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از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت
 TEU ۹۳۳ جابه جایی ۴۷۲هزار و

کانتینر در بندر شهید رجایی 

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان خبر داد 
پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران 

واحدهای آسیب دیده از زلزله 

استقرار میز خدمت اداره کل امور 
مالیاتی در مرکز اتاق اصناف بندرعباس

۳۴هنجارشکن 
در کیش دستگیر شدند
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روزنامه دريا گزارش می دهد

آخرين وضعيت منطقه 
زلزله زده غرب استان 

و امدادرسانی پس از زلزله 
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سالمت روان مادر 
در دوران بارداری و تولد كودك سالم ؛

سالمت مادر ؛ مهره اصلی 
سالمت روان خانواده 

گروه خبر // رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان با اشــاره به اینکه ترک تحصیل و 
اشتغال به مشاغل کاذب یکی از مهمترین عوامل افزایش آسیب های اجتماعی است، تأکید 
کرد: شناسایی بازماندگان از تحصیل و بازگشت آن ها به مدرسه از مهمترین خواسته های 

دستگاه قضایی است.
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد قویدل مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان به همراه هیأتی 

متشــکل از اعضای شورای معاونین این اداره کل، ضمن حضور در دفتر رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان با مجتبی قهرمانی دیدار و گفتگو کرد.

    رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان در این دیدار اظهار داشت: حوزه فعالیت دستگاه قضایی با 
آموزش و پرورش ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ دارد و هر چه در عرصه تعلیم و تربیت موفق باشیم، 

آسیب های اجتماعی و جرایم کمتری خواهیم داشت.

گروه خبر // رئیس بنیاد مســکن کشور گفت: 
دولت برای آغاز ســریع تر روند بازســازی 
مناطق زلزلــه زده هرمزگان بــه فوریت ۵۰ 

میلیارد تومان اختصاص داد.
    بــه گزارش خبرنــگار دریا، اکبــر نیکزاد در 
برنامــه گفتگوی ویژه خبری با اشــاره به این که 
در روســتا های زلزله زده هرمزگان هزار و ۱۹۶ 
پرونده امالک آســیب دیده تشکیل شد، گفت: با 
مجموع واحد های آســیب دیده شــهری هزار و 
۴۵۰ پرونده تشکیل شده است.وی افزود: در روند 
بازسازی یک مســأله ای داریم که همین موضوع 
موجــب تفاوت برداشــت ها از روند بازســازی 
می شــود. در روند بازسازی بعد از تشکیل پرونده 
و آواربرداری، شروع عملیات نوسازی واحد های 
آسیب دیده انجام می شــود.نیکزاد با اشاره به این 
که تســهیالتی که دولت به واحد های آسیب دیده 
می دهد وام و بالعوضی اســت که به آن ها تعلق 
 می گیــرد گفت: بازســازی مناطق زلزلــه زده و 
سیل زده همواره با محوریت خود مردم بوده است 
و ما وظیفه داریم در کنار مردم باشیم و تسهیالت 
و بالعوض را در مراحل ســاخت پرداخت کنیم 
تا بازســازی در مناطق مختلف به سرانجام برسد.   
وی درباره روند کند بازسازی مناطق آسیب دیده 
از زلزله افزود: در این زمینه چند مشــکل وجود 
 دارد؛ در روند بازسازی برابر قانون اختیار این که 
به شــهروندان اجبار کنیم چه متراژی بســازند را 

نداریم.
   رئیس بنیاد مســکن گفت: پیشنهاد بنیاد مسکن 
برای ساخت مسکن در مناطق زلزله زده روستایی 
هرمزگان ۲۰۰ میلیون تومــان وام و ۵۰ میلیون 

 تومــان بالعوض بوده اســت، بنابرایــن به افراد 
آسیب دیده از زلزله که برای آن ها تشکیل پرونده 
شده اســت اعالم می شــود که این ۲۵۰ میلیون 
تومان برای ساخت یک واحد ۶۰ متری در روستا 
می باشــد و نمی توانیم به شــهروند و روستائیان 
اجباری برای ساخت متراژ های معین داشته باشیم. 
البته گاهی برخی شــهروندان متراژ های باالتری 
انتخاب می کنند.  نیکزاد افزود: بعضی از شهروندان 
آورده نقدی دارند و مدعی ســاخت واحد ۱۰۰ 
متری هســتند، اما برخی از همین افراد در تأمین 
آورده نقدی به مشــکل بر می خورند و در تکمیل 

واحد باز می مانند.
   وی با بیان این که ما در پرداخت تسهیالت گاهی 
مواقع با تأخیر مواجه می شویم، افزود: در این زمینه 
دولت قســط اول بالعوض را پرداخت می کند و 
پرداخت دوم قسط بالعوض تأخیر می افتد و این 
روند را کند می کند. همچنین در روند بازســازی 
بعضی مواقع بــا افزایش بی رویــه نرخ مصالح 
مواجه هســتیم که برآورد اولیه جوابگو نیست و 
مجدد پیشنهاد تســهیالت و بالعوض تکمیلی به 
دولت می دهیم که تا این روند طی شــود زمان بر 
 خواهد بود.نیکزاد درباره آخرین تصمیم گیری های 
بنیاد مسکن برای مناطق زلزله زده هرمزگان گفت: 
در زلزله هرمزگان شاهد بسیج همگانی بودیم که در 
این راستا مردم، بسیجیان، سپاه و هالل احمر ورود 
کرده بودند و حدود ۱۵ نفر از افرادی که زیر آوار 

مانده بودند را زنده نجات دادند.
   وی با اشــاره به این که امدادرســانی در زلزله 
هرمزگان بســیار خــوب انجام شــد، ادامه داد: 
همکاران بنیاد مسکن در منطقه در کنار نیروی های 

 امدادرســان قرار گرفتند و تشــکیل پرونده افراد 
آســیب دیده از زلزله را در روستا ها آغاز کردند.

 رئیــس بنیاد مســکن افــزود: در روســتا های 
زلزله زده هرمزگان ۱۱۹۶ پرونده تشــکیل شــد 
که با پرونده هایی که در شــهر ها انجام شد حدود 
۱۴۵۰ پرونده تشکیل شده است که پیشنهاد وام و 
بالعوض با فوریت تهیه و به ستاد حوادث ارسال 
شــد. نیکزاد گفت: دولت ۵۰ میلیــارد تومان به 
فوریت تخصیص داد تا روند پیش برود و احتمااًل 
چهارشنبه همین هفته مصوبه وام و بالعوض این 
مناطق در دولت مصوب شود.رضا مدرس معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتاندار هرمزگان نیز در 
ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: 
با توجه به وسعت، پهنا و شدت زلزله، میزان آسیب 
دیدگی در روستا ها و شهر های استان هرمزگان به 
خصوص بخش مهران شهرستان بندر لنگه گستره 

بسیار زیادی داشت.
   وی افزود: با حضور ســریع مسئوالن در منطقه 
بالفاصله عملیات پایش اماکن آسیب دیده شروع 
شد و آمایش و پایش انجام شده است و اطالعات 
آن به بنیاد مسکن کشور ارسال شده است.مدرس 
از دولت و رئیس بنیاد مسکن درخواست کرد که 
در مصوبه وام و بالعوض تسریع کنند. همچنین با 
۵۰ میلیــارد تومانی که دولت به فوریت برای این 
مناطق تخصیص داد از امروز عملیات اجرایی اولیه 
را آغاز خواهیم کرد.وی گفــت: در حال حاضر 
عملیــات آواربرداری در حال اجراســت و همه 
ارگان های استان هرمزگان دست به دست هم دادند 
تا سریعتر مردم به منازل خود بازگردند و به اسکان 

دائم برسند.

رئیس بنیاد مسکن كشور خبر داد 

اختصاص ۵۰ ميليارد تومان به مناطق زلزله زده هرمزگان
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دالالن همچنان 
بازارشان سکه است

استقرار میز خدمت اداره کل امور مالیاتی در مرکز اتاق اصناف بندرعباس
گروه خبر // مدیــر کل امور مالیاتی 
اســتان هرمزگان گفت: در راســتای 
تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به 
ابهامات مودیان محترم  ســواالت و 
مالیاتی بندرعباس میز خدمت اداره 
کل امــور مالیاتی در اتــاق اصناف 

بندرعباس مستقر شد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ به دســتور 
مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان، معاون 
حسابرســی مالیاتی اســتان هرمزگان 
همزمان با روز دیدارهــای مردمی، دو 
نفر از روسای امور حسابرسی و یک نفر 
کارشناس فناوری از آن اداره کل در مرکز 
اتاق اصناف بندرعباس جهت پاسخگویی 

به مردم مستقر شدند.رضاآخوندزاده بیان 
داشت: جهت تسهیل امور مودیان و کسبه 
در روز دیدارهای مردمی، مسوولین این 
اداره کل موظف شــدند به جای حضور 
مــردم در اداره کل، آنهــا در بین مردم 
حضور داشته و نسبت به پاسخگویی و 
 رفع مشکالت کسبه اهتمام ورزند.مدیر 
کل امــور مالیاتی افزود: بنــا داریم در 
سه شــنبه های هر هفته تیم کارشناسی 
مشــکالت مودیان و مردم را در مرکز 
صنوف بررسی و رسیدگی کند.آخوندزاده 
یادآور شــد: در راســتای تکریم ارباب 
رجوع، پاسخگویی به سئواالت مودیان  
مالیاتی، آشنایی هرچه بیشتر مودیان با 

نحوه رســیدگی به تراکنش های بانکی 
و دســتگاه های کارتخوان، مشــاوره و 
راهنمایی اصناف در زمینه تکمیل و ارسال 
اظهارنامه و فرم تبصره ماده ۱۰۰ از جمله 

مواردی بود که مطرح و مورد بررسی قرار 
گرفت.میز خدمت ایــن هفته با حضور 
باصره رئیس اتاق اصناف و هیات رئیسه 

اتاق اصناف بندرعباس برگزار شد. 

ادامه از تیتر یک //
  مجتبــی قهرمانی در ادامه افزود: به هر میزان آموزش 
و پرورش در اهداف خود موفق باشد، دستگاه قضایی 
هم از مزایای آن بهره مند می شــود.وی با اشــاره به 
وظیفه آمــوزش و پرورش در خصوص روشــنگری 
پیرامون عواقب و خســارات ناشی از وقوع تخلفات و 
جرایم برای دانش آموزان و خانواده های آنها، آمادگی 
 دســتگاه قضایی استان را در خصوص گسترش سطح 
همکاری ها در حوزه مسائل پیشــگیرانه اعالم کرد.

قهرمانی با اشاره به تفاهم نامه های فی مابین آموزش 
و پرورش و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری استان، بر ضرورت پیگیری برنامه های مدون 
به صورت عملیاتی تأکید کرد.این مقام قضایی همچنین 
بیان داشت: به منظور استفاده از خدمات عمومی رایگان 
جایگزین حبس، تدابیری اتخاذ شده است که آموزش 
و پــرورش نیز به عنوان نهاد پذیرنده از برخی خدمات 
مرتبط با حوزه فعالیت خود بهره مند شود.وی با اشاره به 
لزوم توجه به موضوع بازماندگان از تحصیل در استان، 

گفت: با توجه به اهمیت این موضوع شناسایی و هدایت 
تحصیلی این افراد برای بازگشــت به مدرســه باید به 
صورت جدی از سوی آموزش و پرورش مورد پیگیری 
قرار گیرد.مجتبی قهرمانی با بیان اینکه ترک تحصیل و 
اشتغال به مشاغل کاذب چون قاچاق سوخت و قاچاق 
کاال یکی از مهمترین عوامل افزایش آسیب های اجتماعی 
است، تأکید کرد: شناســایی بازماندگان از تحصیل و 
بازگشــت آن ها به مدرســه از مهمترین خواسته های 
دستگاه قضایی است.رئیس کل دادگستری هرمزگان با 
اشــاره به ورود دستگاه قضایی استان به موضوع عمل 
به مســئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ، یکی 
از شاخصه های مسئولیت اجتماعی را موضوع آموزش 
و پرورش و تعلیم و تربیت عنوان نمود و خاطرنشــان 
ساخت: صنایع و بنگاه های اقتصادی مستقر در استان 
می توانند در حوزه تجهیز اماکن آموزشــی به امکانات 
مورد نیاز دانش آموزان با آموزش و پرورش همکاری 
داشته باشند.گفتنی است؛ محمد قویدل مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان هرمزگان نیــز در ادامه ضمن ابراز 
خرسندی از دیدار با رئیس کل دادگستری استان، طی 
سخنانی، گزارشــی از عملکرد، اقدامات و برنامه های 

آموزش و پرورش استان ارائه نمود.

رئیس كل دادگستری هرمزگان تاكید كرد  

شناسایی بازماندگان از تحصیل و بازگشت آن ها به مدارس

گروه خبــر //  منوچهر دانشــمند 

فرمان  اجرایــی  ســتاد   مدیــرکل 
امام )ره( اســتان هرمزگان در این 
خصــوص گفت  : درجهــت آرامش 
خانوارهــای محترم روســتایی و 
استان  یافته  مناطق کمترتوســعه 
 هرمزگان تفاهم نامه سه جانبه ای 
فی مابین بیمه برکت وابســته به 
ســتاد اجرایــی فرمان امــام )ره(، 
بیمــه  و  هرمــزگان  اســتانداری 
انعقادگردید که براساس  تجارت نو 

 این تفاهم نامه  منازل روســتایی 
 اســتان تحت پوشــش بیمه قرار 

دارند . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ دانشــمند 
افزود:براساس تفاهم نامه صورت گرفته 
و حوادث غمناک زلزله های اخیر در 
این استان که متاسفانه باعث خسارات 
جانی و مالی برای مردم عزیز این استان 
ببار آورده، طبق تفاهم نامه کارشناسان 
ارزیابی خسارات  بیمه جهت  ارشــد 

 بعمل آمده به محل های زلزله زده اعزام  
شــده اند و درحال بررسی خسارات 
می باشــند که بر همین اساس منازل 
روســتایی یک میلیــارد  ریال تحت 
پوشــش بیمه می باشــند ۷۰۰میلیون 
 ریــال ســاختمان و ۳۰۰ میلیــون 
 ریــال بــرای اثاثیه می باشــد و پس

 از ارزیابی کارشناســان خسارات تا 
سقف تعهدات به مردم پرداخت خواهد 

شد .

مديركل ستاد اجرايی فرمان امام )ره( استان خبرداد

منازل روستایی هرمزگانی ها  تحت پوشش بیمه برکت

ادامه در همین صفحه

رئیس كل دادگستری هرمزگان تاكید كرد  

شناسایی بازماندگان از تحصیل 
و بازگشت آن ها به مدارس

ترک تحصیل و اشتغال به مشاغل کاذب چون قاچاق سوخت و قاچاق کاال یکی از مهمترین عوامل افزایش آسیب های اجتماعی است

 

رئیس بنیاد مسکن كشور خبر داد 

اختصاص ۵۰ ميليارد تومان به مناطق زلزله زده هرمزگان
صفحه 1  را  بخوانید
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مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعی هرمزگان خبر داد 
پرداخت مقرری بیمه بیکاری 

به کارگران واحدهای آسیب دیده از زلزله 
  گروه خبر //  مدیــر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
اســتان از پرداخت مقــرری بیمه بیکاری بــه کارگران 
واحدهای آسیب دیده از زلزله خبر داد و گفت: درخواست 
کارگران در ســریعترین زمان برای پرداخت مقرری بیمه 
بیکاری پذیرش می شود. مجتبی معین وزیری ضمن ابراز 
همدردی با آسیب دیدگان حادثه  زلزله هرمزگان، عنوان 
کرد: حسب دستور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تمام 
 ارکان و زیر مجموعه های مرتبــط با وزارتخانه مکلف 
شده اند نسبت به ارائه خدمت به زلزله زدگان شهرستانهای 
بندرلنگــه و خمیر اقدام کنند.وی افــزود: تمام کارگران 
مشــمول قانون کار و تامین اجتماعی که واحدها و محل 
کار آنها در اثر زلزله دچار آســیب شــده است، مشمول 
مقررات بیمه بیکاری می شــوند. معین وزیری ادامه داد: 
مطابق تبصره۲ماده ۲قانون بیمه بیکاری ،بیمه شــدگانی 
 که به علت بــروز حوادث قهریه از جملــه زلزله بیکار 
می شــوند بدون درنظر گرفتن حداقل سابقه در بند الف 
مــاده ۶قانون بیمه بیکاری از حمایــت پرداخت ماهانه 
مقرری بیمه بیکاری برخوردار می شوند.به گزارش ایسنا ؛ 
وی اضافه کرد: تمام کارکنان ادارات تعاون و کار هرمزگان 
به ســرعت و خارج از روال عادی اداری در سریعترین 
زمان ممکن اقدام الزم برای پرداخت مقرری بیکاری به 

کارگران به عمل می آورند.
مدیرکل بهزیستی هرمزگان 

منصوب شد
  گــروه خبر // طی حکمی از ســوی معاون وزیر و 
رئیس سازمان بهزیستی کشور سامیه جهانشاهی به عنوان 
مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان منصوب شد. به گزارش 
خبرنگار دریا ؛ در این حکم که از سوی علی محمد قادری 
صادر شــده ،آمده است : نظر به مراتب تعهد، توانمندی و 
تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابالغ به عنوان 
مدیرکل بهزیستی استان  هرمزگان منصوب می گردید.با 
عنایت به تکالیف محوله و سیاست های راهبردی سازمان 
در عرصه های رفاه و تولی گری سالمت اجتماعی و در 
راســتای توانمندسازی و خدمت رسانی هدفمند به آحاد 
جامعه هدف معزز انتظار می رود با اســتعانت از خداوند 
متعال و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات درون و برون 
ســازمانی حداکثر ظرفیت و توان خویش را در راستای 
ارتقاء بهره وری و تقویت جایگاه و اهداف ســازمان با 
نگرش جامع، راهبردی و مبتنــی بر برنامه های تحولی 
و اثربخش به کار بندید.گفتنی اســت پیش از این سامیه 
جهانشاهی سمت معاونت پیشگیری و از اسفند ماه سال 
گذشته تاکنون سرپرستی بهزیســتی استان هرمزگان را 

برعهده داشته است.

خبر

خبری
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سرمقاله

  دالالن همواره در بخش های مختلف از جمله مســکن، 
خودرو، میوه و محصوالت کشــاورزی، نهاده های دامی و... 
بیشترین سود را می برند و این قشر حتی گاهی با یک تلفن، 
شــگردهای خاص و بدون صرف هزینه  و... بیشــترین سود 
نصیب شان می شــود وردپایی از خود برای پرداخت مالیات 
و... نیز به جای نمی گذارند .در حوزه مســکن مافیا و دالالن 
مسکن و برخی مشــاوران امالک  در حال حاضر نبض بازار 
 مســکن را در دســت دارند و قیمت ها را بگونه ای حبابی 
 کــرده اند که بســیاری از اقشــار از خانه دار شــدن ناامید 
 شده اند و برخی دیگر حتی توان رهن واجاره مسکن را ندارند و 
قیمت ها و ودیعــه و اجاره ها نجومی اســت و هیچ نهادی 
هم خود را در این حوزه پاســخگو نمــی داند.مردم امیدوار 
بودند با اجرای طرح جهش تولید مسکن در شهربندرعباس، 
مشــکل کمبود و احتکار مسکن تا حد زیادی برطرف شود و 
مافیای مســکن و دالالن این حــوزه نتوانند نبض بازار را در 
دست داشته باشــند که متاسفانه اینگونه نشد وبعد از گذشت 
نــه ماه ونیم از آغاز ثبت نام در این طرح ملی در کشــور، اما 
متاســفانه از بندرعباســی ها در این طرح ملی ثبت نام نشد. 
در شــهر مهاجرپذیر بندرعباس که نیاز است ساالنه چندین 
 هزار واحد مسکن جدید احداث شــود که دولت سابق هیچ 
 طرح مسکنی را در کشــور اجرا نکرد واین دولت هم بدلیل 
ســلیقه گرایی مسئوالن مربوطه در اســتان ، در ابتدا شهرک 
علوی در ۵۰ کیلومتری غــرب بندرعباس را برای این طرح 
درنظر گرفتند وبعد از اعتراضات گسترده، اعالم شد که در شهر 
بندرعباس طرح جهش تولید مسکن اجرایی می شودکه هنوز 
ثبت نام آغاز نشده است ودر این حوزه فرصت سوزی شد.در 
 حوزه محصوالت کشاورزی و میوه هم دالالن بیشترین سود را 
می برند وبیشتر کشاورزان هرساله متضرر می شوند واز آن طرف 
برای مصرف کننده نهایی قیمت ها بسیار باالست که بسیاری از 
اقالم میوه ای و تره بار ومحصوالت کشاورزی از سفره اقشار 
مختلف حذف شده است ودر این حوزه نیز دالالن به سودهای 
بادآورده دســت می یابند. در حوزه ماهی و میگو نیز اینگونه 
است وساحل نشینان بندرعباسی هم به راحتی نمی توانند ماهی 
ومیگو بخرند و بخش زیادی از ماهیان قاچاق می شوند و بخش 
اندکی هم توســط دالالن وارد بازار می شود که قرار بود بطور 
مرتب قیمت گذاری واعالم عمومی شود که این موضوع نیز به 
فراموشی سپرده شد. بنظر می رسد دستگاه نظارتی ضرورت 
دارد برای ساماندهی وشناسنامه دار کرد دالالن ونظارت بر آنها 

و اخذ مالیات وعوارض از این قشر  تدابیر الزم بیندیشند.
   علی زارعی

دالالن همچنان بازارشان سکه است

پشت پرده سیاست 

  
امیرعبداللهیان: هر وقت اراده کردیم جواب رژیم صهیونیســتی را در درون 

تل آویو داده ایم 
 حسین امیر عبداللهیان وزیرخارجه کشورمان در پایان چهارمین سفرش 
به سوریه در ۱۰ ماه اخیر به تهران بازگشت . سفری که به نظر می رسد 
همزمان با تهدیدهای ترکیه برای حضور نظامی در سوریه از یک سو و 
حمالت گاه و بیگاه رژیم صهیونیستی به سوریه از سوی دیگر از اهمیت 
باالیی برخوردار بود . بر همین اساس امیرعبداللهیان در دیدار با رهبران 
گروه های مقاومت فلســطینی پاســخ این هجمه ها را داد و تاکید کرد 
اســرائیل اکنون به لحاظ امنیتی و سیاسی در بدترین شرایط خود به سر 
می برد و کسانی هم فکر می کنند با عادی سازی روابط می توانند افکار 
عمومی را منحرف کنند و حتی به لحاظ سیاســی و اقتصادی سعی بر 
چنین کاری دارند. موضوع جالب و جدیدی دیگر که در این سفر مطرح 
شد موضوع روابط ایران و مصر بود که در روزهای اخیر خبرهایی از این 
گفت وگوها در بغداد به گوش می رسد . وزیرخارجه کشورمان در این 
باره نیز با بیان این که تاکنون مذاکره مستقیمی با طرف مصری نداشته ایم، 
اظهار کرد: مصر کشور مهمی در جهان اسالم است و توسعه روابط بین 
تهران و قاهره  به نفع دو ملت است.همچنین وزیرامورخارجه در صفحه 
اینستاگرام خود در ارتباط با سفر اخیرش به دمشق و دیدارش با بشار 
اســد رئیس جمهور سوریه نوشت: »در سفرم به سوریه به دیدار رئیس 
جمهور جناب بشار اســد رفتم. به ایشان گفتم سفر اخیر شما به تهران 
نقطه عطفی در مناســبات دو جانبه و در پیشبرد روابط دو کشور است. 
ایشــان نیز دراین باره معتقد بودند که روابط ایران و سوریه در بیش از 
۴۰ ســال اخیر همیشه رو به رشد بوده و فراتر از روابط دو جانبه، یک 
هم پیمانی راهبردی اســت.در این دیدار حمالت رژیم صهیونیستی را 
محکوم کرده و به آقای اسد گفتم سکوت غربی ها به این تجاوز آشکار 
را نشانه استانداردهای دوگانه این کشورها می دانم.همچنین در این دیدار 
نگرانی های امنیتی ترکیه که رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشــور 
در سفر چند وقتم به آنکارا، با من در میان گذاشتند به آقای اسد منتقل 
کردم و به صراحت گفتم موضع جمهوری اســالمی ایران، حل مسائل 
از راه گفت وگو و همکاری اســت و مخالف توســل به زور و هرگونه 
عملیات نظامی علیه سوریه خواهیم بود.آخرین دیدار امیرعبداللهیان در 
دمشق و ساعاتی قبل از عزیمت به تهران ، مالقات با رهبران گروه های 
فلسطینی بود . وی در این نشست با بیان این که مسئله فلسطین همچنان 
در اولویت است، ادامه داد: اسرائیل اکنون به لحاظ امنیتی و سیاسی در 
بدترین شرایط خود به ســر می برد و کسانی هم فکر می کنند با عادی 
ســازی روابط می توانند افکار عمومی را منحرف کنند و حتی به لحاظ 
سیاسی و اقتصادی سعی بر چنین کاری دارند.وزیر امور خارجه افزود: 
به تازگی با دروغ ســازی علیه جمهوری اسالمی مدعی شدند ایران با 
اعزام چند نیروی امنیتی تالش می کند گردشگران اسرائیلی را در ترکیه 
بربایند. در سفر اخیر خود به ترکیه، این موضوع را بیان کردم. اوال یک 
ایرانی در میان دستگیرشدگان نیست، ثانیا این دروغ سازی صهیونیستی 
اســت، ثالثا هر وقت اراده کرده ایم در خاک رژیم صهیونیستی کارهای 
خصمانه آن ها را تالفی کرده ایم.وی تصریح کرد : در پاســخ به پیامی 
که نخست وزیر عراق از طرف عربستان برای ایران آورد، می گوییم که 
ایران از عادی ســازی با عربستان و از بازگشایی سفارتخانه ها و آغاز 

گفت وگوهای سیاسی استقبال می  کند.

وسرانجام تایید استعفای خرمشاد
محمدرضا غالمرضا معاون سیاسی وزارت کشور شد.سوابق وی چیست؟ 

-آیین معارفه  محمدرضا غالمرضا« معاون سیاسی جدید وزارت کشور، درحالی 
با حضور »احمد وحیدی« برگزار شد که پیش از این »محمدباقر خرمشاد« ۲۰ 
فروردین  ۱۴۰۱ از سمت خود در معاونت سیاسی وزارت کشور کناره گیری کرده 
بود؛ فروردین امســال بود که این خبر در رسانه ها بازتاب زیادی پیدا کرد:» بیش 
از هفتاد روز اســت که هیچ خبری از معاون سیاســی وزیر کشور نیست و او در 
هیچ جلســه ای که رسانه ها هم حضور داشــته باشند، شرکت نکرده است« . بعد 
ازاین خبر شایعه استعفای خرمشاد قوت گرفت.خبر انتصاب محمدباقر خرمشاد 
عضو هیئت علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی به معاونت سیاسی 
وزارت کشــور در روز ۱۴ شهریور رسانه ای شد. خرمشــاد به عنوان چهره ای 
دانشــگاهی شناخته شده بود.خبرگزاری دانشجو نوشت:در آغاز دولت سیزدهم، 
مهم ترین ماموریت معاونت سیاسی وزارت کشور یعنی روند تغییرات فرمانداران 
و اســتانداران سراسر کشور هم آغاز شــد. با انتصابات استانداران این انتقاد هم 
به وزارت کشــور وارد شــد چرا اصال هنوز تعداد زیادی از استانداران عوض 
نشده اند؟خرمشاد در تشریح معیارهای انتخاب استانداران و فرمانداران گفته بود: 
» مبنای انتخاب مدیران از جمله اســتانداران و فرمانداران؛ کارآمدی اقتصادی و 
عقالنیت انقالبی اســت. همچنین وزارت کشور باید مجموعه ویژگی هایی چون 
ســالمت اقتصادی، عقالنیت انقالبی،کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشــرفت 
اقتصادی، تقویت مشارکت همه جانبه و فعال سازی ظرفیت های بومی، مردم داری، 
ایجاد وفاق، پرتحرکی و جوانی و پیشــینه روشن مدیریتی به  ویژه درعرصه های 
اقتصادی و نیز سیاســی- اجتماعی را احراز کند.«روز ۲۳ اسفند آخرین خبر از 
خرمشاد توسط پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور در اختیار رسانه ها قرار گرفت 
که او از انتصاب ۸۰ درصد فرمانداران خبر داده بود و از آن پس دیگر هیچ خبری 
از معاون سیاسی وجود نداشت و او در هیچ جلسه ای که رسانه ها هم حضور داشته 
باشند، دیده نشد. همین غیبت موجب شد برخی رسانه ها از استعفای خرمشاد خبر 
بدهند که البته این خبر با واکنشــی از سوی وزارت کشور مواجه نشد و خرمشاد 
بعد از آن هم در انظار دیده نشــد.در این بین از اســتاندار تهران به عنوان معاون 
سیاســی جدید وزارت کشور نام برده شد. استاندار تهران البته این شایعه را نه رد 
کرد و نه تایید. منصوری در پاســخ به پرسشی درباره انتصابش به عنوان معاونت 
سیاســی وزارت کشور اظهار کرد: »درستی این شایعه را از شایعه سازان بپرسید. 
ما ســرباز هستیم و هر کجا که بزرگ ترها تصمیم بگیرند، خدمت خواهیم کرد.« 
 خبرگزاری منتشر کننده این خبر در ادامه نوشته است که »استاندار تهران از تأیید یا 
تکذیب کردن این شایعه خودداری کرد.«از طرفی گفته های تایید نشد ه ای وجود 
دارد که فشار به معاون سیاسی از خارج از وزارت کشور به خاطر نحوه انتصاب 
اســتانداران و فرمانداران وجود داشته و این فشارها بیشتر به خاطر سهم خواهی 
بوده است که البته نمی توان صحت این گفته ها را تایید یا رد کرد. برای پاسخ به این 
پرسش ها و ابهامات درباره صحت این استعفا و موضع وزیر کشور در مقابل آن 
باید منتظر پاسخ وزارت کشور ماند که البته فعال مسئوالن این وزارتخانه ترجیح 
داده اند که سکوت کنند«.از طرفی در طول این یک سال به رغم درخواست هایی 
که از جانب رسانه ها و گاهی مجلس درباره اصالح قانون انتخابات مطرح می شد 
اما کمترین تالشــی از سوی وزارت کشور و معاون سیاسی این وزارتخانه انجام 
نشد که این مورد هم انتقادات فراوانی را به سوی وزارت کشور و خرمشاد روانه 
کرد.حاال اما در جدیدترین خبر محمدرضا غالمرضا به عنوان جایگزین خرمشاد 
معرفی شده است. غالمرضا چهره شناخته  شده ای در بین رسانه ها نیست و حتی 
کمتر عکســی از او در رسانه ها منتشر نشده است. سعید شریعتی، عضو شورای 
 مرکزی حزب اتحادملت در واکنش  به انتصاب معاون سیاســی وزارت کشــور 
در توئیتر نوشت: بیش از ســی سال است که فعالیت تمام وقت سیاسی می کنم 
و ســال ها به عنوان روزنامه نگار حوزه سیاست عموم شخصیت ها و مسئوالن 
سیاســی جناح های مختلف را می شناســم. اعتراف می کنم که تا امروز اســم 
»محمدرضا غالمرضا« را که به عنوان معاون سیاسی یا سیاسی ترین معاون وزیر 

منصوب شده یک بار هم نشنیده ام.

تازه های مطبوعات
کیهــان -برخی پادوهای داخلی غرب درتالش انــد تا ضمن پیش بردن 
سیاست سازش و تســلیم، در افکار عمومی القا کنند که تیم مذاکره کننده 
ایران نابلد بوده و باید برای حل مشکالت اقتصادی در مذاکرات هسته ای 

کوتاه بیاید!
 اعتماد-عباس عبدی در این روزنامه نوشت:در فضای مجازی ایران به ویژه 
توئیتر افراد ناشناخته و مستعاری حضور دارند که کار اصلی آنان تهمت زدن و 
دروغ نوشتن است. تعدادی از افرادی که در چند هفته گذشته بازداشت شدند، 
به نحوی در این ماجرا نقش داشتند. باید اکانت های فیک و دروغین شناسایی 
و در برابر دروغ های شان مجازات شوند، آن گاه هیچ کس دیگری در این فضا 

نه تنها دروغ نخواهد گفت، بلکه سعی می کند که مرتکب اشتباه هم نشود.
 رســالت -درست اســت که امروز هیچ کس مســئولیت ارز ترجیحی را 
نمی پذیرد، اما فراموش نمی کنیم که بســیاری از مسئوالن و دستگاه های 
ذی ربط، چند ســال پیش و همان زمان که دولت روحانی آن را آغاز کرد 
چگونه از آن حمایت کردند.آن روز، برخی دستگاه های امنیتی می گفتند که 

اگر ارز ترجیحی توزیع نشود، بحران امنیتی خواهیم داشت.
 صبح نو - برای شــرطی نشدن اقتصاد کشور به سیاست خارجی و کنترل 
قیمت ها، دولت باید تصمیمات مهم بگیرد و در سیاست های پولی و مالی 
خود اصالحاتی انجام دهد و درعین حال تکلیف مذاکرات را یکسره سازد.

 شرق-رحیمی جهان آبادی در انتقاد به نوع نگاه محدود کننده به اینترنت به 
این روزنامه گفت: طرح صیانت نه پیوست اجتماعی دارد، نه مقبولیت عام. 
از طرفی هم موادی که در این طرح گنجانده می شود، با نیاز و اولویت مردم 
و شرایط جهانی سازگار نیست. اگر ما به جهان بگوییم اینترنت با سرعت 
باال خطرآفرین اســت، به ما می خندند؛ چرا که جهان در حال فراهم کردن 
زیرساخت های خود برای افزایش سرعت اینترنت است؛ از طرفی همزمان 

به شهروندان خود برای استفاده صحیح از اینترنت آموزش می دهند.
  ایران - طبق آمارهای رسمی، در ماه های اخیر نه خبری از استقراض از 
بانک مرکزی است و نه سیاست هایی که پایه پولی و نقدینگی را تکان داده 
باشــد. کارشناسان می گویند تنها عاملی که تورم را باال کشیده حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی است. 
انعکاس

اعتمادآنالین خبر داد: وزارت امور مهاجران طالبان از بازگشت بیش از چهار 
هزار مهاجر از ایران به افغانستان طی دو روز گذشته خبر داد.

 خبرآنالین خبر داد: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان از 
شهرداران و فرمانداران این خطه خواست تا تمهیداتی فراهم کنند تا صدای 
اذان در تمامی نقاط شهری و روستایی شنیده شود. جان نثاری از مسئول 
ستاد اقامه نماز استان خواست که در سفرهای استاندار به شهرستان های 
استان یک نماینده از این نهاد حضورداشته باشد و مشکالت آن مناطق در 
خصوص وضعیت برپایی نماز، پخش اذان و وجود نمازخانه ها در اماکن 

عمومی را بررسی و پیگیری کند.
 دیده بان ایران نوشــت: حق شناس فعال سیاسی اصالح طلب گفت: حمله 
روسیه به اوکراین، شــاید یک فرصت تاریخی برای ایران بود که بتواند از 
 ایــن فضا برای افزایش منافع ملی بهره ببرد و امتیــازات الزم را از غرب، 
 روس ها و دولت های منطقه ای بگیرد، البته به شــرطی که درســت بازی 

می کرد اما این اتفاق نیفتاد.

رئیس  كل دادگستری  هرمزگان خبر داد   

رسیدگی به مشکالت حقوقی ۱۳ هزارو ۸۶۷ نفر 
از مراجعان در سال گذشته 

گروه خبر // رئیس  دادگستری استان هرمزگان گفت:در طی یکسال 
گذشته ۱۳ هزارو ۸۶۷ مالقات مردمی در استان انجام گرفته است.

  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان در مورد آمار ســال گذشــته حضور مسئوالن قضایی استان 
در اجتماعات مردمی و مســاجد و گفت وگو با مردم گفت: در راستای 
رســالت قوه قضاییه و فرموده حضــرت امام خمینــی )ره( مبنی بر 
اینکه”قوه قضاییه ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده است”، منویات مقام 
معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم ارتباط وثیق 
مســئوالن قضایی با مردم و با توجه به اهمیت امر بررســی مشکالت 
 مراجعــان و گره گشــایی از محرومــان و افراد ناتــوان، به صورت 
دوره ای، موردی و ســرزده بازرســی از کلیه حوزه ها و مجتمع های 
قضایی مستمراً انجام گرفته و می گیرد.رئیس  دادگستری استان هرمزگان 
گفت: با اخذ نظر مراجعان و اصحــاب پرونده در دیدارهای مردمی و 
بررسی مدارک و مستندات ارائه شــده، تالش می شود عدالت اجرا و 

احقاق حقوق صورت گیرد.
     وی گفت :به منظور تسریع در رفع مشکالت مردم، از طریق سامانه، 
تلفن و به صــورت حضوری، وقت مالقات به مراجعان با هدف صرفه 
جویی در وقت و هزینه مردم اعالم می شــود .وی گفت:مالقات های 
مردمــی به صورت یک هفته در میان و هدفمند، در یکی از حوزه های 
قضایی اســتان برگزار می شــود، که ضمن هماهنگی قبلی و با حضور 
در یکی از مســاجد و یا اماکن دادگستری، مالقات با مراجعه کنندگان 
صورت گرفته و سپس؛ لیست مراجعان و شماره تلفن مالقات شوندگان 
از کلیه حوزه های قضایــی، اخذ و با برقراری تماس با مراجعان، رفع 
 مشــکل آن ها، بررســی و تا حصول نتیجه و حل مشــکل، پیگیری 

می شود.
     قهرمانــی گفت: عالوه بــر انجام مالقات هــای مردمی در تمامی 
ایام هفته، به طور ویژه، ســه شــنبه هر هفته و به صورت مضاعف در 
ماه مبارک رمضان، ضمن حضور در مساجد، جلسات مالقات مردمی 
هدفمند به صورت چهره به چهره برگزار می شود که به طور متوسط در 
هر ماه، بیش از یک هزارو ۱۰۰ مالقات هدفمند و گره گشا در استان، 
صورت می گیرد که جمعا در طی یکسال گذشته ۱۳ هزارو ۸۶۷ مالقات 
مردمی در استان انجام گرفته است.گفتنی است حسب اعالم مرکز آمار و 
فناوری اطالعات قوه قضاییه، بر اساس سامانه نظرسنجی، دادگستری 
استان هرمزگان در ســال ۱۳۹۹ از حیث میزان رضایتمندی مراجعان، 
 رتبه اول کشــوری را کســب کرد، که مورد تقدیر از سوی رئیس وقت 

قوه قضاییه نیز قرار گرفت.

گروه خبر // مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان در ادامه رســیدگی به وضعیت 
زلزله زدگان ســایه خوش و روســتاهای 
آســیب دیــده بندرلنگه از آبرســانی به 
 محل کمپ ایجاد شــده برای اسکان موقت 

حادثه دیدگان خبر داد. 
    عبدالحمیــد حمــزه پــور در بازدیــد از 

ســایه خوش و روستاهای آسیب دیده با بیان 
اینکه خدمات رسانی آبفا در دو روز اخیر بدون 
وقفه ادامه داشته اســت، افزود: با تالش های 
اکیپ اتفاقات آبفا ابتدا در روز شنبه، اقدامات 
فوری برای وصل مجدد آب مشترکین انجام و 
با اتمام عملیات، آبرسانی از طریق شبکه توزیع 
از سر گرفته شد.مدیرعامل آبفا هرمزگان با بیان 
اینکه خدمت رسانی به روستاهای آسیب دیده 
از ســاعات اولیه وقوع زلزله آغاز شد، اظهار 
کرد: با وجود آســیب به شبکه توزیع و انتقال 
برق سایت آب شیرین کن، آبفا اقدام به استقرار 

یک دستگاه دیزل ژنراتور کرد تا روند آبرسانی 
ســریع تر انجام شود.به گفته وی، اقدامات آبفا 
و حضور اکیپ رفــع اتفاقات در محل حادثه، 
عملیات وصل مجدد آب را تســریع بخشــید 
بطوریکــه تا ظهر روز حادثه، آب روســتای 
ســایه خوش وصل شد.حمزه پور بیان کرد: با 
توجه به وارد آمدن آســیب به تاسیسات لوله 
داخل منازل، اقدامــات مورد نیاز در روز دوم 
نیز انجام که خوشبختانه روند مناسبی طی شد 
و خانوارهای بهره مند از آب شــرب افزایش 
یافت.حمزه پور همچنین از آبرســانی به محل 

کمپ زلزلــه زدگان خبر داد و گفت: هم اکنون 
آب این کمپ وصل شده و خانوارهایی که در 
 این محل اســکان یافته اند نیز از آب شــرب 

بهره مند هستند.
  وی ادامــه داد: بــا هــدف رفع نیــاز آبی 
 خانوارهایی که شــبکه داخلی منازل شــان 
آسیب دیده، آبرسانی سیار در حال انجام است.
به گزارش ایســنا ؛ مدیرعامــل آبفا هرمزگان 
اظهار کرد: در این روستا ۱۰ مخزن ذخیره ثابت 
نیز با حجم ۵۰ هزار لیتر مهیا شده تا اهالی از 

این طریق نیازشان را تامین کنند.

مديرعامل شركت آب و فاضالب هرمزگان :

آبرسانی به محل کمپ زلزله زدگان انجام شد

گروه خبر // مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمــزگان میزان تخلیــه و بارگیری در 
بندرشــهید رجایی به عنوان بزرگترین 
بندر کانتینری ایران طی ســال جاری تا 
کنون را  ۴۷۲ هزارو TEU ۹۳۳ کانتینر 

با ۱۲ درصد افزایش اعالم کرد.  
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی رضا محمدی 
کرجی ران در تشریح کارنامه عملیات کانتینری 
بندر شــهید رجایی اظهارداشت: در این دوره 
 TEU ۹۳۳ زمانی، در مجمــوع ۴۷۲هزارو
 کانتینر)هــر تــی ای یو معادل یــک کانتینر 
بیست فوت( در بزرگترین و پیشرفته ترین بندر 

کانتینری ایران تخلیه و بارگیری شد.
   وی همچنیــن از جابجایی ۹۶ هزار و ۴۳۴ 
TEU کانتینر حامــل کاالهای صادراتی و 

۱۳۸ هــزار  TEU کانتینــر وارداتی با ۳۳ 
درصد افزایش طی این مدت خبر داد و افزود: 
از مجموع ۴۷۲هــزارو TEU ۹۳۳ کانتینر 
پر تخلیه و بارگیری شــده، ۷۱ هزار و ۱۰۱ 
TEU نیز مربوط به محموله های ترانزیتی با 

دو درصد افزایش بوده است.
    بــه گفته مدیر منطقه ویــژه اقتصادی بندر

شــهید رجایی، حجمی افزون بــر۷۴ هزار 
وTEU ۸۰۴ کانتینر نیز امســال از طریق 
اصلی ترین بنــدر کانیتنری ایران به ســایر 
 بنادر منطقه ترانشیپ شده است. گفتنی است؛ 
بندر شهید رجایی با بهره مندی از پیشرفته ترین 
پایانه های کانتینری، به عنــوان بزرگترین و 
پیشــرفته ترین بندر کانتینری ایران محسوب 

می شــود که با ۶.۵ میلیــون TEU کانتینر 
ظرفیت ساالنه، تخلیه و بارگیری بیش از ۸۰ 

درصد کاالهای کانتینری در سطح بنادر کشور 
را پشتیبانی می کند.

از ابتدای سال جاری تاكنون صورت گرفت؛

جابه جايی ۴۷۲هزار و TEU ۹۳۳ کانتينر در بندر شهيد رجايی 

گــروه خبــر // اداره اوقــاف و امورخیریه 
بندرعباس در راســتای اجرای امینانه نیات 
واقفین همچنین کمــک به زلزله زدگان غرب 
استان از محل نیات موقوفات اقدام به ارسال 
محمولــه آب معدنی ، وســایل خنک کننده 

ومایحتاج ضروری زلزله زدگان نمود.

   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ محمدعلی پویه 
رئیــس اداره اوقاف و امورخیریــه بندرعباس  
گفت: در امامزاده سید مظفر)ع( نیز پایگاهی فعال 
است که جهت دریافت کمک های مومنانه مردم 
خداجوی شــهر بندرعباس بصورت شبانه روز 
فعالیت دارد و کمک هــا را به همراه ملزوماتی 

که خود اداره تهیه نموده است به مردم زلزله زده 
غرب استان می رساند.

   وی خاطر نشــان کرد : بقاع، حســینیه هاو 
 مساجدی که دارای سیســتم های خنک کننده 
هستند  ملزم به ارائه خدمات به مردم زلزله زده 

می باشند.
   پویــه در ادامه گفت: وقف می تواند در چنین 
روزهایی که نیازمند یاری همنوعان خود هستیم 

گره گشا باشد.

اوقاف به یاری زلزله زدگان شتافت 
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چگونه با وام اجاره مسکن 
خانه اجاره کنیم؟

در راســتای سیاســت های حمایتی از مستأجران، 
وام های کم بهره )تنها ۱۸ درصد( با فرصت بازپرداخت 
طوالنی )ته تهش ۵ ســال( به مســتأجران پرداخت 
خواهد شد )در صورت فراهم شدن منابع مالی(. در زیر 
راهکارهایی جهت اجاره خانه و بازپرداخت اقساط 

این وام ارائه می شود؛
اجاره

۱. استفاده از افراد مجرب در خرید: یک تماس فوری 
با ننه جون خود گرفته و از وی درخواست نمایید تا 
با صاحبخانه صحبت کرده و از طریق دعای عاقبت 
بخیری و اگر نشد نفرین و ارعاب از سرنوشت معامله 
را جوش دهــد. در این روش می توانید مقدار زیادی 

پول ذخیره کنید.
۲. موعظه و نفرین: به صاحبخانه خود بگویید از کلید 
اسرار یا شاید برای شما اتفاق بیفتد عبرت بگیرد زیرا 
اگر پول پیش زیادی بگیرد مورد نفرین واقع شــده و 

خرج دوا و درمان خواهد شد.
۳. تمــاس با ۱۱۰: نزدیکترین خط ارتباطی با دولت 
است که می توانید از افزایش بیش از ۲۵ درصدی پیش 
و اجاره شــکایت کنید تا در اسرع وقت جریمه های 

سنگین برای صاحبخانه در نظر گرفته شود.
 بازپرداخت

از آنجایی که هر فرد دارای دو کلیه، یک کبد و امعا و 
احشای بسیار است با فروش هر یک می توانید چند 
قسط را پرداخت کنید و براحتی به زندگی خود ادامه 

دهید. 
  مجتبی قبادی 

***
آرام بخش بستـــــــه

بستــــــه حمایـــتی مستـــــأجران شامل چه 
چیزهای دیگری است؟

تب و تاب باالی ودیعه و اجاره بهای ناجوانمردانه ای 
که تن و کمر مستأجران را به جای مستکبران به لرزه 
درآورده، باعث شد تا بسته ای با عنوان »بسته حمایتی 
مســتأجران« صادر شود. این بسته حمایتی مواردی 
دارد که رسانه ای نشده اند تا یک وقت »صف« تشکیل 

نشود.
 یک- مالیات بر خانه های خالی

با این قانون قرار بود مالکان بی تربیتی که خانه هایشان 
را وارد عرصه رهن و اجاره نکرده اند، متنبه شــوند 
اما نشــدند و اثرگذاری این قانــون برکاهش هزینه 
اجاره بهای مسکن، مانند مالیدن نرم کننده مو بر تیغ های 
خارپشت بود. اگرچه این قانون نتوانست التیامی بر درد 
مســتأجران باشد اما در بسته حمایتی دولت، »جعبه 
۱۲ تایی دمنوش بابونه« برای مســتأجران پیشنهاد 

شده است.
دو- تمدید خودکار قراردادها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد

درست اســت که چاره ای برای کســانی که باید به 
خانه جدیدی نقل مکان کنند یا مالک شان بلد بوده و 
گفته خودم می خواهم ســاکن شوم و باید خالی کنید 
قید نشــده، اما به دلیل باال گرفتن نزاع و احتمال بروز 
صدمات روانی، در بســته حمایتی مستأجران، »یک 
بطری یک لیتری عرق دو آتیشه گل  گاوزبان« قرار 

گرفته  است.
سه- وام ودیعه مسکن

 طبق آمار خبرگزاری ها تا االن فقط بعضی از سرپرست 
خانواده ها توانسته اند این وام را دریافت کنند.

برای سایر کسانی که نتوانسته اند وام را دریافت کنند یا 
بعداً برای بازپرداختش دوباره باید وام بگیرند نیز در 
این بسته حمایتی بروشور آموزشی »۱۰ راه کاهش 
اســترس و عصبانیت« به تعداد محدود تهیه شده. از 
جمله راه های پیشنهادی در این بروشور به خوردن انبه، 
عسل، نفس عمیق، آب یخ و شمردن معکوس اعداد 

اشاره شده است.
 همچنین یک سامانه برای ثبت نام و دریافت این بسته 
که شامل »جعبه ۶ تایی دمنوش بابونه و عرق دوآتیشه 
گل گاوزبان و بروشور آموزشی راه های آرام بخش« 
است، طراحی شــده که به زودی در دسترس کاربران 
قرار می گیرد. نام کاربری ورود به این ســامانه نیز کد 

ملی سرپرست خانوار است.
سرپرستان خانوار می توانند هزینه تهیه این بسته را از 

یارانه اضافی و باقی مانده هر ماه خانواده تهیه کنند.
در ادامه این طرح حمایتی ذکر شده همه مستأجران 
بیمه هســتند اما برای احتیاط، خود را بیمه عمر هم 

بکنند.
  فروغ زال

طنز

آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار کرمان 
گفت: در حالی که اســتان کرمان به دلیل وجود 
معادن و شــرکت ها، نرخ رشد اقتصادی خوبی 
دارد، عدد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد 

استان کرمان بسیار باالست و این خوب نیست. 
   به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ دکترمحمدمهدی 
فداکار در مراســم تکریم و معارفه مدیرکل کمیته 
امداد استان کرمان اظهار کرد: کمیته امداد از ابتدای 
 انقالب همچنان نهادی مانده و پرشور و انقالبی پیش 

می رود.
   وی با اشــاره به اینکه کار در کمیته امداد بسیار 

ارزشمند، ســخت و در گمنامی است، افزود: کمیته 
امداد مقبولیت خوبی در بین مردم دارد و در شرایط 
سخت اقتصادی مردم کمیته امداد را کمک کرده اند.

فداکار با اشــاره به اینکه بخشی از مسئولیت کمیته 
امداد فرهنگی است، تصریح کرد: مهم ترین کار کمیته 
امداد، کار فرهنگی برای فرزندان مددجویان است و 
شاید ســرمایه گذاری در این گروه از جامعه هدف 

بیشترین بازدهی را داشته و ارزشمندترین کار باشد.
استاندار کرمان بیان کرد: در حوزه اقتصادی، بخشی 
از کار حمایتی است و بخش دیگر باید توانمندسازی 

در دستور کار قرار بگیرد.
  وی افــزود: یکی از کارهای کمیته امداد کمک به 
خانواده های آبرومند نیازمند اســت و این نهاد در 
 حوزه اشــتغال کار بزرگی در اســتان کرمان انجام 

می دهد.
   فداکار با اشاره به توسعه نامتوازن در استان کرمان 
عنوان کرد: در حالی که استان کرمان به دلیل وجود 
معادن و شرکت ها، نرخ رشد اقتصادی خوبی دارد، 
عدد مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد استان 
کرمان بسیار باالست و این خوب نیست و باید این 

مسئله جبران شود.

استاندار کرمان :

نرخ رشد اقتصادی کرمان با جمعیت تحت پوشش کمیته امداد همخوانی ندارد

 

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // رئیس سازمان 
اورژانس اســتان یزد با اشاره به ۱۰ مورد گزارش غرق 
شــدگی و فوت دو کودک در این رابطه از ابتدای سال 
تاکنون در استان، تأکید کرد: استخرهای کشاورزی و 

فصلی محیط های خطرآفرینی برای شناگران است. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد دهقان ضمن اشــاره 
به فرارســیدن فصل گرم تابستان و اهتمام بیشتر افراد به 
سرگرمی و ورزش شنا، گفت: متأسفانه از ابتدای امسال 
تاکنــون ۱۰ مورد حادثه غرق شــدگی به اورژانس یزد 
گزارش شده که متأســفانه دو مورد از آنها که کودک نیز 
بودند، در سر صحنه فوت کرده و هشت مورد مابقی نیز به 
بیمارستان منتقل شده اند.وی خاطرنشان کرد: متأسفانه گاها 
در ایام گرم سال شاهد مراجعه افراد برای شنا به استخرهای 
کشاورزی و فصلی هستیم که با توجه به نامشخص بودن 
عمق این استخرها به دلیل وجود گیاهان و لجن های رشد 

یافته در آنها که نوعی عمق ظاهری را از استخر به نمایش 
می گذارند، بسیار خطرآفرین است لذا تأکید می شود در 
صورت آشنایی نداشتن افراد با شنا، حتماً از ورود به این 
استخرها پرهیز کنند.دهقان به والدین نیز توصیه کرد که به 
منظور گذران ایمن اوقات فراغت کودکانشان در رابطه با 
ورزش شنا، حتماً آنان را در استخرهای مجاز، استاندارد 
 و دارای نجــات غریق ثبت نام کنند.وی با اشــاره به در 
پیش بودن ایام گرم ســال، گفت: معموالً افراد، ساعات 
گرم روز یا شــب را برای شنا کردن در فضاهای بیرونی 
انتخاب می کنند که معموالً در این ساعات نیز تردد افراد 
کمتر است لذا توصیه می شود در هنگام مراجعه به مکانهایی 
غیر از استخرهای شنا در سطح شهر، حتماً یکی دو نفر از 
افراد وارد آب نشــوند تا در صورت بروز حادثه، بتوانند 
در این رابطه کمک کنند و نکته حائز اهمیت تر این که اگر 
آشنایی الزم را در مورد شنا ندارند، به هیچ وجه وارد آب 

نشوند و جان خود را به خطر نیاندازند بلکه سعی کنند از 
طریق طناب یا شی دیگر یا تشکیل زنجیره انسانی، فرد 
حادثه دیده را از غرق شدن نجات دهند.این مسئول گفت: 
متاسفانه گاهاً شاهد شنا و آب تنی افراد به ویژه کودکان 
در آبنماها و حوض های پارکها و بوستانها و میادین شهر 
هستیم که متأســفانه در این موارد بروز حوادث دیگری 
 مانند برق گرفتگی نیز گزارش شــده لــذا به هیچ وجه 
شنا کردن این فضاها نیز توصیه نمی شود.دهقان در پایان 
پرهیز از شوخی ها نابجا در فضای استخرها و محیط های 
آبی که بعضاً خطرآفرین است را یادآور شد و ضمن هشدار 
در مورد مصــرف برخی اقالم دارویی که موجب کاهش 
 سطح هوشیاری افراد و شل شدن عضالت و افزایش خطر 
غرق شــدن در هنگام شنا می شود، اظهار کرد: در هنگام 
بروز حوادثی مانند غرق شــدگی شــماره تماس ۱۱۵ 
اورژانس یا سایر شماره تلفن های عوامل امدادی مانند 
هالل احمر و آتش نشانی را به خاطر داشته باشید.گفتنی 
است، براســاس آمارهای پزشکی قانونی استان یزد تنها 
در سال گذشــته تعداد ۱۶ نفر که همگی مرد بودند، در 

استخرهای استان دچار غرق شدگی شده اند.

رئیس اورژانس یزد هشدار داد

خطر غرق شدگی در استخرهای کشاورزی
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علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // 
امام جمعه یزد کاشت نهال به جای درختان 
خشکیده در روستاها و آبیاری قطره ای 
را راهکاری برای صرفه جویی در مصرف 
 آب دانســت و تصریح کــرد: با حفظ 
محیط زیست بومی و پاکسازی منطقه از 
درختان خشکیده، می توان در این راستا 

گام های بزرگی برداشت. 
   به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ آیت اهلل 
»محمدرضا ناصــری« در دیدار با مدیران 
آب و برق استان یزد با اشاره به ضرورت 
صرفــه جویی در مصــرف آب و برق در 
فصل تابســتان، اظهار کرد: رسانه ها باید 
در این زمینه جدی تــر عمل کرده و مردم 
نیز با تعمیر به موقع کولرهای خود و نصب 
سایه بان بر روی کولرهای آبی در این راستا 
به تالشگران صنعت آب و برق کمک کنند.

وی افزود: با کاهش بارندگی در سال های 
اخیر و کاهش منابــع آب های زیرزمینی، 
در زمینه هــای مختلف مانند کشــاورزی 
و صنعت، مدیریــت آب و اصالح الگوی 
مصرف بیش از گذشته باید مورد توجه قرار 
گیرد و در این راســتا فرهنگ سازی های 

مورد نیاز انجام شود.
  امام جمعه با تأکید بر اهمیت صرفه جویی 
در مصرف آب، عنوان کرد: خط اول انتقال 
آب به استان یزد باید توسط مسئوالن آب و 
نیرو با جدیت هر چه بیشتر، پیگیری شود.

ناصری افزود: مشکالت موجود در زمینه 
کم آبی و خشکسالی باید با درایت حل شود 
و طرح واگذاری معدن برای انتقال آب از 
دریای عمان، طرحی بســیار حیاتی برای 

استان یزد است.
  وی کاشت نهال به جای درختان خشکیده 
در روستاهای مختلف و آبیاری قطره ای را 
راهکاری برای صرفــه جویی در مصرف 
آب دانســت و تصریح کرد: مدیریت آب 
در روستاها نیاز به همت مردم و روستاییان 
عزیز دارد و با حفظ محیط زیســت بومی 
و پاکســازی منطقه از درختان خشکیده، 
می تــوان در این راســتا گام های بزرگی 

برداشت.
  امام جمعه یزد اظهار کرد: کمبود آب شرب 
در اســتان یزد با توجه به فرآیند تصفیه و 
انتقال آب در اســتان، مسئله بسیار مهمی 
است و مردم نباید به دلیل انتقال آب از دریا 
به این استان، در مصرف آب بدون مالحظه 

عمل کنند.
  آیت اهلل ناصری با اشاره به آبرسانی سیار 
به روستاهای مختلف استان، گفت: با وجود 
شرایط سخت آبرسانی سیار به روستاهای 
مختلف، صبوری مردم این مناطق بســیار 

ستودنی است.

امام جمعه یزد مطرح کرد

کاشت نهال به جای درختان خشکيده 
جهت صرفه جويی در مصرف آب

 آرزو توکلی سرویس اســتان ها // رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از 
پیش بینی برداشت ۲۱۰ هزار تن خرما از نخلستان های منطقه خبرداد. 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد احمدپور  در نشســت هم اندیشی  قیمت خرما با 
اشاره به ظرفیت های تولید خرما در جنوب کرمان گفت: ساالنه بیش از ۲۱۰ هزارتن 
خرما سالم و باکیفیت و بعضا ارگانیک در جنوب کرمان تولید و روانه بازارهای داخلی 
و خارجی می شود.رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان اهمیت اخذ 
گواهی سالمت محصوالت و تاثیر برندسازی در رونق صادرات و توسعه بازار فروش 
محصوالت، بر ضرورت پیگیری جهت اخذ گواهی ســالمت محصوالت کشاورزی 
و لزوم استانداردسازی ســردخانه ها و مراکز سورتینگ صادراتی منطقه تاکید کرد.

احمدپور عنوان کرد: برندســازی بخش مهمی از فرایند رشــد و توســعه صادرات 
محصوالت کشاورزی می باشد که به شکل بسیار موثری به موفقیت در زمینه بازاریابی 

و فروش محصوالت کشاورزی کمک می کند.
   رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان با اشاره به صدور حدود ۸۰ برند 

صادراتی در منطقه گفت: مهمترین عامل در فروش محصوالت کشاورزی جلب اعتماد 
مشــتری هست و به لحاظ آنکه کاالی دارای برند به راحتی قابل تشخیص و ردیابی 
می باشــد، برندسازی فرصت مناسبی برای نشان دادن ارزش محصول به بازارفروش 
می باشد که می طلبد تولید کنندگان و صادرکنندگان جنوب کرمان ضمن پیگیری جهت 
اخذ گواهی سالمت، کیفیت اصلی و برتر محصوالت خود را در قالب برند به بازارهای 
صادراتی دنیا معرفی و آنها را برجســته نمایند.در ادامه عنایت ساالری معاون توسعه 
بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: تعیین نرخ خرید خرما 
دستوری نیست و بهترین قیمت را بازار عرضه و تقاضا تعیین می کند.ساالری با اشاره 
به افزایش هزینه های تولید خرما در منطقه گفت: هزینه های داشت و برداشت و نیروی 
کار در نخلســتان ها به ویژه هزینه های گرده افشانی، خوشه بندی، هرس و برداشت 
محصول خرما افزایش یافته ولی قیمت از پیش تعیین شــده ای برای خرید و فروش 
خرما از باغداران اعالم نشده و قیمت خرید و فروش خرما از باغداران بر اساس بازار 

عرضه و تقاضا است.

پیش بینی برداشت ۲۱۰ هزار ُتن خرما از نخلستان های جنوب کرمان 

 

مهران ســلطانی نژاد ســرویس استان ها //
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر 
گفت: این استان ظرفیت های تولیدی با کیفیت 
بین المللی بسیاری بویژه در بخش کرانه دارد اما 

بسیار کم از آن استفاده شده است. 
   به گزارش خبرنــگار دریا، آیت اهلل غالمعلی 
صفایی بوشهری در دیدار با مسئوالن مجموعه 
صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: 
استان بوشهر ۹۳۶ کیلومتر مزر آبی و ۷۰۷ کیلومتر 
کرانه ارزشــمند دارد اما کمترین استفاده از این 
ظرفیت صورت گرفته است در حالی که تولیدات 
دانش بنیان و فناورانه دریا باالترین ارزش را در 
سطح بین المللی دارند.وی افزود: ۵۰ درصد تولید 
ناخالص ملی کشوری مانند ویتنام از اقتصاد کرانه 
است، این در حالی است که این رقم در ایران ۲.۷ 
درصد و در بوشهر ۱.۷ است و بیشترین کاری که 
در بوشــهر صورت می گیرد صید و خام فروشی 
آبزیان و برداشت نفت و گاز بدون ایجاد ارزش 
افزوده باال است.نماینده ولی فقیه در استان بوشهر 
ادامه داد: امروز تولید، کانون ایجاد اشتغال و ثروت 
است و در صورتی که فعالیت تولیدی دانش بنیان 
و مبتنی بر فناوری و علم باشد ارزشمندتر است و 
آثار ثروتی بیشتری خواهد داشت، زیرا منجر به 
حرکت رو به جلو برای ارتقا کیفیت کاال و قدرت 
رقابت بین المللی می شــود.وی تاکید کرد: تولید 
مهمترین منظومه اقتصاد است؛ زیرا اگر متوقف 
شود، مواد اولیه تبدیل به کاال نمی شود، بیکاری 
افزایش می یابد و با کاهش عرضه محصول، بازار 
دچار بحران و تنش می شــود.  صفایی بوشهری 
افزود: تاریخ تجارت اســتان بوشــهر از سال 
۱۳۰۳ نشــان می دهد که تاجران بوشهری بیش 
از این که سمت و ســوی صادرات تولید استان 
را داشته باشند، به عنوان واسطه عمل کرده اند و 
این ضعیف ترین شــیوه جذب درآمد و صادرات 
اســت.نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اذعان 
کرد: دوری از فکــر تولید بزرگترین خطر برای 

اقتصاد این اســتان است.صفایی بوشهری تاکید 
کرد: منطقه آزاد استان بوشهر بستری برای فعالیت 
تولیدی بوشــهری ها و ورود به بازارهای جهانی 
است و باید دقت شــود، مبادا که هم استانی ها 
عقب بنشــینند و دیگران از این ظرفیت استفاده 
کنند.وی ادامه داد: امروز بزرگترین ظرفیت خلق 
ثروت و اشتغال، خلق ثروت صنایع  پایین دستی 
نفت و گاز است که در استان بوشهر مورد توجه 
قرار نگرفته است.صفایی بوشهری در ارتباط با 
تاریخ بازار بوشهر، بیان کرد: فعاالن بازار بوشهر 
از دیرباز معتمد، پاکدست، متدین، مردمدار و خیر 
بوده اند و بازار همواره منشا خیر و برکت برای این 
استان بوده است.وی اذعان کرد: فقدان آینده نگری 
یکی از ضعف های اســتان بوشهر است به همین 
دلیل این بازار نســب به شهرهای یزد، اصفهان، 
تهران و حتی بازارهای خوزســتان و هرمزگان 
عقب مانده است.نماینده ولی فقیه در استان بوشهر 
افزود: زیر ساخت های بازار بوشهر کهنه است و 
باید نوسازی، به روزرسانی و متحول شود.صفایی 
بوشهری بر آسان ســازی پرداخت تسهیالت و 
حمایت دولت از کسبه در زمینه پرداخت مالیات 
تاکید کرد و گفت: بزودی در نشستی با اداره کل 
امور مالیاتی این مســاله را پیگیری می کنیم.وی 
افزود: دولــت باید از اصناف و بازاریان حمایت 
کند تا این قشر بتوانند بدون تحمل فشار همواره 
مردم داری را در دســتور کار خــود قرار دهند. 
نماینده ولی فقیه در اســتان بوشهر در ارتباط با 
تولیدات بخش کشــاورزی گفت: بیش از ۴۰۳ 
نوع خرمای جهانی وجود دارد و بوشهر ۹۴ نوع 
خرما تولید می کند اما صنایع تبدیلی این استان در 
این بخش  تا رسیدن به حد مطلوب فاصله های 
بســیاری دارد.وی اذعان کرد:  خرمای تولیدی 
بوشهر در حجم باال به صورت فله صادر می شود 
و در دیگر کشورها با صنایع تبدیلی، فرآوری و 
جهانی می شود.  مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
استان بوشــهر در این دیدار، بیان کرد: کارگروه 

تســهیل و رفع موانع تولید ظرفیت بسیار خوبی 
برای حل مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی 
است که تا کنون بســیار موثر بوده است و سال 
گذشته ۵۰۰ مصوبه در این زمینه داشت که ۴۰۰ 
مورد آن اجرایی شده است.مهدی صفوی گفت: در 
ایجاد صنایع به دنبال حلقه های مفقوده صنعت در 
 استان بوشهر هستیم؛ از این رو راه اندازی صنایع 
پایین دستی که ارزش افزوده باالتر، اشتغال زایی 
بومی خوبی دارد و از خام فروشــی پیشگیری 
 می کند، مد نظر اســت.وی ادامــه داد: یکی از 
مطالبه های بخش خصوصی کاهش زمان شروع 
کســب و کار است که در این شاخص در استان 
بوشــهر طی یک یا ۲ روز مجــوز صادر  و در 
سه روز زمین و امکانات به آنها واگذار می شود.

صفوی با اشاره به رویکرد دولت به روابط تجاری 
با کشورهای همسایه، بیان کرد: استان بوشهر در 
سه ماه نخست امســال رشد ۲ برابری صادرات 
نسبت به سال گذشته دارد که نشان دهنده تعامالت 
خوب و تقویت زیرســاخت های صادراتی این 
استان است و امیدواریم تا پایان سال به صادرات 
۱۱ میلیارد دالر برسیم.مدیرکل صنعت، معدن و 
تجارت استان بوشهر ادامه داد: صنایع مونتاژ با 
هدف بومی شدن شکل گرفته است و هرسال ۱۰ 
تا ۲۰ درصد این صنایع بومی می شوند و برخی 
از این واحدها تا ۷۰ درصد بومی شده اند.وی با 
اشاره به تهدیدهای اخیر حوزه اصناف، گفت: پس 
از اقدام درست دولت مبنی بر سیاست اصالح ارز 
 ترجیحی با اســتفاده از مشوق هایی برای تامین 
 کاالهــای اساســی شــرکت های پخــش و 
توزیع با مسئولیت پذیری همراهی خوبی داشتند.

صفوی ضمن قدردانی از اصناف اســتان بوشهر، 
اظهار کــرد: واحدهای صنفــی در ۲ ماه اخیر 
همکاری بسیار خوبی با دولت داشتند و از سود 
خود گذشتند تا در تامین و توزیع کاالها رضایت 
مردم حاصل شود و امروز بازار به ثبات رسیده 

است.

امام جمعه بوشهر:

ظرفیت های گسترده تولیدی بوشهر مغفول مانده است

 حســن سیالوی سرویس استان ها //  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از افزایش بستری مبتالیان به کرونا در استان 
خوزستان ابراز نگرانی کرد. 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر حبیب حی بر اظهار کرد: تعداد بیماران بستری در شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز با افزایش ۳۰ 
درصدی به ۳۱ نفر رسیده است که این افزایش بستری مبتالیان به کرونا نگران کننده است.وی افزود: در حال حاضر ۲۳ بیمار در بخش های 
عادی و هشــت بیمار در بخش های ویژه بستری هستند.حی بر که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، با اشاره به افزایش شهرهای با 

رنگ بندی زرد کرونا در استان خوزستان، گفت: عمده بیماران بستری، در اهواز و بیمارستان رازی این شهر هستند.

معاون درمان علوم پزشکی اهواز خبر داد

افزایش نگران کننده بستری های کرونا در خوزستان
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اقتصادی

دستور وزیر جهاد کشاورزی 
برای کمک به زلزله زدگان هرمزگان

  ســرویس اقتصادی //  وزیر جهاد کشاورزی در پیامی، دستور 
کمک رسانی این وزارتخانه و سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان 
 به زلزلــه زدگان هرمزگانی را صادر کرد.  در این پیام »ســید جواد 
ساداتی نژاد« آمده است: حادثه غم بار زلزله استان هرمزگان که منجر 
به جان باختن و مصدومیت هموطنان عزیز کشورمان شد، موجب تألم 
خاطر و تأثر مردم شریف ایران اسالمی گردید. اینجانب ضمن عرض 
تسلیت به رهبر معظم انقالب و ملت بزرگ ایران و ابراز همدردی و 
تأسف و تأثر فراوان با مردم شریف استان هرمزگان و مناطق زلزله زده، 
به ویژه خانواده های داغــدار، از خداوند منان صبری عظیم و اجری 
جزیل را برای بازماندگان این حادثه مسئلت دارم و سالمت و عافیت 
کامل برای آسیب دیدگان و مجروحان را از خداوند بزرگ خواستارم.
وزارت جهاد کشــاورزی در کنار سایر دستگاه ها، با ظرفیت نیروی 
انسانی بسیج وزارتخانه و کارکنان جهادی و بکارگیری تجهیزات و 
امکانات موجود، آمادگی امدادرسانی و کمک به مردم عزیز زلزله زده 
اســتان هرمزگان را دارد.در این راستا ضروری است مجموعه بسیج 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان 
با هماهنگی و مدیریت نیروها و تجهیز تمام امکانات به یاری فوری 

زلزله زدگان استان هرمزگان بشتابند.
در پی تخصیص ۲۵۰۰ پرواز برنامه ای انجام شد؛
 کاهش نرخ بلیت پروازهای رفت و برگشت عرفه 

به زیر ۷ میلیون تومان
  سرویس اقتصادی // در حالی که چارترکننده ها با سوءاستفاده از 
تقاضای پروازهای نجف در آستانه روز عرفه، نرخ این پروازها را به ۱۲ 
میلیون تومان رسانده بودند، در حال حاضر قیمت پرواز رفت و برگشت 
نجف کاهش نشان می دهد.در روزهای گذشته قیمت بلیت پروازهای 
نجف و بغداد در آســتانه رسیدن به روز عرفه در پی افزایش تقاضا با 
سوءاستفاده چارترکنندگان مواجه شده رفت و برگشت به ۹ تا ۱۲ میلیون 
تومان رسیده بود.این در حالی است که هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
با اختصاص ۲۵۰۰ صندلی پروازی به نجف و بغداد در آستانه روز عرفه، 
به شکسته شدن قیمت بلیت این پروازها کمک کرد.در حال حاضر به 
گفته ابوالقاسم جاللی معاون بازرگانی ایران ایر، از امروز سیستم فروش 
پروازهای سیستمی با قیمت منطقی در وب سایت ایران ایر فعال شده 
است؛ هر چند که نرخ پروازهای خارجی تابعی از عرضه و تقاضاست، 
اما با توجه به حساسیت پروازهای عرفه، ایران ایر اقدام به عرضه ۲۵۰۰ 
صندلی پروازی برنامه ای کرده اســت.به گزارش مهر ؛ نرخ ها در وب 
سایت ایران برای روزهای پیش رو تا ۱۸ تیر روز عرفه در دامنه قیمتی 
۳ میلیون و ۸۰۰ تا ۵ میلیون تومان برای پروازهای یکطرفه و ۶.۵ تا ۸ 

میلیون تومان برای پروازهای رفت و برگشت در نظر گرفته شده است.

خبر

 ســرویس اقتصادی // مجری طرح 
نحوه  گاز  لوله ششم سراسری  خط 
روشی  با  قشم  به جزیره  گازرسانی 
منحصر به فرد در دنیا را تشریح کرد.

 حسین سلیمی در بازدید از پروژه ۳۰ 
اینچ بندرعباس - الفت - گورزین که 
به همراه فاطمه هلیسائی، رئیس روابط 
عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران و احسان ســیدآبادی، مسئول 
این پروژه انجام شــد این خط لوله را 
از نظر راهبردی بســیار مهم توصیف 
کــرد و گفت: با توجه بــه فوریت و 
به  اولویت پروژه در عینیت بخشــی 
برنامه های کالن کشور، در تالشیم با 
بسیج همه جانبه امکانات، بهره برداری 
از آن را طبق برنامه پیش بینی شــده 

محقق کنیم.
  وی بــا تاکید بر اینکه پروژه به دلیل 
خــاص بودن منطقه با ســختی های 
تصریح  روبه روست،  فراوانی  اجرایی 
کرد: افزون بر موانع جغرافیایی، مسائل 
پیرامونی و اجتماعی نیز بر روند پروژه 
تاثیرگذار است.مجری طرح خط لوله 

ششم سراسری گاز یکی از ویژگی های 
منحصر به فرد این خط لوله را عبور از 
خلیج همیشه فارس با روش موسوم 
به HDD اعــالم کرد و افزود: برای 
نخستین بار در دنیا یک خط لوله انتقال 
گاز ۳۰ اینچی در گســتره ای به طول 
۳ کیلومتر از زیــر آب می گذرد که 
 اجرای HDD با این سایز و طول در 
جهان تاکنون ســابقه مشابهی نداشته 

است.
   ســلیمی همچنین دربــاره پروژه 

انشــعاب ۱۶ اینچ، توضیح داد: این 
انشــعاب به طول ۱۳ کیلومتر از خط 
می شود  منشعب  هفتم سراسری  لوله 
و بهره برداری فــوری از آن به منظور 
 تامیــن خــوراک شــهرک صنعتی 
خلیج فــارس و تغذیه نیروگاهی که 
قرار است کار تولید برق برای پروژه 
 انتقال آب را عملیاتی کند، ضرورت 
دارد.فاطمه هلیســائی، رئیس روابط 
توسعه  و  مهندســی  عمومی شرکت 
گاز ایران نیز در ایــن بازدید گفت: 

آنچه در پروژه »بندرعباس – الفت 
– گورزین« در حال اجراست فراتر 
از یک پروژه مرسوم بوده و افتخاری 
ملی به شمار می آید که ابعاد تجاری – 
آموزشــی منحصر به فردی دارد و ما 
درصددیم جنبه های فنی، فناوری این 
دســتاورد بزرگ را به تصویر کشیده 
و آن را تبدیــل به یــک دانش قابل 
بهره برداری برای متخصصان کشــور 

کنیم.
   احسان سیدآبادی، مسئول این پروژه 
نیز با بیان اینکه عملیات HDD نیاز 
به پیش نیازهای فراوانی دارد، تصریح 
جوشکاری،  فعالیت های  اکنون  کرد: 
عایــق کاری،  کیســینگ،  حفاری، 
رادیوگرافــی و لوپ مغناطیســی به 
صورت همزمان در حال اجراست تا 
به محض رسیدن دستگاه های مرتبط، 

عملیات HDD اجرا شود.
* HDD: همــان حفــاری افقی 
جهت دار برای نصب و عبور خطوط 
لوله گاز، برق و آب از رو یا زیر موانع 

طبیعی است.

  
    *

ســرویس اقتصادی // صدور کد رهگیری، به 
دالیلی با عدم تمایل برخی مشاوران امالک برای 

صدور یا مالک برای دریافت مواجه شده است. 
   حتی برخی خریداران و مســتأجران نیز با این 
دلیل که برای دریافت کد رهگیری باید هزینه اضافه 
بر حق کمیسیون بپردازند، کد رهگیری نمی گیرند.  
از ســال ۱۳۸۷ ثبت قراردادهــای اجاره و خرید 
و فروش مســکن در بنگاه های امالک الزامی شد 
و طبق بخشــنامه صادره وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در دی ماه ۹۷، مشــاوران امالک مکلف 
هســتند کد رهگیری برای تمام قراردادهای ثبت 
شــده)اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره( صادر 
کنند. پیش از ثبت رسمی، معامالت ملک به صورت 
دستی نوشته می شد به این صورت که بعد از توافق 
طرفین، خریدار و فروشــنده به بنگاه می رفتند و 
قولنامه ای نوشته و امضا می کردند و این قرارداد ثبت 
رسمی نمی شد. از این رو تخلفات بسیاری به واسطه 
عدم ثبت رسمی قراردادهای ملکی رخ می داد که 
فروش یک ملک به چند نفر از جمله تخلف رایج 
ملکی بود. ثبت قراردادها و صدور کد رهگیری، به 
منظور شفافیت معامالتی و آماری در بازار مسکن 
الزام آور شد. با اینکه مشاوران امالک مکلف هستند 
معامله مسکن را ثبت و قرارداد را با کد رهگیری 
به دو طرف معامله تحویل دهند، اما برخی مشاوران 
هنگام تنظیم قرارداد از دو طرف معامله)خریدار یا 
فروشنده، موجر یا مستأجر( می پرسند کد رهگیری 
نیاز دارند یا خیر؟ این در حالی اســت که هزینه 
دریافت کد رهگیری برای مشاوران امالک بسیار 
ناچیز اســت و برای اجاره نامه حدود هزار و برای 
معامله خرید یا فروش حدود ۵هزار تومان پرداخت 

می کنند. 
   همچنیــن صدور کد رهگیــری برای دو طرف 
معامله بدون هزینه اســت و در صورتی که مشاور 
امالک برای دریافت کد رهگیری از طرفین معامله 
مبلغی را خارج از حق کمیسیون امالک درخواست 
کند، تخلف است و معامله گران می توانند بابت این 
تخلف از بنگاه امالک به اتحادیه مشاوران امالک یا 
بازرسی اصناف شکایت کنند. این در حالی است که 

برخی مشاوران امالک برای صدور کد رهگیری از 
یک میلیون تا سه میلیون تومان از مستأجر دریافت 

می کنند.
*  کد رهگیری ربطی به تعیین رقم مالیات ندارد

  صــدور کد رهگیری، به دالیلــی با عدم تمایل 
برخی مشاوران امالک برای صدور یا مالک برای 
دریافت مواجه شده است. حتی برخی خریداران 
و مســتأجران نیز با این دلیل که بــرای دریافت 
کد رهگیری باید هزینه اضافه بر حق کمیســیون 
بپردازند، کد رهگیــری نمی گیرند. به گفته فعاالن 
بازار، برخی مشــاوران امالک بــرای صدور کد 
رهگیری هزینه دریافت می کننــد به همین دلیل 
طرفین معامله از دریافت آن صرف نظر می نمایند 
در صورتی کــه صدور کد رهگیری برای دو طرف 
معامله بــدون پرداخت هیچ هزینه ای اســت، اما 
مهم ترین تخلف در صدور کد رهگیری معموالً به 

خاطر فرار مالیاتی است. 
  برخــی مالکان برای اینکه مالیات معامله فروش 
یا اجاره ملک را نپردازند، از ثبت رســمی قرارداد 
و دریافت کد رهگیری خودداری می کنند. این نوع 
تخلف بیشتر در اجاره امالک تجاری دیده می شود. 
به گفته احمد آذری، عضو هیأت رئیســه اتحادیه 
امالک، بسیاری از مالکان امالک تجاری با توافق 
مشــاوران امالک، معامله را در بنگاه به صورت 
دســتی تنظیم کرده و بابت آن مبلغی به مشاوران 
می پردازند بدون اینکه قرارداد رســمًا ثبت شود یا 
کد رهگیری برای آن صادر شود. در مناطق تجاری 
معموالً چند بنگاه امالک سال ها با مالکان مراوده 
دارند و قرارداد اجاره ملــک تجاری را بدون کد 

رهگیری برای مالک صادر می کنند.
   برخی مشــاوران امالک نیز برای اینکه مالیات 
کمتری بپردازند موضوع هزینــه کد رهگیری را 
مطــرح می کنند تا معامله گــران را از دریافت کد 
منصرف کنند. این مشکل از دو سال پیش با شیوع 
کرونا  که برای حمایت از مستأجران، وام اجاره بها 
تصویب شد، خود را بیشتر نشان داده است. یکی از 
شروط اصلی دریافت وام ودیعه، ارائه اجاره نامه با 

کد رهگیری است، اما ممانعت مشاوران از صدور 
کد رهگیری، مســتأجران را در تنگنــا قرار داده 
است. برخی از مشــاوران می گویند کد رهگیری 
صادر نمی کنند و یا برای صدور آن مبلغی بیشتر از 
حق الزحمه مصوب را طلب می کنند، مالک نیز چون 
نیازی به کد رهگیری ندارد، پرداخت هزینه صدور 

کد رهگیری را بر عهده مستأجر می گذارد.
   عبــداهلل اوتادی، عضو هیأت رئیســه اتحادیه 
مشاوران امالک می گوید درخواست عدم صدور کد 
رهگیری بیشتر از طرف مالکان مطرح می شود و 
آنها از مشاوران درخواست می کنند قرارداد دستی 
تنظیم شود، اما مشاوران امالک ملزم هستند تمام 
قراردادها را با کد رهگیری تنظیم کنند و حتی اگر 
مالکی درخواستی غیر از آن دارد، مشاوران نباید به 
آن تن بدهند چون در صورت اثبات بروز تخلف، 
دفتر بنگاه امالک پلمب می شود. بسیاری از مالکان 
به دلیل نگرانی از اخذ مالیات حاضر به عقد رسمی 
قرارداد اجاره یا خرید و فروش ملک نیستند، اما 
مشــاوران امالک موظف هستند با توجه به قانون 
برای تمامی قراردادهای معامله ملک، کد رهگیری 

صادر کنند.
  اوتــادی گفت: تمامی مشــاوران امالک موظف 
هســتند بدون دریافت هیچ هزینه اضافی و تنها 
با نرخ حق کمیســیون و مالیات بر ارزش افزوده 
کد رهگیــری را برای متقاضیان صادر نمایند. اگر 
مشــاور امالک  خودش و یا با درخواست مالک، 
کد رهگیری صادر نکرد، نمونه بارز تخلف اســت 
و اتحادیه مشــاوران امالک با این تخلف برخورد 
می کند.درخصــوص دریافت مالیــات از صنف 
مشــاوران امالک، مالیات آنان با توافق با نماینده 

سازمان امور مالیاتی تعیین می شد. 
  به گفته آذری، عضو اتحادیه مشــاوران امالک، 
ممیز مالیاتی با بررسی عملکرد مالی بنگاه امالک 
در یک سال، میزان مالیات را تعیین می کرد و اگر 
مشاوران امالک به رقم مالیات تعیین شده شکایت 
داشتند، اتحادیه با بررسی قراردادهایی که در دفتر 
امالک آنان ثبت شده، شکایت را بررسی و تراکنش 

مالی بنگاه را به سازمان امور مالیاتی اعالم می کرد، 
اما اکنــون مالیات صنف مشــاوران امالک مانند 
دیگر اصناف بر اســاس تراکنش مالی است که در 
دستگاه های کارتخوان)پوز( انجام می شود. آذری 
افزود: مشــاوران امالک نسبت به برآورد مالیاتی 
خود بر اســاس تراکنش های دستگاه کارتخوان 
معترض هستند چون تمام این تراکنش ها مربوط به 

مشاوران نیست.
   مثاًل وقتی قرارداد خرید یا اجاره در بنگاه منعقد 
می شود مستأجر مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به 
مالک می پردازد که معموالً این مبلغ با اســتفاده از 
دســتگاه کارتخوان بنگاه به حساب مشاور واریز 
و سپس مشــاور آن را برای مالک انتقال می دهد. 
ممکن است در یک سال دستگاه پوز مشاور دفتر 
امالک ۶میلیارد تومان تراکنش داشــته باشد؛ اما 
تمام این مبلغ دریافتی مشاوران نیست و مربوط به 
پرداخت های مالک و مستأجر یا خریدار و فروشنده 
است که به واسطه مشاوران امالک انجام شده است.

رســول جهانگیری، مســئول کارگروه امالک و 
مســتغالت اتاق اصناف ایران با اشاره به اعتراض 
مشاوران امالک به تغییر نحوه محاسبه مالیات آنان 
از بررسی توسط ممیزی مالیاتی به تراکنش مالی 
دستگاه های کارتخوان گفت: مشاوران امالک لیست 
تراکنش های مالی خود را به سازمان امور مالیاتی 
ارائه می کنند و ســازمان امور مالیاتی، جابه جایی 
تراکنش ها را بررســی  و مالیات صرفًا بر اساس 
تراکنشی تعیین می شود که مربوط به مشاوران است 
و برای جابه جایی ها مالیاتی در نظر گرفته نمی شود.

بهنام نیک منش، معاون بازرســی و نظارت اتاق 
اصناف ایران، درخصوص تخلفات مربوط به عدم 
کد رهگیــری و نظارت بر آن، گفت: نحوه نظارت 
بر بنگاه های امالک بر اســاس شکایت احتمالی 
شهروندان از تخلف بنگاه است. هزینه حق الزحمه 
برای اجاره نامه و معامالت بیع در هر استان و شهری 
توسط اتحادیه مشاوران امالک استان مشخص شده 
و به تمام بنگاه ها ابالغ شده است. در این ابالغیه ها 
صراحتًا آمده که مشاوران امالک ملزم به صدور کد 
رهگیری هستند و بابت آن نیز نباید هیچ هزینه ای 

از شهروندان اخذ کنند.
   وی افزود: در صورت شــکایت شــهروندان از 
بنگاه ها با موضوع عدم صدور کد رهگیری، صدور 
رأی به نفع شاکی است و اگر بنگاه مبلغی اضافه تر 
از حق خود برای صدور کد رهگیری از شهروندان 
دریافت کرده باشــد، باید آن را برگرداند و مبلغی 
نیز بابت جریمه تخلف به حساب خزانه واریز کند، 
اما با توجه به اینکه بیشــتر شهروندان بخصوص 
مســتأجران، از قوانین مربوط به ثبت قرارداد آگاه 
نیســتند، معموالً در صورت مطالبه کد رهگیری 
برای آن هزینه اضافــه می پردازند یا در صورت 
ممانعت بنگاه از صدور کد رهگیری، شــهروندان 
این اطالعات را ندارند که صدور کد الزامی اســت 
بنابراین شــکایتی نیز صــورت نمی گیرد. به نظر 
می رسد نظارت بر بنگاه های امالک نباید محدود 
به شکایت احتمالی شهروندان باشد و عملکرد این 
صنف بایستی با شفافیت بیشتری ازسوی بازرسی و 

نظارت اصناف پیگیری شود.

گازرسانی به جزیره قشم با روشی منحصر به فرد در دنیا

هزینه صدور کد رهگیری اجاره ۱۰۰۰ برابر قیمت قانونی

چگونگی ثبت شکايت در خصوص وام فرزندآوری و ازدواج
دریافت  متقاضیــان   // اقتصادی  ســرویس 
تسهیالت فرزندآوری و ازدواج که در خصوص 
اعتراض دارند  از تسهیالت  این دسته  دریافت 

چگونه می توانند ثبت شکایت کنند؟ 
  متقاضیان می توانند با مراجعه به ســامانه ثبت 
و رسیدگی به شــکایات بانک مرکزی به آدرس 
گزینه  انتخاب  بــا  و   /HTTps://crm.cbi.ir
»ثبت درخواســت« و تکمیل موارد درخواستی 
شامل: استان، شهرستان، موضوع،  کد ملی، تاریخ 
تولد، نوع مشتری، شــماره تماس، آدرس پستی 
و غیره نسبت به درج شــکایت خود اقدام کنند.
ضروری اســت به منظور رســیدگی سریعتر به 
شــکایات، در فیلد موضوع، گزینه »شکایت«، 
در فیلد نوع درخواســت گزینه »مربوط به سایر 
بانکهــا« و در فیلد نام و کــد بانک، بانک مورد 

شکایت را انتخاب کنند.
  همچنین الزم است هموطنان گرامی با انتخاب 
تســهیالت بانکی به عنوان »موضوع اصلی« و 
تســهیالت قرض الحســنه فرزندآوری به عنوان 
موضوع »فرعی« نســبت به درج شکایت خود 

اقدام کنند.
  ضمنًا پیش از این نیز امکان طرح شــکایت در 

خصوص »تسهیالت قرض الحسنه ازدواج « در 
همین سامانه فراهم شده است و هموطنان گرامی 
با انتخاب تســهیالت بانکی به عنوان »موضوع 
اصلی« و تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به عنوان 
موضوع »فرعی« شــکایت خود را در این زمینه 

ثبت کنند.
  گفتنی اســت،  پس از ثبت شکایت، هم وطنان 
گرامی می توانند با استفاده از کد رهگیری دریافت 
شده، روند رسیدگی به شــکایت مطرح شده را 
در بخش »پیگیری درخواســت« مشاهده کنند.
تاکید می شــود، باتوجه به مفــاد قانون حمایت 
از خانــواده و جوانی جمعیــت و قانون بودجه 
 ســال جاری، بانک مرکزی علی رغم محدودیت 
منابع قرض الحســنه شــبکه بانکی، بر اولویت 
پرداخت تســهیالت قرض الحسنه فرزندآوری و 
همچنین لزوم تسریع و تســهیل آن تأکید داشته 

است.
*  شرایط دریافت وام فرزندآوری

  گفتنی است تسهیالت فرزندآوری براساس قانون 
به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از یک فروردین 
۱۴۰۰ به بعد و در داخل ایران متولد شده اند تعلق 

می گیرد.

   مبلغ تسهیالت مذکور برای فرزند اول مبلغ ۲۰ 
میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۳ سال،  فرزند 
دوم مبلغ ۴۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۴ 
ســال، فرزند سوم مبلغ ۶۰ میلیون تومان با دوره 
باز پرداخت ۵ سال، فرزند چهارم مبلغ ۸۰ میلیون 
تومان با دوره باز پرداخت ۶ سال و فرزند پنجم به 
بعد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت 

۷ سال است.
  خاطرنشان می شود، تسهیالت فرزند بدون الزام 
به ســپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای 
شروع اقساط پرداخت می شود. متقاضیان واجد 
شــرایط برای متولدین مورخ یک فروردین ماه 
سال۱۴۰۰ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد 
فرزند، می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در 

سامانه مربوطه اقدام کنند.
  پرداخت این تسهیالت حسب مصوبات شورای 
پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت 
ساالنه انجام می شود.همچنین براساس تبصره ذیل 
بند )ت( تبصره )۴( ماده )۱( قانون، تسهیالت تولد 
فرزند به افرادی تعلــق می گیرد که نرخ باروری 
شهرســتان محل زادگاه پدر یا فرزند، باالی ۵ ، 

۲ نباشد.

سرویس اقتصادی // رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: پیش بینی می کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش 
بهزیســتی و کمیته امداد باشــند و گروه های بعدی اولویت دار نیز 
کارگران، کارمندان و ... هستند و احتماال تا اواسط تابستان آیین نامه 

فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعالم بشود. 

 محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی درباره جاماندگان ســهام عدالت نیز گفت: منتظر آیین نامه 
اجرایی دولت از ســوی وزارت اقتصاد هســتیم و هفته قبل پیگیری 
 کردیم و دولت اعالم کرده در حال شناســایی ســهام قابل واگذاری 

است.

   نماینــده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اســالمی افزود: 
پیش بینی می کنیــم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشــش 
بهزیســتی و کمیته امداد باشــند و گروه های بعدی اولویت دار نیز 
 کارگران، کارمندان و غیره هســتند و احتماال تا اواســط تابســتان 

آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعالم بشود.

زمان ثبت نام 
جاماندگان سهام 
عدالت اعالم شد

طرح :  بیتا  هوشنگی
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قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
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ســرویس حوادث//  پســر ۱۰ ساله 
سراوانی که بیش از یک ماه در چنگ 
آدم ربایان اســیر بود با تالش پلیس 

نجات یافت.
سردار احمد طاهری، فرمانده انتظامی 
سیستان و بلوچستان در این  خصوص 
گفــت: اوایل خرداد ســال جاری در 
پی ربایش پســر بچه ای ۱۰ ساله در 
یکی از محالت شهرســتان ســراوان 
بالفاصله تیمــی از کارآگاهان پلیس 
آگاهی آن شهرستان وارد عمل شدند. 
در بررســی های به عمــل آمده و در 
عینی،  از شــاهدان  میدانی  تحقیقات 
نفر سرنشینان یک  مشخص شــد ۳ 

دســتگاه پژو ۴۰۵ با پالک مخدوش، 
ایــن کودک را که مقابل خانه در حال 
بازی بود ربوده و بســرعت از محل 
متواری شده اند.با توجه به حساسیت 
موضــوع، به منظور حفــظ جان این 
کــودک، کارآگاهان پلیــس آگاهی 
تالش گســترده ای را برای رهایی او 
آغاز کردند و مشــخص شد، متهمان 
به دلیل اختالفــات مالی با پدر کودک 

او را به گروگان گرفته اند.
تخصصی  اقدامات  پی  در  ســرانجام 
و تالش گســترده پلیــس، مخفیگاه 
یکی از عوامل اصلــی این آدم ربایی 
در شهرستان خاش شناسایی و متهم 

چند روز قبــل در عملیاتی ضربتی و 
غافلگیرانه دستگیر شد.در ادامه ۲متهم 
دیگر پرونده نیز شناســایی شدند اما 
گروگانگیــران که عرصــه را بر خود 
تنگ دیدند در نهایت پس از ۴۰ روز 
مجبور به رهاســازی این کودک در 

یکی از محالت زاهدان شدند.
فرمانده انتظامی اســتان سیســتان و 
بلوچستان با اشاره به اینکه این کودک 
صحیح و ســالم به آغــوش خانواده 
بازگردانده شده است، خاطرنشان کرد: 
متهم دستگیر شــده به مراجع قضایی 
معرفی شد و تالش برای دستگیری دو 

متهم متواری پرونده ادامه دارد.

حوادث جهان
عبور مرگبار وانت از چراغ قرمز در واشنگتن 

 در حادثــه عبور یک وانت از چــراغ قرمز و برخورد آن با 
یک دکه فروش لوازم آتش بازی در واشنگتن، دی.سی، پایتخت 
ایاالت متحــده آمریکا، دو نفر جان خود را از دســت دادند. 
مقامات پلیس محلی اعالم کردند که راننده یک وانت از چراغ 
قرمز عبور کرده و با یک دوچرخه سوار برخورد کرده است. این 
وانت پس از برخورد با دوچرخه سوار از مسیر خود خارج شده 
و ســپس با یک دکه فروش لوازم آتش بازی نیز برخورد کرده 
است.گزارش ها حاکیست که دوچرخه سوار و فردی که داخل 
دکه بوده، هر دو جان خود را از دســت داده اند.مقامات پلیس 
محلی در این باره گفتند: گمان می رود راننده این وانت در زمان 
وقوع حادثه تحت شرایط اورژانس پزشکی بوده است.در این 

حادثه به افراد دیگری آسیب وارد نشده است.
۱۹ کشته در حادثه سقوط اتوبوس به دره ای

 در پاکستان
 رسانه های محلی پاکستان اعالم کردند که بر اثر سقوط یک 
دستگاه اتوبوس مسافربری به داخل دره ای در ایالت بلوچستاِن 
پاکســتان، دست کم ۱۹ مسافر کشته و ۱۲ تن دیگر نیز زخمی 
شدند. در این حادثه، راننده اتوبوس کنترل این وسیله نقلیه را به 
دلیل سرعت غیر مجاز در حین بارش باران از دست داده است.

رسانه های محلی اعالم کردند که این اتوبوس به عمق دره سقوط 
کرده و واژگون شده است.مقامات پلیس همچنین به رسانه های 
محلی اعالم کردند که مصدومان به بیمارستان منتقل شده اند و 
احتمال افزایش تلفات ایــن حادثه نیز وجود دارد.این اتوبوس 
که از اسالم آباد، پایتخت پاکســتان عازم »کویته«، مرکز استان 

بلوچستان این کشور بود، حامل بیش از ۳۰ مسافر بوده است.
تخلیه مناطقی از سیدنی در پی وقوع سیالب

 به دنبال بارش باران سیل آسا و جاری شدن سیل در سیدنی 
بزرگترین شــهر استرالیا، به ده ها هزار نفر از ساکنان گفته شده 
که خانه های خود را تخلیه کنند. با وقوع ســیالب مسیرهای 
ارتباطی قطع شــده و تنها در غرب ســیدنی ۱۸ دستور تخلیه 
صادر شده و هشدارهای بیشتری نیز در راه است.وزیر خدمات 
اضطراری ایالت نیو ساوت ولز گفت: با یک وضعیت اضطراری 
تهدید کننده زندگی مواجه هســتیم.در ماه مارس همین منطقه 
شاهد وقوع سیالب بود که به مرگ ۲۰ تن منجر شد.همچنین 
سد اصلی سیدنی سرریز کرده که نگرانی دیگری برای مقامات 

محلی است.
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روزی که توسط ماموران در سه راه افسریه تهران دستگیر و 
دوباره به زندان مشهد منتقل شدم، گوشی تلفنم در دست 
یکی از هم بندی های سابقم ماند که برای دیدار من به تهران 

آمده بود ولی بعد از این ماجرا تازه فهمیدم که. ..
 دختر ۲۵ ســاله که برای شکایت از هم بندی سابقش دست به 
دامان قانون شده بود، در حالی که بیان می کرد از سیم کارت من 
در فضاهای مجازی سوء استفاده های غیراخالقی می شود، درباره 
سرگذشت تاسف بار خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
سپاد مشهد گفت: از همان دوران نوجوانی دختری بلندپرواز بودم 
و آرزوهای زیادی را در سر می پروراندم. پدرم با آن که بیمار بود 
اما اجازه نمی داد به تنهایی به پارک بروم یا با دوســتانم رفت و 
آمد کنم. خیلی دوست داشتم روزی از این قفس فرار کنم و برای 
خودم به تفریح و خــوش گذرانی دور دنیا بروم. خالصه پدرم 
بر اثر عوارض ناشــی از بیماری از دنیا رفت و برادر بزرگ ترم 
مسئولیت خانواده را به عهده گرفت. درحالی که وارد هجدهمین 
بهار زندگی ام شده بودم، تصمیم گرفتم از خانه فرار کنم و مستقل 
باشــم. در همین روزها با گروهی در فضای مجازی آشنا شدم 
که هنرهای دستی را در شهرستان ها به فروش می رساندند. من 
هم یک روز پنهانی لوازم شخصی ام را برداشتم و با آن ها همراه 
شدم. من در غرفه فروش آن ها کار می کردم و مبلغ اندکی حقوق 
می گرفتم چــرا که آن ها جای خواب و خــورد و خوراک مرا 
می دادند. بعد از گذشــت یک سال با اندک پس اندازی که داشتم 
خانه ای اجاره کردم و با  دوســتانم به تفریح و خوش گذرانی 
می رفتم. مدتی بعد در حالی که پارتی مختلط در خانه من برگزار 
شــده بود و دوستانم به پایکوبی مشغول بودند، ناگهان ماموران 
انتظامی با تماس ساکنان مجتمع آپارتمانی وارد خانه شدند و ما 
را دستگیر کردند. آن زمان من به مدت سه روز در قرنطینه زندان 
بودم اما هنگام آزادی با پسر جوان پولداری آشنا شدم که خدمت 
سربازی اش را به تازگی تمام کرده بود. او که مرا در حال خروج 
از زندان دید درباره علت دســتگیری ام پرسید و این گونه رابطه 
بین من و »نادر« آغاز شد. من و او بارها در خیابان یکدیگر را 
مالقات کردیم امــا وقتی نادر درباره من با خانواده اش صحبت 
کرد، به شدت مورد سرزنش خانواده اش قرار گرفت که چرا قصد 
دارد با دختری ولگرد و سابقه دار ازدواج کند. به همین دلیل من 
و نادر تصمیم گرفتیم حق خودمان را از آن ها بگیریم و بعد با هم 

ازدواج کنیم بنابراین یک روز در حالی که خانواده نادر در منزل 
حضور نداشتند، شبانه به خانه آن ها دستبرد زدیم و همه طالها و 
دالرهایشان را به سرقت بردیم. من برای خودم با همین پول های 
ســرقتی یک خودروی پژو خریدم و حدود ۱۵ میلیون تومان 
از طالها را تعویض کردم، بقیــه را هم لوازم منزل خریدم و به 
پیشنهاد نادر قرار شد بعد از آرام شدن اوضاع مرا به عقد خودش 
درآورد تا خانواده اش به ما مشــکوک نشوند ولی طولی نکشید 

که نیروهای انتظامی به سراغمان آمدند و ما را دستگیر کردند.
نادر چهار ماه بعد با رضایت خانواده اش از زندان آزاد شــد و 
ســپس با وثیقه یکی از دوستانش برای من مرخصی ۲۰ روزه 
گرفت. چند روز اول با هم به مســافرت رفتیم اما در مســیر 

بازگشت رو به من کرد و گفت ما نمی توانیم با هم ازدواج کنیم!
با این جمله گویی دنیا برای من تمام شــد. همان جا از خودرو 
پیاده شــدم و به ســمت تهران رفتم. خانه کوچکی در یکی از 
شــهرک های اطراف تهران اجاره کردم و سیم کارتم را نیز تغییر 
دادم. حدود سه ماه دنبال کار بودم تا این که سپیده با شماره قبلی 
من تماس گرفت. او از دوســتان هم بندی ام بود و ادعا می کرد 
قصد دارد در کنار من باشد. خالصه سپیده به تهران آمد و چند 
روز با هم به تفریح و گشت و گذار می رفتیم تا این که یک روز 
گفت باید به سه راه افسریه برود و لوازمی را از یک راننده تحویل 
بگیرد. من هم با او همراه شــدم و سیم کارت سابقم را با گوشی 
تلفن در اختیارش گذاشتم تا در صورت ضرورت از آن استفاده 
کند. در همین هنگام یک دســتگاه کامیون توقف کرد و ما برای 
تحویل گرفتن لوازم به طرف راننده آن رفتیم. اما در یک لحظه 
ناگهان دســت بندهای قانون بر دستانم حلقه شد و مرا به زندان 
مشهد تحویل دادند. آن جا بود که فهمیدم بعد از فرار من در زمان 
مرخصی، دوســت نادر هم وثیقه اش را تقاضا کرده بود و آن ها 
با این نقشه مرا دستگیر کردند. وقتی محکومیتم به پایان رسید 
و از زندان آزاد شدم، به ســراغ سپیده رفتم ولی او که خودش 
ســارق گوشی تلفن بود، در مکان نامعلومی مخفی شده است و 
در همین حال با سیم کارت من پیام های زشت و غیراخالقی را 
در صفحات شــبکه های مجازی می گذارد و با آبروی من بازی 
می کند چرا که من اکنون برای جبران اشتباهات گذشته، در کنار 
خانواده ام قرار گرفته ام و دوســت دارم در مسیر درست زندگی 

گام بردارم.

بازگشت دختر خالفکار! 
در امتداد روشنایی

گوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است   روابط عمومي اداره کل
شيالت رهمزگان

آزادی گروگان ۱۰ ساله بعد از 4۰ روز

ســرویس حوادث//  بی احتیاطی در تعمیرکولر 
وبرق گرفتگی ،بالی جان نوجوان ۱۲ ساله  در راور 

کرمان شد.
 مدیــر  اورژانــس ۱۱۵ راور گفت: پســر ۱۲ 
ســاله ،هنگام  کار روی کولــر آبی بر اثر اتصال 

 برق دچار برق گرفتگی شد. حاج محمد حسنی 
و امــدادی  عوامــل  تــالش   گفــت: 

 فوریت هــای  اورژانس برای بازگرداندن او  به 
زندگی نتیجه ای نداشت و این نوجوان جان خود 

را از دست داد.

وی گفت:بارها  توصیه  شــده اســت  که برای 
تعمیر وســایل برقی از جمله کولر از کارشناسان 
و تعمیرکاران مجرب استفاده شود  و در این گونه 
موارد خودســرانه عمل نکنند که تبعات آن برای 

خانواده ها نگران کننده  وتلخ خواهد بود.

بی احتياطی در تعمير کولرآبی نوجوان ۱۲ ساله را به کام مرگ کشاند

 ســرویس حوادث//  رییس پلیس پیشگیری و عملیات 
انتظامی ویژه کیش گفت:  ۳۴ هنجارشــکن  فرماندهی 
در اجــرای چهارمین مرحله از طــرح رعد در پارک ها و 

تفرجگاه های این جزیره دستگیر شدند. 
سرهنگ سید مسعود میرحســینی اظهار داشت: اجرای 
چهارمین مرحلــه از طرح رعد در قالــب ارتقاء امنیت 
اجتماعی با محوریت برخورد با افراد هنجارشکن شامل 
سارق، خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر در پارک 
ها و تفرجگاه های در دســتور کار کارکنان پلیس کیش 
قرار گرفت.وی افزود: در چهارمین مرحله از طرح رعد، 
چهار نفر سارق شناسایی و دستگیر و ۹ دستگاه کندانسور 
مسروقه کشف شد.سرهنگ میرحسینی افزود: در این طرح 
۳۴ نفر افراد هنجارشــکن، افراد معتاد متجاهر و المکان، 
خرده فروش مواد مخدر و تعدادی ســارق دستگیر، ۳۵ 
دستگاه موتورهای شــارژی متخلف با عناوین گوناگون 
تخلف نظیر رانندگی در پیست دوچرخه و اجاره غیرمجاز 
توقیف شــد و همچنین دســتگیری و داللت و تعداد ۱۳ 
نفر کــه در پارک ها و تفرجگاه هــا ایجاد مزاحمت می 
کردند، دستگیر شدند.وی با بیان اینکه در طول برگزاری 
این طرح دادســتان کیش حمایت های الزم را داشــته و 

مجوزهای مورد نیاز را صادر کرد، یادآور شــد: متهمان 
این طرح پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 
به مقام قضائی معرفی شدند.به گزارش ایرنا، رییس پلیس 
پیشگیری و معاون عملیات فرماندهی انتظامی ویژه کیش 
هدف از اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی را تحقق 
بهینه مطالبات مردمی عنوان و تأکید کرد: برای موفقیت در 
این عرصــه، پلیس آمادگی بهره مندی از ظرفیت مردمی 
را دارد کــه مردم می توانند با تماس با مرکز فوریت های 

۱۱۰، پلیس را در انجام مأموریت های خود یاری کنند.

۳۴ هنجارشکن در کیش دستگیر شدند

سرویس حوادث//  درگیری بر سر محل دستفروشی 
انگیزه ای شد تا پسر شال فروش همشهری خود را 

با ضربه چاقو به قتل برساند.
ســاعت ۴:۳۰ بعد از ظهر شــنبه ۱۱ تیر، صدای 
مشــاجره و درگیری دو پســر جوان در چهارراه 
گلوبندک توجه رهگذران وکســبه را به خود جلب 

کرد.
دو پسر جوان که یکی از آنها بساط شال و روسری 

پهن کرده بود و دیگری لباس، باهم ســر محل پهن 
کردن بساط دستفروشی درگیر شده بودند. شاهدان 
ماجــرا آنها را از هم جدا کردنــد، اما لحظاتی بعد 
دوباره آنها باهم دعوایشــان شد و این بار پسر ۲۱ 

ساله که بساط شال و روسری داشت دست به چاقو 
شــد و ضربه ای به دوست و همشهری اش زد.پسر 
جوان نیز روی زمین افتاد و شاهدان ماجرا بالفاصله 

با پلیس و اورژانس تماس گرفتند.

دقایقی بعد متهم به کالنتری ۱۱۳ بازار و پسر دیگر 
به بیمارستان انتقال داده شد. تالش کادر درمان برای 
نجات پسر فروشنده آغاز اما ساعاتی بعد او تسلیم 
مرگ شــد. به دنبال این جنایت موضوع به محمد 

وهابی بازپرس شعبه دوم دادســرای امور جنایی 
تهران اعالم و بازپرس جنایی دســتور بازداشــت 

فروشنده شال و روسری را صادر کرد.
پســر جوان در تحقیقات اولیه به قتل ناخواســته 
اعتراف کرد و علت درگیری مرگبار را هم اختالف 
بر سر جای بساط با همشهری اش اعالم کرد. پسر 
جوان به دستور بازپرس جنایی در اختیار کارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد. 

قتل پسر دستفروش به خاطر محل بساط

از  ســرویس حوادث// یک هفته پس 
دستگیری متهمی که راننده کامیونی را 
بیهوش کرده و ربوده بود تا از خانواده اش 
اخاذی کند، دومین شاکی وی در حالی 
شناسایی شــد که مدعی است متهم ۴ 
روز او را در حیاط خانه ای نیمه هشــیار 

رها کرده بود.
چند روز قبل گزارش ربوده شدن راننده 
کامیونی به نام هوشنگ به پلیس اعالم 
شــد. خانواده وی مدعی بودند که فرد 
ناشناسی ســه روز هوشنگ را ربوده و 
با آنها تمــاس گرفته و برای آزادی وی 

درخواست پول کرده است.
به دنبال این تماس تحقیقات به دستور 
بازپرس محمد امین تقویان آغاز شــد و 

کارآگاهــان اداره یازدهم پلیس آگاهی 
تهران وارد عمل شدند. با آموزش های 
الزم به خانواده هوشــنگ، آنها با مرد 
آدم ربا قرار صوری گذاشته و درنهایت 
مرد جوان را در بزرگراه آزادگان دستگیر 
کردند. متهم در تحقیقات مدعی شــد 
که به بهانه حمل بار برای آســتارا سوار 
کامیون شــده و در راه راننده کامیون را 
با آبمیوه مســموم بیهوش کرده است. او 
سه روز راننده کامیون را که بیهوش بود 
داخل کامیون نگه داشته و در تماس با 

خانواده اش درخواست پول کرده بود.
در حالی که بازجویی ها و تحقیقات از 
متهم ادامه داشت کارآگاهان پلیس یک 
کارت شناســایی متعلق به مرد جوانی 

به نام امیر را در میان وســایل متهم پیدا 
کردند. با این احتمال که امیر نیز یکی از 
قربانیان این پرونده باشد، تحقیقات روی 
این موضوع متمرکز و در بررســی های 
صورت گرفته امیر در شهرستان آستارا 
شناســایی شــد. امیر در تحقیقات راز 
۴ روز اســارت در دام مــرد آدم ربا را 
برمــال کرد. او گفــت: راننده خودروی 
اینترنتی هســتم و در یکــی از روزها 
متهم درخواست خودرو داد و من آن را 
پذیرفتم. او قصد رفتن به تهران را داشت. 

او را سوار خودروام کردم. 
در مســیر به بهانه گرما و تشنگی آب 
طالبی خرید که بعد از خوردن آن بیهوش 
شدم. دیگر متوجه چیزی نشدم، وقتی به 

هوش آمدم خودم را در حیاط خانه ای 
متروکه دیــدم. در چهار روزی که نیمه 
هوش بودم فقط از شــیر آبی که داخل 
حیاط بود آب می خوردم و توان اینکه 
از آنجا خارج شوم، نداشتم. چهار روز 
بعد که کمی حالم بهتر شد، موفق شدم از 
حیاط فرار کنم. متهم خودروام را دزدیده 
بود و مرا در حیاط خانه ای که متعلق به 

خودش نبود حبس کرده بود.
با اظهاراتی که راننده خودروی اینترنتی 
در اختیار کارآگاهان قرار داد بار دیگر از 
متهم تحقیق شد و مرد جوان که سوابق 
متعدد کیفری در پرونــده خود دارد به 
دومین آدم ربایــی اش اعتراف و انگیزه 

خود را اخاذی عنوان کرد.
برای شناسایی سایر قربانیان  تحقیقات 
این مرد از سوی کارآگاهان اداره آگاهی 
به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای 

امور جنایی تهران ادامه دارد.

دومین شکايت در پرونده مرد گروگانگیر

ربودن راننده تاکسی اینترنتی در آستارا
دادانهم 

پرونده کالسه 140140920000193835 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000831699.  
شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد 

- اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 
اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاریخ هفتم تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است . پرونده کالسه 140140920000193835 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي 

را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 150 به 269/35 متر مربع، طي نامه شماره 
181/43387/ن  از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفي گردیده است این دادگاه پس از بررسي هاي اولیه طي دادنامه شماره 
140040390000360922 مورخه 1401/02/24 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستي مي نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالي در روزنامه کثیراالنتشار آگهي گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک 
وتوجهاً به تحقیقات وبررسیهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقي گردیده وهیچگونه 
اطالعي ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانوني وي بدست نیامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به 
تملیک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهي و عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مدعي یا معترض، ستاد اجرایي طي 
نامه شماره 181/101961/ن مورخه 1401/04/04 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا 
اشخاصي به عنوان مالک یاقائم مقام قانوني ویا صادر واعالم میدارد. راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه وسپس ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهي در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000193857 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000831756.  
شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد 

- اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 
اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاریخ هفتم تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است . پرونده کالسه 140140920000193857 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي 

را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 151 به 261/20 متر مربع، طي نامه شماره 
181/43375/ن  از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفي گردیده است این دادگاه پس از بررسي هاي اولیه طي دادنامه شماره 
140040390000361035 مورخه 1401/02/24 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستي مي نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالي در روزنامه کثیراالنتشار آگهي گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک 
وتوجهاً به تحقیقات وبررسیهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقي گردیده وهیچگونه 
اطالعي ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانوني وي بدست نیامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به 
تملیک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهي و عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مدعي یا معترض، ستاد اجرایي طي 
نامه شماره 181/102042/ن مورخه 1401/04/04 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا 
اشخاصي به عنوان مالک یاقائم مقام قانوني ویا صادر واعالم میدارد. راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه وسپس ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهي در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



روابط عمومی اداره کلته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سه شنبه 14 تیر 1401

5 ذی الحجه 1443

سال بیست و یکم شماره 3922

شهرستان

ارسال نیم تن برنج به زلزله زدگان سایه خوش بندرلنگه
 عبدالحسین اسدپور سرویس شهرستان// نیم تن برنج از 
ســوی اداره کل بنادر و دریانوردی و شرکت های مستقر در 
بندر شهید رجایی به مناطق زلزله زده در شهرستان بندرلنگه 
ارسال شد.  به گزارش خبرنگاردریا، در یک اقدام خود جوش 
و با پیگیری و مشــارکت کارکنان واحد دریایی این اداره کل 
و مشــارکت  شرکت های زیر مجموعه بندر شهید رجایی در 
مرحله نخســت کمک ها،  نیم تن برنج با هدف پخت غذای 
گرم به شهروندان زلزله زده به منطقه زلزله زده بندرلنگه ارسال 
شد. براساس این گزارش، اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان در راســتای انجام مسوولیت های اجتماعی خود با 
توجه به شرایط خاص مردم زلزله زده بندرلنگه و بنا به اعالم 
ستاد بحران این شهرســتان برای پخت غذا و رفع مشکالت 
مردم روستاهای زلزله در کنار آنها خواهد بود.  برهمین اساس 
این آمادگی وجــود دارد تا ضمن دریافت اقالم مورد نیاز از 
ســوی جامعه دریایی و بندری استان و انتقال آن به مناطق 
زلزله زده برای از بین بردن مشــکالت اولیه مردم این منطقه 
گامی هرچند اندک برداشته شود.بامداد روز شنبه ۱۱ تیرماه دو 
زلزله بزرگ به قدرت ۶.۱ و ۶.۳ ریشتر منطقه غرب هرمزگان 
را لرزانــد و در این حادثه ۹۳ نفر مصــدوم و پنج نفر فوت 
شدند.بر اثر این زمین لرزه ها که چندین پس لرزه بزرگ نیز 
به دنبال داشــته، شماری از واحدهای مسکونی به طور کلی 

تخریب شدند.
نماينده مردم غرب هرمزگان در مجلس:

 انتقال کانکس به سرعت انجام گیرد
 عبدالحسین اسدپور ســرویس شهرستان// احمد جباری 
نماینــده مردم غرب هرمزگان در مجلس بابیان اینکه  حضور 
پر رنگ مســئوالن از آالم مردم زلزله زده کاسته و امید آنها را 
به بازگشت به زندگی اولیه بیشتر می کند.به گزارش خبرنگار 
دریا؛  با توجه به گرمای هوا، درک شــرایط مردم در شرایط 
کنونــی اهمیت فراوانی دارد و مردم زندگی خود را از دســت 
داده اند و لذا چشم انتظار حمایت دولت در این شرایط هستند.

در جلســه با وزیر کشور مقرر شــد تا حتما اسکان موقت با 
کانکس انجام گیرد و اکنون کانکس ها به منطقه حرکت کرده اند 
و مردم زلزله زده در گرما نمی  توانند در چادر بمانند. حتما ستاد 
بحران استقرار کانکس را جدی بگیرند و با جدیت آن را دنبال 
کنند تا بتوانیم ظرف مدت کوتاهی مردم را در کانکس اسکان 
دهیم.حاصل همه پیگیری ها باید اقدامات سریع برای بازسازی 
مناطق زلزله زده و اســتقرار سریعتر آنها در کانکس و سپس 
تالش برای بازسازی منازل مردم در حداقل زمان ممکن باشد.

خبری

 
امین درســاره ســرویس شهرستان// 
ســاعت۲بامداد شــنبه یازدهم تیرماه 
زلزله به بزرگی ۶.۳ریشــتر منطقه غرب 
روستای سایه خوش  لرزاند.  را  هرمزگان 
زمین  این  بود.  زلزله  این  مرکز  بندرلنگه 
دژگان،کوشک،  روســــتاهای  به  لرزه 
کالتو،حنادان،نرمســــتان،دواب  کنخ، 
و ســایر روســتاهای محروم این حوزه 
آسیب صد درصد وارد نمود. متاسفانه در 
جریــان این زمین لرزه پنج نفر از اهالی 

روســتای سایه خوش جان باختند.
 به گزارش خبرنگار دریا، زلزله خانه های 
سســت و گلی را به تلی از خاک تبدیل 
کرد. زلزله هر چند پنج کشــته و باالی 
۱۰۰ زخمی برجای گذاشــت، اما آنچه 
از روستاها به خصوص روستای »سایه 
خوش« قابل مشــاهده است حکایت از 
آن دارد خانه های گلی، بلوکی و سست 
که بــدون هیچ ضابطــه ای و نظارتی از 
ساخته  مربوطه  ســازمان های  ســوی 
تبدیل شده است.  ویرانه ای  به  شــده اند، 
شــدت این زمین لرزه به حــدی بود که 

تمام مردم شهرستان بندرخمیروبندرلنگه 
از خانه هایشــان بیرون آمدند و شب را 
در خیابان به ســر بردند.پــس از وقوع 
این زمین لرزه، بالفاصله تیم های امدادی 

از ســپاه و هالل احمر و عوامل اورژانس 
به منطقه اعزام شدند و به آسیب دیدگان 
و افراد گرفتار شــده امدادرسانی کردند.

عالوه بر ارسال اقالم خوراکی و امدادی، 

یک دستگاه چادر راب هال )چادرهای 
گروهی مجهز به سیستم خنک کننده( و 
ارائه  برای  امدادگران  معمولی  چادرهای 
خدمات رفاهی به خانوارهای آسیب دیده 

و اقدام به راه اندازی آشپزخانه صحرایی 
کردند تا به افراد آســیب دیده غذای گرم 
برسانند.نیروهاي انتظامي با کنترل ورود و 
خروج خودروهاي متفرقه امنیت روستاي 

سایه خوش را تامین نموده اند.همچنین 
پس از این حادثه برق  روستا قطع شده  
بود که به ســرعت برق اکثر روستاهای 
آسیب دیده هم وصل و آب آشامیدنی هم 
به زلزله زدگان رسانده شد. درحال حاضر 
نیروهاي امدادی، ســپاه، بسیج، ارتش، 
نیــروي انتظامي، هالل احمــردر حال 
امداد رساني هستند و ماشین آالت سپاه، 
بندرخمیر،  بنیاد مسکن، شهرداري هاي 
بندرعباس، بندرلنگه، شرکت سیمان و… 
نیز در حال آوار برداري از منازل تخریب 
شده هســتند.مردم خواستار ادامه داشتن 
همین امداد رسانی هستند چون سرپناهی 
ندارند و نیاز به وســایل سرمایشــی و 
پخت وپز دارند. چادرهاي توزیع شــده 
بدلیل گرمــا و رطوبت هــوا غیرقابل 
استفاده اســت و خانواده ها اکثرأ به زیر 
سایه درختان پناه برده اند.اکنون خواسته 
مهم مردم زلزله زده آوردن کانکس جهت 
سرویس بهداشتی ،حمام و سکونت است، 
زیرا در این گرمای طاقت فرســا زندگی 

کردن در چادر امکان پذیر نیست.

روزنامه دريا گزارش می دهد

آخرین وضعیت منطقه زلزله زده غرب استان و امدادرسانی پس از زلزله 

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000383746 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000812317.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - 
اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 
گردشکار: بتاریخ  ششم تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد 
از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 88997/181/ن - مورخه 1401/03/24 گردیده و با توجه به اینکه 
امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 

پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم می نماید.
 قرار سرپرستی : 

در خصوص یک واحد آپارتمان به پالک ثبتی 15 فرعی از 235 اصلی واقع درشهرستان بندرعباس،خیابان شهید مطهری، مجتمع وطن طبقه ششم به مساحت 104/43 متر مربع که حسب 
پاسخ شماره 1/1566 مورخ 1401/01/22 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس به نام آقای علی وطن پرست فرزند ذکریا ملک مذکور ثبت و سند صادر گردیده و مشارالیه در 
مورخ 1400/09/29 فوت نمود و هیچگونه ورثه ای از متوفی شناسائی نگردیده و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می باشد با عنایت جمیع اوراق 
و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک، الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه 
گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 
و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور 
صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت 
به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا 

پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000179064 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000801865.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - 
اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ چهارم تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است . پرونده کالسه 140140920000179064 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را 

اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 142 به 244/13 متر مربع، طي نامه شماره 
181/42655/ن  از طرف ســتاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفي گردیده اســت این دادگاه پس از بررسي هاي اولیه طي دادنامه شماره 
140140390000338680 مورخه 1401/02/20 مســتنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رســیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستي مي نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالي در روزنامه کثیراالنتشار آگهي گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهًا 
به تحقیقات وبررسیهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقي گردیده وهیچگونه اطالعي 
ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانوني وي بدست نیامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک 
ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهي و عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مدعي یا معترض، ستاد اجرایي طي نامه شماره 
181/98066/ن مورخه 1401/03/31 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان 
مالک یاقائم مقام قانوني ویا صادر واعالم میدارد. راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهي در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

عبدالحسین اسدپور ســرویس شهرستان// مدیر 
کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی هرمزگان از آغاز 
برنامه ریزی برای کاهش آســیب های پسا زلزله در 
غرب هرمزگان و دیگر مناطق آسیب دیده خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا؛  اسمعیل جهانگیری ضمن 
عرض تسلیت و ابراز همدردی به زلزله زدگان غرب 
هرمزگان به ویژه روستای سایه خوش گفت : زلزله 
اتفاقی ناگهانی و شوک آور است که اثرات روحی و 

روانی آن در مردم منطقه زلزله زده و به ویژه کودکان 
و خانواده ها بسیار عمیق و مخرب است.

وی افزود : یکی از وظایف دستگاه های فرهنگی 
استان در چنین مواردی تولید برنامه های متناسب با 
این واقعه و حضور در روستاها و مناطق زلزله زده 
و کاهش آسیب های آن و تقویت روحیه مردم برای 

بازگشت به زندگی عادی است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان اضافه 

کرد: به همین منظور در ساعات پس از زلزله تیمی 
از مدیران و کارشناســان تخصصی این اداره کل به 
همراه جمعی از عکاســان مطرح استان و تیم های 
مستند نگاری در منطقه حضور یافته و به ارزیابی 
آسیب های ناشی از زلزله پرداختند و خروجی آن 
در حال تجزیه و تحلیل برای تولید برنامه مناسب با 
همکاری هنرمندان در رشته های مختلف می باشد.

جهانگیری اضافــه کرد : در بررســی های اولیه 

بیشترین آسیب به کودکان و سپس زنان می باشد و 
هماهنگی های الزم با سایر ادارات مرتبط در استان 
در حال انجام اســت که بصورت مشترک محتوای 
الزم تولید و بــه زودی در مناطق زلزله زده اجرا 

می شود.
وی عنوان کرد : در این راســتا شهرســتان های 
بندرخمیــر و بندرلنگه به دلیــل نزدیکی به منطقه 
زلزله زده محوریت اجرای برنامه ها و هماهنگی های 

الزم را بــر عهده دارند و نقش هنرمندان در این دو 
شهرستان برجســته تر می باشد هر چند که سایر 
شهرستان ها به ویژه میناب نیز به دلیل تجربه کافی 
در اجرای میدانی و همچنین هنرمندان بندرعباس 
نقــش ویژه ای دارند. مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی هرمزگان در پایان از استقبال هنرمندان 
در جهت مشــارکت در تولید برنامه های فرهنگی 
و هنری برای مناطق زلزله زده تقدیر و تشکر کرد 
و گفت : طی چند روز گذشــته تاکنون بســیاری 
از هنرمندان در جهت مشــارکت در فعالیت ها و 
برنامه های مرتبط با مناطق زلزله زده اعالم آمادگی 

کرده اند.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان خبر داد

آغاز برنامه ریزی برای کاهش آسیب های پسازلزله در غرب هرمزگان

ســرویس  نژاد  دبیــری  ســعیده 
با حضور  شهرســتان// در مراسمی 
معاون بهره برداری و توســعه آبفای 
فرماندار،  مهرانــی  و علی  هرمزگان 
مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان 

جاسک معرفی شد.
به گزارش خبرنــگار دریا، فرماندار 
جاسک در این مراسم با قدردانی از 
مدیر ســابق آبفای جاسک با اشاره 
به وضعیت آب این شهرســتان ابراز 

امیــدواری کــرد، در دوره مدیریت 
از  بتوان شــاهد توسعه بیش  جدید 

پیش آبرسانی در این شهرستان بود.
وی موضــوع آب را در شهرســتان 
جاســک مهــم برشــمرد و گفت: 
شهرستان جاسک یکی از شهرستان 
هــای پر تنش در حوزه آب اســت 
و ایــن موضوع وظیفــه مدیر جدید 

سنگین تر خواهد کرد.
مهرانی با تاکید بر اهتمام مدیر جدید به 
آبرسانی در روستاها افزود:در حوزه 
شرق و غرب شهرستان جاسک اکثر 
روستاها با تنش آبی مواجه هستند که 
می طلبد مدیر جدید با حضور میدانی 
در روستاها مشــکالت را بررسی و 

برای رفع آنها برنامه ریزی کند.
در ادامه این مراســم احمد شاکری 
معــاون بهره برداری و توســعه آب 
شــرکت آب و فاضــالب هرمزگان 

ضمن قدردانــی از تالش های علی 
زارعی مدیر ســابق آبفای جاسک، 
از ســید میالد محبی به عنوان فردی 
توانمند یاد کرد که پیــش از این به 
عنوان مســئول بهره بــرداری آبفای 
است  کرده  وظیفه  انجام  شهرســتان 
و شــناخت کافی از این شهرستان را 

دارد.
وی با بیان اینکه نیاز آبی این شهرستان 
با برنامه ریزی مرتفع خواهد شــد، 
گفت: بهره مندی روستاهای جاسک 
از آب سد جگین به عنوان یک طرح 
مهم در دستور کار است که امیدواریم 
با تحقق این مهم، بخشی از مشکالت 
موجود در زمینه نیاز آبی مرتفع شود.
گفتنی اســت، در پایان این مراسم از 
تالش های علی زارعی تقدیر و سید 
میالد محبی به عنوان مدیر جدید امور 

آب و فاضالب جاسک معرفی شد.

مدير جديد امور آب و فاضالب جاسک معرفی شد

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// مدیر کل 
شیالت هرمزگان از تشــکیل جلسات ستاد بحران 
شــیالت هرمزگان در مجمتع پرورش میگوی سایه 
خوش و تشــکیل کارگروه های مختلف و تقسیم 
مســئولیت ها در این ســتاد جهت حل مسائل و 
مشــکالت به وجود آمده پس از زلزله اخیر غرب 

استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا، عبدالرسول دریایی تصریح 
کرد: این جلسات با حضور مهندس دهقان مشاور و 
سرپرست امور استان ها، معاون محترم وزیر و رئیس 
سازمان شیالت ایران، مدیرکل دفتر میگوی سازمان 
شــیالت ایران،معاون آبزی پروری شیالت استان، 
مدیرعامل اتحادیــه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
آبزیان هرمزگان، جمعی از بهره برداران، کارشناسان 
و مســئوالن شیالت اســتان در محل مجتمع سایه 

خوش خبر داد.

وی افزود: پیگیری و تســریع در برداشت میگو از 
مزارع آسیب دیده با تور کشی ، پیگیری جمع آوری 
سنگ و حفر چاله های الزم برای  تعمیر خط انتقال 
برق و همــکاری با پیمانکار برق، اصالح دایک ها 
و مزارع آســیب دیده، انتقال ماشین آالت سنگین 
راهسازی جهت بهسازی و بازسازی مزارع آسیب 
دیده، برآورد میزان خسارت وارده و تسهیل در اخذ 
بیمه بیکاری کارکنان سایت و ... از اهم اولویت ها و 

دستورات کار این ستاد است.
مدیر کل شیالت اســتان نظارت بر اجرای درست 
عملیات ترمیم و بازســازی مزارع، پیگیری تسهیل  
تامین و تســریع  سوخت مورد نیاز مزارع و ماشین 
آالت راهســازی فعال در این مزارع، فراهم سازی 
شرایط ذخیره سازی دوره دوم پرورش  در مزارعی 
که امکان تولید باشد  با همکاری دامپزشکی استان، 
پیگیری بیمه بیــکاری و محصول و ... نیز از دیگر 

مصوبات و موارد مطرح شده در این جلسه از ستاد 
بحران شیالت اســتان در مجتمع  پرورش میگوی 

زلزله زده سایه خوش بود.
دریایی تصریح کرد: در این ستاد همچنین بر برآورد 
هزینه ها و خســارات به عمــل آمده  با هماهنگی 
ســازمان شیالت ایران جهت پیگیری از مراجع ذی 
صالح و همچنین فراهم آوردن شــرایط پرداخت 
مناســب جهت دیون مزارع داران بــه بانک ها و 

کارخانجات غذا تاکید شد.
خاطر نشان شد با پیگیری های صورت گرفته توسط 
شیالت استان  و همکاری های انجام شده از سوی 
استانداری هرمزگان،  سازمان شیالت ایران ،شرکت 
توزیع برق و دیگر دستگاه های مسئول خوشبختانه 
برق بیشتر قسمت های این مجتمع وصل شده و امید 
است با یاری خداوند متعال بزودی شاهد رفع کامل 

قطعی برق و مشکالت از این مجتمع باشیم.

در جلسه ستاد بحران شیالت هرمزگان تصويب شد

تسریع در برداشت میگوی پرورشی مزراع سایه خوش 



 سرویس سالمت // همزمان با گرم شدن هوا، بیماری هایی 
همچــون وبا نیز افزایش می یابد کــه یکی از دالیل آن، 

استفاده از آب های آلوده و ناسالم است.
روزهای گرم ســال آغاز شــده و عطش افراد به تناسب 
شدت گرما، افزایش می یابد. از همین رو، میزان استفاده از 
آب برای جلوگیری از خشک شدن بدن، افزایش می یابد.

شاید همین نکته باعث شــود تا برخی افراد بدون توجه 
به نکات بهداشــتی، از آب های دم دستی استفاده کنند که 

احتمال غیر بهداشتی و ناسالم بدون آنها وجود دارد.
وبا یک بیماری واگیردار عفونی اســت که فقط در انسان 
ایجاد می شود. این بیماری شامل دو نوع کالسیک و التور 
است که التور قدرت همه گیری بیشتری دارد. در واقع وبا 
یک بیماری اســهالی است که توسط نوعی باکتری به نام 
»ویبریوکلرا« ایجاد می شود و از طریق آب یا غذای آلوده 

منتقل می گردد.
۱۸ توصیه مهم برای پیشگیری از ابتالء به وبا

۱- همیشه از آب لوله کشی تصفیه شده استفاده کنید و اگر 
از ســالمت آب اطمینان ندارید و ناچار به استفاده از آب 
چاه، تانکرهای غیر کلر زده، چشمه ها و قنات ها هستید 
ابتدا آب را نیم ســاعت جوشــانده و پس از سرد شدن 

مصرف کنید و یا کلرزنی کنید.
۲- از یخ های قالبی و کارخانه ای غیر بهداشــتی استفاده 
نکنیــد زیرا در آب مصرفی، مراحــل تولید و عرضه آن 
احتمال آلودگی به میکروب وبا و یا ســایر میکروب ها 

وجود دارد.
۳- هنگام سفر، آب و غذای سالم و مطمئن همراه داشته 
باشید و از نوشیدنی ها و غذاهای با بسته بندی مطمئن و 
بهداشتی استفاده کنید و در رودخانه ها یا آب های مشکوک 

به هیچ عنوان شنا نکنید.
۴- از آشــامیدن آب های مشکوک در پارک ها، باغ ها و 
فضای سبز و از مصرف آب آشامیدنی که در منبع های آب 
کنار خیابان که دارای لیوان مشترک هستند، جدا خودداری 

کنید.
۵- از مصــرف مواد غذایی آماده، آب میوه و آب هویج، 
آب زرشــک، معجون، فالوده، بستنی های غیرپاستوریزه 
و غیر کارخانه ای، بالل، ســاندویچ، ساالد و دیگر مواد 
خوراکی و نوشیدنی هایی که توسط فروشندگان دوره گرد 

عرضه می شود جدا خودداری کنید.
۶- ســبزی ها و صیفی ها را حتمًا پیش از مصرف سالم 
ســازی کنید و پس از شســت و شــو و ضدعفونی با 

محلول های استاندارد آبکشی کرده، مصرف کنید.
۷- هنگام خرید، مواد غذایی و اقالمی نظیر نان که قابل 
شســت و شو و پختن مجدد نیســتند را در کنار میوه و 

سبزی ها شسته نشده و گوشت خام قرار ندهید.
۸- تا جای ممکن از غذاهای طبخ شده در منزل استفاده 

کنید.
۹- از قرار دادن ســبزی و میوه های شســته نشــده و 

ضدعفونی نشده در یخچال جدا خودداری کنید.
۱۰- قبــل از غذا خوردن و دســت زدن به مواد غذایی، 

دست های خود را با آب و صابون بشویید.
۱۱- قبل از غذا یا شیر دادن به کودک حتمًا دست ها را با 

آب و صابون بشویید.
۱۲- دســت ها را بعد از اجابت مزاج )رفتن به سرویس 
بهداشتی(، شستن و تمیز کردن کودک و بعد از دست زدن 
به مواد غذایی خام نظیر سبزیجات، گوشت، ماهی و مرغ 

با آب و صابون بشویید.
۱۳- ضمــن رعایت بهداشــت فردی از شــنا کردن در 
اســتخرها، رودخانه هــا، نهرها و یا جوی هــای آلوده 

خودداری کنید.
۱۴- از خود درمانی بپرهیزید و توجه داشــته باشید که 
تجویز آنتی بیوتیک مناسب باید توسط پزشک صورت 

بگیرد.
۱۵- بیماری تا چند روز بعد از بهبودی نیز ممکن اســت 
قابل انتقال به دیگران باشــد، پس رعایت موارد بهداشتی 
توســط بیمار و اطرافیان وی تا چنــد روز پس از بهبود 

ضروری است.
۱۶- مهم ترین مشکل اساسی در بیماری وبا از دست دادن 
شدید مایعات و الکترولیت های بدن است، بنابراین پیش از 
رساندن بیمار به پزشک، خوراندن مایعات فراوان و محلول 

ORS به بیمار الزامی است.
۱۷- با مشاهده هر مورد ابتالء به اسهال هرچه سریع تر به 

مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنید.
۱۸- در صورتی که فرد مبتال به وبا به موقع به پزشــک 

مراجعه کند درمان قطعی این بیماری امکان پذیر است.

سالمت
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
به نظر می رســد که تصمیم دارید برای به دست آوردن 
چیزی که می خواهید دســت به خطر بزنید. ظاهرتان 
نشان می دهد که نســبت به پیشرفت امور خوش بین 
هســتید، اما درون تان پر از شک و تردید است که برای دیگران قابل 
مشاهده نیست. اگر در نهایت دست به خطر بزنید خواهید دید که اتفاق 
بدی نمی افتد. سعی کنید فقط به حقایق اثبات شده تکیه کنید و حدس 

و گمان های بی پایه و اساس را کنار بگذارید.
  اردیبهشت :

امروز ســعی کنید تا جایی که امــکان دارد در انجام 
کارهای تان عجله نکنید، زیرا حقیقت می تواند بسیار 
گمراه کننده به نظر برسد و از طرفی شاید هم فردا تصمیم 
بگیرید که دســت به کار کاماًل متفاوتی بزنید. ماه به چهارمین خانه در 
طالع شما یعنی خانه ی خانواده وارد شده است و کارهای نیمه تمامی را 
که در خانه انتظارتان را می کشند به شما گوشزد می کند. اکنون سیاره 
ی کلیدی شــما یعنی ونوس وسوسه تان می کند تا خودتان را درگیر 
ماجراهای عشقی کنید، شاید حتی تصمیم بگیرید هر طور شده عشق 

مورد عالقه تان را پیدا کنید.
  خرداد :

شاید امروز عصبانی شوید، زیرا کارهای زیادی هست 
که می خواهید انجام دهید، اما مشــکل این جاست که 
نمی توانید کارهای تان را اولویت بندی کنید. معموالً این 
توانایی را دارید که همه چیز را زمان بندی کنید و طبق آن پیش بروید، 
اما امروز هرچه بیشتر سعی کنید تا افکارتان را سر و سامان دهید بیشتر 
گمراه خواهید شد. اگر به این نتیجه برسید که تصمیم گیری های مهم را 
به روز دیگری موکول کنید می توانید از تردید و گمراهی خالص شوید. 

  تیر :
قوه خیال پردازی شما امروز به شدت فعال شده است، 
اما نزدیک ترین اطرافیان تان هم نمی توانند درک کنند 
که پشــت این ظاهر آرام شما چه خبر است. اما از آن 
جایی که از دنیای واقعیت دور شده اید ممکن است به گرداب مشکالت 
گرفتار شــوید، پس حواس تان باشد تصمیم نادرست نگیرید. فقط به 
عقل تان تکیه نکنید، زیــرا احتمال دارد که واقعیت را به نفع خودتان 
توجیه کنید. می توانید از کســی که مورد اعتماد شماست بخواهید که 

کمک تان کند. 
  مرداد :

امروز هیچ مشکلی در تصمیم گیری نخواهید داشت، اما 
اگر شتاب کنید و منطقی نباشید ممکن است دچار مشکل 
شوید. شاید عالقه به یک شخص خاص یا یک ایده ی 
فریبنده باعث شود که همین طور بی هدف دور خودتان بچرخید. سعی 
کنید کمی جلوی خودتان را بگیرید و به پیامد کارهای شتاب زده ای که 
تصمیم دارید انجام دهید فکر کنید. اگر برنامه ای که طراحی کرده اید به 
اندازه ی کافی خوب به نظر می رسد، پس بد نیست که کمی صبر کنید. 

 شهریور :
ماه بــه دوازدهمین خانه در طالع شــما یعنی خانه ی 
سرنوشت وارد شده است، به همین خاطر تمایل دارید 
همه چیز را با دقت بیشــتری بررسی کنید و بعد تصمیم 
بگیرید. به نظر می رســد که می خواهید هر دو ســر قضیه را خوب 
بفهمید تا در جهت نادرســت گام برندارید. به این نتیجه رسیده اید که 
اکنون خیاالت باطل ممکن است خیلی واقعی به نظر برسند، از این رو 
می خواهید تا جایی که امکان دارد بین واقعیت و توهم تمایز قایل شوید. 

 مهر :
امروز به دنبال لذت هستید و به همین خاطر ممکن است 
به موقعیت های پیچیده ای کشیده شوید که راه خروجی 
هم ندارند. از مشاهده ی فرصت هایی که اکنون برای تان 
پیش آمده اند شگفت زده شده اید، اما یادتان باشد که ممکن است همه 
چیز طور دیگری رقم بخورد. دلیلی ندارد که از این پیچیدگی ها فرار 
کنید، زیرا همین موقعیت هم می تواند تجربه شیرینی باشد. اما متأسفانه 
ممکن است دچار احساسات عمیقی شوید که انتظارش را نداشته اید. 

 آبان :
امروز برج اسد به دهمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی 
موقعیت های اجتماعی وارد شده است، به همین خاطر 
تمایل دارید که خودتان را به نمایش بگذارید. ممکن است 
نتوانید جلوی پرسه ی افکارتان را بگیرید. رویاهایی که در سر دارید 
ممکن است بسیار فریبنده به نظر برسند، اما این کاماًل به شما بستگی 
دارد که کدام یک از آن ها را  برجسته تر جلوه دهید. خوشبختانه امروز 
این فرصت را داریــد که از تمامی لحظه های تان لذت ببرید، فقط به 
این فکر کنید که چگونه می توانید از امروز در جهت رسیدن به اهداف 

تان استفاده کنید.
   آذر :

ســعی کنید امروز به وعده هایی که داده اید عمل کنید، 
زیرا اکنون دیگران به عملکرد شــما چشم دوخته اند. 
تصمیم دارید که کارتان را جدی تر دنبال کنید، اما اگر 
در تحلیل جزییات دچار اشکال شوید ممکن است انتظاراتی را که از 
شما دارند طور دیگری متوجه شــوید. آن چه را از شما می خواهند 
یادداشت کنید و بعداً دوباره آن ها را بخوانید تا مطمئن شوید که اشتباه 

متوجه نشده باشید. 
 دی :

افکار خالقانه ای در سر دارید، اما نمی دانید که چه طور 
آن ها را عملی کنید. متأسفانه ممکن است اقداماتی که 
در پیش می گیرید به نتیجه ی دلخواه ختم نشوند، از این 
رو شــاید به خاطر عدم تحقق رویاهای تان نا امید شوید. سعی کنید 
تسلیم نشوید، زیرا قرار است که خیاالت باطل و توهمات شما تا پایان 
روز از بین بروند، پس می توانید بعد از آن مســیر آینده ی خود را با 

وضوح بیشتری ببینید. 
  بهمن :

امروز خیلی دمدمی مزاج شــده اید، تا حدی که ممکن 
است احساسات تان مانع تفکر عقالنی شوند. اما حواس 
تان باشــد که شاید در یک لحظه همه چیز تغییر کند و 
سرنوشــت راه دیگری را پیش روی تان بگذارد. به خاطر چیزهایی 
که تغییر کردنی نیستند بیهوده تالش نکنید. سعی کنید با اتفاقات جدید 
همگام شوید تا اوضاع به نفع شما رقم بخورد. لزومی ندارد فکر کنید 
که همه چیز باید تحت فرمان شما باشد. بهتر است عقل و منطق را کنار 

بگذارید و کمی به احساسات تان میدان دهید.
  اسفند : 

ممکن اســت انتظاراتی را که از زندگی دارید بر پایه ی 
خیاالت قشنگ شکل دهید. می توانید راجع به کارهای 
روزمــره و موضوعات پیش پا افتاده با یک دوســت یا 
شــخصی خاص حرف بزنید، بعد خواهید که چه طور در نتیجه ی آن 
روابط تان به طرز سحرآمیزی تغییر می کنند. خیلی سرسخت هستید 
و به راحتی تن به خواســته های دیگران نمی دهید، اما از طرفی هم 
نمی خواهید که تنها بمانید. ســعی کنید با احتیاط رفتار کنید تا مجبور 

نشوید چیزهایی را که برای تان مهم هستند را قربانی کنید.
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 ســرویس ســالمت // تحقیقات جدید خطرات 
اســتفاده بیش از حد از صفحــه نمایش را برای 

کودکان و نوجوانان تأیید می کند.
به گفته محققان، کسانی که ورزش می کنند، درس 
موســیقی می گذرانند یا بعد از مدرسه با دوستان 
معاشــرت می کنند نســبت به کودکانی که در این 
ســاعات به صفحه نمایش می پردازند شــادتر و 

سالم تر هستند.
»رزا ویــرگارا«، عضــو تیم تحقیق از دانشــگاه 
اســترالیای جنوبی، می گوید: »زمان اســتفاده از 
صفحه نمایش، یعنی جایی که نشسته اید و تلویزیون 
تماشا می کنید یا ساعت ها در حال انجام بازی های 
رایانه ای هستید یا در شبکه های اجتماعی جستجو 
می کنید، بســیار مضر است، زیرا بی تحرک بوده و 
معموالً در فعالیتی مشارکت ندارید.«محققان نحوه 
گذراندن زمان حدود ۶۲۰۰۰ کودک ۴ تا ۹ ساله 
را بعد از مدرسه بررسی کردند. این بچه ها همچنین 
پرسشــنامه هایی را در مورد آرامش روانی خود 

تکمیل کردند.

این مطالعه نشــان داد کودکانی که بعد از مدرسه 
بازی های ویدئویی انجام می دهند، تلویزیون تماشا 
می کنند و از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند، 

تقریبًا همواره نســبت به همســاالن خود که در 
فعالیت های بعد از مدرســه شرکت می کنند، سطح 
آرامش پایین تری دارند.همچنین بچه های که اغلب 

ورزش می کردند، در مقایسه با بچه های 
که بعد از مدرســه ورزش نمی کردند، ۱۵ درصد 
بیشتر به احتمال زیاد خوش بین، ۱۴ درصد بیشتر از 

زندگی خود شاد و راضی بودند و ۱۰ درصد بیشتر 
احتمال داشت که بتوانند احساسات خود را کنترل 
کنند.ویرگارا گفت: »والدین باید سعی کنند زمان 
تماشای صفحه نمایش را محدود کرده و بچه ها را 
به انجام فعالیت های دیگر بعد از مدرســه تشویق 
کنند.«وی در ادامه افزود: »من والدین را تشــویق 
می کنم تا محدودیت هایی را در مورد اســتفاده از 
صفحــه نمایش تعیین کنند و کودکان را تشــویق 
کنند قبل یا بعد از استفاده از صفحه نمایش، فعال 
باشند، یا فعالیت های جایگزینی مانند گوش دادن 
به موسیقی، رنگ آمیزی ذهنی، بازی های رومیزی 
یا پازل را انجام دهند.« به گفته ویرگارا، »ورزش 
موجب ایجاد فعالیت بدنی منظم می شود و فرصتی 

برای رفاقت و ارتباطات اجتماعی فراهم می کند.«
شواهد علمی همواره نشان داده است که مشارکت 
کــودکان در ورزش با بهبود نتایــج اجتماعی و 
روانشناختی مانند تصویر سالم تر از خود، کاهش 
عالئــم اضطراب و افســردگی و ســطوح باالتر 

پیشرفت تحصیلی مرتبط است.

همزمان با گرم شدن هوا 
تاكید شد؛

۱۸ توصیه مهم 
برای پیشگیری

 از ابتال به وبا 

 ۴.BA سرویس سالمت // دو زیرسویه جدید امیکرون تحت عنوان 
و BA.5 به ســرعت در حال گسترش هستند و باعث افزایش کرونا 
در سراسر جهان شده اند. این سویه ها چه ویژگی هایی دارند و چقدر 

نگران کننده هستند؟ 
کرونا دوباره در جهان خیز گرفته و در برخی از کشورها به اوج قله 
ابتال نزدیک اســت. تعداد مبتالیان در آمریکا و اروپا روز به روز در 
حال گسترش اســت. دولت مردان مردم را به رعایت شیوه نامه ها 
خصوصا استفاده از ماسک دعوت می کنند و از آنها می خواهند که 
واکسن بزنند.  تولیدکنندگان واکسن در حال توسعه و تولید ُدزهای 

تقویت کننده برای مهار سویه های جدید امیکرون هستند.
محققان دو زیرسویه جدید امیکرون را BA.۴ و BA.۵ نامگذاری 

کردند که دلیل شیوع دوباره کرونا در کشورها هستند.
اما ســوال اینجاست که این دو زیرســویه چه ویژگی هایی دارند و 

چگونه توانستند دوباره نگرانی از خیز کرونا را افزایش دهند؟
 قدرت و نحوه انتقال نوع جدید چگونه است؟

BA.۴ و BA.۵ به امیکرون که زمستان گذشته شیوع پیدا کرده بود، 
نزدیک هستند. این دو سویه در ماه مارس به فهرست نظارت سازمان 
بهداشت جهانی اضافه و به عنوان انواع نگران کننده ویروس در اروپا 
تعیین شدند بنابراین این ســویه ها قبال هم وجود داشته اند و اکنون 
به نظر می رسد که بســیار سریع تر از سایر گونه ها در حال پخش 
شدن هستند. اکثر کشورهای اروپایی اکنون درگیر این سویه هستند 
و پیش بینی می شود به زودی از سایر انواع کرونا پیشی بگیرند. این 
گونه ها پیش تر در پرتغال بودند و BA.۵ اکنون در آنجا سویه غالب 
است. مقامات آمریکایی می گویند که شاهد افزایش تعداد ابتالهای 
ناشی از دو سویه جدید هستند. ابتال به کرونا در بریتانیا نیز در حال 
افزایش است که ناشی از BA.۴ و BA.۵ همین سویه است. استرالیا 

نیز مواردی را گزارش کرده است.

  آیا این زیرسویه ها خیلی خطرناک هستند؟
کارشناسان مطمئن نیستند این دو سویه چه ضربه سختی به کشورها 
 OmicROn ۵.BA ۴ و.BA وارد خواهند کرد. تصور نمی شود که
کشنده تر از ســایر انواع کرونا باشند. بسیاری از افراد نسبت اکنون 
واکســن دریافت کرده اند که به کاهش خطر ابتال به بیماری کمک 
می کند.اما به نظر می رسد که زیرسویه های جدید راحت تر در حال 
گسترش هستند. این تا حدی به این دلیل است که ایمنی ممکن است 

کاهش یابد.
بسیاری از کشورها نیز محدودیت های کرونایی خود را برداشته اند، به 
این معنی که مردم بیشتر با هم در تعامل هستند که به ویروس شانس 
بیشتری برای انتشار می دهد. BA.۴ و BA.۵ می توانند افرادی که 
اخیرا به امیکرون مبتال شده اند رو دوباره درگیر کنند. موجی جدید 
می تواند منجر به بیشتر شده بستری ها در بیمارستان و مرگ و میر 

بیشتر شود.
 چگونه می توانیم در برابر زیرسویه ها از خود محافظت کنیم؟

مانند ســایر انواع ویروس، خطر یا بیمــاری جدی برای افرادی که 
مسن یا دارای بیماری زمینه ای بیشتر است. اگرچه واکسن های فعلی 
دفاع کامل در برابر این بیماری نیستند، اما همچنان بهترین خط دفاع 
هستند. واکسن ها خطر ابتال به بیماری شدید را در برابر سایر انواع 

اصلی کرونا از جمله دلتا، آلفا، بتا و گاما کاهش داده اند.
پزشکان می گویند ضروری است که افراد تعداد ُدزهای توصیه شده 
را برای به دست آوردن حداکثر ایمنی در برابر انواع موجود و در حال 

ظهور دریافت کنند.
گفتنی است که نسخه های به روز شده واکسن ها علیه انواع کرونا در 
حال طراحی و آزمایش هستند. تولیدکنندگان نیز در تالش هستند 
به این کار سرعت بدهند و انتظار می رود واکسن ها در پاییز به بازار 

برسند.

سویه های جدید کرونا را بیشتر بشناسید 

سرویس ســالمت // حاال همه از خیز دوباره 
کرونا در کشــور می گوینــد، از این که تعداد 
شهر های زرد در کشــور افزایش یافته و آمار 
ابتال و بســتری هم صعودی شده است. اتفاقا 
گزارش های تکمیلی هم ایــن نکته را تایید 
می کند؛ این که در روز های گذشته، تعداد افراد 
مبتال و بستری در بیمارستان افزایش پیدا کرده 
است. همه این اطالعات می تواند زنگ خطر بروز 
موج جدیدی در کشور را به صدا درآورد زمانی 
که بدانیم در کشور های آمریکایی و اروپایی هم 

موج های جدیدی در راه است. 
شرایط، اما در ایران پیچیده تر است، چراکه 
عدد رعایت پروتکل های بهداشــتی پایین 
است و بســیاری از مردم ماسک نمی زنند، 
بعالوه این که در ماه های آینده مراســم های 
مذهبی و حضور در مسابقات جام جهانی هم 
نزدیک است. با این اتفاق آیا باید نگران بروز 

موج جدیدی در کشور باشیم؟

طبق آخرین آمار منتشرشده در کشور، تعداد 
شــهر های زرد در هفته ۱۲۳ شیوع بیماری 
در کشــور افزایشی اســت. تعداد شهر های 
با وضعیت زرد در ســوم تیرماه حدود ۹۱ 
شهر گزارش شــدند. این در حالی است که 
در گزارش منتشرشده در دهم تیرماه تعداد 
شــهر های با وضعیت زرد افزایش یافت و 
به ۱۰۵ شــهر رسید. آمار ابتالی روزانه هم 
در یک هفته گذشته افزایشی بوده است. در 
هفته پایانی خردادماه و نخست تیرماه تعداد 
افراد مبتالی روزانه حدود ۲۰۰ نفر بود؛ در 
هفته دوم، اما تعداد افراد مبتال افزایش یافت 
و حتی به بیش از ۵۰۰ نفر هم رســید. همه 
این آمار و ارقــام می گوید تعداد افراد مبتال 
در کشــور افزایشی است. شــاید به همین 
دلیل اســت که حمید ســوری، متخصص 
اپیدمیولوژیست درباره خیز جدید کرونا در 
کشور گفت. او تاکید کرد در دو هفته گذشته 

عمده موارد اپیدمی در آمریکای جنوبی اتفاق 
افتاد، اما درحال حاضــر جغرافیای اپیدمی 
تغییر و به آسیا و به ویژه منطقه غرب آسیا و 
منطقه مدیترانه شرقی کوچ کرده است. تقریبا 
در تمامی کشور های منطقه ازجمله کشور ما 

روند ابتال افزایشی است.
 موج بعدی در راه است

سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت 
و درمان اخیــرا دلیل افزایش میزان ابتال در 
کشور را افزایش ابتال در کشور های همجوار 
و نیز افزایش انجام تست کرونا عنوان کرده 
اســت. از نظر محمد کریمی نیا، کارشناس 
حوزه زیســتی کشــور، اما دالیل افزایش 
ابتال بیش از این اســت. او به ما می گوید به 
جز افزایش رصد بیماری در کشور کاهش 
ســطح ایمنی بدن دلیلی است که آمار ابتال 
افزایــش پیدا کرده، چراکه از شــیوع موج 
امیکرون در کشور حدود شش ماه می گذرد، 

به اضافه این که بسیاری از شهروندان تمایلی 
به تزریق دز ســوم واکسن هم ندارند و این 
مسائل باعث کاهش سطح ایمنی و افزایش 
ابتال شده است. او توجه ما را به نظر سازمان 
جهانی بهداشــت جلب می کنــد و توضیح 
می دهد که این سازمان، واکسیناسیون کامل 
را تزریق سه دز واکســن می داند؛ بنابراین 
افزایش آمار و بروز موج بعدی در کشــور 
محتمل است. حرف از موج کرونا در کشور 
که می شــود همه یاد مرگ ومیر روزانه ۷۰۹ 
شــهروند در مردادماه سال گذشته و ابتالی 
بیش از ۵۰هزار نفر به بیماری کرونا می افتند. 
با وجود این از نظر کریمی نیا، درست است 
که احتمال بروز موج کرونا در کشور وجود 
دارد و آمار ابتال، بستری و مرگ ومیر ناشی 
از بیماری هم افزایش پیدا می کند، اما شدت 
ابتال و مرگ ومیر مانند موج دلتا نخواهد بود.

 راهکار هایی برای مبارزه با پیک بعدی
چند روز پیش بود که ســتاد مرکزی اربعین 
اولین اطالعیــه خود را برای این مراســم 
منتشــر کرد. در این اطالعیه تاکید شــد تا 
ایام اربعین حداقل یک دز واکســن یادآور 

کرونا باید تزریق شــود و تنها افرادی اعزام 
می شوند که در ســامانه سماح ثبت نام کرده 
باشــند. این سامانه به ســامانه های وزارت 
بهداشــت و ایران من متصل است و شرایط 
واکسیناسیون و مالحظات بهداشتی هر فرد 
بررســی می شود. به جز مراســم اربعین، اما 
بازی های جام جهانی کرونا هم در کشور قطر 
که در همســایگی ایران است در پیش است 
و اگر مسافرین این گردهمایی جهانی برای 
اسکان ســفر کنند، شرایط کرونا می تواند در 
ایران پیچیده تر هم بشود. به همین دلیل است 
که کریمی نیا تاکید می کند باید آموزش های 
الزم برای خودمراقبتی و افزایش بهداشــت 
فردی به افراد جامعه و مدیرانی که مراســم 
را برگزار می کنند داده شــود تا خطر ابتالی 
کرونا به حداقل برسد. به جز این، اما مدیران 
کشوری هم باید از مرز های کشور مراقبت 
کنند تا ورود افراد مبتال به کشور به حداقل 
برسد. از نظر این کارشناس حوزه سالمت، 
باید به تیم های تشخیص بیماری در کشور، 
تولیدکننده کیت و واکسن ســازی و نیز کادر 
درمان اهمیت بیشــتری داده شود. تقویت 

نیــروی کادر درمــان، دارو و نیز افزایش 
هماهنگی ها برای مبارزه با کرونا می تواند بر 
کاهش آمار ابتال، بستری و مرگ ومیر ناشی 
از بیماری کرونا تاثیرگذار باشــد. به اضافه 
این که باید به نظام عملیاتی پدافند زیســتی 
که رهبر معظم انقالب پیش از این درباره آن 
تاکید داشتند، در دولت سیزدهم هم ابالغ شد 
و وزارت کشــور هم استاندارد هایی را برای 

اجرا تعریف کرد، بیشتر توجه شود. 
 لزوم بازمهندسی ستاد ملی کرونا

حاال مدت هاست که جلســات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا در کشور یک هفته در میان 
تشکیل می شــود. مهم ترین تصمیمی که در 
ماه های اخیر در این ستاد گرفته شده، تزریق 
دز چهارم کرونا در کشور است. مساله ای که 
البته با وجود اســتقبال پایین افراد از تزریق 
دز سوم، زیاد هم راهبردی به نظر نمی رسد. 
افزایش آمار ابتال و بســتری در کشور، اما 
این نکته را گوشــزد می کند که باید در روند 
کاری و ساختاری ستاد ملی مبارزه با کرونا 
تجدیدنظر شــود و دراین باره بازمهندســی 

صورت گیرد.

محققان می گويند؛

کودکان شادتر
 و سالم تر
 با دوری
 از صفحات نمایشگر

آيا با افزايش آمار ابتال به كرونا موج جديدی در كشور در راه است؟ 

خیز دوباره کرونا با زردشدن شهر ها
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گروه گزارش // معاون پژوهشی و تحصیالت 
تکمیلی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله با تشریح زلزله های رخ داده 
در منطقه بندر خمیر استان هرمزگان گفت: 
رخداد زمین لرزه های دوگانه با فاصله زمانی 
خیلی کم در حد چند ثانیه، موجب طوالنی تر 
شدن دوره لرزش شده و بر میزان خسارات و 

آسیب های سازه ای تاثیرگذار است. 
در پی وقوع چند زمین لرزه پیاپی در منطقه 
بندر چارک و جزیره کیش ۲۵ خرداد سال 
جاری و در ادامــه آن وقوع زمین لرزه ای با 
بزرگای ۵.۲ در مجاورت بندر مقام اول تیر 
ماه گذشــته، بامداد شنبه )۱۱ تیر( نیز شاهد 
وقوع چند زمین لرزه بزرگ )بزرگای محلی 
۶.۱، ۵.۹ و ۶.۱( در بازه زمانی دوســاعته، 

در غرب بندر خمیر استان هرمزگان بودیم.
زمین لــرزه اول در ســاعت ۲ و ۲ دقیقه و 
۸ ثانیه بــا بــزرگای ۶.۱ در مقیاس امواج 
محلــی)mL(، زمین لرزه دوم ســاعت ۳ و 
۵۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه با بزرگای ۵.۹ ریشــتر 
و زمین لرزه ســوم در ساعت ۳ و ۵۵ دقیقه و 
۱۸ ثانیه، یعنی فقط ۶۴ ثانیه بعد از زمین لرزه 
دوم، با بزرگای مشــابه ۶.۱ ریشتر، در ۳۰ 
کیلومتری باختر بندر خمیر و ۶۰ کیلومتری 
شــمال باختری بندر لنگه به وقوع پیوست. 
این زمین لرزه ها که با خسارات و آسیب های 
سازه ای قابل توجهی همراه بود، تاکنون جان 
۵ نفر از هموطنان را گرفته و بیش از ۱۰۰ نفر 
نیز مصدوم شده اند. تصاویر رسیده از منطقه 
زلزله زده، خسارات زیادی را به سازه ها نشان 
می دهد؛ در حالی که خسارات بناها ناشی از 
زلزله به عوامل مختلفی از جمله جهت پذیری 
گسل، شرایط ساخت گاهی )وجود خاک نرم 
یا تپه در زیر ساختگاه، عمق زلزله و کیفیت 
ســاخت و ساز بستگی دارد؛ از دیدگاه زلزله 
شناسی، رخداد ســه زلزله با بزرگای حدود 
۶ به دنبال هم می تواند در آســیب دیدگی 
ساختمان ها موثر باشد؛ یعنی هر یک از این 
زلزله ها به نوبه خود خساراتی را به سازه وارد 

کرده و موجب تضعیف آن شده اند. زلزله بعدی 
به همین نحو خسارات بیشتر و زمین لرزه سوم 

تقریبا موجب ریزش و تخریب شده است. 
 وقوع ۲۰۰ زمین لرزه در استان هرمزگان

دکتر محمد تاتار در توضیح بســامد باالی 
لرزه ای در استان هرمزگان طی خرداد و تیرماه 
جاری اظهار داشت: بر اساس گزارش ها طی 
کمتر از ۱۹ روز، از ۲۵ خرداد سال جاری تا 
امروز، شاهد وقوع ۲۰۰ زمین لرزه در حاشیه 
غربی اســتان هرمزگان بوده ایم. رخداد ۳۵ 
زمین لرزه در مجموع با بزرگای باالی چهار 
ریشتر و ۶ زلزله با بزرگای باالی پنج ریشتر 
نیز از نظر علم زلزله شناسی قابل توجه است.

چنین فعالیت بــارز لــرزه ای در محدوده 
اســتان یا در سایر نقاط کشور در سال های 
اخیر ســابقه نداشته اســت. اگر چه رخداد 
زمین لرزه هــای با بــزرگای ۴ تا ۶ در زون 
پدیده ای  زاگرس  لرزه زمین  ساختی  )منطقه( 
طبیعی به حساب می آید؛ از نظر تعداد، بزرگا 
و فعال شــدن چند منطقه مختلف به فاصله 
حدود ۱۰۰ کیلومتــر از یکدیگر و در بازه 
زمانی کوتاه ۲۰ روزه، مــوردی نادر و کم 

سابقه محسوب می شود.
وی ادامه داد: با اینکه به دنبال وقوع زلزله های 
خیلی بزرگ چون زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۶۹ 
سرپل ذهاب کرمانشاه با بزرگای گشتاوری 
۷.۳ شاهد به هم ریختگی حوزه تنش منطقه 
وسیعی در غرب کشور و رخداد زلزله های 
نسبتًا بزرگ در مناطق مجاور بودیم، سابقه 
رخداد زلزله های نه چندان بزرگ، با بزرگای 
حدود ۵ تا ۶ ریشــتر، بدون رخداد زلزله ای 
خیلی بزرگ )بزرگای باالی هفت ریشــتر( 
کم و بیش نادر اســت. عضو هیات علمی 
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر، رخداد 
ســه زمین لرزه با بزرگای مشــابه حدود ۶ 
ریشــتر در بازه زمانی کوتاه دوســاعته در 
غرب بندر خمیر اســت. این رویدادها که به 
آنها زلزله های چندگانه گفته می شود، اگر چه 

قباًل نیز در کشور سابقه داشته  است؛ پدیده ای 
رایج و متداول به حساب نمی آید.

  زمین لرزه های دوگانه طول دوره زلزله و 
خسارت وارده را افزایش می دهد

تاتار خاطرنشان کرد: زمین لرزه های ۲۳ آبان 
ســال گذشته در منطقه فین استان هرمزگان 
)با بزرگای محلــی ۶.۳ و ۶.۴( نیز از نوع 
دوگانه بودند، لذا به نوعی رخداد زلزله های 
چندگانه اخیر حکایت از نحوه  خاص توزیع 
تنش روی گســل های لرزه زا در این بخش 
از کشــور دارد. در زمیــن لرزه های دو یا 
چندگانه، به نظر می رسد نواحی با مقاومت 
 »ASpeRity »اسپریتی/  باال  استحکام  و 
)تنش گاه( روی سطح گسل وجود دارند که 
موقت در مقابل گســلش مقاومت می کنند. 
بنابراین به جای گســیختگی کامل بخش 
وسیعی از سطح گســل در یک زمان کوتاه 
که می تواند به ایجاد زمین لرزه بزرگی منجر 
شود، بخش های مختلف سطح گسل که همان 
اسپریتی ها هستند و مقاومت و استحکام کم و 
بیش مشابهی دارند، با فواصل زمانی مشخص 
از چند ثانیه تا حتی سال، شکسته می شوند 
و زلزله هــای با بزرگای مشــابه با اختالف 
بزرگای جزیی نسبت به هم را ایجاد می کنند. 
رخداد زمین لرزه های دوگانه با فاصله زمانی 
خیلی کم در حد چند ثانیه، می تواند موجب 
طوالنی تر شــدن دوره زلزله شده و بر میزان 
خسارات و آســیب های سازه ای تاثیرگذار 

باشد.
 وقوع پس لرزه های متعدد از ویژگی های 

زلزله های منطقه زاگرس
تاتار ادامه داد: زمین لرزه های چندگانه روز 
گذشته در منطقه بندر خمیر تا امروز بالغ بر 
۶۰ پس لرزه داشته اند که ۱۰ زلزله با بزرگای 
باالی چهار رخ داده اند. برخالف لرزه خیزی 
مشــاهده ای در ۲۵ خــرداد در حد فاصل 
بندر چارک و جزیره کیش که در آن امکان 
تفکیک زمین لرزه های اصلی از پیش لرزه ها 
و پسلرزه ها میسر نبود، شروع توالی لرزه ای 

در منطقه بندر خمیر با ســه زلزله بزرگ با 
بزرگای محلــی حدود ۶ بوده که در ادامه با 
تعداد زیادی پس لرزه همراه شــد. اگر چه 
رخداد زلزله های چندگانه در زاگرس خیلی 
رایج نیست، دنبال شدن سه زمین لرزه اصلی 
با توالی تعدادی پس لرزه ، از ویژگی های بارز 

زمین لرزه های زاگرس است.
وی نکتــه قابل توجه دیگــر در خصوص 
زمین لرزه های اخیر در بنــدر چارک، بندر 
مقام و بنــدر خمیر را قــرار گرفتن کانون 
زمین لرزه های بزرگ تر و توالی بعد از آن ها 
در حاشیه ساحلی خلیج فارس مرز خشکی 
و دریا دانســت و گفت: این حالت، صرف 
نظر از خطای موجود در مکان یابی زلزله ها 
به دلیل نبود پوشــش مناسب ایستگاه های 
لرزه نگاری، وجود گسل یا گسل هایی در مرز 
آب و خشــکی یا حتی داخل خلیج فارس 
را بسیار قوت می بخشد. به ویژه با توجه به 
توالی لرزه ای مشاهده ای در حد فاصل بندر 
چارک و جزیــره کیش، احتمال وجود یک 
گسل ناشناخته زیر دریا در فاصله حدود ۲۰ 

کیلومتری از ساحل زیاد است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله 
شناسی و مهندسی زلزله خاطرنشان کرد: از 
طرف دیگر مطابق با ســازوکار کانونی حل 
شــده برای زلزله های بزرگ در توالی های 
رخداده در حاشــیه غربی استان هرمزگان، 
به نظر می رسد گســل مسبب هر سه توالی 
لرزه ای در منطقــه بندر مقام، بندر چارک و 
بندر خمیر، از نوع گســل معکوس با شیب 
به سمت شمال باشد. این تشابه در موقعیت 
و ســازوکار گسل های مسبب این سه توالی 
لرزه ای، احتمال وجود ارتباط میان گسل های 
مسبب را قوت بخشیده، فرضیه وجود یک 
گسل واحد طویل چون گسل پیش ژرفای 
زاگرس )ZFF( که به دلیل قرارگرفتن زیر 
دریا ناشناخته مانده را بسیار محتمل می کند.

 ضرورت شناسایی هندسه و ابعاد گسل 
مسبب زلزله های هرمزگان

وی ادامه داد: در صورت صحت این فرضیه، 
شناسایی هندســه و ابعاد این گسل جهت 
بــرآورد واقع بینانه ای خطر لــرزه ای برای 
این بخش از کشــور، مهم است. برای همین 
منظور و برای شناسایی هندسه و ابعاد دقیق 
گسل مســبب زلزله های اخیر، پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اقدام 
به نصب و راه اندازی یک شبکه لرزه نگاری 
۱۶ ایســتگاهی برای پوشــش لرزه خیزی 
مشــاهده ای در منطقه بندر چارک و جزیره 
کیش کرده است. این شبکه در حال حاضر 
نصب و مشغول پایش منطقه است. همچنین 
برای پوشش فعالیت لرزه ای اخیر در منطقه 
بندر خمیر نیز یک گروه کارشناســی برای 
نصب و راه اندازی یک شــبکه لرزه نگاری 

مستقل دیگر، عازم منطقه شده است.
تاتار گفت: انتظــار داریم با توجه به تجربه 
۳۰ ســاله این پژوهشگاه در ثبت و تحلیل 
بزرگ، اطالعات  پس لرزه ای زمین لرزه های 
ارزشمندی برای شناسایی گسل های مسبب 
زمین لرزه های اخیر حاصل شود و با تلفیق 
نتایج و انجــام مطالعات تکمیلی، مدل لرزه 
زمین ساختی بروز شده منطقه جهت بازنگری 
مطالعات تحلیل خطــر زمین لرزه در حوزه 

استان هرمزگان، تعیین و ارائه شود./ایرنا 
وضعیــت لرزه خیزی اســتان هرمزگان هم 
سابقه لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی قابل 
توجهی را نشــان می دهد. مطابق با نقشــه 
توزیع زمین لرزه ها در مجاورت هر سه منطقه 
بندر مقام، بندر چــارک و بندر خمیر و در 
لرزه ای  فعالیت های  که شاهد  موقعیت هایی 
اخیر هســتیم، در گذشته نیز زمین لرزه های 
نسبتًا بزرگ تاریخی داشــته ایم. این همان 
نظری است که با صراحت بیان می کند هر جا 
قباًل سابقه رخداد زمین لرزه ای بزرگ داشته، 

در آینده نیز زلزله خواهد داشت.
 وی تاکیــد کرد: اگر چه در محدوده شــهر 
بندرعباس هیچ زلزله تاریخی گزارش نشده، 
وجود ۲ زمین لرزه با بزرگای باالی ۶  درست 
زیر این شهر و در مرز دریا و خشکی، مشابه 
آنچه در سه توالی لرزه ای اخیر شاهد بوده ایم، 
داللت بر وجود گسل مشابهی در مجاورت 
این شهر بزرگ، به عنوان مرکز استان دارد. 
جزیره قشــم نیز با توجه به رخداد دو زلزله 
تاریخی و چند زلزله دســتگاهی با بزرگای 
باالی ۶، شرایط کاماًل مشابهی دارد. آگاهی 
از پتانسیل باالی لرزه خیزی حاشیه جنوبی 
استان هرمزگان، ارزیابی خطرپذیری منطقه و 
آمادگی در مقابل رخداد زلزله های آتی استان، 
از الزامات اجتناب ناپذیری است که توجه به 
آن به مسئوالن و نهادهای مربوطه در استان 
توصیه می شود. تاتار گفت: اگرچه اظهار نظر 
در خصوص احتمــال مهاجرت لرزه خیزی 
به سمت نواحی شــرقی، یعنی رخداد زلزله 
مشابهی در مجاورت شهر بندرعباس به دلیل 
نبود یک شبکه لرزه نگاری متراکم برخط با 
امکان رصد فعالیت گسل های گستره نزدیک 
این شهر، ناممکن اســت، با توجه به سابقه 
لرزه خیزی دیریــن منطقه، رخداد زلزله های 
دســتگاهی بزرگ در گذشته نه چندان دور 
در بخش هــای شــرقی بندر خمیــر و در 
مجاورت شهر بندرعباس، به ویژه با عنایت 
به بهم ریختگی تنش منطقه ناشی از زخداد 
زلزله های متعدد نسبتا بزرگ طی ۲۰ روز 
اخیر، هوشــیاری و آمادگی مردم شهرهای 
واقع در نواحی ســاحلی، اهالی جزیره قشم 
و شــهر بندرعباس حداقــل ظرف دو هفته 
آینده و آماده باش مسئوالن و نهادهای ذیربط 
مدیریت بحران استان برای یک مدت حداقل 

سه ماهه توصیه می شود.

معاون پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی:

زلزله های دوگانه هرمزگان خسارات را افزایش داد  

مصاحبه اختصاصی// تربیت کودک قبل از تولد در بستر 
خانواده  شــکل مي گیرد و از ایــن رو  نحوه و چگونکي 
برخورد پدر با مادر در ســالمت روان مادر و به دنبال آن 

سالمت روان جنین نیز تأثیرگذار خواهد بود.
والدین قبل از تصمیم به فرزنددار شــدن باید تعهدات و 
مهــارت های الزم جهت فرزندپــروری را فرا بگیرند و 

نقششان را در مسیر رشد فرزند با آگاهي کامل بپذیرند.
مراقبت کامل از مادر از لحاظ عاطفي، هیجاني و جسماني 
در دوران بارداری بسیار حائز اهمیت است چراکه مادران، 
با شروع حاملگي دچار تغییرات هورموني می شوند که 
اولین مورد در بعضي ها ویار حاملگي می باشد. اگر مادر 
در حاملگي دچار تغییرات خلقي شود تأثیر مستقیم روي 
جســم و روان کودک مي گذارد و کودک در زمان تولد 
کودکي بي قرار می شود که از مهمترین نمودهای آن، دل 

دردهاي عصبي و رفالکس معده را می توان نام برد.
ما به دنبال آن هســتیم که باآگاهي دادن به والدین تالش 

کنیم که فرزند در محل امن رحم رشــد کند و بعد از تولد 
با مراقبت های والدین مرحله دوم رشد کودک بسالمتی 
سپری شــود. فراموش نکنیم که مراقبت از مادر در تمام 
جنبه ها  تضمین کننده سالمت خانه و خانواده می باشد. 
از این رو برای بررســی دقیقی تــر این موضوع با کبری 

یادگاری، روانشناس کودک و نوجوان به گفتگو نشستیم.
یادگاری می گوید: یکی از بزرگترین معضالت امروزه این 
است که گاهی به دنبال درمان بیماری های روانی از ریشه 
نیســتیم و بعد از آنکه مادر و یا فرزندی بیماری هایشان 
بروز پیدا می کند به دنبال راه چاره و درمان هســتیم که 
البته نیاز اســت از همان روزهای اولی که والدین تصمیم 
به فرزندآوری می گیرنــد، فرزند پروری هم یاد بگیرند. 
سالمت روانی و جسمی مادر و فرزند بسیار مهم و دارای 
اهمیت اســت چراکه خود این موضوع کمک می کند تا 

انسان های شاداب و سالمت در جامعه داشته باشیم.
دریا: کمی از اهمیت و عوامل آرامش روانی مادر در 

دوران بارداری بگویید؟
از نکات حائز اهمیت در دوران بارداری، داشتن آرامش 
می باشــد اگر مادر در آرامش باشد دوره بارداری را به 
ســالمت ســپری می کند چراکه آرامش در این دوران 
تأثیــرات مثبتی بر جنین و ســالمت جنین می گذارد و 
جنین در سالمت کامل رشد می کند. ما باید سطح دانش 
و آگاهی مادران و پدران را در این دوره خطیر و حساس 
بــاال ببریم  و عوامل مهم در آرامش زنــان باردار  را به 
آنها آموزش دهیم و عوامل استرس زا را شناسایی کنیم و 

روش مقابله با آنها را آموزش دهیم.
مهمترین این عواملی که باید آموزش بدهیم عبارتند از :

 تغذیه مادر : یک مادر باردار باید بداند که از چه موادی 
غذایی استفاده کند تا سالمت خودش و فرزندش را حفظ 
نماید بعضی از مواد غذایــی تأثیر منفی بر خلق وخوی 
مادر می گذارد بطور مثال اســتفاده کردن  بیش از  حد 
موادی که باعث گرمی می شود، موجب اضطراب در اثر 
افزایش فشار خون می شود.رفتار همسر : مادر،  در دوران 
بارداری به خاطر ترشــح بعضی از هورمون ها روحیه ی  
بسیار حساس و شکننده ای دارد . داشتن ویار، یکی دیگر 
از عوامل کج خلقی مادر در این دوران هســت که همسر 
با درایت و صبر می تواند نقش پررنگی  در ایجاد آرامش 
داشته باشد .زنان باردار در این دوران نیاز بیشتری به توجه 
دارند پس همسر با رفتار و گفتارش آرامش و محبت را 
از مادر باردار دریغ نکند چون آرامش داشتن در کاهش 
اســترس و اضطراب نقش مؤثر ی دارد و باید با لبخند و 
محبت  با همسرشان  صحبت کنند و از احساسات خوب 
نسبت به این دوران با یکدیگر گفتگو نمایند.  همراه شدن،  
درک کردن به موقع،  ماساژ دادن، در زمانی که مادر باردار 
بی حال و بد ویار است، می تواند  احساس خوبی را  برای 

یک مادر باردار به ارمغان آورد .خواب مناســب : خواب 
و استراحت نقش مهمی در سالمت و آرامش مادر دارد. 
بی خوابی و یا بد خوابی باعث بد اخالقی  مادر می شود. 
در دوران بارداری تغییرات هورمونی باعث انقباض بعضی 
عضالت همانند عضالت مجاری  ادارار می باشد .هورمون 
پروژسترون خواب شب را مختل می کند و همین موضوع 
باعث می شود تا مادر در طول روز کسل و بی حال باشد.

یکی از علت های بد خوابی می تواند تکرر ادرار باشد.
دریا: تاثیر روابط زوجین بر سالمت روانی مادر 

در دوران بارداری چه می تواند باشد؟ 
متاسفانه بیشــتر مراقبت ها در زمینه بهداشت جسمی و 
فیزیکی جنین بوده و به  بهداشت روان کمتر توجه دارند.  
نقش همسر در بهداشت روان همسر باردارش بسیار حائز 
اهمیت است. همراه بودن زوجین باهم سالمت روان کودک 
را تضمین می کند.  مادر باردار بســیار شکننده و آسیب 
پذیر اســت  و در زمان بارداری نیازهای عاطفی بسیار 
افزایش می یابد و همچنین افزایش وابستگی و نگرانی های 
خاص مادرانه، پس بهترین کار همسر این است که تاپایان 
دوران حاملگی حمایت و توجــه و محبت خود را نثار 
همسرش کنند تا تنش و اضطراب او کاهش یابد و  زمینه 
را برای رشــد و تحول جنین مساعد نماید. زوجین برای 
ســپری کردن این دوران باید هر دو به سالمت روحی و 
جسمی خودشان توجه و تمرکز کنند. شادابی و سالمت 
را مهمان قلب های همدیگر نمایند.  پژوهش هایی نشان 
می دهد که اگر زن برای  بارداری و زایمان آمادگی روانی 
الزم را بدست بیاورد نقش مادری خود را با  شادکامی و 

آسوده خاطر بیشتری ایفا می کند.
دریا:  چه مــواردی می توانند بر ســالمت روان 

مادران بار دار تاثیر بگذارد؟
ســالمت روان افزایش توانایی های افــراد و جامعه و 
قادرســازی آنها در رســیدن به اهداف و آرزوهایشان 

می باشد. این تعریف از سالمت روان به تمام افراد جامعه 
مرتبط است. امروزه  همان قدر که سالمت جسمانی اهمیت 
دارد،سالمت روان هم اهمیت دارد. چون مکمل یکدیگر 
هســتند.  زنان باردار  باید توجه داشته باشند .هوایی که 
تنفس می کنند، احساسات خوب و بد، شادی وغم، حتی 
غذایی های که می خورند و صدا هایی که در اطراف شان 

شنیده می شود؛ همه را  جنین تجربه می کند . 
مادر باید مراقب احساساتش  و عواطفش باشد .خشم و 
استرس را کنترل کند. از اضطراب دوری جوید، موسیقي 
گــوش کند، پیاده روی کند،  کارهایی که باعث شــادی 
خود و جنینش می شــود را انجام دهد،  زمانی که  جنین 
شــروع به تکان خوردن می کند عاشقانه لمسش کند و 
انرژی مثبت به خودش  وجنینش بدهد. با ذهن آگاهی و 
درک ارتباط بین روح و جســم بتواند خودش را وادار به 
پیشگیری از خیلی بیماری های روانی چون افسردگی و 

اضطراب نماید.
دریا: افسردگی در دوران بارداری و پس از زایمان 

به چه دلیل به وجود می آید ؟
افســردگی دوران بارداری مانند افسردگی بالینی اختالل 
خلقی اســت. این اختالل ها بیماری بیولوژیکی هستند. 
درواقع در مغز تغییراتی ایجاد می شــود و  این  تغییرات 
هورمونــی در طول بارداری می تواند  ســبب تغییرات 
شــیمیایی در مغز شده و بطور مســتقیم با افسردگی و 

اضطراب ارتباط دارد.
عواملی چون فیزیولوژیکی، شــیوه زندگی، شیمی مغز، 
دیابت، تیروئید، اعتماد به نفس پایین، عوامل خانوادگی 
مانند روابط بین زوجین و کیفیت همســرداری، عوامل 
اقتصادی و.......باعث پریشــانی و افسردگی می شوند. 
مهمترین دلیل افسردگی دوران بارداری سابقه ی خانوادگی 
افسردگی است.  بیشتر مادران باردار حالت افسردگی را 
یک تغییر در تعادل هورمونی می دانند. اگر مادران باردار 

عالیمــی چون غم و اندوه، اختالل در تمرکز، از دســت 
دادن عالقه نسبت به فعالیت هایی که در گذشته برای آنها 
خوشــایند و لذت بخش بوده است، اضطراب و احساس 
گناه و بی ارزشــی، خواب زیاد یا کم، افکار وسواسی و 
ناامیدی،  در خود دیدند؛ حتما با پزشــک خود در میان 
بگذارند. افسردگی دوران بارداری از همان روزهای اول 
بارداری آغاز می شود گاهي هم در ماه سوم بارداری بروز 
می کند. تهوع و ویار در بعضي از زنان باردار شروع کننده 

کج خلقي و اضطراب و افسردگي مي شود.
دریا:  تأثیر افسردگی پس از زایمان بر کودک چه 

می تواند باشد ؟
در مــادران باردار افســرده هورمون اســترس بارداری 
)کورتیزول(نســبت به مادران باردار ســالم بیشتر ترشح 
می شود. در مادران باردار  افسرده جنین الغر و رشدش 
بسیار کند است و در معرض زایمان زود رس نیز ممکن 
اســت قرار بگیرند. نوزادهایی که از مادران افسرده متولد 
می شوند بسیار بی قرار و حرکات نوزاد بسیار کند است. 
هورمون اســترس ادراري بیشــتری دارند که در مقابل 
استرس واکنش  نشان می  دهند به سختی شیر می خورند. 
افســردگی مادر بر روی هوش و زبان و تکلم آنها تأثیر 
منفی دارد .متأسفانه روحیه ای حساس، پرخاشگر، ترس 
از روابط اجتماعی، متکــی به دیگران بودن، بدون عزت 
نفس بودن، هدیه یک مادر افسرده به فرزند دلبندش می 
باشــد. الزم به ذکر است که افسردگی در دوران بارداری 
قابل درمان اســت و می توان با مشــورت پزشــک از 
درمان های گیاهی و مکمل های ویتامینی که بر روی خلق 
و خو و هورمون ســروتونین  تأثیر  دارد، مانند منیزیم و 

ویتامین B۶ و اسیدهای چرب امگا استفاده نمود.
دریا: حرف آخر؟

متأسفانه ســالمت روان مادر و توجه به وضعیت عاطفی 
مادران مورد بی توجهی واقع شده است. باال بودن هزینه ها 
یکی از دلیلی اســت مادران از فراینــد درمان انصراف 
می دهند. برای  شناســایی مادران باردار افســرده باید 
غربالگری کرد تا از آســیب های جدی که به  نوزاد وارد 
می شــود؛ جلوگیری کرد که با هدف کاهش این اختالل 
گام بزرگی برداشــته می شود  وگرنه بصورت زنجیر وار 
ادامه دار خواهد بود چراکه مادران افسرده فرزندان افسرده 
تربیت می کنند.  باید بستر آموزش خانواده ها را گسترده 
تر کنیم و آموزش و آگاهی دادن به والدین جوان و ترغیب 
کردن آنها برای شــرکت در کالس هــای فرزند پروری 
مهمترین گام در جهت پیشگیری از بیماری های روانی می 
تواند باشد.   سالمت روان مادر تضمین کننده روان کودک 
است. شادی و شادابی مادر، یک خانه را شاد می سازد و 
در نهایت فراموش نکنیم که سالمت مادر با سالمت یک 

جامعه برابر است.

1. زنان باردار در این دوران نیاز بیشتری به توجه دارند پس همسر با رفتار 
و گفتارش آرامش و محبت را از مادر باردار دریغ نکند چون آرامش داشتن 

در کاهش استرس و اضطراب نقش موثر ی دارد.
2. افســردگی دوران بارداری از همان روزهای اول بارداری آغاز می شــود 
گاهي هم در ماه ســوم بارداری بروز می کند.تهــوع و ویار در بعضي از زنان 

باردار شروع کننده کج خلقي و اضطراب و افسردگي مي شود.
3. نوزادانی که از مادران افســرده متولد می شــوند، بســیار بی قرارند و 
حرکات نوزاد بسیار کند است. هورمون استرس بیشتری دارند که در مقابل 
استرس واکنش  نشان می دهند به سختی شیر می خورند. افسردگی مادر 

بر روی هوش و زبان و تکلم آنها نیز تأثیر منفی دارد .
۴. متأسفانه روحیه ای حساس، پرخاشگر، ترس از روابط اجتماعی، متکی به 
دیگــران بودن، بدون عزت نفس بودن، هدیه یک مادر افســرده به فرزند 

دلبندش می باشد. 
5. افســردگی در دوران بارداری قابل درمان اســت و می توان با مشــورت 
پزشــک از درمان های گیاهی و مکمل های ویتامینی که بر روی خلق و خو و 
هورمون ســروتونین  تأثیر  دارد، مانند منیزیم و ویتامین B6 و اســیدهای 

چرب امگا استفاده نمود.
6. سالمت روان مادر تضمین کننده روان کودک است. شادی و شادابی مادر، 

یک خانه را شاد می سازد. 

,,

مراقبت از مادر در تمام جنبه ها  تضمین کننده  سالمت خانه و خانواده می باشد

سالمت روان مادر در دوران بارداری و تولد كودك سالم؛

سالمت مادر ؛ مهره اصلی سالمت روان خانواده 

ضرورت آمادگی ساکنان نواحی ساحلی در هفته های آتی

gmail.commaryammonsef000 @

 مریم منصف/ دریا


