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 خطر سیالب هرمزگان 
را تهدید می کند 
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گروه خبر // مدیــرکل امورمالیاتی 
هرمزگان در دیدار با شهردار و اعضای 
شورای اسالمی شهر بیکاه گفت: مردم 
باید بصورت ملموس نقش چشمگیر 
مالیــات را در عمــران و آبادانی در 

شهرها و روستاها ببینند. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ شهردار بیکاه 
بهمراه رئیس و اعضای شورای اسالمی 
شهربیکاه با رضا آخوندزاده مدیر کل 

امور مالیاتی استان دیدار نمودند.
مدیر کل امور مالیاتی استان هرمزگان 
در این دیدار اظهار داشــت: مشارکت 
مــردم در پرداخت مالیــات می تواند 
شــهرداریها را در خدمت رســانی به 
شــهروندان واحداث طرحهای متنوع 

شهری یاری نماید.
مدیر کل امورمالیاتی هرمزگان احداث 
پارک و فضای سبزدر مناطق مختلف 

اســتان را برنامه ای در راستای توسعه 
عمرانی عنوان نمود و افزود: مردم باید 
بصورت ملموس نقش چشمگیر مالیات 
را در عمــران و آبادانی در شــهرها و 

روستاها ببینند.
آخونــد زاده تاکید کرد: با تمام توان و 
بدون منت از شهرداریها درجهت عمران 

و آبادانی شهرها حمایت خواهد کرد.
شــهردار بیکاه نیز در این دیدار اظهار 
داشــت: پرداخت مالیــات بر ارزش 
افزوده از سوی فعاالن اقتصادی تاثیر 
بســزایی در احداث و یا تکمیل پروژه 
های عمران شــهری خواهد داشــت. 
تالش خواهیم کرد با نام گذاری پروژه 
های ســاخته شده از محل درآمدهای 
مالیاتی با نام مالیات، نقش اداره مالیاتی 
را درعمران و آبادانی شــهری پررنگ 
تر جلوه داده تا ضمن آشنایی مردم با 

نقش بی بدیل مالیات در توسعه شهر، 
مقدمات ترغیــب مودیان به پرداخت 

مالیات را نیز فراهم آوریم .
مصطفی داوری از حمایتهای همیشگی 
اداره امور مالیاتی تقدیر وتشکرکرد و 
ابراز خرســندی کرد با حمایت اداره 

امور مالیاتی بتوانیــم در جهت اتمام 
پــروژه های نیمه تمام و تعریف پروژه 
های جدیدی همچون توســعه فضای 
گردشگری کوهســتان پارک بیکاه با 
کمک و مساعدت امور مالیاتی استان 

گامهای موثری را برداریم . 

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان:

 مردم باید نقش مالیات را در عمران و آبادانی شهرها و روستاها ببینند

زلزله بندرلنگه یک مصدوم برجای 
5گذاشت

دادستان عمومی و انقالب مرکز هرمزگان: 

صف موتور سواران ورزشکار از قانون شکنان 
جدا می شود

 با آن دسته از موتور سوارانی که در شهر برای امنیت مردم مزاحمت ایجاد می کنند به طور جدی  برخورد می شود

خبر اختصاصی // دادســتان عمومی و انقالب مرکز هرمزگان در بازدید از پیســت موقت 
موتورسواری در گفت و گو اختصاصی به خبرنگار دریا گفت:صف موتور سواران ورزشکار از 

قانون شکنان باید جدا شود تا با افراد قانون شکن برخورد جدی صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ علیرضا احمدی منش افزود: وظیفه حاکمیت اســت که زیرساخت ها ی 
الزم برای ورزش موتور سواری را آماده کند. وی ادامه داد: دادستانی این موضوع را به طور جدی  
از طریق استانداری هرمزگان، اداره کل ورزش و جوانان، اداره راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل 
پیگیری خواهد کرد تا اگر شد در همین پیست موقت، و اگر امکان اجرا در مکان فعلی وجود نداشت 
در جایی مناسب تر مکانی در اختیار هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان قرار بگیرند. دادستان 
عمومی و انقالب مرکز هرمزگان خاطرنشــان کرد: مکان جدید باید یک پیست مناسب استاندارد و 
شکیل داشته باشــد  که در شأن بچه های هیأت اتومبیل رانی و موتور سواری باشد.احمدی منش 
اظهار داشت: بحث دیگر که باید پیگیری شود این است که آیا این دوستان موتور سوار موارد قانونی را 

رعایت می کنند یا خیر ؟ هیات موتور سواری و اداره کل ورزش و جوانان می بایست هیاتی را تشکیل 
دهند تا در خصوص چالش ها و موانع قانونی مثل موضوع گواهینامه ورزشکاران ، وجود مستندات 
قانونی برای موتور های مورد استفاده تصمیم گیری شود. وی افزود: نتیجه این بررسی ها می بایست 
بعد از تعیین و تکلیف، در شورای تامین و دادستانی بررسی شوند تا ان شاءاهلل یک راهکار خوب و 
قانونی پیدا کنیم تا دوستان موتور سوار دغدغه رفت و آمد به پیست و برگزاری تمرین و مسابقات را 
نداشته باشند.دادستان عمومی و انقالب مرکز هرمزگان اضافه کرد: موضوع بعدی این است که آن دسته 
از موتور سوارانی که قانون مدار هستند باید از آن دسته از افرادی که قانون را رعایت نمی کنند جدا 
شوند. احمدی منش گفت: موتور های موجود باید سنددار شوند تا به راحتی بتوانند در مسیر رسیدن 
به پیســت رفت و آمد کنند و با آن دســته از موتور سوارانی که در شهر برای امنیت مردم مزاحمت 
ایجاد می کنند به طور جدی  برخورد می شــود. وی تصریح کرد: صف موتورسواران ورزشکار از 

قانون شکنان باید جدا شوند تا با افراد قانون شکن برخورد جدی صورت گیرد. 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت تامین فلزات هونام فوالد بندرعباس در نظر دارد عملیات اجرایی جابجایی باسکول داخلی سایت خود را از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای به شــرکت های دارای صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین حسن 
سابقه با تجربه مرتبط در زمینه مذکور واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه 
اعالم آمادگی خود را به ایمیل hopcosteel@gmail.com ارسال کرده و یا با در دست داشتن معرفی نامه کتبی از 
تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز کاری در ساعات اداری ) ۸ الی ۱۴ ( به نشانی بندرعباس کیلومتر ۱۳ جاده شهید رجایی منطقه ویژه اقتصادی 

صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس واحد بازرگانی مراجعه نمایند. 
 متقاضیان جهت هماهنگی ورود به منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با شماره ۰7۶۹۱۳۱۰۳۱۰ تماس حاصل نمایند. 

 تاریخ تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ می باشد. 
 تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱2 می باشد. 

 سپرده شرکت در مناقصه معادل ۵ درصد مبلغ پیشنهادی و به صورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی یا چک تضمین شده بانکی می باشد. 
 به پیشنهادات فاقد سپرده نامشخص و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 شرکت هونام در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار بوده و تحویل پیشنهاد به معنی قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار است. 
 هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

گروه خبر // استاندار هرمزگان با توجه به درپیش 
بودن آغاز ســال تحصیلی جدید بــر راه اندازی 
مراکز تجمیعی واکسیناســیون معلمان، اساتید، 
تاکید  اماکن آموزشی  ایمن سازی  و  دانش آموزان 

کرد.
به گزارش خبرنگار دریا؛ مهدی دوســتی در نشســت 

ســتاد ملی مقابله با کرونا که به صورت ویدوکنفرانس 
به ریاست رئیس جمهور برگزار شد افزود: برای اجرای 
مصوبات ســتاد ملی کرونا در استان هرمزگان نیز مراکز 
تجمیعی واکسیناسیون برای کادر آموزش شامل معلمان 
و دانش آموزان و دانشــجویان دایر شود تا زمان آغاز 
دوره تحصیلی نگرانی در این موضوع نداشــته باشیم.

وی استفاده از ماسک را برای همه در تمامی مکان های 
عمومی الزم دانست و افزود: باید توجه داشت که عادی 
پنداری در این شرایط برای همه ما سخت خواهد بود و 
همچنان رعایت نکات بهداشتی، فاصله اجتماعی، استفاده 
از ماسک و تزریق ُدز یادآور واکسن تنها راه های حفظ 

سالمت عمومی جامعه است.

ایجاد مراکز تجمیعی واکسیناسیون برای تکیمل واکسیناسیون فرهنگیان 

گروه خبر // یک دستگاه ایکس ری 
ساخت داخل در گمرک شهیدرجایی 

بندرعباس نصب شد.
 سرپرســت گمرکات هرمزگان گفت: 
این دستگاه با ظرفیت ۱۲۰ اسکن در 
ساعت، برای بازرسی کاال ها در گمرک 
کار گرفته  به  بندرعباس  شهیدرجایی 

شده است.
نمونه خارجی  افزود:  حسین سعیدی 
این دســتگاه بیش از سه و نیم میلیون 
یورو هزینه دارد، اما هزینه ساخت این 

تجهیزات در داخل، یک و نیم میلیون 
یورو است.

سرپرست گمرکات هرمزگان گفت: تا 
پیش از این بازرسی کاال ها به صورت 
دستی بود که در مدت زمان حدود یک 

تا دو ساعت صورت می گرفت.
ســعیدی افزود: افزایش ســرعت در 
ترخیــص کاال وکاهــش قاچاق از 
مهمترین مزایای اســتفاده از دستگاه 
ایکس ری اســت. کارشناس فروش 
شــرکت دانش بنیــان تولیــد کننده 

تجهیــزات ایکــس ری گفــت: این 
تجهیزات با به روز ترین دســتگاه های 

دنیا برابری می کند.
محمــد داوری افزود: اکنــون از این 
تجهیزات در برخی از گمرکات کشور، 
از جمله گمرک شهیدرجایی بندرعباس، 
مرز دوغارون و نایین اصفهان استفاده 
می شود.وی گفت: این دستگاه در مدت 
۳۰ ثانیه خودروی ســنگین را اسکن 
می کند و هر نوع جاساز قاچاق را نشان 
می دهد.کارشناس فروش شرکت دانش 

بنیان تولید کننده تجهیزات ایکس ری 
گفت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کامیون 

با این دستگاه اسکن می شود.
به گــزارش مرکــز خلیــج فارس؛ 
متخصصان یک شــرکت دانش بنیان 
در اســتان اصفهان این دستگاه ایکس 
ری بازرســی کانتینری کاال را تولید 
می کنند.گمرک شهیدرجایی بندرعباس 
بزرگترین گمرک کشــور است که ۵۴ 
درصــد صــادرات و واردات در آن 

صورت می گیرد.

نصب دستگاه ایکس ری شرکت دانش بنیان در گمرک شهیدرجایی 

گروه خبــر // ابراهیم مرادیــان مدیرکل دیوان 
محاسبات اســتان هرمزگان گفت: دراقدامی بی 
سابقه دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه 
سال 1400 کل کشور را 6 ماه زودتر از موعد قانونی 

تهیه و آماده ارائه به مجلس شورای اسالمی نمود.
وی در گفتگو با خبرنگار دریا افزود : ارائه گزارش 
مذکور تحقق شــعار ما می توانیم در پرتو حرکت 
جهــادی و انقالبی تحت زعامــت مقام عظمای 
والیت درجهت ضرورت پاســداری وصیانت به 

هنگام از بیت المال می باشد.
مدیرکل دیوان محاســبات استان هرمزگان اظهار 
کــرد  : در گزارش مذکور عملکرد بودجه ســال 
۱۴۰۰ کل کشــورکه مورد بررســی حسابرسان 
قرار گرفته اســت با ذکر موارد انحراف از قوانین 
و مقررات- گزارشــات تحلیلی و حسابرسی- 
اقدامات پیشــگیرانه- وجوه واریزی به حساب 
خزانه یا حســاب دســتگاه های اجرایی در اثر 
پیگیــری دیوان محاســبات به همــراه نظرات 
فنی،کارشناســی وتحلیلی و همچنین پیشنهادات 
الزم جهت اســتفاده دربررسی و تصویب بودجه 

سال ۱۴۰۲  ذکر گردیده است. 
مرادیان در ادامه بیان نمود: در اســتان هرمزگان 
تالش مضاعفی صورت گرفتــه تا ضمن اجرای 
قوانین و مقررات، نگاه توسعه محور مبنای نظارت 
قرار گیرد و مشــاوره های الزم و به موقع ارائه 
گردد تا مدیرانی که قصد خدمت وکمک به توسعه 
استان را دارند با استفاده از راهکارهای قانونی به 
وظایف خود عمل کنند و خوشبختانه در این راستا 
درحد توان کمک های شــایانی به دستگاه های 
اجرایی جهت تحقق اهــداف آنها صورت گرفته 
اســت ولیکن در برخی موارد نیز انحرافات مالی 
متعددی رخ داده که بــا قاطعیت با آنها برخورد 
خواهد شد و پرونده های آنها در حال آماده سازی 
جهت ارسال به دادسرای دیوان محاسبات کشور 

جهت رسیدگی می باشد.   
الزم به ذکر است دیوان محاسبات کشور باستناد 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی موظف 
است گزارش تفریغ بودجه هرسال را تاپایان دیماه 
سال بعد تهیه و به مجلس شورای اسالمی ارائه کند 
ولی در اقدامی جهادی و انقالبی در سایه مدیریت 

ارزشمند و خالقانه مهرداد بذرپاش و تالش شبانه 
روزی کارکنان دیوان محاسبات این اقدام تحسین 
برانگیز رخ داد و برگ زرین دیگری بر افتخارات 

دیوان محاسبات کشور افزوده شد.
گفتنی اســت، اخیراً اقدامات تحولــی این نهاد 
تخصصی مالــی بعنوان بــازوی نظارتی مجلس 
شورای اسالمی در دیدار نمایندگان محترم مجلس 
با مقام معظم رهبری مورد تایید و تقدیر معظم له 

قرارگرفته است.  

توسط دیوان محاسبات کشور صورت گرفت

ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1400 کل کشور 6 ماه زودتر از موعد مقرر قانونی



پشت پرده سیاست 

ناتوانی منافقین در برگزاری یک همایش !   
اجالس ســاالنه منافقین به تعویق افتاد. طی روزهای اخیر برخی رســانه ها از 
حمالت گســترده سایبری و هک چندین سایت متعلق به این گروهک خبر داده 
بودند .اجالس ساالنه منافقین که قرار بود اول و دوم مرداد در آلبانی برگزار شود، 
به ناگاه برگزار نشد و اعالم شد که این اجالس به تعویق افتاده است. در این میان 
رسانه سعودی ایران اینترنشنال که در کارنامه خود از حمایت مستقیم و بی پرده 
از این گروه جنایتکار دریغ نکرده و حتی پیوســته مراسم مختلف منافقین را زیر 
پوشــش رســانه ای و پخش زنده خود برده است؛ مدعی شد که اجالس ساالنه 
ســازمان مجاهدین خلق به توصیه دولت آلبانــی و به دلیل تهدیدهای جمهوری 
اسالمی به تعویق افتاده است.  یکی از اعضای روابط بین الملل گروهک منافقین در 
پاسخ به این سوال که چرا دولت آلبانی اجازه برگزاری این اجالس را نداده است  
بدون بیان هیچ توضیحی درباره مخالفت دولت آلبانی با برگزاری این نشست، منشأ 
آن را تهدید های جمهوری اســالمی بیان و تاکید می کند که پیشتر اجالس های 
این گروهک مورد تهدید قرار گرفته و حتی قرار بوده با  خمپاره های ۳۲۰ محل 
اجالس منافقین هدف قرار بگیرد! این درحالی اســت که برخی رسانه ها اعالم 
کردند که برگزار نشدن اجالس ساالنه گروهک تروریستی منافقین  به دالیل امنیتی 
و مرتبط با هک گســترده سامانه های خدمات آنالین آلبانی بوده است. در همین 
زمینه و بر اساس گزارش های رسانه های اروپایی حمله سایبری اخیر به آلبانی 
در نوع خود بی نظیر بوده و از پیشرفته ترین روش های حوزه هک بهره برده  است. 
موضوعی که باعث شد سفارت آمریکا در آلبانی در پیامی هشدارآمیز، درباره سفر 
شهروندان این کشور به آلبانی برای شرکت در نشست ساالنه گروهک منافقین که 
شنبه و یک شنبه در حومه شهر »دراج« در ۳۳ کیلومتری تیرانا برگزار می شود، 
هشــدار دهد. موضوعی که تا این جای کار نشست ساالنه منافقین را به تعویق 
انداخته و نشــان داد که سازمان منافقین توانایی برگزاری یک اجالس آن هم  در 
چند هزار کیلومتری خاک های ایران را   ندارد.از سوی دیگر اما برخی رسانه ها 
دلیل اصلی به تعویق افتادن اجالس ساالنه منافقین را اوج گیری اختالفات داخلی 
این گروهک تروریستی بیان کردند و با اشاره به کشته شدن دو تن از سران منافقین 
در کمتر از شش ماه یعنی  فاطمه کوه کن در اسفند سال گذشته و حمیده طاعتی 
طی چند روز گذشــته؛روایت ها درباره پاک سازی و کودتا در بین کادر رهبری 
را تقویت کردند و معتقدند که مریم رجوی سرکرده این گروهک تروریستی  قصد 
تقسیم قدرت با هیچ کس را ندارد و هیچ ندای مخالفی را تحمل نمی کند. عالوه 
بر اختالفات داخلی، این گروهک تروریســتی با بحران نیروی انسانی نیز مواجه 
است به طوری که در ســال های گذشته، تصاویری از اعضای پیر منافقین که به 
عنوان اکانت های فیک در فضای مجازی مشــغول به فعالیت بودند منتشر شد که 
نشان دهنده وضعیت فشل این گروهک تروریستی بود. گفتنی است بعد از اخراج 
گروهک منافقین از عراق، این گروهک به دســتور آمریکا و با هماهنگی دیگر 
اعضای ناتو به آلبانی مهاجرت کرد تا بتواند از آن جا به جاسوســی و اقدامات 

خرابکارانه علیه مردم ایران ادامه دهد.
تازه های مطبوعات

رســالت-حجاب اسالمی در حکومتی که به اسم اسالم برسر کار آمده است، گران 
ترین نوع پوشش و دشوارترین آن ها از حیث دسترسی و امکان تهیه است! این 
امــر را با عرایض قبلی کنار هم بگذارید و ببینید چگونه نه تنها ما مصرف جامعه 
را مهندســی نکردیم و زمینه سازی مناسب نداشتیم بلکه رقیب، تمدنی برای این 
امر، برنامه ریزی کرده و صنعت و بازار پوشــاک را به سمت و سویی متناسب با 

خواسته های خودش برده است.

 باز هم فرار به جلوی واشنگتن
معاون وزیر خارجه آمریکا بار دیگر با نادیده گرفتن کارشــکنی های 
واشــنگتن مدعی شــد اگر ایرانی ها بخواهند توافق روی میز قرار دارد 
.در حالــی که مقامات آمریکایی از توافق روی میز ســخن می گویند و 
تــوپ را در زمین ایران می اندازند، مفتــوح ماندن میز مذاکرات مرهون 
ابتکارات خالقانه ایران اســت که بارها هم اعــالم کرده حصول توافق 
نیازمند تصمیم سیاسی مستقل واشنگتن است، نه تاثیرپذیری از تل آویو.
بــا این حال،  »ویکتوریا نوالند« معــاون وزیر خارجه آمریکا در امور 
سیاسی مدعی شــد که توافق با ایران روی میز قرار دارد.این مقام ارشد 
آمریکایی طی ســخنانی گفت: »اگر ایرانی ها بخواهند توافق روی میز 
قرار دارد«.نوالند در ادامــه گفت: »تنها یک تصمیم گیر در ایران وجود 
دارد و می تواند نفــت ایران را به بازار بازگرداند اما اگر توافق را نپذیرد 
ما فشار را افزایش خواهیم داد«.»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا نیز در حالی که کشــورش با نقض تعهدات خود در برجام از این 
توافِق مورد تأیید شــورای امنیت خارج شده و تاکنون گامی در جهت 
بازگشــت به تعهداتش انجام نداده بار دیگر طبق رویه معمول، مسئولیت 
تصمیم گیری در مذاکرات رفع تحریم ها را به گردن ایران انداخته اســت. 
وی در نشست خبری روزانه با خبرنگاران گفت: »برای تشخیص دادن 
این واقعیت که ایران هم اکنون تصمیم های سیاســی الزم برای بازگشت 
دوجانبه به برجام را نگرفته نیاز به داشــتن تأییدهای امنیتی ندارد«.این 
مقام آمریکایی همچنین مدعی شــده که اگر ایران می خواست به توافق 
برگــردد فرصت های زیادی از جمله مذاکــرات وین، مذاکرات دوحه و 
رایزنی  با واسطه های اروپایی داشته است.در مدت چند ماهی که از دور 
جدید مذاکرات رفع تحریم ها می گــذرد آمریکا و تروئیکای اروپایی و 
بازوهای رســانه ای آن ها همواره سعی داشــته اند این طور القا کنند که 
ایران عامل حرکت آهسته گفت وگوهای وین است و سرعت گفت وگوها 
تابع تنها اقدامات ایران است. این در حالی است که در هفته های آغازین 
شروع به کار دولت بایدن، زمانی که تصور می شد او بر اساس وعده های 
انتخاباتی اش ممکن است سریعًا آمریکا را به برجام بازگرداند مقام های 
او در موقعیت های مختلف از جمله در جلسات تأیید صالحیت مجلس 
ســنا بارها این موضع را تکرار کردند که واشــنگتن با نقطه بازگشت به 
برجام فاصله زیادی دارد.از آن گذشــته، دولت جو بایدن در مدت ۱۹ 
ماهی که از ریاست جمهوری اش می گذرد با بحث هایی مانند »چه کسی 
اول باید به برجام برگردد« و »ضرورت مذاکره برای رســیدن به توافق 
قوی تر و طوالنی تر«   زمان را بــرای ورود به برجام تلف کرد و اکنون 
قصد دارد با بازی مقصرنمایی، این تقصیر را گردن ایران بیندازد.از سوی 
دیگر، جو بایدن که این روزها به کرونا مبتال شــده است، چند روز پیش 
در جریان ســفر به فلسطین اشــغالی، در حالی که چند ماه از آخرین 
ضرب االجل آمریکایی ها برای ازسرگیری اجرای کامل برجام می گذرد 
گفت که »بازگشت به برجام هنوز منطقی است.«عالوه بر این، مقام های 
دیگر کشورهای غربی هم بدون توجه به جمله هایی که درباره بسته شدن 
پنجره دیپلماســی طی چند هفته بر   زبان می آوردند می گویند که دنبال 
بازگشت به توافق هســتند.البته برخی از این مقام ها مانند وزیر خارجه 
جدید فرانسه گویا چندان در جریان منسوخ شدن این تاکتیک نیستند و از 
موعد چندهفته ای، تا بسته شدن پنجره دیپلماسی سخن به میان می آورند.

 دنیای اقتصاد-تازه ترین نظرســنجی های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 
)ایسپا( نشان می دهد آســتانه تحمل مردم و تاب آوری جامعه کاهش یافته و 
با کوچک ترین تنش شاهد عکس العمل های کالمی و رفتاری خارج از عرف 
بین مردم جامعه هســتیم.  این نظرسنجی نشــان می دهد ٧/۵۶ درصد افراد 
شرکت کننده، به میزان کامل، زیاد و تا حدودی در معرض خشم قرار می گیرند.  
 جمهوری اســالمی- »گشت ارشاد خواهیم داشــت اما برای مدیران!« این 
کلیدی ترین جمله ای بود که آقای رئیسی در تبلیغات ریاست جمهوری مطرح 
کرد.اگــر می خواهیم جامعه در مدار اصالح، گام بردارد و اگر می خواهیم همه 
چیز درست شود، آقای رئیسی به وعده خود عمل کند و گشت ارشاد را برای 
مدیران راه بیندازد.  آنان که درست بشوند و مؤمنانه کار کنند، مردم هم به مدار 

اصالح اقبال بیشتری خواهند داشت. 
 کیهان-قدرت پهپادی جمهوری اسالمی تنها یکی از برگ های برنده در مقابله 
با دشمنان خود و ایجاد پیوندهای بیشتر با دوستان است. آمریکایی ها تاکنون 
هرچه داشــته و توانسته اند برای ممانعت از پیشــرفت ایران در این حوزه رو 
کرده اند. آخرین برگ آن ها پیوند زدن مســئله با توافق هسته ای و فشار برای 

مهار قدرت ایران به دست خود ایران است. 
 ایران - این روزنامه  با اشاره به اجالس آستانه با حضور روسای جمهور ایران 
و روسیه و ترکیه در تهران نوشت: ایران و روسیه در حالی تالش دارند که تغییر 
سیاست خارجی و منطقه ای ترکیه را رقم بزنند که اردوغان نیاز مبرمی به نفت و 
گاز این دو کشور همسایه دارد و ناچار است در شرایط اقتصادی فعلی خود و 
به  دلیل مشکالت ناشی از کمبود سوخت هم که شده، توصیه های صلح جویانه 

را جدی بگیرد.
سید شهاب الدین طباطبایی دبیر کل حزب ندای ایرانیان شد

هفتمین کنگره حزب ندای ایرانیان برگزار شــد که طــی آن منتخبین کنگره 
هفتم حزب ندای ایرانیان برای شــورای مرکزی بــا رای ۳۵٧ نفر از اعضای 
اصلی حزب انتخاب شدند.در اولین جلسه شورای مرکزی این حزب نیز سید 
شهاب الدین طباطبایی با کسب اکثریت آرا به عنوان دبیر کل حزب ندای ایرانیان 
انتخاب شد. پیش از این صادق خرازی دبیرکّلی این حزب را بر عهده داشت. 
همچنین مجید فراهانی به عنوان رئیس شــورای مرکزی حزب ندا باقی ماند. 
شهاب الدین طباطبایی متولد ۱۳۵۴ در تهران از سیاستمداران اصالح طلب است. 
وی سوابقی چون مشاور سابق کمیسیون ملی یونسکو در ایران، روزنامه نگار، 
سردبیر ســابق روزنامه وقایع اتفاقیه و سردبیر شبکه خبر راوی و خبرنگاری 
روزنامه شــرق را در کارنامه خود دارد.دبیرکل جدید حــزب ندای ایرانیان 
همچنین عضو سابق شورای مرکزی جبهه منحله مشارکت ایران اسالمی، عضو 
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و عضو فدراســیون جهانی روزنامه نگاران 
است.حزب ندای ایرانیان یک حزب سیاسی اصالح طلب در جمهوری اسالمی 
ایران اســت که در مرداد ۱۳۹۳ از وزارت کشور درخواست مجوز کرد.بیشتر 
اعضای تشــکیل دهنده این حزب سیاسی از اعضای اصلی ستاد ملی جوانان 
اصالح طلب، شورای مشاوران محمد خاتمی و دیپلمات های نزدیک به دولت 

اصالحات هستند./فارس
انعکاس

منیبان نوشــت: مجتبی توانگر در واکنش به لغو دو کنسرت در روزهای اخیر 
در اهواز نوشت:»صدور مجوز برای رویدادهای فرهنگی هنری مثل کنسرت 
یا اکران فیلم از اختیارات قانونی وزارت  ارشاد است و کلیه دستگاه ها به ویژه

اســتان ها باید از آن تبعیت کنند. وزارت  ارشاد پای مجوز خود برای برگزاری 
کنسرت در اهواز ایستاد و این اقدام ستودنی  است. برخورد سلیقه ای به ویژه در 

استان ها ناپسند است.«
 عصرایران مدعی شد:  اداره کل ارشاد استان البرز در نامه ای به آموزشگاه های 
آزاد هنری و ســینمایی اعالم کرد که بر اســاس مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی و نیز مصوبات عفاف و حجاب »هرگونه اســتفاده از زن در تبلیغات 

ممنوع است«.
 فرارو نوشت : آیت ا... ســید احمد حسینی خراسانی عضو شورای نگهبان 
گفت: پوتین یکی از مدعیان ابر قدرتی جهان با رفتار و منش خود مثل دیگر 
سران دنیا مقابل رهبری جمهوری اسالمی ایران که سرشار از تقواست، همچون 
کودکی دبســتانی در برابر استادی مجرب و کار کشته، ادب، تواضع و فروتنی 
خاصی نشان داد که افتخاری برای ایران اسالمی است. عضو خبرگان رهبری 
گفت: تواضع و فروتنی پوتیــن مقابل رهبری ایران نیاز به تحلیل بایدن، کاخ 

سفید و پنتاگون دارد.
وزیر خارجه عراق:نشست بعدی عربستان و ایران علنی است

فوادحســین وزیر خارجه عراق اعالم کرد که ولیعهد سعودی خواستار دیدار 
وزیران خارجه ایران و عربســتان در بغداد شــده است و این نشست به طور 
علنی برگزار خواهد شد.وی در گفت وگو با شبکه رووداو گفت که تاکنون پنج 
دور مذاکرات میان ایران و عربستان در سطح امنیتی برگزار شده است و محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان از ما درخواســت کرده که دیدار وزیران خارجه 
عربستان و ایران در بغداد برگزار شود. به تازگی حسین امیر عبداللهیان، وزیر 
خارجه ایران درباره پنچ دور گفت و گوهای انجام شده بین  ایران و عربستان 
در عراق و ادامه این گفت وگوها در آینده گفته بود: در هفته گذشــته پیامی از 
وزیر امور خارجه عراق دریافت کردیم که طرف سعودی این آمادگی را دارد 
که گفت وگوها بین ایران و عربستان از فاز امنیتی وارد فاز سیاسی و علنی شود. 
وی با اشاره به آمادگی ایران برای این که گفت وگوها بین تهران و ریاض وارد 
فاز سیاسی شود گفت: امیدواریم این گفت وگوها در نهایت به بازگشت روابط 

دیپلماتیک بین ایران و عربستان به »حالت عادی« منجر شود./ایسنا
 

باهنر:اعتقادی ندارم که دولت روحانی یک دولت سیاه بود
محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اســالمی مهندسین که در کارنامه کاری خود 
سابقه هفت دوره حضور در مجلس شورای اسالمی را دارد با خبرگزاری ایلنا 
گفت وگو و اظهار کرده که به عقیده او دولت روحانی یک دولت سیاه نیست که 
باید آن را آسفالت کرد. باهنر گفت: بعد از پایان دوره ریاست جمهوری روحانی 
به دیدنشان رفتم. یک ساعت هم نشستم و صحبت کردم. خالصه بحث من هم 
با آقای روحانی این بود که شما بعد از ریاست جمهوری نه باید خاتمی و نه باید 
احمدی نژاد بشوید. دولت شما یک سری اقدامات مثبت و یک سری اشکاالت 
هم داشــته است. توصیه من این بود که خودتان را کنار نکشید و در این فضا 
بمانید. یکی از اشــکاالت دولت آقای روحانی این بود که همه تخم مرغ های 
خود را در ســبد برجام گذاشت. باالخره چند روز از استقرار آقای رئیسی در 
ریاست جمهوری گذشته بود که دیدیم ایشان به اجالس شانگهای رفت و در 
آن جا برخی مسائل را حل کرد. یا در بحث کرونا برای واردات واکسن از طریق 
مذاکره با رئیس جمهور چین برخی مشکالت را حل کرد. باالخره یک سری 

راه ها و کارها را می شود در اقتصاد انجام داد/ایلنا

»محمد مرودی« فرماندار بندرعباس شد
  گروه خبر //  با حکم وزیر کشــور و پیشــنهاد اســتاندار هرمزگان، 
»محمد مرودی« به مدت چهارســال فرماندار شهرستان بندرعباس شد.  
در حکم احمد وحیدی وزیر کشــور خطاب به محمد مرودی آمده است: 
»به پیشنهاد استاندار هرمزگان و نظر به مراتب شایستگی، تجارب علمی 
و عملی جنابعالی، به موجب این حکم به مدت چهارسال به سمت فرماندار 
شهرستان بندرعباس منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال، 
رعایت تقوای الهی و موازین شرعی، در چارچوب قوانین و مقررات و تدابیر 
ابالغی، ضمن تعامالت الزم با مسئولین سایر سازمان ها و نهادها، با اندیشه و 
مدیریت انقالبی-جهادی، در اجرای سیاست های دولت مردمی و برنامه های 
وزارت کشــور در خدمت به مردم، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی حوزه 
محل خدمت و انجام وظایف محوله، با سرلوحه قرار دادن محورهای مندرج 
در حکــم در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( و تحت زعامت مقام 
معظم رهبری موفق و سرافراز باشید. به گزارش ایسنا، »محمد مرودی« ۲۶ 
اسفندماه سال گذشته به عنوان سرپرست فرمانداری بندرعباس جایگزین 
عزیزاله کناری شــد، در ســابقه مرودی  فرماندهی سپاه ناحیه شهرستان 

بندرعباس و قشم دیده می شود.
مشموالن سهام عدالت اطالعات بانکی را اصالح کنند 

 گروه خبر // مشــموالن سهام عدالت که ســود سهام خود را دریافت 
نکردند، باید اطالعات بانکی خود را ویرایش کنند. به گزارش خبرنگار دریا؛ 
رییس گروه مطالعات بخش های اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی 
هرمزگان گفت: این مشــموالن باید شماره شبای معتبر بانکی خود را در 
سامانه سجام به آدرس اینترنتی sejam.ir ویرایش کنند.روح اهلل کریمی 
افزود: عالوه بر شماره شبای نامعتبر، »حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک 
)دو امضاء(، ارزی و بلندمدت« از مهم ترین علت های واریز نشدن سود سهام 
عدالت به حساب سهامداران است. تاکنون بیش از یک میلیون و ۶۰ هزار نفر 

در هرمزگان برای دریافت سهام عدالت نام نویسی کردند.
هشدار هواشناسی؛

 خطر سیالب هرمزگان را تهدید می کند 
 گروه خبر // اداره کل هواشناسی هرمزگان با صدور هشدار سطح نارنجی 
نسبت به وقوع سیالب و طغیان رودخانه های فصلی در این استان هشدار داد. 
بنابر اعالم هواشناسی هرمزگان این استان تا جمعه هفتم مردادماه با تشدید 
ناپایداری های جوی مواجه خواهد بود. سامانه وزش باد نسبتا شدید جنوب 
شرقی و مواج شدن دریا و مخاطره رگبار شدید باران همراه با رعد وبرق و 
تگرگ، تند باد لحظه ای همراه با گرد و خاک را به همراه دارد. جاری شدن 
روان آب و آب گرفتگی معابر، سیالبی شدن رودخانه های فصلی، صاعقه، 
خسارت در اثر تند باد لحظه ای همراه با خیزش گرد و خاک موقت و کاهش 
شعاع دید و احتمال اختالل در ناوگان حمل و نقل و آسیب به محصوالت 
کشاورزی از آثار احتمالی این سامانه جوی است. بندرعباس، بستک، خمیر، 
سیریک، بندر لنگه، پارسیان، تنب بزرگ، جاسک، بوموسی، جزیره سیری، 
حاجی آباد، رودان، بشاگرد، قشم، جزیره کیش، جزیره الوان و میناب تحت 
تاثیر قرار خواهند گرفت. آمادگی دســتگاه های خدماتی و امداد رســان، 
اجتناب از تردد در حاشیه رودخانه های فصلی، عدم صعود به ارتفاعات و 
چرای دام در مناطق مرتفع، عدم پارک خودروها در کنار درختان فرسوده، 
محافظت از محصوالت کشاورزی از مهمترین اقدامات برای مقابله با خطرات 
احتمالی است. به گزارش فارس، سامانه بارشی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه 
عالوه بر ارتفاعات در سطح استان نیز فعالیت  قابل مالحظه ای خواهد داشت.

خبر

خبری
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سرمقاله

  نبض بازار مسکن در دستان مافیا، دالالن و برخی سازندگانی است که 
می خواهند به سودهای بادآورده دست یابند و متاسفانه هیچگونه نظارتی 
در این بخش وجود ندارد و این قشــر از فضای مجازی و اپلیکیشــن 
های مختلف برای بازارگرمی استفاده می کنند وقیمت های حبابی را در 
ســایت ها و اپلیکیشن ها اعالم و قیمت سازی می کنند. چند سال قبل 
قیمت گذاری مسکن و خودرو در این بخش و سایت ها و اپلیکیشن ها 
توسط دستگاه قضایی ممنوع شد که در شرایط فعلی نیز ضرورت دارد این 
ممنوعیت تمدید شود تا از قیمت سازی های حباب گونه جلوگیری شود. 
از طرفی دیگر نیاز است دالالن حوزه مسکن شناسایی و برخورد قاطع با 
آنها صورت گیرد. در سال گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان قیمت 
ساخت مسکن در ساختمان ها را به ازای طبقات ساخت اعالم کرد که 
بررسی ها نشان می دهد بین قیمت ساخت و فروش فاصله زیادی وجود 
دارد و به همین دلیل هم قیمت مســکن حبابی شده و بسیاری از اقشار 
از فایل خرید مســکن حذف شده اند. درصورتیکه بایستی سازوکاری 
اندیشیده شود تا امالکی که ســاخته می شود با سود معقول به فروش 
گذاشته شود و سازندگان نتوانند برای افزایش قیمت با برخی از مشاوران 
امالک تبانی کنند ویا خودشان دفاتر مشاور امالک بزنند ویا دفتر فروش 
دایر کنند و قیمت ها را خودشان تعیین کنند و ضابطه ای در این حوزه 
مشاهده نشود. از طرفی دیگر بایستی قیمت گذاری امالک بصورت منطقه 
ای توسط اتحادیه مشاور امالک و دستگاه های متولی مسکن و دستگاه 
های نظارتی صورت پذیرد واعالم عمومی شود تا مردم نیز اطالع یابند که 
قیمت مسکن و حتی رهن و اجاره در هر منطقه ای بایستی چه میزان باشد 
و نیاز است تدابیری اندیشیده شود تا امالکی که با قیمت های نامتعارف 
و حبابی معامله می شوند، در دفاتر ثبت اسناد ثبت نشوند وانتقال سند 
صورت نگیرد. همچنین نیاز است امالک احتکار شده نیز شناسایی و با 
اخذ مالیات از خانه های خالی و... این امالک عرضه شوند و با محتکران 
مسکن برخورد جدی شود. در شهر بندرعباس که متاسفانه از متقاضیان 
مسکن در مهرماه سال گذشــته در طرح جهش تولید مسکن ثبت نام 
صورت نگرفت و پس از اعتراضات بسیار، از نیمه تیرماه سال جاری از 
متقاضیان ثبت نام شد، ضرورت دارد پروژه های مسکن نیز سریعتر وارد 
فاز اجرا شوند تا مردم به خانه دار شدن امیدوار شوند و از طرفی دیگر 
مافیای مسکن فرصت کمتری را برای جوالن داشته باشند. البته نیاز است 
دستگاه های نظارتی با مافیای مسکن و شخصیت های حقیقی وحقوقی 
که در حبابی شدن قیمت مسکن ورهن واجاره وتاخیر در اجرای طرح 
جهش تولید مسکن در بندرعباس نقش داشته اند، برخورد شود. از امام 
جمعه محترم بندرعباس نیز که به موضوعات اجتماعی واقتصادی، آسیب 
های اجتماعی و مشکالت مردم در خطبه های نماز جمعه و جلسات می 
پردازند، قدردانی می شود وانتظار می رود از مسئوالن با جدیت بخواهند 
مشکالت حوزه مسکن را رسیدگی وبر این بخش نظارت داشته باشند و 
با متخلفان، مافیا، دالالن و سازندگانی که در گرانی مسکن نقش دارند، 

برخورد قانونی صورت گیرد.
    علی زارعی

بر بازار مسکن نظارت نیست  

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان 
گفت: حل مشکالت مردم از وظایف 

اصلی دولت است و مسئوالن نباید 
برای حل آن ها کوتاهی کنند.

به گزارش خبرنــگار دریا؛  مهدی 
دوستی در مراسم آغاز ساخت جاده 
روستای دمیلو به کشار افزود: تالش 
می شود مشکل آب و راه های استان 
در قالب یک بسته جامع بررسی و 

در سریع ترین زمان حل شود.
وی گفت: باید از ظرفیت های شیرین 
ســازی آبشــیرین کن ها برای حل 
مشــکل آب مناطق مختلف استان 

استفاده کرد.
توســعه  اینکه  بیــان  با  دوســتی 
هرمــزگان از اولویــت مهم دولت 
اســت، افزود: تمرکز توسعه استان 

در غرب شهرســتان بندرعباس به 
ویژه منطقه گچین و دمیلو اســت و 
برنامه های توسعه فوالدی، پاالیشی 
و برنامه هایی در حوزه تولید کود و 

سم باعث تحول منطقه می شود.
آغاز  گفــت:  هرمزگان  اســتاندار 
عملیات اجرایی برنامه های توسعه ای 
منطقه دمیلو نیمه اول امسال است که 
تالش می شــود تا پایان امسال به 

مرحله بهره برداری برسند. 
نماینده مردم بندرعباس در مجلس 
شــورای اســالمی نیز گفــت: با 
راه انــدازی این مســیر بیش از ۵۰ 

روستا از مزایای آن منتفع می شوند.
احمد مرادی افزود: برای ســاخت 
این مسیر ۱٧ میلیارد بودجه در نظر 
گرفته شده است که ٧ میلیارد برای 
زیرسازی بودجه دریافت شده است.

وی گفت: این مسیر هفت کیلومتری 
در مدت ٧۰ روز ساخته می شود.

مرادی افزود: با راه اندازی این مسیر 
روســتا های این منطقه از حالت بن 
بست خارج می شوند و بیش از ۵۰ 

هزار نفر از آن منتفع می شوند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس 
شورای اســالمی گفت: ۲۳ کیلومتر 
راه روســتایی از طریــق معادن در 
ساخته  روســتایی  مختلف  مناطق 
شده است که بر اثر بارندگی آسفالت 
آن ها تخریب شــده است و نیاز به 

روکش دارد.

استاندار هرمزگان:

مسئوالن در حل مشکالت مردم کوتاهی نکنند

گروه خبــر // تاکنون بیش از 1۹ هزار نو آموز 
بدو ورود به پیش دبستانی و دبستان در استان 

سنجش شدند.
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ رئیس آموزش و 
پرورش استثنایی هرمزگان پیش بینی کرد امسال 
۴۵ تا ۶۰ هزار نوآموز ۴ تا ۶ ساله پیش دبستانی 

و دبستان سنجش شود.
شهباز بارانی گفت: امسال ۳۴ پایگاه ثابت، سیار 
و تخصصی برای سنجش کودکان در نظر گرفته 

شده است. وی گفت: در طرح سنجش سالمت، 
نوآمــوزان از نظر بینایی، دید رنگ، شــنوایی، 

گفتاری و آمادگی تحصیلی ارزیابی می شوند.
متولدان نیمه دوم ســال ۹۵ تا نیمه اول سال ۹٧ 

می توانند در سنجش سالمت شرکت کنند.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان افزود: 

هزینه سنجش نو آموزان امسال ۶۰ هزار تومان 
است که فقط با کارت بانکی قابل پرداخت است.

بارانی افزود: برای ســنجش نــو آموزان همراه 
داشتن کارت واکسن، اصل شناسنامه پدر و مادر 

و معرفی نامه مدرسه ضروری است.
وی از والدین خواست در ساعت مشخص شده 

فقط یک نفر همراه نو آموز به پایگاه های سنجش 
مراجعه کند.رئیس آموزش و پرورش استثنایی 
استان با اشــاره به اینکه نوآموزان بدو ورود به 
دبســتان حتمًا باید در طرح ســنجش سالمت 
شرکت کنند افزود: اگر نوآموزی در طرح سنجش 
ســالمت مورد ارزیابی قرار نگرفته باشد، برای 

ثبت نام در مدارس با مشکل روبرو می شود.
ســنجش کودکان بدو ورود به دبســتان تا آخر 

شهریور ادامه دارد.

سنجش 1۹ هزار نوآموز در هرمزگان 

گروه خبر // ســتاد مرکزی اربعین 
حســینی)ع( در اطالعیه شماره ۲ 
اعالم کرد: مهلت پیش ثبت نام برای 
زائران اربعین حســینی تا تاریخ 1۷ 

مرداد تمدید شد. 
متن اطالعیه شــماره ۲ ستاد مرکزی 

اربعین حسینی)ع( به شرح زیر است:
»انا من حسین«

 بــه اطالع ملت عزیــز و محبان اهل 
بیت)علیهم السالم( می رساند با توجه به 
درخواست های واصله به ستاد مرکزی 

اربعین پیرامون تمدید مهلت پیش ثبت 
نام برای امکان شرکت در  این مراسم 
معنوی، آخرین تصمیمات اتخاذ شده 
برای مدنظر قرار گرفتن توسط تمامی 
متقاضیان سفر اربعین حسینی)ع( بدین 

شرح اعالم می شود :
مهلت پیش ثبت نام برای زوار اربعین 
تــا تاریخ دهم ماه محــرم مصادف با 

۱٧ مرداد ماه ۱۴۰۱ )روز عاشورا( با 
رعایت سایر الزامات ابالغی قبلی اعم 
از بهداشــتی ، امنیتی ، بیمه ای و... در 
)ســامانه   samah.haj.ir آدرس 
سماح – سازمان حج و زیارت( تمدید 
می شود .با توجه به حذف ویزا برای 
سفر زیارتی اربعین ، ثبت نام در سامانه 
سماح برای تمامی زوار اربعین الزامی 

بوده و در حکم روادید تلقی می شود .
صرفًا کســانی می توانند عازم ســفر 
اربعین سالجاری شوند که دارای کارت 
واکسیناسیون معتبر بوده و حداقل ۲ ُدز 
واکسن و در صورت گذشت ۶ ماه از 
دز دوم، دز یــادآور را نیز تزریق کرده 
باشند.با توجه به اتصال سامانه سماح به 
سامانه های » وزارت بهداشت و ایران 

من و ... « موضوع احراز واکسیناسیون 
و سایر شرایط و مالحظات بهداشتی و 
... مورد بررسی و راستی آزمایی قرار 
خواهد گرفت و افراد غیر واجد شرایط 
از فهرست نهایی زائرین حذف خواهند 
شــد .پیش ثبت نام موصوف به هیچ 
وجه ثبت نام قطعی زوار اربعین تلقی 

نخواهد شد .

مهلت پیش ثبت نام برای زائران اربعین حسینی)ع( تمدید شد

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به عرضه یک 
میلیون و ۲60 هزار تن سیمان به بورس کاال 
گفت: هم اکنون قیمت هر پاکت ســیمان در 
بورس کاال ۳6 هزار تومان و در بازار ۵۲ هزار 

تومان شده است.
امید قالیباف در مورد قیمت ســیمان اظهار کرد: 
سال قبل در همین ایام به دلیل کمبود برق قیمت 
هر کیسه ســیمان از صد هزار تومان هم تجاوز 

کرد، در آن زمان زیرساخت الزم وجود نداشت 
و از این رو وزارت صمت بســتر عرضه سیمان 
در بورس کاال را فراهم کرد که پس از این اقدام 
قیمت هر کیسه ســیمان به ۲۵ هزار تومان هم 

رسید.
سخنگوی وزارت صمت افزود: اخیراً هم باز به 

دلیل قطع برق قیمت هر کیسه سیمان به حدود 
۸۰ هزار تومان رســید که این بار هم با همان 

سازوکار بازار سیمان کنترل شد.
وی ادامه داد: در بورس کاال یک میلیون و ۲۶۰ 
هزار تن ســیمان عرضه و قیمت هر پاکت ۳۶ 
هزار تومان تعیین شــد و در بازار نیز قیمت هر 

پاکت سیمان ۵۲ هزار تومان شده است.
به گزارش مهر ؛ قالیباف در مورد تفاوت قیمت 
بورس کاال و بازار، گفت: تفاوت این ارقام از آن 
جهت اســت که قیمتی که در بورس کاال تعیین 
می شود بدون ارزش افزوده و هزینه های جانبی 
است؛ پس هزینه ارزش افزوده )۹ درصد(، حمل 
و نقل )۱۵ درصد( و ســود خرده فروشی )۱۵ 
درصد( به آن اضافه و قیمت بازار تعیین می شود.

قیمت سیمان به ۵۲ هزار تومان رسید
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شهرداری دیجیتال
 - سالم. امروز، پنجشنبه  اس و اینجا نب ساحل خزر. سه چهار 
روزی از عید گذشته و اومدیم توی سطح شهر تا از شما بپرسیم 
چی می شــه که روزای تعطیالت عید، طبیعت ساحل پر می شه 

از زباله!
- سالم. شما مسافرید؟

- سالم، بله دیگه. عیده و شمالش... از عید اومدم دیگه موندگار 
شدم. فقط سریع مصاحبه کنیم که می ترسم از بودِن این همه مسافر، 

قسمت شمالی کشور سنگینی کنه، فرو بریم.
- حتمًا. خب از ســفرتون به شــمال بگید و اینکه چرا مردم ما 

این همه زباله می ریزن توی طبیعت؟!
- نمی دونم واال. مثاًل خود من خیلی ژاپن می رم و میام، سواحل 
ژاپن خیلی تمیزه؛ اصاًل کســی آشغال نمی ریزه. همه  مردم فقط 

آشغال جمع می کنن.
- مگه نمی فرمایید آشغال نداره. پس چه جوری همه آشغال جمع 

می کنن؟!
- نه  خب، باالخره اونجا هم یه چندتایی عین بعضیاااا پیدا می شن 

دیگه .
- بله درسته.

- اصاًل من همیشــه اومدنی برمی دارم چندتا توریست میارم که 
آشغال های طبیعت رو بدم جمع کنن . هی تعظیم می کنن، هی آشغال 
جمع می کنن. هی استعفا می دن، هی آشغال جمع می کنن. آشغال، 

تعظیم، استعفا. آشغال، تعظیم، استعفا...
- درسته. ممنون. عمده زباله هایی که دیدید چی بود؟

- بطری و پالستیک و این جور چیزا بود. آخه می خوام بدونم، اینا 
مگه سنگینه؟ مگه عیب داره اصاًل، که بگیریم دستمون و بیاریم 

توی ماشین؟! چرا ما مالحظه نمی کنیم؟ من از شما می پرسم.
- من باید بپرسم این جا.

- آهان بله، ببخشید. داشتم می گفتم... نمی دونم چه حکمتیه که 
طرف ۱۰ ساله ماشین خریده و پالستیکای صندلیاش رو نکنده، 
وقتی می رسه شمال تازه یادش می افته که عه عه عه دیدید چی 
شد... مشماهای ماشینم مونده... همه شو می کنه و می ریزه زمین. 
فکر کنم از آب وهوای شماله. یا شاید می خواد صندلیاش یه نفسی 
بکشن. اصاًل هرکی میاد دوست داره یه اثری جا بذاره. مشمایی، 

تپه ای، چیزی...
- امروز کجا تشریف می برید؟

- هیچ چی، روز عید، لب ساحل بابت ریختن آشغال توی ساحل، 
بریدن چندتا درخت واســه هیزم، شســتن ظرفامون توی دریا، 
خالی کردن کلی پالســتیک وسط جاده منتهی به دریا... اسباب 
سفرمون رو جلب کردن، دارم می رم شهرداری منطقه که آزادشون 

کنم.
- یادتون باشه، داشتیم از ژاپن می گفتیم...

- دقیق که نمی دونم چی می فرمایید فکر کنم به خاطر آب  وهواس؛ 
اما توی ژاپن، شهرداری ها خیلی دخالت نمی کنن توی کار مردم... 

همین که مالیات می دیم بسه دیگه.
- ولی...

- بله. شهرداری شــون هم دیجیتاله. حکم جلب وســایل هم 
دیجیتال صادر می شــه. اگه االن قابلمــه و منقل و جوجه های 
زعفرونی و شــلوارک من پشت ماشین شــهرداری قُر بشه، کی 
پاسخگوئه هان؟؟... عه کجا داری منو می بری آقا؟ به خدا خانمم 
گفت خرچنگ های اینجا رو جمع کنیم برای پوســت خوبه! تو 

ژاپن سازمان محیط  زیست... آقا نکش دستمو! آقا...
- بعله... باقی تجربیات تون درباره بازداشتگاه های ژاپن رو هم با 

هم بندی هاتون اشتراک بذارید!

 علی رضا عبدی

 ***
بازی اشکنک داره!

رئیس پلیس: برخی ها با سگ وارد پارک ها 
می شوند و هیچ چیز را رعایت نمی کنند. به این 
افراد اعالم می کنیم که ورود سگ به پارک 

ممنوع است و جرم محسوب می شود. ما با این 
موضوع برخورد می کنیم.

طفلم چه کرده است که راهش نمی دهید؟؟
تبعیض قائلید چرا بین کودکان؟؟!!

بازی کنان دویده به دنبال بچه ها
دیگر چه کرده است مگر طفل بی زبان؟؟!
زخمی شدن که اشکنک بازی است خب!

اطفالتان زیاد سوسولند بی گمان!
پاک است و ناز و شیک و مؤدب چنان خودم

پاکیزه کرده خویش و مرا با پِد زبان
توله سگ مؤدب من مشکلش کجاست؟؟

کاو منع گشته از چمن و باغ و بوستان
کاری کنید حل بشود معضل اخیر

ورنه که چشم بسته و وا می کنم دهان!
 فرشته پناهی

طنز

کاریکاتور

کاریکاتور

مخاطبان و هم استانی های گرامی 
تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم 

عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
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طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

  علیرضا حائری زاده ســرویس استان 
ها //استاندار یزد با بیان اینکه در کنار 
تامین منابع آبی برای استان، باید توجه 
مدیریت مصــرف آب صورت  به  ویژه 
گیرد، گفت: در صورت عدم انجام اقدام 
اساسی در حوزه تولید و مدیریت مصرف 
آب، در ۵0 ســال آینده نامی از یزد در 

جغرافیای کشور وجود نخواهد داشت. 
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی 
اســتاندار یزد در آیین اختتامیه جشنواره 
ســپاس آب با اعالم خبر بهره برداری از 
خط پدافندی انتقــال آب یزد در دهه اول 
مردادماه سالجاری افزود: یکی از اقدامات 
اساسی در حوزه تامین آب استان، اجرای 
خط دوم انتقال آب از دریای عمان به مرکز 
اســتان اســت که اعتبار مورد نیاز جهت 
اجرای این خط آبــی ۱۱۰ هزار میلیارد 
تومان اســت که با توجه بــه عدم امکان 
تامین ایــن مبلغ از طریــق منابع دولتی، 

پیشنهاد اختصاص یک معدن به اجرای این 
خط ارائه شــد. استاندار یزد با بیان اینکه 
در کنار تامین منابع آبی برای استان، باید 
توجه ویژه به مدیریت مصرف آب شــود، 
گفت: در صورت عدم انجام اقدام اساسی 
در حوزه تولید و مدیریت مصرف آب، در 
۵۰ ســال آینده نامی از یزد در جغرافیای 

کشور وجود نخواهد داشت.
فاطمی آب را مهمترین مســئله اســتان 
دانست و با بیان اینکه اقدامی مهمتر از حل 
دغدغه ها و مسئله آب استان وجود ندارد، 
اظهار داشت: آینده و حیات یزد وابسته به 

آب اســت و در صورت عدم انجام اقدام 
اساســی در این حوزه، در ۵۰ سال آینده 
نامی از یزد در جغرافیای کشــور وجود 

نخواهد داشت.
اســتاندار یزد با اشــاره به شــرایط آب 
وهوایی و اقلیمی استان، خاطرنشان کرد: 
عالوه بر تالش در زمینه تولید منابع آب، 
بایــد مدیریت مصرف این منبــع الیزاِل 
تجدیدناپذیر ارزشمند در راس امور قرار 
گیرد تا در این شرایط سخت، دچار مشکل 

کم آبی و بی آبی نشویم.
مهران فاطمی در بخش دیگری از سخنانش 

به عزم جدی اســتان برای حل مسائل و 
دغدغه های آبی استان اشاره کرد و افزود: 
یکی از مهمترین اقدامات در حال انجام در 
این راستا، اجرای خط پدافندی انتقال آب 
از خط خلیج فارس به چادرملو، به مخزن 

شحنه یزد است.
وی با بیان اینکه خط پدافندی انتقال آب 
به طول ۳۰ کیلومتر، با اعتبار ٧۰۰ میلیارد 
تومان در حال اجرا اســت، تصریح کرد: 
هدف از تعریف این خط تامین آب مورد 
نیاز یزد در مواقع اضطرار و زمان های اوج 
مصرف آب است که به صورت جهادی و با 

تالش شبانه روزی به جای اجرا در مدت 
۱۸ ماه تنها در مدت ۳ ماه به مرحله بهره 

برداری می رسد.
استاندار در پایان خاطرنشان کرد: بواسطه 
پیگیری های مکرر اســتان و معاون اول 
رئیس جمهور، دســتور انجام این مهم از 
رئیس جمهور اخذ شــد و در تالشیم این 
موضوع نهایی شــود چراکه با اجرای این 
خط انتقال آب از دریای عمان مسئله آب 
اســتان در بخش های شرب و بهداشت، 
صنعت و کشاورزی کم آبخواه و پربازده؛ تا 

۱۰۰ سال آینده مرتفع خواهد شد.

استانداریزد  هشدار داد

حذف نام یزد از جغرافیای کشور در صورت عدم تامین آب استان

ابوالحسن جعفری سرویس استان  سید 
ها //استاندار بوشــهر از حضوری بودن 
همه مراکز آموزشی، دانشگاه ها و مدارس 
در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: 
همه دانش آموزان و دانشجویان براساس 
درس  کالس های  ســر  تنظیمی  برنامه 

حاضر باشند. 
     بــه گــزارش خبرنگار دریــا ، احمد 
محمدی زاده با اشاره به اینکه جلسه ستاد 
ملی کرونا پس از ۲ ماه تعطیلی به ریاست 
رئیس جمهور و اعضا ســتاد تشکیل شد 
اظهار کرد: ارزیابی های به عمل آمده نشان 
می دهد که روند انتشار گونه جدید کرونا در 
کشور و اســتان بوشهر به سرعت در حال 

افزایش و فراگیر شدن است.
وی اضافــه کرد: اعمــال محدودیت های 

کرونایی پس از ابالغ ســتاد ملی مقابله با 
کرونا در استان ها متناسب با شرایط مناطق 

اجرایی می شود.
استاندار بوشــهر گفت: همه مراکز تزریق 
واکسن در اســتان بوشــهر آمادگی ارائه 
خدمــات بــه جامعه هــدف و در اختیار 
گذاشتن واکسن مورد نیاز مراجعه کنندگان 

دارند.
محمــدی زاده رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و فاصله 
اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: 
رعایت این مهم موضوع مهمی است و در 
جلوگیری از توسعه بیماری کرونا و مهار این 

پیک کمک می کند.
استاندار بوشهر، اضافه کرد: در اجتماعات 
مختلف به ویژه در ماه محرم ضمن رعایت 

شیوه نامه بهداشتی باید زمان اجرا مراسم و 
برنامه ها کوتاه باشد.

وی از حضوری بودن همه مراکز آموزشی، 
دانشــگاه ها و مدارس در ســال تحصیلی 
جدید خبر داد و تأکید کرد: اکنون تا آغاز 
سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها ۲ ماه دیگر زمان باقی است که 
باید مدیران آموزش و پرورش و مسئوالن 
دانشگاه ها با همراهی خانواده ها، دانشجویان 
و دانش آمــوزان در ایــن فرصت حداکثر 
استفاده در تزریق واکسن کرونا انجام دهند 
تا به موقع همه دانش آموزان و دانشجویان 
براساس برنامه تنظیمی سر کالس های درس 

حاضر باشند.
محمدی زاده شرایط ورود در کالس درس 
را تزریق واکسن کرونا دانست و بیان کرد: 

اگر دانش آموز و دانشجو نسبت به تزریق 
واکســن اقدام نکرد به سبب عدم حضور، 

به عنوان غایب تلقی می شود.
اســتاندار بوشــهر تاکید کرد: الزم است 
همه آحــاد جامعه به ویژه دانشــجویان، 
دانش آموزان، استادان، فرهنگیان و معلمان 
از فرصــت باقیمانده تا آغاز بازگشــایی 
دانشگاه ها و مدارس برای دریافت واکسن 

کرونا استفاده کنند.

استاندار بوشهر:

کالس های درس بوشهر حضوری برگزار می شوند

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سهم استان 
کرمان در استفاده از منابع طبیعی اشاره کرد 
و گفت: با توجه به ساختار اقتصادی استان 
کرمان، وابستگی زیادی به طبیعت داریم و 
کشاورزی 1۸ درصد ســهم کشاورزی را در 
تولید استان دارد و به شکل جدی به طبیعت 
وابسته بوده و ساختار اقتصاد ما با دانش بنیان 

فاصله خیلی زیادی دارد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ جعفر رودری با اشاره 
به نامگذاری شعار ســال از سوی مقام معظم 
رهبری مبنی بر "تولید، دانش بنیان و اشــتغال 
آفرین" اظهار کرد: اقتصــاد دانش بنیان عمال 
اقتصادی اســت که بر پایه دانش شکل گرفته 
باشد و در شــکل گیری اقتصاد گفته می شود 
منابــع محوری مبنای اقتصاد اســت و هر چه 
شکل گیری فرآیند توســعه در کشورهای در 
حال توسعه و توسعه یافته جلو می رویم نقش و 

اهمیت دانش بیشتر می شود.
وی افزود: عملکرد کشورهای توسعه یافته نشان 
می دهد اگر می خواهیم فقر کاهش یافته، درآمد 
ســرانه افزایش و مردم در رفاه بیشتری زندگی 
کننــد، هیچ راهی نداریم مگر اینکه به ســمت 

اقتصاد دانش بنیان برویم.
رودری بــا اشــاره به مرحله تولیــد دانش یا 
اکتســاب دانش تصریح کــرد: مراکز علمی و 
دانشــگاهی نقش تولید علم را به عهده دارند و 
از سوی دیگر اکتســاب دانش به حوزه کسب 
تکنولوژی و دانش برمی گردد و بعد از کســب 
دانش باید، تبدیل به فنــاوری، فناوری تبدیل 
به محصول دانش بنیان و این محصول با تولید 

کاالی اولیه شکل می گیرد و بعد محصول اولیه 
تجاری سازی و وارد بازار می شود و می تواند 
تولید ثروت برای آن جامعه داشته باشد.رئیس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
ادامه داد: در این فرآیند، نهادها و دستگاه های 
مختلف دخیل هســتند و بعد از آن نظام ملی 
نوآوری مطرح است که زمینه استعداد، ایده ها 
و دیدگاه ها را پردازش و حقوق مالکیت معنوی 
خالقیت و ثبت اختــراع و ... را دنبال کند.وی 
افزود: اگر این فرآیند را به شکل کلی بپذیریم، 
در اســتان کرمان همین عوامل دخیل هستند و 
مسئله مهم این است چگونه ارتباط منطقی بین 

این نهادها برقرار بکنیم.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمــان با بیان این مطلب کــه به لحاظ علمی 
فاصله زیادی با اقتصــاد دانش بنیان به مفهوم 
واقعی داریم اظهار کرد: زمانی می شود که باید 
از اتکاء به طبیعت جدا شده و صنعتی و بعد از 

آن وارد مرحله فراصنعتی و دانش بشویم.
رودری به سهم استان کرمان در استفاده از منابع 
طبیعی اشــاره کرد و گفت: با توجه به ساختار 
اقتصادی اســتان کرمان، وابســتگی زیادی به 
طبیعت داریم و کشــاورزی ۱۸ درصد سهم را 
در تولید استان دارد و به شکل جدی به طبیعت 
وابسته اســت و در بخش معدن نیز به صورت 
جدی به طبیعت وابسته هستیم و ساختار اقتصاد 
ما با دانش بنیان فاصله خیلی زیادی دارد و مهم 
این اســت در ادامه فرآیند تولید بتوانیم از این 
اقتصاد متکی به منابع جدا شده و به سمت توسعه 
صنعتی و نهایتا توسعه فراصنعتی برویم.وی در 
ادامه افزود: ایران به طور کلی براساس آخرین 
آمــار در بانک های جهانی، در تولید علم رتبه 
پانزدهم را در دنیــا دارد و این هم از نظر کمی 
و هم کیفی مطرح است و ظرفیت تولید علم ما 

خیلی خوب است.
رودری بیان کرد: در اســتان کرمان تقریبا ۱۰۰ 
واحد آموزش عالی، ۱۱۶ هزار دانشجو و ۲٧۳۱ 
عضو هیئت علمی داریم و با ۵۹ شرکت دانش 
بنیان و مراکز تحقیقات، ظرفیت تولید دانش بنیان 
به خوبی وجود دارد اما مسئله مهم، کاربرد دانش 
است.رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان کرمان گفت: مسئله این است تولید علم 
در راستای تقاضای علم در سطح جهانی بوده و 
کمتر به مشکالت داخل استان پرداخته و یکی 
از خالءهای مهم این اســت چه کنیم تا بتوانیم 
جایگاه نسبی خوب علم را تبدیل به کاربرد علم 
در اســتان بکنیم.وی با اشاره به تصویب قانون 
جهش تولید دانش بنیان اظهار کرد: شــورای 
راهبری فناوری و تولید دانش بنیان در اســتان 
کرمان به دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
تشکیل شــده و ذیل شورای برنامه ریزی قرار 
دارد و برای این شــورا سه کمیته فرابخشی و 

چهار کمیته بخشی تعریف شده است.
رودری با اشــاره به اینکه قانون جهش تولید 
ظرفیت بی نظیری را در استان فراهم کرده است، 
گفت: شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی 
در اســتان با تاثیرگذاری در سطح ملی داریم 
 که اگر در حوزه اقتصاد دانش بنیان و توســعه

 r &D خود کار کنند شــامل معافیت های 
بیمه ای و مالیاتی خواهند شد.

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان در بخش دیگری از ســخنانش گفت: 
نگاه تعریف شده روتین به موضوع مقاله نویسی 
باید تغییر پیدا کند و ارزیابی اساتید دانشگاه ها 
باید تغییر یابد و رویکرد به حل مســائل استان 
و احصاء نیازها باشــد ضمــن اینکه به لحاظ 
تامین منابــع مالی دغدغه ای نیســت.وی با 
اشــاره به صادرات بیش از دو میلیارد دالری 
استان کرمان در سال گذشته، افزود: پیش بینی 
این است صادرات اســتان را ۳۰ درصد رشد 
بدهیم و بخشــی از این بــه محصوالت دانش 
بنیان برمی گردد. رودری با اشــاره به برگزاری 
همایش فرصت های ســرمایه گذاری استان 
کرمان گفت: اقدامات صــورت گرفته در این 
راستا اســت تا با توجه به ظرفیت های بزرگ 
اســتان فرصت را به درستی احصاء و نیازهای 
فناورانه شناسایی شود.رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان کرمان تصریح کرد: نقش 
اصلی در حوزه دانش را انسان به عهده دارد لذا 
یکسری آموزش ها نیاز است و برخی مهارت ها 
باید ایجا شود که در کمیته آموزِش تعامل صنعت 

و دانشگاه این موارد لحاظ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان هشدار داد

وابستگی زیاد ساختار اقتصادی کرمان به طبیعت

  

حسن سیالوی سرویس استان ها// 
پرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل 
خوزستان از اجرای طرح "مطالعه 
دقیق، یادگیری عمیق" در ۵ هزار 

مدرسه ابتدایی استان خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریا ، مسعود 
اجرای  به  اشــاره  با  حمیدی نژاد 
طرح "مدرســه تابســتان" برای 
دانش آمــوزان ابتدایی اظهار کرد: 
طرح مدرســه تابســتان، در دو 
طرح مجزا اجرایی می شود؛ طرح 
اول شامل طرح "جبران و تثبیت 
یادگیری" است که با هدف جبران 
تحصیلی  عقب افتادگی  احتمــال 
تابستان در حال  دانش آموزان در 

اجرا است.
وی ادامه داد: طرح دوم مدرســه 
تابســتان شــامل طرح "مطالعه 
دقیــق، یادگیری عمیق" اســت؛ 
برخــالف طرح اول که به صورت 
حضوری برگزار می شود، این طرح 
در بستر شــبکه شاد و به صورت 
این طرح،  غیرحضوری است. در 
در طول تابستان کتاب های داستان 
به صورت پی دی اف یا فایل صوتی 
برای دانش آموزان دوره ابتدایی در 
می شوند.  بارگذاری  شــاد  شبکه 

و  آموزنده  داستان ها  این  محتوای 
با هدف اجرای آموزه های تربیتی 
بــر مهارت های  تاکید  با  و دینی 

زندگی است.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
خوزســتان با بیــان اینکه طرح 
مطالعــه دقیق، یادگیــری عمیق 
دارای پیش آزمون و پس آزمون 
اســت، عنوان کرد: بــا برگزاری 
که  آزمون مشخص می شود  پیش 
دانش آموز در چه ســطحی قرار 
دارد و پس آزمون نیز بعد اجرای 
طرح، وضعیت و تاثیر اجرای طرح 

بر دانش آموز را تعیین می کند.
حمیدی نــژاد بیان کــرد: ۵ هزار 
استان  ابتدایی در سطح  مدرســه 
پوشش  را  این طرح  خوزســتان 
می دهنــد و ۶۰۴ هزار دانش آموز 
ابتدایــی در ایــن طرح شــرکت 
خواهنــد کرد و ۵ هــزار معلم و 
اجراکنندگان  نیز  نیروی ســتادی 

طرح خواهند بود.
وی گفــت: در پایان اجرای طرح 
مطالعــه دقیق، یادگیــری عمیق 
جشــنواره ای در ســطح مدرسه، 
منطقه، استان و کشــور برگزار و 
برترین معلمان معرفی خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد 
اجرای طرح "مطالعه دقیق، یادگیری عمیق" 

در ۵ هزار دبستان خوزستان

     حســن سیالوی سرویس اســتان ها //  سخنگوی 
شــرکت توزیع برق اهواز گفت: با توجه به افزایش دما، 
میزان مصرف برق در کالنشهر اهواز ۲0 درصد از مجموع 

مصرف برق در کشور است. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ علیرضا شــکرخدایی اظهار 
کرد: افزایش دمای هوا در اهواز در طول هفته های اخیر 

باعث افزایش روند مصرف برق شده است.
وی افزود: با توجه به افزایش دما، میزان مصرف برق در 
اهواز ۲۰ درصد از مجموع مصرف برق در کشور است.
ســخنگوی شــرکت توزیع برق اهواز گفــت: رخداد 

دماهای باالی ۵۰ درجــه و همراهی این دمای باال با 
افزایش رطوبت، باعث شده مصرف شبکه در اهواز باال 

رود و منجر به ثبت رکوردهای مصرفی شود.
شکرخدایی با بیان اینکه مصرف برق کشور به اوج خود 
رسیده است، گفت: بیشترین رکورد ثبت شده در طول 
هفته های اخیر در اهــواز ۲۶۸۳ مگاوات بود و تالش 

کردیم که شرایط را مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: هم زمانی افزایش دما و افزایش مصرف، 
باعث بروز حوادثی بر روی شبکه می شود و از این رو 
از شهروندان درخواست داریم تا مدیریت مصرف را به 

ویژه در ساعات پیک مد نظر قرار دهند تا شاهد بروز 
حوادث و خاموشی ها در اهواز نباشیم.

سخنگوی شرکت توزیع برق اهواز با بیان اینکه تالش 
بر مدیریت کمبودهایی اســت که در تولید برق کشور 
وجود دارد تا کمترین خاموشی را داشته باشیم، گفت: 
تمام تالش صنعت برق این است تا شهروندان در اهواز 

با خاموشی مواجه نشوند.
شکرخدایی در پایان با تاکید بر رعایت الگوی مصرف 
برق به ویژه در ســاعات پیک خاطرنشان کرد: ساعت 
پیک یا اوج مصرف برق در کالنشــهر اهواز از ساعت 
۱۲ تا ۱۸ و از غروب آفتاب تا ســاعت ۲۳ است و در 
این ساعات رعایت الگوی مصرف بسیار حائز اهمیت 

است.

۲۰ درصد برق کشور در اهواز مصرف می شود



   سرویس گردشگری // به منظور بهبود طرح 
حفاظت از تاالب های ایران، چهارمین جشنواره 
ایــده ها و محصــوالت نوآورانه بــا موضوع 

گردشگری آب برگزار می شود.
طرح حفاظت از تاالب های ایران از سال ۲۰۰۵ با 
حمایت برنامه عمران ملل متحد، تسهیالت محیط 
زیست جهانی و سازمان حفاظت محیط زیست 
آغاز شده است و نمونه ای از تالش های صورت 
گرفته در راســتای ارتقای مدیریت تاالب ها در 
کشور ایران به شمار می رود. این طرح بر استقرار 
مدیریت زیســت بومی در سطوح ملی و محلی 
و ایجاد فضای مناسب برای مشارکت ذینفعان و 

تدوین و اجرای برنامه های مدیریت جامع برای 
تاالب های مهم کشور متمرکز شده است.

ایــن برنامه های مدیریــت در قالب یک فرآیند 
مشــارکتی و با هدف هم افزایی بین پروژه های 
توســعه ای و اقدامات حفاظتی در سطح حوضه 

آبریز تاالب ها تدوین می شوند و وظایف هر یک 
از نهادهای دولتی و غیردولتی را برای حفاظت از 
تاالب در سطح حوضه مشخص می نمایند. در این 
بین عالوه بر پرداختن به موضوع حفاظت از تنوع 
زیستی، موضوعات دیگری نظیر معیشت پایدار 
جوامع محلی، اطالع رسانی و آگاه سازی عمومی 
و مدیریت منابع آب و خاک با هدف تأمین حقآبه 
تاالب ها مــورد توجه ویژه قرار دارد و در همین 
راستا موضوع الگوسازی مشارکت مردم در احیا 

تاالب ها در دستور کار طرح قرار گرفته است.
بر این اساس، طرح حفاظت از تاالب های ایران 
قصد دارد در راســتای جلب مشــارکت مؤثرتر 

مردم برای حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از 
تاالب های کشــور، بستر مناسبی برای شناسایی 
و به کارگیــری روش های نوین و خالقانه ایجاد 
نماید که در ایــن فرآیند، برگزاری جشــنواره 
ایده ها و محصوالت نوآورانه، فرصتی اســت که 
ایده های نوآورانه مستقل و استارتاپی فرهیختگان 

و پژوهشگران، شناســایی، تقویت و در صورت 
امکان اجرایی شود.

جشــنواره ایده ها و محصوالت نوآورانه از سال 
۱۳۹۸ تا کنون در ســطح ملی با اهداف مختلفی 
از قبیل شناسایی نوآوران و مخترعان و حمایت، 
هدایت و توانمندسازی آنان، شناسایی ایده های 
نوآورانه در زمینه های عملی، اجتماعی، اقتصادی 
و فنی، شناسایی محصوالت برتر ایرانی و ایجاد 
جایگاه ویژه برای محصوالت منتخب، شناسایی 
و ترویج روش های مختلف جلب مشارکت مردم 
برای احیای تاالب ها و دریاچه ها، تعامل بیشتر 
با فرهیختگان و پژوهشــگران حوزه منابع آب و 

کشاورزی و … برگزار می شود. تاکنون ۳ دوره 
از این جشنواره به ترتیب در استان های آذربایجان 
غربی، آذربایجان شرقی و تهران و از سال سوم به 

صورت تخصصی برگزار شده است.
به گــزارش مهر، در همین راســتا و با توجه به 
اهمیت توسعه گردشگری پایدار، چهارمین دوره 

جشنواره ایده ها و محصوالت نوآورانه با موضوع 
گردشــگری تاالب ها توســط طرح حفاظت از 
تاالب های ایران و تشکل جمعیت حامیان زمین با 
محورهای تخصصی کسب و کارهای گردشگری 
حاشیه تاالب ها، غذاهای بومی و محلی و صنایع 
دستی حاشیه تاالب ها با هدف جذب گردشگر، 

توسعه گردشگری در حوزه تاالب نگری و پرنده 
نگری، حمایت از توســعه گردشگری در حوزه 
بالکچین، توسعه گردشگری آموزشی، گردشگری 
با توجه به پتانســیل های روســتاهای تاالبی، 
گردشگری کشــاورزی در روســتاهای تاالبی 

برگزار می شود.

بهبود طرح حفاظت از تاالب های ایران
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گردشگری

خبری

خانه درختی که دل گردشگران گیالن
 را می برد 

 سرویس گردشــگری // آالچیق درختی چندطبقه خمام 
در استان گیالن یکی از نقاط گردشگری زیبا و خاصی است 
که حتی گردشــگران خارجی را هم به  سمت خود می کشاند.  
بی شک کارتون خانواده دکتر ارنست یکی از خاطره انگیزترین 
کارتون های دهه ۶۰ است. کارتونی که وقتی شروع به پخش 
می شــد بچه های آن دهه از پای تلویزیون تکان نمی خوردند؛ 
انیمه ای ۵۰ قســمتی درباره خانواده ای که کشتی آنها در حین 
سفر به اســترالیا گرفتار طوفان شد، اما در آستانه غرق شدن 
کشتی با یک قایق نجات خود را به یک جزیره غیر مسکونی 
رســاندند. حتما در خاطرتان مانده کــه آنها برای زندگی در 
جزیره مجبور شدند یک خانه درختی بسازند. خانه ای که برای 
بســیاری از ما جذاب و خواستنی بود. حاال در همین شمال 
ایران و در گیالن، جایی در نزدیکی بندر انزلی، در روســتای 
دهنه سر شیجان ُخمام، یک خانه درختی زیبا تبدیل به مکانی 
گردشگری شــده است که حتی از چشم گردشگران خارجی 
هم دور نمانده است. شخصی در کنار زمین های کشاورزی و 
در واقع شالیزارش یک خانه درختی چندطبقه ساخته است که 
ناخودآگاه ما را به یاد کارتون دکتر ارنســت می اندازد. اما این 
تنها دلیل زیبایی این مکان گردشــگری نیست. اوایل تابستان 
رو به روی این خانه یا آالچیق درختی نیلوفرهای زیبایی هم 
پرورش داده شــده  اســت که دل هر رهگذری را می برد. اگر 
به صدای همایون شجریان هم عالقه مند باشید، بی شک ترانه 
کولی او را که شعرش از سیمین بهبهانی است، شنیده اید. آنجایی 
که در این ترانه می خوانــد: »می رفت و گرد راهش از دود آه 
تیره/ نیلوفرانه در باد پیچیده تــاب خورده« در همین مکان 
میان نیلوفرها ناخودآگاه ورد زبانتان می شود. چون یک تاب 
با پایه های بسیار بلند و استاندارد رو به این تاالب پر از نیلوفر 
قرار دارد که سفرتان را خاطره انگیزتر می کند. از عطر شالیزار 
هم در این مکان نمی توان گذشت؛ البته به شرطی که در فصل 
کاشت برنج و قد کشیدن شالی به این مکان سفر کنید. یک پل 
تخته ای بین این شالیزار کشیده شــده است تا لذت قدم زدن 
بین شالیزار را هم از دست ندهید. اگر اهل شعر و شاعری هم 
باشید می توانید برای خودتان شعری از نیما یوشیج را زمزمه 
کنید: »دلم یک بــاغ پر نارنج/ دلم آرامش ترد و لطیف صبح 
شالیزار/ دلم صبحی / سالمی / بوسه ای / عشقی / نسیمی / 
عطر لبخندی / نوای دلکش تار و کمانچه / از مسیری دورتر 
حتی / دلم شعری سراسر دوستت دارم دلم دشتی پر از آویشن 
و گل پونه می خواهد«. در زمستان هم انعکاس تصویر این خانه 

درختی چندطبقه در آب بی نظیر و منحصر به فرد است. 

سرویس گردشگری // سفرهای خارجی 
بعد از کاهش ارز مســافرتی، افزایش 
قیمت ارز، افزایش عوارض خروج و نرخ 
پروازهای خارجی گران تر از قبل شده 
است بنابراین در میزان خروج مسافران 

با هدف تفریح نیز تاثیر می گذارد.
چنــد روزی اســت که ارز مســافرتی 

تخصیص یافته به مســافران خروجی از 
کشور، کاهش قابل مالحظه ای پیدا کرده 
و از دو هزار یورو به ۵۰۰ یورو رســیده 
اســت. این تصمیمی اســت که در کنار 
تصمیم های دیگر، میزان سفرهای خارجی 

را دچار تغییر می کند.
اوایل آذر ماه ســال ۱۴۰۰ سقف فروش 

ارز مســافرتی که ۲۰۰۰ یــورو بود به 
۲۲۰۰ یورو افزایــش یافت و دوباره به 
همان میزان برگشت اما امسال براساس 
اعالم بخشنامه بانک مرکزی، ۱۵۰۰ یورو 
از آن کسر شــد و به مسافران خروجی 
۵۰۰ یــورو ارز بــا نــرخ دولتی تعلق 
می گیرد. در واقع مسافرانی که به صورت 
هوایی به کشــوری سفر می کنند که باید 
برای ورود به آن ویزا بگیرند ۵۰۰ یورو 
یا معــادل ارزی آن را دریافت خواهند 
کرد. اما اگر کشور مقصدشان ویزا نخواهد 
۳۰۰ یورو می گیرند. همچنین مسافرانی 
که به صورت زمینــی، ریلی یا دریایی 
به کشــوری می روند فارغ از اینکه ویزا 
بخواهد یا نــه ۳۰۰ یورو یا معادل ارزی 

آن را دریافت می کنند.
در این میان اگر مسافری قصد خروج از 
کشور را از طریق مرزهای زمینی داشته 
باشــد می تواند درخواست ارز مسافرتی 
دهد به این شــرط که بلیت یکسره رفت 
به کشور مقصد را ارائه کند. به عنوان مثال 
اگر کسی قصد سفر به ترکیه را داشته باشد 
و به صورت شهر به شهر خود را به مرز 

برساند، نمی تواند ارز دریافت کند.

امســال براساس اعالم ســازمان حج و 
زیارت؛ بانــک مرکزی با پرداخت ۲۰۰ 
یورو ارز همراه زائر برای حج امســال 
موافقت کرد. این مسافران که باید سن آنها 
باالی ۱۸ سال باشد، برای هر نوع خروج 
از کشور باید مدارک مختلفی را ارائه کنند 
از جمله پاسپورت، ویزا )برای کشورهای 
شــامل دریافت ویزا(، عوارض خروج، 
اصل بلیت مسیر رفت و مهر شده توسط 
آژانس، کارت ملی هوشمند، خط موبایل 
به نام شــخص متقاضی، کارت بانکی به 
نام شخص خریدار، نشانی کامل کد پستی 

۱۰ رقمی.
همه صرافی ها ارز مســافرتی در اختیار 
تعداد  بلکه  نمی دهند  قرار  گردشــگران 
محــدودی از آنها این خدمــت را ارائه 

می کنند
همچنین ســامانه برخط بازار متشــکل 
ارزی ایران برای ثبت نام ارز مســافرتی 
در نظر گرفته شده تا مسافران بتوانند برای 
جلوگیری از ازدحام در صرافی ها در آنجا 
ثبت نام آنالین انجام دهند. ولی زمانی که 
بدون  باشــد می توان  صرافی ها خلوت 
مراجعه به سامانه از صرافی هایی که ارز 

مسافرتی ارائه می کنند، تقاضای ارز کرد. 
مشاهدات میدانی خبرنگار مهر حاکی از 
آن است که همه صرافی ها ارز مسافرتی 
در اختیار گردشگران قرار نمی دهند بلکه 
تعداد محدودی از آنها این خدمت را ارائه 

می کنند.
در حال حاضر اگر کســی برای دریافت 
ارز مســافرتی به صرافــی مراجعه کند، 
یــورو را با قیمتی حدود ۲۸ هزار تومان 
می خرد. یورویی که در بازار آزاد به قیمت 
حدود ۳۱ هزار تومان فروخته می شود؛ 
ضمن اینکه باید به صرافی ۹ درصد نیز 
ارزش افزوده پرداخت کند. البته همه این 
شرایط برای تخصیص ارز آن هم یک بار 
در ســال است یعنی اگر مسافری دو بار 
قصد خروج از کشور را داشته باشد و بار 
اول ارز گرفته؛ دیگر به او ارز مسافرتی 
داده نخواهد شد حتی اگر سفر اول او به 

کشوری بدون ویزا و زمینی بوده باشد.
در این میان افراد دو تابعیتی و کسانی که 
در خارج از کشور اقامت دارند مشمول 
دریافت ارز مســافرتی نمی شوند. با این 
استدالل که افراد دارای اقامت در کشور 
دیگر عماًل در کشور خارجی درآمد دارد 

پس نباید با تخصیص ارز مســافرتی به 
آنها بار هزینه مســافرت او بر ارز دولتی 

تحمیل شود.
در حــال حاضر ارز مســافرتی حدود 
۲۸ هزار و ۸۰۰ تومــان نرخ دارد که با 
اختصاص ۵۰۰ یورو حدود ۱۴ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان می شود ضمن اینکه 
تهیه مدارک مورد نیاز و صف های طوالنی 
در برخی از صرافی ها، خیلی از افراد را 
از گرفتــن این ارز منصرف می کند چون 
تفاوت نرخ زیادی بــا ارز آزاد ندارد. از 
طرفی عوارض خروج از کشور نیز برای 

سفر اول ۴۰۰ هزار تومان است.
به گزارش مهر؛ همچنین بلیت سفرهای 
خارجی به شــدت افزایش یافته و برای 
مسیرهای کوتاه کمتر از ۵ میلیون تومان 
نرخ ندارد بلکه بســیاری از مسیرهای 
دورتر به خصوص با پروازهای خارجی، 
این رقم حداقل ۳۵ میلیون تومان است. 
در این شرایط ســفرهای خارجی برای 
مســافران ایرانی به شدت هزینه بر شده 
است. این تغییرات حتمًا در میزان خروج 
مسافر از کشور با هدف تفریح تأثیرگذار 

خواهد بود.

سفر خارجی گران تر شد 

سرویس گردشگری // دومین کتاب از نشر نوسده با عنوان 
»مخاطرات سفر و بیماری های شایع« به نویسندگی مرتضی 

نادی در ۱۷۶ صفحه و ۸ فصل منتشر شد.
در مقدمه ناشر، رسالت این کتاب، سفر بی خطر مسافران معرفی 
شده و ایمنی در سفر اهم موضوعی است که در آن مورد توجه 
قرار می گیرد. از آنجا که نویســنده، تجربه باالیی در امداد و 
نجات گردشگران کوهستان دارد کمبودها و الزامات این مهم 
را به خوبی شناسایی می کند؛ نادی در مقدمه به انواع سفرهای 
جذاب و مخاطرات ذیربط آنها اشاره دارد و هدف از خلق این 

محتوا را به یادماندنی تر و لذت بخش تر کردن سفر می داند.
او در ایــن کتاب در کنار زرق و برق مقاصد مختلف، خطرات 
بالقوه را گوشزد کرده و بر مخاطرات پیش بینی شده به ویژه از 

سوی سازمان جهانی بهداشت توجه می دهد.
در فصل اول این کتاب به ۳۳ نکته ایمنی و کاربردی در ســفر 
همچون مدارک، الزامات مراودات، محموله های ممنوعه و … 
پرداخته شده است. گروه بندی مسافران در دسته های مختلفی 
از قبیل، ماجراجو، محقق، ســالمند، کم توان و.... و تمهیدات 
هر یک در ســفر در فصل دوم آورده شــده و فصل سوم به 

روش های مختلف حمل و نقل و مالحظات سالمت و ایمنی در 
آنها اختصاص دارد.

بیماری های شایع سفر نظیر حصبه، ماالریا، وبا، هپاتیت a، تب 
مالت و … راه های انتقال و مهارت های پیشگیرانه ی آنها در 
چهارمین فصل و انواع مخاطرات طبیعی و بیماری های سفر به 
نقاط مختلف کوهستانی در فصل پنجم مورد توجه قرار دارند. 
فصل ششــم به مخاطرات رویارویی با حیوانات با توجه به 
پهنه سفر و نقشه ی پراکندگی آنها در مسیر و مقصد می پردازد. 
مخاطرات سفر به مناطق بیابانی و شرایط بقا در مواقع مختلف 
جوی در فصل هفتم و مخاطرات ســفر به مناطق جنگلی و 
هشدارهای پیشگیری از آسیب های محتمل در آخرین فصل 
درج شده اند. این کتاب نخستین مجلد با محوریت مخاطرات 
و بیماری های شایع در سفر در حوزه گردشگری ایران است. 
نویســنده امید دارد با مطالعه این مطالب از بروز بســیاری از 

مخاطرات کاسته و زمینه ساز سفرهای ایمن تر شود.
محتــوای به روز این کتــاب با پژوهش در منابع و بررســی 
دســتورالعمل های منتشرشده از سوی ســازمانهای مسئول 

جهانی_ به شرح مندرج در منابع کتاب_ تولید شده است.
به گــزارش مهر ؛ عالقه مندان می توانند بــرای خرید آنالین 
این کتاب از سراســر ایران با مبلــغ ۲۰۰ هزار تومان به وب 
ســایت فصلنامه میراث و گردشــگری گیلگمش به آدرس 
www.gilgameshmag.com یا اینستاگرام به آدرس 

gilgameshmagazine مراجعه کنند. 

اسپی مزگت ؛ قدیمی ترین خانه خدا در گیالن 
سرویس گردشگری // اسپی مزگت یک آتشکده  قدیمی و 
بزرگ بوده اســت که در دوران پس از اسالم و احتماال بعد 
از قرن ســوم هجری به مسجد تبدیل شده و تا مدت های 

مدیدی مورد استفاده قرار گرفته است.
اســپی مزگت از دو کلمه »اســپی« در زبان تالشی به معنای 
ســفید و »مزگت« در زبان اوستا به معنای »مسجد« تشکیل 
شده است. این بنا یک آتشکده  قدیمی و بزرگ بوده است که 
در دوران پس از اســالم و احتماال بعد از قرن سوم هجری به 
مسجد تبدیل شــده و تا مدت های مدیدی مورد استفاده قرار 

گرفته است.
قدمت این بنا با توجه به کتیبه کوفی و سفال های به دست آمده 

از آن به دوره  سلجوقیان می رسد که با شیر بز و خشت درست 
شده و با آهک اندود و نماسازی شده است. اطالعات به دست 
آمده از نوع معماری و همچنین وجود ســفال های مربوط به 
عصر ایلخانی، از قدمت حداقل ۸۰۰ ساله این مسجد حکایت 
می کند. برخی از روایات حاکی از آن اســت که بنای مسجد 
مربوط به دوره ساسانی است. در حال حاضر این بنا به حال 
خود رها شــده و دارد نفس های آخرش را می کشد و شواهد 
تازه ای هم گویای این است که در اطراف این بنا برای به دست 

آوردن گنج حفاری های هم صورت گرفته است.
این بنا در ۸۰ کیلومتری باختر شــهر رشت و ۲۲ کیلومتری 
باختری رودخانه دیناچال جای دارد.جنوب شــهر تالش، در دهســتان دیناچال پره سر در حاشیه 

  

سرویس گردشگری  // مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: زلزله 
آسیبی به بناهای تاریخی هرمزگان وارد نکرده 

است.
سهراب بناوند در تشریح این خبر افزود: با توجه 
به شــدت زلزله های شب گذشــته، کارشناسان 
میراث فرهنگــی این اداره کل اقــدام به پایش و 
بررســی ابنیه تاریخی کردند که خوشــبختانه، 

گزارش  های رسیده حاکی از آن است که آسیبی 
به بناهای تاریخی هرمزگان وارد نشده است.

بــه گزارش ایســنا ؛ مدیــرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی هرمزگان بیان کرد: 
کارشناسان میراث فرهنگی به طور مداوم در حال 
بررسی شــرایط هســتند و در صورت وصول 
گزارشی مبنی بر خسارت به آثار و ابنیه تاریخی 

اطالع رسانی خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان:

زلزله آسیبی به بناهای تاریخی هرمزگان وارد نکرد

کتاب
 »مخاطرات سفر و 
بیماری های شایع« 

منتشر شد
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حوادث

جهان

روابط عمومی 
اگر چاق هستید، اگر چربی خون داريد يا اوره خونتان زياد است آزبيان مصرف كنید شیالت رهمزگان 

  
    

از روزی که پسر 16 ساله ام به دلیل اختالفات بین من و پدرش خودکشی کرده است، دیگر 
تحمل این زندگی را ندارم و قصد دارم از همسر دومم نیز طالق بگیرم چرا که ...

  این ها بخشی از اظهارات زن ۴۸ ساله ای است که مدعی بود همسرش هیچ گونه احساس 
مســئولیتی در برابر او ندارد و به همین دلیل قصــد دارد از او طالق بگیرد. این زن درباره 
سرگذشــت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: در حالی که سه فرزند داشتم 
از همسرم طالق گرفتم چرا که هیچ گونه تفاهم اخالقی با هم نداشتیم و نتوانستیم به زندگی 
مشترکمان ادامه بدهیم. دو فرزند بزرگ ترم ازدواج کرده بودند و تنها پسر ۱۶ ساله ام نزد من 
زندگی می کرد. در همین روزها برای رهایی از تنهایی با مرد دیگری ازدواج کردم اما مازیار به 
هیچ وجه اهل کار و زندگی نبود و هیچ مسئولیتی را بر دوش خود  احساس نمی کرد. او فقط 
از خانه، خودرو و امکانات رفاهی من بهره می برد و هیچ گونه نفقه ای برای مخارج زندگی 
به من نمی داد. از سوی دیگر نیز اجازه نداد پسر ۱۶ ساله ام با ما زندگی کند. به ناچار فرزندم 
را به بهزیستی سپردم تا حداقل مسیر خالف را در پیش نگیرد ولی او در بهزیستی دوام نیاورد 
و به همین دلیل پدرش او را از بهزیستی تحویل گرفت و به زادگاهش در یکی از شهرهای 
خراسان شمالی برد اما فیروز که در یک شهر بزرگ زندگی کرده بود، آزادی های بیشتری می 
خواست. به همین دلیل در شهر زادگاه پدرش طاقت نیاورد و دوباره به مشهد فرار کرد چرا 
که آن جا هیچ دوست و آشنایی نداشت و احساس تنهایی می کرد. از طرف دیگر نیز وقتی به 
مشهد می آمد مدام با دوستان نابابی معاشرت داشت و من می ترسیدم او پای بساط مشروبات 
الکلی و مواد مخدر بنشیند. این بود که با همسر سابقم تماس گرفتم و رفتارهای فیروز را به 
او گوشزد کردم. من به او گفتم شوهرم اجازه نمی دهد فیروز در کنار من زندگی کند، به همین 
دلیل او به خانه مجردی دوستانش می رود به طوری که احساس می کنم مسیر خالف را در 
پیش گرفته باشــد. بعد از این ماجرا همسر سابقم به مشهد آمد و پسرم را دوباره با خودش 
برد اما متاســفانه چند روز بعد خبر خودکشی او را به من دادند. درحالی که بسیار ناراحت 
بودم و عذاب وجدان داشــتم فرزندان دیگرم مرا عامل خودکشی برادرشان می دانستند و 
 معتقدبودند رفتارها و ناسازگاری های من با پدرشان موجب شد تا خانواده ما متالشی شود و 
آن ها به ســوگ برادر کوچکشان بنشینند و از طرف دیگر چند ماه بعد نیز خواهرم به دلیل 
اختالفاتی که با شوهر معتادش داشت، دست به خودکشی زد و از دنیا رفت. دیگر تحمل این 
همه رنج و عذاب را نداشتم و بسیار افسرده بودم اما در همین حال مازیار نیز فقط از امکانات 
مالی من سوء استفاده می کرد و هیچ مسئولیتی را در زندگی نمی پذیرفت. وقتی به او اعتراض 
می کردم مرا زیر مشت و لگد می گرفت و کتک می زد، این بود که کارد به استخوانم رسید و 
تصمیم گرفتم از همسر دومم نیز طالق بگیرم و ... با صدور دستوری از سوی )رئیس کالنتری( 
پرونده این زن میانســال توسط مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی مورد بررسی  های 

کارشناسی و روان شناختی قرار گرفت.

وقتی پسر 16 ساله ام خودکشی کرد! 
در امتداد تاریکی

شهادت دو جوان فلسطینی در نابلس 
  بر اثر درگیری فلســطینیان و نظامیان رژیم صهیونیستی 
در بخش قدیمی شــهر نابلس در کرانه باختری، دو جوان 
فلســطینی به شهادت رســیدند.، بر اثر درگیری های شدید 
بین فلســطینیان و نظامیان رژیم اشــغالگر صهیونیستی در 
حومه شــهر قدیمی نابلس در شمال کرانه باختری اشغالی، 
دو جوان فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی 
شدند.هالل احمر نابلس تصریح کرد: دو جوان فلسطینی به 
نام های »عبود صبح« )۲۹ ســاله( و »محمد العزیزی« )۲۲ 
ســاله( در جریان هجوم نظامیان اشغالگر به شهر نابلس به 
ضرب گلوله به شهادت رسیدند و شماری نیز زخمی شدند. 
نظامیان اشــغالگر همچنان از رسیدن کادر پزشکی به محل 
جلوگیری می کنند.این درگیری هــا پس از یورش نظامیان 
یگان ویژه رژیم صهیونیســتی به شهر نابلس و به دنبال آن 
ورود ده ها خودروی نظامی از چند محور و محاصره محله 
»الیاسمینه« در بخش قدیمی این شهر رخ داد این در حالی 
است که هواپیماهای شناسایی رژیم اشغالگر بر فراز منطقه 
گشت زنی می کردند. نظامیان اشغالگر همچنین چندین تک 
تیرانداز را بر روی پشت بام ساختمان ها در محله رأس العین 
در مجاورت بخش قدیمی نابلس مستقر کردند.به گفته منابع 
محلی، همچنین درگیری های شدیدی بین رزمندگان مقاومت 
و نظامیان اشــغالگر که خانه ای در بخش قدیمی نابلس را 
محاصره و به ســمت آن راکت شلیک می کردند، اتفاق افتاد 
و این مســئله باعث شد تا نظامیان اشــغالگر با نیروهای 
کمکی بیشتری به شهر نابلس یورش ببرند.بر اساس گزارش 
چندین منبع، نظامیان اشغالگر پس از یک عملیات نظامی که 
ساعت ها در بخش قدیمی نابلس به طول انجامید، از این شهر 

عقب نشینی کردند
۹ کشته براثر ریزش کوه در چین

  منابع خبری از برجاماندن ۹ کشته و ٧ زخمی درپی ریزش 
کوه در شمال غربی چین خبر دادند.بر اساس این گزارش، در 
پی ریزش کوه در منطقه گانســو در شمال غربی چین ۹ نفر 
جان باختند.مقامات محلی اعالم کردند که این حادثه در شهر 
جینگتای روی داد و از بین ۱٧ نفر که در معرض این حادثه 
قرار گرفتند ۹ نفر جان باختند و ٧ نفر دیگر زخمی شــدند.

به گفته مقامات، هنوز یک نفر در شمار مفقودشدگان است و 
تالش ها برای جستجو و نجات وی جریان دارد.

   

ســرویس حوادث// رئیس پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از شــگردهای خاص کالهبرداران با ارسال 
 پاکــت نامه های ارائــه خدمــات ارزان قیمت

توضیح داد و از مردم خواســت فریب شیادان را 
نخورند.

   ســرهنگ کارآگاه » علی ولیپور گودرزی« 
اظهار کرد: با ارجاع چند فقره پروندهکالهبرداری 
مشــابه و تجمیع این پرونده ها مشــخص شد، 
شــیادان پاکت نامه هایی بــا مضمون صدور 
 دفترچه و کارت رایگان خدمات دندانپزشکی به 
داخل صندوق پست خانه های سطح تهران قرار 

داده اند.
  وی افــزود: در تحقیقــات ابتدایی کارآگاهان 
پلیس آگاهی مشخص شد، افراد سودجو داخل 
این پاکت  نامه ها نوشته اند، با توجه به هزینه های 
پوشــش  دندانپزشــکی، جهت  زیاد خدمات 
خدمات پزشــکی، چکاپ رایــگان و ویزیت 
رایگان به صورت ماهانه توســط دندانپزشکان 
 مجــرب و متخصــص در ســطح کشــور و

 کاهش اینگونه هزینه ها تا سقف ۵۰ درصد برای 
دریافت کارت و دفترچه هــای رایگان به یک 
شماره تلفن خاص پیامک ارسال کنند و تماس 

بگیرند.
  رئیس پلیس آگاهی تهران ادامه داد: شهروندان 
با ارســال پیام و یا تماس با ایــن افراد در دام 

کالهبرداران قرار می گیرند.
   این مقام انتظامی از شــهروندان درخواســت 
کرد، با شماره تلفن ثبت شده داخل پاکت  نامه ها 
هیچ گونه ارتباط مبنی بر پیامک یا تماس تلفنی 

حاصل نکنند.
  رئیس پلیس آگاهی پایتخــت با بیان اینکه، 
کارآگاهان جهت شناسایی و دستگیری این افراد 
سودجو وارد عمل شدند، خاطرنشان کرد: پلیس 
آگاهی با کالهبرداران که امنیت مالی شهروندان 
را به خطر می اندازند با قاطعیت برخورد خواهد 

کرد.

پاکت هایی برای کالهبرداری

ربودن مرد فرانسوی برای اخاذی
سرویس حوادث//  مرد شــیاد برای اخاذی از 

دوست فرانسوی خود او را ربود.
 چند روز قبل خبر ربودن یک تبعه فرانسوی به 
پلیس اعالم شد و رسیدگی به پرونده آدم ربایی 
در دستور کار کارآگاهان چهارم پلیس آگاهی 
پایتخت قرار گرفت. تحقیقات ابتدایی مأموران 
آگاهی مشــخص کرد، مرد فرانسوی در حالی 
که مقدار زیادی ارز به همراه داشته توسط یک 
سرنشین خودروی شاسی بلند ربوده شده است. 
ســرهنگ علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس 
آگاهی پایتخت در این باره گفت: بنابرحساسیت 

موضوع، در گام نخست دوربین های مداربسته 
صحنه جرم بازبینی شد که مأموران با مشاهده 
پالک خودرو هویت صاحب آن را شناســایی 
کردند. پس از دریافت این اطالعات، با هماهنگی 
مقام قضایی راهی مخفیگاه متهم شدند و وی را 
دستگیر کردند. سرهنگ گودرزی با بیان اینکه 
فرد ربوده شده در کوتاه ترین زمان ممکن توسط 
کارآگاهان پیدا شــد، عنوان کــرد: متهم که از 
دوستان فرد ربوده شده بود پس از انتقال به اداره 
آگاهی به جرم آدم ربایی به دلیل ســرقت ارز و 

دریافت پول از خانواده  وی اعتراف کرد.

زلزله بندرلنگه یک مصدوم برجای گذاشت
 سرویس حوادث//  فرماندار بندرلنگه گفت: 
یک نفر در زمان فــرار از زمین لرزه دچار 

مصدومیت و سرپایی مداوا شد. 
  فواد مرادزاده افــزود: این فرد هنگام 
فرار از ناحیه پا دچار آسیب شده است. 
وی ادامه داد: همچنین دیوار تعدادی از 
منازل روستای کنخ از توابع بخش مهران 
شهرستان بندرلنگه دچار ریزش و ترک 
شده است و مقداری هم سنگ ریزه بر اثر 
وقوع این زمین لرزه ها در یکی از جاده ها 
ریخته بود که جمع آوری شــد.همچنین 
براساس اعالم روابط عمومی استانداری 

هرمــزگان، اتفاقات برق و تیم های فنی 
سایر ارگان های دولتی به منطقه زلزله زده 
اعزام شده اند تا در صورت بروز هر گونه 
اختالل فنی، نسبت به رفع مشکل های 
احتمالــی اقدام کنند.زمیــن لرزه ای به 
بزرگی ۵.۸ ریشتر شنبه شب چند دقیقه 
بعد از نخستین زمین لرزه ۵.٧ ریشتری 
بار دیگر حوالی بندر خمیر در اســتان 
هرمزگان را لرزاند.نزدیکترین شهرها به 
کانون زلزلــه بندر خمیر با ۳۸ کیلومتر، 
کنگ با ۴۲ کیلومتر و جزیره تنب بزرگ 

با ۴۵ کیلومتر بوده است.

ســرویس حــوادث// برادر حســین 
عبدالباقــی، مالک متروپــل آبادان در 
ناشناس  افراد  توسط  مشکوک،  اقدامی 
هدف حمله مسلحانه قرار گرفت؛ ماجرا 

چه بود؟
 مجید عبدالباقی، بــرادر مالک متروپل 
آبادان که هدف ســوء قصد قرار گرفته 
بود، به علت شــدت جراحات واردشده 
درگذشت. تصاویری که در فضای مجازی 
منتشر شد، نشان می داد مجید عبدالباقی 
ظهر روز شنبه در مجتمع مسکونی خود 
هدف ســوءقصد قرار گرفــت. آن طور 
که ایرنا نوشــته است پیکر خونین او به 
بیمارســتان نفت آبادان منتقل و به علت 
شدت جراحت احیا شد اما ساعتی پس 
از این سوء قصد، فوت کرد.تصویری که 
نشان دهنده سوء قصد به جان عبدالباقی 
است، ساعت ۲۵: ۱۴ را نشان می دهد که 
وی وارد پارکینگ مجتمع مسکونی محل 
سکونت خود می شود. خودروی ساینایی 
وی را تعقیب و مقابل در پارکینگ توقف 
 می کند کــه یک نفر از خــودرو پیاده 
می شود و با اسلحه کالشینکف و دیگری 
از داخل خودرو با اسلحه کمری به داخل 
پارکینگ شــلیک می کند.پــس از آن 
بقایای پوکه های تیرهای شــلیک شده 
روی زمین کشف می شود که گفته شده 
حــدود ۶ تیر به مجید عبدالباقی اصابت 
کرده است. فرمانداری ویژه آبادان درباره 

جزئیات این حادثه گفته است: ظهر روز 
شنبه افرادی ناشناس اقدام به تیراندازی 
به مجید عبدالباقی در مجتمع مسکونی 
وی کردند و پس از تیراندازی به ســوی 
وی از محل تیراندازی متواری شــدند. 
عباسپور گفت: تحقیقات برای شناسایی 
افراد تیرانداز آغاز شــده است. رئیس 
بیمارســتان نفت آبادان هم ساعتی پس 
از سوء قصد گفت:  پیکر بی جان مجید 
عبدالباقی که هدف حمله مسلحانه قرار 
گرفته بود به به اتاق عمل  بیمارستان نفت 
منتقل و اقدامات مقتضی برای احیای او 
انجام شــد. وی افزود: اقدامات پزشکی 
برای نجات جان عبدالباقی متاسفانه به 
علت شدت جراحت، نتیجه بخش نبود. 
دادستان مرکز اســتان خوزستان هم  از 
تشکیل پرونده قضایی برای حادثه حمله 
مسلحانه به مجید عبدالباقی در دادگستری 
این استان خبر داد. صادق جعفری چگنی 
درباره جزئیات حمله مسلحانه به مجید 
عبدالباقی برادر مالک ساختمان متروپل 
آبادان، اظهار کرد: این فرد در پی حمله 
افرادی با شــلیک چندین گلوله هدف 

قرار گرفت و پــس از وقوع حادثه به 
بیمارستان منتقل شد. دادستان شهرستان 
آبادان بالفاصلــه پس از وقوع حادثه با 
حضور در محل مذکور، با تشکیل پرونده 
قضایی در دادســرای عمومی و انقالب 
شهرستان آبادان، موضوع را بررسی کرد 

و تحقیقات اولیه در حال انجام است. وی 
افزود: در این حادثه تاکنون فرد یا افرادی 

دستگیر نشده اند.
*  سرنخ برادر عبدالباقی از متروپل

  حدود دوماه قبل ساختمان مرتفع متروپل 
آبــادان فروریخت. در این میان، یکی از 
موضوعاتی که توجه کاربران را به خود 
کرد، سرنوشت حسین عبدالباقی  جلب 
مالک متروپــل آبادان بــود.  از همان 
لحظه ریزش ساختمان، مطالب مختلفی 
درباره رشوه دادن مالک متروپل آبادان 
در رســانه های اجتماعی منتشر می شد 
که از فساد، پشت این ساختمان حکایت 

داشت و همین موضوع 
ســیت  حسا

کاربران 

درخصــوص 

مالک متروپل را افزایش داده بود.  به دنبال 
حساسیت افکار عمومی راجع به مالک 
متروپل و مســئوالنی که در این فاجعه 
دخیل بودند، در همان روز دوشنبه اعالم 
شد با حکم دادســتان خوزستان مالک 
متروپل بازداشت شده است اما فردای آن 
روز، ناگهان ماجرا تغییر کرد و اعالم شد 
عبدالباقی زیر آوار متروپل، از دنیا رفته 
است. انتشــار این خبر حساسیت ها به 
سرنوشت عبدالباقی را بیشتر کرد و باعث 
شد تا کاربران شبکه های اجتماعی درباره 
فوت او اظهار تعجب کنند. اما در همان 
روزها در تصاویری که در فضای مجازی 
هم خبرساز شد، برادران حسین عبدالباقی 
به سردخانه و کنار پیکر برادرشان رفته 
بودند که نحوه گریه کردن آن ها واکنش 
فضای  کاربران  و  مخاطبان 
به  را  مجــازی 
ل  نبــا د

داشت.

شوک جدید در پرونده پر رمز و راز متروپل

سرویس حوادث// پسر 1۷ ساله که از طریق ارسال پیامک جعلی ثنا در کازرون از 
۵00 نفر کالهبرداری کرده بود شناسایی و بازداشت شد.

   در پی مراجعه تعدادی از شــهروندان به پلیس فتا و شکایت و تشکیل چندین 
پرونده قضایی مشابه مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی پس از دریافت 
پیامک جعلی ابالغیــه الکترونیک قضایی، موضوع به صورت ویژه در دســتور 
کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت و پس از بررســی فنی و اظهارات شاکی های 
پرونده مشخص شد برداشت های غیرمجاز پس از دریافت پیامک ابالغ الکترونیک 
قضایی صورت گرفته است.پس از آن کارشناسان پلیس فتا، موفق شدند متهم را که 
پسری ۱٧ ساله بود شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در مخفیگاهش 
بازداشت کنند.سرهنگ اســماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی کازرون در این باره 
گفت: متهم پس از دستگیری در مواجهه با مستندات پلیس به برداشت حدود ۱۵۰ 
میلیون تومان از ۵۰۰ کارت بانکی شهروندان اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضایی معرفی شد.فرمانده انتظامی کازرون از شهروندان خواست تا پس 
از مواجهه با هرگونه محتوا، برنامه یا پیام مشکوک در فضای مجازی پلیس فتا را 

در جریان قرار دهند.

دستبرد پسر 17 ساله به ۵۰۰ کارت بانکی

ســرویس حوادث//  کشف لکه های خون در خودروی پسر جوانی که به طرز 
مرموزی ناپدید شده است فرضیه قتل او را پررنگ کرد.

   ۲۹ اردیبهشــت مرد میانســالی به پلیس مراجعه کرد و از ناپدید شدن 
پســرش خبر داد. وی گفت: حامد، ســوار بر خودروی پرایدش از خانه 
خارج شــد و دیگر برنگشــت. تلفن همراهش نیز خاموش است و برای 
یافتن او به دوســت و آشــنا زنگ زدم اما کســی از حامد خبر ندارد.با 
شکایت مرد میانسال به دستور بازپرس محمد امین تقویان، تحقیقات برای 
یافتن پسر ۳۲ ساله آغاز شد. همزمان شماره پالک خودروی او به تمامی 

واحدهای گشت پلیس اعالم شد.
   هنوز ۲۴ ســاعت از ناپدید شدن حامد نگذشته بود که مأموران پلیس 
بــا خودروی پراید بدون پالکی در نزدیکی پارک چیتگر مواجه شــدند. 
در بازرســی از خودرو لکه های خون و دستمال خونینی به همراه مدارک 
شناســایی مالک خودرو به دست آمد. با اســتعالم مدارک مشخص شد 
خودروی کشف شده متعلق به حامد است.لکه های خون احتمال قتل پسر 
جوان را مطرح کرد و در ادامه تحقیقات از خانواده او نیز مشخص شد که 
وی از مدتی قبل با زنی ۴۶ ساله به نام فیروزه در یک گروه اینستاگرامی 

آشنا شده است.
   با این احتمال که زن جوان از سرنوشت حامد اطالع داشته باشد، دستور 
بازداشت او صادر شد. اما در ادامه تحقیقات کارآگاهان دریافتند که فیروزه 
با مردی به نام پدرام نیز در ارتباط اســت. از سویی در تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد که پدرام روز حادثه در محل رها شدن خودروی حامد 

حضور داشته است.با کنار هم قرار دادن این مدارک و احتمال دست داشتن 
پدرام در ناپدید شدن حامد، به دستور بازپرس جنایی، او بازداشت شد.او 
در تحقیقات گفت: من چندین بار به خاطر مواد مخدر بازداشــت شده ام و 
مدتی قبل در یک گروه اینستاگرامی با فیروزه آشنا شدم. بعد از مدتی او 

با فردی دوست شد و رابطه اش را با من کم کرد. 
   در این مــدت هر چند وقت یکبار با هم در تماس بودیم اما من حامد 
را نمی شناســم و از سرنوشت او بی اطالع هستم.تحقیقات برای بازداشت 
فیروزه و بررسی سرنوشت پسر ناپدید شده به دستور بازپرس شعبه هشتم 

دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد. 

ردپای یک زن در پرونده مرد گمشده

طرح :  بیتا  هوشنگی
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فرماندار ویژه میناب :
ظرفیت های فرهنگی و هنری میناب در حد ملی است 
  سرویس شهرستان// فرماندار ویژه میناب برنامه های فرهنگی و 
هنری در میناب را بسیار با ارزش معرفی کرد و گفت: ظرفیت های 
فرهنگی و هنری میناب در حد ملی است. مجید سلحشور فرماندار 
 ویژه میناب در نشست شــورای فرهنگ عمومی ضمن قدردانی از 
دســت اندرکاران برنامه های مختلف طی دهــه والیت و امامت در 
میناب، اظهار داشت: طبق بررسی های صورت گرفته فهرست مناطقی 
قرار گرفته که در ایام عید قربان تا غدیر برنامه های مطلوبی برگزار 
شــده اســت.وی با بیان این که همه وظیفه داریم ذائقه ی مردم را بر 
اساس فرهنگ و هنجارهای اصیل فرهنگی و هنری اسالمی ایرانی 
تنظیم کنیم، گفت:حجاب و عفاف یکی از مسایل مهمی است که انفعال 
نسبت به آن قابل قبول نیســت و انتظار می رود همه دستگاه ها با 
اهتمام ویژه ای در راستای تحقق آن گام بردارند.سلحشور ادامه داد: به 
طور قطع هر چه تالش ها در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
 بیشتر باشد نتیجه بهتری در پی خواهد داشت.وی با ذکر این مطلب که 
آســیب های اجتماعی موجود را باید پذیرفــت و برای آن راهکار 
مناسبی اندیشه کرد، افزود: در طول انقالب مسیرهای گوناگونی برای 
مبارزه با آســیب های اجتماعی پیگیری و طی شد، اما آنچه اکنون 
همه مسئوالن کشــور بر آن اتفاق نظر دارند و به عقیده کارشناسان 
این حوزه بهترین راهکار است پرداختن به این مهم طریق کار فرهنگی 
و ابزار فرهنگ و هنر اســت.فرماندار ویژه میناب تاکید کرد: حجاب 
 باعث صیانت زن می شــود و این باور را باید از مســیر فرهنگی به 
خانــواده ها تزریق کرد.وی برنامه های فرهنگی و هنری در میناب را 
بسیار با ارزش معرفی کرد و گفت: ظرفیت های فرهنگی و هنری میناب 
در حد ملی است.به گزارش خبرگزاری موج، سلحشور همچنین با بیان 
این که برنامه های فرهنگی پس از طرح در شــورای فرهنگ عمومی 
اجرایی شود، اظهار داشت: تمامی ظرفیت دستگاه های اداری میناب در 
اختیار امور فرهنگی است.معاون استاندار هرمزگان از تشکیل قرارگاه 

عفاف و حجاب در وزارت کشور خبرداد.
رئیس جدید دادگستری  بندرخمیر معرفی شد

  امین درســاره سرویس شهرستان// طی مراسمی ، آیین تکریم 
و معارفه رئیس جدید دادگســتری شهرســتان خمیــر برگزار و 
حجت االسالم والمسلمین ســعید اطمینانی به عنوان رئیس جدید 
دادگستری شهرستان خمیر معرفی شد.به گزارش خبرنگار دریا، آئین 
تکریم و معارفه رؤســای سابق و جدید حوزه قضایی شهرستان با 
حضور فرماندار خمیر و معاون رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
و مسئوالن این شهرستان برگزار شد.در این مراسم از زحمات ۳ سال 
و نیمه مصطفی خدابنده لو تقدیر و حکم حجت االسالم والمسلمین 
اطمینانی به ایشان اعطاء شد.حجت االسالم والمسلمین اطمینانی پیش 

از این رئیس دادگستری شهرستان بشاگرد بوده است.

خبری

شهرستان

در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش
 اطراف محل را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

  

  

آگهی مزایده
آگهی مزایده کامیون جرثقیلدار /  به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۰۹۶۸ یک دستگاه کامیون جرثقیلدار سیستم ماک تیپ 
آر۶۸۵اس مدل ۱۹۷۵ رنگ اصلی و فرعی قرمز نوع رنگ روغنی کشــور ســازنده ایاالت متحده آمریکا شرکت سازنده ماک 
کاربری کامیون زیر کاربری جرثقیلدار به شماره انتظامی ایران ۵۵ - ۶۸۱ ع ۵۱ به شماره شاسی R۶۸۵S۵۷۸۰۹ و شماره موتور 
D۶۳۷۰* و    VINURFW۷۵VS۷۹۶ ۵۷۸۰۹ متعلق به علی اکبر یوســفی که به موجب ســند نکاحیه ۱۴۳۸۸ مورخ 
۱۳۷۹/۰۱/۱۱ منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی به شماره ۹۹۰۰۹۶۸ علیه نامبرده گردیده که حسب درخواست 
بستانکار پرونده اجرایی، کامیون، فوق توسط راهنمایی و رانندگی توقیف سیستمی و پارکینگ میالد روستای ایسین توقیف 
گردیده و توسط کارشناس رسمی دادگستری با وضعیت ظاهری و فنی کامیون جرثقیل ماک کوبلکو با مشخصات وضعیت 

موتور و گیربکس : موتور گیربکس دیفرانسیل در حد مدل خاموش وضعیت الستیک : ۷۰% سالم وضعیت اتاق و داخل اتاق: اتاق پوسیدگی دارد شیشه ها 
سالم آئینه بغل دارد تودوزی مناسب باطری سازی خوب وضعیت استهالک : مستعمل ، در صد استهالک: ۵۵% پنجاه و پنج درصد ارزش پایه کارشناسی به 
مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ) یک میلیارد و ششصد میلیون تومان ( ارزیابی و قطعی گردیده، پس از جری تشریفات قانونی از ساعت ۹ الی ۱۲ در روز شنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود، شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است ، شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حساب 
سپرده ثبت )به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس( و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و 
در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد ، کلیه 
هزینه های قانونی اعم از انتقال سند به عهده برنده مزایده است ، ضمناً مزایده حضوری است و در صورتی که مال مورد مزایده در جلسه مزایده خریدار پیدا 
نکند مال با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود . ۱۵۴م/الف - تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

 مریم چمنی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس

آگهی مزایده 
 به موجب پرونده اجرائی کالســه ۱۴۰۰۰۰۰۶۷ شش دانگ یک قطعه زمین تحت پالک ۹۴۸ فرعی از ۱۴-اصلی 
)نهصد و چهل و هشت فرعی از چهارده اصلی ( مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور، قطعه ۱۶۵ در طبقه و 
واقع در روستای خراجی بخش سه حوزه ثبتی رودان به مساحت ۴۲۴.۷۸ متر مربع میباشد . دارای سند مالکیت اصلی 
با شماره چاپی ۵۵۰۹۸۶ سری الف ۸۱ که در صفحه ۹۸ دفتر امالک جلد ۵۱ ذیل شماره ۷۵۳۷ بنام رقیه روشن ثبت 
و صادر گردیده که برابر اجرائیه سند رهنی و شرطی شماره ۳۹۱۲۴مورخ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ دفترخانه اسناد رسمی شماره 
۳۴ شهر رودان که به نفع پست بانک شعبه رودان در قبال مبلغ ۷۴۱.۹۵۵.۵۰۸ ریال در رهن قرار گرفته است و طبق 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ۱،۱۷۳،۳۲۰.۰۰۰ریال معادل یک میلیارد و صد و هفتاد و سه میلیون و سیصد و بیست 

هزار ریال ارزیابی شده . پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ در اتاق شعبه اجرا اداره ثبت اسناد و امالک رودان واقع در 
رودان بلوار شهید چمران مجتمع اداری اداره ثبت اسناد و امالک از طریق مزایده به فروش می رسد . 

شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
است . برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . مزایده 
از مبلغ ۱،۱۷۳،۳۲۰،۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و 
نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .  ۱۴ م/الف 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

یحیی شیروانی 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

ن سندمالکیت   آگهی فقدا
نظربه اینکه آقای حسین مرادی فرزند غالم شماره شناسنامه ۳ صادره از حوزه ۱ گاوبندی  به استناد دوفقره استشهادیه محلی اعالم داشته است که سندمالکیت ششدانگ یک باب 
خانه دارای پالک ۶۰۹۸/۱۰۲ واقع در پارسیان بخش ۲۱ پارسیان به مساحت ۲۴۸ متر مربع که در صفحه ۲۸۶ دفتر ۵۹ ذیل شماره ۷۸۴۲ به شماره سریال ۴۹۷۰۰۰ سال ۹۰ سری 
الف به نام نامبرده  صادروتسلیم گردیده وبه علت جابجایی مفقود شده است. لذا با عنایت به تبصره ۵ ماده ۱۲۰آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد وامالک مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۸ 
مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز به این اداره مراجعه واعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند ویا سند انتقال رسمی ، تسلیم ورسید دریافت نماید .چنانچه ظرف مدت مقررمورد واخواهی قرار نگیرد ویا در صورت اعتراض، سند مالکیت ارائه 

نشود ، اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پارسیان ، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد .۱۷۰۸/۱۳۱م/الف 
تاریخ انتشار: ۰۳/ ۰۵/ ۱۴۰۱

عبدالحسین فروتن - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

سرویس شهرســتان// بر اثر وقوع بارش های 
سیل آسا در هرمزگان، جاری شدن سیالب در 
حاجی آباد  شهرستان  توابع  از  کوهشاه  منطقه 
سبب بروز خســارت به مسیرهای مواصالتی و 

لوله های آب روستایی شد. 
  بارش های ســیل آســا در هرمــزگان از روز 
جمعه با ورود یک ســامانه بارشی به استان آغاز 
 شــده و در برخی مناطق شــمالی استان سبب 
جاری شدن سیالب و بروز خسارت شده است. 
در سطح اســتان برای وقوع بارش های سیل آسا 
هشدار سطح نارنجی داده شــده و اعالم شد که 
احتمال ورود به هشدار سطح قرمز نیز با تشدید 
این سامانه بارشــی وجود دارد. در حال حاضر 
ارتفاعات استان در شهرســتان حاجی آباد مرکز 
اصلی بارش ها گزارش شــده و دهستان کوهشاه 

احمدی در روزهای گذشته شاهد وقوع بارش و 
جاری شدن سیالب و طغیان رودخانه های فصلی 
بوده است. این ســیالب به مسیرهای مواصالتی 
و لوله هــای انتقال آب روســتایی صدماتی وارد 
کرده و موجب شده مســیرهای عمدتا خاکی از 
بین بــرود و حمل و نقل مــردم و عبور و مرور 
ســاکنان این مناطق بر کندی مواجه شود، قطعی 
آنتن دهی تلفن های همراه و اینترنت دیگر مسائل 
گزارش شــده در اثر این بارش ها است.در همین 
زمینه فرماندار حاجی آباد گفــت: در پی بارش 
بارانهای اخیر در دهســتان کوهشــاه، بخشدار 
احمدی به همراه رئیــس اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای ،جهاد کشــاورزی، بنیاد مسکن 
و هالل احمر از مناطق ســیل زده بازدید کردند.

 وی افــزود: بنابر گزارش رئیس اداره راهداری و 

حمل و نقل جاده ای شهرستان در پی بارندگی های 
اخیر حــدود ۱۵۰ کیلومتــر از راه های اصلی و 
فرعی این دهســتان دچار آب بردگی و تخریب 
شــده اســت. فرماندار حاجی آباد گفت: نماینده 
اداره جهاد کشاورزی شهرستان نیز در این بازدید 
با بیان اینکــه بارندگی به لوله های آب شــرب 
خسارات زیادی وارد نموده است افزود: لوله های 
آب شرب روستاهای مرزان در، شریک آباد، گل 
میخک و چاه قلمی دچار خســارت شده است.

وی تصریح کرد: مقرر شد اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای جهت تســهیل در تردد و عبور و 
مرور اهالی نســبت به تســطیح و رکالژ راه های 
حســن آباد، آبید و مرزان در اقدام کند.خرم نسب 
گفت: اداره جهاد کشاورزی نسبت به پاکسازی ۸ 
عدد چشــمه آب و تهیه لوله آب شرب به مقدار 

۸ هــزار متر تهیه و در اختیــار اهالی قرار دهد.
وی ادامه داد: هــالل احمر نیز در جهت خدمت 
رسانی به ۱٧ خانوار که دچار آسیب شده اند پتو، 
 موکت و پالستیک در اختیار آنها قرار دهد.مهرداد 
حســن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
هرمزگان نیز در گفت وگو با تسنیم گفت: هشدار 
ســطح نارنجی هواشناســی و دریایی در استان 
صادر شــده و ســامانه بارشــی از روز دوشنبه 
فعالیتش در استان تشدید خواهد شد. وی افزود: 

این ســامانه در طول هفته در استان فعال است و 
نیاز است هم اســتانی ها برای حفظ جان خود و 
سایرین به توصیه ها و هشدارهای مدیریت بحران 
و هواشناسی کامال عمل کنند و از تردد در مسیر 
رودخانه های فصلی پرهیز کنند. به گزارش تسنیم، 
حسن زاده گفت: این ســامانه در حوزه دریایی 
نیز فعال اســت و در مدت یاد شده انتظار می رود 
تمهیدات الزم برای ســفرهای دریایی اندیشیده 
شود و تردد شناورهای سبک با ایمنی انجام شود. 

تخریب زیرساخت های دهستان »کوهشاه« 
در بارش های اخیر

   

سرویس شهرستان// شهردار قشــم با اشاره به 
هشدار هواشناسی سطح نارنجی مبنی بر تشدید 
ناپایداری های جوی در جنوب شرق کشور )استان 
هرمزگان و جزیره قشم( گفت: برای پیشگیری از 
آبگرفتگی معابر، برنامه  ریــزی  های الزم انجام و 
عوامل خدمات شهری این شهرداری در آماده باش 

کامل هستند. 
   میــرداد میردادی اظهار داشــت: بــرای مقابله با 
جاری شــدن رواناب و آبگرفتگی در ســطح شهر 
تمامی نیروهای خدمات شــهری شهرداری قشم از 
دوشنبه ســوم تا جمعه هفتم مرداد ۱۴۰۱ در حالت 
آماده باش هستند و تجهیزاتی همچون ماشین آالت 
 مکانیزه ســنگین و ســبک در نقاط مختلف شــهر 
برای مدیریت شــرایط اضطراری عمومی و پیچیده 
احتمالی به کارگیری خواهند شــد.وی خاطرنشان 
کرد: تمام مســیل ها، انهار و کانال های آب به طور 
مداوم رصد می شوند تا روان آب و سیالب احتمالی 
مدیریت شود. شــهردار قشم ادامه داد: برای مدیریت 
سیالب و پیشــگیری از وقوع مخاطرات احتمالی به 
ویــژه با توجه به تغییرات جــوی و اقلیمی به وجود 
آمده که سبب افزایش رگبار شدید باران همراه با رعد 

و بــرق و تگرگ، تند باد لحظــه ای همراه با گرد و 
خاک در مدت زمان کوتاه و با شــدت زیاد خواهد 
شــد و در راســتای تاب آوری، اقدامات پیشگیری 
 انجام شــده اســت.میردادی توضیــح داد: همچنین 
محله هایی که در ســال های گذشته به واسطه بارش 
باران دچار آب گرفتگی شده اند، مورد بررسی قرار 
گرفتند تا اگر بارندگی شــدیدی صورت گیرد تا حد 
امکان با تالش نیروهای خدمات شــهری شهرداری 
قشــم در کنار ســایر نیروهای خدمات رسان دچار 
مشکل نشود.به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه رفع 
کامل مشکل آبگرفتگی معابر امری بسیار پر هزینه، 
زمانبر و نیازمند همراهی اهالی محالت است، افزود: 
قشموندان می توانند با رعایت مواردی چون پرهیز از 
رهاســازی زباله در معابر، جوی ها و کانالهای سطح 
شهر، مانع از انباشت و انسداد کانال های دفع آب های 
سطحی و مسیل ها شوند، چرا که این موضوع نه تنها 
زحمت نیروهای خدماتی شــهرداری را چندین برابر 
می کند، بلکه مشکالت بسیاری را نیز برای آنها فراهم 
می کند که آب گرفتگی معابــر در زمان بارندگی های 

شدید از آن جمله است.

شهردار قشم : 

نیروهای خدمات شهری با تشدید ناپایداری های جوی 
آماده باش هستند

 عبدالحسین اسدپورسرویس شهرستان // 
مدیر اداره بنــادر و دریانوردی بندرلنگه و 
غرب هرمزگان گفت: در راستای توافقنامه 
ایران و قزاقســتان و طی چهار ماهه سال 
جاری، 40 هزار دستگاه خودرو از بنادر غرب 

این استان ترانزیت شد.
   بــه گــزارش خبرنگار دریا ، »قاســم 
عسکری نسب« در تشریح میزان ترانزیت 
خودرو در چهارماهه ۱۴۰۱ اظهارداشت: 

تخلیه  افزایش ســاعات  نظیــر  عواملی 
شناورها،  تایم  کاهش سرویس  شناورها، 
کاهش بروکراســی و تسریع در ترخیص 
خودروهــا ازیک ســو و فعالیت نظامند  
 شــرکت های حمل و نقــل بین المللی از 
 ســوی دیگــر باعث شــد تــا ترانزیت 
خودرو در چهار ماهه اول سال جاری در 
بندرلنگه از مرز ۴۰ هزار دســتگاه عبور 

کند . 

   وی تصریــح کرد: بندر لنگه با داشــتن 
پیشــینه تاریخی در حوزه ترانزیت کاال و 
خودرو در سالیان اخیر با آماده سازی زیر 
ساخت های بندری تعداد ۲۳ شرکت حمل 
و نقل بین المللی از مبادی پورت راشــد 
امارات متحده عربــی و الرویس قطر به 
مقصد کشورهای آسیای میانه، کشورهای 
اوراسیا و اقلیم کردستان فعال می باشند و 
پس از انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با 
کشور قزاقستان ورود خودروهای ترانزیت 
بــه این بندر افزایش چشــم گیری  یافته 
است.به گفته مدیر اداره بنادر و دریانوردی 
بندرلنگه و غرب هرمزگان، سالیانه بیش از 
۱۳۰ هزار خودرو از بندر لنگه به مقاصد 
مذکور توسط ۲۰ هزار تریلر و یا کامیون 
سواری کش حمل و جابجا می شود . وی 
پیش بینی کرد بــا روند صعودی ترانزیت 
خودرو در چهار ماهه نخست سال جاری 
که از روند ۱۲ درصدی برخوردار اســت 
جابجایی آمارها در ایــن بخش تا پایان 

سال دور از انتظار نیست .

در راستای توافقنامه ایران و قزاقستان صورت گرفت؛

ترانزیت 40 هزار دستگاه خودرو از بنادر غرب هرمزگان
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فروردین :
امروز کلمات به راحتی بر زبان تان جاری می شوند 
و ممکن اســت قبل از این که متوجه شوید شما را 
به دردســر بیندازند. حرف های زیادی برای گفتن 
دارید، انگار مدت زیادی احساســات تان در حال غلیان بودند. 
تا به حال بدون شــک و تردید حرف می زدید، اما دیگر تصمیم 
گرفته اید که بیشتر احتیاط کنید. ممکن است پیام تان تکه تکه به 
مخاطبان برسد، پس حواس تان را جمع کنید که وضعیت را از این 
که هست پیچیده تر نکنید. گذشته ها را کنار بگذارید، بهتر است 

ببخشید و با قلبی صاف رو به آینده حرکت کنید .
     اردیبهشت :

دوست ندارید کسی با نقشه های شما مخالفت کند، 
اما اگر دیدید که سرســختی شما مانع کارتان شده 
بهتر است مصالحه کنید. خودتان فکر می کنید که راه 
درست را در پیش گرفته اید، اما اطرافیان تان از این که مشکالت 
را ماســت مالی می کنید ناراحت اند. اکنون این فرصت را دارید 
که یک کار بزرگ انجام دهید و بر همه ی نزدیکان تان اثر مثبت 
بگذارید. باید تصمیم بگیرید: آیا رسیدن به اهداف خودتان برای 
شما مهم است یا کمک رساندن به کسانی که دوست شان دارید؟ 
اگر قرار است راهی را در پیش بگیرید که دیگران کمتر در آن پا 
گذاشته اند باید جرأت به خرج دهید و فداکاری کنید، اما بدانید که 

یک پاداش ارزشمند در انتظار شماست.
    خرداد :

اکنون ذهن تان به سرعت به دنبال راه فرار می گردد. 
دوست ندارید مستقیمًا با کســی وارد دعوا شوید. 
اصاًل مهم نیســت که چه نیت های خوبی در ســر 
دارید، فقط باید یاد بگیرید همان قدر که حرف می زنید به دیگران 
هم گوش دهید. یک گفتگوی سازنده همه ی تردیدها و اختالفات 
را از میان برمــی دارد و به همه این فرصت را می دهد تا حرف 

شان را بزنند .
    تیر :

امروز سرشار از درگیری های احساسی است، پس 
هوشمندانه ترین راهکار این است که احتیاط کنید. 
می توانید نا امنی هایی را که احســاس می کنید با 
اعتماد به نفس تان خاموش ســازید، برای این که مشکلی پیش 
نیاید باید قبل از هر اقدامی همه چیز را از نو بررسی کنید. باید میانه 
رو باشــید، یعنی نه پنهان کاری کنید و نه بیش از اندازه اسرارتان 

را به دیگران بگویید.
      مرداد :

امروز قوه ی تخیل شما بیش از حد فعال شده است، 
به همین خاطر ممکن اســت همــکاران تان اذیت 
شــوند، زیرا قبل از این که افکارشان را کامل کنند 
وسط کارشان می پرید. آن ها ممکن است فکر کنند که به دنبال 
جلب توجه هستید و دوست ندارید که دیگران هم در کانون توجه 
قرار بگیرند. اکنون تصمیم دارید که برای رســیدن به اهداف تان 
بیشتر تالش کنید. برای این که به مقصودتان برسید باید بگذارید 

دیگران هم خودی نشان دهند.
   شهریور :

اهداف تان آن قدر نوع دوســتانه به نظر می رسد 
که بــه خودتان می گویید نکنــد راه احمقانه ای 
را در پیــش گرفته اید. این کــه بخواهید دنیا را 
 تغییر دهید فکر خوبی اســت، اما نباید نسبت به زندگی خودتان 
بی میل شوید و خواسته های تان را نادیده بگیرید. باید راهی پیدا 
 کنید تا این رویاهای نوع دوســتانه را با نیازهای شخصی تان به 
مرحله ی تعادل برسانید. باید برای خدمت به دیگران فکرتان را به 
کار بیندازید و منطقی جلو بروید، در این صورت می توانید به هر 

چه می خواهید برسید.
     مهر :

دوستان تان راضی و شاد به نظر می رسند، اما چیزی 
در رفتارشان هست که شــما را اذیت می کند. هر 
 چه بیشتر به کارهایشان فکر می کنید خشمگین تر 
می شوید، اما با خشمگین شدن نمی توانید چیزی به دست آورید. 
بهتر است خودتان را برای مدتی در حاشیه قرار دهید. برای تغییر 
روابط تان باید روی رفتار خودتان کار کنید. البته بهتر است نترسید، 

بلکه سعی کنید اطرافیان تان را همواره دوست داشته باشید.
       آبان :

در مســیر موفقیت قرار گرفته ایــد، اما هنوز فکر 
می کنید که باید پله هــای بعدی نردبان موفقیت را 
با احتیاط و دوراندیشــی طی کنید. به احساس تان 
اطمینان داشــته باشید و قبل از قدم بعدی کمی بیشتر صبر کنید. 
نیت هایی را که در دل دارید صادقانه بر زبان آورید. اکنون زمان 

از آن شماست.
    آذر :

افکاری درباره ی ماجراجویی به سرتان زده که همه 
ی فکر و خیال تان را درگیر کرده اســت. افکارتان 
سرعت گرفته، یعنی قبل از این که یک ایده را کاماًل 
حالجی کنید مجبورید سراغ فکر بعدی بروید. شاید دیگران شما 
را به خاطر این رفتارتان ســرزنش کنند، اما شما نباید با خشم 
جواب شــان را بدهید. به جای دعوا سعی کنید نظرات آن ها را 
بشــنوید تا افکارتان را بهتر جهت دهید. بهتر است خودتان را به 

امواج پیش رو بسپارید و مقاومت نکنید.
     دی :

امروز ممکن اســت اطالعات مهمی را فاش کنید، 
اما اگر حواس تان به زمان بندی نباشــد دیگر تأثیر 
 مثبتی نخواهید گذاشت. شاید از دست کسی ناراحت 
شــوید، اما دوســت ندارید که به خاطر انتقام گرفتــن از او به 
احساسات اش لطمه بزنید. صادقانه و از صمیم قلب حرف بزنید 
و عادل باشــید. متانت و خونسردی کمک تان خواهد کرد تا راه 

آرامش را پیدا کنید.
   بهمن :

اکنــون بین اقداماتــی که در پیش مــی گیرید و 
احساســات درونی شــما تضاد وجود دارد. شاید 
دیگران تشــویق تان کنند که دست به خطر بزنید، 
زیرا به توانایی های شما باور دارند. اما عجله نکنید، 
اگر احساسات تان را بگویید آشفتگی بیشتر خواهد شد. اگرچه 
دوست دارید که هر چه سریع تر به خط پایان نزدیک شوید، اما به 

شما توصیه می شود که آهسته گام بردارید.
  اسفند : 

تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره ممکن است دنیای شما 
را از این رو به آن رو کنند. شاید از قدم بعدی مطمئن 
نباشید، اما بهتر است شرایط حاضر را بپذیرید و آن را 
انکار نکنید. حواس تان باشد که برای خالص شدن از این وضعیت 
دســت به کارهای عجوالنه نزنید. خودتان را باور داشته باشید و 

بدانید که می توانید بر همه ی مشکالت غلبه کنید.

سرویس سالمت // سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونــا، در خصوص تمهیدات اتخاذ شــده 
برای پیاده روی اربعین حســینی گفت: هنوز 
تصمیم نهایی گرفته نشده و گفتگوهای اولیه 
اتفاق افتاده است ولی تزریق واکسن یادآور از 

مالک های سفر است. 
   دکتر عباس شیراوژن در رابطه  با افزایش روند 
ابتال به کرونا در کشــور طی دو هفته اخیر، گفت: 
در چند روز اخیر تعداد فوتی ها دو رقمی شده و 
نگرانی ها را افزایش داده است. در این شرایط افراد 
عالمت دار و مراجعین سرپایی افزایش یافته و بیش 
از ۶۰ درصد بر شمار بستری ها افزوده شده است.

وی افزود: ظاهرا وارد موج هفتم بیماری شده ایم و 
به نظر می رسد مهم ترین کار، استفاده از ماسک و 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی باشد. از طرفی در 
نقاط شــلوغ باید از ماسک استفاده کرد و تزریق 
واکسن نیز باید صورت گیرد و اگر بیش از ۶ ماه 
از تزریق قبلی گذشته باشد، حتمًا باید یک نوبت 
یادآور تزریق شود؛ چراکه بعد از شش ماه سطح 
ایمنی بدن کاهش یافته و احتمال بیماری شدید را 

فزونی می بخشد.
  او تاکید کرد: نگرانی در تأمین واکســن نداریم 

و ده ها میلیون واکســن ذخیره شده است. مردم 
صرفا برای سالمت خود باید مراجعه کنند و هیچ 
مسئله مالی در میان نیست.سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، یادآور شــد: حدودا ۹ میلیون نفر 
باید برای تزریق واکســن یادآور مراجعه کنند و 
به نظر می رسد مردم شــرایط را درک کرده اند و 
آمار مراجعین نســبت به ماه های گذشته افزایش  
یافته است.وی که در یک برنامه رادیویی صحبت 

می کرد، در خصوص تمهیدات اتخاذ شــده برای 
پیاده روی اربعین حســینی نیز اظهار کرد: هنوز 
تصمیــم نهایی گرفته نشــده و گفتگوهای اولیه 
اتفاق افتاده اســت ولی تزریق واکسن یادآور از 
مالک های سفر است. همچنین تست هایی در زمان 
بازگشت از عراق گرفته می شود و تمهیداتی برای 

افراد عالمت دار در نظر گرفته می شود.
   او در خاتمــه تأکید کرد: زوار اربعین حتمًا باید 

نوبت یادآور واکسن را تزریق کنند و تا آن زمان 
)یک ماه آینده( ســطح ایمنی خوبی در بدن افراد 

ایجاد خواهد شد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

تزریق ُدز یادآور واکسن کرونا از مالک های سفر اربعین

    

سرویس سالمت // سخنگوی وزارت بهداشت 
از راه اندازی ســامانه ملی »باروری سالم« با 
هدف هوشمند ســازی خدمات بهداشتی – 
درمانی حوزه ســالمت مادران باردار و درمان 

ناباروری خبر داد.
  پدرام پاک آیین با اشــاره بــه اجرای ماده ۵۴ 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: 
ایــن وزارتخانه برای حمایت از ســالمت مادر 
بــاردار، ارتقا مراقبت های بهداشــتی در دوران 
بارداری، زایمان ایمن و هوشمند سازی خدمات 
بهداشــتی درمانی حوزه سالمت مادران اقدام به 
راه اندازی سامانه ای ملی و یکپارچه کرده است. 
در این ســامانه، اطالعات مادران باردار و همین 
طور افراد نابارور و خدماتی که مراکز بهداشتی، 
درمانی، آزمایشگاه ها، مراکز درمان ناباروری و 
مراکز تصویربرداری در بخش دولتی و خصوصی 
به اشخاص ارائه می کنند، ثبت و ارزیابی می شود.

سخنگوی وزارت بهداشــت با اعالم اتصال این 
سامانه الکترونیک به سامانه های نظام پزشکی، 
بیمه ها، سامانه »ســپاس« و سامانه »سیب« که 

بانک اطالعاتی مرجع سالمت به شمار می آید، 
همچنین آزمایشــگاه ها و مراکز تصویربرداری 
تصریح کرد: سامانه حاضر، سامانه ای پیشرو برای 
ارتقای مراقبت ها و خدمات مبتنی بر سالمت مادر 
و کودک از یک سو و مؤثرسازی درمان ناباروری 
از سوی دیگر است.پدرام پاک آئین همچنین با 
رد برخی شــایعات گفت: چیــزی تحت عنوان 
»گشــت بارداری« در مراکز بهداشتی ودرمانی 
وجود ندارد و کلیه خدمات بهداشتی، درمانی و 
مشاوره ای درباره بارداری و درمان ناباروری در 
سطوح مختلف توسط پزشکان، ماماها و بهورزان 
به طور حضوری یا از طریق ســامانه یکپارچه 
باروری سالم ارائه می شود.وی در بخش دیگری 
از اظهارات خود به امکانات سامانه باروری سالم 
اشاره و تصریح کرد: کاربران اعم از مادران باردار 
و افــراد نابارور از طریق این ســامانه خدمات 
مشاوره ای تلفنی رایگان و پیامک های مراقبتی 
دریافت خواهند کرد.سخنگوی وزارت بهداشت 
همچنین با تکذیب برخی شایعات مبنی بر ارتباط 
بین این ســامانه و تغییر در مرجع صدور مجوز 
ســقط جنین گفت: پیش از ابالغ قانون حمایت 

از خانواده و جوانی جمعیت هم سقط جنین جز 
در مواردی که به موجب قانون استثنا شده است، 
ممنوع بود، نه در اختیار والدین و یا پزشــکان. 
در واقع این موضوع همواره در صالحیت مراجع 
قضائی قرار داشــته و از طریق پزشکی قانونی 
صورت می گرفته و نظام ســالمت در این مورد 
ذیصالح شــناخته نمی شــده است.سخنگوی 
وزارت بهداشت با ارائه توضیحاتی بیشتر درباره 
سامانه ملی باروری سالم ادامه داد: از زمانی که 
مادر باردار به پزشک مراجعه می کند و درخواست 
آزمایش یا ســونوگرافی صورت می گیرد، نتایج 
در این ســامانه ثبت و مجموعه اقدامات در آن 
بارگذاری می شــود.وی با بیــان این که یکی از 
امکانات این سامانه،، پنل یکپارچه نسخه نویسی 
الکترونیک است، گفت: پزشکان صرف نظر از این 
که بیمار آنها تحت پوشــش کدام یک از بیمه ها 
باشــد، می توانند با امضای دیجیتال از خدمات 
یکپارچه این سامانه استفاده کنند.پدرام پاک آئین 
سیاست وزارت بهداشــت در حوزه جمعیت را 
آســان سازی و ارزان سازی دسترسی مادران به 
ویژه در دوره بارداری و شــیردهی به تسهیالت 

و خدمات مشاوره ای پزشکی 
پوشش  گســترش  و 

بیمــه ای هزینــه 
آنها  زایمــان 

و  دانســت 
 : گفــت
درمــان 
ناباروری 
و تقویت 
و  نهادها 
مؤسسات 

تخصصــی 
حــوزه  این 

اولویت هــای  از 
وزارت بهداشت است.

بهداشت  وزارت  سخنگوی 
همچنین از برنامه این وزارتخانه برای 

توسعه مراکز درمان ناباروری خبر داد و افزود: در 
هر نقطه ای که دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، 
دست کم یک مرکز ســطح دو درمان ناباروری 
ایجاد می شود تا دسترسی مردم به این خدمات 

آسان و ارزان شود.
  پاک آئین گفت: خوشبختانه کمتر از ۲۵ درصد 
زوجین نابــارور نیازمند درمان تخصصی مانند 
آی وی اف هســتند و بخش بیشتری از آنها با 

ســاده تر،  درمان 
فرزندآوری 

هند  ا خو
داشت.

   وی عقیــم ســازی 
دائــم زنان و مردان و یا مــواردی را که احتمال 
برگشــت پذیری در آنها ضعیف یا بسیار دشوار 
باشــد، به دلیل عوارض پزشــکی مطابق قانون 
ممنوع خواند و اضافه کرد: مواردی که بارداری 
برای مادر اوالً خطر جانی یا عوارض جســمی 
جدی داشته باشد، ثانیًا راه دیگری نداشته و ثالثًا 
دفع ضرر با پیشگیری های موقت ممکن نباشد، از 

این قاعده مستثناست.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

سامانه ملی »باروری سالم« راه اندازی می شود 

 چقدر مجاز به کارکردن 
با »رایانه« هستیم؟ 

سرویس سالمت // استاد چشم پزشکی دانشگاه 
به روش های  اشــاره  با  تهران  علوم پزشــکی 
استراحت دادن به چشــم در حین کار با رایانه، 
گفت: بهترین کار این اســت که کار مداوم یک 
ساعت و نیم بیشتر با رایانه نداشته باشیم و حتمًا 
بین این زمان ۲0 دقیقه استراحت چشمی داشته 

باشیم. 
  محمود جباروند، استاد چشم پزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران در پاسخ به این پرسش که 
»چگونه خستگی چشــم ها را بیرون آوریم؟«، 
 گفــت: مالیدن چشــم ها خوب نیســت، بلکه 
بهترین کار این اســت که کار مداوم یک ساعت 
 و نیم بیشــتر با رایانه نداشته باشیم و حتمًا بین

 این زمان ۲۰ دقیقه اســتراحت چشــمی داشته 
باشیم.

   وی با اشــاره به روش های استراحت دادن به 
چشم در حین کار با رایانه، خاطرنشان کرد: در 
مدت ۲۰ دقیقه استراحت می  توانیم ورزش کنیم 
یــا نقطه دوری را در محیط اطراف نگاه کنیم که 
این کار باعث می شــود تطابق انســان رها شده 
و خستگی چشــم ها برطرف شود و این روش 

بهترین کار است. 

سرویس سالمت // متخصصان تغذیه بیشتر مواقع افراد را 
از مصرف شکالت تلخ به دلیل این که حاوی کالری فراوان، 
چربی و قند اســت، منع می کنند اما بررسی های متعدد 
نشان داده است کاکائو ماده اصلی شکالت که از دانه گیاه 
کاکائو به دست می آید، خواص متعددی برای بدن و ذهن 

دارد.
    مهم تــر از همــه ایــن ماده مغــذی، منبعــی عالی از 
آنتی اکسیدان هاست. آنتی اکسیدان ها از بدن در برابر صدمات 
سلولی ناشی از رادیکال های آزاد پیشگیری کرده یا روند آن 
را کاهش می دهــد. رادیکال های آزاد، مولکول های ناپایدار 
و بسیار واکنش پذیری هستند که در بدن بر اثر استرس های 
محیطــی مرتبط با انواع بیماری هــا و همچنین پیری تولید 
می شــوند. عالوه  بر آن، تحقیقات نشان داده کاکائو می تواند 
فشار خون را تنظیم و از زوال عقل پیشگیری کند. متاسفانه 
بیشــتر شکالت ها حاوی قند، روغن، کره و دیگر مواد مضر 
برای بدن است اما ســالم ترین این شکالت ها، نوع تلخ آن 

است که حاوی درصد باالیی از کاکائوست. 
*  بررسی اثر شکالت تلخ روی سیناپس های مغزی

   الهام کالنترزاده، مریم راداحمدی و پرهام رئیسی، محققان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به تازگی اثر الگوهای رژیمی 
مختلف شــکالت تلخ را روی سیناپس های بخش خاصی 
از مغز به نام هیپوکامپ CA۱ موش های صحرایی بررسی 
کرده اند. بنابر نتایج این محققان، شــکالت تلخ روی افرادی 

که عالئمی از استرس جدایی و انزوای مزمن از خود نشان 
می دهند بســیار فایده دارد. هر ســیناپس، شکاف بسیار 
کوچکی است که عصب های مختلف از طریق آنها با یکدیگر 

ارتباط برقرار می کنند.ایــن محققان می گویند با 
وجــود این که اســترس در عملکرد مغز 

اختالل ایجاد می کند، مصرف شکالت 
تلخ، بــا درصد بــاالی کاکائو، 

می تواند اثرات مثبتی روی مغز 
بگذارد.

  در ایــن تحقیــق اثــر 
مختلــف  رژیم هــای 
تلخ روی قدرت  شکالت 
ســیناپس های هیپوکامپ 
CA۱ مغز و انعطاف پذیری 

آنها بررسی شــد. در اصل 
محققان می خواستند بدانند آیا 

مصرف شکالت تلخ با درجات 
مختلف کاکائو چه تاثیری روی توان 

و انعطاف پذیری سیناپس های این ناحیه 
از مغز می گذارد. آنها مقدار سازگار سیناپس ها 

را در طول زمان بررســی کردند. برای این پژوهش از ۳۵ 
موش صحرایی مبتال به اســترس جدایــی و انزوای مزمن 
استفاده شــد. این موش ها به 
پنج گروه هفت تایی 
شدند  تقسیم  
تحت  و 

ســه 
ی  لگــو ا
شکالت  رژیمی 

تلخ قرار گرفتند.
   محققــان این ســه الگوی رژیمی را با نام های اســترس 
اجباری، اختیاری و محدود از هــم متمایز کردند. گروهی 
از موش ها تحت رژیم فقط شکالت تلخ قرار گرفتند. گروه 
دیگر از موش ها، در کنار شــکالت تلــخ، غذایی نامحدود 
در اختیار داشــتند و گروه سوم غذای محدود و فقط چهار 
گرم شــکالت تلخ در روز مصرف کردند. محققان در ابتدا و 
انتهای آزمایش های خود مقدار غذایی را که به هر گروه ها از 

موش ها می دادند و وزن آنها را اندازه گیری کردند.
*   کاهش وزن و اثر مثبت کاکائو روی حافظه و یادگیری

   نتایج نشــان داد که هر ســه گــروه از موش ها که تحت 
رژیم شــکالت تلخ قرار داشــتند، تمایل کمتری به مصرف 
غذا از خود نشــان دادند و از وزن شان کاسته شده بود. البته 
گروه ســوم از موش ها که غذای محدودی هم داشتند بیش 
از موش های دیگر دچار کاهش وزن شدند. به طور کلی در 
این بررسی مشخص شد مصرف منظم شکالت تلخ می تواند 
اثرات نامطلوب اســترس جدایی و انزوای مزمن بر قدرت 
سیناپســی و انعطاف پذیری هیپوکامپ را معکوس کند و در 
نتیجه اثرات مفیدی بــر حافظه و یادگیری فرد بگذارد. این 
تحقیق در حال حاضر فقط روی موش های صحرایی انجام 
شده است و برای تایید آن باید روی انسان نیز بررسی  شود. 
چنانچه این تحقیق تایید شــود، باید گفت کاکائو روی مغز 

انسان و توانایی های شناختی آن اثر مثبتی دارد.

شکالت تلخ وزن را کاهش می دهد؟ 

سرویس سالمت // دارو یک کاالی مهم و البته 
حیاتی است که همه مردم به نوعی با آن سروکار 

دارند.
  بر همین اساس هم قیمت و هم در دسترس بودن 
آن برای همه افراد مهم اســت. اما با اجرای طرح 
دارویاری هزینه خریــد دارو برای افراد چگونه 

محاسبه می شود؟ 
  با اجــرای طرح دارویاری، قیمــت دارو برای 
بیمارانی که تحت پوشش بیمه هستند و با نسخه 
دارو تهیه می کنند، هیچ تغییری نمی کند. در واقع در 
طرح دارویاری تغییر قیمت دارو بر دوش بیمه ها 
است و افزایش پرداختی متوجه بیماران نمی شود.  
نکته مهم این اســت که در این طرح اگر کســی 
تحت پوشش بیمه نباشــد، بیمه می شود. به این 
ترتیب سه دهک اول جامعه به صورت خودکار 
و رایگان تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند 
که البته شــاید خودشان هم هنوز از این موضوع 
بی اطالع باشند. بنابراین اگر به داروخانه مراجعه 
کردید حتما از متصدی بخواهید وضعیت بیمه شما 
 را در سامانه بررسی کند.بنابر اعالم سازمان غذا و 
دارو، اگر تحت پوشــش بیمه نبودید، در سامانه 
ثبت   www.bimehsAlAmAtirAniAn.ir

نام کنید و در صورتی کــه نمی توانید این کار را 
اینترنتی انجام دهید، می توانید به دفاتر پیشخوان 
دولت مراجعه کنید و تا سه ماه به صورت رایگان 
بیمه شوید تا وضعیت دهک بندی شما مشخص 
شود. به این ترتیب هنگام تهیه دارو با نسخه خیال 
شما راحت می شود و با افزایش پرداختی مواجه 

نمی شوید.

به گزارش ایسنا، »دارویاری« طرحی است که از 
۲۳ تیرماه در کشور اجرایی شده و در آن با اصالح 
سیاست های ارزی و انتقال ارز دارو به بیمه ها، در 
واقع یارانه دارو به بیمار می رسد و در نتیجه قیمت 
دارو با نسخه پزشــک، هیچ گونه افزایشی برای 
بیمار نخواهد داشت؛ به طوری که قیمت ها ثابت 
و مانند قبل بوده و باتوجه به افزایش پوشــش 

بیمه ای، در برخی موارد برای بیمار کاهش قیمت 
نیز خواهند داشت.در قالب اجرای این طرح، ۳۶۶ 
قلم از داروهای پرمصرف مورد اســتفاده بیماران 
مزمن تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و بنابراین 
افزایش قیمت این داروها در تغییر سیاست  ارزی 
توسط سازمان های بیمه گر پوشش داده می شود 
و بیماران افزایــش پرداختی را بابت این داروها 
ندارند.همچنین با اجرای طرح دارویاری داروهای 
بدون نسخه )OtC( نیز هیچ گونه تغییر قیمتی 
ندارند و ۱۱۹ قلم از این داروها مشمول پوشش 
بیمه ای شدند و بنابراین بیماران در صورت مراجعه 
با نسخه به داروخانه جهت دریافت این داروها، 
حتی شــاهد کاهش قیمت هم نسبت به قبل از 

اجرای طرح خواهند بود.
  البته باید توجه کرد کسانی که می خواهند دارو 
را بدون نسخه پزشک و به صورت آزاد خریداری 
کنند، به جز در برخی داروهای OtC، با افزایش 
هزینه ها مواجه خواهند شد. در طرح دارویاری 
قرار اســت یارانه دارو، از مسیر بیمه ها به مردم 
تخصیص یابد؛ بنابراین بیمه شدن همه مردم یکی 

از اصول  اجرای این طرح است.

با اجرای طرح »دارویاری« تکلیف کسانی که بیمه نیستند چه می شود؟
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مصاحبه اختصاصی// دوران کودکی نشان از رسیدن به نقاط 
عطف رشدی و عاطفی، و یادگیری مهارت های اجتماعی سالم 

و نحوه  کنار آمدن با مشکالت است. 
   کودکان دارای ســالمت روانــی، کیفیت زندگی مثبتی دارند 
و می توانند عملکرد خوبی در خانه، مدرســه و جامعه داشته 
باشــند. اختالالت روانی در میان کــودکان به عنوان تغییرات 
جدی در روش  یادگیری، رفتار یا کنترل احساسات که موجب 
بروز پریشانی و مشکالت روزانه می شود، توصیف شده است. 
بســیاری از کودکان گهگاه ترس و نگرانی را تجربه می کنند یا 
رفتارهای مخرب دارند. اگر عالئم جدی و مداوم باشــد و در 
فعالیت های مدرسه، خانه یا بازی تداخل ایجاد کند، ممکن است 
مبتال به اختالل روانی، یعنی اختاللی که مربوط به سالمت روان 
است تشــخیص داده شود.سالمت روان تنها نبود یک اختالل 
روانی نیست. کودکانی که اختالل روانی ندارند ممکن است از 
این نظر  که تا چه اندازه خوب عمل می کنند با هم متفاوت باشند 
و کودکانی که مبتال به اختالل روانی مشــترکی تشخیص داده 
شده اند ممکن است از نظر قدرت و ضعف در میزان رشد و نحوه 
مواجهه با مشکل و در کیفیت زندگی شان با هم متفاوت باشند .

از این رو برای بررسی دقیقی تر این موضوع با کبری یادگاری، 
 روانشــناس کودک و نوجوان به گفتگو نشســتیم. یادگاری 
می گوید: اساسًا ســالمت روان بر شیوه اندیشدن، احساس و 
عملکرد افراد تأثیر بسزایي مي گذارد که والدین نقش مهمي در 
سالمت روان کودکان خود دارند و با ایجاد محیطي امن در خانه 
سالمت روان کودک خود را ارتقا می بخشند. والدین باید اطالعاتي 
 در زمینه هاي رشــد و مشکالت سالمت کودکان خود در هر 

مرحله اي  از رشد کسب نمایند. 
  سالمت روان کودك به چه معناست ؟ 

  در این باره تعاریف جامع و زیادی عنوان شــده که مهمترین 
و کامل ترین تعریف به معناي دستیابي به لحظه هاي تأثیرگذار 
رشدي و عاطفي و یادگیري مهارت هاي دهگانه و آموزش به 
موقع مهارت هاي اجتماعي سالم، آموزش حل مسئله در زمان 
روبرو شدن با مشکالت است.نشــانه بارز کودکان با سالمت 
روانــي باال، کیفیت زندگي باالیــي دارند و همچنین عملکرد 
درست و صحیح در محیط هاي خانه ،مدرسه و جامعه دارند. 

  اختالالت رواني شایع در دوران کودکي چیست؟
   از اختالالت شــایع در کودکان عقب ماندگي، افســردگي، 
اضطــراب، اختالل کمبود توجه و بیــش فعالي ADhD و 

اختالل رفتاري را می توان نام برد.
عقب ماندگی: یعنی اینکه هوش آنها کمتر از حد طبیعی باشد 
یا دچار عالئم عقب ماندگی ذهنی یا جسمی شدید متوسط یا 

خفیف باشند.
افسردگي: شــایع ترین مشکل در جهان اســت که در سنین 
مختلف مشاهده می شود.احساس غم،کاهش عالقه یا لذت به 
موضوعاتي که قبال مورد توجــه و عالقه کودک بود، اختالل 
در خواب و خوراک،کاهش  انرژي،کندِي رواني حرکتي،کاهش 

تمرکز، بي قرار بودن، احساس گناه و.... .
اختــالل بیش فعالي و کمبــود توجه: آمارها نشــان داده که 
۱۰درصد از  کودکان با این مشکل  مواجه هستند .عالئم بیش 
فعالی :بي توجــه و رها کردن کارها، بي دقتی در گوش دادن، 
مرتب نبودن و شلختگي، انجام ندادن تکالیف مدرسه ، فراموش 
کاري، صبور نبودن، دائم در حرکت بودن و آرام و قرار نداشتن 

را می توان از  عالئم بیش فعالی در کودکان نام برد.
  عالیم اختالالت رواني دوران کودکي چیست ؟

  والدین باید به حرکات کودکانشــان توجه کنند. ممکن است 

کودکان نتوانند به خوبي شــرح حال خود را توضیح دهند و 
یا خیلي از کودکان شناخت کاملي از  احساسات و هیجانات 
ندارند، پس الزم اســت والدین به حالت ها و رفتارها و گفتار 
کودکان دقــت کنند.عالئمي چون کاهش وزن، مشــکل در 
خوابیدن،کاهش اشــتها، سر درد و معده درد مکرر، مشکل در 
تمرکز، صحبت در مورد مرگ یا خودکشي، اجتناب از اجتماع 
و کم شــدن ارتباطات، تغییرات در خلق وخو، تمایل نداشتن 
برای رفتن به مدرسه یا دیگر مراکز علمي،آسیب زدن به خود 

یا دیگران و ... .
  نکته حائز اهمیت این که اگر کودک شما از کلماتي مانند اي 
کاش مــِن نبودم، چرا من بدنیا آمدم؟ اســتفاده کرد و یا حتی 
احساس ناامني و ناامیدي نسبت به آینده داشت و دائما سرشار 

از افکار منفي بود، حتما به یک پزشک مراجعه نمایید.
  تاثیر اختالالت رواني در کودکان چیست؟

   اختالالتي چون اختالالت خلقي، اضطراب، وسواس اجباري، 
اختالل کمبود توجه و بیش فعالي)ADhD(،اوتیسم، هرکدام 

از این اختالالت مشکالتي در کودکان  به وجود مي آورد.
 احساســات افراطــي: احســاس تــرس بدون علــت و یا 
 مضطرب شــدن مانــع از فعالیت های عــادی روزانه کودک 
می شــود و یا اختالالت خلقي باعث مي شــود کودک دائما 
ناراحت و غمگین، بهانه گیر و کســل باشــد و خلق کودک 

نامتعادل گردد.
اگرفرزند اختالل کمبود توجه داشته باشد، کاهش یادگیری و 

عدم تمرکز  در کودک ایجاد مي کنند.
 وســواس اجباري: ایــن اختالل اول بصــورت عملي تظاهر 
مي یابد وســواس، یک احساس اســت که بصورت مداوم و 
 بر خالف میل کــودک روي مي دهد این رفتار آگاهانه تکرار 
مي شود مثل حمام و شستشوي مداوم،چک کردن مداوم وسایل 

شخصي براي کاهش اضطراب.
  آیا اختالالت رواني دوران کودکي قابل درمان است؟

  شناســایي بیماري هاي رواني در کودکان براي والدین بسیار 
سخت اســت به خاطر همین موضوع  عمومًا درمان به موقع 
 صورت نمي گیرد پس بــا کوجکترین عالیم )بي حوصلگي، 
بي قــراري، عدم تمرکز، فقدان در ارتباط با اطرافیان، بد خلق 
شــدن و پرخاشگري و مضطرب شدن(باید به پزشک مراجعه 
نمایید. درمان به دو صورت انجام مي شــود؛ یا رفتار درماني 
و  یا دارو درماني که به تشخیص پزشک بعد از آنالیز کردن  و 
ارزیابي کودک صــورت مي گیرد. رفتار درماني براي کودکان 
در قالب بازي درماني صــورت مي گیرد. به این طریق که به 
آنها آموزش مي دهند چگونه درباره  افکار منفي و احساسات 
خود صحبت کنند؟ و چگونه پاسخ دهند؟و چگونه با آنها کنار 
بیایند.  در این روش، رفتارهاي جدید و مهارت حل مســله و 
کنار آمدن با مشکالت را به آنها آموزش مي دهند. هنردرمانی، 
روشی برای بیان خالق جهت حل مسائل یا چالش هایی است 
که کودک با آنها درگیر مي شــو، در این روش درمانگر تالش 
مي کند که کودک با استفاده از هنر درماني به بینش شخصی و 
توســعه مهارت های مقابله ای جدید دست یابد. دارو درماني 
زماني انجام مي شــود که کودک افســرده یا مضطرب باشد و 

پزشک براي تثبیت خلق وخو دارو تجویز مي کند.
  راه هاي پیشگیري از بروز اختالالت رواني در کودکي چیست ؟

   همیشه پیشگیري بهتر از درمان است و والدین باید عالج قبل 
از وقوع را درباره کودکانشان منظوردارند و شخصیت کودکان 
را پایه ریزي نمایید . والدین باید احساسات و روحیات کودکان 
خود را بخوبي بشناســند چرا که در تربیت فرزندان توجه به 
نیازها و مســایل روحي رواني اهمیت دارد .والدیني که تنها به 
فکر فراهم کردن تغذیه و پوشاک باشند احترام و شخصیت به 
 کودک را فراموش کنند، بدترین ضربه عاطفي را به کودکشــان 
مي زنند و کودک دچار کمبود شخصیت مي شود و همین کمبود 

را بصورت لجبازي و نافرماني و مجادله ابراز مي کند خیلي مهم 
است که کودکان ما دچار عقده ها  و گره هاي رواني و رفتاري  
نباشند تا توانایي مکانسیم دفاعي بدني بیشتري پیدا کنند.اگر 
والدین به نیازهاي عاطفي و روحي کودکان پاســخ مثبت و به 
موقع بدهند، روح و روان کودکان هرگز دچار آســیب نخواهد 
شد. کودکان را نباید در معرض خشونت افراد بزرگسال و جامعه 

قرار داد .
  آمــوزش مهارت های ســازگاری و کنترل عاطفی به کودک 
از زمان خردســالی باید انجام شود. تجربه نشان داده است که 
کــودکان و نوجوانانی که یکی از والدین آن ها دچار اختالالت 
روانی هستند، مقاومت بیشــتری نسبت به پیشگیری و بهبود 
دارند.پیشگیري به معنی آگاهي و شناخت والدین نسبت به هر 
مرحله و تحول کودک و انتظار درست و بجا از کودکان براساس 
توانمندي جسمي آنها می باشد.والدین باید به کودکان  کنترل 

اســترس و اضطراب، مشارکت و همکاری را آموزش دهند و 
همچنین خودآگاهی، توانمندی و شــناخت توانایی و هوش 

هیجانی در کودکان را ارتقا دهند .
  چه کودکاني دچار اختالالت رواني مي شوند ؟

  پایه و اساس سالمت روان کودک بر مبناي محیطي که در آن 
پرورش مي باید شــکل مي گیرد. سالمت روان در واقع همان 
 تفکر درست و مناســب در زندگي شخصي و اجتماعي  فرد 
مي باشد. سالمت روان  نقش سازنده اي در سرنوشت کودک 
دارد  اگر کودکي در خانواده پرتنش زندگي کند و خانواده کودک 
از بهداشت روان برخوردارنباشد. سالمت روان کودک را نیز به 

خطر مي اندازد. در این خصوص به چند مورد اشاره مي کنم.
  نــا امني هاي عاطفي خانواده:  والدیني که خودشــان دچار 
ناامني عاطفي شدند نمي توانند امنیت عاطفي را براي کودکان 
 ایجاد کنند. کودکاني که در محیطي  پرتنش و  استرس زا زندگي 

مي کنند، دچار ترس و اضطراب شدید مي شوند.
 آســیب زدن به رابطه فرزند با والدیــن :  والدیني که روابط 

خوب و معقولي با همدیگر ندارنــد و دائما با هم درگیر ي و 
اختالف دارند نمي توانند انتظار داشته باشند که یک رابطه سالم 
با فرزندشــان بر قرار کنند. بدیهي است دیگر تمرکزي بر روي 
روابط والدین و فرزند باقي نمي ماند. و در نهایت داشتن خانواده 
پرتنش مساوي اســت با اختالل رواني، استرس، اضطراب، و 
وسواس فکري در کودکان.در نتیجه ریشه بسیاري از اختالالت 

رواني در الگو هاي رفتاري نامتعارف والدین است.
  حرف آخر؟

  والدین ســالم تضمین و تثبیت کننده ي سالمت روان کودک 
هستند. والدین با الگوهاي رفتاري و سبک فرزند پروري نقش 
بسیار مهمي در بروز مشکالت رفتاري کودکان دارند. مِن والد 
تعیین مي کنم که یک فرزند سالم و یا یک فرزند ناسالم داشته 
باشــم. چطور فضاي خانه را آماده کنم تا اعضاي خانواده در 
امنیت عاطفي قرار گیرند. نوع روابط و گفتار من با همســر و 
فرزندانم به چه شیوه باشد تا شخصیت آنها حفظ شود چراکه 
فرزندان ما از طریق مشاهده کردن مي آموزند نه از صحبت و 
نصحیت کردن .آیا فرزند پروري من به ســبک مقتدرانه، سهل 

گیر، مستبدانه و یا طردکننده است؟!
آیا مِن والدین، به رفتارهاي نامطلوب فرزندم توجه مي کنم؟

 آیا تا به حال  به تله هاي نردبانی رفتاهای نامناســب کودک 
توجه نموده ام ؟

و یا آنها را شناسایي کردم و  چه الگو براي برخورد با آن رفتار 
غلط تدبیر نمودم؟

آیا من الگوي نامناسبي براي فرزند م هستم؟
تنبیه ها موجب مي شوند که احساس خشم، اعتراض، میل به 

انتقام، یا احساس گناه و بی ارزشی در کودک بیشترشود .
در نهایت با کاهش تنش ها و فشــار هاي خانواده،آرامش و 
شــادي را جایگزین نماییم و انتظاراتي که از فرزندانمان داریم 
بر اســاس توانایي جسمي و عقلي آنها باشد نه بیشتر که منجر 
به مقایسه با همساالنش شود و نه کمتر که فرصت یادگیري  و 

پیشرفت را  از آنها سلب نماییم.

کبری یادگاری ، روانشناس کودک و نوجوان تأکید کرد

روش تربیتی والدین ، تضمین کننده سالمت روان کودکان
ریشه بسیاري از اختالالت رواني در الگو هاي رفتاري نامتعارف والدین است

gmail.commaryammonsef000 @

 مریم منصف/ دریا

بــا کاهش تنش ها و فشــار هــاي خانواده، 
آرامــش و شــادي را جایگزیــن نماییــم و 
انتظاراتي که از فرزندانمان داریم بر اساس 
توانایي جسمي و عقلي آنها باشد نه بیشتر 
که منجر به مقایسه با همساالنش شود و نه 
کمتر که فرصت یادگیري  و پیشرفت را  از 

آنها سلب نماییم

,,
در  اي  ســازنده  نقــش  روان   ســامت 
سرنوشــت کودك دارد  اگــر کودکي در 
خانــواده پرتنش زندگي کنــد و خانواده 
کودك از بهداشت روان برخوردارنباشد، 
 ســامت روان کــودك را نیــز بــه خطــر 

مي اندازد

,,

گروه گزارش //مدیرکل انتخابات شورای نگهبان 
درباره آخرین وضعیت رتبه بندی معلمان توضیح 

داد. 
   طرح رتبه  بندی معلمان بر اســاس ســند تحول 
بنیادین نظام آموزشــی یکی از موضوعات مهمی 
اســت که در راســتای ارتقای شایستگی حرفه ای 
 معلمان باید به مرحله اجرا درآید. مرحله اول طرح 
رتبه  بندی معلمان در نیمه ابتدایی ســال ۹۴ با بار 
مالی ۱۳۰۰ میلیارد تومان اجرا شد.الیحه نظام رتبه 
 بندی معلمان پس از ۲ ماه بررســی اواخر آبان ماه 
سال گذشته در آخرین نشست تخصصی کمیسیون 
امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیات دولت 
به تصویب رسید.مشموالن طرح رتبه بندی معلمان 
شــامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، 
مشاوره واحد آموزشــی، مراقبت سالمت، مدیر و 
معاون واحدهای آموزشی و تربیتی هستند.آخرین 
خبر دربــاره رتبه بندی معلمان را در ادامه بخوانید. 
امین اهلل زمانی مدیرکل انتخابات شورای نگهبان با 
بیان اینکه برخی اوقات نیز به غلط و نادرست گفته 
می شود مثال شورای نگهبان با یک مصوبه مخالف 
اســت که در موضوع رتبه بندی معلمان شاهد آن 
بودیم، افزود: شــورای نگهبان در بررسی مصوبات 
رویکرد اجتماعی-مردمی دارد و ایراد شورا در این 
خصوص به نفع معلمان بود تا پس از بررسی بیشتر 
مشــکل اجرا و عملیاتی ساختن آن حل شود و بار 

مالی این موضوع مانع از تحقق اهداف آن نشود.
  رتبه  بندی معلمان تا مهرماه انجام می شود

وزیر آموزش وپرورش گفت: معلمان، افسران سپاه 
پیشرفت کشور هستند و با تربیت آینده سازان ایران 
برای استقالل کشــور نقش آفرینی می کنند.یوسف 
نوری در آئین افتتاح مســابقات ورزشــی بانوان 
فرهنگی، اظهار کرد: برگزاری برنامه ها در مکان های 
مقدسی مانند مشــهد و در جوار آستان حرم مطهر 
رضوی، انرژی مضاعفی برای شــرکت کنندگان در 
این مسابقات ایجاد می کند و باعث قدرت بخشیدن 
به ابعاد جسمی و معنوی شــرکت کنندگان در این 
مســابقات می شود.وی با اشــاره به نام گذاری این 
مسابقات به نام شــهید »ابراهیم هادی« افزود: این 
مسابقات فرهنگی و ورزشی، به نام شهید شاخص 
تربیت بدنی شهید »ابراهیم هادی« برگزار می شود 
که شایســته قدردانی است و همه ما وامدار شهدا و 

خصوصًا این شهید هستیم.وزیر آموزش و پرورش 
گفت: معلم های ورزشــکار و پهلــوان زیادی در 
آمــوزش و پرورش داریم که نقش مهمی در تربیت 
دانش آموزان ایفا می کنند و شعار »ما می توانیم« را 
تحقق بخشیده اند.در پایان سخنان وزیر آموزش و 
پرورش، معلمان شرکت کننده در این مراسم اجرای 
طرح رتبه بندی معلمان را خواســتار شدند و وزیر 
آموزش و پرورش با اشــاره به این موضوع که این 
طرح از خواســته های وزارت آموزش و پرورش 
نیز هست، اعالم کرد: در حال پیگیری این قانون و 
آماده سازی برای اجرا هستیم و امیدواریم تا ابتدای 
سال تحصیلی همه معلمان رتبه بندی شوند و با انرژی 
مضاعف در کالس های درس حضور یابند.مسابقات 
 ورزشــی بانوان فرهنگی در جوار حرم مطهر امام 
رضا )ع( در سه رشته بدمینتون، والیبال و پینگ پنگ، 
بعد از ۱۶ ســال توقف از بیست و هشتم تیرماه در 
مشهد آغاز شــده است و برای مدت پنج روز ادامه 

خواهد یافت.
  ۱۵ مــورد تخلف از قانــون در آیین  نامه رتبه 

بندی معلمان
   عضو کمیســیون آموزش مجلس با انتقاد از آیین 
نامه اجرای قانون رتبه بندی معلمان، گفت: افرادی 
که اقــدام به مخدوش کردن آییــن  نامه رتبه  بندی 
معلمان کرده اند همان هایی هستند که در قانون بودجه 
۱۴۰۱ پیوست سند ۲۰۳۰ را گنجانده بودند.محمد 
وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی درباره تدوین آیین  نامه رتبه  بندی 
معلمان، اظهار کرد: در ارتباط با تخلفاتی که پیرامون 
نگارش آیین نامه قانون رتبه بندی صورت گرفته، 
اوال نامه ای که توسط آقای مخبر به وزارت آموزش 
و پرورش ارسال شده، فاقد وجاهت قانونی است به 
دلیل اینکه ۲ نمانیده ناظر مجلس در موقعی که این 
آیین نامه توســط دولت ارسال شده، هیچ تأییدیه بر 
این آیین نامه نداشته ایم که آیا با قانون تطبیق دارد یا 
خیر.وی با تاکید بر اینکه در این آیین نامه حداقل ۱۵ 
مــورد تخلف از قانون مصوب مجلس وجود دارد،، 
گفت: این موارد تخلف در گزارشی به هیئت تطبیق 
مجلس ارائه شده است.وحیدی در توضیح بخشی 
از این تخلفات، بیان کرد: اوالً در این آیین نامه آمده 
که آنهایی که کد مستخدم ندارند مشمول این قانون 
نمی شوند بنابراین تعداد زیادی شامل این قانون نشده 

و حذف می شوند.دوم اینکه در این آیین نامه عنوان 
کردند که باید کانون های ارزیاب، صالحیت عمومی 
و تخصصی معلمــان را ارزیابی کنند در حالی که 
اساسًا کانون های ارزیاب در کشور وجود خارجی 
ندارد لذا باید چنین کانون هایی تشــکیل شود در 
ضمن در آیین نامه ذکر شده که این کانون ها خارج 

از آموزش و پرورش ایجاد شوند.عضو کمیسیون 
آموزش مجلس افزود: یکی از ایرادات این کانون های 
ارزیاب آن اســت که اشــراف الزم برای ارزیابی 
صالحیت های عمومی و تخصصی معلمان را ندارند. 
ضمن اینکه در آیین نامه رتبه بندی آمده اســت که 
این کانون ها در ازای دریافت وجه، اقدام به ارزیابی 
عملکرد و ســابقه معلمان می کنند. در واقع تشکیل 
چنین کانون هایی با هدف درآمدزایی برای گروهی 
خاص نیز بوده اســت.نماینده بجنورد در مجلس، 
ادامه داد: ســوما در این آیین نامه عنوان کرده اند که 
بازنشســتگان به شرطی مشمول مزایای رتبه بندی 
می شوند که ۲ سال تداوم خدمت داشته باشند یعنی 
معلمی که سال گذشــته و یا امسال بازنشسته شده 
به شرطی مشــمول قانون می شود که ۲ سال دیگر 
نیز فعالیت کاری داشــته باشد که این موضوع قطعٌا 
خالف قانون مصوبه است چرا که در قانون شرطی 
گذاشته نشده است.وحیدی اضافه کرد: همچنین در 
این آیین نامه ذکر شــده که معلمانی که در ۲ ســال 
اول خدمت شان هستند مشمول قانون نخواهند شد. 
این در حالی اســت که در قانون آمده که هر معلمی 
می توانــد در فرایند ارزیابی قــرار گیرد.وی گفت: 
همچنین در قانون مصوب مجلس آمده بود که برای 
کسب مرتبه آموزش یارمعلم که رتبه اول استخدام 
است، فرد باید حداقل امتیاز ۴۵۰ تا ۵۰۰ را کسب 
کند اما در آیین نامه ابالغ شده کلمه حداقل برداشته 
شده یعنی عنوان شــده که که الزامًا باید این میزان 
امتیاز کسب شود ، نکته ای که وجود دارد این است 
که در ۲ سال اول کسی نمی تواند این میزان امتیاز را 
کسب کند.عضو کمیسیون آموزش تاکید کرد: در واقع 
مسئوالن دولتی آیین نامه ای بر اساس ذهنیات خود و 
نه مبتنی بر قانون تدوین کرده اند و قطعا این آیین نامه 
در اجرا دچار مشکل خواهد شد.وحیدی عنوان کرد: 
قرار بود با این قانــون منزلت معلم را حفظ و نظام 
رقابتی ایجاد شــود که متاسفانه با آیین نامه تدوین 
شده از سوی دولت نظام رقابتی از بین می رود.وی 

با بیان اینکه موارد ۱۵ 
تخلف  گانه 

سط  تو

ن  کمیسیو
احصا  آمــوزش 

شــده و بنده به عنوان عضو 
ناظر مجلــس در کمیته تدوین آیین نام رتبه بندی، 
موضوع تخلفات را پیگیری خواهم کرد، خاطرنشان 
کرد: مشروح تخلفات صورت گرفته به هیئت تطبیق 
مجلس ارسال شده است.نماینده بجنورد در مجلس 
با اعالم اینکه رئیس مجلس دستور پیگیری تخلفات 
صورت گرفته را به هیئت تطبیق قوانین صادر کرده، 
گفت: ما انتظار داشتیم که دولت، نظر رئیس جمهور 
را در مسئله رتبه بندی اعمال می کرد ؛ آقای رئیسی 
گفته بود که بنده می خواهم مسئله رتبه بندی معلمان 
را در سریع ترین زمان و در آسان ترین وجه به نتیجه 
برسانم ولی در عمل این اتفاق نیفتاده و در حقیقت 
می توان گفت که قانونی خوب تدوین و مصوب شده 
اما متاسفانه با آیین نامه فعلی به کام معلمان تلخ شده 
اســت.وی خاطر نشان کرد: بعضی از اجزای دولت 
بر خــالف نگاه رأس دولت یعنــی رئیس جمهور 
آیین نامه ها را تدوین می کنند ، اینها افرادی هستند که 
در گذشته نگذاشتند که رتبه بندی اجرا شود االن هم 
می خواهند طوری این رتبه بندی را اجرا کنند تا همه 
معلمان بگویند شرایط در دولت قبل بهتر بود.عضو 
کمیســیون آموزش با بیان اینکه ما در این موضوع 
شاهد ســنگ اندازی در مسیر دولت توسط برخی 
اجزای دولت هستیم، گفت: این اشخاص عمدتًا از 
منصوبان و وابستگان دولت  قبل هستند و اگر الزم 
باشد اسامی این افراد را نیز اعالم خواهم کرد.وحیدی 
بیان کرد: متاسفانه افرادی که اقدام به مخدوش کردن 
آیین نامه رتبه بندی معلمان کرده اند کسانی هستند که 
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیوست سند ۲۰۳۰ را 
در قانون بودجه آورده بودند که ما در مجلس آن را 

حذف کردیم.
مصوبــه    
لــت  و د

درباره 
قانــون رتبه 
بنــدی معلمــان در 
هیئت تطبیق مصوبات بررسی 

می شود
  رئیس مجلس شورای اسالمی در واکنش به اخطار 
یکی از نمایندگان درباره لزوم عدم تخطی دولت از 
قانون رتبه بندی معلمان گفت: مصوبه هیئت دولت 
درباره رتبه بندی به تازگی به هیات تطبیق مصوبات 
رسیده که در مهلت قانون رسیدگی و نتیجه آن اعالم 
خواهد شــد.به گزارش تسنیم، رحمت اهلل نوروزی 
نماینده علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی 
در نشســت علنی خانه ملــت در اخطاری گفت: 
موضــوع قانون رتبه بندی فرهنگیان باید در هیئت 
تطبیع مصوبات مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.وی 
افــزود: با توجه به تاکیدات مجلس و دولت و مقام 
معظم رهبری مبنی بر اینکه در تمدن نوین، معلمان 
عزیز طالیه داران هستند، لذا باید در تنظیم آیین نامه 
قانون رتبه بندی توجه به مفاد قانون در دستور کار 
دولت قرار گیرد.نماینده علی آباد کتول در مجلس 
گفت: متاسفانه در حال حاضر تیمی مانع شده اند، 
از این جهت تقاضا داریم همانطور که تاکنون از این 
قانون دفاع شده، بعد از این نیز با بررسی در هیات 
تطبیق مصوبات مورد حمایت قرار گیرد.محمدباقر 
قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: موضوع 
مورد اشــاره دیروز و امروز آقای نوروزی پیگیری 
خواهد شــد، وظیفه ما در هیئت تطبیق مصوبات 
بررســی و تطبیق مصوبات هیــات دولت با قانون 
 است، این موضوع به تازگی به هیات تطبیق رسیده و 
 در مهلــت قانونــی رســیدگی و به وقــت اعالم 
 می شود. در صورت مغایر بودن نیز موارد اعالم خواهد 

شد. / جام جم آنالین
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