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والدت با سعادت
امام اهدی (ع) مبارک باد

استاندار هرمزگان خبر داد

ثبت نام  6هزار نفر
در طرح نهضت ملی مسکن بندرعباس
سامانه ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس از  15تیرماه بازشده و مردم میتوانند در این طرح ثبت نام
کنند ،در حال حاضر نیز  6هزار نفر در این طرح ثبت نام کردهاند

گروه خبر  //با حضور مهندس مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان آیین کلنگ زنی پروژه به گزارش خبرنگار دریا ؛ استاندار هرمزگان در حاشیه این آیین گفت  :خوشبختانه با احتساب
احداث  500واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس این کلنگ زنی ما در  40روز گذشــته احداث بیش از  3هزار واحد در بندرعباس را در دستور
برگزار شد.
کار قرار دادهایم .
ادامه در همین صفحه

ثبت نام  6هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن بندرعباس
رو به رشدی دارد.استاندار هرمزگان گفت :سامانه
ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس از
 15تیرماه بازشــده و مردم میتوانند در این طرح
ثبت نام کنند ،در حال حاضر نیز  6هزار نفر در این
طرح ثبت نام کردهاند.
وی باتاکید بر اهمیت زمین های اختصاص یافته
به اجرای طرح نهضت ملی مســکن تصریح کرد:
جلساتی برای تامین زمین مناسب ویژه این طرح
برگزار کردهایم و زمینهای بســیار مطلوبی برای
اجرای طرح نهضت ملی مســکن در بندرعباس
تخصیص یافته است.
اســتاندار هرمزگان گفت :در خصوص ســایر
شــهرهای اســتان هم از هفته آینده باحضور در
شهرســتان ها ،محدودههای الحاق شده را به مردم
ادامه از تیتر یک //
هرمــزگان در طرح نهضت ملی مســکن افزود:
تحویل می دهیم.
کشــوری
ســوم
و
دوم
های
وی با تاکید بر رتبه
خوشبختانه در بندرعباس طرح ملی مسکن روند

به مناسبت هفته تامیناجتماعی آغاز شد

مسابقات فوتسال چهارجانبه کارکنان تامیناجتماعی هرمزگان
گــروه خبــر  //بــه مناســبت هفته
تامیناجتماعی یک دوره مسابقات چهار
جانبه فوتسال بین چهار تیم از کارکنان
تامیناجتماعی استان هرمزگان آغاز شد.

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛
مسابقات چهار جانبه فوتسال کارکنان
تامیناجتماعــی هرمــزگان با حضور
تیمهای منتخب شعب ،نظارت پرستاری
مدافعان سالمت ،منتخب مدیریت درمان

و ادارهکل به مدت چهــار روز برگزار
میشــود .در روز نخست این مسابقات
تیمهای منتخب شعب و نظارت پرستاری
مدافعان ســامت با هم دیدار میکنند.
همچنیــن دومین دیدار بیــن تیمهای
منتخب مدیریت درمان و ادارهکل برگزار
میشــود .در روز ســوم این مسابقات
دو مســابقه برگزار میشود که در دیدار
نخست ،تیمهای منتخب مدیریت درمان

شــد و پس از پایان رقابتها ،تیمهای
برتر معرفی و هدایای آنها اهداء خواهد
شد .اضافه میشــود؛ مراسم اختتامیه
این مسابقات با حضور مسئوالن تامین
اجتماعی از جمله دکتر غالمعباس مومنی
سرپرست مدیریت درمان تامیناجتماعی
هرمــزگان و عباس اکبــری مدیرکل
تامیناجتماعی هرمزگان برگزار خواهد
شد.

بارگیری پنج نگله به وزن  ۸۰۰تن از بندر شهید رجایی
گــروه خبر  //معاون امور بندری و اقتصادی بنــادر و دریانوردی هرمزگان از بارگیری
پنــج نگله کاپوتاژی بر روی دو فروند شــناور از بندر شــهید رجایی به مقصد بندر
امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا « ،منصورخرمشکوه» اظهار داشت :پنج نگل ه کاپوتاژی با
وزن مجموع  ۸۱۹تن در اسکله هشت بندر شهید رجایی به مقصد بندر امام خمینی(ره)
بارگیری شد .وی به ویژگیهای وزنی و حجمی این محموله ها اشاره ای داشت و گفت:
از این تعداد محمولههای سنگین سه عدد از نگلهها شامل مخزن تولیدی فلزی سنگین
به وزن  ۳۴۳تن و  ۲عدد نیز ترانسفورماتور به وزن  ۴۷۶تن میباشد که هم اکنون در
حال بارگیری و ارسال به بندر امام خمینی(ره) است .معاون امور بندری و اقتصادی بنادر
و دریانوردی هرمزگان در خصوص مراحل عملیات جابهجایی این محموله نیز گفت:
این نگله متعلق به بخش خصوصی است که با رعایت کامل کارگوپلن (نقشه چیدمان
کاال در زمان تخلیه و بارگیری) به صورت استاندارد و کامال ایمن در مدت زمان حدود
شش ساعت بارگیری شده است .به گفته خرمشکوه ،از ابتدای سال جاری تاکنون در
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هشدار داد

بازگشت روزهای سیاه کرونایی با غفلت
و سهل انگاری
2
مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی هرمزگان :

مسئوالن و کادر درمان مدیریت درمان
تامیناجتماعی هرمزگان پای کار مردم هستند

4

با حضور رئیس فدراسیون قایقرانی کشور؛

رئیس جدید هیات قایقرانی هرمزگان
انتخاب شد
4

گشایش نمایشگاه بزرگ حجاب
در بندرعباس
بازگشت دوباره به اوج کرونا

2
4

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان دردیداربا وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

استاندار هرمزگان خبر داد

و نظام پرســتاری مدافعان ســامت به
مصاف هم میروند و در مسابقه دوم نیز
تیمهای منتخب شعب و ادارهکل با هم به
رقابت خواهند پرداخت .قابلذکراست؛
در روز پایانی این مسابقات نیز که روز
جمعه هفته جاری برگزار خواهد شــد،
دو مسابقه بین تیمهای منتخب شعب و
منتخب مدیریت درمان و ادارهکل و نظام
پرستاری مدافعان سالمت برگزار خواهد

مدیران ،تامین مسکن کارکنان دولت
را در اولویت قرار دهند

حمایت از کشاورزان هرمزگان و جبران خسارات

گروه خبر  //احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان با
سید جواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی دیدار و
گفتوگو کرد.

احمد مرادی در این دیدار بر ضرورت جبران خسارات
کشاورزان اســتان هرمزگان تأکید و خاطرنشان کرد:
سیل ،زلزله و آفتهای مختلف ضررهای بسیاری را به
کشاوزان وارد کرده است که باید در راستای حمایت
از امنیت غذایی کشــور ،از این قشر حمایت صورت
گیرد.وی ایجاد ســدهای آبخیزداری در هرمزگان از
مطالبات جدی مردم منطقه خواند و تأکید کرد :وزارت
جهاد کشاورزی باید زیرساختهای توسع ه کشاورزی
در هرمزگان را بیشــتر مدنظر قرار دهد چرا که مردم

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خبر داد

بخشودگی جرائم مالیاتی ماده  ۱۶۹قانون مالیات های مستقیم

بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹قانون ســال مربوط ،تا میزان 100درصد به مدیران کل
مالیات های مستقیم خبرداد.
امورمالیاتی استان ها تفویض شده است.
بــه گــزارش خبرنگار دریا ؛ رضــا آخوندزاده * بخشودگی جرائم قابل بخشش ناشی از مطالبات
اظهار داشت :تصمیم گیری در خصوص بخشی از مالیات و عوارض بر مبنای تراکنش های بانکی
بخشودگی های جرایم مالیاتی به استان ها تفویض مدیــر کل امورمالیاتــی هرمــزگان همچنین از
شده است.
تفویض بخشــودگی جرایم قابل بخشش ناشی از
آخوندزاده افزود:حسب دستور رئیس کل سازمان مطالبه مالیات و عــوارض برمبنای تراکنش های
امورمالیاتی کشور تفویض بخشودگی جرایم مالیاتی بانکی ،درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه
موضوع ماده  169قانون مالیات های مستقیم برای بدهی های قطعی شده ســال مربوط ،نیز تا میزان
ســال های  95و به بعد از آن در صورت پرداخت 100درصد به مدیران کل امورمالیاتی استان ها خبر
گروه خبر  //مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان از یا ترتیــب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شــده داد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان هرمزگان تغییر کرد
گروه خبر  //با حکم سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور ،مدیریت استانی جدید
دانشگاه فرهنگیان هرمزگان منصوب شد.

در مراسمی با حضور سرپرست دانشگاه فرهنگیان ،آیین تکریم و معارفه سرپرستان
مدیریت های استانی دانشــگاه فرهنگیان در استان های قم ،مازندران ،اصفهان و
هرمزگان برگزار شــد.در این مراســم که با حضور رضامراد صحرایی ،سرپرست
دانشگاه ،اعضای هیئت رئیسه و جمعی از مدیران و کارکنان دانشگاه در مکان سالن

آبا بتن ساحل
مجموع هفت نگله به وسیله تجهیزات ویژه در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده
است .وی خاطر نشان کرد :این محمولههای پروژهای که به عنوان کاالهای سرمایهای
قلمداد میشود ،پس از تخلیه و یا بارگیری و انجام مراحل تشریفات بندری و گمرکی
به مقاصد مورد نظر انتقال می یابد« .نگله» کلمهای اســت ظاهرا ً هندی که در بنادر و
گمرکات جنوب بسیار متداول است.

والیتمدار این استان انتظارات بیشتری از دولت جدید
دارند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی
ساماندهی موجشکنهای صیادی را مورد تاکید قرار
داد و اضافه کرد :زلزله اخیر به سرمایهگذاران پرورش
میگو در سایت ســایه خوش ضررهای فراوانی وارد
کرده است ،در ضمن حمایت از سرمایهگذاران پرورش
ماهی در قفس و واگــذاری اختیارات صدور مجوز
صیادی به استان باید اجرایی شود تا حوزهی شیالت
در جنوب کشور رونق بیشتری یابد.
به گزارش مــوج ،وی در پایــان تأمین اعتبارات در راســتای ارتقا بهرهوری باغات و مزارع هرمزگان
جهت بهسازی جادههای بین مزارع را موضوعی مهم خواند.

Beton Sahel

تولید و عرضه بتن آماده

Aba

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

اجتماعات شهید چمران برگزار شد ،با قدردانی از زحمات حسن محمدپور ،قربان
اسالمی راد ،تقی آقاحسینی و منوچهر ضیایی به ترتیب در استان های قم ،مازندران،
اصفهان و هرمزگان ،ســیدنقی موسوی به عنوان سرپرســت جدید مدیریت امور
پردیس های دانشگاه فرهنگیان قم ،لطف اله مهدوی ،سرپرست جدید مدیریت امور
پردیسهایدانشگاهفرهنگیانمازندران،علیاکبرکجبافسرپرستجدیدمدیریتامور
پردیس های دانشگاه فرهنگیان اصفهان و علی بهرامشاهی به عنوان سرپرست جدید
مدیریت امور پردیس های دانشــگاه فرهنگیان هرمزگان ،معرفی شدند.به گزارش
فارس ؛ علی بهرامشــاهی سرپرســت جدید مدیریت امور پردیسهای دانشگاه
فرهنگیان هرمزگان به این ترتیب جایگزین منوچهر ضیایی شد.

خبری
استاندار هرمزگان :
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سرمقاله
مردم شکایات حوزه مسکن را به کجا اعالم کنند؟

گرچه در دوهفته اخیر تخلفاتی از برخی مشاوران امالک که باعث بروز
مشکالتی برای شهروندان شده بود را برای رئیس اتحادیه ،مسوالن صمت و
برخی دســتگاه های نظارتی و ...بصورت مستند ارسال کردم تا پیگیری و
مشکالت را برطرف نمایند؛ اما بنظر می رسد نیاز است چتر نظارتی بر این
حوزه گسترده تر شود .چند هفته قبل در نشست خبری رئیس سازمان صنعت،
معدن وتجارت هرمزگان به بخشــی از مشکالت و چالشهای این حوزه و
چرایی عدم نظارت بر بازار مســکن پرداخته شد ،اما متاسفانه هنوز اقدام
مناسبی را در بخش نظارت بر مشاوران امالک صورت نگرفته است وبا روند
فعلی نمی توان انتظار داشت اقدامی نیز صورت پذیرد؛ زیرا توپ مسئولیت را
در این بخش ،مســئوالن مختلف پاسکاری می کنند .موضوع اول این است
که که چه ضابطه ای برای صدور مجوز دفاتر مشاور امالک وجود دارد؟ آیا
به بهانه اشتغالزایی می توان به هر درخواستی پاسخ مثبت داد و هر کسی که
توانایی اجاره یک اتاقک کوچک ویا یک سالن بزرگتر با چند میز و صندلی را
داشت ،بایستی به درخواست کننده ،مجوز داد؟ آیا داشتن دانش در این حوزه،
مهارت الزم و تجربه کافی و ...در این حوزه نباید مالک قرار گیرد؟ البته برخی
از فعاالن خاک خورده و باتجربه این حوزه نیز از افزایش بی ضابطه مشاوران
امالک ناراضی هستند و گالیه هایی را عنوان می کنند که بایستی مورد توجه
قرار گیرد .این صنف که نام مشاور امالک دارند ،آیا واقعا توان مشاوره دادن
اصولی ،کارشناسی ودقیق به خریدار وفروشنده ویا مالک و مستاجر را دارند
و با مسائل حقوقی و ...این بخش آشنایی کامل وکافی دارند؟ آیا بطور مرتب
از آموزش های الزم برخوردار می شــوند؟ مطلب دیگر اینکه چرا برخی از
مشاوران امالک وارد حوزه داللی و یا ساخت وساز مسکن شده اند واز آن
طرف چرا برخی از سازندگان مسکن اقدام به دایر کردن دفتر مشاور امالک
کرده اند؟ چرا برخی از سازندگان مسکن با بعضی مشاوران امالک و دالالن
برای افزایش قیمت مســکن و حبابی شدن قیمت ها تبانی می کنند وخون
خریدار و مستاجر را در شیشــه کرده و دستگاه های نظارتی در این حوزه
ســکوت کرده و فقط نظاره گرند؟ مردم برای شکایت و انتقاد از این حوزه با
چه شماره تلفنی تماس بگیرند ویا به کجا مراجعه کنند؟ چرا نظارتی بر این
حوزه وجود ندارد؟ برخی از مشاوران امالک و دالالن از فضای مجازی برای
حبابی کردن قیمت ها استفاده کرده وبازار را متالطم کرده اند که چند سال قبل
از طریق دستگاه قضایی ثبت قیمت مسکن و خودرو در این فضای مجازی و
سایت ها بدلیل غیرواقعی کردن قیمت ها ممنوع شد و نیاز است این ممنوعیت
تداوم یابد تا برخی ها از فضای مجازی برای قیمت ســازی و حبابی کردن
قیمت ها استفاده نکنند .چرا سازمان امور مالیاتی و دستگاه های نظارتی برای
شناسایی دالالن و مافیای مسکن که بیشترین سود را می برند وبه قول معروف
خریدار مسکن ومستاجر را به خاک سیاه نشانده اند ،اقدامی نمی کنند تا این
بازار آرام گیرد؟ انتظار می رود دستگاه های نظارتی سکوت شان را در این
حوزه بشکنند و نظارت های شان را افزایش دهند وشماره تلفن هایی را برای
گزارشهای مردمی در بخش مسکن اعالم نمایند.
علی زارعی

خبر

گروه خبر  //مهندس مهدی دوســتی استاندار
هرمزگان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه
استان با اشاره به محدودیت موجود اظهار داشت:
در هزینههای جاری به دنبال عدالت هســتیم و
میخواهیم حقــوق کارکنان دولت در بخشهای
مختلف به هم نزدیک شود و اختالف موجود بین
دستگاههاشایستهنیست.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی افزود :دستگاههای
اجرایی باید برای پرسنل خود بستههای تشویقی ببینند

و مســکن را به عنوان مهمترین برنامه خود در نظر
بگیرند و در این راستا برنامهریزی و پیگیری کنند.
استاندار هرمزگان گفت :اصل مطلب در حال حاضر
برای رفاه کارکنان دستگاههای اجرایی مسئله تامین
مسکن است ،از این رو باید مدیران دستگاهها برای
برداشتن هزینه مسکن از دوش کارکنان تالش مستمر
داشته باشــند و بر روی ایجاد تعاونیهای مسکن
تمرکز ویــژه کنند.وی تصریح کــرد :برای احداث

مسکن کارکنان دولت زمین هم در اختیار دستگاهها
قرار خواهد گرفت تا با اســتفاده از وام نهضت ملی
مسکن این امر سرعت پذیرد ،مسئله تامین مسکن
یکی از مواردی است که در ارزیابی عملکرد مدیران
دستگاهها لحاظ میشــود و اصال کم کاری در این
مسئله را نخواهم پذیرفت.استاندار هرمزگان با اشاره
به افزایش امکانات رفاهی کارکنان دولت در استان
گفت 341 :ســالن ورزشی در استان وجود دارد که
در اختیار دســتگاههای اجرایی مختلف قراردارند
و نیاز اســت برای رفاه کارکنان ایــن امکانات در
اختیار تمام کارکنان دولت در دستگاههای مختلف
به شکل عادالنه قرار گیرد.وی ادامه داد :باید بانکی
از امکانات رفاهی آماده شــود کــه این امکانات و
ظرفیتهای دولتی از جمله مهمانســراها در مناطق
مختلف اســتان و کشــور در اختیار کارکنان قرار
گیرد تا در فصل مسافرت از این فرصت بهره ببرند.
دوستی گفت :در بحث اعتبارات باید به دنبال منابع
جدیــد مالی مثل مــاده  23بود و در تســهیالت،

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هشدار داد

بازگشت روزهای سیاه کرونایی با غفلت و سهل انگاری
گروه خبر  //معاون بهداشــتی دانشــگاه
علوم پزشکی هرمزگان گفت :روزهای سیاه
کرونا بسیاری از ما را داغدار کرد آن روزها
را فراموش نکنید؛ غفلت و سهل انگاری در
رعایت دســتورالعمل ها آن روزها را تکرار
خواهد کرد.

دکتر عبدالجبار ذاکری با بیان اینکه مهمترین

دستورالعمل کماکان استفاده از ماسک خصوص ًا
در مکان های سربسته و عمومی است ،افزود:
با توجه به قدرت سرایت پذیری سریع ویروس
جدید اُمیکرون الزم اســت ُدز یادآور واکسن
هر چه سریعتر تزریق شــود.وی با اشاره به
اینکه متاســفانه روزانه بــه صورت میانگین
حدود  ۸۰بیمار جدید در استان مبتال به کرونا

می شــود ،خاطرنشان کرد :این باور که سویه
جدید اُمیکرون باعث مرگ و میر نمی شــود
پس نباید از آن ترســید یک باور بسیار غلط
و اشتباه است.
ذاکری با بیان اینکه اصو ًال افرادی این بیماری
را به سالمت پشت سر می گذارند که حداقل
واکسیناسیون خود را بصورت کامل انجام داده

سرمایه گذاریها و طرحهای توسعهای نیز از ظرفیت
سرمایه گذاران بخش خصوصی و پتانسیل تبصره 18
استفاده کنیم که این امر مستلزم قوی شدن مطالعات
اقتصادی دستگاههای اجرایی است .وی تصریح کرد:
در بخش پروژههــای نیمه تمام نیز یک ظرفیت در
قانون وجود دارد که میتوان با کمک بخش خصوصی
این پروژهها را به اتمام رســاند لذا نیاز اســت تمام
دستگاههای دولتی لیست تمام پروژههای نیمه تمام
خود را در اختیار داشته باشند و از ظرفیت واگذاری
به بخش خصوصی استفاده کنند.استاندار هرمزگان در
بخش دیگری از سخنان خود توسعه جزیره بوموسی
را یکی از مهمترین اولویتهای دولت برشمرد و تاکید
کرد :توسعه و پیشرفت این جزیره استراتژیک و مهم
نباید دچار اختالل و مشکل شود و پیشرفت آن باید
در اولویت قرار گیرد.گفتنی است ،در این جلسه در
خصوص تخصیص اعتبارات هزینهای و اعتبارات
تملک داراییهای سرمایهای بحث و تبادل نظر شد که
در نهایت این اعتبارات به تصویب رسید.

باشند ،اضافه کرد :افرادی که واکسیناسیون را
انجام نداده و دچار مشــکالت سیستم ایمنی
باشــند به احتمال زیاد دوره ای ســخت از
این بیماری را تجربه خواهند کرد و چه بســا
خانواده های داغدار شوند.
به گزارش ایســنا ؛ معاون بهداستی دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان با یادآوری این مطلب
که همه ی ما برای رسیدن به این آرامش نسبی
غرامت های بسیاری پرداخت کرده ایم ،عنوان
کرد :به پاس خون شــهدای ســامت ،اشک
خانواده های داغ دیده همه با هم متعهدانه در
حفظ این آرامش کوشا باشیم.

مدیرعامل آب وفاضالب هرمزگان خبر داد

بهره مندی ۱۶روستای بندرلنگه از آب شرب پایدار

گروه خبر  //مدیرعامل آب وفاضالب هرمزگان با اشاره به توسعه
استفاده از ظرفیت ســپاه در آبرسانی به روستاها گفت :این طرح
توسط ســپاه و با هدف بهره مندی  ۱۶روستای دژگان بندرلنگه با
جمعیت  ۲هزار و  ۸۰۰نفراز آب شرب پایدار اجرایی شده است.

عبدالحمید حمزه پور در بازدید معاون جانشین قرارگاه سپاه امام حسن
مجتبی (ع) از مجتمع آبرسانی دژگان بندرلنگه افزود :اعتبار مورد نیاز این
طرح براساس قرارداد با سپاه افزون بر ۶۱۴میلیارد ریال است.وی بیان

داشت :عملیات اجرایی این طرح شامل احداث  ۵باب مخزن به حجم
یکهزار و  ۳۰۰مترمکعب ۲ ،باب ایستگاه پمپاژو  ۵۶کیلومتر خط انتقال
است.مدیرعامل آبفای هرمزگان اظهارداشت :در حال حاضر تامین آب
دژگان از طریق آبرســانی سیار اســت که با تکمیل این پروژه و وارد
مدار شدن آب شیرین کن دژگان با ظرفیت  ۲هزار و  ۳۰۰مترمکعب گزارش ایرنا ،وی گفت :این طرح در افق طرح برای جمعیتی افزون بر
در شبانه روز ،نیاز آبی آن به میزان  ۹لیتر در ثانیه تامین می شود .به  ۴هزار نفر و تامین نیاز آبی به میزان  ۹لیتر بر ثانیه طراحی شده است.

صدور مجوز کسب
و کارهای خانگی در کمترین زمان ممکن
گروه خبر  //مشاور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در امور
بانوان و خانواده گفت :مجوز برخی مشــاغل و کسب و کارهای
خانگی آنی و برخی حداکثر تا  ۳روز صادر میشــود .نرجس
بختیار خلج در نشســت معاون رئیس جمهور در امور زنان و
خانواده با اقشار مختلف بانوان خراسان جنوبی با بیان اینکه تالش
داریم تا صدور مجوز کسب و کار تسهیل شود ،گفت :مشکالت
زنان معلول و مادران دارای فرزند معلول در کمیتهای که تشکیل
دادیم بررسی میشود.بختیار خلج گفت :به منظور رسیدگی بهتر به
مطالبات زنان کارگر کارگروه رفاه و امنیت در وزارتخانه تشکیل
شده تا به شکل تخصصی به این مطالبات پرداخته شود و تالش
داریم تا صدور مجوز کسب و کار تسهیل شود.مشاور وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده با بیان اینکه مجوز
برخی مشاغل و کسب و کارهای خانگی آنی و برخی حداکثر تا ۳
روز صادر میشود ،افزود :مشکالت زنان معلول و مادران دارای
فرزند معلول هم دغدغه دیگری در مجموعه وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی است که کمیتهای را با حضور مادران دارای یک
یا چند معلول و یا زنان معلول تشکیل دادیم و مشکالت آنها در
دست پیگیری است.وی در پایان صدور مجوز کسب و کارهای
خانگی در کمترین زمان ممکن را یکی از اقدامات وزارت رفاه
برای تسهیل راهاندازی شغل اعالم کرد.
گشایش نمایشگاه بزرگ حجاب در بندرعباس
گروه خبر  //مسئول بســیج مداحان و هیأتهای مذهبی
هرمزگان گفت :نمایشگاه بزرگ حجاب و عفاف با عنوان حریر
بهشــت ازامروز  23تیرماه در بندرعباس و در محل بوســتان
غدیر زیر پرچم گشــایش مییابد .مهدی احترامی مســؤول
سازمان بسیج مداحان و هیأتهای مذهبی هرمزگان از برپایی
نمایشگاه بزرگ حجاب و عفاف با عنوان حریر بهشت ازامروز
 23تیرماه در بندرعباس و در محل بوســتان غدیر زیر پرچم
خبر داد و عنوان داشــت :این نمایشگاه بمناسبت دهه والیت و
امامت و با همکاری استانداری هرمزگان و ستاد امر به معروف و
نهی از منکر اســتان هرمزگان برگزار خواهد شد.وی همچنین
افزود :جنگ شادی نیز به مناسبت این ایام هر شب از  23تیرماه
تا  26تیرماه ساعت  20:30در بوستان غدیر بندرعباس محدوده
زیر پرچم برپا خواهد بود.ساعات بازدید نمایشگاه حریر بهشت
نیز که شامل غرفههای پوشاک ایرانی و اسالمی است از  18تا
 23خواهد بود.به گفته احترامی ،این نمایشگاه با همکاری اداره
کل صنعت و معدن و تجارت ،شهرداری بندرعباس ،راهداری و
حمل و نقل جادهای ،صدا و سیمای مرکز خلیج فارس ،دانشگاه
علوم پزشکی ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه هرمزگان ،تبلیغات اسالمی،
حوزه علمیه ،نیروگاه بندرعباس و شرکت توزیع برق هرمزگان
برگزار میشود و انتظار داریم تا این دستگاهها با جدیت هر چه
بیشتری پای کار برگزاری این نمایشگاه و ویژه برنام ه بیایند.به
گزارش فارس ؛ همچنین قرار است تا اجتماع مهر فاطمی نیز در
همین مکان برگزار شود که در مورد زمان و نحوه برگزاری آن نیز
اطالع رسانی خواهد شد.

پشت پرده سیاست
مزیت های پهپادهای ایرانی برای روس ها

روس ها به دنبال پهپادهای ایرانی ؟

درصورتی که ادعای سالیوان را درست بدانیم ،این سوال به ذهن می آید که چرا
روس ها به سراغ پهپادهای ایرانی آمدند ؟  -1ضعف در شناسایی خطوط نبرد :
از آن جا که روس ها در ساخت ریزپرنده ها سرمایه گذاری کمی کرده اند و در
زمینه کسب اطالع از صحنه درگیری ،به شیوه های سابق متکی بودند  ،هزینه های
زیادی متوجه ارتش آنان شد زیرا بهره گیری از هواگردهای سرنشین دار برای
اطالع از وضعیت جبهه های درگیر و ارسال اطالعات فوری به مرکز فرماندهی و
کنترل (با توجه به ضعف هایی که این وسایل دارند )خسارت های سنگینی را به
روسهاواردآورد.غربارتشاوکراینرابهانواعتجهیزاتضدهواییدوشپرتاب
بسیار پیشرفته مجهز کرد و همین ادوات قاتل هلیکوپترها و هواپیماهای شناسایی
 تاکتیکی (پشتیبانی نزدیک) روسیه شدند .همچنین گستره جنگ باعث شدیگان های هوایی روســیه نتوانند تمام خطوط را رصد کنند و بر آنان مشرف
باشــند .اما با خرید گســترده پهپادهای ایرانی و ارســال آنان به صحنه های
نبرد  ،ارســال اطالعات دقیــق با کمترین هزینه برای ارتش روســیه ممکن
خواهد شــد  -2.از جمله ضعف های جدی روس هــا که در جنگ اوکراین
نمایان شــد  ،ضربه خوردن از آتشــبارهای راکتی و توپخانه طرف مقابل بود
در حالی که هواگردهای سرنشــین دار آنان به دالیل متعدد نتوانســتند آتش
دشــمن را خاموش کنند .اما ورود پهپادهای انتحاری و بمب افکن ســاخت
جمهوری اســامی آن هم در شمار گســترده به صحنه جنگ اوکراین تا
حد زیادی ورق را به نفــع روس ها بازخواهد گردانید چنان که احتماال
پیشرفت های یک ماه اخیر روسیه به همین موضوع مرتبط باشد  -3.اوکراین
در جنگ از پهپادهای بیرق دار ترکیه استفاده گسترده ای کرد و توانست ادوات
روسی و زره پوش های آنان را به طور گسترده از آسمان هدف قرار دهد .
در حالی که ارتش روسیه از هواپیما و هلیکوپتر برای این کار بهره می برد
و به همین علت تلفات زیادی را متحمل شده است -4 .خرید پهپاد از ایران
مزیت های زیــادی برای روس ها دارد زیرا کــه اوال ارزان قیمت اند و
هزاران فروند از آنان ســاخته شده و در حال ساخت است و مشکلی در
جایگزین کردن آن ها وجود ندارد  .ثانیا بسیار دقیق هستند و امتحان خود
را در نبردهای ســوریه و عراق پس داده اند .ثالثا در جنگ الکترونیک و
مقابله با رادارهای غربی امتحان خود را پس داده اند  .رابعا هیچ کشوری
در اردوگاه ضد ناتو به اندازه ایران روی پهپاد ســرمایه گذاری نکرده و در
نتیجه روسیه به دالیل باال به سمت ایران آمد  -5.احداث کارخانه پهپادهای
ایرانی در تاجیکستان نشان داد کشورهای وارث ابرقدرتی نظامی چون اتحاد
شوروی نیز به لحاظ فناوری پهپادی به جای کمک گرفتن از برادر بزرگ تر
(روسیه) به سراغ جمهوری اسالمی آمده اند و همین یک گزاره گواه قدرت
فناوری ایران در عرصه پرنده های بدون سرنشین است .

واشــنگتن مدعی شــد که ایران در حال صادرات صدها پهپاد به روسیه
اســت ،با این حال کنعانی گفت :سابقه همکاری های میان تهران-مسکو
در حــوزه برخی فناوری های نوین به پیــش از آغاز جنگ در اوکراین
برمی گردد.جیک ســالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در آستانه سفر
والدیمیر پوتین به تهران ،در اظهاراتی مدعی شــد که ایران به زودی چند
صد پهپاد با قابلیت حمل سالح به روسیه تحویل میدهد .وی در کنفرانس
خبری خود در واشــنگتن ادعا کرد«:اطالعات ما حاکی از آن اســت که
دولــت ایران خود را آماده میکند تا در فرصتی بســیار کوتاه ،چند صد
پهپاد از جمله پهپادهایی را که قابلیت حمل ســاح داشته باشند،تحویل
روسیه دهد....آمریکا اطالعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد ایران آماده
آموزش نیروهای روس در ماه جاری برای اســتفاده از این پهپادهاست».
همزمان،سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به ادعاهای مشاور امنیت ملی
آمریکا درباره فروش فناوریهای نوین ایرانی به روسیه واکنش نشان داد،
واکنشی دیپلماتیک و حرفهای تا جایی که ادعای مقام آمریکایی را نه رد و
نه تایید کرده است .بر اساس این موضعگیری ،اگر تسلیحاتی هم به روسها
داده شده باشد ،به قبل از جنگ باز میگردد.ناصر کنعانی تصریح کرد :سابقه
همکاری های میان جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه
برخی فناوریهای نوین به پیش از آغاز جنگ در اوکراین بر میگردد و در
مقطع اخیر هیچ تحول خاصی در این باره رخ نداده است .موضع جمهوری
اسالمی ایران در قبال جنگ اوکراین کامال روشن است و بارها به صورت
رسمی اعالم شده است.به گفته وی ،ادعای مقام آمریکایی در حالی است که
غربیها سال هاست کشورهای اشغالگر و متجاوز از جمله در منطقه غرب
آسیا را به انباری از سالحهای کشنده متنوع خود تبدیل کردهاند که قطع ًا
بدون این تسلیحات ،تداوم بیش از هفت دهه تجاوز ،جنایت و اشغالگری
صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی ممکن نبود.در این میان عبدا ...گنجی
مدیر مسئول همشهری نوشت:سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن ادعا کرده
ایران ارتش روسیه را در زمینه پهپاد آموزش می دهد.اگرصحت داشته باشد
باید تمام قامت بدان افتخار کرد.در 500سال اخیر(از صفویه تا کنون) اولین
بار اســت که قدرت های نظامی-صنعتی چنین نیازی به ما پیدا می کنند.
خط پایانی بر تلخی حضور برادران شرلی،نوز بلژیکی و مورگان شوستر
آمریکایی و...همزمان کاربر دیگری نوشت :سوال مهم این است که ایران
چه انگیزه ای از این کمک ارزنده به روس ها باید داشــته باشد؟امید می
رود مسئوالن عالی کشور در صورت صحت گفته های سالیوان مبادله با
فناوری های مورد نیاز و تســریع جدی و واقعــی در تحویل دهی اقالم
قراردادهای نظامی سال های اخیر را مدنظر داشته باشند.

انعکاس

جزئیات سفر هفته آینده والدیمیر پوتین به تهران

سخنگوی کرملین جزئیات سفر آینده رئیس جمهور روسیه به ایران را برای
شرکت در نشست سهجانبه با همتایان ایرانی و ترکیهایاش اعالم کرد.به نوشته
اسپوتنیک ،والدیمیر پوتین ،هفته آینده  ۱۹ژوئیه[۲۸تیر] به تهران سفر میکند.به
گفته محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  ،ایران امیدوار
است سفر پوتین به تهران در شرایطی که هر دو کشور تحت تحریمهای آمریکا
قرار دارند ،زمینه گسترش همکاریهای اقتصادی دو جانبه ایران و روسیه را
فراهم کند .چندی پیش پوتین با رئیس جمهور ایران در حاشیه اجالس سران
خزر در عشق آباد دیدار کرد .دیدار قبلی روسای جمهور ایران و روسیه دی
ماه گذشته در کرملین برگزار شد.بدین ترتیب ،پوتین بالفاصله پس از پایان
ســفر جو بایدن به اسرائیل و عربستان سعودی عازم تهران خواهد شد .طبق
شنیدهها ،سفر پوتین به تهران صرف نشستهای دوجانبه نمیشود .قرار است
بخشی از مذاکرات در قالب نشست آستانه صورت گیرد .احتما ًال محوریت این
جلسات آتشبس در سوریه باشد.گفتنی است که از زمان شیوع کرونا ،نشست
کشورهای ضامن صلح سوریه حضوری برگزار نشد .از این رو اکنون مقامات
ایران ،روسیه و ترکیه بر برگزاری حضوری آن به دلیل حساسیت موضوعات
مورد بحث تاکید دارند.همزمان اکوایران نوشت :سفر والدیمیر پوتین به ایران
در فاصله تنها چنــد روز پس از تور خاورمیانهای جو بایدن ،رئیسجمهور
ایاالت متحده میتواند نشــانهای باشد از تالش کرملین برای واگذار نکردن
بازی منطقهای در شرایطی که گرفتار جنگ اوکراین است/.ایسنا
تازه های مطبوعات

جمهوری اسالمی -حفاظت از نظام جمهوری اسالمی که وظیفهای همگانی
اســت ،راه و رســمی غیر از برخوردهایی دارد که این روزها در مواجهه
با پدیده بدحجابی و بیحجابی مطرح میشــود .این ها برخورد با معلول
هستند ...بازگشت به عدالت همهجانبه (اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،قضایی)
اعتماد مردم به اصل نظام را تأمین خواهد کرد و در آن صورت است که خود
مردم عالوه بر رعایت قانون و احکام دین ،با هر پدیدهای که در جهت خالف
قانون و احکام دین باشد به مقابله برخواهند خاست.
اعتماد -نرخ بیکاری کل بیشــتر شــده ولی نرخ بیکاری جوانان با شتاب
بیشتری افزایش یافته .تمامی یافتهها نشان میدهد که وعدهها و برنامههای
گفته شده دولت در زمینه اشتغال مطلقا محقق نشده ،حتی نتوانستهاند شرایط
قبل را نیز حفظ کنند و با پســرفت مواجه شدهایم.با عادی شدن کرونا باید
اشــتغال خودبهخود افزایش مییافت .این را دیگر تقصیر دولت پیش هم
نمیتوان گذاشت .متاسفانه هیچ چشماندازی برای تحقق وعدههای اشتغال
در  ۸ماه باقیمانده هم دیده نمیشود .چه نتیجهای باید گرفت؟

دیده بان ایران خبرداد :رئیس شــورای شهر خرمشهر توسط مرجع قضایی
بازداشت شــد .فاخر باوی دادستان خرمشهر نیز در این باره گفت :رئیس
شــورای اسالمی شهر خرمشهر به اتهام فســاد مالی بازداشت شد .گفتنی
است که به همراه رئیس شورای شهر خرمشهر دو تن از کارکنان شهرداری
خرمشهر نیز دستگیر شدهاند .پیش از این شهردار سابق خرمشهر نیز پس از
عزل ،دستگیر شده بود.
نامه نیوز خبرداد :بشــر الخصاونه نخستوزیر اردن به تازگی گفته است :ما
هیچ روزی با ایران به عنوان منبع تهدید برای امنیت ملی کشورمان ،برخورد
نکردیم و از روابط سالم با جمهوری اسالمی ایران استقبال میکنیم.روزنامه
«رأی الیوم» ،این اقدام الخصاونه را یک حرکت رســانهای غافلگیرکننده با
هدف اطمینان بخشــیدن به تهران و شفافسازی در باره بسیاری از مسائل
منطقهای توصیف کرد.
منیبــان مدعی شــد :کرباسچی دبیرکل ســابق حزب کارگزاران سازندگی
گفت:بســیاری از این برخوردهایی که امروز به عنوان فرهنگی و اخالقی
انجام می شــود در واقع نوعی لجبازی سیاسی است .وقتی مردم در سایر
مسائل در تنگنا هستند این رفتارها را نشان می دهند و به نوعی می خواهند
با آن شرایط اقتصادی و شرایط زندگی سخت امروز مقابله کنند.هم کسانی
که انتخاب غلط داشتند در این شرایط مقصرند و هم کسانی که رای نداده اند.
عصرایران نوشت  :وکیل مصطفی تاجزاده گفت  :من وکالت ایشان را از زمان
انتخابات مجلس هفتم به عهده دارم و ایشــان از آن زمان به دادگاه رفت و
آمد داشته و ذرهای احتمال فرار برای آقای تاجزاده متصور نیست .البته که
تشخیص ضرورت بر عهده بازپرس است اما این ضرورت باید متعارف باشد.
بنده اطالعی از عناوین اتهامی موکلم ندارم.
دیده بان ایران نوشــت  :ســیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه
مجلس شــورای اسالمی ،از معرفی شــش حقوق دان به مجلس شورای
اسالمی برای انتخاب سه حقوق دان عضو شورای نگهبان خبرداد و گفت:
بــا توجه به این که دوره خدمت آقایان کدخدایی ،ره پیک و موســوی از
اعضای حقوق دان شــورای نگهبان به پایان رســیده است ،مجلس باید از
بین گزینه هایی که رئیس قوه قضاییه معرفی کرده اســت ،سه حقوق دان را
انتخاب کند .موسوی اظهار کرد :علی احمدی فر ،سیامک ره پیک ،خیراله
پروین ،عباسعلی کدخدایی ،عبدالحمید مرتضوی بریجانی و فضل اله موسوی
شش حقوق دان پیشنهادی رئیس دستگاه قضا هستند که به مجلس شورای
اسالمی معرفی شده اند و فرایند انتخاب سه نفر از بین این شش نفر برای یک
دوره شش ساله در مجلس انجام خواهد شد.

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

زمان وزش باد هرگز آتش روشن نکنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

حسن سیالوی سرویس استان ها  //معاون
هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان
گفت :ســاالنه حــدود  ۱۶.۵میلیون تُن
مواد معدنی در خوزستان استخراج میشود
و پنج هزار نفر در این بخش فعالیت دارند که
رقم بسیار باالیی است.

آقا رضا فتوحی در بیســتمین اجالس
ســاالنه هیات عمومی ســازمان نظام
مهندسی معدن ایران بیان کرد :خوزستان
دارای  ۲۷۳معــدن دارای پروانــه
بهرهبرداری است که تنها  ۱۰۰معدن فعال
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جنوب کشور

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خبر داد

استخراج ساالنه حدود  ۱۶.۵میلیون تن مواد معدنی در خوزستان
گ و گچ
اســت.وی افزود ۱۲ :معدن سن 
در خوزستان وجود دارد که از این تعداد
هشت معدن فعال است.
فتوحی در ادامــه گفت ۱۰ :معدن قیر
طبیعی در خوزســتان وجود دارد که با
توجه به اهمیت و نیاز خوزســتان به این

معادن باید بــه صورت فنی بهره برداری
شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
خوزســتان افزود :در خوزستان بخش
تولید نمک معدنی بســیار فعال و موفق
است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر :

سرما نخوردهاید  ،کرونا دارید!

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها  //سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت :افرادی که عالئم
بیماری دارند فکر نکنند که با یک سرماخوردگی ساده
روبهرو هستند ،فرض را بر کرونا گرفته و مراقبتهای
الزم را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر حسن ملکیزاده
اظهار کرد :آمارهای کشوری و استانی کرونا در
روزهای اخیر نشــان از افزایش میزان بســتری
بیماران دارد؛ تعداد مراجعات سرپایی به مطبها
و مراکز درمانی بهطور چشــمگیری افزایش پیدا
کرده اســت.وی درخصوص عالئم ابتال به کرونا
تصریح کرد :این روزها کرونا بیشــتر به صورت
یک بیماری سرماخوردگی با عالئم عطسه ،سرفه،
آبریزش بینی و کوفتگی بدن دیده میشود .افراد
با توجه به دریافت دو یا ســه ُدز واکسن عالئم
شــدید ریوی کمتری دارند.سرپرســت دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر عنوان کرد :به نظر میآید در
هفتههای آینده با توجه به سفرهای تابستانه ،ایام
اعیاد و مناســبتهایی که وجود دارد و همچنین
برگشــت حجاج بیت اهلل الحرام شــاهد افزایش
تعداد بیماران ،فوتیهــا و تغییر رنگبندی کرونا
باشیم.
ملکــیزاده بابیان اینکه در شــرایط موجود
بهترین راه ایمن کردن بدن تزریق واکســن کرونا
است ،افزود :اکنون آمار تزریق ُدز سوم واکسن در
اســتان بوشهر برای افراد باالتر از  ۱۸سال پایین
و حدود  ۳۷درصد اســت.وی تاکید کرد :باتوجه
به اینکه پیشبینی میشــود در دو سه ماه آینده
شرایط کشور شاید بهسمت افزایش تعداد بیماران
کرونا پیش برود باید افراد را نسبت به تزریق ُدز
یادآور اقدام کنند.
به گفته سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،
افراد باالی  ۱۸ســالی که شش ماه از آخرین ُدز
واکسنشان گذشــته ،افراد  ۱۲تا  ۱۸سالگی که

بیماری زمینهای نقص ایمنی دارند بهتر است هر
چه زودتر نســبت به دریافت واکسن کرونا اقدام
کنند.ملکــیزاده بابیان اینکه در شهرســتانهای
مختلف چندین مرکز با سبد واکسن مناسب آماده
شده است ،گفت :افراد برای دریافت واکسن کرونا
منتظر دریافت پیامک نباشند.این مقام مسئول با
اشــاره به آمادگی مراکز واکسیناسیون کرونا در
شهر بوشهر عنوان کرد :مرکز جامع سالمت خیبر
(عاشــوری) ،مرکز جامع سالمت نبی اکرم (ص)
(خیابان شــهید رجایی) ،مرکز جامع ســامت
صاحب الزمان (ص) (صلح آبــاد) ،مرکز جامع
ســامت قدس (ریشــهر) ،مرکز جامع سالمت
حضرت زینب (س) (سر راه دواس) ،آماده ارائه
خدمت به بوشهریها هستند.
سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار
کــرد :همه افراد باالی  ۱۸ســال کــه از زمان
تزریق واکســن ُدز اول و دوم شــان بیش از ۶
ماه گذشــته باشدر اســت ُدز یادآور را دریافت
کنند .ملکی زاده بابیان اینکه اکنون زیرگروههای
اُمیکرون سویههای غالب در دنیا هستند ،تصریح

کرد :بیشــتر کشــورهای اروپایی اکنون درگیر
هســتند زیر ســویه  ۴ baو ۱ ba، ۵ ba
 ۲هســتند.وی با اشــاره به اینکه اکنون با یک
ســویه جدیدکرونا ســرو کار نداریم ،بیان کرد:
اکنون با زیر سویهها ســر و کار داریم که بیشتر
ناشــی از جهشهایی اســت که بنا بر شرایط و
اقتضائات ایجاد شده است و بر اساس آن باعث
بیماری زایــی میشود.سرپرســت دانشــگاه
علوم پزشــکی بوشهر بر لزوم استفاده از ماسک،
رعایت فاصله اجتماعی ،شستوشــوی دستها
و به ویژه دریافت واکســن تاکیــد کرد.به گفته
ملکیزاده ،افرادی کــه عالئم بیماری دارند فکر
نکنند که با یک ســرماخوردگی ســاده روبهرو
هســتند ،فرض را بر کرونا گرفته و مراقبتهای
الزم را انجام دهند تا بــه دیگر افراد جامعه این
بیماری را انتقال ندهند.این مقام مســئول تاکید
کرد :فردی که دارای عالمت است در اجتماعات،
مناسبتها ،تولدها و محل کار قرار نگیرند تا بتوان
زنجیره را قطع کرد و یک تابســتان داغ و طاقت
فرســا در زمینه کرونا را برای دیگران رقم نزند.
سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی بوشهر گفت:
شــرایط و اقتضائات اقتصادی و اجتماعی کشور
و دنیا طوری نیســت که مثل گذشته تاب آوری
داشته باشد ،اکنون یک رعایت ساده میتواند به
همه افراد جامعه کمک کند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای بوشهر عنوان کرد

بوشهر جایگاه دوم کشوری در تصادف با موتور

مهران سلطانی نژاد ســرویس استان ها  //مدیر کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان بوشهر گفت:
بر اساس آمار پزشکی قانونی از هر ٣نفر کشته تلفات
تصادفات محورهای برون شهری و روستایی استان یک
نفر موتور سوار بوده اند که از این حیث بوشهر جایگاه
دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار دریا  ،عبدالکریم اخترشناس
افزود :در سال گذشــته  ٢٤٧نفر بر اثر تصادف در
محورهای برون شهری و روستایی استان جان خود
را از دســت دادند که تعداد  ۸۵نفــر از آنها راکب و
یا سرنشــین موتور ســیکلت بوده اند که سهم ۳۴.۳

وی با بیــان اینکه  ۸۲درصد نفت و گاز
و  ۴۲درصد درآمد کشور در خوزستان
تولید میشود ،گفت :خوزستان در بحث
معدن تخصصی در رتبههای آخر کشور
است.
معاون اقتصادی اســتاندار خوزســتان

درصدی تلفات را شــامل می شود.وی بیان کرد :بر
اســاس آمارها ضربه به سر بدلیل استفاده نکردن از
کاله ایمنی نزد موتورسواران سهم  ۴۷درصدی را در
فوت به خود اختصاص داده که نشــانگر اهمیت کاله
ایمنی در حفظ جان راکبان و سرنشینان موتورسیکلت
است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان
بوشهر گفت  :بیشــترین تصادف های منجر به فوت
موتورسواران استان در ساعتهای غروب و ابتدایی
شــب (۱۸الی  )۲۰اتفــاق افتاده که روشــن کردن

ادامه داد :نظا م مهندسی معدن خوزستان
بالغ بر هزار عضــو دارد که با این تعداد
عضو باید بهره برداری تخصصی در استان
انجام شود و اثرگذاری موثری را در تولید
ثروت داشته باشیم.
فتوحی بیــان کرد :برای شناســایی

معادن شــرق و شمال شــرق خوزستان
باید اقدامــات موثرتری صورت گیرد و
از متولیان این بخش خواستاریم با توجه
به ارزش افزوده و با کمک شــرکتهای
دانش بنیان درآمدزایــی خوبی در این
بخش ایجاد کنند.
فتوحی با بیان اینکه در خوزستان نیاز
بــه طرح جامــع معدنی اســت ،افزود:
خوزســتان در تولید فــرآورده جدید
مواد معدنی دریایی ظرفیت بسیار خوبی
دارد.

دادستان کرمان اعالم کرد

ba،

صدور دستور فروش  ۵۱۵۱قلم کاال
امالک تملیکی در کرمان

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها  //دادستان
عمومی و انقالب مرکز اســتان کرمان از صدور
دستور فروش  ۵۱۵۱قلم کاالی امالک تملیکی با
ارزش تقریبی بالغ بر  ۵۰۰میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،دادخدا ســاالری
در تشریح این خبر با اشاره به این مطلب که این
اموال به عنوان اموال عمومی محسوب میگردد،
افزود :دادستانی کرمان در صدور دستور فروش
کاال به نحوی اقدام کرده که براســاس اســناد
باالدســتی نظام مقدس جمهوری اســامی ،با
ترخیص و فروش این کاالها خللی به امر تولید
در کشــور وارد نگردد و از ســوی دیگر منافع
بیت المال مسلمین نیز تضییع نشود.وی با اشاره به
این مطلب که اموال موجود در انبارهای سازمان
جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی به نوعی
متعلق به بیت المال و نگهداری آنها نیز هزینه بر
است ،تاکید کرد :در این راستا همواره تاکید شده
اســت که ضمن ایجاد شرایط مناسب نگهداری
از این کاالها ،روند صدور دســتور فروش آنها
به شــکلی دنبال شود که از کسر قیمت و کیفیت
آنها جلوگیری شود.مدعی العموم در استان کرمان
با اشــاره به این مطلب که صدور دستور فروش
این کاالها به صورت خارج از نوبت انجام شده
است ،اظهارداشت :اقدامات دادستانی کرمان در
راستای ساماندهی اموال موجود در انبار سازمان
جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی با توجه به
دستور مؤکد ریاست قوه قضائیه انجام شده است
زیرا نگهداری این کاالها در شرایط کنونی افت
شدید قیمت و یا بی ارزش شدن آنها را به دنبال
دارد.ساالری صدور دستورات قضائی به منظور

چراغ ها در این ساعتها  ،نصب برچسب های شبرنگ
بر بدنه موتورسیکلت و پوشیدن لباس با رنگ روشن
می تواند نقش بســزایی در دیده شدن موتورسوار از
سوی سایر کاربران جاده ای داشته باشد .اخترشناس
افزود  :بیش از  ۵۰درصد از تلفات موتورســواری
استان مربوط به گروه جوان و مولد جامعه یعنی گروه
ســنی  ۱۵تا  ۴۰سال اســت که بدلیل استفاده بیشتر
این گروه سنی از موتورسیکلت نیازمند توجه بیشتر
خانواده ها هستیم .
وی گفت :در راستای مهارت افزایی موتورسواران
این اداره کل در ســال گذشته برای بیش از دو هزار
نفر از موتورســواران استان دوره های آموزش ویژه
برگــزار و به  ۷۰۰نفر از آنها کــه دارای گواهی نامه
رانندگی با موتورسیکلت بودند کاله ایمنی استاندارد
اهدا کرد .

انهدام  ۲۵تن کاالهای غیرقابل استفاده به ارزش
 ۲۰میلیارد ریال نیز اشاره کرد و ادامه داد :بخش
عمده این کاالها مواد غذایی ،لوازم بهداشــتی
غیر اســتاندارد ،دارو ،کود ،ســم ،مواد آرایشی
و بهداشــتی و مواد خوراکی بوده که مصرف و
استفاده از آنها برای سالمت مردم مضر بوده است.
وی خاطرنشــان کرد :این کاالها براساس اعالم
نظر کارشناسی اداره کل استاندارد ،معاونت غذا
و داروی دانشــگاه علوم پزشکی کرمان و جهاد
کشــاورزی در هفته گذشــته با حضور نماینده
دادســتانی کرمان منهدم گردیده است.دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان کرمان ضمن تاکید
بر این مطلب کــه در حال حاضر پرونده معوق
مربوط به سال  ۱۴۰۰و سالهای قبل از آن در
حوزه اموال تملیکی نداریم ،گفت :تعیین تکلیف
برخــی کاالهای موجود از جملــه موتورهای
سنگین نیاز به برنامه ریزی کشوری دارد و باید
بــا اقدامی نو و جهادگونه مانع از مســتهلک و
غیر قابل اســتفاده شــدن این اقالم شویم.وی
خاطرنشان کرد :انتظار میرود که پیگیریهای
الزم در این راستا در کشور انجام شود تا بتوان با
تفویض اختیار به استانها و راهکار واحد براساس
مصلحتهای کشور برای تعیین تکلیف این کاالها
اقدام کرد.ســاالری در پایان تاکید کرد :با تالش
شبانه روزی ســازمان جمع آوری و نگهداری
اموال تملیکی و براساس صدور دستورات قضائی
الزم ،وضعیت انبارهای این سازمان در استان به
وضعیت مطلوب و مورد قبولی رســیده و استان
کرمان در این زمینه از استانهای پیشتاز کشور در
زمینه ساماندهی و فروش اموال به شمار میرود.
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معاون وزیر صمت :

واردات ماشین آالت معدن به کشور آزاد شد
حسن ســیالوی سرویس اســتان ها  //معاون معادن و
فرآوری مواد وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :واردات
ماشین آالت معدنی بدون سابقه ساخت در داخل کشور ،بدون
محدودیت آزاد شده اســت و چشم انداز خوبی را در بخش
تجهیزات صنعت معدن در آینده خواهیم داشــت.به گزارش
خبرنگاردریا ؛ رضا محتشمی پور در بیستمین اجالس هیات
عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران به میزبانی خوزستان
در محــل هتل پارس اهواز ،با بیــان اینکه یکی از گلوگاهها
در بهره برداری مناســب از معادن بحث ماشــین آالت است
افزود :در خصوص واردات ماشــین هایی که سابقه ساخت
در ایران دارند همچنــان محدودیت وجود دارد.وی در ادامه
گفت :یکی از انتظارهایی که از ســازمان نظام مهندسی معدن
داریم این است که مشکالت حوزه معدن را در نقاط مختلف
کشور آسیب شناســی کرده و به وزارتخانه صمت راهکار و
پیشــنهاد ارائه دهد.محتشمی پور ادامه داد :وزارت صمت در
حوزه تنظیم مقررات و توسعه فناوری به شدت نیازمند افراد
عالم است ،و تمایل داریم در این بخش از کمک شرکتهای
دانش بنیان استفاده کنیم.معاون معادن و فرآوری مواد وزارت
صمت بیان کرد :در موضــوع تنظیم مقررات معادن تمرکزی
در وزارتخانه رخ داده و در ابتدا تالش کردیم بخشــنامههای
متعدد در این بخش را ساماندهی،و موارد منسوخ شده را کنار
بگذاریم .تغییر قانون به سادگی ممکن نیست اما در الیههای
پایینتر ،میتوان تغییراتی ایجاد کرد و در این بخش از تمامی
دستگاهها و ســازمان نظام مهندسی کمک میخواهیم.وی با
اشــاره به اینکه  ۳۱۷بخشــنامه در حوزه معدن صادر شده
که بســیاری از آنها منسوخ شــدهاند گفت :برای باطل کردن
بخشنامههای منسوخ شــده از تمامی فعاالن و دستگاههای
مربوطه کمک میخواهیم.محتشــمی پور ادامــه داد :بهبود
وضعیت اکتشــاف معادن در سطح کشــور ،در سطح رییس
جمهوری نیز مطرح شد و با اســتفاده از یک پنجره واحد و
ایجاد هماهنگی در حوزه معادن میتوان بخشی از مشکالت
را حل کرد .معاون و فــرآوری مواد وزارت صمت بیان کرد:
با جــذب منابع دولتی ،دنبال این هســتیمکه میزان اعتبارات
دولتی را در حوزه اکتشافات باال ببریم و از بخش خصوصی
نیز در این بخش کمک بگیریم.وی با بیان اینکه از ســازمان
ایمیدرو درخواست داشــتی م که اکتشافات معدنی را با بخش
خصوصی بیشــتر کند افزود :استفاده از روش بررسی و ثبت
ژئوفیزیک هوایی نقاط معدنی کشــور باید گسترش یابد؛ از
معدن کاران خارجی هم دعوت شده تا در اکتشاف معادن در
ایران همکاری کنند.

آگهی مزایده ( نوبت اول )

شعبه اول اجرای احکام حقوقي دادگستري بندرعباس به موجب پرونده بشماره بایگانی اجرایی در خصوص دعوي امين کوهي زاده فرزند
محمد عليه ابراهيم داه فرزند علي که محکوم به فروش یک فقره خودرو گردیده است که در این راستا خودرو به شرح ذیل به مزایده گذاشته
مي شــود  .خالصه گزارش کارشناســي  :سواری پژو  405جي ال ایکس  1800بشماره پالک انتظامي 367د  65ایران  84مدل  1390به رنگ
سفید شماره موتور و شاسي  216605-209054در پارکینگ گامبرون فاقد پالک بود با راهنمایی خواهان شناسايي شد .وضعیت موتور :موتور
معیوب و آماده بکار نبود  ،آثار تاریخی برخورد ناشي از تصادف در بدنه رویت شد ،سپر جلو ،درب صندوق عقب ،درب موتور  ،گلگیر عقب
قوه قضائیه
جم
گس
چپ ،درب هاي جلو و عقب ،راســت  ،رکاب چپ و راســت  ،آیینه چپ و راست غیر فابریک ،الستیک ها فرسوده ،سقف پوسیده ،رنگ داد تری هور ی اسالمی اریان
خودرو پوسیده ،درصد استهالک  45درصد و فاقد بیمه شخص ثالث است و از مورخ 1401/03/17به مدت  10روز تا لحظه تنظیم گزارش
(  )1401/03/28مبلغ  900/000ریال هزینه پارکینگ و داراي خالفي بمبلغ  1/400/000ریال مي باشد.
* قابلیت و بازسازي و شمار گذاري دارد * ارزیابی پس از کسر هزینه های مربوزه شامل  :تعویض پالک  ،هزینه پارکینگ  ،هزینه پارکینگ عوارض شهرداری مالیات ،
خالفی  ،و  ...با قیمت پایه بمبلغ  1/050/000/000ریال معادل صدو پنج میلیون تومان برآورد و اعالم میگردد  -1.فروش نقدی است .وحداکثر مهلت پرداخت بهاء یک
ماه می باشد  -2 .کلیه هزینه های مربوط به معامله ازهرقبیل و از هرجهت به عهده خریداراست  -3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با
هماهنگی اجرای احکام مبلغ  10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره  2171295409008نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده
را حداکثر یک ساعت قبل از مزایده به این اجرا تحویل نمایند -4 .اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و در صورت ابطال یا عدم تایید تشر یفات مزایده توسط
مقام قضایی ،حق هرگونه اعتراض از شرکت کننده در مزایده سلب وساقط می باشد  -5 .مزایده در روز چهارشنبه ساعت  9صبح مورخ  1401/05/12در محل دفتر شعبه
اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید  -6 .در صورتیکه برنده تا یک ماه 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 شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و
متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .

فخرالدین افضلی  -دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس

آگهی حصروراثت

احترام ًا مفروض میدارد خواهان نگهدارسودائی فرزند علی با هویت کامل به این شورا مراجعه نمودند اشعار داشتند شادروان منیژه سودائی
فرزند نگهدار بتاریخ  1400/8/22برحمت ایزدی پیوسته و وراث در زمان فوت عبارتند :
 -1محمد حسین مخلصی زاده فرزند حسین متولد  1393/9/25بشماره  .ش  4700199350فرزند مرحوم.
 -2فاطمه مخلصی زاده فرزند حسین متولد  1392/5/20بشماره  .ش  4700184892فرزند مرحوم .
 -3حسین مخلصی زاده فرزند محمد متولد  1358/5/1بشماره  .ش  15274همسر مرحوم .
قوه قضائ هی
 -4نگهدار سودائی فرزند علی متولد  1344/10/1شماره  .ش  421پدر مرحوم  -5 .بدریه پورحداد فرزند علی متولد  1348/7/7بشماره  .ش دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 1870مادر مرحوم  -6 .زهره مخلصی زاده فرزند حسین متولد  1385/7/7بشماره  .ش  4700122684فرزند مرحوم .
-7کبری مخلصی زاده فرزند حسین متولد  1387/10/3بشماره  .ش  4700139951فرزند مرحوم .و دیگر وارثی ندارد .

حامد کامران  -شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان

اصالحیه

روابط عمومی شهرداری میناب

طرح  :بیتا هوشنگی

اصالحیه تاریخ انتشار آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کاشانه اعتمادکارکنان منطقه
آزاد قشم
پیرو آگهی منتشــره در روزنامه کثیراالنتشار دریا به شــماره  3927مورخ  1401/04/21موضوع برگزاری مجمع عمومی
فوق العاده تاریخ  1401/05/03؛ تاریخ انتشار آگهی دعوت از تاریخ  1401/05/21به تاریخ  1401/04/21اصالح گردید

اگر چاق هستيد  ،اگر چربي خون داريد
يا اوره خونتان زياد است آبزيان مصرف كنيد

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام حسن عسکری (ع)  :از خدا بترسید و مایه افتخار باشید
نه مایه شرمندگی
( روضه بحار ج س 2ص )371

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی هرمزگان :

مسئوالن و کادر درمان مدیریت درمان
تامیناجتماعی هرمزگان پای کار مردم هستند

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.

گروه خبر  //موسی زنجبری مسئول
ســازمان بســیج جامعه پزشکی
هرمزگان با سرپرست مدیریت درمان
تامیناجتماعی هرمزگان و مسئوالن
بیمارستان خلیجفارس دیدار و گفتگو
کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مســئول
ســازمان بســیج جامعه پزشــکی
هرمزگان در این دیــدار با تقدیر از
دکتر مومنی و کادر پزشکی و درمانی
این مدیریت گفت :مسئوالن و کادر
درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی
هرمــزگان همواره پــای کار مردم
بودهاند.رنجبری افزود :نمونه بارز این
حضور را میتوان در زلزله اخیر غرب
هرمزگان مشاهده نمود که کادر درمان
و مسئوالن تأمیناجتماعی هرمزگان با
حضور در بین زلزلهزدگان از نزدیک
با وضعیت آنها آشنا و اقدامات الزم از
جملهکمکهایدرمانیبهزلزلهزدگان

ارائه نمودند .رنجبری عنوان کرد :کادر
درمان در دوران کرونا بیش از پیش به
مردم خدمت ارائه نمودند و تالشها
و از خودگذشتگی آنها باعث شد ما
بتوانیم با این بیماری مقابله نماییم.وی
ادامه داد :کادر درمان در زمان شیوع
ویروس کرونا مانند رزمندگان دوران
دفاع مقدس در زمان جنگ تحمیلی
در خط مقــدم مقابله با این ویروس
قرار گرفتنــد و با آن مقابله کردند تا
توانســتند جان مردم را نجات دهند.
رنجبری خاطرنشان کرد :خوشبختانه
فرهنگ و روحیه بســیجی در بین
کادر درمان اســتان به ویژه کارکنان
بیمارستان خلیج فارس وجود دارد و
باید سعی کنند که این روحیه را حفظ
نمایند .در ادامه سرپرســت مدیریت
درمان تامین اجتماعــی هرمزگان
گفت :ما و همکارانمان روحیه بسیجی

داشــته و در کنار مردم خواهیم بود
و خدمــات مورد نیاز آنهــا را ارائه
میکنیم .دکتر غالمعباس مومنی افزود:
در زلزله غرب هرمــزگان مدیریت
درمان تامین اجتماعی هرمزگان در
همان ساعات ابتدایی زلزله با ارسال
آمبوالنس و تیم های پزشکی سعی
کــرد اقدامات بهداشــتی و درمانی
مورد نیاز زلزلهزدگان را به آنها ارائه
نماید .مومنی عنــوان کرد :با توجه
به فرارسیدن هفته تامین اجتماعی و
در راســتای پویش تامین اجتماعی
همدل نیز اکیپ های درمانی شــامل
 ۱۴پزشــک عمومی ،ســه پزشک
متخصص ،ســه روانشــناس و ۲۸
پرستار به همراه دارو و تجهیزات مورد
نیاز در مناطق زلزله حضور پیدا کرده
و خدمات درمانی را به افراد حاضر
در ایــن مناطق ارائــه میکنند .وی
خاطرنشان کرد :کادر درمان مدیریت
درمان تامین اجتماعی هرمزگان خود
را بسیجی دانسته و بسیجی وار نیز کار
میکنند .در پایان مراسم دکتر مومنی
به عنوان معاون امداد و درمان سازمان
بسیج جامعه پزشکی هرمزگان معرفی
شد .همچنین دکتر وطن خواه به عنوان
رئیسبسیججامعهپزشکیبیمارستان
خلیج فارس معرفی شد.

سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
علیرضا حائری زاده
یزد
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۲۱۱۴۸۷۰۰۹
بوشهر مهران سلطانی نژاد

« فرهنگ بالگری »؛ آفت زندگی این روزها
گــروه گزارش  //یــک پژوهشــگر روان درمانی
فراتشخیصی با نفی « فرهنگ بالگری » و با بیان اینکه
در حال حاضر « فرهنگ بالگری » در کشور ما تبدیل
به آفت بزرگ اجتماعی شده است گفت :آسیبهای
فرهنگ ریاکارانه « بالگری » هر روز در کشور بیشتر
میشــود ،به طوری که بعضا بالگرها از هر اقدام خود
حتی فعالیتهایی که در راستای کمک به بزرگترها
و آســیب دیدگان انجام میدهند عکس گرفته و آن
را به عنوان یک لطف در حق بزرگترها و سالمندان در
فضای مجازی منتشر میکنند.

با تاکید بر لزوم حفظ حرمت سالمندان ،بزرگترها
و آســیب دیدگان ،اظهار کرد :گاه و بیگاه در فضای
مجازی تصاویری منتشر میشود که برخی بالگرها
بدون حفظ شان و حرمت بزرگان در حال کمک کردن
به بزرگان ،سالمندان و حتی آسیب دیدگان حرفههای
مختلف هستند .گویی این افراد محتاج کمکهستند
و ایــن بالگرها لطف بزرگــی را در حق آنها انجام
می دهند .حال آنکه کمک به آسیب دیده وظیفه تمام
افراد اســت و باید حرمت بزرگان در چنین مواردی
حفظ شــود.این مشــاور «فرهنگ بالگری» را از
مخدوش کنندهترین ،آسیبزاترین و ویران کنندهترین
مولفههای اثر گذار بر فرهنگ کشور دانست و ادامه
داد :در فرهنگ «بالگری» ،تقلید زندگی علی الظاهر
«الکچکری» که صرفا پوسته زندگی در آن حفظ شده
است ،باعث میشود که نگاه افراد نسبت به بزرگترها،
سالمندان و آسیب دیدگان و کمک به آنها بیشتر حالت
نمایشی و به اصطالح «شــو آف» داشته باشد .در
چنین شــرایطی برای اغواگری و نه انجام وظیفه به
سالمندان و بزرگترها کمک میشود و این بیحرمتی
به اسم «کمک» تلقی میشود.
وی معتقد اســت که احترم خالصانه به بزرگان و
سالمندان وظیفه افراد اســت که این امر در فرهنگ
بالگری دیده نمیشود.این عضو تیم تخصصی مشاوره
ازدواج و زوج در انجمن ازدواج و خانواده کشور با
تاکید بر لزوم ترمیم فضای رسانهای پیرامون تصویر
شکل گرفته درباره «ســالمندان» ،توضیح داد :باید
تصویر سالمند «محترم» را جایگزین تصویر سالمند
«محتاج» کنیم .ســالمندان و آســیب دیدگان باید
انسانهای محترمی شــمرده شوند که نیاز به کمک
ندارند و محتاج کمک نیستند بلکه این وظیفه ما است
که به آنها کمک کنیم .این وظیفه فرزندان است که به
هنگام سالخوردگی والدین از آنها مراقبت کرده و به
آنها کمک کنند و این وظیفه افراد فعال در عرصههای
مختلف اســت که به بزرگان آسیبدیده حرفه خود
کمک کنند .در واقع در پیامهای رسانهای باید تصویر
«نیاز» سالمندان و بزرگان به تصویر «وظیفه» برای
کمک به این افراد تبدیل شود.لطفی با اشاره به لزوم
در نظــر گرفتن تدابیر جدی در حوزه حفظ شــان

سالمندان از سوی مسئولین و با بیان اینکه مشکالت
زندگی باعث شده است فرزندان درگیر زندگی خود
شده و وظیفه کمک و حمایت از والدین و سالمندان
را بعضا فراموش کنند ،تصریح کرد :برای ســالمندان
باید حمایتهای اجتماعی و درمانی جدیدی اعم از
خدمات پزشکی ،روانپزشکی و روانشناسی رایگان
در قالب طرح «ســامت ملی» در دستور کار قرار
داد .در حال حاضر شخصیت و غرور سالمندان خرد
و احترام آنها شکسته شده و حرمت آنها از بین رفته
است .بسیاری از سالمندان احساس تنهایی و شکست

,,

باید تصویر ســالمند «محترم» را
جایگزین تصویر ســالمند «محتاج»
کنیم .سالمندان و آسیب دیدگان
باید انســانهای محترمی شــمرده
شــوند کــه نیاز بــه کمــک ندارند
و محتــاج کمک نیســتند بلکه این
وظیفه ما است که به آنها کمک کنیم
عاطفی شدید میکنند.
این پژوهشگر روان درمانی فراتشخیصی معتقد است
که رسانهها در فیلمها و سریالها سالمندان را افراد
محتاج و نیازمند دریافت کمک و یا شخصیتهایی
منــزوی و بــدون عزت نفس
نشان میدهند و همین
امر باعث شده
تصو یــر

ر سا نها ی
درســتی از
ســالمندان بــه جامعه

ارائه نشود.این عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج و
زوج در انجمن ازدواج و خانواده کشــور ،افزود :در
رسانهها ،فیلم و سریالها باید بزرگترها و سالمندان را
شخصیتهای محترم و مبارک در زندگی نشان دهیم.
به گونهای که افراد سالمند را فعاالن اجتماعی نشان
دهیم که برای زندگی خود تالش می کنند .متاسفانه
در حال حاضر تصویری که در رسانهها از سالمندان
نشان داده می شود به گونهای است که این افراد بدون
عزت نفس هستند .باید این تصویر تغییر کند و وجهه
آگاه ،مطالبهگر و تالشگر سالمندان به همگان نشان
داده شود.
این مشــاور به قهرهای طوالنی مدت فرزندان با
والدین و سالمندان رها شده بدون مالقات در سرای
ســالمندان نیز اشاره و خاطر نشان کرد :نمونه دیگر
این بیحرمتیها و شکســته شــدن شان سالمندان،
والدینی هستند که در سرای سالمندان به سر میبرند و
فرزندانشان سری به آنها نمیزنند .این سراغ نگرفتن
از والدین و قهرهای طوالنی مدت فرزندان با والدین
از دیگر بحرانها است .باید برای افراد باالی  ۷۰سال
خدمات محترمانه و رایگان روانشناسی و پزشکی در
نظر گرفت.
از سوی دیگر حمایتهای مالی از سالمندان باید
کامال محترمانه شکل گیرد تا احترام بزرگان حفظ شود.
لطفی در پایان ســخنان خود درباره اهمیت آموزش
فرزنــدان در حوزه حفظ شــان بزرگترها نیز گفت:
یکی از ســر فصلهای دروس دانشگاهی و مدارس
ما باید آموزش آداب اجتماعی و
تعلیمات اجتماعی باشد
به گونــهای که
فرزندانمان
احترام
بــه

بز ر گا ن
و حفظ شان
آنها را از نزدیک
لمس کنند.
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رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :

چهره کرونا تغییر کرده است ؛ در فضای باز هم ماسک بزنید

گروه خبر  //رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت :در فضاهای
باز پر ازدحام که امکان حفظ فاصله اجتماعی یک و نیم
تا  ۲متر وجود ندارد ،باید ماسک بزنیم.

علیرضا ناجی افزود :تا زمانی که کرونا هست این شیوه نامه
صادق است و باید رعایت شود.وی با بیان اینکه دستورالعمل
اخیر ســتاد ملی کرونا در مورد عدم لزوم استفاده از ماسک
در فضای باز برای بســیاری سوءتفاهم ایجاد کرده بود که
اص ً
ال نیاز نیست ماسک بزنند ،تاکید کرد :برای حفظ سالمتی
خود در تمام فضاهای باز هم که ازدحام است و نمیتوانید
فاصله اجتماعی یک و نیم تا  ۲متر را رعایت کنید ،حتم ًا باید
ماسک بزنیم.رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین با بیان اینکه درست است
واکسنهای موجود ،واکسن اختصاصی سویه های در گردش
نیست ،افزود :همین واکسنها هم به مقدار بسیار زیادی از
بیماریهای شدید و بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر

جلوگیری خواهد کرد.وی اشاره به اینکه چهره کرونا تغییر
کرده و وارد مرحلهای دیگر شده ،گفت :همچنان واکسیناسیون
عمومی ،رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک برای قطع
و یا کاهش زنجیره ویروس کرونا باید رعایت شود.ناجی با
اشاره به اینکه متأسفانه تلقی عموم مردم بر تمام شدن کرونا
حاصل اطالع رسانی و برداشتهای نادرست مبنی بر پایان
کرونا است ،اظهار کرد :نتیجه این اطالع رسانیهای نادرست،
کاهش اســتفاده از ماسک در سطح جامعه و رسیدن آن به
کمتر از  ۴۰درصد و جوالن مجدد کووید اســت.وی افزود:
در شیوع کووید  ،۱۹به غیر از موضوع ماسک نزدن ،میتوان
به ورود زیر شــاخه  ۵ BAاُمیکــرون به ایران و همچنین
پوشش پایین واکسن دوز بوســتر (دوز سوم) به میزان ۳۴
درصد ،عدم استقبال از واکسن در طیف سنی  ۵تا  ۱۱سال
و بازه زمانی بلند و طوالنی از دوره اول واکسیناســیون ( ُدز
یک و دو) هم اشاره کرد.اســتاد ویروس شناسی دانشگاه
علوم پزشــکی شهید بهشتی با طرح این سوال که چرا باید

همچنان در فضاهای بسته و در فضاهایی که ازدحام جمعیت
وجود دارد باید ماســک بزنیم ،گفت :جواب در عدد «»R
نهفته است« ،عدد  »Rیا «عدد سرایت مؤثر» ،شاخصی است
برای توانایی انتقال عامل بیماری از یک فرد به افراد دیگر ،در
واقع این عدد به ما میگوید که متوسط افرادی که توسط یک
نفر به بیماری مبتال میشوند ،چقدر است.وی با عنوان این
مطلب که این ویروس با توانایی بسیار باال تالش دارد خود
را در طبیعت حفظ کند ،ضرورت استفاده از ماسک در تمامی
فضاهای بسته و فضاهایی که ازدحام جمعیت وجود دارد را
ضروری عنوان کرد و هشدار داد :چهره کرونا تغییر کرده و
وارد مرحلهای دیگر شده است ،ولی همچنان واکسیناسیون
عمومی ،رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک برای قطع
و یا کاهش زنجیره ویروس کرونا باید رعایت شــود.ناجی
ادامه داد :عدم اســتقبال از واکس ن های بوستر و به تعویق
انداختن آن ،کنترل کروناویروس را نه تنها در ایران بلکه در
دنیا به چالش خواهد کشید.

با حضور رئیس فدراسیون قایقرانی کشور؛

رئیس جدید هیات قایقرانی هرمزگان انتخاب شد

گــروه خبر  //آرزو پاســار در مجمع
انتخاباتیهیاتقایقرانیاستانهرمزگان
به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد و
به مدت چهار سال سکاندار این هیات
ورزشی را برعهده گرفت.

مجمــع انتخاباتی هیــات قایقرانی

اســتان هرمزگان در سالن اجتماعات
دانشگاه آزاد اسالمی با حضور علیرضا
سهرابیان رئیس فدراسیون ،مظفر مهری
خادمی نسب مدیرکل ورزش و جوانان
اســتان و اعضای مجمع برگزار شد.به

گزارش ایرنــا  ،در ایــن مجمع آرزو
پاســار ،محمد احمدی زاده و اسالم
جاهدی کاندید تصدی ریاست هیات
قایقرانی استان بودند که اسالم جاهدی
در مجمــع انتخاباتی شــرکت نکرد و

انتخابات با دو کاندیدا برگزار شد که در
پایان آرزو پاسالر با کسب  ۱۵رأی از
 ۲۴رأی ماخوذه به مدت چهار سال به
عنوان سکاندار هیات قایقرانی هرمزگان
انتخاب شد.
در ابتــدای این مجمع از جمشــید
رییسی که دو دوره متوالی ریاست هیات
قایقرانی استان هرمزگان را عهدهدار بود
تقدیر به عمل آمد.
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حدود سه سال از شیوع ویروس کرونا می گذرد ،فراز ونشیب های زیای در
این سه سال برای تمام مردم جهان اتفاق افتاد.دوره ای به نام کرونا که زندگی
همه افراد را در سرتا سر جهان به شدت دگرگون کرد .افراد زیادی را در این
میان از دست دادیم ،تعطیلی ادارت ،مدارس ،دانشگاهها حتی نابودی بسیاری
از کســب و کارها را در بر داشت.از استرس و وحشت کرونا هفته ها حتی
ماه ها خودمان را در خانه حبس کردیم .آرزوی این را داشتیم که فقط حتی یک
بار دیگر عزیزانمان را ببینیم.فقط منتظر اخبار بودیم که ببینیم آمار مبتالیان و
فوتی های کرونا چقدر شــده است .حتی اگر یک نفر کمتر از روز قبل بود،
هــزاران بار خدا را شــاکر بودیم.اما حال که کمی اوضاع بهتر شــده بود و
دیگر شهری قرمز نبود بخش های مختلف کووید در بیمارستانها دیگرمریضی
نداشتند.فوتی کرونا نداشتیم ،استرس ها کاهش یافته بود زندگی به روال عادی
خود بازگشته بود؛ در کشورهای مختلف سویه های جدید کرونا شیوع پیدا کرد،
در ایران هم تعداد مبتالیان روز به روز در حال افزایش است با این وضعیت
ممکن است موج های جدیدی در راه باشد.مهم ترین مسئله ای که وجود دارد

بازگشت دوباره به اوج کرونا

زدن ماسک در مکان های عمومی ،اجتماعات و بیمارستان ها است می توانیم
بگوییم به روزهای اول شیوع کرونا برگشته ایم ،روزهای پر استرس نزدیک
می شوند .موج جدید در راه است و به شهرهای قرمز یکی پس از دیگری افزوده
می شود .هر لحظه می شنویم که افراد زیادی دچار گلو درد و سرماخوردگی
شــده اند اما همگی خــوب می دانیم کــه همه این موارد کرونا هســتند.
بیمارستان ها که بخشــهای کووید خود را تعطیل کرده بودند دوباره بیماران
کرونایی بســتری شــده اند .فوتی های کرونایی دو رقمی شده است  .زنگ
هشــدار یا حتی بهتر است بگوییم آژِیر خطر به صدا در آمده است  .کمترین
و بهترین کاری که از دســت ما بر می آید زدن ماسک است.اگر می خواهیم
دوباره عزیزانمان را از دســت ندهیم  ،استرس روزهای اوج کرونا را نداشته
باشیم  ،کسب و کاری تعطیل نشود و ....تنها راه حل زدن ماسک است.دیگر
این روزها نمی دانیم چه کســی ناقل است و افراد با داشتن عالئم دیگر خود
را قرنطینه نمی کنند پس بهتر است دیگر بدون ماسک درهیچ مکانی حضور
نداشته باشیم تا هم جان خود و هم دیگران در امان باشد.

