روزنامه منطقه جنوب کشور

سقف های لرزان و
دلهایترسان

به مناسبت هفته تامیناجتماعی انجام شد

عیادت از بیماران بستری در بیمارستان خلیجفارس

صفحه  8را بخوانید

2

در نشست مدیران صنعت آب و برق
هرمزگان با رئیس مجمع نمایندگان استان
مطرح شد

توسعه آب شیرین کنها
در هرمزگان
2

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

عکس :امین زارعی /دریا

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبر داد

چهارشنبه  22تیر  13 1401ذی الحجه 1443
سال بیست و یکم شماره 3928
 8صفحه  2000تومان

 20میلیارد تومان سهم صنایع مستقر در الوان
از مسئولیت های اجتماعی

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

Beton Sahel

تصمیمات اجرایی درخصوص تامین مالی « ۲۰میلیارد تومان» با شرح انجام پروژه های متعدد در حوزه مسؤولیتهای اجتماعی
مورد موافقت قرار گرفت

Aba

تولید و عرضه بتن آماده

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

گروه خبر  //نماینده مردم هرمزگان در مجلس گفت :صنایع مستقر در جزیره الوان ملزم به انجام 20
میلیارد تومان مسؤولیت اجتماعی در حوزههای مختلف شدند .احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در
خانه ملت در بندرعباس اظهار کرد :به دنبال بازدید میدانی رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس
شــورای اســامی در تاریخ  18آذرماه  1400از جزیره الوان و محول شدن پیگیری امور به بنده،
جلسهای با حضور مدیرعامل شرکت فالت قاره ،مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره پاالیشگاه نفت

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبر داد

 20میلیارد تومان سهم صنایع مستقر در الوان از مسئولیت های اجتماعی

ادامه از تیتر یک //

مرادی عنوان کرد :تجهیز و بازســازی
مدرســه موجود در جزیره توســط
پاالیشگاه الوان تا مهرماه سال جاری،
فنس کشی و تکمیل سکوی تماشاچی،
تامیــن نــور زمین فوتســال و چمن
مصنوعی آن توسط پاالیشگاه الوان و
اختصاص فضای ورزشی از جمله زمین

چمن فوتبال برای استفاده ورزشکاران
جزیره توســط شــرکت فالت قاره از
جمله این تصمیمات بود.
همچنین بنا به گفته این عضو کمیسیون
انرژی ،راه انــدازی ،تامین امکانات و
تجهیزات آزمایشــگاه تخصصی طب
توسط پاالیشــگاه نفت الوان و تامین
نیروی انسانی مورد نیاز توسط دانشگاه

علوم پزشکی اســتان (محل اسکان با
همکاری پاالیشگاه الوان) ،واگذاری
زمین جهت ساخت درمانگاه بهداشتی و
درمانی جدید توسط شرکت فالت قاره
و ســاخت درمانگاه به منظور استفاده
کارکنان و مردم جزیره توسط پاالیشگاه
الوان و ساخت مخزن ذخیرهسازی آب
شرب توسط پاالیشگاه الوان از جمله
دیگر تصمیمات این جلسه بود.
مــرادی همچنین از نصب کنتور آب و
برق در شهرک مسکونی با تامین مالی
توسط شــرکت فالت قاره و پیگیری
توســط معاون عمرانی اســتانداری،
ساخت غســالخانه و نصب سردخانه
نگهداری اموات با تامین مالی شرکت
فالت قاره و پیگیری توســط معاون
عمرانی اســتانداری ،واگذاری زمین
برای مســکن جوانان از طریق بنیاد

مســکن استان و ســاخت آن توسط
شــرکت فالت قاره و تکمیل بهسازی
و طرح هادی در شــهرک مسکونی و
احداث پارک محلهای توســط معاون
عمرانی استانداری و تامین مالی شرکت
نفت قاره به عنــوان دیگر مصوبات و
توافقات این جلسه یاد کرد .به گزارش
فارس ،جزیره الوان پس از جزیره قشم
بزرگترین جزیره خلیجفارس است که
تمرکز فعالیتهای نفتی و صنعتی در این
جزیره طی چند دهه اخیر سبب نادیده
انگاشتن حق مردم بومی ساکن در این
جزیره شده که این دست از اقدامات و
الزام این صنایع در انجام مسؤولیتهای
اجتماعی طی چند ســال اخیر باعث
تحرکی در این مجموعهها در هزینهکرد
درآمدهای هنگفتشان از این جزیره
در درون آن شده است.

شرکت فوالد هرمزگان جنوب
مزایده عمومی شماره 14010301

شرکت فوالد هرمزگان در نظر دارد مقدار  70،000لیتر روغن ضایعاتی  ،به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به بفروش برساند

ردیف شماره مزایده
1

14010301

شرح کاال
روغن ضایعاتی

واحد
لیتر

مقدار
70،000

مبلغ ضمانت نامه (ریال)
 %5کل مبلغ پیشنهادی

متقاضیان محترم می توانندجهت بازدید و دریافت اســناد مزایده مبلغ  500،000ریال به حســاب شماره0111111100008به نام شرکت فوالد
هرمزگان جنوب نزد بانک ملی شــعبه گمرک بندرعباس واریز نمــوده و از تاریخ۱۴۰۱/۰۴/۲۰لغایت  (۱۴۰۱/۰۴/۳۰بجز ایام تعطیل رســمی،
پنجشنبه و جمعه) از ساعت  8:00صبح الی  14:00با ارسال تصویر فیش واریزی ودرخواست کتبی به شماره فکس 076-33530055و یا شماره
 whatsup09173106674جهت دریافت اســناد مزایده اقدام نمایند و یا در صورت تمایل به مراجعه حضوری (در بازه زمانی ذکر شده)  48ساعت
قبل از مراجعه با شماره تلفن ۰۷۶۴۴۸۴۳۲۴۹جهت انجام هماهنگی های الزم تماس حاصل نموده و سپس به آدرس بندرعباس :کیلومتر 13بزرگراه
شهیدرجائی شرکت فوالد هرمزگان جنوب،واحد خرید مواد مصرفی و فروش کاالی مازاد ،ساختمان هرمز 2اتاق  205مراجعه نمایند.
درصورت تمایل به دریافت حضوری اسناد توسط شرکت های حقوقی ،نماینده معرفی شده ملزم به ارائه معرفی نامه در سربرگ و با مهر شرکت می باشد.
الزم به ذکر است که شرکت کنندگان در مزایده باید امکان دریافت مجوز از سازمان محیط زیست استان/شهر مقصد (محل استفاده ضایعات) را
داشتهباشند.

تاريخ فروش اسناد
1401/04/20

جدول زمانی برگزاری مزایده

تاريخ پایان فروش اسناد

آخرين مهلت تحویل پاكتهاي مزايده

1401/04/30

1401/05/03

تاريخ گشايش پاكتها
1401/05/04

همچنین آگهی فوق در سایت اینترنتی فوالد هرمزگان به آدرس  www.hosco.irقسمت مناقصه و مزایدات قابل مشاهده می باشد.
هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد .

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

الوان ،معاون عمرانی استانداری هرمزگان ،رئیس شورای جزیره الوان و دبیر کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسالمی در محل این کمیسیون برگزار شد .به گفته وی ،تصمیمات اجرایی درخصوص تامین
مالی « ۲۰میلیارد تومان» با شرح انجام پروژه های متعدد در حوزه مسؤولیتهای اجتماعی مورد
موافقت قرار گرفت.
ادامه در همین صفحه

رفع تصرف از  56هزار
متر مربع اراضی ملی و
دولتی در بندرعباس
2

از رباتیک تا تشریح قلب؛

دانش آموزان هرمزگانی پرواز به سوی
آینده را از اینجا آغاز می کنند
8
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان خبر داد

آغاز به کار پایگاه های جبران افتتحصیلی
مدارس متوسطه هرمزگان
2

ساخت بویههای دریایی
در شرکت دانش بنیان هرمزگان

2

ظرفیت بخش کووید یک بیمارستان
میناب پس از  ۸ماه تکمیل شد

6

سد جگین تکمیل و سر ریز شد

6

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خبرداد

۳۱تیرماه،آخرین مهلت پرداخت مالیات مشاغل خودرویی

گروه خبر  //مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت:
۳۱تیرماه آخرین مهلت پرداخت مالیات مشاغل
خودرویی می باشد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رضا آخوندزاده با اشاره به
دستورالعمل رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بنا به
اختیار حاصله از تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیات های
مستقیم ،اظهار داشت :مالیات عملکرد سال 1400
صاحبان وسایط نقلیه مسافری ،باری ،ماشین آالت
راهسازی و صنعتی (صاحبان مشاغل خودرویی) ،
با رعایت گروه بندی اســتان ها ،به روال سال های

گذشته ،به صورت مقطوع تعیین می شود.
آخوند زاده افزود :صاحبان مشــاغل موضوع این
دستورالعمل مکلفند « با مراجعه به دفاتر پیشخوان
خدمات دولت» ،مالیات مقرر عملکرد سال 1400
را «حداکثر تا پایان تیرماه  »1401پرداخت کنند.
وی ادامــه داد :مودیان موضوع دســتور العمل فوق
در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشــده،
مشمول جریمه موضوع ماده  190قانون مالیات های
مستقیم مصوب  1366و اصالحیه های بعدی آن می
شوند.

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان :

احتمال شیوع بیماری کووید در مناطق زلزلهزده وجود دارد
درمــان تامین اجتماعی اســتان
هرمزگان گفت :با توجه به آغاز هفته
تامین اجتماعــی و در قالب پویش
تامین اجتماعــی همدل ،اکیپهای
درمانی به مناطــق زلزلهزده غرب
هرمزگان اعزام شدهاند.

به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ دکتر
غالمعباس مومنی با تبریک دهه امامت
و والیت افزود :طی دو روز گذشته که
گروه خبر  //سرپرســت مدیریت تیمهــای درمانی در این منطقه حضور

داشتهاند بیش از  ۲۴۰نفر مورد معاینه
و ویزیت قــرار گرفتهاند که در بین آن
ها افراد گرمازده و دارای بیماریهای
آنفوالنزا و سرماخوردگی نیز مشاهده
شدهاست .وی اظهار داشت :در بین افراد
مراجعه کننده ،تعدادی افراد مشکوک به
بیماری کووید نیز مشاهده شده است.
مومنی عنوان کرد :احتمال شیوع مجدد
ویروس کرونا در بین مردم منطقه وجود
دارد و نیاز است که مردم دستورالعمل

برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب در بیمارستان خلیجفارس

گروه خبر //برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب
در بیمارستان خلیجفارس باعث شده مراجعه
کنندگان بیمارستان از این غرفه بازدید نمایند
که می تواند در تشــویق و احیای فرهنگ
عفاف و حجاب موثر باشد .برپایی این چنین
نمایشــگاههایی در محلهای مختلف شهر
میتواند به تقویت موضوع عفاف و حجاب در
جامعه کمک کند.

به گزارش خبرنگار دریا ،تجربه نشان داده است
که اجرای برنامههــای فرهنگی تاثیر زیادی در

پذیــرش موضوعات مختلــف در جامعه دارد
و برگزاری نمایشــگاههای عفاف و حجاب به
مناســبتهای مختلف میتواند به ترویج این
فرهنگ که امروزه مورد هجمه توســط دشمن
قرار گرفته کمک شایانی نماید .دشمن همیشه
از خألهای موجود سعی کردهاست بهره ببرد و ما
نیز باید به مقابله با این تهاجم بپردازیم که یکی از
راهها ،آشنایی بیشتر خانوادهها به ویژه کودکان و
نوجوانان با اقالم فرهنگی عفاف و حجاب است.
امیدواریم که این کارها ادامه داشته باشد.

های بهداشتی را بیش از پیش رعایت
نمایند.مومنی با بیان اینکه در هفته تامین
اجتماعی خدمــات مختلف مورد نیاز
زلزلهزدگان به آنها ارائه میشود عنوان
کرد :در این هفته  ۱۴پزشــک عمومی،
سه پزشک متخصص ،سه روانشناس و
 ۲۸پرســتار به همراه دارو و تجهیزات
مورد نیــاز در مناطق زلزلهزده حضور
خواهند یافت و خدمات درمانی مورد
نیاز زلزلهزدگان را به آنها ارائه مینمایند.

خبری
احمد مرادی عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس تاکید کرد

چهارشنبه  22تیر 1401

ب دیده در زلزله
تسریع در روند بازسازی منازل آسی 

 13ذی الحجه 1443
سال بیستم و یکم شماره 3928

سرمقاله

سقف های لرزان و دل های ترسان

خانواده های زیادی در محالت حاشیه ای و بافت فرسوده بندرعباس هستند
که ســقف ودیوارهای خانه های شان فرسوده اند که برخی ریزش کرده اند و
برخی هم با خطر ریزش مواجهند وخانواده ها از روی ناچاری در این خانه ها
ساکن هستند و امکان فروریختن شان هم زیاد است که متاسفانه برای پیشگیری
از آوارشــدن این خانه ها و مدفون شدن ســاکنان در زیراین آوارها تدبیری
اندیشیده نشده است و گویا مسئوالن منتظرند تا این خانه ها نیز مانند خانهها
در فین ،ســایه خوش و ...آوار وبا خاک یکسان شده و برخی در زیر آوارها
جان دهند و آنگاه اقدام کنند .بافت های فرسوده و حاشیه ای و سکونتگاههای
غیررســمی هرمزگان همچنان با معضلی به نام صدور سند مواجه هستند و
متولیان مربوطه و دستگاه های نظارتی ضرورت دارد زودتر این قفل را باز کنند.
عدم صدور اسناد مالکیت امالک این مناطق باعث شده است که ساکنان نتوانند
از تســهیالت نوسازی امالک فرسوده استفاده کنند و خانه های شان همچنان
فرسوده مانده است که این امالک فرسوده خودبخود و یا در بارندگی ها و زمین
لرزه ها دچار خسارت شده و سقف و دیوارشان ترک برداشته ویا فرو ریخته اند
وبارها رسانه ها نیز گزارش هایی را از این خسارت ها و تخریب ها منتشر و
منعکس کرده اند،اما گویا مسئوالن و دستگاه های نظارتی در هرمزگان منتظرند
تا خانه هایی فرو ریزند و ساکنان در زیر آوار مدفون شوند تا آن گاه تصمیمی
برای احیای بافت های فرسوده و رفع موانع صدور سند در این مناطق را اتخاذ
کنند .وضعیت سقف و دیوار اینگونه امالک مناسب نیست وبارها گزارش هایی
را که در سال های اخیر از محالت تهیه کرده ایم .ساکنان همواره عنوان کرده اند
که در زمان بارندگی ،شب ها را تا صبح با بچه های مان مجبور بودیم در کوچه
بمانیم تا اگر سقف خانه مان آوار شد ،مدفون نشویم .دوسه سال قبل گزارشی از
یکی از خانه های فرسوده محله آیت اهلل غفاری بندرعباس منتشر کردیم که مادر
خانواده ،دختر معلول جوانش را از اتاقش به اتاقی دیگر جابجا می کند و چند
ثانیه بعد ســقف اتاق دختر بدلیل بارش باران و فرسودگی اش فرو می ریزد و
دختر از مدفون شدن مصون می ماند .البته در همین محله دهها خانه دیگر وجود
داشته که سقف ودیوارشان فروریخته ویا آسیب دیده اند و بارها گزارش هایی
در بیش از یک دهه اخیر منتشر کردیم ،اما آبی از مسئوالن گرم نشد و اقدامی
اثرگذار تاکنون صورت نگرفته است و حتی مصوباتی که در مورد این محله و
محالت دیگر وجود داشت ،محقق نشده است .مدیرت ضعیف و فرسوده ای بر
سر بافت فرسوده در استان حاکم بوده و دستگاه های اجرایی بصورت جزیره
ای عمل می کنند و به همین دلیل مشکالت این مناطق همچنان پابرجاست و
عزم جزمی برای رفع این مشکل وجود ندارد .از طرفی دیگر بازگشایی معابر
و الین بندی کوچه ها در محالت حاشــیه ای در حاشیه توجه مسئوالن قرار
دارد؛ درصورتیکه شورای شهر،شــهرداری ،راه وشهرسازی ،مدیریت بحران،
استانداری ،نمایندگان مجلس و ...می توانند از ظرفیت صنایع در راستای ایفای
نقش مسئولیت های اجتماعی شان استفاده کنند و در بازگشایی معابر و احداث
مراکز آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی ،درمانی و ...در محالت و با نام گذاری به نام
بنگاه های اقتصادی اســتفاده نموده تا حاشیه نشینان اثرات مثبت صنایع را در
محالت شان شاهد باشند و فقط آلودگی ،گرانی مسکن ،ترافیک و بیماری و...
از این صنایع نصیب شان نشود و بایستی مسئوالن و شوراها و نمایندگان استان،
مدیران صنایع را به محالت ببرند وبازدیدهایی هایی را از این مناطق داشته باشند
تا واقعیت ها را ببینند تا تصمیم گیری بهتری را داشته باشند .در یک کالم مدیریت
بر بافتهای فرسوده بایستی تغییراتی داشته باشند تا احیا و آبادانی این مناطق را
شاهد باشیم .مسئوالن نوشدارو را بعد از مرگ سهراب ندهند.

خبر

گروه خبر  //عضو مجمع نمایندگان سرعت خسارات مردم در این بخش
هرمــزگان در مجلس ،با بیان اینکه را جبران کند.
مردم آســی 
ب دیده از زلزله در این به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد مرادی
استان از نظر اســکان اضطراری با در تشــریح جزییات آخرین وضعیت
هیچ مشکلی مواجه نیستند از دولت زلزل ه زدگان اســتان هرمزگان ،گفت:
خواست تا برای بازســازی منازل تعدادی کانکس که برای اسکان موقت
آسی 
ش بینی
ب دیده برنامه ریزی کرده و با مردم آســیب دیده از زلزله پی 

شده بود توسط سپاه پاسداران انقالب
اســامی وارد این منطقه شده است،
همچنین وســایل خنک کننده مورد
نیاز همچون کولر هم برای آنها تامین
شده اســت.نماینده مردم بندرعباس،
قشم ،ابوموسی ،حاجی آباد و خمیر در
مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد :تمام

وســایل مورد نیاز برای زلزل ه زدگان
این منطقه توسط سپاه ،خیرین و سایر
گروههای جهادی تامین و توزیع شده
و تلفن و برق این منطقه نیز که به دلیل
وقوع زلزله قطع شده بود ،وصل شده
است.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان خبر داد

در مجلس شورای اسالمی ،تاکید کرد:
ب دیده از زلزله از
ه م اکنون مردم آسی 
نظر اسکان اضطراری با هیچ مشکلی
مواجه نیســتند اما الزم است دولت
ب دیده
برای بازســازی منازل آســی 
برنامهریزی کرده و با سرعت خسارات
مردم در این بخش را جبران کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

رفع تصرف از  56هزار متر مربع اراضی ملی و دولتی در بندرعباس
گروه خبر  //رئیس کل دادگستری هرمزگان
از رفع تصــرف بیش از  ۵۶هزار متر مربع از
اراضی ملی و دولتی در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگستری
استان هرمزگان اظهار داشت :به منظور صیانت
از حقوق بیتالمال و حفظ انفال و در راستای
احقاق حقوق عامه به استناد تبصره  ۱ماده ۵۵
قانون حفاظت و بهره بــرداری از جنگلها و
مراتع کشــور ،از  ۵۶هزار و هفتصد و شصت
متر مربع از اراضی ملی و دولتی در روســتای
باغو از توابع بندرعباس رفع تصرف شد.مجتبی

قهرمانی تخلفات انجام شده در اراضی مذکور
را شــامل پی کنی و ســنگ چینی برشمرد و
افزود :این رفع تصرفات به دســتور دادستان
عمومی و انقالب بندرعباس و توســط نیروی
انتظامی ،یگان حفاظت از منابع طبیعی و جهاد
کشــاورزی به مرحله اجرا درآمده است.وی
تصریح کــرد :این زمینها بــدون اخذ مجوز
قانونی توسط سودجویان تصرف شده بود که
پس از خلع یــد متصرفین ،به بیتالمال اعاده
شد.رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با
اشــاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر

لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت
از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات
غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی ،یادآور شد :با
ت های پانزده گانه مطرح شــده
توجه به اولوی 
در ابتــدای ســال  ،۱۴۰۱پروندههایی که در
ارتبــاط با تعدی به اراضــی ملی و دولتی در
مراجع قضایی هرمزگان تشکیل شده با جدیت
و سرعت رســیدگی می شوند و با قلع و قمع
ساخت و ســازهای غیرمجاز ،اراضی ملی از
دســتبرد متجاوزان و فرصت طلبان محفوظ
خواهند ماند.

در نشست مدیران صنعت آب و برق هرمزگان با رئیس مجمع نمایندگان استان مطرح شد
گــروه خبر  //جلســه مدیران
صنعت آب و بــرق هرمزگان با
رئیس مجمع نماینــدگان مردم
استان در مجلس شورای اسالمی
برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس
مجمــع نمایندگان اســتان در این
جلســه با اشــاره به حوادث غیر
مترقبه اخیر در برخی نقاط استان
و اخالل در روند ارائه خدمات آب
و برق ،از تــاش بی وقفه مدیران
صنعت آب و برق علی رغم تمامی
محدویت ها و مشــکالت قدردانی
کرد و گفــت :اقدامات متولیان این
حوزه در راســتای بهبود خدمات
رسانی و ایجاد شــرایط پایدار در

توسعه آب شیرین کن ها در هرمزگان

مناطق زلزله زده قابل تحسین بود.
«حسین رئیســی» شناسایی نقاط
ضعف در صنعت آب و برق و تبدیل
آن به نقاط قوت را عامل مهمی در
جلوگیری از ایجــاد چالش های
جدی در مواقع بحرانی دانست.
نماینــده مــردم شــرق هرمزگان
در مجلــس همچنین با اشــاره به
اینکــه مهار آب های ســطحی و
ذخیرهسازی آن نیازمند برنامه ای
اساسی اســت ،تصریح کرد :برای
تامین آب شرب آتیه استان ،ناگزیر
به اســتفاده از تکنولوژی شــیرین
سازی و توسعه آب شیرین کن ها
هستیم .وی استفاده از این ظرفیت
را در شــرایط ناپایدار آبی بسیار

موثر دانست و گفت :توسعه شیرین
سازی آب باید در اولویت اقدامات
آبفا باشد.
رئیســی در ادامه اشتراک مساعی
و هم افزایــی نمایندگان مجلس با
مدیران استانی را در رفع چالشهای
استان تاثیرگذار بیان کرد.
عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل آبفا
هرمزگان نیز در این جلسه ،شیرین
سازی آب دریا و احداث سایتهای
نمک زدایی در سطح استان را یکی
از مهمتریــن راهکارهای مقابله با
خشکسالی بیان کرد و گفت :در این
بخش تعداد دو پروژه آب شــیرین
کن در مجموع با ظرفیت  ۲۰هزار
متر مکعب در شبانه روز در مرحله

برگزاری مناقصه و تعداد سه پروژه
نمک زدایی در مجموع با ظرفیت
 ۶۴۰۰متر مکعب در شبانه روز در
مرحله مطالعات فنی داریم.
حمزه پور افــزود :همچنین تعداد
 ۱۱پروژه آب شیرین کن جدید در
سطح استان در دست احداث داریم

که پیش بینی می شود طی دو سال
آینده به مرحله بهره برداری برسد.
وی در پایان از اجرای پروژه های
متعدد آبرســانی جهت برون رفت
از مشکالت کم آبی و ایجاد منابع
آب شرب پایدار در سطح شهرها و
روستاهای استان خبر داد.

علی زارعی

کاهش بار ترافیکی میدان باهنر با الحاق دو
هکتارمحوطهپشتیبانی

گروه خبر  //مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شرق هرمزگان
گفت :دو هکتار از محوطه پشتیبانی بندر شهید باهنر با هدف تسهیل در
عبور و مرور کامیونها ،کاهش حجم ترافیک ورودی به بندر آماده سازی
و مورد بهرهبرداری قرارگرفت  .حمیدرضا محمد حسینی تختی با بیان اینکه
حجم ورودی کامیونهای حامل کاال و نیز لزوم توجه و مدیریت ترافیکی
محورهای مواصالتی همواره مورد توجه بوده اظهارداشت :الحاق دو هکتار
از اراضی جدید ،نقش بهسزایی در جلوگیری از گره های ترافیکی داشته و
نیز تسهیل گر در امر نگهداری ،دپو کاال و سبب افزایش کارایی و بهرهوری
در تخلیه و بارگیری میشود.وی در خصوص افزایش ظرفیت انبارش کاال
در این محوطه بیان کرد :با توجه به موقعیت ممتاز بندر شهید باهنر بعنوان
یکی از قطب های اصلی کانتینرهای حامل کاالی یخچالی و تره بار کشور،
میزان دپو این نوع کانتینرها نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت.مدیر
بندر شهید باهنر هرمزگان گفت :ساماندهی کامیونهای ورودی به بندر یکی
از راهبردهای جدی است که امیدواریم با اجرای این طرح گام موثری در
راستای مدیریت ترافیک ،تسهیل در عبور و مرور کامیونها و کاهش حجم
ترافیک ورودی به بندر برداشته شود .به گزارش فارس  ،بندر شهید باهنر
یکی از بنادر چند منظوره استان هرمزگان و جزو بنادر فعال و قدیمی ایران
محسوب میشــود که در ضلع غربی شهر بندرعباس قرار دارد .این بندر
سومین بندر ترانزیتی ایران و دومین بندر بزرگ استان هرمزگان است که در
امور صادرات کاالی غیرنفتی ،حم ل ونقل کاال ،حملونقل گردشگری،
مسافرتهای داخلی و بی نالمللی فعالیت دارد.

ساخت بویههای دریایی
در شرکت دانش بنیان هرمزگان

گروه خبر  //یک شــرکت دانش بنیان در هرمزگان موفق به ساخت
بویههای دریایی شده است.مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت :این
بویهها با مشارکت گروه فنی متخصص در هرمزگان برای نخستین بار در
کشور طراحی و ساخته شده است.بویهها عالئم کمک ناوبری هستند که
در نقاط مختلف دریا برای ایمنی بیشتر رفت و آمد دریایی نصب میشود.
بهنام دربان افزود :جنس بویهها پلی اتیلن است که در اندازههای مختلف
ساخته میشود.وی گفت :بزرگترین بویه ساخت این شرکت به عنوان بویه
اقیانوسی ،به قطر دو و شش دهم متر است.مدیرعامل شرکت دانش بنیان
گفت :کشورهای استرالیا ،فرانسه و انگلیس تولیدکنندگان بویههای دریایی
هستند که اکنون این شرکت توانسته نیاز بنادر کشور را با تولیدات داخلی
تامین کند.رئیس اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی بندر شهیدرجایی
بندرعباس هم گفت :همه آزمونهای مختلف بویههای دریایی ســاخت
داخل موفقیت آمیز بوده اســت.مهدی برغنی افزود :تا کنون  ۱۳۰بویه و
عالئم کمک ناوبری در بنادر هرمزگان نصب شده و در حال بهره برداری
است.وی گفت :با ساخت بویه در هرمزگان حداقل بین دویست تا ۳۰۰
میلیون تومان در هزینهها صرفه جویی شــده است.رئیس اداره تعمیر و
نگهداری تجهیزات دریایی بندر شهیدرجایی بندرعباس گفت :مقاومت در
دریا ،نگهداری آســان و صرفه جویی در هزینههای ساخت ،از مهمترین
مزایای بویههای پلین اتیلن است.به گزارش مرکز خلیج فارس؛ بروغنی
افزود :نصب نشدن بویهها در دریا ،موجب بروز حادثه و خسارات جانی
و مالی میشود.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان خبر داد

پشت پرده سیاست
کمالوندی:از نظــارت های فراپادمانی فقط نظارت های
آژانس اجرایی می شود
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ،راهاندازی و دریافت محصول  ۲۰درصد از
ماشینهای آیآر 6را مسئله ای جدید ندانست و تاکید کرد :این مسئله پیشتر
به آژانس اطالع رسانی شده بود.به گزارش ایسنا ،بهروز کمالوندی درباره خبر
منتشر شده درباره برداشــت اورانیوم  ۲۰درصد اظهار کرد :در راستای قانون
مجلس ،سازمان تکالیفی دارد و برای رسیدن ظرفیت  ۱۹۰هزار سو در بازههای
زمانی باید تعدادی ماشین به راه می انداختیم .راه اندازی تعداد زیادی ماشین
در همین زمینه اســت و بنابراین در تکلیف کوتاه مدت باید این تعداد ماشین
را راه اندازی می کردیم.به گفته کمالوندی این مسئله جدید نیست و در زمینه
ماشین های آیآر  6نیز از مدت ها قبل به آژانس اطالع رسانی کرده بودیم.وی
در مصاحبه با برنامه «رویداد» رادیو گفتوگو وهمچنین تاکید کرد :اطالعات
اولیه کلی ارائه می شود و سپس در پرسش نامه تکمیلی ،آژانس می تواند در
میان اعضا اطالع رســانیِ محدود کند و برای اطالع رسانی رسانه ای منتشر
نمی شود .البته بر اســاس تجربه های قبل ،این اطالعات به سرعت در سطح
بین الملل انتشار می یابد؛ البته نه بدین شکل که بگویند سه آبشار آیآر 6راه
اندازی شد؛ بلکه این رسانه ها هر یک از آبشارها را به صورت جداگانه اطالع
رســانی کرده و برای هر یک گزارشی از ســوی آژانس و رسانه های غربی
منتشر میشود.سخنگوی سازمان انرژی اتمی یادآور شد :هرگاه طرف مقابل به
تعهدات بازگشته و همه را اجرایی کنند ،ایران نیز بالفاصله همه تعهدات خود را
دقیقا انجام خواهد داد.کمالوندی در زمینه روند همکاری های ایران با آژانس
گفت :یک مرحله پادمانی ،دیگری پروتکلی و نظارت دیگر ی نیز بر اســاس
برجام است .مثل نظارت بر معدن که مرحله قبل از رسیدن به کیک زرد است.
وی با بیان این مطلب ،تعلیق نظارت های فراپادمانی نظیر استفاده از دوربینها
را متذکر شد و افزود :از این سه مرحله نظارت ،دو رقم را انجام نمی دهیم که
شــامل نظارت های برجامی یا پروتکلی است و تنها نظارت آژانس بر مواد
اجرایی می شود.
چه کسانی از دور میز مجمع بلند می شوند؟
گمانه زنی ها درباره تغییرات در دوره جدید مجمع تشــخیص مصلحت نظام
به اوج رسیده اســت .زمزمه ها ازحذف احمدی نژاد وابقای آملی در ریاست
حکایت دارد .مهرماه ســال  1360بود که نامهای سرآغاز ایجاد نهاد حاکمیتی
دیگری در کنار مجلس شــورای اسالمی و شورای نگهبان شد .در آن مقطع،
اختالفات میان مجلس شورای نگهبان بر سر چند مصوبه ،جرقهای شد تا رئیس
وقت مجلس دست به قلم شود و با نامهای به فرمانده کل قوا از او درخواست
کند تا چارهای برای حلوفصل این اختالفنظرها بیندیشد؛ نامهای که ماحصل
آن بعد از شــش سال متولدشدن «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بود .از آن
روز  34سال میگذرد و این سازمان در طول این سه دهه پنج رئیس در دوره

تغییرات به خود دیده است .این روز ها اما دوباره اسم مجم ع تشخیص مصلحت
نظام بر ســر زبانها افتاده البته با این تفاوت که گمانهزنیها حول محور تغییر و
تحوالت در ترکیب اعضای این نهاد میچرخد؛ یعنی احتما ًال قرار اســت عدهای
از روی صندلیهای چندســاله خود بلند شوند و جایشان را به دیگران بدهند .به
گزارش قرن نو ،محمدرضا باهنر از اعضای این مجمع اولین کســی بود که درباره
احتمال تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفت« :تحلیل من این
اســت که مجدداً ریاست مجمع به آقای آملی سپرده خواهد شد و ایشان بهعنوان
رئیــس مجمع و آقای ذوالقدر هم بهعنوان دبیر میمانند؛ البته ممکن اســت یک
تغییرات نه خیلی زیاد در اعضای مجمع اتفاق بیفتد و این تغییرات طبیعی اســت.
مجمع تشخیص نیازمند آدمهای قدرتمند مجرب است و ما در مجمع تشخیص سه
چهار دیپلمات قدرتمند میخواهیم ،سه چهار اقتصاددان و صاحبمکتب نیاز داریم،
خأل وجود چند آدم فرهنگی قدرتمند مجرب احساس میشود ،این ها اگر به مجمع
تشخیص تزریق شوند خوب است».در میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،
محمود احمدینژاد یکی از همان افرادی اســت که حرف و حدیث درباره اش کم
نبود .از ســال  96بعد از حضور پرسروصدایش در وزارت کشور برای ثبتنام در
انتخابات ریاستجمهوری گفته میشد ممکن است در ترکیب جدید مجمع نامی
از او برده نشــود .حاال دوباره با پررنگشدن گمانهزنیها درباره تغییر ترکیب این
نهاد گمانهزنیها درباره حذف احمدینژاد قویتر شده است .در همین زمینه محمد
رضا باهنر درباره احتمال حذف احمدینژاد میگوید« :احمدینژاد حرفهایی که
میزند خیلی مطابق با روال عادی سیاسیون کشور نیست .یک زمانی یک خبرنگار
از من پرسید که آقای احمدینژاد این حرفها را که میزند هنجارشکنی است این
نظام نمیخواهد با او برخورد کند؟ پاسخ این است که بعضی وقتها بعضی از این
آقایان دنبال این هستند که جنجال جدید اتفاق بیفتد و اص ًال دنبال این هستند که بیا
من را بگیر و ببر ،نظام اسالمی مدبرتر و شجاعتر از این است که بخواهد در بازی
یــک آدم قرار بگیرد».او در ادامه میگوید...« :آمدن در مجمع و نیامدن در مجمع
را ساده تحلیل نکنیم ممکن است یک زمانی مصلحتهای بزرگتری وجود داشته
باشــد ».محمد صدر از دیگر اعضای تشخیص مصلحت نظام نیز درباره احتمال
این حذف اظهارمی کند« :من نمیدانم که در دوره بعد ایشــان هست یا نیست ،و
در دوره فعلی ایشــان خیلی در جلسات مجمع فعال نیست و عمدت ًا هم وقتی به
مجمع میآید نزد آقای اژهای ،رئیس قوه قضاییه میرود (برای همان مشکالتی که
همکاران قدیمیاش داشتند) و به ایشان نامه میدهد وگرنه ایشان در مجمع خیلی
فعال نیست ».وی همچنین می گوید که « این احتمال وجود دارد برخی اعضایی
که سن باالیی دارند و توان حضور در جلسات مجمع را ندارند در دوره بعد حضور
نداشته باشند .مث ًال فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمع شرکت نمیکنند که یک
دلیل آن میتواند سن باال و سختی حضور در جلسات باشد ».اظهاراتی که به نظر
می رسد برخی چهره های سالخورده مجمع تشخیص مصلحت نظام شاید در دوره
بعدی آن حضور نداشته باشند.

مفقودی

کارت بازرگانی به شماره ۳۸۵۶بنام محمد سحر خیز مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

معاون سیاسی سپاه  :ناتوی عربی در برابر جبهه مقاومت
فاقد کارایی خواهد بود
ســردار «یدا ...جوانی» معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران
دربــاره آینده ناتوی عربی در صورت شــکلگیری آن ،اظهار کرد «:درباره
اهداف و پیامدهای سفر «جو بایدن» به سرزمینهای اشغالی و سپس عربستان
سعودی در رسانهها و همچنین محافل سیاسی ،گمانهزنیهایی مطرح میشود
که از آن جمله میتوان به نزدیک شدن دولت دموکرات آمریکا به سعودیها
بهمنظور ترغیب آنها به افزایش صادرات نفت آن هم به علت بحران انرژی
که امروز در غرب به وجود آمده و نیز تالش برای سرعت بخشیدن به پروژه
عادیسازی روابط دولتهای عربی با رژیم صهیونیستی و خصوص ًا برقراری
رابطه دولت سعودی با صهیونیستها ،اشاره کرد ».معاون سیاسی سپاه تاکید
کرد  «:زمانی که آمریکا ،رژیم صهیونیستی و عربستان در اوج قدرت بودند
از ائتالفسازیهایشان برای مقابله با جبهه مقاومت و جمهوری اسالمی جز
شکست و ناکامی چیز دیگری نصیبشان نشــد .بهعنوان نمونه بیش از ۴۰
سال از تشکیل شورای همکاری خلیج فارس میگذرد؛ شورایی که جز یک
نام و ســر و صدا در فضای رســانه ،هیچ عقبه قابل اعتنایی در واقعیت پیدا
نکرده اســت ».وی همچنین خاطرنشان کرد « :بنابراین به راحتی میتوان از
هماکنون آینده ائتالف احتمالی عربی و ناتوی عربی را هم پیشبینی کرد؛ به
اینصورت که با لحاظ کردن ائتالفهای قبلی سه دولت مورد اشاره ،ائتالف
جدید ،ائتالفی سستبنیان و فاقد کارایی در برابر جبهه مقاومت و جمهوری
اسالمی ایران خواهد بود.روندها ،واقعیتهایی را نشان میدهند که حکایت از
خروج آمریکا از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی و متحدین آنها در منطقه
دارد و هیچ عامل دیگری نمیتواند این روندها را تغییر دهد /».دفاع پرس
انعکاس
عصرایران مدعی شــد :فریدون عباسی اظهار کرد :اکنون عمال مذاکره ای انجام
نمیشود و مطلب جدیدی روی میز نیست .از سوی دیگر ما نیز به عنوان نماینده
مجلس دسترسی به متن مذاکرات نداریم .بنده تقاضا می کنم که متن مذاکرات در
اختیار ما قرار گیرد .بنده به دیدگاه های آقای باقری کنی آشنا هستم و عالقه
دارم بدانم که باقری در مذاکرات چه می گوید و طرف مقابل نیز چه پاسخی می
دهد .امروز تحلیل ها و حرف ها بر مبنای اطالعات خود افراد یا مطالبی که از
سوی رسانه های خارجی ارائه شده و گاهی اشتباه نیز بوده ،است.
انصاف نیوز خبرداد :جعفر پناهی یکی از فیلم سازان ایرانی در دادسرای تهران
بازداشــت شد .جعفر پناهی یکی از فیلم سازان ایرانی که برای بررسی پرونده
دیگر کارگردان ایرانی «محمد رسول اف» به دادسرای تهران مراجعت کرده بود
،بازداشت شد .هنوز از علت بازداشت پناهی و ارتباط وی با پرونده رسول اف
و دیگر دستگیر شدگان هفته اخیر اطالعی در دست نیست.

آغاز به کار پایگاه های جبران
افت تحصیلی مدارس متوسطه
هرمزگان

گروه خبر //پایــگاه های اجرای
طرح تعمیــق و تثبیت یادگیری
و جبران افــت تحصیلی مدارس
متوسطه اســتان هرمزگان طی
آیینی ،فعالیت خود را آغاز کردند.

به گــزارش خبرنــگار دریا ،محمد
قویدل در شــرح این رونــد ،بیان
داشت  :در راســتای اجرای برنامه
های دفتر معاونت آموزش متوسطه
وزارت آمــوزش و پــرورش و هم
چنین در راســتای توســعه عدالت
آموزشی و جبران نارسایی و کاستی
های آموزشــی دانش آموزان دوره
های تحصیلی متوســطه اول و دوم
نظری  ،فنی و حرفه ای و کاردانش
 ،پایــگاه های اجــرای برنامه های
مربوط بــه طرح تعمیــق و تثبیت
یادگیری مدارس متوسطه استان در
 ۲۲منطقه آموزشــی از  ۲۰تیر ماه
،شروع به فعالیت نمودند  .وی افزود:
این پایگاه ها با هدف بررســی افت
نهان و آشکار تحصیلی دانش آموزان
 ،شناســایی نقاط ضعــف و قوت
تحصیلی مــدارس  ،کاهش فاصله
آموزشی در مناطق کمتر برخوردار
 ،جبران کاستی های آموزشی سال
تحصیلــی  ،بهبــود فرآیند آموزش
مــدارس  ،همچنیــن افزایش نرخ
فارغ التحصیلی و کاهش نرخ ترک
تحصیل دانــش آمــوزان مدارس
متوسطه دایر شده اند  .قویدل تعداد
پایگاه های اجرایی طرح در استان
هرمــزگان را  ۲۵۶آموزشــگاه با
ظرفیت بیش از  ۱۷هزار دانش آموز

مزایده

در دوره هــای تحصیلی فوق الذکر
عنوان کرد و اذعان داشت :این طرح
عالوه بر دانش آموزانی که حدنصاب
نمره قبولی را در خرداد ماه کســب
نکرده انــد  ،برای دانش آموزانی که
به دنبال فرصت ترمیم نمرات قبولی
خود هســتند  ،به صــورت کامال
رایگان تا پایان مــرداد ماه اجرا و
در شــهریور ماه آزمون برگزار می
شود ضمن آنکه دانش آموزان باید
توجــه کنند  ،این طــرح با کالس
هــای جبرانی ،متفاوت اســت.وی
درخصوص تأثیر معدل در کنکور از
سال تحصیلی آینده ،تصریح کرد۴۰ :
درصد امتیاز قبولی درکنکور ،متأثر
از معدل دانش آموز در دوره متوسطه
خواهد بــود ،لذا دانــش آموزان با
برنامه ریزی دقیق و استفاده از طرح
تعمیــق وتثبیت یادگیــری وجبران
افت تحصیلی ،معــدل نمرات خود
را افزایــش دهند .مدیر کل آموزش
و پــرورش هرمــزگان ضمن بیان
دستاوردهای موفقیت آمیز آموزشی
استان در ســال تحصیلی -۱۴۰۱
،۱۴۰۰خطــاب به دانــش آموزان
توصیه کرد :الزم اســت از فرصت
های تحصیل حضوری بهترین بهره
را ببرید تا بتوانید برای اعتالی استان
هرمزگان پیشگام وموفق عمل کنید.
گفتنی اســت؛ این آیین به صورت
نمادین بــه نمایندگی از پایگاه های
سراسر استان ،با حضور مسئولین ،در
دبیرستان آذر مهر آموزش و پرورش
ناحیه دو بندرعباس برگزار گردید .

شــرکت بیمه ایران معین قصد دارد  2دستگاه خودروی سواری شامل یک دســتگاه خودروی سواری تویوتا کروال
مدل  2015به رنگ ســفید با کارکرد  165000و قیمت پایه 4،000،000،000ریال و یک دستگاه خودروی سواری
پژو پارس اتوماتیک مدل  1399و به رنگ ســفید با کارکرد  35000با قیمت پایه 3،600،000،000ریال را از طریق
مزایده عمومی به فروش رساند .لذا متقاضیان میتوانند به منظور دریافت مستندات و ارائه پیشنهاد حداکثر تا تاریخ 1401/04/26به آدرس
« قشم :بلوار امام قلی خان ،نخل زرین ،واحد چهار ،پنج و شش» مراجعه و یا با شماره 07635243211-12تماس حاصل نمایند.
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وژیه زید

راه اندازی سامانه اینترنتی جمعآوری پسماند خشک در یزد
سرویس استان ها – یزد  //شهرداری
یزد طی نشستی با خبرنگاران اقدامات
صورت گرفته در حوزه خدمات شهری
به ویژه در حوزه مدیریت پســماند و
مباحث مربوط به محیط زیست شهری
را گزارش داد.

"ابوالقاســم محی الدینی" شــهردار به
مناسبت «روز جهانی بدون پالستیک»
در جمع خبرنــگاران به اهمیت موضوع
محیط زیســت و حفظ شــرایط زیست
محیطی برای استفاده نسلهای آینده تاکید
کرد و گفت :بایــد برنامهریزی ویژهای
در مدیریت شهری یزد برای حفاظت از
محیط زیست شــهری مورد اهتمام قرار
گیرد.وی اضافه کرد :این نشستها نباید
تنها به برگزاری این جلســات خالصه
شود بلکه مدیریت شهری باید هر ماه و
هر فصل ،در این خصوص گزارش ارائه
دهد و فرهنگسازی در این زمینه جدی
گرفته شود.
محیالدینی با اشــاره به برگزاری جشن

پارک کوهســتان با موضوع روز جهانی
بدون پالستیک ،توسعه چنین برنامههایی
را خواستار شد.
وی با اشاره به هدف گذاریهای امسال
شــهرداری در بخش خدمات شــهری،
یکی از این مــوارد را تفکیک آب مورد
نیاز فضای سبز از شبکه آب شرب ذکر
کرد و گفت :از ابتدای امسال  ۵۰انشعاب
از شبکه آب شــرب شهر خارج شده و
امیدواریم  ۵۰انشعاب بزرگ دیگر نیز تا
پایان سال جداسازی شود.
وی بر لزوم اصالحاتــی در این طرح با
لحاظ استفاده از آب انبارهای بالاستفاده
در مســیر آبیاری فضای سبز تاکید کرد
و گفت :اســتفاده از این اماکن تاریخی
که اکنون غالب ًا به زباله دانی تبدیل شده،
میتواند ضمن صرفه جویی در منابع مالی
برای ایجاد مخازن مــورد نیاز ،موجب
احیای این جاذبههای گرشگری شود.
شهردار با اشاره به این که منتظر اعتبارات
ملی در این رابطــه نخواهیم ماند ،گفت:

تالش میکنیم کل شــبکه آبیاری فضای
سبز شهری را تا سال آینده تفکیک کنیم
چرا که از ایــن طریق صرفهجویی یک
میلیون و  ۲۰۰هزار مترمکعبی آب شرب
در شهر یزد رقم خواهد خورد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد :تا اواخر
شهریورماه ،آب تصفیه شده پساب شهر
یزد به شــبکه آبیاری فضای سبز شهری
تزریق شود.
محی الدینی یکــی دیگر از موضوعات
در اولویت شهرداری در بخش مدیریت
خدمات شــهری را جایگزینی المپهای
کم مصرف (ال ای دی) به جای المپهای
پرمصرف در معابر شهری خواند و گفت:
در این رابطه بــرای جذب  ۵۰۰میلیارد
تومان اعتبار پیگیری شده و در صورت
ورود ســرمایهگذار در این بخش ،شاهد
اتفاق بزرگی برای شهر خواهیم بود.
وی با اشــاره به فضاسازی شهری انجام
شده در جوار پارک شــادی و استقبال
مــردم از این اقدام ،از رایزنی برای تداوم

این طرح در دیگر بخشــهای شهر یزد
خبر داد و گفت :در این باره رایزنیهایی
با کتابخانه امام علــی(ع) و نیز کارخانه
فناوری در خیابان چمران انجام شــده
اســت«.حمیدرضا رحیمــدل» معاون
خدمات شهری شــهرداری یزد نیز این
نشست که در بوستان طوبی برگزار شد،
موضوع محیط زیست را از اهم وظایف
مدیریت شهری ذکر کرد و گفت :بودجه
ســازمانهای زیرمجموعــه مدیریت
خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفته
و خوشبختانه برای امسال افزایش اعتبار
خوبی را در حوزههای مختلف شــاهد
خواهیم بود .وی فعالیتهای حوزه خدمات
شهری شهرداری یزد را مختص تمام ایام
سال و بدون حتی یک روز تعطیلی عنوان
کرد و افزود :عالوه بر گستردگی عملکرد
مدیریت خدمات شــهری و سازمانهای
تابعه این معاونت شــهرداری ،مجموعه
فعالیتهای این حوزه باالخص در تامین
مسائل سالمت و بحثهای محیط زیست
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همواره هزینهبر است.
وی به تولید روزانه  ۳۰۰تن زباله در شهر
یزد اشاره کرد و گفت :امسال سه میلیارد
تومان برای تجهیز کارخانه پردازش زباله
شهر منظور شده و خط پردازش  ۳۰۰تنی
این واحد در ماههای آتی در قالب اعالم
فراخوانی به بهرهبردار واگذار خواهد شد.
رحیمــدل به واگذاری نظافت شــهر به
بخش خصوصی از  ۱۴سال پیش ،گفت:
خوشــبختانه شــهرداری یزد در نوروز
 ۱۴۰۱رتبه اول کشور و در بین دستگاه
های اجرایی رتبه ســوم را کسب کرد و
نوروز امسال ،شــهر یزد مورد رضایت

گردشــگران نوروزی قرار گرفت.معاون
خدمات شــهری یزد به اقدامات صورت
گرفته در زمینه مدیریت پسماند خشک
شهر با تهیه اپلکیشنی با عنوان «بازپس»
اشــاره و تصریح کرد :در قالب این نرم
افزار که در شهریورماه به صورت پایلوت
در منطقه مسکن شروع بکار خواهد کرد،
ابتدا شهروندان در سامانه «سهیم» ثبت نام
و سپس وارد سیستم «بازپس» میشوند
تا مشابه تاکسیهای اینترنتی ،پیمانکار
نســبت به تحویل پسماند خشک آنها و
پرداخت هزینه سهم شهروندان طبق تعرفه
اقدام کند.

عضو فقهای شورای نگهبان در دیدار با هیات رییسه دانشگاه یزد:

صنایع و معادن به وظایف قانونی خود در قبال دانشگاه یزد عمل کنند

سرویس استان ها – یزد  //عضو فقهای شورای
نگهبان و مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
در دیدار با اعضای هیأت رئیسه دانشگاه یزد بر
ضرورت قرار گرفتن دانشگاه مادر استان یزد در
طراز دانشگاه اسالمی ،معنوی ،اخالقی و علمی
تأکید کرد.

آیت اهلل «علیرضا اعرافــی» در این دیدار که در
محل دفتر وی در شهرســتان میبد انجام شد ،با
اشــاره به اهمیت نقش نخبگان و اســتعدادهای
برتر در توســعه و سازندگی کشــور ،مهاجرت
بیبازگشــت نخبگان را معضلی اساسی توصیف

کــرد و از متولیّــان آمــوزش عالی کشــور و
دانشگاهیان خواست ،چاره جویی برای رفع این
معضل را در اولویت برنامههای خود قراردهند.
وی افزود :نتایج تحقیقــات انجام گرفته در این
زمینه نشــان میدهــد کمبود ابــزار و امکانات
مطالعاتی و تحقیقاتی و همچنین مشکالت معیشتی
به ترتیب از جمله مهمترین علل بروز این پدیده
نامبارک اســت که باید برای آنها چاره اندیشی
شود .وی خاطرنشان کرد امروز در دانشگاه های
کشور نیازمند یک نگاه ویژه به استعدادهای برتر
با رویکرد نخبه پروری به منظور حفظ و صیانت

از نیروهای زبده و کارآمد هستیم .عضو شورای
عالی انقالب فرهنگی در ادامه بر لزوم ایجاد منابع
پایدار و ویژه برای ســرآمدی دانشگاه یزد تأکید
کرد و افزود :شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی
اســتان باید با ایجاد منابع پایدار برای دانشگاه
یزد ،به وظایف قانونی خود در قبال این دانشگاه
عمل کنند تا دانشگاه مادر استان بتواند در مسیر
مأموریت های اصلی و اساســی خود برای رفع
معضالت جامعه و صنعت بکوشد.
رییس مرکــز جهانی علوم اســامی در بخش
دیگری از سخنان خود به اهمیت فعالیت های بین
المللی در دانشگاه یزد اشاره کرد و افزود :باید با
استفاده از تجربیات موفق جامعه المصطفی ،یک
برنامه جامع و راهبردی برای ایجاد شبکه پذیرش
دانشجوی بین المللی در دانشگاه یزد ایجاد شود.
اعرافی با اســتقبال از تالش های صورت گرفته
در دانشگاه یزد برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل
چهارم ،خاطرنشان کرد :دانشگاه یزد باید با انجام
کارهای علمی و تحقیقاتی توأم با آسیب شناسی
دقیق و عالمانه بــرای برون رفت از چالش ها و

مدیر کل امور مالیاتی یزد خبر داد

ارسال پیامک به مالکان خانههای خالی یزد تا پایان تیرماه

سرویس استان ها  -یزد  //مدیر کل امور
مالیاتی اســتان یزد از ارائه تاکنون ۷۱
هزار اظهارنامه مالیاتی از سوی اصناف
اســتان به این اداره کل ۸۴ ،درصد این
اظهار نامههــا را توافقی و میزان مالیات
 ۵۶درصد آنها را صفر اعالم کرد.

علی خورشــیدی در جمع خبرنگاران
اظهار کــرد :روز شــانزدهم تیرماه در
روزشــمار تقویم کشــور به نام «روز
مالیــات» ناگذاری و بــا توجه به نقش
رســانهها در این حوزه ،همان روز نیز به
عنوان «مالیات و رســانه» نام نهاده شده
است .وی با بیان این که خوشبختانه استان
یزد در جذب اعتبارات درون استانی جزو
ادارت برتر کشــوری اســت ،از تالش
این اداره کل برای تقویت ســاختارهای
بودجهای استان از طریق مالیات ستانی
خبر داد و گفت :خوشــبختانه در توزیع
درآمدهای عمرانی اســتان در این رابطه
اتفاقات خوبی روی داده است.
خورشیدی از تحقق بالغ بر  ۱۰۰درصدی
عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان در
سال گذشته خبر داد و تصریح کرد :این
منابع جهت تقویت ساختار شهرداریها،
دهیاریها و مناطــق فاقد دهیاریها و
نیز مناطق حاشیهنشــین جذب و توزیع
شده اســت.وی در این خصوص اعالم
کرد :میزان اعتبار جذب شــده در سال
 ۹۸معادل  ۳۳۰میلیارد تومان و در سال
 ۹۹معادل  ۶۱۹میلیارد تومان بوده که این
میزان برای ســال گذشته  ۱۴۵۰میلیارد
تومــان از ناحیه عوارض کاال و خدمات
و  ۵۰میلیارد تومان نیز از ناحیه عوارض
آالیندگی بوده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان اضافه کرد:
طی ســه ماهه ابتدای امســال نیز ۵۷۵
میلیارد تومان از قبــال عوارض کاال و
خدمات و  ۴۸میلیارد تومان نیز از محل
عوارض آالیندگی در استان جذب شده
و در ســه ماهه ابتدای امسال نیز هفت
درصد رشــد عوارض ارزش افزوده در
اســتان اتفاق افتاده است .وی تاکید کرد:
عوارض حاصــل از کاال و خدمات اخذ
شده از سوی اداره کل مالیاتی استان بین
تمام مناطق اســتان توزیع میشود ولی
عوارض آالیندگی تنها بین شهرهای متاثر
از آالیندگی توزیع میشود
به گفتهی خورشــیدی ،تاکنون در سال
جاری بالغ بر  ۷۱هزار اظهارنامه مالیاتی
از سوی اصناف اســتان ارائه شده است
که نســبت به  ۵۶هزار اظهارنامه مالیاتی
سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته
و این در حالیست همچنان انتظار افزوده
شده ســه هزار اظهارنامه مالیاتی در این
بخش را برای امسال داریم.وی در مورد
افزایش مالیاتها که گاها مورد گالیه مردم
است نیز اظهار کرد :از مجموع  ۷۱هزار
اظهارنامه دریافتی ۵۶ ،درصد یعنی ۴۱
هزار اظهارنامه دارای مالیات صفر بودهاند
و  ۲۹درصــد نیز زیــر  ۵میلیون تومان
مالیات داشتهاند.وی از بهبود دیدگاههای
مردم یزد درخصوص مالیات نســبت به
سالهای گذشــته خبر داد و گفت :امسال
از  ۷۱هــزار اظهارنامه ارائه شــده۸۴ ،
درصد براســاس توافق بــا اصناف بوده
که بیانگر رضایتمنــدی مودیان از این
اداره کل اســت .خورشیدی خاطرنشان
کرد :خوشبختانه در سال گذشته از قبال

فعالیتهای اداره کل امور مالیاتی استان
مبالغی به حوزههای ورزش ،نوســازی
مدارس و همچنین سازمان مدیریت برای
طرحهای حاشیه شهر کمک شده است.
وی گفت :در ســال گذشته  ۷۰میلیارد
تومان فرار مالیاتی در اســتان کشف و
وصول نیز شده است ولی امسال تنها یک
مورد فرار مالیاتی به ارزش هشت میلیارد
تومان شناسایی و در دست اقدام است.
وی به معافیتهای مالیاتی در امور خیریه
در بخشهای مختلف استان نیز اشاره کرد
و گفت :خیرین یزدیها در کشور سرآمد
هســتند و در این باره معافیتهای مالیاتی
خوبی اختصاص یافته است.وی در پاسخ
به ســوالی راجع به مشــمول مالیات ،یا
معافیت تراکنش های بانکی پوزهای فعال
و میزان مالیات متعلقه نیز اظهار کرد :میزان
مالیات در این بخش بر مبنای اطالعات
واصله از بانکهای اطالعاتی و ســوابق
مؤدیان و  ...برای اصناف متناسب با شغل
و نوع فعالیت اقتصادی متفاوت تعیین می
گردد.این مسئول متذکر شد :تراکنشهای
بانکی در دســتگاههای پوز ،فینفســه
مشمول مالیات نمیشود بلکه تراکنشهای
با ماهیت درآمدی در محاســبه مالیات
لحاظ میشود.خورشــیدی در رابطه با
مالیات بر خانههای خالی در اســتان نیز
اعالم کرد :قیمتهای ارزش اجارهای استان
برای تعیین میزان مالیات به تهران ارسال
میشود و با اعالم تعداد واحدهای خالی
به اداره کل امور مالیاتی ،تا پایان تیرماه به
صاحبان خانههای خالی از طریق پیامک
اطالعرسانی میشود.

فراخوان جذب نیرو
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معضالت یزد جدید برنامه و راهکار ارائه دهد.
مدیر حوزه های علمیه سراســر کشور همچنین
بر ضرورت اســتفاده از توانمندیها و مشارکت
دانشجویان در عمق بخشیدن و توسعه فعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی در دانشــگاه ها تأکید کرد و
افــزود :توجه بــه مقوله هنر و ادبیــات باید در
فعالیت هــای فرهنگی به طور جدی مورد توجه
قــرار گیرد .برقراری پیوند میــان علم و دین در
دانشگاهها از دیگر موضوعاتی بود که در سخنان
آیت اهلل اعرافی مورد توجه و تأکید قرار گرفت.
وی برقراری پیوند میان علم و دین در دانشگاهها
را بر پایه محورهای چهارگانه تاریخ تمدن اسالم
و ایران ،فلسفه علوم از منظر اسالم ،ترویج اخالق
و ارزش هــای اســامی مرتبط با رشــته های
آموزشــی و توجه به مبانی فقه و حقوق اسالمی
امکانپذیر دانست.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه بر
ضرورت توجه به فناوری های نوین در دانشگاه
تأکید کرد و افزود :فناوری های نوین نظیر هوش
مصنوعی ،نانو و ژنتیک آینده علم را در دســت

دارد و الزم است دانشگاههای کشور از هم اکنون
برای توســعه این فناوریها و علوم مرتبط با آن
تالش کنند .آیت اهلل اعرافی همچنین بر ضرورت
توجه ویژه به جهاد تبیین در دانشــگاه ها تأکید
و اظهــار کرد :جهــاد تبیین باید بــه مثابه یک
گفتمان جدید با ارکان و مؤلفههای منطقی آن در
دانشگاههای کشور تحقق یابد.
توجــه بــه تاریــخ و فرهنگ یــزد در معرفی
الگوهای معماری و شهرســازی ،تقویت ارتباط
دانشــگاه با آموزش و پــرورش و حوزه های
علمیه ،فراهم سازی زیرســاختها و فضاهای
کالبدی برای آموزش و تحقیق ،تحلیل و بررسی
الیحه بودجه ســالیانه کشور در مجامع علمی و
دانشــگاهی ،تعامل و همکاری دانشــگاه های
یزد ،اردکان و میبد به منظــور ارتقای رتبه ملی
و بینالمللی این دانشــگاهها ،ایجاد نظام مشاوره
و معاضدت دانشــجویی در راستای پاسخگویی
و رفع مشــکالت و دغدغههای معیشتی و روانی
دانشــجویان از دیگر محورهایی بود که آیت اهلل
اعرافی در سخنان خود به آن اشاره کرد.

آگهي تجدید مزايده عمومی فروش
ماشین آالت شهرداري بندرخمير

نوب 
تاول

به استناد مصوبه شماره  58مورخ  1401/3/07شوراي اسالمي شهر بندرخمير و در اجراي
ماده  13آئين نامه مالي شهرداريها ،شهرداري بندرخمير در نظر دارد  4دستگاه ماشین آالت خود
شامل  :یکدستگاه لودر  shndog-zl30مدل  – 2009یک دستگاه پژو پارس معمولی به رنگ
سفید مدل  - 1390یک دستگاه کامیون بنز تک آتکو مدل  1384و یک دستگاه سواری سمند
سورن مدل  1387از طريق مزايده عمومي در سامانه ستاد ایران با شرايط زير به فروش برساند :
-1تضمین شــرکت در مزایده طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده تهیه و ارائه گردد (معادل 5
درصد مبلغ پایه فروش)
-2آخرين مهلت دريافت شرايط و اسناد مزايده و فرم پيشنهاد قيمت از سامانه  :ساعت  15روز
چهارشنبه مورخ 1401/04/29
-3آخرين مهلت تكميل و بارگزاری اسناد مزايده و پيشنهاد قيمت در سامانه :ساعت  15روز
شنبه 1401/05/08
.-4به فرمهاي فاقد سپرده و يا مبهم ترتيب اثر نخواهد شد.
 -5برندگان اول  ،دوم و ســوم مزايده هرگاه پس از اعالم شهرداري ظرف مدت  7روز نسبت
به واريز مبلغ پيشنهادي اقدام ننمايند .سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -6پرداخت هرگونه عوارض ،ماليات ،هزينه نقل و انتقال  ،هزينه كارشناسي و ثبتي به عهده برنده
مزايده و خريدار مي باشد .و بهاي فروش ماشین آالت بصورت نقدي وصول مي گردد.
-7هزينه آگهي و كارشناسي به مبلغ  50.000.000ريال( پنجاه ميليون ريال) بازاء هر دستگاه
به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد.
 -8پيگيري و دريافت سند ثبتي و پرداخت كليه هزينه هاي متعلقه با خريدار مي باشد.
 -9زمان افتتاح پاكات پيشنهادي :روز شنبه مورخ  1401/05/08ساعت 16
-10محل دريافت و تحويل اسناد مزايده و پيشنهاد قيمت  :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 www.setadiran.irبا شماره مزایده سیستمی 1001093551000002
-11شهرداري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.
 -12شركت كنندگان مجاز به پيشنهاد قيمت و خريد براي يك دستگاه يا تمام دستگاهها مي
باشند.
 -13متقاضیانی که قصد خرید بیش از یک دســتگاه را داشته باشند واریز مبلغ سپرده مورد
نظرطبق مبلغ مشخص شده در اسناد مزایده به ازای هر دستگاه به صورت جداگانه الزامی می
باشد.
-15کسانیکه اســناد مزایده را در مهلت مقرر دریافت نموده اند حداکثر تا آخرین روز مهلت
بارگزاری اسناد می توانند با حضور در پارکینگ موتوری شهرداری بازدید نمایند.
 -16متقاضيــان مي توانند در صورت نياز به كســب اطالعات بيشــتر با شــماره تلفنهاي
 076-33227602-33227601يا امور قراردادها شهرداري تماس حاصل نمايند.

شهرداريبندرخمير

بحران دریاچه طالق
روزنامه ای بر باالی گزارشــش تیتر زده بود« :آمار طالق
در مرز بحران».
در دوران قرنطینگی و در خانه زیاد ماندن؛ دردســرهای
خاص خودش را هم داشــت .جزئیات اخالقی اشخاص
داخل منزل ،بیشــتر از ســابق دچار اصطکاک با همدیگر
شدند.
صحبت از بحران دریاچه ارومیه نیســت .بحران دریاچه
ارومیه که گرچه باوجود بارها هشــدار کارشناسان زیست
محیطی در طی سالها شکل گرفته است ،بحمداهلل با بارندگی
های اخیر و سیاست های در پیش گرفته شده؛ یک مقداری
اوضاعش بهتر از سابق شده است.
سالهای پیش به شوخی میشد گفت که :به دریـا بنگــرم،
خشکـی ببینـم به خشکـی بنگـرم ،چیزی نبینم! دریاچه ای
بانمک و مهربان که هیچکس را غرق نمیکرد و حتی کسانی
هم که شنا بلد نبودند ،وقتی میدیدند که آب مفتی گیرشان
آمده و دســت به عمل شنا میزدند؛ با هر وزنی که داشتند،
روی آب به حالت شناور میماندند و غرق نمیشدند .و از
این رهگذر ،کلی صرفه جویی ارزی میشــد .چرا که الزم
نبود در اطراف دریاچه ،غریق نجات استخدام کنند و هزار و
یک دنگ و فنگ دیگر.
بگذریم .صحبت از بحران دریاچه ارومیه نیست .سخن از
موضوع طالق ـ این ابغض الحالل ـ است که روزنامه ای بر
باالی گزارشش تیتر زده بود« :آمار طالق در مرز بحران».
در این گزارش از ســوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از
آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور آمده بود که
متأسفانه از هر  ۶/۵ازدواج به عمل آمده ،یک موردش به
طالق میانجامد.
در این گزارش ،اعتیاد خانمانســوز عامل رسمی و آشکار
طالق ذکر شده بود.
بستهپیشنهادی:
رسیدگی به معضل اجتماعی ـ خانوادگی طالق الکردار و
بررسی و کارشناســی علل و عوامل پیدا و پنهان آن البته
که کار ما نیست .به روال ســهراب سپهری ،کار ما نیست
شناسایی راز همه چیز!تنها کاری که در این خصوص از ما
ســاخته است ،این است که طبق مرام و معرفت معمولی که
داریم؛ در این صحنه نیز اقدام به تقدیم یک بسته پیشنهادی
بکنیم .شاید در عین ناتوانی ،کمک حال باشد:
۱ـ عالج آماری:
حاال که از هــر  ۶/۵ازدواج (یا اگر گردش کنیم ،از هر ۶
ازدواج) ،یک فقرهاش منجر به طالق میشود؛ خب عقل آدم
حکم میکند که آن نفر ششمی ازدواج نکند .همان پنج نفر
که ازدواج میکنند ،کافی است .حاال این که باز برای خودش
یک نفر کامل است؛ بیچاره آن نیم نفری که در فرایند گرد
کردن رقم  ،۶/۵نیســت شد و اآلنه معلوم نیست دارد چه
کار میکند.
۲ـ انتقال تجربه:
زمینه ای فراهم شود تا آن یک موردی که طالق میگیرد،
تجربیات ناکامی و ناموفقیتی خودش را رک و پوست کنده
در اختیار آن پنــج مورد دیگر قرار دهد تا مبانی و مبادی
زندگی مشترکشــان بیش از پیش ،ســفت و محکم گردد.
طوری که به هر بادی نلرزند .انســان ،بیدی نیســت که به
هر بادی بلرزد .اســنادش هم موجود است .خود نگارنده،
کسی را میشناسد که تا به حال سه چهار بار ازدواج موفق
کرده است.
۳ـ ریشه کنی از بیخ:
مشــکل و معضل المصب اعتیاد ،بارها از ریشه کنده شده
اســت؛ اما ظاهرا ً این ریشــه کنی ها کفاف نمیدهد .گویا
دستهایی از بیرون در کار است که باز زمین و زمینه رشد
ریشه های خشخاش را فراهم میآورند .فلذا چون کار از
محکم کاری عیب نمیکند ،این دفعه باید ریشه اعتیاد را از
بیخ ـ و بلکه هم پایینترــ کند و دور انداخت.
۴ـ جمع آوری منقل ها:
میبخشید که دارم عصبانی میشــوم؛ اما به غیر از ریشه
مخدر بی پدر و مادر ،باید اسباب و آالت اعتیاد
کنی مواد ّ
را هم جمع کرد .لهذا بد نیست همینطور که داریم میرویم
دیشهای پشت بام افتاده را جمع کنیم؛ سر راه ،اگر منقلی
هم دیدیم ،اقدام به جمع آوری آن کنیم .گاهی بعضی کارها
را میشود همزمان به موازات هم با موفقیت تمام انجام داد.
هزینه اقدامات هم پایین میآید .ادغام عملیات علیه دیش
و منقل ،یک ابتکار است .دیش جواب داد ،قطع ًا منقل هم
جواب میدهد .گیرم هم که نداد ،خود افراد جواب خدا را
بدهند.
۵ـ افزایش دانایی و توانایی:
نهادهای تربیتی و اجتماعی و فرهنگی باید در امر حســنه
ازدواج ،دانایی و توانایی زوجین را برای یک ازدواج کارآمد
و خوشــبخت ،به طور همزمان باال ببرند .در این مقوله هم
عمل ادغام ،چیز خوبی است .ادغام دانایی با توانایی .باید
که شــعر معروف«توانا بود هرکه دانا بود» را بیش از پیش
شــعاری کنیم .باشد که کارگر افتد .تو خود حدیث مفصل
بخوان از این مجمل .همین!
رضا رفیع
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وعده برخورد جدی با آموزشگاههای آزاد
سینماییبیمجوز

سرویس فرهنگی  //برخورد با آموزشگاههای آزاد سینمایی
بدون مجوز در دستور کار اداره مطالعات و دانش سینمایی سازمان
سینمایی کشور قرار گرفته است و طبق قانون با متخلفان برخورد
خواهد شد .جعفر انصاریفر مدیر کل مطالعات و دانش سینمایی
ســازمان سینمایی درباره سیاســتها و خط مشیهای جدید
سازمان در آموزشــگاههای آزاد سینمایی گفت« :یکی از مهم
ترین آسیبهای موجود ،فعالیت آموزشگاههای سینمایی بدون
مجوز وزارت ارشاد در تهران و استانهاست که با هماهنگیهای
صورت گرفته با نهادهای نظارتی و مرجع انتظامی ،در صورت
شناسایی هر یک از این واحدها اقدام سریع برای معرفی به اداره
اماکن ناجا صورت می گیرد و طبق قانون با متخلفان برخورد
میشود ».انصاریفر اظهار کرد« :هم اکنون بیشترین شکایتها،
مربوط به آموزشگاههای بدون مجوز است که با همکاری مردم
فرصت تخلف از آن ها گرفته خواهد شــد .این در حالی است
که خانوادهها و عالقه مندان به آموزشهای ســینمایی نیز باید
قبل از هر اقدامی از طریق ســایت سازمان سینمایی از مجوز
داشــتن این آموزشــگاهها اطمینان حاصل کنند و در صورت
نبود مجوز ،گزارش الزم را به نیروی انتظامی یا ســازمان ارائه
دهند ».مدیر کل مطالعات و دانش ســینمایی سازمان سینمایی
کشور بیان کرد« :اقدامات نظارتی از آموزشگاههای دارای مجوز
به صورت مســتمر در این معاونت انجام میشود و در صورت
رسیدن شکایت به حراست یا دفتر مطالعات ،بررسی و برخورد
سریع با تخلف انجام میشود ».وی در پایان اظهار کرد« :صدور
کارت صالحیت تدریس اســتادان و مربیان آموزشگاه و رتبه
بندی آموزشگاههای آزاد سینمایی و استانداردسازی سرفصل
دروس دورههای سینمایی ،در دستور کار است که بعد از تصویب
اعالم و اجرا خواهد شد».

مسابقه اوزال در صدای خلیج فارس

ســرویس فرهنگی « //اوزال» به معنی بادبان است و این
مسابقه در پنج مرحله اطالعات عمومی ،حدس شغل و حدس
شــیء یا آثار تاریخی ،حدس یک سریال و سواالت عمومی
کارشناس درباره استان و آداب و رسوم مردم هرمزگان طراحی
شده است  .مســابقه به صورت تلفنی و با دو شرکت کننده ای
که در مراحل مختلف به ســواالت مطرح شده پاسخ می دهند،
روی آنتن مــی رود .به گزارش خبرنگار دریا ؛ پرکردن اوقات
فراغت مخاطبان و ایجاد رقابت سالم درفضایی شاد و مفرح از
رویکردهای این مسابقه رادیویی است .مسابقه اوزال روزهای
یکشنبه و جمعه ساعت  13به تهیه کنندگی عباس ایرانمنش و
اجرای امید تنی از رادیو خلیج فارس پخش می شود

فرهنگ وهنر

سنگینی سایه توقعات بر سر ازدواج جوانان

ســرویس فرهنگی  //جوانــان مهمترین
«بله» زندگیشــان را نمیگویند چراکه از
عاقبت آن میترسند ،به همین دلیل تصمیم
میگیرند ازدواج نکنند و تا ابد مجرد بمانند
اما نمیدانند مجرد ماندن همیشه هم خوب
نیست ،آثار سویی بر روانشان دارد.

یکی از مشــکالت کنونی جامعــه امروزی
کشورمان ازدواج دیرهنگام پسران و دختران
ایرانی اســت؛ بهطوریکه حتی سن ازدواج در
خانوادههای مذهبی ســربهفلک گذاشته شده
اســت که میتواند به دالیل مختلفی ازجمله
مشــکالت اقتصادی و همچنیــن انتظارات
خاص جوانان امروزی باشــد .براساس نتایج
افکارسنجی صورتگرفته روی جامعه آماری
ما۶۰ ،درصد جوانان بر ضرورت ازدواج تاکید
دارند .از این آمار بهدســتآمده  ۹ .۳۴درصد
از جوانان بهعلت باال بودن هزینههای ازدواج،
 ۳۰درصد جوانان بهعلت نداشــتن شغل.۲۶ ،
۳درصد جوانان نیز تــرس از ازدواج ناموفق
را از دالیل تاخیــر در ازدواج عنوان کردهاند.
اگرچه مســکن ،اشــتغال و معیشت بایدهای
الزم برای یــک ازدواج و تشــکیل خانواده
اســت ولی نباید از ابعاد فرهنگی و اجتماعی
ازدواج غافــل شد.ســرباز زدن جوانــان از
ازدواج و تغییر فرهنگی شتابان برای ازدواج،
تغییر ذائقه جوانان ،عدم بلوغ بهموقع ،نداشتن
شناخت کافی ،سنگاندازیهای خانوادهها از
دیگر چالشهای پیــش روی ازدواج جوانان
است .بههرحال حدود ۱۳میلیون جوان در سن
ازدواج هستند که زیر بار این نمیروند.
طبق آمارهای موجود ،متوســط سن ازدواج
از ســال ۱۳۴۵به بعد روندی افزایشی داشته
است؛ بهطوریکه متوسط سن ازدواج دختران،
بهخصوص روستاییان در طول زمان ،همواره
ســیر صعودی داشــته و از  ۴/۱۸ســال در
سرشماری  ۱۳۴۵به  ۴/۲۲سال در سرشماری
 ۱۳۷۵رسیده و متوســط سن ازدواج پسران،
پــس از کاهش محســوس در اوایل انقالب
اسالمی ،از سال ۱۳۶۵به بعد روندی افزایشی
داشته است.در مجموع افزایش سن ازدواج در
دختران بیش از پســران بوده است .همچنین
متوسط سن ازدواج دختران و پسران در نقاط
روستایی همواره کمتر از نقاط شهری بوده است
اما در سال ۱۳۷۵شاهد افزایش قابلمالحظه
متوسط سن ازدواج بهخصوص در بین دختران

روستایی هستیم.

میزان ازدواجهای ثبتشده

در تابســتان  ۱۴۰۰از مجمــوع ۱۳۴هزار و
۲۰۸ازدواج ثبتشــده در تابستان سال۱۴۰۰
در کشور بیشترین ازدواج بهترتیب مربوط به
اســتانهای تهران با ۱۷هزار و  ،۴۶۴خراسان
رضوی بــا ۱۲هزار و  ۳۲۰و خوزســتان با
هشتهزار و ۸۵۰مورد است.
همچنین کمترین ازدواج ثبتشده در کشور نیز
در همین زمان بهترتیب مربوط به اســتانهای
سمنان با ۸۵۴ازدواج ،ایالم ۹۳۱مورد و بوشهر
با یکهزار و ۲۷۲مورد ازدواج بوده است.
بر پایه آمار ثبت احوال کشــور همچنین کل
طالقهای ثبتشده در تابســتان سال۱۴۰۰
درمجموع ۴۸هزار و ۳۲۵مورد طالق در کشور
بوده است؛ درحالیکه در بهار سال ۱۴۰۰برپایه
این آمار ۴۲هزار و ۳۳۱طالق به ثبت رسیده
است.از مجموع ۴۸هزار و ۳۲۵طالق ثبتشده
در تابســتان سال ۱۴۰۰در کشــور کمترین
طالق بهترتیب مربوطبه اســتانهای ایالم با
۲۳۲مورد ،کهگیلویهوبویراحمد با ۳۲۸مورد و
خراسانجنوبی با ۳۴۲مورد است.
همچنین براســاس گزارش آمار ثبت احوال
کشــور ،بیشترین طالق ثبتشــده در کشور
نیــز بهترتیب مربوط به اســتانهای تهران با
هشتهزار و ۸۷۰مورد طالق ،خراسان رضوی
پنجهزار و ۳۱۲مــورد و اصفهان با دوهزار و
۶۵۵طالق بوده است.
یک طالق از هر سه ازدواج

براساس آمارها ،در ایران از هر سه ازدواج یک
ازدواج به طالق منجر میشود که درواقع باید
گفت بیش از ۴۵درصــد از ازدواجها ناموفق
هستند .محاسبات نشــان میدهد که ازدواج
در ایران در فاصلــه ۱۳۹۰تا  ،۱۳۹۹بیش از
۳۶درصد کاهش یافته است و حدود ۸۰درصد

طالقها توافقی انجام میشــوند .همچنین از
ســال ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۹طالق ۲۸درصد رشد
داشته است که سه عامل بیتوجهی ،بیتعهدی
و بیاحترامی از مهمترین عوامل آن به شــمار
میرود .بســیاری از طالقها در پنج سال اول
زندگی رخ میدهند که اگر بتوان با مشاورههای
خانوادگی از فروپاشی این خانوادهها جلوگیری
کرد ،میتوان تا حد زیادی آمار طالق را کاهش
داد که همه این موضوعات به انجام مشاورهها
مرتبط میشود.
توقعاتی که باالست

« زینب رمضانعلیپور» ،روانشناس و درمانگر
خانــواده ،درباره علت مجرد ماندن و ترس از
ازدواج میگوید :ترسهای تجرد شامل ترس
از اینکه خانواده یا اجتماع مرا طرد کنند ،ترس
از تنهایــی و تنها ماندن تا پایان عمر ،ترس از
اداره کردن مالی زندگی ،ترس از اینکه اطرافیان
برچســبهایی به من بزنند ،ترس از ســربار
بودن ،ترس از اینکه مزاحــم ازدواج خواهر
یا برادرهای بعدیام باشــم ،ترس از کم شدن
معاشرتها و ازدستدادن محبوبیت است .او
در ادامه میافزاید :بــه جوانان حق بدهید که
ازدواج نکننــد ،چراکه در درجه اول مســائل
اقتصادی و در درجــات بعدی میزان مهریه و
تجمالتی که ازسوی خانوادهها مطرح میشود؛
تمایل به این مساله را کمرنگتر میکند .جوانان
در ابتدا باید بتوانند نیازهای اولیه خود همچون
خوراک ،پوشاک و مسکن را تامین کنند و بعد
بهدنبال مسائل دیگر باشند ،چراکه وقتی فردی
تنهاست تا حدودی با کم و کسری این نیازها
میسازد اما وقتی مسوولیت یک نفر دیگر را
هم برعهده میگیرد ،نمیتــوان این نیازها را
نادیده گرفت.رمضانعلیپور با بیان اینکه بعد از
مسائل اقتصادی ،رسوم دستوپاگیر و پرهزینه
اســت که افراد را از ازدواج منصرف میکند،

میگوید :درحالحاضر فردی که میخواهد با
کســی ازدواج کند ،یکبار خودش باید طرف
موردنظرش را ببیند و یکبار هم باید والدین آن
شخص را ببینند و در بسیاری از موارد والدین
و بهخصوص مادران پس از دیدن طرف مقابل
با ازدواج موافقت نمیکنند.
بــاال رفتن تحصیالت در خانمها نیز مســاله
دیگری است که بهخصوص در دختران توقعات
را باال برده است که نتوانند شخصی را که از نظر
فرهنگی و تحصیلی با آنها مشابه باشند ،پیدا
کرده و ازدواج کنند که البته تا حدودی میتوان
به دختران در ایــن زمینه حق داد .آزادیهای
بیش از اندازه قبل از ازدواج نیز این مســاله را
تشدید میکند بهطوریکه درحالحاضر وقتی
به پســران میگویید ازدواج کنند ،پاسخ این
است که چرا ازدواج کنم و بعد از اینکه درمورد
سقفی برای زندگی و مسائل مالی صحبت شود،
میگویند در خانه پدر و مادر راحتم.
انتقال نادرست مسئولیت

او وجود ازدواجهای ناموفق متعدد در جامعه
و اطرفیان فرد را دلیل دیگر عدم رغبت جوانان
به ازدواج میداند و میگوید :وقتی جوانان در
خانواده خود روابط ناموفق را میبینند که دچار
مشــکالت عدیده در زندگی خود هستند از
ازدواج گریزان میشوند .بخش زیادی از این
مساله که تشــکیل خانواده در جوانان درونی
نشده است مربوط به خانواده میشود ،چراکه
وقتــی پدری خوب تربیت نشــده و صاحب
فرزند میشود اشتباهات خود را تکرار میکند؛
درحالحاضر هم همین مساله صادق است.
اغلب والدین امروزی واقعا آموختهای ندارند که
به فرزندانشان یاد بدهند و درعینحال جامعه
نیز آنها را حمایت نمیکند و فقط با افزایش
امکانات و آموزش خانوادهها و ایجاد اشتغال
برای ازبینبردن مسائل اقتصادی میتوان این
مساله را حل کرد.
درحالحاضر دورهای را ســپری میکنیم که
مســووالن به ازدواج جوانان اصــرار دارند،
درحالیکه برخــی از جوانان بــه انکار این
موضوع بهدلیل شرایط پیشگفته میپردازند و
درنهایت باید دید که ســر این کالف سردرگم
در شرایطی که کشور با چالشهایی در زمینه
سالمت خانواده و معکوس شدن هرم جمعیتی
روبهرو اســت؛ درآخر به دســت چه کسی
میافتد؟ /قدس آنالین

همدل و همراه با «تی تی» دیوانه و عاقل!

ســرویس فرهنگی  //چهارمین فیلم آیدا پناهنده با بازی
خوب و متفاوت هوتن شکیبا و الناز شاکردوست ،شروع خوبی
در گیشه داشته است .فیلم «تی تی» به کارگردانی آیدا پناهنده،
از نیمه تیرماه اکران شده و با فروش چیزی حدود دو میلیارد و
 600میلیون تومان در گیشــه ،موفق شده شروع خوبی داشته
باشد .این فیلم در سیونهمین جشنواره فجر رونمایی شد و سه
ستاره محبوب الناز شاکردوست ،پارسا پیروزفر و هوتن شکیبا
در آن حضور دارند ،بنابراین فیلم ویترین جذابی برای کشاندن
مخاطبان به ســینماها دارد .تماشای قصه ساده و عاشقانه «تی
تی» روی پرده ســینما ،حس و حال خوبی را نصیب تماشاگر
خواهد کرد .آیــدا پناهنده که فیلمهایی مانند «اســرافیل» و
«ناهید» را در کارنامه دارد ،سال  98به عنوان چهارمین تجربه
کارگردانــی خود« ،تی تی» را جلوی دوربین برد .این فیلم نیز
مانند «اســرافیل» و «ناهید» با محوریت یک شــخصیت زن،
قصهاش را روایت میکند .شخصیت اصلی «تی تی» ،زنی است
که در قصه ،به این نام مستعار ،معروف شده است .او به صورت
اتفاقی با یک فیزیکدان آشنا میشــود و این آشنایی سرآغاز
ماجراهایی در زندگی «تی تی» است .شروع کنجکاویبرانگیز
فیلــم ،انگیزه دنبال کردن قصه را در مخاطب ایجاد میکند و او
را به دنبال خود میکشــاند .در ادامه نیز ســیر قصه ابعاد مبهم
شخصیتها و روابط میان آنها را آشکار میکند و هرچه فیلم
جلو میرود تماشــاگر بیشــتر فضای آن و کاراکترها را درک
میکند .فضا و قصه «تی تی» ریتم آرامی را میطلبد اما گاهی
سرعت داســتان به اندازهای ُکند میشود و فیلم کماتفاق جلو
میرود که مخاطب کمی خسته میشود .آیدا پناهنده ساختههای
قبلیاش «اسرافیل» و «ناهید» را در شمال کشور جلوی دوربین
برده بود و فیلم برداری «تی تی» هم در گیالن انجام شده است.
در بســیاری از نماهای این فیلم شــاهد طبیعت زیبای شمال
کشور هستیم ،بنابراین بهتر است قابهای زیبای فیلم از دریا،
آتش و طبیعت سرســبز را روی پرده سینما تماشا کنید« .تی
تی» عالوه بر این که با قصه عاشقانه خود همدلی و احساسات
ی و فیلم برداری
مخاطب را برمیانگیزد ،به واسطه جذابیت بصر 
خوبش نیز تماشــاگر را راضی خواهد کرد .در این میان شاید
پایانبندی فیلم به اندازه کافی کامل و راضیکننده نباشد .یکی
دیگر از ویژگیهای «تی تی» که توجه تماشاگر را جلب خواهد
کرد ،بازی خوب ســتارههایش به ویژه هوتن شکیباست .الناز
شاکردوست در ســالهای اخیر با فاصله گرفتن از کمدیهای
تجاری ،ایفای نقش در فیلمهای مهم و بازی در نقشهای سخت
و پیچیده ،چالشهای متفاوتی را تجربه و کارنامه کاری خود را
متحول کرده است .فیلم «تی تی» نیز در ادامه همین مسیر است.
شاکردوســت به خوبی توانسته سادگی کاراکترش را به نمایش
بگذارد و تصویری قابل باور از زنی تنها ،بیپناه ،شیرینعقل و
البته در عین حال عاقل نشان بدهد ،به این ترتیب حس دلسوزی
مخاطب را برمیانگیزد و او را تحت تاثیر شخصیت خود قرار
میدهد .هوتن شکیبا نیز یکی از متفاوتترین نقشهای کارنامه
خود را ایفا کرده است .او پیشتر نیز تجربه بازی در نقش منفی را
داشته اما شخصیت «امیرساسان» وجوه تازهای دارد و شکیبا نیز
با بازی متفاوت خود از پس ایفای این نقش برمیآید .او با حالت
چهره و چشمان خود رذالت و حیلهگری شخصیت اش را نشان
میدهد و آن بیقیدی را که در رفتارهایش دیده میشود ،در لحن
صحبت کردن خود نیز حفظ میکند .پارسا پیروزفر هم در نقش
دانشمند خوب و مهربان قصه یعنی «ابراهیم» بازی خوبی دارد
اما کار او مخاطب را غافلگیر نمیکند و این شکیبا و شاکردوست
هستند که توجهات را به خود معطوف میکنند.

نویسنده کودک و نوجوان مطرح کرد

آسیبها و فرصتهای فضای مجازی برای کودکان

سرویس فرهنگی  //یک نویسنده
کودک و نوجوان گفت :دسترسی
آسان به اطالعات از طریق اینترنت
سبب ساز آسان طلبی کودکان و
انتخاب آثار کم ارزش توسط آنها
خواهد شد.

در ادبیــات کــودک و نوجــوان
حساسیتها و محدودیتهایی درباره
انتخاب موضوعات وجود دارد که به
ویژگیهای مخاطب برمیگردد؛ در
واقع در انتخاب موضوعات محدودتر
هستیم و نمیتوانیم درباره همهچیز به
راحتی حرف بزنیم.
شــرایط کودکان و نوجوانان به کلی
با گروه بزرگســال متفاوت است و
این تفاوت دســت نویسنده را برای
انتخــاب کلمه محدود می ســازد ؛
اما همین محدودیت نباید به شکلی
باشد که فهم کودک را دچار مشکل
کند  ،کودک باید هنگام مطالعه بتواند
به خوبی و بدون مشــکل در جریان
محتوای کتاب قرار بگیرد  ،آســانی
و قابل فهم بــودن جمالت از جمله

ویژگی های الزم قلم هر نویسنده ای
است که در حوزه ی کودک مشغول
فعالیت است .همچنین لزوم بازنویسی
آثار کهن ادبیات فارسی برای آشنایی
کودکان و نوجوانان با چنین آثاری
از اهمیت بسیاری برخوردار است که
عالوه بر این مســئله مروج فرهنگ
ایرانی و اســامی بــرای کودکان و
نوجوانان کشــور می تواند باشد در
خصــوص این دو مســئله با بهناز
ضرابی زاده نویسنده کودک و نوجوان
گفتوگو کرده ایم.
بازنویسی متون ادبی کهن ایران چه
قدر می تواند بر روی ادبیات کودک و
نوجوانان موثر باشد؟

در زمانهی ما پرداختن به بازنویسی
ادبیــات کهن یک ضرورت اســت
و افــرادی که اقدام بــه این فعالیت
دارند ،کمک بسیار بزرگی به ادبیات
کودک و نوجــوان و ادبیات عامیانه
فارســی میکنند ،هنگامی که فردی
ادبیات کهن را با زبان روان و ســاده
بازنویسی میکند رغبت مطالعه این

استقبال از «پسر دلفینی»
در روسیه

سرویس فرهنگی  //انیمیشن ایرانی «پسر دلفینی» با
دو هفته اکران در روسیه توانست سقف فروش یک و
هفت دهم میلیون دالری را رد کند.
پویانمایی «پسر دلفینی» در سال  ۹۹به کارگردانی
و نویسندگی محمد خیراندیش و تهیهکنندگی محمد
امین همدانی تولید شده است.
این انیمیشن قرار بود برای اولین بار در سی و نهمین
جشنواره ملی فیلم فجر اکران شود ،اما به دلیل قرار
گرفتن در بخش غیررقابتی از حضور در جشنواره
انصراف داد و حاال بعد از اکران در کشــور روسیه،
قرار اســت اوایل شهریور  ۱۴۰۱شاهد اکران آن در
سینماهای ایران باشیم.
این پویانمایی به تازگی اولین اکران خود را در روسیه
و آسیای میانه تجربه کرد؛ تجربهای موفق برای فیلمی
که طی دو هفته سقف فروش یک میلیون و هفتصد
هزار دالری را لمس کرده است.
محمد امین همدانی ،تهیه کننده این پویانمایی گفت:
تجربه عجیبی را در روسیه داشتیم و پویانمایی ما در
ش از  ۲هزار  ۷۰۰سالن اکران شد.
بی 

کتابها را در کــودکان و نوجوانان
افزایش میدهد .امیدوارم بازنویسی
ادبیات کهن فارســی در تمام متون
صورت بگیرد و تنها به گلســتان یا
بوستان و کتاب هایی ،چون کلیله و
دمنه ،شاهنامه بسنده نکنیم و بایستی
نویسندگان کشــور ما به بازنویسی
ســایر ادبیات کهن برای گروه سنی
کودک و نوجوان اقبال نشان دهند.
در بازنویســی کتاب بزرگســال و
نوجوان با دو بار بازنویسی میتوان
گفت در نهایت این اثر را میتوان به
دست نشر سپرد ،اما آثاری که برای
کودکان اســت طبق تجربهی کاری
ام به  ۲۰بار بازنویســی رســیده و
این حساسیت به دلیل سن حساس
کودکان است.
حساسیت های الزم برای نوشتن در
حوزه کودک و نوجوانان چیست؟

به عنــوان نویســندهای که هم در
حوزه بزرگســال و هم حوزه کودک
و نوجوان فعالیــت دارد ،کار کودک
را به مراتب سختتر از نوشتن برای

بزرگسال می دانم ،زیرا انتخاب سوژه
برای کودکان فعالیتی طوالنی است،
چون باید برای بچهها متنی نوشــت
که مربوط به دنیا و نیاز کودکان باشد
باشد تا بتوانند با آن موضوع ارتباط
برقرار کنند.
نوشــتن برای کــودکان با توجه به
دایره واژگانی آنها مســئله بسیار
مهمی اســت ،در ادبیات بزرگسال و
نوجوان دســت نویسنده باز خواهد
بود و هر واژهای را میتوان استفاده
کرد ،اما در ادبیات کودک حتما باید
جایگزین پیدا کرد و کلماتی استفاده
کرد که متناسب با سن کودکان باشد
و کودکان بتوانند بدون هیچ مشکلی
معنای آن را بفهمند ،و پیام و محتوای
کتاب را بــدون راهنمایی گرفتن از
دیگران دریافت کنند.
نویســندهی کــودک بایســتی در
حوزههــای روان شناســی کودک،
آشــنایی با دنیای کودکان و مفاهیم
مربوط به گروه ســنی آنها مطالعه
داشته باشد به همین دلیل الزم است

قبل از نوشــتن برای کودکان دراین
بخشها مطالعه الزم را داشته باشیم.

چه آسیب و فرصت هایی در فضای
مجازی برای کودکان وجود دارد؟

فضای مجازی نیــز دارای توانایی
ایجــاد فرصت و تهدید برای ادبیات
کودک است ،استقبال گروه گستردهای
از کتابهای صوتی به نوعی یکی از
فرصتهای فضای مجازی در زمینه
کتابخوانی است ،یکی از فرصتهایی
کــه فضای مجــازی ایجــاد کرده
دسترسی آسان به کتابها با قیمتی
پایینتر و متعادلتر است که ناشران
میتوانند از این فرصتها اســتفاده
کنند.
هنگامــی که کــودکان و نوجوانان
برای پاسخ ســواالت و جمع آوری
اطالعات به آسانی بتوانند از اینترنت
اســتفاده کنند میتواند آسیب جدی
بــرای آنها ایجاد کنــد ،در چنین
شرایطی ســلیقه کودکان در انتخاب
کتابهای فاخر و مقایسه این آثار با
هم درنظر گرفته نمیشود و انتخاب
کودکان با گذر زمان به آسان طلبی
تبدیل خواهد شد که باعث میشود
آثار متوسط و رو به پایینی را انتخاب
و مطالعه کنند/.قدس آنالین

مرز ابداع در خوشنویسی
تا کجاست؟

ســرویس فرهنگی  //اکرم هادی ،هنرمند خوشــنویس از
«طراحی خــط» به عنوان یک نوآوری جدید در این حوزه نام
میبرد و در توضیح آن چنین میگوید« :تمامی رشــتههای
تجســمی که از خط و نوشتار بهره میگیرند ،به منظور درک
عمیقتری از فضای فرمی و مفهومی در خط ،ناگزیر از کاربرد
طراحی خط هستند».

خوشنویسی از هنرهایی است که امروزه به نظر میرسد ابداعات
جدید در آن ،تبدیل به کلید پیشرفت و بهروز شدن برای عالقمندی
بیشتر در بین جوانان شده است.
اکرم هادی ،هنرمندی اســت که اخیرا مدعی ابداع شیوه جدید با
عنوان «طراحی خط» شده است .او در توضیح این شیوه میگوید:
«طراحی خط را میتوان پس از نقاشــی خط مطرح کرد .در این
زمان الزم بود تا خط دورهی جدیــدی را تجربه کند .نیازهای
امروز ما با گذشته متفاوت است و همچنین تقاضا برای استفاده از
نوشتار در آثار هنری و حتی کاربردی گسترده شده است .بدین
جهت میطلبد که جوابگوی نیاز ما در این دوره باشــد .امروزه
موضوع زیباییشناسی و اهمیت فرمهای بصری در اثر هنری ،که
خط نیز شامل آن میشود ،به کاربرد و ایجاد مفهوم در اثر استحاله
یافته است .ارزشهای مفهومی اثر و تولید معناها نیازی است به
منظور جوابگویی به چالشها و تقاضاهایی که ذهن انسان امروز
را بیش از گذشته به خود معطوف داشته است و الجرم هر اثری
اگر بخواهد فرزند زمان خود باشــد ،باید جوابی برای این نیاز
داشته باشــد ».او ادامه میدهد« :از این رو وجود شیوه طراحی
خط یک ضرورت زمانی و اهمیت آن به دلیل کاربردهایی است
که در رشتههای مختلف هنری دارد و از دو جنبه به عنوان روشی
آموزشی در ایجاد کاربردهای متنوع در خط و نیز به لحاظ خلق
آثار جدید این شیوه میتواند مورد توجه باشد».
هادی در ادامه به این سوال که شیوه جدید طراحی خط برای آینده
خوشنویسی چه خواهد کرد؟ چنین پاسخ میدهد« :خوشنویسی
سنتی ما در طی قرنها قوام یافته و زیبایی شناسی خط در قبل و
بعد از اسالم مورد توجه بوده است اما در بعد از اسالم ارزش خط
به دلیل آیات و روایات و کالم الهی از اهمیت بیشتری برخوردار
شد و مهندسی شــدن آنها عالوه بر بحث زیباییشناسی نیز به
منظور جلوگیری از بینظمی و اغتشاش در خط بوده و رعایت
اصول در خوشنویســی از همین توجه به زیباییشناســی خط
سرچشــمه میگیرد .با این حال عالوه بر ساختارمند شدن خط،
فردیــت و روح و حس فرد خوشــنویس در آن وجود دارد اما
کاربرد شیوه طراحی خط در هنرهای سنتی همچون خوشنویسی
به شــناخت و کاربرد و درک عمیقتر زیر و بمهای موجود در
ساختار خوشنویسی و ارزشهای بصری آن کمک خواهد کرد».
او اضافه میکند« :مطمئنا خوشنویسی به دلیل عالقهمندان زیادی
که دارد ،به راه خود ادامه میدهد ،اما آشنایی با این شیوه امکان
خلق فضاهای جدیدی را آمــاده خواهد کرد و نیز راه یادگیری
خوشنویسی را نیز هموار میکند».
این هنرمند خوشنویس همچنین دربارهی ارتباط این ابداع با سایر
رشتهها میگوید« :تمامی رشتههای تجسمی که از خط و نوشتار
بهره میگیرند ،به منظور درک عمیقتری از فضای فرمی و مفهومی
در خط ،ناگزیر ازکاربرد طراحی خط هستند .گاهی بزرگترین
ضعف مادر هنر طراحی است و ضعف طراحی باعث توانمند نبودن
برای رسیدن به مرحلهی پیشرفتهتری از واقعگرایی یعنی ایجاد
خالقیت و نوآوری است و در پی آن نداشتن توازن برای رسیدن
به یک اثر بصری مفهومی اســت .از ایــن رو میتوان به اهمیت
طراحی خط و جایگاه آن در شاخههای تجسمی پی برد».
او ادامه میدهد« :این شــیوه در کلیهی شاخههای هنری که از
نوشتار برای خلق اثر استفاده میکنند ،نظر دارد .در هنر گرافیک
و همچنین خلق المانهای شهری .میدانیم که هم اکنون به دلیل
نداشتن یک شیوه روشمند برای خلق المانهای شهری از فرمهای
خوشنویسی استفاده میکنند که ویژگی دو بعدی بودن آن مانع از
این میشود که آن را یک اثر حجمی بدانیم .با آموزش این شیوه
بســیاری از ضعفهای فرمی و مفهومی و خط و کاربرد آن در
هنرهای حجمی و شهری مرتفع خواهد شد و امکانات بسیاری
در این شیوه وجود دارد و در طی زمان کاربردهای آن مشخصتر
خواهد شد».
هادی در ادامه وضعیت حا ِل حاضر خوشنویسی را چنین توصیف
میکند« :خوشنویسی جایگاه بسیاری خوبی در بین عالقهمندانش
دارد و بسیار مورد توجه است .مطمئنا هر فردی که در هر رشته
هنری مهارت و دانش کســب میکند ،ارتباط درونی و حسی با
آن ایجاد کرده اســت و خوشنویســی نیز در بین عالقهمندانش
همین طور اســت اما طراحی خط در مقابل خوشنویســی قرار
نمیگیرد .بلکه دنیای متفاوتی است که میتواند به رونق و وسعت
خوشنویسی بیانجامد و همان فضا را قوام ببخشد و حتی ضمن
توجه به ارزشهای تثبیت شده ،تا حدی امکان تجربیات جدید
فراهم شود .طراحی خط عالوه بر اینکه یک هنر است ،یک شیوه
و روش برای آموزش محسوب میشود و از نظر من هر دو جنبه
در طراحی خط به یک میزان اهمیت دارد».
او در پاسخ به این سوال که آیا برای بهتر شدن وضعیت باید منتظر
شیوه های نوین در خوشنویسی باشیم؟ میگوید« :ما برای رفع
نیازها و چالشها گاهی دســت به ابداعات میزنیم که میتواند
راهگشا باشد؛ اما هر ابداعی شاید نتواند به رفع کمبودها بیانجامد
و گاهــی حتی میتواند ایجاد چالش کند و آســیب آن بیش از
ترمیم باشد .و اگر منظور این است که ساختارشکنی صورت گیرد
و قواعد خوشنویســی تغییر و یا از بین روند ،آنچه به آن سنت
خوشنویسی میگوییم دیگر وجود نخواهد داشت هر چند در طی
زمان ما شاهد تغییر و ارتقای فرم در آن بودهایم/».ایسنا

در امتداد تاریکی

ریشه در مرداب!
هیچ مادری دوست ندارد رنگ غم در چهره فرزندش ببیند اما دختر  20ساله من که
زنی مطلقه است ،در مسیر خالف گام برمی دارد و به راحتی فریب مردان هوسران
در پارتی های شبانه را می خورد به طوری که...
زن  40ســاله که با شــکایت دخترش به کالنتری احضار شده بود ،در حالی که
بیان می کرد نمی دانم چرا سرنوشــت من این گونه رقم خورده است ،به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری گفت 5 :ســاله بودم که مادرم از دنیا رفت و از آن روز
به بعد ســیاهی و تاریکی بر زندگی ما چیره شــد .آن زمان پدرم به خاطر این که
نمی توانســت از یک دختر کوچک نگهداری کند با زن دیگری ازدواج کرد ولی
من به جای آن که ســرپناهی بیابم آواره خانه های نزدیکانم شدم چرا که نامادری
ام حاضر نشــد از من نگهداری کند .خالصــه روزی در خانه عمه بودم ،یک روز
دیگــر کنار مادربزرگم زندگی می کردم و یک روز هم به منزل عمویم می رفتم تا
این که باالخره در  13ســالگی پای سفره عقد نشستم .عمویم مرا به مردی شوهر
داد که  15ســال از من بزرگ تر بود .آن روز همه فامیل خوشــحال بودند که من
سروســامان گرفته ام و سربار دیگران نیســتم اما من هیچ گونه آگاهی از زندگی
مشترک نداشتم .هنوز یک سال از مراسم عقدکنان نگذشته بود که فهمیدم «کریم»
به موادمخدر اعتیاد دارد اما من چاره ای جز سکوت نداشتم و نمی توانستم در این
باره حرفی بزنم یا اعتراضی بکنم ،پس با همین شرایط ساختم .در حالی که صاحب
ســه دختر زیبا شده بودم و دیگر حتی نمی توانستم به طالق هم فکر کنم چرا که
دوســت نداشــتم دخترانم نیز مانند من آواره منازل مردم شوند  ،کریم به مصرف
شیشه و کریستال روی آورده بود و هر روز دچار توهم می شد و در همان حال با
چاقو به من حمله می کرد .یک بار چاقویی به شکمم زد که دو هفته در بیمارستان
بستری شدم .بعد از آن هم با تهمت های ناروایش زندگی را برایم زجرآور کرد .با
وجود این باز هم طالق نگرفتم اما روزی که فهمیدم با یک زن معتاد ارتباط دارد
و به من خیانت می کند ،دیگر طاقت نیاوردم و از او جدا شــدم .از آن روز به بعد
در خانه های مردم کار می کردم تا شــکم دخترانم را ســیر کنم .مدتی بعد از این
ماجرا با «جهان» آشنا شدم .او مردی متاهل بود و با چرب زبانی مرا برای ازدواج
راضــی کرد چرا که مدعی بود از دخترانم مانند فرزندان خودش حمایت می کند.
در آن روزها دختر بزرگم  9ســاله بود و من با وعده و وعیدهای پوشــالی جهان
بــه عقد موقت او درآمدم .اما او به هیچ کدام از وعده هایش عمل نکرد و از همان
روز اول با فرزندان من مشکل داشت ولی متاسفانه من باردار شده بودم و باید این
مشــکل را حل می کردم ،به همین دلیل دخترانم را به بهزیستی سپردم و چند سال
بعد نیز جهــان آن ها را به اجبار عروس کرد .خالصه با ازدواج آخرین دخترم از
جهان هم طالق گرفتم و به عقد موقت مرد دیگری درآمدم .با آن که دختر بزرگم
زندگی آرامی دارد اما متاسفانه دختر دیگرم «حمیرا» نتوانست با شوهرش زندگی
کند و از او طالق گرفت .حمیرا دختر دومم بود و هیچ وقت به نصیحت هایم گوش
نمی داد .خالصه او در  17ســالگی دوباره نزد من بازگشت و من هم همه تالشم
را می کردم تا سرنوشــت او مانند من رنگ ســیاهی به خــود نگیرد ولی حمیرا
دختری مغرور وخودرأی است به طوری که هیچ گاه به نصیحت های من اهمیتی
نمی دهد و هرکاری را که خودش دوست دارد بدون تامل انجام می دهد .او هر شب به
پارتی های مختلط شبانه دوســتانش می رود و در کنار آن ها موادمخدر مصرف
می کند و مشــروبات الکلی می نوشــد .اکنون نیز متوجه شده ام با مردی متاهل
ارتباط دارد که  20ســال از خودش بزرگ تر است و من خوب می دانم آن مرد
فقط به قصد هوسرانی دخترم را اغفال کرده است چرا که خودم سختی های زیادی
کشیده ام و با این گونه حیله گری ها که ریشه در مرداب دارد به خوبی آشنا هستم
ولی دخترم حاضر نیســت از گذشته من عبرت بگیرد .من نمی خواهم دخترم نیز
به سرنوشت تلخ من دچار شود .وقتی به او اعتراض می کنم که با چه کسی بیرون
می رود یا چرا دیر به خانه بازمی گردد به چشمانم خیره می شود و مرا زن بدبختی
می خواند که نتوانسته است راه درست زندگی را پیدا کند! او می گوید من هرکاری
بخواهم انجام می دهم و تو هم نمی توانی مقابلم بایستی و. ...
در همین حال حمیرا ،زن  20ساله نیز که در اتاق مشاور حضور داشت به کارشناس
اجتماعی کالنتری طبرسی شــمالی گفت :من از همان دوران کودکی سختی های
زیادی را تحمل کرده ام؛ اعتیاد پدرم ،در به دری ،سرزنش های ناپدری ،خودکشی،
طــاق ،بی پولی و خیلی چیزهای دیگری که هیچ کس نمی تواند در این ســن و
ســال آن ها را تجربه کند ولی اکنون که با «رســول» آشنا شده ام ،نمی خواهم او
را از دســت بدهم چرا که فکر می کنم در کنار او به همه خواسته ها و آرزوهایم
می رســم.در این هنگام مشاور کالنتری با دستور ســرگرد جواد یعقوبی (رئیس
کالنتری طبرسی شمالی) با رسول تماس گرفت و او را به کالنتری دعوت کرد اما
بررســی های کارشناس و مددکار اجتماعی مشخص کرد ،نه تنها حمیرا تنها زنی
نیست که با وی ارتباط دارد بلکه رسول فقط به قصد سوء استفاده وارد زندگی این
زن  20ساله شده است و. ...

میهمانیمرگباردرآرایشگاه
ســرویس حوادث //میهمانی شبانه  ۵پســر جوان در آرایشگاه مردانه
منجر بــه مرگ دو نفر از میهمانان شــد .چندی قبل  ۵پســر جوان در
آرایشــگاه مردانــهای دور هم جمع شــدند و در این میهمانی شــبانه
اقدام به خوردن مشــروبات الکلی کردن د اما حــال هر پنج نفر با خوردن
مشروب الکلی بد و راهی بیمارستان شــدند تا تحت درمان قرار بگیرند.

اما به خاطر مســمومیت الکلی ،دو نفر از آنها فوت کردند .مرگ دو پسر
جوان به بازپرس محمد وهابی اعالم شــد و تحقیقات به دستور بازپرس
جنایی صورت گرفــت .در تحقیقات اولیه تیم جنایی به ســراغ صاحب
آرایشــگاه که خودش نیز مسموم شده بود ،رفتند .پسر جوان در تحقیقات
مدعی شــد که ساسان ،یکی از میهمانان مشــروب را تهیه کرده است .به
دستور بازپرس جنایی ،ساسان بازداشت اما مدعی شد که مشروب الکلی
را از پســری به نام حامــد خریداری کرده و قبل از ایــن نیز چندین بار
مشروبات الکلی از او خریداری کرده است .این در حالی بود که خانواده دو
پسر فوت شده از ساسان شکایت کردند .بازپرس شعبه دوم دادسرای امور
جنایی تهران دستور بازداشت حامد را صادر کرد و تحقیقات از ساسان نیز
همچنان ادامه دارد.
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حوادث
ســرویس حوادث //دختر  ۴ساله
وقتی چند قدم از پــدرش فاصله
گرفت تا مقابل دوربین او بایستد و
عکس بیندازد ،ناگهان در چاه عمیقی
سقوط کرد و جان باخت.

عصر یکشــنبه خانوادهای برای تفریح
راهی فضای ســبزی  50متر جلوتر از
پل افســریه شدند اما وقتی روی زمین
نشستند تا استراحت کنند ،دختر  4ساله
خانواده به پدرش گفــت« :بابا از من
عکس بگیر»؛ این آخرین جملهای بود
که معصومه به پدرش گفت .مرد جوان
همین که دوربین گوشــی را روبهروی
صورتش گرفت تا از دختر  ۴سالهاش
عکس بگیرد ،صدای گنگی شــنید و
ناگهــان دخترش ناپدید شــد .پدر که
شوکه شده بود به دنبال دخترش راهی
فضای سبز شد تا اینکه در میان چمنها
با چاهی مواجه شــد .با اعالم موضوع
به آتشنشــانی و اورژانس ،عملیات
بیرون کشــیدن کودک آغاز شد و پس
از  25دقیقه پیکر معصومه از چاه بیرون
کشیده شد اما امدادگران اورژانس مرگ
وی را تأییــد کردند .با مرگ دخترک،
موضوع از ســوی مأمــوران کالنتری
 ۱۵۷مســعودیه به بازپــرس اعالم و
دستور ارسال کارشناس حوادث کار به
محل حادثه صادر شد .در بررسیهای
اولیه از ســوی کارشناس حوادث کار،
مشخص شــد که روی دهانه این چاه
 46متری هیچ عالئم ایمنی و هشــدار

وقوع حادثه ای هولناک در فضای سبز منطقه  15تهران

زمین دختر  4ساله را بلعید

دهندهای وجود نداشــته و از آنجا که
چمنها روی دهانه چاه را پوشــانده
بود ،وجود حفره مشخص نبوده .بدین
ترتیــب دخترک زمانی که برای عکس
از پدر فاصله میگیرد ،ناخواسته پا در
دهانه چاه میگذارد که تصور میکرده
چمن است به داخل آن سقوط میکند.
در حالی که این حادثه شــوک بزرگی
به خانواده این کــودک وارد کرده بود
اما ضمن شــکایت ،خواهان شناسایی
مقصران حادثه و پیگیری پرونده شدند
و از شــهرداری و پیمانکار فضای سبز
شکایت کردند .بدین ترتیب به دستور
بازپرس شــعبه چهارم دادسرای امور
جنایی تهــران ،شــهردار منطقه ،15
شــهردار ناحیه  5و پیمانکار هر ســه
کمتر از  ۲۴ساعت از حادثه مرگبار به
دادسرا احضار شده و تحقیقات از آنها
درخصوص چاله مرگ آغاز شد .افراد
احضار شده مورد تحقیقات قرار گرفتند
و گفتند از وجــود چاله با خبر نبودند.
پیمانکار نیز در تحقیقات مدعی شد دو
سال مسئولیت پیمانکاری و بازسازی
فضای سبز را داشــته اما نظارت بر پر
کردن چاله یــا قنات به عهدهاش نبوده
اســت .به دســتور بازپــرس جنایی،
تحقیقــات از آنها ادامــه دارد .این در

حالی است که شهردار و تیم مسئوالن
شــهرداری منطقه مدعی شدند سه روز
قبل از حادثه بــرای بازدید و نظارت
به فضای ســبز آمده بودند اما چاهی
مشاهده نکرده بودند تا دستورات الزم
درخصوص ایمنسازی و پر کردن آن را
صادر کنند .در ادامه ،به دستور بازپرس
جنایی ،هر دو شــهردار و پیمانکار به
اتهام تسبیب در قتل شبه عمد بازداشت
هستند .هیأت ســه نفره کارشناسی و
کارشناس آتشنشــانی ،برای بررسی
و مشخص شــدن مقصران این حادثه
تعیین شدند .حادثه در پارک رخ نداده
است در همین رابطه سیدمهدی صباغ،
شــهردار منطقه  ۱۵و قبــل از احضار
و بازداشــت ،گفته بود :روز یکشــنبه
ت  ۶عصر برای
خانوادهای حدود ساع 
اســتراحت به رمپ لوپ میدان افسریه
رفته و آنجا نشســته بودند که پس از
دقایقی ناگهان روی زمین شیبدار که
محوطه فضای سبز رمپ بوده ،حفرهای
با ورودی  ۳۰سانتی در کنار چاه قنات
قدیمی ایجاد و برحسب اتفاق کودک را
به داخل کشانده است .این قنات متروکه
که صدراعظمی نام داشــت ،عمق ۵۰
متر داشته که سال  ۱۳۷۲برای ساخت
رمپ و لوپ با دریچه پوشــانده شده

بــود و در محوطه اطــراف آن فضای
ســبز احداث کردهاند .اما حاال بر اثر
آبیاری ،خاک زمین شــیبدار رانش و
کودک در چاه ســقوط کرد و متأسفانه
فوت شد .مهم است بدانید که این اتفاق
داخــل پارک یا فضای ســبز تفریحی
منطقه رخ نداده اســت ضمن اینکه ما
برای آبیاری فضای ســبز  ۱۲هکتاری
رمپ و لوپهای محدوده افســریه از
چاه عمیق دیگری کــه فاصله زیادی
از محل حادثه دارد ،اســتفاده میکنیم.
صباغ با بیان اینکه اکنون کارشناســان
بوستانها ،ستاد بحران و شرکت آب و
فاضالب در حال بررسی اتفاق و رصد
برای رفع خطر از محل هســتند ،گفت:
پس از بررســیها اقدامات الزم برای
ایمنی صورت میپذیرد .اگر شهرداری
مقصر باشــد برخورد می کنیم «مهدی
اقراریان» عضو شــورای شــهر تهران
نیز گفــت :این حادثه ناگوار در فضای
ســبزی در حاشیه اتوبان در منطقه ۱۵
اتفاق افتاده اســت .ما در شورای شهر
این موضوع را هم از سازمان مدیریت
بحران و هم شــهرداری منطقه پیگیری
کردهایم .باید بررسیهای فنی صورت
بگیــرد تا علت این حادثه مشــخص
شود .اگر ســهلانگاری در وظایفی که
شــهرداری منطقه برعهده داشته است،
صورت گرفته باشــد حتمــ ًا با عوامل
این موضوع برخورد خواهد شد .جان
شهروندان تهرانی خط قرمز ماست.

چهارشنبه  22تیر 1401
 13ذی الحجه 1443
سال بیست و یکم شماره 3928

پیگیری قضایی پرونده مرگ پسر نوجوان در شهربازی
سرویس حوادث //پرونده مرگ تلخ پسر نوجوان در
سقوط از دستگاه سالتو شهربازی با شکایت والدین
وی وارد مرحله قضایی شد.

چهاردهم تیر امسال یک پسر  17ساله ب ه نام عباس
هنگام اســتفاده از دستگاه ســالتو در پارک شهید
مدرس شــهر گز به زمین پرت شد و بهدلیل شدت
جراحــات وارده بعد از انتقال به بیمارســتان جان
باخت .همزمان با شکایت والدین این پسر نوجوان،
دادســتان شاهین شهر دستور رسیدگی سریع به این
پرونده را صادر کرد .صالحی دادستان شاهین شهر
گفت :پس از شــکایت والدین این نوجوان ،بررسی
این حادثه غمانگیز در دســتور کار دادگستری قرار
گرفت و در حال بررســی ابعاد این پرونده هستیم

و اطالعات و جزئیات بیشــتر ماجرا بهزودی اعالم الزم پلمب شــده بوده و اســتفاده از آن بدون رفع
خواهد شد .به گفته شاهدان ماجرا ،این شهربازی به اشکال و مجوز انجام شده است.
بخش خصوصی اجاره داده شده و اسم قلعه شادی
را برایش گذاشــته بودند اما فرسوده و قدیمی بودن
دستگاههای شهربازی بارها گوشزد شده بود.
پس از این حادثه مدیرکل استاندارد استان اصفهان
نیز با اشــاره به جان باختن یــک نوجوان هنگام
استفاده از دستگاه ســالتو شهربازی شهر گز گفت:
دستگاه سالتو ناایمن و غیراستاندارد بوده است.
محمود فرمانی با بیان اینکه این شهربازی در اجاره
بخش خصوصی است و استفاده از دیگر دستگاههای
آن مورد تأیید اداره اســتاندارد بوده ،افزود :دستگاه
سالتو این شــهربازی بهدلیل نداشتن استانداردهای

کاهش  38درصدی وقوع سرقت
از منازل در کیش

سرویس حوادث //رییس پلیس پیشگیری فرماندهی
انتظامی جزیره کیش گفت :وقوع سرقت از منازل در این
جزیره طی سال جاری  ۳۸درصد کاهش یافت.
سرهنگ مسعود میرحسینی اظهار داشت :طی سه ماهه
نخست امسال طی سال جاری روند کشف سرقت ها در
این جزیره  ۶۵درصد و دستگیر شدگان مرتبط با جرایم
سرقت نیز  ۳۱درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد :وقوع میزان ســرقت ها در مقایسه با مدت
مشابه نیز شــاهد افت و خیزهای مختلف بوده به طوریکه
سرقت های خرد در این مدت شاهد  ۱۸درصد افزایش اما
سرقت از منازل  ۱۹درصد کاهش داشته است .رییس پلیس
پیشگیری فرماندهی انتظامی ویژه جزیره کیش یادآور شد:
این جزیره با توجه به جمعیــت و جغرافیای جرم همواره
کمترین میزان جرایم ســرقت را داشــته به طوریکه برخی
از جرایم از جمله ســرقت های مهم از جمله خودرو صفر

بوده است .وی با بیان اینکه عمده سرقت های خرد در این
جزیره شامل کندانسور کولر ،کپسول گاز و لوازم جزیی که
کیشوندان بیرون از خانه نگهداری می کنند افزود :می توان
با افزایش ایمنی در نگهداری از این تجهیزات مانع از بروز
سرقت های خرد در جزیره شد .سرهنگ میرحسینی اضافه
ت یکی از اصلیترین پایههای وقوع حوادث و
کرد :ســرق 
هر کس ممکن است قربانی یک سرقت شود به همین دلیل
در هر شــرایطی باید در حفظ و نگهداری اموال خود کوشا
باشــید .به گزارش ایرنا ،وی افزود :اطمینان از بسته بودن
راههای ورودی در زمان ترک منزل ،مجهز شدن پنجره ها به
حفاظ ،نصب حفاظ مقاوم روی برخی تجهیزات خارج از
خانه ،تجهیز دوچرخه ها و موتورسیکلت ها به قفل امن از
جمله راهکارهایی است که کیشوندان می توانند برای کاهش
سرقت ها در این جزیره اقدام کنند.

کالهبرداریدرپوششجایزهمسابقهاینترنتی

ســرویس حوادث //رئیس پلیس
فتای تهران بزرگ از دســتگیری
فردی که در پوشــش برنده شدن
در قرعهکشــی اینترنتی اقدام به
کالهبرداری از شهروندان کرده بود،
خبرداد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی درباره
این پرونده گفــت :مدتی قبل یکی از
شهروندان با در دست داشتن مرجوعه
قضایی به پلیس فتــای تهران بزرگ
مراجعه و به مامــوران اعالم کرد که
چندی پیش فردی با تلفن همراهش
تماس گرفته و با معرفی خود بهعنوان

مجری یک برنامــه اینترنتی و ایجاد
محیطی شــبیه به صدای استودیو در
فضــای مکالمه اقدام بــه فریب وی
کرده و به شــاکی گفته که برنده یک
قرعهکشــی شده اســت .در ادامه نیز
متهم با استفاده از ترفندهای زیرکانه
مالباختــه را متقاعد کرده که محتوای
پیامکی را که برایش ارســال میشود،
در اختیار آنان قرار دهد و شــاکی نیز
این اطالعــات را در اختیار وی قرار
داده و دقایقــی بعد متوجه شــده که
موجودی از حساب بانکیاش خالی
شده است .گودرزی با بیان اینکه پس
از اســتماع اظهارات شاکی رسیدگی
به موضوع در دســتورکار متخصصان
پلیس فتا قرار گرفت ،گفت :ماموران
با انجام یکســری اقدامــات فنی و
تخصصی و روشهای ســایبری اقدام
به شناســایی متهم کــرده و مخفیگاه
این فــرد را در جنوب تهــران مورد

شناســایی قرار دادند .در همین راستا
نیز هماهنگی الزم با مقام قضایی انجام
شده و ماموران در عملیاتی این فرد را
دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دادند.
رئیــس پلیس فتای تهــران بزرگ با
اشاره به انجام بازرسی از متهم دستگیر
شــده ،اظهارکــرد :متهــم در جریان
بازجوییها و مواجهه با ادله دیجیتال
به جرم خود اقرار کرد .در همین راستا
نیز برای این فرد پروندهای تشکیل داده
شده و متهم برای ادامه روند رسیدگی
به جرم روانه دادســرا شد .تحقیقات
برای کشــف دیگر جرائــم ارتکابی
احتمالی از ســوی این فرد ادامه دارد.
وی با اشاره به این پرونده به شهروندان
هشــدار داد که به هیچ عنوان فریب
چنین تماسها و پیامهایی را نخورده
و بداننــد که برای دریافت جایزه هیچ
نیازی بــه ارائه اطالعات خصوصی و
بانکی وجود ندارد.

حوادث جهان

دستگیری تروریست داعشی موسوم به «ذباح حیفا»
در بغداد

نیروهای امنیتی عراق توانســتند طــی عملیات دقیق اطالعاتی
تروریست داعشی موسوم به «ذباح خیابان حیفا» را در بغداد دستگیر
کنند .فرماندهی پلیس بغداد با صدور بیانهای از دستگیری تروریست
داعشــی موسوم به «ذباح (خیابان) حیفا» در پایتخت عراق خبر داد.
در این بیانیه آمده اســت :اطالعات دقیقی در مورد حضور دو مظنون
تحت تعقیب طبق ماده  ۴قانون مبارزه با تروریسم در اختیار مدیریت
هنگهای اضطراری پلیس بغداد قرار گرفت .از ســال  ۲۰۰۸حکم
قضائی علیه این دو مظنون که یکــی از آنها به «ذباح حیفا» معروف
است ،صادر شده و آنها خارج از عراق متواری بودند .بر اساس بیانیه
فرماندهی پلیس بغداد ،سرلشکر «ماجد فالح نعمه» فرمانده پلیس بغداد،
دستور تشکیل یک تیم کاری تخصصی به سرپرستی مدیر هنگهای
اضطراری و با عضویت افسران ارشــد را صادر کرد و آنها توانستند
اطالعات را بررســی کرده و به محل اختفای دو مظنون یورش برده و
دستگیرشان کنند .این دو مظنون پس از دستگیری در اختیار مراجع
مربوطه قرار گرفتند تا تدابیر قانونی درباره آنها اتخاذ شده و به مجازات
اعمال خود برسند .این خبر در حالی است که نیروهای امنیتی عراق روز
دوشنبه در عملیات مشترک با نیروهای تیپ دوم حشد شعبی توانستند
یک تروریست داعشی را در شرق االنبار دستگیر کنند .بنا به گزارش
یگان اطالع رسانی حشد شعبی ،این عملیات با استناد به گزارشهای
دقیق اطالعاتی صورت گرفت و در نتیجه آن یک تروریست داعشی
دستگیر شد .تروریست بازداشت شــده بر اساس مفاد ماده  ۴قانون
مبارزه با تروریسم در بخش عملیات شرق انبار تحت تعقیب نهادهای
قضائی بود.
جدا ِل باندهای تبهکار در هائیتی دهها کشته داد
مقامات هائیتی اعالم کردند که در پی درگیری بین باندهای مسلح
در «پورتو پرنس» ،پایتخت این کشور ،دستکم  ۵۰تن کشته و صدها تن
دیگر نیز زخمی شده اند .این ناآرامی ها از زمانی شروع شد که اعضای
یک باند مسلح به باند رقیب خود حمله کردند .به گفته مقامات ،تعداد قابل
توجهی از قربانیان این حادثه از اعضای این باندهای مسلح هستند با این
حال غیرنظامیان نیز در بین کشته شدگان دیده می شوند .همچنین مقامات
افزودند که تعیین تعداد دقیق کشته شدگان این حادثه غیرممکن است زیرا
هر دو باند مسلح اجساد قربانیان منتسب به باند مخالف را سوزانده اند.
در ماه آوریل سال جاری میالدی ( )۲۰۲۲نیز درگیری های مشابهی در
شمال پورتو پرنس بین باندهای تبهکار رخ داد که در پی آن بیش از ۲۰۰
تن کشته و صدها تن دیگر نیز زخمی شدند .همچنین بیش از  ۳۰هزار
نفر از ساکنان محلی نیز مجبور به فرار به مناطق دیگر شدند .به گزارش
اسپوتنیک ،هائیتی هماکنون با بحران امنیتی شدید مواجه است به طوری
که بر اساس آمارهای رسمی ،تنها در ماه مه سال جاری میالدی بیش از
 ۲۰۰نفر با هدف باج خواهی یا قتل در این کشور ربوده شدند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه عملیات تحدید پالک زیر :
پالک  15ســتاد اجرائی فرمان امام (ره) بعنوان ششــدانگ یه قطعه زمین جای باغ به مســاحت
 20872/15متر مربع واقع در بندر لنگه کوی غاریه تا کنون به عمل نیامده بر حسب درخواست
کتبی ستاد اجرایی فرمان امام ( ره ) تقاضای تحدید حدود اختصاصی در مورخه  1401/05/11راس
گس جمقوه قضائیه
قانون
ساعت  8صبح در محل به عمل خواهد آمد  .اینک به موجب این آگهی به استناد ماده 14
داد تری هور ی اسالمی اریان
ثبت از متقاضی و کلیه مجاورین دعوت می گردد که در تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور به
هم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی از تاریخ تنظیم صورت مجلس
تحدیدی ظرف مدت  30روز پذیرفته خواهد شد و معترض می تواند به استناد تبصره  2ماده واحد قانون تعین و تکلیف
پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب  1373/2/25و ماده
 86آیین نامه قانون ثبت میبایست ظرف ندت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه و تقدیم دادخواست نمایند و
گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارایه نمایند در غیر این صورت این اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی
اقدام خواهد نمود  35.م/الف
تاریخ انتشار 1401/04/22 :

صادق خواجه بهرامی _ رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بندرلنگه

آگهی مزایده نوبت اول

اجرای احکام حقوقی دادگستری پارســیان به موجب پرونده اجرایی  9809980764300216که
محکوم علیه محمد رحیمی و غیره فرزند یوسف محکوم به فروش امالک مشاع بابت اصل خواسته
 ،و مبلغ  1800000ریال به عنوان نیم عشر دولتی محکوم گردیده است لذا نسبت به مزایده سه قطعه
زمین کشاورزی واقع در روستای بهده پارسیان می نماید .
قوه قضائیه
موضوع مزایده به شرح ذیل است :
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
الف_ زمین خاردو  :بمتراژ  84326بقیمت پایه  32043880000ریال
ب_ زمین چاه خیار کار  :بمتراژ  41797بقیمت  31347750000ریال
ج_ زمین چاه بونک  :بمتراژ  22072بقیمت  15450400000ریال
وقت انجام مزایده روز چهارشنبه  1401/5/3ساعت  11صبح می باشد .
محل مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان می باشد .
مال مورد مزایده با شرایط ذیل از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد .
 _1فروش نقدی است و ده درصد مبلغ قیمت به صورت نقدی به حساب  2171295501005سپرده دادگستری پارسیان
پرداخت و الباقی مبلغ حداکثر ظرف یکماه می باشد .
 _2اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
 _3مبلغ مزایده از مبلغ پایه شروع می شود و باالترین پیشنهاد برنده مزایده خواهد بود در صورتیکه برنده تا یکماه از جلسه
مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید
مزایده حاصل می شود خواهد بود .
و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان مراجعه نمایند .

اگر چاق هستيد  ،اگر چربي خون داريد

حمید توکلی _ مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پارسیان

يا اوره خونتان زياد است آبزيان مصرف كنيد

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

شهرستان

چهارشنبه  22تیر 1401
 13ذی الحجه 1443
سال بیستم و یکم شماره 3928
خبری

مدیر آموزش و پرورش بندرلنگه خبرداد

افتتاح پایگاه های طرح اوقات فراغت تابستان
در بندرلنگه

عبدالحسین اسدپور سرویس شهرستان //مدیر آموزش و
پــرورش بندرلنگه از افتتاح پایگاه های طرح اوقات فراغت
تابســتان دراین شهرستان خبرداد .به گزارش خبرنگار دریا؛
طی مراســمی با حضور صابری معاون سیاســی امنیتی و
اجتماعی فرماندار ،اوژند سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد
اســامی ،اتمام مدیــر آموزش و پرورش ،پــوالدی معاون
پرورشــی و تربیت بدنی پایگاه تابستانه طرح اوقات فراغت
دانش آموزان کانون فرهنگی تربیتی توحید به صورت نمادین
افتتاح و کلیه پایگاههای شهری و روستایی همزمان فعالیت
خود را آغاز کردند.اتمام مدیر آموزش و پرورش گفت :امسال
 22پایگاه شــهری و روستایی در رشته های(عکاسی ،زبان
انگلیسی ،زبان عربی ،نقاشی ،طراحی چهره ،نقش حنا ،نقاشی،
خطاطی ،گیتار ،قرآن) و رشته های ورزشی والیبال ،بسکتبال
و ژیمناســتیک و بازی و خالقیت در طرح تابستانه اوقات
فراغت دانش آموزان فعالیت خواهند داشت.وی افزود :در روز
اول این طرح تعداد  115دانش آموز اقدام به ثبت نام در رشته
های مختلف نموده اند و تعداد  29نفر از دانش آموزان تحت
پوشش کمیته امداد نیز به صورت رایگان پذیرفته شده اند.

نماینده ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
هرمزگان در هرمز منصوب شد

عبدالحسین اسدپور سرویس شهرستان //با ابالغ اسمعیل
جهانگیری ،وحید امیری رئیس سابق اداره فرهنگ و ارشاد
بندرلنگه بعنوان نماینده ویژه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
هرمزگان در جزیره هرمز منصوب شــد.به گزارش خبرنگار
دریا ،اسماعیل جهانگیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
هرمزگان در مراســم معارفه که در بخشــداری و با حضور
جمعی از مدیران و هنرمندان برگزار شــد ،اظهار کرد :بحث
امامت و انتخاب آن از شئون اختصاصی خداست و هیچ کس
حق دخالت ندارد و از این لحــاظ جایگاه امامت واالتر از
نبوت اســت.وی به اهمیت جزیره هرمز اشاره کرد و افزود:
هرمز جایگاه بســیار مهم و اثر گــذاری دارد و یک پایگاه
فرهنگی برای انقالب محســوب میشود.مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی هرمزگان اضافه کرد :هرمز پشتوانه انقالب بوده
و هست و نقش آفرینی آن تنها به دفاع مقدس بر نمی گردد و
در قبل از انقالب هم مامن انقالبیون تحت تعقیب بوده است.
جهانگیری عنوان کرد :کارنامه جزیره هرمز در دفاع مقدس
بسیار برجسته و بی نظیر است .وی اظهار داشت :فرهنگ ایثار
و شهادت جزیره هرمز آنچنان که در خور و شان و جایگاه
آن است معرفی نشده است و هم اکنون نیز معاندین و دشمنان
ســعی دارند چهره غیر واقعی از هرمز به جامعه مخابره کنند
و الزم اســت اقدامات ایجابی الزم را بوجود آورد .مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان مهمترین وظیفه هنرمندان
را تبیین هویت واقعی هرمز دانســت و گفت :در بحث سالم
سازی جزیره هرمز رعایت عفاف و حجاب باید در اولویت
قرار گیرد .جهانگیری افزود :با توجه به اهمیت جزیره هرمز
برای نخســتین بار نماینده ویژه معرفی شده است و از سوی
اداره کل اختیارات کامل در حوزه نظارت ،هدایت و حمایت
را دارد .وی در پایــان بیان کرد :هنرمندان جزیره هرمز می
توانند طرح های خود را در رابطه با سالم سازی جزیره هرمز
ارائــه و حمایت های الزم از آنها بعمــل می آید .مدیر کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمزگان پس از مراسم معارفه از
زمین مجتمع فرهنگی هنری هرمز و همچنین ساختمان اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی جزیره بازدید کردند .وحید امیری
دارای مدرک لیسانس علوم اجتماعی و سابقه ریاست اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی قشم ،رودان ،بندرلنگه و مسئولیت
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی هرمزگان را در کارنامه خود
دارد.
احمد جباری نماینده غرب هرمزگان در مجلس خبر داد

بهره برداری از30چمن مصنوعی در بندرلنگه

عبدالحســین اسدپور سرویس شهرستان //احمد جباری
نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسالمی بیان داشت
از تمامی چمن های مصنوعی که از محل اعتبارات در اختیار
نماینده ،تامین اعتبــار گردیده اند تا هفته دولت اجرایی می
شــود .نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسالمی
افزود :نصب چمن های مصنوعی بزرگ در ورزشــگاه های
کمشک ،فتویه ،زنگارد ،گزیر و بندرچارک به پیمانکار ابالغ
شده است .به گزارش خبرنگار دریا؛ احمد جباری در ارتباط
با تجهیز و توســعه فضاهای ورزشی غرب هرمزگان اظهار
داشــت :اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان ترتیبی اتخاذ
نماید که نصب تمامی چمن هــای مصنوعی در زمین های
ورزشی که از محل جدول  ۵-۱۰در اختیار نمايندگان تامین
اعتبار گردیده اند تا هفته دولت نصب و مورد بهرهبرداری قرار
گیرند.گفتنیست تعداد قریب به  ۳۰چمن مصنوعی کوچک
و  ۵چمن مصنوعی بزرگ ورزشــگاهی در غرب هرمزگان
با پیگیری احمــد جباری و از محل اعتبــارات در اختیار
نمايندگان تامین اعتبار گردیده است و اکنون به پیمانکار ابالغ
شده اســت و در نوبت نصب قرار دارند.الزم به ذکر است ۵
چمن مصنوعی بــزرگ از محل اعتبارات در اختیار نماينده
غرب هرمزگان در ورزشــگاه های کمشک ،فتویه ،زنگارد،
گزیر و بندرچارک نیز به پیمانکار ابالغ شده است و بزودی
نصب خواهند شد و در دسترس جوانان و ورزشکاران قرار
خواهند گرفت.

رئیسبیمارستانحضرتابوالفضل(ع)میناب:

به گزارش ایسنا ،رئیســی در ادامه با اشاره به اینکه
خوشــبختانه قریب به  ۶ماه است که هیچ گونه فوتی
ناشی از کرونا در شهرستان وجود نداشته و امیدواریم
که این رویه همچنان با کمک مردم ادامه داشته باشد،
عنوان کرد :ســال قبل شــلوغترین و پرحجمترین
روزهای کرونایی با روزانه بین  ۳۰۰تا  ۴۰۰بیماران
آور هرچه زودتر اقدام کنند.
رئیســی ماکیانی اظهار کرد :در صورت عدم رعایت سرپائی و بســتری را پشت سر گذاشتیم و آنچه قابل
پروتکلهای بهداشتی احتمال محدودیتهای کرونا در تامل است این که تکمیل واکسیناسیون اهمیت بسزایی
در کاهش ابتال به بیماری داشت.
سطح شهرستان دور از انتظار نیست.

ظرفیت بخش کووید یک بیمارستان میناب پس از  ۸ماه تکمیل شد

سرویس شهرستان //رئیس بیمارستان حضرت دکتر یداهلل رئیسی ماکیانی در تشریح این خبر ،افزود :وی افزود :از آنجاییکه این ویروس منحوس و فرصت
ابوالفضــل (ع) مینــاب گفت :شــاهد افزایش متاسفانه در چند روز گذشته شاهد افزایش صددرصدی طلب هنوز به کلی ریشه کن نشده از مردم درخواست
صددرصدی بیماران و اشغال تختهای بیمارستان بیماران و اشــغال تختهای بیمارستان بودیم که این کرد نســبت به رعایت پروتکلهای بهداشــتی ،زدن
هستیم.
ماسک و همچنین تکمیل واکسیناسیون در ُدزهای یاد
نشان از شروع پیک کرونا در میناب است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان قشم:

پیشرفت فیزیکی پایانه جدید فرودگاه کیش به  ۸۴درصد رسید

رعایت دستورالعملهای بهداشتی کرونا در قشم  ۳۰درصد است

سرویس شهرستان //مدیر شبکه بهداشت
و درمان قشم گفت :رعایت دستورالعملهای
بهداشتی کرونا در ســطح این شهرستان
نســبت به ماه های گذشته کاهش یافته و
نزدیک به  ۳۰درصد رسیده است.

سرویس شهرستان //معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش
گفت :ساخت پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش هم اکنون
 ۸۴درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و تالش می شود در سریع
ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

سعید پورزادی با بیان اینکه ترمینال جدید فرودگاه کیش به عنوان
بزرگترین پروژه عمرانی این جزیره در حال احداث است اظهار
داشت :تالش می شود در کنار تکمیل عملیات های این طرح مرحله
پیش راه اندازی تاسیسات سرد و گرم آن برای رفع ایرادات احتمالی
در یک ماه آینده انجام بگیرد.وی اضافه کرد :هم اکنون پیمانکاران
مختلف این طرح به منظور اتمام عملیات به صورت  ۲شیف شبانه
روزی در حال کار هستند و سازمان منطقه آزاد کیش نیز در صدد
اســت با تزریق اعتبارات مورد نیاز این طرح در سریعترین زمان
ممکن به بهره برداری برسد.پورزادی گفت :این طرح هم اکنون از
پیشرفت مناســبی برخوردار بوده و انتظار می رود پس از اتمام و
بهره برداری در  ۱۵تا  ۲۰سال آتی تمام نیازهای مسافران داخلی
را برآورده ســازد و پس از بهره برداری از پایانه مسافری جدید
فرودگاه کیش ،طرح تعمیرات پایانه قدیم نیز در دســتور کار قرار
میگیرد.سال گذشته نیز میزان پیشرفت فیزیکی این طرح  ۸۵درصد
اعالم شده بود که با روی کارآمدن دولت سیزدهم با واقعی سازی
آمار این درصد کاهش داشــته اما با تالش های انجام شده توسط
دولتمردان  ۸۴درصد پیشرفت فیزیکی اعالم شده فعلی رقم واقعی
آن است.ترمینال جدید فرودگاه کیش با زیربنای  ۴۲هزار متر مربع
در  ۴طبقه ،رتبه ســوم را در کشــور از این حیث داراست .طبقه
اول آن مختص فضای جانبی مســافران و ورودی پل مسافربری
هواپیما و پله ها و آسانســور ارتباطی به ســالن های تحویل بار

مسافران ورودی است ،طبقه دوم فضای کنترل گذرنامه ،خروجی و
بازرسی و طبقه سوم به رستوران و کافه تریا اختصاص داده شده
و با داشتن سیستمهای به روز و تجهیزات پیشرفته از مدرن ترین
ترمینال فرودگاهی کشور محسوب میشود  .این پروژه فول مکانیزه
شامل ویژگی های اجرایی پیشرفتهای است از جمله شیشههای سه
جداره ،نما و رنگ ضد حریق و عایق االســتومری است که برای
کاربردهای عمرانی استفاده می شود و انعطاف پذیری و دوام باالیی
دارد و در رشد و پیشرفت فیزیکی ترمینال تاثیر بسیاری دارد.این
ترمینال شامل سیستمهای به روز و تجهیزات ناوبری کامال پیشرفته
است ۱۳ ،دستگاه پله برقی ۱۲ ،دستگاه آسانسور و  ۶دستگاه پل
تلسکوپی حمل چمدان فول مکانیزه برای ترمینال جدید پیشبینی
شده اســت.طراحی منحصر به فرد پل های تلسکوپی به صورتی
است که هواپیماهای متعددی میتوانند در کنار یکدیگر پارک کرده
و مسافران از دوطرف پل به صورت هم زمان پیاده و سوار شوند .
استفاده از این پل ها در پروژه ،ظرفیت مسافران را از سه میلیون نفر
به  ۶میلیون در هر سال می رساند.به گزارش ایرنا ،با افتتاح ترمینال
جدید فرودگاه کیش ،ترمینال فعلی با فضایی آراستهتر به مسافران
خارجی اختصاص مییابد و ترمینال جدید نیز میزبان مسافران و
گردشــگران داخلی خواهد بود.هم اکنون فرودگاه جزیره کیش با
چهار ترمینال ۲ ،باند موازی ،به طول سه هزار و  ۶۵۰متر و عرض
 ۴۵متر قابلیت نشست و برخواست هواپیماهای پهن پیکر را دارد و
ساالنه به صورت میانگین  ۲میلیون مسافر پذیرش می کند.بر اساس
گزارش منتشر شده توسط مرکز اطالعات و آمار شرکت فرودگاهها
و ناوبری هوایی ایران در ماه نوروز سال  ،۱۴۰۱این فرودگاه کیش
رتبه سوم در بین فرودگاههای کشور را به خود اختصاص داده است.

دکتر یاسر مرادی افزود :شیوع ویروس کرونا
در شهرســتان قشم همچون ســایر شهرهای
اســتان هرمزگان افزایش یافته و تا رسیدن به
مرحله بحران فاصله زیادی نــدارد ،بنابراین
الزم و ضروری است که قشموندان در مرحله
اول به پیشگیری و رعایت دستور العمل های
بهداشــتی و در مرحله دوم به تزریق و تکمیل
واکسیناسیون اهتمام ویژه ای داشته باشند.
وی ادامه داد :وضعیت رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در این جزیره برای مهار موج جدید
ویروس کرونا به هیچ عنوان خوب و مطلوب
نیســت.مدیر شبکه بهداشــت و درمان قشم
اضافه کــرد :تحلیل آخرین آمار روند رعایت
دســتورالعملهای بهداشتی جزیره قشم نشان
میدهد که اســتفاده قشــموندان از ماسک و
رعایت فاصلهگــذاری اجتماعــی با وجود
همهگیری و شــیوع دوباره ویــروس کرونا
رضایت بخش نیســت.دکتر مرادی گفت :با

مدیرعاملشرکتآبمنطقهایهرمزگان:

سد جگین تکمیل و سر ریز شد

سرویس شهرستان //مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان گفت:
بر اثر بارشهای شدید در شرق هرمزگان سد جگین سر ریز شد.

جمشــید عیدانی در تشــریح این خبر ،افزود :با فعالیت سامانه فصلی
مونسون در شرق هرمزگان طی روزهای گذشته بیش از  ۳۸میلیون متر
مکعب آب وارد ســد جگین شد و ظرفیت این سد اکنون تکمیل و به

مرحله سر ریز رسیده است.
به گزارش ایســنا ،وی با اشاره به اینکه ظرفیت مفید سد جگین ۲۱۰
میلیون متر مکعب است ،خاطرنشــان کرد :سد جگین آب آشامیدنی
شهرســتانهای جاســک و بشــاگرد و  ۳هزار و  ۵۰۰هکتار زمین
کشاورزی این منطقه را تامین میکند.

ســرویس شهرســتان //فرمانده منطقه پنجم نیروی
دریایی سپاه گفت ۵۴ :کانکس پیش ساخته دیگر سپاه به
روستای سایه خوش از توابع شهرستان بندرلنگه رسید.

 ۵۴کانکس
پیش ساخته
دریادار پاسدار علی عظمایی در تشریح این خبر ،افزود:
سپاه به روستای این کانکسها با توجه به جمعیت باالی  ۴۰۰خانواری
سایهخوش رسید منطقه زلزله زده سایه خوش و مناطق همجوار آن و با

نوبت اول

آگهی مزایده اجاره عمومی یک مرحله ای

توجه به درخواست مردم به این منطقه اهدا شد.
به گزارش ایرنــا ،وی با بیان اینکه با احتســاب این
کانکس ها ،جمع کانکسهای پیش ســاخته واگذاری
سپاه پاسداران به مناطق زلزله زده به  ۴۵۴واحد رسیده
اســت ،تصریح کرد :تمامی کانکسهــا به کولر گازی
مجهز میشوند.

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریا نوردی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

وزارت جهاد کشاورزی اجاره سامانه بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان
شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان هرمزگان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد نسبت
به اجاره ســامانه بوجاری خود( واقع دراستان هرمزگان-شهرستان حاجی آباد -بعدازپلیس راه
گهکم -روبروی شرکت تعاونی آذرگهکم )-را از طریق برگزاری مزایده اجاره عمومی یک مرحله ای،
اقدام نماید .کلیه مراحل برگزاری مزایده از «دریافت اســنادمزایده تا ارائه پیشنهاد و « ...در بستر سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است شرکت
کننــدگان درمزایده در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی(توکن) را جهت شرکت در مزایده محقق سازند-1 ،شماره فرآخوان و تاریخ انتشار
آگهی مزایده در سامانه 5001004641000001 :روزچهارشنبه مورخ  -2 1401/4/22نام و نشانی
برگزارکننده مزایده :شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان  ،آدرس -بندرعباس-بلوارعلی
ابن ابیطالب(ع)-پشت سازمان برنامه وبودجه -3هزینه خریداسناد مزایده:مبلغ  500.000ريال می
باشــد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد-4 .مهلت زمانی
دریافت اسناد مزایده از سامانه:از روز چهار شنبه مورخ 1401/4/22لغایت ساعت  18:00روز چهارشنبه
مورخ -5 1401/4/29آخرین مهلت ارائه نرخ پیشــنهادی-بارگزاری در سامانه بصورت  - pdfتا
ســاعت 18:00روزسه شنبه مورخ* 1401/5/11الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 20
روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند-6 .تاریخ گشایش پیشنهاد ها روزچهارشنبه
مورخ1401/5/12ساعت 9صبح درسالن جلسات استان می باشد-7 .میزان ونوع تضمین فرآینداجرای
کار در مزایده (71.505.000هفتادویک میلیون وپانصدوپنج هزار )ريال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی
و یاپرداخت نقدی ( فیش واریزی) به شماره حساب شبای IR870100004001039706374385نزد
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران بنام خزانه داری نزد بانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا
با شناســه واریزی 30کاراکتری  910263500100000000000000000062قابل ارائه می باشد.
-8آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در مزایده
(الف)عالوه بر بارگزاری در سامانه ،می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ،حداکثر تاپایان
وقت اداری روز سه شنبه مورخ1401/5/11به دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس
فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود-9 .شرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصویه (قانون منع مداخله
کارکنان دولت مصوب مورخ 22دیماه  )1377منع قانونی دارد* .متقاضیان شرکت در مزایده می توانند
قبل از ارائه نرخ پیشنهادی ،از سامانه موضوع مزایده از ساعت9صبح لغایت( 14در روزهای اداری ازتاریخ
1401/4/22لغایت  )1401/5/11بازدید نمایند .ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر ميتوانيد ضمن تماس
با شــماره تلفن 07633678311به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.irوآدرس پایگاه ملی اطالع
رسانی مناقصات  http://iets/mporg.irنیز مراجعه فرمائيد.
شماره تماس پشتیبانی سامانه (1456تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت  ،معدن و تجارت
استان هرمزگان بشماره)076 – 32225344
شناسه آگهی1346663 :

توجه به ارائه دســتورالعمل واکسیناسیون ُدز
چهارم (یادآور) کرونا ،مردم شهرستان میتوانند
برای تزریق و دریافت واکسن مورد نیاز خود
به  ۴۸مرکز منتخب (تمام خانه های بهداشت،
مراکز بهداشــتی و درمانــی و مرکز تجمیعی)
واکسیناسیون کرونا در سراسر شهرستان قشم
مراجعه کنند.
پنج بیمار کووید ۱۹در کشــور فوت
کردند
به گزارش ایرنــا ،مرکز روابط عمومی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد:
در  ۲۴ساعت ،پنج بیمار مبتال به کووید ۱۹در
کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۱۴۱هزار و ۴۴۴
نفر رسید.همچنین براساس اعالم این مرکز از
تا  ۲۰تیر  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۴۵۳ ،بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشــور شناسایی و  ۲۵۴نفر از آنها بستری
شــدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به
هفت میلیون و  ۲۵۱هزار و  ۴۲۹نفر رســید.
تــا کنون هفت میلیون  ۶۵هــزار و  ۸۴نفر از
بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شده اند ۳۷۱.نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹

در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها
تحت مراقبت قرار دارند .تا کنون  ۵۲میلیون و
 ۷۴۷هزار و  ۹۴۴آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.تا کنون  ۶۴میلیون
و  ۶۷۹هزار و  ۲۵۵نفر ُدز اول ۵۸ ،میلیون و
 ۳۶هزار و  ۱۴۵نفــر ُدز دوم و  ۲۷میلیون و
 ۹۲۸هزار و  ۵۴۴نفرُ ،دز ســوم واکسن کرونا
را تزریق کرده اند و مجموع واکسنهای تزریق
شــده در کشور به  ۱۵۰میلیون و  ۶۴۳هزار و
ُ ۹۴۴دز رسید.
در چند روز گذشته  ۴۴هزار و ُ ۶۲۷دز واکسن
کرونا در کشور تزریق شده است.
در حال حاضر چهار شهرســتان در وضعیت
قرمز ۱۴ ،شهرستان در وضعیت نارنجی۱۴۲ ،
شهرســتان در وضعیت زرد و  ۲۸۸شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند .بر اساس گزارش
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی،
تعداد موارد بستری جدید در هفته دوم تیرماه
 ۵۹۱نفر نســبت به هفته قبــل آن(  ۳۱۱نفر)
افزایش داشته و افرادی که بصورت سرپایی بر
اســاس ابتال به کرونا به مراکز درمانی مراجعه
کردند نیز سه هزار  ۲۶۰نفر بودند در حالیکه
این رقم هفته قبل از آن هزار و  ۴۱۴نفر بود.

((آگهی تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي))
شماره /13 :عمران 1401/

موضوع مناقصه :پروژه ساماندهی ضلع غربی محدوده انتهایی خور شرقی بندر شهید رجایی
 مهلت و نحوه دریافت اســناد  :متقاضیان شــركت در مناقصه مي توانند از تاریخ  1401/4/22تا پايان وقت اداري مورخ 1401/5/5ساعت  14:00با مراجعه به سایت  www.setadiran.irنسبت به دريافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمايند.
* ضمناً دريافت آگهی از سايتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.irنيزامکان پذير و رايگان مي باشد.
 مهلت و محل تسليم پاكات و بارگذاري اسناد :متقاضیان بايد پيشنهـادات خود را تا ساعت 14:00مـورخ  1401/5/25درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) به آدرس  www.setadiran.irبارگذاری نمایند .
ً
تبصره :1متقاضيان مكلفند عالوه بر بارگذاري اســناد خود در ســايت مذكور نسبت به تحويل فيزيكي صرفا پاكت الف محتوي
ضمانتنامه شركت در مناقصه حداكثر تا مورخ  1401/5/29ساعت  14:00به دبيرخانه مركزي اداره كل بنادر و دريانوردي استان
هرمزگان – مجتمع بندري شهيدرجايي – ساختمان مركزي – طبقه همكف اقدام نمايند .
تبصره: 2کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاكت الكترونيكي از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت
عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
بديهي است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه مذکور پیشنهاد ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.
 تضمين شركت در مناقصه  :مناقصه گران مي بايست ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط و قابل تمديد به دفعات يا اصل فيشواريز وجه به حســاب شماره  4101064571214853بنام تنخواه گردان پرداخت بندر شهيد رجايي نزد بانك مركزي به مبلغ
638ر471ر829ر( 7هفت میلیارد و هشتصد و بیست و نه میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار و ششصد و سی و هشت ) ريال
ارائه نمايند  - .شماره اقتصادي كارفرما - 4113-1957-7986 :شناسه ملي 14000180614 :
 شماره شبا  - IR 920100004101064571214853 :آدرس دستگاه مناقصه گذار  :بندرعباس – مجتمع بندري شهيدرجايي – اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان – واحد مهندسي و عمران – امور پيمان و رسيدگي – تلفن 07632123606 :
 برآورد اولیه مناقصه 741 :ر432ر589ر( 156یکصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیون و چهارصد و سی و دوهزار و هفتصد و چهل و یک)ريال  -مدت اجراي كار  12 :ماه  -شرايط اختصاصي  -1 :دارا بودن گواهي رتبه بندي حداقل
پايه  5آب  -2اعالم وجود ظرفيت كاري آزاد براساس تعداد كارهاي در دست انجام و ظرفيت مجاز براساس سايت http://sajar.
 mporg.irو تكميل فرم خود اظهاري شركت  -3كسب حداقل  60امتياز ارزيابي كيفي طبق معيارهاي ارزيابي كيفي
 زمان و محل بازگشايي پيشنهادات :مورخ  1401/5/30ساعت 9:00مجتمع بندري شهيدرجايي – ساختمان مركزي ادارهكل – طبقه سوم – دفتر مدير كل تبصره  :دريافت اسناد ،مراحل ثبت نام و بارگذاري كليه اسناد و مدارك مي بايست از طريق سامانه
تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) انجام پذيرد  - .اسناد بايد با كيفيت باال و خوانا ( 400يا  )dpi 300اسكن و بارگذاري گردد  .در
صورت ناخوانا بودن  ،به اسناد مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد .
شناسه آگهی 1348548 :

اداره ارتباطات و اطالع رسانی بنادر و دریانوردی هرمزگان

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

ته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

بوشهر

اهواز

۰۴:۲۴:۴۳
۰۵:۵۴:۳۵
۱۲:۴۹:۰۸
۱۹:۴۳:۳۴
۲۰:۰۲:۱۰

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۳۹:۳۶
۰۶:۱۵:۴۷
۱۳:۱۹:۴۵
۲۰:۲۳:۳۴
۲۰:۴۳:۱۱

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۴۰:۲۹
۰۶:۱۲:۴۴
۱۳:۱۱:۰۲
۲۰:۰۹:۱۲
۲۰:۲۸:۱۱

زاهدان

اجتماعی

اذان صبح ۰۳:۵۸:۲۰
طلوع آفتاب ۰۵:۳۱:۲۵
اذان ظهر ۱۲:۳۰:۵۷
غروب آفتاب ۱۹:۳۰:۲۱
اذان مغرب ۱۹:۴۹:۲۸

شیراز

کرمان

اذان صبح ۰۴:۳۰:۵۸
طلوع آفتاب ۰۶:۰۴:۱۷
اذان ظهر ۱۳:۰۴:۱۲
غروب آفتاب ۲۰:۰۳:۵۸
اذان مغرب ۲۰:۲۳:۰۷

اذان صبح ۰۴:۱۰:۱۱
طلوع آفتاب ۰۵:۴۴:۳۶
اذان ظهر ۱۲:۴۶:۰۷
غروب آفتاب ۱۹:۴۷:۲۸
اذان مغرب ۲۰:۰۶:۴۸

قانون سقط جنین اصالح میشود

ســرویس اجتماعی  //دبیــر مرکز ملی
مطالعات جمعیت از اصالح قانون ســقط
جنین خبر داد و گفــت :با در نظر گرفتن
نســبت ســقط جنین به جمعیت کل و
تعداد موالید ،ایران جزو کشورهای باالی
رتبهبندی جهانی در این حوزه است.

صالح قاسمی دبیر مرکز ملی مطالعات جمعیت
و دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران
با بیان اینکه براساس آخرین دادههای موجود
از وضعیت جمعیتی ایران ،جمعیت ایران برابر
با  ۸۵میلیون نفر است ،اظهار کرد :براساس
آمارهای سال  ،۱۴۰۰نرخ رشد جمعیت به
حدود  ۰.۷درصد رســیده است که این رقم
یک رکورد حداقلی است که در طول تاریخ
ایران بیســابقه بوده اســت .وی ادامه داد:
همچنین نرخ باروری بــه حدود  ۱.۵فرزند
به ازای هر زن رســیده است که این رقم در
کالنشــهرها حدود  ۱.۳به ازای هر زن و در
استانهای گیالن ،مازندران ،البرز ،مرکزی و
تهران حدود  ۱.۱فرزند به ازای هر زن است.
دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره به اینکه
نرخ سالمندی در کشور به  ۱۱درصد رسیده
است ،یادآور شد :به زودی با سرعت زیادی
کشور به سوی سالخوردگی جمعیت حرکت
میکند .در حال حاضر با میانگین سنی باالی
 ۳۵سال ،ایران دیگر یک کشور جوان نیست،
بلکه یک کشور میانسال است .قاسمی تاکید
کرد :آنچه که شــاخصهای جمعیتشناسی
نشــان میدهند این اســت که حداکثر عدد
جمعیت کلی را که در ایران تجربه خواهیم کرد

حدود  ۹۴میلیون نفر است؛ یعنی ایران ۱۰۰
میلیونی نخواهد شد و پیک جمعیت ایران در
عدد  ۹۴تا  ۹۵میلیون نفر اتفاق خواهد افتاد.
تنها  ۵درصد سقط جنینهای کشور
خودبهخودی و قانونی هستند
دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران در
ادامه با بیان اینکه بر اساس دادههای موجود،
آینده تحوالت جمعیتی ایران نگرانکننده به
نظر میرسد ،به ارائه آمارهایی از تعداد سقط
ن در کشور پرداخت و افزود :آمار سقط
جنی 
جنین از حداقل حــدود  ۳۵۰هزار مورد در
سال تا حدود  ۶۰۰هزار مورد برآورد میشود
اما به صورت کلی در حال حاضر حدود ۴۰۰
هزار ســقط جنین در ایران اتفاق میافتد که
حدود  ۲درصد آنها برآمده از ســقطهای
خود به خودی ۳ ،درصد ســقطهای قانونی
و پزشــکی (که به جهت مشکالت پزشکی
مجوز ســقط صادر و پزشکی قانونی آن را
انجام میدهد) هستند .همچنین  ۹۵درصد نیز
سقطهای غیرقانونی هستند که بیش از ۳۷۰
هزار مورد را شامل میشوند .باالترین آمار
سقط در شهرهای بزرگ و کالنشهرها مثل
تهران ،اصفهان ،شیراز ،البرز و ...واقع می شود.
ساالنه معادل یکسوم موالید کل کشور را
در پدیده سقط از دست میدهیم

به گفته قاسمی ،در نسبت سقط به جمعیت کل
و تعداد موالید ،ایران جزو کشورهای باالی
رنکینگ جهانی اســت .برای کشور اسالمی
قتل حداقل  ۴۰۰هزار مورد سقط جنین در

سرویس اجتماعی  //رئیس قوه قضاییه گفت :در مقوله عفاف و
حجاب ،همه بخشها و مسئوالن ذیربط اعم از دادستان ،قاضی و
ضابطین باید در چارچوب قانون گام بردارند.

حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای ،طی سخنانی در نشست
شــورای عالی قوه قضائیه ،ضمن تبریک و تهنیت اعیاد ماه پرخیر
یالحجه و در پیش بودن عیداهللاالکبرعید غدیرخم ،به
و فضیلت ذ 
دیدار اخیر مسئوالن قضائی با مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار
داشت :رهبر معظم انقالب با رهنمودها و ارشاداتی که داشتند انرژی
مضاعفی را به مسئوالن و دستاندرکاران قوه قضائیه تزریق کردند و
ما امیدواریم بتوانیم با مجاهدت و تالش بیشتر در راستای عملیاتی
کردن منویات و دستورات صارده از ناحیه معظمله گام برداریم .رئیس
دســتگاه قضا با اشاره به در دستور کار قرارگرفتن عملیاتیسازی
فرمایشات و فرامین اخیر مقام معظم رهبری در بخشهای مختلف
قوه قضائیه ،بیان داشت :پس از دیدار با مقام معظم رهبری و استماع
فرمایشات و دستورات ایشان ،برنامهریزیها و اقدامات الزم جهت
جامه عمل پوشــاندن به فرامین معظمله در بخشهای مختلف قوه
قضائیه بالفاصله در دســتور کار قرار گرفت؛ لذا در جریان جلسه
شورای عالی قوه قضائیه ،هماهنگی و جمعبندی اقدامات صورت
گرفته در راستای پیادهسازی منسجم فرمایشات و دستورات مقام
معظم رهبری انجام خواهد گرفت .رئیس عدلیه در ادامه از تمامی
کارکنان و مســئوالن دستگاه قضائی که در طول یک سال گذشته
در راستای عمل به وظایف قانونی خود کوشا بودند تقدیر به عمل
آورد و تاکید کرد :قاطبه مســئوالن و همکاران قضائی ما مقیّد و
مقررات کشور هستند و ما در سال گذشته
ملتزم به اجرای قوانین و ّ

کشــور آمار نگرانکنندهای است و این آمار
شایسته ایران اصیل ،متمدن و اسالمی نیست.
در حال حاضر ســاالنه معادل یک ســوم
تعداد تولدهای کل کشور را در پدیده سقط
از دســت میدهیم .به عبارت دیگر ساالنه
بیــش از یک میلیون و یکصــد هزار تولد
رخ میدهــد و در کنار آن حدود  ۴۰۰هزار
مورد نیز سقط جنین داریم .صالح قاسمی در
ادامه در خصوص سقطهای ناشی از روابط
خارج از عرف به ارائه توضیحاتی پرداخت
و گفت :از کل سقطهای انجام شده حداکثر
 ۳تا  ۴درصــد از آنها به دلیل روابط خارج
از عرف اتفــاق میافتد و اکثریت مطلق این
لــزوم مدیریت ســقط جنیــن و تبیین
جنینها محصول روابط شرعی و قانونی در
پیامدهای آن برای خانوادهها
نهاد خانواده است.
دالیل آمار نگرانکننده ســقط جنین در دبیر شــورای راهبردی جمعیت استان تهران
کشور
با اشــاره به اینکه برای مدیریت پدیده سقط
دبیر مرکز ملــی مطالعات جمعیت به انگیزه جنین باید چند اتفاق رخ دهد ،گفت :باید ابعاد
افراد برای ســقط جنین اشاره کرد و یادآور و پیامدهای سقط جنین از جمله پیامدهای
شــد :بخشــی از باورها و انگارههای رایج پزشکی ،روانشناختی ،فردی و خانوادگی و
در جامعه و بخشــی از ساختارهای جامعه پیامدهای معرفتی به درستی برای خانوادهها
دست به دســت هم داده و موجب افزایش تبیین شود ،اما متاسفانه این کار اتفاق نیفتاده
آمار ســقط جنین شده اســت؛ انگارههایی است .از سوی دیگر نیز باید پدیده هایی مثل
مانند اینکه همه زندگی من باید طبق برنامه در دسترس بودن داروهای سقط و همینطور
پیش برود البته این انگاره منطقی اســت اما آزادی عمل کسانی که در مراکز غیر قانونی
مطلق انگاری آن درست نیست ،چرا که در به صورت کام ً
ال علنی سقط انجام میدهند،
دقیقترین پلنهای برنامهریزی شده جهانی کنترل شود .به این ترتیب باید قانون مدیریت
نیز «اتفاقــات» برنامهریزی نشــده لحاظ سقط اصالح شود و قانون اصالح شده بادقت
میشــود ،لذا اینکه این جنین برنامهریزی کامل به اجرا درآید تــا از این طریق پدیده
نشده است یکی از انگیزههای والدین برای سقط کنترل شود.
اصالح قانون سقط در دستور کار
سقط است .همچنین ناخواسته بودن فرزند و
نگرانی از اقتصاد خانواده و فرزند از مهمترین قاسمی با اشاره به اینکه در موادی از قانون
دالیل سقط جنین است و انگیزههایی مانند جوانی جمعیت نیز فرآیند غربالگری و سقط
اشــتغال بانوان ،نگرانــی از حفظ موقعیت جنین مورد توجه جدی قرار گرفته و اصالح
شــغلی بانوان ،مشکالت خانوادگی و  ...نیز قانون مدیریت سقط نیز در دستور کار قرار
از دیگر دالیل ســقط فراوانی جنین است .دارد ،گفت :در صورت اجرایی شــدن قانون
وی یکی دیگــر از دالیل آمار نگران کننده جوانی جمعیت ،شــاهد کاهش آمار سقط
سقط جنین را نیز فرآیند معیوب غربالگری جنین در کشور به طور محسوس خواهیم بود.

عنوان کرد و یادآور شد :غربالگری دو هزینه
جدی برای خانوادههــا ایجاد میکند .یکی
از آنها هزینههای مالی و اقتصادی بســیار
سنگین است که بســیاری از افراد با سختی
بایــد آن را تامین کنند ،لذا عــدهای از این
مادران به واسطه تحمیل هزینهها و باتوجه به
انگارههای فکری به این جمعبندی میرسند
که اساسا به بارداریشان خاتمه دهند و جنین
را از بین ببرند .هزینه دوم فشارهای روحی
و روانی و اســترس شدیدی است که فرآیند
معیوب غربالگری با نگرانی سازی مفرط و
تشــخیصهای غلط به مادران و خانوادهها
تحمیل می کنند.

سرویس ســامت  //متخصصان در یک مطالعه تازه به بررسی مهمترین
پرداختند.
پس از
افسردگی
افزایش خطر
عوامل موثر
زایمان خبر داد
خانواده
زنان و
ابتالدربهامور
جمهور
معاونبررئیس

بر اساس نظرسنجی از بیش از  ۱.۱میلیون مادر در سراسر جهان مشخص
شــد که خطر ابتال به افسردگی پس از زایمان در بین زنانی که برای اولین بار
مادر می شوند ،مادران زیر  ۲۵سال و مادران دوقلوها بیشتر است.متخصصان
دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا و دانشگاه جانز هاپکینز دریافتند مادران
باالی  ۴۰سال که دارای دوقلو هستند در معرض باالترین خطر از این حیث
قرار دارند.
این تیم تحقیقاتی اظهار داشتند :بررسی انجام شده روی بیش از یک میلیون
مادر به دلیل باال بودن تعداد شــرکت کنندگان ،بسیار مهم و قطعی است .اکثر
مطالعات انجام گرفته در مورد افسردگی پس از زایمان محدود به یک منطقه
کوچک بوده است.
این مطالعه به پرسشهایی در مورد عوامل خطر افسردگی پس از زایمان در
سراسر جهان پاسخ می دهد.به گفته متخصصان ،شناسایی بهتر عوامل خطرزا
در بروز افســردگی پس از زایمان ،به دلیل اثرات بالقوه ای که هم بر سالمت
مادران و هم فرزندانشــان دارد ،حیاتی است .به عنوان مثال ،آنان تاکید می
کنند که زنان دو برابر مردان در طول دوره های باروری خود دچار افسردگی
می شوند .زنان همچنین در معرض خطر فزاینده ابتال به افسردگی شدید پس
از زایمان
هستند.اجتماعی  //معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده
ســرویس
فرزندانِ
اخذ از
افسردگی پس
زنانی که
کردند:
خاطراز نشــان
این
خانوار برای
سرپرست
بانوان
مشکالت
تحقیقاتییکی
تیم ضمانت
گفت:
سایر
شدید و
افسردگی
ستاد ابتال
مصوبهمعرض
بیشــتر در
میکهکنند
تجربه
زایمان را
دولت از
خانواده،
ملیبهزن و
براساس
است
تسهیالت
افسردگی پس از زایمان را تجربه
مادرییکه
هستند.
پسروانی
اختالالت
گیرد.
داشتنعهده م
آنها را به
ضمانت
این
تر و
ن
پایی
هوشی
ضریب
جمله
از
کودکان
برای
رشــدی
های
ش
چال
کرده با
انسیه خزعلی با اشــاره به دو مصوبه جدید ستاد ملی زن و خانواده
رشد کند گفتاری همراه است.
عنوان کرد :ارتقای ساختار اداری زنان در  ۶بند تصویب شد و بانوان
بــه گفته متخصصان ،ضرورت دارد عوامل خطرزایی که زنان را در معرض
ایفای
مدیرکل
معاوناینوزیر
هایی معادل
قرارولیمیتها
مســئ
در
پذیر
آسیب
بازهوزمانی
بیماری و در
پســازتشروع
دهدوپیش
آســیب
سیاستگذاریها و شوراهای
اســاس زنان
همین
کنند .بر
شناساییمی
نقش
در انجام داد.
پیشگیرانه را
اقدامات
بتوان
شود تا

دولت ضامن زنان سرپرست خانوار
برای دریافت تسهیالت

کالن شرکت داده میشوند .لذا در بســیاری از دستورالعملها بانوان
درخصــوص خانواده و جمعیت باید نظر بدهنــد و نظر آنها اجرایی
میشود.
خزعلی اظهار داشت :یکی دیگر از مصوبات ستاد ملی زن و خانواده
در راستای حل مشــکل ضمانت بانوان سرپرست خانوار برای اخذ
تسهیالت اســت .لذا از این پس دولت ضامن زنان سرپرست خانوار
برای دریافت تسهیالت میشود.
وی بــا تأکید بر لزوم تمرکز به بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی
توســط بانوان افزود :در همین راســتا بازارچههای دائمی برای زنان
کارآفرین و به طور خاص سرپرست خانوار در استانها ایجاد میکنیم.
وی از اقدامات انجام شده برای تسهیل ازدواج دهه شصتیها نیز خبر
داد و گفت :این موضوع بخصوص در روســتاها بهطور جدی برای
سالجاری دنبال میشود تا بتوانیم با ارائه و توسعه خدمات از تجرد
ماندن دختران و پسران دهه شصتی جلوگیری کنیم .جوانان دهه شصتی
در مرز تجرد هستند که باید تســهیالت الزم در راستای ازدواج آنها
مدنظر قرار گیرد.وی افزود :حق عائلهمندی به زنان و حق فرزند برای
کسانی که سرپرست خانوار هستند تعلق میگیرد و اگر کارفرمایی این
موضوع را رعایت نکند ،باید گزارش داد تا سریع رفع شود.

شاهد بودیم که مسئوالن و همکاران قضائی نسبت به اجرای دقیق
مصوبات مراجــع و نهادهای قانونگذار اعم از مجلس شــورای
اســامی ،ستاد ملی مقابله با کرونا و غیره عنایت و اهتمام داشتند.
وی همچنین از رئیس و اعضای ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه
و بخشهای مختلفی که به برگزاری هرچه مطلوبتر مراسم هفته
قوه قضائیه یاری رساندند قدردانی کرد .حجتاالسالم والمسلمین
محسنی اژهای در ادامه با اشاره به در پیش بودن روز  ۲۱تیر ،روز
عفاف و حجاب ،با تاکید بر اینکه هر انســان پاکسرشتی اعم از
مسلمان یا غیرمسلمان از حیا و عفت استقبال میکند و از بیحیایی
و بیعفتی گریزان است ،اظهار کرد :در مقوله حجاب و عفاف ،همه
بخشها و مسئوالن ذیربط اعم از دادستان ،قاضی و ضابطین باید
در چارچوب قانون گام بردارند؛ باید توجه داشت که در این زمینه
نمیخواهیم کار هیجانی و زودگــذر انجام دهیم بلکه اقدامات ما
بایــد متقن ،مدبرانه ،قانونی و توأم با آرامش باشــد .وی افزود :نه
صرف ًا در مقوله حجــاب و عفاف بلکه در هر زمینه و موردی ،هر
بخش و نهادی اعم از نهاد دولتی ،نهاد مقننه ،قوه قضائیه یا ســایر
افراد و بخشها ،چنانچه اشتباه کرد نباید بر این اشتباه اصرار ورزد
و از اصالح اشتباه اِبا داشته باشد؛ نباید بر کار اشتباه پافشاری و یا
احیان ًا آن را توجیه کرد؛ اگر کار اشتباهی در جایی صورت گرفت

باید در راستای اصالح گام برداریم و احیان ًا موضوع را اعالم کنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه مردم متدیّن ایران اسالمی از
دیرباز خود را به رعایت عفاف و حجاب مقید و ملتزم میدانستند،
به سیر تاریخی این موضوع و اقدامات و توطئههای دشمنان در این
راســتا اشاره کرد و گفت :در مقطعی از تاریخ ما ،رضاخان قلدر با
هدایت بیگانگان تالش داشت نه تنها عفاف و حجاب را از جامعه
اسالمی ما بزداید بلکه بیعفتی و بیحیایی را در جامعه ترویج کند؛
حال آنکه این اعتقاد و التزام در میان مردم ما در همه مقاطع تاریخی
وجود داشــته اســت که عفاف و حجاب و حیا فینفسه ارزشمند
اســت و به مثابه عامل بازدارنده ،نسبت به پلیدیها و جسارتها
برای انسان و جامعه میباشد .رئیس دستگاه قضا افزود :امروز نیز
برخی از دشمنان قسمخورده نظام جمهوری اسالمی و مردم متدیّن
ما ،به دنبال ترویج ابتذال و بیعفتی و بیحیایی در جامعه هستند؛
پیگیری این موضوع نیاز به کار اطالعاتی دارد ،لذا دســتگاههای
مسئول و ذیربط باید مواظبت و عنایت بیشتری به این مقوله داشته
باشند و نسبت به کشف عوامل و دستهای پشتپرده و جریانات
ســازمانیافته ترویج بیحیایی و بیعفتی در جامعه اهتمام داشته
باشــند .وی تاکید کرد :اینکه چه کسی به عنوان یک فرد ،حجاب
دارد یا ندارد؛ حجابش کمرنگ اســت یا پررنگ؛ یک بحث است

دریافت واکسن ندارند؟ آیا میتوان با استفاده از
ابزارهای تنبیهی این عده را وادار به تزریق واکسن
کرد؟
مردم حتماً نوبت چهارم واکسن را بزنند
مینو محرز؛ اســتاد بیماریهای عفونی دانشگاه
علوم پزشــکی تهران با اشــاره بــه اینکه آمار
۱۴میلیونی کســانی که دز نخســت واکسن را
دریافت نکردهاند ،قطع ًا رقم باالیی است به قدس
میگوید :البته در همه جای دنیا افرادی هســتند
که اعتقادی به دریافت واکســن ندارند و بر این
باورند که هیچ ماده اضافهای نباید وارد بدن فرد
شــود .عدهای هم به اشتباه و تحت تأثیر فضای
مجازی ضدواکسن میشوند .یعنی چون به لحاظ
علمی توان تشــخیص ندارند هر آنچه در فضای
مجازی مطرح میشــود میپذیرند .این درحالی
اســت که هر واکســن و دارویی قطع ًا عوارضی
بهدنبال دارد اما اثر مثبت آنها بسیار بیشتر است
و جان افــراد را در مقابل بیماری حفظ میکند.
وی در خصوص پیامدهای نزدن واکسن از سوی
۱۴میلیون ایرانی هــم میگوید :این موضوع در

وهله نخست برای خودشان مشکلساز است و
سپس دیگران را مبتال به کرونا میکنند .محرز با
اشاره به اینکه ایمنیزایی واکسنهای تزریق شده
بهتدریج با گذشت زمان پایین میآید و همچنین
مقاومت آنها در برابر جهشهای تازه کرونا کم
میشــود ،تصریح میکند :برای مثال واکسنهای
تولید شــده ،روی ویروس کرونا تا ۹۰درصد اثر
داشته اما این اثرگذاری روی جهشهای تازه به
حدود  ۳۰تا  ۴۰درصد رسیده است .با این حال
توصیه میشود مردم حتم ًا نوبت چهارم واکسن را
هم تزریق کنند؛ بهویژه افرادی که سن باال دارند
و یا از بیماریهای زمینهای و مشکالت تنفسی
رنج میبرند چون هرچه افراد واکسن بزنند سطح
ایمنی بدنشــان را باالتر میبرند و این موضوع
به آنها کمک میکنــد اگر مبتال به امیکرون هم
شدند جانشان به خطر نیفتد .این استاد دانشگاه
با بیان اینکه آینده ویروس کرونا مشخص نیست،
میگوید :شــاید این ویروس کام ً
ال از بین برود
و یا مثل آنفلوانزا ماندگار شــود و هر از گاهی
شاهد جهشهای تازه آن باشیم و هر سال مجبور
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به نظر می رســد که احساسات مثبت و خوبی که
هم اکنون دارید هم چنان پایــدار خواهند بود ،اما
از طرفــی 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 مشکالت حل خواهد شد ،اما
حواس تان باشد که اگر زیاده روی کنید بیشتر مشکل درست می
شود .امروز باید تا جایی که می توانید احتیاط کنید،
اردیبهشت :

دل تان مــی خواهد به حال خودتان باشــید ،اما
کارهای زیادی هستند که انتظارتان را می کشند .اگر
در منزل تنها 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 ســپری 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 مشــکالت امروز شما دوســتان 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 احســاس کسالت و بی حوصلگی
کنید .بعضی چیزها را نمی شود تغییر داد ،پس بیهوده برای دست
کاری آن ها تالش نکنید .یادتان باشــد که خواسته های شما با
گذشــت زمان تغییر می کنند ،با این طرز فکر از شدت فشارهای
پیش رو کاسته خواهد شد.
تیر :

به دنبال راهی هســتید تا وظایف تــان را با دیگران
تقسیم کنید .به نظر می رسد که کاسه ی صبرتان لبریز
شده اســت ،زیرا همه ی کارها اکنون بیشتر از آن چه باید طول
کشیده اســت .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.
مرداد :

خیلــی دل تان می خواهد که به ســفر 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 سفر طوالنی بروید .البته همین که یک آخر هفته ی خوب
داشــته 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 دقیق ًا همان
چیزی باشد که به آن نیاز دارید تا انرژی دوباره بگیرید
شهریور :

بایــد به دنبال یــک راه کام ً
ال متفــاوت برای حل
مشکالت تان در یک رابطه باشید ،یعنی تغییر رویکرد
شما می تواند در حل مشکالت تان مؤثر واقع شود.
اما انتظار نداشــته باشید که همه چیز ناگهان و بدون ناراحتی حل
شود .اولین قدم برای این که حس نیت تان را نشان دهید این است
که از صمیم قلب حرف بزنید.

دستورات اژه ای پیرامون عفاف و حجاب

متهمان بازگشت دیو هفت سر کرونا
با عبور کشور از موج ششم کرونا در اواخر سال
گذشته و کاهش شمار مبتالیان و صفر شدن آمار
فوتیهای ناشی از این ویروس مرگبار برای چند
روز ،خیلیها تصــور میکردند دوران یکهتازی
کرونا به پایان رســیده اســت ،اما بــار دیگر با
جهشهای تازه امیکرون و ظهور سویههای تازه
یعنی  BA۴و  BA۵در دنیا باز هم آمار مبتالیان
و فوتیها در کشور رو به افزایش گذاشته است.
بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت ،پس از
مدتها بار دیگر آمار فوتیهای کرونا دو رقمی
شد .این در حالی است که حدود یک پنجم مردم
در ایران یعنی حــدود ۱۴میلیون نفر هنوز حتی
یک نوبت واکسن کرونا را هم دریافت نکردهاند.
پرســش این اســت چرا با وجود حجم انبوهی
از واکسن در کشــور هنوز عدهای رغبتی برای

اذان صبح ۰۴:۳۰:۲۶
طلوع آفتاب ۰۶:۰۵:۳۵
اذان ظهر ۱۳:۰۸:۰۷
غروب آفتاب  ۲۰:۱۰:۳۰غروب آفتاب ۲۰:۰۲:۱۱
اذان مغرب  ۲۰:۲۹:۵۷اذان مغرب ۲۰:۲۱:۵۸

اذان صبح ۰۴:۱۴:۱۳
طلوع آفتاب ۰۵:۵۱:۲۹
اذان ظهر ۱۲:۵۶:۵۵

در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد

مینو محرز و مسعود مردانی از چرایی خیز دوباره کووید  ۱۹میگویند

سرویس اجتماعی  //خیلیها تصور میکردند
دوران یکهتازی کرونا به پایان رســیده است،
اما بار دیگر با جهشهای تازه امیکرون در دنیا
باز هم آمار مبتالیان و فوتیها در کشور رو به
افزایش گذاشته است.
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مهر :

و توجه به آن در جای خود ضروری اســت؛ اما شناسایی و کشف
عوامل و دستهای پشتپرده ترویج بیعفتی و بیحیایی در جامعه،
مقوله مهمی است که نیاز به کار اطالعاتی دارد .رئیس عدلیه تصریح
کرد :انسان به وضوح مشاهده میکند و قرائن و شواهد نیز حاکی از
آن است که دستهایی گره خورده با دستهای اجنبی و با اهدافی
خاص ،برخی موضوعات را در راستای بیعفتی در جامعه ما دنبال
میکنند .به گزارش مهر ؛ حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای
تاکید کرد :دادستانها ،ضابطین و سیستم اطالعاتی با همراهی قاطبه
مردم متدیّن و عفیف مــا ،در برابر افراد متجاهر به گناه و جرم در
انظار عمومی اقدامات قانونی الزم را ترتیب دهند و همچنین نسبت
به امر مهم کشف جریانات سازمانیافته که از جانب سرویسهای
بیگانه در جهت ترویج بیعفتی در جامعه ما هدایت میشوند ،کوشا
باشند و مجدانه عمل کنند.

شویم واکسن بزنیم .بنابراین باید خودمان را در
مقابل این ویروس حفظ کنیم .وی در خصوص
چگونگی ترغیب افراد جامعه به دریافت واکسن
کرونا هم میگوید :در خیلی از کشورها واکسن
اجباری شده است .مث ً
ال اگر شخصی بخواهد به
رستوران یا هر مکان عمومی دیگری برود باید
کارت واکسیناســیون ارائه دهد .اما این راهکار
چندان در ترغیب افراد برای زدن واکســن مؤثر
نیست .یعنی فایده چندانی ندارد؛ بنابراین بهترین
راهکار این اســت که روی آگاهیبخشی مردم
درباره تأثیرات مثبت واکسیناســیون کار کنیم.
عالوه بر این دائم بایــد به افراد جامعه این نکته
را متذکر شویم که وظایفمان در مورد کووید کام ً
ال
اجتماعی است؛ یعنی من تنها نیستم ،ما هستیم.
جایی برای اما و اگر نیست
مسعود مردانی؛ عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه
با کرونا هم نگاه مشــابهی به موضوع دارد و به
قدس میگوید :زدن واکسن کرونا نه در ایران و نه
در هیچ جای دنیا اجباری نیست و نباید اجباری
باشــد .یعنی از سوی اصحاب رسانه باید آنقدر
فرهنگسازی شود تا مردم خود انتخاب کنند که
واکسن بزنند .وی با بیان اینکه استقبال از واکسن
و یا مقاومت در برابر آن بســتگی به رفتارهای
اجتماعی ،دانش ،فرهنگ و سابقه تجربه استفاده
از واکسن در یک جامعه یا کشور دارد ،استقبال
مردم کشــورمان را از تزریق واکسن کووید۱۹

بســیار خوب ارزیابی میکند و میگوید :در این
زمینه ایران جزو  ۱۰کشــور برتر دنیا شده است
اما اینکه تصور کنیم میزان واکسیناسیون کرونا در
کشور باید به ۱۰۰درصد برسد اشتباه است ،چون
چنین اتفاقی هرگز نمیافتد .مردانی در خصوص
پیامدهای تزریق نکردن واکسن کرونا از سوی یک
پنجم مردم ایران ،میگوید :در این صورت شاید باز
شاهد پیک همهگیری کرونا باشیم و جمعی دیگر
از هموطنانمان بر اثر ابتال به کرونا جانشان را از
دست بدهند .ضمن اینکه کرونا همچنان ادامه پیدا
میکند .در حالی که باید به سمت کنترل همهگیری
و بیماری کرونا برویم و آن را از حالت اپیدمیک
به حالت ایندمیک -بیماری بومی -سوق دهیم.
وی نیز فرهنگســازی درزمینه تأثیرات مثبت
واکسیناسیون کرونا را بهترین راهکار برای ترغیب
افراد جامعه به دریافت واکسن میداند و میگوید:
برای ایــن منظور اصحاب رســانه ،روحانیون،
مدارس و پزشکان و بزرگان خانواده باید گامهای
بیشتری بردارند .مث ً
ال هفته پیش مقالهای در مجله
لنست منتشر شد که در آن آمده بود واکسن کرونا
در دو سال و  ۶ماه جان  ۲۰میلیون نفر در دنیا را
از مرگ نجات داده اســت .در تاریخ طب سابقه
نداشته پدیدهای بتواند در سالمت انسانها چنین
نقش مثبت و تأثیرگــذاری ایفا کند .پس دیگر
تزریق واکســن از سوی افراد جامعه جایی برای
اما و اگری نمیگذارد.

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 شماست ،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 باشید تا برای حل مسایل به یک راه حل مشترک برسید
آبان :

ســعی کنید در انجام کارهای عادی و روزمره تنوع
ایجاد کنید تا شــادی و هیجــان الزم را به روزتان
اضافه کرده باشید .اگر احساس می کنید که افکارتان
خالقانه و جالب اند ،این را هم بدانید که نمی توانید آن ها را یک
بــاره به واقعیت تبدیل کنید .به جای این کــه 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 شادی کنید ،اما
ممکن است احساسات ناگفته ی کسی چنان شما را
درگیر کند که نتوانید امروز را به شادی بگذرانید .اگر
تصمیم بگیرید که به احساسات دیگران توجه نکنید ،آن وقت حتم ًا
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 :

حتی اگر امروز در منزل بمانیــد باز هم نمی توانید
استراحت کنید ،یعنی هر کاری کنید باز هم چیزهای
زیادی هســتند که حواس تان را پرت خواهند کرد.
شاید تصمیم بگیرید که خودتان را در هیچ ماجرایی دخالت ندهید،
اما در هر صورت به این ماجراها کشــیده 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 است
احساس کنید که مشکالت تان یکی پس از دیگری
به ســراغ تان می آیند .به نظر می رســد که دیگران
می خواهند بیشتر از چیزی که شما دوست دارید همراهی تان کنند.
اما اگر به هر دلیلی تنها ماندید ،بدانید که نمی توانید آسوده باشید،
زیرا وظایف بسیاری هستند که باید انجام شان دهید .خودتان فکر
می کنید که می دانید چه چیزی برای تان بهتر اســت ،اما باید یاد
بگیرید که انعطاف پذیرتر باشید تا دیگران ترغیب شوند که همراهی
تان کنند .برای این که عضو خوبی در گروه باشید بهتر است موافق
جریان حرکت کنید
اسفند :

شــاید بهتر باشد که احساســات تان را با دیگران در
میان بگذارید تا حال تان بهتر شــود ،اما این بهبودی
موقتی خودش نشانه 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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مهارتی برای دانش آموزان دور هم جمع شده
اند تا با توجه به نیاز دانشآموزان خدمات علمی
و آموزشــی تخصصی و مهارت محور را ارائه
دهند .جالب است بدانید که فعالیت این جوانان
با استقبال خوبی مواجه شده و توانسته اند در
پارک علم و فناوری بندرعباس خودی نشان
دهند .البته مانند هر کاری که ابتدایش دشوار
است در این مسیر با مشکالت و سختی های
فراوانی دست و پنجه نرم کرده اند .سختی کار
این جوانان آنجایی نمایان می شود که بدانیم
هیچ الگویی برای شروع کار نداشته اند تمام
آن چیزی که تا بحال به آن دســت یافته اند
حاصل تالش و پشتکار خودشان است .در ادامه
گفتگویی کوتاه با یکی از این جوانان خواهیم
داشت.
لطفا خودتان را بــرای خوانندگان روزنامه
دریا معرفی کنید.
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از رباتیک تا تشریح قلب؛

دانش آموزان هرمزگانی پرواز به سوی آینده را از اینجا آغاز می کنند

دســت آمد چندان مطلوب نبود و این را نشان می
داد که بخش زیادی از آزمایش ها یا فعالیت های
مهارتی مثل علوم آزمایشــگاهی ،کار و فناوری،
فیزیک و شیمی و ...به دلیل فراهم نبودن تجهیزات
و محدودیت زمانی در برخی مدارس یا انجام نمی
شــود یا با کمترین امکانات و به ساده ترین حالت
ممکن صورت می پذیرد .لذا در ابتدا کار را با تولید
بسته های آموزشی برای درس کار و فناوری شروع
کردیم تا شرایطی ایجاد شــود که دانش آموزان با
استفاده از راهنمای بسته ها و مطالب کتاب درسی
آزمایش ها و فعالیت های خواســته شده را انجام
دهند و به اهداف تعیین شــده در کتاب برســیم.
همکاران ما با آگاهی به این نکات ،وارد این مسیر
شده اند که این خالء های موجود در مدرسه برای
دانش آموزان جبران شود و دانشآموزان در راستای
دروس مهارتی تجربه بیشتری را بدست بیاورند .در
حال حاضر نیز چند ســال است که زیر مجموعه
پارک علم و فناوری هســتیم و با تایید پارک علم
سجاد خسروی هستم مدیرعامل شرکت معلم یاران و فناوری سعی در توسعه ،افزایش تولید و آموزش
مهارت دریا که البته بیشتر با برند «بتا ایران» شناخته بیشتر دانش آموزان هستیم.
می شویم.
مخاطبان شما بیشتر چه کسانی هستند؟
حوزه فعالیت شرکت بتا ایران چیست؟ دقیقا مخاطبان ما بیشتر دانش آموزان دوره دوم دبستان
چه کاری انجام می دهید و به دنبال رفع کدام تا مقطع دبیرستان هســتند که عالوه بر استفاده از
بستههای آموزشی و مهارتی می توانند در دورههای
نیازهستید ؟
اگر بخواهم به طور خیلی خالصه به شما گفته باشم تخصصی ما نیز شرکت کنند و سطح علم و مهارت
باید بگویم در زمینه ارائه خدمات علمی و آموزشی خود را افزایش دهند.
فعالیت می کنیم .همکاران ما در این مجموعه معلمانی لطفاً در خصوص بســته های آموزشی که
دغدغه مند ،متعهد و دلسوز هستند که با شناخت و گفتید کمی بیشتر توضیح دهید.
آگاهــی از اهمیت علم و جایگاه دروس مهارتی در در خصوص بســته های مورد اشاره باید گفت که
مدارس و در راستای سرفصل های مدون کتاب های این بســته ها در واقع تجهیزات ،قطعات و وسایلی
درســی ،آموزش های تخصصی و مهارتی را ارائه هستند که بچه ها با توجه به درس یا فعالیت خواسته
میدهند .در واقع کاری که ما انجام می دهیم تبدیل شده در کتاب بدان نیاز دارند .ما سعی کرده ایم ابزار
مطالب تئوری کتب درسی به مهارت های عملی برای مورد نیــاز دانش آموزان را در یک مجموعه آماده
دانش آموزان مقطع دبستان تا دبیرستان است.

و با قیمت مناســب در اختیارشان قرار دهیم تا به
این ترتیب هم خانواده ها از دردســر تهیه وسایل
راحت شــوند و هم ابزار کار بچه ها به سادگی به
دستشان برسد .حتما خودتان می دانید برای انجام
برخــی از آزمایش ها یا فعالیت های مهارتی الزم
اســت هر قطعه را از جایی تهیه کرده و این مساله
وقــت ،هزینه و انرژی زیــادی را می طلبد .برای
مثال می توانیم به بسته جرثقیل ،بسته خیاط باش،
بسته الکترونیک ،بسته جعبه آهنگین اشاره کنیم که
تمام ًا برگرفته از کتاب کاروفناوری مقطع دبستان و
دبیرستان میباشد.
برای فصل تابستان چه دوره های آموزشی
دارید؟

دوره های تابستانه ما در ســاختمان پارک علم و
فناوری بندرعباس واقع در خیابان آیت اهلل غفاری
در حال برگزاری است .در تابستان که دانش آموزان
فراغت وقت بیشتری دارند دوره های مفید و کاربردی
متنوعی داریم .برخی دوره ها به صورت بلند مدت و
برخی دوره ها هم به صورت کوتاه مدت با حضور
اساتید مجرب برگزار می شوند که عالقمندان از مقطع
ابتدایی تا پایان دوره متوسطه می توانند در دوره ها
شرکت کنند .دوره های کوتاه مدت مثل ،دوره تشریح
قلب ،آموزش معرق ،برنامه نویســی ،الکترونیک،
تشــریح موش آزمایشــگاهی ،دوره آناتومی بدن،
عملکرد مغز ،آزمایش های خارق العاده شــیمی و
فیزیک و ...در تابستان برگزار می شود .دوره تشریح
قلب ما به همین تازگی تمام شده که آثار و وسایل
کار استاد را هم می توانید روی میز ببینید .این دوره
با حضور  50نفر از دانش آموزان عالقه مند به علم
پزشکی برگزار شد .البته ابتدا قرار بود این دوره فقط
با ظرفیت محدود برگزار شود که به علت استقبال
خوب دانش آموزان توانستیم چندین دوره را برگزار
کنیم.عالوه مواردی که تا اینجا ذکر شد دوره رباتیک

هم داریم و به شکل کامال تخصصی و با استفاده از
ابزار و تجهیزات دو برند معتبر داخلی و خارجی که
نمایندگی آنها در استان هرمزگان به طور اختصاصی
در اختیار ما است برگزار می کنیم .در دوره رباتیک
که یکی از برنامه های کالس های تابستانی ما است
بچه ها در ســه بعد مکانیک ،الکترونیک و برنامه
نویســی آموزش می بینند این دوره ها در  6سطح
برگزار می شود و دانش آموزان مسلط می شوند که
هر نوع سازه ای که مد نظرشان هست را بسازند و با
اعمال برنامه نویسی به سازه خود آن را همانطور که
می خواهند به حرکت در می آورند .معموال دانش
آموزان ما بعد از گذشت ســه سال این توانایی را
کسب می کنند که در المپیاد های رباتیک کشوری و تا بچه ها دست سازه های رباتیک خود را به مرحله
بین المللی شرکت کنند.
آزمون بگذارند و در آن زمان شور و هیجان خاصی
آیا تا بحال مهارت آموزان شــما مقام یا رتبه بر کارگاه ما حاکم می شــود چرا که هر کس سعی
ای هم کسب کرده اند؟
میکند تمام تالشش را بکند تا بهترین ایده و بهترین
بله! ما توانستیم در چندین دوره المپیاد های کشوری کار را به نمایش بگذارد.
حضور داشته باشیم و مقام های برتر رباتیک کشور بد نیســت خاطره ای جالب را هم تعریف کنم ؛ در
را کســب کنیم و این جای خوشحالی دارد .برخی دوره تشریح قلب  ،ما دختر خانم نوجوانی را داشتیم
از دانش آموزان ما موفق شــدند در دانشگاه های که به علت بیماری قلبی مادرش عالقمند شده بود
خارج از کشــور ادامه تحصیل دهند و بسیاری از در کالس های تشریح شرکت کند .دختر خانم می
آنها نیز در دانشگاه های معتبر داخلی در حال ادامه گفت :من به این علت در این دوره ها شرکت کرده
تحصیل هســتند .حتی برخــی از آنها نیز در حال ام که در آینده پزشــک قلب شوم تا بتوانم بیماران
حاضر به عنوان معلم و مــدرس در دوره های ما قلبی را مداوا کنم .جالب اســت بدانید که پس از
تدریس میکنند.
پایان دوره به لحاظ علمی مســلط شده بود و تمام
اســتقبال و واکنش بچه ها از فعالیت های اجــزا داخلی قلب را بیان می کرد و مکانیزم آن را
هم کامل توضیح مــی داد که این موضوع برای ما
مهارتی و آزمایش های علمی چطور است؟
در دوره رباتیک بچه ها خیلی مشــتاق هســتند خوشایند و راضی کننده بود.
کــه دوره ها را ادامه بدهند و به ســطح های عالی پیــش بینی شــما از آینــده کاری و علمی
برسند و این برایشــان خیلی خوشایند است که با خودتان چیست؟
دست خودشان چیزی را خلق کنند و نتیجه کارهای هدف ما این است که شرکت بتا ایران به عنوان یک
علمی و دقیق خود را ببینند .ما در پایان هر سطح مرکز علمی ،مهارتی شناخته شود و جایی باشد که
مسابقات داخلی از سازه های بچه ها برگزار میکنیم دانــش آموز بتوانند طرح هــا و ایده های خود را

چطور شد که به این ایده رسیدید؟

پیش از تاســیس شرکت بتا ایران ما و همکارانمان
تجربــه ی کار در زمینه آمــوزش و فعالیت های
مهارتی را داشــتیم و می دیدیــم که دانش آموزان
در مدرسه تا چه حد از انجام آزمایش های علمی
لذت می برند و انجام آزمایش و تولید یک محصول
دست ســاز چه مقدار بر درک مطالب درسی موثر
اســت .در ســال  98یک آمار از دانــش آموزان
مــدارس مختلف گرفتیم تا بفهمیم که آزمایشها و
پودمانهای موجود در کتابهای درسی چه مقدار
در مدارس انجام میشوند و بازخورد این آزمایشها
در کالس چگونه است .متاســفانه نتیجهای که به

خلق و اجرا کند .برخــی از دانش آموزان طرحها
و ایده های خالقانه ای دارند و همکاران ما در این
مجموعه آموزشی به او کمک می کنند تا بتواند طرح
و ایــده خود را به یک محصــول تبدیل کند و این
خود باوری در واقع شــروع پرواز او برای رسیدن
به اهداف بزرگ تر اســت .ما به دنبال این هستیم
کــه در آینده با تجهیز این مجموعه آن را تبدیل به
یک مجموعه علمی آموزشی مجهز و بزرگ برای
دانشآمــوزان کنیم .در حال حاضربــا نهاد ها و
سازمان های مختلفی مثل کمیته امداد ،استانداری ،و
شرکت نفت ستاره خلیجفارس قول همکاری داریم.
لطفا به عنوان کالم پایانی اگر نکته ای باقی
مانده توضیح دهید!

با توجه به اینکه رهبر انقالب امســال را به عنوان
ســال تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرین معرفی
کردند ،از مسئوالن انتظار می رود که سختی هایی
که برای دریافت یک ســری مجوز ها وجود دارد
تسهیل شود تا اتفاقات خوبی برای پیشرفت جوانان
رقم بخورد .دانــش آموزانی که نزد ما می آیند و
در کالس ها شرکت می کنند فرزندان این سرزمین
هســتند که هر کدام دارای استعدادی متفاوت اند
ایــن توانایی ها را باید پــرورش داد چرا که اداره
امور جامعه در آینــده به عهده همین متخصصین
گذاشته می شود .کشور ما به افرادی دانا ،کار آمد
و متخصص نیاز دارد تا بتوانند مدیران برجسته ای
برای استان و کشور باشند و طبیعتا هیچ هدفی نمی
تواند باالتر از این برای والدین باشد که فرزندشان
بتوانــد مراحل موفقیت را قدم به قدم طی کنند .از
همه جوانان متخصص اســتان دعوت می کنیم تا
نسبت به آینده امیدوار باشند در مسیر های سخت
قدم بگذارنــد و نوجوانان و جوانانــی که دارای
ایده یا طرح های علمی هســتند طرح های خود
را به اجرا برســانند .به امید آینده ای روشن برای
کشورعزیزمان ایران.

به مناسبت هفته تامیناجتماعی انجام شد

عیادت از بیماران بستری در بیمارستان خلیجفارس

به مناسبت هفته تامیناجتماعی صورت گرفت

تجلیل از خانوادههای شهدا شاغل در تامیناجتماعی هرمزگان
امین زارعی /دریا
Amin.zch2011 @ gmail.com

گــزارش اختصاصی //به مناســبت هفته تامین
اجتماعی ،کارکنان خانوادههای شــهدای شاغل
در تأمیناجتماعی هرمزگان طی مراسمی تقدیر
شدند.

با حضور مجتبی معینوزیری مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی هرمزگان ،عباس اکبری مدیرکل تأمیناجتماعی
اســتان هرمزگان ،دکتر غالمعباس مومنی سرپرســت

مدیریت درمان تامیناجتماعی استان و دکتر بستان رئیس
بیمارستان خلیجفارس و جمعی از کارکنان این سازمان،
کارکنان خانوادههای شهدا شــاغل در تأمیناجتماعی
هرمزگان طی مراسمی تقدیر شدند.
سرپرست مدیریت درمان تامیناجتماعی هرمزگان در
این مراسم با تبریک هفته تامیناجتماعی و دهه امامت
و والیت گفت :ما هر چه داریم به برکت خون شــهیدان
اســت .دکتر غالمعباس مومنی افزود :شهدا با نثار جان
خود باعث بیمه و پایدار شــدن نظام جمهوری اسالمی
ایران شــدند .مومنی اظهارداشــت :اگر رشــادتها و

ازخودگذشــتگی رزمندگان و ایثارگران در دوران دفاع
مقدس نبود ،اکنون ما در آرامش و امنیت نمیتوانستیم
زندگی کنیم .وی خاطرنشان کرد :ما تا ابد مدیون شهدا
و خانوادههای آنها هســتیم و باید یاد و خاطره شهیدان
همیشه زنده باشد چرا که به فرموده مقام معظم رهبری،
زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.
مومنی عنوان کرد :ما وظیفه داریم در همه حال یاد شهدا
را زنده نگهداریم و راه این فرشــتگان پرکشیده را ادامه
دهیم .در پایان مراســم ،از کارکنان خانوادههای شهدا
شاغل در تأمیناجتماعی هرمزگان تقدیر شد.

امین زارعی /دریا
Amin.zch2011 @ gmail.com

گــزارش اختصاصی //به مناســبت هفته
تامیناجتماعــی و در راســتای پویــش
تامیناجتماعی همدل ،از بیماران بستری در
بخشهای مختلف بیمارستان خلیجفارس
عیادت شد.

با حضور مجتبی معینوزیری مدیرکل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی هرمزگان ،عباس اکبری مدیرکل
تأمیناجتماعی استان هرمزگان ،دکتر غالمعباس
مومنی سرپرست مدیریت درمان تامیناجتماعی
استان و دکتر بستان رئیس بیمارستان خلیجفارس
و جمعی از کارکنان این ســازمان ،از بخشهای
مختلف بیمارســتان خلیجفارس بازدید شــد و
از بیماران بســتری در بخشهــای مختلف این
بیمارستان عیادت کردند.مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی هرمــزگان در این بازدید گفت :ظرفیت
اسمی بیمارستان خلیجفارس 300تخت است و
با توجه به اینکه هرمــزگان از نظر درمانی دچار
کمبودهایی است باید تالش شود که این ظرفیت
کامل مورد استفاده قرار گیرد.
مجتبی معینوزیری افزود :بیمارستان خلیجفارس
تنها بیمارستان بخش کارگری در استان هرمزگان
است که خدمات درمانی رایگان به قشر کارگری
ارائه مینماید و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

معینوزیــری عنوانکــرد :بــا توجــه بــه
عقبماندگیهایی که در حوزه درمانی در استان
وجود دارد باید تالش شــود که هیچ بیمار قشر
کارگری بــرای درمان به خارج از اســتان نرود
و بتواند خدمات درمانی مــورد نیاز خود را در
اســتان تامین نماید .وی با اشاره به کسب رتبه
برتر بیمارستان خلیجفارس در بین بیمارستانهای
ســازمان تامیناجتماعــی در کشــور گفــت:
خوشبختانه بیمارستان خلیجفارس تاکنون حرکت
روبهرشدی را طی کردهاست و باید به همین روند
ادامــه دهد و خدمات مورد نیاز جامعه را بهتر از
گذشــته به جامعه هدف که بیشتر قشر کارگری
اســت ارائه نماید .وی از صنایعی که در اســتان
هرمزگان فعالیت میکنند خواســت در راستای
اجرای مســوولیتهای اجتماعی خود ،به بخش

بهداشت و درمان به ویژه بیمارستان خلیجفارس
کمک بیشتری نمایند چرا که بسیاری از کارکنان
و کارگران این صنایع خدمات درمانی خود را از
بیمارستان خلیجفارس دریافت میکنند .در ادامه
مدیرکل تامیناجتماعی استان هرمزگان گفت :در
اســتان هرمزگان تاکنون حمایتهای خوبی از
سوی مسووالن استان به ویژه مدیرکل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی اســتان از تامیناجتماعی هم در
حوزه بیمهای و هم درمانی صورت گرفتهاســت.
عباس اکبری اظهارداشت :بیمارستان خلیجفارس
تنها بیمارستان سازمان تامیناجتماعی در استان
هرمزگان است و بار سنگین ارائه خدمات درمانی
به بیمهشدگان این ســازمان را برعهده داردوکه
از مســووالن و کادر درمانی این بیمارســتان به
خاطر تالشهــا و کارهایی کــه انجام میدهند

تقدیر میشــود .سرپرست مدیریت درمان تامین
اجتماعی اســتان هرمزگان نیــز در این بازدید
گفت :کادر درمانی بیمارستان خلیجفارس تاکنون
خدمات خوبی به مراجعهکنندگان ارائه کردهاند و
کسب رتبه برتر این بیمارستان نیز نشاندهنده این
موضوع است .دکتر غالمعباس مومنی ادامهداد :در
زمان شیوع کرونا ،بیمارستان خلیجفارس دومین
بیمارستانی بود که پذیرش بیماران کرونایی در آن
انجام شد و توانست خدمات خوبی به بیماران ارائه
نماید .مومنی خاطرنشانکرد :از آغاز همهگیری
این بیماری در کشــور ۲۰ ،هزار و  ۴۴۹مراجعه
بیماران قطعی و مشکوک کووید  ۱۹به بیمارستان
خلیجفارس انجام شــده است که از این تعداد ۱۵
هزار و  ۲۶۳مراجعه به صورت سرپایی و  ۵هزار
و  ۱۸۶مورد بستری شدگان قطعی و مشکوک در
این بیمارســتان بودهاست .وی اظهار کرد :در این
مدت تعداد زیادی از پزشکان ،پرستاران و پرسنل
بیمارســتان و مدیریت درمــان تامین اجتماعی
هرمزگان به بیماری کووید ۱۹مبتال شدند.
مومنی در پایان گفت :در این مدت  ۲۰۳پرستار
و بهیار ۱۷۰ ،نفــر کادر اداری و مالی ۱۳۵ ،نفر
کار نیروی خدمــات ۱۱۱ ،نفر کاردرمانی و ۴۷
پزشک از زمان شیوع این ویروس در بیمارستان
خلیجفارس و دیگر مراکز درمانی مدیریت درمان
تامین اجتماعی استان به آن مبتال شدند.
قابلذکراســت؛ از پرستاران شاغل در بخشهای
مختلف بیمارستان نیز تقدیر شد.

