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  یک نفر مثل استاندار باید دستگاه های اجرایی را مکلف کند که به وظایف خود در 
قبال شهرک دریا عمل کنند .

  از سازمان اتوبوسرانی نماینده ای جهت بررسی وضعیت منطقه فرستادند ولی 
در نهایت اعالم شد به دلیل مشکل راه ، کاری نمی توان کرد چون امکان رفت و آمد 

اتوبوس ها وجود ندارد .

  امنیت نیست ! چکار کنیم؟! همین چند وقت پیش کولر مغازه ای که آن طرف 
محله قرار دارد را از توی جا کولری بردند!

  این جا هیچ زمین ورزشی یا پارکی هم نیست که بچه های ما سرگرم شوند، 
کوچه ها هم تماما خاکی است .

استاندار  دوستی  مهدی   // خبر  گروه 
هرمزگان در نشست شــورای اداری 
استان در شهرستان  بستک، ضرورت 
تسریع در رونِد احداث آب شیرین کن 
چارک به بستک و جناح و خط انتقال 
آن را مهمترین مصوبه این  نشســت 
خواند و گفت:  بــا توجه به پیگیری 
نماینده مردم غرب استان در مجلس، 
مســاعدت قابل توجهی در این حوزه 
جهت تامین اعتبار پروژه های وزارت 

نیرو انجام شده است.

  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ دوســتی 
تاکید کــرد: تالش می کنیم بــا اجرای 
 همزمــاِن عملیــات اجرایــی احداث 
آب شــیرین کن چارک و خط انتقال آن 
به بســتک، بعد از سالها انتظار مطالبه به 
حق مردم بستک را به سرانجام برسانیم.  
 در ادامــه این نشســت »عبدالحمید« 
حمزه پــور مدیرعامل آبفا هرمزگان نیز 
اظهار داشــت:  هــدف از اجرای طرح 
آبرسانی به شهرستان بستک با استفاده از 

شیرین ســازی آب دریا را انتقال آب به 
میزان  15 هزار مترمکعب در شبانه روز 
به شهرهای جناح، بستک و 34 روستا 
و مرکز دهستان این شهرستان بیان کرد. 
حمزه پور در خصــوص جزئیات این 
طرح گفت:  این طرح شــامل؛ احداث 
سایت آب شیرین کن چارک به ظرفیت 
 ۸ هزار مترمکعب در شــبانه روز توسط 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی، ۲۲ 
کیلومتر خط انتقال برق، 4 باب ایستگاه 
پمپــاژ و ۷ باب مخزن ذخیــره آب به 
حجــم ده هزار 5۰۰ مترمکعب اســت. 
همچنین طول خط انتقال آب از چارک 
به بســتک  ۶5 کیلومتر است که تاکنون 
۲۰ کیلومتر آن کار شــده است. به گفته 
وی؛ در حال حاضــر اتمام خط انتقال 
چارک به بستک نیازمند 5 هزار و 5۰۰ 
 میلیارد ریال اعتبار اســت و پیش بینی 
می شود طی سه ســال آینده به مرحله 
بهره برداری برســد. وی اضافه کرد: با 
بهره برداری از این طرح جمعیتی بالغ بر 

۸۰ هزار نفر از آب شرب پایدار بهره مند 
شده و مشکل کم آبی این شهرستان برای 
افق ۲5 ساله برطرف می شود. مدیرعامل 
آبفا استان همچنین به دیگر پروژه های 
 شیرین سازی اشاره کرد و گفت: احداث 
 آب شــیرین کــن هرنــگ از دیگــر 
پروژه های شــیرین ســازی است که 
 قرارداد آن به اتمام رســیده و هم اکنون  
ســرمایه گذار در حال احداث مخزن و 
نصب تاسیسات جدید است. وی افزود: 
ظرفیت این پروژه در قرارداد اولیه یکهزار 
و ۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز بوده و 
قرارداد جدیــد یکهزار 5۰۰ متر مکعب 
اســت. حمزه پور یادآور شــد؛ هزینه 
سرمایه گذاری آب شیرین کن هرنگ 1۸ 
میلیارد ریال است و زمان اتمام آن طبق 
قرارداد بهار 14۰۲ است اما تالش داریم 
تا بهمن ماه 14۰1 وارد مدار بهره برداری 
شــود.  به گفته وی؛ با اتمام این پروژه 
جمعیت 5 هزار 5۰۰ نفر ) 1۷۰۰ خانوار( 
از آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.

در نشست شورای اداری استان در شهرستان بستک مطرح شد

ضرورت تامین اعتبار ۵ هزار میلیارد ی برای اتمام خط انتقال چارک- بستک 
استقرار میز خدمت اداره کل امور مالیاتی درمصالی بندرعباس 

 گروه خبر // مدیــر کل امور مالیاتی 
راستای  در  گفت:  هرمزگان  اســتان 

تکریم ارباب رجوع و پاســخگویی به 
محترم  مودیان  ابهامات  و  ســواالت 

مالیاتی بندرعبــاس میز خدمت اداره 
کل امــور مالیاتی هرمزگان روز جمعه 
همزمان با هفتــه فرهنگ مالیاتی در 

مصالی بندرعباس مستقر شد.
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ در راســتای 
تکریم مودیان مالیاتی، مدیر کل، معاونین 
و چند تن از روســای حسابرسی امور 
مالیاتــی و تعــدادی از همکاران جهت 
پاسخگویی و دیدار چهره به چهره با به 
مردم روز جمعه در مصال مستقر شدند.

رضاآخوندزاده بیان داشت: جهت تسهیل 
امــور مودیان و رفع ابهامــات مالیاتی 
ایشان، مســوولین این اداره کل موظف 

شــدند به جای حضور مــردم در اداره 
کل، آنها در بین مردم حضور داشــته و 
نسبت به پاسخگویی و بررسی مشکالت 
مالیاتی مردم اهتمــام ورزند. آخوندزاده 
یادآور شد: در راســتای تکریم ارباب 
رجوع، پاسخگویی به سئواالت مودیان 
مالیاتی، آشنایی هرچه بیشتر مودیان با 
نحوه رســیدگی به تراکنش های بانکی 
و دســتگاه های کارتخوان، مشاوره و 
راهنمایــی فعاالن اقتصــادی در زمینه 
تکمیل و ارسال اظهارنامه ها و فرم تبصره 
ماده 1۰۰ از جمله مواردی بود که مطرح 

و مورد بررسی قرار گرفت.

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31
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گروه خبر // در جدیدترین نقشه رنگ بندی کرونایی 
کشور، یک شهر استان هرمزگان در وضعیت قرمز و 

سه شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. 
  فاطمه نوروزیان، ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 

هرمزگان گفت: با افزایش شــمار مبتالیان به کرونا طی 
هفته های گذشته اکنون شهرستان بستک در وضعیت قرمز 

)بسیار پرخطر( قرار دارد.
  نوروزیان گفت: شهرستان های حاجی آباد، بندرخمیر و 

میناب نیز در وضعیت نارنجی )پرخطر( هستند . وی گفت: 
شهرستان های بندرعباس، بندرلنگه، پارسیان، جاسک، 
رودان ، سیریک ، قشم و جزیره کیش نیز در وضعیت زرد 
کرونایی )نسبتا پر خطر( قرار دارند . به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان ؛ ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: وضعیت شهرستان های بوموسی ، بشاگرد 

و جزیره هرمز آبی )عادی( است .

بازگشت رنگ قرمز به نقشه کرونایی هرمزگان 
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درخواست اهالی شهرک دریا ؛

آقای استاندار!
 لطفا ازشهرک مان بازدید کنید

ما یک خواسته مهم داریم و آن هم این است که فقط آقای استاندار سری به ما بزند و از نزدیک مشکالت 
ما را ببیند ، مردم اینجا مدرسه ، بهداشت و امنیت  می خواهند

صفحه 8 را بخوانید

گــروه خبر //   دکتر غالمعباس مومنی سرپرســت 
مدیریت درمان تامین اجتماعی اســتان هرمزگان به 
مناسبت هفته تامین اجتماعی با حضور در نماز جمعه 
اهل سنت بندرعباس پیش از خطبه های نماز جمعه این 

شهر سخنرانی کرد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ سرپرســت مدیریت درمان 
تامین اجتماعی هرمزگان با تبریک هفته تأمین اجتماعی 
گفت: ســازمان تامین اجتماعی در دو بخش بیمه ای و 
درمانی فعالیت می کند. دکتــر غالمعباس مومنی افزود: 
سازمان تامین اجتماعی در بخش درمانی به دو صورت 
درمان مستقیم و غیر مستقیم به مردم ارائه خدمت می کند. 
مومنی اظهارداشــت: در درمان مستقیم خدمات درمانی 
در مراکز ملکی ســازمان به بیمه شدگان، بازنشستگان و 
کارفرمایان ارائه می شود.وی اضافه کرد: در استان هرمزگان 
سازمان تامین اجتماعی دارای ۹ مرکز درمانی ملکی است 
که خدمات درمانی را بــه جامعه هدف در این مراکز به 
صورت رایگان ارائه می کند.وی به مراکز درمانی ملکی 
این مدیریت اشاره و خاطرنشان کرد: در استان هرمزگان 
یک بیمارستان، یک پلی کلینیک و هفت درمانگاه عمومی 
و تخصصی در حال ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان 
سازمان تامین اجتماعی و دیگر مردم هستند.دکتر مومنی 
اظهار داشت: عالوه بر مراکز درمانی ملکی سازمان تامین 
اجتماعی، در اســتان هرمزگان ۶۰۶ مرکز طرف قرارداد 
با مدیریت درمان تامین اجتماعی اســتان هســتند که 
خدمات درمانی را به بیمه شدگان ارائه می کنند.  مومنی 
به مراکز طرف قرارداد این مدیریت در اســتان اشاره و 
عنوان کرد: در هرمزگان ۲۲ بیمارســتان، 1۸۷ پزشک، 
14۷ داروخانــه، ۶3 آزمایشــگاه، ۲۸ رادیولوژی، ۲4 
سونوگرافی، 35 فیزیوتراپی، دو سنگ شکن، پنج ام آرآی، 
سیزده سی تی اسکن، ۲۲ دی کلینیک، 44 درمانگاه و 34 
مرکز دیگر با ســازمان تامین اجتماعی همکاری دارند. 

وی به کســب رتبه برتر بیمارستان خلیج فارس اشاره 
کرد و گفت: در ارزیابی عملکرد بیمارستان های سازمان 
تأمین اجتماعی، بیمارستان خلیج فارس طی این ارزیابی ها 
توانست رتبه برتر را کســب نماید. سرپرست مدیریت 
درمــان تامین اجتماعی هرمــزگان درخصوص درمان 
بیماران کرونایی در بیمارستان خلیج فارس نیز خاطرنشان 
کرد: از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور، بیمارستان 
خلیج فارس یکی از بیمارستان هایی بود که پذیرش بیماران 
کرونایی در آن انجام شد و کادر درمان و پرسنل بیمارستان 
برای درمان این بیماران زحمات زیادی کشیدند. مومنی 
اظهارداشــت: از آغاز همه گیری این بیماری در کشور، 
 ۲۰ هــزار و 44۹ مراجعه بیماران قطعی و مشــکوک 
کووید 1۹ به بیمارستان خلیج فارس انجام شده است که 
از این تعداد 15 هزار و ۲۶3 مراجعه به صورت سرپایی 
و 5 هزار و 1۸۶ مورد بستری شدگان قطعی و مشکوک 
در این بیمارستان بوده است.وی اظهار کرد: در این مدت 
تعداد زیادی از پزشکان، پرستاران و پرسنل بیمارستان 
و مدیریت درمــان تامین اجتماعی هرمزگان به بیماری 

کووید1۹ مبتال شدند. مومنی ادامه داد: در این مدت ۲۰3 
پرســتار و بهیار، 1۷۰ نفر کادر اداری و مالی، 135 نفر 
کادر نیروی خدمات، 111 نفر کادردرمانی و 4۷ پزشک 
از زمان شیوع این ویروس در بیمارستان خلیج فارس و 
دیگر مراکز درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 
به آن مبتال شــدند. وی با اشاره به اینکه بیمه نقش مهم 
و بســزایی در زندگی مردم دارد عنوان کرد: بیمه تامین 
اجتماعی اکنون در زمینه درمانی و آینده در بازنشستگی و 
از کار افتادگان به کمک مردم می آید و به آنها ارائه خدمت 
می کند. سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان 
اظهارداشت: در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت استان 
هرمزگان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و 
از خدمات آن بهره مند می شوند. دکتر مومنی در پایان با 
اشاره به ارتقای خدمات در بخش درمانی تامین اجتماعی 
به مردم استان خاطرنشان کرد: تالش می کنیم در بخش 
بیمه درمانی تامین اجتماعی، با توجه به منویات مقام معظم 
رهبری و در راســتای شعار دولت خدمتگزار ، خدمات 

ارزنده درمانی را به مردم ارائه کنیم.

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان : 

تالش می کنیم خدمات ارزنده درمانی را به مردم ارائه دهیم

عید غدری خم
 عید امامت 
و والیت مبارک



آمادگی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
  جهت همکاری در اجرای طرح صدور اسناد اراضی کشاورزی 
  گروه خبر //  رئیس ســازمان نظام مهندســی کشاورزی 
و منابــع طبیعی ، در جلســه قرارگاه صدور اســناد اراضی 
کشــاورزی ، تصریح کــرد:  امکان مشــارکت کلیه اعضای 
ســازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی استان در 
این رویداد مهم به طور یکســان فراهم شده است.به گزارش 
خبرنگار دریا ؛ حمیدرضا نصیری ضمن اعالم آمادگی جهت 
 همکاری و پیگیری امور افزود : امید اســت که با برداشــتن 
قدم های محکم از این فرصت به بهترین نحو اســتفاده شود.
دکتر وفادار مشاور رئیس ســازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی هرمزگان نیز در این همایش ضمن تشــکر از 
حضور مدعوین افزود : زیرســاخت های الکترونیکی مربوطه 
نیز فراهم شده است که در ادامه جلسات توجیهی برای مراکز 
خدمات کشــاورزی غیردولتی جهت توضیح فرایند انجام کار 
برگزار خواهد شــد.در این همایش  معاون دادستان هرمزگان 
و معاون اداره کل ثبت اسناد نیز با سخنانی خواستار مشارکت 
جامع  نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی هرمزگان با 
اســتفاده از تمام ظرفیت های متخصص و بومی هر شهرستان 
گردیدند. شــفیعی، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی نیز  با 
بیان این که صدور اســناد برای اراضی کشاورزی، یک فرصت 
طالیی است، خاطر نشان کرد: جلسات قرارگاه صدور اسناد 
به صورت هفتگی و با حضور فعال اعضا تشکیل خواهد شد 
.شایان ذکر است در این جلسه که باحضور  مدیران و نمایندگان 
شهرستانی  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار 
 شد اشرفی، نماینده سازمان مرکزی  در خصوص سامانه سانکا 

آموزش های الزم را به اعضای سازمان ارائه دادند.
 ابطال کارت سوخت ۲۰۰ تاکسی غیرفعال 

در بندرعباس 
  گروه خبر // رئیس ســازمان مدیریــت حمل و نقل بار 
شــهرداری بندرعباس گفــت: با هماهنگی ســتاد مدیریت 
مصرف ســوخت و اتحادیه تاکسیرانی کشور کارت سوخت 
۲۰۰ تاکسی غیرفعال باطل شد. عمار زاهدی رئیس سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس گفت: 
پیرو اطالع رســانی قبلی و به منظور نظارت بر نحوه فعالیت 
ناوگان تاکســیرانی شــهری و کنترل بهینه مصرف سوخت، 
فعالیت کلیه رانندگان طی یک ماه گذشته توسط بازرسین و 
نمایندگان خطوط تحت کنترل و نظارت قرار گرفت.او گفت: 
طی این بررسی ها در فاز اول، کارت سوخت ۲۰۰ تاکسی که 
در سامانه اتوتاکســی ثبت نام نکرده و غیرفعال بودند باطل 
شد.رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
بندرعباس گفت: این روند ادامه خواهد داشــت و اگر فعالیت 
نداشــتن رانندگان ادامه دار شود پس از ابطال کارت سوخت، 
پروانه فعالیت رانندگان نیز غیرفعال می شود.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان ؛ زاهدی گفت: این اقدام با هدف فعال سازی 
ناوگان تاکسیرانی غیرفعال و افزایش تعداد تاکسی های فعال در 

سطح شهر انجام شده است.
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سرمقاله

  مســکن مهر بندرعباس که بیش از صدهزار نفر را در خود جای 
 داده اســت و چند ده هزار خانواده در شــهرک مسکن مهر زندگی 
مــی کنند، اما گویا برای احــداث و راه اندازی مرکز دولتی آموزش 
 فنی وحرفه ای و مرکز کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان 
برنامه ریزی نشده بود ویا اقدام اجرایی صورت نگرفته است و نیاز است 
این خالء در مسکن مهر برطرف شود. البته متاسفانه در یک دهه اخیر 
مراکز بانوان دولتی فنی وحرفه ای در بندرعباس به بخش خصوصی 
واگذار شده اســت و اجحاف بزرگی در حق بانوان بندرعباسی شد 
 واز آن طرف در ســال جاری باری دیگر متولیان مربوطه واگذاری 
کارگاه های تنها مرکز دولتی مردانه فنی وحرفه ای را آغاز کرده اند 
که در این بخش ها نیاز است دستگاه های نظارتی، نمایندگان مجلس، 
استانداری و فرمانداری هم از تداوم واگذاری ها جلوگیری نموده و هم 
مراکز واگذار شده و ساختمان سابق اداره کل آموزش فنی وحرفه ای 
و ساختمان تخریب شده در رسالت جنوبی به آموزش دولتی برگردانده 
شوند تا بانوان بتوانند از آموزش های مهارتی دولتی بهره مند شوند. 
متاسفانه هرمزگان مقام نخست فقر و فالکت، بیکاری و گرانی را در 
کشور دارند و این موضوع نشان می دهد که بایستی برای اشتغالزایی 
از کانال مهارت آموزی برنامه ریزی گســترده ای شود وبدلیل فقر 
و محرومیت بســیاری از خانواده ها، آنها توان پرداخت هزینه های 
 مهارتی در آموزشگاه های خصوصی را ندارند که انتظار می رود برای 
مهارت آموزی اقشار مختلف در مراکز دولتی ورایگان برنامه ریزی 
 عملیاتی شــود. نباید حتی یک شــهروند بدلیل عدم تمکن مالی از 
آموزش های مهارتی فنی وحرفه ای محروم شود. متاسفانه بی توجهی 
به این حوزه باعث شده است که جوانان به سمت مشاغل کاذب بروند و 
برچسب قاچاقچی وخالفکار بر آنها زده شود و از طرفی دیگر در یکی 
دو دهه اخیر نیز صنایع استان به بهانه ماهر نبودن جوانان بومی، نیروی 
 مورد نیازشان را از سایر استان ها تامین کرده اند وجوانان استان بیکار 
مانده اند وباالجبار به سمت سوختبری، قاچاق و... رفته اند و گاهی 
هم جان شان را در این مسیر از دست داده اند.به همین دلیل نیاز است 
در تمام مناطق استان و شــهر بندرعباس وشهرک های مسکن مهر 
بخصوص در بندرعباس  مراکز دولتی فنی و حرفه ای بانوان و آقایان 
افزایش یابد. موضوع دیگر اینکه مراکز کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان نیز در استان کم است ونیاز است تعداد این مراکز افزایش یابد 
و در شهرک مسکن مهر بندرعباس نیز حداقل یک تا دو مرکز کانون 
راه اندازی شود تا کودکان ونوجوانان بتوانند از برنامه های فرهنگی این 
مراکز بهره مند شوند. در سایر استان های کشور تعداد مراکز کانون زیاد 
است، اما در هرمزگان متاسفانه تعداد این مراکز محدود می باشد ونیاز 
است تعداد این مراکز به دوتا سه برابر فعلی افزایش یابد و دانش آموزان 

با کانون بیشتر آشنا شده واز برنامه هایش استفاده کنند.
  علی زارعی

نیاز مسکن مهربه مراکز دولتی فنی وحرفه ای و کانون

گروه خبر // نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
گفت: وضعیت امروز حجاب دست پخت ماست. 

 حجت االســالم والمســلمین محمد عبادی زاده 
در جمع نمازگــزاران بندرعباس، افزود: امروز هم 
دشــمن به مانند دوران امام هادی )ع( تهاجم خود 
را بــر روی والیت گذاشــته و درحال کوبیدن آن 
است، والیت پنجره ای اســت از غدیر بر روی ما 
باز شده اســت.وی قرار داشتن والدت امام هادی 
 علیه الســالم را در هفته پیش رو نشــان از پیش 
رو بودن هفته خوب و مبارک خواند و ادامه داد: امام 
هادی علیه السالم چند کار اساسی در دوران امامت 
خویش انجام دادند مانند شــبکه سازی منسجم 
جریان والیت چون خودشان در اوج خفقان دولت 
عباسی و در تبعید و حبس بودند.وی اضافه کرد: 
آن شرایط اقتضا می کرد شبکه سازی انجام شود که 
 13 نفر از بزرگان شیعه مامور و حلقه وصل شیعه با 
امــام )ع( بودند.رییس شــورای فرهنگ عمومی 
 هرمــزگان اظهار داشــت: کار دیگــر امام هادی 
علیه السالم راهبرد جنگ نرم بود، در آن شرایط که 
دشمن از هر طرف هجمه می کرد ایشان راهبردی 
در پیش گرفت که جامعه اســالمی امروز هم در 
پیش گرفته اســت.حجت االســالم و المسلمین 
عبادی زاده خاطر نشــان کرد: امــام هادی )ع( 
بزنگاه هایی که شیعه و والیت در معرض تهدید بود 
را شناسایی کرده و زیارت جامعه کبیره را بوسیله 
شاگردان و محبانشــان مکتوب کرده و به جامعه 
 تحویل دادند.وی ادامــه داد: این زیارت امروز از 
 متقن ترین زیارت هایی است که می توان در حرم همه 
امامان )ع( اســتفاده کرد، امام هادی )ع( این کار را 

به این دلیل انجام داد که والیت و امامت در معرض 
خطر و فراموشی قرارداشت و دشمن بر روی مرکز 
ثقل شیعه یعنی امامت تمرکز کرده بود.نماینده ولی 
فقیه در هرمزگان افزود: بدین وسیله از شیعه صیانت 
کرده و مشــکالت را مدیریــت کرد.نماینده ولی 
 فقیه در هرمــزگان و امام جمعه بندرعباس گفت: 
نگرانــی هــای زیــادی در خصــوص جــاده 
الرســتان، کهورســتان به بندرعباس رســیده و 
این جاده، جاده مرگ اســت.حجت االســالم و 
المســلمین عبادی زاده افزود: پنجاه کیلومتر سهم 
اســتان فارس ۲ بانده شــده و 5۰ کیلومتر سهم 
 هرمزگان باقی مانده اســت و اقدام هایی برای ۲ 
بانده کردن ســهم هرمزگان آغاز شــده است.وی 
ادامه داد: این جاده معمولی نیست و حتی در حوزه 
پدافند غیر عامل هم بســیار حایز اهمیت بوده و 
راهبردی است.امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه 
مدیرکل مسکن و شهرسازی و استاندار موضوع را 
دنبال می کنند، اضافه کرد: ان شاءاهلل بزودی این راه 
دسترسی که برای هرمزگان، استان های همجوار و 
کشور مهم و حیاتی است شرایط مناسبی پیدا کند.
وی با اشــاره به کریدور شمال جنوب که روسیه و 
شــبه قاره هند را از طریق بندرعباس به همدیگر 
 متصل می کند، گفت: ان شــاءاهلل عــالوه بر ریل، 
راه های زمینی هم در زمینه فعال شود.نماینده ولی 
فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با اشاره 
به موضوع حجاب، گفت: آنچه امروز از وضعیت 
حجاب در جامعه مشــاهده می کنیم حاصل عمل 
همه ما در 4۰ سال گذشته است.حجت االسالم و 
المسلمین عبادی زاده ادامه داد: این روزها دشمن به 

سیاه رویی افتاده که می گوید در شبکه های اجتماعی 
 هشــتک بزنید »حجاب بی حجاب«، یعنی اسالم 
بی اســالم و محال است مسلمان در مسیر دشمن 
اسالم گام بردارد و وارد گروه دشمن شود.وی اشاره 
کرد: روزی رضاخان قصد داشت حجاب را به زور 
از سر زنان بردارد که زنان غیور ایرانی و مسلمان 
برای اینکه نقشه اش عملی نشــود و زیر بار این 
خفت نروند خود را خانه نشین کردند.رییس شورای 
فرهنــگ عمومی هرمزگان گفت: نظام اســالمی 
می خواهد زن و انسان جایگاه رفیع و عزت نفس و 
کرامت داشته باشد و به همین لحاظ بر حجاب تأکید 
می کند.وی گفت: اما دشمن می خواهد همان کاری 
را که در اندلس با ترویج فساد و فحشا کرد و موفق 
شد آنجا را از دست مسلمانان خارج کند پیاده کند، 
حتی یکی از صهیونیست ها گفته بود کاری در ایران 
می کنیم که تقدس مادر از بین برود.نماینده ولی فقیه 
در هرمزگان تأکید کرد: برای حل مســاله حجاب 
باید از روش های عالمانه و عاقالنه استفاده کرد و با 
برخوردهایی که جوانان را منزجر کند موافق نیستیم.
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده تصریح کرد: 
آنچه در جامعه مشاهده می کنیم دست پخت خود 
 ماســت و همه در ایجاد این شرایط مقصریم و اگر 
می خواهیم مســأله را حل کنیم بایستی عالمانه 
 حل کنیم.امام جمعه بندرعباس افزود: نباید گرفتار 
کج سلیقگی ها، بی خیالی ها و بد سلیقگی ها شویم، 
افراط و تفریط آفت مسأله حجاب است.نماینده ولی 
فقیه در هرمــزگان و امام جمعه بندرعباس گفت: 
هفته پیش رو هفته غدیر اســت که از مناسبت ها 
و اعیاد مهم است و باید آن را با شکوه برگزار کرد.

حجت االســالم و المسلمین عبادی زاده ادامه داد: 
افراد و خانواده ها نســبت به اجرای آداب این روز 
توجه داشته باشند، روزه داری در این روز سفارش 
شده که کفاره گناه است.وی اضافه کرد: ظهور را از 
خداوند بخواهید، به هم تبریک بگویید، لباس پاکیزه 
بپوشید، زینت کنید و به هم دیگر هدیه بدهید، به فقرا 
 صدقه بدهید، دعای ندبه بخوانید و زیارت امام علی 
علیه السالم توصیه شده است.رئیس شورای فرهنگ 
عمومی هرمزگان خاطر نشان کرد: در این روز برای 
خانواده بهترین کارها را انجام دهید، بیش از آنچه 
واجب است به آنها هدیه بدهید و از همه مهمتر به 
همدیگر اطعام بدهید.وی توصیه کرد: سفره اطعام 
غدیری به مناســبت روز غدیر بگذارید اگر شده 
این اطعام خانواده خود و اطرافیان تان باشــد و در 
روز دوشنبه هم در مسجد جامع بندرعباس برنامه 
روز برگزار می شود.نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
و امام جمعه بندرعباس گفت: یکی از آسیب های 
جدی در جامعه مواد مخدر است که از منظر فقهای 
اسالمی استعمال مواد مخدر، مصرف و تجارت و 
کسب و درآمد از آن حرام است.حجت االسالم و 
المسلمین عبادی زاده افزود: به لحاظ اسالمی هم 
مجازات دارد اگر چه مجازات آن تعزیر است و حد 
در مواردی که قانون با توجه به احکام ثانویه اسالم 

مشخص کرده اجرا می شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد

استفاده از روش های عالمانه و عاقالنه برای حل مسأله حجاب  

 گروه خبر //  عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: متاسفانه 
تا مساله حجاب مطرح می شود برخی ها می گویند اختالس ها و دزدی ها 
را ول کردید و به تار موی زنان چسبیده اید؛ در حالی که گناه، گناه است.
   آیت اهلل سیداحمدخاتمی در جمع بانوان فعال فرهنگی قشم با بیان اینکه 
اکثر بی حجاب ها لقمه حساب و کتاب شده ندارند، افزود: هر گناهی حتی 
بی حجابی حرام است و خاستگاه بی حجاب ها یا اختالس گران، حقوق های 
نجومی بگیران، یا اهالی معامالت خالف شرعند و بسیاری از بی حجاب ها 
به این خانواده های غیرمتعهد باز می گردند.وی افزود: تکیه گاه حرف من 
بی حجاب ها هستند و گفته ایم اکثر افراد، اما برخی آن را به تمام جامعه تعمیم 
داده و بحث ُشل حجاب ها را مطرح کرده اند.عضو هیات رییسه مجلس 

خبرگان رهبری و خطیب جمعه موقت تهران بیان کرد: صحبت های من 
در خطبه های نمازجمعه تهران تحریف شده بود و روی سخنان من در 
آن روز بی حجاب ها بودند.آیت اهلل خاتمی با تقدیر از برگزاری تجمع 
عفاف و حجاب سراســری که به صورت گسترده در قشم نیز برگزار 
شــد، اضافه کرد: مساله حجاب در دنیا یک مساله اجتماعی است و 
فردی نیست که اگر کسی خواست انجام بدهد و نخواست انجام ندهد، 
چرا که منشا فروپاشی خانواده ها و ناامنی اجتماعی است.عضو هیات 
رییسه مجلس خبرگان رهبری گفت: حجاب از ضروریات غیرقابل 
انکار قانون ملی اســت و در سال ۸۶ شورایعالی انقالب فرهنگی که 

 برای 3۲ دستگاه در موضوع حجاب با 3۰۰ ماده قانون تصویب کرد.
آیت اهلل خاتمی از خانواده ها خواست تا در عرصه حجاب وارد شوند 
چرا که شخصیت زن در اسالم گرانبهاست و نباید مثل جاهلیت عصر 
جدید از زن با نگاه ابزاری استفاده کرد.وی بیان کرد: بی حجابی مورد 
تایید دشمنان نظام و انقالب است و باید در مقابل این حرکات دشمنان 
ایستاد اما برخی از افراد نیز در داخل برخورد خودسرانه و خالف قانون 
مقابل هنجارشکنان می کنند که باید این اقدامات از مسیر نصیحت و 
دستگاه قضایی ادامه یابد.عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری 
ادامه داد: باید برخوردها اسالمی و در چهارچوب قانون باشد و قانون 
موظف است اگر نیاز به بحث اجرایی شد، پیگیری های الزم را انجام 
دهد.به گزارش مهر، آیت اهلل خاتمی با یادآورشــدن سالروز به توپ 
بستن مسجد گوهرشاد مشهد توسط رضاخان گفت: ۲1 تیرماه سالروز 
اقدامی است که طی آن دشمنان دین، در مسجد گوهرشاد از کشته ها 
پشته ها ساختند و جنازه ها را با کامیون در گودال های بزرگ دفن کردند.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری :

اختالس و بی حجابی هر دو حرام است

پشت پرده سیاست 

پاسخ قاطع به رجزخوانی جو    
سردار شکارچی در واکنش به استفاده بایدن از عبارت »توسل به زور« علیه ایران تاکید کرد 
که یاد خیس شدن شلوار نظامیان تان در خلیج فارس بیفتید. رئیسی نیز گفت: هر خطایی 
با پاسخ سخت و پشیمان کننده مواجه خواهد شد . رئیس جمهور آمریکا این روزها برای 
نخستین بار پس از تصدی کاخ سفید، به منطقه و سرزمین های اشغالی پا گذاشته است. او 
که تا کمتر از پنج ماه دیگر در مقابل انتخابات کنگره آمریکا قرار می گیرد؛ برای نشان دادن 
حسن نیت و بندگی خود به صهیونیست ها و سنگین تر کردن وزنه دموکرات ها در کنگره،  
به رجز خوانی تو خالی علیه کشورمان پرداخته و در ادبیاتی مضحک و خنده دار با تکرار 
برخی ادعاهای بی اساس درباره ماهیت برنامه هسته ای ایران، گفت که واشنگتن از توسل به 
زور به عنوان آخرین گزینه برای ممانعت از دستیابی ایران به سالح هسته ای استفاده خواهد 
کرد.  بایدن که با کانال 1۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی صحبت می کرد در پاسخ به پرسشی 
در خصوص امکان اســتفاده از گزینه نظامی علیه کشورمان ، در یک گزافه گویی آشکار 
اعالم کرد  که چنان چه این آخرین گزینه باشد، ممکن است به این گزینه متوسل شویم. او با 
تکرار برخی مواضع بی اساس گفت که حتی به بهای   دست  نیافتن به توافق هسته ای، حاضر 
به حذف نام سپاه پاسداران ایران از فهرست سیاه نیست. عباراتی که بایدن در این اظهارات 
خود از آن بهره برد و استفاده اش از واژه  زور به جای عباراتی نظیر  »همه  گزینه ها روی 
میز اســت«  بی سابقه بود و به نظر صراحِت آن در حد و اندازه حال و روز این روزهای 
آمریکا و غرب نبود؛  از همین رو نیز با پاسخ کوبنده و خط و نشان جدی مقامات مختلف 
کشورمان همراه شد. در همین زمینه سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشورمان  تصریح کرد 
که رئیس جمهور آمریکا یاد خیس شدن شلوار نظامیان آمریکایی در خلیج فارس بیفتید:» 
به آن ها گوشزد می کنیم، وقایع گذشته را یک بار مرور کنند... شکست در جنگ 33 روزه 
با حزب ا... لبنان، شکست در جنگ ۲۲ روزه با حماس در فلسطین اشغالی، انهدام مقتدرانه 
پایگاه جاسوسی رژیم جنایتکار و کودک کش اسرائیل در اربیل، ویران شدن پایگاه های 
 رژیم غاصب صهیونیستی در ارتفاعات جوالن، خیس شدن شلوار نظامیان آمریکایی در 
خلیج فارس، وحشت و رعب عمیق نظامیان آمریکایی و صهیونیستی برای حضور و تردد 
معمولی در منطقه به واسطه آگاهی از عقوبت ظلم و جنایات شان علیه بشریت و...« سردار 
 ابوالفضل شکارچی در بخش دیگری از سخنان خود در تحلیل گزافه گویی های بایدن، گفت :

» حرف از »توســل به زور« زدن ممکن است به چند دلیل باشد؛ عملیات روانی، توهم و 
خواب آلودگی، دوشیدن بیشتر گاو شیرده و غارت بیشتر نفت رایگان، کند کردن روند افول 
آمریکا، ترمیم هیبت پوشالی شکسته شده آمریکا، کند کردن روند فروپاشی رژیم غاصب 
فلسطین و قدس شریف، نجات اقتصاد بیمار آمریکا با فروش سالح بیشتر در منطقه، دلداری 
و روحیه دادن به رژیم جنایتکار و کودک کش صهیونیســتی این سگ پاسبان آمریکا در 
 منطقه و نمایش نخ نما و حنای بی رنگ گزینه زور بادکنکی سینمای هالیوود برای فریب.«.

واکنش ها اما به یادآوری خیس کردن شلوار سربازان آمریکایی ختم نشد و آیت ا...سید 
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در حاشیه سفر خود به کرمانشاه درباره زیاده گویی اخیر 
بایدن،  با بیان این که ایران اسالمی امروز از همه زمان ها قوی تر است ،خاطر نشان کرد:» 
در جمع مردم مقاوم کرمانشاه می گویم که هرگونه خطای آمریکایی ها و متحدان آن ها در 
منطقه و جهان با پاسخ سخت و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.« رئیس جمهور با اشاره به 
این که قدرت نظامی و اقتدار جمهوری اسالمی امروز در منطقه امنیت ساز است، گفت: رژیم 
صهیونیستی نباید چشم طمع به منطقه خاورمیانه و آسیا داشته باشد و هرگز نمی تواند روابطی 
عادی در منطقه داشته باشد و از این رو جمهوری اسالمی دخالت این کشورها را در منطقه 
جز ایجاد بحران نمی داند چرا که این کشــورها مدام در حال ترانزیت ناامنی و تروریست 
 در منطقه هســتند.« شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز از دیگر افرادی بود که به 
تهدید های توخالی بایدن واکنش نشــان داد و در حاشیه سفر خود به باکو و در دیدار با 
همتای آذربایجانی با بیان این که نباید اجازه داد نظام سلطه و بدخواهان دو ملت خدشه ای 
به روابط برادرانه دو کشــور وارد کنند، گفت:» با هر اقدامی که به ایجاد ناامنی و تغییر در 

ژئوپلیتیک منطقه منجر بشود، مقابله خواهیم کرد.« 

جوالن پهپادهای ایران در آب های آزاد
اولین ناودسته پهپادبر ارتش متشکل از یگان های شناور سطحی و زیر سطحی و انواع 
پهپادهای رزمی ، شناسایی و انهدامی عملیاتی شد .اولین ناْودسته پهپادبر نیروی دریایی 
راهبردی ارتش با حضور امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش در ناوگان جنوب 
نیروی دریایی رونمایی شد.در آیین رونمایی از این ناْودسته، انواع پهپادهای پیشرفته 
و به روز تولیــد ارتش و وزارت دفاع با همراهی مراکز دانش بنیان اعم از پهپادهای 
نوع پلیکان، هما، آرش، چمروش، ژوبین، ابابیل 4 و باور 5 بر پهنه آب های اقیانوس 
هنــد به پرواز در آمدند و توانمندی خود را به نمایش گذاشــتند. فرمانده کل ارتش 
در این مراســم گفت: همان طور که مشاهده شد پهپادهای شناسایی در واقع اشراف 
اطالعاتی شناورهای ما را تا صدها کیلومتر فراسوی مرزهای کشور افزایش داده و 
پهپادهای رزمی و انهدامی نیز دست بلند جمهوری اسالمی ایران در پهنه آب های آزاد 
و بین المللی محسوب می شوند که هم در برابر تهدیدها ایجاد بازدارندگی کرده و هم در 
صورت لزوم اگر اشتباهی از دشمنان سر بزند آن ها را با پاسخی پشیمان کننده مواجه 
خواهند ســاخت. در این مراسم عالوه بر پرواز انواع پهپاد دریا پایه و عمود پرواز از 
عرشه یگان های شناور سطحی، برای نخستین بار پهپاد های رزمی از زیردریایی تمام 
ایرانی فاتح و زیردریایی کیلو کالس طارق به پرواز درآمدند. شناور دلوار به شماره بدنه 
4۷1 هم در زمره ناودسته پهپادبر نیروی دریایی ارتش به خدمت گرفته شده است.نکته 
تصریح شده توسط فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش این است که فرماندهی دسته 
پهپادها می تواند از یک شناور به شناور دیگری منتقل شود که در زمینه برد عملیاتی 
)با توجه به محدودیت خط دید یا LOS( بسیار مؤثر است. در نتیجه می توان از برد 
پروازی پهپادها فراتر از 15۰-۲۰۰ کیلومتر مربوط به خط دید اســتفاده کرد. دیروز 
دو نوع پهپاد از زیردریایی طارق نیز به پهپاد درآمد. در خلیج فارس و دریای عمان 
فقط ایران ناوگان زیردریایی دارد. یکی از جنبه های بسیار ارزشمند به کارگیری پهپاد 
 از زیردریایی ها، امکان اســتفاده از حداکثر برد موشک های کروز شلیک شونده از 
آن ها بدون نیاز به ســامانه های کمکی موجود روی شــناورها ست. هم اکنون برد 
موشکی کروزهای زیردریایی پرتاب معادل برد موشک نصر1 یعنی حدود 35 کیلومتر 
است. در صورت استفاده از موشک نصیر این برد به ۹۰ کیلومتر می رسد.در صورت 
استفاده از موشک جدید هم رده نصر که در سال گذشته در نیروی دریایی سپاه با برد 
15۰ کیلومتر روی قایق های تندرو عملیاتی شد برد موشکی زیردریایی های ایران 

هم به 15۰ کیلومتر خواهد رسید.
طرح ساماندهی کارکنان دولت در راه صحن علنی مجلس

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت برای 
دولت بار مالی ندارد، گفت:  این طرح به نفع دولت نیز اســت چرا که ســود های 
شــرکت های واسطه حذف می شود و به خود دولت بر می گردد. حسین گودرزی 
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس درباره طرح ســاماندهی کارکنان دولت در 
کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: اولین نشست بررسی این طرح، سه شنبه ۲1 
تیر برگزار شد و تاکنون 3۰۰ پیشنهاد به کمیسیون در این رابطه رسیده است که به 
زودی این پیشنهادات نیز بررسی می شود.وی افزود: پیش بینی ما این است که این 
طرح تا اواخر مرادماه به صحن علنی مجلس برمی گردد.عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه ممکن اســت طرح ساماندهی 
کارکنان دولت برای دولت بار مالی داشته باشد، گفت: خیر نه تنها بار مالی ندارد 
بلکه به نفع دولت نیز است چرا که سود های شرکت های واسطه حذف می شود و 
به خود دولت بر می گردد.گودرزی تاکید کرد: یکی از محاسن این طرح این است 
که دیگر نیروهای شــرکتی و ... در ارگان های دولتی وجود نخواهد داشت و هر 
وزارتخانه ای نیرو بخواهد باید مجوز جذب بگیرد و با آزمون نیروی مورد نظر خود 
را اختیار کند. اکنون همه نیروهای موجود در وزارتخانه ها چه شرکتی، ساعتی و ... 

که ۲ سال سابقه فعالیت دارند ساماندهی خواهد شد.

تازه های مطبوعات
کیهان-اصالح طلبان درباره هر چیزی طوری تحلیل ارائه می دهند که الجرم به 
برجام منتهی شــود و این که ایران باید دوباره شانه زیر تابوت توافقی ببرد که از 

همان ابتدا مرده متولد شده بود.
آرمان ملی - ) همزمان با حضور بایدن در منطقه(   پوتین نیز این زمان را فرصت 
مناســبی دیده تا به منطقه بیاید و تا حــدودی در مقابل ائتالف عبری و عربی 
تحرکاتــی انجام دهد. ... پوتین می خواهد نشــان دهد که در مقابل ائتالف های 
آمریکا، بی برنامه نیست و دست پری در این زمینه دارد و می تواند با برگ قدرتمند 

ایران وارد بازی شود.
ایران - این روزنامه در انتقاد از سایت انتخاب نوشت : انتخاب، با تغییر و گزینش 
گفته های رئیس جمهور در نشست اخیر مقامات محیط زیست 11 کشور منطقه، 
دست به تحریف سخنان آیت ا... رئیسی زد. رئیس جمهور در این دیدار گفته بود: 
»ایران آمادگی دارد برای کاهش آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست، تجارب 
و دانش زیست فناوری خود را در اختیار دیگر کشورها به ویژه همسایگان عزیز 
خود قرار دهد.« ... انتخاب با انتشار تیتر »آماده ایم تجارب و دانش خود درباره 
کاهش »آلودگی هوا« را در اختیار دیگر کشور ها و همسایگان قرار دهیم« از قول 
آیت ا... رئیسی، تصریح رئیس جمهور درباره آلودگی ها را منحصر در »آلودگی 

هوا« بیان کرد.
انعکاس

تابناک خبرداد: »قرقاش« وزیر مشــاور امارات   با بیان این که ابوظبی پذیرای 
ایجاد محور یا ائتالف علیه هیچ کشــوری در منطقه به ویژه ایران نیست، گفت 

خواستار بازسازی روابط با تهران است.
 انتخاب مدعی شــد: مجید نصیرایی ســخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس و از 
موافقان طرح صیانت گفت: درباره محدودیت تنظیمات موتور های جست وجو 
شــنیده ام / چرا هر چیزی را به طرح صیانت گره می زنید؟ / هر محدودیتی بد 
نیست؛ خود جنگل هم قانون دارد؛ هیچ وقت شیر جای زرافه و زرافه هم جای 
شیر نمی نشیند/ این که عزیز شما در فضای مجازی در معرض چه محتوایی قرار 

دارد، برایتان مهم نیست؟
بازی سوئد در زمین منافقین 

ایران به صدور حکم حبس ابد نوری به مقامات سوئد اعتراض کرد .در پی صدور 
حکم دادگاه در ســوئد درباره حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در این کشور، 
رئیس اداره ســوم غرب اروپای وزارت خارجه، کاردار سفارت سوئد در تهران 
را در غیاب سفیر آن کشور به وزارت خارجه احضار کرد و ضمن محکوم کردن 
مفاد بیانیه رسانه ای و رای صادر شده از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد علیه 
حمید نوری، یادداشت رســمی اعتراض ایران در این باره را به وی تسلیم کرد. 
دادگاه سوئد حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد. البته خبرگزاری رویترز در 
این باره گزارش داد که وکالی حمید نوری می توانند به این حکم اعتراض کنند و 
در این صورت دادگاه تجدیدنظر مجدد این حکم را بررسی می کند. آبان 13۹۸ 
»حمید نوری« کارمند ســابق قوه قضاییه که از سال 13۷۰ خود را بازنشسته 
کرده و از آن زمان شغل آزاد داشت، برای رسیدگی به حل اختالفات خانوادگی 
دخترخوانده اش به سوئد ســفر کرد و در بدو ورود به فرودگاه استکلهم توسط 
پلیس این کشــور بازداشت شــد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر 
می برد. اتهام حمید نوری بر اســاس ادعا های واهی تعدادی از اعضای گروهک 
تروریستی منافقین این است که در مقطعی از زمان زندانبان آن ها بوده است. دادگاه 
فاقد صالحیت سوئدی، در رسیدگی غیرقانونی به پرونده، اصول مسلم حاکمیت 

و استقالل دولت ها در حقوق بین الملل را نقض کرده است. 

   

گروه خبر // معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان از تعمیرات اساسی دستگاه 
ترانس تینــر با بهره گیری از تــوان متخصصان 
 داخلی و الحاق آن بــه چرخه خدمات دریایی در 

بندر شهید رجایی خبر داد.
  بــه گــزارش خبرنگاردریــا ؛ » محمــد رضــا 
پوررجبی« با بیان اینکه نوســازی و آماده به کاری 
 تجهیزات دریایی و بندری  با هدف تســهیل در امر 
خدمات رســانی امری الزم و ضروری است، اظهار 
داشت: شــرایط متاثر از تحریمها و مزیت های قابل 
رقابت شــرکت های دانش بنیان متخصصان شاغل 
 در اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات خشــکی بندر 
شــهید رجایی را بر آن داشــت تا تعمیرات اساسی 
ترانس تینرهای معیوبی که به دلیل نبود امکان تامین 
قطعات از چرخه خارج شده بودند را احیا نمایند.وی 
ادامه داد: از این رو تعمیرات اساسی این تجهیز توسط 
متخصصان فنی داخلی آغاز و در ســاخت قطعات 
مکانیکی و الکترونیکی از ظرفیت و توان شرکت های 

دانش بنیان بهره گرفته  شد.
   معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمــزگان، عمده تعمیرات این ترانســتینرها  را در 
بخــش برقــی و الکترونیکی تعمیــرات و تعویض 
سنسورها، انکودرها، ماژول ET و دیجیتال خروجی 
و جویستیک ها و غیره عنوان کرد. پوررجبی با اشاره 
به تعمیرات صورت گرفتــه در  بخش مکانیکی نیز 
گفت: گیربکس هویســت و بلبرینگ الکتروموتور 
هویست و وایرهای هویســت و تعمیر و یا تعویض 
شده که تمامی فرآیند انجام و ساخت قطعات توسط 
متخصصان داخلی و شرکت های دانش بنیان طراحی 
و به انجام رسیده اســت.وی خاطر نشان کرد: اتکا 
به توان داخلی عالوه بر  ایجاد اشــتغال مولد کاهش 
قیمت تمام شده، تسریع در فرآیند تعویض و تعمیرات 
و جلوگیری از خروج ارز ، اقدام مهمی در راســتای 
خودباوری و اقتدار ایران اســالمی در ســاخت و 
 تأمین قطعات تجهیزات دریایی و بندری است.شایان 
 ذکر اســت؛ ترانســتینر، جرثقیلی محوطه ای از نوع 
دروازه ای که برای پشــتیبانی از گنتری کرین ها و 
 صفافی کانتینرها در محوطه های پورت اپراتوری به کار 

می رود.

در بندر شهید رجایی صورت گرفت

بهره گیری از توان متخصصان داخلی 
در تعمیرات اساسی ترانستینر ها
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 علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // نماینده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه یزد گفت: دولت 
برای تامین آب مورد نیاز مردم که در اولویت است 

پیگیری الزم را تا حصول نتیجه داشته باشد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ آیت اهلل محمدرضا ناصری 
در خطبه های نمازجمعه این هفته شهر یزد افزود: در این 
خصوص توسط مسئوالن و استانداری اقداماتی شده و 
باید با همراهی و پیگیری دولت شاهد تامین آب مورد 
نیاز مردم باشیم .وی با قدردانی از فعالیت های دولت 
سیزدهم که به صورت جدی و میدانی با روحیه جهادی 
و انقالبی به دنبال حل مشکالت کشور است ادامه داد: 
سرعت بخشیدن به تامین آب مردم یزد جزو مطالبات 
مهم اســت که امیدواریم هرچه سریع تر محقق شود.

امام جمعه یزد به اهمیت برنامه ریزی برای خودکفایی 
در بخش های مختلف به خصوص در کشاورزی اشاره 
کرد و گفت: دولت با همراهی مدیران دلســوز و مردم 
برای رسیدن به خودکفایی بیش از گذشته تالش کند.
ناصری با بیان اینکه برخی رسانه های گروهی مرتب 
در تحلیل های خود علت برخی وجود مشکالت کشور 
را نداشتن ارتباط با آمریکا می دانند پاسخ داد: هم اکنون 
خیلی از کشــورها مثل ترکیه، عربستان و امارات با 

وجودی که دارای ارتباط هســتند دارای مشــکالت 
مختلف هستند.ناصری بیان کرد: آمریکا بارها بدعهدی 
خود را علیه ملت و کشور ما به خصوص در جریان 
موضــوع هســته ای و برجام و همچنیــن تحریم ها 
و تهدیدها نشــان داده و ارتباط با او هیچ سودی به 
حال کشور ندارد.وی خاطرنشان کرد: هدف دشمنان 
و آمریکایی ها در منطقه و در سطح دنیا فقط تضعیف 
ارزش هــا و فرهنگ ها و حفظ منافــع خود و رژیم 

غاصب صهیونیستی است .امام جمعه یزد بیان کرد: راه 
عزت و عظمت ملت ایران و کشور تنها در گرو تکیه 
به دین، ارزش ها ، استفاده از نیروهای داخل کشور و 
وحــدت، والیتمداری و حفظ روحیه ایثار و مقاومت 
اســت .ناصری به پیام مقام معظم رهبری خطاب به 
حجاج بیت اهلل الحرام اشــاره کــرد و گفت: معنویت، 
مقاومت ،بصیرت و وحدت امت اسالم مقابل دشمنان 
جزو ابعاد اصلی این پیام بود و باید همه در مسیر تحقق 

آن اقدام کنند.وی به اهمیت واقعه تاریخ ساز غدیرخم 
و دهه امامت و والیت اشاره کرد و برگزاری جشن های 
مناســب را با حضور آحاد مردم و جوانان در فضایی 

معنوی در سطح استان خواستار شد.

امام جمعه یزد : 

دولت برای تامین آب مردم این استان اقدام کند
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مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها //معاون وزیر 
نیرو در امور آب و آبفا گفت: پروژه آب شیرین کن 
۳۵ هزار متر مکعبی بوشهر در ماه های آینده وارد 

مدار بهره برداری می شود. 
  بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد جوانبخت 
شامگاه در بازدید از پروژه آب شیرین کن بوشهر 
با بیــان اینکه این پروژه در مرحله پایانی قرار 
دارد اظهار کــرد: بر اســاس برنامه ریزی در 
ماه های آینده پروژه آب شیرین کن 35 هزار متر 
مکعب بوشهر وارد مدار بهره برداری می شود.وی 
با اشــاره به اینکه تسریع در تکمیل طرح های 
آبرســانی از اولویت های وزارت نیرو اســت، 
تصریح کرد: آب یکی از محورهای توســعه 
است و تکمیل طرح های حوزه آب در اولویت 
قرار دارد.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با 
بیان اینکه بخش ابتدای آب شیرین کن 35 هزار 
مترمکعب بوشهر افتتاح می شود، عنوان کرد: با 

وارد مدار شدن این پروژه مشکالت تأمین آب 
شرب بوشهر کمتر می شود.جوانبخت با اشاره 
به زیرســاخت های پروژه آب شــیرین کن 35 
هزار مترمکعب بوشهر اضافه کرد: خوشبختانه 
زیرساخت های این پروژه به گونه ای است که 
ظرفیت تولید آب آن قابل توســعه است و بر 
اساس نیاز آب استان بوشهر طرح های توسعه 
این طرح اجرا می شود و می تواند از مشکالت 
آب شرب استان بوشهر کاهش دهد و شرایط را 
برای توسعه فراهم کند.وی تأمین آب را یکی از 
مسائل مهم استان بوشهر دانست و تأکید کرد: 
آب از مسائل اساسی استان بوشهر است که با 
اجرا و تکمیل این پروژه ها زمینه توســعه روز 
افزون استان را بهبود ببخشد.معاون وزیر نیرو 
در امــور آب و آبفا تأمین اعتبارات الزم را از 
مسائل عمده پروژه های آبرسانی دانست و بیان 
کــرد: به لطف و توجه ویژه دولت به طرح های 

آبرســانی، با برنامه ریزی انجام شده اعتبارات 
این طرح ها تأمین می شود.مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان بوشــهر هم پیشرفت 
آب شیرین کن 35 هزار مترمکعب بوشهر را ۸۷ 
درصد دانســت و بیان کرد: بخشی از ظرفیت 
این پــروژه در فصل پاییز امســال وارد مدار 
بهره برداری می شود.ابوالحسن عالی با بیان اینکه 
آب شیرین کن 35 هزار مترمکعب بوشهر تا پایان 
امسال تکمیل می شود، اضافه کرد: خط انتقال 
این پروژه به طول حــدود ۷ کیلومتر در حال 
اجرا و پیشرفت آن باالی ۹5 درصد است.وی 
با بیان اینکه این طرح قابل توســعه به ظرفیت 
باالتری در تولید آب است، تصریح کرد: اکنون 
افزون بر 5۰ هزار مترمکعب آب شرب استان 
بوشهر از تأسیسات آب شیرین کن تأمین می شود 
که با تکمیل طرح های در دست اجرا تولید آب 

در استان افزایش می یابد.

آرزو توکلی سرویس استان ها // معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با بیان اینکه 
رهبرِی نظام اســالمی، والیی اســت و در نظام 
والیت فقیه هــر کجا گوش به فرمان بودیم، موفق 
عمل کردیم اظهار کرد:در جمهوری اسالمی چیزی 
به نام چپ و راست، اصالح طلب و اصولگرا نداریم 
و نگاه و شاخص فرد انقالبی، رهبر معظم انقالب و 

والیت است. 
   به گزارش خبرنگار دریــا ؛ دکتر رحمان جاللی 
در آیین معارفه »مجید توکلی  اهلل آبادی« به ســمت 
سرپرست فرمانداری کوهبنان، به بیانات مقام معظم 
رهبری و کلیدواژه های مورد تاکید ایشان اشاره داشت 
و عنوان کرد: راهبردی که دشمن در پیش گرفته، القای 

ناامیدی به جامعه است. وی ادامه داد: به فرموده رهبر 
معظم انقالب اسالمی، تنها راه برون رفت از این اتفاق، 
دمیدن امید به جامعه اســت و لذا ایشان در آستانه 
چهل سالگی انقالب اسالمی بیانیه گام دوم را صادر 
می کنند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
کرمان ابراز داشت: در کنار این امیدآفرینی، رهبری 
ماموریــت جهاد تبیین را به همــه دادند، چون تمام 
تالش دشمن بر القای ناکارآمدی نظام اسالمی گذاشته 

شده است. جاللی به عید والیت و غدیر خم نیز اشاره 
داشــت و گفت: پیام غدیر این است که نظام سیاسی 
اسالم و رهبری آن، نظام خاصی است و باید این را 
برای نسل جدید تبیین کنیم.معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی اســتاندار کرمان با تاکید بر اینکه هر کجا 
بر طبق نظام سیاسی اسالم پیش رفتیم، موفق بودیم 
افزود: رهبرِی نظام اسالمی، والیی است و مشروعیت 
خود را از ناحیه مقدســه " اهلل " و مقبولیت و اقتدار 

خود را از مردم می گیرد.جاللی با بیان اینکه در نظام 
والیت فقیه هر کجا گوش به فرمان بودیم، موفق عمل 
کرده ایم اظهار داشت: در جهاد تبیین باید دقت داشت 
که دکترین والیت فقیه را به خوبی تشریح کرد. اقتدار 
ما رهاورد نظام والیی اســت و نمونه آن حاج قاسم 
سلیمانی، تربیت شده مکتب نظام والیت است. وی 
خاطرنشان کرد: افرادی که می خواهند مکتب حاج 
قاســم را مبنای کار خود بگذارند باید به سه مولفه 

کارآیی، اثربخشی و بهره وری در کارها توجه داشته 
باشند. جاللی با بیان اینکه ثمره غدیر حکومت نظام 
والیت فقیه شــده است ابراز داشــت: دکترین نظام 
سیاسی اسالم در غدیر گذاشته شده و ما امروز میوه 
آن را می چینیم.معاون سیاسی استاندار کرمان با تاکید 
بر اینکه افراد را باید ذیل سیستم والیت سنجید افزود: 
در جمهوری اســالمی چیزی به نام چپ و راست، 
اصالح طلب و اصولگرا نداریم و نگاه و شاخص فرد 
انقالبی، رهبر معظم انقالب و والیت اســت. جاللی 
بیان کرد: در مکتب شهید سلیمانی و سبک مدیریتی 
ایشان، برای انتصاب ها، تعهدها و تخصص ها حرف 

می زنند و جناح بندی وجود ندارد.  

معاون وزیر نیرو :

آب شیرین کن ۳۵ هزار متر مکعبی بوشهر بهره برداری می شود

معاون سیاسی استاندار کرمان :

در جمهوری اسالمی؛ »چپ و راست« و »اصالح طلب و اصولگرا« نداریم 

حسن سیالوی سرویس اســتان ها // معاون گردشگری وزیر 
میراث فرهنگی در سفر به شهرستان آبادان و بازدید از تأسیسات 
بندری این شهر گفت: هماهنگی هایی باید در سطح دولت انجام 
شود که اسکله های نفتی مطلوب بعد از بررسی های فنی و ایمنی، 
توسط اداره بندر و دریانوردی شهرستان آبادان مورد بهره برداری 

گردشگری قرار گیرند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ شــالبافیان در سفر یک روزه خود که 
به منظور پیگیری و اجرایی شــدن مصوبات سفر روزهای گذشته 
عزت اله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به استان خوزســتان انجام شد، در راســتای توسعه گردشگری 
شهرستان های خرمشــهر و آبادان، از ظرفیت های موجود در این 
شهرســتان ها بازدید کرد.او پس از بازدید از بافت تاریخی و منظر 

صنعتی شهرستان آبادان همچون بریم و بوارده، از معماری منتسب 
به صنعت نفت این شهر دیدن کرد و طی بازدید خود ضمن تأکید بر 
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و همکاری وزارت نفت در 
حفاظت و مرمت بناهای ارزشمند حوزه صنعت نفت، درخصوص 
تبدیل و ترویج این بناها به اماکن گردشگری نظرات خود را ابراز 
کرد.معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی در ادامه از تک بناهای 
تاریخی شاخص مانند اولین اسکله ها، اولین ساختمان بندر، اولین 
ساختمان روابط عمومی متعلق به صنعت نفت و دیگر بناهای ارزشمند 
نیز بازدید و ســپس در جریان بازدید از باغ مــوزه دفاع مقدس، 
درخصوص توسعه و تکمیل این باغ موزه با مسئوالن حاضر گفتگو 
و بر اقدامات اجرایی در این باره تأکید کرد.او همچنین سری نیز به 
تأسیسات بندری و ظرفیت های موجود، سکوها، اسکله های نفتی 
و اســکله های بندر آبادان زد و در محل با مدیران و کارشناســان 
بندر آبادان در باب برنامه ریزی برای آغاز گردشــگری دریایی و 
دائمی کردن آن گفت و گو کرد.شــالبافیان طی این گفتگوها تأکید 
کرد: هماهنگی هایی باید در سطح دولت انجام شود که اسکله های 
نفتی مطلوب بعد از بررســی های فنی و ایمنی، توسط اداره بندر و 

دریانوردی شهرســتان آبادان مورد بهره برداری گردشــگری قرار 
گیرند.او خطاب به مســئوالن محلی حاضر افزود: موضوع کمک 
و اعطای تســهیالت فنی و اعتباری به فعاالن حوزه گردشگری 
دریایی و چگونگی تبلیغ و معرفی این نوع از گردشگری باید مورد 
توجه جدی قرار گیرند.معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی طی 
سفر خود در بازدید از روستاهای حاشیه بهمنشیر و نخلستان های 
اروندکنار و بهمنشــیر نیز عنوان کرد: موضوع چگونگی تکمیل و 
اصالح زیرساخت ها و همچنین اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران 
با اولویت جوامع محلی باید حتما در این مناطق ارزیابی شــود.او 
موضوع گردشــگری در شهرستان های خرمشهر و آبادان را بسیار 
حائز اهمیت خواند و افزود: دستگاه های ذی ربط مانند منطقه آزاد 
اروند، شرکت نفت، مرزبانی، نیروی انتظامی و همچنین میراث فرهنگی 
باید در چارچوب یک برنامه واحد و هماهنگ، موضوع توسعه و 
ترویج گردشگری را در شهرستان های خرمشهر و آبادان پیگیری 
کنند. شــالبافیان در ادامه ســفر خود، از تأسیسات گردشگری و 
بندری شهرستان خرمشهر و اسکله های گردشگری که در شهرستان 
احداث شده است بازدید کرد و با مدیران و مسئوالن اداره کل بندر 

و دریانوردی شهرســتان دیدار و گفت و گو کــرد.او در این دیدار 
ضمن تأکید بر رونق گردشگری در خرمشهر اظهار کرد: »به منظور 
رونق حوزه گردشگری در خرمشهر، باید راه کارهای برون رفت از 
این چالش بررسی شود و درخصوص نحوه همکاری و تسهیل در 
رواج و توســعه گردشگری آبی با استفاده از ظرفیت های موجود، 
تبادل نظر انجام شود.معاون گردشــگری کشور در بخش پایانی 
ســفر خود، از انواع سرمایه گذاری های بخش خصوصی در ایجاد 
تأسیسات گردشــگری به ویژه مواردی که با رویکرد بهره گیری از 
معماری سنتی و اقلیم منطقه و همچنین معرفی آداب و رسوم ساکنان 
شهرستان های آبادان و خرمشهر هستند، با هدف رفع مشکالت و 
تسهیل گری در روند توسعه و ترویج تأسیسات یادشده بازدید کرد.

در جریان بازدیدهای علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزیر 
میراث فرهنگی، محمدحسین ارسطوزاده مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خوزستان، سیدمجتبی محفوظی و سیدلفته 
احمدنژاد نمایندگان مردم آبادان و خرمشــهر در مجلس شورای 
اسالمی و سجاد پاک گهر رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی خرمشهر او را همراهی می کردند.

معاون گردشگری کشور در سفر به خوزستان تأکید کرد

لزوم بهره برداری گردشگری از اسکله های نفتی مطلوب در آبادان

اگه ژاپن توی ایران بود
آبـــه  تــــرور شینـــزو  انــتـــشــــــار خـبــــــر 

واکنش های زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت.
یکی از فعاالن سیاســی اپوزیســیون ژاپن در این باره گفت: 
»برجام رو احیا نمی کنید همین میشه دیگه.« وی همچنین افزود: 
»شعار مرگ بر این و آن و قطع روابط با عالم هستی باعث میشه 

عالم هستی هم روابطش رو با شما قطع کنه.«
شــونصد و دوازده نفــر از ســلبریتی های ژاپــن در اقدامی 
غیرهماهنگ در اســتوری های خود به مرگ آبه واکنش نشان 
دادند. این افراد نوشــتند: »اصاًل این مملکت نفرین شــده اس. 
اون از جنگ جهانی دوم اینم از این.« این سلبریتی ها همچنین 

افزودند: »همین روزا میذارم از این خراب شده میرم.«
گزارشگر ژاپن اینترنشــنال نیز با ارسال ویدیویی در این باره 
گفت: »سالم، اینجا بازار توکیوئه. همونطور که می بینید نه تنها 
کســی توی سر و صورت خودش نمیزنه بلکه حتی مردم دارن 
خرید هم می کنن. این نشون میده مردم از اعدام انقالبی شینزو 

آبه خیلی هم خوشحالن.«
رانندگان تاکسی خط میوشی-چوسوکابه هم با تأکید بر اینکه 
این »کار خودشونه« با »کار خودشونه«های قبلی فرق می کند 
در پاســخ به این ســؤال که »چه فرقی می کند؟« تأکید کردند: 
»ســاده ای به قرآن. خبر نداری دنیا چه خبره. پیاده شو جلوتر 

نمیرم.«
گفتنی اســت برای هشتمین شب پیاپی مردم توکیو با تجمع در 
خیابان های اطراف محلی که رژیم ژاپن مدعی است ترور آبه در 
آنجا اتفاق افتاده، علیه خبر فوت وی شعار دادند. تجمع کنندگان 
اعالم کردند مثل روز روشن است که آبه زنده است. آنها تأکید 
کردند که اگر راست می گویید خودش را بیاورید توی تلویزیون 

اعالم کند که مرده.
اخبار و تصاویر زیادی رســیده که نشــان می دهد شینزو آبه 
در دوبی زنده دیده شــده است. گفتنی اســت انتشار تصاویر 
مشابهی از نیویورک، مسکو، پاریس، لندن، جزایر گاالپاگوس، 
بازار تجریش و... نشــان می دهد وی عالوه برضدگلوله بودن، 
طی االرض هم دارد. تحلیلگر بی بی سی ژاپنی در این باره گفت: 
»تعدد این تصاویر نشــان می دهد وی حتمًا زنده است و رژیم 

دارد مرتب او را جا به جا می کند.«

  محمد کوره پز
***

 یادداشت های راهنمای بایدن
سر پیری و مملکت  گیری

اخیراً عکس هایی از متن ســخنرانی های بایدن منتشــر شده 
که مشخص کرده اســت برای وی جزئی ترین کارهای زندگی 
معمولی یک انسان را هم می نویسند که یادش نرود. حاال کاری 
نداریم پیرمرد سنسور تشخیصش خراب شده و موقع سخنرانی 
همان ها را هم از روی کاغذ می خواند. بیشتر می خواهیم ببینیم 
برای بایدن چه یادداشــت هایی روی در و دیوار کاخ ســفید 

می زنند.
یادداشت روی تختخواب: صبح به  خیر؛ برای اینکه زنده بمونی 
باید نفس بکشــی. هوا رو بکش تو، بعد بده بیرون. تا وقتی که 
دوباره بیای بخوابی همین کار رو باید پشت سر هم تکرار کنی.

یادداشت روی میز صبحانه: عه! اینجوری می شینن پشت میز؟ 
دست و رو نشسته؟ نه! خیلی کار بدیه؛ اول برو دستشویی، بعد 
دســت و صورتت رو بشور. مثل اون دفعه شیر آب سرد و داغ 

رو اشتباه نگیری ها، دیگه پماد نداریم.
یادداشت روی در دستشویی: المّصب با دمپایی دستشویی نیا 
بیرون، همون تو باید درشــون بیاری. حوله هم اونجا آویزونه، 

اول خشک کن.
یادداشــت روی میز صبحانــه: کره رو بمــال روی نون؛ چرا 
می ندازیــش تو لیــوان قهوه؟... نه دیگه، با دســت درش نیار 

چندش.
یادداشت روی میز کار: چرا یک ساعته  داری با کره زمین روی 
میز بازی می کنی؟ کّل کار امروزت همینه که اون بیست  تا نامه 

روی میز رو امضا کنی؛ اونم یادت میره؟
یادداشت روی پرونده: امضات اونجوری نیست اصاًل؛ اون خّطه 
رو باید از باال بکشــی زیر حرف آخر... نه اونجوری نه، دارم 
می گــم از باال... ای بابا ولش کن، تو همون انگشــت بزنی هم 

قبوله.
یادداشت روی در جلویی ماشــین: از این در نباید سوار شی، 
جلو بشــینی با دکمه های ماشین ور می ری، چپ می کنیم. برو 

آخرین در رو سوار شو.
یادداشت روی صندلی ماشین: اینقدر با اون دکمه شیشه بازی 
نکن... هی محافظا! یکیتون تا رســیدن به مقصد، دستای بایدن 

رو سفت نگه داره.
یادداشت روی پشت محافظ جلویی: اآلن  داری می ری دیدار، 
ولیعهد عربســتان. یه جوری باهاش حرف بــزن انگار نوکر 
خونه زادتون بوده. باز ندوی سمتش که ازش شیر بدوشی؛ این 

یه اصطالحه، آدما شیر واقعی تولید نمی کنن.
یادداشت روی پیشانی مترجم دیدار: پاهاتو بکن تو کفش بابا؛ 
کل محل مالقات رو بو برداشــته. مگه دیشب نگفتم جورابات 

رو بشور؟
یادداشــت روی درب خروجی محل مالقات: یکم دیگه عادی 
رفتار کن، خبرنگار ها رو رد کنیم، بعدش تو ماشین راحت باش.

یادداشت روی پّلکان کاخ ســفید: چرا از پّله می خوای بری؟ 
آسانســور رو واسه تو قُُرق کردن... اوناهاش پشت سرت؛ اون 

اتاقکه اسمش آسانسوره.
یادداشــت روی درب کمد: لباســت رو کــه درآوردی، حتمًا 

مسواک بزن، بعد بگیر بخواب.
یادداشت روی تختخواب: نگفتم مسواک بزنی؟ برو مثل بچه آدم 
مسواکت رو بزن، وگرنه فردا از یادداشت های اینجوری خبری 

نیست؛ خودت باید تنهایی از پسش بربیای.
یادداشت روی بالشت: برق رو هم خاموش کن.

  محّمدرضا رضایی

طنز
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بانوی ردیا

آشپزی

ســاالدها جزو بهترین گزینه های غذایی برای شب های گرم 
تابستان هســتند. بعضی از ســاالدها می توانند حاوی تمام 
گروه های غذایی باشــند و یک وعده غذایی کامل محسوب 

شوند. 
ســاالد نخود با زیتون و پنیر فتا، یکی از خوشــمزه ترین و 
مغذی ترین ساالدهای مدیترانه ای است که می تواند شام جذاب 
و کاملی برای شــما باشد. در ادامه این مطلب، به طرز تهیه و 
ارزش تغذیه ای این ســاالد خواهیم پرداخت که به شرح زیر 

است :
  مواد الزم برای ۴ نفر

روغن زیتون............................ 2 قاشق غذاخوری
سرکه قرمز یا سفید.................. 2 قاشق غذاخوری
پودر سیر..................... یک چهارم قاشق چای خوری
نمک............................ یک چهارم قاشق چای خوری
فلفل سیاه نیم کوب.......... یک چهارم قاشق چای خوری
نخود پخته و کم نمک............................. ۴25 گرم
خیار مکعبی خرد شده.............................. 1 لیوان
گوجه فرنگی مکعبی خرد شده.................... 1 لیوان
جعفری تازه و ساطوری..................... یک سوم لیوان
پیاز قرمز یا سفید خرد شده ........... یک چهارم لیوان
زیتون بدون هسته و خرد شده....... یک چهارم لیوان
پنیر فتای خرد شده ..................... یک چهارم لیوان

 طرز تهیه ساالد نخود با پنیر فتا 
1- ابتدا روغن زیتون، سرکه،  پودر سیر، نمک و فلفل نیم کوب 

را با همدیگر ترکیب کنید و به عنوان سس ساالد کنار بگذارید.
۲- نخود پخته، خیار، گوجه فرنگی، زیتون، جعفری و پیاز را با 
همدیگر ترکیب کنید تا تمامی مواد به طور یکسان در همه جای 

ظرف پخش شوند.
3- سس را روی مواد داخل ظرف بریزید و یک بار دیگر تمام 

مواد را همراه با سس با یکدیگر ترکیب کنید.
4- پنیر فتای خرد شده را روی تمام مواد بریزید تا ساالد آماده 

مصرف شود.
5- بهتر است که برای تهیه این ساالد از خیار قلمی بدون تخمه 
و گوجه فرنگی کامال سفت استفاده کنید. بهترین حالت برای این 
ساالد، این اســت که از گوجه فرنگی های گیالسی که از وسط 

نصف شده اند استفاده کنید.
  ارزش تغذیه ای

هر وعده مصرفی از این ســاالد که حدودا معادل با یک لیوان 
می شــود، تقریبا ۲5۶ کیلوکالری انــرژی، 14 گرم چربی، ۸ 
میلی گرم کلسترول، 4۹5 میلی گرم سدیم، ۲4 گرم کربوهیدرات، 
5 گــرم فیبر غذایی، ۹ گرم پروتئیــن، 3 گرم قند، 1 میلی گرم 
نیاســین، ۸۰۸1 واحد بین المللی ویتامین A و 3۷۲ میلی گرم 

پتاسیم دارد.
  نقش نخود در کنترل وزن

نخود عضو ثابت بیشتر ساالدهای مدیترانه ای است. مصرف هر 
نصف لیوان از نخود پخته می تواند حدود 13 درصد از نیاز روزانه 
بدن به آهن، 1۲ درصد به روی )زینک(، 11 درصد به فســفر، 
5 درصد به پتاســیم، 5 درصد به سلنیوم و ۷ درصد به ویتامین 
B۶ را تامین کند. از این رو، شما می توانید نخود پخته را در وعده 
ناهار یا شام بگنجانید.بد نیست بدانید که نخود در میان حبوبات 
مختلف، حجم باالیی از پروتئین و فیبر غذایی را در خود جای 
داده اســت و مصرف آن می تواند برای مدت طوالنی تری شما 
را ســیر نگه دارد. اگر رژیم کاهــش وزن دارید، باید بدانید که 
هر نصف لیوان از نخود پختــه کمتر از 14۰ کیلوکالری به بدن 
می رساند اما می تواند شدیدا باعث کنترل اشتها و پیشگیری از 

ریزه خواری در طول روز شود.

ساالد نخود سبز با پنیر فتا ؛
 خوشمزه ترین شام تابستانی سبک و مغذی

تزئین  برای  راه خالقانــه  دیواری یک  گالری 
دیوارها و حتی فضاهای مرده خانه است. 

   گالری دیواری رنگ و طرح و حتی داستان را 
به خانه شما اضافه می کند؛ با این حال، ساخت این 
گالری قوانین و ترفندهایی دارد که به زیبا شدن 
نتیجه کمک خواهد کرد.درست کردن یک گالری 
دیــواری یک راه عالی بــرای نمایش مجموعه 
شــخصی شماســت و می تواند به یک فضای 
کوچک، چیزهای زیــادی اضافه کند؛ برای زیبا 
شدن گالری دیواری قوانینی وجود دارد که البته 
قابل شکستن هستند اما بهتر است قبل از سوراخ 
کردن دیوار، آنها را خــوب در نظر بگیرید تا به 
دردسر نقاشی کردن نیفتید.اگر یک دیوار بزرگ 
دارید، این همان مکان عالی برای ساخت گالری 
است اما اگر یک دیوار بزرگ ندارید، می توانید از 
اطراف پنجره هــا، اطراف درها، باالی تخت، باال 
و اطراف شومینه استفاده کنید؛ فقط مطمئن شوید 
که رطوبت این فضا زیاد نباشــد چراکه عکس ها 
و قاب های شما در معرض رطوبت دچار مشکل 

خواهند شد.
  چه نوع تصاویری را روی گالری دیواری 

نمایش دهیم؟
   دیــوار گالــری خود را ماننــد صفحات یک 
آلبوم عکس در نظر بگیرید. سعی کنید از طریق 

تصاویری که انتخاب می کنید، یک داستان یا روایت 
را بیان کنید. برای مثال، اگر مراسم عروسی تان را 
در نظــر گرفته اید، پرتره های عــروس و داماد و 
همچنیــن عکس هایی از جزئیات کوچکی که آن 

روز را بسیار خاص کرده، اضافه کنید.
  عکس های پرینت شده چطور؟

  دیواری از عکس های ســیاه و سفید، ترکیبی از 
چاپ های روشــن و جمالت مثبت، نقاشی های 
گل دار، همه وقتی در کنار هم قرار می گیرند عالی 
به نظر می رســند. اما ســعی نکنید هرکدام را در 
محلی جداگانــه روی دیوار نصب کنید. به عنوان 
مثال گروهی از نقاشی  خط ها را در یک قسمت از 
دیوار نصب نکنید در حالی که چند تصویر روشن 
را در قســمتی دیگر نمایش داده اید؛ آنها را با هم 

مخلوط کنید.
  اندازه ها را با هم مخلوط کنید

   طرح یا قاب یکســانی که بارها و بارها تکرار 
می شــود بسیار رسمی و خشک به نظر می رسد؛ 
البته اگر این همان چیزی است که دوست دارید، 
پس همین کار را بکنید. برخی از مردم دوســت 
دارند با یک قطعــه بزرگ در کنار برخی قطعات 
کوچکتر به دیوار تنوع و حرکت بدهند. فراموش 
نکنید که تابلوی بزرگ را در کناره ها نصب نکنید.

  به رنگ ها فکر کنید اما اسیر آنها نشوید
  گالری دیواری شما در نهایت یک بخش غالب از 
دکوراسیون داخلی خواهد بود؛ به این فکر کنید که 
رنگ های هر قاب چه کاری انجام می دهد. برخی 
از آنها برجسته می شوند و برخی دیگر با پرده ها 
هماهنگ هستند. بعضی رنگ ها در کنار یکدیگر 
واقعا خوب می نشینند و برخی به خوبی از هم جدا 
می شوند. الزم نیست همه آثار یک رنگ یا حتی 
وزن یکسانی داشته باشند تا با هم یک مجموعه 
زیبا ایجاد کنند اما اغلب ترکیب پالت رنگی فضا 

برای شما الهام بخش خواهد بود.
  ابتدا یک مدل بسازید

  می توانیــد قاب ها را روی زمیــن بگذارید و با 
ترکیب و فواصل مختلف بازی کنید. یک راه دیگر 
هم این است که تکه هایی از کاغذ را به اندازه هر 
یک از قاب ها برش دهید و آنها را با نوار چسب به 
دیوار بچسبانید. هر یک از این راه ها به شما امکان 
می دهد طرح بندی هــای مختلفی را امتحان کنید 

بدون اینکه یک دیوار خراب روی دستتان بماند.
  ارتفاع و عرض گالری را از قبل اندازه بزنید

  یکی از رایج ترین اشــتباهات در آویزان کردن 
تابلو، آویزان کردن بیش از حد باالی آن اســت 
با این حال، یک گالری دیواری می توانید به سمت 

باال، یعنی تقریبا تا سقف پیش برود اما در جهت 
برعکس، پایین آمدن تا لبه نشیمن کافی است؛ البته 
به شرطی که قصد دارید دیوار را پر کنید، اما اگر 

دیوار را پر نمی کنید، خیلی باال نروید!
  برخی از بهترین دیوارها پشت تلویزیون 

هستند
  این یکی از واقعیت های زندگی مدرن است. کافی 
اســت گالری اطراف آن بچینید و تلویزیون را به 

عنوان یک عنصر در آن مجموعه در نظر بگیرید.
  آویزان کردن بخش ناخوشایند کار است

  تنظیم ارتفاع عمودی یکی از چالش های اصلی 
ســاختن یک گالری دیواری است چراکه ممکن 
اســت گیره آویز هر تابلو ارتفــاع روی دیوار را 
به هم بریزد. پیشــنهاد ما این است که با یک نوار 
اندازه گیــری باالی قطعات گالــری را در ارتفاع 
مناسب تنظیم کنید؛ کار را روی انگشت خود در 
مرکز نوار آویزان کنید و از باالی تابلو به ســمت 
پایین تا محل طناب را اندازه بگیرید. فرض کنید 
35 میلی متر شد، پس اگر می خواهید قطعه باالیی 
1.۶ متر باالتر از کف باشد، نقطه ای که میخ قالب 
در آن فرو می رود باید 35 میلی متر پایین تر باشد.

چگونه یک گالری دیواری زیبا بسازیم 

روش ابراز عالقه و محبت به کودک بدون خرید هدیه
نشان دادن عالقه و محبت به کودکان در زندگی 
و شخصیت آینده آن ها بسیار موثر خواهد بود. 
بنابراین با راهکارهای مناســب به فرزندتان ابراز 

عالقه کنید.
* اهمیت ابراز عالقه و محبت به کودک

  بســیاری از والدین ســعی دارند فرزندان خود را 
طوری تربیت کنند تا هیچ عیب و نقصی در رفتارشان 
نباشد اما این هدف عملی نمی شود و ارتباط چندانی 
به تالش مادر و پدر ندارد.تصمیم گیری و انجام همه 
کارهای درست و صحیح و لغزش ناپذیری چیزی 
نیســت که کودکان از والدین می خواهند. آنها فقط 
می خواهند بدون قید و شرط دیده و دوست داشته 
شوند. بنابر بیان روانشناسان کودکانی که احساس 
اهمیت و شایستگی می کنند از عزت نفس باالتری 
برخوردار هستند، دیدگاه مثبت تری در مورد زندگی 
و روابط سالم تر دارند.همچنین این کودکان در هنگام 
مشــکالت و درگیری کنترل رفتار دارند، نسبت به 
دیگران احترام بیشتری قائل هستند. پس پدر و مادر 
این قدرت را دارند که به فرزندانشــان نشان دهند 
چقدر اهمیت دارند به همین دلیل در این مطلب راه 
کارهایی را به والدین برای نشان دادن عالقه به فرزند 

نشان می دهیم.
* با آنها کتاب بخوانید:

 یکی از بهترین قســمت های فرزندپروری مرور 
برخی از آثار کالسیک قدیمی و کشف مجدد آنها 
در همه موارد است. تماشــای یادگیری فرزندان 
بسیار شگفت آور است. از کتاب خواندن با صدای 
بلند لذت ببرید. صداهــای خنده دار را امتحان و 
داســتان های خود را تعاملی کنید.اینگونه کودک 

عشــق به کتاب پیدا خواهد کرد و همیشــه برای 
 اوقاتی که با شــما کتاب بخواند لحظه شــماری 
می کند اگر محتوای کتــاب درباره درس زندگی 
است، در مورد آن با کودکان خود صحبت کنید و به 

سو االتشان پاسخ دهید.
*  به آنها گوش دهید:

  وقتی کودکی دارید، الزم است گاه گاهی به دوران 
کودکی خود برگردید. آیا دوران کودکی خود را به 
خاطر می آورید؟ اگر در یک خانواده پرجمعیت 
 بودید، چه مواقعی با توجه به ســن کم ســکوت 
می کردید؟ برای کودکان تصور اینکه بزرگترها آنها 
را جدی نمی گیرند سخت است.با گوش دادن به 
حرفهای فرزندان به آنها نشان دهید که حرفهایشان 
مهم اســت، حتی اگر حرف هایشان بی ربط باشد 
بازهم گوش دادن اهمیت زیادی دارد مانند کودک 
با آنها رفتار کنید و هرگز احساس کوچک بودن را 

به آنها القا نکنید.
*  به عالیق آنها اهمیت دهید:

 ممکن اســت انتخاب کودکان با والدینشــان هم 
 سو و یکی نباشــد، پس بهتر اســت به عالیق و 
انتخاب های آنها احتــرام بگذارید تا در آینده بالغ 
 شــوند و تصمیمات دیگری بگیرند اما آنها هرگز 
بی اعتنایی و رد کردن عالیقشــان را فراموش نمی 

کنند.
*  از آنها تعریف کنید:

  از ظاهر کودکان تعریف نکنید، کودکان باید بدانند 
که ویژگی های شخصیتی آنها اهمیت بیشتری دارد. 
اگر کودک شوخ طبع است یا رفتار خوبی دارد به 
 آنها بگویید. همه باید بدانند چه ویژگی آنها را خاص 
 مــی کنــد، حمایــت خــود را نشــان دهید 
ویژگی هایی که کودک را از سایرین متمایز می کند 

به او یادآوری کنید.

* آنها را در آغوش بگیرید:
  لمس و تماس جسمی کودک اهمیت زیادی دارد. 
همیشه مرزهای فرزندتان را بدانید و یادداشت کنید 
و فقط به شیوه ایی رفتار کنید که آنها راحت باشند. 
مثــال کودک خود را پس از افتادن یا گذر از یک 
سختی در آغوش بگیرید تا مطمئن شود همیشه 

کسی در کنار او هست.
*  آنها را تشویق کنید:

   بعضی اوقات کودکان ممکن است به خود سخت 
بگیرند. اگر کودکی دارید که برای بی نقص بودن 
به خود فشــار زیادی می آورد، قدردان او بوده و 
انتظارات معقول داشته باشید. اگر آنها ورزش انجام 
می دهند در هر صورت )پیــروزی یا باخت (به 
آنها افتخار کنید.اگر یک هنرمند تازه کار هستند، 
 برگزاری یک نمایشگاه کوچک را در نظر بگیرید که 
 می توانید خانواده و دوستان را به آن دعوت کنید. برای 
بی نقص بودن به کودک خود فشــار نیاورید. باید 
درس هــای ارزنده ای راجع بــه کار گروهی و 

مسئولیت پذیری به آنها بیاموزید.
* به آنها بگویید دوستشان دارید:

 یکی از ســاده ترین و قدرتمندترین راه ها برای 
نشان دادن عالقه به فرزندانتان این است که به آنها 
بگویید دوستشان دارید. آنها را در آغوش بگیرید، 
 ببوســید و هر روز عالقه خود را ابراز کنید.حتی 
 مــی توانید بگوییــد از اینکه پدر یا مــادر آنها 
هستید به خود می بالید. شاید این موارد کوچک 
به نظر برسد، اما شنیدن ابراز محبت واقعی والدین 
 نســبت به کودکان باعث ایجــاد دنیای دیگری 

می شود.
*  از آنها در مورد روزشان بپرسید:

  همیشه از آنها در مورد روزشان بپرسید تا نشان 
دهید به آنچه در زندگی آنها می گذرد خوب، بد و 

زشت عالقه مند هستید.
*  نقاط قوتشان را یادآوری کنید:

  همیشــه خصوصیات خوب آنها را یادآوری و 
تشویقشان کنید که به ادامه آن بپردازند.

*  به احساسات آنها احترام بگذارید:
  حتی وقتی در شــرایطی نیستید که بتوانید با آنها 
ارتباط برقرار کنید، مهم است که به کودکان بگویید 
اهمیت زیادی برایتان دارند اما ادامه صحبت را به 

فرصتی بهتر بسپارید.
* با آنها صبور باشید:

آنها را به خاطر اشتباهاتشان ببخشید و یادآوری 
کنید که خودتان هم اشتباه می کنید.
* در مواقع اشتباه اعتراف کنید:

  اگــر در مورد چیزی اشــتباه کردیــد، از گفتن 
»متاسفم« نترســید. آنها نه تنها از خودآگاهی و 
فروتنی شما قدردانی می کنند، بلکه به احتمال زیاد 

از شما درس می گیرند.
* بدانید در مدرسه چه می گذرد:

  با معلمان فرزندتــان ارتباط برقرار کنید و خود 
را در جریان پروژه هــا و تکالیف آنها قرار دهید 
در صــورت نیاز به همکاری در انجام تکالیف، به 
آنها بگویید که کمکشان می کنید و اگر چیزی فراتر 
از دانش شــما است حتما با یک معلم خصوصی 

صحبت کنید.

حتی طرز پوشــیدن و درآوردن لباس هایمان هم   
می تواند روی عمر لباس هایمان تأثیر بگذارد. در این 
مطلب به اشتباهات رایجی خواهیم پرداخت که باعث 

خراب شدن لباس هایمان می شوند.
  حتی اگر دســتورالعمل روی لیبل لباس ها را با دقت 
بخوانیم و کار شستشو و اتوی لباس ها را دقیقاً بر همان 
اساس انجام دهیم، باز هم این امکان وجود دارد که به 

طور تصادفی لباس های مورد عالقه مان 
را خــراب کنیــم. حتی 

طرز پوشــیدن و 
ن  د ر و آ ر د

یمــان  لباس ها

هم می تواند روی عمر آنهــا تأثیر بگذارد. در ادامه به 
اشــتباهات رایجی خواهیم پرداخت که باعث خراب 

شدن لباس هایمان می شوند.
۱- استفاده از کوله پشتی

   گلوله گلوله شــدن پارچه مختص به جنس خاصی 
نیست و جنس های مختلفی از پارچه می توانند به این 
مشکل دچار شوند. یکی از دالیل این اتفاق، استفاده از 
کیف و کوله پشتی یا پوشیدن چند الیه 
لباس رو هم است. در این 
حالــت، پارچه ها به 
همدیگر ساییده 
می شــوند، 
که  امری 
می تواند 
عث  با
ب  ا خر
شــدن 
س  لبــا
. د شــو
 ، بیشــتر
لباس هایی گلوله 
گلوله می شوند که از 
جنس پشم، پنبه، پلی استر یا 

اکریلیک هستند. با چنین لباس هایی بهتر است از کیف یا 
کوله پشتی استفاده نکنید.
۲- زدن عطر به لباس

  عطرها معموالً لباس ها را لک نمی کنند اما برخی مواد 
موجود در عطرها می توانند رنگ پارچه را تغییر دهد. 
برای جلوگیری از این مشکل، باید عطر را اول به پوست 
خود بزنید، وقتی خشک شد، تازه آنوقت لباس را به تن 
کنید. اگر لکه ی عطر تازه باشد، شستشوی منظم به پاک 
شدن آن از لباس کمک می کند. برای این منظور باید اول 
لکه را با آب سرد آب بشویید. برای پاک کردن لکه های 
قدیمی، گلیسیرین و آب را در مقادیری برابر با یکدیگر 
ترکیب کنید. این ترکیب را به لکه بزنید، یک ساعتی صبر 

کنید و سپس لباس را بشویید.
۳- اتو کردن لباس های جنس ریون از بیرون

  لباس های جنس ریون اگر از بیرون اتو شــوند، برق 
می افتند. متأسفانه در صورت وقوع این اتفاق، هیچ راهی 
برای رفع آن وجود ندارد. جلوگیری از آن اما ساده است: 
کافی است لباس را از داخل اتو کنید.بعضی لباس های 
جنس ریون را توصیه می شود به کلی اتو نکنید، به همین 

دلیل بهتر است اول لیبل لباس را مطالعه کنید.
۴- دســته بندی کردن لباس هــای چرک تنها بر 

اساس رنگ
  توصیه می شــود لباس های چرکــی که می خواهید 
آنها را به درون ماشین لباسشویی بیاندازید را نه فقط 
بر اســاس رنگ، بلکه بر اساس جنس هم دسته بندی 
کنید. پارچه هــای ضخیم می توانند بــه پارچه های 
 نــازک صدمــه بزنند و باعــث پارگی آنها شــوند. 
 بنابراین بهتر است ملحفه رختخواب و لباس های زیر را باهم 
بشویید و تی شرت ها و شلوارهای جین را هم به همراه 

بلوزها و پیراهن ها.
۵- شستشوی اشتباه لباس های تیره

  برای جلوگیری از بور شدن لباس های تیره، بهتر است 
آنها را با دمایی پایین و با کوتاه ترین چرخه ی شستشوی 
ماشین لباسشویی بشویید. به عالوه، توصیه می شود از 
یک شــوینده ی مایع برای این کار استفاده کنید. پودر 
لباسشویی ممکن است در آب سرد به طور کامل حل 
نشود.یک راه دیگر برای محافظت از لباس های تیره، 
پشــت و رو کردن آنها قبل از شستشو است و خشک 

کردن آنها در همین حالت است.
۶- دیر به دیر شستن شلوارهای جین

  شستشوی اشتباه لباس ها می تواند باعث خراب شدن 
آنها شود اما دیر به دیر شستن آن هم چنین اثری دارد. 
مثاًل پارچه ی شلوارهای جین 1۰۰ درصد پنبه در زمان 
پوشیدن سست می شود و همین امر باعث می شود شلوار 
جین به مرور گشاد شود. شستشوی منظم شلوارهای 
جین جلوی بروز این مشکل را می گیرد.برای جمع شدن 

شلوار جین می توانید آن را با آب بسیار داغ بشویید.
۷- زیاد خیساندن لباس ها

  در شستشــوی دستی، لباس ها معموالً مدتی در آب 
خیسانده می شــوند. لباس اما اگر بیش از حد در آب 
بماند، می تواند رنگ و شکل خود را از دست دهد. مثاًل 
پارچه توری بیشتر از ۲-3 دقیقه نباید خیس بخورد و 
پارچه های ابریشمی و پشمی را هم حداکثر 3۰ دقیقه 
می توان در آب خیساند. پنبه و دیگر پارچه های کمتر 

ظریف را هم نباید بیشتر از یک ساعت خیساند.
۸- استفاده از پرزگیرهای چسبنده

   پرزگیرهای رولی چسبنده گرچه گرفتن پرز لباس را 

راحت می کنند اما بی ضرر نیستند. از پرزگیرهای رولی 
ممکن است یک ماده چسبنده مصنوعی بر روی پارچه 
باقی بماند که مو و گرد و غبار بیشتری را به خود جذب 
می کند. این ماده می تواند باعث بور شدن لباس ها هم 
شود.به جای پرزگیرهای رولی بهتر است از برس های 

پرزگیر استفاده کنید.
۹- درآوردن تیشرت از یقه

  یقه اغلب تیشرت های قدیمی گشاد و از شکل افتاده 
اســت. این مشکل را معموالً کسانی دارند که هنگام 
درآوردن تیشرت، آن را از یقه می گیرند. تیشرتی که 
یقه آن گشاد شده باشد دیگر درست شدنی نیست، اما 
می توانید تیشرت های جدیدتان را حفظ کنید. کافی 
است تیشــرت هایان را طور دیگری درآورید: پایین 
لباس را با دو دست بگیرید و آن را از سر خود بیرون 

بکشید.
۱۰- اتو کردن لباس های لینن به صورت خشک

  پارچه لینن اگر کاماًل خشــک باشــد، اتو کردن 
آن تقریبًا غیر ممکن اســت. اگــر دلتان نمی خواهد 
لباستان را با یک اتو خراب کنید، 5 تا 1۰ دقیقه قبل 
از اتو کردن، به آن آب بپاشــید، به خصوص به یقه، 
سرآستین ها و جیب ها. پیش از پوشیدن لباس هم 1۰ 
تا 15 دقیقه صبر کنید تا لباس خشک شود، در غیر 

این صورت، دوباره به سرعت چروک خواهد شد.

۱۰   اشتباه رایجی که لباس هایمان را خراب می کنند

رعایت الگوهای تغذیه ای سالم در مصرف میان وعده ها، مخصوصا 
برای افــراد مبتال به بیماری های مختلف مثــل افراد مبتال به 

کلسترول خون باال ضروری است.
 خوردن میان وعده قطعا می تواند بر ســالمت شما تاثیرگذار باشد 
اما باید تالش کنیم که این تاثیرگــذاری در محدوده اثرات مثبت 
جای بگیرد. رعایت الگوهای تغذیه ای سالم در مصرف میان وعده ها، 
مخصوصا برای افراد مبتال به بیماری های مختلف مثل افراد مبتال به 
کلسترول خون باال ضروری است.اگر شما هم یکی از افراد مبتال 
به کلسترول خون باال هستید، حتما از عادت های تغذیه ای زیر در 

مصرف میان وعده هایتان دوری کنید.
۱. فیبرها را فراموش می کنید 

  انواع خوراکی ها و تنقالت تصفیه شده دارای فیبر بسیار کمی هستند 
یا اصال فیبر ندارند و در نتیجه هیچ کاری برای کنترل کلسترول خون 
شما انجام نمی دهند.فیبرها در دستگاه گوارش به کلسترول می چسبند 
و از همین طریق سطح کلسترول خون را کاهش می دهند. به همین 

دلیل هم متخصصان تغذیه تاکید می کنند که مصرف خوراکی های 
سرشار از فیبر برای افراد مبتال به کلسترول خون باال ضرورت دارد.

۲. از قبل برنامه ریزی ندارید 
  اگــر می خواهید که میان وعده های ســالمی را انتخاب کنید و از 
خوراکی های ناسالم دور بمانید، باید از قبل برای مصرف میان وعده ها 
برنامه داشته باشید و همیشه طبق برنامه عمل کنید.به گفته متخصصان 
تغذیه، همان طور که باید برای وعده های غذایی اصلی برنامه داشته 
باشیم، برنامه ریزی برای مصرف میان وعده ها نیز ضروری است زیرا 
از تصمیمات هیجانی در انتخاب خوراکی های ناســالم جلوگیری 
می کند. میان وعده های انتخاب شده حتما باید حاوی فیبر باشند زیرا 

فیبر به عنوان یک ماده مغذی مهم برای دفع کلسترول عمل می کند.

۳. میان وعده های رنگارنگ و متنوع را انتخاب نمی کنید 
  میوه ها و سبزیجات رنگارنگ، هم فیبر زیاد و هم حجم مطلوبی 
دارند، درحالی که کالری کمی به بدن می رسانند. بنابراین با استفاده 
از میوه ها و ســبزیجات مختلف می توانیم حجم کلی میان وعده ها 
را افزایش دهیم و مدت زمان احســاس سیری را طوالنی تر کنیم.
یکی از ویژگی های مهم میوه ها و سبزیجات این است که به کاهش 
کلســترول خون کمک می کنند. درواقع، این مواد غذایی در گروه 
بهترین منابع حاوی فیبر قرار می گیرند و درنتیجه کلسترول خون را 
کاهش می دهند، درحالی که به متعادل سازی باکتری های روده هم 
کمک می رسانند و تنوع باکتری های روده را بیشتر می کنند. مطالعات 
اخیر نشان داده اند که حفظ تنوع باکتریایی روده با حفظ کلسترول 

خون در محدوده عادی مرتبط است.

۴. از میان وعده های سالم اما حاوی کالری دوری می کنید 
  بســیاری از افراد تالش می کنند که از میان وعده های سرشــار 
 از کالــری دور بمانند، حتی اگر ایــن میان وعده ها واقعا در گروه 
مواد غذایی ســالم قرار بگیرند. با این حال،  تحقیقات علمی ثابت 
کرده اند که اگر در طول روز به خوبی تغذیه نکنیم و کالری مناسبی را 
از طریق صبحانه، ناهار و میان وعده ها دریافت نکنیم، در اواخر شب 
با احساس گرسنگی شدید مواجه می شویم.خوردن شبانه اغلب با 
اضافه وزن و افزایش خطر ابتال به کلسترول خون باال مرتبط است. 
با این حال، گنجاندن میان وعده های سالم و متعادل در رژیم غذایی 
می تواند اشــتها را پایدار نگه دارد و مانع پُرخوری در اواخر شب 
شود.زیاده روی در مصرف چربی ها می تواند به معنای دریافت کالری 
زیاد و افزایش وزن ناخواســته باشد اما فراموش نکنید که وجود 
چربی های ســالم در رژیم غذایی هم ضروری است و هم به حفظ 
کلسترول خون در محدوده سالم کمک می کند. بنابراین، استفاده از 

مغزها و دانه های خام را در کنار غالت سبوس دار جدی بگیرید.

۴    عادت غذایی غلط ؛ اگر کلسترول خونتان باالست بخوانید



توضیح پلیس درباره اجرای طرح های امنیت اخالقی

با مصرف مرتب گوشت ماهي و میگو خطر ابتالء هب بيماری گوارت و آسم كاهش مي يابد روابط عمومي
شیالت رهمزگان

سرویس حوادث / دختر جوان که در شب جشن عروسی اش 
با شلیک یکی از افراد فامیل مجروح شده و دچار مرگ مغزی 
شــده بود با اهدای اعضای بدنش به چند بیمار زندگی دوباره 

بخشید.
 شامگاه سه شــنبه ۲1 تیر در یک جشن عروسی  در فیروزآباد فارس، 
شوهر خواهر داماد مطابق رسم غلط تیراندازی در مراسم محلی با اسلحه 
شکاری شــروع به تیراندازی و شلیک گلوله کرد که به دلیل شلوغی و 
ناتوانی در کنترل اسلحه، تیر به عروس و دو نفر دیگر از میهمانان اصابت 

کرد. در اثر این شــلیک عروس به کما رفتــه و دو نفر دیگر مصدوم 
شــدند. پس از انتقال مصدومان به بیمارستان با وجود تالش های کادر 
درمان بیمارســتان قائم)عج( فیروزآباد برای نجات جان عروس به نام 
»مهوش لقایی«، بعد از گذشت ۲روز مرگ مغزی وی توسط تیم پزشکی 
تأیید شــد و در نهایت با رضایت خانواده عروس و کارت اهدای عضو 
دختر جوان، شامگاه ۲4 تیر مصادف با شب میالد امام هادی)ع( پیکر 
مهوش ۲۰ ساله برای اهدای اعضا به بیماران نیازمند پیوند از بیمارستان 

فیروزآباد به شیراز منتقل شد و به چند بیمار زندگی دوباره بخشید.
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حوادث

حوادث جهان
نخست وزیر ژاپن: 

پلیس مسئول قتل »شینزو آبه« است 
 نخست وزیر فعلی ژاپن، پلیس این کشور را مسئول مرگ 
»شــینزو آبه« معرفی کرد. در ادامه تحقیقات پیرامون ترور 
نخست وزیر پیشین ژاپن، اکنون »فومیو کیشیدا«، نخست وزیر 
فعلی این کشــور پلیس را مسئول مرگ »شینزو آبه« معرفی 
کرد. نخســت وزیر ژاپن با انتقاد از عملکرد پلیس کشورش 
گفت: در تدابیر امنیتی مشــکالتی وجود دارد. کیشیدا افزود 
که کمیســیون امنیت ملی و آژانس پلیس در حال بررســی 
اشتباهات و نقص های احتمالی پیرامون چگونگی ترور شینزو 
آبه هستند و گروهی از مقامات پلیس نیز برای تحقیقات به مقر 
پلیس در شهر نارا به عنوان شهر محل حادثه اعزام شده اند. 
شــینزو آبه صبح روز جمعه در شهر »نارا« در غرب ژاپن در 
حین سخنرانی کارزار تبلیغات انتخاباتی خود مورد حمله قرار 
گرفت. »تتسویا یاماگامی «41 ساله از پشت به این سیاستمدار 
نزدیک شد و از فاصله حدوداً 1۰ متری با استفاده از اسلحه 
دست ساز خود، دو گلوله به گردن و سینه شینزو شلیک کرد. 
بنا بر گزارش ها، ضارب برای نزدیک به یک سال نقشه ترور 
نخســت وزیر ۶۷ ساله سابق این کشور را طراحی کرده بود. 
گزارش های پلیس و رسانه ها می گویند که ضارب مسلح آبه 
به بازرسان گفته است که نخست وزیر سابق را به دلیل شایعه 
ارتباط او و یک گروه خاص کشــته است. پیش از این نیز، 
»هیروکازو ماتسونو« دبیر ارشد و سخنگوی کابینه ژاپن، در 
یک جلســه درباره ترور آبه اعالم کرده بود که دولت توکیو 
گزارشــی دریافت کرده است که حکایت از نقص در سیستم 
امنیتی و نگهبانی در محل ســخنرانی نخست وزیر سابق این 
کشــور دارد. به گفته این مقام دولت ژاپن، خالءهای امنیتی 

مذکور منجر به ترور شینزو آبه شده است.
نامزدخاشقجی: 

رئیس جمهور آمریکا
 دیکتاتورهای منطقه را در آغوش می گیرد 

 نامزد جمال خاشقجی، روزنامه نگار مقتول منتقد حکومت 
آل سعود، تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای سفر 
به عربستان سعودی را عقب نشینی در برابر ریاض توصیف 
کرد.  »خدیجه چنگیز«، نامزد جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
مقتول ســعودی در گفتگو با آسوشــیتدپرس، تصمیم »جو 
بایدن«، رئیس جمهور آمریکا برای سفر به عربستان سعودی 
را »دلخراش« توصیف کرد و گفت که بایدن با این تصمیمش 
از تعهد خود مبنی بر اولویت دادن به حقوق بشر عقب نشینی 
کرده است. چنگیز در گفتگوی خود در استانبول یک روز قبل 
از سفر بایدن به عربستان سعودی گفت که بایدن باید عربستان 
را تحت فشــار قرار دهد و پاسخ های بیشتری را از مقامات 
ســعودی درباره اتفاقاتی که برای جسد خاشقجی رخ داده 
اســت، جویا شود. نامزد خاشقجی همچنین در مورد تصمیم 
بایدن برای تقویت روابط دیپلماتیک با عربســتان سعودی 
گفت: » بایدن با قرار دادن نفت و مصلحت بر اصول و ارزش 
ها، اقتدار اخالقی خود را از دســت داد.« خدیجه چنگیز با 
ابراز ناامیدی از موضع بایدن گفت: رئیس جمهور آمریکا در 
حال حاضر به جای متفاوت بودن دیکتاتورهای منطقه را در 
آغوش می گیرد و این برای من بسیار ناامید کننده است. جو 
بایدن در حالی به عربســتان سعودی سفر می کند که یکی از 
گزارش های اطالعاتی آمریکا که بایدن پس از ورود به کاخ 
ســفید آن را از حالت طبقه بندی خارج کرد، می گوید قتل 
خاشــقجی بدون اطالع ولیعهد عربستان اتفاق نیافتاده است. 
خاشقجی در زمان قتل، مقیم آمریکا و ستون نویس واشنگتن 
پســت بود که مقاالتی در انتقاد از سرکوب گسترده ولیعهد 
عربستان علیه فعاالن عربستانی می نوشت. او پیش از این در 
دولت سعودی سمت هایی داشت، اما وقتی که ولیعهد جوان 
عربستان در پایتخت کشورهای غربی به دلیل اقداماتش در 
داخل عربستان مورد تمجید قرار می گرفت، خاشقجی به منتقد 

او تبدیل شده بود.
شلیک دو راکت از نوار غزه 

به شهرک صهیونیستی عسقالن 
 رسانه های عربی و عبری می گویند همزمان با شنیده شدن 
صــدای آژیر هشــدار حمله موشــکی در شــهرک های 
صهیونیست نشــین نزدیک نوار غزه، سامانه های گنبد آهنین 
نیز فعال شدند. ارتش رژیم موقت صهیونیستی بامداد شنبه از 
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار حمله موشکی در شهرک های 
صهیونیست نشین هم مرز با نوار غزه خبر داد.برخی رسانه های 
عربی هم می گویند چند فروند راکت به ســمت شهرک های 
»اشدود« و »عســقالن« در جنوب فلسطین اشغالی شلیک 
شده است.همزمان روزنامه »یدیعوت آحارونوت« هم گزارش 
داد که ســامانه های پدافندی گنبد آهنین فعال شده و صدای 
چند انفجار در آسمان شهرک های نزدیک غزه به گوش رسیده 
است.یدیعوت در ادامه تایید کرد که یک فروند راکت از نوار 
غزه به ســمت شهرک عسقالن شلیک شــده اما مدعی شد 
که گنبد آهنین، آن را رهگیری کرده اســت.این رسانه عبری 
همچنین خبر داد که دو شهرک نشین صهیونیست حین فرار به 
سمت پناهگاه ها باز ترس حمله موشکی به شهرک عسقالن، 
دچار جراحت شده و به بیمارستان منتقل گردیدند.ارتش رژیم 
موقت صهیونیستی با صدور بیانیه ای گفت در مجموع ۲ فروند 
راکت از نوار غزه شلیک شــده که یکی از آنها توسط گنبد 
آهنین رهگیری و دیگری به زمین در عسقالن برخورد کرده 

است.

زنی در دام عاشق حقه باز!
وقتی به نقشــه پلید آن جوان پی بردم که مرا با وعده 
ازدواج اغفال کرده بود، خیلی زود پشــیمان شدم و 
ادعــا کردم که باید پول ها را به پدرم بازگردانم ولی او 
با شنیدن این حرف ها به شدت کتکم زد و مرا در خانه 

دوستم زندانی کرد تا...
به گزارش خراســان، زن ۲5 ساله که با چهره ای مضطرب 
و پریشــان وارد کالنتری سپاد مشهد شده بود با افشای یک 
حادثه تلخ به مشــاور و مددکار اجتماعی گفت: حدود یک 
سال قبل از همســرم طالق گرفتم چرا که او به مواد مخدر 
اعتیاد داشت و مدام مرا کتک می زد. بعد از این ماجرا برای 
آن که بتوانم هزینه های زندگی ام را تامین کنم نگهداری از 
یک مرد ســالمند را پذیرفتم و پرستاری از او را آغاز کردم. 
خالصه با هر سختی و مشقتی بود کار می کردم تا زندگی ام 
دچار مشکل نشــود اما حدود یک ماه قبل آن مرد سالمند 
از دنیا رفت و من هم که بیکار شــده بودم به ناچار به منزل 
خواهرم رفتم. آن جا بود که با »ســاحره« آشنا شدم. او نیز 
مانند من زن جوانی بود که بعد از طالق از همسرش به طور 
مجردی زندگی می کرد. آن روز ساحره مرا به منزل خودش 
دعوت کرد. من هم که احساس تنهایی می کردم برای شروع 
معاشرت با او به منزلش رفتم. عصر همان روز جوانی به نام 
»همایون« به منزل ســاحره آمد و به من ابراز عالقه کرد. او 
مدعی بود قصد ازدواج با مرا دارد. خالصه او طی چند روز 
اعتماد مرا با چرب زبانی و جمالت عاشقانه اش جلب کرد به 
طوری که حتی سوگند یاد کرد جز ازدواج و زندگی مشترک 
با من، هدف دیگری ندارد. او گفت منزلی را اجاره می کند تا 
در کنار یکدیگر خوشــبخت شویم. من هم که اوضاع را این 
گونه دیدم به او گفتم سه میلیون و 5۰۰ هزار تومان پول نقد 
دارم و مقداری طال نیز نزد مادرم به امانت گذاشته ام. باالخره 
آن روز تصمیم گرفتیم من طالها را از شهرســتان به مشهد 
بیاورم تا بتوانیم منزلی برای زندگی مشترک مان اجاره کنیم. 
بعد از این ماجرا به همراه همایون به یک طالفروشی رفتیم و 
طالها را به مبلغ هفت میلیون تومان فروختیم، سپس پول نقد 
را نیز به او دادم تا برای اجاره منزل اســتفاده کند. پس از آن 
با یکدیگر برای صرف ناهار به رستورانی رفتیم که متصدی 

آن آشنای همایون بود. هنوز منتظر آماده شدن غذا بودیم که 
همایون برای شستن دست هایش از پشت میز بلند شد و به 
قسمت عقب ســالن غذاخوری رفت. در این لحظه متصدی 
رستوران خودش را به من رساند و در میان حیرت و تعجب 
به من گفت: »دخترم حواست را جمع کن! این پسر )همایون( 
جوانی کالهبردار اســت و هر روز با یک دختر غریبه برای 
صرف ناهار به این جا می آید!« اما من با آن که دچار تردید 
شده بودم نمی خواستم حرف های مرد رستوران دار را قبول 
کنم. خالصه بعد از ناهار همایون مرا به منزل دوست متاهلش 
برد تا به همراه آن دوستش به بنگاه های امالک سر بزند. در 
این هنگام با خنده و شوخی حرف های مرد رستوران دار را 
برای همسر دوست همایون بازگو کردم. »طناز« هم با نگاهی 
سرزنش گونه حرف های آن مرد را تایید کرد و گفت: همایون 
و همسر من دوســتان قدیمی هستند و از همین راه روزگار 
می گذرانند. آن ها دختران شهرستانی را اغفال می کنند و با 
این شیوه پول و اموال آن ها را باال می کشند و سپس آن ها 
را بدون هیچ گونه سند و مدرکی رها می کنند. طناز ادامه داد: 
ساحره نیز همدست آن هاست و هر دختری را که به همایون 
یا شوهر من معرفی می کند، مبلغی را به عنوان کارمزد به او 
می دهند و... . با شنیدن حرف های طناز تازه فهمیدم در چه 
دام خطرناکی افتاده ام اما نمی خواستم همایون از این ماجرا 
بویی ببرد. او وقتی شــب هنگام به خانه آمد نقشه ای طرح 
کردم و به او گفتم پدرم بدهکاری دارد و با من تماس گرفته 
اســت تا پول ها را به حســاب او واریز کنم که بتواند چک 

بدهکاری اش را پاس کند و... .
همایون وقتی این ماجرا را شــنید به شدت عصبانی شد و 
با توهین و فحاشــی به من گفــت: »از کدام پول حرف می 
زنی؟ هر چه پول داشته ای دست خودت است!« بعد از این 
مشاجره لفظی او مرا زیر مشت و لگد گرفت و به شدت کتکم 
زد. سپس مرا در خانه ساحره زندانی کرد و تلفن همراهم را 
نیز گرفت تا آثار کتک کاری هایش از بین برود. با وجود این 
من در یک فرصت مناسب از خانه خارج شدم و به کالنتری 

آمدم تا دست به دامان قانون شوم اما ای کاش...

در امتداد تاریکی

سرویس حوادث // جانشین فرمانده 
کل انتظامی کشــور با تاکید بر لزوم 
رعایــت اصول عفــاف و حجاب به 
گفت:  اسالمی  جامعه  هنجار  عنوان 
پلیس وظیفه خود می داند که با جرائم 
مشهود برخورد کند و در همین راستا 
اجرای طرح های امنیت اخالقی خود 

را همچون گذشته ادامه می دهد. 
فرمانده  جانشین  قاســم رضایی،  سردار 
فراجا درباره اجرای طرح امنیت اخالقی 
اظهارکرد: دین کشــور ما دین مبین اسالم 
اســت و کشور ما هم یک کشور قانونمند 
اســت، بر اســاس همین قانون هم باید 
هنجارهــای کشــور ما حفظ شــود که 

خوشبختانه عمده مردم به آن توجه ویژه 
دارند و آن را رعایت می کنند. 

جانشین رئیس پلیس کشــور ادامه داد:  
در این میان انــدک نفراتی چه زن و چه 
مرد وجود دارند که ایــن قانون را زیر پا 
می گذارند و زیرپا گذاشتن قانون نیز جرم 
است. این جزو وظایف قانونی فراجاست 

که هرجا جرم مشــهودی رخ داد و مامور 
پلیــس آن را دید، با آن برخــورد کند.  
موضوع رعایت عفــاف و حجاب نیز در 

همین دسته قرار می گیرد.
رضایی با بیان اینکه در قوانین کشــور ما، 
بدحجابی و بدپوششی منع شده و از این رو 
رعایت عفاف و حجاب وظیفه قانونی هر 

فرد است، درباره نحوه اجرای طرح امنیت 
اخالقی نیز گفت: ما از گذشته طرح هایی 
برای اجرای امنیت اخالقی داشتیم که حاال 
هــم همان ها را دنبال می کنیم. در صورتی 
که هنجارشکنی بیشتر شود یا شرایط تغییر 
کند، ما نیز در اجرای طرح های خود تغییر 

ایجاد خواهیم کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید 
بر لزوم رعایت اصول عفاف و حجاب به 
عنوان هنجار جامعه اسالمی گفت: پلیس 
وظیفه خود می داند که با جرائم مشــهود 
برخــورد کند و در همین راســتا اجرای 
طرح های امنیت اخالقی خود را همچون 

گذشته ادامه می دهد. 

ســرویس حوادث// زن جوان وقتی 
فهمید مــرد مورد عالقــه اش با زن 
دیگری ازدواج کرده دو موتورســوار 

اجیر کرد تا از او انتقام بگیرد.
مدتی قبل مرد جوانی ســوار بر کامیون در 
حال عبــور از خیابانــی در پایتخت بود 
که دو موتورســوار راه را بر او سد کردند. 
مردان موتورسوار که نقاب به چهره داشتند، 
قمه ای از زیر لباس هایشان بیرون کشیده و 
به ســمت راننده جوان حمله کردند. وی که 
از دیدن مردان مهاجم در آن ســاعت شب 
وحشت کرده بود تلفن همراهش را برداشت 
تا با پلیس تماس بگیرد، اما مهاجمان گوشی 
تلفن همراه او را با تهدید قمه سرقت کرده و 

از محل متواری شدند.
انتشار تصاویر خصوصی

لحظاتی بعد حامد خود را به اولین ایستگاه 
پلیس رســاند و حمله مهاجمان و سرقت 
گوشــی تلفن همراهش را اعــالم کرد. با 
گزارش این ســرقت به دســتور بازپرس 
مصطفی تقی زاده تحقیقات آغاز شــد و در 
ادامه بررســی ها بار دیگر حامد به پلیس 
مراجعه کرد و از انتشار تصاویر شخصی و 

خانوادگــی اش در فضای مجازی خبر داد. 
تصاویری که در گوشــی تلفن همراه حامد 
بــود و پس از ســرقت در فضای مجازی 

منتشر شده بود.
در ادامه تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی 
موفق به شناســایی ردپای یک زن و مرد 
شــدند که اقدام به انتشار تصاویر و فیلم ها 
در فضای مجازی کرده بودند. با دستگیری 
متهمان زن و مــرد جوان ابتدا مدعی بودند 
که در سرقت و انتشار تصاویر نقشی ندارند 
و به اشــتباه بازداشت شده اند. اما زمانی که 
با شاکی مواجه شدند، راننده کامیون آنها را 
شناســایی کرد. مرد جوان گفت: این زن را 
می شناسم قرار بود با هم ازدواج کنیم اما نشد 

مرد جوان هم همکارم است.
پس از این ماجرا متهمان مجبور به اعتراف 
شدند و زن جوان در تحقیقات گفت: حامد 
راننده کامیون بود و به شهرهای مختلف بار 
می برد. من ساکن یکی از شهرهای جنوبی 
کشور هســتم و خیلی اتفاقی سه سال قبل 
با حامد آشنا شــدم. آن زمان حامد مجرد 
بود و به هم عالقه مند شــدیم. قرارمان بر 
ازدواج شــد اما وقتی خانــواده حامد از 

ماجرا باخبر شدند، مخالفت هایشان شروع 
شد. آنها مدعی بودند کســی که در تهران 
زندگی می کند نباید با دختری شهرســتانی 
ازدواج کند. درنهایت هم مخالفت های آنها 
به نتیجه رســید و ازدواج من و حامد بهم 
خورد. خیلی اتفاقی مدتی قبل متوجه شدم 
یکی از همشهری هایم همکار حامد است و 
در باربری کار می کند. وقتی ســراغ حامد 
را گرفتم به من گفت ازدواج کرده اســت با 
شنیدن این خبر خیلی ناراحت شدم چون من 
هنوز عاشق او بودم و نمی توانستم قبول کنم 
او به همین راحتی مرا فراموش کرده باشد. به 
همین خاطر تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم.

زن جوان گفت: با همدستی همکار حامد، 
دو سارق اجیر کردیم تا گوشی تلفن همراه 
او را سرقت کنند. بعد هم تصاویر و فیلم های 
داخل گوشــی را در فضای مجازی منتشر 

کردم تا از حامد انتقام بگیرم.
به دنبال اعترافات زن و مرد جوان، بازپرس 
شعبه پنجم دادســرای ویژه سرقت دستور 
بازداشت دو گوشــی قاپ را صادر کرد و 
متهمان در اختیــار کارآگاهان اداره آگاهی 

قرار داده شدند

اجیر سارق برای انتقام از عشق قدیمی

اهدای اعضای عروس 20 ساله به بیماران

سرویس حوادث //  دو برادر جوان که پس از آغاز 
مشاجره سحرگاهی در یک مجلس عروسی، نزاع 
خونینی را به دلیل اختالفات ملکی به راه انداخته 
بودند، در اعترافات تکان دهنده خود قتل مرد 7۰ 
ســاله را به گردن گرفتند و ماجرای جا گذاشتن 
تیغه یک خنجر ترسناک در پهلوی فرزند مقتول 

را شرح دادند.
ایــن حادثه وحشــتناک صبح دهم تیر در روســتای 
»بزوشــک« از توابع بخش احمدآباد مشهد هنگامی 
رخ داد که پســر جوانی به نــام »مصطفی« به مجلس 
عروســی رفت که در روســتا برگزار شده بود. او کنار 
باجناق خودش به نام ابوذر نشست و مشغول گفت وگو 
شدند اما ناگهان دامنه این صحبت ها به اختالفات ملکی 
قدیمی کشــید و مصطفی از ابوذر خواست تا پدرش را 
برای واگذاری بخشــی از یک زمین راضی کند که در 
مسیر عبور اهالی قرار داشت اما این گفت وگوها دقایقی 
بعد به مشــاجره لفظی و توهین و فحاشی و درگیری 
انجامید. در این هنگام »مصطفی« از مجلس عروســی 
بیرون آمد و به طرف منزل مادرش به راه افتاد اما وقتی 
در مســیر به برادرش »مهدی« برخورد کرد، ماجرای 
درگیری در عروسی را برایش شرح داد و گفت: بعد از 
این حادثه من هم برای آن که مجلس عروسی دیگران 

به هم نخورد، از آن جا بیرون آمدم!
 »مهدی« نیز با شنیدن این ماجرا، درون پراید مصطفی 
نشست و دو برادر دوباره به سوی محل برگزاری مجلس 
عروسی به راه افتادند اما هنوز وارد کوچه روستا نشده 
بودند که »مهدی« با دیدن »ابوذر« و محمد )پدر ابوذر( 
از خودرو پایین آمد و با پدر و پسر مذکور گالویز شد. 
مهدی که جوانی تنومند بود خود را روی ابوذر انداخت 
ولی در این لحظه »محمد« چاقویی را برداشــت و با 
مصطفی درگیر شد که حاال از پشت فرمان خودرو پیاده 
شده بود اما مصطفی چاقو را از دست طرف مقابل گرفت. 
در همین گیر و دار بود که »مهدی« خنجر بدون دســته 
ترسناکی را برداشت و ضربه ای به پهلوی »ابوذر« زد به 
گونه ای که تیغه خنجر در پهلوی او باقی ماند. مصطفی 
نیز به سمت »محمد« حمله ور شد و او را با سه ضربه 
چاقو نقش بر زمین کرد به طوری که خون از پیکر وی 

فواره زد و او در میان ترس و وحشت و چشمان حیرت 
زده برخی از شاهدان عینی جان سپرد. گزارش خراسان 
براساس اعترافات تکان دهنده متهمان همچنین حاکی 
است مصطفی بعد از وارد آوردن ضربات چاقو سوار بر 
پرایــد از محل گریخت و »مهدی« نیز با فرار به انتهای 
کوچه، به داخل بیابان های روســتا رفت و دو برادر در 
حالی خود را پنهان کردند که امدادگران اورژانس، جوان 
مجروح را به همراه پیکر بی جان پدر وی به بیمارستان 
شهید کامیاب رساندند اما معاینات پزشکی نشان داد که 
مرد ۷۰ ســاله به قتل رسیده است و تالش برای نجات 
مرد 43 ســاله با خارج کردن تیغه کارد از پهلوی وی، 
آغاز شد و او از چنگ مرگ گریخت.عقربه های ساعت 
به حدود 1۰:3۰ رسیده بود که نیروهای انتظامی، مراتب 
را به قاضــی ویژه قتل عمد اطالع دادند و بدین ترتیب 
بــا حضور صبحگاهی قاضی دکتر صــادق صفری در 
روستای بزوشک، بررسی های قضایی در این باره ادامه 
یافت. با توجه به اهمیت و حساســیت ماجرا، با صدور 
دســتوری ویژه از سوی قاضی شــعبه ۲۰۸ دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد، گروهی تخصصی از  کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی برای ردزنی و دستگیری دو 
برادر فراری وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده ای را 
زیر نظر سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی( 
آغاز کردند. رصدهای اطالعاتی بیانگر آن بود که متهمان 
شــب را در بیابان های اطراف روستا گذرانده اند اما با 
تنگ تر شــدن حلقه محاصره کارآگاهان باالخره، دو 
برادر فراری که بســیار از این اقدام پشیمان شده بودند، 
تصمیم گرفتند خود را به قانون تسلیم کنند. طولی نکشید 
که دامنه بررســی های تخصصی پلیس به شمال مشهد 
کشــید اما دو متهم خود را به نیروهای انتظامی معرفی 
کردند. بنابر گزارش روزنامه خراسان، با انتقال متهمان به 
پلیس آگاهی، بازجویی های تخصصی از آنان زیر نظر 
سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد( و با نظارت 
مستقیم مقام قضایی شروع شد که در نهایت هر دو متهم 
به درگیری و قتل اعتراف کردند. در این میان »مصطفی« 
وارد آوردن ضربات چاقو به محمد )مرد ۷۰ ســاله( را 
پذیرفت و مهدی نیز به فروکردن خنجر وحشــتناک به 

پهلوی ابوذر اقرار کرد.

اعترافات تکان دهنده عامالن جنایت صبحگاهی ؛

ماجرای جا گذاشتن خنجر در پهلوی جوان 
روستایی چه بود؟

رییس   // حوادث  ســرویس 
از  فراجا  پیشــگیری  پلیس 
بازگشت  برای  کامل  آمادگی 
حجاج به کشــور خبر داد و 
در عین حــال از خانواده های 
حجاج خواســت کــه برای 
فرودگاه  به  گروهی  استقبال 
نیایند تا شاهد ازدحام جمعیت 
در فرودگاه هــا و ترافیک در 
فرودگاه ها  بــه  منتهی  معابر 

نباشیم.
ســردار مهدی معصوم بیگی ، با 
اشــاره به آغاز روند بازگشــت 
حجاج ایرانی از ســرزمین وحی 
اظهارکرد: از مدت ها قبل از اعزام 
زائران به خانه خدا، هماهنگی ها 
برای اعزام و همچنین بازگشــت 
ایــن عزیــزان در دســتورکار 
پلیس پیشــگیری قرار گرفته و 
خوشبختانه این عزیزان در امنیت 

کامل به ســرزمین وحــی اعزام 
شــدند.وی با بیان اینکه بیش از 
3۹ هزار زائر در امنیت و سالمت 
کامل از 1۸ فرودگاه کشــور به 
اعزام شــدند،  ســرزمین وحی 
اظهارکرد:  با پایان مناســک حج 
شاهد بازگشت حجاج به کشور 
عزیزمان هســتیم کــه در همین 
راستا نیز ماموران پلیس پیشگیری 
و به خصوص مامــوران پلیس 
فرودگاه های کشــور از آمادگی 
از حجاج  اســتقبال  برای  کامل 
و تامین امنیت آنــان برخوردار 
هستند. تیم های پلیس پیشگیری 
هم به صورت خودرویی، هم به 
صورت موتوری و هم به شــکل 
پیاده در حوزه استحفاظی پلیس 

فرودگاه ها حضور دارند.
رئیس پلیس پیشــگیری فراجا 

حجاج  خانواده های  از  افــزود:  
تقاضــا داریم که برای اســتقبال 
از این عزیزان تــا حد امکان به 
فرودگاه نیایند تا شــاهد ازدحام 
جمعیت در فرودگاه ها و همچنین 
ترافیک احتمالی در معابر منتهی 
بــه فرودگاه ها نباشــیم. حضور 
یک یا دو نفر از اعضای خانواده 
حجاج در فرودگاه کافی است و 
می توان مراسم استقبال از حجاج 
را در فضای منزل و محل زندگی 
انجام داد. معصوم بیگی از همراهی 
زائران خانه خدا با پلیس و توجه 
به توصیه ها و هشدار نیز قدردانی 
کــرد و گفت: امیدواریم تا پایان 
بازگشــت همه زائــران که طبق 
پیش بینی ها تا هفته دوم مرداد ماه 
ادامه خواهد داشت، شاهد همین 

نظم و امنیت باشیم.

درخواست پلیس از خانواده های حجاج؛ برای استقبال »گروهی« به فرودگاه نیایید
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شهرستان

رئیس کل دادگستری  هرمزگان خبر داد 
رفع تصرف ۱۰۳ هکتار از اراضی ملی در قشم

 ســعیده دبیری نژاد -  سرویس شهرســتان // رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف یازده قطعه از اراضی 
ملی به مســاحت بیش از 1۰3 هکتار در جزیره قشم خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی تصریح کرد: این رفع 
تصرفات به دســتور دادستان عمومی و انقالب شهرستان قشم 
و با هدف احقاق حقوق مــردم و مقابله با زمین خواری انجام 
شده اســت. وی در ادامه افزود: ساخت و سازهای غیر مجاز 
موجود در این اراضی نیز توسط یگان حفاظت منطقه آزاد قشم 
و مأموران نیروی انتظامی تخریب شــده است. قهرمانی خاطر 
نشان کرد: این ساخت و سازهای غیرقانونی شامل دیوارچینی، 
پی ســنگی و سد و بند خاکی بود که در شهر درگهان و خارج 
از محدوده طرح هادی روســتاهای نقاشــه، سهیلی، تلمبو و 
دیرستان قرار داشــت. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
همچنین بیان داشت: ارزش تقریبی این اراضی، افزون بر 5 هزار 
و یکصد و هشــتاد میلیارد ریال است که پس از رفع تصرف، 
به بیت المال اعاده شــده اســت. وی در پایان با اشاره به اینکه 
یکی از گلوگاه های فســاد، تصرف اراضی ملی و دولتی است، 
تأکید کرد: بر اساس اهداف و اولویت های دوره تحول و تعالی 
قوه قضاییه، با هرگونه زیاده خواهی و تخلف در این خصوص، 

قاطعانه برخورد خواهد شد.
امام جمعه بندرلنگه:

بهزیستی بندرلنگه به کمک خیرین نیاز دارد 
 عبدالحســین اسدپور- سرویس شهرســتان // امام جمعه 
شهرســتان بندرلنگه با اشــاره به آغاز هفته بهزیستی و تامین 
اجتماعــی ضمن عرض خدا قوت به همکاران عزیز در این دو 
مجموعه بیان کرد: بهزیستی شهرستان در رسیدگی به مددجویان 
شــریف کم توان خود، نیاز به کمک خیرین دارد امید است در 
این زمینه بهزیســتی را یاری نمایید. به گزارش خبرنگار دریا؛ 
حجت االسالم و المسلمین اســماعیل نیا در خطبه اول  نماز 
جمعــه این هفته ضمن تبریک عید غدیر، عید امامت و والیت  
گفت :نگه داشتن دهها هزار نفر جمعیت در آن هوای گرم، ۸۰ 
روز قبل از ارتحال رسول اهلل و خطابه مفصل پیغمبر خدا )ص( 
و معرفی امیرالمومنین )ع(به شکل عملی و امر رسول اهلل به بیعت 
کردن تک تک حاضــران در آن صحرا با امیرالمومنین)ع( آیا 
اعالم والیت و جانشینی بالفصل امیر المومنین علی )ع( را ثابت 
نمی کند؟ وی عنوان کرد : در بزرگداشت عیداهلل االکبر عید غدیر 
با دو کار دراین عید می توانیم سهیم باشیم 1- اطعام : که اطعام 
یک نفر معادل ثواب اطعام 1۲4هزار پیغمبر اســت .۲- نصب 
عالمت شــادی و عیدانه  بر سردرب خانه ها ولو با یک پرچم 
مختصر و کوچک. حجت االسالم و المسلمین اسماعیل نیا در 
خطبه دوم نماز جمعه این هفته ضمن تبریک والدت امام هادی 
علیه الســالم بیان کرد: دو هدیه ماندگار از امام هادی)ع( به ما 
یادگار رســیده است: 1- زیارت جامعه کبیره که مورد توصیه 
امام زمان)عج( اســت که خواندن آن مورد توصیه اکید وجود 
ایشان است.۲- زیارت غدیریه امیر المومنین از زبان امام هادی 
)ع(که در این زیارت فوق العاده به بیش از 3۰ آیه قرآن و ده ها 
حدیث پیامبر)ص( در شــان و فضل و برتری امام علی )ع(و 
به فضائل تاریخی فراوان امیر المومنین اشــاره شده است. امام 
جمعه شهرستان بندرلنگه با اشاره به آغاز هفته بهزیستی و تامین 
اجتماعــی ضمن عرض خدا قوت به همکاران عزیز در این دو 
مجموعه بیان کرد: بهزیستی شهرستان در رسیدگی به مددجویان 
شــریف کم توان خود، نیاز به کمک خیرین دارد امید است در 
این زمینه بهزیستی را یاری نمایید. وی ادامه داد:تامین اجتماعی 
کارهای خوبی را در زمینه فراگیری بیمه انجام داده است مانند 
بیمه زنان خانه دار که از مردم شریف تقاضا می کنم برای آگاهی 
کامل از اینگونه طرح های مفید و بهرمنده از آنها اقدام نمایند. 
مدیر حوزه های علمیه خواهران استان هرمزگان با اشاره به فرا 
رسیدن سالروز تاسیس شــورای نگهبان در سال5۹ به دستور 
امام راحل این روز را به اعضاء محترم شورا و همکارانشان در 
شهرســتان تبریک گفت و از خدماتشان تشکر کرد. وی گفت: 
در نگاه امام راحل شورای نگهبان حافظ احکام اسالم و قانون 
اساسی اســت و نباید اعضای آن تحت تاثیر هیچ جوی قرار 
گیرند و وظیفه خود را مطابق آنچه که رضایت خداست انجام 
دهند. حجت االسالم و المسلمین اسماعیل نیا بیان کرد:دوشنبه 
مصادف با عیداهلل االکبر عید غدیر خم اســت امام صادق علیه  
الســالم فرمود :)یوم غدیر بین الفطــر واالضحي و یوم الجمعة 
کالقمر بین الکواکب(جایگاه عید غدیر در بین اعیاد اسالمی مثل 
روشنایی ماه در بین ستارگان است. غدیر هویت ماست،غدیر 
اعظم اعیاد اسالم است و باید در گرامیداشت آن بیشترین تالش 
شــود از ادارات و نهاد ها، شــهرداری ها و دهیاری ها انتظار 
می رود در بزرگداشــت عید غدیر کوتاهی نکنند، مراســمات 
مختلف برنامه ریزی شده ان شاهلل مردم شریف و والیتمدار پر 
شور و حماسی به عشق امیرالمومنین )ع( در مراسمات شرکت 
فرمایند. امام جمعه شهرستان  بندرلنگه گفت:امروز بیعت عملی 
با امیر المومنین علیه الســالم بیعت با ولی فقیه زمان و حمایت 
از نظام جمهوری اســالمی است. امروز جمهوری اسالمی خار 
چشم دشمنان اسالم شده و دشمنان نمی خواهند این نظام موفق 
شــود ولی به کوری چشــم آنان از والیت دفاع خواهیم کرد. 
وی گفت:جمهوری اسالمی و دوستانش روز به روز قوی تر و 
موفق تر و دشمنان آن روز به روز رو به افول بیشتر هستند. قدم 
زدن رئیس جمهور فرتوت و ناتوان آمریکا در سفر منطقه ای در 
اطراف کعبه و قدس او را حاجت روا نخواهد کرد و درماندگی 

آمریکا را دوا نمی کند. 

خبری

 سعیده دبیری نژاد - سرویس شهرستان 
// امام جمعه شهرستان قشم در نشست 
هم اندیشی با مدیرعامل آبفا هرمزگان و 
فرماندار قشم با اشاره به مشکالت کمبود 
آب در روستاهای این جزیره، بر ضرورت 
استفاده از ظرفیت شیرین سازی آب دریا 

و ایجاد منبع پایدار آبی تاکید کرد. 
به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ در ادامه 
»عبدالحمید حمزه پــور« مدیرعامل آبفا 

هرمزگان نیز در این نشســت با اشاره به 
روند آبرســانی به روستاهای این جزیره، 
از احداث ســه سایت نمکزدایی در شرق، 
غرب و مرکــز در مجموع به ظرفیت 1۲ 
هزار مترمکعب در شبانه روز در قشم خبر 

داد.
وی گفت: در حال حاضر این سه پروژه هر 
کدام به ظرفیت 4 هزار مترمکعب در شبانه 
روز در روستاهای تورگان، باسعیدو و سلخ 

توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی در 
دست احداث است. 

به گفته وی؛ با بهره برداری از این پروژه ها 
طی یکسال آینده، شــاهد بهبود وضعیت 
تامین و توزیع آب شرب پایداِر  جمعیتی 

برابر 5۶ هزار نفر خواهیم بود.
مدیر عامل آبفا اســتان در ادامه با اشاره 
به اجرای ســه پروژه خــط انتقال آب به 
روستاهای سلخ، باسعیدو و تورگان  قشم، 

اظهار داشــت: این پروژه ها در مجموع به 
طول 41 کیلومتر و با اعتباری برابر ۲44 

میلیارد ریال در دست اجراست.
وی افزود:  همچنین پروژه ساخت مخازن 
5۰۰ و یکهــزار مترمکعبی با اعتبار 1۷۰ 

میلیارد ریال در حال احداث است. 
حمزه پور همچنین تاکید کرد: آبفا با تمام 
تــوان و تجهیزات پیگیر رفع مشــکالت 
آبرسانی در روستاهای جزیره قشم است. 

در پایان، فرماندار شهرستان قشم نیز ضمن 
قدردانــی از اقدامات موثر آبفا در ایجاد و 
تقویت منابع آبی پایدار روســتاها، اظهار 

امیدواری کرد: طی یکســال آینده شاهد 
افزایش بهره مندی روستاهای کم برخوردار 

از آب شرب پایدار باشیم.

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد

اجرای سه پروژه آب شیرین کن در  قشم 

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان // 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از 
بهره مندی جمعیتی بالغ بر هفت هزار و ۱۰۰ 
نفر با اجرای دو طرح آبرسانی در شهرستان 
رودان در قالــب جهاد آبرســانی و طرح 
محرومیت زدایی با مشــارکت آبفا و نیروی 

دریایی سپاه خبر داد.
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ عبدالحمید 
حمزه پور در بازدید معاون هماهنگ کننده 
نیــروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی 
ســپاه، مســئول قرارگاه جهاد سازندگی و 
محرومیت زدایــی نیروی دریایی ســپاه و 
فرماندار رودان با اشــاره بــه پروژه های 
آبرسانی در شهرستان رودان افزود: به همت 

نیروی دریایی ســپاه پروژه های بزرگی در 
قالب جهاد آبرسانی و طرح بزرگ محرومیت 
زدایی در حال انجام است که جمعیت تحت 
پوشش مجتمع های »خیرآباد – برنطین« در 
بخش مرکزی و » نازدشت – فاریاب« در 
بخش رودخانه رودان از اجرای این پروژه 

ها بهره مند خواهند شد.
وی در تشریح جزئیات این پروژه ها افزود: 
مجتمع »خیرآباد – برنطین« جمعیتی بالغ بر 
پنج هزار نفر تحت پوشش دارد که با هدف 
تامین نیاز آبی آنها ۸ کیلومتر خط انتقال و 

۲5 کیلومتر شبکه توزیع احداث می شود.
مدیرعامل آبفا ادامه داد: در این راســتا دو 
حلقه چاه و یک باب مخزن با ظرفیت یک 

هزار متر مکعب احداث خواهد شد.

حمزه پور اعتبار این پروژه را 3۹3 میلیارد 
ریال عنوان و پیش بینی کرد، تا پایان سال به 

بهره برداری برسد.
وی در ادامه به تامین نیاز آبی جمعیت ۲ هزار 
و 1۰۰ نفری مجتمع »نازدشت – فاریاب« 
اشــاره کرد و گفت: به منظور پایداری آب 
این مجتمع یک حلقه چاه و یک باب مخزن 
بــا ظرفیت یک هزار متــر مکعب احداث 
می شــود. مدیرعامل آبفا افــزود: با هدف 
بهره مندی جمعیت این مجتمع  1۰ کیلومتر 
خط انتقال و بیش از 35 کیلومتر خط انتقال 

احداث خواهد شد.
حمزه پور اعتبار پیش بینی شــده برای این 
پروژه را 431میلیارد ریال عنوان کرد که تا 

پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

بهره مندی  7100نفر از اجرای دو پروژه جهاد آبرسانی در رودان 

حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله آتش
 باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

امین درساره – سرویس شهرستان  // به 
پیشنهاد اســتاندار هرمزگان ، حکم ابقای 
میرهاشم خواستار فرماندار خمیر از سوی 

وزیر کشور ابالغ شد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ در بخشــی از 
این حکم آمده است:جناب آقای میرهاشم 
محترم  اســتاندار  پیشــنهاد  به  خواستار 
هرمــزگان و نظر به مراتب شایســتگی، 
تجارب علمی و عملی جنابعالی، به موجب 
این حکم شــما را به مدت چهار سال به 
ســمت فرماندار شهرستان خمیر منصوب 

می نمایم.

امید اســت با اتکال به خداونــد متعال، 
رعایت تقوای الهی و موازین شــرعی، در 
چهارچوب قوانین، مقررات و تدابیر ابالغی، 
ضمن تعامالت الزم با مســئولین ســایر 
ســازمانها و نهادها، با اندیشه و مدیریت 
انقالبی_جهادی، در اجرای سیاست های 
دولت مردمی و برنامه های وزارت کشور در 
خدمت به مردم، پیشرفت و تعالی مادی و 
معنوی حوزه محل خدمت و انجام وظایف 
محوله، با ســرلوحه قرار دادن محور های 
زیر، در ظل توجهات حضرت ولی عصر) 
حضــرت آیت اهلل العظمی امــام خامنه ای عج( و تحت زعامــت مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( موفق و سرافراز باشید.

ابالغ حکم ابقای فرماندار خمیر از سوی وزیر کشور

  

     محمــد انصــاری - ســرویس 
شهرســتانها   //شهردار بندر کرگان 
گفــت :  باوجود ظرفیــت های بکر 
درشــهر کرگان که مــی تواند برای 
برای اجرای جشنواره ها مناسب باشد 
باهمکاری شهرداری این شهر و طبق 
برنامه ریزی انجام شــده ، مقررشد 

کــه دومین روز از هشــتمین دوره 
ویاسمین  انبه  گزاری  شکر  جشنواره 
گل درکنار سواحل زیبای شهر کرگان 

برگزارشود.
به گزارش خبرنگار دریا ؛  علی بالک 
افزود: باتوجه به ظرفیت های موجود 
دریایــی در شهرســتان وبا رویکرد 

گردشگری وتوسعه اقتصاد دریا محور 
شهرســتان و همچنین معرفی جاذبه 
های بکر دراین منطقه ؛ با هماهنگی 
دبیر جشنواره برنامه های متنوع وشا 
دی دردومین روز جشــنواره دراین 
شهر اجرا خواهد شد.  وی عنوان کرد:  
شهر بندری کرگان دارای ظرفیت های 
گردشــگری و مناطق دیدنی است، 
 کــه می توان به جنــگل های حرا ، 
ســاحل شــنی و تپه های ماسه ای 

اشاره کرد.
بندر کرگان گفت: دراین   شــهردار 
روز از جشــنواره عــالوه بر اجرای 
برنامــه هــای فرهنگــی ، هنری ؛ 
قایق ســواری ، ساخت مجسمه های 
با حضور  را  وپروازبادبادکها  شــنی 
است   .گفتنی  داشــت  مردم خواهیم 
این جشــنواره از ۲۸ تیر لغایت 3۰ 
 تیرماه در شهرســتان میناب برگزار 

خواهد شد.

 برگزاری دومین روز جشنواره شکر گزاری 
انبه ویاسمین گل دربندرکرگان 

ســرویس شهرســتان // ۱۴ نفر از فارغ التحصیالن سطح 
۲ حوزه علمیه امام جعفر صادق )ع( قشــم به لباس مقدس 

روحانیت ملبس شدند.
این آیین با حضور آیت اهلل ســید احمد خاتمی عضو هیات 
رئیســه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران، 

علمای شــیعه و اهل سنت و جمعی از مردم و مسئوالن در 
مسجد النبی قشم برگزار شد.

آیت اهلل خاتمی در این آیین گفت: اولین وظیفه علما به عنوان 
مرزبان دین، دعوت مردم به دین خداوند است.

به گزارش  مرکز خلیج فارس؛ وی افزود: علما باید مراقب 
باشند مردم در تله های اعتقادی، فرهنگی و سیاسی گرفتار 

نشوند.

معمم شدن 1۴ طلبه در قشم 

سرویس شهرستان // امام جمعه شهرستان قشم 
گفت: بازگشت ۵ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال 
قشم به بیت المال بسیار پسندیده است و مبارزه 
جدی با فســاد باید پیگیری و با دانه درشت ها 
و گــردن کلفت هایی که ماننــد زالو بر پیکره 

بیت المال چسبیده  اند برخورد شود. 
حجت االسالم غالمرضا حاجبی در خطبه های 
نماز جمعه این هفته قشم اظهار داشت: اخراج 
افرادی که در یک اداره دچار فساد بودند بهترین 
جایزه به آنهاست این افراد باید محاکمه بشوند 
و پاسخگوی ترک فعل و خالفی که انجام داده 
اند باشند چرا که در مناسبات اداری شفافیت و 

عدالت محوری باید حرف اول را بزند.
وی با بیان اینکه حمایت از سرمایه گذار عاملی 
برای مبارزه با فســاد خواهد بود تصریح کرد: 
مبارزه با فساد و دقت و موشکافی در عملی که 
فرد خطاکار انجام داده است باعث می شود افراد 

جایگزین بهتر عمل کنند.
خطیب جمعه قشم افزود: برخی فکر می کنند 

مبارزه با فساد یقه گیری سرمایه گذار است در 
صورتی که این گونه نیســت و سرمایه گذار 
افسر جنگ اقتصادی است و پشتوانه اصلی آن 

مبارزه با فساد انسان های فاسد است.
حجت االسالم حاجبی از واگذاری زمین ها در 
قشم ســخن گفت و اضافه کرد: وقتی از فساد 
جلوگیری شود واگذاری های زمین در راستای 
اجرای کار مثبت و مفیــد و مورد نیاز جامعه 

صورت خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود ضمن 
تبریک والدت امام هادی علیه السالم بیان کرد: 
وحدت در کنار معنویت مانند صف های نماز 
و طوافی اســت که حاجیان در بیت اهلل الحرام 

تشکیل می دهند.
امام جمعه شهرستان قشم با اشاره به سفر رئیس 
جمهور نادان و ناتوان آمریکا به جنوب غرب 
آسیا با هدف تفرقه افکنی تشریح کرد: در حوزه 
سیاست دشمن در مقابل وحدت تفرقه افکنی 
می کند در حوزه معنویت هم وظیفه دشــمن 

ترویج سبک زندگی غربی است.
حجت االسالم حاجبی یادآور شد: هر جریانی 
برخالف رژیم منحوس صهیونیســتی تشکیل 
شود نه تنها در کنار آن هستیم بلکه آن را مسلح 

خواهیم کرد.
خطیب جمعه قشم ضمن تبریک عید غدیر خم 
به عالم بشریت عنوان کرد: جریان عید غدیر 
خم یک جریان عقالنی و جهانی است و آرمان 
عید غدیر خم اتحاد جامعه بشری است نه فقط 
مسلمان ها همان طور که خداوند در روز عید 
غدیر پیامی بین المللــی با مضمون رجوع به 

متخصص عقالنی است، نازل کرد.
 بــه گزارش فارس ، وی در خاتمه با اشــاره 
به جایگاه واالی شورای نگهبان افزود: جایگاه 
شورای نگهبان یک جایگاه راهبردی در نظام 
اسالمی اســت چرا که وظایفی مانند صیانت 
بخشی قانون، اجرای قانون و تایید صالحیت 
افــرادی که زمام امور را به دســت می گیرند 

عهده دار است.

امام جمعه قشم: 
بازگشت ۵۵00 میلیارد  به بیت المال نشانه مبارزه جدی با فساد است 

  

سعیده دبیری نژاد - سرویس شهرســتان//  همزمان با دهه امامت و 
والیت، دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان با ۸۶ نفر از  

مردم در مصلی نماز جمعه قشم دیدار کرد.
بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ همزمان با دهه امامــت و والیت و به 
منظور شــفافیت در پاسخگویی و تســریع در رسیدگی به مطالبات 
مردم، علیرضا احمدی منش دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان 
هرمزگان با ۸۶ نفر از شــهروندان و نمازگزاران در مصلی نماز جمعه 
شهرستان قشم دیدار کرد.در این دیدار، مراجعان درخواست های خود 
را در خصــوص موضوعات مختلف حقوقی و قضایی مطرح نمودند 
و دادستان عمومی و انقالب مرکز اســتان هرمزگان پس از بررسی 

مطالبات مردم، دستورات الزم را صادر کرد. دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان هرمزگان در حاشیه این دیدار مردمی اظهار داشت: عمل 
به مطالبه به حق مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه مبنی بر ارائه 
خدمت آسان به شهروندان، تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی 
به مشکالت مردم، از مهمترین اهداف برگزاری میز خدمت در مصلی 

نماز جمعه قشم است.
علیرضا احمدی منش در ادامه افزود: یکی از برنامه های کاری مسئوالن 
ارشد قضایی استان هرمزگان در سفرهایی که به شهرستان های مختلف 
دارند همین موضوع مالقات مردمی است که خوشبختانه با استقبال 

خوب مردم مواجه شده است.

دیدار دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
 با ۸۶ نفر از  مردم در قشم

عبدالحسین اسدپور - سرویس شهرستان // 
به مناسبت عید سعید غدیر خم بزرگتر ین 
پرچم والیت وامامت در پاک کوثر بندرلنگه 

برای اولین بار به اهتزاز درخواهد آمد.
حجت االســالم علی خلیفاوی رئیس اداره 
تبلیغات اســالمی بندرلنگه در یک گفتگوی 

اختصاصی به خبرنگار دریا گفت : برای اولین 
بار بزرگترین پرچم والیت وامامت در پارک 
کوثر بندرلنگه با حضور مســئوالن به اهتزاز 
در خواهد آمد واین افتخار بزرگی است برای 

این شهر.

اهتزاز بزرگترین پرچم والیت وامامت در بندرلنگه 

شهرستان
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
به نظر می رســد که احساسات مثبت و خوبی که هم 
اکنون دارید هم چنان پایدار خواهند بود، اما از طرفی 
هم می دانید که چنین چیزی تا ابد ادامه نخواهد داشت. 
اگر اعتماد به نفس تان را از دســت دهید ممکن است ناگهان زمین 
بخورید. شــاید 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 بیشــتر مشکل درست می شود. امروز باید تا 
جایی که می توانید احتیاط کنید، وگرنه ممکن است احساسات کسی 

را که دوست اش دارید زیر پا بگذارید.
  اردیبهشت :

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

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

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

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

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

خیلی دل تان می خواهد که به سفر بروید، حتی همه ی 
جزییات آن را در ذهن تان تجسم کرده اید. اما به خاطر 
برنامه ها و وظایفی که دارید نمی توانید به یک ســفر 
طوالنی بروید. البته همین که یک آخر هفته ی خوب 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 دقیقًا همان چیزی باشد که به آن نیاز 

دارید تا انرژی دوباره بگیرید.
 شهریور :

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

این ترتیب مشکالت کم کم از بین خواهد رفت.
 مهر :

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

حل مشترک برسید.
  آبان :

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

قدر تأثیرگذار باشد که حتی فکرش را هم نمی کنید.
  آذر :

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

با شما رفتار شود.
  دی :

حتی اگر امــروز در منزل بمانید بــاز هم نمی توانید 
اســتراحت کنید، یعنی هر کاری کنید باز هم چیزهای 
زیادی هستند 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 کشیده خواهید شد، پس چرا بیهوده مقاومت 
می کنید؟ خودتان پا به صحنه بگذارید و با دیگران همراه شوید. بهتر 
است فعال باشید و کارهای تان را زمان بندی کنید تا احساس رضایت 

بیشتری به سراغ تان بیاید.
 بهمن :

اگر امروز را در تنهایی و انزوا بگذرانید ممکن اســت 
احساس کنید که مشــکالت تان یکی پس از دیگری 
به ســراغ تان می آیند. به نظر می رســد که دیگران 
می خواهند بیشــتر از چیزی که شما دوست دارید همراهی تان کنند. 
اما اگر به هر دلیلی تنها ماندید، بدانید که نمی توانید آســوده باشید، 
زیرا وظایف بسیاری هستند که باید انجام شان دهید. خودتان فکر می 
کنید که می دانید چه چیزی برای تان بهتر است، اما باید یاد بگیرید که 

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

شــاید بهتر باشد که احساسات تان را با دیگران در میان 
بگذارید تا حال تان بهتر شــود، اما این بهبودی موقتی 
خودش نشــانه ی یک موضوع جدی تر اســت. 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.
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گروه گــزارش //  رییــس هیات مدیره 
کانون بازنشســتگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی هرمزگان گفت: بازنشسته 
بــه خدمات بیمــه تکمیلــی در حوزه 
دندانپزشکی، ویزیت، چشم، گوش، عصا و 
ویزیت نیاز دارد که این ها در بیمه تکمیلی 
استان  این  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان 

لحاظ نشده است. 
ارسالن حیدری در نشست خبری به مناسبت 
هفته تأمین اجتماعی اظهار داشت: قرارداد بیمه 
تمکیلی به صورت متمرکز توسط کانون عالی 
منعقد می شود و همین  بازنسشتگان کشوری 
مساله موجب شــده در استان نتوانیم مشکل 

بازنشستگان را حل کنیم.
وی ادامه داد: البته این راه حل اســتانی دارد 
اما متأســفانه تأمین اجتماعــی هرمزگان با 
این راهکار که می تواند مشــکل ۴۲ هزار نفر 
بازنشسته و خانواده هایشــان را که جمعیتی 
افــزون بر ۹۰ هزار نفر را حــل کند موافقت 
نمی کند. وی اضافه کرد: راهکار هم برقراری 
یک بیمه با عنوان بیمه اکمل است که این نیاز 
به اضافه کردن یک ردیف در اداره کل تأمین 
اجتماعی هرمزگان دارد و شــدنی هم است و 

هیچ مشکل قانونی هم ندارد.
رییس هیــات مدیره کانون بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران تأمین اجتماعی هرمزگان 
ابراز داشت: یک جمله ای وجود دارد که گفته 
می شود به بازنشسته رو ندهید، این ها بایستی 
به این فکر کنند که روزی بازنشسته خواهند 

شد.
حیــدری در بخش دیگری از ســخنان خود 
اظهار داشــت: درمان یکی از نیازهای اصلی 
و اساســی بازنشستگان اســت و آنان به جز 
بندرعباس در سایر شهرستان ها با مشکل های 

فراوانی دست و پنجه نرم می کنند.

وی افزود: به عنوان مثال تأمین اجتماعی در 
شهرستان رودان یک درمانگاه دارد که تنها در 
ساعت های اداری و آن هم با یک پزشک به 
مردم خدمت می دهد و در شهرستان میناب هم 

شرایط به همین نحو است.
رییس هیــات مدیره کانون بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران تأمین اجتماعی هرمزگان 
ادامه داد: این پزشک هم کار متخصص قلب، 
داخلی، زنان و زایمان و غیره را انجام می دهد 
و در کار خود به مرتبه اســتادی رسیده است. 
حیدری با بیان اینکه یکی از پزشکان گفته کار 
در شهرستان ها برای پزشکان صرفه اقتصادی 
نــدارد و برای روزانه ۱۰ میلیون ریال حاضر 
به کار در این مناطق نیستند، خاطر نشان کرد: 
شاید این برداشــت که کارانه های پرداختی 
دانشگاه علوم پزشکی جذابیت بیشتری از کار 
در شهرستان ها دارد به صحت بسیار نزدیک 
باشــد.وی اضافــه کرد: از ســوی دیگر هم 
نمی دانیم چرا دانشگاه علوم پزشکی، پزشک 
در اختیار تأمین اجتماعــی قرار نمی دهد و 
مســئوالن هرمزگان هم در جریان همه این 
مســائل و مشــکالت مردم در شهرستان ها 
هستند. رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان 
و مستمری بگیران تأمین اجتماعی هرمزگان 
دیجیتال  رادیولوژی  دســتگاه  کرد:  اشــاره 
هم اکنون در اســناد پزشــکی بندرعباس به 
خاطر نداشتن نیرو درحال از بین رفتن است، 
آیا ارزش آن را ندارد که آن را به شهرســتان 
میناب برده تا از هزینه های مردم کاسته شده 
و از مردم چند شهرستان این استان از مراجعه 
به بندرعباس بی نیاز شــوند. حیدری با انتقاد 
از وضعیــت کنونی درمانی در هرمزگان، بیان 
داشت: مردم هرمزگان حق دسترسی عادالنه 
به خدمات درمانی را دارند که معاون درمانی 
تأمین اجتماعی هرمزگان در حال تالش برای 

رســیدن به توافق با دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان است زیرا این دانشگاه از اختصاص 
پزشک به تأمین اجتماعی خودداری می کند.

وی تأکید کرد: همه این موارد و مشکالت را 
بارها به مسووالن هرمزگان گفته ایم و آنان در 

جریان همه موارد قرار دارند.
رییس هیــات مدیره کانون بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران تأمین اجتماعی هرمزگان 
در بخــش دیگری از ســخنان خود اشــاره 
کرد: این کانون با حــدود ۴۲ هزار عضو در 
سراســر هرمزگان در حال راه اندازی سامانه 
خدمات غیر حضوری اســت تا بازنشسته ها 
از مراجعــه حضوری بی نیاز شــوند.حیدری 
افزود: امیدواریم این ســامانه هر چه سریعتر 
راه اندازی شــود و احتمال دارد ظرف ۲ ماه 
آینده آغــاز بکار کند.وی ادامه داد: اکنون هم 
برای آنکه در صف بیمارســتان خلیج فارس 
تأمین اجتماعی جهت ویزیت پزشــکان قرار 
نگیرند با همکاری معاون درمان این سازمان 
و بیمارستان خلیج فارس اتاقی تعیین شده که 
برای آنان نوبت گرفته و اعالم می کند پزشکان 

متخصص چه روزهایی حاضر هستند.
 خواهان اجراص مصوبه شورای عالی کار 

هستیم 
حیدری ادامــه داد: اینکه اعالم شــود برای 
اجرای عدالت کســانی که حق بیمه بیشتری 
پرداخت کرده اند در اندازه کسانی که حق بیمه 
کمتری پرداخت کرده اند بپردازند صحیح نیست 

و نمی توانیم آن را عدالت بخوانیم.
وی اضافه کرد: هیچ خواسته سیاسی از دولت 
نداشته و تنها خواسته ما اجرای مصوبه شورای 
عالی کار است، بایستی هرکس بنا به فراخور 
حق بیمه ای کــه پرداخت کرده باید دریافتی 
بیشتری داشته باشــد، چنانچه دولت بخواهد 
آن کار را انجــام دهد بیمه پردازی به حداقل 

خواهد رســید.حیدری خاطر نشان کرد: همه 
می دانیم براساس اعالم نهادهای رسمی دولتی 
خط فقر کشــور ۱۰۰ میلیون ریال اســت و 
خودم با دریافتی ماهانــه حدود ۸۵ میلیون 
ریال نمی توانم این مبلغ را تا انتهای ماه برسانم 
چرا که هزینه ها بســیار افزایش یافته و تورم 
برخی اقالم به ۳۰۰ درصد می رسد. وی اشاره 
کرد: در این شــرایط کسانی هستند که ماهانه 
۱۲ میلیون ریال دریافتی دارند و یا کســی را 
می شناســم که با دریافتی ماهانه ۳۰ میلیون 
ریال یارانه اش قطع شــده اســت.وی افزود: 
خواســته ما این است که هر کسی به فراخور 
پرداختی که داشــته دریافتی داشــته باشد، 
چنانچه دولت بین ایــن گروه های بیمه پرداز 
تفاوت قائل نباشد تمایل بیشتری برای رفتن 
به بیمه های دیگر خواهند یافت، درنتیجه تامین 
اجتماعی از این شرایط متضرر خواهد شد و 
منابع درآمــدی آن کاهش می یابد، به عبارت 

دیگر بیمه پردازی به حداقل خواهد رسید.
رییس هیــات مدیره کانون بازنشســتگان و 

مســتمری بگیران تأمین اجتماعی هرمزگان 
همچنیــن بیان کــرد: یکــی از اصلی ترین 
خواسته های بازنشستگان و مستمری بگیران 

اجرای مصوبه شورای عالی کار است.
حیدری خطــاب به خبرنــگاران گفت: این 
شــرایط برای ما بسیار سخت است، امیدوارم 
اگر روزی بازنشسته شوید شرایط امروز ما را 
نداشته باشید، اگر این گونه باشد به جد توصیه 
می کنــم از هم اکنون در بیمه های شــخصی 
ســرمایه گذاری کنید چونکه هر چه تا کنون 

فریاد زده ایم به جایی نرسیده است.
به گزارش ایرنــا، وی با بیان اینکه اگر همین 
امروز مصوبه شــورای عالی کار اجرا شــود 
هیچ حرکتی انجام نخواهد شــد، تأکید کرد: 
برخی می خواهند آب به آسیاب دشمن بریزیم 
که هیچ گاه چنین نخواهیم کرد، بســیاری از 
بازنشســتگان برای حفظ وطن و امنیت میهن 
جبهه رفته انــد و این کار را هم با عشــق و 
عالقه انجام داده اند و اگر الزم باشد امروز هم 

حاضرند این کار را انجام دهند.

رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی هرمزگان:

نیازهای بازنشستگان هرمزگان در بیمه تکمیلی لحاظ نشده است
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قسمت دوم
گروه گزارش//در قسمت قبلی گزارش مربوط به شهرک 
دریا خواندید که به درخواست اهالی به این سکونتگاه 
که در فاصله حدودا سه کیلومتری از شهر بندرعباس 
واقع شده است، رفتیم و در خصوص مشکالت ساکنین 
آن مثل راه دسترسی، نوســانات برق، تخریب شدن 
پل ورودی شــهرک و دریایی دیگر از موضوعات که بر 
زندگی این مردم تاثیر گذاشــته گزارشی ارائه دادیم. 
پس از انتشار قســمت اول این گزارش  روابط عمومی 
استانداری هرمزگان با ارسالی پیامی به دفتر روزنامه 
بر پیگیری جدی استانداری هرمزگان بر رفع مشکالت 
مردم ســاکن در این محله تاکید و اعالم کرد هرچند 
استاندار هرمزگان هنوز از این شهرک بازدید میدانی 
نکرده اســت ولی پیگیر رفع موانع قانونی این شهرک 
هســتند. در ادامه می توانید قســمت دوم گزارش را 
پیگیری کنید تا با سایر درخواست ها و نیاز های اهالی 

این شهرک آشنا شوید.
 خیابان ندارید؟ اتوبوس نمی دهیم!

بعد از اینکه حســابی از پل و همه زوایایش عکس گرفتم 
دوباره سوار ماشین می شویم تا در کوچه پس کوچه های 
محله دوری بزنیم در همین حال از آقای تنگســیری در 
مورد رفت و آمدشان به مرکز شهر سوال می کنم که پاسخ 
می دهــد: یکی از مهمترین نیاز های ما همین راه ارتباطی 
است، ما برای اختصاص ســرویس حمل و نقل عمومی 
پیگیــری های خیلی زیادی کرده ایــم و همین را بگویم 
کســی نبوده که ما برای حل شدن مشکل اتوبوس و حمل 
نقل عمومی به او مراجعه نکرده باشیم؛ ببینید! آبشورک و 
چهچکور در مجاورت شــهرک دریا قرار دارند برای این 
دو محله وســایل حمل و نقل عمومی محیا اســت ولی 
این شــهرک به دلیل نبود راه ارتباطی مناسب حمل و نقل 
عمومی هم مختل شده این موضوع زندگی اهالی شهرک 
دریا را بسیار تحت فشار قرار داده است. درمورد اتوبوس 
با فرماندار قبلــی صحبت ها و پیگیری های زیادی انجام 
شد و انصافًا تا آنجا که در توانشان بود حمایت کردند و با 
پیگیری های ایشان از سازمان اتوبوسرانی نماینده ای جهت 
بررسی وضعیت منطقه فرستادند ولی در نهایت اعالم شد به 
دلیل مشکل راه ، کاری نمی توان کرد چون امکان رفت و 
آمد اتوبوس ها وجود ندارد و این کار هم از جمله مواردی 
است که هنوز بر زمین مانده و شرکت اتوبوسرانی هم حاضر 
نیست با توجه به مشــکالت راه دسترسی به شهرک دریا  

وسیله حمل و نقل عمومی به اینجا اختصاص دهد.
 آقای استاندار! از شهرک دریا بازدید کنید

به پیشنهاد آقای تنگســیری در ادامه بازدید ها به پایگاه 
بســیج محله می رویم تا با یکی دیگر از معتمدین محل 
گفتگو کنیم و حرف های او را هم بشنویم. آقای جمعه پور 
فرمانده پایگاه بسیج شــهرک دریا است، وقتی به درب 
پایگاه می رسیم او مشغول باز کردن قفل های درب آهنی 
پایگاه است ! بله درست متوجه شدید » قفل ها« حداقل 
ســه یا چهار قفل بزرگ و کوچک به درب پایگاه بسیج 

زده شده است. با لحنی همراه با شوخی و کنایه می گویم 
سالم ! چقدر قفل زدید به در مگه چه خبره؟ آقای جمعه 
پور درحالیکه قفل ها را یکی پس از دیگری باز می کند 
جواب سالم را می دهد و این بار نوبت اوست تا به شوخی 
جواب دهد؛ امنیت پایین آقا! امنیت نیست! چکار کنیم؟! 
همین چند وقــت پیش کولر مغازه ای که آن طرف محله 
قرار دارد را از توی جا کولری بردند! آقای تنگسیری هم 
از این فرصت اســتفاده می کند و می گوید: اگر بخواهیم 
برای کاری به مرکز شهر برویم خانه مان را به همسایه می 
سپاریم که خدایی ناکرده در غیاب ما خانه راخالی نکنند 
تعدادی از ســاکنین هم هستند که به دلیل نبود روشنایی 
مناســب در کوچه یا خیابان ِخفت می شوند و اموالشان 
را می برند. در حالی که مقابل درب پایگاه بسیج ایستاده 
ایم از آقای جمعه پور می خواهم کمی در مورد مشکالت 
شــهرک دریا توضیح دهد. لحن و چهره آقای جمعه پور 
کمی جدی می شــود و می گوید: همه مشکالت ما یک 
طرف و مشکل بد قولی مسئوالن طرف دیگر، این درست 
نیست که ما هر روز از این اداره به آن اداره سرگردان باشیم 
، خود بنده االن هشت ســال است که ساکن این شهرک 
هســتم. از همان ابتدا پیگیر نیازهای اینجا بوده ایم ولی 
متاسفانه مسئوالن دائم امروز و فردا می کنند و این امروز 
و فردا برای ما تا االن هشــت سال شده است. متاسفانه 
مســئوالن اجرایی اســتان در قبال این شهرک پاسخگو 

نیســتند به نظر ما یک نفر مثل استاندار باید دستگاه های 
اجرایی را مکلف کند که به وظایف خود در قبال شــهرک 
دریا عمل کنند. تا کی بنده و سایر اهالی باید پیگیر باشیم 
که از طریق یک آشنا یا به قولی پارتی، راهی برای ارتباط 
با مســئوالن بیابیم تا حقوق قانونی و شهروندی مان را 
بدهند؟ این بد اســت که ما هر روز درگیر رفع و رجوع 
مشکالت شویم. شما از مشکالت این شهرک می خواهید 
بدانید؟ من به شــما می گویم: اولین و مهمترین مشکل ما 
همان راهی است که خودتان آمدید، نبود روشنایی برای 
معابر و پایین بودن امنیت در محله بخصوص موقع شب، 

نبودن زمین و پارک ورزشــی مناسب، بالتکلیف ماندن 
سند برخی خانه ها، نداشتن مرکز بهداشت یا درمانگاهی 
کوچک برای مواقع ضروری، مسدود شدن راه رفت و آمد 
موقع بارندگی های شدید، نبودن برنامه جمع آوری زباله 
برای شهرک، نوسان برق، وجود سگ های ولگرد، باز هم 
بگویم؟ مشکل اینترنت و آنتن دهی تلفن همراه و ... به نظر 
ما هیچکس نمی تواند مشکل اینجا را حل کند مگر آنکه 
خود آقای استاندار به اینجا بیاید و از نزدیک این مشکالت 

را ببیند و ما هم حرفمان را به او بزنیم.
 بعضی حرف ها جواب ندارد! شرمندگی دارد!

حرف های آقــای جمعه پور که تمام می شــود از آنها 
می خواهــم برای اینکه حرفهایشــان راحت تر به گوش 
مسئوالن برســد یک کلیپ ویدئویی کوتاه بگیریم تا آن 
را به عنوان یک درخواست مردمی در کانال ها و فضای 
مجازی منتشر کنیم . بعد از ضبط کلیپ ، در حال صحبت 
و گفتگو در مورد سایر موضوعات هستیم که سومین نفر 
از اهالی شــهرک هم با روی خندان از راه می رسد. آقای 
تنگسیری، آقای نژادحسن را معرفی می کند و می گوید؛ 
ایشان هم یکی دیگر از ساکنین و اهالی این شهرک هستند 
که از او خواســته ایم امروز به اینجا بیاید و با شما گفتگو 
کند. بعد از ســالم و احوال پرسی از آقای نژادحسن می 
خواهــم اگر نکته ای را الزم می داند بیان کند و ایشــان 
توضیح می دهد: مشکالت این شهرک زیاد است متاسفانه 
ما مســئول دلســوز کم داریم ، البته وقتی ما پیگیر امور 
می شویم و مطالبه گری می کنیم همه مسئوالن با روی باز 
از مــا تعریف و تمجید می کنند کــه ؛ بله! چه کار خوبی 
کردید آمدید و از ما مســئوالن حقوق خودتان را مطالبه 
مــی کنید! و بعد از آن هم کلی وعده و وعید می دهند که 
برایتان چنین و چنان می کنیم! ولی وقتی موقع انجام کار 
و عمل به وعده ها فرا می رســد هیچ خبری از آنها نمی 
شود. ما تابحال چندین بار برای مشکل راه پیگیری کرده 
ایم ولی نتیجه ای نداشته است. همین را بگویم که یک بار 
گفتند شهریور 13۹۶ کار راه و جاده شما را به طور قطعی 

درســت می کنیم و دیگر نگران نباشید! االن چقدر از آن 
سال می گذرد؟ این که می گوییم کسی به فکر مردم نیست 
همین است. همه ما ایرانی هستیم، شهر و سرزمین خودمان 
را دوســت داریم ولی بعضی برخورد ها باعث می شود 
اعتماد مردم نســبت به مسئوالن کم شود و به جای اینکه 
خواسته خودشان را از رسانه ها و خبرگزاری های داخلی 
دنبال کنند، از مشــکالت فیلم و عکس می گیرند تا در 
رسانه های معاند به نمایش دربیاید. متاسفانه خبرنگارهای 
داخلی اســتان هم آنطور که باید به مشکالت مردم ورود 
نمی کنند و تنها رســانه ای که  از مشکالت و گرفتاری 
های مردم مطلب می نویسد و اطالع رسانی می کند شما 
هستید. البته یک بار هم از صدا و سیما آمدند ولی اطالع 
رســانی آنها در حد یک خبر کوتاه بود که هیچ فایده ای 
نداشت. آقای  نژادحسن ادامه می دهد: نه راه رفت و آمد 
خوبی داریم و نه امکانات کافی، مسئوالن از ما می خواهند 
پای کار بیاییم، ما چطور باید پای کار بیاییم که آنها راضی 
شوند؟ و به خواسته های ما رسیدگی کنند؟ این جا هیچ 
زمین ورزشی یا پارکی هم نیست که بچه های ما سرگرم 
شوند، کوچه ها هم تماما خاکی است. اندکی به حرف های 
آقای  نژادحسن بیشتر دقت می کنم، انصافًا حق با اوست، 
چرا با این همه پیگیری که تابحال برای رفع مشکالت اینجا 
شده است هنوز مشکالت این مردم پابرجا است؟ به طوری 
کــه دیگر حتی حوصله بیان آنها را هم ندارند. یاد روزی 
می افتم که برای تهیه یک گزارش از محله شهناز) آیت اهلل 
غفاری ( بندرعباس به خانه یک پیرزن رفته بودیم، پیرزن 
بیچاره وقتی فهمید خبرنگار هستیم و برای تهیه گزارش 
آمده ایــم به جای اینکه مشــکالتش را بگوید، زبان به 
گالیه باز کرد که ؛ باز آمدید چکار کنید؟ فایده آمدن شما 
چیست؟ و البته کلی چیزهای دیگر که جای گفتن و نوشتن 
ندارد. برخی مسئوالن آنقدر پیش مردم بدقول شده اند که 
به قول معروف دیگر حنایشان رنگی ندارد. انصافًا شنیدن 

بعضی حرف ها جواب ندارد! شرمندگی دارد!
  ما یک خواسته مهم داریم

حرف های آقای نژاد حسن که تمام می شود همراه با آقای 
تنگسیری و جمعه پور به سمت پایگاه بسیج محله و جایی 
که ماشــین را پارک کرده بودم می رویم تا کم کم شهرک 
دریا را ترک کنم، در همین حین اســت که یکی دیگر از 
اهالی و معتمدین شهرک دریا  به نام آقای پورغالم هم از 
راه می رسد و می گوید: ما یک خواسته مهم داریم و آن 
هم این اســت که فقط آقای استاندار سری به ما بزند و از 
نزدیک مشکالت ما را ببیند، مردم اینجا مدرسه، بهداشت 
و امنیت  می خواهند متاسفانه در طول سال های گذشته 
فقط یک قطعه زمین به ما واگذار شده و کسی مسئولیت 
تمام کردن آن را به عهده نگرفته است، استانداران مختلف 
آمــده اند و رفته اند، ولی هنــوز نتیجه ای نگرفته ایم. ما 
از دولت آقای رئیسی و استاندار جدید درخواست داریم 
جهت بررسی دقیق و چاره جویی برای رفع مشکالت به 
این شهرک بیاید و از نزدیک شاهد وضع زندگی ما باشند. 
به هر حال از دوســتان شهرک دریا درحالی خداحافظی 
می کنم که دائم سفارش می کنند ؛ یک جوری بنویس که 
آقای استاندار برای بازدید بیاید! و من تنها دستی به نشانه 

تائید بلند می کنم.

درخواست اهالی شهرک دریا ؛

آقای استاندار! لطفا ازشهرک مان بازدید کنید Taha           @ gmail.com
محمد زارعی/دریا 
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گروه گزارش//به مناسبت هفته تامین اجتماعی 
عبــاس اکبــری مدیــرکل تامین اجتماعی 
سرپرست  مومنی  غالمعباس  دکتر  هرمزگان، 
مدیریت درمــان تامین اجتماعی اســتان و 
جمعی از کارکنان تامین اجتماعی هرمزگان با 
ولی  نماینده  عبادی زاده  محمد  حجت االسالم 
فقیه در هرمزگان و امــام جمعه بندرعباس 

دیدار کردند. 
 نماینده ولی فقیه در اســتان بــا تبریک هفته 
تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی باید 
تالش کند تا خدمات خــود را بیش از پیش به 
مخاطبین خود که جامعه هدف گسترده ای است 
ارائه نمایند تــا امید را در بین آنها افزایش دهد. 
حجت االسالم محمد عبادی زاده افزود: با توجه 

به اقدامات سازمان تامین اجتماعی در دو حوزه 
بیمه ای و درمانی در استان ها باید تالش شود که 

این خدمات را مردم بیشتر لمس نمایند.
 حجت االســالم عبادی زاده با اشــاره به اینکه 
اســتان هرمزگان از نظر درمانی نیاز به خدمات 

و امکانات بیشــتری است گفت: سازمان تامین 
اجتماعی در هرمزگان بیمارستان خلیج فارس را 
دارد که بسیار بیمارستان خوب و مجهزی است 
و باید تالش شــود که رویکرد این بیمارستان به 

سمت مرجع شدن در استان پیش برود. 
وی خاطرنشــان کرد: کمبودهای درمانی استان 
دغدغه همه مســئوالن استان است و باید تالش 
شــود که این کمبودهــا رفع شــود و یکی از 
دستگاه هایی که می تواند در این زمینه کمک نماید 
سازمان تامین اجتماعی و بخش درمان آن است. 
امام جمعه بندرعباس عنوان کرد: بیمارستان خلیج 
فارس در بسیاری از موارد از دیگر بیمارستان ها 
باالتر است اما هنوز نتوانسته است نقش خود را 
به خوبی ایفا نماید و اگر این بیمارســتان بتواند 
کمبودهای خود از جمله کمبود پزشــک خود 
را برطرف نماید، می تواند ســطح خود را بسیار 

باال برده و نقــش درمانی باالتری در اســتان 
داشته باشــد که مراجعه به آن بیشتر می شود و از 
این نظر می تواند در اســتان مرجع شود. وی با 
اشــاره به امکانات و تجهیزات خوب بیمارستان 
خلیج فارس عنوان کرد: هم اکنون این بیمارستان 

از نظر امکانــات در رده خوبی قرار دارد و تنها 
نیاز دارد که پزشکان متخصص و خوب را جذب 
نماید تــا بتواند خدمات درمانی مناســب تری 
به جامعه ارائــه نماید. وی با اشــاره به وجود 
درمانگاه های تامین اجتماعی در استان عنوان کرد: 
درمانگاه های موجود در استان مکمل خوبی برای 
بیمارستان های استان هستند که می تواند خدمات 
درمانی خوبی را به جامعه ارائه نمایند و بخشی از 
کمبود خدمات درمانی استان توسط درمانگاه های 
ســازمان تامین اجتماعی در استان رفع می شود. 
حجت االسالم عبادی زاده در خصوص خدمات 
بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: یکی از 
اقدامات خوبی که توسط سازمان تامین اجتماعی 
انجام شده است این است که خدمات را به سمت 
غیرحضوری و الکترونیکی شدن پیش برده است 
که این امر می تواند خدمات را سریعتر و در بخش 
وســیع تری به جامعه ارائه نماید و این حرکت را 
ادامه دهید. وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی 
نزدیک ترین نهاد به تامین عدالت اجتماعی است 
بیان کرد: دسترســی به عدالــت دارای زوایای 
مختلفی است و این عدالت در بخش های بسیار 
زیادی وجود دارد اما ســازمان تامین اجتماعی 
نزدیک ترین نهاد به تحقق عدالت اجتماعی است 
کــه باید مورد توجه قرار گیرد. در ادامه مدیرکل 
تامین اجتماعی هرمزگان گفت: یکی از اتفاقات 
بسیار خوبی که در ســال جاری رخ داد، ابالغ 
سیاست های کلی تامین اجتماعی از سوی رهبر 
معظم انقالب بود. عباس اکبــری افزود: ادارات 
مختلف باید در کنار هم قرار گیرند تا عدالت اجرا 
شود و ما در ســازمان تامین اجتماعی به عنوان 
خدمتگزار مردم امیدواریم بتوانیم خدمات خوبی 
در زمینــه عدالت اجتماعی به مردم ارائه نماییم. 
اکبری عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی در دو 
حوزه بیمه ای و درمانی در سراسر کشور فعالیت 
می کند. وی اظهارداشــت: خدمــات بیمه ای که 
سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان ارائه می کند 
در دو قالــب خدمت کوتاه مــدت و بلند مدت 
می باشد.اکبری خاطرنشان کرد: خدمات سازمان 
تأمین اجتماعی در استان هرمزگان از طریق 1۷ 
شعبه اصلی، 13 شعبه اقماری و شش کارگزاری 
به مردم ارائه می شــود. وی عنوان کرد: در استان 
هرمــزگان ۹۷۷ هزار و 1۹ نفر تحت پوشــش 
سازمان تامین اجتماعی قرار دارد که از این تعداد 

۸۸1 هزار و ۷5 نفر بیمه شده و ۹5 هزار و ۹44 
نفر مستمری بگیر هســتند. وی عنوان کرد: 3۲۹ 
هزار و 4۲۹ نفر بیمه شــده اصلی شــامل ۲۸۷ 
هزار و 45۰ نفر بیمه اجباری، 3۷هزار و ۸۶ نفر 
بیمه خاص، ۲هزار و 5۷1 نفر بیمه شده توافقی و 
۲هزار و 3۲۲ مقرری بگیر بیمه بیکاری هستند. 
اکبری ادامــه داد: همچنین 551 هزار و ۶4۶ نفر 
بیمه شده تبعی در استان هرمزگان تحت پوشش 
بیمه تامین اجتماعی هستند.وی درباره مستمری 
بگیران سازمان تامین اجتماعی در استان هرمزگان 
عنوان کرد: ۲۷ هزار ۹۸۶ نفر بازنشسته، ۲3هزار 
و 4۶۲ نفر بازمانده و هزار و 3۹3 نفر از کار افتاده 
در استان هرمزگان به عنوان مستمری بگیر سازمان 
تامین اجتماعی می باشند.اکبری اضافه کرد: سازمان 
تامین اجتماعی در دو بخش تعهدات کوتاه مدت و 
تعهدات بلند مدت به جامعه هدف خود خدمات 
ارائه می کند. وی درباره پرداخت هزینه تعهدات 
بلند مدت که شــامل حقوق مستمری بگیران، از 
کارافتادگان و بازماندگان می باشــد عنوان کرد: 
در سال گذشــته ۲4هزار و 4۲۰ میلیارد ریال 
در تعهدات بلند مدت ســازمان تامین اجتماعی 
در اســتان هرمزگان پرداخت شد. این مسوول 
در خصوص تعهدات کوتاه مدت تامین اجتماعی 
هرمزگان اظهارداشت: در سال گذشته در تعهدات 
کوتاه مدت ســازمان تامین اجتماعی در استان 
هرمزگان که شامل غرامت دستمزد دوران بیماری، 
هزینه بارداری، کمک هزینه وسایل پزشکی، هدیه 
ازدواج و غیره می شــود، ۶۷۰ میلیارد ریال به 
افراد تحت پوشش پرداخت شد. همچنین هزار 
و ۸۰ میلیــارد ریال نیز بیمه بیکاری در ســال 
گذشته پرداخت شد.وی درخصوص الکترونیکی 
شدن و هوشمند شــدن خدمات تامین اجتماعی 
عنوان کرد: با توجه به گســتردگی خدماتی که 
باید به بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران 
ســازمان تامین اجتماعی ارائه شود این خدمات 
به سمت غیرحضوری پیش می رود تا بتوانیم به 

تامین اجتماعی هوشمند دست پیدا کنیم. 
اکبری ادامه داد: از ســال گذشته سامان دادن به 
سوابق بیمه شدگان در دســتور کار قرار گرفت 
و 4۸۰ هــزار پرونده بیمه شــدگان به صورت 

الکترونیک اسکن و ذخیره سازی شد. 
در ادامه سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی 
اســتان هرمزگان نیز گفت: دلیل نامگذاری هفته 

تامین اجتماعی این است که بتوانیم اهداف سازمان 
را برای مردم بازگو کرده و پاســخگویی خوبی 
برای مردم باشیم و آرمان های سازمان را تبیین 
و ارائه نماییم. دکتر غالمعباس مومنی با تبریک 
هفتــه تامین اجتماعی و دهــه امامت و والیت 
افزود: با توجه به ابالغ سیاست های کلی سازمان 
تأمین اجتماعی از ســوی مقــام معظم رهبری 
امیدواریم که امسال سال تحول در سازمان تامین 
اجتماعی باشد. مومنی عنوان کرد: کمتر سازمانی 
وجــود دارد که مانند ســازمان تامین  اجتماعی 
جامعه هدف داشته باشد چرا که جمعیت زیادی 
از مردم کشور تحت پوشش این بیمه قرار دارند. 
مومنی خاطرنشــان کرد: استان هرمزگان از نظر 
درمانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید 
برای درمان جامعه حرکت های جهادی انجام شود. 
این مسوول اظهارکرد: سازمان تامین اجتماعی بعد 
از دانشگاه علوم پزشکی، دومین دستگاه بزرگ 
ارائه دهنــده خدمات درمانی در جامعه اســت.

مومنی بیان کــرد: در ســازمان تامین اجتماعی 
رتبه اســتان هرمزگان در بخش بیمه ای باالست 
اما این رتبه در بخش درمانی مناســب نیست و 
ما در تالش هســتیم که جایگاه استان را از نظر 
درمانی نیز باال ببریم. وی خاطرنشــان کرد: در 
تامین اجتماعــی خدمات درمانی به دو صورت 
مستقیم و غیرمســتقیم ارائه می شــود. مومنی 
ادامه داد: در بحث درمان مســتقیم، خدمات در 

مراکز ملکی ســازمان ارائه می شود که در استان 
هرمزگان ۹ مرکز ملکی شــامل یک بیمارستان، 
یک پلی کلینیک و هفــت درمانگاه تخصصی 
خدمات درمانی را به بیمه شدگان و اقشار مختلف 
جامعه ارائه می کنند. مومنی ادامه داد: ما در تالش 
هستیم که ارائه خدمات از طریق درمان مستقیم به 
بیمه شدگان و سایر اقشار مرتبط با تامین اجتماعی 
ارائه شود چرا که این خدمات به صورت رایگان 
به آنها ارائه خواهدشــد. وی به کسب رتبه برتر 
بیمارســتان خلیج فارس اشــاره کرد و گفت: 
در ارزیابی عملکرد بیمارســتان های ســازمان 
تأمین اجتماعی، بیمارستان خلیج فارس طی این 
ارزیابی ها توانست رتبه برتر را کسب نماید.وی 
در خصوص ارائه خدمات درمانی غیرمستقیم نیز 
عنوان کرد: عالوه بر مراکز درمانی ملکی سازمان 
تامین اجتماعی، در استان هرمزگان ۶۰۶ مرکز 
طرف قرارداد با مدیریت درمان تامین اجتماعی 
اســتان وجود دارد که خدمات درمانی را به بیمه 
شــدگان ارائه می کنند. مومنی در پایان به مراکز 
طرف قرارداد این مدیریت در اســتان اشــاره و 
عنوان کرد: در هرمزگان ۲۲ بیمارســتان، 1۸۷ 
پزشــک، 14۷ داروخانه، ۶3 آزمایشــگاه، ۲۸ 
رادیولوژی، ۲4 سونوگرافی، 35 فیزیوتراپی، دو 
سنگ شکن، پنج ام آرآی، سیزده سی تی اسکن، 
۲۲ دی کلینیک، 44 درمانگاه و 34 مرکز دیگر با 

سازمان تامین اجتماعی همکاری دارند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

بیمارستان خلیج فارس می تواند به بیمارستان مرجع تبدیل شود 
                  امین زارعی/ دریا
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