداشته باشند واز هیچ حمایتی
برخوردار نباشند .انتظار می رود نماینده عالی دولت در استان برای رفع
مشکالت این قشر از جامعه تدابیری بیندیشند تا حمایت شوند و بدلیل
فقر و محرومیت ونداشتن ضامن ،از وام ازدواج هم محروم نشوند.
علی زارعی

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

این هفته نمازجمعه بندرعباس افزود :البته ضعف بنای
افکار عمومی در مسائل اقتصادی هم وجود دارد که
متاسفانه فضای رسانهای استکبار هم بر این مساله
افزوده اســت.وی با تاکید بر اینکه گرانی ها باید با
جدیت دنبال شود ،بیان داشت :ملت ایران در برابر
تحریم ها همچنان پایدار و مقاوم هستند ،هر کشور
دیگری به جای ایــران بود در مقابل تحریمها دوام
نمیآورد.امام جمعــه بندرعباس در بخش دیگری
از ســخنان خود ضمن گرامیداشت شهادت شهید
بهشتی اظهارداشت :شهادت این شهید واالمقام ،نظام

و انقالب را بیمه کرد و مظلومیت شــهید بهشتی به
شهادتش میافزاید.حجت االسالم عبادی زاده ادامه
داد :در اجرای قوانین الهی نباید نگاه مان به این باشد
که دشــمنان چه می گویند بلکه اجرای حدود الهی
بازدارندگی دارد ،بنابراین با تفکر و اندیشــه آن را
اجرایی کنیم.وی با اشــاره به اینکه یکی از وظایف
دســتگاه قضایی ،احقاق حقوق عامه به نمایندگی
از مردم و زبان مردم اســت؛ اضافه کرد :پیشگیری
از جرم تنها وظیفه دســتگاه قضایی نیست بلکه در
دولت و دستگاههای اجرایی به رهبری دستگاه قضا

استاندار هرمزگان :

صنایع تزریق مالی قابل توجهی به ورزش استان نداشتهاند
گروه خبر //استاندار هرمزگان در خصوص تامین مالی باشگاه صنایع
پشتیبان توسط بنگاههای 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.

استاندار هرمزگان در حاشیه این آیین با تبریک صعود تیم صنایع به لیگ
برتر فوتسال گفت :این تیم برای حضور در لیگ برتر حمایت خواهد
شد ،این تیم و بازیکنانش پتانسیل باالیی دارند که می توانند در عرصه
ملی و بین المللی برای کشور افتخار آفرین باشند.
* سقف سالن تختی بزودی تعمیر میشود /قول  6کولر  100هزار

مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان در آیین تجلیل از کادر فنی و
وی با اشــاره به برخی کمبودهای سالن ورزشی بندرعباس گفت:
بازیکنان تیم صنایع هرمزگان که به تازگی به گزارش فارس  ،توانستند
سقف این ســالن با اعتبار  4میلیارد تومان بزودی تعمیر خواهدشد
مقام بعنوان نائب قهرمان به لیگ برتر فوتسال صعود کنند شرکت کرد.
همچین  6کولر  100هزار برای تکمیل دستگاه های سرمایشی نصب

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

می شود.دوستی در خصوص تامین مالی باشگاه صنایع پشتیبان توسط
بنگاههای بزرگ اقتصادی اســتان بیان داشت :هنوز تزریق مالی قابل
توجهی که بتواند به ورزش اســتان کمک کند انجام نشده اما متولیان
امر در حال تالش و پیگیری هستند که زودتر منابع مالی جمع آوری
و شــاهد رفع کمبودهای این حوزه خواهیم بود.وی با اشاره به اهمیت
وضعیت تیم شــهرداری بندرعباس تصریح کرد :تیم فوتبال شهرداری
بندرعباس توانسته به مرحله پلیآف لیگ دسته دوم و لیگ دسته اول
کشــور راه یابدو در هر مقطعی نیاز بوده به این تیم کمک شده و بعد
از این هم کمک خواهیم کرد.دوســتی گفت :خواهش اصلی ما از تیم
فوتبال شهرداری بندرعباس این است که بر روی مهمترین هدف ما و
صعود به لیگ یک کشور تمرکز کند و ما هم حمایت ویژه خواهیم کرد
که موفقیتهای ورزشی استان هرمزگان در سال جاری تکمیل شود.

کاهش جمعیت ،کشور را تهدید می کند

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
سالهای  ۵۵تا  ۶۵بیشــترین رشد باروری در
کشور را داشــتیم ولی با سیر نزولی که در حال
حاضر وجود دارد بایــد برای این موضوع فکر
جدی کرد.وی با بیان اینکه گرچه هرمزگان نسبت
به سایر استانها هنوز نرخ باروری قابل قبولی دارد
ولی این موضوع نباید ما را از مسیر منحرف کند،

تصریح کرد :متاسفانه کاهش جمعیت اتفاقی است
که کشور را تهدید می کند و به همین خاطر مقام
معظم رهبری به تمامی موسسه ها و ارگانهایی
که به هر نوعی میتوانند کمک کنند دســتور و
تاکید فرموده اند پای کار باشند.رئیس دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد :متوسط سن
هرمزگان در حال حاضر  ۲۷ســال است که بین
سالهای  ۵۵تا  ۶۵این سن  ۲۰سال بوده است.
فرشیدی با اشاره به اینکه نرخ باروری یعنی همان
زنان باروری که بین  ۱۵تا  ۴۹سال قرار دارند و
میزان باروریشان 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 داریم که بتوانند در سالهای آینده چرخ

تقدیر از از قضات در نماز جمعه بندرعباس
گروه خبر //با توجه به منویات رهبر معظم انقالب اسالمی
در خصوص لزوم تجلیل از قضات شاخص ،از  ۲۵نفر از قضات
نمونه و اعضای شــورای قضایی استان هرمزگان در آیین نماز
جمعه شهرستان بندرعباس تقدیر شــد « .مجتبی قهرمانی »،
رئیس کل دادگســتری استان در این حاشیه این مراسم اظهار
کرد :معرفی قضات نمونه از جمله سیاستهای راهبردی است
که با توجه به منویات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر اینکه
قضات برجســته را چهره کنید تا تشــویق بشوند و تأکیدات
ریاســت محترم قوه قضاییه در این خصــوص ،همواره مورد
توجه ویژه قرار گرفته اســت .وی افزود :این مراسم به منظور
تقدیر و تشکر از افرادی است که با تمام وجود و علیرغم همه
سختی های شــغل قضاوت ،متعهدانه به نظام مقدس اسالمی
و ملت شــریف ایــران خدمت می کنند ،اگرچــه پاداش این
مجاهدتها و تالش های صادقانه نزد خداوند متعال محفوظ
اســت.به گزارش خبرگزاری شبستان  ،رئیس کل دادگستری
اســتان هرمزگان عنوان کرد :قطع ًا یکی از پایه های اساســی
دستگاه قضایی ،منابع انسانی آن است و بدون تردید کارآمدی،
پویایی و نشــاط ســازمانی کارکنان قضایی و اداری ،موجب
افزایش 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 ریزی ها ۳۱ ،آیتم در راستای
سیاســت های کالن قوه قضاییه به منظور شناسایی قضات و
کارکنان نمونه تدوین شــده اســت .وی یادآور شد :در پایان
هر فصل پس از ارزیابی دقیق و مســتند عملکرد بخش های
مختلف ،از همکاران قضایی و اداری نمونه با اهدای لوح تقدیر
و درج در سوابق ارزشیابی ،قدردانی می شود.
رئیس بنیاد مسکن کشور :

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

اقتصادی کشور را بگردانند.فرشیدی از اقدامات
مهم دانشگاه درخصوص زایمان راحت و بدون
درد که نتیجه آن ترس زنان را از باردار شدن از
بین می بــرد را راه اندازی تختهای  LDRیا
همان اتاق تک نفره زایمان عنوان کرد که شخص
می تواند بــه راحتی و در کنار همــراه زایمان
بدون درد و استرس را تجربه کند.وی ادامه داد:
ازدواج های دانشــجویی ،ایجــاد خوابگاههای
متاهلی برای زوج های دانشجو از راهکارهای
مهمی بــرای افزایش رغبت به ازدواج اســت؛
متولیان در اســتان باید همکاری کنند تا بتوان
خوابگاه های متاهلی بیشــتری ساخته شود تا
مشــوقی برای ازدواج های دانشــجویی باشد.
باالترین مقام بهداشت و درمان استان هرمزگان

خبری

بیان کرد :مشکالت جوانان را نباید نادیده گرفت،
کار و مســکن دو عنصر اساســی برای ازدواج
جوانان است .باید خالقیتی ایجاد شود تا جوانان
درک کنند با ازدواج زندگی بهتری خواهند داشت
و این را الزم اســت در عمل نشــان دهیم.وی
در پایان 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 این کار بیشتر خواهد شد.

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 میشود با توجه به گرمای
هوا و شرایط سخت زندگی مردم سیل زده هرمزگان در چادرها
بودجه ســاخت منازل این مناطق را تعیین تکلیف کنند .اکبر
نیکزاد در بازدید 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 اینکه امیدوارم مسئوالن برنامه و بودجه
هرچه زودتر نسبت به این موضوع تعیین تکلیف کنند ،تصریح
کرد :در ســفر رئیس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری
دستور تسریع داده شد اما هنوز در جلسه هیات دولت مطرح
نشده و به تصویب هیأت وزیران نرسیده است.به گزارش ایسنا،
نیکزاد با اشاره به اینکه یک 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 میرود.

پشت پرده سیاست
خط ونشان رئیسی برای«مدیران خسته»

رئیس جمهور با اشــاره به درخواست مردم برای کنار رفتن مدیران خسته و
بیانگیزه ،تصریح کرد :می توان به صورت تصویری در جریان مشــکالت
اســتان ها قرار گرفت اما شنیدن کی بود مانند دیدن  .خراسانشمالی ،نگین
ت سیزدهم
ت و ششمین سفر استانی دول 
سرسبز شمال شرق ایران میزبان بیس 
بود .دیدار با قشــرهای مختلف مردم ،ایثارگران ،جانبازان و خانواده شهدا،
برگزاری شــورای اداری ،بازدید از برخــی پروژهها و طرحهای عمرانی و
خدماتی و برگزاری نشست خبری در پایان سفر از مهم ترین برنامههای سفر
ک روزه رئیسجمهور به خراسان شمالی بود .آیتا ...سید ابراهیم رئیسی ،
ی 
در دیدار جمعی از آحاد مختلف مردم خراسان شمالی ،با اشاره به سفرهای
خود به استانهای مختلف گفت :میتوان در تهران نشست و گزارشها را از
استانها دریافت کرد ،اما شنیدن کی بود مانند دیدن .حضور در کنار دامدار،
کشاورز ،استاد ،دانشجو ،بازاری و کسبه درک متفاوتی به انسان میدهد و بنده
به این تجربه افتخار میکنم .ممکن است برخی که سفرهای استانی دولت را
مورد سرزنش قرار میدهند ،تجربه دیدارها و حضور در جمع مردم را نداشته
باشند که به آنان توصیه میکنم چنین دیدارها و حضورهایی را تجربه کنند.
رئیــس جمهور با بیان این که از وضعیت زندگی مردم عزیزمان در شــهر و
روستا اطالع دارم ،تصریح کرد :بنده مرتب در میان مردم حضور دارم و واقع ًا
نه فقط هیچ شبی ،بلکه هیچ ســاعتی نیست که از زندگی مردم غفلت کنم.
شــبانه روز دنبال این هستیم که هر چه سریعتر مشکالت کاهش پیدا کند و
مردم شاهد رشد اقتصادی باشند و گشایشی در زندگی و کسبوکارها ایجاد
شود.رئیســی در دیدار با جمعی از نخبگان این استان نیز تأکید کرد :اکیدا ً از
مدیران میخواهــم افراد بدون انگیزه و فاقد روحیه تحولگرا را در مناصب
مهم قرار ندهند و راه را بــرای افراد متخصص ،متعهد و تحولگرا باز کنند.
رئیس جمهور ،در شــورای اداری استان خراسان شمالی هم با بیان این که
انتظار نخبگان کشور از مدیران این است که روحیه تحولی داشته باشند ،افزود:
مدیــران کارها را به نامه و تماس تلفنی خالصه نکنند ،این کفایت نمی کند،
اگر بخواهید کاری ایجاد شــود قطعا ایجاد خواهد شد زیرا اعتبار ،بودجه و
نیروی انســانی قابل قبول اســت اما بیش از همه و در صدر شرط موفقیت
تمام برنامه ها ،مدیر متحول و تحول آفرین است .رئیس جمهور با اشاره به
درخواست مردم برای کنار رفتن مدیران خسته و بیانگیزه ،تصریح کرد :اگر
در ادارات نیروهایی هستند که روحیه تحولی ندارند ،از اداره اخراج نکنید اما
در حاشیه و کنار بگذارید تا راه باز شود و کار کشور جلو برود.
قطار مذاکرات به حرکت درمی آید؟

همزمان با ســفر بورل به ایران ،امیرعبداللهیان در پاسخ به خراسان گفت:
امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک قطار مذاکــرات را روی ریل در جریان
و حرکت نگه داریم  .هادی محمدی – یک  48ســاعت پرخبر را در حوزه
مذاکرات احیای برجام داشــتیم و به نظر می رسد بعد از  100روز سردی
فضای مذاکرات و ناامیدی حاصل از افزایش تنش تصویب قطعنامه ضد ایرانی
شورای حکام آژانس ،روزهای پر خبر و داغی را نیز در پیش رو داشته باشیم
چرا که حرف های جدیدی مطرح شــده و گمانه زنی ها از یافتن راه هایی
جدید برای باز شدن کالف پیچیده مذاکرات خبر می دهند .امیرعبداللهیان که
دو هفته قبل در هند صحبت از بســته جدید ایران کرده بود ،نیز در نشست
خبری مشترک با الوروف همتای روس خود از حرکت دوباره قطار مذاکرات
در ریل رسیدن به توافق هسته ای خبر داد و گفت :با اقدامات صورت گرفته
امیدواریم به زودی از سرگیری مذاکرات را شاهد باشیم .

از طرف دیگر بعد از دیدار سه جانبه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپــا  ،انریکه مورا معاون وی و رابرت مالی مذاکره کننده ارشــد آمریکایی ها در
بروکسل  ،بورل راهی تهران شد و شب گذشته هواپیمایش در فرودگاه مهرآباد نشست.
دیداری که مورا این گونه آن را توصیف می کند و می نویســد « :شام در بروکسل
با جوزف بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رابرت مالی .گفتوگوی
عمیقی درباره برجام و چش ماندازهای منطقهای در خاورمیانه در سطح وسیعتر داشتیم.
مالی بر عزم راسخ آمریکا برای بازگشت به توافق تأکید کرد »  .بورل نیز ساعاتی قبل
از سفر به تهران در توئیتر خود نوشت دیپلماسی را تنها راه بازگشت به اجرای کامل
برجام و معکوس کردن تنشهای فعلی می داند  .بورل امروز در تهران دیدارهایی
با وزیرخارجه ایران و برخی مقامات دیگر کشــورمان خواهد داشت و باید دید در
اولین سفرش پس از استقرار دولت سیزدهم می تواند دیپلماسی را از حالت بن بست
فعلی خارج و تنش ها را معکوس کند یا خیر؟ این احتمال قوی وجود دارد که بورل
در کیــف خود پیام های مهمی را از طرف آمریکایی برای باز شــدن گره مذاکرات
آورده باشد با این حال گمانه زنی های فعلی تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت تا
مشخص شود این سفر تا چه میزان می تواند به باز شدن گره مذاکرات کمک کند .
دستور رئیس جمهور برای بررسی فوری  ،تخلف احتمالی در واردات نهادههای دامی

پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری خبر داد که در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف
احتمالــی در واردات نهادههای دامی ،رئیس جمهور به معاون اول و وزیر اطالعات
مأموریت داد بســرعت موضوع را بررســی و نتیجه آن را گزارش کنند.همچنین
حجتاالسالم غالمحسین محسنی اژهای در ادامه سلسله نشستهای تخصصی قوه
قضائیه که به موضوع حذف و اصالح بسترهای فسادزا اختصاص داشت با اشاره به
گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون تخلفات متعدد رخ داده در زمینه
واردات نهادههای دامی اظهار کرد :آنطور که ســازمان بازرسی گزارش داده ،تعداد
قابل توجهی از افراد با اســتناد به اعالم ورود نهادههای دامی به بندر و ثبت آن در
سامانه بازارگاه ،اقدام به واریز وجه برای خرید کاال و ترخیص و دریافت آن ظرف
یک تا چند هفته بعد کردند درحالی که اساســ ًا نهادهای وارد کشور نشده بود و در
نهایت هم هیچگونه کاالیی به دست مردم نرسید .به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه،
رئیس عدلیه با اشــاره به پرداخت پول از سوی مردم و مشتریان برای خرید ۵۰۰
هزار تن نهاده دامی در حالی که این محموله وارد کشــور نشده بود ،گفت :یکی از
تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن
کاالی مورد نظر به بندر نســبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این
موضوع ،کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت
و مردم نیز با مشــاهده کوتاژ در سامانه ،اقدام به خرید کاال کردند.اژهای با اشاره به
نامهنگاری برخی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی در جریان امور
مربوط به واردات این محموله گفت :طی نامهای از بانک مرکزی خواســته شده بود
که دالر بابت کاالیی که وارد شده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار دهد
درحالیکه اساس ًا هیچگونه کاالیی وارد کشور نشده بود .رئیس قوه قضائیه واگذاری
 ۴۹درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر
تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهادههای دامی عنوان کرد.
رئیس عدلیه از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه
واردات نهادههــای دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد و در همین
زمینه تصریح کرد :اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کاال به کشور است به
صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری
است .رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد :موارد اینچنینی زمینهساز فسادهای بعدی
و متعدد و ایجاد پروندههای کثیرالشــاکی میشود و گرفتاریها و مشکالت بسیار
زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود میآورد.

انعکاس

الف نوشت  :حجت االسالم اژهای ،رئیس قوه قضاییه در حاشیه گفت وگو با شبکه
یک سیما بر ضرورت حذف بسیاری از تشریفات و پروتکلهای زاید تاکید کرد
و گفت :تشــریفات زاید منجر به دوری مسئوالن از مردم میشود .وی ادامه داد:
در برنامههای بعدی گزارش به مردم ،برای کاستن از مشکالت و هزینههای انتقال
عوامل و تجهیزات رسانه ملی ،الزم نیست عوامل برنامه به قوه قضاییه بیایند؛ بنده
در صدا و سیما حاضر خواهم شد.
اعتمادآنالین نوشت  :خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اتهامات
وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ترک
در آنــکارا گفت:این اتهامات مضحک و در چارچوب یک ســناریوی از پیش
طراحی شــده برای تخریب روابط دو کشور مسلمان است.پاسخ ایران به ترور و
خرابکاریهای رژیم صهیونیستی همیشه به صورت قطعی ،مقتدرانه و بدون تهدید
امنیت شهروندان عادی و تهدید امنیت کشورهای دیگر خواهد بود.
انصاف نیوز نوشت  :حسین کروبی فرزند حجت االسالم مهدی کروبی ضمن تکذیب
برخی شایعات اعالم کرد :حال عمومی پدرم خوب و تمامی خبرهای مربوط به
فوت ایشان شایعه است.
خبرآنالین نوشــت  :در رخدادی بی ســابقه فاطمی امین وزیر صنعت در آستانه
اســتیضاح ،به عنوان ســخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران از عملکرد خود
دفاع کرد.
روایت محسنی اژهای  /از تعامل کمسابقه قوا در مبارزه با فساد

حجتاالســام والمسلمین غالمحسین محسنی اژهای هم زمان با آغاز هفته قوه
قضائیه در برنامهای تلویزیونی در پاسخ به سؤالی درباره تحقق اهداف سند تحول
قضایی گفت :اینکه قوه قضائیه بتواند یک سند تحول داشته باشد امر مطلوبی است
و این سند که در زمان رئیس سابق قوه قضائیه و رئیسجمهور کنونی تدوین شد،
در خود ســند تحول دیده شد که این سند ایستا نباشد و بتواند در هر زمان ارتقا
یابد .به گزارش ایرنا ،رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره تعامل
و همافزایی با سایر قوا گفت :ما یک نظام هستیم و به هیچوجه استقالل سه قوه از
یکدیگر با تعامل و همکاری منافاتی ندارد و در این دوره هم باید گفت که همدیگر
را خوب میشناسیم و بنده و آقای رئیسی در طول چهل سال با هم ارتباط نزدیک
داشتیم ،رفیق بودیم و با هم آشنا هستیم .همچنین با مجلس هم تعامل بسیار خوبی
داریم .یکی از مسائلی که بشدت در دولتهای مختلف گرفتاری داشت ،سیستم
بانکی بود و تعداد قابل توجهی از پروندهها به نظام بانکی مربوط بود ،همچنین تعداد
بسیاری از پروندهها مربوط به گمرکات ،واردات ،صادرات و ارز ترجیحی و برخی
امور مربوط به سازمان جمعآوری اموال تملیکی بود .با خود دولت در این رابطه
توگو کردیم و هر سه قوه به صحنه ورود کرده و موضوع را پیگیری و نخستین
گف 
انبار در تهران را بازرسی کردیم و دولت در مقابل این اقدام نه تنها موضع نگرفت
بلکــه بالفاصله معاون اول رئیس جمهور ،وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس گمرک
را ترغیب کرد و ســازمان جمعآوری 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 سالهای متمادی به مسأله رودخانه چالوس اشاره و تصریح کرد:
یکی از موارد مربوط به این رود ضرورت استفاده از آب شرب این رود بود که از
نظر زیست محیطی اشکال داشت ،عالوه بر این موضوع مستحدثات هم مطرح شد
و اتفاق کم سابقهای رخ داد و قوه قضائیه پیشقدم شد و با دولت در کنار هم بودیم.
رئیس دســتگاه قضا به تغییر کاربریها اشاره کرد و گفت :این سؤال ممکن است
پیش بیاید چرا قب ًال این کارها را نمیکردید که باید گفت قب ًال این هماهنگیها نبود.

تازه های مطبوعات

کیهان  -این روزنامه با غافل دانســتن دولت قبل درخصوص همســایگان و
کشورهای منطقه نوشت  :ما نیازمند ارتباط با دنیای پیرامونمان هستیم؛ دنیایی
که در هشت سال زمامداری دولتمردان یازدهم و دوازدهم فراموش شده بود چون
نقشه سیاست خارجی در دولت تدبیر بهجای  194کشور تنها شامل  4کشور و
تعدادی از متحدانشان میشد.
همشهری  -محسن مهدیان در این روزنامه با اشاره به این که به تازگی تاجزاده
گفته است که طاغوت پهلوی را به جمهوری اسالمی ترجیح میدهد ،این ادعا
بیانگر عاقبت به خیری جبهه اصالحات اســت ،نوشت :جریان اصالحات در
هیچ دورهای دست به این شفافیت نزد و همواره نفع سیاسیاش را پنهانکاری و
مرزبند نکردن صریح با دشمن میدانست .خیالشان این بود که این پنهانکاری
رأیســاز اســت .عادت کرده بودند با اتکا به آرای سیاه(اپوزیســیون) پیروز
انتخاباتها شوند.جریان اصالحات ناخواسته و به ناچار مجبور شده است موضع
خود را شــفاف کند؛ چون آرای سیاه سفرهشان را جدا کردند و دیگر دونبشی
سیاسی دکانی نخواهد ساخت.
فرهیختگان -این روزنامه با انتقاد از یک نقل قول رئیس جمهور گفت:در روزگاری
که رهبری مکررا اهمیت کادر درمان در مهار پاندمی کرونا را یادآور شدند...در
روزگاری که بســان یک ملت بر ابربحران قرن چیره شدهایم و پیروزمندانه بر
جایگاه شکست کرونا ایستادهایم ،چه الزامی به ایجاد دوقطبیهایی است که جز
سایه افکندن بر پیکره این پیروزی ملی ،کوچکترین ضرورتی ندارد.
آرمان ملی  -درهفتههای گذشته گزارشهای مختلفی مبنی بر قطع برق داده شده،
همچنین شهروندان تعدادی از شهرهای جنوبی نیز طی هفتههای قبل اعتراضاتی
به قطع برق شبکه خانگی داشتند این در حالی است که مسئوالن به ویژه وزارت
نیرو وعده تابســتان بدون خاموشی را میدهند ،با این حال وزارت نیرو مدعی
است که تاکنون برنامهای مبنی بر خاموشی برنامهریزی شده در دستور کار قرار
نگرفته و اگر خاموشی وجود داشته ناشی از حوادث طبیعی یا 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 بیاساس وزیر خارجه رژیم
صهیونیستی در آنکارا و در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ترک را مضحک
و در چهارچوب یک سناریوی از پیش طراحی شده برای تخریب روابط دو کشور
مسلمان توصیف کرد و آن را بخشی از دسیسه تلآویو برای انحراف افکار عمومی
ترکیه و منطقه از آرمان فلســطین و اقدامات تروریســتی این رژیم کودککش و
خرابکار دانست .به گزارش ایرنا ،سعید خطیبزاده گفت :متأسفانه از حدود یک
هفته پیش یک عملیات روانی برای مشغول کردن رسانهها به سناریوهای ساختگی
با استفاده از اطالعات نادرست و جهتدار جهت مهیا کردن فضا برای طرح سناریوی
فرافکنانه وزیر خارجه رژیم صهیونیستی شروع شده بود .سخنگوی وزارت خارجه
تصریح کرد :کشور همسایه ما ترکیه بهخوبی میداند ادعاهای فرستاده رژیم دروغگو
و تروریست صهیونیستی تا چه میزان بیاساس بوده و انتظار میرود در مقابل این
ادعاهای تفرقهافکنانه ســکوت نکند .این رژیم بارها نشان داده است تا چه میزان
غیرقابل اعتماد است .وی با تأکید مجدد بر اینکه پاسخ جمهوری اسالمی ایران به
ترور و خرابکاریهای رژیم صهیونیستی همیشه بهصورت قطعی ،مقتدرانه و بدون
تهدید امنیت شهروندان عادی و تهدید امنیت کشورهای دیگر خواهد بود ،اظهارکرد:
مظلومنماییهای نمایشی این رژیم تروریست را کسی جز خودش باور نمیکند و اگر
تاندیشی زودگذر ،نمایشی از همراهی داشته
به ظاهر نیز طرفهایی بر اساس مصلح 
باشند ،اما در واقع میدانند با چه رژیم خطرناکی روبهرو هستند.

جنوب کشور

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها  //امامان
جمعه شهرهای استان بوشهر در خطبههای 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.
دشــمن برای نا امید کردن مــردم از توان و آینده می افتند و جامعه را متشنج و ملتهب می کنند.وی با

امامان جمعه شهرهای بوشهر:

امیدآفرینی در جامعه ضروری است

* بوشهر

به گزارش خبرنگار دریا ،نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه بوشهر گفت :مشکالت آب شرب در
این استان یک بحران تاریخی است که الزم است
مسئوالن با برنامه ریزی آن را به صورت ریشهای
حل کنند .آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشــهری در
خطبههای نماز جمعه ،این شهر بیان کرد :در زمان
حاضر برخی از روســتاهای این اســتان با کمبود
آب شرب روبرو هستند که مسئوالن باید مراقبت
کنند مشــکل بهبود یابد و مردم در گرمای شدید
تابستان در این استان از نعمت آب سالم برخوردار
باشند.وی افزود :امروز بازار کاالها با گرانیهایی
روبرو شــده که مردم را گلهمند کرده اســت و اگر
چه برخی از این افزایش قیمتها طبیعی است اما
باید برای پیشگیری از گرانی کاذب تالش مضاعف
شود .امام جمعه بوشهر ضمن قدردانی از تالشهای
اصناف و قوه قضائیه در اســتان و کشور ،ادامه داد:
عدالت محوری ،حق گرایی و قانونمداری اســاس
سند تحول این قوه اســت و باید برخورد قاطع با
متعرضان حقوق ملت و حمایت از اقشــار محروم
و همینطور کارآفرینان در دستورکار باشد .صفایی
بوشهری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب در
دیدار با اعضای کنگره شهدای عشایر مبنی بر تالش

بیان اینکه ناامیدی در جامعه شایسته نیست ،گفت:
ناامیــدی در جامعه جایی ندارد و نباید ذهن مردم
نسبت به کشور و آینده و خدمات مغشوش کرد.امام
جمعه موقت دیر با اشاره به فعالیت تبلیغات اسالمی
شهرستان بیان کرد :تبلیغات اسالمی به فرمان امام
راحل تاسیس و در صحنه های مختلف نقش آفرین
بوده است .وی اضافه کرد :این اداره با اعتبار بسیار
اندک کارهای بزرگی در راستای ایجاد خانه عالم،
هیات های مذهبی و حوزه علوم قرآنی انجام داده
است.حجت االسالم سعیدی ضمن تسلیت سالروز
شهادت شهید بهشتی و یاران وفادرش و قدردانی از
خدمات رییس قوه قضاییه و مجموعه دادگستری
شهرســتان گفت :قوه قضاییه به سمت قوه قضاییه
تراز انقالب اسالمی پیش می رود و در خدمت مردم
و انقالب حرکت می کند.

نظام اســامی ،گفت :برنامه دشمن القای بن بست
و ناکارآمدی نظام اسالمی و از بین بردن امید مردم
اســت که باید این اندیشه شناسایی و با آن مقابله
شــود.وی ادامه داد :امید مایه پیشرفت و حرکت
به جلو جامعه اســت و ناامیدی این قابلیت و توان
را تضعیف میکند .وی ادامــه داد :آمادگی الزم و
طراحی دانش بنیان و جهادی برای مقابله با سلطه
جهانی استکبار برای همه ملتها بویژه ایران اسالمی
ضروری است و مســئوالن باید توجه ویژهای به
حمایت از این بخش داشته باشند.امام جمعه بوشهر
بیان کرد :اگر چه سیستم تسهیالت بانکی مورد تایید
رهبر معظم انقالب و شورای نگهبان است و شرایط
آن از حالت ربا خارج اســت اما گرفتن این همه
کارمزد از مردم درست نیست و باید وامها و منابع
بانکی برای حمایت از قشر محروم و کارآفرینی به
* برازجان
کار افتند.
حجت االسالم حســن مصلح در خطبه های نماز
* دیر
امام جمعــه موقت دیر گفــت :فعالیت گروهها جمعه برازجان افــزود :از عوامل گرانی های اخیر
در فضــای مجازی باعث التهاب جامعه نشــوند .می توان به تحریم ظالمانه استکبار جهانی ،آثار و
حجت االسالم سید ابراهیم سعیدی در خطبه های تبعات برجامانده از کرونا ،کمبود کاالهای اساسی
نماز جمعه شهر دیر افزود :گاهی اوقات گروه ها و متاثر از خشکسالیهای جهانی ،کمبود کاال و رکود
برخی مســئوالن در فضای مجازی به جای اینکه حاصل از جنگ اوکراین ،برنامه ریزی دشمن برای
به فکر معیشــت و اقتصاد مردم باشند ،به جان هم اختالل در بازار طال و ارز اشاره کرد.وی بیان کرد:

همچنین ساختار معیوب اقتصاد ایران ،کم کاری و
سیاستغلطدولتقبل،جراحیاقتصادیدولتبرای
مردمی ســازی یارانهها ،فعالیــت نفوذی در بدنه
دســتگاه های دولتی و بخــش خصوصی و عدم
هماهنگی در سیاست گذاری ،نظارت و اجرا توسط
مســئوالن باعث افزایش افسار گسیخته قیمت ها
شده است.
امــام جمعه برازجان ادامه داد :طبیعی اســت که
افزایش بی رویه قیمت کاالها بر ســایر خدمات
دولت و اقداماتی شــامل موفقیت دولت در کنترل
کرونا ،کاهش نقدینگی ،صفر شــدن اســتقراض
از بانک مرکزی و رشــد پایه پولی ،فعال شــدن
دیپلماسی اقتصادی کشور ،بیمه شدن پنج میلیون
نفر از محرومان جامعه و حضور فعال مسئوالن در
بین مردم کمتر به چشــم بیاید.وی در ادامه ضمن
اشاره به ۶تیرماه سالروز سوءقصد به رهبر حکیم
انقالب اســامی آیت اهلل خامنه ای گفت :همواره
مدیران الهی مورد خشــم و مکر دشمنان دین خدا
بوده اند.مصلح ضمن عرض تسلیت شهادت آیت
اهلل بهشتی و یارانش از همه قضات خواست که در
اجرای عدالت به آن شهید بزرگ اقتدا کرده و تالش
کنند که دســتگاه قضایی کارآمد و در تراز انقالب
اسالمی و نظام اسالمی داشته باشیم.
* اهرم

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

خطبه های این هفته نمــاز جمعه اهرم افزود :حج
فرصت بی نظیری اســت که می توان هم بر مساله
فلســطین تاکید و هم جنایت رژیم صهیونیستی را
برمال کــرد ،اما از برخی محدودیــت ها نیز نباید
غافل شــد چون به طور قطع حاکمیت سعودی در
خصوص اقداماتی که رنگ و بوی ضد صهیونیستی
داشته باشد واکنش و محدودیت شدیدی اعمال می
کند.وی یاد آورشــد  :حج این فرصت را میدهد
تا اعتراض عمومی مسلمانان به گوش دلبستگان
وعده های پوچ و دورغین صهیونیسم جهانی برسانند
وافشایجنایاتصهیونیستهاوجنایتخیانتکاران
به آرمان فلسطین یک رسالت اسالمی و آرمانی
اســت که به عهده همه مسلمانان است .امام جمعه
موقت اهرم ضمن تسلیت سالروز شهادت مظلومانه
شهید دکتر بهشــتی و  ۷۲از تن یاران انقالب بیان
کرد :هقته قوه قضائیه فرصت مغتنمی اســت تا به
بیان اصول و شاخص های قوق قضائیه تراز انقالب
پرداخته شود و فاصله بین وضعیت موجود و شرایط
مطلوب بررسی و تبیین گردد.
وی افزود  :ســند تحول قــوه قضائیه که به تائید
مقام معظم رهبری رسیده نقشه راه انتظاران رهبری
انقالب اسالمی در نیل به تراز مطلوب قوه قضائیه
درنظام اسالمی اســت  .صفری ادامه داد  :انتطار
می رود در شــرایط فعلی بــا توجه به عملکرد
نســبتا قابل قبول قوه قضائیه ،دولت و مجلس نیز
این قوه در راســتای تحقق عدالت به بهترین شکل
ممکن یاری کند زیرا اتخاذ ابن رویه به نفع مردم
و جامعه ات و از قوع جرم وفساد های مختلف از
جمله مفاسد اقتصادی جلوگیری می کند .

مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها //
عملیات بتن ریزی پــارت اول مربوط به
دیواره راکتور واحد  ۲نیروگاه اتمی بوشهر،
شــامگاه جمعه با حضور محمد اسالمی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی
اتمی و احمد محمدی زاده استاندار بوشهر جهت شناسایی آسیبها و برای برطرف کردن تولید و توسعه داریم دنبال می شود.اسالمی روند کامال مهندســی و حساب شده باشد
آنها برنامه ریزی الزم صورت گرفت.وی گفت :در زمان حاضر  ۲ســال و چهار ماه و اجــرای پروژه به معنــای واقعی مطابق
آغاز شد.

با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی

عملیات بتن ریزی راکتور واحد  ۲نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار دریا؛ رئیس سازمان
انرژی اتمی در این آئین گفت :با توجه به
تاکید رهبر معظم انقالب و اراده ای که در
دولت ســیزدهم و شخص رئیس جمهور
اســت و با توجه به بازدید ایشان در سفر
اســتانی خود به استان بوشهر سعی کردیم
موانع موجود بر ســر راه پیشــبرد پروژه
نیروگاه  ۲و  ۳برطرف شود.محمد اسالمی
اضافه کرد :در همیــن ارتباط برای اینکه
بتوانیــم در چارچوب هدفهــای اصلی و
عملیاتی که می تواند ما را در به ثمر رساندن
واحدهای  ۲و  ۳نیروگاهی بوشــهر کمک
کند با استفاده از شرایط به وجود آمده در

ادامه داد :آنچه امروز در این خصوص انجام
می شــود یک نوع حرکت متفاوت است
نســبت به آنچه که تا امروزصورت گرفته
و به پیمانکاران ،مشاوران و همه همکارانی
که در این سایت مشغول به کار هستند خدا
قوت می گوئیم.
اســامی اظهار کرد :نیاز داریم که به طور
حتم از این تاریخ به بعد راندمان متفاوتی در
این پروژه ثبت و حرکت پیوسته تری شاهد
باشیم.وی یادآور شــد :به هر صورت در
زمان حاضر با توجه به اینکه محدودیتهای
کرونایی وجود ندارد  ،کار با یک وضعیت
روان تر و با قدرت راندمان جدیدی که در

حســن ســیالوی ســرویس اســتان ها //
امام جمعه اهواز گفــت :برخی از مردم محروم
تواناییپرداختاجارهبهاراندارندوصاحبخانهها
باید با آنها تعامل الزم را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجتاالســام سید
محمدنبی موســویفرد نماینده ولیفقیه در استان
خوزســتان و امام جمعه اهواز در خطبههای نماز
جمعه با بیان اینکه میز خدمت محضر خدا است،
اظهار کرد :مسئوالن باید تمام سعی خود را برای
حل مشکالت مردم به کار بگیرند و توجه داشته

معادل  ۲۸ماه تاخیر اجرایی در این  ۲پروژه
نیروگاهی وجود دارد؛ این در اثر شرایطی
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
این پــروژه نیروگاهــی بازدید و پیگیری
خواهیم کرد کــه نگذاریم اوضاع و احوال
گذشــته دوباره تکرار شــود و باید شاهد

زمانبنــدی به پیش برود.رئیس ســازمان
انرژی اتمی گفــت :پروژه های نیروگاهی
بوشهر نســبت به برنامه از لحاظ وزنی در
حدود  ۲۴درصد عقــب ماندگی دارند و
در زمــان حاضر باید در حدود  ۳۲درصد
پیشرفت داشته باشند ،این درحالی است که
االن کمتر از  ۱۰درصد پیشرفت دارند.وی
افزود :هرچند این تاخیر قابل جبران نیست
اما نکته مهم این است که این تاخیر تداوم
نداشته باشد و بر ما تحمیل نشود ،این نکته
مهمی است که امروز بر آن اراده کردیم و با
توکل بر خدا و همت و حرکت غیرتمندانه
همکاران و دســتگاه مجری طرح محقق

امام جمعه اهواز:

صاحبخانهها با مستأجران تعامل داشته باشند
باشند که فرصت خدمت بسیار اندک است.وی با
بیان اینکه تمام مسئوالن استانی باید در میزهای
خدمت حاضر شــوند ،گفت :ما باید سالیان سال
خون دل بخوریم تا حکومت جهانی به ثمر بنشیند
و در این راستا تمام مسئوالن باید پای کار باشند.
امام جمعه اهواز در عین حال با اشاره به افزایش

 501نفر 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  ۵۰۱بیمار دارای عالئم تنفســی به مراکز درمانی
خوزستان مراجعه و تحت درمان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛حبیب حیبر اظهار داشت :از این تعداد بیمار
 ۴۲۸نفر به صورت سرپایی درمان شده و  ۲۳نفر در بخش های عادی
بیمارستان های استان بستری شدند .وی افزود :همچنین بر اثر پدیده گرد
و غبار  ۵۰نفر از مردم خوزســتان در بخش های ویژه بیمارستانی تحت
مراقبت قرار گرفتند.
حی بر گفــت :در وضعیت بروز گرد و خاک از عمــوم مردم به ویژه
بیماران قلبی ،تنفســی و ســالمندان درخواست می شــود توصیه های
پزشــکی را کامال رعایت کرده و حتی االمکان از منزل خارج نشــوند.
بیشــترین میزان غلظت گرد وغبار با اندازه  ۱۰میکرون ( )PM۱۰در
شــهرهای کارون  ،۹۰۸اهواز  ،۸۷۴سوســنگرد  ،۷۳۳شادگان ،۶۶۷
آبادان  ،۵۶۲اندیمشــک  ،۵۴۲ایذه  ،۵۵۹بندر امام  ،۶۱۵حمیدیه ،۶۰۳
رامشــیر  ،۲۹۰شوشتر  ،۲۰۷گتوند  ۱۷۱و هندیجان  ۱۶۴میکروگرم بر
مترمکعب بوده است.حدمجاز غبار در هوا  ۱۵۰میکروگرم بر مترمکعب
است.

میزان اجارهبهاء ،یادآور شد :برخی از مردم محروم
توانایی پرداخت اجارهبها را ندارند و الزم اســت
کــه صاحبخانهها با آنها تعامل کننــد .ما باید
نسبت به همنوعان خود احساس مسئولیت داشته
باشیم.
موسویفرد همچنین با اشاره به فرا رسیدن ایام

شود.محمد اسالمی معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور
بازدید از روند اجرا و پیشــرفت ساخت
واحدهای ۲و ۳نیروگاه اتمی بوشــهر وارد
بوشهر شد.رئیس سازمان انرژی اتمی در
این بازدید بر آغاز عملیات بهسازی خاک
(به روش  )DSMمجموعه ساختمانهای
دیــزل ژنراتور ،آرماتوربنــدی دیوارهای
ساختمان راکتور واحد  ،۲عملیات سپرکوبی

شــهادت شهدای  7تیر خاطرنشان کرد :این شهدا
به ویژه شــهید مظلوم آیت اهلل بهشتی از برترین
شهدای انقالب اسالمی هستند؛ این شهید بزرگوار
ســنگبنای نظام مقدس ما بــود.وی قوه قضائیه
را ایســتگاه مبارزه با فســاد عنوان کرد و افزود:
خالفکاران باید از شنیدن نام دستگاه قضا به خود
بلرزند همچنین مردم باید در کنار این دســتگاه
احساس آرامش کنند.
امام جمعه اهواز در بخش دیگری از ســخنان
با تاکید بر لزوم ساماندهی فضای مجازی عنوان

 ۲ناحیه از سایت و عملیات خاکبرداری
و خاکریزی نواحی  ۵و  ۶ســایت برای
جایگزینی الیه  Cap rockدر واحدهای
در دست ساخت  ۲و  ۳نیروگاه اتمی بوشهر
نظارت میکند.رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران در ادامه ســفرش به بوشــهر ،ضمن
بازدید از بخشهــای مختلف واحد یکم
نیروگاه اتمی بوشهر ،با مدیران و کارکنان
این مجتمع صنعتی دیدار کرد.

کرد :امروزه نظام ســلطه آمریکایی قصد دارد از
طریق فضای مجازی اهداف خود در حوزه تهاجم
فرهنگی را عملی کند.
موسویفرد با بیان اینکه نباید در این خصوص
ســادهانگاری کنیم ،اضافه کرد :دولت با همه توان
باید با این نوع تهاجــم مقابله کند و بخش قابل
توجهــی از این امر نیز بر عهده دســتگاه قضایی
است.وی همچنین در سخنانی همدردی ملت ایران
با مردم مظلوم افغانستان را در پی بروز زلزله در این
کشور اعالم کرد.

رئیس پلیس راه استان یزد:

توقیف خودروهایی که سرعت جادههای برونشهری رعایت نکنند

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

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ،ســرهنگ رحیــم
حاجی ده آبادی گفت :طرح ثبت میانگین ســرعت توســط

دوربین های جاده ای آغاز شده و در قالب آن عالوه بر ثبت
لحظه ای سرعت غیرمجاز ،میانگین سرعت از مبدا تا مقصد
توسط این دوربین ها ضبط و کنترل می گردد .وی تاکید کرد:
خودرو رانندگانی که مرتکب خالف شده و میانگین سرعت
از مبدا تا مقصد را رعایت نکننــد عالوه بر اعمال قانون ،به
مدت یک ماه در پارکینگ پلیس توقیف میشوند .وی توجه

رانندگان به تابلوهای سرعت را ضروری توصیف کرد و یادآور
شد :حداکثر ســرعت خودرو در حوالی مناطق مسکونی در
جاده های برونشــهری  ۶۰و در نقاط دیگر  ۱۱۰کیلومتر در
ســاعت اســت.رئیس پلیس راه یزد از رانندگان خواست با
ســرعت مجاز حرکت کنند تا خدای ناکرده در صورت وقوع
حادثه ،شدت صدمه های جرحی و خسارتی ،پایین باشد.

طرح  :بیتا هوشنگی
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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 خیلیام 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

بانوی ردیا
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شامی کباب
کتلت یا شــامی کباب ،یکی
از پر طرفــدار ترین و لذیذ
ترین غذا های ایرانی اســت.
کتلت با گوشت ،سیبزمینی،
پیاز ،تخممرغ ،نمک ،فلفل و
زردچوبه درست م ی شود و
معموال آن را بدون برنج ،همراه
با نان ب ه صورت سرد یا گرم
ســرو م ی کنند .کتلت را میتوان ب ه عنوان غذای اصلی ،پیش غذا ،غذای
سفر یا ساندویچ سرد سرو کرد .میتوان کتلت را بهصورت کامال گیاهی با
جایگزین کردن قارچ و سویا بهجای گوشت ،درست کرد تا گیاهخوران
نیز بتوانند از این غذا لذت ببرند .درست کردن کتلت ،شاید کمی زمانبر
باشد اما طعم و مزه نهایی این غذا ،تمام زحمتها را جبران خواهد کرد.
طــرز تهیه کباب تابه ای در منــزل با طعمی خاص و
بی نظیر

کباب تابه ای یکی از انواع کباب های کوبیده اســت که در تابه
سرخ و پخته می شود.
مواد الزم شامی کباب

سیب زمینی متوسط ۵.................................عدد
پیاز متوسط ۳............................................عدد
گوشت گوساله چرخ کرده ۴۰۰......................گرم
تخم مرغ ۱................................................عدد
نمک ،فلفل سیاه و فلفل قرمز...........به میزان الزم
زردچوبه ۱................................قاشق چای خوری
پودر زنجبیل......................نصف قاشق چای خوری
ادویه کاری...................................به میزان الزم
روغن..........................................به میزان الزم
مواد الزم برای سس

گوجه فرنگی ۳...........................................عدد
رب گوجه فرنگی ۲......................قاشق غذا خوری
نمک و فلفل قرمز................نوک قاشق چای خوری
آبغوره ۱...................................قاشق غذا خوری

طرز تهیه شامی کباب
* مرحله اول

برای تهیه شامی کباب خوشمزه و مخصوص در ابتدای کار ،سیب زمینی ها را
می شوییم ،سپس آنها را پوست می گیریم و با رنده متوسط رنده می کنیم .برای
ســرعت بخشیدن به کار می توانیم به جای رنده کردن ،سیب زمینی را درون
میکسر یا غذاساز بریزیم.

برقــراری ارتباط بــا کودکان از مهــ م ترین و
تأثیرگذارترین موارد تربیتی در شخصیت کودک
و بسیارحائز اهمیت برای سالمتروان آنان است
بنابراین توجه به برقراری ارتباط صحیح با کودک
از مهم ترین مواردی است که یک والدین باید آن
را بیاموزند.

در ایــن مقاله برآنیم درمورد روش برقراری ارتباط
صحیح با کودک درســنین و شرایط مختلف ،اصول
ط موثر
ارتباط موثر با کودکان ،عناصر برقراری ارتبا 
با فرزندان و اینکه چگونه با کودکان ارتباط برقرارکنیم
صحبتکنیم.

*

اصول ارتباط موثر با کودکان

ســال هــای اول زندگــی و دوران کودکی از مه م
ت روان انسانها است که
ترین دوران برای ســام 
در روابط بین فردی افراد در آینده نیز تأثیر بســزایی
دارد ،اولین ارتباط فردی کودک با والدین خود است
و اگر ارتباطی توعم با احترام و عشــق نباشد کودک
آسیب پذیر در روابط بین فردی خواهد شد بنابراین
حرف زدن ،مکالمات و تعامالت دو نفره در مهارت
شنیداری ،دایره لغات ،آموزش بیشتر و بهتر کودک و
در نهایت داشتن رابطهای سالم بسیار تأثیرگذار است.
هرچه بیشتر با کودک خود صحبت کنید ،بازی کنید،
کتاب بخوانید و تعامل برقرار کنید ،در تقویت مغز و
هوشیاری آن و روابط خود کمک کرده اید.
درادامه به بررسی اصولی درجهت پاسخ به این سوال
که چگونه با کودکان ارتباط برقرار کنیم؟ و ارتباطی
مؤثر و سالم داشتهباشیم میپردازیم:
• اولین و اساسی ترین وسیل ه ی ارتباطی با کودکان
زبان و گفتار اســت ،کودک باید شــیوهی صحیح
بیان کلمات و این ارتبــاط زبانی را بیاموزد بنابراین
ســعی کنید درکنار بیان درحد توان و درک کودک از
بهکاربردن تلفظ نادرست واژه ها و حروف خودداری
کنید .
• با انجام اعمالی نظیر فریب دادن ،درو غ گفتن ،به قول
ت کردن کودک بنابر
عمل نکردن و… .در جهت ساک 
ی شوید چرا
دالیلی ،تنها باعث از بین بردن اعتماد او م 
که کودک رفته رفته متوجه بهان ه های شما میشود.
•کودک بســیار حســاس و در حــال تجربهی
احساساتی نوپا و تازهکشف شده است بنابراین توجه و
درک این احساسات بسیار برای سالمت روان کودک
حائز اهمیت است .به طور مثال وقتی کودک شما گریه
میکند ،بــهجای فریاد و خواســت اجباری برای
قطع کردن گریه سعی دریافتن علت ،درک و در آخر
همدردی و راهنمایی در جهت هضم احساسات کودک
خود داشته باشید •.قاطعیت داشتن به این معنا نیست

که با هر خواست ه ی درست یا نادرست کودک مخالفت
کنید یا در ابتدا همیشه نه بگویید و بعد با اصرار به آن
رضایتبدهیدبنابراینسعیکنیددرمقابلخواست ههای
کودک منطقی عمل کنید و اگر دلیل درستی برای نابه
جا بودن خواست ه های آنان دارید ،نه بگویید و به کودک
علت را توضیح دهید اگر مجددا سر خواست ه ی خود
بود اینجا قاطعیت معنا پیدا میکند که به حرف خود
پایبند باشید و خواسته را برآورده نکنید •.به کودک
خود احترام بگذارید و از بهکاربردن کلمات تحقیرآمیز
بهشدت اجتناب کنید ،اینکار حس ارزشمندی به او
ی دهد ،عزت نفس او را افزایش میدهد و احترام
م
را میآموزد حتی اگر کار اشــتباهی از او سرزده ،به
او فرصــت توضیح بدهید و اگر نیاز به تذکر دارد در
خلــوت و باآرامش برایش توضیــح دهید تا مقابل
دیگران تحقیر نشــود •.انتظارات مطابق با ســن و
توان کودک داشته باشــید • .از تنبیه به عنوان یک
ابزار تربیتی استفاده کنید نه وسیلهای در جهت خالی
کردن خشــم خود بنابراین با در نظرگرفتن این نکته
روشهای بهتری را جهت تربیت کودک اتخاذ کنید.
• بهترین زمان برای ارتباط برقرارکردن زمانی است
که با کودک خود تنها هستید اما درکل سعی کنید زمان
زیادی را برای کودک خود اختصاص دهید ،هرروز
هرچند کوتاه اما مکــرر ،با کیفیت با کودک خود در
ارتباط باشید و از طریق بازی ،کتاب و فعالیتهای
مختلف تعامل برقرار کنید .از تعامل در زمان هایی که
خسته یا عصبانی هستید بپرهیزید چرا که نمیتوانید
ارتباطی با کیفیت داشته باشید.

نشان دهنده اعمال هستند ،میکنند و آنان را درقالب
جمالت کوتاه ،مختصر و تکه تکهای ب ه کار میبرند
س کردن ،نوازش و در آغوشگرفتن،
بنابراین با لمــ 
زمزم ه کردن و شعر خواندن اولین گام ها را در ارتباط
بردارید به آنان آرامش و دلگرمی بدهید و تشویق به
مکالمه و عکسالعمل نشان دادن نسبت به کارهای
خودتان کنید.کودک متوجه لحن و حرکات بدنی شما
میشود و تأثیر میپذیرد همینطور حرف زدن به شدت
در ارتباط شــما با کودک تأثیرگذار است هرچند که
ی شود.
ف های شما را متوجه م 
نمیدانید چقدر از حر 
.۲دو تا پنج سالگی

در سن دو تا سه سالگی کودک از طریق کالم والدین
و اطرافیان و باال رفتن تعامل و تجارب از کلمات در
ی کند و میتواند کم کم از
اســتفاده از آنان پیشرفت م 
جمالت پیچیده تری اســتفاده کند به مرور و با باال
رفتن ســن عالق ه اش نسبت به مشارکت در تصمیم
گیریها ،اســتفاده از کالم خود برای تغییر شرایط،
فکردنوقایعبیشترمیشود.بنابراین
توضی حدادنوتعری 
با توجه کامل نشان دادن ،منعکس کردن عواطف ناگفته
کودک ،کمک خواستن درجهت یافتن علل و راه حل
مشکالت ،دادن حق انتخاب و تصمی م 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
یاری کنید چرا که اینگونــه به برقرار کردن رابطهای
پیشرفتهتر و تأثیرگذارتر بیشتر نزدیک می شوید.

*  ۱۰روش تضمینی کنترل حسادت کودکان
* ارتباط صحیح با کودک در سنین و شرایط .۳شش تا یازده سالگی
مختلف
خردساالن در این محدوده ی سنی پیشرفتی چشمگیر

با هر کودک در هر ســن باید با توجه به شــرایط
فکری ،عاطفی و ســنی آنان برخورد شود بنابراین
باید روشهای تعامالتی خود را بهروز کنید و هوشیار
باشید که به موقع متناسب با مراحل رشدی و شخصیتی
کودک از آنان استفاده کنید.
.1از تولد تا دو سالگی

در کودکان این ســنی اولین راه ارتباطی گریه کردن
است که از چهار هفتگی با توجه به نوع نیاز حالتهای
مختلف و خاصی پیدا میکند و در سه چهارماهگی
س العمل دیگران نسبت به اصوات
کودک متوجه عک 
خود میشود و بعد از برقرارکردن این ارتباط اعتماد
ی شود.کلمات را
ی کند چراکه نیازهایش پاسخ داده م 
م
در شرایط و زمینهی آن متوجه میشوند و نمیتوانند
معنی آنان را ب ه طور مستقل درک کنند و در هجده تا
بیست و چهارماهگی شروع به استفاده از کلماتی که

ی کنند ب ه طوری که برای
در ارتباط برقرارکردن پیدا م 
ی کنند و
ف گذاری م 
اقداماتشــان برنامهریزی و هد 
سطح درک بهتری از وقایع و کلمات دارد بنابراین با
احترا م گذاشــتن به شخصیت و اطالعات آنان از راه
کمــکگرفتن از آنان که باعث ایجاد اعتماد به نفس
ی شــود.همچنین در درک بهتر و
و نوعی تشویق م 
اطالع از نیازهایشان مؤثر است ،گوش دادن با دقت به
حرفها و پرسش های مشخص و دقیقتر دربارهی
موقعیت توصیفشده توسط کودک ،تعامل با کودک
در جهــت وضع قوانین و تعییــن محدودیت ها ،نه
گفتن های با دلیل و منطق و قاطعیت نشان دادن همراه
با توضیح علت و حفظ ارتباط کالمی با اســتفاده از
شیوه های مختلف مثل شوخ طبعی ،محبت و… در
شرایط مختلف ،در ارتباط صحیح گام بردارید.با روش
صحیح تربیت جنسی کودکان و نشانه های بیش فعالی

کودکان آشنا شوید.

* ارتباط با کودکان در مهد کودک

* عناصر برقراری ارتباط موثر با فرزندان

مهد کــودک از مهم ترین مکانها از نظر تربیتی و
تأثیرگذاری در کودکان است و نقش بسزایی در ایجاد
دیدگاه نســبت به مدرســه و یادگیری دارد بنابراین
حضور مربی شایســته با علم و آگاهی بسیار حائز
اهمیت است.در ادامه به بررسی چند ویژگی مشترک
حتمی در مربیان مهد کودک میپردازیم •:عشق به
کار :عشق به کار داشــتن مربی مهد را در رد کردن
موانع ممکنه وداشتن ارتباط صحیح و بدون تنش یاری
میکند.
• صبر :صبر از مهمترین مــوارد جهت تدریس و
آموزش خصوصا به کودکان و خردســاالن اســت
چراکه ایــن گروه افرادی غیر قابل پیشبینی ،دارای
درک سطحیتر دربارهی درست و غلط ،بازیگوش
و دارای انرژی زیاد هستند بنابراین رفتار با آنها باید
خاص و کنترل شده باشد که برای تحقق این موضوع
بعد از عالقه به کار ،صبر مهم است •.خالقیت  :برای
شکوفایی استعداد که در این سن به شدت درحال رشد
و نمو است نیاز به یک الگوی مناسب جهت راهنمایی
و ایجاد یک محیط سالم و مشوق نیاز است.
•انعطافپذیری  :با توجه به خاص بودن شــرایط
این گروه ســنی مربی مهد باید آماده ی رویارویی با
موارد پیشبینی نشده و خارج از برنامه را داشته باشد
و منعطف عمل کند.
•احترام :احترام به شــخصیت و نیازهای کودکان و
والدین آنان از مهمترین موارد درجهت برقراری یک
رابطه سالم و مناسب است.
• انرژی باال :شور و شوق و انرژی زیاد مشوقی مؤثر
برای کودکان است .

 .1در ســطح آنان باشید.با همســطحکردن خود و
برقرارکردن ارتباطی متناسب با سطح آنان میتوانید
روابط خود را بهبود و ارتقا بخشــید .2.مهم بودن در
کنار خانواده را تایید کنید.با درک و احترام به شخصیت
فرزندان خانــواده را به مکانی خاص و ارزشــمند
تبدیــل کنید که به طبع آن عالقه به تعامل با خانواده
بیشترخواهد شــد .3.برای هر فرزند وقت جداگانه
اختصاص دهید .
 .4با 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،
تواناییها ،مشکالت و راهنمایی به موقع و پیشگیرانه
شما کمک میکند در برقرارکردن رابطهی دوستانه با
فرزندانتان گام بردارید .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 ،راهنمایی های الزم را ارائه دهید و درآخر
بهجایشتصمیمنگیرید
* کتک کاری کودکان ؟

وظیف ه ی اصلی والد بودن را در نصیحت کردن خالصه
نکنید و نکات مثبت را با بیانی مناسب و مفهومی و به
اندازهای که محترم شمرده شوند بیان کنید تا تأثیرگذار
باشند.والدین باید 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
استقالل دادن ،درک توانایی و عزت نفس ،ایجاد امنیت
روحی روانی در تأمین سالمت روان و برقرار کردن
رابطهای مؤثر تالش کنند.

* مرحله دوم

در ایــن مرحلــه پیــاز را با رنــده ریز رنده می کنیم و با فشــار دســت
آب اضافــی اش را بــه طور کامل می گیریم .در ادامه ســیب زمینی و پیاز
رنده شــده و آب گرفته را به همراه گوشت چرخ کرده و تخم مرغ درون یک
کاسه مناسب و جادار می ریزیم.
* مرحله سوم

توجه داشته باشــید که باید آب سیب زمینی و پیاز را به طور کامل بگیریم،
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
ادویه کاری را به کاسه می افزاییم.
طرز تهیه شامی ترش به روش گیالنی و با طعمی بی نظیر

شامی ترش یکی 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  ۱۰دقیقه با دست به خوبی مخلوط کرده
و ورز می دهیم تا کامال منســجم و یکدست شوند .پس از اینکه مایه کتلت
آماده شد ،روی کاســه را با سلفون می پوشانیم و در یخچال قرار می دهیم
تا استراحت کند.
* مرحله پنجم

پس از گذشت  ۱تا  ۲ساعت مایه کتلت را از یخچال خارج می کنیم ،سپس
یکی دو دقیقه دیگر آنرا با دســت ورز می دهیم .حاال یک تابه مناسب روی
حرارت قرار می دهیم و  ۶قاشق غذاخوری روغن مایع به تابه اضافه می کنیم.

غذاهای مفید در تابســتان و انواع خوراکی مناسب فصل
تابســتان آنقدر دلپذیر هســتند که در سایر فصلها نیز تابستان
نمیتوان سراغشان نرفت.

هر چند میوهها و ســبزیجات این فصل به ما نشــان میدهد
غذاهای مفید در تابستان چیست و بهتر است در تابستان چه
غذاهایــی بخوریم ،اما وعدههای اصلی را نیز نباید از یاد برد.
هنگامی که صحبت از خوراکی مناسب فصل تابستان میشود،
باید به صبحانه مناسب تابستان ،نهار و شام سبک تابستانی ،و
البته غذاهای مناسب تابستان برای کودکان نیز توجه کرد.
* غذاهای مفید در تابستان؛ وعدههای اصلی

با رسیدن فصل تابستان ،ســفرههای غذای ما تغییر زیادی
میکند .برای مثال ،بیشتر ما به دنبال طرز تهیه غذای خنک برای
تابستان میرویم و از غذاهای سنگین دوری میکنیم .علت این
امر آن است که متابولیسم موادغذایی باعث افزایش دمای بدن
ما میشود .یعنی هرچه غذاهایی که در فصل تابستان میخوریم
کالری بیشتری داشته باشد ،دمای بدن باالتر میرود .به همین
دلیل غذاهای مفید در تابستان سبک ،خنککننده و کم کالری
هستند.

* مرحله ششم

در این مرحله پس از اینکه روغن به خوبی داغ شــد ،به اندازه یک نارنگی
کوچــک از مایه کتلت بر می داریم و با دســت آنرا به صورت گرد یا بیضی
شکل می دهیم ،سپس آنرا کمی تخت می کنیم و درون روغن می اندازیم تا
به خوبی سرخ شود.
طرز تهیه شامی بابلی اصیل و مجلسی با طعمی بی نظیر

شامی در کنار انواع کتلت و کوکو ،یکی از بهترین انتخاب ها برای وعده عصرانه
و شام و همین طور درست کردن ساندویچ است.
* مرحله هفتم
هر ســمت کتلت ها را باید حدودا  ۵تا  ۷دقیقه با حرارت مالیم سرخ کنیم
تا کامال مغز پخت شــوند .پس از اینکه کتلت ها را ســرخ کردیم به سراغ
آماده کردن سس گوجه فرنگی می رویم .برای این منظور گوجه فرنگی ها را
پوست می گیریم.
* مرحله هشتم

اگر می خواهید پوســت گوجه فرنگی به راحتی جدا شود ،کافیست آنرا به
مــدت  ۳دقیقه درون آب در حال جوش قرار دهید .پس از اینکه پوســت
گوجه فرنگی ها را جدا کردیم ،آنها را درون غذاساز یا مخلوط کن می ریزیم
و پوره می کنیم.
* مرحله نهم

در این مرحله گوجه فرنگی پوره شده را درون یک تابه مناسب می ریزیم و
روی حرارت مالیم قرار می دهیم تا آب آن کشــیده شود .پس از اینکه آب
گوجه فرنگی کشیده شد ۲ ،قاشق غذاخوری روغن مایع 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 اینکه ســس به خوبی جا افتاد ،آنرا از روی حرارت کنار می گذاریم.
در پایان کتلت ها را درون ظرف مناسب می کشیم و به همراه برنج یا نان سرو
مــی کنیم .ســس را هم یا می توانیــم به صورت جدا ســرو کنیم یا روی
کتلت ها بریزیم.

غذاهای مفید در تابستان

مواد غذایی الزم برای یک صبحانه مناســب فصل تابستان
ممکن اســت همین االن در یخچال شــما باشد .نان و پنیر و
خیار و گوجه یکی از مناسبترین گزینهها در صبحانه مناسب
تابستان است که افراد بسیاری از خوردن آن لذت میبرند .اگر
مقداری پیازچه کنار گوجه و خیار بگذارید ،این صبحانه مناسب
تابستان خوشمزهتر و مناسبتر هم خواهد بود .همچنین ،اضافه
کردن نعناع خشک نیز ارزش غذایی این صبحانه مناسب فصل
تابستان را افزایش میدهد.
 .2غذاهای مفید در تابستان برای نهار

طرز تهیه غذای خنک برای تابســتان و وعده نهار طرفداران
زیادی دارد .مطمئنا هیچ چیز به اندازه یک طرز تهیه غذای خنک
برای تابســتان در ساعات اوج گرما افراد را سرحال نمیکند.
آبدوغ خیار یک غذای اصیل و مقوی است که در فصل گرما
بیشتر از هر زمان دیگری سرو میشود .شما میتوانید با اضافه
کردن مغز گردو ،کشمش ،سبزیهای معطر ،ماست پرچرب و
خامه این طرز تهیه غذای خنک برای تابستان را ارتقا دهید.
عــاوه بر آبدوخ خیار به عنوان یک خوراکی
مناسب فصل تابستان ،انواع ساالدهای
ســبزیجات ،مرغ و ماهی گریل
شــده و ...بــا ســسهای
متنوع نیــز از غذاهای
مفید در تابستان برای
نهار هستند .الزم به
ذکر اســت که این
گزینهها از غذاهای
مناســب تابستان
برای کودکان نیز به
شمار میآیند.
 .3شــام ســبک
تابستانی

.1
صبحا نه
ســب
منا

به کیفیت کفش فکر کنید

درست اســت که کفش های تابســتانی به ظاهر
کوچــک ،ســبک و ارزان می آیند اما اشــتباه در
انتخاب کیفیت مناسب به سالمت پای شما به شدت
آسیب می زند .این 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
شمایل و رنگ و قیمت آنها به کیفیت شان فکر کنید.

به انتهــای روز و زمان
شام میرسیم .با کمی جستجو
به راحتی میتوانیم لیســت بلندی
از غذاهای سنتی تابستانی و غذای نونی

نکاتی برای خرید

رویه و کفی را نیز اضافه کنید .به عنوان مثال در این
مورد کفش هایی با کفی چرم مصنوعی و یا رویه ی
پارچ ه ای می تواند انتخابی مناسب باشد .همچنین به
این موضوع توجه کنید که باید کفش خود را با نیم تا
یک شماره بزرگتر از سایز عادی خود انتخاب کنید
سبک و راحت انتخاب کنید
تا ورم عادی پا در فصل تابستان و نیز ورم آن بعد از
تابستان مترادف است با پیاده روی زیاد .این یعنی یک پیاده روی در گرما را تاب بیاورد.
شما باید کفشی را انتخاب کنید که وزن زیادی نداشته
به تنفس پای خود اهمیت بدهید
باشد و شما را در پیاده روی های طوالنی مدت آزار
تنها موضوع مهم در انتخاب کفش تابســتانی این
ندهد .به این موضوع خاصیت ارتجاعی و کششی

میانوعدهها گرفته تا صبحانه مناسب تابستان و نهار و شام سبک
تابستانی ،بدون سبزیجات ممکن نیست .سبزیجات با برگهای
سبز مانند کرفس ،اســفناج ،کاهو و ...دارای مقادیر زیادی آب
هســتند که در تابســتان به خوبی آب مورد نیاز بدن را تامین
میکنند.

تابستانه ایرانی مانند نان و کاهو سنکجبین پیدا کنیم .از میان این
گزینهها ،تعدادی آش مناسب فصل تابستان را توصیه میکنیم؛
برای مثال آشهای تهیه شــده با آلو بخارا ،انار ،آب انار ،رب
انار و همچنین آشهای خنک مانند آش سماق ،آش دوغ ،آش
گشــنیز ،آش گوجه ،آش جو و غیره .انواع آش مناسب فصل * در تابستان چه غذاهایی بخوریم؟
تابســتان هم ارزش غذایی مناسبی دارند ،و هم به عنوان یک حتما ســعی کنید در فصل گرما نوشــیدنیهایی مانند شربت
شام سبک تابستانی به شما احساس سنگین و گرما نمیدهند .آب لیمو ،خاکشیر ،سکنجبین ،عرق کاسنی ،و همچنین شیر کم
* خوراکی مناسب فصل تابستان؛ میوهها و سبزیجات چرب ،دوغ و سایر آب میوههای طبیعی را در رژیم روزانه خود
به قســمت هیجانانگیز و رنگارنگ غذاهای مفید در تابستان جای دهید .در کنار غذاهای مفید در تابستان ،این نوشیدنیها با
میرسیم .در ادامه بهترین میوهها برای این فصل گرم را معرفی طبع ســردی که دارند باعث فعالیت غدد عرق و گشادی عروق
در ســطح پوست شده و بدن را خنک میکنند.آب یخ و تگری
میکنیم:
 .1خربزه و هندوانه از خنکترین میوههای فصل برای گذراندن گزینه وسوسهکنندهای در گرمای تابستان است؛ که البته جایی در
ماههای گرم تابستان هســتند .انرژی موجود در این میوهها کم میان انواع خوراکی مناســب فصل تابستان ندارد .باید بدانید که
است ،اما حجم باالی آب موجود در آنها میتواند آب از دست نوشیدنیهای خیلی خنک به بدن شوک وارد میکنند و ناگهان
رفته بدن را جبران کند .هندوانه ،خربزه ،طالبی و گرمک مقادیر دمای آن را پایین میآورند .به همبن دلیل ،بدن خیلی زود وارد
باالیی آنتی اکســیدان دارند و به کاهش رادیکالهای آزاد بدن عمل شــده و تالش میکند دمای خود را به حد تعادل برساند.
در نتیجه بیشتر گرمتان خواهد شد.مصرف نوشابههای گازدار و
کمک میکنند.
 .2انــواع مرکبات (پرتقال ،گریپ فــروت ،لیمو ترش) یکی از نوشیدنیهایی مانند قهوه نیز در تابستان کمتر پیشنهاد میشود،
اصلیترین غذاهای مفید در تابستان هستند .این میوهها دارای زیرا کافئین موجود در آنها نیاز بدن به مایعات را بیشتر میکند.
طبع سرد ،مقادیر باالیی آنتی اکسیدان ،ویتامین  Cو فیبر هستند؛ از بین نوشیدنیهای کافئیندار ،چای به دلیل طبع سرد و ایجاد
و خطر ابتال به سرطان و بیماریهای قلبی را نیز کاهش میدهند .خنکی در بدن گزینه مناسبی است.
شــما میتوانید آب مرکبات تازه را مصرف ،یا از آنها برای تهیه * غذاهای مناسب تابستان در طب سنتی
ساالد میوه ،انواع سس ساالد ،آبمیوهها و ...تازه استفاده کنید.
اگر به دنبال غذاهای مناســب تابســتان در طب سنتی هستید،
 .3خیار نیز یک خوراکی مناسب فصل تابستان است که مانند توصیههای زیر را به خاطر داشته باشید:
هندوانه بیشــتر از  95درصد آب دارد .خیار به دلیل طبیعت و  .1مواد غذایی خام و خنک مصرف کنید و غذاهای غلیظ و دیر
مزاج سرد خود ،به عنوان یکی از بهترین میوهها و غذاهای مفید هضم نخورید.
در تابستان در نظر گرفته می شود .خیار با خواص ضد التهابی  .2از خوراکیهایی با طبع ســرد و تر استفاده کنید و از خوردن
خود میتواند به کاهش التهاب بدن کمک کند.
مواد غذایی گرم و خشک بپرهیزید.
 .4گوجه فرنگی در انواع غذاهای مفید در تابستان ،از صبحانه  .3آب یخ نخورید و نوشــیدنیهایی مانند شربت انار ،شربت
مناسب فصل تابستان تا شام سبک تابستانی نقش پررنگی دارد .غوره ،شربت ریواس ،شربت خاکشــیر ،شربت عناب ،شربت
گوجه فرنگی دارای طبیعت و مزاج سرد بوده و به دلیل مقادیر زرشک و ...اســتفاده کنید .4.از مصرف گوشتهای گرم مانند
باالی فالونوئیدها و سایر مواد شیمیاییای که دارد ،خطر ابتال به گوشت شتر و گوشتهای غلیظ مانند گاو پرهیز کرده ،و گوشت
سرطان را نیز کاهش میدهد.
خروس و بزغاله استفاده کنید .همچنین میتوانید گوشت گوسفند
 .5سبزیجات با برگ ســبز هم از انواع خوراکی مناسب فصل را با ادویههای مناســبی مانند گرد غوره ،سماق یا پودر تخم
تابســتان هســتند .اصوال تصور غذاهای مفید در تابستان ،از گشنیز آماده کنید.

کف

ش
تابستانی

نیست که بخشــی از رویه ی آن باز باشد و یا بند
داشــته باشد ،هرچند که رویه 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.
یک بند پالســتیکی که به پای شما می چسبد و یا
رویهی کوچکی که باعث می شــود پای شما در
همان نقطه مقدار بســیار زیادی عرق کند ،انتخاب
خوبی نیست .این انتخاب شماست که می خواهید
با کفش تابســتانی جوراب به پا داشته باشید و یا
خیر اما به این موضوع توجه کنید که رویه ی کفش

باید در همان قسمت های محدود نیز به پا اجازه ی می توانید از رنگ های خنثی برای همراهی با انواع
لباس ها استفاده کنید.
تنفس بدهد.
در انتخاب رنگ دقت کنید

مهم است که کفش تابستانی خود را با چه لباسی
هماهنگ می کنید .ممکن است زیبایی و یا زرق و
برق یک کفش تابستانی شما را مجذوب خود کند
اما بعد از آنکه آن را تحویل گرفتید به این موضوع
فکر کنید که چگونه آن را با لباس های تابســتانی
همیشــگی تان ســت کنید .اگر عــادت دارید در
تابستان لباس های سفید و یا بسیار کم رنگ بپوشید
می توانید در انتخــاب رنگ کفش خود آزادانه تر
عمل کنید .امــا اگر به یک طیف رنگ مانند آبی و
یا سبز تمایل دارید ،کمی بیشتر تأمل کنید .همچنین

جسورانه انتخاب کنید

در انتخاب کفش تابســتانی هراس نداشته باشید.
ممکن است اهل پوشــیدن کفش های باز نباشید
و برای تابســتان به یک جفت فلت آن هم با اکراه
بسنده کنید .اما پیشــنهاد می کنیم تابستان امسال
کمی جســورانه از انتخاب های سنتی و همیشگی
خود فاصله بگیرید و یک صندل زیبا بخرید .چنین
انتخابی تیپ ظاهری شما را تا اندازه ی زیادی 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.
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حوادث

ســرویس حوادث //برخورد یک
دستگاه خودرو  ۲۰۶با 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
ســاعتهای مختلف شــبانه روز در

برخورد خودرو  ۲۰۶با گله شترها در جاده میناب -بندرعباس

بســیاری از نقاط اســتان هرمزگان به
ویژه در مسیر بیابانی میناب ،سیریک و
جاســک ،همواره حوادث تلخی را رقم
زده است.
حدود  ۲۱هزار نفر شــتر در هرمزگان
وجود دارد که تردد آنها در جاده ها ساالنه
موجب بروز تعداد زیادی تصادف منجر
به فوت و جرح می شود .درمسیر بیابانی

در امتداد تاریکی

میناب ،سیریک و جاسک روستاییانی
زندگی می کنند که بواسطه شرایط آب
و هوایی به پرورش شــتر می پردازند و
اداره زندگی آنان ازهمین راه اســت اما
نظارتی بر نگهداری شترهایشان ندارند و
شترها را در اطراف جاده رها می کنند.
ساماندهی نشدن این حیوانات،همچنان
موجب نگرانی مسافران و رانندگان جاده

دختر  18ســاله که با چهــره ای رنگ پریده و
سراسیمه وارد اتاق مددکاری اجتماعی کالنتری
شــده بود با بیان این که پــدر و مادرم خرافاتی
شدهاند و مدام به احضار روح مشغولند به مشاور
و کارشناس اجتماعی کالنتری 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
این ماجرا بســیار ناراحت و نگران بود تا این که
به پیشــنهاد یکی از دوستانش نزد رمال رفت تا
درباره ســرقت موتورسیکلت از او سوال کند اما
نمی دانم این رمال حرفــه ای چگونه با رفتار و
گفتارش پدرم را تحت تاثیر قرار داده بود که حدود
یک ماه بعد و به طور ناگهانی موتور سیکلت پدرم
پیدا شــد .از همان زمان به بعد دیگر زندگی پدر
و مادرم تحت تاثیــر فالگیر و رمال قرار گرفت.
آنها چنان به این رمال کالهبردار اعتقاد پیدا کرده
بودنــد که باورتان نمی شــود در زندگی ما فقط
رمال حکم می کنــد و همه درآمد پدرم به جیب
او سرازیر می شــود یک 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:
این دختر را طلسم کرده اند او با خطوط عجیب
و غریب چیزی روی پوست چرم نوشت و گفت:
این طلسم را باید شبانه به گورستان ببرید و در آن

جا بسوزانید و سپس خاکسترش را دفن کنید تا
طلســم دخترتان گشوده شود و او از این بیماری
مهلک نجات یابد .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 بازگردیم .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 لرزید 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 یا مواد دیگری که روی آنها
ورد خوانــده اند به من و  2خواهر و برادر دیگرم
می خورانند تا هیچ کس نتواند ما را طلسم کند.
مدت زیادی است که با کسی معاشرت نمیکنیم
و کســی نیز به خانه ما نمــی آید در همین حال
مادرم دور خانه را آب می ریزد و معتقد است مادر
شوهرش قصد دارد زندگی او را خراب کند و باید
همه بستگان نزدیک پدرم را طلسم کند .از سوی
دیگر پدرم نیز مرا از رفتن به مدرسه منع میکند
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 این شرایط من دیگر نمی توانم به
آنها اعتماد کنم و غذا یا حتی نوشیدنی را در منزل
بخورم به همین خاطر امروز به بهانه امتحان درسی
به کالنتری آمده ام تا مرا راهنمایی کنید که چگونه
می توانم مســتقل زندگی کنم یا مرا به بهزیستی
تحویل بدهید تا آواره کوچه و خیابان نشوم ...

ســرویس حوادث ۸۳ //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 تشریح
این خبر بیان کرد :به دنبال رصد و کنترل فضای
مجازی توســط نیروهای مرکز فضای مجازی
پلیس امنیت عمومی در سایت «دیوار» مبنی بر
این که افرادی قصد فروش تعدادی سکه و چندین

قطعه شــیء تاریخی را دارند ،بررســی موضوع
در دســتور کار قرار گرفت.سرهنگ روانبخش
افــزود :با هماهنگی های قضایــی  ،ماموران با
انجام اقدامات اطالعاتی ،متهمان را شناســایی و
آنان را در یک اقدام غافلیگرانه هنگام انجام یک
معامله دستگیر کردند .وی گفت :در این عملیات
 ۸۳ســکه قدیمی از جنس نقره و مس و تعدادی
اشــیای عتیقه و یک مجسمه سنگی کشف شد و
سه متهم دستگیر شدند .این مقام انتظامی ادامه

سجاد اســدی مهر ،دادســتان عمومی و انقالب
شوش استان خوزستان گفت :پس از تالش های
شبانهروزی مرجع قضایی و پلیس یکی از بزرگ
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داد  :بر اســاس نظر کارشناسان میراث فرهنگی
ارزش اشیای کشف شده  ۲۰میلیارد ریال برآورد
و قدمت آن ها مربوط به دوره های ساســانیان و
اشکانیان تشخیص داده شده است.وی با اشاره به
این که این اشیا بخشی از فرهنگ و تمدن کشور
هســتند و حفظ آن ها یک رســالت ملی است،
خاطر نشان کرد :متهمان پس از تشکیل پرونده و
واکاوی نحوه دستیابی آنان به این اشیای باستانی
به مرجع قضایی تحویل شدند.

باند بزرگ مواد مخدر شیشه در هرمزگان منهدم شد

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

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

کشــورهای حوزه خلیــج فارس
و تأثیر این پدیده شــوم بر روابط
اقتصادی ایران و متضرر شدن تجار
ایرانــی ،پیگیری موضوع توســط
مقامات کشوری و استانی به صورت
ویــژه در دســتور کار پلیس قرار
گرفــت .وی افزود :تکاوران پلیس
مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان
با انجام اقدامــات فنی واطالعاتی
شبانه روزی و هدایت پلیس مبارزه
بــا مواد مخدر فراجــا  ،در نهایت
شبکه قاچاق مواد مخدر صنعتی به
سرکردی «حمید.س» را شناسایی

دستگیری مرده ای که موادمخدر قاچاق می کرد!

ســرویس حوادث //یکی از بــزرگ ترین توزیع
کنندگان مواد مخدر در شهرستان شوش که خود را
مرده جا زده بود ،شناسایی و بازداشت شد.

استان هرمزگان راه اندازی شده است.
سرهنگ مهدی نیکبخت فرمانده پلیس
راه هرمزگان ضمن تاییــد این حادثه،
اظهار داشــت :در این تصــادف راننده
خودرو  ۲۰۶مجروح و توسط نیروهای
امدادی به بیمارستان منتقل شده است.
بــه گزارش ایرنــا ،وی ادامــه داد :در
محورهای روستایی و فرعی که احتمال

تردد احشام و حیات وحش وجود دارد
رانندگان باید با هوشیاری و توجه ویژه
رفت و آمد کنند.
ســرهنگ نیکبخت رعایت ســرعت
مطمئنه ،توجه به جلو و هوشیاری راننده
در اینگونه مسیرها در روبه رو شدن با
خطر را باعث کنترل بهتر وسیله نقلیه و
کاهش خسارت و حوادث برشمرد.
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کشف سکه های نقره و مس عتیقه در دیوار

پدری دخترش را به گورستان کشاند تا ...

می خواهم برای خودم مستقل زندگی کنم.
من دیگر دختری  18ساله هستم و قصد ندارم
با پدر و مادرم در زیر یک سقف به این زندگی
ترسناک و فالکت بار ادامه بدهم چرا که ...

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

یکشنبه  5تیر 1401

ترین توزیع کنندگان مواد مخدر در شوش شناسایی
و بازداشت شد.وی افزود :متهم یکی از بزرگ ترین
توزیع کنندگان مواد مخدر است که اقدام به ترانزیت
وســیع مواد مخدر از شهرســتان های همجوار به
داخل شــوش کرده و در سال های اخیر در انتقال
مواد مخدر نقش زیادی داشت.دادستان عمومی و

انقالب 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 دیگر به
ساخت گواهی فوت جعلی اقدام کرده و قبری برای
خودش خریده بود.

مج
آگهي دعوت مع عمومي عادي سالياهن  -نوبت اول ش كرت تعاوني خدمات صيادي قشم

تاریخانتشار1401/04/05:

بدينوسيله به اطالع كليه اعضاء محترم شركت تعاوني خدمات صيادي قشم مي رساند ،جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه
نوبت اول شركت تعاوني راس ساعت  ١۰روز پنج شنبه مورخ ١٤۰۱/۰۵/06در محل قشم مسجد خلفای راشدین روبروی
اسکله صیادی 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:
 -١گزارش هيئت مديره وبازرس /بازرسان
 -٢انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره
-۳انتخاب بازرس /بازرسان اصلي و علي البدل
 -٣طرح و تصویب صورتهای مالی  ۹۸الی ۱۴۰۰
 -٤تعيين خط مشي و بودجه سالجاري شركت تعاوني
توضيحات الزم:
 -١به موجب ماده  ١٩آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي ،تعداد آراء وكالتي هرعضو حداكثر سه ( )٣رأي و هرشخص غيرعضو
تنها يك رأي خواهد بود .و اعضاء متقاضي اعطاي نمايندگي ،مي بايست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ۱۴۰۱/۰۵/05
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 هیات مدیره و بازرسی به موجب ماده  ۸دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها موظفند
حداکثر ظرف پنج روز از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونب نمایند

کردند.جانشین فرماندهی انتظامی
اســتان هرمزگان اظهار داشت :با
بررســیهای دقیق صورت گرفته
مشخص شد سرکرده شبکه مراودات
و تردد زیادی به کشورهای متعدد
منطقه ای و فرامنطقهای  ،دبی داشته
که با اشراف اطالعاتی و طرحریزی
عملیاتی پلیس ،کلیه اقدامات وی
و دیگر اعضاء شــبکه تحت رصد
اطالعاتی قرار گرفــت و در یک
عملیــات ضربتــی و غافلگیرانه
اعضاء اصلی شــبکه دســتگیر و
در این عملیــات بیش از  60کیلو
مخدر صنعتی شیشه در حین انتقال
کشف و ضبط شــد .مشوق اذعان
داشــت :رصد مالــی و اقدامات و
ارتباطات سرشــبکه سلطان کویر
با ایادی خود مشخص شد مقادیر
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 این باند در یکی
از شهرستانهای شمالی کشور و 3
عضو دیگر این باند در بندرعباس
دستگیر و با عنایت به فرمایش مقام
معظم رهبری در خصوص ضربه به
بنیان مالی قاچاقچیان مواد مخدرو
جرائم حوزه پولشویی 17 ،دستگاه
خودرو لوکس 35 ،باب ملک شامل
آپارتمان ،واحد تجاری و شــرکت
تولیدی و زمین کشاورزی به ارزش
مالی بالغ بــر  300میلیارد تومان
(حاصل معامالت نامشــروع مواد
مخدر) متعلق به این شبکه شناسایی
و توقیف شده است.
جانشین فرماندهی انتظامی استان
هرمزگان تصریح کرد :بازرســی از
مخفیگاه سرشبکه تعدادی مهرهای
جعلی مربوط به ارگان های دولتی و
شرکت های تجاری کشف  ،تراکنش
مالی سرشبکه اصلی این شبکه 884
میلیارد تومان می باشد.
به گزارش تسنیم ،وی خاطرنشان
کرد :تالش پلیس برای شناسایی و
دستگیری دیگر متهمان این پرونده
ادامه دارد .

 5زن و کودک آرژانتینی در آتش سوختند
آتشسوزی در یک آپارتمان  14طبقه واقع در بوئنوس آیرس
پایتخت آرژانتین  ۲زن و سه کودک را به کام مرگ کشاند و  ۳۵نفر
مجروح شدند .پابلو گیاردینا ،یک مقام اداره آتشنشانی بوئنوس
آیرس گفت :این آتشســوزی در طبقه هفتم یک ساختمان در
منطقه رکولتا واقع در مرکز بوئنوس آیرس آغاز شد و بسرعت به
طبقه هشتم سرایت کرد .آلبرتو کرسنتی رئیس خدمات اورژانس
این شهر افزود ۲ :زن و سه کودک که زنده از این ساختمان تخلیه
شده بودند در مسیر بیمارستان بر اثر استنشاق دود و سوختگی
جان خود را از دست دادند 35 .نفر دیگر بهدلیل جراحات مختلف
تحت درمان قــرار گرفتهاند .به گفته مقامات ،حال یک مرد ۵۲
ساله وخیم گزارش شده اســت،هنوز علت آتشسوزی در این
ساختمان  ۱۴طبقه مشخص نشده است.
پزشکان معالج مارادونا در انتظار محاکمه
هشت پزشک و کادر درمانی که مسئول رسیدگی به وضعیت
جســمانی دیگو مارادونا بودند به اتهام قتــل غیرعمد بزودی
محاکمه خواهند شد .دیگو مارادونا اسطوره فوتبال ،در  ۲۵نوامبر
ســال ( ۲۰۲۰پنجم آذر  )۱۳۹۹میالدی در تنهایی و هنگامی
که پس از جراحی مغــز و اعصاب دوران نقاهت را میگذراند،
روی تخت پزشکی خود در اقامتگاهی در شمال بوئنوس آیرس
بر اثر حمله قلبی -تنفسی درگذشــت .او در سالهای پایانی
عمر از مشــکالت متعددی از جمله مشکالت کلیوی و کبدی،
نارسایی قلبی همچنین اعتیاد به الکل و داروهای روانگردان رنج
میبرد .به گفته قاضی منطقه ســن ایسیدرو ،متهمان این پرونده
یک جراح مغز و اعصاب ،یک پزشک بالینی ،یک روانپزشک،
یک روانشناس ،مدیر تیم پرستاری و دو پرستار همچنین پزشک
شخصی مارادونا هستند .تحقیقات پزشکی و قضایی درباره مرگ
مارادونا نشان داد که ستاره ســابق فوتبال جهان ،از سوی تیم
پزشــکیاش رها شــده بود و به این ترتیب او به سمت عذابی
خاموش و آهسته سوق داده شده بود .پیش از این در ماه آوریل،
دادستان با اشاره به کاستیها و سهلانگاریهایی که در مراقبت از
مارادونا دیده شده ،خواستار محاکمه این افراد شده بود و قاضی
نیز در نهایت ،با این درخواست موافقت کرد .متهمان در صورت
محکومیت ،با مجازات  ۸تا  ۲۵سال زندان روبهرو خواهند بود.
دفتر دادستانی سن ایسیدرو هرگز درخواست بازداشت پیش از
محاکمه متهمان را نــداده ،بنابراین متهمان در زمان حاضر آزاد
هســتند و باید در دادگاه حاضر شوند اما هنوز تاریخ برگزاری
دادگاه مشخص نشده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

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

به گــزارش خبرنگار دریــا ،رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت:
به منظور تحکیم مشــارکت گروههای
تالبین و
مختلف مردمــی در اصالح ذا 
ایجــاد صلح و ســازش در پروندههای
قضایی ،یک پرونده قتــل عمد پس از
ارجاع به شــعبه اجرای احکام کیفری
دادســرای عمومی و انقالب 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 تصریح کرد :این 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 نهایت با پیگیری های مستمر قضات
عضو گروه جهادی صلح و سازش و با
اســتناد به عفو و رأفت اسالمی رضایت
خود را اعالم نمودند.

قهرمانی با اشاره به تشــکیل کارگروه
های شهرستانی و استانی به منظور تعیین
تکلیف فوری محکومین قصاص و تالش
برای ایجاد مصالحه در این خصوص با
توجه به تأکیدات ریاســت قوه قضاییه،
تصریــح کرد :اعضای ایــن گروه ها به
صورت شــبانه روزی ضمن استخراج
سریع پروندههای قصاص و تفکیک آنها
با دعوت از طرفین یا مراجعه حضوری
و همچنین با اســتفاده از ظرفیت علما،
روحانیون ،متنفــذان و معتمدین محلی
و خیرین و نهادهــای مردمی به منظور
اصالح ذات البین و ایجاد مصالحه تالش
می کنند.

هيئت مديره شركت تعاوني خدمات صيادي قشم

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

حوادث جهان

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

وی همچنین یکــی از مهمترین اهداف
تشکیل این گروه های جهادی را عالوه
بر گســترش فرهنگ صلح و سازش،
کاهش موجــودی پرونده های قصاص
و به تبع آن کاســتن از جمعیت کیفری
زندانهای استان برشمرد.
قهرمانی در پایان با اشاره به تأکید و نگاه
ویژه رئیس قوه قضاییــه در خصوص
لزوم بســط و گسترش فرهنگ صلح و
سازش در پروندههای قصاص از عموم
مردم خواست تا در کنار دستگاه قضایی
به منظور ترویج و توســعه این فرهنگ
اســامی در ســطح جامعه همکاری و
تعامل داشته باشند.

شهرستان
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رئیس دادگستری کیش:

بخش عمده ای از پرونده های قضایی کیش
به سازش ختم می شود

سرویس شهرســتان //رییس دادگستری جزیره کیش گفت:
بخــش عمده ای از پرونــده های قضایی در محاکم دادســرا و
شوراهای حل اختالف این جزیره به سازش ختم می شود .یاسین
مطهری زاده به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت :سال گذشته
بیش از  ۲۷هزار پرونده در محاکم و دادســرا و شــوراهای حل
اختالف ثبت و به این تعداد نیز مختومه شده و بخش عمدهای از
آنها نیز به سازش ختم شده است.وی اضافه کرد :نزدیک به ۳۰
درصد از پروندههای وارده به شوراهای حلاختالف هم منجر به
صلح و سازش و مختومه شده اند.رییس دادگستری کیش یاداور
شد :عمدهترین پروندهها 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 این زمینه ورود کرده و منجر به تشکیل
پرونده شده اســت.وی اضافه کرد :پیرو سیاست تحولی دستگاه
قضایی کشور در چند سال گذشته مجموعه حوزه قضایی کیش نیز
این سیاست را دنبال کرده و توانسته تعداد آرای جایگزین حبس
به خصوص در حوزه نظارت الکترونیک برای حرکت در مســیر
حبس زدایــی و تبدیل 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 جزیره کیش قرار گرفته
است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از پای بند الکترونیک فرد در
محل سکونت خود مدت حبس را سپری کند.رییس دادگستری
جزیره کیش گفت :شورای حل اختالف یکی از مجموعههای شبه
قضایی در کنار مجموعه دادگستری دارای صالحیتهای متعددی
اســت.مطهری زاده افزود :شش شــعبه حل اختالف در شورای
حلاختالف جزیره کیش مستقر است و بخش عمده پروندهها بنا به
رویکرد تحولی دستگاه قضایی ابتدا از مسیر شورای حل اختالف
ورود می کند و درصورت عدم صلح و سازش وارد محاکم قضایی
میشوند.وی اضافه کرد :همزمان با نماز جمعه این هفته در مصالی
کیش میز خدمت با حضور همکاران دســتگاه قضایی و روسای
ســازمانهای تابعه شامل ثبت اسناد و امالک برگزار می شود.به
گزارش ایرنا ،مطهری زاده افزود :تقدیر از کارکنان برتر دســتگاه
قضایی و سرکشــی از زندانیان حوزه قضایی کیش در زندانها
و بررسی مشــکالت و درخواستهای احتمالی آنان و همچنین
مالقات مردمی در دادگســتری جزیره کیش از دیگر برنامههای
هفته قوه قضاییه در کیش است.

امام جمعه کیش:

نیروهای بومی کیش در پست های مدیریتی به کار گرفته شوند

سرویس شهرستان //امام جمعه کیش
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 این هفته جزیره با
بیان اینکه آیت اهلل رئیسی رییس جمهور
بارها نسبت به بکارگیری نیروهای بومی
تاکید کرده و آنان را در اولویت قرار داده
اســت اظهار داشت :اما تا کنون در این
جزیره توجه چندانی به این نیروها نشده

و انتظار می رود مسووالن ارشد سازمان
منطقه آزاد کیش در روزهای آتی نسبت
به تحقق این دســتور رییس جمهوری
توجه ویژه ای داشته باشند.
وی با بیان اینکــه تقلیل مدت قرارداد
برخی از نیروها به ســه ماه در سازمان
منطقــه آزاد کیش نیــز موجب نگرانی
بعضی از کارکنان این سازمان شده است
افزود :نمایندگان این کارکنان با حضور
در دفتر امامت جمعه نســبت به امنیت
شغلی خود اظهار نگرانی کرده اند.
حجت االســام حسن زاده یادآور شد:

انتظار می رود با توجه به برخی مسایل
اقتصادی مسئوالن منطقه آزاد کیش در
این مساله تجدید نظر کند و اگر دلیل و
استدالل محکمی برای اتخاذ این تصمیم
دارند می توانند از تریبون های مختلف
از جمله نماز جمعه نسبت به اقناع افکار
عمومی استفاده کنند.
وی یادآور شــد :برخی اعالم می کنند
که برای کوچک سازی سازمان نیاز به
برخی از رفتارهــای مدیریتی داریم که
در این راستا نیز انتظار می رود کوچک
ســازی را در عمل ببینیم و اگر نیروی

رییس شورای شهر قشم:
امور شهری و روستایی سازمان منطقه
آزاد قشم نیز در این جلسه گفت :تعامل
با شــهرداریها و شوراهای اسالمی از
اولویت کاری برای خدمتگزاری به مردم
در سازمان منطقه آزاد قشم است.شریف
شــریفینژاد ادامه داد :مردم دسترسی
بیشــتری به شــورا دارند و شوراهای
اسالمی به حق منعکس کننده مشکالت
مردم ،مطالبهگری 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 اسالمی شــهر قشم در بخش
دیگری از این جلسه گفت :خدمات باید

محله محور باشــد زیرا توسعه محالت
منجر به توسعه شهری می شود ،کندی
کار شهرداری موجب گالیهمندی مردم
است و باید روند رسیدگی به کار مردم
تسریع شود.مریم خادمی افزود :روابط
عمومی شهرداری و شــورای اسالمی
شــهر قشــم باید در انعکاس اقدامات
شهرداری و شــورا بیش از پیش فعال
باشد و اطالع رسانی به شهروندان همراه
با آموزشهای شــهروندی در دستور
کار قرار گیرد .به گزارش ایســنا ،وی
تصریح کرد :تعامل با رسانه ها رسمی
و بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی
از مولفههای کســب موفقیــت در امر
اطالعرسانی است.

اهدا یک دستگاه آمبوالنس به درمانگاه قشم

اســت.به گزارش خبرگزاری صدا و
ســیما مرکز خلیجفارس؛ سرپرست
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان
گفت :ارائه خدمات پزشکی درمانگاه
امام رضا شهر قشم برای همه شهروندان
جزیره آزاد اســت ،ولی بــرای بیمه
شدگان تامین اجتماعی کامال رایگان
اســت.غالمعباس مومنی افــزود :ماه
آینده یک گروه جهادی متخصص در
رشتههای مختلف پزشکی در درمانگاه
قشم مستقر میشوند.

حبیــب بازماندگان قشــمی در صحن
رسمی شورای شهر بیان کرد :اقدامات
شهرداری در حوزه جمعآوری نخالهها،
ماشینهای سد معبر ،پلیس ساختمان
و خدمات شهری باید تقویت شود.وی
تصریح کرد :مصوبات کمیســیونهای
تخصصی شــورا باید توسط شهرداری
عملیاتی شــود و اجرای پــروژه بلوار
رسالت و بازگشایی مسیر سیالب محله
چابهار باید در اولویت کار باشــد.مدیر

سرویس شهرستان //تامین اجتماعی
هرمزگان یک دســتگاه آمبوالنس به
درمانگاه قشم اهدا کرد.

سرپرســت مدیریــت درمــان تامین
اجتماعی هرمزگان گفت :این آمبوالنس
با تمام تجهیزات مورد نیاز به ارزش ۳۰
میلیارد ریال برای خدمت رســانی به
مردم جزیره قشم اهدا شده است.
غالمعبــاس مومنــی گفــت :کمبود

تجهیزات یکی از مهمترین چالشهای
یک مرکز درمانی اســت که اکنون با
در اختیــار قرار دادن یک دســتکاه
آمبوالنس بــه درمانــگاه امام رضا
(ع) تامین اجتماعی شهرســتان قشم،
بخشی از این کمبود رفع شد.وی گفت:
حضور همیشگی متخصصان داخلی،
زنان و کودکان در درمانگاه قشــم از
اولویتهای برنامــه تامین اجتماعی

سالروز شهادت شهید بهشتی و  ۷۲تن
از یاران وی اظهار داشــت :دادگستری
کیش خدمات مناســبی را به کیشوندان
در عرصه های هــای مختلف از جمله
عدالت ارائه مــی کند که جای تقدیر و
تشکر دارد.

فرماندار بندرلنگه عنوان کرد

پروژههای عمرانی قشم شتاب بیشتری بگیرد

سرویس شهرســتان //رییس شورای
شهر قشــم گفت :پروژههای عمرانی
باید شتاب بگیرد تا ثمره اقدامات برای
شــهروندان بیش از پیش محسوس و
ملموس باشد.

از مجموعه ای خارج شــد نباید شاهد
جایگزینی نیروی دیگری باشیم.
وی تاسیس بیمارستان تامین اجتماعی
در کیش را از مطالبات مردم این جزیره
اعالم کرد و افزود :مدیریت درمان تامین
اجتماعــی هرمزگان نیز بــه جد دنبال
تاسیس این بیمارستان بوده و از مسئوالن
سازمان منطقه آزاد کیش می خواهیم در
این ارتباط کمال همــکاری را برای راه
اندازی این مرکز درمانی داشته باشند.
حجت االســام حســن زاده همچنین
مسکن را مســاله مهم کیشوندان اعالم

کرد و گفت :انتظار می رود مســئوالن
ساخت منازل استیجاری در این جزیره
را هر چه سریع تر شروع کنند تا بخشی
از مشکل ساکنان مرتفع شود.
وی با اشاره به روز  ۳۰ذی القعده سالروز
شــهادت امام جواد (ع) اظهار داشت :با
توجه بــه رفتار امام رضا (ع) با این امام
به عنوان پدر ،باید توجه داشته باشیم که
رفتار و اخالق والدیــن با فرزندان باید
براساس آموزه های دینی باشند.
به گــزارش ایرنا ،امــام جمعه کیش با
تبریک فرا رســیدن هفته قوه قضائیه و

لزوم ارائه خدمات غیرحضوری با استفاده از ظرفیت های شبکه پستی

عبدالحسین اسدپور سرویس شهرستان//
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 دریا ،وی با اشاره به اینکه
استفاده از خدمات متعدد پست میتواند منجر
به افزایش بهره وری دستگاه ها و رضایتمندی
بیشــتر مردم گردد ،به تشــریح ظرفیت ها و
قابلیت های شــبکه پستی و اثرگذاری آن در
توسعه شهرستان پرداخت و مساعدت فرماندار
شهرســتان بندرلنگه را در حمایت از پست
این شهرستان خواســتار و تأکید کرد :پست
به عنوان بازوی فرمانداران در شهرســتانها،
آمادگــی کامــل دارد تا در راســتای حذف
سفرهای غیرضروری ،خدمات مختلف را در
قالب ســرویس های متنوع پستی ،تعریف و

عملیاتی نماید.مدیر کل پست استان در پایان
این دیدار با ارائه توضیحاتی در خصوص تمبر
اختصاصی ،خدمات الکترونیکی پست استان،
برنامه های آینده و در دســت اجرای پست
شامل گسترش خدمات دولتی ،کمک به توسعه
و رونق کســب و کارهای کوچک و خانگی،
ســرویس های با ارزش افــزوده و خدمات
متنوع الکترونیکی را تشریح نمود.فؤاد مرادزاده
فرماندار شهرستان بندرلنگه نیز در این دیدار با
تشکر از حضور مسئولین پست در فرمانداری
شهرستان ،پست را منشاء خدمات بسیار موثر
و مطمئن ترین شبکه ی ارتباطی و مورد وثوق
مردم دانســته و با اشاره به ارائهی بخش قابل
توجهی از خدمات تصدی گری دولت ،فعالیت
پست را در صرفه جویی در وقت و هزینههای
مــردم موثر دانســت.نماینده عالی دولت در
شهرســتان بندرلنگه ،با تاکید بر اینکه شرایط

خسارت زلزله چارک به قلعه آل علی

سرویس شهرســتان //معاون
میر ا ثفر هنگــی  ،ا د ا ر هکل
میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدســتی هرمزگان گفت:
براثر زلزله اخیر در چارک ،قلعه

عمومی جامعه و وجود مشغلههای کاری مردم،
موجب می شود فرصت کافی برای حضور در
ســازمان ها برای دریافت خدمات حضوری
نداشته باشــند ،ارائه خدمات غیر حضوری
و دریافــت خدمات با اســتفاده از ظرفیت و
قابلیتهای شبکه پســتی را بسیار با اهمیت
دانست بر لزوم ارائه خدمات مختلف و مورد
نیاز مردم و ایجاد زمینه کاهش و حتی االمکان
حذف سفرهای غیرضروری با هدف دریافت
خدمت تاکید نمود.فرماندار بندرلنگه در پایان
از عملکرد مثبت اداره پست در عرضه خدمات
به شهروندان در سطح شهرستان و استان اظهار
رضایت نمود و ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه
پست ،آمادگی خود را برای همکاری با اداره
پست شهرســتان در راستای ایجاد تسهیالت
بیشتر برای مردم و با هدف خدمت رسانی بهتر
برای آنها اعالم نمود.

آل علی دچار خسارت شد.
ث فرهنگی اداره کل
معاون میرا 
عباس نوروزی با بیان این مطلب میراثفرهنگی ،گردشــگری و
گفت :قلعــه آل علی با توجه به صنایع دستی هرمزگان با اشاره
نزدیکی کانون زلزله 30 ،درصد به اینکه قلعه آل علی متعلق به
ب شده است.
تخری 
دوره قاجاریه است ،افزود :این بنا

توسط شیخ صالح بن شیخ محمد
آل علی یکی از حاکمان چارک
ساختهشده اســت .به گزارش
ایســنا ،وی تأکید کرد :قلعه آل
علــی به دلیل داشــتن مالکیت
شــخصی هنوز در فهرست آثار
ملی کشور به ثبت نرسیده است.
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با اخذ سپرده
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و قحطیهــا تلفات کمتری میدادنــد 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

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 نمیتوانستند کاالهای
متعدد و از جمله موارد خوراکی را به بندرخمیر منتقل
نمایند .بنادری نظیر خرمشــهر ،شهر آبادان و نهرهای
اطراف آن که تأمینکننده خرما برای هند و افریقا بودند
نیز در دوران جنگ جهانی دوم بر اثر ورود متفقین ناآرام

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 نمودهاند ،در منابع مکتوب
به آن اشــاره ای نگردیده است .اما مشخص است که
مهاجرتهــای 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

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 مینمودند.
همه قحطیهــای 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

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 میکردند .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

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 میکنند .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 کرمهای
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،

تأ ثیر قحطی و خشکسالی بر صورتبندی جامعه بندرخمیر
دکترمحمد حسن نیا  /دریا

M.hassannia1354 @ gmail.com

مناطق متعــدد خلیج فارس و بنــادر و جزایر
آن در بســتر زمان تحت تأثیر خشکسالی ها و
قحطیهای 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 میباشد ،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 حمایتهای فرهنگی شورای اسالمی شهر بندرخمیر
و شهردار فرهنگ دوست و پر تالش این شهر جناب
آقای مهندس جواد محمودی به رشته تحریر در میآید
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 میکردند .کرانه های خلیج
فارس نظیر بندرخمیر نســبت به پسکرانه های خلیج
فارس نطیر بستک ،جناح و غیره در برابر خشکسالیها
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فروردین :

اگر امروز تصمیم دارید که برای حل اختالف نظراتی
که وجود دارد دعوا راه بیندازید اص ً
ال 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
موضعتان 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.
دلتان 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 دقیق ًا 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 احساساتتان را
مخفی می کنید تا دعوا راه نیفتد بدانید که این انرژی ها جمع میشوند 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 آنها
خالص شوید .ســعی کنید به احساس تان آگاه باشید و تا زمانی که
فشارها فروکش نکرده اند وارد عمل نشوید.
آذر :

امــروز دقیقــ ًا می دانید کــه برای به فرمــان آوردن
موقعیتهای 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 نگرانیهای
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 احساسیتان را بفهمید و
اهداف تان را مجددا ً اولویت بندی کنید.
اسفند :

امروز ممکن اســت با دیگران بحث کنید ،زیرا به نظر
میرسد 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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گفتگوی شهردار بندرعباس و شهردار بندركورینتو

گروه خبر //آبسالون مارتینز ،شهردار
بندركورینتو ضمن تشكر از توضیحات
جامــع و كامل 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 عملى كردن آنها را بهترین
راه برای گســترش ارتباطات دو شهر
مهم ایران و نیكاراگوئه دانست.
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به گزارش خبرنــگار دریا ،مارتینز بیان
داشــت :تفاهم نامه های مهمی در استان
هرمزگان در گذشته امضا شده است كه این
جلسه بر اساس همان تفاهم نامه ها شكل
گرفته است و نتیجه گیریها از برگزاری

این جلسات در سطح بین المللی برای ما
بســیار اهمیت دارد،ما امیدواریم در این
جلسات به تفاهمات مهم و خوبی برسیم
و اتفاقــات مفیدی برای شــهرداریهای
هر دو شــهر در پیش رو باشــد ســفیر
نیكاراگوئــه در هموار كردن این مســیر
و برقراری ارتباطات ما با مدیران ارشــد
استان هرمزگان و شهر بندرعباس بسیار
اثر گذار بوده اســت و من از وی تشكر
میكنم .شهردار بندركورینتو افزود :قطعا
تعامالت و تجربیات ما در حوزه هایی كه
شهردار بندرعباس بیان نمودندمثبت است
همــه مباحث كه جناب نوبانی شــهردار
بندرعباس عنوان كردند قابلیت آن را دارد
كه به شــكل عملی ایجاد و ارائه شود ،در
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مقاله
علی مخیّر ایرانی ـ قائم مقام
جمعیت مستقل جهادی کشور ـ تیر ماه 1401

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
میباشند .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 شبههافکنی
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».
شایه سازان هیزم کشان حهنم هستند و بنابراین اهل
ایمان باید متوجه مکر شیطان باشند و از تهمت به
دیگران و غیبت پرهیز نمایند و هر حرف نادرست
علیه دیگری را تکرار و اشــاعه ندهند .به صفات و
انگیزه و مستندات فرد سخنگو توجه داشته باشند،
مبادا فاسق باشد.
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ای کســانی که ایمان آورده اید اگر فاسقی برایتان
خبری آورد نیک وارسی کنید مبادا به نادانی گروهی
را آســیب برسانید و [بعد] از آنچه کردهاید پشیمان
شوید .امیرالمؤمنین هم در نامه  ۶٩نه جالبالغه می
فرماید :هر چه را شنیدی برای مردم بازگو مکن ،که
همین برای دروغگویی تو کافی است.
خداوند همواره به انسان توصیه می کند تا به حرفی
یقین و علم ندارد ،زبان نگشاید:
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 ،زیرا گوش و چشم و دل و اندیشه
آدمی مسوول خواهند بود .امام سجادعلیه السالم به
یکی از حاضران در جلســه خود فرمود :هر گونه
که دلت بدان مایل اســت ،نمی توانی لب بگشایی.
چنانکه امیرالمؤمنین علیه السالم می فرماید :نه تنها
چیزی که علم نداری ،بازگو مکن بلکه همه آنچه را
که می دانی را نیز مگو.قرآن کریم شــایعه سازان را
مســتحق عذاب الیم دانسته و می فرماید :ان الذین
یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب
الیم فی الدنیا واآلخرة واهلل یعلم و انتم ال تعلمون.
آنان که دوست دارند در جامعه اسالمی ،کار منکری
را اشاعه دهند ،در دنیا و آخرت به عذاب دردناک

بحث خواهر خواندگی نگاه ما و مقامات
كشوری مثبت هست و بستر را زودتر باید
فراهم كنیم تا این رویداد و اتفاق مهم بین
المللی محقق شود این مساله برای مدیران
شهری هر دو شهر حایز اهمیت می باشد .
ایــن مقام مســول در ادامــه تاكید كرد:
نامگذاری خیابانهایی در هر دو شهر بنام
شــهرها را می توانیم در دستور كار قرار
دهیم و قدم مثبتی برای ایجاد همبستگی
دو ملت و شهر بندری ایران و نیكاراگوئه
است ،با توجه به اینكه شهر بندرعباس و
شــهر كورینتو هر دو بنادر فعالی هستند
و در حــوزه صادرات و واردات برای هر
دو كشور مهم می باشــند این ارتباط در
سطح ملی و بین المللی برای هر دو شهر

گروه خبــر //رئیس کل دادگســتری
هرمزگان با بیــان اینکه امنیت و اقتدار
امروز کشــور ،مدیون حماسهآفرینی
شهیدان و ایثارگران است ،تصریح کرد:
تکریم خانواده شهدا و ایثارگران باید در
اولویت کاری مسئوالن باشد.

آیین غبارروبی و عطرافشــانی گلزار
شهدای بندرعباس ،بهمناسبت هفته قوه
قضاییه با حضور مجتبی قهرمانی رئیس
کل دادگستری استان هرمزگان ،اعضای
شــورای قضایی و جمعی از قضات و
کارکنان دستگاه قضایی و سازمانهای
تابعه برگزار شد.
رئیس کل دادگســتری و مســئوالن

دچار خواهند شد و خدا از عاقبت سخت آنان باخبر
است و شما از آن خبرندارید .ظاهر آیه این نکته را
در بر دارد که عذاب الیم مربوط به اشاعه فحشا است
گرچه تعمیم آن در اشاعه سایر منکرات نیز صادق
است  .واژه فاحشه اختصاص به فحشا ندارد بلکه
به همه گونه ناروا و منکرات ،اطالق 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 شایسته ای مطلع گردد و آن را افشاء نماید بسان
کسی است که آن راانجام داده است.
بی تردید شایعه ساز اهل نفاق به قدر ظریف عمل
می کند که خداوند در ســوره منافقون رسول معظم
(ص) را در مورد شر آنان هشدار می دهد:
َ
َ
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ت
وا
َ
َوإِذَا َرأ ْيتَ ُه ْم تُ ْعجِ بُ َك أ ْج َس ُ
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َ
َع َل ْيه ِْم ُه ُم ال ْ َع ُد ُّو ف ْ
َاحذ َْر ُه ْم قَاتَ َل ُه ُم َّالل أن َّ ُ
چون آنان را ببيني جسم و ظاهرشان [از آراستگي و
وقار ایشان] تو را به شگفت آورد ،و اگر سخن گويند
[به علت شــيريني و جذابيّت کالم] به سخنانشان
گوش فرا مي دهي {اما از پوچي باطن ،سبک مغزي
و دورويي} گويي چوبهاي خشــکي هستند که به
ديواري تکيه دارند [و در حقيقت اجسادي بي روح
اند که در هيچ برنامه اي اطميناني به آنان نيست ،از
شدت بزدلي] هر فريادي را به زيان خود مي پندارند.
اينان دشمن واقعي اند؛ از آنان بپرهيز؛ خدا آنان را
بکشد؛ چگونه {با ديدن اين همه داليل روشن ،از
حق به باطل} منحرف مي شوند.
این آیه مبارکه هشــداری برای ملت شریف ایران
اســت تا خود را مصون از گزند شــایعه ســازان
نپندارند.اکنون ســه جریان و شیوه ی تفکر جاری
است .دوســتان و دلسوزان واقعی نظام ،با نصیحت
و ارشاد و انتقادهای خود ،به تقویت نظام و استمرار
انقالب کمک میکنند .یعنی مؤمنان متعهد در کسوت
جهادگری که از مشاهده ک م عدالتی ،تبعیض ناروا،
سستی در تقویت فرهنگ ،بیکاری و مشکالت مردم
رنج میبرند و خالصانه راه حل ارایه می دهند .همین
افراد هدف اصلی دشمنان شایعه ساز هستند .گروهی
که قصد تضعیف ملت و نظام ندارند و به دلیل دانش
و اطالع اندک گمان دارند ســخنان ایشان راه گشا
است .اما جریان آسیب رسان ،یعنی امثال اشعث و
عبدالل ابن ابی منافق شایعات و سخنانی می پراکنند
ّ
که چیزی جز افزایش درد و دلسردی مردم و پشت
گرمی دشــمن در بر ندارد .در واقع ،توطئه و حرف
بیگانه را از حلقوم خودی فریاد میکنند .هدف نسل
دوم مدیران جهادی انقالب اســت .وظیفه همگان
است که به آنان مجال ندهند تا در لباس دلسوزی و
ایمان پایگاه دشمن شوند.
رهبر معظم انقالب اســامی فرمودند :انقالب مال
همه اســت ،انقالب یک شــط جاری است… و
همه میتوانند انقالبی باشند… همه انقالبی باشند

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

اطالع رســانی هرمز؛ مجتبی قهرمانی
با اشاره به منویات مقام معظم رهبری
(مد ظله العالــی) در خصوص تکریم
خانواده شــهدا و تأکیدات ریاست قوه
قضاییه در این خصوص اظهارداشت:
فرزندان و خانواده شهدا مایه دلگرمی
و امید جامعه اسالمی هستند لذا فرهنگ
دیــدار با خانواده شــهدا ،ایثارگران و
جانبازان باید در جامعه نهادینه شــود.
وی در ادامه افزود :یــادآوری ایمان،
رشادت و ایثارگریهای شهدای گلگون
کفن انقالب اســامی سبب خواهد شد
تا مســیر حق را گم نکنیــم .قهرمانی
خاطرنشــان کرد :شهدا رمز عزتمندی
ایران اسالمی هستند و تداوم راه ایشان،
رسالت مردم و مسئولین است.
گفتنی اســت؛ در جریان این مراســم
با حضور مجتبــی قهرمانی رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان و اعضای
شــورای قضایی و دیگر مســئوالن
از تعــدادی از خانواده های شــهدا و
ایثارگران شــاغل در دستگاه قضایی
استان هرمزگان تجلیل شد.

و كشــور های ایران و نیكاراگوئه حایز
اهمیت است.
وی نتیجه رابطه خوب دو كشور دوست را
در ایجاد تعامالت برای رشد شهرها حایز
اهمیت دانست و گفت :فراهم كردن شرایط
برای خواهر خواندگی بنــدر كورینتو و
بندرعباس را قدمی بزرگ برای استفاده از
ظرفیت های دو شهر در دو كشور دانست.
آبســالون در پایان عنوان كرد :كشــور
نیكاراگوئه جزو اولین كشورهایی بود كه
واكســن بركت ایرانــی را تایید نمودند و
صداقت در عمل و رفتار مسئولین سیاسی
كشورهای ایران و نیكاراگوئه قطعا مسیر
رابطه شــهرداری های را بیش از پیش
هموار خواهد كرد.

ی باز است
درهای بهزیستی برای استفاده از ظرفیتهای مردم 

گروه خبر //رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست
هماندیشی با حجتاالسالم «پژمانفر» نماینده مشهد
و کالت در مجلس و مسئوالن پهنههای ستاد حاشیه
شــهر مشهد ،گفت :مدیران بهزیســتی درها را باز
گذاشــتهاند تا از ظرفیتهای نخبگانی و مردمی در
راستای کاهش آسیبهای اجتماعی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار دریــا« ،علیمحمد قادری»
رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور در نشست
هماندیشی با حجتاالســام «پژمانفر» نماینده
مشــهد و کالت در مجلس و مسئوالن پهنههای
ستاد حاشی ه شهر مشــهد عنوان کرد :آسیبهای
حاشیهنشینی ،یکی از  ۵آسیب مهم اجتماعی و یکی
از چالشهای اساسی نظام در بعد اجتماعی است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از وجود  ۱۳میلیون
نفر حاشیهنشــین در سطح کشور خبر داد و گفت:
این آمار تکاندهنده ،نتیجه عدم توازن در توســعه
و عدم اجرای طرحهای تفصیلی پایدار در شهرها
است.رئیس سازمان بهزیستی کشور ضمن استقبال
از حضور گروههای مردمی و جهادی در حاشــیه
کالنشهر مشــهد ،گفت :این حضور ،نشان ه اتصال
عمیق بین دستگاههای دولتی و ظرفیتهای مردمی
است.وی با اشاره به تحوالت مدیریتی در سازمان
بهزیستی کشور ،گفت :مدیران بهزیستی درها را باز
گذاشتهاند تا از ظرفیتهای نخبگانی و مردمی در

راستای کاهش آسیبهای اجتماعی استفاده کنند.
قادری ،خاطر نشان کرد :بجز حوزههای حاکمیتی
که از شــئون حاکمیت اســت در سایر حوزهها از
ظرفیتهای مردمی و جهادی استفاده میکنیم.رئیس
سازمان بهزیستی کشور ،افزود :ما همه وظیفه داریم
که از شهر مقدس مشهد که به خاطر شرایط خاص
مهاجرپذیری ،زائرپذیری و گردشگرپذیری ،دارای
حواشی و آسیبهای گوناگون است ،آسیبزدایی
کنیم.وی ضمن اشاره به ردیف بودجه مجلس برای
مناطق کمبرخوردار کشور ،گفت :ستاد حاشیهشهر
از طریق برش اســتانی این اعتبارات ،موضوع را
پیگیری کنند که کارهای موازی صورت نگیرد.
قادری همچنین خواستار تشکیل جلسات منظم
این ســتاد با بهزیستی شــد و گفت :باید کار را به
صورت تخصصی و حرفهای دنبال کنیم که شیرینی
خروجی آن ،به کام مردم بنشیند .رئیس سازمان
بهزیستی کشور درخصوص ســاماندهی معتادان
متجاهر در حاشیهشهر مشــهد ،گفت :ساماندهی
معتــادان متجاهر تحــت نظارت ســتادی اداره
میشــود که به دستور رئیس جمهور تشکیل شده
و  ۲۰دســتگاه در آن عضویت دارند.وی ،افزود:
این ساماندهی فرایند بسیار پیچیدهای دارد و یک
زنجیره مفصل و بلندمدت است و بهزیستی در حال
تهیه الیحهای برای این موضوع است که هدف آن

تــا بتوانیم این راه را با موفقیــت پیش برویم .پنج
شاخص انقالبیگری ،انقالبی بودن و انقالبی ماندن از
دید معظم له عبارتند از:پایبندی به مبانی و ارزشهای
اساسی اسالم و انقالب ،هدفگیری آرمانهای انقالب
و همت بلند برای رسیدن به آنها ،پایبندی به استقالل
کشــور ،حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و
عدم تبعیت از آن و در نهایت تقوای دینی و سیاسی.
شایعه پراکنی توسط دشمن این پنج شاخص را هدف
قرار داده است .افراد منزوی خانه نشین هدف شایعه
و تهمت نیســتند ،بلکه نسل دوم مدیران انقالب در
کســوت جمعیتهای جهادگر و جهادی هدف سیاه
نمایی قرار دارند .اکنون مردم و مدیران جهادگر برای
رفع مشکالت و ترفیع ملت شریف بیش از هر زمان
به آرامش و امنیت نیاز دارند ،چراکه با استقرار دولت
نو و اصالح رویهها و نفی انواع رانت بستر مناسبی
برای خالقیت ،نوآوری و شکوفایی فراهم و همگان
نیز به دنبال تعالی و کسب موفقیت هستند .متأسفانه

کس یا کسانی که به دنبال ایجاد تفرقه و پاشیدن بذر
یاس و ناامیدی در جامعه باشــند که همانا یکی از
مهمترین اهداف دشمنان می باشد محکوم هستند،
حال در هرجایگاه و در هر پســت و مقامی ،اینان
شریکان دشمن و خائنین به وطن ،نظام و انقالب می
باشند.البته نقادی و نقد پذیری برای کمال و اصالح
اجتماع ،ســرمایه ی مهم است .بررسی و شناخت
انواع کاســت ی و نقص و جهاد برای رفع آنها ،گامی
مقدس در مسیر نجات و فالح فرد و جامعه است.
بنابراین 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 بزرگنمایی
حرف پوچ است .آنان از این رو ،شخصیت و مقام،
محبوبیت و وجه ه ی مردم و مدیران و جهادگران را
ت و بدبین ی و
خراب می کنند و به انتشار انواع تهم 
غلبه جو بد گمانی دامــن می زنند .و به قول قرآن

دشــمن فرق میکند؛ نقد باید منصفانه باشد ،باید
عاقالنه باشد ،باید مسئوالنه باشد .بیان انتقادی با
تخریب فرق میکنــد؛ بیان انتقادی با کامل کردن
پازل دشــمن فرق میکند؛ با بدبین کردن مردم یا
گســتردن بدبینی در فضای عمومی کشور فرق
میکند؛ باید واقع ًا دلســوزانه باشد.هتک حرمت
جایز نیســت .بین آحاد مردم هم هتک حرمت
حرام اســت و جایز نیســت .لحن باید ناصحانه
و چارهجویانه باشــد .در انتقــاد ،لحن خصمانه
سآلود و هرجومرجطلبانــه ،فایدهی آن را
و یأ 
تبدیل به زیان میکند .سیاهنمایی هنر نیست؛ هنر
این اســت که انسان ،منطقی حرف بزند ،منصفانه
حرف بزنــد ،برای خاطر هوای نفْس حرف نزند،
برای خاطر جهات شــخصی حــرف نزند ،برای
خاطر قدرتیابی حرف نزند ،خدا را در نظر داشته
باشد .رهبر فرزانه انقالب از همگان می خواهند
فضای جامعه را فضای حســن ظــن و برادری

بخشــی از توان ســازنده و انرژی مردم از رهگذر
شایعه سازی و تهمت و سیاه نمایی صرف شفافیت و
رفع اختالفات ،و تنشهای مصنوعی میشود.
بســیاری در دیدن عیب و نقص دیگران ریزبین و
دقیق هستند .اما فراموش می کنند ابتدا باید از خود
شــروع کنند و عیوب خویش باشند .امیرمومنین
حضرت علی علیه السالم می فرمایند :خوشا به حال
کســی که پرداختن به عیب خویش ،وی را از عیب
دیگران بازدارد .و کسی که نفس خود را ادب نکند،
آن را تباه ســاخته است .منتقد منصف باید حریم و
حرمت نقد را نگه دارد .حرمت مومن از حرمت کعبه
باالتر است .متاسفانه نیت غیرالهی و شهوات نفسانی
و مفاسد دیگر باعث میشود ناقد و ناصح به هدف
رفع عیب و نقص ،نرسد و حرمتشکنی کند.انتقاد
قالبی برای انتقامجویی ،همانا همکاری با شــیطان
است .انتقام جویی و پرخاش و سخنان کینه توزانه،
بذر بدبینی در میان مردم میافشاند و نتیجه آن نهایت
ســلب آرامش و ایجاد تشنج است .آن فردی که با
توســل به شایعه در پی انتقام شخصی و یا گروهی
است ،دچار حقارت نفس است ،و شفای درد خود را
در تخریب و تضعیف دیگران می جوید و این رفتار
سفاکان اســت.طبق فرمایشات مقام معظم رهبری،
ملت وظیفه دارند همچون همیشــه که حافظ منافع
کشــور بوده و در بزنگاه های متعدد به خوبی نقش
خود را ایفا 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 انقالبی را از
عرصــه و از خاک این مرز پر گهر دور نمایند و هر

کریم خود را هم صالــح و ناصح جلوه می دهند،
حالی که خود گمراه محض می باشند .بی تردید فرد
ناصح در حین نصیحت دیگران در پی عیب جویی،
و تخریب نیست و انگیزه ی شخصی ندارد
نصیحت به معنای خیرخواهی است .خلوص ایمان
و عمل و بیغل و غش بودن شرط فرد ناصح است.
ســخن از روی خلوص و خیرخواهی و عاری از
تقلب و فریب و تزویر نصیحت است ،و فرد ناصح،
از رهگذر نصیحت در پی ترمیم نقاط ضعف دیگری
اســت .بنابراین نصیحت در مقابل غش اســت ،و
کسی که بدون غرض شخصی ،و صرف ًا برای منافع
و مصالح دیگران ســحن حق بگوید اهل نصیحت
است .اسالم بر نصیحت و خیرخواهی برای خدا،
گسترش دین ،عزت پیامبر و مسلمانان استوار است.
قلب هیچ مســلمانی نباید در سه مورد تردید کند:
خلوص عمل برای خدا ،نصیحت مسلمان ،و تعاون و
همراهی با مسلمانان .مقام معظم رهبری می فرماید:
انتقاد معنایش چیســت؟ انتقاد اگر معنایش عیب
جویی است ،این نه چیز خوبی است ،نه خیلی هنر
زیادی میخواهد ،نه خیلی ا ّطالعات میخواهد؛ انتقاد
به معنای عیبجویی ،اص ًال هیچ لطفی ندارد .شــما
بنشــین از بنده عیبجویی کن ،من هم از شما عیب
جویی کنم؛ چه فایدهای دارد؟ نقد ،یعنی عیارسنجی؛
یعنی یک چیز خوب را آدم ببیند که خوب اســت،
یک چیز بد را ببیند که بد است .اگر این شد ،آن وقت
نقاط خوب را که دید ،با نقاط بد جمعبندی میکند،
آنگاه از جمعبندی باید دید چه حاصل میشود.
تهمت و لجنپراکنی حرام اســت؛ نقد با تهمتزنی
فرق میکند ،با لجنپراکنی فرق میکند ،با تکرار حرف

قرار دهند؛ نه فضای ســوء ظن؛ ایشان فرمودند :به
اخالق خودمان هم برسیم ،اخالق اهمیتش از عمل
هم بیشتر اســت .فضاى جامعه را فضاى برادرى،
مهربانى ،حســن ظن قرار بدهیم .من هیچ موافق
نیستم با این که فضاى جامعه را فضاى سوءظن و
فضاى بدگمانى قرار بدهیم .این عادت را از خودمان
باید دور کنیم .برخی روشــى را در پیش گرفتهاند
براى متهم کردن یکدیگر ،این چیز خوبى نیست .دل
ما را تاریک میکنــد ،فضاى زندگى ما را ظلمانى
میکند .هیــچ منافات ندارد که گناهکار تاوان گناه
خودش را ببیند ،اما فضا ،فضاى اشاعهى گناه نباشد؛
تهمت زدن ،دیگران را متهم کردن به شــایعات ،به
خیاالت این ها شفافیت نیست؛ کدر کردن فضاست.
رهبری معظم انقالب رهنمون دادند :نباید گفت اینها
(اتهام زدن) شفافیت است .این ،شفافیت نیست؛ این،
کدر کردن فضاســت .اما این که ما بیاییم این و آن
را بدون این که اثبات شــده باشد ،بگیریم زیر بار
فشار تهمت و چیزهایى را به آنها نسبت بدهیم که
ممکن است در واقع راست باشد ،اما تا مادامى که
ثابت نشده است ،ما حق نداریم آن را بیان کنیم؛ این
آن را متهم کند ،آن این را متهم کند .من مىبینم در
بعضى از اظهــارات ،در بعضى از حرفها ،فضا آن
چنان مغشوش می شود که افراد سردرگم می شوند.
مردم نسبت به همدیگر ،نسبت به نخبگانشان ،نسبت
به مسؤوالنشان بدبین می شوند .این درست نیست.
شایعهســازى و شایعهپراکنى درست نیست .انسان
مىبیند صریح ًا و علن ًا به مســؤولین کشور ،کسانى
که بارهاى کشور را بر دوش دارند ،تهمت میزنند،
نسبت به اینها شایعهسازى میکنند؛ فرق هم نمی

اصالح قانون موجود میباشد و در آینده به دولت
خواهــد رفت.قادری ،تأکید کــرد :باید یک نگاه
و راهکار واحد و برنامهریزی شــده در این زمینه
بین مسئوالن باشد که کار به نتیج ه مطلوب برسد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به طرحهای
۵۹گانه توانبخشــی در مناطــق مختلف از جمله
حواشیشــهرها ،گفت :گروههای مردمی میتوانند
از طریق مســاجد و محالت ،ما را در طرحهای
غربالگری یاری رسانند.
وی همچنین از راهاندازی سامانه میز خدمت در
بهزیستی کشور خبر داد و گفت :در این سامانه ،افراد
کد پیگیری میگیرند که بتوانند موضوع و مشکل
خود را تا رســیدن به نتیجه پیگیری کنند.قادری،
گروههای مردمی و مجموعههای داوطلب که مایل
به خدمت میباشند از بهزیســتی مجوز دریافت
کنند که حمایتهای مالی شامل حال آنها بشود و
خدماتشان نیز قابل رصد و نظارت باشد.
رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور در پایان
درخصــوص مناسبســازی محیطــی ،گفت:
مناسبسازی ،یک ستاد کشوری دارد که رئیس آن
وزیر کشور است و بهزیستی دبیر این ستاد میباشد
و در برشهای اســتان و شهرستان ،فرمانداران نیز
بایــد فعاالنهتر در این زمینه وارد شــوند تا کار با
سرعت مناسبتری پیش برود.

بررسی جایگاه شایعه ،تهمت و سیاه نمایی در سیره نبوی و بیانات مقام معظم رهبری
کند ،چه رییس جمهور باشــد ،چه رییس مجلس
باشد ،چه رییس مجمع تشخیص مصلحت باشد ،چه
رییس قوهى قضاییه باشد؛ اینها مسؤولین کشورند.
مسؤولین کشور کسانى هستند که زمام یک کارى به
اینها سپرده است؛ مردم باید به اینها اعتماد داشته
باشند ،حســن ظن داشته باشند .نباید شایعهپراکنى
کرد؛ دشــمن این را می خواهد .دشمن می خواهد
شــایعه پراکنی کند ،می خواهد دل ها را نسبت به
یکدیگر ،نسبت به مسوولین بدبین کند .اعالم سخن
و موضع باید از علم و پشتوانهی محکمی برخوردار
باشد که در قرآن از آن به عنوان قول سدید یاد شده
است .هرگونه هتک حرمت و رفتارهای غیراخالقی
و توهین آمیز خالف شــرع ،مخالف عقل سیاسی
و ضربه به جمهوری اســامی است که خداوند را
خشمگین می سازد.یکی از راههای موثر در قبال
برخورد با شــایعات ،برمال کردن و افشــای درون
مایههای تزویر و گمراهی درونی شــایعه اســت.
وظیفهی انسان مومن این اســت که در برخورد با
برخی اخبار و شایعات که برای او آشکار و واضح
است این است که به افشاگری علیه آن بپردازد .از
جمله اموری که افراد دست به شایعه و شایعه سازی
میزنند ،تخریب و خراب کردن وجههی شخص می
باشــد تا از این طریق بتوانند به او ضربه زده و از
او چهرهای منفور نزد مردم بســازنند.یکی از نکات
مهم با فراگیر شدن فضاهای مجازی ،انتشار اخباری
اســت که کذب یا صحت آنها مشتبه و گمراه کننده
اســت ،لذا یکی از بهترین عملها در برخورد با این
نوع خبرها ،عمل کردن بر اســاس روش و سیرهی
معصومین(علیهم السالم) اســت که الگوی عملی
محسوب می شوند .اسالم به کم گوئی ،متین و استوار

گوئی و حق گوئی ،و پرهیز از ســخن بی مایه و
بی اساس و هرزه گوئی توصیه و تاکید کرده است.
در انتها باید اشــاره کرد که :بی تردید شایعه دارای
پشت جبهه و پشتوانه لجستیکی است ،یعنی فرد یا
افرادی دســت اندر کار در نشر آن هستند و طبق
نقشه شیطانی آن را اجرا می کنند .شایعه هر ناشناسی
را هدف قرار می دهد و تیر آن به ســوی هر کسی
نشانه می رود و روزی خود شایعه سازان هدف می
شوند .خوشبختانه عمر شایعه کوتاه است و پس از
مدتی شدت آن کاســته و شیرینی و لذت اولیه آن
برای بانیان شایعه به تلخی بدل می شود زیرا همیشه
آفتاب پشت ابر نمی ماند .شایعه ،افراد ساده و بیمار
دل را می فریبد .آدمهای مغرض ،حســود ،معیوب
و کج فهم به بیماری شــایعه سازی و شایعه پراکنی
مبتالمی شــوند .در حالی که شایعه از منظر دین از
گناهان دارای کیفر دنیوی و اخروی اســت .دکتر
ایرانی قائم مقام جمعیت مستقل جهادی کشور عنوان
کرد :در خاتمــه عرایضم ،توفیقات روز افزون کلیه
نیروهــای جهادی و والیت مدار و همه خادمین به
ملت و میهن اسالمی را از درگاه احدیت خواستارم
امید که با اتکال خداوند سبحان همه ی ما عاملین به
آیات مبارک قرآن کریم و همچنین فرمایشات انبیا و
اولیای الهی باشیم و منویات مقام معظم رهبری(دامت
برکاته) و در همه ابعاد و زمینه ها خاص ًا در خصوص
جهاد تبییــن آویزه گوش نماییم و نصب العین قرار
دهیم جهت تعجیل در فرج آقــا امام زمان(عج) و
سالمتی و طول عمر مبارک و با برکت حضرت امام
خامنه ای (دامت برکاته) و شــادی روح امام راحل
(ره) و ارواح طیبه شــهدا به ویژه شادی روح پاک
سردار دلها حاج قاسم سلیمانی صلوات بفرستید.

