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از ابتدای سال جاری تاکنون ؛
  سه هزار عملیات راهنمایی کشتی  ها 

در بنادر هرمزگان انجام شد
فرمانده حوزه مقاومت بسیج 

شهدای تامین اجتماعی کشور خبر داد
کمک به ساخت مسکن برای مستمری بگیران 

زلزله زده غرب هرمزگان

بازدید مشاور حوزه مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی از مناطق زلزله زده هرمزگان

مرگ کودک 9 ساله 
در سیل هرمزگان 
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مدیرکل تامین  اجتماعی هرمزگان  : 

977هزار نفر 
در هرمزگان تحت پوشش 
تامین  اجتماعی هستند 

  برخی خانه ها به طور کامل ساخته شده اند و معلوم است که اهالی در آن زندگی 
می کنند اما برخی هم به طور نیمه ساز رها شده و خالی از سکنه است .

  این شهرک شامل حدود هزار و 800 قطعه زمین است که سال 1371 توسط تعاونی 
مسکن نیروی دریایی ارتش به کارکنان واگذار شد و از همان سال تا کنون ساخت و ساز 

آن با مشکالت متعدد همراه بوده است .
   نوسان برق و قطعی های مکرر واقعاً امان ما را بریده و خیلی از ساکنین یا وسایل برقی شان 
آسیب دیده یا بر اثر نوسان سوخته است حتی بعضی وقت ها و بخصوص در فصل تابستان 

سیم های برق به علت ضعیف بودن دچار آسیب و آتش سوزی می شوند .

گروه خبر // جلســه هم اندیشی فوالد هرمزگان و گروه 
توکا فوالد در محل سالن اجتماعات شرکت فوالد هرمزگان 

و با حضور هیئت مدیره های هر دو شرکت برگزار شد.
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر معروفخانی مدیرعامل 

فوالد هرمزگان ضمن تشکر از همکاری گروه توکا در انجام 
فعالیت های پیمانکاری فوالد هرمزگان این دو شــرکت را 
از یک خانواده دانســت و هماهنگی بیشتر هر دو شرکت 
را در راســتای رسیدن به اهداف اســتراتژیک سازمانی ، 

خواستار شد. معروفخانی در ادامه نتیجه توجه به کارکنان را 
باالرفتن رضایت مندی آنان و افزایش بهره وری سازمانی 
دانست و ضمن اشــاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی 
بر اینکه زحمتکش ترین قشــر هر جامعه ای کارگران آن 
جامعه هستند گفت: حضور پر رنگ مدیران شرکت های 
پیمانکاری فوالد هرمزگان در بین کارکنان پیمانکاری متبوع 
خود که شاغل در این شرکت  می باشند و  حفظ کرامت و 
حل مشکالت آنان ، عالوه بر عمل آموزه های دینی ، باعث 
قدردانی از کارکنان و افزایش رضایت پرسنلی و در نتیجه 
تسریع در دستیابی به اهداف  استراتژیک سازمانی می شود. 
معروفخانی ثبت رکوردهای متنوع و موفقیت های گوناگون 
در سال گذشته در کنار همه سختی ها و کمبودها را نتیجه 
افزایش رضایت کارکنان دانست.وی از همراهی هیئت مدیره 

فوالد هرمزگان در فرایند تعالی این شرکت، قدردانی کرد.

برگزاری جلسه هم اندیشی فوالد هرمزگان و گروه توکا فوالد
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رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 

فروش  ۹۹۰ میلیارد تومان 
اموال تملیکی هرمزگان 

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 1401
گروه خبر // مدیرکل امور مالیاتی اســتان هرمزگان تاکید کرد: 
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 

1401، روز یک شنبه 26 تیرماه است. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ رضا آخوندزاده مدیرکل امور مالیاتی استان 
خاطرنشان کرد: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان محترم 
مالیاتی حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه 
مالیاتی خود را ارائه کنند؛ بنابراین آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره سه ماهه اول )بهار( 1401، روز چهارشنبه 15 تیرماه 

بوده است که در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم آوردن 
زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده دوره اول)بهار( سال 1401، تا یک شنیه 26 تیرماه 
تمدید شده است. وی اظهار داشت: مودیان محترم می توانند با مراجعه به 
سایت evat.ir نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام 
کنند.مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان تاکید کرد: عدم ارائه اظهارنامه 
 در مهلت مقرر قانونی، موجب تعلق جریمه و محرومیت از تسهیالت و 

معافیت های قانونی خواهد شد.

گروه خبر // سرپرست مدیریت درمان 
تامین اجتماعی اســتان هرمزگان از 
استقرار تیم های درمانی این مدیریت 
به مدت یک هفته در مناطق زلزله زده 

غرب هرمزگان خبر داد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکترغالمعباس 
مومنی با بیان این مطلب گفت: به مدت یک 
هفته تیم های درمانی مدیریت درمان تامین 
اجتماعی هرمزگان در تمامی درمانگاه ها و 
درمانگاه صحرایی شهید محمدیان مستقر 
در مناطق زلزله زده استقرار پیدا می کنند.  
مومنی افزود: با هماهنگی انجام شــده با 
سردار عظمایی فرمانده منطقه پنجم نیروی 
دریایی ســپاه پاسداران و سردار جعفری 
جانشــین بهداری نیروی دریایی ســپاه 
پاسداران، استقرار این تیم ها انجام می شود 
و خدمات مورد نیاز مردم در این مناطق به 

آنها ارائه می گردد. وی عنوان کرد: در این 
یک هفته 14 پزشک عمومی، سه پزشک 
متخصص، سه روانشناس و 2۸ پرستار به 
همراه دارو و تجهیزات مورد نیاز در منطقه 
حضور پیدا کرده و خدمات درمانی را به 

ارائه می نمایند. مومنی خاطرنشان  مردم 
کرد: بــا توجه به اثرات منفی وقوع زلزله 
بر مردم حضور روانشناس در این منطقه 
بســیار ضروری بود که با هماهنگی های 
انجام شــده، سه روانشناس به مدت یک 

هفته در این منطقه حضــور پیدا کرده و 
خدمات درمانی روانشناســی را به افراد 
آسیب دیده از زلزله ارائه می کنند.وی در 
پایان گفت: مدیریت درمان تامین اجتماعی 
استان هرمزگان بر خود واجب می داند که 
همانگونه که از ابتدای وقــوع زلزله در 
منطقه حاضر بوده و خدمات درمانی را به 
زلزله زدگان ارائه نموده است، تا زمانی که 
این نیاز احساس شود که خدمات مورد 
نیاز زلزله زدگان باید ارائه شود در کنار این 
مردم خواهد بود.قابل ذکر است؛ تیم های 
درمانــی مدیریت درمان تامین اجتماعی 
هرمزگان از 20تیــر ماه همزمان با آغاز 
هفته تامین اجتماعی به مدت یک هفته هر 
روز در مناطق زلزله زده غرب هرمزگان 
مســتقر بوده و خدمات درمانی به مردم 

ارائه می کنند.

در راستای اجرای »تأمین اجتماعی همدل« اجرا می شود؛

استقرار تیم های درمانی تامین اجتماعی در مناطق زلزله زده 

گزارش اختصاصی // وقتی  مسائل کوچک حل نمی شوند ؛

غرق شدن ساکنین شهرک دریا  
در دریایی از درخواست ها 

آیا مردم و اهالی این منطقه جزء شهر بندرعباس نیستند؟
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احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد  

صفحه 2  را  بخوانیدضرورت رعایت مجدد پروتکلها و استفاده از ماسک 

گزارش اختصاصی// مشــاوره حــوزه مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی و رئیس بسیج این سازمان از 

مناطق زلزله زده غرب هرمزگان بازدید کرد. 
    مهــدی تیموری مشــاور حــوزه مدیرعامل و رئیس 
بســیج ســازمان تامین اجتماعی به همراه عباس اکبری 
مدیرکل تامیــن اجتماعی هرمــزگان و دکتر غالمعباس 
مومنی سرپرســت مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 
از مناطق زلزله زده غرب هرمزگان بازدید کردند. تیموری 
به منظور بازدید میدانــی از مناطق زلزله زده و  نظارت بر 
نحوه خدمات رسانی سازمان تامین اجتماعی در این مناطق 
و اقدامات انجام شــده این ســازمان از این مناطق بازدید 
کرد. مشــاوره حوزه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
در این بازدید با اشــاره به اجرای پویش »تامین اجتماعی 
همدل« در این سازمان گفت: در راستای توسعه کمک ها و 
 فعالیت های مومنانه کارکنان سازمان تامین اجتماعی و ایفای 
مسئولیت های اجتماعی  سازمان، پویش تامین اجتماعی 
همدل با همیاری و جمع آوری کمک های داوطلبانه کارکنان 
سازمان اجرا می شود. مهدی تیموری عنوان کرد: با توجه 
به اینکه تاکنــون در افکار عمومی و امدادگران، کودکان و 

زلزله زدگان خردسال کمتر در کانون توجه قرار گرفته اند، 
مجموعه مدیریتی و کارشناسان تامین اجتماعی هرمزگان 
با شناســایی بیش از ۳۸0 کودک بین ۳ تا 1۳ ســال در 
روستای سایه خوش به عنوان جغرافیای کانونی زمین لرزه 

6.۳ ریشتری بامداد شنبه 11 تیرماه سال جاری، در مرحله 
نخست عالوه بر سرکشــی از مستمری بگیران سازمان و 
کمک به آنان، بسته های فرهنگی و آموزشی برای کودکان 

منطقه در سه گروه سنی » الف« ، »ب« و »ج« برای ارتقا 
سطح بهداشت و سالمت روان کودکان ساکن در این مناطق 
بحران زده تدارک دیده شــده بود که به این افراد اهدا شد. 
تیموری خاطرنشــان کرد: کودکان همــواره در حوادث، 
صدمه های روحی بیشتری می بینند و نیاز است که با اقدامات 
مختلف، آثار منفی حادثه را کاهش داد که با اقدامات خوبی 
که توسط تامین اجتماعی هرمزگان صورت گرفت، ۳۸0 
کودک حادثه دیده شناسایی شده است. وی اظهارداشت: در 
این بازدید عالوه بر دلجویی از کودکان، سرکشی از مستمری 
بگیران و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نیز انجام و 
مشکالت و معضالت آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت. در 
ادامه سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان 
گفت: از ســاعتی پس از وقوع زلزله در غرب هرمزگان، 
اکیپ های درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان به 
منظور ارائه خدمات پزشکی و درمانی به آسیب دیدگان زلزله 
به این منطقه اعزام شدند. دکتر غالمعباس مومنی ادامه داد: تا 
زمانی که مردم این منطقه نیازمند به ارائه خدمات درمانی 

هستند در منطقه حضور خواهیم داشت و با اعزام گروه های 
جهادی مختلف به روستاهای زلزله زده، مشکالت درمانی 
آنهــا را رفع خواهیم کرد. مومنی بیان کرد: در حال حاضر 
خدمات درمانی به زلزله زدگان ارائه شــده و آنها مشکلی 
ندارند اما افرادی که برای خدمات رسانی به زلزله زدگان در 
محل حضور دارند به دلیل شرایط آب وهوایی و گرمای زیاد 
منطقه، دچار گرمازدگی و بیماری های عفونی می شوند که 
ارائه خدمات درمانی به این افراد در دستور کار قرار دارد. 
وی با اشــاره به صدمه های روحی که به زلزله زدگان وارد 
شده است اظهارکرد: برای برطرف شدن مشکالت روحی 
مردم زلزله زده، روانشــناس به منظور مشاوره و راهنمایی 
خانواده ها به منطقه اعزام شــدند . مومنی خاطرنشان کرد: 
بیماری های زنان باردار و کودکان در این منطقه مورد توجه 
بیشتر گروه های پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی 
هرمزگان قرار خواهد گرفت تا این گروه ها مشکالت کمتری 

متوجه آنها باشد.

بازدید مشاور حوزه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
 از مناطق زلزله زده هرمزگان

صفحه 8 را بخوانید

          امین زارعی/ دریا
Amin.zch2011 @                        gmail.com
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سرمقاله

  متاسفانه موضوع هزینه های باالی غربالگری مادر وجنین که در 
مراکز غیردولتی و بیشــتر هم بصورت آزاد محاسبه می شود، باعث 
بروز مشکالتی برای بسیاری از خانواده ها وبخصوص قشر متوسط و 
محروم درهرمزگان شده است و بیشتر خانواده های متوسط و محروم 
که بیشترین فرزندآوری را نیز همین خانواده ها دارند، توان پرداخت 
این هزینه های ســنگین را ندارند و برخی عطای این غربالگری را 
به لقایش می بخشــند و گاهی منجر به تولد فرزندان معلول وناقص 
شــده و برخی هم از خیرین کمک می گیرند تا بتوانند بخشــی از 
غربالگری را انجام دهند که در راستای سیاست فرزندآوری، در گام 
نخست وزارتخانه های بهداشت و رفاه ضرورت دارد برای انجام این 
غربالگری ها در استان محرومی مانندهرمزگان تدابیر الزم را اتخاذ 
نمایند غربالگری رایگان شــود. برخی خانواده ها بدلیل هزینه های 
سنگین غربالگری جنین ومادر از جمله سونوگرافی های مختلف، 
آزمایشات، اکو قلب جنین و... توان مالی انجام آنها را ندارند و منجر به 
فوت یا تولد ناقص جنین می شود و یا برخی نیز اقدام به سقط جنین 
می کنند ویا سالمتی مادر و جنین در معرض خطر قرار می گیرد که 
متاسفانه این واقعیت ها کمتر دیده و راه حلی برایش تعریف شده است. 
مادری از خانواده محروم در بندرعباس که در بارداری قبلی، علی رغم 
داشتن تیروئید و دیابت نتوانست غربالگری را بطور کامل انجام دهد 
و زمانی که نوزاد در بیمارستان شریعتی متولد شد، گفتند قلب نوزاد 
مشکل دارد و متخصص قلب نوزادان در بندرعباس نداریم و بایستی به 
شیراز اعزام شود که این موضوع هم مشکل دیگری در استان است و 
نیاز به بررسی و رفع دارد.بعد هم گفتند خانواده اش، خودشان بایستی 
آمبوالنس اجاره کنند وبیمار را اعزام کنند که این خانواده توان مالی 
نداشــتند.پس از پیگیری های زیاد از طریق استانداری و دانشگاه 
علوم پزشکی، در عصر روز دوم تولد نوزاد آمبوالنس تامین شد که 
متاسفانه نوزاد در غروب تاسوعا وروز دوم عمرش در سال گذشته 
جانش را از دســت داد.در بارداری دیگر همین مادر هم زمانی که 
جنین هشت هفته داشت، مادر بدلیل شکستگی پایه صندلی به زمین 
می افتد. پزشک به آنها سونوگرافی می دهد وباز هم بدلیل مشکالت 
مالی نتوانستند سونوگرافی را انجام دهند تا دو سه هفته بعد که مادر 
درمعرض خونریزی و... قرار می گیرد و مشخص می شود جنین فوت 
کرده و پزشکان بیمارستان می گویند چند روزی مادر صبر کند و بعد 
از چند روز حال مادر وخیم تر و در نهایت در بیمارســتان بستری 
شد و مشکل کلیه و مثانه هم به مشکالتش اضافه شد ودرد زیادی 
را متحمل شده است واین درد وسختی همچنان ادامه دارد )البته نیاز 
است این موضوع بررسی شود که چرا پزشکان بیمارستان فوری مادر 
را در مراجعه اولیه بستری نکردند یا دارویی ندادند، تا بعد از چند روز 
که شرایطش وخیم شد، بستری کردند و سه روز در هفته گذشته در 
این بیمارستان بندرعباس بستری شد و بدلیل شرایط سختی که داشت 
واینکه گفته بودند پزشک کلیه تا بعد از روز تعطیل جمعه ندارند، با 
 رضایت شخصی مرخص شــد( و در حال حاضر هم گویا مثانه و 
کلیه اش با مشــکل مواجه شــده و توان تکمیل درمــان را بدلیل 
همین هزینه های ســنگین درمان ندارند. این موارد را نیاز اســت 
متولیان مربوطه پیگیری کنند تا مشــکل غربالگری جنین و مادر با 
توجه به سیاســت فرزندآوری کشــور، کمبود پزشکان متخصص 
 وفوق تخصص، تجهیزات درمانی و... در اســتان برطرف شــود و 
خانواده ها بدلیل هزینه های سنگین غربالگری و... مجبور به سقط 
جنین و یا تولد نوزاد ناقص و... نشوند وسالمت مادران هم به خطر 
نیفتد. برخی مادران در خانواده های محروم روســتایی و شهری نیز 
که بیماری های زمینه ای دارند و چندین ســقط جنین دارند ونیاز 
 به غربالگری و تحت نظر پزشــک بودن دارند که متاســفانه بدلیل 
هزینه های باالی این بخش، تــوان مراقبت ها و غربالگری دوران 
بارداری را ندارند وخطرات مختلف ســالمت جنین ومادر را تهدید 
می کند . مسئوالن استان و قرارگاه جمعیت استان نیز بایستی برای 
این حوزه و مشکالت خانواده ها و بخصوص مادران بدلیل بارداری 
تدابیر الزم را اتخاذ نمایند و در گام نخســت بایستی آنطور که وزیر 
بهداشــت در سال گذشته نیز وعده داده بود، غربالگری مادر وجنین 
رایگان شود که در استانی مانند هرمزگان که در فقر وفالکت، بیکاری 
و گرانی در صدر اســتان های کشور قرار دارد، این موضوع بایستی 
زودتر محقق شود. در قرارگاه جمعیت استان نیز بایستی مشکالت 
مادران باردار و غربالگری مادر وجنین نیز مورد توجه قرار گیرد تا 
مادران برای بارداری دغدغه های کمتری داشته باشند. همچنین در 
حوزه بهداشتی و درمانی نیز بایستی خالء ها وکاستی های موجود 
برطرف شود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان 
هم چند روز قبل گفت: فرزند آوری در جامعه نیازمند فرهنگ سازی 
و تغییر نگرش ها است.به گزارش روابط استانداری هرمزگان؛ دکتر 
احســان کامرانی در جلسه کارگاه جمعیت استان با اشاره به اهمیت 
مشارکت فعال مدیران در جلســات قرارگاه جمعیت استان، عنوان 
 کرد: با توجه به اینکه فلســفه تشکیل قرارگاه جمعیت در کشور و 
اســتان ها اتخاذ تدابیر عملیاتی در حوزه جمعیت است و مدیران با 
اهتمام ویژه در جلســات قرارگاه مذکور شرکت کنند.وی در همین 
خصوص افزود: تشکیل منظم جلسات قرارگاه جمعیت مورد تاکید 
ویژه استاندار محترم  استان است و  یکی از مالک های ارزیابی عملکرد 
مدیران مشارکت آنها در جلسات تخصصی و تصمیمات استانی است 
تا خروجی تصمیمات این جلســات در جامعه ملموس باشد. استان 
هرمزگان در زمینه جمعیــت نیازمند تدوین برنامه مدون میان مدت و 
 بلندمدت اســت تا اهداف در این حوزه محقــق گردد.کامرانی گفت: 
دستگاه های اجرایی برنامه های تشویقی که در حوزه جوانی جمعیت 
پیش بینی شده است را با حساسیت ویژه پیگیری و دنبال کنند.وی اظهار 
داشت: قانون جوانی جمعیت راهبرد دستگاه های اجرایی در پیگیری 
تحقق اهداف جوانی جمعیت باشد. انجام کارهای پژوهشی و مطالعاتی 
در حوزه جمعیت برای ریشه یابی مشکالت در این بخش ضروری است. 
انجام کارهای پژوهشی نیازمند آمار، اطالعات و داده های دقیق است 
و ضروری است دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در این بخش مهم ورود 
کنند. با توجه به اهمیتی که جمعیت در توســعه و پیشرفت کشور دارد 
سیاست گذاری و برنامه ریزی در این بخش از اهمیت کلیدی و راهبردی 
برخوردار است.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
اظهار داشت: مشکالت حوزه فرزند آوری تنها مباحث مالی نیست، بلکه 
 بهبود وضعیت این بخش نیازمند آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و تغییر

  نگرش ها  است.وی افزود: برای خانواده هایی که دارای فرزندان بیشتری هستند، 
برنامه های حمایتی ویژه از ســوی دستگاه های اجرایی ذیربط اتخاذ 
شود.رفع مشکالت مربوط به ناباروری به ویژه تامین هزینه های مورد 
نیاز زوج های نابارور موضوع مهم دیگری است که نیازمند توجه است.
   علی زارعی

لزوم حمایت از مادران باردار هرمزگانی

پشت پرده سیاست 

وی ادامه داد: اقدام ایران در برداشــت محصــول 20 درصد از این زنجیره بخش فنی پایانی 
این اقدام اعالم شــده قبلی بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشتر اطالع رسانی کرده بود 
و به تازگی هم راســتی آزمایی شده است. سخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: این اقدام 
سازمان انرژی اتمی در اجرای تکالیف قانونی سازمان در راه اندازی و گاز دهی هزار دستگاه 
)شش زنجیره( از ماشین سانتریفیوژ ir - 6 صورت گرفته است.در سوی مقابل »یائیر الپید« 
نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی، در جلســه کابینه این رژیم به نسخه پیچی علیه ایران 
پرداخــت و در اظهاراتی تکراری گفت: »تحریم های اقتصادی علیه ایران باید بازگردد.« وی 
همچنین مدعی شــد: »اسرائیل آزادی کامل اقدام دیپلماتیک و عملیاتی خود را در مبارزه با 
برنامه هسته ای ایران حفظ می کند.«  رئیس جمهور آمریکا در سرزمین های اشغالی با یائیر الپید 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و »بنیامین نتانیاهو« رهبر اپوزیسیون ها در اراضی اشغالی دیدار 
خواهد کرد. بایدن بعد از سفر به کرانه باختری به همراه اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
)بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی( ، مصر، عراق و اردن در 

اجالس سران شورای همکاری در جده شرکت خواهد کرد.
تازه های مطبوعات

همشهری- دادن وعده ها یکی از راهکارهای امیدآفرینی در مردم است اما این موضوع وقتی مؤثر 
خواهد بود که معطوف به عمل باشد و امکان تحقق آن در زمان موعد ممکن شود وگرنه اگر با 

بدقولی درآمیزد، دقیقا نتیجه عکس خواهد داد.
 کیهان - طیف موسوم به اصالح طلب در مقوله مقاله و یادداشت نوشتن درباره مسکن یا انتشار 
گزارش در خصوص مشکالت جامعه برای مسکن بسیار پرتالش ظاهر می شود اما هرگاه این 

طیف در مسئولیت قرار گرفته هیچ اقدامی برای مسکن انجام نداده است.
 اطالعات- وقتی 40 درصد جوانان تحصیل کرده بیکارند و بخش بزرگی از شاغالن نیز توان تعادل 
بخشیدن به دخل و خرجشان را ندارند، چگونه دولت ها به خود اجازه می دهند که چشم بر این واقعیات 

عینی روشن ببندند و زبان به پند و اندرز و نصیحت جوانان برای روی آوردن به ازدواج بگشایند؟
انعکاس

همشهری آنالین نوشت: حجت االســالم والمسلمین خطیب وزیر اطالعات  با اشاره به طرح 
آبراهام و سفر اخیر بایدن به منطقه گفت: این اقدامات صرفا یک سخنرانی و توافق نیست بلکه 

به معنای تالش برای بازگشت رسمی آمریکا با محوریت رژیم صهیونیستی به منطقه است.
 دیده بان ایران مدعی شــد: رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور از راه اندازی پلیس 

امنیت اخالقی در راستای برخورد هدفمند و قانونمند با هنجارشکنان خبر داد.
 اقتصادنیوز مدعی شــد: محمد رســول اف و مصطفی آل احمد از مرتبطان با ضدانقالب که در 
بحبوحه حادثه دلخراش متروپل آبادان به التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه اقدام 
کرده بودند با حکم دستگاه قضایی بازداشت شدند. این دو نفر به تهیه بیانیه با عنوان جمعی از 

سینماگران و با نام »تفنگت را زمین بگذار« مبادرت کرده بودند.
بازداشت تاج زاده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور

مصطفی تاج زاده از محکومان امنیتی فتنه ۸۸، به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت 
کشور بازداشت شد. به نوشته خبرگزاری مهر، دیگر اتهام تاج زاده نشر اکاذیب به منظور تشویش 
اذهان عمومی بوده است که به این ترتیب حکم بازداشت وی از سوی مقام قضایی صادر شده 
است. فخرالسادات محتشمی پور همسر تاج زاده نیز بازداشت او را تأیید کرده است. در همین 
حال تسنیم نوشت: تاج زاده طی ماه ها و سال های اخیر با عبور از مشی اصالح طلبی شیوه ای 
ساختارشکنانه  را در روش سیاســی خود برگزیده بود که این اقدامات و مواضع رادیکال او 
با انتقاد برخی اصالح طلبان نیز مواجه شــده بود. همزمان جبهه اصالحات ضمن محکومیت 
این بازداشــت، در بیانیه ای نوشت: از رئیس محترم قوه قضاییه می خواهیم مطابق وعده ها و 
رویکردهای اعالمی خود این موضوع را بررســی کند، در صورت مداخله بی رویه ضابطان یا 
بی مباالتی اشخاص و مقامات قضایی در این مورد، پیگیری جزایی الزم را در دستور قرار دهد 

و روند آن را به اطالع افکار عمومی برساند.

اصرار بایدن به ادامه راه تهدید ایران
همزمان با اعالم راه اندازی یک زنجیره از سانتریفیوژهایir-6 رئیس جمهور آمریکا گفت: 
 به افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی تا زمانی که ایران به توافق هسته ای بازگردد، ادامه 
 مــی دهیم! در حالی که مذاکرات 4۸ ســاعته دوحه نتیجه مشــخصی نداشــته و به نظر 
می رسد برنامه قطعی و شفافی هم برای ادامه گفت وگوهای هسته ای وجود ندارد، جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا در آســتانه سفرش به منطقه، در یادداشتی با اذعان به پایبندی کامل 
 ایران به توافق هسته ای پیش از خروج دولت قبلی آمریکا از این توافق در سال 201۸، به 
رجزخوانی های خود با هدف فشــار به تهران ادامه داد و مدعی شد: دولت من به افزایش 
فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی ادامه خواهد داد تا زمانی که ایران آماده بازگشت به پایبندی 
به برجام باشد. جو بایدن در بخشی از یادداشتی که در آن به ارزیابی وضعیت منطقه و دستور 
کار سفرش پرداخته و در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، با اشاره به خروج دولت قبلی 
آمریکا از توافق هسته ای آورده است: پس از آن که رئیس جمهور قبلی از توافقی کنار کشید 
که کارآمد بود، ایران قانونی را تصویب و دستور شتاب گرفتن سریع برنامه هسته ای اش را 
صادر کرد. بایدن در این یادداشت با اذعان به شکست سیاست »فشار حداکثری« دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور قبلی آمریکا در قبال ایران در جامعه بین المللی نوشت: وقتی دولت قبلی 
خواست ایران را در شورای امنیت سازمان ملل بابت این اقدام محکوم کند، آمریکا خود را تنها 
و در انزوا یافت. او با ادعایی درباره نقش ایران در منطقه در بخش دیگری از این یادداشت 
آورده است: تعداد حمالت با حمایت ایران در مقایسه با دو سال پیش، تا اندازه زیادی کاهش 
یافته است. رئیس جمهور آمریکا در این یادداشت با اشاره به مذاکرات ایران با قدرت های 
جهانی و آمریکا در زمینه احیای توافق هسته ای، مدعی شد: ما دوباره به متحدان و شرکایمان 
در اروپا و سراســر جهان ملحق شــدیم تا از انزوا خارج شویم؛ حاال این ایران است که تا 
وقتی به توافقی بازگردد که رئیس جمهور قبلی آمریکا بدون داشتن برنامه ای برای چیزی که 
 بتواند جایگزینش شود، از آن خارج شد، در انزوا به سر می برد. ماه گذشته ۳0 کشور برای 
محکوم کردن همکاری نکردن ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه فعالیت های 
هسته ای قبلی اش، به ما ملحق شدند. در حالی که دولت آمریکا از زمان از سرگیری مذاکرات 
وین در چند ماه گذشته مدعی است آماده بازگشت دوجانبه با ایران به پایبندی کامل به توافق 
هسته ای بوده و مایل است مسیر دیپلماسی را برای رسیدن به این هدف در پیش بگیرد. رئیس 
جمهور آمریکا در این یادداشــت مطرح کرد: دولت من به افزایش فشارهای دیپلماتیک و 
اقتصادی ادامه خواهد داد تا زمانی که ایران آماده بازگشت به پایبندی به توافق هسته ای باشد، 
همان طور که من آماده آن هستم.از سوی دیگر خبرگزاری آمریکایی رویترز در خبری مدعی 
شد، آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش داده که ایران غنی سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته 
ir - 6 در فردو را آغاز کرده است. رویترز در این گزارش نوشت: سانتریفیوژهایی که ایران 
در فردو راه اندازی کرده با هدف افزایش میزان غنی سازی اورانیوم از 5 درصد به 20 درصد 
است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی به اعضای این نهاد بین المللی که رویترز به 
نسخه ای از آن دست یافته، اعالم کرده است: »آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید می کند 
 که ایران تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا 5 درصد به آبشار 166 سانتریفیوژی
ir - 6 را در فردو آغاز کرده است«. سه هفته پیش بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در گزارشــی اعالم کرده بود که ایران آماده تزریق اورانیوم به سانتریفیوژهای پیشرفته در 
تأسیسات غنی سازی فردو است«. در گزارش قبلی آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعا شده 
بود: »ما هیچ توضیحی از ایران درباره این که آماده سازی این کشور راه را برای غنی سازی 
اورانیوم بین 5 تا 20 درصد هموار می کند یا خیر، دریافت نکرده ایم«. ساعاتی پس از این 
ادعا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اعالم این خبر که از زنجیره 
جدید ماشین های سانتریفیوژ که دو هفته پیش فرایند نصب و گازدهی به آن ها در فردو 
به انجام رســید، اورانیوم غنی شده 20 درصد برداشت شد، توضیح داد: گاز دهی به یک 
زنجیره جدید از ماشین های سانتریفیوژir - 6 حداقل دو هفته پیش به آژانس اطالع 
داده شده بود و پیشتر آژانس در این خصوص اطالع رسانی کرد که بالفاصله، رسانه های 

بین المللی نیز به منظور پیگیری اهداف خاص، آن را با بزرگ نمایی منعکس کردند.

گروه خبــر // نماینده مــردم بندرعباس در 
مجلس شورای اســامی، تاکید کرد: با توجه 
به آمار، نگرانی ها از اوج گیری بیماری کرونا 

وجود دارد و الزم است که مردم رعایت پروتکل 
های بهداشتی را با جدیت دنبال کنند. 

    احمــد مرادی بــا تاکید بر ضــرورت رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم، بیان کرد: تا 
ریشه کن شــدن بیماری کرونا باید پروتکل های 
بهداشتی با جدیت دنبال می شد اما متاسفانه ضریب 
رعایت پروتکل های بهداشتی به شدت پایین آمد 

که برای جلوگیری از شــیوع گسترده این بیماری 
باید مجددا رعایت پروتکلها و استفاده از ماسک با 
جدیت دنبال شود.این عضو کمیسیون انرژی در ادامه 
اظهار کرد: بر اساس آمار وزارت بهداشت، رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در همه استان ها  کاهش 
پیدا کرده است. از سوی دیگر برگزاری مراسم ها و 
تجمع ها بدون رعایت پروتکل ها رواج پیدا کرده 

است. امروز این نگرانی وجود دارد که بر اساس آمار 
مجددا به شرایط اوج بیماری باز گردیم.به گزارش 
ایسنا ؛ نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای 
اســالمی، تصریح کرد: برای اینکه به روزهای تلخ 
آغاز این بیماری باز نگردیم از همه مردم درخواست 
داریم که رعایت پروتکل های بهداشــتی را جدی 

گرفته و حتما از ماسک استفاده کنند.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد  

ضرورت رعایت مجدد پروتکلها و استفاده از ماسک 

گروه خبر // رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان از 
اهدای یک روز از حقوق تیرماه قضات و کارکنان دستگاه 

قضایی به زلزله زدگان خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ در پی دستور رئیس قوه قضاییه 
برای پیگیری مطالبــات قانونی زلزله زدگان هرمزگان، مجتبی 
قهرمانی رئیس کل دادگســتری این استان برای سومین بار از 
مناطق زلزله زده بازدید کرد و از نزدیک اقدامات دستگاه های 
مسئول و آخرین وضعیت این مناطق را مورد ارزیابی قرار داد.

مجتبی قهرمانی همچنین اظهارداشــت: در پی وقوع سه زلزله 
شش ریشتری که  روز شــنبه یازدهم تیرماه 1401 در غرب 
استان هرمزگان خسارات جانی و مالی بر جای گذاشت و کام 
هموطنــان عزیزمان را تلخ کرد، با اعالم فراخوان جمع آوری 
کمک برای زلزله زدگان، قضات و کارکنان دســتگاه قضایی 
استان یک روز از حقوق تیرماه خود را به این امر خداپسندانه 
اختصاص دادند.  رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح 
کرد: این حرکت انسان دوستانه، به منظور تسکین آالم هموطنان 

خسارت دیده و کمک به تأمین اقالم ضروری برای این عزیزان 
صورت پذیرفته است.گفتنی اســت؛ کمک 1 میلیارد و ۳00 
میلیون ریالی قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان هرمزگان، 
پس از سومین بازدید رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از 
مناطق زلزله زده و دیدار و گفتگو با مردم و مسئولین و نیروهای 
نظامی و انتظامی که در منطقه حضور داشتند توسط دکتر مجتبی 
قهرمانی به استاندار هرمزگان تحویل داده شد تا برای تهیه اقالم 

مورد نیاز زلزله زدگان غرب این استان هزینه شود.

اهدای یک روز از حقوق قضات و کارکنان دستگاه قضایی به زلزله زدگان 

 گروه خبــر // معاون امور دریایــی اداره کل 
بنادر و دریانــوردی هرمزگان گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون ســه هزار و 1۸6 عملیات 
ایمن راهنمایی کشــتی ها در بنادر این استان 
به صورت شبانه روزی و بدون وقفه با ایمنی 

کامل انجام گرفت. 
   اسماعیل مکی زاده در تشریح فعالیت راهنمایان 
در بنادر هرمزگان در سال 1401 اظهارداشت: این 
عملیات ها شامل پهلودهی، جداسازی و جابجایی 

شناورها بوده که در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل افزایــش ۳6 درصدی را نشــان می دهد.وی 
ادامه داد: همچنین عملیات های ویژه مانند عملیات 
کشتی به کشــتی )StS( به منظور تامین خوراک 
پاالیشگاه های منطقه و عملیات داکینگ و آنداکینگ 
شناورها در مجتمع کشتی ســازی از دیگر جمله 
اقدامات انجام شــده توســط ۳6 راهنما در بنادر 
هرمزگان می باشــد.معاون امــور دریایی اداره کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به اهمیت کار 

راهنماها در ارتقا ایمنی شناورها بیان کرد: راهنمایان 
از عناصر کلیدی سازمان بنادر و دریانوردی هستند 
و خدمات راهنمایی کشتی به منظور ارتقا سطح ایمنی 
و امنیت بنادر، آبراهه ها و حفاظت از محیط زیست 
در تمام بنادر دنیا در باالترین سطح ممکن و توسط 

نیروهای متخصص و زبده انجام می گیرد.به گزارش 
خبرنگار ایرنا، به گفتــه مکی زاده، اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان هرمزگان دارای ۳6 راهنما شامل 
1۷ نفر راهنمای ارشد، 1۳ نفر راهنمایان درجه دو، 

۳ نفر راهنمای درجه سه و ۳ نفر کارآموز می باشد.

از ابتدای سال جاری تاکنون ؛

  سه هزار عملیات راهنمایی کشتی ها 
در بنادر هرمزگان انجام شد

گروه خبر // نمایشگاه نقاشی هنرمند مطرح هرمزگان عیسی جنگانی به مدت 
ده روز در هتل همای بندرعباس دایر می باشد.

     به گزارش خبرنگار دریا ،این نمایشــگاه با حضــور احمد مرادی نماینده مردم 
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی و انوشیروان پیشدار سرپرست معاون فرهنگی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان و جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان در 
هتل همای بندرعباس افتتاح شد.گفتنی است: در این نمایشگاه نزدیک به ۳0 اثر که در 
مورد آیین ها ، سنت ها و آداب و رسوم مردم هرمزگان است در معرض دید عموم قرار 

گرفته و تا 26 تیر ماه ساعت 1۸ الی 22پذیرای عالقه مندان می باشد.

برپایی نمایشگاه نقاشی 
»جیغ« به مدت 10 روز
 در بندرعباس

جوابیه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان   
به استحضار می رســاند مطالبی به قلم علی زارعی خبرنگار روزنامه 
در شــماره های : ۱- شــماره ۳۹۲۳ مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۱ صفحه ۲ با 
 موضــوع ذبح مهارت آموزی بــا واگذاری کارگاههــا و مراکز فنی و
حرفه ای ، ۲- شــماره ۳۹۲۱ مورخ ۱۳ تیر ســتون ســرمقاله ۱۴۰۱ 
با موضوع کالس های گران غنی ســازی اوقات فراغت ، ۳- شــماره 
۳۹۱۶ مورخ ۷ تیر ۱۴۰۱ صفحه ۸ با موضوع گالیه بندرعباســی ها از 
واگذاری مراکزو کارگاههای دولتی، و در همین شماره بند آخرسرمقاله 
 صفحه ۲ با موضوع استخدام اتوبوسی از خارج هرمزگان برای صنایع ، 
 ۴- شماره ۳۹۰۸ مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ستون سرمقاله ؛ آقای استاندار 
 قحــط الرجــال بومی بــرای مدیر کلی فنــی و حرفه ای نیســت ، 
۵- شــماره ۳۸۸۲ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ صفحه ۲ سرمقاله لزوم 
افزایش آموزش های مهارتی در محالت و روســتاها ۶- شماره ۳۸۵۶ 
مــورخ ۲۴ فروردین ســرمقاله آموزش های مهارتــی در قعر صفحه 
۲ درج گردیده اســت . مقتضی است براســاس قانون مطبوعات و به 
منظور روشــن شدن اذهان عمومی متن جوابیه به چاپ برسد .یکی از 
اهداف اساســی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران رسیدن به توسعه 
پایدار و تحقق عدالت اجتماعی از طریق رفع محرومیت از تمامی نقاط 
کشور و تقسیم عادالنه امکانات بین همه اقشار جامعه است.  با توجه 
به نقش آموزشــهای فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال و تربیت نیروی 
انســانی مورد نیاز در بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات، ایجاد 
زیرساختها ،  توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای امر ضروری و حیاتی 
می باشد.سازمان آموزش فنی و حرفه ای با توجه به سیاستهای باالدستی 
و بهره برداری از گزارشات تفریغ بودجه دستگاههای نظارتی ، به منظور 
افزایش اثربخشی آموزشهای مهارتی و برنامه ریزی آموزشی با نظر به 
فرصت های کســب و کار منطقه، عالوه بر توسعه آموزشهای دولتی؛ 
اجرای طرح مهارت آمــوزی در محیط واقعی کار ، ایجاد مراکز جوار 
کارگاهی و مراکز مشــاوره و مدیریت در دانشگاه های سطح استان و 
 توســعه آموزش در پادگان ها وآموزش به زنان خودسرپرســت، زنان 
بد سرپرست ،  معلولین یا افرادکم توان ذهنی ، معلولین حسی ، جسمی 
وحرکتی ، ساکنین محالت پرخطرومحروم وآسیب دیدگان ، معتادان 
بهبود یافته یاخانواده آنها ،آموزش به مناطق حاشیه نشین شهرها که همگی 
رایگان ارائه می شود ، توسعه آموزشهای مهارتی را با استفاده از ظرفیت 
جلب مشارکت عمومی خصوصی)واگذاری اماکن مازاد به بخش غیر 
دولتی جهت ارائه آموزش های مهارتی( نیز در سرلوحه کار خود قرار 
داده است.آموزشــگاه های آزاد فنی و حرفه ای نیزبا شهریه مصوب در 
کنار بخش دولتی فعالیت می کنند.توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
استان از اولویتهای این اداره کل می باشد.در همین راستا به استناد ماده )۵( 
و )۲۷( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت )۲( ،مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل شرایط 
واگذاری طرحهای تملک دارایی های ســرمایه ای به بخش غیردولتی 
)مصوبه شــماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۹۵/۴/۵ شــورای اقتصاد( به جهت : 
افزایش و توسعه فضاهای آموزشی استان ، استفاده از ظرفیت بخش غیر 
دولتی در راستای اقتصاد مقاومتی و پدافند غیر عامل ،تاکید دولت مبنی 
بر برون ســپاری وکاهش تصدی گری دولت ، کمبود نیروی انسانی و 
عدم مجوز جذب نیروی حق التدریس جدیداالستخدام در قانون ضوابط 
اجرایی بودجه کشور، باالبردن کیفیت آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز 
بازار کار و صنایع ، افزایش جذب اعتبارات تملک دارایی ســرمایه ای 
توسط سرمایه گذاران حوزه آموزش و بروز رساني تجهیزات متناسب با 
پیشرفت تکنولوژي ،استفاده از ظرفیت مربیان فنی و متخصص بخش غیر 
دولتی در سطح استان به جهت تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار 
کار و صنایع استان ،  این اداره کل تمامی فضاهای مازادغیر آموزشی خود 
که قابلیت توسعه و ارائه آموزش های مهارتی در آن مکان وجود داشته 
و همچنین کارگاههایی که فاقد مربی دولتی بوده اند را شناسایی و با نظر 
کارگروه واگذاری استانی متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی و 
حاکمیتی از طریق فراخوان عمومی و طی فرآیند قانونی و اخذ مجوز 
از مراجع ذیصــالح با هدف ارتقاء بهره وری و تقویت امور حاکمیتی 
با شرایط خاص به شــیوه ای که بخشی از ظرفیت آموزشی مکانهای 
واگذار شده بعضا تا ۱۰۰% مکان به آموزش های رایگان تخصیص یابد 
 واگذار گردیده است . الزم بذکر است در این مراکز عالوه بر طرحهای 
توســعه ای اســتان به تکالیف قانونی همانند آموزش رایگان به اقشار 
آســیب دیده و در معرض آسیب نیزتوجه شده است ؛ که افراد مذکور 
بــا معرفی نامه اداره کل در این مراکز جهــت آموزش رایگان پذیرش 
می شــوند.اهم نتایج حاصل از واگذاری به بخش غیر دولتی )با حفظ 
مالکیت دولت(، را می توان افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت سرانه فضاهای 
آموزشــی مهارتی اســتان؛آموزش های مهارتی رایگان توسط بخش 
خصوصی به میزان بیش از ۵۰۰هزار نفر- ســاعت و ســرمایه گذاری 
توسط بخش خصوصی در امر آموزش مهارتی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال 
 عنوان کرد.تمامی اماکن واگذار شده بدون فعالیت آموزشی بوده اند و با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی طی انجام فرآیند قانونی و رقابتی به 
آموزشــگاه های آزاد فنی و حرفه ای واجد شرایط استان واگذار و در 
مدار آموزش قرار گرفته اند .کلیه مراکز اموزش فنی و حرفه ای دولتی 
در سطح استان دو منظوره می باشند و آموزش جهت خواهران و برادران 
در آنها کاماًل رایگان اجرا می گردد.جهت افزایش سرانه آموزشی رایگان 
اســتان ، کلیه رشته های موجود در مراکز واگذار شده به مراکز مجاور 
آن  و با افزایش رشــته آموزشــی انتقال یافت.واگذاری مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای شهرســتان بشاگرد در ســال ۱۳۹۷و ساختمان خود 
 اشتغالی »درپهن« از توابع شهرستان میناب در سال ۱۳۹۹ به همین شیوه 
می باشد که در حال حاضر فعال و در آن مکان به کلیه جوانان و متقاضیان 
جویای کار و مهارت آن مناطق اعم از مرکز شهرســتان و توابع آن ارائه 
خدمت آموزشــی مهارتی کامال رایگان صورت می پذیرد.میزان سرانه 
آموزشهای دولتی رایگان نسبت به سنوات قبل بیش از ۲۰ درصد افزایش 
داشته است.اکثر آموزشهای دولتی از مراکز ثابت به سمت اقشار آسیب 
دیده در محالت حاشیه نشین، زندان و کمپ های ماده ۱۵ و ۱۶ مورد 
تاکید شــورای مبارزه با مواد مخدر و یا روستاها و ... به صورت کامال 
رایگان سوق پیدا کرده است.در استان۳۴ مرکز جوار صنایع ،کارخانجات 
و کشاورزی جهت آموزش نیروی مورد نیازشان با همکاری صنایع و 
کارخانجات ایجاد شده است و پیش از سال ۱۴۰۰ تعداد ۸ مرکز جوار 
کارگاهی و بین کارگاهی صنایع و کارخانجات در استان وجود داشت که 
در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعداد ۱۶ مرکز جوار صنایع کشاورزی و ۱۰ مرکز 
جوار صنایع و کارخانجات نیز جهت تربیت و ارتقای نیروی انســانی 
در اســتان راه اندازی شده است.نظربه اهداف دولت مردمی در رسیدن 
به توســعه پایدار و تحقق عدالت آموزشی، اجتماعی و تقسیم عادالنه 
امکانات بین اقشار جامعه ؛ در سفر جناب آقای رئیسی ریاست جمهور 
مردمی به استان هرمزگان ، با پیگیری سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور و حمایت اســتاندار و توجه ویژه وی به امر مهارت آموزی در 
راســتای اشتغال پایدار ، اعتباراتی به میزان بیش از ۶۵۰ میلیارد ریال به 
منظورتوسعه وبروزرســانی تجهیزات کارگاههای آموزشی و آموزش 
نیروهای مورد نیاز طرح های نفتی و گازی اســتان مصوب گردید .در 
سالجاری شاهد رشــد آموزش های مهارتی نیاز بازار کار و صنایع در 
استان خواهیم بود.اداره کل آموزش فنی و حرفه ای انتظار دارد مطبوعات 
و رسانه در ترویج و اشاعه فرهنگ مهارت آموزی در کنار آموزش های 

فنی و حرفه ای قرار گیرد.
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نکاتی طنز
 در هدایت تاکسی های مستقیم و دربست !

آقا، خدا همه را به راه راســت و مســتقیم هدایت 
کند؛ مگر بعضی از این تاکســی های ســربه راه را 
که هدایت نشــده، خودشان همینطور خودجوش و 
خودکار،مستقیم می روند. بعضًا هم اصاًل غیرمستقیم 

سوار نمی کنند که نمی کنند.
 انــگار که فقــط متخصص پیاده کــردن اند! عموم 
تاکسی های مملکت ما به دو کلمه حساسیت پوستی 
دارند و ســریعًا می زنند روی ترمز، قبل از آن که از 
ندامت بزنند روی دست یا خدای نکرده توی سرشان.

این دو کلمه هم اینها هستند:
1ـ مستقیم 2ـ دربست

حافظ می فرماید:
صد نکته غیر حسن بباید که »تاکسی«
مقبـول طبـع مـردم صاحبنظـر شـود

منتهی با وجود تأکیدات مــا و جناب حافظ، مبنی 
بر این که یک تاکســی، عالوه بــر رنگ و لعاب و 
ظاهر و مدل و زیبایــی و امثالهم، جوری که مرکز 
آمار زمان حافظ اعــالم کرده، در حدود 100 نکته 
و مشــّخصه دیگر را باید داشته باشد که مورد پسند 
عموم شهروندان پیاده قرار گیرد تا با دلی شاد و جیبی 
گشاد سوارش شوند؛ معذلک باز مشاهده می شود که 
پاره ای از رانندگان عزیز تاکســی، این نکات را مّد 

نظر خود قرار نمی دهند و دایورت می کنند.
ظاهراً سازمان تاکسی رانی ) وشرکت تاکسی متری 
چند رانی!( هم گاهی اوقات متأسفانه این نکات از 
ـ یا اصاًل به چشمش نمی آید که  چشمش می افتدـ 
بخواهد از چشمش بیفتد ــ و پیگیر رعایت آنها از 

سوی جماعت صاحب تاکسی نمی شود.
تازه توقع پرداخت کرایه های آن چنانی و همراه با 

لبخند هم در این اوضاع هدفمند کردن دارند.
نکاتی چند:

ذیاًل به برخی نکات که بعضی از راننده های عزیز و 
تمیز تاکسی که با زحمت و از راه دنده عوض کردن 
پول در می آورند؛ اشاره می شود و پیگیری اش را از 
خود رانندگان عزیز و سازمان تاکسی رانی خواهانیم 
و به موازات آن، محض احتیاط، از خدای متعال نیز 

خواهانیم:
1ـ بوی بد داخل تاکسی:

بعضی تاکسی ها به گمانم سالی یک مرتبه هم روکش 
صندلی های خود را نمی شویند. چنان که ابتدا باید 
یک گیره رخت به بینی بزنی و ســپس با کشــیدن 
آخرین نفس عمیق در بیرون تاکســی، با سر وارد 

تاکسی شوی.
پس این بوگیرهای موجود داخل بازار برای چی و 
کی اختراع شده است؟ برای داخل گلزار و گلستان و 

بوستان و گلکده و منزل عمه ما؟!
2ـ رایحه خوش بنزین:

حاال که صحبت از بو شد، یک حرف بودار دیگر هم 
بزنم و پرونده اش را ببندم. بعضی تاکسی ها یا باکشان 
را بی باکانه تا خرخره پر بنزین می کنند یا که باکشان 
به داخل فضای اتاق تاکسی نشتی دارد؛ چرا که بوی 
 شــدید بنزین چنان مشام مســافران محترم را آزار 
 می دهد کــه مپرس!…اگر حافظ هــم این بو را 
می شــنید، نمی توانســت بگوید که:»بوی بهبود ز 

اوضاع جهان می شنوم«.
حاال کاری نداریم که بو شنیدنی نیست. این شکایت 

ما که شنیدنی هست. نیست؟
۳ـ نشستن روی فنر:

پاره ای از تاکســی های اسقاطی به قدری پوشش 
صندلی هایشــان پاره یا مثل پوســت پیاز شده که 
اشــک آدم در می آید. شــما انگار که روی پیچ و 
 مهره ها و فنرجات داخل صندلی نشسته اید. با هر 
دست اندازی، چنان این فنر به تن شما اصابت می کند 

که مثل خود آن فنر از جا می پرید.
تازه خوب اســت که گفتند تن آدمی شریف است؛ 
اگر نمی گفتند پس چی می شد؟…فکر کنم موتور 
 و دفراسیل ماشــین از داخل صندلی می زد بیرون، 

می خورد به تن مندلی!
4ـ محبس متحّرک:

عده ای از رانندگان بی توجه و خودبین، در یک اقدام 
نادرست، برمی دارند این باالبرهای شیشه های عقب 
و گاه جلو تاکسی را از بیخ در می آورند می گذارند 
داخل داشبورتشان؛ کانّه مسافر بیچاره را با اسیر و 

زندانی اشتباه گرفتند و او را گرفتند.
و گاه آدم )به خصوص جماعت نســوان( به محض 
مشاهده این صحنه، چنان دچار وهم و خیال می شود 
که بالنسبت و بالتشبیه یاد خفاش شب می افتد. منم 

که حساس!
  رضا رفیع

طنز

سرویس اســتان ها – بوشهر //  شاخص فالکت 
استان های ایران در سال ۱۴۰۰ اعالم شده که طبق 
آن جایگاه استان بوشهر چندان خوب نبوده است. 
   میانگین کشوری این شاخص که براساس معیارهای 
تورم و نرخ بیکاری محاسبه می شود 4۹ درصد و در 
بوشهر 50 درصد بوده است. کارشناس اقتصادی اداره 
کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر اظهار کرد: 
شــاخص فالکت یک شاخص اقتصادی است که از 
افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می آید. باور 
بر این است که تورم باال در کنار بیکاری رو به افزایش 
برای یک کشور، هزینه های اقتصادی و اجتماعی در 
برخواهد داشــت. عبداهلل محمدعلی پور اضافه کرد: 
گرچه از این شــاخص در خارج و داخل کشــور 
استفاده های سیاسی شــده است و نام این شاخص 
گمراه کننده است؛ اما جامعه شناسان و اقتصاد دانان 
عقیده دارند شاخص فالکت رابطه مستقیمی با جرم 
و جنایت در جامعه  دارد و روند تغییر این شاخص 
با فاصله حدود یک سال در شاخص جرم و جنایت 
تأثیر می گذارد.او معتقد اســت هر چه مقدار عددی 
 این شاخص کمتر باشد، رفاه مردم بیشتر است و این 
نشــان دهنده عملکرد مناســب تر دولت هاست و 
برعکس هر چه مقدار عددی این شــاخص بیشتر 
باشد، به این معناست که ســطح رفاه مردم کاهش 
یافته و در نتیجه عملکرد دولت ها در اینگونه مواقع 

زیر سوال خواهد رفت.این مقام مسئول در خصوص 
شــاخص فالکت می گوید: بدیهی است که هر زمان 
تورم و نرخ بیکاری باالتر باشــند، این شاخص نیز 
عدد بزرگ تری را نشان می دهد؛ به عنوان مثال نرخ 
بیکاری کشور در سال ۹2 عدد 10.4 درصد و نرخ 
تورم ۳4.۷ درصد بود و شاخص فالکت هم بر همین 
اساس به 45.1 درصد رســیده بود. این کارشناس 
اقتصادی تصریح کرد: بر اساس مرکز آمار ایران، پایان 
سال 1400 نرخ بیکاری و تورم کشور به ترتیب ۹ 2. 
و 40.2 بوده که به معنی افزایش شاخص فالکت به 
عدد 4۹  .4 اســت که بیشترین مقدار از سال 1۳۷6 
تا کنون است.محمدعلی پور اذعان کرد: شاخص های 
مهم اقتصادی بر اساس اطالعاتی که مرکز آمار ایران 
منتشر می کند، محاسبه و مقایسه می شوند و بر این 
اساس، نرخ بیکاری اســتان بوشهر در سال 1400 
عــدد ۹ و نرخ تورم نیز عدد 41  .۷ بوده که حاصل 
جمع آنها عدد 50.۷ می شــود که بیشترین عدد در 
طی سال های گذشته اســت. استان بوشهر در رتبه 
هجدهم از شــاخص فالکت قرار دارد، به عبارتی، 

در این شــاخص 1۷ استان وضعیت بدتری نسبت 
به استان بوشــهر داشته اند و استان بوشهر شاخص 
فالکت باالتری نسبت به متوسط کشوری دارد.عبداله 
محمدعلی پور در خصوص تورم اضافه کرد: تورم 
به معنی افزایش مستمر قیمت هاست و این افزایش 
قیمت ها می تواند دالیل مختلفی داشته باشد از جمله 
افزایش نرخ ارز، رشد پایه پولی، افزایش هزینه های 
تولید داخلی و باال رفتن ریسک فعالیت های مولد 
اقتصادی و افزایش قیمت هــای جهانی، مهمترین 
دالیل تورم در کشور هستند.او می گوید: بررسی های 
ما نشان داده است زمانی که علت تورم افزایش نرخ 
ارز بوده است، استان بوشــهر و استان های مرزی 
کشور، بیشترین نرخ تورم را داشته اند؛ اما هنگامی 
که تورم عمومی در کشــور به دالیل دیگری است، 
استان بوشهر نیز مانند سایر نقاط کشور از تورم متاثر 
می شود و در سال 1400 شوک های قیمتی باالیی را 
تجربه کردیم و با وجود ثبات نسبی نرخ ارز، تورم 
منشأ داخلی داشت.این کارشناس اقتصادی اداره کل 
امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر مهمترین دلیل 

باال رفتن شاخص فالکت را باالبودن نرخ تورم طی 
ســال های گذشته دانست و بیان کرد: از آنجایی که 
نرخ بیکاری استان بوشــهر سال 1۳۹۹ عدد ۹  .۷ 
درصد و باالتر از ســال 1400 بوده است؛ اما نرخ 
تورم ساالنه در سال 1۳۹۹ عدد ۳4 درصد بوده و 
سال 1400 با عدد باالی 41.۷ رسیده است؛ بنابراین 
مجموع این دو عدد هم عدد بزرگ تری می شود.به 
گزارش ایسنا، بیکاری در آمار و ارقام به معنای این 
است که فردی که در جست وجوی یافتن کار است، 
نمی تواند کار مورد نظر خود را پیدا کند؛ یعنی ممکن 
است کار هم وجود داشته باشد؛ اما متقاضی حاضر 
به انجام آن نباشد و این تعریف بین المللی بیکاری 

است.
  محمدعلی پور در خصوص نرخ بیکاری اســتان 
بوشــهر اذعان کرد: نرخ بیکاری طبیعی 5 درصد 
است؛ یعنی نرخی که در اقتصادهای بزرگ جهان نیز 
قابل قبول است؛ اما در کشور ما حداقل نرخ بیکاری 
عدد 6.6 درصد مربوط به استان خراسان شمالی و 
بیشترین نرخ مربوط به استان هرمزگان با عدد 15.۸ 

درصد است و استان بوشهر در بین استان های کشور 
با نرخ ۹ درصد رتبه 1۳ را دارد.او افزود: پایین بودن 
نرخ بیکاری را باید با نرخ مشــارکت اقتصادی هم 
مقایســه کنیم . هرچه نرخ مشارکت اقتصادی کمتر 
باشد، نرخ بیکاری نیز پایین تر است و استان بوشهر 
جز همین دسته اســت، که نرخ مشارکت اقتصادی 
پایینی دارد.کارشــناس اقتصادی امور اقتصادی و 
دارایی استان بوشهر دالیل پایین بودن نرخ مشارکت 
اقتصادی را بخش فرهنگی دانست و اضافه کرد: این 
به معنای بی میلی مردم به جســت وجوی کار است 
و ممکن است ناشــی از آن باشد که افراد از یافتن 
شغل مناســب ناامید شده اند و این مثال را هم زیاد 
شنیده ایم که مردم استان بوشهر حاضر نیستند تن به 
کارهای سخت بدهند که این مسائل، خود را در نرخ 
پایین مشارکت اقتصادی نشان می دهد.ظرفیت های 
عظیم گاز و نفت، پتروشیمی، منابع دریایی و زیست 
محیطی فراوانی که در استان بوشهر وجود دارد؛ اما 
بیکاری و وضعیت اقتصادی و تورمی حاکم در این 
استان، آه از نهاد هر انساِن مسئوِل دغدغه مندی بلند 
می کند.حمایت های ویژه در بخش کشــاورزی و 
دامپروری و صنایع بومی در استان بوشهر تنها بخشی 
از سازوکارهای موفق و اثرگذار برای گامی موفق 
در تولید اشتغال و کارآفرینی در استان بوشهر است.

اینجا بوشهر است ؛ رتبه اول درآمد ، رتبه هجدهم فالکت!

   علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار 
یزد »بافت تاریخی گســترده و جریان زندگی در 
آن«، »استفاده بهینه از انرژی« و »سابقه طوالنی 
همزیستی ادیان مختلف« در شهر یزد را از جمله 
شاخص ها و مولفه های موثر در ثبت یزد در فهرست 
میراث جهانی یونسکو خواند و از آمادگی کامل این 
استان جهت توسعه و تقویت همکاری ها با دیگر 

کشورها خبر داد. 
  به گزارش خبرنــگار دریا ؛ "مهران فاطمی" 
در دیدار با سفرای شش کشور جمهوری چک، 
ژاپن، نیوزلند، کره جنوبی، کوبا و صربســتان، 
1۸ تیرماه مصادف با ۹ جوالی را یادآور ثبت 
جهانی یزد در فهرســت میراث جهانی یونسکو 
دانســت و گفت: یزد تنها شهر ایران است که به 
عنوان میراث جهانی توسط سازمان یونسکو به 

ثبت رسیده است.
   وی یکی از شاخص ها و مولفه های موثر در 
ثبت جهانی یزد را بافت تاریخی این شهر عنوان 
و تبیین کرد: وجود تعداد زیادی خانه خشتی در 
مساحتی به وسعت 200 هکتار و تدوام جریان 
زندگی در این خانه های خشت و گلین یکی از 

دالیل ثبت جهانی یزد است.

استاندار ادامه داد: غالب مصالح ساختمانی مورد 
استفاده در ساخت خانه های این بافت، از طبیعت 
تامین شــده و پس از تخریب مجددا به چرخه 
محیط زیســت و طبیعت برمی گردند.فاطمی 
خاطرنشان کرد: همخوانی مصالح استفاده شده 
در خانه های این منطقه با شاخص های زیست 
محیطی سبب شد تا شــهر یزد در سال 201۹ 
به عنوان پایلوت شهرهای پایدار جهان به ثبت 

برسد.
  وی دلیل دوم ثبت شــهر یزد به عنوان میراث 
جهانی را اســتفاده بهینه از انرژی به واســطه 
ســاختار و بافــت خانه های بافــت تاریخی 
 دانست و تصریح کرد: ساخت بادگیرها و حفر 
 قنات های منحصر بفرد توسط یزدی ها مؤید این 
مهم است و وجود این نمادها در یزد، این شهر 
را در بین شهرهای تاریخی جهان متمایز کرده 

است. 
   اســتاندار دلیل ســوم و مهم دیگر ثبت یزد 
در فهرســت میراث جهانی را ســابقه طوالنی 
همزیستی پیروان ادیان مختلف شامل مسلمانان، 
زرتشتیان، کلیمیان و یهودیان در شهر یزد عنوان 

کرد و افزود: همزیستی مسالمت آمیز ادیان در 
یزد به عنوان نماد »نوع دوستی و صلح طلبی« 
یزدی ها، در کنار »روحیه ســخت کوشــی و 
سازگاری با طبیعت« آن ها مورد توجه یونسکو 

قرار گرفته است.
  فاطمی در بخش دیگری از سخنانش گریزی 
به برخی از ظرفیت های و پتانســیل های یزد 
زد و خاطرنشــان کرد: استان یزد با قدمت سه 
هزار ساله، اقلیم کویری، معماری منحصر بفرد و 
با جمعیتی بیش از یک میلیون و دویست هزار 
نفر؛ جز چهار استان برتر صنعتی و دو استان برتر 

معدنی کشور ایران بشمار می آید.

استاندار یزد :

همزیستی ادیان از مولفه های موثر در ثبت جهانی یزد بود

   آرزو توکلی سرویس استان ها //  استاندار کرمان گفت: 
با توجه به مشکل تامین برق و انرژی در ایام اوج مصرف 
و کاهش منابع آبی، راه حل اصلی برای جبران کمبودها، 
احداث نیروگاه  در صنایع و مجتمع های بزرگ این استان 

است. 
   به گزارش خبرنــگار دریا ، محمدمهدی فداکار در 
دیدار مدیران مجتمع مس شــهربابک افزود: چاره ای 
غیر از راه اندازی نیروگاه در صنایع نداریم چون عالوه 
بر جلوگیری از قطع برق و آسیب به واحدهای تولیدی 

به پایداری مجموعه هم کمک می کند. وی مســؤلیت 
اجتماعی صنایع و مجتمع  هــای صنعتی و معدنی را 
یادآور شــد و تاکید کرد: عالوه بر شــهر، روستاهای 
اطراف نیز باید از ظرفیت این مجموعه ها بهره مند شوند.

مدیر مجتمع مس شهربابک نیز از اجرای دو نیروگاه 25 
مگاواتی طی یک سال آینده به منظور تامین برق مورد 

نیاز این مجموعه خبر داد.
  حسین محمودی میمند همچنین احداث زمین چمن 
مصنوعی، کمک به شــهرداری، احداث واحد دوخت 
لباس کارگران و اشــتغال زنان سرپرســت خانوار، 
کارگاه های فیروزه کاری را از جمله فعالیت های مجتمع 
مس شهربابک در راستای مسؤلیت های اجتماعی نام 
برد.در این نشســت موضوع برق مصرفی پروژه های 
مجتمع مس شــهربابک، کمک به تســهیل در روند 
پیشرفت پروژه ها و همچنین احداث نیروگاه های مورد 
نیاز مورد بررسی قرار گرفت و مدیر و معاونان مجتمع 
مس شهربابک ضمن ارائه وضعیت عملکرد، گزارش 
خســارت های ناشــی از قطع برق در واحدهای این 

مجتمع را نیز بیان کردند.

استاندار کرمان : 

راه اندازی نیروگاه در مجتمع های صنعتی و معدنی 
این استان ضروری است

  

آرزو توکلی سرویس استان ها // رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: تا ماه آینده هیــچ درگاه پرداختی نباید بدون 
اتصال به شبکه مالیات کشور باشد و یک میلیون دستگاه های 
POS باقی مانده تا پایان ماه جاری باید به شبکه مالیات کشور 

متصل شوند. 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ دکترمحمدرضا پورابراهیمی درباره 
فضای اقتصادی کشــور اظهار کرد: مســیر حرکتی که در حوزه 
اقتصادی دارد جلو می رود مسیری است که می توانیم کمک کنیم 
تا وضعیت بهتری در آینده نسبت به گذشته داشته و امیدواریم این 
موضوع با دقت نظر دولت و کمتر اشــتباه کردن ارکان قوه مجریه 
بتواند با شرایط بهتری همراه شود.وی افزود: یکی از جاهایی که 
در نظام اقتصادی کشور حائز اهمیت اســت، مدیریت بازار ارز 
 است که به شدت اثرگذار بر همه متغیرهای اقصادی است و و در 
هفته های اخیر اقدامــات مثبتی صورت گرفته که مورد حمایت 
مجلس و کمیسیون اقتصادی است.پورابراهیمی عنوان کرد: در سه 
سال گذشته تراز تجاری کشورمنفی بوده و از نیمه دوم سال قبل با 
استقرار دولت سیزدهم روند تجاری تغییر جهت داده به طوری که 
در شش ماهه دوم سال گذشته وضعیت صادرات نسبت به مدت 
مشــابه سال ۹۹ حدود ۳5 درصد رشــد داشته که این به واسطه 
شــرایطی بود که در فضای اقتصادی منطقه و تعامالت اقتصادی 
دولت ایجاد شد و طی سه ماهه اول سال جاری تراز تجاری حدود 

21 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد را نشان می دهد.
*  مثبت شدن تراز تجاری منفی کشور در سه ماهه اول سال جاری

   نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه تراز تجاری منفی در ســه ماهه اول امسال مثبت شده که 
خبر بسیار مهمی است افزود: اگر این وضعیت در سه فصل بعدی 
ادامه پیدا کند، بعد از سه سال به یک وضعیت با ثبات در تجارت 
کشور برمی گردیم که می تواند در مدیریت منابع و مصارف ارزی 
موثر باشــد؛ چنانچه اثراتش را در حوزه سیاســت های ارزی 
کشــور می توانیم ببینیم.وی با اشاره به اینکه در سال های قبل 
با روش های غیرکارشناسی تسویه منابع صادراتی انجام و انگیزه 
صادرات کم شده بود، گفت: در شرایط قبلی نرخ های متفاوت را 
در بازار صادرات شاهد بودیم اما در حال حاضر همزمان با بهبود 
شرایط تراز تجاری، مدیریت منابع ارزی هم تقویت شده و تصمیم 
اخیر بانک مرکزی که کمیسیون اقتصادی از آن حمایت می کند 
درخصوص بازار توافقی ارز اســت که کمک می کند هم انگیزه 
برای صارات بیشــتر شده و هم محدودیت های ناشی از تسویه 
ارزی را به حداقل رســانده و ظرفیتی ایجاد می کند که ازطریق 
منابع، کاالهای مورنیاز کشور تامین شود و رویکرد جدی است که 
بخشی از التهابات بازار ارز را تا حد زیادی مدیریت کند.رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: جذب 
منابع ارزی خارج از شبکه رسمی مبادالت، یکی ازموضوعات 
مهمی اســت که پیشــنهاد دادیم از طریق بانک های دولتی و 
غیردولتی به صورت عاملیات برای بانک مرکزی منابع ارزی را 
جمع آوری کنند.وی ادامه داد: پیشنهاد این است تضامین بانک 
مرکزی برای تسویه ســپرده های ارزی با ارز ارائه شود زیرا 
تجربه تلخی از دولت نهم و دهم داریم که تسویه تعهدات ارزی 
با نرخ های ریالی بود و به شدت اثر منفی گذاشت زیرا تصمیم 

غیرکارشناسی بود و به شدت به اعتماد عمومی آسیب زد.

20 میلیارد دالر منابع ارزی در دست مردم است
  پورابراهیمــی افزود: برآورد این اســت بیش از 20 میلیارد 
دالر منابع ارزی در دســت مردم باشد که اگر به چرخه جریان 
اقتصادی کشور برگردد، به مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور 
کمک زیادی می کند.وی تصریح کرد: باید تضمین سپرده های 
ارزی را توسط بانک مرکزی شاهد باشیم و مقدار و نوع ارزی 
که ســپرده می شود، همان در زمان تعدیه در اختیار مردم قرار 
گیرد و نرخ ســود جذابیت ویژه ای داشته باشد که بازار ارز از 
این جهت می تواند تقویت شود.نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بخشی از مدیریت بازار ارز 
مربوط به اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز است، 
گفت: بخش عمده ای از کاالهای موردنیاز کشــور از مجاری 
غیررسمی تامین می شود که قسمت زیادی قاچاق کاال است 
و اجرای قانون جدید که اخیرا ابالغ شــده، در مدیریت بازار 
بسیار حائز اهمیت اســت.وی اظهار کرد: قانون جدید مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز نزدیک به چهار ســال در کمیسیون زمان 
 برد و تمامی اشکاالت پوشــش داده شده و اجرای این قانون 
می تواند یکی از عوامل بسیار مهم در جلوگیری از اختصاص ارز 
به بازار غیررسمی برای قاچاق کاال به کشور باشد و اگر جامع 
 و کامل قانون را اجرا کنیم، در شبکه رسمی در اختیار رویکرد 
تصمیم گیری حاکمیت قرار مــی گیرد.پورابراهیمی در بخش 
دیگری از ســخنانش اظهار کرد: در بحث دسترســی به منابع 
ارزی کشور خبرهای خوبی داریم و نزدیک به دو میلیارد دالر 
منابع ارزی در کشــورهای همسایه بابت مطالبات آزاد شده و 
در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و با پیگیری های دولت و 
بانک مرکزی قرار است بخش دیگری از منابع بلوکه شده ایران 
آزاد شود و در راستای نگاه تعاملی دولت با کشورهای اطراف، 

عرضه منابع در حوزه ارز دارد تقویت می شود.
*  مالیات را اضافه نکرده ایم اما از فرارها جلوگیری کرده ایم

  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه یک راه حل مشــکالت اقتصادی، اتکا به درآمدهای 
مالیاتی است، گفت: یکی از اقداماتی که در طول ماه های اخیر 
شاهد بودیم، اهتمام مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی در اجرای قوانین و مقررات از جمله سامانه 
مودیان مالیاتی و شفاف ســازی اطالعت اقتصادی و سامانه 
جامع پایانه هاست.وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در کشور 
عدد باالیی است و باید آن را به حداقل برسانیم، افزود: تقریبا از 
میزان مالیات مد نظر برای فصل اول امسال با مقداری اغماض، 
100 درصد تحقق یافته و اگر با همین روش پیش برویم، مالیات 
را اضافه نکرده ایم اما از فرارها جلوگیری کرده ایم.پورابراهیمی 
تاکیــد کرد: تا ماه آینده هیچ درگاه پرداختی نباید بدون اتصال 
 POS به شبکه مالیات کشور باشد و یک میلیون دستگاه های
باقی مانده تا پایان ماه جاری باید به شبکه مالیات کشور متصل 
شوند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
در نتیجه این پیگیری ها، در سه ماهه اول امسال میزان مالیات 
موردنظر وصول شــده و در گام بعدی به همین روش، تا پایان 
سال مازاد خواهد بود ضمن اینکه میزان نرخ مالیات بر عملکرد 

در اقتصاد کشور را پنج درصد کاهش داده ایم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

اتصال یک میلیون دستگاه POS تا پایان ماه به شبکه مالیاتی
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اقتصادی

این افراد مالیات را نصف پرداخت کنند 
  ســرویس اقتصادی // معاون سازمان امور مالیاتی گفت: 
شــمار قابل توجهی از بازرگانان مشمول کاهش 50 درصدی 
 مالیــات علی  الحســاب شــده اند. این تخفیف شــامل تمام 
مواد غیرمصرفی اعم از مواد اولیه تولید و تجهیزات بیمارستانی 
است. محمدتقی پاکدامن در پاسخ به این شبهه که نصف شدن 
مالیات علی  الحساب مشمول تولیدکنندگان نمی شود، چرا که 
پیش از آن هم از مالیات علی  الحساب معاف بوده اند، توضیح 
داد: بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی 
که مالیات علی  الحســاب واردات کاالهای غیرمصرفی را به 
میزان 4 درصد پرداخت می کردند، شــامل می شود و مالیات 
علی الحســاب آنها به نصف یعنی 2 درصــد کاهش می یابد.

وی تاکید کرد: بخشــنامه 15 تیرماه وزیر اقتصاد تمام تجاری 
که کاالهای غیرمصرفی را وارد می کردند، شــامل می شــود و 
این طور نیســت که بخشــنامه درباره افرادی صادر شده باشد 
که پیش ازاین، معاف از مالیات علی الحساب بوده باشند.معاون 
درآمدهای ســازمان امور مالیاتی ادامــه داد: صرفًا برخی از 
اشخاص از جمله واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر، 
پروانه بهره برداری یا جواز تأســیس از مراجع قانونی ذی ربط، 
دســتگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی 
کشــور، تعاونی های مرزنشینان، کاالهای موضوع ماده )11۹( 
قانون امور گمرکی، کاالهای فاقد جنبه تجاری همراه مســافر 
یا از طریق پســت و کاالهای اساســی طبق مصوبه کارگروه 
تنظیم بازار و همچنین اشخاصی که در دو سال اخیر نسبت به 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند، تا 
میزان مجاز طبق تصویب نامه مذکور نیازی به پرداخت مالیات 
علی الحســاب واردات را نداشته اند.پاکدامن در پاسخ به اینکه 
بخشنامه اخیر شــامل کدام دسته از واردکنندگان است، گفت: 
تمام واحدهای تولیدی، خود واردکننده مواد اولیه خود نیستند و 
بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز آنها از طریق تجار تأمین 
می شود که بر این اساس، تصمیم اخیر اتخاذ و بخشنامه صادر 
شــد.وی ادامه داد: برای مثال بازرگانانی که تجهیزات پزشکی 
و بیمارســتانی و یا مواد اولیه موردنیــاز کارخانه های را وارد 
می کردند و یا بازرگانانی که در ســال اول و دوم فعالیت خود 
هستند و هنوز از پرونده مالیاتی آنها 2 سال نگذشته و مشمول 
معافیت پیشین نبودند، با بخشنامه اخیر مشمول کاهش می شوند.

معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی بیان کرد: این تصمیم با 
هدف کاهش هزینه تولید و تورم انجام شــده و بر اساس آن، 
مالیات علی  الحساب واردات کاالهای غیرمصرفی فارغ از اینکه 
واردکننده آن چه شخصی باشد، مشمول مالیات علی  الحساب 

کاهش نرخ از 4 درصد به 2 درصد شده است.

خبر

  
    * دادگستری  کل  رئیس  اقتصادی//  ســرویس 

هرمزگان گفت: فروش سازمان اموال تملیکی 
استان هرمزگان در اردیبهشت ماه سال جاری، 

معادل ۸۰ درصد فروش کل کشور بوده است.
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگستری 
اســتان هرمزگان در مورد ســاماندهی فعالیت 
ســازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف کاالهای 
موجود در انبارهای این سازمان و همچنین تعیین 
تکلیف پرونده های اموال تملیکی و گمرکات در 
یک سال گذشته گفت:ســازمان اموال تملیکی، 
بخش قابل توجهی از کاالهای متروکه و قاچاق 
را هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ ارزش ریالی، 
تعیین تکلیف کرده اســت، به نحوی که از ابتدای 
تیرماه ســال 1400 تا کنون، 4 هزارو 5۳0فقره 
پرونده قاچاق و یک هزارو ۷00 دستگاه کانتینر 
متروکه در سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان 
تعیین تکلیف شده و میزان فروش سازمان اموال 
تملیکی استان در این بازه زمانی، در حدود ۹۹0 
میلیارد تومان بوده اســت.رئیس کل دادگستری 
اســتان هرمزگان گفت: تعیین تکلیف کاالهای 
متروکه و مهلت منقضی شــده و ساماندهی امور 
مربوط به حوزه بنادر، گمرکات و سازمان اموال 
تملیکی، از جمله مسائل اصلی و ریشه ای استان 
هرمــزگان در دوران نوین تحول قوه قضاییه بوده 
است.وی افزود: با حضور رئیس قوه قضاییه در 
سفر به این استان، عملکرد استان هرمزگان از این 
حیث ســرعت یافته و با سایر استان های کشور 

قابل مقایسه نیست، به نحوی که فروش سازمان 
اموال تملیکی استان هرمزگان در اردیبهشت ماه 
ســال جاری، معادل ۸0 درصد فروش کل کشور 
بوده اســت و هم اکنون حدود 5 هزار کانتینر و 
4 هزار تن کاالی فله در حــوزه اموال تملیکی 
 در اســتان وجــود دارد.قهرمانــی گفت: ضمن 
پیگیری های به عمل آمده جهت حضور مدیر کل 
سازمان اموال تملیکی کشور در استان هرمزگان،، 
امتیازاتــی به ســازمان اموال تملیکی اســتان 
اختصاص داده شد، لذا مقرر شد سطح نمایندگی 
سازمان اموال تملیکی اســتان هرمزگان به اداره 
کل مســتقل و ویژه ارتقا یابد و به منظور تسریع 
و تســهیل در امور مربوطه، تفویض 20 اختیار و 
اعطا دسترســی های ویژه به مدیر سازمان اموال 
تملیکی استان انجام شود.وی ادامه داد: همچنین 
نیاز است 6 میلیارد تومان بودجه، جهت کمک به 
سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان اختصاص 
یابد وحداقل 20 نیرو به چارت ســازمانی اموال 

تملیکی استان اضافه شود.
   رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت:در رابطه 
با پاالیش دقیــق کاال و کانتینرهای موجود در 
بندر شهید رجایی و انجام انبارگردانی، با توجه به 

پیگیری های به عمل آمده توسط اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان هرمزگان، اعتبار مورد نیاز از 
ســازمان مرکزی بنادر و دریانوردی اخذ شده و 
پس از تأیید قرارداد مربوطه، این پروژه در بندر در 
مراحل نهایی است.قهرمانی گفت: با توجه به آمار 
بدست آمده تا کنون؛ یک صد هزارو 66۸ دستگاه 
کانتینر در 52 ترمینال سرشماری شده است و در 
50 ترمینال نیز دو مرحله مغایرت گیری صورت 

گرفته است.
   وی تصریح کرد:تمامی کاالهای مهلت منقضی 
شــده مربوط به سال 1400 و ما قبل آن ، توسط 
بندر مورد ارزیابی قــرار گرفته و هیچگونه کاال 
 و کانتینر مهلت منقضی ارزیابی نشــده، در بندر 
شــهید رجایی وجود ندارد، همچنین گمرک نیز 
تمامی کاالهای متروکه اعالم شده از سوی بندر را 
تعیین تکلیف کرده و به روز شده که بعضی از کاالها 
به سازمان اموال تملیکی ارسال و برخی دیگر به 
صاحبان کاال تحویل و ترخیص شده است.قهرمانی 
تصریح کرد:فرآیند قبلــی اعالم کاالهای مهلت 
منقضی، از سوی بندر به گمرک زمان بر و دارای 
بروکراسی اداری طوالنی بود، به نحوی که پس از 
اعالم بنــدر به گمرک، مجدداً باید گمرک با بندر 

مکاتبه می کرد که کانتینرها جا به جا شده و سپس 
ارزیابی شوند، از این رو با اصالح فرآیند مذکور، 
هم اکنون، همزمان با اعالم مراتب مهلت منقضی 
به گمرک، کانتینرها نیز توسط بندر جا به جا شده 
و آماده ارزیابی می شــود تا این فرآیند طوالنی 
 نشــود.رئیس کل دادگســتری هرمزگان گفت:
حــدود 154 کانتینر فاقد هویت و بالصاحب در 
بازرسی ها شناسایی شد که تحت بررسی قضایی 
گرفته و تحقیقات جهت کشف زوایای پنهان، ادامه 

دارد. 
  وی ادامــه داد :همچنین تعــداد 2۳ کانتینر از 
این تعــداد، معدومی بوده که به ســتاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( تحویل داده شــده است 
و مشــخصات 1۳1کانتینر دیگر )بدون هویت( 
در روزنامه رســمی و کثیر االنتشار چاپ شده 
که از این تعداد کانتینر، تعداد 14 دســتگاه متعلق 
به سازمان کشــتیرانی اســت، لذا؛ پس از طی 
مراحل مربوطه، مقرر شــد قرار سرپرستی جهت 
 تحویل کانتینرها به ستاد اجرایی فرمان حضرت
 امام )ره(، توسط دادگاه اصل 4۹ صادر و مراحل 
مربوطه طی شــود.وی درخصوص کانتینرهای 
حاوی کاالهای فاســد شده گفت: ۳1۸ کانتینر ، 

طبق پیگیری های صورت گرفته وجود داشــت 
مقرر شــد فوراً کانتینرها مورد بازدید قرار گرفته 
و با اخذ تأییدیه از مراجع ذی ربط و با هماهنگی 
اداره بنــدر، گمرک، اموال تملیکی و معاونت غذا 
و دارو سازمان علوم پزشــکی استان، در محل 
انهدام پسماندهای شهرداری بندرعباس تا نسبت 
به انهدام آنها اقدام شــود.رئیس کل دادگستری 
هرمزگان گفت: تعداد بازدید از انبارهای گمرکات 
و سازمان اموال تملیکی پیرو بازدیدهای مستمر 
دستگاه قضایی استان از مجموعه بنادر، گمرکات 
و سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان به منظور 
رســیدگی به وضعیت کاالهای متروکه و رسوبی 
موجود در این مجموعــه، از مجموع ۳۹ بازدید 
انجام شده، تعداد 14 بازدید، از ابتدای تیرماه سال 
1400 تا ابتدای تیرماه 1401، انجام شده است، 
که اقدامات ذکر شده ، حاصل بازدیدهای صورت 
گرفته و پیگیری های به عمل آمده در این حوزه 

است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 

فروش  ۹۹۰ میلیارد تومان اموال تملیکی هرمزگان 

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید عنوان کرد 

حذف متقاضیان نهضت مسکن بعد از پیامک سوم
ســرویس اقتصادی // مدیرعامل شــرکت 
عمران شهرهای جدید گفت: طی سه مرحله 
به متقاضیان نهضت ملی مسکن پیامک واریز 
آورده ارســال می کنیم و اگر پس از مرحله ی 
سوم وجهی پرداخت نکنند افرادی از لیست 
ذخیره را جایگزین آنها می کنیم، البته بنا به 
دســتور وزیر فعال پروژه ها با استفاده از وام 
بانکی پیش می رود تا اعتماد متقاضیان جلب 

شود. 
   علیرضــا جعفری اظهار کرد: تعداد 100 هزار 
واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید در 
حال اجراست و امیدواریم تا اوایل مردادماه این 
تعداد را به 200 هزار برسانیم. نکته ی مهم بحث 
آورده متقاضیان است که باید این حوزه مقداری 
جدی تر دنبال شود. از افرادی که ثبت نام کرده 
و تایید شده اند درخواست می کنیم موضوع واریز 
نقدینگی را مقداری تسریع کنند تا بتوانیم پروژه ها 
را به شکل مطلوب پیش ببریم.وی افزود: برای 
پرداخت آورده ســه بار بــه متقاضیان پیامک 
می فرستیم تا نسبت به  واریز آورده اقدام کنند. 
در صورتی که پس از بار سوم این اقدام صورت 
نگیرد قاعدتا متقاضیان غیرموثر حذف و افرادی 

از لیست ذخیره جایگزین آنها می شوند.
*  واریز نکردن وجه توسط برخی متقاضیان 

چالش ایجاد کرده است
  معــاون وزیر راه و شهرســازی با بیان این که 
تاخیرهایی که در تامین آورده از سوی متقاضیان 
صورت گرفته منجر به چالشــی بــرای پروژه 
نهضت ملی مسکن شده است گفت: طبق دستور 
وزیر راه و شهرسازی فعال پروژه ها با استفاده از 
تسهیالت بانکی پیش می رود تا اعتمادسازی بین 
مردم ایجاد شــود و بدانند که پروژه ها در حال 
پیشرفت اســت. اما امیدوارم در مراحل بعدی 

متقاضیان، جدی تر پای کار بیایند.
*  10 شهر جدید در مرحله هفتم ثبت نام قرار 

دارد
  جعفری درباره چگونگــی اجرای 100 هزار 

تاکید  دوم  مرحله  واحد 
به  توجه  با  کرد: 

این کــه در 
بعضی 

شهرها 
متقاضــی 

محدود است و 
نام کرده اند  کمتر ثبت 

سامانه برای نام نویسی مجدد باز 
شده اســت. از 16۳ شهری که در مرحله هفتم 
ثبت نام قرار دارد 10 مورد آن شهرهای جدید 
هســتند. اگر متقاضیان در این مرحله استقبال 
بیشتری داشته باشــند به محض ثبت نام اولیه، 

پروژه ها را شروع خواهیم کرد.
   مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: 
حدود سه ماه طول می کشد تا به آن نقطه برسیم 
که متقاضیان برای واریز وجه دعوت شــوند. 
مشــکلی نیز درخصوص تامین زمین شهرهای 

این مرحله از  ثبت نام وجود ندارد.
*  مرحله هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن در 

1۷ استان
   بنا بر این گزارش، دولت ســیزدهم بر اساس 
قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب 1۷ 
مرداد ســال 1400 ساخت چهار میلیون واحد 

مسکونی طی چهار سال 
را در برنامه خود 
ه  نــد گنجا
 . ست ا

حدود 
 5 . 4
نفر  میلیــون 
نام  این طــرح  برای 
نویسی کرده اند که ۳.6 میلیون 
نفر تایید شده اند. ثبت نام مرحله ی هفتم از روز 
15 تیرماه 1401 در 1۷ استان و 16۳ شهر آغاز 
شده است. نام نویسی در سامانه طرح های جامع 
 Saman.mrud.ir به نشانی حمایتی مسکن 

انجام خواهد شد.
   به گزارش ایســنا ؛ تاکنون 50۷ هزار نفر در 
بانک مسکن برای واحدهای نهضت ملی مسکن 
افتتاح حساب کرده و 2۹0 هزار نفر برای انعقاد 
قرارداد و دریافت تســهیالت به بانک مسکن 
معرفی شــده اند. با ۹1 هزار نفر نیز عقد قرارداد 
شــده و در واقع قســطهای اول تسهیالت را 
دریافت کرده اند. طبق آخرین برآوردها قیمت هر 
متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن 4 میلیون 
و ۷50 هزار تومان خواهد بود و زمان ســاخت 

پروژه 1۸ تا 24 ماه تعیین شده است.

سرویس اقتصادی // مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون 
مطالبه افزایش حقوق بازنشســتگان غیرحداقلی بگیر تامین 

اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.
   میرهاشــم موسوی در پاسخ به گالیه ها و انتقادات بازنشستگان 
غیرحداقلی بگیر از نحوه افزایش حقوق ها در سال جاری اظهار کرد: 
آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام 
می دادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تا کنون طی 
کرده ایم.وی افزود: در ماده ۹6 قانون تامین اجتماعی قید شده است 
که میزان افزایش حقوق غیرحداقلی بگیران باید بر اساس هزینه های 
زندگی تعیین و ســپس در هیئت وزیران مصوب شــود و به اجرا 
دربیاید. در ماده 111 قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان 
افزایش حقوق حداقلی بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که 
در شــورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اســاس ماده ۹6 و 111 قانون 
تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق ها را طی کرده و مصوبه هیئت 
امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم گفت: این تصمیم، 

تصمیِم بخشــی و سازمانی ما بود و هیئت امنا همین را پذیرفت و 
به هیئت دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیئت دولت مطرح 
اســت، به عالوه نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا 
قانونگذار هم این اختیار را بر اســاس مــاده ۹6 به هیئت وزیران 
داده اســت که این مالحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد.موسوی 
ادامه داد: آن پیشــنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید 
اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند 
و نمی توانیم یک ســوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده 
بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیئت دولت با توجه به مالحظاتی که 
برای مابقی صندوق ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی 
در اقتصاد کالن و بخش های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیئت وزیران 
اســت و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.وی افزود: 
البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات 
خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناســی خودمان را داشتیم. 
در نهایت  تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی بگیران 
5۷.4 درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو 

سطح قائل شدند، نخست حقوق بگیران زیر 10 میلیون تومان که 
مشمول افزایش 10 درصدی به عالوه 650 هزار تومان مبلغ ثابت 
شدند و دوم حقوق بگیران باالی 10 میلیون تومان که حقوقشان 10 
درصد افزایش پیدا کرد.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره 
به اینکه برای بخشــی از »سایر سطوح« که شاید چیزی حدود به 
۹00 هزار نفر بازنشسته را شامل می شود، این تصمیم برای افزایش 
حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار کرد: این موضوع در 
دولت در حال بررسی بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس هم ورود 
پیدا کرد و نظرات خودشــان را اعالم کردند.موسوی درباره نحوه 
پرداخت های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از 
سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانه ها منتشر 
شــده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در 
حال بررسی است. ما نمی توانیم بگوییم که با چه الگویی می خواهیم 
این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس 
قانــون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی 
وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شــد را عمل کرده و 

اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری ها اتفاق بیفتد 
را انجام دهد.وی در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور پس از طرح 
این گالیه ها از ســوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور 
بررسی مجدد داد. رئیس جمهور نسبت به بازنشسته ها دغدغه  دارد 
و بعد از دستور ایشان، جلســه ای را با معاون اول رئیس جمهور 
داشــتیم  که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم 
این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس جمهور این مسئله باید 
بررســی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیئت 
تطبیق مجلس ورود پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمی توانیم 
کاری انجام دهیم و باید بســتر قانونی اش فراهم شود.مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعالم کردم هم دولت 
و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیم مان، تصمیمی 
خواهد بود که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که بر اساس اصل 
2۹ قانون اساسی حق بازنشســتگان را ادا کنیم، آن هم در دولت 
مردمی سیزدهم که شعار اصلی اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق 
خوب و میمونی خواهد بود. البته مالحظات، فرابخشــی هستند و 
حق هیئت وزیران بوده که این مالحظات را داشته باشند و بعد از آن 
تصمیم، دستور رئیس جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی 

برای این افراد انجام دهیم.

آگهی حصروراثت  
احتراماً به استحضار می رساند خواهان نصراهلل فرهمند فرزند صفر با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان صفر فرهمند فرزند 

حسن به ۱۳۶۷/۱۰/۱۸به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
۱- نصراهلل فرهمند فرزند صفر متولد ۱۳۶۶/۱۱/۲۲ به ش.ش ۲۳۷ فرزند مرحوم.

۲- زهرا فرهمند فرزند صفر متولد ۱۳۵۵/۳/۱ به ش.ش ۱۷۶ فرزند مرحوم.
۳- رقیه زارع فرزند میرزا متولد ۱۳۳۹/۱/۲ به ش.ش ۴ همسر مرحوم.۴- زینب فرهمند فرزند صفر متولد ۱۳۵۶/۱/۱ به ش.ش ۹۴۵ فرزند مرحوم.

۵- امراهلل فرهمند فرزند صفر متولد ۱۳۵۷/۱۲/۱۵ به ش.ش ۱۰۳۷ فرزند مرحوم.
۶- صدیقه فرهمند فرزند صفر متولد ۱۳۶۰/۲/۱۵ به ش.ش ۴ فرزند مرحوم.۷- روح اهلل فرهمند فرزند صفر متولد ۱۳۶۲/۴/۵ به ش.ش ۲ فرزند مرحوم.

۸- حلیمه فرهمند فرزند صفر متولد ۱۳۶۳/۴/۱۸ به ش.ش ۱۶ فرزند مرحوم.
۹- رضا فرهمند فرزند صفر متولد ۱۳۶۸/۲/۴ به ش.ش ۴۷۰۰۰۰۱۹۸۴ فرزند مرحوم.

۱۰- نجمه فرهمند فرزند صفر متولد ۱۳۶۶/۱/۱ به ش.ش ۱۷۲ فرزند مرحوم.
و دیگر وارثی ندارد .

لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .
محمد عباسیان - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان   

آخرین تصمیم درباره نحوه افزایش حقوق  بازنشستگان

طرح :  بیتا  هوشنگی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



سرویس حوادث// مرد میانسال 
وقتی با ازدواج دختر ۱6 ساله اش 
مخالفت کرد تصور نمی کرد چند 

روز بعد دخترش ناپدید شود.
اوایــل تیر ماه مرد میانســالی 
نزد پلیس رفت و مدعی شــد 
دختــر 16 ســاله اش ربــوده 
شده اســت. وی گفت: دخترم 
ملیکا، دانش آموز است و هنوز 
دیپلمش را هــم نگرفته، با این 
حال می خواســت با پســری 
به نام امیر که 25 ســاله است و 
در فضای مجازی با او آشــنا 
شــده بود ازدواج کند. اما چون 
می دانستم ملیکا احساسی و در 
فضای مجازی و بدون شناخت 
با  طرف مقابل تصمیــم گرفته 

ایــن ازدواج مخالفت کردم. از 
طرفی وقتی فهمیدم این پســر 
وضع مالی خوبی ندارد بیشــتر 
مخالفت کــردم چون دختر من 
در خانواده ای مرفه بزرگ شده 
و هیچ کمبودی نداشــته است. 
مخالفت های من و اصرار ملیکا 
بــرای ازدواج ادامه داشــت تا 
برای  دخترم  گذشته  روز  اینکه 
دیدن یکی از دوستانش از خانه 
خارج شــد و دیگر برنگشت. 
خاموش  هــم  همراهش  تلفن 
اســت وقتی به دوســت ملیکا 
زنگ زدم فهمیدم دخترم به خانه 
او نرفته و احتمال می دهم امیر او 

را ربوده باشد.
با شکایت مرد میانسال تحقیقات 

به دستور بازپرس آغاز شد. در 
بررســی های صــورت گرفته، 
ناپدید  با  همزمان  مشخص شد 
شدن دختر 16 ساله، خواستگار 

او نیز ناپدید شده است.
تحقیقات برای یافتن ملیکا ادامه 
داشت تا اینکه پس از چند روز، 
تلفن همراه دختر نوجوان روشن 
شــد. اما در ادامــه تیم تحقیق 
دریافتند تلفن در اختیار مردی 
مأموران  به  است، وی  میانسال 
گفــت: دو روز قبــل دختــر 
نوجوانی این تلفن را که خیلی 
گرانقیمــت بود بــرای فروش 
به مغــازه ام آورد، چون کارتن 
گوشــی تلفن را نیــاورده بود 
ابتدا فکر کردم سرقتی است اما 

اصرارهای دختر نوجوان باعث 
شد به حرف هایش اعتماد کنم. 
دو میلیون و پانصد هزار تومان 
به او دادم و قرار شد مابقی پول 
را بعد از تحویــل کارتن تلفن 
همراه، به او پرداخت کنم که تا 

االن خبری از او نشده است.
در بازبینی دوربین های مداربسته 
مغازه و تحقیقات صورت گرفته، 
مشــخص شــد مرد مغازه دار 

واقعیت را می گوید.
بدیــن ترتیب فرضیه آدم ربایی 
رنگ باخت و بازپرس شــعبه 
یازدهم دادســرای امور جنایی 
تحقیقات  ادامه  دستور  پایتخت 
بــرای یافتن دختــر نوجوان و 

خواستگارش را صادر کرد.

حوادث جهان
16 کشته و زخمی در پی تصادف جاده ای در پاکستان

 مقامات محلی پاکســتان اعالم کردند که بر اثر برخورد یک دســتگاه 
اتوبوس مســافربری با یک خودرو در استان پنجاب این کشور، دست کم 
شــش نفر کشته و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند.  به گفته یکی از مقامات 
محلی، این تصادف در ناحیه »نارووال« این ایالت زمانی رخ داده که راننده 
اتوبوس هنگام ســبقت گرفتن، کنترل این وسیله نقلیه را از دست داده و با 
خودرویی برخورد کرده است. این مقام محلی همچنین اظهار کرد که تمامی 
کشته شدگان این حادثه از سرنشینان خودرو بوده و 10 زخمی دیگر نیز از 
سرنشینان اتوبوس بوده اند. وی همچنین درباره علت این حادثه گفت: این 
حادثه به دلیل سرعت غیرمجاز و لغزندگی جاده بر اثر بارندگی شدید اخیر 
رخ داده اســت. در پی وقوع این حادثه، تیم های امدادی و مقامات پلیس 
در محل وقوع این حادثه حاضر شده و مصدومان نیز به بیمارستان منتقل 

شده اند. وضعیت جسمانی چند تن از مصدومان این حادثه وخیم است.
تیراندازی مرگبار در آفریقای جنوبی

 به گفته مقامات پلیس آفریقای جنوبی، در پی تیراندازی در یک کافه 
در ناحیه »سووتو« واقع در شهر »ژوهانسبورگ« این کشور، 14 تن کشته 
شدند.  مقامات پلیس محلی اظهار کردند که گروهی از مردان وارد این کافه 
شده و به سمت افراد دیگر شلیک کرده اند.تحقیقات برای بررسی جزئیات 
این حادثه آغاز شده است. همچنین در پی وقوع این حادثه تعدادی دیگر 
نیز زخمی شده اند که وضعیت جسمانی سه تن از آن ها وخیم اعالم شده 

است. مصدومان این حادثه به بیمارستان محلی منتقل شده اند.
سه کشته و دو زخمی در جدیدترین حادثه تیراندازی در آمریکا

 در جدیدترین رخداد از سریال تیراندازی های مرگبار در ایاالت متحده 
آمریکا، که در ایالت کالیفرنیا رخ داد، ســه نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی 
شدند. منابع محلی در ایالت کالیفرنیا اعالم کردند که در جریان یک حادثه 
تیراندازی در یک خانه مسکونی در جنوب این ایالت، سه نفر کشته و دو 
نفر دیگر زخمی شدند. بنابر این گزارش، نیروهای پلیس کالیفرنیا گزارشی 
مبنی بر وقوع یک تیراندازی در خیابان لیدز در شهر داونی )جنوب شرقی 
لس آنجلس( دریافت کردند. براین اساس، پلیس آمریکا با ورود به صحنه 
این تیراندازی مرگبار، با چهار مرد و زن زخمی مواجه شده است. در ادامه 
نیز نیروهای پلیس، جسد سه مرد را در محل حادثه یافتند و مجروحان نیز 
به بیمارستان منتقل شدند. تحقیقات پلیس آمریکا درباره علت این تیراندازی 
همچنان ادامه دارد و هنوز جزئیات بیشــتری در این باره از ســوی منابع 
آمریکایی اعالم نشده است. در ماههای اخیر در جریان حوادث تیراندازی 
مرگبار در آمریکا صدها نفر کشته و زخمی شده اند. دولت آمریکا نیز تاکنون 
نتوانســته با این موج خطرناک از حوادث خونین تیراندازی مقابله کرده و 
بر این اســاس هر ماه بر میزان کشته شدگان ناشی از تیراندازی در آمریکا 

افزوده می شود.
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حوادث

  

آرزوهای زیادی در سر داشتم و می خواستم خیلی 
زودتر پولدار شــوم تا مادرم را از چنگ شوهرش 

نجات بدهم چرا که ...
این ها بخشی از اظهارات جوان 2۷ ساله ای است که 
در عملیات ضربتی نیروهای تجسس کالنتری دستگیر 
شد و همدست خود را لو داد. این جوان که با شگردی 
خاص بــه خانه باغ های اهالی روســتای فریزی در 
اطراف مشهد دستبرد می زد پس از آن که به سواالت 
تخصصی افســر پرونده پاسخ داد و به 15 فقره سرقت  
در طول سه ماه گذشته اعتراف کرد به دایره  مددکاری 
اجتماعی هدایت شد و درباره سرگذشت تلخ خود به 
مشاور و کارشــناس اجتماعی کالنتری گفت: ۳ سال 
بیشتر نداشتم که فرزند طالق نام گرفتم. پدر و مادرم در 
حالی از یکدیگر جدا شدند که من فقط جمله »تفاهم 
نداشــتیم« را بعدها از آن ها می شنیدم ولی هیچ وقت 
معنی آن را نفهمیدم. آن زمان پدربزرگم مرا نزد خودش 
بــرد و پدر و مادرم نیز با افراد دیگری ازدواج کردند و 
به دنبال سرنوشت خودشان رفتند من هم تا کالس دوم 
راهنمایی درس خواندم اما بعد از آن به دلیل معاشرت 
با دوستان بزرگ تر از خودم درگیر آرزوها و رویاهای 
دست نیافتنی شــدم و درس و مدرسه را رها کردم تا 
هر چه زودتر پولدار شــوم. از همان دوران کودکی به 
شاگردی در یک کارگاه مبل سازی روی آوردم و آرام 
آرام در کنار دوســتانم به طور پنهانی به مصرف مواد 
مخدر و مشروبات الکلی پرداختم تا این که پدربزرگم 
فوت کرد و من خودم  را آزادتر می دیدم دیگر کســی 
از من برای تاخیر در بازگشت به منزل سوال نمی کرد  
یا از چگونگی هزینه کردن درآمدهایم نمی پرسید .در 
همین روزها بود که آرزوهای بزرگ به ســراغم آمد 
من هم می خواســتم مانند خیلی از جوان های  دیگر 
یک ماشــین زیبا و خانه ای مجلل داشته باشم و در 
حالی که عینک دودی بر چشمانم زده ام با غرور پشت 
فرمان بنشینم و در جاده ای سرسبز صدای موسیقی را 
بلند کنم. خالصه روزها می گذشت و من جا و مکانی 
نداشتم چرا که وقتی به خانه پدرم می رفتم همسرش 

به شــدت رو ترش می کرد و اوقات تلخی به راه می 
انداخت. پدرم نیز در حالی که برای برادرناتنی ام یک 
دستگاه پراید خریده بود جرأت کمک مبلغ اندکی را هم 

به من نداشت.
مادرم نیز روزهای بســیار ســخت و زجــرآوری را 
می گذراند. او به عقد موقت پسر جوانی درآمده بود که 
2 ســال کمتر از خودش سن داشت ولی مردی بسیار 
شکاک و بدبین است و همواره مادرم را کتک می زند و 
به او توهین می کند. در همین حال مادرم می گوید به 
خاطر دختر کوچکش نمی تواند از شوهر پرخاشگرش 
طالق بگیرد این درحالی است که آن زمان همین تفکر 
را نداشت و با وجود آن که من پسری خردسال بودم به 

زندگی با پدرم ادامه نداد و ...
خالصه در این شرایط دشــوار به کار و زندگی ادامه 
دادم و در یک کارگاه مبل سازی سرایدار شدم گاهی 
برخی از دوستانم برای مصرف مواد مخدر نزد من می 
آمدند و در اتاق سرایداری بساط مان را پهن می کردیم 
تا این که با دزد ســابقه داری به نام رحمت آشنا شدم 
که یک دســتگاه خودروی پراید داشت. آن خودرو را 
همسر رحمت با ارثیه پدری اش خریده بود تا شوهرش 
با آن کار کند و به دنبال سرقت نرود چرا که یک سال 
قبل و برای آخرین بار از زندان آزاد شده بود من هم که 
دوست داشتم زودتر پولدار شوم تا به آرزوهایم برسم 
و مادرم را نیز از چنگ شــوهرش نجات دهم تصمیم 
گرفتم با کمــک رحمت به خانه باغ ها و کارگاه های 
اطراف شهر دستبرد بزنم به همین دلیل از دیوارها باال 
می رفتم  یا با کلیدهایی دِر انباری ها و کارگاه ها را می 
گشودم سپس اموال سرقتی را درون خودروی رحمت 
می ریختیم و به خریــداران ضایعات می فروختیم در 
هر سرقت حدود 2 میلیون تومان به رحمت می دادم و 
بقیه پول ها را برای خودم برمی داشــتم تا این که پس 
از دستبرد به یک خانه باغ در اطراف روستای فریزی 
ناگهان ماموران کالنتری به سراغم آمدند و مرا دستگیر 
کردند. حاال هم اگر چه به آرزوهای مسخره خودم می 
خندم و از کارهایم پشیمانم اما دیگر با شاکیان زیادی 

سرقت برای رسیدن به آرزوها! 
در امتداد روشنایی

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

دردسر مخالفت با ازدواج دختر 16 ساله

سرویس حوادث// کشف اجساد حلق آویز 5 
عضو یک خانواده در نجف آباد اصفهان معمای 

پیچیده ای مقابل تیم جنایی قرار داد.
حجت االسالم والمســلمین جعفری رئیس کل 
دادگستری استان اصفهان درباره این خبر گفت: 
عصر روز جمعه خبری مبنی بر حلق آویزشدن 
پنج نفر از اعضای یک خانواده در شهرســتان 
نجف آباد منتشــر شــد کــه از طریق تماس 
همسایگان با 110 به نیروی انتظامی اعالم شده 
بود. انتشار بوی تعفن عجیبی از این خانه باعث 
شکایت همسایه ها و اعالم موضوع به پلیس 
شده بود. بنابراین بالفاصله مأموران انتظامی به 
همراه دادستان شهرستان، تیم پزشکی قانونی و 
سایر افراد مرتبط در محل وقوع حادثه حضور 
پیدا کردند و مشــاهده شد پنج نفر که اعضای 
یک خانواده بودند همگی حلق آویز شــده  و 

به دلیل گذشت زمان اجساد فساد نعشی پیدا 
کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: 
بدون فوت وقت بررســی ها آغاز شده و  یک 
تیــم مجرب از مجموعه انتظامی و پزشــکی 
قانونی با نظارت دادســتان شهرستان و مرکز 
استان در حال بررسی ابعاد مختلف این حادثه 
هســتند. آنچه مسلم اســت اینکه با توجه به 
شواهد و بررســی اولیه در صحنه، وقوع قتل 
تاکنون مطرح نبوده و اعالم دستگیری فرد یا 
افرادی در این رابطه در فضای مجازی صحت 
ندارد. طبیعی است در بررسی و تحقیقات اولیه 
از افراد مرتبط و مطلع که از قبل با این خانواده 
در ارتباط بودند، ممکن اســت افرادی احضار 

شوند و اطالعات الزم از آنها اخذ شود.
در حالی که این خبر شــوک عجیبی در شهر 

ایجاد کرده، داماد سابق این خانواده به پلیس 
گفت: پدر زن ســابقم فوت کرده بود اما مادر، 
خواهر و برادرزنم به همراه همســر سابقم و 
دخترم همگی در این خانه زندگی می کردند. از 
روز سه شنبه گذشته مدام تماس می گرفتم تا 
به مالقات دخترم بروم اما کسی پاسخگو نبود 
تا اینکه عصر جمعه متوجه این ماجرا شــدم. 
بر اســاس این گزارش وقتی عصر جمعه 1۷ 
تیر مأمــوران پلیس وارد این خانه در یکی از 
محله های جنوبی شهر نجف آباد شدند در زیر 
زمین با پیکر حلق آویز مادر، دو دخترش، پسر 
خانواده و نوه شان رو به رو شدند.  دادستانی 
نجف آباد همچنین گفته است که در حال حاضر 
فرضیه قتل مطرح نیست و تحقیقات الزم برای 
مشــخص شــدن علت مرگ این پنج عضو 

خانواده در حال بررسی است.

معمای کشف اجساد حلق آویز  5 عضو یک خانواده

سرویس حوادث // معاون نظارت، بازرسی و حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان از پلمب دو واحد شن و 

ماسه در شهرستان بندرعباس خبر داد.
به گزارش خبرنــگار دریــا ؛ عبدالرضا پیروی 
منش معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان گفت: طی گزارشات واصله مردمی 
به سامانه 124 مبنی بر گرانفروشی و تغییر قیمت 
شن و ماسه ، طی گشت مشترک بازرسی با حضور 

بازرسان مرکز استان و نماینده تعزیرات حکومتی از 
واحدهای تولیدی شن و ماسه بصورت نامحسوس 
بازدید و بازرســی بعمل آمــد. وی تعداد پرونده 
های متشــکله را 4 پرونده اعالم کرد و افزود: در 
بازرســی های صورت گرفته از واحدهای مذکور 

تخلف های گرانفروشی، عدم صدور صورتحساب، 
عدم ثبت در سامانه جامع تجارت و عرضه خارج 
از شبکه محرز شد که توســط بازرسان منجر به 
تشــکیل پرونده تخلف گردید که توســط قاضی 
تعزیرات به دلیل افزایش نرخ خودســرانه پلمب 

شــدند. پیروی منش ارزش ریالــی پرونده های 
تشکیل شده را بیش از بیست میلیاردریال عنوان 
کرد و اظهار داشــت: پرونده ها تشکیل شده جهت 
ســیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان 
ارجاع شــد.معاون نظارت، بازرسی و حمایت از 

حقوق مصــرف کنندگان هرمــزگان ضمن تذکر 
جــدی به متخلفین، گفت: از همشــهریان گرامی 
خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، 
مراتب را از طریق ســامانه شکایت مردمی 124 
اطالع داده تا در اسرع وقت اقدام الزم به عمل آید.

پلمب دو واحد شن و ماسه متخلف در بندرعباس

ســرویس حوادث// وکیل قربانیان و شاکیان 
پرونده »کیوان امام وردی« که به جرم افســاد 
فی االرض بــا تجاوز به چند دختــر به اعدام 
محکوم شــده اســت، جزئیات این پرونده را 

تشریح کرد.
شیما قوشه، وکیل قربانیان و شاکیان پرونده کیوان 
امام وردی با بیان این که کیوان امام وردی با حکم 
شــعبه 2۸ دادگاه انقالب به اعدام محکوم شده 
اســت، اظهار کرد: حکم اعدام کیوان امام وردی 
روز شــنبه 1۸ تیر ماه به بنده ابالغ شده است.

وکیل شاکیان پرونده کیوان امام وردی افزود: در 
این پرونده، ۹ نفر به صورت رسمی شکایت کرده 
بودند و شاکی قانونی پرونده محسوب می شوند 
اما افراد و قربانیان دیگری هم بودند که با پلیس 
تماس گرفته و موضوع را اطالع داده یا تجاوز از 
سوی کیوان امام وردی را به نماینده دانشگاه تهران 
اعالم کرده بودند.قوشه با بیان این که امام وردی 
در جلسه پایانی دادگاه که برای استماع آخرین 
دفاعیات متهم برگزار شده بود، دفاع خاصی ارائه 
نداد، گفت: البته وی مدعی بود که بدون رضایت 
با کسی رابطه نداشته است!وی همچنین با بیان 

این که رأی شعبه 2۸ دادگاه انقالب توسط قاضی 
عموزاد، رئیس دادگاه و قاضی افشاری، مستشار 
دادگاه صادر شده اســت، یادآور شد: به  عنوان 
وکیل شــاکیان از این رأی شکایت خواهم کرد؛ 
زیرا مجرم ملزم به جبران خســارت بود که این 

موضوع در رأی دادگاه مسکوت مانده است.
وی همچنین با اعالم این کــه جرم رخ داده از 
ســوی کیوان امام وردی »جرم حدی« اســت، 
متذکر شد: رضایت دادن شاکیان در این پرونده، 
تأثیری در اجرای حکم اعدام کیوان امام وردی 
ندارد زیرا وی به دلیل اتهامی که دادســتان به 
عنوان مدعی العموم شــکایت کرده، محکوم به 
اعدام شده و رضایت شــاکی خصوصی برای 
منتفی شــدن حکم اعدام موضوعیــت ندارد.
به گزارش  رســانه ها، کیوان امام وردی اوایل 
شهریور 1۳۹۹ در پی افشــاگری ده ها زن در 
توئیتر و اینستاگرام بازداشت شد. به  گفته شاکیان، 
او به قربانیان خود پس از خوراندن مشــروب 
حاوی مواد بیهوش  کننده تجاوز می کرده است.
امــام وردی در جریان تحقیقات اتهامات مطرح  
شده را رد کرده و گفته بود که این افراد با رضایت 

خودشان به خانه او رفته اند.در این پرونده اعالم 
شده بود که این متهم به »۳00 دختر در طول 10 
سال تجاوز کرده است«، ولی بر اساس گزارش 
روزنامه همشهری، کیوان امام وردی »در جریان 
تحقیقات به برقراری رابطه جنسی با حدود 50 
دختر« اقرار کرده اســت.به گزارش همشهری،  
ماموران پلیس از مخفیگاه او فیلم های سیاهی 
از تجــاوز به 46 دختر کشــف کرده اند. از بین 

شاکیان متهم که حدود ۳0 نفر هستند، 10نفر در 
مواجهه  حضوری با متهم او را شناسایی کرده و 
بقیه شاکیان نیز به صورت تلفنی با دادسرا تماس 
گرفته و شــکایت خود را مطــرح کرده  بودند.
شاکیان این پرونده دختران جوانی اهل تهران و 
برخی از شهرستان ها هستند و حتی برخی از آن 
ها از خارج از کشــور با دادسرا تماس گرفته و 

شکایت خود را مطرح کرده  بودند.

جزئیات صدور  حکم اعدام برای  »کیوان امام وردی«

حتی »رضایت شاکیان پرونده« تأثیری در اجرای حکم اعدام ندارد

ســرویس حوادث// طغیان رودخانه و سیالب سبب غرق شدن 
یک دختر ۹ ساله در شهرستان سیریک شد. 

دهیار روســتای پگو سیریک گفت: این دختر در حال عبور از 
بستر رودخانه فصلی برای رسیدن به محله ای دیگر در روستا 

بود که در سیل گرفتار و غرق شد.محبتی گفت: با تالش اهالی 
روستا، بالفاصله جسد این دختر از آب گرفته شد اما به علت 

نبود امکانات درمانی این کودک احیا نشد و جان باخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ روستای پگو با 4۳0 نفر 

جمعیت در 45 کیلومتری مرکز ســیریک واقع است و  به علت 
سخت گذر بودن امکان ارائه خدمات اورژانسی در مواقع سیل 
فراهم نیســت و بیشتر مسیرهای این منطقه به علت  آبنماها و 

طغیان رودخانه های فصلی مسدود است.

مرگ کودک 9 ساله در سیل هرمزگان 

آگهی  تغییرات شرکت  
تغییرات شرکت کاسپین کاغذ آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۴۸۳۹۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای شمس اهلل شمسائی به شماره ملی ۶۲۷۹۳۲۰۶۷۷ که دارای ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه میباشد به موجب سند صلح شماره ۴۹۵۹۶ مورخ۱۳۹۸/۷/۱۶ 
صادره ازدفتراسناد رسمی ۷۵۶ حوزه ثبتی تهران کلیه سهم الشرکه خود را به خانم آزیتا رودی فرزند : ناصر متولد :رامسر به شماره شناسنامه ۴۰۶ و شماره ملی ۲۲۱۹۱۴۹۶۶۸ واگذار نمود 
و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد . - میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل میباشد : آقای جوادخوشحال 

دارای ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم آزیتا رودی دارای ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه. شناسه آگهی: ۱۳۴۸۵۵۷
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی  تغییرات شرکت  
تغییرات شرکت کاسپین کاغذ آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۴۸۳۹۷ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نام شرکت به » کاسپین فراز آسیا«  

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. شناسه آگهی: ۱۳۴۸۵۵۸ 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی  تغییرات شرکت  
تغییرات شــرکت کاسپین کاغذ آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۴۸۳۹۷ به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردید : خانم آزیتارودی به شماره ملی ۲۲۱۹۱۴۹۶۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جواد خوشحال به شماره ملی 
۲۶۴۸۶۴۷۲۳۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره - کلیه اسناد و مدارک و اوراق بها دار و تعهد آورشرکت با امضا 

مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. شناسه آگهی: ۱۳۴۸۵۵۹
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی  تغییرات شرکت  
تغییرات شرکت کاسپین کاغذ آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۴۸۳۹۷ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضا هیئت مدیره برای 
مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای جوادخوشحال به شماره ملی ۲۶۴۸۶۴۷۲۳۶ خانم آزیتا رودی به شماره 

ملی ۲۲۱۹۱۴۹۶۶۸ . شناسه آگهی: ۱۳۴۸۵۶۰
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  نوبت دوم

جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاوني مسکن کاشانه اعتماد کارکنان سازمان منطقه 
آزاد قشم رأس ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ1401/05/03در قشم ، بلوار ولی عصر ، کوچه احسان ، 

روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایران مجتمع مولوی طبقه 4 ، واحد 401 برگزار می شود.
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی رأس ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور به هم رسانید و یا و کیل/ نماینده خود را کتباً معرفی نمایید.
*  ضمنًابه اطالع می رساند که اعضای متقاضی اعطای نمايندگی ،می بايست به همراه نماينده خود حداکثر تا تاريخ 
يکشنبه1401/05/02در محل قشم ، بلوار ولی عصر ، کوچه احسان ، روبروی بانک قرض الحسنه مهر ايران ، مجتمع 

مولوی طبقه 4 ، واحد 401 حاضر تا پس از احراز هويت و تأئید وکالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
* دستور جلسه :

- تغییر آدرس محل شرکت تعاونی طبق ماده 5  اساسنامه شرکت تعاونی

شرکت تعاونی مسکن کاشانه اعتماد قشم

تاریخ انتشار : 1401/05/21
هیئت مديره



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 21 تیر 1401

12 ذی الحجه 1443

سال بیست و یکم شماره 3927

شهرستان

احداث 3۰ سازه آبخیزداری با مشارکت مردم 
در روستای کوه حیدر بشاگرد 

 ســعیده دبیری نژاد ســرویس شهرســتان// مدیر کل و معاون 
آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان هرمزگان از 
ســازه های آبخیزداری روستای کوه حیدر شهرستان بشاگرد بازدید 
کردند . به گزارش خبرنگار دریا؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان هرمزگان در بازدید از سازه های مشارکتی و در حال احداث و 
احداث شده روستای کوه حیدر گفت : این سازه ها از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی سال ۹۹ با حجم آبگیری ۳00 هزار متر مکعب و 
حجم بنایی 2500 متر مکعب که در قدیم بصورت خشکه چین اجرا 
میشد اکنون با توزیع سیمان رایگان بصورت بنایی اجرا میشود . وی 
افزود: هدف از اجرای این پروژه کنترل رسوب ، کنترل سیالب  ،تقویت 
پوشش گیاهی و تقویت آب های زیر زمینی چشمه ها و چاه ها  است 
و همچنین  این ســازه ها آب روستا و ایجاد زمین های خرده مالکی 
جهت توسعه کشاورزی رو تامین میکند که به اقتصاد و معیشت مردم 

بسیار مفید است .
تأکید دادستان کیش

 بر ارائه مستمر خدمات تامین اجتماعی در کیش
 ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// دادستان کیش خواستار 
پایبندی تأمین اجتماعی هرمزگان به قرارداد خود با بیمارستان کیش 
و ســاخت درمانگاه تأمین اجتماعی در جزیره کیش شد.به گزارش 
خبرنگار دریا؛ محمد عباسی در نامه ای به مومنی مدیر درمان تامین 
اجتماعی هرمزگان با اشاره به تعداد زیاد بیمه شدگان تامین اجتماعی 
در کیش، نارضایتی عمومی و ایجاد فشــار مضاعف به طبقه ضعیف 
جامعه، خواست تا سازمان تامین اجتماعی تا اطالع ثانوی و بر اساس 
روال سابق بر اســاس قرارداد قبلی به همکاری با بیمارستان کیش 
ادامه دهد. دادستان کیش در بخش دیگر این نامه آورده است: تامین 
اجتماعی هرمزگان در اسرع وقت نسبت به راه اندازی درمانگاه تأمین 

اجتماعی در جزیره با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش اقدام کند.
فرماندار میناب: 

مردم از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه ها بپرهیزند
 سرویس شهرســتان//  معاون اســتاندار و فرماندار ویژه میناب 
گفت: افراد با توجه به فعالیت ســامانه مونســون اقیانوس هند و در 
پی آن احتمــال بارندگی های ناگهانی و ســیالب، از قرارگیری در 
حاشیه رودخانه ها و همچنین تردد در رودخانه های دارای آب هستند 
بپرهیزند. مجید سلحشور  با اشــاره به خسارت های وارده ناشی از 
بارندگی های تابستانه به زیرساخت های شهرستان میناب افزود: بخشی 
از این بارش ها در بخش سندرک و بخشی دیگر در شهرستان بشاگرد 
بوده که حوزه آبریز این شهرستان است. وی ادامه داد: عوامل راهداری 
و جهادکشاورزی هم اکنون درحال بررسی میزان خسارت های وارده 
بوده و تاکنون می توان گفت هشــت حلقه چاه کشــاورزی تخریب 
شــده و 1۳ راس دام را آب برده اســت. به گزارش ایرنا، وی اضافه 
کــرد: همچنین راه ها دچار آب بردگی نشــده اند اما احتمال تخریب 
زیرســازی ها وجود دارد که برآورد ریالی میزان خسارت ها تا ظهر 
مشخص می شود. اداره کل هواشناســی هرمزگان اعالم کرد: میزان 
بــارش در کاهکن ۷1 میلی متر، کرمســتان 24 میلی متر، ُملَکن 1۷ 

میلی متر و خمینی شهر بشاگرد 1۳ و هفت دهم میلی متر بوده است.
فرمانداربشاگرد خبر داد 

تخریب بخشی از پل موقت بیلی در بشاگرد 
 ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// بعلت بارندگی بخشی از 
پل موقت بیلی بــر روی رودخانه جگین در درنگ مدو بخش گافر 
و پارامون شهرستان بشاگرد تخریب شد. به گزارش خبرنگار دریا ؛ 
فرماندار شهرستان بشاگرد گفت: اکنون امکان رفت و آمد برای اهالی 
15 روستای پشت کوه گافر و پارامون به مرکز شهرستان وجود ندارد.

یعقوب دادعلی زاده افزود: در بخش گوهران و درحوزه سرحدی هم 
بعلت بســته بودن مسیر، اهالی 10 روستا برای رفت و آمد با مشکل 
روبرو هستند و برق آن ها نیز قطع است.وی گفت: در مسیر گوروی 
به کارگنجی و دستگرد و درگاز هم دو پل تخریب شده است و رفت 
و آمد به کندی صورت می گیرد. فرماندار شهرســتان بشاگرد گفت: 
رفت و آمد به روستا های گوه کوه، دولت آباد و درکاه و تچ از محور 
بیخ کهنو امکان پذیر نیست و در بخش مرکزی هم، مسیر روستا های 
براهنگ، بستکان، زرآباد و مرنگ بسته اســت. دادعلی زاده افزود: 
بیشترین خسارت به کشاورزی و زمین های حاشیه ای رودخانه ها وارد 
شده است. به گزارش اداره کل هواشناسی هرمزگان در بشاگرد بطور 

میانگین حدود ۳1 میلی متر باران باریده است.

خبری

 

)قسمت ششم(
سرویس شهرستان// شهر جناح از جمله شهرهای 
جنوب ایران اســت که دارای مشــاهیر زیادی 
می باشــد و افراد معروفی از شهر جناح خدمات 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زیادی به شهر جناح 

و مناطق جنوب ایران نموده اند.
 تعامــل اقوام مختلف که در شــهر جناح زندگی 
می کردند باعث می گردید تا مشــاهیر زیادی از 
بین اقوام متعدد بــه وجود آمده و بتوانند کارهای 
پایداری برای جوامع جنــوب ایران انجام دهند. 
ممکن اســت خاستگاه اصلی بسیاری از مشاهیر 
جناح، شهر جناح نبوده و از مکان های متعددی 
به این شهر مهاجرت کرده باشند. اما نشو و نمای 
بسیاری از آن ها در شهر جناح بوده است. از جمله 
افراد جناحی که خدمات زیادی به مناطق اطراف 
جناح انجام داده است، شیخ عبدالنور هنرمند بود. 
ایشان در سال های 12۸4 شمسی به دنیا آمده و 
در سال 1۳60 وفات یافتند. شیخ عبدالنور از نظر 
اصل و نسب به خوانین بنی عباسی بستک و هادی 
خان بستکی می رسید و از سوی دیگر در خاندان 
مرزوقی هم ریشه داشت. با مصاحبه های متعددی 
که با پسر ایشــان محمد هنرمند معروف به شیخ 
محمد هنرمند از فرهنگیان خوشــنام و بازنشسته 
شــهر جناح صورت گرفت. ایشان عنوان داشتند 
که پدرشــان در ابتدا سوار و تفنگچی بوده و پس 
از خرد شدن دستشان به کارهای کدخدایی روی 
آوردند. منزل اصلی آن ها در بستک بوده و سپس به 
شهر جناح نقل مکان نمودند. از ایشان درخواست 
شده بودکه در بخشداری آن زمان بستک کار کنند 
ولی با توجه به پشــتکار و مردمداری که داشتند، 
کدخدایی چندین مکان را همزمان انجام می دادند. 
این نوشــتار که با حمایت های فرهنگی شورای 
اسالمی شــهر جناح و شهردار فرهنگ دوست و 
پر تالش این شــهر آقای محمد جاللی به رشته 
تحریــر در می آید در نظر دارد به زندگی یکی از 
مشاهیر شهر جناح که کدخدای مکان های متعددی 
در جنوب ایران بوده است، بپردازد. تاریخ شفاهی 
مردم مناطق خلیج فارس و مصاحبه با آن ها می 
تواند مشاهیر متعددی را که مکتوباتی در ارتباط با 
آن وجود نداشته و خدمات زیادی به جامعه انجام 
می دادند را به خوبی معرفی نماید. شیخ عبدالنور 
هنرمند از جمله کدخدایان با عدالت و زحمتکش 
روســتاهای متعددی از جنوب ایران به مدت ۳6 
سال بوده اســت. ایشــان کدخدایی روستاهای 

کوخرد، خلوص، بار و بربار، گتاو،آسو، گریند و 
چاله را بر عهده داشتند. در تمام این مدت حقوق 
رسمی نمی گرفته و خودشان در کارهای کشاورزی 
و باغداری فعال بودند. با توجه به بر عهده داشتن 
کارهای کدخدایی مجبور بودند دائم در سفر باشند. 
منزل اصلی ایشان در شهر جناح بوده و اکنون نیز 
فرزندان ایشان ساکن جناح هستند. اما در روستای 
خلوص خانه بزرگی داشتند که در بسیاری از ایام 
سال در این منزل ســکونت می کردند. ایشان در 
کارهای کشــاورزی فعال بــوده و گندم و جو را 
در صحرای خلوص و دیگــر صحراهای منطقه 
به صورت دیم و به شــکل حراسه و مقاسمه می 
کاشــتند. در مکان هایی که کدخدا بودند تالش 
داشتند تا خدمات زیادی برای آن روستاها انجام 
داده و دادخواهی مردم را به گوش مسئولین وقت 
برســاند. کدخدا در آن زمــان کارهای زیادی را 
بر عهده داشــته و از طرف انجمن ده حمایت می 
گردید. بسیاری از دعاوی خانوادگی در زمینه ارث 
و میراث توسط کدخدا صورت می گرفت. چون 
کدخدا را همه مردم قبول داشته و احترام خاصی 
برای او قائل بودند البته مقبولیت کدخدا بستگی به 
عملکرد شخص او در بستر زمان هم داشت. شیخ 
عبدالنور هنرمند با توجه به عملکرد چند دهه او و 
با توجه به این که در کارهایش خبره بود، مقبولیت 
خوبی بین مردم داشت. تجربه کاری ایشان باعث 

می گردید تا مسایل را به خوبی رتق و فتق نماید. 
از دیگر مواردی که آقای هنرمند می بایســت در 
روستاهای تحت قلمرو خود به آن بپردازد، شیوه 
تقســیم آب در باغات و مزارع بود. چون میزان 
بارندگی در جنوب ایران کم بــوده و باران های 
سیل آسا باعث ورود آب زیادی از طریق دره ها 
به نخلســتان در برخی از فصول سال می شد و 
به همین دلیل مردم معموال بر ســر تقسیم آب در 
روستاها و نخلستان مشکالت زیادی داشتند که 
توســط کدخدا حل می شد. آقای هنرمند شخصا 
در قلمــرو کدخدایی خود و از جمله در صحرای 
خلوص به کارهای کشــاورزی مــی پرداخت و 
به خوبی به سیســتم حراسه که نوعی کشت دیم 
با مشــارکت همه بود و مقاسمه که کشت تقریبا 
خصوص بود، احاطه داشت و بر سر تقسیم گندم 
و جو در زمان برداشــت محصول نظارت می کرد 
و حق را به حق دار می رســاند. از دیگر مواردی 
که کدخدا از بخشداری و سایر موسسات مرتبط 
با امور روســتایی درخواست های متعدد داشت، 
مسایلی چون لوله کشی آب، تامین امنیت و غیره 
بود. آقای هنرمند بــرای آوردن آب از هرنگ به 
روســتای خلوص که ایشان کدخدای آن جا بود، 
تالش های زیادی انجام دادند. هر چند این تالش 
ها به دلیل عدم وفور آب منتج به نتیجه نشد، ولی 
پیگیری ایشان از مقامات مسئول ستودنی بود. اقای 

هنرمند هر چند ســاکن جناح بود و سواد رسمی 
نداشــت، اما فردی بسیار باهوش و انسان شناس 
بود و تالش داشــت حقوقی از کسی زایل نشود. 
شــخص خودش هم به رزق حالل و دادخواهی 
از مظلومان اعتقاد عجیب داشــت. او دایم در بین 
روستاهایی که کدخدای آن ها بود در حرکت بود 
و با توجه به روابط عمومی خوبی که داشت، مردم 
را برای امور پزشکی نیز به شهرهایی نظیر شیراز 
راهنمایــی می کرد. اقای هنرمند برای رتق و فتق 
امور روســتای کوخرد در منزل یکی از سادات 
ســامن بود. اما در خلوص خانه بزرگی به سبک 
معماری جنوب ایران ساخته بود که دارای انبارهای 
بزرگ کاه و جو و گندم بوده اســت و محصوالت 
زراعی خود را پس از جمع آوری در آن خانه انبار 
می کرد. در کنار منزلش یک چاه بزرگ محله ای 
بود که بسیار عمیق بوده و قدمت زیادی داشت و 
مــردم در قدیم از آب آن برای مصارف خانگی و 
کارهای بنایی استفاده می کردند. مردم آن زمان از 
کدخدا در بسیاری از زمینه ها فرمانبری داشتند و 
مناسبات خوبی هم همواره بین انجمن روستاهای 
نامبرده با کدخدا وجود داشت. یکی از مواردی که 
کدخدا عالوه بر مسایل کشاورزی و باغداری بر 
آن نظارت زیادی می کرد، مساله آب شرب مردم 
و برکه ها بود. کدخدا در پایان تابســتان و وقتی 
آب برکه ها تمام می شــد، به مردم اعالم می کرد 

که می بایست با مشارکت مردمی برکه ها را از گل 
و الی پاک کنند تا در پاییز و زمســتان که باران 
می آمد، برکه ها تمیز باشند. جوانان روستاها نیز 
به صورت داوطلبانه در این کار مشارکت نموده و 
آن را یک کار خیر قلمداد می کردند. آقای هنرمند 
در آن زمان که وسیله حمل و نقل موتوری نبود، 
با چارپایان از یک روستا به روستای دیگر تردد 
می کرد و این فاصله های طوالنی و کوهســتانی 
را به صــورت مرتب می رفت. راه های آن زمان 
مالــرو و بســیار ناهموار بودند. بــا وجود تمام 
ناهمواری  راه ها، ایشــان به روستاها سر می زد 
و در هر روستا هم یک پاکار که مورد اعتمادش 
بود برای خود مشخص  می کرد تا امورات روستا 
و مشکالت روستا را به سمع او برساند. ایشان در 
دوران کهولت بیشــتر زمان ها در جناح و شیراز 
بود. در شــیراز با توجه به آشنایی که با پزشکان 
معروف شــیراز در تخصص های متعدد داشت، 
آدرس پزشکان و تخصص آن ها را به افراد بیمار 
در جناح و مناطق اطراف معرفی می کرد. شــیخ 
عبدالنور هنرمند که از نسل خوانین بنی عباسیان 
بستک بود و با خاندان مرزوقی هم نسبت داشت، 
در زمانی که می خواســتند به او شناسنامه دهند، 
به مامور ثبت احوال آن زمان پیشنهاد فامیل بنی 
هاشمی را  می دهد. اما مامور ثبت احوال به ایشان 
عنوان می دارد که شــما با توجه به اداره چندین 
روســتا به صورت همزمان و در مدت طوالنی 
انسانی هنرمند هســتید و فامیل هنرمند برازنده 
شماست و به همین دلیل نیز فامیل هنرمند را برای 
خود انتخاب نموده است.)محمد هنرمند، مصاحبه، 
1401( آقای هنرمند کدخدای شیک پوشی بوده 
است که همواره در مجالس با لباس رسمی حاضر 
می شد و دره ای در صحرای خلوص به نام ایشان 
می باشــد و مردم خلوص از این دره به نام دره 
شیخ عبدالنور یاد می کنند. ایشان فردی مردمدار 
بوده و وقتی مســئوالن و مهمانان به خانه او می 
رفتند، راضی بر می گشتند. پسر ایشان آقای محمد 
هنرمند هم از فرهنگیان خوشنام شهر جناح است 
که اکنون بازنشسته آموزش و پرورش بوده و در 
شهر جناح ســکونت دارند. در برخی از اسناد و 
مکاتبات تاریخی مناطق جنوبی ایران و آن جایی 
که از کدخدایان نواحی جنوبی ایران سخن به میان 
می آید، نام آقای هنرمند هم وجود دارد. در موزه 
مردم شناســی جناح هم عکسی از ایشان وجود 
دارد که از او به عنوان کدخدای روســتاهای ذکر 
شده، نامبرده شده است. خدمات و زحمات ایشان 
در افواه عمومی مردم روستاهای جنوب همواره 

زبانزد خاص و عام می باشد. 

مشاور  شهرستان//  اسدپور سرویس  عبدالحسین 
حوزه مدیرعامل و فرمانده حوزه مقاومت بســیج 
شهدای تامین اجتماعی کشور در آیین افتتاح پایگاه 
مقاومت بسیج اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان، از 
برنامه ریزی برای کمک به ســاخت سه خانه برای 
مستمری بگیران زلزله زده روستای »سایه خوش« 
شهرستان بندر لنگه در قالب پویش »تامین اجتماعی 

همدل« و گروه جهادی بسیج خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریا، »مهــدی تیموری« در 
این مراســم طی ســخنانی ضمن گرامیداشت یاد 
خاطره بنیانگــذار جمهوری اســالمی و آرزوی 
ســالمتی برای مقام معظم رهبری اظهار داشت:  با 
فراخوان گروه های جهادی در قالب پویش »تامین 
اجتماعی همدل« در بخش های بیمه ای، درمانی و 
اقتصادی این سازمان در سراسر کشور، ماهیانه مبلغ 
10هزارتومان به باال به صورت ثبت درخواســت 
داوطلبانه از حقوق همکاران کسر می شود که این 

مبالغ پس از تجمیع در قالب کمک های مومنانه در 
اختیار جامعه هدف در مناطق آسیب دیده کشور از 
جمله منطقه زلزله زده غرب هرمزگان هزینه خواهد 
شد. وی ضمن ارائه گزارشی از بازدید نیمروزی خود 
از روستای سایه خوش و دیدار با سردار عظمایی، 
فرمانده منطقه پنجم ندســا اظهار داشت: کمک به 
ساخت منزل برای سه نفر مستمری بگیر ساکن در 
منطقه زلزله زده توسط گروه جهادی سازمان تامین 
اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.  وی اضافه 
کرد: هر جا مثل بســیج و سپاه به صورت جهادی 
عمل کنیم، هیچ ســدی در مقابــل این اراده تمدن 
ســاز و حرکت برکت آفرین، مانع کار نخواهد شد. 
»عباس اکبری« مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان 
اظهار داشت: از ابتدای وقوع زلزله غرب هرمزگان 
در بامداد روز شنبه یازدهم تیرماه 1401، همکاران 
حوزه بیمه ای و درمانی  در قالب گروه های جهادی 
در همان ســاعات اولیه زمین لرزه در میان مردم 

حضور یافتند و از نزدیک مســائل و خواسته های 
بیمه شدگان و مســتمری بگیران را بررسی کردند. 
وی تصریح کــرد: در این بازدیدهای میدانی، مقرر 
شد که بیمه شدگان شــاغل در کارگاه های فعال 
در سایت پرورش میگو سایه خوش، مقرری بیمه 
بیکاری برای آنها برقرار شــود. اکبری ضمن تبیین 
اهداف طرح » نجات آینده؛ خانه امید و آرزوهای 
کودکانه« به عنوان یکی از زیرمجموعه های ابتکاری 
و خالقانه پویش ملی »تامین اجتماعی همدل«  با 
هدف گذاری گروه های سنی کودک و نونهال گفت: 
پویش تامیــن اجتماعی همدل در قالب کمک های 
مومنانــه و جلب مشــارکت مالی همــکاران، در 
مرحله اول هزینه خرید 200 بسته فرهنگی، اوقات 
فراغتی و آموزشی جمع آوری شد که به همراه مبلغ 
اهدائی پویش همدلی همکاران استان تهران بزرگ 
اقدام گردید. مدیرکل تامیــن اجتماعی هرمزگان 
خاطرنشــان کرد:  در بازدیــد میدانی که از منطقه 

زلزله زده غرب هرمزگان انجام شد، حضور پررنگ 
نیروهای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در منطقه 
زلزله زده شهرستان بندرلنگه مشهود بود. وی اضافه 
کرد: اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان شماری بالغ 
بر ۹۸0 هزار نفر هرمزگانی را تحت پوشش دارد که 
شامل بیمه شدگان ومستمری بگیران اصلی و تبعی 
می شود. وی خاطرنشان کرد: کار کردن در سازمان 
تامین اجتماعی به لحاظ گستره زیاد مخاطب و تنوع 
خدمات به جامعه هدف، نیازمند روحیه بسیجی و 
جهادی اســت که در صورت نهادینه نشــدن این 

روحیه، خدمات رسانی مطلوب به حدود نیمی از 
جمعیت استان هرمزگان قابل تحقق نیست. سرهنگ 
»اسالمی« معاون ســپاه امام سجاد )ع( و فرمانده 
سازمان بسیج اقشار اســتان هرمزگان ضمن ابراز 
قدردانی از همکاری های مدیرکل تامین اجتماعی 
هرمزگان گفت: هر کجا بسیج حضور داشته، روحیه 
جهادی و انقالبی گری حاکم شده است. وی اضافه 
کرد: از همراهی و همگامی مدیران ارشد و کارکنان 
مجموعه تامین اجتماعی هرمزگان کمال تشــکر و 

قدردانی دارم.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای تامین اجتماعی کشور خبر داد

 کمک به ساخت مسکن
 برای مستمری بگیران زلزله زده غرب هرمزگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده(
 اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان 
در نظــر دارد مناقصه عمومی یک مرحله اي  با ارزیابی کیفی)فشــرده( 
اجراي پروژه بشرح  جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزارنماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهادمناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد(به آدرسwww.setadiran.ir انجام 
خواهدشد والزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل 
ثبت نام درســایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت 
شرکت درمناقصه محقق ســازند.تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ  

1401/04/13 می باشد. 
-مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه ازسایت :از روز دوشنبه ساعت 15:00 
مورخ 1401/04/13  تا ساعت 19:00 روز  شنبه مورخ 1401/05/18

- آخرین مهلت تحویل پیشــنهادها به همراه سایراســناد تا ســاعت 
19:00روز چهارشنبه مورخ 04/29/ 1401 مي باشد.

- مدت اعتبار پیشنهادها 3ماه از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است.
- زمان بازگشایی پاکت ها: روز یکشنبه مورخ 1401/05/02 درساعت 

00: 10 صبح مي باشد.
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 

درخصــوص اســنادمناقصه : - آدرس : بندرعباس - بلــوار علی ابن 
ابیطالب)ع( -نرســیده به میدان فــرودگاه اداره کل میراث فرهنگی و 
گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان - دفتر فنی اداره کل)جلسه 

گشایش پیشنهادها در سالن جلسات این اداره کل برگزار مي گردد( .
- تلفن تماس : 07633687201 تماس حاصل نمائید.

اطالعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه:
آدرس دفترثبت نام :نام متصدی:آقای امیرمختارجوکار-بندرعباس-بلوار 
امام خمینی-خیابان اتوبوسرانی-ســاختمان علی4- طبقه اول شرکت 

مهندسی یاس ارغوانی

شناسه آگهی: 1347734اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنايع دستی استان هرمزگان

رديف

1
شماره فراخوان

2001004172000002
موضوع مناقصه

ايجاد زير ساخت های گردشگری هرمز- آبرسانی
شهرستان –شهر محل اجرا
بندرعباس-جزيره هرمز

برآورد اوليه )ريال (
 12.889.704.128

مدت زمان اجرا
تا تاريخ 

1401/06/31

مبلغ تضمين شركت درمناقصه )ريال(

644.485.206
رتبه  مجاز شركت در مناقصه

پايه4،3، 5-آب،ابنيه 

دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354 نگاهی به مشاهیر شهر جناح و حیات اجتماعی آن ها

سند موتور سیکلت سیستم  و تیپ 
یاماها FZ16Fl  1۵0 سی سی رنگ 

مشکی  مدل ۲01۵  شماره موتور 
G۳C۸E017۴۵0۴

شماره شاسی 
ME1RG0716F00۴690۸  شماره 
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سرویس سالمت // مدیرعامل انجمن دیابت ایران به افراد باالی ۳5 
سال توصیه کرد که به منظور چکاپ ابتالی احتمالی به بیماری دیابت 
به مراکز درمانی مراجعه کنند. امیرکامران نیکوسخن در خصوص آمار 
دیابت نوع 2، گفت: تقریبا 14 درصد جمعیت 25 تا ۷5 سال کشور 
به دیابت مبتال هستند که شامل حدود هفت میلیون نفر می شود. وی 
با اشــاره به اینکه در یک یا دو سال گذشته آمار افراد دیابتی در دنیا 
افزایش داشــته است، تصریح کرد: برابر آمار قبلی که مربوط به سال 
201۹ است، شمار این افراد در جهان 46۳ میلیون نفر بود و پیش بینی 
شــده بود که شمار این افراد در ســال 2020 از مرز نیم میلیارد نفر 
بگذرد، اما متاسفانه بر اساس آمار سال گذشته، جمعیت دیابتی دنیا 
5۳۷ میلیون نفر شد و ظرف کمتر از ۹ سال از پیش بینی قبلی عبور 
کردیم. نیکوسخن یکی از دالیل فزونی گرفتن آمار ابتال به دیابت را 
کرونا دانست که منجر به رواج زندگی خانه نشینی شده و گفت: در این 
دوره تحرکات بدنی نیز کاهش یافت. در کشــورمان آمار دیابت 11 
درصد بود که امروز به 14 درصد رســیده است و بر اساس میانگین 
جهانی، از دنیا باالتر هســتیم. وی افزود: در شرق دریای مدیترانه، 
شیوع دیابت بیشتر از سایر نقاط دنیا است و پاکستان، کویت و... در 
منطقه ما قرار دارند. در ایران نیز برخی شهرهای کشور شیوع باالیی 
از دیابت دارند مثل یزد که این امر به ســبک عادت غذایی و زندگی 
افراد باز می گردد. وی با تاکید بر اهمیت درمان و پیشگیری از بیماری، 
اظهارکرد: هر دوی این موارد مهم هستند از طرفی در زمینه پیشگیری 
اولیه و ثانویه باید کار شود و بحث خانوادگی نیز در این بیماری مهم 
است. نیکوســخن در عین حال به بی عالمت بودن دیابت اشاره کرد 
و افزود: حدود 44.۷ موارد دیابت در دنیا شــناخته شــده نیست و 
نیمی از افراد از دیابت خود بی اطالع هستند که به همین دلیل مسئله 
غربالگری بسیار اهمیت دارد. توصیه می شود افراد باالی ۳5 سال به 
مراکز درمانی مراجعه کنند چون سن، خود به خود یکی از موارد تاثیر 
گذار در ابتال به دیابت است. مدیرعامل انجمن دیابت ایران که در یک 
برنامه رادیویی صحبت می کرد سابقه خانوادگی و شیوه زندگی افراد 
را با اهمیت دانست و افزود: افراد زیر ۳5 سال هم اگر اضافه وزن یا 

سابقه اضافه وزن دارند، سریعا برای چکاپ مراجعه کنند.
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
به نظر می رسد که احساســات مثبت و خوبی که هم 
اکنون دارید هم چنان پایدار خواهند بود، اما از طرفی هم 
می دانید که چنین چیزی تا ابد ادامه نخواهد داشت. اگر 
اعتماد به نفس تان را از دست دهید ممکن است ناگهان زمین بخورید. 
شاید فکر کنید که اگر آن چه را در ذهن تان می گذرد به دیگران بگویید 
همه ی مشــکالت حل خواهد شد، اما حواس تان باشد که اگر زیاده 

روی کنید بیشتر مشکل درست می شود.
  اردیبهشت :

دل تان می خواهد به حال خودتان باشید، اما کارهای 
زیادی هســتند که انتظارتان را می کشند. اگر در منزل 
تنهــا بمانید و کاری نکنید، آن وقت فکرتان مدام پیش 
کارهایی خواهد بود که باید انجام شــان دهید. اگر هم اوقات تان را با 
دوســتان و خانواده سپری کنید، آن وقت شاید دل تان بخواهد که ای 
کاش در سکوت و آرامش منزل می ماندید. در هر صورت یادتان باشد 

که عدم رضایتی را که احساس می کنید به دیگران نسبت ندهید.
  خرداد :

منشأ مشکالت امروز شما دوستان نزدیک تان هستند، 
به ویژه اگر برنامه های آن ها با آن چه شما می خواهید 
متفاوت باشد. فعالیت های اجتماعی نقش مهمی را در 
آخر هفته ایفا می کنند، اما ممکن است از این که همه چیز طبق برنامه 
پیش می رود احساس کسالت و بی حوصلگی کنید. بعضی چیزها را 
نمی شــود تغییر داد، پس بیهوده برای دست کاری آن ها تالش نکنید. 
یادتان باشد که خواسته های شما با گذشت زمان تغییر می کنند، با این 

طرز فکر از شدت فشارهای پیش رو کاسته خواهد شد. 
  تیر :

به دنبال راهی هستید تا وظایف تان را با دیگران تقسیم 
کنید. به نظر می رســد که کاسه ی صبرتان لبریز شده 
است، زیرا همه ی کارها اکنون بیشتر از آن چه باید طول 
کشیده است. اگرچه تمایل دارید که دیگران را به شتاب دعوت کنید، 
اما به شما توصیه می شود که رویکردتان را تغییر دهید و به جای عجله 
کردن با سرعت آهسته تر حرکت کنید. از انتظاراتی که دارید کوتاه بیاید، 

بعد خواهید دید که چه قدر همه چیز بهتر پیش خواهد رفت.
  مرداد :

خیلی دل تان می خواهد که به سفر بروید، حتی همه ی 
جزییات آن را در ذهن تان تجسم کرده اید. اما به خاطر 
برنامه ها و وظایفی که دارید نمی توانید به یک ســفر 
طوالنی بروید. البته همین که یک آخر هفته ی خوب داشته باشید کافی 
است تا کمی احساس رضایت کنید. اگر هنوز برنامه ی خاصی برای این 
آخر هفته ترتیب نداده اید نگران نباشید. یک سفر یک روزه ی ناگهانی 
به خارج شهر می تواند دقیقًا همان چیزی باشد که به آن نیاز دارید تا 

انرژی دوباره بگیرید.
 شهریور :

بایــد به دنبال یــک راه کامــاًل متفاوت بــرای حل 
مشــکالت تان در یک رابطه باشید، یعنی تغییر رویکرد 
شما می تواند در حل مشکالت تان مؤثر واقع شود. اما 
انتظار نداشته باشید که همه چیز ناگهان و بدون ناراحتی حل شود. اولین 
قدم برای این که حس نیت تان را نشــان دهید این است که از صمیم 
قلب حرف بزنید. وقتی احساسات تان را با دیگران در میان بگذارید، 
آن ها هم می فهمند که چه طور باید با شما رفتار کنند و به این ترتیب 

مشکالت کم کم از بین خواهد رفت.
 مهر :

چند روزی بود که با یک تضاد درونی دست و پنجه نرم 
می کردید و حاال امروز ممکن است که این نا آرامی های 
درونی منفجر شوند و بروز کنند. شاید فکر کنید که حق 
با شماســت، اما یادتان باشد که طرف مقابل تان هم ممکن است حق 
را به خودش بدهد. اگر می بینید که نظرات متفاوتی وجود دارند دعوا 
نکنید، در عوض به دنبال راهی باشــید تا برای حل مسایل به یک راه 

حل مشترک برسید.
 آبان :

سعی کنید در انجام کارهای عادی و روزمره تنوع ایجاد 
کنید تا شــادی و هیجان الزم را به روزتان اضافه کرده 
باشــید. اگر احســاس می کنید که افکارتان خالقانه و 
جالب انــد، این را هم بدانید که نمی توانید آن ها را یک باره به واقعیت 
تبدیل کنید. به جای این که زیاده روی کنید و دست به کارهای خیلی 
بزرگ بزنید، بهتر است به دنبال تغییرات و اصالحات کوچک باشید و 

بعد منتظر بمانید و نتیجه اش را ببینید. 
   آذر :

دل تان می خواهد که امروز تفریح و شــادی کنید، اما 
ممکن است احساســات ناگفته ی کسی چنان شما را 
درگیر کند که نتوانید امروز را به شــادی بگذرانید. اگر 
تصمیم بگیرید که به احساســات دیگران توجه نکنید، آن وقت حتمًا 
احساس گناه خواهید کرد و دیگر نمی توانید خوش باشید. برای این 
که از این وضعیت خالص شــوید عجله نکنید. بهتر است به دیگران 
کمک کنید و در عالم دوستی طوری رفتار کنید که دل تان می خواهد 

با شما رفتار شود.
 دی :

حتــی اگر امــروز در منزل بمانید باز هــم نمی توانید 
اســتراحت کنید، یعنی هر کاری کنید باز هم چیزهای 
زیادی هستند که حواس تان را پرت خواهند کرد. شاید 
تصمیم بگیریــد که خودتان را در هیچ ماجرایی دخالت ندهید، اما در 
هر صورت به این ماجراها کشیده خواهید شد، پس چرا بیهوده مقاومت 
می کنید؟ خودتان پا به صحنه بگذارید و با دیگران همراه شوید. بهتر 
است فعال باشید و کارهای تان را زمان بندی کنید تا احساس رضایت 

بیشتری به سراغ تان بیاید.
  بهمن :

اگر امروز را در تنهایی و انزوا بگذرانید ممکن اســت 
احساس کنید که مشکالت تان یکی پس از دیگری به 
سراغ تان می آیند. به نظر می رسد که دیگران می خواهند 
بیشــتر از چیزی که شما دوســت دارید همراهی تان کنند. اما اگر به 
هر دلیلی تنها ماندید، بدانید که نمی توانید آسوده باشید، زیرا وظایف 
بســیاری هستند که باید انجام شــان دهید. خودتان فکر می کنید که 
می دانید چه چیزی برای تان بهتر است، اما باید یاد بگیرید که انعطاف 

پذیرتر باشید تا دیگران ترغیب شوند که همراهی تان کنند. 
  اسفند : 

شــاید بهتر باشد که احساسات تان را با دیگران در میان 
بگذارید تا حال تان بهتر شــود، اما این بهبودی موقتی 
خودش نشــانه ی یک موضوع جدی تر است. به نظر 
می رسد که باورها و ارزش های تان تغییر کرده اند و حاال دوست دارید 
اطراف تان را با چیزهایی پر کنید که نشان گر باورهای جدیدتان باشند. 
با خودتان صادق باشید و بپذیرید که اکنون تمایل به خرج کردن دارید. 
فقط حواس تان را جمع کنید تا چیزهایی که می خرید کاربردی باشند، 

یعنی از روی هوس خرید نکنید.
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سرویس سالمت // عضو کمیته علمی کشوری 
 BA۴ مقابله با کرونا با بیان اینکه زیرسویه های
و BA5 امیکرون، بسیار مسری تر و واکسن گریز 
هستند، گفت: به نظر می رسد در حال ورود به 

موج جدید کرونا هستیم.
 دکتر حمید عمادی درباره وضعیت ابتال به کرونا 
در کشور و علت صعود دوباره آمارها، گفت: در 
حــال حاضر کرونا در کشــور در حال افزایش 
اســت؛ البته این وضعیت در برخی کشورهای 
دیگر هم افزایشی است که کشور ما هم یکی از 

این کشورهاست.
 افزایــش ابتا ناشــی از افزایش بیماری در 

کشورهای همسایه
وی افزود: بیشــتر هم به نظر می آید که به دنبال 
افزایش موارد بیماری در کشــورهای همسایه 
ماســت که موارد ابتال در کشور ما هم در حال 
افزایش است. مثال واضح آن کشور ترکیه است. 
این کشور مدت هاست برای جلب توریست اعالم 
کرده که نیازی به استفاده از ماسک نیست. افرادی 
که با هواپیماهای این کشــور مسافرت می کنند، 
واقعا در هواپیما و فرودگاه کسی ماسک نمی زند 

و شرایط مناسبی برای انتقال کروناست.
 افزایش موارد ســرپایی و بستری کرونا در 

کشور
عمادی ادامه داد: از هفته گذشته موارد سرپایی  
ناشــی از بیماری در کشور به صورت واضحی 
افزایش یافت و در حال حاضر موارد بستری مان 
هم در حال افزایش اســت. متاســفانه با روند 
موجود، طبیعتا به احتمال زیاد در دو هفته آینده 

موارد مرگ ومیر هم افزایش خواهد یافت.
 BA4 و BA۵ مسری تر و واکسن گریزتر 

وی تاکیــد کرد: البته خبر خوب این اســت که 

این ســویه و زیر ســویه از بیماری کووید 1۹ 
که زیرســویه های اُمیکرون هســتند و با عنوان 
زیرسویه های BA4 و BA5 شناخته می شوند، 
معموال بیماری هایی هستند که قسمت های فوقانی 
مجاری تنفسی را درگیر می کنند و مانند نوع دلتا، 
بیماری زایی شان  ندارند. طبیعتا  ماهیت شدیدی 
هم مانند دلتا کشنده نیست، اما باتوجه به اینکه 
شیوع بســیار باالیی دارند و بســیار مسری و 
واکسن گریز هستند، احتمال ابتالی گسترده افراد 
حتی به صورت خفیف وجود دارد. حال زمانیکه 
ابتال گسترده شــود، تعدادی از افراد مسن، افراد 
با سیســتم ایمنی ضعیف، افــرادی که داروهای 
شیمی درمانی و ... استفاده می کنند، ممکن است 
بیماری شان مانند همه در حد یک عفونت تنفسی 
فوقانی یا ســرماخوردگی نباشد و ممکن است 

منجر به بستری یا حتی فوت هم شود.
عمادی با بیان اینکه به نظر نمی رسد که مرگ ومیر 
این زیرســویه ها مانند دلتا باشــد، گفت: با این 
حال احتمال افزایش بیماری و باال رفتن موارد 

بســتری و طبعا افزایش موارد فوت وجود دارد، 
اما امیدواریم که شرایط مانند شرایط شیوع دلتا 
نشــود. این اتفاق تا زمانی رخ می دهد که همین 
زیرســویه ها وجود داشته باشــند، اگر ویروس 
جهش جدیدی داشته باشد، کمااینکه بارها این 
جهش در ویروس کرونا اتفاق افتاد و سویه های 
مختلفی را ایجاد کرد، ممکن است شرایط متفاوت 

شود.
 اســتفاده از ماسک و تزریق واکسن را جدی 

بگیرید
وی بــا تاکید بــر تداوم رعایــت پروتکل های 
بهداشتی گفت: با توجه به در پیش بودن برخی 
مناســبت ها و تجمعات از جمله مــاه محرم و 
بازگشــایی مدارس و دانشــگاه ها و پس از آن 
آغاز فصل سرما که به طور طبیعی موارد افزایش 
عفونت های تنفسی را شاهدیم، باید دقت بیشتری 

در رعایت پروتکل ها داشته باشیم.
عمادی گفت: در این مقطع الزم است که افرادی 
که تاکنون واکسن تزریق نکرده اند، واکسن بزنند. 

افرادی که یک دز واکسن تزریق کرده اند، حتما دز 
دوم را تزریق کنند و کسانیکه شش ماه از تزریق 
واکسن شان گذشته، دز یادآور واکسن را تزریق 
کنند. در حال حاضر در کشــور واکســن داریم 
و تنها ســالحی هم که می توانــد در برابر کرونا 
کمک کننده باشد، واکســن است. تزریق واکسن 
از عدم تزریق آن بهتر اســت. خواهش می کنیم 
که مردم واکسن شــان را تزریق کنند و رعایت 
پروتکل ها مانند اســتفاده از ماسک را به تدریج 

جدی بگیرند.
 ورود به موج هفتم؛ آری یا خیر؟

وی با بیان اینکه می توان گفت که به نظر می رسد 
داریم وارد یک موج جدید کرونا می شویم، گفت: 

البته امیدواریم این موج، موج شدیدی نباشد.
  عائمی بیماران کرونایی چیست؟

عمادی درباره عالئم مراجعه کنندگان فعلی کرونا، 
گفت: عمدتا مبتالیان عالئم سرماخوردگی دارند. 
همچنین تعداد قابل مالحظه ای از مبتالیان عالئم 
گوارشــی مانند اسهال و اســتفراغ دارند و فکر 
می کنند مسموم شدند؛ در حالی که کووید است. 
همچنین تعدادی هم عالئمی مانند آبریزش بینی و 
... دارند و برخی هم گلودردهای شدیدی دارند. 
در عین حال برخی افراد هم هیچ یک از این عالئم 
را نداشته و فقط تب و خستگی و کوفتگی بدن را 

دارند. همه این موارد می تواند کووید باشد.
وی گفت: افــرادی که بیماری زمینه ای دارند، با 
دیدن این عالئم حتما به مراکز درمانی و پزشک 
مراجعه کنند، اما افراد جوانی که بیماری زمینه ای 
ندارند، در خانه بمانند و استراحت کنند و داروهای 
تسکین دهنده مصرف کنند، سرکار نروند تا باعث 
شیوع بیماری نشوند و در تجمعات حاضر نشوند 

و ماسک بزنند تا بیماری شان منتقل نشود.

سرویس سالمت // متخصص بیماری های مغز و اعصاب گفت: 
هر اتفاقی در بدن که به صــورت ناگهانی و موضعی رخ دهد 

می تواند نشانه ای از سکته مغزی باشد. 
 مهدی وحید دستجردی متخصص بیماری های مغز و اعصاب 
با اشــاره به اینکه طول عمر انسان نسبت به انسان های اولیه 
افزایش پیداکرده به همین دلیل شاهد سکته مغزی در انسان ها 
هستیم گفت: سکته مغزی در اثر بسته شدن رگ رخ می دهد. 
اگر به مروز زمان و در سنین باال در اثر گذر مواد، رگ ها بسته 

شوند، سکته مغزی در سنین باالتر اتفاق می افتد.

وی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از ســکته مغزی، عامل 
ایجادکننــده آن را باید کنترل کرد گفــت: افرادی که دیابتی 
هستند، فشار خون باال دارند، کم کاری تیروئید، چربی خون 
دارند و سیگار می کشند، بیشتر درگیر سکته مغزی می شوند. 
حتی افرادی که سیگار می کشند بیشتر درگیر سکته قلبی هم 

می شوند.
دستجردی در توضیح راهکارهای درمانی سکته مغزی گفت: 
اول باید با توجه به عالئم متوجه سکته مغزی شویم. هر اتفاقی 
در بدن که به صورت ناگهانــی و موضعی رخ دهد می تواند 

نشانه ای از سکته مغزی باشد. به عنوان مثال در زمانی که یک 
سمت بدن بی حس شود و قدرت خود را از دست دهد، فردی 
ناگهان قدرت تکلم خود را از دست دهد باید پزشک تشخیص 

دهد آیا این عالمت ها نشانه سکته مغزی هستند یا خیر؟
بیماری های مغز و اعصاب کشورمان با تاکید بر اینکه اگر این 
عالمت ها در فردی دیده شد با سرعت باید با اورژانس تماس 
بگیریم گفت: کادر درمان بایــد در زمان طالیی اقداماتی را 
انجام دهند. به عنوان مثال دارویی برای رفع لخته خون باید تا 
کمتر از 4 و نیم ساعت به بیمار تزریق شود. از آن زمان به بعد 
ممکن است نیاز به درآوردن لخته باشد اما زمان طالیی برای 

یک بیمار سکته مغزی همان  4 و نیم ساعت است.

زمان طالیی درمان سکته مغزی چقدر است؟ 

سرماخوردگی؛ عالمت عمده مبتالیان کرونا  لزوم چکاپ ساالنه دیابت 
در افراد باالی 35 سال

ســرویس ســالمت  //  معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: با بازگشت حجاج در روزهای آتی رعایت پروتکل 
های بهداشتی در این ایام بیش از پیش الزامی است.  دکتر عبدالجبار 
ذاکری در تشریح این خبر، افزود: این احتمال وجود دارد که زائران 
ما وقتی وارد کشور می شــوند در دوره کمون بیماری باشند یعنی 
ویروس بیماری در بدن آنها وجود داشته باشد اما هنوز بیماری خود 
رانشان نداده باشد. وی اضافه کرد: زائران و اطرافیان زائر باید دراین 
خصوص دقت کنند و مردم به ویژه حجاج باید از تماس نزدیک و 
روبوسی با دیگران خودداری کنند و هنگام حضور در مراسم ها حتما 
از ماسک اســتفاده کنند و چنانچه عالیم سرماخوردگی دارند باید 
از شــرکت در هرمراسم خودداری و به نزدیک ترین مرکز بهداشتی 
ودرمانی مراجعه کنند. به گزارش ایسنا ؛ ذاکری بیان کرد: عالوه بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده ماسک، دریافت دوز یاد آور 
واکسن کرونا کلیه گروه های سنی واجد شرایط که بیش از 4ماه از 
آخرین نوبت تزریق واکسن آنها گذشته است نسبت به دریافت ُدز 

یادآور کرونا اقدام کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان:

با بازگشت حجاج 
رعایت پروتکل های بهداشتی 

ضروری است

سرویس سالمت // معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نامه ای به 
روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور دستورالعمل 
مدیریت مهندسی بهداشت محیط در مراسم معنوی اربعین سال 1401 
را ابالغ کرد.کمال حیدری، در این نامه با یادآوری مراســم باشکوه 
اربعین، تاکید کرده اســت: با توجه به درگیری کشورها به پاندمی 
کووید 1۹، گرمی هوا و خطر شیوع بیماری های واگیر ازجمله التور، 

اعمال نظارت های بهداشتی از حساسیت بیشتری برخوردار است.
در این دستورالعمل بر اجرای برنامه های پشتیبانی و خدماتی همچون: 
برنامه ریزی و آماده سازی تجهیزات و وسایل نقلیه مورد نیاز بازرسی 
برای کلیه تیم های عملیاتی، تعیین محل مناسب جهت استقرار تیم های 
عملیاتی، آمادگی آزمایشــگاه های آب و فاضــالب و مواد غذایی 
شهرهای نزدیک به پایانه های مرزی، تهیه مواد گندزدای محیطی به 
مقدار الزم، تمهیدات الزم به منظور صدور کارت بهداشت متصدیان و 
کارگران شاغل در مراکز، اماکن و خادمین موکب های تحت پوشش 
مشمول اخذ کارت بهداشت، تاکید شده است.اجرای برنامه های کنترل، 
نظارت و بازرســی نظیر: بازرسی بهداشتی از منابع تأمین و مخازن 
آب، بازرســی بهداشتی از مدیریت پسماند موکب ها و ایستگاه های 
صلواتی و محل های اسکان زائران با اولویت بهداشت فردی از جمله 
واکسیناسیون، استفاده از ماسک و رعایت فاصله از جمله موارد تاکید 
شده در این دستورالعمل است.در این دستورالعمل همچنین به بازرسی 
بهداشتی از تمامی مراکز و اماکن مسیر حرکت زائران به ویژه زائران 
خارجی در داخل کشور، بازرسی بهداشتی از تأسیسات عمومی شامل 
پارک ها، سرویس های بهداشتی بین راهی، اقامتگاه ها و ایستگاه های 
عرضه سوخت و نیز کنترل بازرسی مستمر از شبکه های توزیع آب 
آشــامیدنی، کنترل و بازرسی مواد غذایی به ویژه مواد غذایی عرضه 
شــده در ورودی و خروجی شهرها )کیوسک ها و دستفروشان مواد 
غذایی( در مسیر تردد زائرین، کنترل و بازرسی بهداشتی وسایل نقلیه 
عمومی انتقال زائرین، کنترل و بازرســی بهداشتی پایانه های مرزی 

)مختص دانشگاه های درگیر مرزی( تاکید شده است.

از سوی معاون بهداشت وزارت بهداشت؛

دستورالعمل مدیریت بهداشت 
محیط در مراسم اربعین ابالغ شد

***         

***         

مصرف این گیاه سالمت مغز دوم را تضمین می کند

ســرویس سالمت //  ممکن اســت از ظرفیت استفاده نشده 
گیاهان روزمره غافل باشید اما الزم است که بدانید تمدن ها در 
سراسر جهان قرن هاست از گیاهان در هنر آشپزی و پزشکی 

استفاده می کنند و این موضوع تصادفی نیست. 
 گشنیز مســیری بدون کالری برای تقویت سالمت روده به شما 
نشان می دهد و مهم تر از همه سرشار از آنتی اکسیدان هایی مانند 
ویتامین های A، C و K اســت. این گیاه در کاهش قند خون 
بســیار موثر و ممکن است فواید بالقوه ای برای سالمت مغز نیز 
داشــته باشــد. اگرچه برای تایید این مورد هنوز آزمایش های 

بیشتری نیاز است.
علی رغم این ویژگی های خارق العاده ذکر شده هنوز نمی دانیم چرا 

گشنیز برای سالمت روده مفید است.
از آنجایی که دستگاه گوارش مغز دوم ما در نظر گرفته می شود، 
جای تعجب ندارد که ســالمت روده ما تاثیــر عمده ای بر رفاه 
ما دارد. مواردی مانند عفونت ها و ضعیف شــدن سیستم ایمنی 
می تواند ناشی از تاثیر مواد غذایی در روده ما باشد. هنگامی که 
بدن ما عوامل بیماری زا را شناسایی می کند، با آن مقابله می کند. 
عدم تعادل باکتریایی در میکروبیوم روده می تواند عالئمی مانند 
یبوســت، چرخه های قاعدگی نامنظم و سخت ترین ضربه یعنی 
خستگی را ایجاد کند. البته نمی گوییم که همه این عالئم را می توان 
بــا این گیاه کوچک درمان کرد اما یک متخصص گوارش تایید 
کرده از گشــنیز برای ســم زدایی می توان بهره برد. این فرد تنها 

پزشکی نیست که چنین عقیده ای دارد.
قبل از اینکه در مورد اســتفاده از گشنیز برای پاکسازی صحبت 
کنیم، به یاد داشته باشید باید برای تمام پاکسازی های بدن ابتدا با 
یک پزشک مشورت کنید؛ به خصوص اگر دارو مصرف می کنید.

روغن ها و عصاره ها به مراتب قوی تر از چاشــنی گشنیز سبک 
اســت؛ بنابراین ممکن اســت تاثیر متفاوتی روی افراد بگذارد؛ 
خرده فروش مکمل های طبیعی روغن گشنیز را برای سم زدایی 
از فلزات سنگین پیشــنهاد کرده است. فیتوکمیکال های موجود 
در گشــنیز به فلزات سنگین و رادیکال های آزاد در بدن متصل 
می شــود و آن را از کبد و از جریان خــون خارج می کند. این 
پاکسازی ها به عنوان درمان های جایگزین در نظر گرفته می شود؛ 

بنابراین ممکن است پزشک شما آن را تایید نکند.
گشنیز را می توان در دیپ های گیاهی، تاکوی ماهی و همچنین به 
عنوان چاشنی ساالدهای ساده استفاده کرد. برگ ها و ساقه های 

تازه گشنیز به بسیاری از غذاها طعم تند می بخشد.
گشنیز گیاهی با طعم اکتســابی است. با این حال برای سالمت 

داخلی بدن مفید است.
به گزارش ایسنا ؛ خواص قدرتمند این گیاه کوچک ممکن است 
به مبارزه با بیماری ها کمک کند. سالم نگه داشتن روده می تواند 
به سادگی تزیین بیشتر غذاها با این سبزی باشد؛ بنابراین آن را 

امتحان کنید و ببینید بدن شما چگونه پاسخ می دهد.
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قسمت اول
گزارش اختصاصی//چند روز پس از انتشــار 
گزارشــی از مشــکالت شــهرک آبشورک 
بندرعباس ، یکی از اهالی شهرک دریا با دفتر 
روزنامه تماس می گیرد و درخواست می کند 
برای بیان مسائل و درخواست های ساکنین این 
شهرک هم سری به محل زندگی شان بزنیم تا 
نگرانی ها ی چندین ساله این محله را به گوش 
مسئوالن استان برســانند. در ادامه گزارشی 
مفصل از این بازدید چند ســاعته که در دو 

قسمت آماده شده را خواهید خواند.
 تابلوی با غیرت

شــهرک دریا در فاصله حدود سه کیلومتری 
از میدان دفاع مقــدس یا همان میدان میوه و 
تره بار قدیم واقع شــده است. با نزدیک شدن 
به ورودی شــهرک، تابلویی کوچک و رنگ 
پریده از دور دیده می شــود که رویش نوشته 
شده “شهرک دریا”، تابلوی کوچک خودش 
را با زحمت فراوان از میان انبوه شاخ و برگ 
درختان َکَرت که دور تا دورش را احاطه کرده 
اند باال کشیده، انگار این درختان در تالشند تا 
نام این شهرک را از مقابل چشمان رهگذران 
پنهان کنند . اما تابلوی کوچک و رنگ پریده 
به هر قیمتی ، تالش کرده حضورش را فریاد 
زنان نشان دهد و مردم را به سمت مقصد و راه 
صحیح راهنمایی کند تا مبادا کسی راه را اشتباه 
برود. آفرین به غیرت و پشــتکار این تابلوی 
کوچک و هرکس کــه وظیفه اش را حتی در 
سخت ترین شــرایط به طور کامل انجام می 
دهد! خوب است یاد بگیریم! به نشانه تشکر 
از تابلو با غیرت، ماشــین را نگه می دارم و 
عکسی از آن می اندازم تا برای تشویق سایر 
تابلو ها هم که شــده تصویرش را در روزنامه 
چاپ کنیم. اجزاء حاضر در عکس شامل تابلو، 
درختان َکَرت و چند سگ بی حال و حوصله 
اند که از گرمای یک بعد از ظهر تابستان به زیر 
سایه درختان پناه برده اند. اما در ادامه مسیر، 
راهی باریــک، پرپیچ و خم ، طوالنی و پر از 
دست انداز را در پیش رو دارم به محض ورود 
به جاده آســفالت، مبارزه ی ماشین و خیابان 
شروع می شود تا صبر و تحمل من را به چالش 
بکشــند و البته که انتهای این نبرد نفس گیر با 
پایان یافتن راه آسفالت و پیروزی ماشین، ختم 
به خیر می شود. در طول مسیر آنقدر حواسم به 
خیابان و چاله هایش است که فراموش کردم به 
اطراف هم نگاهی بیاندازم و حاال بعد از عبور 
از یک پل کوچک بتنی، که بر روی رودخانه ای 
بیحال و کم آب بنا شده، باید به جاده ای خاکی 
وارد شــوم. صد رحمت به جاده آســفالت و 

چاله هایش!! در شــهرک دریــا خبری از راه 
آسفالت نیســت برخی خانه ها به طور کامل 
ساخته شده اند و معلوم است که اهالی در آن 
زندگی می کنند اما برخی هم به طور نیمه ساز 
رها شــده و خالی از سکنه. تا اواسط محله و 
نزدیک مسجد امام حسن مجتبی علیه السالم که 
بعداً فهمیدم توسط اهالی این جا بنا شده پیش 
می روم و درســت مقابل ساختمانی متروکه 
و بالاســتفاده که رویش نوشته شده »تعاونی 
مسکن دریا پیشگان جنوب« خودرو را متوقف 
می کنم، تلفن همراه را برمی دارم و با میزبانمان 

آقای تنگسیری تماس می گیرم.
 20 سال در انتظار خانه دار شدن

آقای تنگسیری بازنشسته نیروی دریایی ارتش 
است و حدود هفت ســال است بعد از پایان 
خدمتش در ارتش، ســاکن شهرک دریا شده، 
به محض ورودش به ماشــین و بعد از سالم و 
احوال پرسی، دو نسخه از روزنامه های قدیمی 
دریا را که در دست گرفته نشان می دهد و می 
گوید: پیش از این هم از طرف روزنامه شــما 
برای گزارش آمده اند انصافا تنها کســانی که 
صدای مردم هرمزگان را منتشــر می کند شما 
هستید، این هم دو نسخه از گزارش های قبلی 
که برای خودم نگه داشته ام. آقای تنگسیری 
بــدون هیچ مقدمــه دیگری شــروع به بیان 
مشــکالت می کند و می گوید: این شــهرک 
شــامل حدود هزار و ۸00 قطعه زمین است 
که ســال 1۳۷1 توسط تعاونی مسکن نیروی 
دریایی ارتش به کارکنان واگذار شد و از همان 
سال تا کنون ســاخت و ساز آن با مشکالت 
متعدد همراه بوده به طوری که از سال 1۳۷1 
تا ســال 1۳۸2 کار این شهرک رها شده بود 
در ســال 1۳۸2 رئیس تعاونی مسکن منطقه 
یکم نیــروی دریایی ارتش یک تعاونی دیگر 
تاســیس می کند و ساخت و ساز ها از همان 
موقع شروع و سال 1۳۸۳ هم کلنگ شروع به 
کار این شهرک توسط استاندار وقت به زمین 
زده می شود تا کار آن رسمیت پیدا کرده باشد. 
در حال حاضر هم حدود 400 خانواده در این 
شــهرک زندگی می کنند. همچنان که در حال 
دور زدن در کوچــه پــس کوچه های خاکی 
شهرک دریا هستیم آقای تنگسیری خانه ای را 
نشان می دهد و می گوید آن درب سفید، منزل 
من است. پروانه ســاختمانی اش ازشهرداری 
منطقه یک صادر شده،  به جز من حدود 160 
قطعه زمین دیگر هم همان موقع پروانه ساخت 
را گرفته اند و با اینکه مراحل کار را بطور کامال 
قانونی طی کــرده ایم ولی از کمترین خدمات 

شهری بهره مند هستیم.
 ما زیاد مهم نیستیم!

آقای تنگسیری که معلوم است بارها و بارها 
مشکالت و درخواست های شهرک را مطرح 

کرده، یکی پس از دیگری آنها را ردیف می کند 
بــه طوری که اصال نیازی به پرس و جوی من 
نیســت! او می گوید ، من گــوش می کنم! و 
هم همچنان در کوچه پس کوچه های خاکی 
و پر از دســت انداز محله ماشین را با فرمان 
او، به چپ و راســت محلــه هدایت می کنم. 
آقای تنگســیری برای هر گوشه و نقطه ای از 
محله یک حرف برای گفتن دارد به طوری که 
وقتی چشمش به تیر برق مقابلمان می خورد، 
حرف هایش را از نوسان برق محله آغاز می کند 
ومی گوید: نوسان برق و قطعی های مکرر واقعًا 
امان ما را بریده و خیلی از ساکنین یا وسایل 
برقی شان آسیب دیده یا بر اثر نوسان سوخته 
است حتی بعضی وقت ها و بخصوص در فصل 
تابستان ســیم های برق به علت ضعیف بودن 

دچار آسیب و آتش سوزی می شوند. سپس 
خاطره ای از چند روز قبل که برایش رخ داده 
را با ناراحتی توضیح مــی دهد و می گوید: 
چند روز پیش یکی از همین ســیم های برق 
دچار آتش سوزی شــد با اتفاقات برق برای 
رفع خرابی تماس گرفتیم که خوشبختانه برای 
تعمیر کابل ها یک تیم فنی اعزام کردند. مامور 
برق در حین کار بود کــه همان موقع اُپراتور 
اداره برق تماس گرفت و به مامور برق گفت: 
کار شهرک دریا را رها کن و به محله گلشهر 
برو! سوال من این اســت؛ مردم و اهالی این 
منطقه جزو شهر بندرعباس نیستند؟ چه تفاوتی 
بین ما و ســاکنین گلشهر وجود دارد که کار و 
زندگی ما در مقابل آنها اهمیت ندارد؟ به نظر 
من این یعنی؛ در نظر برخی مســئوالن، کار و 

زندگی ساکنین اینجا برای کسی مهم نیست. بعد 
ادامه می دهد این شهرک حداقل به چند ترانس 
تقویت برق نیاز دارد ســیم ها و کابل ها هم 
ضعیف هستند و باید تعویض شوند تا مشکالت 

برقی مرتفع شود.
 با این پل فرسوده چه کنیم؟

همچنان فرمان ماشــین را به خواست آقای 
تنگسیری به این ســو و آن سو می گردانم تا 
به نزدیکی همان پــل بتنی کوچک که بعد از 
جاده آســفالت قرار داشت می رسیم. ماشین 
را روی پل متوقــف می کنم و به حرف های 
آقای تنگســیری گوش می دهم که پر انرژی 
و با حــرارت توضیحاتش را ادامه می دهد و 
می گوید : من خودم از نیروهای بازنشســته 
ارتش هستم ، حدود هفت سال است که بعد از 

بازنشستگی در اینجا ساکنم.  سپس در حالی 
که از ماشین پیاده می شود به همان راه آسفالت 
باریک پر پیچ و خم اشاره می کند و می گوید: 
جاده اینجا خراب است و راه ارتباطی مناسب 
نداریم در ایام زمســتان که بارندگی ها شدت 
پیدا می کند برخی مواقع راه ارتباطی ما کامال 
بسته می شود. پلی هم که االن روی آن هستیم 
تاریخ ســاختش به زمانی باز می گردد که کار 
ســاخت و ساز شــهرک تازه آغاز شده  و به 
طور موقت ساخته شده بود. االن نشانه های 
فرســودگی، خوردگی و تخریب در قسمت 
های مختلف آن به طور واضح معلوم است  و 
قسمتی از زیر آن هم خالی شده. در بارندگی 
ســال 1۳۹۳ راه ارتباطی کل این منطقه قطع 
شد و تا قسمتی از همین راه و جاده را آب با 

خودش برد و ساکنین شهرک با هزینه شخصی 
راه و پل را تعمیر کرده اند. 

همچنان که به صحبت هایش گوش می دهم 
قــدم زنان به نقطه ای از پل می رســیم که با 
مالت سیمان پر شده و معلوم است که جدیدا 
سیمان کاری شــده! می پرسم این دیگه چیه؟ 
آقای تنگسیری پاسخ می دهد: بر اثر بارندگی 
های پارسال قسمتی دیگر از این پل تخریب 
شد و مجبور شــدیم زیر آن را سنگچین و با 
بلوک های سیمانی آن را تعمیر کنیم تا بشود 
از آن اســتفاده کرد. آقای تنگسیری در حین 
صحبت است که تلفنش زنگ می خورد و گرم 
صحبت با تلفن می شــود. من هم از فرصت 
اســتفاده می کنم و به دنبال راهی می گردم تا 
به پایین پل بروم ، آقای تنگسیری که می بیند 
سرگردان و حیران، به دنبال راهی برای پایین 
رفتن هستم با دســت اشاره می کند که از آن 
طــرف برو پایین. باالخره راهی برای رفتن به 
زیر پل پیدا می کنم ، پل بر روی رودخانه ای 
فصلی واقع شده که در زمان بارندگی ها پر از 
آب می شود ، وضعیت پل خیلی خراب است 
و در توصیفش همین بس که  دو قطعه بزرگ 
بتنی ، از کناره های پل کامال جدا شــده اند و 
فشــار آب آنها را به وسط رودخانه کشانده . 
یکی از آنها در فاصله پنج یا شــش متری از 
پل و دیگری هم در فاصله ای حدوداً شصت 
متری جا خوش کرده اند. اهالی شــهرک دریا 
به جای این دیوارهای بتنی که بر اثر شــدت 
بارندگی وسیالبی شدن رودخانه از بدنه اصلی 
پل جدا شــده اند با بلوک های سیمانی دیوار 
چینی کرده اند تا بتوان از پل استفاده کرد ولی 
با این وضع معلوم نیست با وقوع بارندگی های 
جدید چه اتفاقی برای این رودخانه و پل رخ 
خواهد داد؟ همچنان زیر پل مشغول گشت گذار 
هستم ، نگاهی هم به اطراف می اندازم همه جا 
پر اســت از آشغال و زباله های خانگی که در 
رودخانه و زیر پل رها شــده اند چند عکس 
از زیــر پل و اطرافش می اندازم و خودم را به 
باالی جاده آسفالت می کشم کمی که نفسم سر 
جایش می آید از آقای تنگســیری می پرسم 
: چرا اهالی زباله ها را اینجا و به این شــکل 
رها کرده اند؟ پاســخ می دهد: اینجا سیستم 
جمع آوری زباله ندارد یعنی کســی زباله ها را 
جمع نمی کند برخی از اهالی که کمی بیشتر به 
فکر هستند زباله ها را تا نزدیکترین محل جمع 
آوری می برند ولی برخی دیگر که حوصله این 
کار را ندارند زباله ها را همین جا رها می کنند. 
یکی از مشکالت جدی ما هم همین موضوع 
است و مشکل اصلی این است که معلوم نیست 
این شهرک زیر نظر کجا باید اداره شود؟ آخر ما 
نه جزئی از شهر بندرعباس هستیم و نه روستا 

محسوب می شویم!

Taha           @ gmail.com
محمد زارعی/دریا
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وقتی  مسائل کوچک حل نمی شوند؛

غرق شدن ساکنین شهرک دریا در دریایی از درخواست ها 

تامین اجتماعی  مدیرکل  اختصاصی//  گزارش 
استان هرمزگان گفت: سازمان تأمین اجتماعی 
در حوزه بیمه ای و درمانی در سراســر کشور 

فعالیت می کند. 
عباس اکبری در نشست خبری با خبرنگاران 
افــزود: خدمــات بیمــه ای کــه ســازمان 
ارائه می کند  بیمه شــدگان  به  تامین اجتماعی 
در دو قالــب خدمت کوتاه مدت و بلند مدت 
می باشــد. اکبری خاطرنشــان کرد: خدمات 
ســازمان تأمین اجتماعی در استان هرمزگان 
از طریق 1۷ شــعبه اصلی، 1۳ شعبه اقماری 
و شــش کارگزاری به مردم ارائه می شود وی 
عنوان کرد: در اســتان هرمزگان ۹۷۷ هزار و 
1۹ نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 
قرار دارد که از این تعداد ۸۸1 هزار و ۷5 نفر 
بیمه شده و ۹5 هزار و ۹44 نفر مستمری بگیر 
هستند. وی عنوان کرد: ۳2۹ هزار و 42۹ نفر 
بیمه شــده اصلی شامل 2۸۷ هزار و 450 نفر 
بیمه اجبــاری، ۳۷هزار و ۸6 نفر بیمه خاص، 
2هزار و 5۷1 نفر بیمه شده توافقی و 2هزار و 

۳22 مقرری بگیر بیمه بیکاری هستند. 
اکبری ادامه داد: همچنیــن 551 هزار و 646 
نفر بیمه شــده تبعی در استان هرمزگان تحت 

پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
وی دربــاره مســتمری بگیــران ســازمان 
تامین اجتماعی در استان هرمزگان عنوان کرد: 
2۷ هزار ۹۸6 نفر بازنشسته، 2۳هزار و 462 
نفر بازمانده و هزار و ۳۹۳ نفر از کار افتاده در 
استان هرمزگان به عنوان مستمری بگیر سازمان 

تامین اجتماعی می باشند.
اکبــری در خصوص ضریب پشــتیبانی نیز 
اظهارکرد: در اســتان هرمزگان در 5 ســال 
گذشــته ضریب پشــتیبانی از عدد 12 به ۸ 
رسیده اســت که نشان دهنده افزایش جمعیت 
بیمه شده در اســتان هرمزگان می باشد. وی 
درباره کارگاه های فعال در اســتان گفت: در 
اســتان هرمزگان سی هزار کارگاه فعال تحت 
پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که از این 
تعداد 20 هــزار و ۹1۳ کارگاه دارای یک تا 
پنج بیمه شــده، ۳ هزار و ۷۳۸ کارگاه بین 6 
تا 10 نفر بیمه شده، ۳ هزار و ۸2 کارگاه بین 
11 تا 50 نفر بیمه شــده و ۹46 کارگاه بیش 
از 50 نفر بیمه شده در استان هرمزگان دارند. 
وی خاطرنشــان کرد: در سال گذشته 25هزار 
و 4۷۷ پرداخت ســند تعهدات کوتاه مدت از 

جمله غرامت دســتمزد دوران بیماری، کمک 
هزینه بارداری، کمک هزینه وسایل پزشکی، 
هدیه ازدواج و غیره پرداخت شد. این مسئول 
ادامه داد: از این تعداد سند تعهدات کوتاه مدت، 
5 هزار و ۹۳۳ کمک هزینه بارداری، 12 هزار 
و 5۳۹ ســند غرامت دستمزد ایام بیماری، ۳ 
ســه هزار و ۷60 سند وسایل کمک پزشکی، 
2 هزار و ۳4۹ ســند هدیه ازدواج، ۸41 فقره 
کمک هزینه مراسم ترحیم، 5۳ فقره هزینه بیمار 
و دو فقره سند غرامت نقص عضو بوده است. 
وی به پرونده های مســتمری تشکیل شده در 
سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: در سال 
گذشت 5 هزار و 2۳2 پرونده مستمری بگیری 
تشکیل شده اســت که نسبت به سال قبل آن 
2۹ درصد رشد داشته اســت. مدیرکل تامین 
اجتماعی هرمزگان اضافه کــرد: هزار و ۷4۳ 
پرونده از پرونده های مســتمری بگیری که در 
ســال گذشته تشکیل شــد مربوط به پرونده 
مشاغل ســخت و زیان آور می باشد. همچنین 
۳ هزار و 52۳ پرونده مقرری بگیر در ســال 
گذشته تشکیل شد که نسبت به سال قبل آن ۳0 
درصد افزایش داشته است. وی درباره پرداخت 
هزینــه تعهدات بلند مدت که شــامل حقوق 
مستمری بگیران، از کارافتادگان و بازماندگان 
می باشــد عنوان کرد: در سال گذشته 24هزار 
و 420 میلیارد ریــال در تعهدات بلند مدت 
ســازمان تامین اجتماعی در استان هرمزگان 
پرداخت شــد. وی اظهارداشــت: در ســال 
گذشته در تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین 
اجتماعی در استان هرمزگان 6۷0 میلیارد ریال 
به افراد تحت پوشش پرداخت شد. همچنین 

هــزار و ۸0 میلیارد ریال نیز بیمه بیکاری در 
سال گذشته پرداخت شــد. وی درخصوص 
الکترونیکی شــدن و هوشمند شدن خدمات 
تامین اجتماعی عنوان کرد: با توجه به گستردگی 
خدماتی که باید به بیمه شدگان، کارفرمایان و 
ارائه  تامین اجتماعی  مستمری بگیران سازمان 
شود این خدمات به سمت غیرحضوری پیش 
می رود تا بتوانیم به تامین اجتماعی هوشــمند 
دســت پیدا کنیــم. اکبری ادامه داد: از ســال 
گذشته ســامان دادن به سوابق بیمه شدگان در 
دســتور کار قرار گرفت و 4۸0 هزار پرونده 
بیمه شــدگان به صورت الکترونیک اسکن و 
ذخیره سازی شــد.  وی در خصوص پرونده 
نیز خاطرنشــان کرد:  الکترونیک کارفرمایان 
تاکنــون ۷ هــزار پرونــده کارفرمایان در 
اســتان هرمزگان به صورت الکترونیک ثبت 
شده اســت و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم 
تمامی پرونده هــای کارفرمایان را به صورت 
الکترونیکی نمایید. وی یکی دیگر از اقدامات 
سازمان تامین اجتماعی را اختصاص شماره 
ملی تامین اجتماعی به بیمه شدگان عنوان کرد و 
گفت: بسیاری از خدمات در حال انجام سعی 
شده به صورت هوشمند ارائه شود که از جمله 
آن می توان به بازرسی ها و دریافت لیست حق 
بیمه به صورت هوشــمند و الکترونیک اشاره 
کرد. وی در خصوص بازرسی های انجام شده 
از کارگاه ها نیز بیان کرد: در سال گذشته به دلیل 
حمایت از بیمه شــدگان 6۳ هزار ۷5۹ فقره 
بازرســی از کارگاه های فعال استان هرمزگان 

توسط بازرسان این سازمان انجام شده است.
 هرمزگان از نظر درمانی کمتر مورد توجه 

بوده است
در ادامه سرپرســت مدیریــت درمان تامین 
اجتماعی اســتان هرمزگان نیــز گفت: دلیل 
نامگذاری هفته تامین اجتماعی این اســت که 
بتوانیم اهداف ســازمان را برای مردم بازگو 
کرده و پاســخگویی خوبی برای مردم باشیم 
و آرمان های سازمان را تبیین و ارائه نماییم. 
دکتر غالمعباس مومنی با تبریک هفته تامین 
اجتماعــی و دهه امامت و والیــت افزود: با 
توجه به ابالغ سیاســت های کلی ســازمان 
تأمین اجتماعی از ســوی مقام معظم رهبری 
امیدواریم که امسال ســال تحول در سازمان 
تامین اجتماعی باشــد. مومنــی عنوان کرد: 
کمتر ســازمانی وجود دارد که مانند سازمان 
تامین اجتماعی جامعه هدف داشته باشد چرا که 
جمعیت زیادی از مردم کشــور تحت پوشش 
این بیمه قرار دارند. مومنی خاطرنشــان کرد: 
اســتان هرمزگان از نظــر درمانی کمتر مورد 
توجه قرار گرفته اســت و بایــد برای درمان 
جامعه حرکت های جهادی انجام شــود. وی 
خاطرنشــان کرد: در تامین اجتماعی خدمات 
درمانی به دو صورت مســتقیم و غیرمستقیم 
ارائه می شود. مومنی ادامه داد: در بحث درمان 
مستقیم، خدمات در مراکز ملکی سازمان ارائه 
می شود که در استان هرمزگان ۹ مرکز ملکی 
شامل یک بیمارســتان، یک پلی کلینیک و 
هفت درمانــگاه تخصصی خدمات درمانی را 
به بیمه شدگان و اقشــار مختلف جامعه ارائه 
می کننــد. وی در خصوص ارائــه خدمات 
درمانی غیرمســتقیم نیز عنوان کرد: عالوه بر 
مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی، 

در اســتان هرمزگان 606 مرکز طرف قرارداد 
با مدیریت درمان تامین اجتماعی استان وجود 
دارد که خدمات درمانی را به بیمه شــدگان 
ارائه می کننــد.  مومنی به مراکز طرف قرارداد 
این مدیریت در استان اشاره و عنوان کرد: در 
هرمزگان 22 بیمارستان، 1۸۷ پزشک، 14۷ 
داروخانه، 6۳ آزمایشــگاه، 2۸ رادیولوژی، 
24 ســونوگرافی، ۳5 فیزیوتراپی، دو سنگ 
شــکن، پنج ام آرآی، سیزده سی تی اسکن، 22 
دی کلینیک، 44 درمانگاه و ۳4 مرکز دیگر با 

سازمان تامین اجتماعی همکاری دارند.
این مسئول خاطرنشــان کرد: از ابتدای سال 
1400 تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری یک 
میلیون و 65۹هزار و 645 مراجعه سرپایی به 
مراکز درمانی این سازمان در استان انجام شده 
است.  مومنی به تعداد بستری شدگان در این 
مدت نیز اشــاره و عنوان کرد: در سال 1400 
و دو ماهه نخســت سال جاری بیست هزار و 
6۷0 بستری در بیمارستان خلیج فارس انجام 
شــده است.  وی خاطرنشــان کرد: از جمله 
خدماتــی که در بیمارســتان خلیج فارس به 
مراجعه کنندگان ارائه می شود، انجام عمل های 
جراحی اســت که در مدت یاد شده، بیش از 
۹هزار و 6۳5 عمل جراحی شــامل جراحی 
کوچک، متوســط و بزرگ در این بیمارستان 
انجام شده است. مومنی ادامه داد: در این مدت 
چهــار هزار و 524 عمــل جراحی کوچک، 
۳هزار و 4۹۹ عمل جراحی متوســط و هزار 
و 612 عمل جراحی بزرگ در این بیمارستان 
انجام شده اســت.  سرپرست مدیریت درمان 
تامین اجتماعی اســتان هرمزگان در ادامه به 

تعداد زایمان های انجام شــده در بیمارستان 
خلیج فارس اشــاره و خاطرنشان کرد: یکی 
دیگر از خدماتی که در بیمارستان خلیج فارس 
بــه مراجعه کننــدگان ارائه می شــود، انجام 
زایمان برای بانوان اســت که در سال گذشته 
و تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۳هزار و 521 
زایمان در بیمارستان خلیج فارس انجام شده 
اســت.  مومنی در خصوص مراجعه سرپایی 
به واحدهــای کلینیک ایــن مدیریت گفت: 
۷۳5 هزار و ۳5۳ مراجعه در ســال گذشته و 
دو ماهه نخست امسال به واحدهای کلینیک 
مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان انجام 
شده اســت که از این تعداد 50۸هزار و ۹۷0 
مراجعه به پزشــک عمومی، 161هزار و 46 
مراجعه به پزشک متخصص و 65هزار و ۳۳۷ 
مراجعه به دندانپزشک بوده است. این مسئول 
به مراجعین سرپایی به واحدهای پاراکلینیک 
اشاره و عنوان کرد: در سال 1400 و دو ماهه 
سال جاری ۹24 هزار و 2۹2 مراجعه سرپایی 
داروخانه،  شــامل  پاراکلینیک  واحدهای  به 
آزمایشــگاه و پاتولــوژی، رادیولــوژی و 
سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آرآی، فیزیوتراپی، 
دیالیز، سنگ شکن و ســایر موارد شده است.  
اجتماعی  تامین  مدیریت درمان  سرپرســت 
هرمزگان درخصوص درمان بیماران کرونایی 
در بیمارســتان خلیج فارس نیز خاطرنشــان 
کرد: از زمان شــیوع ویروس کرونا در کشور 
بیمارستان خلیج فارس یکی از نقاطی بود که 
پذیرش بیماران کرونایی در آن انجام شــد و 
کادر درمان و پرســنل بیمارستان برای درمان 
این بیماران زحمات زیادی کشــیدند.  مومنی 
اظهارداشت: از آغاز همه گیری این بیماری در 
کشور، 20 هزار و 44۹ مراجعه بیماران قطعی و 
مشکوک کووید 1۹ به بیمارستان خلیج فارس 
انجام شده اســت که از این تعداد 15 هزار و 
26۳ مراجعه به صورت ســرپایی و 5 هزار و 
1۸6 مورد بستری شدگان قطعی و مشکوک 
در این بیمارستان بوده است. وی اظهار کرد: در 
این مدت تعداد زیادی از پزشکان، پرستاران 
و پرســنل بیمارستان و مدیریت درمان تامین 
اجتماعی هرمــزگان به بیمــاری کووید1۹ 
مبتال شــدند.  مومنی ادامه داد: در این مدت 
20۳ پرســتار و بهیار، 1۷0 نفر کادر اداری و 
مالی، 1۳5 نفر کار نیروی خدمات، 111 نفر 
کاردرمانی و 4۷ پزشــک از زمان شیوع این 
ویروس در بیمارســتان خلیج فارس و دیگر 
مراکز درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی 

استان به آن مبتال شدند.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان: 

۹77هزار نفر در هرمزگان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند
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