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نشست تخصصی پدافند غیرعامل و ایمنی 
پاالیشگاه ها و پخش فرآورده نفتی 

عیدی پلیس هرمزگان به دارندگان 
وسایل نقلیه به مناسبت دهه والیت 
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مسئوالن از محالت 
بازدید کنند
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رئیس سازمان 
جهادکشاورزی هرمزگان خبرداد

توزیع گوشت منجمد 
بدون محدودیت

  در بحث درمان اعتیاد ، عمده فعالیت ها بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است ، 
اما اداره کل بهزیستی در خصوص درمان سرپایی اعتیاد ، از طریق  کلینیک هایی که 
به صورت درمان نگهدارنده با متادون یا موارد دیگر اقدام می کنند ، فعالیت خود را 

دنبال می کند .

ای  گونه  به  مددجویان   اشتغال  خصوص  در   1401 سال  در  ما  برنامه    
 است که به جای اینکه افراد بتوانند کمک های موردی را دریافت کنند که به 
شکل مسکن و موقت است با شرکت در دوره های مختلف شغل ثابتی را داشته 

باشند .

2

اخطار پلمب به ۱۰ مجتمع 
تجاری بدون پایان کار

در بندرعباس

مدیر کل بهزیستی هرمزگان تاکید کرد

 ضرورت مناسب سازی عادالنه  امکانات شهری 
برای افراد معلول

نگاه ما برای گروه هدفمان که افراد دارای معلولیت هستند دسترس پذیری به امکانات عادالنه و مناسب سازی است 

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس  عنوان کرد  

مغایرت ساخت خانه  های ۶۰ متری با سبک زندگی مردم زلزله زده هرمزگان 

گروه خبر // درششمین روز از هفته مالیات و فرهنگ 
ســازی مالیاتی، از تابلو پارک ساحلی بندرلنگه رو 

نمایی شد.
   به گــزارش خبرنگار دریا ، تابلوپــارک ارمغان 
مالیات شهرستان بندرلنگه توسط مدیرکل امورمالیاتی 
استان و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
فرمانداربنــدر لنگه، معاونین و مســئولین اداره کل 
امورمالیاتی هرمزگان »شــهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر بندرلنگه و دیگر اقشار بندرلنگه رونمایی 
شــد.رضاآخوند زاده، درمراسم آیین رونمایی تابلو 
پارک ارمغان مالیات شهرستان بندرلنگه گفت: افتتاح 
پــروژه هایی از محل مالیات برارزش افزوده موجب 
می شــود که مردم آثار پرداخت مالیات را ببینند و 
با رغبت بیشتری جهت پرداخت مالیات اقدام کنند.

 وی در ادامه از احداث خیابانی در محله حسین آباد 

بندر لنگــه خبر داد وگفت: بــزودی مردم فهیم این 
شهرستان شاهد بهره برداری این خیابان با نام ارمغان 

مالیات خواهند بود .
  آخوندزاده خاطر نشان کرد »احداث پارک و فضای 
سبز درمناطق مختلف اســتان برنامه ای درراستای 
توسعه عمرانی می باشد و افزود: مردم باید بصورت 
ملموس نقش چشمگیر مالیات را در عمران و آبادانی 

در شهرها و روستاها ببینند.
  وی تاکید کرد: تبیین آثار پرداخت مالیات و تشریح 
زیرســاخت های مهم شهری و روستایی که از محل 
مالیات تامین می شــود، تاثیر بســزایی در افزایش 
مشــارکت مردم در ارائه اظهارنامــه های مالیاتی و 

پرداخت مالیات دارد.
  مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت: در راســتای 
فرهنگ ســازی مالیاتی پیگیر هستیم که مردم آثار 
پرداخت مالیات را به صورت عینی تر و بیشــتر در 

استان هرمزگان ببیند.

پارک ساحلی بندرلنگه به نام » ارمغان مالیات « ، نامگذاری شد
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صفحه 2  را  بخوانید

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب - شماره 142553

موضوع مناقصه : خرید ، تامین مصالح و تجهیزات ، حمل ، ساخت ، آماده سازی و نصب نرده فلزی روی دیوار ضلع شرقی شرکت فوالد 
PC هرمزگان به روش

مدت قرارداد : 8 ماه از تاریخ ابالغ  مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
نحوه دریافت اسناد : کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس 33530145-076 می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه 
اقدام نمایند . 1- واریز مبلغ 500،000 ریال به شــماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان ، به نام 

شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه 
2- نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی

توضیحات : 1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  -/711/000/000 )هفتصد و یازده میلیون ( ریال خواهد بود .
2- نوع تضمین :   الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما : مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل 
تمدید باشد .  ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی  شعبه مرکزی 

هرمزگان  3- شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحیت ایمني ازسازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مي باشند .
4- پیمانکار می بایست دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه باشد .

ج( جدول زمانی انجام مناقصه :

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

نکته : تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد .
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های 33530003 با کد 076 داخلی 3235 )اطالعات بازرگانی(  

و داخلی 8508 )اطالعات فنی( تماس حاصل نمایند . قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

آخرین مهلت دریافت اسناد 
1401/05/03

تاریخ گشایش پاکات الف و ب 
1401/06/01

آخرین مهلت تحویل پاکات 
1401/05/31

گــروه خبر // رئیس ســازمان جهادکشــاورزی 
هرمزگان گفت: در توزیع گوشت منجمد محدودیتی 

نداریم وبه تمام فروشگاه ها داده می شود. 
   عباس مویدی در جمــع خبرنگاران افزود: در حال 
حاضر توزیع گوشت و مرغ به وفور وبدون محدودیت 
در سطح اســتان درحال انجام است. وی در پاسخ به 
خبرنگار دریا که برخی فروشــگاه ها مانند فروشگاه 
 رفاه توزیع گوشــت منجمد را بــا محدودیت عرضه 
مــی کند وگاهی اوقات این فروشــگاه وبســیاری از 
فروشگاه های دیگر گوشت منجمد ندارند؛ خاطرنشان 
کرد: در صورت درخواســت فروشگاه ها، به هرمیزان 
موردنیــاز  به آنها گوشــت داده می شــود. مویدی 
 اظهار داشــت: 7300تن گوشت قرمز در استان تولید 
می شود ونیاز استان 16هزار تن است که مابقی نیازمان 
را از خارج از اســتان تامین می کنیم. رییس سازمان 
جهادکشاورزی هرمزگان  گفت: در سال جاری 43هزار 
تن گندم از کشاورزان هرمزگانی خریداری شده است.

عباس مویدی در جمع خبرنــگاران افزود: 2700 تن 
گندم بذری برای کشت بعدی نیز خریدیم. مویدی اظهار 
داشت: 4800 تن سطح  زیرکشت کشاورزی قراردادی 
در بخش گندم داریم. رئیس ســازمان جهادکشاورزی 
هرمزگان گفت: در ســال گذشته 26هزار تن و امسال 
43 هزار تن گندم به ســیلوها تحویل داده شد.مویدی 
افــزود: چهار هزار تن گندم خودمصرفی کشــاورزان 
دارند.وی افزود:نزوالت آســمانی، کاهش 50درصدی 
قیمت برخی کودها، مبارزه با آفات و کسر هزینه کودها 
در زمــان پرداخت قیمت گندم از دالیل افزایش میزان 
برداشت وخرید گندم بوده اســت.وی افزود: تدابیری 
اندیشیده شــد تا دالل ها نتوانند گندم را از کشاورزان 
خریداری کنند.رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان 
 افزود: گندم های اســتان مرغوب بوده و چهار ســال

 سن زدگی نداشتیم.وی اظهارداشت : تا یکشنبه 99درصد 
 مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مابقی هم پرداخت 
می شود . وی افزود : 3500نفر زیرمجموعه نظام مهندسی 

کشاورزی ومنابع طبیعی استان هستند که سه هزار نفر 
کارشناس رتبه بندی شده هستند ودر طرح های مختلف 
از آنها استفاده می شود.وی توزیع کاالهای اساسی برنج، 
شکر، مرغ و گوشت را در استان از ابتدای سال جاری، 
هفت هزار تن اعالم کرد. رئیس سازمان جهادکشاورزی 
هرمزگان افزود: جاسک به شهر نساجی تبدیل می شود 
و تولید پنبه خواهیم داشت. امسال 700 هکتار کشت 
پنبه در جاسک داشتیم. وی گفت: امسال 3838 مورد 
شکایت مردمی در حوزه کاالهای اساسی و موادغذایی 
 داشــتیم. 26هزار و 601 مورد هم بازرســی داشتیم 
که 1868مورد واحد متخلف منجر به تشــکیل پرونده 

شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان خبرداد

توزیع گوشت منجمد بدون محدودیت

آگهی 
حراج حضوری
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سرمقاله

  دوری مسئوالن از مردم در گذشته باعث شد که بسیاری از مدیران از مشکالت 
مردم و مناطق شــهری و روستایی بی اطالع شوند واقدام مناسبی صورت نگیرد 
وبه همین دلیل استان هرمزگان که شاهرگ اقتصاد وتجارت کشور است، اما از آن 
طرف در فقر وفالکت و محرومیت نیز رتبه نخست را دارد که شگفت انگیز و جای 
 تعجب وتاســف دارد. بخوبی به یاد دارم در سال 86 که گزارش هایی از محالت 
حاشیه نشین بندرعباس منتشر می کردیم، برخی مسئوالن متعجبانه می پرسیدند 
واقعــا آیا این محالت بندرعباس که گزارش تهیه می کنید، این وضعیت را دارند؟ 
 آن موقع هم پاســخ می دادیم که وضعیت واقعی محالت را منتشــر کرده ایم و 
می توانیم با هم به این مناطق برویم و دقیقا مشکل اینجاست که مسئوالن به این 
مناطق نمی روند تا واقعیت ها را ببینند و نســخه درمانگر بپیچند واز اتاق های 
دربسته بطور حتم نمی توان اقدامات اثرگذار را برای محالت و روستاهای محروم 
انجام داد که با گذشت سال ها، چندان این روند تغییر محسوسی نداشته است که 
بایستی در این حوزه تجدید نظر شود.  سیاست های قوای مجریه و قضائیه در این 
دوره بحمداهلل ارتباط نزدیک تر با مردم است که این روند باعث می شود مسئوالن 
 به میزان بیشــتری با خواسته های مردم آشنا شده و برای رفع مشکالت شان در 
حوزه های مختلف اقدام نمایند. مسئوالن قضایی استان نیز بازدیدهای شان را از 
محالت محروم و حاشــیه نشین بندرعباس در دو سه سال اخیر افزایش داده اند 
که امیدبخش اســت. محالت حاشیه ای و بافت های فرسوده پازلی از مشکالت 
و معضالت در حوزه های مختلف است که برای برون رفت از این مشکالت نیاز 
است که مسئوالن بروند و وضعیت ظاهری محالت را ببینند وبا ساکنان به گفتگو 
بنشــینند و درخواست های شان را بشنوند و برای رفع این مشکالت و معضالت 
مصوباتی را داشته باشند و از آن طرف پیگیری های الزم جهت تحقق مصوبات 
 را داشــته باشند. مسئوالن قضایی،ســپاه و... در بازدیدآبان ماه سال 99 از محله 
 آیــت ا... غفاری بندرعباس مصوباتــی را برای چهار محله آیــت ا... غفاری، 
چاهستانی ها، کوی ملت و اسالم آباد داشتند که اگر این مصوبات بطور کامل اجرا شوند، 
بطور حتم بسیاری از مشکالت ساکنان این محالت برطرف می شود. محالت همواره 
 مورد غفلت مسئوالن مختلف قرار گرفته اند وساکنان این مناطق همواره از تبعیض و 
 بی عدالتی هایی که در حق شــان شده اســت، گالیه می کنند. به ساکنان محله 
 سنگ کن در بلوار خلیج فارس ودر همسایگی شهرداری منطقه یک بندرعباس هنوز 
می گویند جزو شــهر نیست واز بســیاری از امکانات و خدمات محروم است و 
بخشــی از کوچه هایش خاکی است و شــهرداری هم برای ارائه خدمات بدلیل 
واقع نشــدن در محدوده شهری با مشــکل مواجه است و از چندسال قبل بحث 
بر سر این بود که وزارت راه و شهرسازی این مشکل سنگ کن را برطرف کند که 
همچنان در حد وعده باقی مانده است. این محله و برخی محالت دیگر از جمله 
نخل ناخدا، خواجه عطاء، آیت ا... غفاری، چاهستانی ها و... برای دریافت سند، 
ساکنان با مشکل مواجهند و به همین دلیل نتوانستند از تسهیالت نوسازی بافت های 
فرسوده نیز استفاده کنند. بازگشایی معابر نیز در بیشتر محالت بایستی با جدیت 
مورد توجه قرار گرفته واجرایی شود تا ارتقای امنیت و خدمات رسانی را به همراه 
داشته باشد و شبکه جمع آوری فاضالب در این مناطق بطور کامل اجرایی شود 
و همچنین خودروهای پلیس، آمبوالنس، آتش نشانی و... به راحتی بتوانند وارد 
معابر و خیابان ها در محالت شــوند. برای مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی 
 بایستی دستگاه های مختلف مشارکت داشته باشند و از اشتغالزایی و کارآفرینی و 
مهارت آموزی در این مناطق حمایت شود و پاکسازی کوچه ها و.... از معتادان، 
مواد و مشــروب فروشان مورد توجه قرار گیرد و نســبت به آن اهتمام داشت. 
احــداث پارک، مراکز تفریحی، فرهنگی، آموزشــی، ورزشــی و... در محالت 
بایســتی باجدیت بیشــتری مورد توجه قرار گیرد. شــهرک دریا و آبشورک نیز 
دارای مشــکالت زیادی است که گزارش هایی را منتشــر کردیم  و نیاز است برای 
رفع مشــکالت این مناطق نیز تدابیر الزم اندیشیده شود. انتظار می رود بطور مرتب 
از تمام محالت حاشیه ای و شــهرک پیامبراعظم)ص(، شهرک دریا و آبشورک و... 
 بازدیدها توسط مسئوالن اجرایی، قضایی، امنیتی، انتظامی و حتی صنایع )جهت اجرای 
 طرح هایی در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی شان( انجام شده و همچنین 
برنامه ریزی شود تا ســاعاتی نیز از کوچه ها و بخش های مختلف در محالت نیز 
بازدید شده و با ساکنان نیز گفتگو شــود ومصوباتی را برای رفع مشکالت محالت 
داشته باشند و پیگیری های الزم جهت رفع این مشکالت صورت گیرد تا زنگارهای 
محرومیت از محالت و  شهرک های مسکونی محروم بندرعباس و استان زدوده شود. 
 موضوع دیگر اینکه در یکی دو سال گذشته قرار بود بازارچه محله ای در محله شهناز 
)آیت ا... غفاری بندرعباس( ضلع شمالی مسجد امام صاحب الزمان )عج( که امورات 
اولیه اش انجام شد، افتتاح و راه اندازی شود وزمینه اشتغال تعدادی از زنان بی سرپرست 
و بدسرپرســت و... فراهم شود که تاکنون محقق نشده است.این محله با آسیب های 
اجتماعی زیادی از جمله فقر، بیماری، اعتیاد، فروش موادمخدر و مشروبات الکلی، 
تجمع معتادان در کوچه هایش، امالک فرسوده و فاقد سند، جوالن اراذل و اوباش و.... 
مواجه است که در بیش از یک دهه اخیر دهها گزارش از وضعیت نابسامان این محله 
منتشر شده است، اما گوش شنوایی تاکنون برای رفع این مشکالت وجود نداشته است. 
این بازارچه هم که قرار بود احداث شود و زمینه اشتغال چندین نفر فراهم شود که هنوز 
در حد وعده مانده است و حتی چند سال قبل که معاون اسبق سیاسی امنیتی استاندار 
هرمزگان و فرماندار اســبق و فرمانده سابق نیروی انتظامی  بندرعباس نیز بازدیدی 
را از این محله داشــتند، مقرر شد که پشت مسجد قدس که محوطه ای خالی وجود 
داشت، بازارچه ای محله ای راه اندازی شود که این وعده نیز محقق نشد. البته در مورد 
این محله مسئوالن در بیش از یک دهه اخیر وعده های زیادی داده اند که هیچکدام 
بخوبی محقق نشــده اند. خانه عالم محله هم چند سال قبل قرار بود احداث شود و 
حتی کلنگش هم به زمین زده شد که هنوز عملیات اجرایی آن آغاز نشده است. قرار 
بود اسناد امالک محله صادر شود تا ساکنانی که توانایی دارند، امالک فرسوده شان را 
بازسازی کنند که تاکنون چندان محقق نشده است وقیمت ها را بگونه ای اعالم کردند که 
ساکنان محروم این محله توان پرداختش را ندارند. ساکنانی که بیشترشان تحت پوشش 
نهادهای حمایتی هستند وبرخی هم محروم و فقیر و برخی بدسرپرست بوده و تحت 
 پوشش هیچ نهادی هم قرار ندارند و سقف ودیوار بیشتر خانه ها فرسوده و برخی فرو 
ریخته اند وتوان تعمیر وبازسازی اش را ندارند واگر امالک سنددار می شدند، بخشی 
از ســاکنان می توانستند با تسهیالت نوسازی بافت فرسوده امالک شان را بازسازی 
کنند که این خواســته اهالــی در بیش از یک دهه اخیر محقق نشــد و از زمانی که 
یکی از نمایندگان فعلی مردم در مجلس، شــهردار بندرعباس بود؛ نیز این خواسته 
ودغدغه وجود داشت و تاکنون محقق نشده است. بدلیل عدم اشتغال مناسب جوانان 
 محله و مخالفت وســنگ اندازی  با راه اندازی شغل مناسب در محله توسط برخی 
دستگاه ها علی رغم وجود مصوباتی در این حوزه، مشاغل کاذب و حتی خالف رونق 
دارد و مسئوالن هم حاضر نیستند اقدام مناسبی را داشته باشند وحتی پاکسازی محله از 
معتادان، مواد ومشروب فروشان که برخی از اهالی بارها این موضوع را مطرح کرده اند 
وراه اندازی ایستگاه پلیس در محله هم مورد توجه کافی قرار نگرفته است. بازگشایی 
معابر از جمله از کوچه مدرس4 تا بلوار مادر که قبال در زمان شهردار اسبق منطقه نیز 
وعده داده شده بود، تاکنون محقق نشده است. در صورتیکه راه اندازی بازارچه های 
محله ای، بازگشــایی معابر، صدور اسناد امالک، پاکسازی معابر در محله و.... مورد 
توجه جدی متولیان مربوطه قرار گیرد، بخش زیادی از مشکالت  این محله برطرف 
شده و ارتقای امنیت را نیز بدنبال خواهد داشت. مسئوالن بایستی بازدیدها ودیدارهای 
مستمر را با حاشیه نشینان و روستاییان محروم در برنامه داشته باشند تا مردم نگویند 
فقط در ایام انتخابات از این مناطق بازدید شده و وعده هایی داده می شود که بیشترشان 

به فراموشی سپرده می شوند.
   علی زارعی

خبر

مسئوالن از محالت بازدید کنند

عیدی پلیس هرمزگان 
به دارندگان وسایل نقلیه بمناسبت دهه والیت 

  گروه خبر  // فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: بمناسبت اعیاد 
مبارک قربان و غدیر به خودرو های باالی 30 میلیون ریال خالفی، 
تسهیالت ویژه ارائه می شود.سردار غالمرضا جعفری افزود: پرداخت 
جرائم در دهه امامت و والیت بصورت قسطی انجام می شود و این 
طرح تا 6 مردادماه ادامه دارد.وی گفت: در این طرح شهروندانی که 
قادر به پرداخت جریمه خودرو خود نیستند، می توانند به صورت 
قسطی جریمه خود را پرداخت کنند.سردار جعفری افزود: ترخیص 
وسایل نقلیه توقیفی، بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه ها، عدم الزام به 
تسویه عوارض شهرداری، طرح ترافیک و عوارض آزاد راهی از 
جمله مواردی است که در این طرح اجرا می شود.فرمانده انتظامی 
هرمزگان گفت: این تسهیالت شامل خودرو هایی که دارای دستور 
 توقیف از ســوی مقام قضائی یا دارای مصادیق توقیف تخلفات 
 حادثه ســازی، چــون رانندگی در حالت مســتی، اســتفاده از 
مواد مخدر و روان گردان هستند نمی شود.وی افزود: مالکان وسایل 
نقلیه می توانند با استفاده از نرم افزار کاربردی »پلیس من« و سامانه 
»راهور 120« بصورت غیر حضوری نســبت به ترخیص وسایل 
نقلیه خود اقدام کنند و همچنین دفاتر پلیس +10 نیز در این راستا 
آمادگی هم پوشــانی الزم را دارند.فرمانده نیروی انتظامی با بیان 
اینکه در این طرح برای کسانی که وسایل نقلیه آن ها فاقد بیمه نامه 
شخص ثالث هستند با اخذ تعهدات الزم وسایل نقلیه آن ها تحویل 
داده می شوند، گفت: کســانی که خودرو های آن ها دارای خالفی 
هستند به مدت یکسال تقسیط و در کمترین زمان ممکن وسایل 
نقلیه تحویل مالکان می شــوند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما 
مرکز خلیج فارس، ســردار جعفری افزود: گروه های شغلی نظیر 
پرستاران و اصحاب رسانه که به جرائم خودرو های خود در زمان 
محدودیت های کرونا اعتراض داشتند، می توانند برای رسیدگی و 

حذف جرائم به کمیسیون ماده 5 مراجعه کنند.
اخطار پلمب به ۱۰ مجتمع تجاری 

بدون پایان کاردر بندرعباس
  گروه خبر  // شــهرداری منطقه ســه بندرعباس برای 10 
مجتمع تجاری معروف بدون پایان کار اخطار پلمب فرســتاد.

مدیر منطقه سه شهرداری بندرعباس با اعالم این خبر افزود: در 
راستای تامین امنیت شهروندان و پیشگیری از ایجاد خسارات 
جانی و مالی اخطاریه برای مجتمع های تجاری بدون پایان کار 
محدوده منطقه ســه ارسال شده است. عباس بهمن زاده افزود: 
ضمــن تذکر جدی به مالکین مجتمع های مربوطه و نصب بنر 
در محل طبق دســتور دادســتانی، مقرر شد ظرف مدت یک 
هفته همراه با انجــام اقدامات ایمنی جهت جلوگیری از وقوع 
هرگونه حوادث مالی و جانی نسبت به گرفتن گواهی پایان کار 
اقدام کنند.به گفته وی  در صورت عدم اقدام در این خصوص، 
مجتمع تا انجام اقدام موثر پلمب خواهد شد.به گزارش ایسنا؛ 
 بهمــن زاده ادامــه داد: این مجتمع ها شــامل مجتمع تجاری 
سیتی سنتر، ستاره شهر، پوراف، گاراژ شریف، زیتون دو، بازار 
بزرگ هرمزگان، مجتمع و پارکینک طبقاتی پاسارگاد، مجتمع 

تجاری نیلی و بنکداران است.

گروه خبر   // نماینده مردم بندرعباس، قشــم، ابوموســی، 
حاجــی آباد و خمیر در مجلس با اشــاره به زلزله اخیر در 
استان هرمزگان، گفت: موضوعی که سبب نگرانی مردم شده 
نحوه بازســازی خانه های آن ها است چراکه خانواده ها در 

این منطقه اکثرا پرجمعیت هســتند اما الگوی ساخت مسکن 
توسط دولت صرفا ۶۰ متر مربع است که کفاف کار مردم و 

سبک زندگی آن ها نمی دهد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد مرادی درباره آخرین اقدامات 
انجام شــده در شهرها و روســتاهای زلزله زده استان هرمزگان، 
گفت: اگرچه روستایی همچون سایه خوش 100 درصد تخریب و 
روستاهای  دیگر 50 تا 80 درصد تخریب شده اند اما خوشبختانه 
در همان ســاعات اولیه زلزله تمامی دستگاه ها پای کار آمدند و 
رضایتمندی خوبی حاصل شد چراکه برق و تلفن بالفاصله وصل 
شدند و مردم در چادر اسکان اضطراری پیدا کردند.نماینده مردم 
بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: همچنین طی این چند روز این چادرها به همت 
سپاه پاســداران به دلیل گرمای شدید به کانکس های دارای کولر 

تبدیل شــدند، ضمن آنکه مردم در داخل و خارج از استان پای 
کار آمدند.

   وی اظهار کرد: با این اوصاف موضوعی که سبب نگرانی مردم 
شده نحوه بازسازی خانه های آن ها است چراکه خانواده ها در این 
منطقه اکثرا پرجمعیت هســتند اما الگوی ساخت مسکن توسط 
دولت صرفا 60 متر مربع است که کفاف کار مردم و سبک زندگی 
آن ها نمی دهــد به همین دلیل دولت باید زیربنا را افزایش دهد تا 
نگرانی مردم برطرف شــده و بتوانند به زودی در خانه های خود 
ساکن شوند.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه مذاکراتی دراین خصوص با دولت شده است، افزود: فرهنگ 
و ســبک زندگی مردم منطقه به آن ها اجازه زندگی در واحدهای 
کوچک را نمی دهد لذا از دولت انتظار است به این موضوع توجه 

کرده و با مردم همراهی کند.

پشت پرده سیاست 

  
ادعای جدید سالیوان : سفر هیئت روسی به ایران برای خرید پهپاد

مشــاور امنیت ملی دولت آمریکا در ادعایی جدید گفته طی یک ماه گذشته 
دو مرتبه هیئتی از روسیه به ایران سفر کرده تا از این کشور پهپادهای نظامی 
بخرد. به گفته جیک سالیوان براساس تصاویر ماهواره ای که به دست سی ان ان 
رسیده، یک هیئت روسی در ماه گذشته حداقل دو بار از یک پایگاه هوایی در 
مرکز ایران بازدید کرده است تا پهپادهای دارای قابلیت حمل سالح را بررسی 
کند.سی ان ان در ادامه نوشت: مقامات آمریکایی به سی ان ان گفتند که ایران 
در ماه ژوئن در پایگاه هوایی کاشان در جنوب تهران، پهپادهای شاهد-191 
و شــاهد-129 را به هیئت روسی نمایش داده است. هر دو نوع پهپاد قادر به 
 حمل موشــک های هدایت شونده دقیق هستند. این خبر در شرایطی منتشر 
می شود که بایدن در حال پایان دادن به سفر خود به خاورمیانه است، جایی که 
ایران نقطه کلیدی گفت وگو در میان ایاالت متحده، اسرائیل، عربستان سعودی 
و کشورهای حوزه خلیج فارس است. یک مقام آمریکایی به سی ان ان گفت 
که مشــارکت رو به رشد ایران و روسیه نشــان می دهد که چرا آمریکا باید 
حضور و نفوذ خود را در خاورمیانه حفظ کند. مقامات آمریکایی در ماه مارس 
نیز فاش کردند که روسیه پیشتر برای کمک در این زمینه به چین متوسل شده 
بود. البته سالیوان در آن زمان به خبرنگاران گفته بود: از اواخر ماه می، ایاالت 
متحده هیچ مدرکی مبنی بر این که چین حمایت نظامی یا اقتصادی به روسیه 
ارائه کرده ، ندیده است.وزیر امور خارجه کشورمان نیز دو روز پیش بار دیگر 
در گفت وگو با همتای اوکراینی ادعاهای آمریکایی ها مبنی بر فروش پهپاد 
به روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین را رد و تاکید کرد ایران مخالف 

تداوم جنگ در اوکراین است./ ایسنا
 علت تغییر خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور چه بود؟

احمد وحیدی وزیر کشــور درباره تغییر معاونت سیاسی خود گفت: معاون 
سیاسی بنده دکتر خرمشاد به علت کسالتی که داشتند و تداوم آن، خود اصرار 
داشتند که انجام  وظیفه در این مسئولیت سنگین برایشان عملی نیست. به همین 
علت ما انتخاب جدیدی انجام دادیم و دکتر محمدرضاغالمرضا را به  عنوان 
مسئول معاونت سیاســی برگزیدیم.وی درباره محمدرضا غالمرضا ،معاون 
سیاسی جدید خود اظهار کرد: ایشان تجربیات گسترده ای در حوزه مسائل 
سیاسی دارند و در سال های گذشته مسئولیت های مختلفی را در سطح معاون 
وزیر داشــته اند. همچنین هم نفس با سردار شهید سلیمانی بوده اند؛ بنابراین 
هم  ظرفیت های شخصی ایشــان و هم تجربیات مدیریتی و عملیاتی ایشان 
گران سنگ و خوب است.وزیر کشور که با »رادیو گفتگو«، صحبت می کرد، 
هجمه رســانه های معاند در خصوص این تغییر را بی اهمیت دانست و متذکر 
شد: رسانه های خارجی همواره انتخاب یک فرد مثبت و مفید و توانمند در 
مسئولیت های سنگین را برنمی تابند و انتقاد می کنند هرچند برای ما ارزشی 
ندارند، چون معلوم است که آن ها به دنبال فهم عمیق از مسائل و انتخاب های 
ما نیستند.وی افزود: آن ها تالش می کنند هر چیزی را به  عنوان یک دستمایه 
برای تبلیغ علیه نظام قرار دهند که بســیار کم ارزش و بی اهمیت هســتند.

وزیر کشــور همچنین درباره مذاکرات ایران با طالبان برای امنیت مرز های 
مشــترک مان با افغانستان اظهار کرد: بعضی از مرزبانانی که آن طرف مرز ها 
قرار دارند، به دلیل توجیه نبودن و آشنانبودن با مسائل حقوقی و مرزی یک 
عکس العمل ها و حرکت هایی نشــان می دهند که بیشترشان ناشی از توجیه 
 نبودن است.  وحیدی ادامه داد: این موارد معموال هنگامی که ارجاع می شود 
به مرکز امنیت افغانستان و کسانی که در کابل مسئولیت برعهده شان است، حل 

و فصل می شود./ایلنا

انتصاب 3 تن از فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید 
 بر اســاس قانون اساسی و آیین نامه داخلی شــورای نگهبان ، هر سه 
سال سه تن از فقها و ســه تن از حقوق دانان شورای نگهبان باید حکم 
تغییر یا ابقا بگیرند . رهبر انقالب در احکامی جداگانه عضویت آیت  ا... 
حاج شیخ احمد جنتی، حجت  االسالم والمسلمین حاج سید محمدرضا 
مدرسی  یزدی و حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ مهدی شب زنده دار 
را برای یک دوره جدید تمدید و آنان را به عنوان عضو فقهای شــورای 
نگهبان منصوب کردند. همچنین سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی یک هفته قبل از معرفی شش حقوق دان 
به مجلس شــورای اسالمی برای انتخاب ســه حقوق دان عضو شورای 
نگهبان خبر داد و گفت: با توجه به این که دوره خدمت آقایان کدخدایی، 
ره پیک و موسوی از اعضای حقوق دان شورای نگهبان به پایان رسیده، 
مجلس باید از بین گزینه هایی که رئیس قوه قضاییه معرفی کرده اســت، 
ســه حقوق دان را انتخاب کند. وی افزود: علی احمدی فر، سیامک ره 
پیک، خیرا... پروین، عباسعلی کدخدایی، عبدالحمید مرتضوی بریجانی و 
فضل ا... موســوی شش حقوق دان پیشنهادی رئیس دستگاه قضا هستند 
که به مجلس شورای اسالمی معرفی شــده اند و فرایند انتخاب سه نفر 
از بین این شــش نفر برای یک دوره شش ساله در مجلس انجام خواهد 
شد.بر اساس شنیده های خراسان، این رای گیری نیز هفته آینده صورت 
می گیرد تا ترکیب جدید شورا برای دوره هشتم مشخص شود .براساس 
اصل 92 قانون اساسی، اعضای شــورای نگهبان برای مدت شش سال 
انتخاب می شــوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی 
چهارساله است. همچنین شورای نگهبان دارای یک دبیر و یک قائم  مقام 
از اعضای شــورای نگهبان و یک سخنگو )از اعضا یا خارج از اعضای 
 شــورای نگهبان( خواهد بود که برای مدت یک سال انتخاب می  شوند. 
آیت ا... جنتی قدیمی ترین عضو شورای نگهبان 30 سال)26تیر1371( 
 اســت که دبیر این شوراســت و هــم اکنون ســیامک ره پیک عضو 
حقوق دان شــورا قائم مقام دبیر و هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای 
نگهبان هستند.ســه شخصیتی که از سوی رهبر انقالب برای ادامه کار در 
 شــورای نگهبان حکم گرفتند جزو با سابقه ترین اعضای فعلی به شمار 
می روند . آیت ا... احمد جنتی با 95 ســال از اســفند 1358 تاکنون در 
شــورای نگهبان عضویت دارد. البته برای امسال باید برای دبیری شورا 
رای گیری شود که این کار پس از انتخاب اعضای جدید حقوق دان انجام 
خواهد شــد و باید دید آیت ا... جنتی باز هم همچون 30 ســال گذشته 
دبیر شورای نگهبان خواهد ماند یا خیر . با این حال، عباسعلی کدخدایی 
پرســابقه ترین عضو حقوق دان شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که 
برخی به دبیر شــورای نگهبان خرده می گیرند که افزایش سن مانع انجام 
وظایف دبیر شوراســت، این موضوع را رد می کند و می گوید: همه فقها 
و کارشناسانی که با ایشــان در ارتباط هستند به هوش باالی سیاسی و 
پیگیری هایی که در امور سیاســی دارند، اذعان می کنند.دیگر فقیهی که از 
رهبر انقالب حکم ابقا گرفت حجت االسالم سید محمدرضا مدرسی یزدی 
اســت . او با 67 سال سابقه 18 سال )25تیر 1383( عضویت در شورای 
نگهبان را دارد . همچنین حجت االسالم مهدی شب زنده دار دیروز حکم 
ابقا در شورا را گرفت . وی 69 ساله است و 9 سال )1392( سابقه حضور 
در این شورای راهبردی در جمهوری اسالمی را پشت سر خود می بیند .

تازه های مطبوعات
همشهری- آنان که فعال روش های شان مسلحانه نیست، چرا در درون کشور بر 
سر برانداز بودن شان اجماع وجود دارد؟ چون گفتمان آنان مملو از مفاهیم نفی کننده 
و براندازانه است... پس ما کسانی را داریم که از ساختار و ماهیت حقیقی جمهوری 
اسالمی عبور و عدول کرده اند و دیگران را نیز به این راه دعوت می کنند، چرا نباید 

آنان را برانداز بدانیم؟
 اعتماد - پس از حذف ناگهانی ارز  4200که فشار معیشتی فراوانی را به دوش 
قشرهای محروم سوار کرد، دولت به سمت تصمیم تازه ای حرکت کرد و طی روزهای 
اخیر پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی به نرخ 4200 تومان را داده است.
هر چند مقامات دولتی تالش می کنند این تصمیم را بی ارتباط با بازگشت ارز 4200 
تومانی جلوه دهند اما واقعیت آن اســت که این تصمیم به معنای عقب نشینی از 

برنامه های قبلی و نوعی اعتراف به اشتباه محسوب می شود.
 شرق- سفیر روسیه در ایران  درباره وضعیت نیروگاه بوشهر، مقصر را ایران می داند 

و می گوید: »ایران چند صد میلیون یورو بدهکار ماست و پرداخت هم نمی کند.«
ایران- بررسی  ها نشان می دهد که مصرف روزانه بنزین به  طور میانگین از ابتدای 
سال، به حدود 98 تا 100 میلیون لیتر رسیده است... پیش  بینی می شود که با توجه 
به اختالف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همجوار، بخشی از این افزایش مصرف 
نیز به دلیل قاچاق باشد. اما امسال دولت تغییری در قیمت بنزین اعمال نخواهد کرد.

انعکاس
تابناک خبر داد: وزارت خارجه براســاس قانون مقابله با نقض حقوق  بشر و 
اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا، 61 نفر از جمله پمپئو، جولیانی و بولتون 

را به علت حمایت عامدانه از گروهک تروریستی منافقین، تحت تحریم قرار داد.
 نامه نیوز  مدعی شد: حقیقت  پور، فعال اصولگرا درباره جایگاه محسن رضایی 
در دولت گفت: »آقا محسن جایی برای کارکردن در دولت ندارد. اصال امکان مطرح  
شدن و اجرایی  شــدن ایده های او در دولت وجود ندارد. ..من معتقد بودم که آقا 
محسن نباید وارد دولت می شد زیرا اختیاری به او داده نشد؛ حاال هم از سر نجابت 

و تعهد به مردم است که از دولت بیرون نمی آید«.
 جماران مدعی شد: محمود صادقی حقوق دان درخصوص رد صالحیت گسترده 
کاندیداهای انتخابات کانون وکالی دادگســتری گفت:  شایسته نیست کانونی که 
اســتقالل خود را در دوره طاغوت و با مبارزه به دســت آورده است، در معرض 

مداخالت دستگاه های حاکمیتی قرار گیرد.
 دیده بان ایران مدعی شــد: وزارت کشور دستورالعمل پوشش برای زنان و 
مردان شاغل در این وزارتخانه، استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها را صادر 
کرد ؛ بر اساس این دستورالعمل که از سوی معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت 
کشور صادر شده، پوشیدن مانتوی کوتاه، مانتوی جلوباز و جوراب کوتاه برای زنان 
و پوشیدن تی شرت، لباس بدن نما، شلوار کوتاه تنگ، نازک و دارای وصله و زاپ 

و فاق کوتاه برای مردان ممنوع است.
 خبرآنالین مدعی شد: محمد حسن قدیری ابیانه، مدیر انجمن نخبگان جهان 
اسالم گفت:برخی زنان خودشان هستند که با مقاومت در مقابل پلیس، ماموران را 
ناچار به اقدام فیزیکی برای سوار شدن به ماشین پلیس می کنند. کسی که خودش 
را باور داشته باشد دنبال خودنمایی و شهوت پراکنی نخواهد رفت. البته معتقدم ... 
خودشان نمی فهمند که خودنمایی و خودآرایی هر چند ناخواسته موجب تحریک 
جنسی دیگران می شود.این زنان بدحجاب موجب شده اند که بسیاری از زنان به 
دلیل نداشتن آن زیبایی های اغلب مصنوعی،  خواستگار نداشته باشند. این خود 

دلیلی برای طالق هم به شمار می رود.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس  عنوان کرد  

مغایرت ساخت خانه  های ۶۰ متری با سبک زندگی مردم زلزله زده هرمزگان 

گروه خبر // نشست تخصصی کارشناسان 
پدافند غیر عامل استان هرمزگان با تاکید 
ایمنــی تاسیســات انتقــال گاز مایع در 

بندرعباس برگزار شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ، در این نشســت 
که با حضور رادمهر مدیر کل پدافند غیرعامل 
استانداری هرمزگان و مدیران شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس، شرکت پاالیش میعانات گازی 
ســتاره خلیج فارس، شــرکت خطوط لوله و 
 HSE مخابرات منطقه خلیــج فارس و مدیر
شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران به میزبانی 
پخش فرآوره های نفتی منطقه هرمزگان برگزار 
شد؛ کارشناسان نتایج بازدیدها و بررسی های 
خود از وضعیت تاسیسات گاز مایع بندرعباس 
را گزارش دادند. در ابتدای این نشست محمد 
رادمهر ضمن تاکید بر اهمیت این تاسیسات در 
برنامه های آتی انتقال فرآورده گفت: ماهیت و 
 فلسفه وجودی پدافند غیرعامل بررسی کامل 
پروتکل ها و دستور العمل های ایمنی و امنیتی 
اســت. مدیرکل پدافند غیرعامل اســتانداری 
هرمزگان افزود: افزایش ایمنی موجب آمادگی 
در برابر آســیب ها و تهدیدات می شود.وی 
تصریح کرد: با اجرای سیاســت های پدافند 

غیرعامل در همه دستگاه ها خصوصا صنایع 
نفت می توان به ارتقــا کمی و کیفی در حوزه 
امنیت انرژی چه در تامین نیاز داخلی و چه در 
بحث صادرات به توسعه پایدار دست یافت.در 
ادامه این نشست احمد ساالری فر مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان 
نیز با اشاره به گزارش های ارائه شده کارشناسان 
در مورد خطوط انتقــال و پمپ ها و محوطه 
تاسیسات گاز مایع و اطمینان از رعایت کلیه 
پروتکل های ایمنی و امنیتی برای انجام عملیات 
انتقال بــدون نیاز به هرگونه ذخیره ســازی، 
کارکنان صنعت نفت را ســربازان جبهه جهاد 
اقتصادی نامید و افزود: در زمانه جنگ اقتصادی 
دشمن و شرایط ظالمانه تحریم ها کارکنان فنی 
و تعمیراتی و عملیاتی مجموعه های پاالیشی 
دوش بــه دوش همکاران پخش فرآورده نفتی 
در این تاسیســات مشغول به خدمت هستند.

ساالری فر با تقدیر از نقش محوری استاندار 
هرمزگان در برقراری هماهنگی و همدلی میان 
همه دســتگاه های دخیل در این پروژه گفت: 
 نهادهای نظامی ناظر بــر این حرکت جهادی 
 نیــز تاکنون هرگونــه همکاری کــه از آنان 
خواسته ایم را دریغ نکرده اند. علیرضا جعفرپور 

بروجنی مدیر عامل شــرکت پاالیش میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس نیز در این نشست با 
اشاره به دستاوردهای به روز ایمنی در صنعت 
پاالیش و گاز مایع گفت: باید دست به دست 
هم بدهیم تــا با رفع موانع داخلی تحریم های 

دشمنان را بی اثر کنیم.
   همچنیــن ذاکری معاون عملیات شــرکت 
پاالیش نفت بندرعبــاس همکاری نیروهای 
فنی و متخصــص را در اجــرای پروژه های 
انتقال فرآورده، با رعایت کلیه الزامات ایمنی در 

صنعت نفت کشور را یکی از مهمترین افتخارات 
ملی دانست.در پایان این نشست سهرابی مدیر 
HSE شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
کشــور با حیاتی خواندن نقش هرمزگان در 
صنایع پاالیش و تامیــن و توزیع فرآورده در 
کشــور، دانش ایمنی متخصصــان جوان این 
صنعت را در سطح باالیی عنوان کرد و گفت: در 
این خصوص ایران یکی از کشورهایی است که 
با علم و دانش روز همگام است و صنایع نفتی 

بهترین سطح ایمنی را دارند.

به منظور بررسی شرایط عملیاتی تاسیسات گاز مایع بندرعباس برگزار شد 

نشست تخصصی پدافند غیرعامل و ایمنی پاالیشگاه ها و پخش فرآورده نفتی 
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اولی ها، دومی ها، سومی ها،
 کنکوری ها… بمیرم براتون 

با ســالم خدمت شــما مخاطبان گرامی، من دکتر 
زونکن عنّابی هســتم، فارغ التحصیل رشته ی “دو 
روز انــگاری دنیــا” از دانشــگاه lmnop؛ در 
خدمتتون هستم با بخش مشاوره ی پیامکی؛ موضوع 
امروزمون “کنکور” هست، هر سؤالی در این زمینه 

دارید بپرسید.
– اولین مخاطبمون گفتن، من با 80 سال سن برای 
چهارمین بار تو کنکور امســال شرکت کردم که یه 
خبرنگار بیاد با من به عنوان “الگویی برای اشتیاق 
به علم و دانش” مصاحبه کنه، ولی چون یکی 82 
ســالش بوده همه ی دوربینا رفتن سمت اون. خب 
زمــان جوونی ما انتخابات نبود که با لباس عروس 
و دومــادی بریم پای صندوق رأی تا الگویی برای 
جوانان باشیم؛ مجبوریم با شرکت تو کنکور الگویی 

برای جوانان باشیم. چه کنم؟
+ پدر جان مطمئن باشید اونی هم که 82 سالشه، یک 
شبه که به این جایگاه نرسیده؛ شاید از 70 سالگی تو 
کنکور شرکت کرده تا باألخره امسال تو 82 سالگی 
شده پیرترین شرکت کننده ی کنکور. شما هم صبور 
باش و همین طوری به شرکت تو کنکور ادامه بده، 
ان شاءاهلل با همکاری عزرائیل یه روزی می رسه که 
پیرتر از شما تو کنکور وجود نداشته باشه. باألخره 

الگوی جوانان شدن، راحت به دست نمیاد.
– مخاطب بعدی گفتــن، من فقط به خاطر آینده ی 
فرزندان این مرز و بوم، یک سری سؤاالت تستی و 
کنکوری رو با قیمت ناچیز فروختم به چندتا از این 
دانش آموزان مستعد که استعدادشون ناشکفته مونده. 
برای ترغیب بیشتر بچه ها به مطالعه ی این سؤاالت 
هم، اسمش رو گذاشــتم سؤاالت لورفته ی کنکور 
1401. حاال پلیس و نیروهای خدوم امنیتی خونه مو 
محاصره کردن، می خوان به اسم کالهبردار من رو از 
سطح جامعه جمع کنن؟ کسی رو می شناسی بتونه 

منو از خونه فراری بده بعد از مرز ردم کنه؟
+ عزیزم تو مســیر رو اشتباه رفتی. تو اول باید یه 
مؤّسسه ی کنکور تأســیس می کردی، بعد به جای 
این که مجبور باشی دزدکی نگران آینده ی فرزندان 
این مرز و بوم باشی، می تونستی کاماًل قانونی هر ماه 
این سؤاالت رو به عنوان آزمون آزمایشی بدی دست 
بچه های مردم، تازه خیلی بیشتر از این چندرغازی 
که اآلن کاســب شــدی، به جیب می زدی. اآلن 
خیلی ها همین کار رو می کنن، نه تنها کسی کاریشون 
نداره، بلکه کســی جرأتش رو هم نداره کاریشون 
داشته باشه. قاچاقچی هم سراغ ندارم، خودتو بزن به 

مردن، بلکه ولت کنن.
– آخرین مخاطبمون هم گفتن، تو سازمان سنجش 
آشنا نداری، بتونه کاری کنه پسرم دوباره تست بده؟ 
طفلک سر آزمون اول خوابش برده؛ مطمئن باشید 
خیلی بااستعداده، اگه می شه یه فرصت دیگه بهش 
بدن. اگه بّچه ام نتونه پزشکی قبول بشه من خودمو 
می کشــم، همه اش هم تقصیر شماست آقای دکتر؛ 

دیگه خود دانی!
+ اوالً مگه آزمایش اعتیاده که باید دوباره تســت 
بده؟ کسی که سر کنکور خوابش می بره همون بهتر 
که پزشک نشه؛ اگه فردا سر عمل جّراحی یه مریض 
خوابش ببره چی؟ بعدش هم اصاًل من چکاره ام که 
همه چی تقصیر من باشه؟ مگه من خوابوندمش؟ شما 
اصاًل برو ببین بچه ات دوســت داره بره دانشگاه یا 
نه؟ سومًا آشنا هم ندارم تو سازمان سنجش، که اگه 
داشــتم می گفتم برگه ی بچه تون رو پیدا کنه آتیش 
بزنه که همین امسال بفرستنش سربازی، بلکه دیگه 

تو مراحل حّساس زندگی خوابش نبره.
ایــن کنکور اعصاب نمی ذاره واســه آدم؛ ای کاش 
یه روز رسمًا پایان همه گیری کنکور رو اعالم کنن. تا 

هفته ی بعد خدانگهدار.
  محمد رضا رضایی 

طنز

استاندار   // ها  اســتان  توکلی سرویس  آرزو 
کرمان گفت: دســتگاه ها حق تعطیل کردن 
پروژه ای را ندارند و هیچ بهانه ای در این زمینه 

پذیرفته نیست. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکترمحمدمهدی در 
جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
 کرمان اظهار کرد: ســال گذشته عمال پیشرفت 
پروژه های اقتصاد مقاومتی خوب بوده که بیشتر 
بخش خصوصی پای کار بــوده و روال کار در 
 ســال جاری نیز باید با جدیت دنبال شــود.وی 
با اشــاره به اینکه رصد پروژه ها مهم اســت و 
 باید به موقع موانع رفع شــود، افزود: هدفگذاری 

نرخ رشد اقتصادی باید حتما با جدیت پیگیری 
شود، اســتان ظرفیت خوبی برای رشد اقتصادی 

دارد.
    فــداکار تصریح کرد: معین های اقتصادی باید 
در اجرای پروژه هــای اقتصاد مقاومتی حضور 
داشته باشند و در این راستا پروژه جدید تعریف 
 شــود چراکه برخی نیازها در مناطقی توســط 

معین ها برآورده شده و برخی تجربه های موفق 
و ناموفق داشــته اند و بایــد فرآیند اصالح و با 

برنامه جدید با آنها به توافق برسم.
   اســتاندار کرمــان در ادامه تاکید کــرد: نباید 
 پروژه هــا رها شــود و باید مرتــب وضعیت 
شهرستان ها رصد شود و بازرسی صورت بگیرد 
تا پروژه ها معطل نماننــد، زیرا عذری پذیرفته 

نیســت.وی با اشــاره به اینکه گاهی پروژه ها 
 نیاز به هل دادن دارد و نباید کارها بماند، افزود: 
پروژه ها باید با هماهنگی معاونت عمرانی دنبال 
شــود و در صورت بروز اختــالف، نباید پروژه 
 تعطیل شــود و دســتگاه ها به هیــچ وجه حق 

تعطیل کردن پروژه ها را ندارند.
  فداکار اظهار کرد: برای جاده محمدآباد ریگان 

به جاسک اعتبار خوبی در سفر ریاست جمهوری 
در نظر گرفته شده تا به تصویب برسد.

استاندار کرمان :

دستگاه های اجرایی حق تعطیل کردن پروژه ای را ندارند
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موج کرونا بعد از مسافرت

 آرزو توکلی ســرویس استان ها //  مدیرکل 
بهزیستی استان کرمان گفت: با ارزیابی انجام 
شده متوجه شدیم باالی ۶۰ درصد کودکان 
کار افاغنه هســتند اما ما بــه همه کودکان 
کار صرفا به عنوان کــودک و فرامرزی نگاه 

 می کنیم که نباید آسیب ببینند. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ علیرضا وحیدزاده 
در نشســت با اصحاب رسانه به مناسبت هفته 
بهزیستی بیان کرد: در حال حاضر تمرکز ما بر 
مداخالت سطح یک و دو یعنی آگاهی بخشی و 
درمان اســت؛ اگر مداخالت سطح یک ضعیف 
باشــد همه منابع و نیروی انسانی بر مداخالت 
ســطح دو متمرکز می شــود.وی با بیان اینکه 
مداخالت سطح ســه نیز توانمندسازی است 
افزود: هفته بهزیســتی برای دادن آمار و ارقام 
نیســت بلکه برای کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی و آگاه ســازی مــردم به خصوص 
در بحــث فرزندآوری و خود مراقبتی اســت.

وحیدزاده با اشاره به هزینه های باالی خدمات 
اجتماعــی عنوان کرد: اگر قرار باشــد درصد 
باالیی از مردم تحت حمایت دولت باشند چیزی 
برای توســعه باقی نخواهد ماند. با دیدن حجم 
اختالالت متوجه می شویم دولت مجبور است 
بیشــتر منابعش را صرف پایداری جامعه کند. 

وی تأکید کرد: جامعه به شدت مطالبه گر است و 
انتظار داریم دولت همه این  هزینه ها را پرداخت 
کند در حالی که اگر وظایف در آگاهی بخشــی 
درست انجام شود شاید نیاز نباشد این هزینه ها 
انجام شود.مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: 
دنیای امروز پیچیده شده و توقعات انسان ها از 
یکدیگر با زمان قدیم متفاوت اســت. در حال 
حاضر یکی از مهم تریــن دغدغه های والدین 
فرزندان هستند که ارتباط مؤثر میان شان برقرار 
نمی شــود و شاهد هستیم گسست نسلی ایجاد 

شده است.
  وحیدزاده در رابطه با معتادین متجاهر توضیح 
داد: نیروی انتظامی با دستور قضایی این افراد 
را تحویل کمپ بهزیستی می دهد و هر فرد دو 
دور می تواند در کمپ درمان شــود و دور بعد 
جرم تلقی می شــود.وی اظهــار کرد: معتادین 
متجاهر پــس از درمان به جامعه باز می گردند 
و پس از آن دیگر مســئولیت بازگشت موفق 
آن ها و پذیرش جامعه بر عهده بهزیستی نیست.

وحیدزاده در خصوص کــودکان کار تصریح 
کرد: کودکان کار در خیابان جذب می شــوند و 
اگر والدین مؤثر نداشته باشند بهزیستی تا 18 
سالگی موظف است این کودکان را نگه داری کند 
و پس از آن که وارد جامعه می شوند سایر نهادها 

باید کمک کنند.
   مدیرکل بهزیستی اســتان کرمان اظهار کرد: 
با ارزیابی انجام شــده متوجه شدیم باالی 60 
درصد کودکان کار افاغنه هستند اما ما به همه 
کودکان کار به عنــوان کودک و فرامرزی نگاه 
 می کنیم که نباید آسیب ببینند.وی تصریح کرد: 
در حوزه جذب کودکان کار بیش از 20 دستگاه 
درگیر هستند اما به هم متصل نیستند و نگاه ها 
نســبت به یک آســیب مدیریت و هماهنگی 

نیاز دارد.وحیدزاده تأکید کرد: بحث اقتصادی 
متغیر مســلط و اولویت داری در به وجودآمدن 
آســیب های اجتماعی نیســت زیرا در کشور، 
دوره های بســیاری بوده که مــردم در فقر یا 
جنگ زندگی کردند اما شرافت خود را از دست 
ندادند و جامعه این قدر دچار آســیب نشد.این 
مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر خیلی ها 
هستند که وضعیت مالی مساعدی دارند اما به 
دلیل توقعات بیش از حد دچار مشکل شده اند؛ 
همچنین سازوکار مداخله اجتماعی خوبی در 
جامعه وجود ندارد و انسان های متخصصی برای 
این کار تربیت نشــده است.مدیرکل بهزیستی 
استان کرمان در رابطه با موضوع حاشیه نشینی 
توضیح داد: بهزیســتی و دســتگاه هایی مانند 
دانشــگاه علوم پزشــکی این بحث را انسانی 
دانســته و در حال حاضر نیز بسیاری از افراد 
تحت پوشــش ما از حاشیه هســتند و تا حد 
توان کمک می کنیــم.وی اضافه کرد: همچنین 
اورژانس های اجتماعی سطح سه منطقه را کامال 
پایش کرده و تحت پوشش قرار داده و در زمان 
مشــکالت مداخله می کند اما گاهی مداخالت 
اجتماعی به  خصوص در حاشیه  شهر هزینه های 
باالیی دارد. وحیدزاده در رابطه با جایگاه این 
سازمان در سطح کشور گفت: بهزیستی کرمان 
همواره جزء دستگاه های برتر در موارد متعدد 
بوده است و سهم قابل توجهی از بودجه کشوری 

نصیب آن شده است.
  وی در رابطه با میزان ایجاد اشتغال بهزیستی 
عنــوان کرد: کار بهزیســتی ایجاد اشــتغال و 
توزیع پول نیســت اما گاهی مشاهده می شود 
با هزینه کوچکی کاری برای کســی راه اندازی 
شود بهزیستی کمک می کند ضمن اینکه کمک 

بهزیستی به همکاری مددجو بستگی دارد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان :

دستگاه های درگیر کودکان کار بهم متصل نیستند

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // معاون توسعه 
مدیریت و منابع استانداری یزد از اجرای طرح بورسیه 
شغلی دانشجویان از سوی صنایع در راستای کمک به 
اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی و تقویت پیوند صنعت 

و دانشگاه در استان خبر داد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد علی شاه حسینی 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تخصصی ترین وظیفه 
ذاتی این معاونت آماده کردن زیرســاختها و بســتر 
الزم برای ارائه خدمات ســایر معاونتها و به طور کل 
استانداری به عنوان یک دستگاه حاکمیتی است.وی 
افزود: امسال موضوع مهمی که در نامگذاری و شعار 
ســال با نگاه ویژه به آن پرداخته شده، بحث دانش 
بنیان هاست که در این حوزه کارهای مهم و بزرگی در 

استان شروع شده و در حال انجام است.  
   وی با بیان این که شــعار دولت سیزدهم موضوع 
تحول اســت، گفت: این مهم مورد تاکید اســتاندار 
 محتــرم نیز بوده لذا ســند تحولی اســتان با عنوان 
»یزد نوین« مــورد اهتمام قرار گرفتــه که یکی از 
بخشــهای آن کارگروه سرمایه انســانی است که از 
سوی این معاونت دنبال می شود.شاه حسینی مهمترین 
مطالبه جوانان استان با توجه به 27 سال کسب رتبه 

اول قبولی در کنکور سراســری را اشتغال مبتنی بر 
رشــته تحصیلی خود خواند و گفــت: این در حالی 
است که طی این مدت عمدتًا در استان شاهد استقرار 
صنایع نیازمند نیروی انســانی یدی بودیم که معمواًل 
نیز نیروهای بومی نیز از آن بهره نمی گیرند.وی افزود: 
در همین راستا طرح بورسیه شغلی صنایع استان در 
دستور کار قرار گرفته و طی آن صنایع برای بهره مندی 
از نیروهای شــغلی تحصیل کرده مورد نیاز خود با 
همکاری دانشگاه ها اقدام به بورسیه شغلی دانشجویان 
می کنند که برای امسال جهت بکارگیری 350 نفر برای 

30 شرکت خصوصی اعالم نیاز شده است.
   معاون استاندار طرح سالمت و نشاط کارکنان دولت 
را دیگر موضوع مورد اهتمام اســتان خواند و گفت: 
در همین راســتا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
موضوغاتی مانند غربالگری تــا مراقبت پس از آن 
برای جامعه هــدف یعنی تمام کارکنان دولت در بازه 
زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، طی چند 
هفته آینده آغاز خواهد شــد.وی با اشاره به میانگین 
400 دیدار چهره به چهره مردم در یکشــنبه های هر 
هفته با استاندار و مجموعه مدیران استانداری، افزود: 
سامانه های مختلفی در دســتگاه ها و ادارات استان 
فعالیت دارند ولی با کارشناســی صاحب نظران یک 
سامانه جامع طی هفته های آتی راه اندازی خواهد شد 
که طی آن می توان هر کدام از دستگاه ها در زمان به 
لحاظ میزان رضایتمندی مورد ارزیابی قرار داد.شــاه 
حسینی ابراز امیدواری کرد که در حوزه دانش بنیان 
تمام تالش استان بکار گرفته شود تا در راستای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری جزو بهترین ها باشیم.وی با 
اشاره به افزایش تعداد 110 شرکت دانش بنیان کنونی 
استان تا پایان سال، تاکید کرد: افزایش کیفی شرکتها را 

فدای رشد کمی آنها نخواهیم کرد.  

معاون استاندار یزد خبر داد

اجرای طرح بورسیه شغلی
 در راستای تقویت پیوند صنعت و دانشگاه 

  

حسن سیالوی سرویس استان ها // معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خوزستان گفت: میزان صادرات در سه ماهه نخست امسال 
از نظر ریالی ۱۱ درصد و از نظر وزنی ۳۰ درصد در مقایســه با مدت 

مشابه سال گذشته رشد داشته است. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ آقارضا فتوحی در نشست توسعه صادرات 
غیر نفتی خوزستان ، اظهار کرد : صادرات غیر نفتی در خوزستان از نظر 
وزنی 30 درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است.وی افزود: 
همچنین از نظر ریالی نیز میزان صادرات در ســه ماهه نخست امسال 
در مقایسه با سال گذشته 11 درصد رشد داشته است.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری خوزســتان گفت: زیرساخت های صادرات 
 در مرزهای اســتان به صورت جدی پیگیری و مشــکالتی که در این 
زمینه وجود دارد به صورت ویژه حل شود.فتوحی عنوان کرد: باید همه 

دستگاه های اجرایی استان براساس وظایف خود اقداماتی را در مرزهای 
استان انجام دهند تا روند توسعه صادرات در استان رو به رشد باشد و 
تسهیل شود.وی با اشاره به مشکالتی که در بارانداز مرزهای شلمچه و 
چذابه وجود دارد، ادامه داد: بارانداز شلمچه به منطقه آزاد اروند واگذار 

شده تا مشکالت آن را پیگیری کند.
    بارانداز چذابه نیز به اداره کل راهداری واگذار شــده تا مشکالت آن 
را ساماندهی کند.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان 
گفت: باید بستر ترانزیت در استان فراهم شود. با توجه به اینکه مرزهای 
دریایی با کشــورهای حاشــیه خلیج فارس داریم باید بحث ترانزیت 
 در مرزهــای دریایی به صورت جدی دنبال شــود.وی افزود: این کار 
 می تواند به ایجاد اشــتغال و همچنین درآمدزایی کمک کند و همچنین 

می تواند به تسهیل و رونق صادرات نیز کمک کند.

معاون استاندار خوزستان خبرداد 

رشد ریالی و وزنی صادرات غیرنفتی در خوزستان 
 

طرح :  بیتا  هوشنگی

دادستان اهواز برای جمع آوری سگ های بالصاحب دستور ویژه صادر کرد
حسن سیالوی سرویس استان ها // رئیس 
دانشــگاه علوم پزشــکی اهواز با حضور 
در دفتر دادســتان عمومی و انقالب مرکز 
خوزستان خواستار پیگیری فوری معضل 

سگ های بالصاحب شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ در جلسه ای که در 
خصوص بررسی موضوعات و مسائل مشترک 
در حوزه بهداشت و درمان با حضور صادق 
جعفری چگنی دادســتان عمومی و انقالب 
مرکز خوزســتان و دکتر سرمست ریاست 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز، معاونین بهداشت 
و غذا و دارو، مدیران روابط عمومی، حراست 
و بازرسی برگزار شد، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی اهواز با اشاره به معضالت بهداشتی 
درمانی از جمله مسئله سگ های بالصاحب 
که باعث آسیب های جسمی و روحی فراوانی 

برای مردم شده است و با اشاره به حمله اخیر 
سگ ها به نوجوان اهوازی و یاد آوری موارد 
مشابه، خواســتار برخورد قاطع با متخلفان 
در این حوزه ها شد.در ادامه معاون بهداشت 
دانشگاه گزارشی در خصوص اقدامات نظارتی 
بر اماکن و مراکزی که در زمینه خدمات مرتبط 
با سالمت مردم می پردازند، ارائه داد و گفت: 
در حال حاضر یکی از معضالت شهر، حضور 
ســگ های بالصاحب بوده که ممکن است 
باعث اشاعه بیماری کشنده هاری شود.معاون 
غذا و داروی دانشــگاه نیز در بخش دیگری 
از جلســه گزارشــی از طرح جدید وزارت 
بهداشــت و درمان در خصــوص دارو ارائه 
داد و گفت: طرح دارویــار که هم اکنون در 
حال عملیاتی شدن است هیچ گونه افزایش 
پرداختی از جیب مردم نخواهد داشت و جهت 

اجرای هرچه بهتــر این طرح نیازمند کمک 
و همکاری همگی هستیم.در ادامه دادستان 
عمومی و انقالب مرکز خوزستان با تشریح 
روند قانونــی برخورد با متخلفان حوزه های 
بهداشــت و درمان جهت هرگونه همکاری، 
اعالم آمادگــی کرد و از مدیران دانشــگاه 
علوم پزشکی اهواز خواست به صورت ویژه 
مطالبه گر وضعیت سالمت مردم باشند.صادق 
جعفری چگنی با اشاره به مسائل مختلف از 
جمله زباله های عفونی خواستار پیگیری ویژه 
در این خصوص شد.همچنین دادستان اهواز 
در خصوص معضل ســگ های بالصاحب 
گفت: دســتور ویژه جهت پیگیری و تسریع 
در جمع آوری صادر شده و این مساله را از 
طریق شــهرداری به صورت خاص پیگیری 

خواهیم کرد.

آگهی تغییرات شرکت مسکن علی ابن ابیطالب ع استان رهمزگان شرکت تعاونی هب شماره ثبت 6442 و شناهس ملی 10800092267   
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/04 و به موجب مصوبه شماره 80/1644 مورخ1397/05/30 هیئت 

مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: 

سیاوش نامدار به شماره ملی 3251813781 رئیس هیئت مدیره رضا عوض زاده به شماره ملی 5379673041 نایب 
رئیس هیئت مدیره رضا اســفندیاری مهنی به شماره ملی 3030958442 عضو اصلی هیئت مدیره مسعود آزادی به 

شماره ملی 3391806461 منشی هیئت مدیره 
-رضا رحیمی شهواری به شماره ملی 3421928861 بسمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردید. 

-کلیه قراردادها و اســناد تعهد آور از قبیل چک، ســفته و برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت 
 مدیره با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شــرکت معتبر خواد بود و اوراق عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر خواهد 

بود . )1352302(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

سفر
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اقتصادی

نصب کنتور برق در بخش خانگی رایگان شد
  سرویس اقتصادی // سخنگوی صنعت برق از تصویب 
ماده 20 طرح مانع زدایــی از صنعت برق در مجلس خبر 
داد و گفــت: بر اســاس قانون از این پــس هزینه نصب 
شمارشگرهای هوشمند )کنتور( در بخش خانگی دریافت 
نمی شــود.مصطفی رجبی مشــهدی اظهار کرد: با تصویب 
نمایندگان مجلس منابعی برای دریافت نکردن هزینه نصب 
شمارشگرهای هوشمند در بخش خانگی، از محل ماده 3 و 
ماده 6 پیش بینی شد.سخنگوی صنعت برق افزود: بر اساس 
این دو ماده منابع حاصل از اصالح تعرفه صنایع و همچنین 
افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف که قباًل مورد تصویب قرار 
گرفته بودند، به بخش هوشمندسازی کشور اختصاص پیدا 
کرد.وی تصریح کرد: مجلس با این اقدام مهم، ضرب آهنگ و 
توسعه استفاده از شمارشگرهای هوشمند را در کشور شتاب 
بخشید که این اقدام تأثیر در مدیریت مصرف برق به دنبال 
خواهد داشت.رجبی مشهدی افزود: می توانیم با استفاده از 
شمارشگرهای هوشمند، تعرفه های شناور و قابل انعطافی 
را داشته باشــیم تا مصرف کننده بتواند متناسب با شرایطی 
که در شــبانه روز امکان تأمین برق را داریم، از تجهیزات 
برقی خود استفاده کند.سخنگوی صنعت برق گفت: تاکنون 
بیش از یک میلیون شمارشگر هوشمند در کشور نصب شده 
که عمده آن ها به مشــترکان دیماندی یا مشترکان بزرگی در 
بخش های صنعت و کشــاورزی برمی گردد.وی با اشاره به 
هدف گذاری نصب 650 هزار شمارشگر هوشمنددر بخش 
خانگی گفت: تاکنون حدود 350 هزارشمارشگرهوشــمند 
نصب شــده و امیدواریــم در کوتاه ترین زمــان کار مابقی 
کنتورها نیز انجام شــود.گفتنی اســت، بر اساس این ماده 
قانونی، وزارت نیرو مکلف اســت از طریق شــرکت مادر 
تخصصی توانیر و شــرکت های ذیربط، با نصب تجهیزات 
هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگرهای )کنتورهای( 
هوشــمند و با رعایت مالحظات پدافندی و سایبری و در 
بستر تبادل داده امن، نسبت به هوشمندسازی شبکه توزیع 
)رویت پذیری و کنترل پذیری( با اولویت پست های توزیع، 
مشترکین پرمصرف، با مصرف بیش از دو برابر الگو و سپس 
سایر مشترکین اقدام کند. منابع الزم برای اجرای این ماده، 
از محل افزایش تعرفه برق مشــترکین پرمصرف، موضوع 
 مــاده )6( این قانون و اصــالح تعرفه برق صنایع، موضوع 
ماده )3( ایــن قانون تأمین می شــود.این طرح در جریان 
بررسی طرح توســعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، با 
124 رأی موافق، 7 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع تصویب 

شد.

خبر

  
    *

 سرویس اقتصادی // در حالی معاون حمل ونقل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم 
کرده است که »واردات خودرو تا شهریورماه 
انجام خواهد شــد« که هنوز آیین نامه نهایی 
واردات، از هیــات دولت بیرون نیامده و هیچ 

قانون مشخص و قطعی وجود ندارد. 
   اواخر اردیبشــهت ماه بود که وزیر صمت از 
نهایی شــدن مصوبه واردات خــودرو حداکثر 
تا پایان همان مــاه خبر داد و تاکید کرد کرد که 

»محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان 
با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، 
بخش عمده ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد 
شد. به گفته وی، هماهنگی های الزم انجام شده 
تا این واردات در اســرع وقت انجام شــود، اما 
دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شــرایط را 
تسهیل خواهیم کرد.« همزمان با اعالم این خبر، 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 

نیز نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد و گفت که 
به زودی فرآیند ابالغ این مصوبه انجام می شود.
پس از آن با همه شــرط  وشروط  و پیشنهادها، 
انجمن واردکنندگان خودرو و فعاالن این حوزه 
تاکید داشتند تا زمانیکه دستورالعمل نهایی ابالغ 
نشــود، هیچ موردی قطعیت ندارد؛ لذا بایستی 
منتظر ماند.اما روز سه شنبه )21 تیرماه( منوچهر 
منطقی، معــاون حمل ونقل وزارت صمت ضمن 
اشاره به اینکه  آئین نامه واردات خودرو تدوین 
شده و در دست بررسی توسط هیات دولت است 
تــا آن را ابالغ کند، اعالم کــرد: پیش از اجرا، 
جلســه توجیهی با صنعت گران و واردکنندگان 
برگزار خواهیم کرد. بــه گفته وی در آئین نامه 
تدوین شده، عالوه براینکه واردات خودروهای 
دست دوم امکان پذیر نیست، برای خودروهای 
اقتصادی مشوق هایی در نظر گرفته شده است تا 
با قیمت نهایی پایین تری به دست مصرف کننده 
برســد و براساس برنامه ریزی صورت گرفته، تا 
شــهریور 1401 واردات خودرو انجام می شود.

منطقی در حالی این موضوع را مطرح کرده است 
که همانطور که اشاره شد، هنوز آیین نامه واردات 
خودرو از سوی هیات دولت نهایی و ابالغ نشده 

است.
* واردات خودرو تا شهریور بعید است

   عــالوه بر بالتکلیفی آیین نامــه واردات، این 
نکته نیز حائز اهمیت اســت که هنوز هیچ ثبت 
سفارشی شکل نگرفته است و حداقل چهار ماه 
پس از نهایی شدن مصوبه، امکان واردات خودرو 
وجود خواهد داشت.آخرین روزهای اردیبهشت 
اعضای انجمن واردکنندگان خودرو به صراحت 
اعالم کردند کــه واردات در شــهریور ماه در 
صورتی ممکن خواهد بود که همین امروز مصوبه 
واردات نهایی و ابالغ شده باشد و ثبت سفارش 
صورت گیرد تا مراحل طــی و خودروها وارد 
شود. حداقل و خوشــبینانه، چهار ماه از زمانی 
که مصوبه صادر و دستورالعمل ها مشخص شود، 
زمان نیاز اســت تا خودرو وارد شود و با توجه 
به مقررات، هیچ کسی هم نمی تواند این زمان را 
کاهش دهد.در این رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن 

واردکنندگان خودرو گفت: ابتدا باید منتظر بمانیم 
تا ببینیم آیین نامــه واردات خودرو کی و با چه 
شــیوه ای اعالم و ابالغ خواهد شد تا بعد بتوان 
در مــورد زمان واردات صحبت کرد. وی خاطر 
نشان کرد: ابتدا این نکته را باید در نظر داشت که 
بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس اعالم 
خبر آزادسازی واردات خودرو را عامل افزایش 
نرخ ارز در ماه گذشــته دانسته و لذا انجام این 
کار را منجر به افزایش نــرخ ارز می دانند و از 
اساس مخالف این موضوع هستند؛ ضمن اینکه 
چنانچه واردات خودرو در شهریور ماه را قطعی 
می دانند، می تواند بدین معنا باشد که شخص یا 
اشــخاصی را برای مذاکره با طرف خارجی به 
منظور واردات اعزام کرده اند و این اشخاص هم 
مذاکرات را انجام داده و نوع خودرو را مشخص 
کرده اند و کارهای مربوط به استاندارد را هم انجام 
داده اند. به گزارش ایسنا، دادفر افزود: اگر اینگونه 
باشد که کار غلطی است اما اگر این اتفاق نیفتاده 
باشد، پس اظهارات مطرح شده وعده ای بیش به 

نظر نمی رسد.

ابهامات در مورد زمان واردات خودرو

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو :

قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ باز می گردد

اتحادیه  رئیــس   // اقتصــادی  ســرویس 
واردکنندگان دارو ضمن اشاره به اینکه قیمت 
دارو به شهریور ۱۴۰۰ بر می گردد و مابه التفاوت 
آن از ســوی بیمه ها پرداخت می شود، گفت 
که طرح دارویار وزارت بهداشت هیچ تاثیری 
بر قیمت تمام شــده دارو برای مصرف کننده 

نخواهد داشت. 
   ناصر ریاحی اظهار کرد: ما پیش از آنکه به طرح 
و برنامه های جدید وزارت بهداشت بپردازیم، باید 
این موضوع را به شــکل روشن توضیح بدهیم 
 که قیمــت نهایی دارو، یعنی آنچه که به دســت 
مصرف کننده نهایی می رســد، ارتباطی با هزینه 
تمام شده آن برای شــرکت های تولید، توزیع یا 
واردکننده نــدارد. در واقع با تغییر قیمت در این 
حوزه ها، سهم بیمه ها با افزایش یا کاهش مواجه 

می شود.وی با بیان اینکه قیمت دارو می تواند در 
طول سال به دالیل مختلف تغییر کند، بیان کرد: 
از تاثیر تحــوالت قیمت ارز بر روی دارو گرفته 
تا سیاست های داخلی که از سوی دولت اجرایی 
می شود، هر یک می تواند بر روی قیمت دارو تاثیر 
بگذارد، اما با توجه به نقش آفرینی بیمه ها در این 
حوزه، تغییری در قیمت دارو برای مردم به وجود 
نمی آید و تحوالت قیمتی از سوی بیمه ها پوشش 
داده می شود تا برای مثال قیمت دارو بیماری های 
خاص برای مصرف کننده نهایی تغییر نکند.عضو 
اتــاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طرح دارویار 
وزارت بهداشت، طرحی بسیار مثبت و کاربردی 
خواهد بود، توضیح داد: ما در واقع انتظار نداشتیم 
که وزارت بهداشت در این مدت کوتاه بتواند طرح 
را نهایی کند اما آنچه که اعالم شده، طرحی مثبت 
خواهد بود که بســیاری از مشکالت جاری در 

حوزه دارو را پوشش می دهد.
   ریاحــی در توضیح آنچه کــه در قالب طرح 
دارویار اجرایی می شود، تشریح کرد: ما در ایران 
حدود پنــج میلیون نفر جمعیت داریم که تاکنون 
تحت پوشــش هیچ بیمه ای نبوده اند، مثال برخی 
خانوارهای روستایی یا خانوارهایی که به دالیل 
مختلف بیمه نداشته اند، در این چارچوب به شکل 

خود به خود تحت پوشــش بیمه قرار می گیرند. 
حتی اتباع خارجی که مجوز کار دارند و می توانند 
گواهــی کار ارائه کنند، نیــز در این طرح تحت 
پوشــش بیمه و حمایت ها قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس محاسبات مشترکی که با 
سازمان برنامه و بودجه انجام شده، بناست مبلغ 
مازادی نیز در اختیار بیمه ها قرار بگیرد تا قیمت 
دارو برای مصرف کننده نهایی تغییر نکند. حتی 
حدود 300 قلم کاالی پرمصرف یا بدون نسخه 
نیز امکان قرار گرفتن در این فهرست حمایتی را 

خواهند داشت.
    بــه این ترتیب حتی با تغییر مبنای ارز دارو از 
ترجیحی به نیمایی، نیز قیمت دارو تغییر نخواهد 
کرد و با این سیاســت، قیمت دارو به شــهریور 
1400 بازگشــته و مابه التفاوت آن از ســوی 
بیمه ها پرداخت می شــود. با اجرای این سیاست 
هم مشکالت ارز 4200 تومانی مانند کمبود منابع، 
رانــت و قاچاق متوقف می شــود و هم مردم از 
تغییرات آسیبی نخواهند دید.به گزارش ایسنا ؛ به 
گفته ریاحی طرح دارویار فعال تنها برای داروهای 
داخلی اجرایی می شود اما در آینده نزدیک، قطعا 
برنامه هایی برای داروهای وارداتی نیز پیش بینی 

خواهد شد.

طرح :  بیتا  هوشنگی

  

هیات   // اقتصــادی  ســرویس 
مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای 
کســب و کار با هدف جلوگیری از 
اعمال سلیقه سازمان برگزار کننده 
مصاحبه، به دنبال حذف مصاحبه از 
شروط مجوزهای کسب و کار است. 
   هیات مقررات زدایی و تســهیل 
مجوزهای کســب و کار به دنبال 
حذف مصاحبه از شــروط صدور 
تمام مجوزهاست چرا که معیار رد 
و قبول متقاضیان در آن مشخص 
نیســت و در خود امضای طالیی 

نهفته دارد.
   امکان اعمال ســلیقه ســازمان 
برگــزار کننده مصاحبــه از دیگر 
دالیلی اســت که بــر مبنای آن 
احتمــال حــذف مصاحبه وجود 
دارد، چرا که ممکن است فواصل 
برگــزاری مصاحبــه نامنظــم و 

دیرهنگام باشــد و یا صفی برای 
برگزاری آن تشکیل شود که بعداً 
امکان خرید و فروش نوبت صف 

هم محتمل است.
  همچنین، معمــواًل برای مواردی 
که مصاحبــه به عنــوان یکی از 

شروط صدور مجوز کسب و کار 
در نظر گرفته شــده، کالس هایی 
برگزار  آمادگی مصاحبه  برای  نیز 
می شود که این خود فسادزا است و 
سواالت آزمون مصاحبه معمواًل از 
کتاب های مدیران سازمان مربوطه 

طرح می شود.
  مرکــز پایــش بهبــود فضای 
مبهم  شــروط  حذف  کسب وکار، 
امضاهای طالیی از تمامی شرایط 
کســب و کارها را دنبال می کند و 
تاکنون بــا مصوباتی که در هیات 
مقررات زدایی و تســهیل کسب و 
کار داشته، بخش زیادی از شروط 
مبهم و زمینه های امضاهای طالیی 
را حذف کرده است و بنا به اعالم 
ایــن مرکز در پیشــبرد این هدف 

پیشرفت 80 درصد داشته است.

احتمال حذف مصاحبه از شروط صدور مجوزهای کسب و کار

سرویس اقتصادی // پس از گذشــت حدود ۹ ماه از آغاز 
پروژه نهضت ملی مسکن، سرانجام دو بانک دیگر بجز بانک 
مسکن وارد فرآیند پرداخت تسهیالت شده و البته انعقاد 

قرارداد عاملیت را به بانک مسکن واگذار کرده اند.
  حدود 11 ماه از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن 
و حدود 9 ماه از اجرای پروژه نهضت ملی مســکن در قالب 
این قانون می گذرد. اما طی 11 ماه اخیر بجز بانک مسکن 26 
بانک و موسســه اعتباری که مکلف به تامین تسهیالت 360 
 هزار میلیارد تومانی این طرح بودند، عملکردی در این زمینه 
ارائه ندادند و در واقع هیچ نوع پرداختی در این باره نداشتند. 
در این باره شــنیده می شد بانک ها اعالم کرده اند درخصوص 
پرداخت تسهیالت بلندمدت دچار محدودیت های نرم افزاری 
هســتند و به تدریج تا پایان ســال جاری این مشکل را حل 

می کنند.
    یکی از پیشــنهادات آن است که بانک ها سهمیه متعهد شده 
خود در طرح نهضت ملی مســکن را به بانک مسکن بدهند 
تــا این بانک وظیفه پرداخت وام هــا را به عهده بگیرد. اما تا 

کنون خبری از اجرای این پیشــنهاد نبــود. اجرای این طرح 
پیش نیازهایی همچون اجرای تفاهم نامه های متعدد را می طلبد 
که ظاهرا با دو بانک صنعت معدن و تجارت و توسعه صادرات 
منعقد شــده است. در این راســتا به تازگی محمود شایان  - 
مدیرعامل بانک مسکن در دیدار با استاندار خراسان رضوی، 
از انعقاد قرارداد عاملیت با دو بانک صنعت و معدن و توســعه 
صادرات و انتقال سهم تسهیالت این دو بانک به بانک مسکن 
برای پرداخت تســهیالت نهضت ملی مسکن خبر داده است.

هم چنین وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت طرح نهضت 
ملی مســکن را اعالم کرد که بر این اســاس عملیات ساخت 
یک میلیون و 383 هزار و 513 واحد آغاز شده است. از این 
تعداد 954 هزار و 238 هزار واحد در مراحل مختلف پیشرفت 
فیزیکی و ســاخت و ساز قرار دارند. تعداد 429 هزار و 275 
واحد نیز کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شــده است. 
تاکنون برای اجرای یک میلیون و 535 هزار و 276 واحد نیز 

تامین زمین صورت گرفته است.
   به گزارش ایســنا، دولت ســیزدهم بر اساس قانون جهش 

تولید و تامین مسکن مصوب 17 مرداد سال 
1400 ساخت چهار میلیون واحد مسکونی 

طی چهار سال را در برنامه خود گنجانده 
اســت. حدود 5.5 میلیون نفر برای این 
طرح نام نویسی کرده اند که 3.6 میلیون 
نفر تایید شده اند. طبق اعالم وزیر راه و 
شهرسازی از روز 15 تیرماه 1401 ثبت 
نام مجدد آغاز می شــود. نام نویسی در 

سامانه طرح های جامع حمایتی مسکن به 
نشانی Saman.mrud.ir انجام خواهد شد.

   تاکنون 559 هزار نفر در بانک مســکن برای 
واحدهای نهضت ملی مســکن افتتاح حساب کرده 

که میــزان آورده آنان 18 هزار میلیــارد تومان بوده  و از 
محل تسهیالت نیز 11 هزار و 500 میلیارد تومان به حساب 
سازندگان پرداخت شده است. تعداد 307 هزار و 198 واحد 
نهضت ملی مسکن به بانک برای انعقاد قرارداد معرفی شده اند 
که از این تعداد  104 هزار و 400 واحد قراردادهایشان منعقد 

و مبلغ تســهیالت 
شده  منعقد 
 3 5
هزار 

د  ر میلیا
است.  تومان 
طبق آخرین برآوردها 

مربع واحدهای نهضت ملی مسکن 4 قیمــت هر متر 
میلیون و 750 هزار تومان خواهد بود و زمان ســاخت پروژه 

18 تا 24 ماه تعیین شده است.

دو بانک دیگر برای پروژه نهضت مسکن پای کار آمدند



سرویس حوادث // رئیس پلیس فتای شرق استان تهران 
از دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی  اجاره منزل 
مسکونی در یکی از سایت های آگهی اینترنتی اقدام به 

کالهبرداری از یکی از شهروندان کرده بود،  خبر داد. 
سرهنگ حمیدرضا سلطان آبادی، در تشریح جزئیات 
این خبر گفت:  مدتی قبل و در پی  شکایت فردی مبنی بر 
کالهبرداری از وی با آگهی جعلی اجاره منزل مسکونی 
در یکی از سایت های آگهی دهنده اینترنتی رسیدگی به 
موضوع در دستورکار ماموران پلیس فتای شرق استان 
تهران قرار گرفت که در جریان آن با حضور شــاکی در 
مقر انتظامی و اخذ اظهارات وی مشــخص شد شاکی با 
مشاهده آگهی اجاره منزل مسکونی در سایت دیوار اقدام 
به برقراری ارتباط با درج کننده آگهی از طریق شــبکه 

اجتماعی تلگرام کرده است.
رئیس پلیس فتای شرق استان تهران ادامه داد: متهم پس 
از توافق با شاکی و به بهانه پاک کردن آگهی اقدام به اخذ 

بعد بیعانه به مبلغ 200 میلیون ریالی از شاکی  کرده و 
از آن اقدام به پاک کردن آدرس تلگرامی خود نیز کرده و 

دیگر پاسخگوی شاکی نبوده است.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس فتا، سلطان آبادی 
با بیان اینکه کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی 
و پلیسی و بررسی مســتندات جمع آوری شده متهم را 
شناســایی کردند، گفت:  در ادامه بــا هماهنگی مرجع 
قضایی، این فرد در عملیاتی دســتگیر و به مقر انتظامی 

منتقل شد که در جریان آن جرم خود اعتراف کرد.
  به گزارش ایســنا، رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان 
تهران با هشــدار به مردم گفت: الزم اســت شهروندان 
فریب آگهی های وسوسه انگیز فضای مجازی را نخورده 
و با توجه به فعالیت کالهبرداران در ســایت های واسط 
آگهی قبل از رویت کاالی سفارشــی یا بازدید از منزل 
مسکونی مطابق با مندرجات آگهی به هیچ عنوان اقدام 

به واریز بیعانه نکنند.

حوادث جهان
سانحه رانندگی در افغانستان هشت قربانی گرفت

 بر اثر وقوع سانحه رانندگی در شمال افغانستان هشت تن جان خود را از 
دست دادند. بنابر اعالم مقامات محلی افغانستان، بر اثر برخورد یک دستگاه 
اتوبوس با یک کامیون که در والیت بغالن در شمال کشور رخ داد، هشت 
مسافر جان خود را از دست دادند و 11 نفر دیگر زخمی شدند.گفته شده 
در این حادثه مرگبار یک دستگاه اتوبوس که عازم کابل بود با کامیونی که 
در جهت مخالف در حال حرکت بود، برخورد کرده که به مرگ هشت تن 
از جمله تعدادی زن و کودک منجر شد. همچنین وضعیت جسمی برخی از 
مصدومین حادثه وخیم گزارش شده است.مقامات افغانستان بی احتیاطی 
راننده اتوبوس مســافربری را عامل این سانحه مرگبار اعالم کرده و اظهار 
داشــتند: تالش برای دستگیری راننده که بنا به گزارش ها از محل حادثه 

متواری شده، ادامه دارد.
مرگ ۱۴ تن درپی سقوط بالگرد نظامی در مکزیک

 سقوط یک بالگرد نظامی در کشور مکزیک دستکم منجر به مرگ 14 
تن از سرنشینان آن شد. مقامات نیروی دریایی مکزیک اعالم کردند که بر 
اثر ســقوط یک بالگرد نظامی در این کشور  دستکم 14 تن از سرنشینان 
آن جان خود را از دســت دادند.این افراد پس از دستگیری یک قاچاقچی 
موادمخدر درحال انتقال وی با این بالگرد در شمال این کشور بودند که این 
حادثه رخ داده اســت.این بالگرد متعلق به نیروی دریایی مکزیک بوده با 
این حال تاکنون علت دقیق وقوع این حادثه مشخص نشده است، به گفته 
مقامات نیروی دریایی این کشور، در این حادثه یک تن نیز زنده مانده است.
همچنین شینهوا نیز گزارش داد که مقامات نیروی دریایی مکزیک تاکنون 
هرگونه ارتباط احتمالی بین سقوط این بالگرد با دستگیری فرد قاچاقچی 

مواد مخدر  را رد کرده اند.
۶ کشته در تصادف زنجیره ای در مونتانای آمریکا

 در پی تصادف زنجیره ای ناشــی از توفان گرد و غبار در جنوب ایالت 
مونتانا در آمریکا، دستکم شش تن کشته شدند. وقوع تصادف زنجیره ای 
در جنوب ایالت مونتانا در آمریکا، دستکم شش تن کشته برجای گذاشت، 
در این حادثه تعداد دیگری نیز زخمی شدند. مقامات محلی علت وقوع این 
حادثه را توفان گرد و غبار اعالم کردند. به گفته آنان گرد و غبار منجر به 
کاهش دید رانندگان و در نهایت باعث وقوع این حادثه رانندگی شده است.
در پی وقوع این حادثه که در شــهر »هاردن « ایالت مونتانا رخ داده، 21 
وسیله نقلیه نقلیه دچار سانحه شدند، با این حال یکی از مقامات پلیس محلی 
اعالم کرد که تاکنون آمار دقیقی از تعداد مصدومان این حادثه در دســت 
نیست.به گزارش نیویورک تایمز، این مقام پلیس محلی همچنین افزود: این 
حادثه حوالی ساعت 16:30 به وقت محلی رخ داده و تاکنون علت وقوع 
آن توفان گرد و غبار اعالم شــده اما تحقیقات برای بررسی جزئیات آن 

همچنان ادامه دارد.
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حوادث

  

آن قــدر در زندگی کمبود محبت را با همه 
وجودم حس می کردم که وقتی با لبخندهای 
خیابانی آن دختر جوان روبه رو شدم، دیگر 
چیزی نفهمیدم به طوری که برای ازدواج با 

آن دختر دست به خودکشی زدم و ...
 این ها بخشــی از اظهارات پسر جوانی است 
که پس از اقدام به خودکشــی، از مرگ حتمی 
نجات یافت. او پس از بهبودی نســبی درباره 
این ماجرای تاسف بار به کارشناس اجتماعی 
کالنتری قاسم آباد مشهد گفت: در یک خانواده 
13 نفره زندگی می کنم، با آن که 10خواهر و 
برادر دارم اما فقــط یکی از خواهرانم ازدواج 
کرده و به دنبال سرنوشت خودش رفته است. 
پدرم نیز با کارگری روزمزدی مخارج زندگی 
ما را تامین می کند. من هم تا مقطع راهنمایی 
تحصیل کــردم اما به دلیل این که عالقه ای به 
درس و مدرســه نداشتم، تحصیل را رها کردم 
و به خدمت ســربازی رفتم اما آن جا نیز دوام 
نیــاوردم و هنگامی که در دوران آموزشــی 
به مرخصی آمدم، عاشــق یک دختر شدم و 
ســربازی را هم نیمه تمام گذاشتم. آن قدر در 
طول زندگی کمبود محبت را حس کرده بودم 
که وقتی با لبخندهای ســتاره روبه رو شدم، 
دیگر به او دل باختم. زمانی که او از عشــق 
و محبت سخن می گفت، من بیشتر عاشقش 
می شــدم چرا که هیچ گاه معنای این کلمات 
را به طور واقعــی تجربه نکرده بودم. خالصه 
ارتباط من و ســتاره ادامه یافت و من تصمیم 
به ازدواج با او گرفتم اما هیچ کدام از اعضای 
خانواده ام راضی به این ازدواج نبودند. آن ها 
اعتقاد داشتند عشق های خیابانی چیزی جز 
هوس های زودگذر نیست و فرجامی ندارد اما 

من با همه این حرف ها نمی توانســتم ستاره 
را فراموش کنم. گفت وگــو با خانواده ام نیز 
فایده ای نداشت به همین دلیل به فردی گوشه 
گیر تبدیل شدم و باالخره با یک فکر احمقانه 
تصمیم به خودکشی گرفتم تا به دیگران ثابت 
کنم من بدون ستاره نمی توانم زندگی کنم ولی 
هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم که 
بعد از مرگ من، ستاره با جوان دیگری ازدواج 
می کند و به زندگی خودش ادامه می دهد و من 
نه تنها گناه کبیره ای مرتکب شده ام بلکه مدتی 
بعد به فراموشــی سپرده می شوم و هیچ کسی 
حتی فاتحه ای هم برایم نمی خواند. خالصه آن 
روز با این تصمیم دیوانه وار به خانه دوســتم 
رفتم و دو بســته قرص خوردم. مسعود وقتی 
حال وخیم و چهره رنگ پریده مرا دید، خیلی 
ترســید. او به هر ترفندی متوسل شد تا مرا از 
خانه خودشــان بیرون کند من هم به ناچار به 
طرف منــزل خودمان به راه افتادم اما هنوز به 
در خانه نرسیده بودم که با برادرم روبه رو شدم. 
او وقتی اوضاع جســمی مرا این گونه دید که 
نمی توانستم قدم بردارم احتمال داد که به مواد 
مخدر آلوده شدم البته من گاهی برای تفنن مواد 
مخدر ســنتی مصرف می کردم و همین شائبه 
موجب شد تا افکار برادرم به آن سو سوق پیدا 
کند. در این هنگام مشــاجره شدیدی بین من 
و او رخ داد. من هم که حال روحی مناســبی 
نداشــتم، با یک تصمیم احمقانه دیگر به خانه 
رفتم و رگ دستم را بریدم. هنوز لحظاتی از این 
ماجرا نگذشته بود که یکی از برادرانم متوجه 
موضوع شد و مرا به بیمارستان رساند. حاال که 
از مرگ نجات یافته ام تازه می فهمم که چه کار 

اشتباهی کرده ام و ...

خودکشی برای عشقی خیابانی!
در امتداد روشنایی

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

کالهبرداری با ترفند آگهی اجاره خانه و دریافت بیعانه

سرویس حوادث // جوانی که حدود شش سال قبل 
مادر و برادرش را به بهانه خواستگاری های نافرجام 
به قتل رسانده بود، با گذشت اولیای دم از قصاص 

نفس نجات یافت.
عصر بیست و هشتم دی سال 1394 خبر جنایتی 
هولناک در میان اهالی بولوار طبرسی شمالی مشهد 
پیچید و نیروهای انتظامی را به خیابان طبرســی 
38 کشاند زنی سپیدموی به همراه پسر جوانش و 
با وارد آمدن ضربات متعــدد چاقو در یک منزل 

مسکونی به قتل رسیده بودند.
با گزارش ایــن حادثه هولناک بــه قاضی ویژه 
قتل عمــد، بالفاصله قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
)قاضی وقت شعبه 208 دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد( عازم محل وقوع جنایت شد و بدین ترتیب 
بررســی های قضایی درباره چگونگی قتل مادر و 
فرزند ادامه یافت. تحقیقات مقدماتی و میدانی که تا 
نیمه شب به طول انجامید حکایت از آن داشت که 
دو عضو این خانواده توسط »بشیر احمد« )فرزند 
دیگر مقتول( به قتل رسیده اند و قاتل نیز از صحنه 
جنایت گریخته است. ادامه بررسی ها بیانگر آن بود 
که آثار 16 ضربه چاقو بر پیکر پسر جوان و حدود 
چهار ضربه بر قفســه سینه مادر وی وجود دارد و 
مقتوالن به طور ناگهانی غافلگیر شده اند! با انتقال 
اجساد به پزشکی قانونی، دستورات ویژه ای برای 
دستگیری »بشــیر احمد« صادر شد و تحقیقات 
کارآگاهان اداره جنایی آگاهی خراسان رضوی زیر 
نظر سرهنگ غالمی ثانی )رئیس وقت اداره جنایی 
آگاهی( ادامه یافت. پس از گذشت حدود 40 روز 
از این جنایت وحشتناک، باالخره متهم به قتل در 
چنگ قانون گرفتار شد و بازجویی های تخصصی 
از وی با نظارت مستقیم قاضی احمدی نژاد )قاضی 
ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه( به انگیزه ای 

باورناپذیر رسید.
متهم این پرونــده جنایی در اعترافات خود گفت: 
ماجرا به 14 سال قبل بازمی گردد که پدر و مادرم 
از یکدیگر جدا شــدند. آن زمان پدرم تهمت هایی 
بــه مادرم مــی زد و من از شــنیدن این حرف ها 
از زبان اطرافیانم بســیار آزرده خاطر می شــدم 
و زجر می کشــیدم. به طــوری که همین تهمت ها 
درباره برادرم نیز زده شــده و من به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم حرف های ناشایستی را درباره برادرم 
می شنیدم در این شــرایط چهار بار قصد ازدواج 
داشــتم و به خواستگاری می رفتم اما هیچ کدام از 
این خواستگاری ها به سرانجام نرسید و طرف های 
مقابل به مــن زن نمی دادند! دلیــل آن نیز همین 
حرف ها و تهمت هایی بود که پشت سر خانواده ام 
زده می شــد! و رفتارهایی که پدر و مادرم داشتند! 
این تهمت ها درباره برادرم نیز از سه سال قبل شدت 
گرفته بود و آرام آرام مرا   به همین تهمت ها متهم 
می کردند تا جایی که آخرین خواستگاری من باز 
هم به خاطر این حرف ها و یک فیلم مبتذل به هم 
خورد که بعد از آن تصمیم به قتل اعضای خانواده ام 

گرفتم! و. ..
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 
در پی اعترافات صریح متهم به قتل، وی با صدور 
دســتور بازداشــت موقت روانه زندان شد تا این 
پرونده جنایی دیگر مراحل دادرسی را طی کند. این 
درحالی بود که اولیای دم تقاضای قصاص داشتند و 
از او درباره سرقت گوشی تلفن نیز شاکی بودند. از 
سوی دیگر پزشکی قانونی علت تامه مرگ مادر و 
فرزند را اصابت جسم تیز و برنده به نقاط حساس 
بدن مانند قفسه سینه و عروق حیاتی گردن ذکر کرد 
و ســالمت روانی او نیز هنگام ارتکاب جرم تایید 
شد. سپس »بشــیراحمد« در حضور مقام قضایی 

صحنه جنایت را بازسازی  کرد و جزئیات قتل مادر 
و برادرش را شرح داد.

بنابراین گزارش، با گذشــت بیش از شش سال از 
این حادثه تلخ و تکان دهنده، و در حالی که قاضی 
»دکتر صادق صفری« ادامه رسیدگی به این پرونده 
جنایی را به عنــوان قاضی ویژه قتل عمد برعهده 
داشــت، اولیای دم مقتوالن با طی مراحل قانونی، 
از خون خواهی قاتل گذشتند و رضایت خود را به 
قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
اعالم کردند. از ســوی دیگر توجیه قاتل درباره 
انگیزه خود از ارتکاب این جنایت وحشتناک برای 
مقام قضایــی باورپذیر نبود و اظهارات او فقط در 
حد »ادعا« باقی ماند و هیچ گاه به اثبات نرسید. در 
همین حال بشیر احمد بعد از گذشت چند سال از 
این جنایت هولناک، انگیزه دیگری درباره ارتکاب 
قتل مادر و برادرش بیان کــرد و گفت: به خاطر 
اعتیاد و خالفکاری های خودم، خواســتگاری ها 
نافرجــام می ماند اما تهمت هایــی را که به مادرم 
زدم نیز رد می کنم چرا که آن زمان از شــرایطی که 
داشــتم و در آن دست و پا می زدم به شدت خسته 
و ناامید بودم تا این که ناگهان به خاطر اعتیادم به 
مواد مخدر دســت به قتل اعضای خانواده ام زدم! 
به گزارش روزنامه خراسان، در پی اعالم گذشت 
اولیای دم، قاضی صفری با استناد به مواد قانونی، 
قرار جلب به دادرسی را صادر کرد از سوی دیگر 
نیز مقام قضایی درباره اتهام ســرقت و نگهداری 
آالت و ادوات استعمال مواد مخدر، او را تبرئه کرد 
چرا که سوء نیت وی برای ارتکاب جرم سرقت به 
اثبات نرسید و در این بخش از پرونده با استناد به 
ماده 265 قانون آیین دادرســی کیفری »قرار منع 
تعقیب« صادر شــد. بنابراین گزارش، رسیدگی به 
این پرونده جنایی از جنبه عمومی جرم ادامه دارد.

گذشت اولیای دم از جوانی
 که مادر و برادرش را به بهانه خواستگاری های نافرجام کشت

سرویس حوادث //  فرمانده انتظامی هرمزگان 
گفت: با اجرای طرح ضربتی پاکســازی مناطق 
آلوده، پلیس اســتان طی هفته گذشته بیش 
از یک تن مواد مخدر در نقاط مختلف، کشــف 

کردند. 
سردار ســرتیپ دوم غالمرضا جعفری در جمع 
خبرنــگاران افزود: در این طــرح ضربتی 63 

قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر شناسایی و 
دستگیر شدند.وی توضیح داد: با پیگیری های 
شبانه روزی، اقدامات اطالعاتی و اشرافیت کامل 
بر همه جاده ها در هفته گدشته، 24 مرحله طرح 
پاکسازی و 14عملیات جداگانه در نقاط آلوده 
استان اجرا شــد.رییس پلیس هرمزگان ادامه 
داد: مأموران انتظامی استان در اجرای این طرح 

ها ضمن شناسایی و توقیف 6 دستگاه خودرو 
سبک و سنگین حامل مواد مخدر و انهدام 2 باند 
قاچاق مواد مخدر، در مجموع یک تن و 240 

کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط کردند.
به گزارش ایرنا ؛ به گفته سردار جعفری در این 
طرح228  معتاد متجاهر و بی مکان نیز شناسایی 

و دستگیر شدند.

کشف یک تن مواد مخدرتوسط پلیس هرمزگان 

 

سرویس حوادث // فرمانده کل انتظامی با اشاره به 
اهتمام پلیس بر توسعه امنیت اخالقی و اجتماعی 
گفت: هجمه های دشــمنان به پلیس بیانگر این 
است که ما مسیر و مأموریت هایمان را به درستی 

و با موفقیت انجام می دهیم.
سردار حسین اشــتری در اولین همایش سراسری 
سازمان اطالعات فراجا اظهار داشت: بر روح بلند 
و ملکوتی حضــرت امام خمینی )ره( و ارواح طیبه 
شهدای واالمقام انقالب اسالمی، دوران دفاع مقدس، 
مدافعان حرم و حریم نظم و امنیت به ویژه ســپهبد 
شهید حاج قاسم ســلیمانی، همرزمانش و شهیدان 
انتظامی و امنیت درود و رحمت می فرستیم و برای 
مقام معظم رهبری آرزوی طول عمر باعزت توأم با 
سالمتی روزافزون داریم.وی با تبریک فرارسیدن دهه 
امامت و والیت افزود: فرا رسیدن عید سعید غدیرخم 
را تبریک و تهنیت عرض می کنم؛ ان شاء اهلل همه ما 
از رهروان واقعی ائمه اطهار )ع( باشیم و با پیروی از 
منویات و تدابیر مقام معظم رهبری باعث خشنودی 

قلب نازنین حضرت امیرالمومنین )ع( باشیم.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه امروز پیروی 
از والیــت و اطاعت اوامر فرماندهی معظم کل قوا، 
حرکت در مسیر فلسفه وجودی غدیر است، مطرح 
کرد: در این ایام بار دیگر با مقام معظم رهبری تجدید 
بیعت می کنیم و پیروی از راه علما، صلحا و شهدای 

بزرگوار را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.
وی با قدردانی از دســت اندرکاران برگزاری اولین 
همایش سراســری ســازمان اطالعــات فراجا به 
ویژه رئیس ســازمان اطالعات فراجا مطرح کرد: 
ان شــاء اهلل در این نشست تخصصی ضمن بررسی 
عملکرد پیشــین، مأموریت های پیش رو و اولویت 
دار تشــریح و تبیین می شود.سردار اشتری با اشاره 
به ابالغ و ارتقا ساختار و سازمان فراجا مطرح کرد: 
با عنایت مقام معظم رهبری طرح جامع ســاختار 

و ســازمان فراجا ابالغ و ایــن تغییر نقطه عطف و 
تحول آفرینی در تاریخ انتظامی کشور است و یکی 
از شــاخص های این ساختار و ســازمان مصوب، 
تصویب ســازمان اطالعات فراجا است که می تواند 
بیشــترین و مؤثرترین نقش را در پیشــبرد اهداف 
انتظامی ایفا کند.عالی ترین مقام انتظامی کشــور با 
اشاره به مأموریت های خطیر، حساس، چند بعدی و 
تأثیرگذار سازمان اطالعات فراجا مطرح کرد: امروز 
به همت همکاران پرتالشمان در سازمان اطالعات 
فراجا، شاهد ارتقا این مجموعه و ایفای نقش مطلوب 
در خنثی ســازی توطئه های دشــمنان هستیم.وی 
با بیان اینکه پلیس ملجا و پناهگاه مردم اســت، با 
گریزی بر تنوع، پیچیدگی و گستردگی مأموریت های 
انتظامی از مرز تا مرکز مطرح کرد: مجموعه انتظامی 
کشور براساس وظایف ذاتی و قانونی خود، پاسدار 
و حافظ ارزش های واالی انقالب اسالمی و تأمین 
کننده امنیت عمومی و داخلی اســت و ضمن ایفای 
نقــش ذاتی و قانونی خــود در مقابله و برخورد با 
ناامن کنندگان امنیت، مبارزه با مفســدان اقتصادی، 
قاچاقچیان مواد مخدر، اراذل و اوباش، سارقان و…، 
برای توسعه امنیت اخالقی و اجتماعی و برخورد با 
ناهنجاری های اجتماعی با اجرای طرح های ابتکاری 
و نوآورانه چون طرح ناظر، طرح سالم سازی دریا 
و… در ایفای نقش خود پیشتاز است.سردار اشتری 
با اشــاره به جرایم نوظهور مطــرح کرد: مواجهه با 
تهدیدات در حوزه های امنیتی، اجتماعی، سیاســی، 
دفاعی، فرهنگی و … مســتلزم توســعه و تسلط 
اطالعاتی است؛ بنابراین بایستی بر توسعه و اشراف 
اطالعاتی تمرکز ویژه ای داشته باشیم.وی خطاب به 
رؤســای پلیس های سازمان اطالعات فراجا خاطر 
نشان کرد: شــما عزیزان در ابعاد و مأموریت های 
مختلف امنیتی، اطالعاتی و خدماتی اقدام می کنید و 
فعالیت هایتان برای کشور بسیار امنیت آفرین است.

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنانش 
با اشاره به اهتمام و تمرکز ویژه پلیس برای برخورد 
با ناهنجاری های اجتماعی و توسعه امنیت اخالقی 
و اجتماعی بیان کرد: امروز دشمنان می دانند و باور 
دارند با حربه های پوشالی، قدرت مقابله با بنیه دفاعی 
ایران اسالمی را ندارند و در صددند که با شبیه خون و 

تهاجم فرهنگی به مقاصد پلید خود دست یابند و در 
این میان با بهره گیری از برخی فرصت ها در فضای 

مجازی به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند.
سردار اشتری با تاکید بر اینکه دشمن در صدد است 
از طریق استحاله فرهنگی، برنامه های خود را محقق 
کند، تاکید کرد: الزم اســت که همه دســتگاه های 
مسئول و عضو در شورای عالی انقالب فرهنگی در 
مأموریت های مرتبط با امنیت اخالقی و اجتماعی به 
ویژه برای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب اقدامات 

جدی تری انجام دهد.
فرمانده کل انتظامی کشور همراهی رسانه ها را برای 
توســعه هنجارهای اجتماعی و اخالقی از الزامات 
دانست و بیان کرد: خوشبختانه عموم زنان و دختران 
جامعه ما عفیف و دلداده نظام و انقالب هستند و در 
این میان معدود افرادی تحت تأثیر القائات فرهنگی 
دشمن، در صدد هنجارشــکنی می باشند که تالش 
برای توســعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر 
یکی از الزامات برای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب 
در جامعه است.ســردار اشــتری با اشاره به هجمه 
معاندین و دشمنان به فراجا مطرح کرد: این هجمه ها 
بیانگر این است که ما مسیر و مأموریت هایمان را به 
درستی و با موفقیت انجام می دهیم؛ دشمن از عملکرد 
پلیس عصبانی است، اما ما با روحیه جهادی، انقالبی 
و در خــط قانون وظایفمان را به جد دنبال و با این 

هجمه ها متوقف نمی شویم.
عالی ترین مقام انتظامی کشــور تالش برای توسعه 
فرهنگ عفاف و حجاب را یک وظیفه الهی، شرعی، 
قانونی و اخالقی برشمرد و افزود: بنده و همکارانم 
معتقــد و ملتزم به اجرای قانون هســتیم و قطعًا با 
مصادیق ناهنجاری های اجتماعی و اخالقی برخورد 
می کنیــم.وی با بیان اینکه تالش بــرای برخورد با 
ناهنجاری های اجتماعی و اخالقی و توسعه فرهنگ 
عفاف و حجاب مطالبه قانون گذار و مردم از پلیس 
اســت، مطرح کرد: مردم جامعه به ویژه متدینین از 
پلیس انتظار و مطالبه دارنــد که با ناهنجاری های 
اجتماعــی و اخالقی برخورد کنــد، هر چند که در 
موضوع عفاف و حجاب 32 دســتگاه بر اســاس 
300 مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی، وظیفه 
و تکلیف دارند اما به نظر می رســد که پلیس در این 

میدان تنهاست و شایسته است که همه دستگاه ها و 
سازمان های مسئول پای کار باشند.

سردار اشتری با بیان اینکه متأسفانه کم کاری برخی 
سازمان ها در این حوزه بر دوش ناجا تحمیل می شود، 
تصریح کرد: حتی اگر سایر دستگاه ها و سازمان های 
مسئول در این حوزه به وظایف و تکالیف قانونی خود 

عمل نکنند، پلیس میدان عمل را خالی نمی کند.
فرمانده کل انتظامی کشور همراهی رسانه ها را برای 
توسعه امنیت اجتماعی و اخالقی از الزامات دانست 
و عنوان کرد: برای پیشبرد بسیاری از مأموریت ها، 
نیازمند قانونی مضاعف هستیم، هر چند که در عمل 
به وظایف ذاتی و قانونی خود معطل هیچ سازمان و 
دستگاهی نمی مانیم.وی با اشاره بر تنوع و گستردگی 
مأموریت هــای پلیس تاکید کرد: پلیس همچنان که 
مبارزه با قاچاقچیان مــواد مخدر، مقابله با اراذل و 
اوباش، توسعه انضباط اجتماعی و فرهنگ ترافیکی 
و … را دنبال می کنــد در اجرای طرح های امنیت 
اجتماعی و اخالقی نیز مصمم اســت و شناسایی و 
برخورد با اعضا اصلی باندها و شــبکه های مروج 
مفاســد اخالقی موید این ادعا است.این مقام ارشد 
انتظامی با بیان اینکه در انتظامی کشور هیچ مأموریتی 
فدای مأموریت دیگر نمی شــود، مطــرح کرد: ما 
اولویت های مأموریتی مان را تعیین و هوشــمندانه 
و هدفمندانه بــه ایفای نقش خود در مأموریت های 
مختلف می پردازیم.سردار اشتری در بخش دیگری 
از سخنان خود تشدید اقدامات مقابله ای با اراذل و 
اوباش را از دیگر مأموریت های سازمان اطالعات 
فراجا برشــمرد و بیان کرد: اجازه نمی دهیم عده ای 
با عنوان اراذل و اوباش، امنیت مردم را تهدید کنند؛ 

امنیت مردم خط قرمز پلیس است.
به گزارش مهر، فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه 
نظارت بر فعالیت اماکن به ویژه رستوران ها، تاالرها، 
باغ تاالرها و … را نیز از مأموریت های اولویت دار 
سازمان اطالعات فراجا برشمرد و گفت: برخورد با 
مصادیق آشکار هنجارشکنی از اولویت های پلیس 
است، اما همچنان که فعالیت ها و تحرکات زیرپوستی 
مرتبط با ناهنجاری های اجتماعی و اخالقی را رصد 
و بــا قدرت تدبیر کرده ایم با این قســم جرایم نیز 

برخورد می کنیم.

سردار اشتری اعالم کرد

برخورد با باندها و شبکه های مروج مفاسد اخالقی
ســرویس حوادث // دادستان مرکز استان خوزستان از 
دســتگیری هفت نفر دیگر از مسببان ریزش ساختمان 

متروپل خبر داد.
صــادق جعفری چگنی اظهار کرد: بــا توجه به نظرات 
کارشناســان، هفت نفر دیگر به عنوان مقصر در ریزش 
ســاختمان متروپل دخیل بودند که دستگیر و بازداشت 
شدند. دادســتان مرکز استان خوزستان افزود: تحقیقات 
تکمیلی رو به پایان است و در اسرع وقت کیفرخواست 
صادر و به دادگاه ارســال خواهد شد.همچنین جعفری 
چگنی دربــاره تفاضل دیه بانوانی که در حادثه متروپل 
جان خود را از دســت دادنــد، گفت: با توجه به این که 
هفت نفر از متوفیان حادثه متروپل خانم بودند بنابراین 
به موجب قانون مجازات اسالمی امکان پرداخت مازاد 
دیه توسط صندوق تامین خسارات بدنی وجود دارد به 
همین منظور اقدامات اولیه در جهت پرداخت دیه از این 
طریق صورت گرفته و در حال انجام است.بخشــی از 
ساختمان دوقلوی متروپل آبادان ساعت 12 و 40 دقیقه 
روز دوشنبه دوم خرداد ریزش کرد. در این حادثه 43 نفر 
جان باختند و 37 نفر نیز مصدوم شدند.15 تیر ماه مسعود 

ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره 
پرونده متروپل گفت: امید داریم فرایند رسیدگی و اتخاذ 
تصمیم در دستگاه قضایی با سرعت و دقت صورت گیرد 
و نتایج را اعالم کنیم. اما براساس آخرین خبر گزارش 
دادســتانی کل کشور و با صرف وقت مناسب و طوالنی 
هیئتی را مستقر کردند این گزارش به اتمام رسیده و تقدیم 
ریاست قوه قضاییه شده است تا دستورات را ابالغ کنند 
و بررسی های بعدی در حوزه گزارش صورت گیرد. وی 
افزود: اما درباره بحث قضایی پرونده 16 نفر به موجب 
قرار تامینی بازداشــت هستند. شــهردار فعلی و اسبق 
آبادان و کارمندان ذی مدخل، ناظر پروژه های مهندسی 
و شرکت های مشــاور جزو بازداشت شدگان هستند.به 
گزارش خراسان ؛ ستایشی اظهار کرد: هویت عبدالباقی و 
کشته شدن وی محرز شده است و ضابط خاص در این 
حوزه در حال تکمیل بررسی موضوع است. به صورت 
منطقی مطابق موازین نســبت به کسانی که مقصر بودند 
برخورد با قاطعیت تمام صورت می گیرد تا کســانی که 
مسبب بودند درسی برای آن ها شود و نسبت به سازه های 

ناایمن تکالیف قانونی خودشان را انجام دهند.

بازداشت ۷ متهم  دیگرمرتبط با ریزش ساختمان 
متروپل



عبدالحسین اسدپور - سرویس شهرستان // نشست شورای 
سالمت شهرســتان بندرلنگه به ریاست مهندس مرادزاده 
فرماندار بندرلنگه با حضور صابری معاون سیاســی، امنیتی 

واجتماعی فرماندار و اعضای این شورا برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ فرماندار شهرستان بندرلنگه گفت :با 
توجه به شرایط حاکم در مناطق زلزله زده، موضوع بهداشت 
و سالمت اهمیت بسیار زیادی دارد.وی اضافه کرد:با توجه به 
شــیوع مجدد سویه جدید کرونا  استفاده از ماسک و رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی بسیار کمک می کند وتزریق ُدز 
های تکمیلی و یادآور واکســن کرونا در مناطق زلزله زده با 
توجه به اهمیت موضوع در دستور کار قرار دارد.رییس شورای 

سالمت شهرستان خاطر نشان کرد با توجه به تجارب پیشین 
کرونا در شهرستان ،بخش اداری شهرستان آسیب پذیر ترین 
قشر در برابر کرونا می باشند از این رو تزریق مراحل یادآور 
واکسن کرونا اهمیت بســزایی دارد.درادامه فرمانداربندرلنگه 
گفت :وضعیت رعایت دســتورالعمل های بهداشتی کرونا در 
روستا ها نزدیک به صفر است و این موضوع بسیار خطرناک 
و حائز اهمیت است از این رو باید در این مناطق مردم را در 
استفاده از ماسک  و رعایت دستورالعمل های بهداشتی کرونا 
مجاب نمود.وی درپایان از شهرداری ها ومنطقه پنجم نیروی 
دریایی ســپاه بابت کنترل پشه آئدس در بندرلنگه وبخش ها 

وروستا های تابعه قدردانی بعمل آورد.

فرماندار بندرلنگه :
رعایت دستورالعمل های بهداشتی کرونا در روستا ها نزدیک به صفر است

سرویس شهرســتان // عملیات اجرایی 
بزرگترین پروژه آبخیزداری هرمزگان در 
دهنه غار باینوج روستای دهستان بخش 

مرکزی شهرستان حاجی آباد آغاز شد. 
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
هرمزگان در حاشــیه آغــاز این طرح 
آبخیزداری گفت: برای اجرای این طرح 
اعتباری افزون بــر 91 میلیارد ریال در 
نظر گرفته شده است که از محل اعتبارات 

محرومیت زدایی کشور تامین و در مدت 
پنج مــاه کاری انجام خواهد شد.ســید 
پی  عملیات  افزود:  نورموســوی  محمد 
کنی ســازه این طرح آبخیزداری به پایان 
رسیده و پی ریزی ســازه نیز آغاز شده 
است.وی بیان داشــت: این طرح جهت 
تقویت قنات های متعدد در بخش مرکزی 
حاجی آبــاد بویژه قنــات »باینوج« و 
»رییسی«، تقویت بخش منابع آب جهت 

توسعه بخش کشــاورزی و باغداری و 
دامداری در این منطقه و همچنین مدیریت 
رواناب جهت کاهش بار رســوبی و دبی 
اوج و کاهش ســارات سیالب در هنگام 
بارندگی های شدید منطقه صورت گرفته 
است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
هرمزگان اظهار داشــت: از دیگر اهداف 
اجــرای طرح آبخیــزداری، حقدادی به 
لحاظ گردشگری و صنعت اکوتوریسم و 

ژئوتوریسم و همچنین بهره برداری عشایر 
منطقه دهستان بخش مرکزی حاجی آباد 
بوده است.بخش مرکزی حاجی آباد طبق 
آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
در سال 1395 دارای 45 هزار نفر جمعیت 
اســت که اهالی آن به باغداری و کشت 
نخیالت بویژه نوع صادراتی پیارم و سپس 
کشاورزی و دامداری مشغول هستند. به 
گزارش ایرنا، در شهرســتان حاجی آباد 

بویژه منطقه احمدی بیش از 30 ســازه 
آبخیزداری وجــود دارد که آبگیری این 

سدها و سازه ها بر حفظ ذخایر آب چاه ها، 
چشمه ها و قنوات تاثیر زیادی دارد.

اجرای بزرگترین پروژه آبخیزداری هرمزگان در حاجی آباد 

 سرویس شهرستان // فرمانده انتظامی 
میناب گفت: تامین آب شرب از سد سرنی 
حق مردم این شهرستان است،مردم نباید 

این حق را از خود سلب کنند. 
در نشست خبری سرهنگ عباس قاسمی 
با خبرنگاران میناب اظهار کرد: مشکل و 
یا موضوع آب مختص به شهرستان میناب 
تنها نیست بلکه یک موضوع جهانی بوده 

وکل جهان را در گیر خود کرده است.
وی افزود: در روزهای گذشته در موضوع 
پیش آمده در شهر میناب بعضی از افراد با 
افکار متفاوت خواستند تا اقداماتی را در 
خصوص وضعیت آب میناب  انجام دهند 
که به دغدغه مردم احترام گذاشته شد وبا 

مدیریت به موقع مشکل برطرف شد.

فرمانده انتظامی میناب اظهارداشت : ما در 
این نهاد کاری بــه افکار و یا جناح بندی 
سیاسی نداریم و بلکه خدمت به مردم را در 
دستور کار خود قرار داده ایم اما با هرگونه 
اختالل در نظم اجتماعی شــهر از سوی 

اشخاص برخورد می شود.
قاســمی بیان کرد: نیروهــای انتظامی در 
کنار مــردم در همــه موضوعات حضور 
دارنــد و مردم هم در برخی از موضوعات 
دغدغه های بحقی  دارند که ما نمی توانیم 
نسبت به دغدغه های آنها بی تفاوت باشیم.
وی تصریــح کــرد: نیــروی انتظامی در 
حوزه های مختلف در کنار مردم اســت و 
نسبت به موضوع پیش آمده در خصوص 
وضعیت آب شهرستان ناچار به ورود این 
قضیه بودیم.قاسمی در خصوص تغییرات 
به وجود آمــده در بوی آب شهرســتان 
افــزود: این موضوع به ذائقه مردم شــهر 
مینــاب خوش نیامد ودلیل آن هم این بود 
که استفاده طوالنی از ذخایر آب شرب از 

منابع زیر زمینی تغییرات به وجود آمده را 
قبول نداشتند که طبیعی به نظر می رسید.

وی یادآور شد : مردم باید با آگاهی کامل 
نسبت به وضعیت آب و تامین و برداشت از 
چاهها آگاه باشند و بدانند که ذخائر آب زیر 
زمینی از چاه با کمبود مواجه شده و راهی 
جزء تامین آب شــرم مردم از سد نداریم.
قاســمی با بیان اینکه برنامه ریزی برای 
تجمع از ســوی برخی کاری اشتباه است 
خاطر نشــان کرد: نیروی انتظامی اجازه 
تجمع های غیر قانونی را به کسی نمی دهد 
اما تجمعاتی که قانونی باشد امنیت آن راهم 

تامین خواهیم کرد.
به  گزارش ایرنا ، وی یادآور شد : از مردم 
انتظار داریم که در  مشکالت خود را وارد 
حاشیه نکنند و در کنار نیروی انتظامی قرار 
گیرند، و هر دستگاهی که در انجام وظایف 
خود نســبت به مردم قصوری داشته باشد 
بــا آن  برخورد و به مراجع زیربط معرفی 

خواهند شد.

فرمانده انتظامی میناب :
آب سد سرنی برای مصرف شرب ،حق مردم است

  

عبدالحسین اسدپور - ســرویس شهرستان // برگزاری 
نمایشگاه طرح اسوه بسیج خواهران حوزه الزهرا در مسجد 

جامع این شهرستان کلید خورد .
به گزارش خبرنگار دریا؛ طی مراسمی باحضور حجت االسالم 
اسماعیل نیا وجمعی از نمازگزاران  این نمایشگاه  در مسجد 
جامع بندرلنگه به مناسبت  عید غدیر توسط بسیج خواهران 
حوزه الزهرا افتتاح شــد. این نمایشگاه شامل 6 غرفه عفاف 

و حجاب و محصوالت فرهنگی ،صنایع دســتی ،محصوالت 
خانگی و طب اســالمی می باشد.حجت االسالم والمسلمین 
اسماعیل نیا امام جمعه بندرلنگه ،سرهنگ موذن نسب فرمانده 
سپاه ناحیه بندرلنگه و جمعی از نمازگزاران از نمایشگاه بازدید 
کردند و از سوی مسئول این نمایشگاه توضیحاتی ارائه شد . 
این نمایشــگاه به مدت 4 چهار روز برای بازدید عموم دائر 

می باشد. 

برگزاری نمایشگاه طرح اسوه بسیج خواهران حوزه الزهرا در بندرلنگه 

 // امین درساره -سرویس شهرستان 
مهندس  و مشورتی  نشست مشترک 
خواستار فرماندار خمیر و دکتر آرامی 
در مجلس  مردم هرمــزگان  نماینده 
شورای اســالمی با دهیاران و اعضای 
بررسی  محوریت  با  اسالمی  شوراهای 
مسائل و مشکالت و ظرفیت روستاهای 
شهرســتان در ســالن کنفرانــس 

فرمانداری خمیر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ فرماندار خمیر 
در این نشست با اشاره به اینکه شوراها 
و دهیاران به عنــوان بازوان دولت نقش 
بســیار مهمی در حل مشــکالت مردم 
روســتاها دارند، اظهــار کرد:هر یک از 
روستاهای سطح شهرستان ظرفیت های 

خوبی در حوزه های مختلف دارند نگاه 
ما به ظرفیت های موجود در روســتاها 
نگاه چندوجهی اســت و تالش داریم با 
کمک دهیاران و شــوراها ظرفیت ها را 
احصاء و در جهت توسعه و آبادانی منطقه 
استفاده کنیم.میرهاشم خواستار در ادامه 
با بیان اینکه عمده نیازها در روســتاها، 
اجرایی شدن پروژه های عمرانی است، 
افزود: کارهای بسیار خوبی در روستاها 
به همت دهیاران و شوراها انجام گردیده، 
امسال نیز اعتبار خوبی برای پروژه های 
روستایی در نظر گرفته شده است ضمن 
اینکه دولت نیز نگاه ویژه ای به توســعه 
و آبادانی روستاها دارد.این مقام مسئول 
همچنین با بیان اینکه اشتغال مهم ترین 

دغدغه مــا در روستاهاســت ، عنوان 
کــرد: در این راســتا اقدامات خوبی در 
روستاهای شهرستان انجام شده ، احداث 
صنایــع در جوار روســتاها ، کمک به 
روستائیان در حوزه کشاورزی و غیره در 
جهت رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال 
در مناطق روستایی بوده است.وی افزود: 
اگر هر منطقه ای یک پروژه اشتغال زایی 
داشــته باشــد دغدغه ها در این حوزه 
کاهش خواهــد یافت.فرماندار همچنین 
یادآور شــد: توانمندسازی خانواده های 
روستایی با استفاده از صندوق های خرد 
روستایی با کمک دهیاری ها و شوراها و 
دستگاه های متولی نیز از دیگر راهکارها 
جهت حل اشتغال روستاییان خواهد بود.

نشست مشترک فرمانداربندر خمیر و نماینده مردم در مجلس
 با شوراها و دهیاران 
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شهرستان

توزیع بسته های معیشتی درروستای های زلزله زده 
بندرلنگه 

 عبدالحسین اسدپور -سرویس شهرســتان // فرمانده سپاه امام 
ســجاد)ع( هرمزگان گفت: همزمان با بیســت و چهارمین مرحله 
رزمایش مواسات و همدلی و به مناسبت عید غدیرخم 2 هزار بسته 
معیشتی بین روستاهای آسیب دیده از زلزله غرب استان توزیع شد. به 
گزارش خبرنگار دریا ؛ سردار اباذر ساالری  در حاشیه توزیع بسته 
های معیشتی بین زلزله زدگان سایه خوش بندرلنگه گفت: بسته های 
معیشتی شامل برنج، روغن، حبوبات، رب گوجه فرنگی، ماکارونی، 
خرما و چای به ارزش هر بسته 8 میلیون ریال است. وی بیان داشت: 
در بیست و چهارمین مرحله رزمایش مواسات و همدلی در مجموع 
30 هزار بسته معیشتی با همکاری نهادها، سازمان ها و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی تهیه شده و به تدریج بین مردم نیازمند استان هرمزگان 
توزیع می شود.فرمانده ســپاه هرمزگان اظهارداشت: در 24 مرحله 
رزمایش مواسات و همدلی در 2 سال گذشته 960 هزار بسته معیشتی 
و نوشت افزار با کمک نهادهای مردمی، دستگاه ها، سازمان ها و بویژه 
سپاه پاسداران تهیه و بین نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا توزیع 
شده است.سردار ساالری ابرازداشــت: گروه های جهادی با اهتمام 
جدی برای کمک به آســیب دیدگان زلزله غرب هرمزگان از همان 
لحظه های ابتدایی حادثه در کنار مردم حاضر شدند و با نصب چادر، 
کانکس، بیمارستان صحرایی، آواربرداری و توزیع اقالم سرمایشی و 
همچنین غذای گرم به یاری زلزله زدگان شتافتند.وی خدمتگزاری به 
مردم را افتخار دانســت و گفت:  سپاه و بسیج همواره در کنار مردم 
زلزله زده غرب اســتان هرمزگان خواهد ماند وبه خدمت رسانی به 

آسیب دیدگان می پردازد.
ارائه خدمات به افراد بدون ماسک در کیش ممنوع شد

 سرویس شهرستان // ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا در 
کیش ارائه خدمات از سوی سازمان منطقه آزاد، ادارات و شرکت های 
تابعه به افراد بدون ماسک را ممنوع کرد. یاسر شاه پیری دبیر شورای 
سالمت کیش در نامه ای به روسای ادارات و نهادها، دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی مستقر در منطقه آزاد کیش اعالم کرد: براساس بند یک 
از مصوبات کمیته تخصصی ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 
در کیش مقرر شد کارکنان سازمان، شرکت های تابعه، ادارات، نهادها، 
بانک ها، بیمه ها، دانشگاه ها، جوامع، شرکت های خصوصی ملزم به 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستند و از ارائه خدمات به افراد 
فاقد ماسک خودداری کنند.ابتدای هفته گذشته با قرار گرفتن کیش در 
وضعیت زرد باعث افزایش روند بیمار یابی در این جزیره شده است.به 
گزارش ایرنا، همچنین این شورا در آخرین جلسه ستاد مدیریت کرونا 
استفاده از ماسک در فضاهای سرپوشیده را برای جلوگیری از ابتالی 

افراد به کرونا ضروری اعالم کرده است.

خبری

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

ســعیده دبیــری نژاد - ســرویس 
شهرســتان // رئیس کل دادگستری 
هرمــزگان از رفع تصرف ۵/۱ هکتار از 
حریم رودخانه هشــنیز در شهرستان 

پارسیان خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی 
رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان 
اظهار داشت: در راستای تأکیدات رئیس 

قوه قضاییــه مبنی بر لزوم آزادســازی 
سواحل دریا، رودخانه ها و اراضی ملی، 
به دستور رئیس حوزه قضایی پارسیان 
نسبت به آزادسازی بیش از 5/1 هکتار 
از بستر و حریم رودخانه هشنیز در این 

شهرستان اقدام شد.
وی در ادامــه افزود: طبــق بازدیدهای 
میدانی مسئولین قضایی و گزارش های 

دریافتی از اداره آب و فاضالب شهرستان 
پارسیان، متصرفان غیرمجاز طی سال های 
اخیر مســتحدثاتی را در محــدود این 
رودخانه ایجاد کرده بودند که بر اســاس 
نظریات کارشناسی، تخلفات آنها محرز 
گردیده و باید بستر و حریم این رودخانه 

آزادسازی می شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین 

آزادســازی اراضی ملی و رفع تصرف 
از منابــع طبیعــی را از جمله مهمترین 
هرمزگان  استان  دادگستری  اولویت های 
در راســتای اجرای بند دوم اصل 156 
قانون اساســی و ناظر بر احیای حقوق 
عامه عنوان کرد و خاطر نشــان ساخت: 
هرگونه زیاده خواهی و دســت اندازی به 
اراضی ملی و عرصه های طبیعی، واکنش 
قاطع دستگاه قضایی و مجازات متخلفین 

را به همراه خواهد داشت.

رفع تصرف ۵/۱ هکتار از حریم رودخانه هشنیز در پارسیان
»آگهی حراج حضوری«

موسسه ای اقتصادی در بندرعباس در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق حراج حضوری 
بصورت نقدی به فروش برساند.

انواع کاال شامل گچ، افزودنی بتن، رول پالستیکی، چارچوب درب، تلويزيون، گريس، الستیک لودر، 
الستیک فرسوده، لوازم يدکی خودرو، يخچال، کولر اسپیلت، قطعات دوچرخه، ظروف آشپزخانه، لوازم 

برقی خانگی، دوچرخه شارژی، شوفاژ برقی، موتور درب باز کن کرکره ای، موتور قايق، تشت قايق ...
به صورت فروش آزاد. 

متقاضیان بایستی 20% مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری حراج به 
همراه داشته و درصورت برنده شدن پرداخت نمایند.

ضمنًا برای رفاه حال خريداران گرامی دستگاه کارت خوان بانکی موجود است.
زمان بازدید: 

شنبه 1401/05/01 از ساعت 9:00 الی 12:30 و 15:00 الی 17:00
مکان بازدید:

 بندرعباس:-بلوار جمهوری اســالمی )کمربندی( نرسیده به سه راه جهانبار-انتهای خیابان بازرگانی - 
پالک 20 )کاال، موتور قایق(

 میناب: پارکینگ کوهستک )تشت خالی(
 جاسک: پارکینگ  دریابانی

زمان و محل برگزاری حراج:

***يک شنبه: 1401/05/02   کاال، وسايط نقلیه و دريايی        ازساعت 9صبح

***بندرعباس - بلوار جمهوری اسالمی )کمربندی(-نرسیده به سه راه جهانبار-انتهای خیابان 

بازرگانی- پالک 20

تلفن:076-33468820-33468821



 ســرویس ســالمت // فرمانده عملیات مقابله با 
کرونا در اســتان تهران ضمن تاکید بر لزوم تکمیل 
واکسیناســیون کرونا از سوی مردم، گفت: برخی از 
افراد ممکن است با وجود زدن واکسن، مبتال شوند؛ 
لذا باید بدانیم واکسن ایمنی کامل ایجاد نمی کند، اما 
در کاهش مرگ و میر بسیار اثربخش است. علیرضا 
زالی در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت: 
به دلیل این که  سهم تست ها نه تنها در تهران بلکه در 
سایر  شهرها نیز کم شده ممکن است با کاهش کاذب 
بیماری مواجه شــویم؛ بنابراین بهترین مدل عالئم 
سندرومیک است و هر کســی با عالئم بدن درد و 
گلو درد مراجعه کند برای ما کرونا محسوب می شود.
وی درباره مرگ آفرینی ســوش جدید این بیماری 
گفت: هنوز آمار مشــخصی در دنیا نسبت به میزان 
بیماری زایی این ویروس و همچنین مرگ و میر ناشی 
از  آن وجود ندارد و به اجماع نرسیدند اما باید جانب  
احتیاط را در نظر گرفت و این سویه را مانند آنفلوآنزا 
ندانیم. بیمارستان ها نیز مانند مراکز واکسیناسیون در 
آ مادگی کامل هســتند. وی ادامه داد: ما باید قبل از 
استقرار کامل بیماری، واکسیناسیون را به شکل کامل 
انجام دهیم. ممکن است روزهای آینده برای ما بسیار 
مهم باشــد و در این روزها که هنوز ویروس به طور 
کامل در جامعه چرخش نداشته، از این فرصت طالیی 
برای واکسیناسیون دز یادآور استفاده کنیم و اگر کسی 
دو دز زده برای دز سوم و اگر کسی 3 دز  زده برای 
دریافت دز  چهارم واکسن اقدام کند. فرمانده عملیات 
مقا بله با کرونا در استان تهران تاکید کرد: سبد واکسن 
در حال حاضر متنوع است و بیشترین میزان واکسن 
سینوفارم و آســترازنکا و پاستوکوک است. واکسن 
برکت پالس هم مجــوز الزم را دریافت کرده و به 
زودی وارد چرخه واکسیناسیون می شود و مردم می 
توانند به طور خاص از این واکســن برای این سویه 
اســتفاده کنند. زالی با اشاره به بازگشت حجاج نیز 
گفت: با توجه به بازگشت حجاج و زائرین از عراق 
و سفرهای بین شهری باید تمهیدات الزم اندیشیده 
شود. دو هفته استمرار  بیماران سرپایی نشان از ورود 
به پیک جدید است. برخی از افراد نیز ممکن است 
حتی با وجود زدن  واکسن، مبتال شوند؛ لذا باید بدانیم 
واکســن  ایمنی کامل ایجاد نمی کند اما در کاهش 
مرگ و میر بسیار اثربخش است. زالی در خصوص 
آبله میمونی نیــز گفت: هیچ موردی از آبله میمونی 
در کشور نداشته ایم اما در ترکیه، افغانستان و ریاض 
گزارش شده لذا باید آماده باشیم. به  گزارش ایسنا، 
وی در خصوص  بیماری وبا نیز گفت: تســت های 
غربالگری ما در مراکز بهداشتی در خصوص افرادی 
که با عالئم اســهال مراجعه کرده اند منفی است، اما 
با توجه به شیوع وبا در استانهای غربی باید مراقب 
باشیم. همچنین در مورد تب  کریمه کنگو ما نگران 
بودیم اما  با نظارت خوب و رعایت شیوه نامه های 
بهداشت خطر بالقوه در عید قربان نداشتیم و موردی 

از مرگ و میر تب کریمه مشاهده نشد.
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
امروز آن قدر سر عقل هستید که بتوانید که یک برنامه ی 
درست و منطقی را طرح ریزی کنید، اما هر لحظه ممکن 
است احساسات تان مانع رسیدن به اهدافی شوند که در 
سر دارید. حتی اگر سعی کنید بر خواسته های تان سرپوش بگذارید، 
آن ها بار دیگر و به شــکل دیگر بروز خواهند کرد. اگر اکنون با کسی 
مخالفتی دارید بر او خشم نگیرید، خشم شما نشان دهنده ی احساسات 

ناگفته ای است که در تب و تاب اند تا بروز کنند. 
  اردیبهشت :

اگر برای رسیدن به اهداف تان هرچه زودتر دست به کار 
شوید، وقتی به آن ها رسیدید احساس بهتری خواهید 
داشت. یادتان باشد که انجام بعضی از کارهای روزمره 
ممکن اســت بیش از آن چه فکرش را می کنید طول بکشد و به این 
ترتیب برنامه ریزی های تان را با اختالل مواجه کند. بهترین راهکار این 
است که کارها را یکی یکی به دست بگیرید و برای انجام آن ها عجله 
نکنید و هیجان زده نشــوید. حواس تان باشد که اکنون زمان مناسبی 
برای شــروع یک کار جدید نیست. به جای این که به فکر گام بعدی 

باشید، بهتر است به کارهای نیمه تمامی که در دست دارید بپردازید.
  خرداد :

امروز دوست دارید هر کاری که دل تان می خواهد انجام 
دهید، اما متأسفانه فرصت کافی برای پرداختن به امور 
مورد عالقه ی تان را ندارید. اگر این همه مســئولیت و 
کار به دوش نداشــتید خوشحال تر می بودید، اما امور 
نیمه تمام زیادی انتظارتان را می کشــد. ســعی کنید وظایف تان را با 
دقــت انجام دهید، زیرا اقداماتی که اکنون در پیش می گیرید در طول 

ماه مؤثر خواهند بود.
  تیر :

درباره ی آشکار کردن یک سری مسایل شخصی مردد 
به نظر می رســید، اما هنوز هم تمایــل دارید که برای 
رســیدن به اهداف تان با دیگران همکاری کنید. امروز 
ممکن است دوستان و اطرافیان تان به خاطر صمیمیتی که نشان می دهید 
متعجب شوند. این که روابط تان را محدود کنید و مرز مشخصی داشته 
باشید بد نیست، اما حواس تان باشد که بیش از حد پنهان کاری نکنید. 
از حصاری که به دور خود کشیده اید خارج شوید و بعد خواهید دید که 

دیگران چگونه با دل و جان به کمک تان خواهند شتافت.
  مرداد :

به نظر می رسد که دوســتان و آشنایان از شما فاصله 
گرفته اند. این موضوع موجب شــده تا به ترس از رها 
شدن فکر کنید. اما نکته ی مهم این جاست که باید یاد 
بگیرید تا خاطرات تلخ گذشته را کنار بگذارید و ببینید که آن چه اکنون 
در جریان اســت با گذشــته فرق دارد. اگر به تازگی شکست عشقی 
خورده اید، آن را بیش از حد شــخصی نکنید، شاید الزم بوده تا برای 

مدتی احساسات عشقی شما و طرف مقابل فروکش کند.
 شهریور :

به نظر می رسد که مشتاقانه تمایل دارید تا چندین کار 
را همزمان شــروع کنید، اما باید بدانید که این حمله ی 
چند جانبه می تواند شما را به جاهای نا آشنایی بکشاند. 
بهتر است برای رسیدن به اهداف تان مرحله به مرحله پیش بروید، اما 
مشکل این جاست که از انجام کارهای تکراری خسته شده اید. برای 
این که حال و هوای تان عوض شود بد نیست یک کار کاماًل متفاوت را 
شروع کنید. آستین ها را باال بزنید و از همین حاال دست به کار شوید.

 مهر :
به نظر می رســد که از اضطراب و نگرانی شما کاسته 
شده و به همین خاطر احساس خیلی خوبی دارید. شاید 
تصمیم بگیریــد که در منزل یا محل کارتان به تغییرات 
اساسی دست بزنید، اما یک مشکلی سر راه تان وجود دارد که به نظر 
می رســد به این زودی ها حل نخواهد شد. خوشبختانه اکنون به شما 
مهلت اضافی داده شــده است، پس می توانید دوباره اولویت های تان 
را بررسی کنید. از این فرصت استفاده کنید تا بعداً پشیمان نشوید، زیرا 

ممکن است دوباره اضطراب و نگرانی به سراغ تان بیاید.
 آبان :

از طرفــی دل تان آزادی می خواهــد و از طرف دیگر 
کارهــای نیمه تمامی دارید که انتظارتان را می کشــند، 
به همین خاطر احســاس خوبی ندارید و نا آرام به نظر 
می رسید. مثل این است که اکنون در گردابی از مشکالت گیر افتاده اید 
و باید از همه جهت گوش به زنگ باشــید. فعاًل نمی توانید یک مسیر 
مشخص را انتخاب کنید، در عوض سعی کنید تعادل را برقرار کنید. اگر 
آستین ها را باال بزنید تا باالخره به این مشکالت حل نشده رسیدگی 

کنید، می توانید مطمئن باشید که آشفتگی ها فروکش خواهند کرد.
   آذر :

اگــر تصمیم دارید تا برای آینــده برنامه ریزی کنید به 
شــما توصیه می شود که به چیزهای دست یافتنی فکر 
کنید و فقــط روی یک هدف تمرکز کنید. لزومی ندارد 
برای رسیدن به هدف تان عجله کنید، زیرا جایی که اکنون ایستاده اید 
فاصله ی زیادی با مقصد مور نظر دارد. اکنون همین قدر کافی است که 
یــک قدم کوچک بردارید و قدم های بزرگ تر را به بعد موکول کنید، 

یعنی زمانی که از پیشرفت مسیر مطمئن شده اید.
 دی :

فعل و انفعاالت کهکشانی پیام های درهم پیچیده ای را 
برای شــما به ارمغان آورده اند. شاید مجبور شوید کار 
جدیدی را که شروع کرده اید برای مدتی کنار بگذارید، 
زیرا ممکن اســت کارهای نیمه تمام گذشــته دوباره سر راه تان قرار 
بگیرند. تا زمانی که به این امور رســیدگی نکنید نمی توانید به اهداف 
جدیدی که تعیین کرده اید دست پیدا کنید. اولین قدم برای نظم بخشیدن 
به امور این اســت که اولویت های تان را طبق برنامه ای عملی مجدداً 

مشخص کنید.
  بهمن :

اکنون باید راهی پیدا کنید تا روابط کاری و شخصی خود 
را مدیریت کنید، زیرا برای رسیدن به اهدافی که در سر 
دارید به کمک دیگران و حمایت آن ها نیاز پیدا خواهید 
کرد. شــاید تصمیم بگیرید که بدون توجه به دیگران به راه و شیوه ی 
خودتــان ادامه دهید، اما باید بدانید کــه نادیده گرفتن اطرافیان تان و 
خواسته های آن ها کار درستی نیست که به نفع شما باشد. برای این که 
مشکلی درست نشود باید بین خواسته های خودتان و دیگران تعادل 
برقرار کنید، اما بدانید که لزومی ندارد خودتان را فدای دیگران کنید و 

قربانی انتظارات شان شوید.
  اسفند : 

به نظر می رسد که افکارتان مخلوطی از گذشته و حال و 
آینده اند، اما خوشبختانه می توانید هر زمان که الزم شد 
از فکر و خیال خارج شــوید و به دنیای واقعی برگردید. تا زمانی که 
واقعیت ها را فراموش نکرده اید اجازه دارید درباره ی آینده خیال پردازی 
کنید. اما دیروز و فردا اهمیتی ندارند، باید به همین حاال توجه کنید. سعی 

کنید خودتان را باور داشته باشید و به مسیرتان ادامه دهید.
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20:19:23

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

0۴:۴8:36 اذان صبح
06:20:03
13:13:3۴
20:05:35
20:23:09

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

0۴:06:3۷ اذان صبح
05:38:51
12:33:29
19:26:38
19:۴۴:18

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

0۴:39:18 اذان صبح
06:11:۴6
13:06:۴3
20:00:12
20:1۷:5۴

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

0۴:18:۴6 اذان صبح
05:52:1۴
12:۴8:38
19:۴3:33
20:01:2۴

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

0۴:39:10 اذان صبح
06:13:19
13:10:38
20:06:28
20:2۴:25

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

0۴:23:2۴ اذان صبح
05:59:30
12:59:26
19:5۷:51
20:16:06

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب20:3۷:29 اذان مغرب اذان مغرب

سرویس ســالمت // آمارهای ابتال و مرگ ناشی 
از کرونا دوباره افزایشی شده است و کارشناسان 
نسبت به بحرانی شدن شــرایط در پیک هفتم 
کرونا هشدار می دهند.این درحالی است که میزان 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در کشور کاهش 
یافته و میزان استقبال از تزریق ُدز یادآور واکسن 

کرونا نیز دلگرم کننده نیست. 
پیک هفتم کرونا در کشورمان شروع شده و افزایش 
مراجعه بیماران به مراکز درمانی آنقدر قابل توجه 
اســت که برخی از کارشناسان نسبت به احتمال 
شــکل گیری موج  گســترده بیماری در کشور  
هشدار می دهند. چراکه  زیر سویه BA.5 امیکرون 
قدرت بیماری زایی و ســرایت بسیار باالیی دارد. 
این درحالی است که میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی نیز در کشور  کاهش پیدا کرده است و کم 
نیستند شهروندانی که توجهی به تلقیح دوز یادآور 

واکسن کرونا ندارند.
 دکتــر علی رضا ناجی، رئیــس مرکز تحقیقات و 
آزمایشــگاه ویروس شناسی مســیح دانشوری 
می گوید:  با توجه بــه افزایش مراجعه بیماران به 
مراکز درمانی و تعداد شهرهای در وضعیت نارنجی 
و قرمــز می توان گفت در ابتدای پیک هفتم کرونا 

قرار داریم.
او درباره میزان خسارتی که ممکن است این پیک 
به کشور تحمیل کند، عنوان می کند:  میزان خسارت 
پیک هفتم در کشــور بســتگی به عملکرد ما در 
سیستم بهداشتی دارد به عبارت دیگر مدیران باید 
تصمیم های مناسبی بگیرند و  شهروندان نیز باید 
پروتکل های بهداشتی را رعایت  و برای تزریق ُدز 

یادآور اقدام کنند.
  BA.2.75 جهان را فتح می کند؟

با توجه به تجربه شــش پیک گذشــته کرونا در 
کشورمان باید گفت اگر مدیران حوزه سالمت به 
موقع برای کنترل پیک شــکل  گرفته اقدام نکنند 
شرایط به زودی بحرانی خواهد شد، چراکه زمان 
قابل توجهی از تلقیح دوز اول و دوم واکسن کرونا 
از سوی شــهروندان می گذرد و با توجه به اینکه 
استقبال از تزریق دوز سوم نیز مناسب نبوده، میزان 
سطح ایمنی افراد دربرابر کووید-19 کاهش یافته 

است. این درحالی اســت که کارشناسان هشدار 
می دهند که جهش های ویروس ســبب افزایش 
قدرت انتقال و بیماری زایی آن شــده است. برای 
نمونه به گفته دکتر ناجی ضریب R ویروس ووهان 
 حدود ســه بود. اما این ضریــب برای BA.4 و 

BA.5 حدود    18.6برآورد می شود.
نگران کننده تر اینکه زیرشــاخه های جدیدی از 
امیکرون در حال فراگیری است، زیرشاخه هایی که 
قدرت ســرایت و بیماری زایی آنها از BA.5 که 

اکنون در کشورفراگیر شده   نیز بیشتر است.
رئیس مرکز تحقیقات و آزمایشگاه ویروس شناسی 
مسیح دانشوری از شیوع زیرشاخه  جدید امیکرون 
 در  جهــان خبر می دهد و می  افزاید: زیر شــاخه 
BA.2.75  که به تازگی در هند شناسایی شده   نیز 
در حال فراگیری اســت و تاکنون در بیش از 10 

کشور جهان شناسایی شده است.
به گفته او پیش بینی ها از این حکایت دارد که  در 
اثر شیوع این زیرشاخه امیکرون موج های شدیدی 
از بیماری شــکل بگیرد، زیرا قدرت ســرایت و 

بیماری زایی آن از BA.5 بیشتر است.
  پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرید

 کارشناسان هشدار می دهند که قدرت بیماری زایی 
و انتقال ویروس چند برابر شده است. به همین دلیل 
اگر پروتکل های بهداشتی در کشور جدی  گرفته 
نشود  و شهروندان تمایلی برای تلقیح دوز یادآور 
نداشته باشند، پیک هفتم کرونا در کشور خسارت 

زیادی در پی خواهد داشت.
رئیس مرکــز تحقیقات و آزمایشــگاه ویروس 
شناسی مسیح دانشــوری  با اشاره به اینکه زمان 
زیــادی از تزریــق ُدزهای اول و دوم واکســن 
می گذرد، می  گوید: استقبال از ُدز سوم نیز مناسب 
نبوده  و آمار تزریق واکسن در کودکان و نوجوانان 
نیز قابل توجه نیســت به همین دلیل شرایط برای 

شیوع کرونا فراهم است.
 او دربــاره میــزان تاثیر واکســن  ها دربرابر زیر 
شاخه های جدید امیکرون نیز عنوان می کند: برخی 
به اشتباه به شهروندان می گویند واکسن های موجود 
تاثیری در برابر ویروس ندارند. اما این تصور اشتباه 
است، چون واکسن سبب می شود شهروندان حالت 

خفیف تری از بیماری را تجربه کنند و آمار مرگ و 
میر ناشی از کرونا نیز کاهش پیدا کند.

حسین قاسمی، دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد 
مقابله با کرونا نیز به افزایش قدرت بیماری زایی 
و انتقال زیرشــاخه های امیکرون اشاره می کند و 
می افزاید :  در سویه های قبلی هر بیمار می توانست 
ده نفر دیگر را بیمار کند. این درحالی اســت که 
اکنون یک بیمار مبتال بــه کرونا می تواند 18 نفر 
را نیز بیمار کند. او درباره زمان تزریق ُدز یادآور 
نیزعنوان می کند: مالک بــرای تزریق ُدز یادآور 
گذشت شش ماه از تزریق آخرین ُدز دریافتی از 

سوی شهروندان است .
 واکسن مناسب دوز یادآور

 برخی شــهروندان تصور می کنند بــرای تزریق 
ُدز یادآور حتما باید از   واکســن هایی که  ماهیت 
پروتئینی دارند استفاده کنند. این درحالی است که 
وزارت بهداشــت ودرمان کشور در این خصوص 
اعالم کرده است: از همه واکسن هایی که در مراکز 
واکسیناســیون کشور دراختیار شــهروندان قرار 
می گیرد، می توان به عنوان ُدز یادآور استفاده کرد، 
چراکه تزریق ُدز یادآور از هر نوع واکسنی مهم تر 

از دریافت  نوع خاصی از واکسن است .
وزارت بهداشــت و درمان درباره شــرایط سنی 
تزریق دوز چهارم  نیزاعالم کرده اســت: توصیه 
می شــود همه افرادی که  باالی 18 سال دارند و 
شــش ماه از زمان تزریق   ُدز ســوم واکسن آنها 

گذشته است  ، برای دریافت ُدز چهارم اقدام کنند.
وزارت بهداشــت و درمان همچنین درباره  گروه 
سنی 12 تا 18 سال  نیز اعالم کرده  است: اگر این 
افراد  دچار بیماری های تضعیف کننده سیستم ایمنی 

هستند یا بیماری های زمینه ای شدید  دارند  نیز در 
صورت گذشت شــش ما از زمان تزریق آخرین 
ُدز واکسن می توانند برای تزریق دوز یادآور اقدام 
کنند. براســاس اعالم وزارت بهداشــت و درمان 
کودکان زیر 12 ســال نیازی به تزریق ُدز یادآور 

واکسن ندارند.
حمید سوری،  رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت 
قرارگاه ســتاد ملی مقابله با کرونا نیز مدتی پیش 
درباره واکسن مناسب برای تزریق ُدز یادآور گفته 
بود؛ مناسب ترین واکسن در دسترس ترین آنها است 
به همین دلیل شهروندان می توانند از واکسن هایی 
که در مراکز واکسیناسیون کشور وجود دارد استفاده 
 کنند و ایمنی خود را در برابر کرونا افزایش دهند .

مســاله دیگری که باید مورد توجه مدیران حوزه 
ســالمت قرار گیرد این اســت که آنها به درستی 
از شش پیک گذشــته کرونا در کشورمان درس 
نگرفته اند، چون اگر غیر از این بود با نتیجه گیری 
اشتباه و ارسال پیام های غلط زمینه را برای شکل 
گیری پیک هفتم کرونا فراهم نمی کردند. برای نمونه 
 برخی مدیران و مســووالن تا مدتی پیش شرایط 
کشورمان را با دیگر کشورها مقایسه می کردند و 
می گفتند کرونا تمام شده است. این درحالی  است 
که کشورهای مختلف همیشه در مراحل متفاوتی 
از اپیدمی قرار دارند.  به گزارش جام جم آنالین، 
افزون براین   کنترل شــرایط و موج هفتم کرونا به 
نحوه رفتار شهروندان و مدیران بستگی دارد، زیرا 
اگر تصمیم های مناسبی برای محدود سازی گرفته 
شود و شــهروندان نیز پروتکل های بهداشتی را 
رعایــت   وبرای تزریق ُدز یادآور اقدام کنند، بهتر 

می توان بیماری را کنترل کرد.

زیرشاخه های مرگبار امیکرون  بدن درد و گلودرد، کرونا 
محسوب می شود 

سرویس ســالمت //معاون درمان وزارت بهداشت 
گفت: در هفته  گذشته، میزان مراجعان سرپایی کرونا 
در بیمارســتان های کشور 100 درصد افزایش یافته 
است.  سعید کریمی اظهار داشت: تعداد بستری ها نیز 
نسبت به هفته گذشته 70 درصد افزایش داشته است. 
وی افزود: تعداد افراد بســتری 3800 نفر و بستری 
در آی ســی یو نیز 680 نفر است، ضمن اینکه آمار 
فوتی نیز افزایش زیادی نداشته است. کریمی با تاکید 
بر اینکه آماری که در ســایت وزارت بهداشت اعالم 
می شــود بر مبنای تعریف سازمان بهداشت جهانی و 
پی سی آر مثبت است، گفت: آمار اعالمی در مقایسه 
با هفته گذشته، بر مبنای عالئم بالینی کرونا است. وی 
درباره استان هایی که بیشــترین مراجعه و بستری را 
داشــته اند، افزود: اســتان های خوزستان و خراسان 
جنوبی بیشــترین مراجعان ســرپایی و قم و کرمان 
بیشــترین بســتری را در موج هفتم داشته اند که این 
آمار نیز بر مبنای جمعیت به نسبت یک در 100 هزار 
و زمان شــروع موج هفتم در آن استان ها بوده است. 
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: سویه جدید 
امیکرون مسری ترین نوع زیرگونه کرونا است، هرچند 
مرگ و میر آن به شــدت دلتا و گونه های قبل نیست، 
اما کســانی که بیماری زمینه ای و یا ضعف سیســتم 
ایمنی دارند باید مراقبت بیشتری از خود داشته باشند 
و حتی در فضاهای کم جمعیت و باز ماســک بزنند. 
کریمی ادامه داد: واکسیناســیون بهترین شیوه مراقبتی 
است و هرکسی بیش از شش ماه از تزریق واکسنش 
می گذرد حتمًا نوبت یادآور را تزریق کند ماسک زدن 
در فضاهای پرجمعیت مترو و اتوبوس و جدی گرفتن 
خودمراقبتی و شــیوه نامه های بهداشتی راه گریز از 
این ویروس اســت. به  گزارش جام جم ؛وی تاکید 
کرد: تمامی بیمارســتان های کشور با تجهیز امکانات 
و تقویت زیرســاخت ها در آماده باش کامل هستند و 

مشکلی در پذیرش بیماران نداریم.

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد

افزایش ۱۰۰ درصدی 
مراجعان سرپایی کرونا

***         

سرویس سالمت // بیماری تپش قلب یکی از خطر 
ناک ترین بیماری ها اســت که گاهی اوقات حتی 

می تواند باعث مرگ فرد شود.
تپش قلب دالیل زیادی می تواند داشــته باشد، از 
دالیل تپش قلب می توان به کاهش سطح آب بدن، 
افزایش استرس، رژیم غذایی نامناسب و استفاده از 

برخی از داروها اشاره کرد.
 گل گاو زبان

یکی از گیاهــان دارویی که در درمان تپش قلب 
موثر است؛ گل گاو زبان است. پمپاژ سریع خون 
توسط قلب می تواند باعث ایجاد تپش قلب شدید 
شود. گل گاو زبان می تواند این پمپاژ را به حالت 
عادی و طبیعی خود بازگرداند و از تپش قلب در 

بدن جلوگیری کند.
 به لیمو

از به لیمو از گذشته تاکنون در طب سنتی استفاده 
می شد. به لیمو باعث ایجاد آرامش اعصاب در بدن 
می شود و این موضوع در نهایت از ضربان شدید 
قلب جلوگیری می کند. همانطور که می دانید یکی 
از عوامل اصلــی ایجاد تپش قلب اعصاب ناآرام 

است.
 اسطوخودوس

اســطوخودوس به خاطر طبع گرمــی که دارد 
می تواند باعث کاهش اضطراب و استرس در بدن 
فرد شــود و این موضوع در نهایت از تپش قلب 

شدید در بدن افراد جلوگیری می کند.
 بهار نارنج

بهــار نارنج نیز یکی از گیاهــان دارویی آرامش 
بخش می باشــد که می تواند اضطراب را از بیمار 
دور کرده و اعصاب وی را آرام کند. این موضوع 

هم می تواند باعث درمان تپش قلب شود.
 بادرنجبویه

بادرنجبویه نیز می تواند به درمان تپش قلب کمک 
فراوانی کنــد. از بادرنجبویه به عنوان یک داروی 
مســکن و آرام بخش اســتفاده می شود. در واقع 
می توان گفت کــه بادرنجبویه باعث آرامش و در 

نهایت جلوگیری از تپش قلب می شود.
 بابونه

دمنوش بابونه نیــز می تواند در درمان تپش قلب 

نقش بسیار مهمی داشته باشد. بابونه می تواند که 
اعصاب را به راحتی آرام کرده و اســترس را دور 
کند و پمپاژ خون توسط قلب را به حالت طبیعی 

خود در بیاورد.
 گالب

شما می توانید در اکثر مواقع تپش قلب خود را با 
برخی از مواد در داخل خانه به راحتی درمان کنید. 
یکی از موادی که می تواند باعث تپش منظم قلب 
شما شود، گالب است. گالب می تواند پمپاژ غیر 
عادی خون را تنظیم کند. همچنین گالب می تواند 
از سکته های ناگهانی قلبی که گاهی اوقات منجر 

به مرگ فرد می شوند نیز جلوگیری کند.

// یک مطالعه جدید  سرویس سالمت 
نشــان می دهد که روزه داری ممکن 
اســت راهی برای جلوگیری از بستری 
شدن در بیمارستان به خاطر کووید ۱۹ 

باشد. 
اینترمانتین  مرکز سالمت  در  محققان 
یوتا دریافتند افرادی که چندین دهه 
روزه فقــط با آب داشــته اند، کمتر 
احتمال دارد که عوارض شدید ناشی 

از عفونت کرونا را تجربه کنند.
»بنجامین هورن«، نویسنده اصلی این 
مقاله، گفت: »قبال مشخص شده است 
التهــاب را کاهش  که روزه متناوب 
می دهد و ســالمت قلب و عروق را 
بهبود می بخشــد. در این مطالعه، ما 
مزایای بیشــتری را بــرای مبارزه با 
عفونت کووید 19 در بیمارانی که دهه 
هاســت از این سبک پیروی می کنند، 

یافتیم.«
بیمار را شناســایی  محققــان 205 
کردند که بیــن مارس 2020 و فوریه 
2021- قبــل از در دســترس بودن 
واکســن– آزمایش کوویدشان مثبت 
بود. هفتاد و سه نفر از آنها حداقل یک 
بار در ماه روزه می گرفتند. تقریبًا 62 

از ساکنان یوتا اعضای کلیسای عیسی 
مسیح قدیسان هستند که روزه گرفتن 
در اولین یکشنبه ماه برای آنها معمول 
است.محققان بستری شدن و یا مرگ 

ناشی از ابتال به کووید را در 11 درصد 
از روزه داران در مقایسه با 29 درصد 

از غیر روزه داران گزارش کردند.
آنها گفتند دقیقًا مشخص نیست که چرا 

روزه داری متنــاوب با عوارض بهتر 
کووید مرتبط است و تحقیقات بیشتری 
مورد نیاز است. اما آنها این نظریه را 
مطرح کردند که روزه می تواند التهاب 

را کاهش دهــد، در حالی که التهاب 
بیــش از حد با تشــخیص بد کووید 
مرتبط است.به گفته محققان، همچنین 
پس از 12 ساعت گرسنگی، بدن نحوه 
فرآوری قند خون را تغییر می دهد و از 
گلوکز به کتون از جمله اسید لینولئیک 

تغییر وضعیت می دهد.
هــورن در این بــاره می گوید: »یک 
پاکت روی سطح کروناویروس وجود 
دارد که اســید لینولئیک در آن قرار 
می گیرد و می تواند ویروس را کمتر به 

سلول های دیگر متصل کند.«
وی در ادامــه افــزود: »روزه داری 
متناوب همچنین به یک فرآیند طبیعی 
بــدن به نام اتوفــاژی کمک می کند؛ 
اتوفاژی یک سیستم بازیافتی است که 
به بدن کمک می کند سلول های آسیب 
دیده و آلوده را از بین برده و بازیافت 
کند.«به گزارش جام جم آنالین، هورن 
اضافه کــرد: »روزه نبایــد به عنوان 
جایگزینی برای واکسیناسیون کووید 
19 تلقی شود، بلکه شاید یک رویکرد 
مکمل برای واکســن ها و درمان های 
ضدویروسی برای کاهش شدت کووید 

19 باشد.«

یک مطالعه جدید نشان می دهد 

روزه گرفتن از شدت بیماری کرونا می کاهد 

این گیاهان تپش قلب را درمان می کنند
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گفتگوی اختصاصی//2۵ تیر به نام روز بهزیستی 
نامگذاری شده است.  سال۱۴۰۱  چهل و دومین 
سال تاسیس بهزیستی است. به همین بهانه به 
سراغ سامیه جهانشــاهی مدیر کل بهزیستی 
هرمزگان رفتیم، که تقریباً ۵ ماه ازسمت مدیریت 
ایشــان نمی گذرد تــا با برنامه های ایشــان و 
بهزیستی هرمزگان و فعالیتش بیشتر آشنا شویم. 
مدیر کل بهزیســتی هرمزگان خود را این گونه 
معرفی می کند : ســامیه جهانشــاهی هســتم 
فوق لیسانس مشــاوره ، از سال 1387 به شکل 
قراردادی و پیمانی وارد سازمان بهزیستی شده ام. 
اما فعا لیتهای فرهنگی و اجتماعی  خود را  از سال 
82  به صورت غیر رسمی  و دوران دانشجویی 
شــروع کردم.  حوزه فعالیت های خود را   از 
پیشگیری صدای مشــاور و مشاوره حضوری 
دنبال کرده ام، بعد از آن به ســمت کارشــناس 
مسئول حوزه پیشگیری بندرعباس فعالیت های 
خودم را ادامه داده ام. از ســال 1396در حوزه 
معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی هرمزگان 
فعالیت هایم ادامه پیدا کرد، تا 7 اسفند 1400، بعد 
از آن در خدمت گروه هدف هستم به عنوان مدیر 
کل بهزیستی. امیدوارم   بتوانم بهترین خدمات در 
این راستا برای هم استانی های خود داشته باشم.

جهانشــاهی در خصوص برنامــه ها و هدف  
سازمان بهزیستی در سال جدید گفت: سازمان 
بهزیستی در سال 1401 با شعار شروعی دوباره 
برای بهتر زیستن فعالیت  خودش  را در استان 
دنبال می کند. نگاه ما به گونه ای است که بتوانیم 
با شفافیت در موضوعات مختلف و برنامه های 
متنــوع گامی برداریم برای گــروه هدف خود، 
همچنین نظارت کیفی بهتر بر عملکرد بهتر مراکز 

و موسسات غیر دولتی داشته باشیم.
وی در خصوص بهزیستی هرمزگان به صورت 
کلی این گونه شرح می دهد:  بهزیستی هرمزگان      
تا کنون به بیش از 136 هزار نفر از اعضای خود 
خدمت داده اســت. از این میان تعدادی شامل 
معلولین ما خواهند بود و گروهی در حوزه امور 
اجتماعی خدمات را دریافت می کنند. عده ای 
از مددجویان ما  به صورت ماهیانه مســتمری 
دریافت می کنند. بخشــی از افــراد با توجه به 
برگزاری کمیسیون های مختلف پزشکی و تعیین 
صالحیت برا ی اینکه وارد چرخه  مســتمری 
بهزیستی بشوند در نوبت هستند. با اعتباراتی که 
در ســال 1401 اختصاص داده می شود بتوانیم 

این افراد را هم زیر پوشش قرار بدهیم.
اداره کل بهزیســتی هرمــزگان در چهار بخش 
فعالیت های خودش را دنبال می کند : معاونت 
پیشگیری ، معاونت توانبخشی، معاونت اجتماعی 
و معاونت مشــارکت های مردمــی، مراکز غیر 

دولتی مسکن و اشتغال .

در حوزه معاونت پیشگیری ما به نوعی با چهار 
دفتر سرو کار داریم دفتر پیشگیری از معلولیت ها، 
دفتر مشــاوره، دفتر پیشــگیری از آسیب های 

اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد و درمان اعتیاد.
مدیر کل بهزیستی هرمزگان یکی از برنامه های 
شاخص دفتر پیشــگیری را برنامه ملی تنبلی 
چشــم می داند و می گوید:  عمده فعالیت های 
شــاخص حوزه معاونت های پیشگیری برنامه 
ملی تنبلی از چشم اســت ویژه کودکان 3 تا 6 
سال می باشد. یکی از خدمات ارزنده این برنامه 

در بحث شناسایی و غربال  به ما کمک می کند، 
تا در سن طالیی کودکان را  شناسایی و بتوانیم 

پیشگیری های الزم را انجام دهیم. 
برنامه شــاخص دیگر که در بحث ســالمتی و 
پیشگیری از معلولیت ها است. برنامه غربال گری  
شنوایی نوزادان و شیرخوارگان است  که از  بدو 
تولد تا یک ماهگی انجام می شود. تا بتوانیم در 
این زمینه شناسایی دقیقی داشته باشیم. جهانشاهی 
یکی از مسائل مهم جامعه و برنامه این سازمان را 
در زمینه پیشگیری از اعتیاد می داند و می گوید: 
برنامه پیشــگیری از اعتیاد با همکاری چندین 
دستگاه اتفاق خواهد افتاد، که اداره کل بهزیستی 
به عنوان رییس کمیتــه تخصصی و فرهنگی و 
پیشگیری  است.  جمع بندی دستگاه ها و فعالیت 
آنان در واقع ارائه می شود به دبیرخانه شورای 
هماهنگی مبــارزه با مواد مخدر اســتان و در 
کارگروه ها به بحث و بررسی طرح ها و برنامه ها 
پرداخته می شود. نگاه ما به این صورت است که 
آن قشری که سالم هستند برای آنان ، برنامه های 
پیشــگیرانه را اجرا کنیم تا شــاهد آسیب های 
کمتری در جامعه باشیم.هر چند دراین خصوص 
مسائل و  چالش هایی داریم. میزان اعتبارات در 
امر پیشگیری ، اعتبارات ضعیفی است. پس بهتر 
اســت که  از ظرفیت های مردمی و موسسات 
مردم نهاد اســتفاده کنیم و مشارکت مردم را در 
امر آسیب های اجتماعی همراه خودمان داشته 

باشیم.
در بحث درمــان اعتیاد، عمــده فعالیت ها بر 
عهده دانشگاه علوم پزشکی است. اما اداره کل 
بهزیســتی در خصوص درمان سرپایی اعتیاد، 
از طریق  کلینیک هایی کــه به صورت درمان 
نگهدارنده با متادون یا موارد دیگراقدام می کنند،  
فعالیت خود را دنبال مــی کند.همچنین مراکز 
اقامتی میان مدت که بــه اصطالح همان کمپ 
های مرکز ماده 15هستند و به شکل داوطلبانه 
افراد حاضر می شــوند و از درمان های پرهیز 

مدار استفاده می کنند.اما در خصوص مرکز ماده 
16، که به دستور قضایی افرادی که معتاد متجاهر 
هســتند. یعنی به نوعی طرد شده اند از خانواده 
و خانواده ای ندارنــد و در واقع اعتیاد آنان در 
مالء عام محرز شــده است توسط مقام قضایی 
وارد این مرکز می شــوند که در سطح استان ما 
یک مرکز در امر ماده16وجود دارد. ما مراکزی 
داریم تحت عنوان مرکز  کاهش آسیب، سرپناه 
شبانه  که در واقع هدفشان کاهش آسیب است. 
برای اینکه شــکل تزریق را به سمت خوراکی 

ببرند تا از عوارض تزریق ها وجود بیماری هایی 
چون اچ آی وی، هپاتیت و... جلوگیری شــود. 
در سطح شهر بندرعباس دو مرکز آقایون و یک 
مرکز بانوان را داریم .در شهرستان میناب هم به 
صورت سیار به صورت کانکس خدمات  ارائه 
می دهد. یک موبایل وند  هــم وجود دارد که 
اقالم بهداشتی را توزیع می کند، در پاتوق هایی 
که ممکن توسط مراکز کاهش آسیب شناسایی 
نشده باشد.یکی از موضوعات اجتماعی مهمی که 
در دســتور کار بهزیستی قرار دارد در خصوص 
خودکشی است ، مدیر کل بهزیستی هرمزگان در 
خصوص برنامه های پیشگیرانه خودکشی گفت: 
در یکی دو سال گذشته در زمینه خودکشی شاهد 
آســیب های زیادی در استانمان بوده ایم .یکی 
از برنامه هایی که حوزه پیشــگیری اقدام کرده 
است، برنامه پیشــگیری از خودکشی است . از 
دل محالت و یا از همکاران اورژانس اجتماعی 
افرادی انتخاب می شوند تا در زمینه پیشگیری از 
خودکشی بتوانند به ما کمک کنند.برای بهزیستی 
دسترسی دراین خصوص  زمانی انجام می شود 
که تماســی  با 123 گرفته بشــود و موردی را 

اطالع بدهند.
ما با  پتانسیل نیروهای تسهیلگری که داریم درامر 
پیشگیری از خودکشی می توانیم بسیار  کمک 
کننده باشیم.  اما قبل از آن چند دستگاه هستند 
که متولی این امر می باشند. مثل دانشگاه علوم 
پزشکی که از وظیفه ذاتی آن ها است . آموزش 
و پرورش که دسترسی به جامعه هدف رادارد و 
در واقع ســامانه ای  دارند که در آن ارزیابی و 
غربال برای دانش آموزان انجام می شود . در این 
مدت به دلیل بیماری کرونا و تشکیل کالس ها به 
صورت غیر حضوری دسترسی به دانش آموزان 
بسیار سخت شده  بود و شاهد اتفاقات ناگواری 
برای آنان بودیم. همین امر  حساسیت موضوع را 
می طلبد که ما گروه کاری با آموزش و پرورش 
تشــکیل دادیم. از ظرفیت های هم مطلع شدیم 

و بــا هم یک برنامه  مداخالتی اجتماعی محور 
را   تدویــن کرده ایم که بتوانیم پروژه هایی را با 
حمایت استانداری پیش ببریم. مدیر کل بهزیستی 
هرمزگان در ادامه گفت: دفتر مشــاوره ما که در 
حوزه معاونت  پیشــگیری خط1480یا صدای 
مشاور اســت. برای افرادی که امکان دسترسی 
به مراکز مشاوره حضوری را ندارند  و همچنین 
مواردی  اورژانســی ، می تواننــد راهنمایی به 
صورت تلفنی از ســاعت 8 صبح تا 12 شــب 
دریافت کنند. همچنین مراکز مشاوره ای در سطح 

استان  خدمات را به صورت حضوری دریافت 
می کنند. سامیه جهانشاهی در خصوص حوزه 
امور  اجتماعی می گوید: در حوزه امور اجتماعی 
خدمات متعددی را ارائه می دهیم ، مثل اورژانس 
اجتماعی 123 ، همچنین دفاتری دایر شده است 
که هدف آنان  حمایــت از کودکان و نوجوانان 
است. گروهی از کودکان و نوجوانان ممکن است  
مشکالتی چون عدم داشتن سرپرست مناسب یا 
بد سرپرست باشند که بنا به شرایط ممکن است 
در کنار خانواده خود باشــند از آن ها مراقبت و 

نگهداری می کنند. 
یــا در مراکز تحت نظارت بهزیســتی خدمات 
را دریافــت می کنند.  در خصــوص  زنان بد 
سرپرست یا بی سرپرست سازمان بهزیستی در 
زمینه مشــاغل خانگی و بیمه آنان را حمایت 
مــی کند.این افراد می تواند بــا مدارک الزم به 
بهزیستی شهرستان محل سکونت  خود مراجعه 
کنند، فرمهای مربوطه را پر کنند بعد از بررســی 
صالحیت و تشکیل کمیسیون  و در حال انتظار 

برای دریافت خدمات باشند.
جهانشاهی یکی از حوزه های مهم بهزیستی را 
توانبخشی معرفی می کند و می گوید: در حوزه 
توانبخشی حوزه معلولین را داریم . معلولین ما به 
گروههای مختلفی تقسیم می شوند:  گروه ضایعه 
نخاعی ، معلولیت بینایی ، معلولیت شــنوایی ، 
جسمی حرکتی ، ذهنی ، روانی و صوت و گفتار 
سازمان بهزیستی کمیســیون هایی برای افراد 
دارای معلولیت تشــکیل می دهــد،  در آنجا 
نوع و شدت معلولیت مشــخص می شود بعد 
از بررســی های الزم و تایید توسط کارشناسان 
مربوطه  می توانند خدمات را از سازمان بهزیستی 
دریافت کنند. خدمات سازمان بهزیستی به گونه 
است که عده ای از افراد دارای معلولیت مستمری 
بگیر می شوند. یعنی افراد تحت پوشش بر اساس 
نوع  و شدت معلولیت مستمری ماهیانه دریافت 
می کنند .همچنین ممکن اســت گاهی بعضی از 

افراد حق ویزیت پرســتاری هم دریافت  کنند. 
سازمان بهزیستی تیمهای دارد که به شکل سیار 
افراد دارای معلولیت  را شناســایی می کنند و 
خدمات مختلفــی را در منزل به آنان  ارائه می 
دهند.  در برخی از موارد هم کمک هزینه هایی 
برای بحث درمان آنها بــه صورت موردی،  از 
محل مشــارکت های مردمی تامین می کند. در 
خصوص بحث اشتغال و مسکن به صورت کلی 
تمــام مددجویان چه در حوزه اجتماعی چه در 
حوزه توانبخشی و پیشگیری را از طریق حوزه 

مراکز غیر دولتی مسکن و اشتغال ارائه خدمت 
می دهیم. این امر درواقع شامل خانواده های دو 
عضو معلول می شود. به این صورت که بعضی 
از این افراد ممکن است زمینی داشته باشند واز 
بهزیســتی  معرفی نامه دریافت می کنند  و طی 
چند مرحله بعد از پیشــرفت فیزیکی ساخت 
مسکنشــان  می توانند از این تسهیالت ودیعه 
مسکن یا ســاخت مســکن بهره مند شوند و 
همچنین همکاران ما در حوزه مســکن نظارت  

دارند بر اجرای  ساخت پروژههایشان . 
اما ممکن اســت گروه هدف ما زمینی نداشــته 
باشند. باز هم سازمان بهزیستی  کمک می کند 
و معرفی نامه در اختیارشان قرار می دهد که در 
شهرستان مربوطشان از طریق راه و شهرسازی 
و مســکن بتوانند نامه ای بگیرند ومحلی برای 
مسکنشان تعیین شود،  باز هم بعداز گرفتن پروانه 
ســاخت که توسط شــهرداری انجام می شود، 
می توانند اقدام  به ساخت مسکن کنند، سازمان 
بهزیســتی هم در امر تســهیالت به مددجویان 
خود کمک می کند.  جهانشــاهی در خصوص 
اشــتغال مددجویان بهزیســتی در سال 1401 
گفت:برنامــه ها در ســال 1401 در خصوص 
اشتغال مددجویان  به گونه ای است که  به جای 
اینکه افراد بتوانند کمک های موردی را دریافت 
کنند، که به شکل مسکن و موقت است با شرکت 
در دوره های مختلف شغل ثابتی را داشته باشند.

  با توجه به تفاهم نامه هایی که با شرکت های 
دانش بنیان داشته ایم،  راهنمایی و مشورت هایی 
که صورت گرفته است افراد بتوانند در دوره های 
مختلف شرکت کنند. همچنین مددجویان بتوانند 
در بحث مشــاغل خانگی موفق باشند و منجر 
به یک شــغل ثابتی باشــد و بازار فروش برای 

محصوالتشان ایجاد شود.
اداره  کل کار تعاون و رفاه اجتماعی  همکاری 
و همیاری الزم  با مجموعه بهزیســتی خواهد 
داشت، تا برای فروش محصوالت  بازار مناسبی 

محیا کند و بخشی دیگر از این 
همــکاری ، افــرادی که بیمه 
نیستند یا  شغلی ندارند، از طریق 
ارائه تسهیالت خوداشتغالی چه 
فرمایی  کارفرمایی چه خویش 

تســهیالت را به گروه هدف 
پرداخت می کند. 

کردن  ســپری  بعــداز 
آموزشــی  دوره های 
مــدرک  داشــتن  و 

فنی  و حرفه ای بتوانند با 
آن تسهیالت شغلی برای خودشان ایجاد کنند.

یکی دیگــر از دغدغه های مهم افــراد دارای 
معلولیت در زندگی شــهری امروزی داشــتن 
مکان های مناسب سازی شده برای تردد است. 
مدیر کل بهزیســتی برنامه های خود را در این 
زمینــه اینگونه بیان می کند:  نگاه ما برای گروه 
هدفمان که افراد دارای معلولیت هستند دسترس 
پذیری به امکانات عادالنه و مناسب سازی است

تا استفاده عادالنه و فرصتهای برابر، برخورداری 
از امکانات زندگی بــرای افراد دارای معلولیت 
فراهــم شــود.  چــه از طریق ســامانه ها و 
سیستم هایی که وجود دارد، چه از طریق حمل 

و نقل و محیط فیزیکی که در سطح شهر است.
ستاد مناسب سازی در واقع هر سه ماه یک بار 
جلسات خودش را در محل استانداری برگزار 
می کند و مطالباتی که سازمان بهزیستی دارد ارائه 
می شود.  از دستگاه های مربوطه  می خواهیم تا  
وظیفه ذاتی خود را که یک فضای مناسب برای  
اســتفاده برابر افرادی که دارای معلولیت هستند  

را ایجاد کنند.
شهرداری ها مکلف هستند بعد از صدور پروانه 
و پایان کار برای تمامی ساختمان ها ضوابط و 
استانداردهای مصوب شورا عالی شهرسازی و 
معماری ایران را  که اصالحات آن در خصوص 
دســترس پذیری افراد دارای معلولیت اســت 
توسط مجری مشــروط کند و برای ساختمانها 
اجرا شود. درخصوص بحث حمل و نقل هم به 
همین صورت، به اســتناد قوانین که وجود دارد 
ما هم به دنبال این هســتیم که دسترس پذیری 
را جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت های 
شدید ایجاد شود. شــهرداری ها مکلف هستند 
جهت امکان تردد افــراد دارای معلولیت های 
شــدید اقدامات الزم را انجام دهند.ما در کمیته 
مناسب سازی که   نماینده جامعه معلولین، انجمن 
ضایعه نخاعی، انجمن نابینایان و ناشنوایان هم 

حضــور دارند ایــن مطالبه گری را 
در صورتجلســات متعدد مطرح 

می کنیم.
هم  مختلــف  ادارات 

پذیرفته اند  که به دلیل بحث اعتباری این طرح  
به کندی پیش رفته است . اما برای ما قابل قبول 

نبوده است .
در ادامه جهانشــاهی بیان کرد: مجوز مراکزغیر 
دولتی ما در حوزه های مختلف است.  درحوزه 
پیشــگیری پروانه فعالیت در خصوص تاسیس 
مراکز مشــاوره داریم . مشاوره های عمومی و 
مشاوره های تخصصی. در خصوص دفتر درمان 
اعتیاد مجوز صدور مراکــز اقامتی میان مدت 

داریم یا به اصطالح کمپ های ما هستند .
در حــوزه توانبخشــی مراکز روزانــه ، مراکز 
شبانه روزی که دارای پروانه فعالیت هستند و  از 

سازمان بهزیستی کار خود را   دنبال می کنند.
همچنین مراکز و موسسات خیریه داریم که در 
واقع بازوی کمکی ســازمان بهزیستی هستند 
و فعالیت خود را زیر مجموع بهزیســتی انجام 
می دهند. در حوزه توانبخشــی : انجمن ضایعه 
نخاعی را داریم، افرای که دارای آسیب ومشکل 
نخاعی  شــده انــد. جامعه معلولیــن ، انجمن 
نابینایــان، انجمن ناشــنوایان، مراکز تخصصی 
دیگر مثل سالمندان ، مرکز بیماران روانی مزمن، 
معلولین ذهنی ، مرکز اوتیسم فعالیت های خود 
رادر حوزه توانبخشــی دنبال می کند.همچنین 
مرکز شــیرخوارگان از بد تولد تا 6 ســال به 
صورت دولتی درحال حاضر اداره می شود که 
یک مرکز در شهرستان  بندرعباس است.  یک 
مرکز دختران داریم ویژه گروه سنی 6 تا 12 سال 

و 12 تا 18 سال .
دو مرکز پســران هم  با دو گروه سنی 6 تا 12 
و 12 تا 18 ســال دایر است که  این مراکز در 
شهر بندرعباس مستقر هســتند.مراکز 6 تا 18 
سال به صورت غیر دولتی اداره می شود.سامیه 
جهانشــاهی در انتها گفت : امیدواریم بتوانیم با 
برنامــه ریزی انجام شــده خدمــات ارزنده و 

شایسته ای  برای جامعه هدف خود ارائه بدهیم.

قهرمان  شــعب  خبر//منتخب  گــروه 
کارکنــان  چهارجانبــه  مســابقات 
تامین  هفته  مناسبت  به  تامین اجتماعی 

اجتماعی شد.
 به گزارش خبرنگار دریا؛ به مناسبت هفته 
تامین اجتماعی یک دوره مسابقات چهار 
جانبه فوتسال با حضور تیم های منتخب 
شعب، نظام پرســتاری مدافعان سالمت، 
منتخب مدیریت درمان و اداره کل برگزار 
شد که تیم منتخب شعب توانست قهرمان 

این مسابقات شود.  در دیدار نخست که 
بین تیم های منتخب شعب و نظام پرستاری 
مدافعان سالمت برگزار شد، تیم منتخب 
شعب توانست با نتیجه 12 بر 1 تیم نظام 
پرستاری را از پیش رو بردارد. در مسابقه 
بعدی تیم منتخب مدیریت درمان توانست 
4 بر صفر بــر تیــم اداره کل غلبه کند. 
همچنین در دیگر مسابقه، منتخب مدیریت 
درمان، تیم نظام پرستاری مدافعان سالمت 
را سه بر یک مغلوب کرد.در دیدار دیگر، 

تیم منتخب شعب توانســت 7 بر 4 تیم 
اداره کل را از پیــش رو بردارد.  در روز 
پایانی این مسابقات نیز دو مسابقه برگزار 
شد که طی آن، تیم اداره کل توانست تیم 
نظام پرستاری را 4 بر صفر شکست دهد 
و دو تیم منتخب شعب و منتخب مدیریت 
درمان با نتیجه تساوی یک بر یک به کار 
خود پایان دادند تا بر این اساس تیم های 
منتخب شعب و منتخب مدیریت درمان با 
7 امتیاز و بر اساس تفاضل گل جایگاه های 

اول و دوم را بــه خــود اختصاص دهند 
و تیم های اداره کل با ســه امتیاز و نظام 
پرستاری مدافعان ســالمت بدون امتیاز 
 در رده های ســوم و چهارم قرار گرفتند.
 مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور 
عباس اکبری مدیــر کل تامین اجتماعی 
هرمــزگان و دکتر غالمعبــاس مومنی 
سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی 
اســتان برگزار و کاپ قهرمانی و هدایای 

تیم های برتر به آنها اهدا شد.

در مسابقات چهارجانبه 
تامین اجتماعی 

هرمزگان؛ 

»منتخب 
شعب« 

قهرمان شد

عملکرد   شورای اسالمی شهر میناب  دوره ششم   سال 14۰۰ 
مصوبات طرح ها و لوایح مهم

تصویب و انتخاب سرپرســت شهرداری  -  تصویب خزانه دار شورا -  تصویب 
ستاد کرونا در شورای شهر با انتخاب سه نفر از اعضاء - تصویب پنج کمیسیون 
و دو کمیته شورا  - تصویب و انتخاب شهردار  -  تصویب و معرفی نماینده های 
شــورا در کمیســیون های ماده صد و تجدید نظر ، هفتــاد و هفت ، معامالت ، 
ســرمایه گذاری ، فنی ، تفکیک  و تحویل معامالت  شهرداری -  تصویب اجاره 
یازده باب مغازه در بلوار شهید سلیمانی -  تصویب واگذاری انشعاب آب و برق 
ســاختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب قانون منع فروش احداث گردیده اند 
- تصویب احداث پیش آمدگی در معبر و ملک - تصویب انتشــار عملکرد شش 
ماهه اول شــهرداری - تصویب انتخاب موسسه حسابرسی جهت حسابرسی 
مالی ســال ۱400 شهرداری و شورا - تصویب تعمیرات ماشین آالت مستهلک 
و فرسوده شــهرداری - تصویب اصالح و بازنگری طرح اجرای خیابان شهید 
جهانگیر امینی در شورای ترافیک شهرستان - تصویب خرید یکدستگاه لودر و 
دو دستگاه کامیون کمپرسی از طریق اخذ تسهیالت - تصویب اجاره کارگاه بتن 
شهرداری از طرق مزایده عمومی - تصویب اعمال تخفیفات در عوارض پروانه 
ساختمانی و حرف و مشاغل و بهاءخدمات مشاغل - تصویب تعرفه عوارض بهاء 
خدمات و سایر درآمدهای شهرداری در سال ۱40۱ - تصویب تفویض اختیار به 
آقای مرتضی میرجلیلی جهت تسهیل در انجام امورات اداری شهرداری - تصویب 
تمدید قرارداد با شرکت خدماتی ابوذر گستر - تصویب حضور اعضای شورا در 
جلســات هیأت اختالف مالیاتی - تصویب واگذاری امورات خدمات شــهری از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی - تصویب واگذاری فضای سبز از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی - تصویب نامگذاری ورودی کوچه ها و معابر بلوار آل محمد )ص( 
به نام شهداء -  تصویب بودجه سال ۱40۱ شهرداری و تصویب سایر درخواست 

های مردمی که از طریق شهرداری به شورا ارجاع گردیده است .

* تعداد جلسات رسمی  :   23جلسه 
* تعداد کل مصوبات : 88 مصوبه 

  فعالیت کمیسیون ها :
* تعداد جلسات کمیسیون ها :                                                            6۱   جلسه 
* کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست و بهداشت                       27   مصوبه 
* کمیسیون فنی و شهرسازی                                                             29   مصوبه 
* کمیسیون فرهنگی ورزشی و اجتماعی                                              46   مصوبه 
* کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی                                                     ۱2    مصوبه 
* کمیسیون عمران ،حمل ونقل و ترافیک درون شهری                        ۵     مصوبه

» روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر میناب «

                                                                                                                                                   مدیر کل بهزیستی هرمزگان تاکید کرد  

       ضرورت مناسب سازی عادالنه  امکانات شهری برای افراد معلول 

                   سعیده دبیری نژاد/ دریا
Dabiri_      @yahoo.com91


