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مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان هشدار داد 
سیل در راه هرمزگان ؛ از تردد های 

غیر ضروری خودداری کنید

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد 
تعطیلی بنادر مسافری وگردشگری استان 

درشرایط نامساعدجوی

سرپرست مرکز بهداشت بندرعباس خبر داد
افزایش روزانه بیماران بستری

به کووید در بندرعباس

زمین گیر شدن سوداگران مرگ
 با یک تن و 22 کیلو مواد افیونی
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پلیس را تضعیف نکنید! 
2

1

شهرك پيامبر اعظم )ص ( 
به صنايع غرب بندرعباس 

نزديك تر مي شود

 دالالن بخش مسکن و برخی از سازندگان امالک با شگردهایی باعث افزایش 
غیر واقعی قیمت مسکن هستند که دستگاه های امنیتی ، نظارتی ، قضایی ، 
مالیاتی و... بایستی با رصد فعالیت ها و تراکنش های شان ، این عوامل حباب ساز 

قیمت مسکن را شناسایی و با آنها برخورد کنند .
، اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس نیز  با بیان اینکه    رئیس اتحادیه امالک 

 برخی  قیمت سازی های حبابی و غیر واقعی توسط دالالن و برخی از سازندگان صورت 
می گیرد ؛ افزود : برخی از این سازندگان به مشاوران امالک اعالم می کنند ، ملک مان 
را فقط با فالن قیمت بفروشید و به قیمتی پایین تر که حتی برخی مشاوران امالک قیمت 
واقعی و حقیقی ملک را نیز به آنها متذکر می شود ، نمی فروشند و خودشان تصمیم گیرنده 

هستند و به نظرات کارشناسی مشاوران امالک توجهی ندارند  .

2

رئیس کل دادگستری هرمزگان : 

مالکین اراضی کشاورزی 
برای ثبت زمین به دهیاری ها 

مراجعه کنند 

گروه گــزارش// آئین کلنگ زنی عملیات احداث پل 
 پیامبر اعظم )ص( اتصال بلوار شهید رجایی به آزاد راه 
شهید رجایی با حضور استاندار هرمزگان، شهردار 
بندرعباس، فرماندار بندرعباس، رئیس و اعضای 
شورای اسالمی شهر بندرعباس، جمعی از مسئوالن 
استانی و شهرستان و مدیران شهرداری برگزار شد.

  توسعه زیرساخت های شهرک پیامبر اعظم)ص( در 
دستور کار قرار بگیرد

  به گزارش خبرنگار دریا، استاندار هرمزگان در این آیین 
بیان کرد: شهرک پیامبر اعظم)ص( با توجه به وسعت و 
تراکم مانند یک شهر و دومین شهر بزرگ استان است و 
باید طرح های ویژه ای برای توسعه زیرساخت های این 
منطقه در نظرگرفته شود تا مشکالت فعلی آن در حوزه 
آب، راه، مدرسه و کالس درس بصورت جدی پیگیری 
و رفع شود.استاندار هرمزگان تاکیدکرد: باتوجه به اتفاق 
نظر و همدلی خوبی که بین شــورای شهر، شهرداری و 
اســتانداری وجود دارد امیدواریم محدودیت های شهر 
برطرف شود و گشایش هایی در مسیر رشد زندگی مردم 

رقم بخورد.

  کلنگ زنی عملیات احداث پل پیامبر اعظم )ص( رویداد 
مهم توسعه شهری

  شهرداری بندرعباس در این مراسم  گفت: براي توسعه شهر 
و گسترش محیط شهري مناسب براي زندگي شهروندان در 
شهري که بنام پایتخت اقتصادي کشور شناخته مي شود باید 
پروژه ها و ابر پروژه هاي بزرگي را تعریف کنیم.مهدی نوبانی 
افزود: با حمایت استاندار ساعي و پر تالش، نماینده محترم ولي 
فقیه، شوراي اسالمي شهر و نمایندگان مردم در مجلس شوراي 
اسالمي باید ظرفیت هایي که در شهر بندرعباس وجود دارد به 
مرحله تعریف پروژه و توسعه پایدار برسد و شهر در مسیر توسعه 
و تحول قرار بگیــرد.وی ادامه داد: براي بندرعباس به عنوان 
یکي از کالنشهرهاي خاص و ویژه ایران که موقعیت جغرافیایي 
آن با توجه به قرار گرفتن در حاشیه خلیج فارس اهمیت دو 
چنداني دارد؛ زیبنده نیست در بخش هاي مختلف شهر از منظر 
مناســب و زیبایي یک شهر بندري برخوردار نباشد. شهردار 
 بندرعباس اظهار کرد: امروز با  کلنگ زنی عملیات احداث پل 
پیامبــر اعظم )ص(یکی از رویدادهای مهم ومثبت توســعه 
شهر برای شهروندان بندرعباسی رقم خورد.نوبانی بیان کرد: 
با احداث و بهره برداری از ایــن پل، بار ترافیکی بلوارهای 
منتهی به غرب شهر بندرعباس کاهش می یابد و با توجه به 
 اینکه این پل مهم راه دسترســی نزدیکتری به صنایع غرب و 
بندر شهید رجایی محسوب می شود کارکنان و کارمندان این 

مجموعه ها نزدیکتر، ایمــن تر و با حداقل ترافیک می توانند 
از این مســیر استفاده کنند. وی افزود: افتتاح این پل در آینده 
می تواند باعث تسهیل در کاهش تصادفات و ترافیک شود.
نوبانی گفت: شهرداری بندرعباس در راستای خدمت رسانی 
به شــهروندان گام های موثری را برداشته است که حمایت و 
پشتیبانی شورای اسالمی شهر بندرعباس در این مسیر تاثیر 
بسزایی داشــته و از اعضای شــورا در خصوص همراهی 
و همــکاری در به ثمر نشســتن پروژه هــا و برنامه ها  به 
 خصوص عملیات احداث پل پیامبر اعظــم )ص( قدردانی 
 می کنیم.شــهردار بندرعبــاس بیان کــرد: از حمایت ها و 
پشتیبانی های استاندار هرمزگان در ارتباط با احداث پل پیامبر 
اعظم)ص( و همچنین تامین مبلغ ۶۰ میلیارد تومان از ۱۱۰ 
میلیارد تومان هزینه این پروژه تشکر و قدردانی می کنم.نوبانی 
با اشاره و تشریح جزییات این پروژه گفت: عملیات اجرای 
این پل ۱۸ ماه به طول می انجامد و شرکت توسعه ایثار سبالن 
پیمانکار  این پروژه  است.شهردار بندرعباس گفت: پل دارای 
۱۲ دهنه و حجم بتن ریزی آن ۹ هزار و ۸۰۰ متر مکعب و بالغ 
بر ۲۵۲ تن آهن آالت برای ساخت پل مذکور استفاده می شود. 
وی در ادامه اظهار کرد: حجم خاکریزی و خاکبرداری حدود ۸۱ 
هزار متر مکعب و عرض آسفالت ۱۰ متر است و با افتتاح این 
 پل، بلوار  شهید رجایی  از بن بست خارج  و به آزاد راه بزرگ 
شهید رجایی وصل می شــود.نوبانی در پایان تصریح کرد: 
شهرداری بندرعباس به عنوان مجری طرح های عمرانی شهر 
بازوی توانمند و پیش رو در حوزه های مختلف عمرانی است.
  احداث پل پیامبر اعظم )ص( نقش بســزایی در کاهش 

ترافیک غرب بندرعباس دارد
   رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس در این آیین گفت: 
همراهی استاندار و مجموعه دولت با شورای شهر و شهرداری 
بندرعباس می تواند اتفاقات خوبی را برای شهر بندرعباس 
و شــهروندان رقم بزند.فاطمه جراره افــزود: احداث این پل 
نقش بسزایی در کاهش ترافیک میدان باهنر و بلوار پاسداران 
دارد و اگر این پل در زمان مقرر اعالم شــده افتتاح شــود 
 شیرینی خدمتی که برای شهروندان انجام می دهیم دو چندان 
می شود.جراره گفت: اگر در کنار شورای شهر و شهرداری همراهی 
 و همکاری دیگر ارگان ها و سازمان ها را داشته باشیم، قطعا 
پروژه هایی که به شــهروندان وعده بهره برداری می دهیم در 

موعد مقرر به سرانجام  و بهره برداری خواهد رسید.

شهرك پیامبر اعظم )ص ( ، به صنايع غرب بندرعباس نزديك تر مي شود

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب - شماره 142534

 موضوع مناقصه : احداث ســازه سرپوشــیده به فرم سوله خرپایی به همراه نصب جرثقیل های ســقفی  برای دو عدد پست
EPC به روش SVC 

مدت قرارداد : 12 ماه از تاریخ ابالغ قرارداد  . مناقصه گزار : شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
نحوه دریافت اسناد : کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس 33530145-076 می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه 

اقدام نمایند .
1- واریز مبلغ 500،000 ریال به شــماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان ، به نام شرکت فوالد 

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

توضیحات : 1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  5.150.000.000 ) پنج میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون( ریال خواهد بود .
2- نوع تضمین :   الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما : مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل 
تمدید باشد .  ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی 

هرمزگان  3- شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحیت ایمني ازسازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مي باشند .
ج( جدول زمانی انجام مناقصه :

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

نکته : تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد .
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 44843195-076 )اطالعات بازرگانی( تماس حاصل نمایند.  

قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

آخرین مهلت دریافت اسناد 
1401/05/10

تاریخ گشایش پاکات الف و ب 
1401/06/08

آخرین مهلت تحویل پاکات 
1401/06/07

 خبر اختصاصــی //  رئیس اداره اوقاف 
و امورخیریــه بندرعبــاس از برگزاری 
سوگواره  بصیرت عاشــورایی ، خیمه 
معرفت ونمایشگاه  شمیم حسینی در بقاع 

متبرکه این شهرستان خبر داد. 
  محمــد علی پویــه  در گفتگو با خبرنگار 
دریا گفت: در ســه روز قبــل از ماه محرم 
 نمایشگاه شمیم حسینی در حرم مطهر امامزاده 
ســید مظفر )ع(  برای توزیع اقالم فرهنگی و 
مواد غذایی بین هیئت های مذهبی ودر دهه 

محرم نیز طرح بصیرت عاشورایی و خیمه های 
معرفت در بقاع متبرکه شهرستان بندرعباس 
برگزار می شود.پویه اظهار داشت : در سوگواره 
 عاشورایی برنامه های مختلفی از جمله احلی 
 مــن العســل ویــژه نوجوانــان، لبیک یا 
حســین )ع( ویژه هیئت های مذهبی اطراف 
بقاع متبرکه، رهروان زینبی )س( ویژه بانوان، 
ســوگواره امام سجاد )ع(، شــیرخوارگان 
حسینی، نماز ظهر عاشورا و... در بقاع متبرکه 
برگزار می گــردد.وی از برگزاری مراســم 

 تعزیه در دو بقعه پنجه علی)ع( بندرعباس و 
سید ســلیمان )ع( روســتای زیارت خبر 
 داد و افــزود: البتــه در تمام بقــاع متبرکه 
برنامه های سوگواری، سخنرانی و عزاداری 
با حضور روحانیــون بومی و اعزامی در ماه 
محــرم برگزار می شــود.رئیس اداره اوقاف 
 و امورخیریــه بندرعبــاس گفــت:  موکب 
باب الحوائج هرمزگان در سامرا به ارائه خدمت 
به زائران در اربعین می پردازد و عالقمندان به 
مشــارکت می توانند کمک های نقدی را به 

شماره کارت ۶۰37۹۹7۸7۱7۰4۲۶۹ واریز 
کنند .

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه بندرعباس خبرداد

برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی ، خیمه معرفت ونمایشگاه  شمیم حسینی در بقاع متبرکه
 

پشت پرده قیمت حبابی مسکن ؛

تبانــی برای گرانــی 
 بايستی مافيای مسکن که در حبابی شدن قيمت مسکن نقش دارند ، شناسايی و با آنها برخورد شود 

صفحه 8 را بخوانید
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سرمقاله

  پلیس نماد امنیت هر جامعه ای است وبایستی تقویت شود و 
هیچ شخص حقیقی و حقوقی اجازه ندارد جایگاه پلیس را تضعیف 
کند و اگر خطایی در نحوه اجرای ماموریت ها هم صورت بگیرد، 
بطور حتم با خطاکار در این حوزه در هر درجه و رتبه ای برخورد 
خواهد شد و حتی تلفن ســه رقمی ۱۹7 برای ارائه پیشنهادات، 
انتقادت و شکایات از عملکرد نیروی انتظامی درنظر گرفته شده 
اســت. این موضوع نشــان می دهد پلیس خود را پاسخگوی 
عملکرد نیروهایش می دانــد. در موضوع برخورد با بی حجابی 
هم که مطالبه عمومی بوده و هســت، مردم انتظار دارند پلیس با 
بی حجابان و هنجارشکنان جامعه برخورد قانونی ومقتدرانه داشته 
باشد. متاســفانه در برخی دولت ها به موضوع حجاب و موازین 
دینی در کشــور چندان توجهی نشــده که در حال حاضر حتی 
بانوان برای تامین مانتوی بلند جلوبسته و.... با مشکل مواجهند و 
 وضعیت حجاب در جامعه بسیار هشدار دهنده است و بسیاری از 
خانواده ها نیز از وضعیت موجود گالیه مندند و خواســتار اقدام 
متولیان مربوطه در این حوزه هســتند. مقام معظم رهبری نیز در 
 یکی از سخنرانی هایشان در خصوص مسئله حجاب فرمودند: من 
می خواهم مسئله ی حجاب را ذکر کنم و اشاره کنم: پولهای زیادی 
خرج می کنند، فّعالیّت زیادی می کنند، صدها رسانه را - از انواع 
و اقسام رســانه ها- به کار می گیرند برای اینکه بتوانند روی این 
نقطه ی حّساس، ]یعنی[ نقطه ی هویّت مستقّل فرهنگِی زِن مسلمان، 
اثرگذاری کنند؛ دشــمنان ما واقعاً خودشان را در خارج از کشور 
]برای این کار[ می کشند؛ از ُطرق مختلف؛ حاال چقدر پول خرج 
می شــود برای اینکه بتوانند این تلویزیون ها و این رادیوها و این 
فضای مجازی و این سایت های اینترنتی را به کار بیندازند -مدام 
تبلیغ بکن، بگو، بگو، صد بار- که چه بشود؟ که نتیجه اش باالخره 
این بشود که مثاًل فرض کنید چهار دختر فریب بخورند و در خیابان 
حجابشان را بردارند. این همه خرج، این همه زحمت، این همه فکر، 
پشت سر این کار است، دارند تالش می کنند، ]اّما[ تالششان عقیم 
است؛ نتیجه اش این است که چهار نفر -حاال چهار دختر در گوشه 
کناری- فریب بخورند یا انگیزه های گوناگونی پیدا کنند؛ بعضی شان 
هم ممکن اســت پول بگیرند -حاال من نمی دانم، نمیتوانم قطعًا 
بگویم- و این روسری را از سرشان بردارند یعنی مثاًل ما چه شدیم! 
نتیجه ی همه ی آن تالش، خالصه می شود در این نتیجه ی کوچِک 
حقیر.خب، تا اینجا مسئله ای نیســت؛ ]اّما[ آنچه بنده را حّساس 
می کند، این اســت که ناگهان شما می بینید از دهان یک گروهی 
از افرادی که جزو خواص محسوب می شوند، مسئله ی »حجاب 
اجباری« مطرح می شود؛ معنایش این است که یک عّده ای نادانسته 
-حاال من می گویم نادانسته؛ ان شاءاهلل نادانسته است- همان خّطی 
را دنبال می کنند که دشمن با آن همه خرج نتوانسته است آن خط 
را در کشور به نتیجه برســاند؛ همان خط را دارند دنبال میکنند؛ 
در بین اینها روزنامه نگار هست، در بین اینها روشنفکرنما هست، 
در بین اینها آخوند و معّمم هســت. ]می گویند[ »امام که فرمودند 
باید زنها باحجاب باشند، همه ی زنها را نگفتند«! حرف بیخود! ما 
بودیم آن وقت، ما خبر داریم؛ چطور این جور است؟ امام در مقابل 
یک منکر واضحی که به وســیله ی پهلوی و دنباله های پهلوی در 
کشور به وجود آمده بود، مثل کوه ایستاد، گفت باید حجاب وجود 
داشته باشد. در مقابل همه ی منکرات، امام همین جور محکم ایستاد. 
همان وقت بحث تجارت مشروبات الکلی بود؛ ما در شورای انقالب 
بودیم، جلسات مشترکی با دولت داشتیم، همان وقت کسانی بودند 
که معتقد بودند تجارت مشروبات الکلی برای کشور فایده دارد، ما 
از این فایده چطور صرف نظر کنیم؛ مایل بودند این تجارت ادامه پیدا 
بکند، از بیرون شراب بیاورند. امام قرص ومحکم ایستاد؛ در مقابل 
حرام الهی، امام بزرگوار می ایســتاد و ایستاد؛ این حرام الهی بود. 
حاال آقا از آن طرف درآمده ]می گوید[ که »آقا! این گناه که مثاًل 
از غیبت بزرگ تر نیست؛ چرا شما در مقابل غیبت کسی را تعقیب 
نمی کنید، در مقابل این ]کار[ که مثاًل روسری را بردارد  یا بی حجاب 
باشد، تعقیب می کنید«. ببینید چه ]خطایی[؟ عدم تشخیص؛ آنچه 
انســان ]از آن[ رنج می برد، این است که تشخیص نیست. ما که 
نگفتیم اگر کسی در خانه ی خودش در مقابل نامحرم روسری اش را 
برداشت، ما او را تعقیب میکنیم؛ ]خیر[ ما او را تعقیب نمی کنیم، در 
خانه ی خودش است، کار شخصی میکند. آن کاری که در مأل انجام 
میگیرد، در خیابان انجام می گیرد، یک کار عمومی است، یک کار 
اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛ این ]خطا[، برای حکومتی 
که به نام اســالم بر سِر کار آمده است تکلیف ایجاد می کند. حرام 
کوچک و بزرگ ندارد؛ آنچه حرام شرعی است نبایستی به صورت 
آشکار در کشــور انجام بگیرد.۱3۹۶/۱۲/۱7« نماینده ولی فقیه 
در هرمزگان نیز در خطبه های نماز جمعه گذشته گفت:رسانه ها 
و مزدوران دشــمن به دنبال شانتاژ درباره مساله حجاب هستند. 
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با ذکر این نکته که در بحش 
حجــاب با مقوله ای جدید مواجهیم، ابراز کرد: اصل حجاب جزو 
ضروریات دین محسوب می شــود و رسانه های بیگانه و عوامل 
مزدور برای مقابله با این موضوع مهم اقدام به شــانتاژ رسانه ای 
می کنند.حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده با بیان این نکته که 
امروز دشمن با تمام توان خود وارد میدان شده است، تصریح کرد: 
دشمن قصد دارد که جوانان مومن و انقالبی ما را که نسبت به مسائل 
دینی دغدغه دارند، با تخریب و تمســخر و اعمال فشار روحی و 
روانی از صحنه خارج کنند.وی با اشاره به تخریب و موج هجمه ها 
بر علیه پلیس، خاطرنشان کرد: »نباید فضا به گونه ای باشد که پلیس 
در اثر شانتاژها نتوانتد به ماموریت خود عمل کند.« در واقع دشمنان 
و دنباله روهای شــان از بی حجابی در جامعه راضی هستند و به 
همین دلیل نمی خواهند پلیس با بی حجاب ها مقابله کند و اگر 
برخوردی با آنها صورت بگیرد، اقدام به جوسازی می کنند. البته اگر 
در نحوه اجرا هم گاهی ایراد واشکالی وجود داشته باشد، بایستی 
برطرف شود. اما نباید تالش شود صورت مسئله در این حوزه پاک 
شود و با بی حجاب ها برخوردی صورت نگیرد. حتی بایستی در 
اماکن عمومی و بازارها، وسایل نقلیه عمومی و خصوصی نیز به این 
بخش و حوزه حجاب توجه بیشتری شود. از طرفی دیگر بایستی 
لباس مناسب در معرض فروش قرار گیرد؛ نه اینکه خانواده ها برای 
تامین لباس مناسب با مشکل مواجه باشند. در یک کالم حال که 
پلیس مقتدرانه با هنجارشکنان مقابله می کند، برخی تالش می کنند 
با جوســازی، این اقدام را با حاشیه مواجه کنند که بایستی بدانند 
تضعیف جایگاه پلیس به ضرر خودشان است و جامعه ای با پلیس 

مقتدر، دارای امنیت بیشتر است. 
   علی زارعی

خبر

پلیس را تضعیف نکنید! 

مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان هشدار داد 
سیل در راه هرمزگان

 از تردد های غیر ضروری خودداری کنید
  گروه خبر // مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان گفت:با توجه 
به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و احتمال وقوع سیل در 
استان همه نیرو های امدادی در حالت آماده باش هستند. حسن زاده 
گفت: تا روز جمعه شرایط جوی و دریایی استان به دلیل فعالیت 
سامانه مونسون ناپایدار است و هواشناسی درباره باران شدید همراه 
با رگبار و رعد و برق، تندباد، تگرگ و گرد و خاک هشدار سطح 
قرمز صادر کرده است. او از آماده باش نیرو های امدادی، خدماتی و 
فنی در حوزه همه فرمانداری های استان خبر داد و گفت: مرخصی 
همه مدیران نیز تا پایان هفته لغو شده است.مدیرکل مدیریت بحران 
هرمزگان گفت: با توجه به طغیان رودخانه ها و احتمال وقوع سیل 
از مردم تقاضا داریم که از تردد های غیر ضروری در مســیر های 
روستایی و شهری به ویژه آبنما ها جدا خودداری کنند.حسن زاده 
گفت: مردم از شنا کردن در دریا، اسکان و تفریح در مراتع، دشت ها 
و حاشیه رودخانه های فصلی و صعود به ارتفاعات نیز خودداری 
کنند.او گفت: شناور های سبک صیادی و تفریحی نیز از تردد های 

دریایی خودداری کنند.
*  آماده باش نیرو های امدادی جمعیت هالل احمر

  مختار سلحشور مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان نیز گفت: 
با توجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی درباره احتمال وقوع 
سیل در استان، تیم های امداد و نجات و تجهیزات لجستیکی جمعیت 
هالل احمر در آماده باش کامل هستند.سلحشور گفت: شهروندان 
به هشدار های هواشناسی توجه و از تردد در حریم رودخانه ها و 

مسیل ها خودداری و با تیم های امدادی همکاری کنند.
تجهیز  بنادر شهید حقانی و هرمز 

به 3 دستگاه )AED ( شوک الکترونیکی خودکار
  گروه خبر // مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شرق 
هرمزگان از تجهیز بنادر شــهید حقانی و هرمز به سه دستگاه 
شــوک قلبی خبر داد و گفت: با توجه به حجم تردد در این دو 
پایانه مســافری و  لزوم توجه سالمت هموطنان این دستگاهها 
خریداری و همراستا با تهیه این دستگاهها دوره آموزشی نحوه 
استفاده از  آن برگزار شد.به گزارش خبرنگار دریا ، » حمیدرضا 
محمدحســینی تختی« با بیان اینکه  ارائه خدمات مطلوب به 
مســافرین و اقدام موثر در شرایط اضطراری در بنادر مسافری 
همواره مورد توجه بوده اســت اظهار داشت: خرید، استقرار و 
بهره برداری از  ســه دســتگاه AED  در بنادر مسافری شهید 
حقانی و هرمز به انجام رسید. این مقام مسئول گفت: به منظور 
آشنایی کارکنان با نحوه عملکرد این دستگاه یک دوره آموزشی 
با حضور نماینده اورژانس استان برگزار شد. محمدحسینی تختی 
با بیان اینکه کثرت تردد در بنادر مسافری استان لزوم استقرار این 
دستگاه را دو چندان می نمود به مزایای بهره گیری از این دستگاه 
اشاره کرد و گفت: دستگاه AED برای درمان حمالت ناگهانی 
و ایست قلبی )SCA( استفاده و اگر در دقایق اولیه با استفاده از 
دستگاه مذکور کمک به بیمار شود معموالً حمالت قلبی باعث 

مرگ بیمار نخواهد شد.

اتصال  نحــوه   //  گــروه خبــر 
دســتگاه هــای اجرایی اســتان 
هرمــزگان به مرکز ملــی تبادل 
اطالعــات )NIX(  و پنجره  ملی 
خدمات هوشمند دولت در نشست 
ویدیو کنفرانسی با حضور دکتر 
دولت  توســعه  معاون  فوالدیان 
فناوری  ســازمان  الکترونیــک 
اطالعــات ایران در اســتانداری 

هرمزگان تشریح شد.
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مدیر 
اســتانداری  مالی  و  اموراداری  کل 
هرمــزگان گفت: تمامــی خدمات 
اداری در اســتان بایــد به ســمت 
هوشمندسازی پیش برود و حکمرانی 
 هوشــمند از این طریــق عملیاتی 
می شود.»مجتبی رحیمی« در جلسه 
کارگروه توسعه دولت الکترونیک و 
هوشمندسازی اســتان هرمزگان که 

با حضورچندین دســتگاه از جمله 
اداره کل  بندرعبــاس،  شــهرداری 
راهداری، ســازمان جهادکشاورزی 
و اداره کل امور مالیاتی با بیشــترین 
 حجم خدمات رســانی بــه مردم، 
برگــزار شــد، تاکید کرد: تســهیل 
امورمــردم و تکریم ارباب رجوع با 
 فراهم کردن بسترکاهش مراجعات به 
دستگاه ها امکانپذیر است و این مهم 
تنها با حکمرانی هوشمند و استقرار 
دولت الکترونیک امکانپذیر است.وی 
افزود: زیرساخت های قانونی،  اجرایی 
و فنــی این اقدام بزرگ در کشــور 
آماده شده و نسخه آزمایشی »پنجره 
 ملی خدمات دولت هوشــمند« در 
روز جهانــی ارتباطــات به آدرس 
my.gov.ir راه اندازی شده است 
که باید تمامی دستگاه هایی که حجم 
وســیعی از خدمات رســانی را در 

استان انجام می دهند زمینه خدمت 
به مردم از این درگاه را آماده سازند.

 رحیمی تصریح کرد: دســتگاه های 
خدمات رسانی چون سازمان صنعت 
ومعدن، گمرکات و بنادر، شــیالت 
 و ســایر دســتگاه هایی که بخش 
عمــده ای از صدور مجــوزات به 
مــردم را ارائه می دهنــد باید در 
کارگروه توســعه دولت الکترونیک 
و هوشمندســازی به عنــوان اولین 
دســتگاه ها در تحقــق این هدف 
حضــور داشــته باشــند.مدیر کل 
امــوراداری و مالــی اســتانداری 
هرمزگان افزود: دســتگاه هایی که 
 دراســتان به عنوان دســتگاه های 
خدمات رسان فعالیت می کنند باید 
 شناســایی شــوند چرا که بسیاری 
فعالیت  درهرمــزگان  ها  دســتگاه 
 وســیعی دارنــد کــه بــه جرأت 
می توان گفت در کشور دستگاه هایی 
 با این میزان حجم  خدمات رســانی 

وجود ندارد.
  رحیمی ادامه داد: اولویت بندی بر 
ارائه و فعال کردن خدمات هوشمند 
در استان براســاس حجم خدمات 
دستگاه ها صورت پذیرد و درجهت 

تسهیل امور مردم سریعتر اقدام شود.
وی تاکید کرد: تمامی دســتگاه ها 
همکاری الزم و جــدی را با اداره 
کل ارتباطــات و فناوری اطالعات 
 اســتان در تکمیل کاربرگ ها برای 
داشــته  مردم  به   خدمات رســانی 
باشــند تا به ســمت واقعی سازی 
پیــش رود. دکتر رحیمی با اشــاره 
بــه  برنامه های در حال اجرای رمز 
تمــاس در حوزه معاونت توســعه 
اســتانداری در  منابع  مدیریــت و 
راستای تحقق حکمرانی هوشمند و 
تکریم ارباب رجوع گفت: بر اساس 
دستور اســتاندار محترم و تاکید و 
مدیریت  توســعه  معاونت  پیگیری 
اســتانداری، مردم این اســتان باید 
دردستگاه های  حضور  بدون  بتوانند 
دولتی و اجرایی به صورت رایگان، 
 شــبانه روزی وآســان به خدمات 
دستگاه ها دسترســی داشته باشند.   
وی تاکید کرد: مردم باید به آســانی 
بتوانند به دستگاه هایی که تاکنون به 
پنجره واحد متصل شده اند دسترسی 
پیدا کنند تا بــا کاهش هزینه، زمان 
و انرژی، امــور خود را پیش ببرند.

رحیمی با بیان اینکــه »پنجره مّلی 

خدمات دولت هوشــمند« به عنوان 
یکــی از پروژه های راهبردی دولت 
سیزدهم است خاطر نشان کرد: طبق 
دستورمعاون اول رئیس جمهورکلیه 
موظــف  دولتــی   دســتگاه های 
شــده اند که تا پایان شــهریورماه، 
هوشــمند«  خدمات  واحد  »پنجره 
خــود را راه اندازی کنند تا در پنجره 
ملــی خدمــات دولت هوشــمند، 
 یکپارچــه ســازی شــود وتمامی 
دســتگاه ها هم طبق قانون بودجه 
ســال ۱4۰۱ باید تا شــهریور ماه 

امسال به این پنجره بپیوندند.
  در این نشســت مهنــدس »احد 
قویــدل« مدیــر کل ارتباطــات و 
فنــاوری اطالعات اســتان و دبیر 
کارگروه توســعه دولت الکترونیکی 
و هوشمندســازی به بیــان آخرین 
وضعیــت اجرایــی »پنجــره ملی 
خدمات هوشــمند دولت« پرداخت 
و از شــهرداری بندرعباس و چند 
دســتگاه حاضر در این کارگروه به 
عنوان دســتگاه هایی با حجم وسیع 
خدمات رسانی یاد کرد که ضرورت 
دارد به »پنجره ملی خدمات هوشمند 

دولت« بپیوندند.

پشت پرده سیاست 

  
تازه های مطبوعات

ایران- این روزنامه با اشاره به این که پلیس در بین سازمان های کشور  رتبه 
دوم اعتماد اجتماعی را در اختیار دارد، نوشت: یافته ها نشان می دهد که پروژه 
»اعتبارزدایی و اقتدارشکنی فراجا« با هدف به انفعال کشاندن نیروی انتظامی در 
برخورد صریح و قاطع با هنجارشکنی های اجتماعی طرح ریزی شده است که 
برخی رسانه ها و گروه های اجتماعی به طور آگاهانه یا ناآگاهانه در پیشبرد آن 

نقش ایفا می کنند.
 فرهیختگان - این روزنامه با تیتر »تند کردن فضا در فرهنگ مثل لغو غیرقانونی 
برخی کنسرت ها کار دولت را سخت تر می کند«، نوشت: توقع بود که مواجهه ای 
جدی تر با برهم  زنندگان کنسرت اهواز از سوی مدیران دولتی صورت می گرفت و 
مدیران دولتی باید، با تعامل حساب  شده با ارکان حاکمیتی پای مجوز قانونی خود 
می ایستادند. اما چرا باید با این جنس رفتارهای فراقانونی به  شدت برخورد کرد؟
 همشهری- سرپرست معاونت امور دانشجویان داخل اعالم می کند که تقاضای 
انتقال از خارج به داخل کشور با وجود گرانی و قیمت ارز نسبت به هشت سال 
گذشته کاهش چشمگیری داشته است.حدود هشت سال پیش سالی ۶۰۰ هزار 
نفر درخواست انتقال وجود داشته اما اکنون درمجموع این درخواست ها به ۱۰۰ 

نفر هم نمی رسد.
 رسالت- طی هشت ماه اخیر در تهران قیمت ملک ۱۰ برابر شده است. قیمت 
زمین و ملک هر ساله یک رشد نسبتا معقول نسبت به تورم داشته اما رشد ۱۰ 
برابری آن خبر از یک توطئه می دهد که از حوصله تحلیل اقتصادی بیرون است. 
کیهان - گر چه پس از سفر رئیس  جمهور آمریکا به منطقه، نفت ۶ دالر گران 
شــد اما نکته قابل  تأمل آن که آمریکایی ها فهمیدند که اوالً، نمی شود »گدایی 
نفت« را پنهان کنند. ثانیًا، حداکثر توان تولید نفت عربســتان بسیار کمتر از آن 
چیزی است که پیش  بینی می کردند. ثالثًا، سعودی ها در بازار جهانی نفت، آمریکا 
را رقیب خود می دانند نه همکار و رابعًا، برای حل بحران انرژی مجبورند به نفت 

ایران هم بیندیشند.
 سازندگی - اکنون در میانه جراحی اقتصادی دولت، بازار دارو به یک دغدغه 
و نگرانی بزرگ تبدیل شــده اســت. به رغم این که رئیسی نوزدهم خرداد ماه 
درگفت وگــوی ویژه خبری تاکید کرد که ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی دارو قطعا 
حذف نمی شود اما این ارز حذف و در بیست و سوم تیر ماه یعنی تنها 3۵ روز 
بعد   طرحی با عنوان دارویار آغاز شد. طرحی که بنا بر اعالم دولت، بیمه ها باید 

هزینه اختالف قیمت ها را جبران کنند.
فرمانده  کل سپاه : به  دنبال پیشرفته ترین سالح ها هستیم اما...

سرلشکر سالمی فرمانده سپاه پاســداران انقالب اسالمی در جشنواره مالک اشتر 
ســپاه گفت: چه افتخاری باالتر از این که یک پاســدار هدف محوری آمریکاست 
و وقتی زمین می افتد، دشــمن از شــهادت این پاسدار احســاس می کند جهان را 
تصرف کرده است. البته که این عظمت دشمن نیست، بلکه عظمت آن پاسدار است.

 ســالمی افزود: در جنگ، سالح موثر اســت. ما به دنبال تولید و در اختیار گرفتن 
 پیشــرفته ترین ســالح ها هســتیم،  اما به آن ها تکیه نمی کنیم و از سالح معجزه 
نمی خواهیم. بلکه به خدا تکیه می کنیم. این رمز پیروزی ماست.وی ادامه داد: وقتی به 
خدا نگاه می کنید، هیبت و هیکل هر قدرتی به تعبیر قرآن کوچک تر از یک پشه است. 
وقتی از دشمن  نمی ترسید، حرکت می کنید. ترس، توقف می آورد و در مقابل،  ایمان، 
ترس را زایل می کند. انسان مومن از پا نمی نشیند. مومن هر چه به خطر نزدیک تر می 
شود، قدرتمندتر می شود. این خاصیت ایمان است. من شهادت می دهم که همه شما 

فرماندهان، در این ماجرای سخت، موفق هستید./ همشهری آنالین

فقط چند ساعت باقی بود ... 
نورنیوز جزئیات جدیدی از دســتگیری جاسوســان موساد در ایران توسط 
وزارت اطالعات منتشــر کرد، از آموزش عملیات در یکی از کشــورهای 

آفریقایی تا تالش موساد برای انفجار مرکزی حساس در اصفهان .
 شامگاه شنبه بود که  وزارت اطالعات جمهوری اسالمی با انتشار خبر کوتاهی 
اعالم کرد که »شبکه ای از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که برای 
انجام عملیات تروریستی به کشــور اعزام شده بودند، توسط سربازان گمنام 
امام زمان)عج( شناســایی و کلیه  عناصر عملیاتی بازداشت شدند.« ساعاتی 
بعد از انتشار این خبر نور نیوز ،رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در 
گزارشی جزئیات جدیدی از این عملیات مهم سربازان گمنام امام زمان )عج( 
را منتشر کرد  که نشان می داد ضربه به این شبکه صهیونیستی  در نتیجه یکی 
از پیچیده ترین عملیات های دستگاه اطالعاتی ایران در داخل و خارج از کشور 
محقق شده است. بنا بر این گزارش ، شبکه فوق از ماه ها قبل با هدایت سرپل 
سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی از طریق اقلیم کردستان عراق وارد ایران 
شدند و ضمن شناسایی یکی از مراکز حساس کشور در استان اصفهان، قصد 
داشتند برای انفجار آن اقدام کنند.گفتنی است  عناصر عملیاتی این شبکه، ماه ها 
برای اجرای این عملیات در یکی از کشورهای آفریقایی تحت آموزش بودند  و 
چندین نوبت نیز عملیات مد نظر را به صورت شبیه سازی شده اجرا کردند. این 
 تیم عملیاتی پیش از ورود به ایران تحت نظارت و رصد دقیق سربازان گمنام 
امام زمان)عج( در وزارت اطالعات بودند و برای شناســایی تمامی اعضا و 
مرتبطان داخلی و خارجــی آن ها ماه ها در تور اطالعاتی وزارت اطالعات 
قرار داشتند. دســتگیری اعضای عملیاتی این شبکه پیچیده در حالی انجام 
شد که حتی مواد منفجره شــدیداالنفجار نیز از سوی این گروه در محل مد 
نظر کار گذاشــته شده و تنها چند ســاعت به اجرای مرحله نهایی عملیات 
تروریستی آن ها زمان باقی بود.این اولین و آخرین ضربه نیروهای نظامی و 
امنیتی کشورمان به  رژیم صهیونیستی نبوده و نیست. باید گفت که جمهوری 
اســالمی تا این جای کار نشان داده که دست برتر اطالعاتی و امنیتی را در 
منطقه دارد و کوچک ترین تحرک جاسوســان اسرائیلی را رصد می کند و 
در موقعیت مناســب به آن ضربه می زند. به عنوان نمونه در میانه اسفند ماه  
سال گذشــته بود که هوافضای سپاه  با ۱۰ فروند موشک نقطه زن ایرانی از 
خانواده موشــک های فاتح  مقر موســاد در اربیل را هدف اصابت قرار داد. 
اصابتــی دقیق و بی نقص که اعزام آمبوالنس هوایی ارتش آمریکا از پایگاه 
»رامشــتاین« آلمان به پایگاه »اربیل« عراق و بنا به برخی گزارش ها کشته 
شدن چند افسر ارشد موساد  نشان داد که جمهوری اسالمی کامال حرفه ای 
و موشکافانه فعالیت های خرابکارانه تل آویو را رصد می کند. همین مسئله 
یعنی ضعف و ناتوانی موساد در نبرد اطالعاتی و امنیتی کار را به همکاری این 
نهاد اطالعاتی با اراذل و اوباش داخل کشور رساند به طوری که در یکی از 
موارد اخیر با انجام عملیاتی زرد و منتشر کردن تصاویری  مدعی بازجویی 
ماموران موساد از یکی از مقامات ارشد سپاه با نام »یدا... خدمتی« در تهران 
شد که در این بازجویی، اطالعاتی درباره انتقال سالح به سوریه، عراق ، لبنان 
و یمن از وی گرفته شده است. اما فارغ از این که آن فرد اصال جزو مقامات 
ارشد سپاه نبوده و حوزه کاری اش چیز دیگری بوده و این که  به فاصله اندکی  
 عوامل این اقدام دستگیر شده اند؛  آن چه که بیش از هر چیزی در این ماجرا 
خودنمایی می کند دستان خالی موســاد ،به کارگیری اراذل و اوباش برای 
ماموریــت های خود و البته  رو آوردن آن به اعتراف گیری و عملیات های 

زرد و غیر حرفه ای است. 

انعکاس
اعتمادآنالین خبر داد- روابط عمومی دادگستری استان تهران در اطالعیه ای درباره 
محکومیت وحید اشتری اعالم کرد که او حداقل در پنج مورد از موارد مشابه با رأفت 
اسالمی مواجه شده اســت اما از فرصت های ارائه شده در جهت اصالح رفتار خود 
اســتفاده نکرده و به اتهام زنی بی اساس به افراد مختلف ادامه داده است. آن طور که به 
اشتباه از سوی وی عنوان شده دادنامه صادر شده صرفا مربوط به یکی از پرونده های 

متهم  نیز نیست.
 رجا نیوز مدعی شــد - مداح اهل  بیت)ع(  »وقار رسول« به دلیل برنامه ریزی برای 
اجرای ســرود  سالم فرمانده در کشور آذربایجان از پنج روز پیش به دست نیروهای 
امنیتی  رژیم صهیونیستی ربوده شــده و تا به امروز خبری از ایشان در دست نیست. 
گزارش های جنبش حسینیون آذربایجان، حاکی از آن است که در مناطق تالش نشین 
آذربایجان ماموران پلیس در مراسم عروسی کشیک می دهند تا مانع اجرای سرود سالم 

فرمانده شوند!   
 جماران نوشت :  فرماندار اهواز ضمن تایید خبر استعفای خود از انتصاب فرماندار 
جدید خبر داد. وی دلیل اســتعفای خود را  ســنگ اندازی عده ای از عناصر دولت 
دوازدهم که هنوز هم سرکار هستند، دانست و گفت: متاسفانه عده ای نمی خواهند دولت 
سیزدهم موفق باشد. فالحی که سابقه فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین)ع( 
اهواز و سپاه باغملک را دارد،  اظهار کرد: از یکم مرداد ماه درخواست برگشت به محل 
خدمت ســابق خود را در سپاه   داده ام و باید به فعالیت قبلی خود برگردم. در حالی 
استعفای فرماندار اهواز مطرح می شود که در روزهای گذشته لغو برگزاری کنسرت  تا 
اطالع ثانوی در اهواز توسط شورای تامین به ریاست فرماندار اهواز خبرساز شده بود. 
همین موضوع موجب شــده است در فضای مجازی مطرح شود که موافقت استاندار 

خوزستان با استعفای فرماندار اهواز بی ارتباط با تصمیم لغو برگزاری کنسرت نیست.
پادشاه اردن : همه  اعراب خواهان روابط خوب با ایران هستند

پادشاه اردن با اشاره به این که منطقه نیاز به تنش و درگیری ندارد، گفت که کشورش و 
تمام کشورهای عربی خواهان روابط خوب با ایران هستند و معتقد است که گفت وگو 
تنها راه حل اختالفات است.ملک عبدا... دوم، در گفت وگو با روزنامه الرای در پاسخ به 
سوالی درخصوص اظهارات وی درباره تشکیل ناتوی عربی و تحلیل های منتشر شده در 
رسانه ها گفت: اردن تنها با ائتالف های امت عربی و منافع و قضایای آن بوده و هست. 
پادشــاه اردن در ادامه اظهار کرد: ما بر این باوریم که گفت وگو تنها راه حل اختالفات 
است اما من همانند همیشــه و در مناسبات متعدد تاکید کردم که ایران در امور برخی 
کشورهای عربی دخالت می کند و ما امروز در مرزهایمان به طور منظم با حمله هایی 
از سوی برخی شبه نظامیان مرتبط با ایران مواجه هستیم بنابراین امیدواریم که تغییراتی 
در رفتار ایران شاهد باشیم و این امر باید در واقعیت محقق شود زیرا منافعی برای تمام 

کشورهای منطقه از جمله ایران و مردم این کشور به همراه دارد./ خبرآنالین
واکنش سفارت روسیه به ادعای  عجیب سفر » بدل پوتین« به تهران

سفارت روسیه به ادعای رئیس سرویس سازمان اطالعات نظامی وزارت دفاع اوکراین 
مبنی بر این که هفته گذشته بدل پوتین به تهران سفر کرده بود، واکنش نشان داد.سفارت 
روســیه در تهران در کانال های شبکه اجتماعی خود نوشت: »در خصوص اظهارات 
پوچ سرلشــکر آقای بودانوف رئیس سرویس اطالعات نظامی وزارت دفاع اوکراین 
مبنی بر این که بدل جناب آقای والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه در تاریخ ۱۹ 
ژوئیه »۲۸ تیرماه« به ایران سفر کرده است، سفارت روسیه در ایران احتمال می دهد که 
این اظهارات می توانسته توسط بدل آقای بودانوف صورت گرفته باشد.« هفته گذشته 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به منظور شرکت در نشست آستانه به تهران سفر 

کرده بود. وی در این سفر با مقامات ارشد کشورمان دیدار و رایزنی کرد./ ایسنا

 مدیر کل اموراداری و مالی استانداری هرمزگان تاکید کرد

هوشمند سازی تمامی خدمات اداری در هرمزگان 

گــروه خبــر // رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان با اشــاره به تشکیل کارگروه 
تســریع در اجرایی شدن ثبت زمین های 
کشــاورزی در ســامانه کاداستر در این 
 اســتان گفت : مالکین اراضی کشاورزی

 مــی توانند برای تســریع در امور ثبت 
زمین هایشــان در ســامانه کاداســتر، 
درخواســت های خود را بــه دهیاری ها 

ارائه کنند.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی 
در ادامه با بیان اینکه نگاه دســتگاه قضایی 

در حوزه صیانت از اراضی ملی، پیشــگیرانه 
اســت، تأکید کرد: بــا توجه بــه منویات 
مقام معظــم رهبری در خصــوص اهمیت 
اجرای کامل قانون حد نــگار )طرح جامع 
کاداســتر( و تهیه نقشــه هوایی در راستای 
اجرای اصل یکصد و بیســت و سوم قانون 
اساسی جمهوری اســالمی ایران، ضرورت 
 دارد دســتگاه های مسئول با استفاده از تمام 
ظرفیت ها و بســیج همــه امکانات در این 
زمینه اقــدام کنند.وی با تأکید بر لزوم اعمال 
اراده جمعــی برای تســریع در روند اجرای 

طرح کاداستر اراضی کشــاورزی در استان 
هرمزگان، یادآور شــد: اتمام این طرح مهم 
و عظیم در کوتاهترین زمان ممکن، بی شک 
مســتلزم مشــارکت و هم افزایــی تمامی 
دستگاه های متولی است.رئیس کل دادگستری 
اســتان هرمزگان همچنین تســهیل مراحل 
به منظور  »صحت سنجی«  و  »خوداظهاری« 
ســرعت بخشــیدن به اجرای قانون جامع 
حدنگار را امری مهم و ضروری ارزیابی کرد 
و خاطر نشان ساخت: فرآیند امور در حوزه 
ثبت اسناد و امالک باید به گونه ای دنبال شود 

که به محض تعیین محدوده و اعتبارســنجی 
برای  مدارک، در کوتاه ترین زمــان ممکن، 

اراضی، سند تک برگ صادر شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان : 

مالکین اراضی کشاورزی برای ثبت زمین به دهیاری ها مراجعه کنند 
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کدو قلقله زن 
یکی بود، یکی نبــود. در روزگاران قدیم که هنوز 
نفت کشف نشده بود و دولت ها برای خرج و مخارج 
مملکت بایــد از مردم خراج می گرفتند، پیرزنی که 
مأمور اخذ خــراج بود، تک و تنها زندگی می کرد. 
پیرزن مذکور برخالف اســم و ظاهر غلط اندازش، 
بســیار انسان زرنگ و کارکشــته ای بود و تا قران 
آخر خراج را از مؤدیان مالیاتی می گرفت و تحویل 

حکومت می داد.
روزی از روزهــا مدیران ســازمان امور خراج که 
از کیفیت کار پیرزن بشــدت در کف بودند، تصمیم 
گرفتنــد او را به یکی از ســخت ترین مأموریت ها 
بفرستند تا بلکه باالخره یکی از مشکالت مالیاتی 
بزرگ مملکت حل شود. این مأموریت چیزی نبود 
جز گرفتن مالیات از اقشــار خیلی خاص و پرزور 

جامعه.
پیرزن با عزمی راسخ مأموریت را آغاز کرد. اولین 
کسی که باید از او مالیات اخذ می شد، ببر فروردینی 
بود. پیرزن مستقیمًا رفت پیش ببر فروردینی و از او 
خواست مالیاتش را بدهد، ولی ببر پوزخندی زد و 
گفت: »برو ننه خدا روزیتو جای دیگه بده؛ من قانونًا 

معافم از مالیات.«
پیرزن با تعجب گفت: »تو هرسال چهارتا فیلم بازی 
می کنی، ســه  تا ســریال. درآمد یک ماهت اندازه 

درآمد دوسال منه، کی تو رو معافت کرده؟«
ببر گفت: »اینا همه اش شــایعه است بابا؛ من فقط 
برای ارتقای سطح هنر مملکت بازی می کنم. حاال 
این وسط یک پول بخور و نمیری هم می گیریم که 
از گشنگی نمیریم؛ که اونم تهیه کننده ها نمی دن. حاال 
هم برو وگرنه یه هشتگ علیه ات می زنم مجبورشی 

کاًل از آبادی بری.«
پیرزن که دید ببر حیوان آبروبری است، رفت تا بعداً 
برگردد. پیرزن رفت و رفت تا به شیر درمانگر رسید 
و خیلی بی رودربایستی از وی خواست تا مالیاتش 
را بدهد؛ اتفاقًا شیر درمانگر هم مالیاتش را داد، ولی 
کم داد. پیرزن گفت: »این چیه؟ اشتباه گرفتی  ها، گدا 
نیستم، مأمور مالیاتم.« شیر گفت: »می دونم، مالیاتم 

همین قدره دیگه.«
پیرزن گفت: »مرد حســابی حداقل روزی 3۰ تا 
مریض میان که تو واسشــون جوشــونده جنگلی 
درست کنی؛ از همشــونم خداتومن می گیری؛ بعد 

مالیاتت همین چندرغازه؟«
شیر گفت: »بابا پشت سر ما حرف در میارن، مریض 
کجا بود تو این بازار خراب؟ تازه همین چندنفری 
هم که میان، من خداپسندانه ویزیتشون می کنم. باور 
نداری بیا، اینم اطالعات حسابم. حاال هم برو وگرنه 

به جرم توهین به صنفمون، ازت شکایت می کنم.«
پیرزن اطالعات حســاب شــیر را چــک کرد و 
دید درست اســت؛ کل درآمد ماهانه شیر به ۲۰۰ 
هزارتومان هم نمی رسد؛ پس این بارهم رفت. پیرزن 
رفت و رفت تا به گرگ دالل رسید. پیرزن محترمانه 
از گرگ دالل خواســت که او دیگر خودش را خر 
نکند و مالیاتش را بدهد؛ ولی گرگ قاطعانه گفت: 
»نمــی دم!« همین؛ گرگ هیچ چیز دیگری نگفت و 

رفت.
پیــرزن دید اینجوری نمی شــود؛ پس فکری کرد 
و در پی آن فکر، کدویــی تهیه نمود و داخلش را 
خالی کرد و به درون کدو رفت تا مخفیانه سراغ این 
اقشــار خاص و قلدر برود. کدو با کمک یکی از 
شهروندان وظیفه شــناس شروع به قِل خوردن کرد 
و رفت و رفت تا دوباره به ببر فروردینی رســید. 
پیرزن از داخل کدو یواشــکی دید که ببر برخالف 
چیزی که گفته بود، اتفاقًا قراردادهای سنگین دارد و 
تازه بخشی از دستمزدش را هم به وسیله بیت کوین 
می گیرد تا قابل ردیابی نباشــد. پیرزن با خودش 

گفت: »دارم برات« و به راهش ادامه داد.
پیرزن در ادامه مسیر به شیر درمانگر رسید و دید که 
شیر زرنگ دستمزدش را نقدی از بیمارانش می گیرد 
و زیر بالشــتش قایم می کند؛ برای همین است که 
هیچ جا اطالعات درآمدی اش ثبت نمی شود. پیرزن 
این بار هم گفت: »دارم برات« و به راهش ادامه داد.

آخرین فــراری مالیاتی هم قاعدتًا گرگ دالل بود. 
پیرزن دید که گرگ هر روز ماشــین و خانه و ارز 
خرید و فــروش می کند ولی به دلیــل نبود قانون 
مشخص و دقیق، راهی برای اخذ مالیات از گرگ 
دالل وجود ندارد. این بار تا پیرزن خواست بگوید 
»دارم برات«، گرگ متوجه صدای نفس های پیرزن 
شد و کدو را شکافت و پیرزن را یافت و چون گرگ 
بود و هیچ چیز حالیش نبود پیرزن را با یک بطری 
نوشــابه خانواده خورد و بدین شــکل ببر و شیر و 
گرگ دستشان رو نشد و مالیاتی هم ندادند و تا آخر 

عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند.
  محمدرضا رضایی

طنز

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // عملیات 
ساخت ۲هزار و ۲۵۲ واحد نهضت ملی جهش تولید 
مســکن در آیینی با حضور استاندار بوشهر و دیگر 

مدیران استان آغاز شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ اســتاندار بوشــهر در این 
آیین که در شهرستان جم برگزار شد اظهار کرد: از این 

تعداد واحد مسکونی ۶۰۰ واحد در شهر برازجان، 3۰۰ 
واحد جم، ۲۰۰ واحد در بهارســتان و ریز، ۵۰۰ واحد 
دیلم، ۲۵۲واحد کنگان و 4۰۰ واحد در گناوه  احداث 
می شوند.احمد محمدی زاده بیان کرد: در زمان حاضر 4۰ 
هزار نفر در سامانه نهضت ملی جهش تولید مسکن در 
استان بوشهر ثبت نام کرده اند که تاکنون هشت هزار نفر 
به عنوان واجد شرایط انتخاب شده اند و در حال ارزیابی 
مابقی متقاضیان هستیم. وی عنوان کرد: با این وجود در 
زمان حاضر برای بیش از 4۰ هزار واحد زمین در استان 
بوشهر تامین شده و تالش می شود با پیگیری  این میزان 
زمین به ۶۰ هزار واحد افزایش یابد.استاندار بوشهر ادامه 
داد: با آغاز عملیات اجرایی واحدهای مسکونی شمار 
واحدهای مسکونی در دست اجرای نهضت ملی مسکن 

در این اســتان به بیش از ۱۱ هــزار و ۵۰۰ واحد می 
رســد که در مراحل مختلف آماده سازی قرار دارند و 
با توجه به دستور رئیس جمهور و تامین منابع بانکی 
توسط دولت و پشتیبانی وزیر راه و شهرسازی امیدواریم 
 روند احداث این واحدهای مسکونی سرعت گیرد و در 
هفته های آینده احداث واحدهای جدید دیگری را در 
این استان آغاز کنیم.محمدی زاده یادآور شد: از مجموع 
۱۱ هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی در دست اجرای نهضت 
ملی مسکن در استان بوشــهر ۲هزار و 4۰۰ واحد در 
روستاها احداث شده اند.استاندار بوشهر گفت: در برخی 
از شهرهای استان بوشهر زمین های منابع طبیعی و موات 
 بویژه در شــهرهای جنوبی، حاشــیه و کنار دریا قرار 
گرفته اند که این شــهرها احصا و شناسایی و عملیات 

واگــذاری از منابع طبیعی به راه و شهرســازی آغاز 
شــده اســت.وی ادامه داد: با توجه به نقشه کشی و 
تفکیــک اراضی انجام شــده برنامه ما این اســت که 
در این گونه شــهرهایی که زمین بــه قدر کافی وجود 
دارد بــه جوان ها زمین واگذار شــود تــا با پرداخت 
وام خودشــان اقدام به ســاخت خانه کننــد و به این 
 صورت یک حرکت گســترده و جهشی در عملیات 
خانه ســازی در استان بوشهر انجام شود.محمدی زاده 
گفت: انتظار مــی رود جوانان از فرصت ثبت نام برای 
دریافت این زمین ها که در زمان حاضر در ۶ شهر استان 
احصا شده اند اســتفاده کنند تا بتوانند به این صورت 
صاحب زمین و خانه شوند و ما نیز به عنوان دولت برای 

صاحب خانه شدن آنها را حمایت می کنیم.

ساخت ۲۲۵۲ واحد مسکن ملی در بوشهر آغاز شد

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //وزیر راه و 
شهرسازی با اشاره به حضور ائمه جمعه استان یزد و 
دیگر مسئوالن در محل پروژه های در شرف آغاز گفت: 
همراهی و همدلی مسئوالن استان در تحقق پروژه های 

طرح نهضت ملی مسکن مثال زدنی است. 
   به گزارش خبرنگار دریا ، ســردار رســتم قاسمی در 
آییــن آغاز عملیات اجرایی 3۱۹۸۰ واحد طرح نهضت 
ملی مسکن استان و آغاز عملیات اجرایی اولین مسکن 
کارگری در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور، 
طی ویدیو کنفرانسی از دکتر مهران فاطمی؛ استاندار یزد 
بواســطه پیگیری جدی مســائل مربوط به پروژه های 
نهضت ملی مسکن در استان قدردانی و تشکر کرد.وی با 
بیان اینکه نقش اصلی فرماندهی طرح نهضت ملی مسکن 
در استان ها، با استانداران است، اظهار داشت: با توجه به 
شعار دولت مبنی بر ساخت 4 میلیون مسکن در طول دولت 
سیزدهم و خواسته مردم جهت تحقق این مهم، اختیارات 
مسائل مربوط به این  پروژه ها را در اختیار استان ها قرار 

داده شده تا موضوعات مربوط به آن متناسب با شرایط 
 هر استان پیگیری شود.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
 دغدغه هــای موجــود در زمینــه نرخ مســکن در

اســتان ها و صرف ۵۰ درصد درآمــد خانوارها برای 
مسکن، خاطرنشان کرد: راهکار حل دغدغه ها و مسائل 
این حوزه با نزدیک شــدن عرضه و تقاضا ممکن بوده 
که بخشــی از این کار، با ســاخت پروژه های نهضت 
ملی مســکن محقق می شود.ســردار رستمی، مسکن 
را مهمترین مولفه تغییر شــرایط زندگی مردم دانست و 
افزود: بنابر تشــخیص اســتاندار یزد و وجود متقاضی 
و زمین برای ســاخت پروژه های طــرح نهضت ملی 
مسکن، امکان بازگشایی مجدد سامانه وجود دارد.وی با 
 اشــاره به حضور ائمه جمعه و دیگر مسئوالن در محل 
پروژه های در شرف آغاز گفت: همراهی و همدلی مسئولین 
 استان یزد در تحقق پروژه های طرح نهضت ملی مسکن 

مثال زدنی است.

وزیر راه و شهرسازی

هماهنگی مسئوالن یزد درتحقق پروژه های 
نهضت ملی مسکن مثال زدنی است

 

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها //  معاون 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
اســتان کرمان گفت: با توجه به اهمیت ویژه 
موضوع افزایش جمعیت جوان کشور، در شرایط 
کنونی قانون گذار در ماده ۷۱ قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت برای دســتگاه هایی 
که به وظایف خود عمل نکنند، مجازات کیفری 

پیش بینی کرده است. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســیدمهدی قویدل 
در جلسه قرارگاه فرهنگی اجتماعی که در محل 
ســپاه ثاراهلل کرمان با موضوع جمعیت و ازدواج 
وخانواده برگزار شــد، افزود: برای مستنکفین از 
 اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
مجازات های حبس یا جزای نقدی درجه چهار 
و یا پنج ومعرفی به تخلفــات اداری پیش بینی 
شده اســت.وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره 
۲ مــاده 7۱ قانون حمایــت از خانواده و جوانی 
جمعیت، تمامی دســتگاه های نظارتی و امنیتی  
مکلف به شناسایی و معرفی مستنکفین از اجرای 
این قانون هستند.معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری اســتان کرمان با اشاره به 
این مطلب که یکــی از مولفه های امنیت، اقتدار 
و پیشرفت کشــور ها در جهان موضوع افزایش 
جمعیت جوان آنهاســت، تاکید کرد: در کشور ما 
نیز در راســتای فرمایشات مقام معظم رهبری و 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 
۱4۰۰/۰۸/۱۹ همه دستگاه ها و نهادها مکلف به 

اجرای تکالیف پیش بینی شده در این قانون هستند.
قویدل تصریح کرد: عدم نظارت و مدیریت دقیق 
و انسجام و اهتمام مسئولین در اجرای این قانون 
تاثیر گــذاری این قانون بر روند افزایش جمعیت 
جوان در جامعه را کم کــرده و این خود یکی از 
 چالش های مهم اجرای این قانون اســت، لذا با 
 فعال سازی قرار گاه های عملیاتی ویژه ی این قانون در 
دستگاه های مسئول و ایجاد انسجام و عزم ملی 
در کشــور می توان در اجــرای دقیق این قانون 
موفق بود. وی ضمن اشاره به اعطای مشوق ها به 
خانواده ها در قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت گفت: مطابق این قانون مشوق های خوبی 
مانند واگذاری زمین، اعطای تسهیالت و مرخصی 
 به شــاغلین، بیمه مادران، بیمه و درمان ناباروری 
 و غیــره پیــش بینی شــده اســت امــا هنوز 
زیر ســاخت هــای الزم برای اجــرای آنها در 
کشــور به ویژه حمایت از اقشــار مستضعف و 
آسیب پذیر جامعه فراهم نشده است و مسئولین 
بایــد اهتمام ویــژه ای دراین خصوص داشــته 
باشــند و روند اجرایی شدن این قانون را تسهیل 
 نمایند تا در ســال های آینده  شــاهد افزایش 
سرمایه انسانی جوان و پویا در کشور باشیم. معاون 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان کرمان اظهار داشت: لزوم توجه به موضوع 
 معیشت مردم  امروز یکی از مهمترین مولفه های 
تأثیر گذار بر افزایش جمعیت می باشــد.قویدل 

به دور شــدن مردم از ســبک زندگی اسالمی و 
 گرایش آنها به ســبک زندگی و فرهنگ غربی و 
متالشی شــدن خانواده های نیز اشــاره و بیان 
کرد: همه مســئولین به ویژه مســولین فرهنگی 
و اجتماعــی باید در راســتای حفــظ و تحکیم 
 نهــاد خانواده، اقدامــات ویــژه ای را در جهت 
فرهنگ سازی و تبیین اهمیت و جایگاه خانواده و 
خطراتی که جامعه را به واسطه تغییر سبک زندگی 
تهدید می کند، انجام دهند. وی افزود: سقط جنین 
بدون مجوز پزشــک، غیر قانونی و غیر شرعی 
است و پیشــگیری از این موضوع می تواند تاثیر 
بسیار خوبی در جهت افزایش و جوانی جمعیت 
داشته باشدو در ماده ۵۶ این قانون نیز به آن تاکید 
و در قانون مجازات اسالمی نیز جرم انگاری شده 
اســت و در این رابطه مسئولین درمانی و نظارتی 
بایــد به صورت جــدی و با اســتفاده از تمامی 
 ابزارهای قانونی از ســقط جنیــن بدون مجوز و 
غیر قانونی پیشــگیری کنند.معــاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان 
عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که می تواند در روند 
عملیاتی شدن این قانون تاثیر گذار باشد موضوع 
انجام و همکاری همه دستگاه ها ی موضوع قانون 
هستند و استانداری برابر بند »پ« ماده ۱ این قانون 
تکلیف دارد وظایف دستگاه ها را احصاء و سهم 
هر یک از آنها را مشخص و ابالغ کرده و در جهت 

اجرای کامل آن مطالبه گری و نظارت کند.

معاون دادگستری استان کرمان خبر داد

پیش بینی حبس و جزای نقدی
 برای استنکاف مدیران از اجرای قانون حمایت از خانواده

  

آرزو توکلی ســرویس استان ها // به اعتقاد مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان، درآمد در 
گردشگری سالمت بیشتر از سایر حوزه های گردشگری است 
به طوری که هر گردشگر سالمت حدود ۵ تا ۷ هزار دالر درآمد 

برای استان دارد. 
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ فریدون فعالی در جلســه گروه 
کاری میراث فرهنگی و گردشــگری اســتان کرمان با اشاره به 
ظرفیت های گردشگری سالمت در استان کرمان اظهار کرد: ۹ 
آژانس خدمات مسافربری و گردشگری مجوز فعالیت در حوزه 
گردشگری ســالمت دریافت کرده اند.به اعتقاد مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اســتان کرمان، درآمد در 
گردشگری سالمت بیشتر از سایر حوزه های گردشگری است 
به طوری که هر گردشگر سالمت حدود ۵ تا 7 هزار دالر درآمد 
برای استان دارد.همچنین سید مصطفی آیت الهی موسوی معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان نیز در این جلسه تصریح 
کرد: کرمان ایرالینی به نام خود دارد اما متاسفانه تعداد پروازهای 
هواپیمایی اســتان بسیار کم است که قابل قبول نیست و شرکت 

هواپیمایی ماهان باید پروازهای جدیدی در کرمان به اکثر نقاط 
راه اندازی کند.وی برقراری پروازهای خارجی در فرودگاه کرمان 
برای توسعه گردشگری استان را یک ضرورت دانست و اظهار 
کرد: متاسفانه پروازها از کرمان فقط به چند استان انجام می شود 
که شایسته کرمان به عنوان پایتخت مقاومت اسالمی نیست.معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به اینکه باید موانع 
ورود گردشگران خارجی به استان کرمان برطرف و تسهیل شود، 
گفت: بهتر است اداره کل فرودگاه های استان کرمان، زمینه برقراری 
پروازها با مقصد کرمان از اقصی نقاط کشور و جهان را با جدیت 
پیگیری کند و گزارشی از موانع پروازهای ورود و خروج را ارائه 
دهد.کرامت یوسفی رییس بیمارستان مهرگان نیز در این جلسه 
گفت: مهرگان بزرگترین بیمارستان خصوصی جنوب شرق کشور 
است و در حال حاضر حدود ۲۰۰ تخت بیمارستانی دارد و در 
سال گذشته تقریبا ۲4 هزار پذیرش بیمار داشته است.به گفته او، 
بــا تغییر روش های درمانی بیماران کرونایی درصد مرگ و میر 
افرادی که در ICU بستری هستند را از ۹۰ درصد به کمتر از ۸ 

درصد رسانده اند.

۷ هزار دالر درآمد استان کرمان از هر گردشگر سالمت 

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت :

اجازه نخواهیم داد ، عده ای اراضی دولتی 
را برای ارزش افزوده نگهداری کنند

 آرزو توکلی ســرویس استان ها //  نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی از 
عزم جدی برای برخورد با زمین خواران در این دو شهرستان خبر داد. 

   به گزارش خبرنگار دریا ، دکتر ذبیح اهلل اعظمی در بازدید از اراضی واگذار شده در تل سیاه جیرفت 
که با انتقاد مردم از عدم اجرای طرح های صنعتی، عمرانی در زمین های واگذار شــده گفت: به عنوان 
نماینده مردم به این افراد هشــدار می دهم اگر تا یک سال آینده طرح و پروژه ای که بخاطر آن زمین 

گرفته اند را اجرا نکنند، زمین به نفع بیت المال بازپس گرفته خواهد شد.
   وی گفــت: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد افرادی زمین های دولتی را برای ارزش افزوده بیشــتر 
بالاستفاده نگه دارند.اعظمی با اشــاره به سخنان مقام معظم رهبری در بازپس گیری زمین های دولتی 
از کســانی که برای ارزش افزوده نگه داشته اند، اظهار کرد: زمین های واگذار شده برای تولید، عمران 
و اشــتغال زایی بوده و نگهداری این زمین ها بعنوان ارزش افزوده خیانت به جوانان و نسل های آینده 

می باشد.
    عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه در گذشــته بدون هیچ گونه 
آینده نگری برای افزایش جمعیت و گســترش شهرنشــینی، زمین های اطراف شهر را به عنوان زمین 
کشــاورزی و خدماتی واگذار کرده اند، گفت: متاســفانه امروز با توجه به افزایش جمعیت ما در شهر 
جیرفت برای واگذاری زمین به جوانان برای تشــکیل خانواده به مشکل برخورده ایم، به طوریکه هیچ 

زمینی برای واگذاری به این قشر نداریم.
   نماینده مردم و جیرفت در مجلس شــورای اســالمی با توصیه به مدیران شهرستان های جیرفت و 
عنبرآباد برای حفظ بیت المال و جلوگیری از زمین خواری در این مناطق خاطر نشان کرد: جلوگیری 
از زمین خواری نیازمند نظارت و سرکشی است و مدیران مربوطه باید در این زمینه حساسیت بیشتری 

داشته باشند.

حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیر مخابرات منطقه خوزستان از طراحی نرم افزار کاالبرگ به نام "یار" خبر داد و گفت: در 
انتظار ابالغ دولت برای ارائه این نرم افزار برای مردم هستیم. 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ رحیم فالح زاده اظهار کرد: ســاز و کار ایجاد یک نرم افزار برای کاالبرگ به مخابرات منطقه خوزستان 
واگذار شده بود و از این رو مخابرات منطقه خوزستان نرم افزار کاالبرگ به نام "یار" طراحی کرد.وی با بیان اینکه در انتظار ابالغ دولت 
برای ارائه این نرم افزار به مردم هستیم، افزود: این نرم افزار برای گوشی های هوشمند طراحی شده است تا مردم بتوانند با استفاده از آن 
از خدماتی که در حوزه کاالبرگ ارائه می شود استفاده کنند.مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: افرادی که گوشی هوشمند ندارند نیز 
می توانند از دستور #۲* برای استفاده از خدمات این برنامه استفاده کنند.فالح زاده عنوان کرد: نرم افزار "یار" برای خرید کاالهایی 
که مشمول یارانه شده اند از جمله لبنیات، تخم مرغ، مرغ و روغن کاربرد دارد و مردم می توانند از آن استفاده کنند.مدیر مخابرات منطقه 
خوزستان ادامه داد: این نرم افزار در همه فروشگاه های زنجیره ای خوزستان نصب شده است و همچنین به همه این فروشگاه ها پیامکی از 
سامانه کاالبرگ ارسال شده است.وی در پایان افزود: این نرم افزار در مراحل بعدی برای سایر اصناف خوزستان نیز نصب خواهد شد.

طراحی نرم افزار کاالبرگ توسط مخابرات منطقه خوزستان
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اقتصادی

آینده نرخ تورم در ایران چه می شود؟ 
  ســرویس اقتصادی // یک تحلیلگر اقتصادی درباره آینده نرخ 
تورم ایران گفت: با این تورم ولنگار، اگر سبد معیشت ۱۸ میلیون تومان 
هم تعیین شــود بازهم امکان  گذران زندگی وجود ندارد. به گزارش 
قدس آنالین، آینده تورم برای اغلب مردم و به ویژه مزدبگیران شاغل 
و بازنشسته چندان روشــن و امیدوارکننده نیست، برای دومین ماه 
متوالی نرخ تورم رکوردشکنی کرد. این بار نرخ تورم نقطه ای ماه خرداد 
که ۵۲،۵ درصد شــده بود برای تیرماه، به نرخ تورمی ۵4 درصدی 
رسید.فرامرز توفیقی، اقتصاددانی که سال هاست به اندازه گیری تاثیرات 
تورمی بر ســبد معیشت یا همان مخارج یک زندگی عادی مشغول 
است، درباره آینده نرخ تورم ایران می گوید: با این تورم ولنگار، اگر سبد 
معیشت ۱۸ میلیون تومان هم تعیین شود بازهم امکان گذران زندگی 
وجود ندارد.وی با نگاهی گذرا به روند صعودی قیمت ها در بازارهای 
خودرو و مسکن، گفت: خانوارها دیگر حتی قادر به تمدید اجاره خانه 
یا نگهداری ماشین زیرپای خود نیستند. هزینه های نگهداری و جاری 
چنان باال رفته است که دیگر نمی توان خرید جدیدی انجام داد.مسئول 
کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور، افزود: این افزایش 
نرخ تورم و در پی آن کاهش ارزش پول ملی فقط به نفع دولت است، 
چراکه خود را از شــر بدهی هایش خالص می کند. در مقابل اما این 
وضعیت باعث کاهش قدرت خرید و دارایی های نقدی مردم خواهد 
شــد.وی ادامه داد: واضح است که ادامه این وضعیت به سود مردم و 
به ویژه مزدبگیران شاغل و بازنشسته نیست. در مقابل دولت هم در 
بلندمدت از این وضعیت سود نمی کند. جامعه به دو دسته فقیر و دارا 
تقسیم می شود و دیگر چیزی به نام طبقه متوسط وجود نخواهد داشت.
به باور توفیقی، کمترین تاثیر این وضعیت، رواج بیشتر رفتارهای نابه 
هنجار در مناسبات روزانه مردم است. در واقع، همان چیزی که اکنون 
هم در قالب اخبار مربوط به خشونت هایی که جا به جا مردم نسبت به 
هم روا می دارند، دیده می شود.وی یادآور شد: متاسفانه این وضعیت از 
خیلی قبل قابل پیش بینی بود. منتها در جایی مثل جلسات تعیین مزد 
شورای عالی کار، نمایندگان وزارت اقتصاد مدعی شدند که براساس 
مدل های اقتصادی روز دنیا، براوضاع مسلط هستند. غافل از اینکه 
این مدل ها هر قدر هم درســت باشند باید مطابق وضعیت اقتصادی 
ایران بومی سازی شوند.توفیقی ادامه داد: از جمله نقاط مبهمی که باید 
مقامات مسئول در مورد آن پاسخگو باشند، این است که بر چه مبنایی 
برنامه اصالح ارز ترجیحی نوشته شد؟ یارانه های 3۰۰ و 4۰۰ هزار 
تومانی از کجا آمد؟ چه کسانی این یارانه ها را دریافت می کنند؟ اصال 
مگر قرار نبود که در ازاء پرداخت این یارانه قیمت ها به نرخ شهریور 
ســال ۱4۰۰ بماند؟ قیمت ها که ثابت نماند، اما این گرانی ها از کجا 
سبز شدند؟وی گفت: هرگاه پاسخی روشن از طرف مقامات مسئول 
به این پرسش ها داده شــد، آنگاه می توان برای آینده تورم در ایران 

برنامه ریزی کرد.

خبر

    *  
سرویس اقتصادی // وزیر اقتصاد از افزایش یک 
درصدی نرخ سود بین بانکی و از تغییر آن از ۲۰ 

به ۲۱ درصد خبر داد.
   ســید احســان خاندوزی در حاشیه بازدید از 
بانک قرض الحســنه یکــی از نیازهای جدی 
دولت ســیزدهم را توجه به نیازهای خرد مردم 
 از طریق پرداخت تســهیالت از جمله تسهیالت 
قرض الحسنه دانست و گفت: وزارت اقتصاد با کمک 
شبکه بانکی دولتی سرمایه بانک قرض الحسنه را 
دو برابر کرد و برای بار دوم تا پایان امسال سرمایه 
این بانک افزایش می یابــد.وی هدف از افزایش 
 ســرمایه بانک قرض الحســنه را ارتقای قدرت 
وام دهی بانک های قرض الحسنه به مردم عنوان و 
اظهار کرد: این بانک ها یکی از بهترین نسبت های 
کفایت سرمایه و همچنین کمترین تسهیالت معوقه 
جاری را دارند.وزیــر امور اقتصادی و دارایی با 
اشــاره به افزایش ۸۰ درصدی سپرده بانک  های 
قرض الحسنه در دولت سیزدهم گفت: دو میلیون و 
7۰۰ هزار نفر در دولت سیزدهم وام قرض الحسنه 
گرفته اند که در زمان فشار اقتصادی کمک بسیاری 
به خانواده ها می کنــد؛ کمک های قانونی خاص 
به بانک های قرض الحســنه ادامه دارد و با بانک 
مرکزی مذاکره کرده ایم تا توان و ظرفیت بانک های 

قرض الحسنه افزایش یابد.خاندوزی درباره عدم 
 همکاری برخی بانک ها در اعطای تســهیالت 
قرض الحسنه، فرزندآوری و ودیعه مسکن گفت: 
اخباری به ما می رســد که به جهت اعمال کنترل 
نقدینگی بانک ها با مشکل محدودیت بیشتر برای 
پرداخت وام های خرد مواجه شده اند.  وزیر اقتصاد 
ادامه داد: بســیاری از نیازهای مردم را تسهیالت 
خرد تأمین می کند، با توجــه به تکالیف قانونی 
بانک ها مبنی بر اعطای تسهیالت ازدواج، بانک ها 
دچار تنگناهایی شده اند که نمی توانند تسهیالت 
بدهند و نارضایتی بخش زیادی از مراجعه کنندگان 
به بانک ها را در پی داشته است، همچنین مردم با 
مشکل تأمین ضامن های چندگانه برای تسهیالت 
مواجه اند. خاندوزی یادآور شد: با توجه به دستور 
رئیس جمهور مبنی بر دسترسی آسان تر مردم به 
تســهیالت خرد به دنبال رفع این مشکل هستیم 
 که راهکار آن تأمین منابع بیشتر برای تسهیالت 
قرض الحسنه و همچنین افزایش سرمایه بانک های 
قرض الحسنه است.وی خاطرنشان کرد: راهکار 
دیگر این است که شرکت های دولتی و دستگاه های 
 اجرایــی گردش مالــی خود را بــه بانک های 
قــرض الحســنه منتقل کننــد تا مــردم از این 

گردش مالی بهره مند شــوند. امسال با همکاری 
 بانک مرکزی خبرهای خوبی بــرای بانکداری 
قرض الحسنه خواهیم داشــت.وزیر اقتصاد در 
خصوص نرخ ســود بین بانکی گفت: سیاســت 

اقتصاد دولت در خصوص نرخ سود بانکی تغییر 
نکرده، سقف آن ۲۰ درصد بوده که االن ۲۱ درصد 

شده است.
   برای حل این مساله در جلسه آتی شورای پول 

و اعتبار تصمیم گیری خواهیم کرد.خاندوزی در 
خصوص تسهیالت تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: 
قانونگذار ۵ سال پیش برای اینکه تمام تسهیالت 
بودجه ای در حوزه تولید و اشتغال متمرکز شود آن 
را در تبصره ۱۸ قانون بودجه تجمیع کرد. در قانون 
بودجه امسال نیز در تبصره ۱۸ اعتبار خوبی برای 
کمک به تولید و اشتغال در نظر گرفته شده ضمن 
اینکه شــبکه بانکی موظف است به اندازه اعتبار 
بودجــه یا دو برابر آن برای بخش تولید منابع در 
نظر بگیرد.به گفته وی، در سال ۱4۰۱ دستورالعمل 
نهایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ابالغ شــده که بر 
اســاس آن دســتگاه های اجرایی پس از آنکه 
طرح های اشتغال خود را در بخش های مختلف 
اعم از صنعــت، نیرو، انرژی و … تأیید می کنند 
به شبکه بانکی آمده و به این تسهیالت نرخ سود 
ترجیحی از ۹ تــا ۱۲ درصد تعلق می گیرد.وی 
تاکید کرد: ۱۰ درصد کل این مبلغ برای طرح های 
دانش بنیان و ۵۰ درصد برای تولیدات صادرات 
محور در نظر گرفته شده همچنین استان ها بسته به 
شاخص محرومیت و بیکاری سهمیه های متفاوتی 
دارند و هر چه این شــاخص بیشتر باشد سهمیه 
آنها از تسهیالت تولید و اشتغال بیشتر خواهد بود.

وزیر اقتصاد :

سود بین بانکی افزایش یافت 

دپوی يك میلیون قوطی شیرخشك رژيمی در گمرك

  سرویس اقتصادی // طبق اعالم گمرک ایران در 
حال حاضر حدود یک میلیون قوطی شیرخشک 
رژیمی در گمرک دپو شده که تشریفات ترخیص 
را طی کرده اما ترخیص نشده است؛ دلیل این 
موضوع خواســت صاحب کاال مبنی بر تعیین 
تکلیف تامین ارز و ترخیــص بعد از صدور کد 

رهگیری بانک است.
    ســید روح اله لطیفی- سخنگوی گمرک ایران- 
درباره آخرین وضعیت ترخیص شیرخشــک های 
رژیمی به ایســنا گفت : که بــا ورود محموله های 
جدید، در حال حاضر حدود یک میلیون و 3۶ هزار 
قوطی شیرخشک رژیمی مربوط به دو واردکننده در 
گمرک است. وی با بیان اینکه محموله ای حاوی یک 
میلیون و ۱۸ هزار و ۹۲۰ قوطی برای یک واردکننده 
اســت گفت که اگر چه امکان ترخیص درصدی 

محمولــه بدون صدور کد رهگیــری بانک وجود 
دارد ولــی صاحب کاال منتظر اخد کد رهگیری از 
بانک مرکزی جهت ترخیص کامل است.طبق اعالم 
ســخنگوی گمرک، حدود ۱3 هزار و 3۰۸ قوطی 
شیرخشک و تعداد ۵۵3 کارتن به صورت کیلویی 
)۶۲۰ کیلو گرم( نیز توسط واردکننده دیگری وارد 
گمرک تهران شده که در انتظار اخذ مجوز ترخیص 
با صدور حداقل اسناد از سمت سازمان غذا و دارو 
اســت.به گفته لطیفی در مجموع، گمرک مشکلی 
در ترخیص این شیرخشــک ها ندارد و به محض 
صدور مجوزهای ضروری اولیه، در این رابطه اقدام 
خواهد شد. دارو و اقالم سالمت محور و از جمله 
شیرخشک های رژیمی جزو آن دسته از کاالهای 
اساســی قرار دارند که صاحب کاال می تواند بدون 

صدور کدرهگیری بانک جهت تامین ارز، نسبت به 
ترخیــص ۹۰ درصد محموله وارداتی اقدام کرده و 
۱۰ درصد باقی مانده را پس از تامین ارز و صدور 
کد ســاتا ترخیص کند اما ظاهرا با توجه به تردید 
واردکنندگان در تامین ارز بر اساس نرخ ترجیحی 
که واردات را بر مبنای آن انجام داده اند، نســبت به 
ترخیص درصدی اقدام نشده است.در سال های اخیر 
نیز گمرک اعالم کرده بود که با وجود امکان ترخیص 
درصدی، گاها برخی از واردکنندگان به دلیل نگرانی 
از عدم تامین ارز در مهلت مقرر و بر اســاس ارز 
ترجیحی کــه واردات را انجام داده اند، از ترخیص 
درصدی استقبال نکرده بودند. این در حالی است که 
ممکن بود بعد از تغییر نرخ ارز کاال از ترجیحی به 
نیمایی، واردکننده ای که کاال را با نرخ ترجیحی وارد 
کرده بود، ناچار به پرداخت مابه التفاوت با ارز نیمایی 
شود.ترخیص شیرخشک های رژیمی از اردیبهشت 
ماه امسال همراه با حاشیه پیش رفت؛ زمانی که چند 
محموله از اواخر سال گذشته تا فرودین امسال وارد 
و به حدود یک میلیون قوطی می رسید که عمده آن 
رژیمی بود.  در ابتدا بحث عدم تائید ثبت سفارش و 
تمدید تعهدنامه از سوی سازمان غذا و دارو مطرح 
بود که در ادامه این مشــکل تا حدودی برطرف و 
ترخیص آغاز شد. با این حال با ورود محموله های 
جدید به همراه باقی مانده های قبلی، اکنون بیش از 
یک میلیون قوطی شیرخشک در گمرک است که در 
راس موانع ترخیص آنها موضوع تامین ارز و صدور 

کد رهگیری بانک قرار دارد. 

طرح :  بیتا  هوشنگی

  

 ســرویس اقتصادی // ســازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای به مالکان 
خانه های لوکس هشــدار داد در صورت عدم پرداخت مالیات متعلقه به 
خانه های گران قیمت، مالکان این واحدها مشمول بازداشت سایر اموال 

می شوند.
    ســازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مسکونی گران  قیمت 
اطالعیه مهمی صادر کرد.در این اطالعیه آمده اســت: پیــرو اعالم مالیات 
واحدهای مســکونی گران قیمت در اجرای حکم بند )خ( تبصره )۶( قانون 
بودجه سال ۱4۰۰ کل کشور، برگ اجرایی وصول مالیات مذکور برای مالکان 
واحدهای یاد شده که تاکنون نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نکرده اند 
صادر و از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور 
به نشانی my.tax.gov.Ir به آنها ابالغ و از طریق پیامک نیز اطالع رسانی 
شده است. این سازمان می افزاید: این اشخاص حداکثر یک ماه فرصت دارند 
با مراجعه به درگاه مذکور نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند. در غیر این 
صورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف و بازداشت اموال اعم از منقول و غیر 

منقول نسبت به وصول مالیات و ۱۰ درصد آن به عنوان هزینه اقدام خواهد شد.
همچنین مؤدیان معترض به مالیات اعالمی از ســوی ســازمان امور مالیاتی 
می توانند در سامانه مذکور با ثبت »عدم پذیرش« مراتب اعتراض خود را اعالم 

کنند تا به اعتراض آنها رسیدگی شود.

سازمان امور مالیاتی هشدار داد

مالیات خانه  های لوکس را ندهید ، اموالتان توقیف می شود

 سرویس اقتصادی // آن دسته از کارفرمایانی که نیروی کار 
مورد نیاز خود را از بین فارغ التحصیالن دانشگاهی جذب 
کنند، به مدت دو ســال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما 

برخوردار خواهند شد. 
    طرح اعمال مشــوق های بیمه کارفرمایی براساس بند الف 
تبصره ۱۸ قانون بودجه ســنواتی برنامه ششــم توسعه و در 
چارچــوب سیاســت های اقتصاد مقاومتی بــا هدف تحرک 
بخشــی به بازار کار به اجرا درآمده است.وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در چند ســال اخیر این طرح را در حمایت از 
کارفرمایان به ویژه صاحبان کســب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا و ایجاد اشــتغال به منظور  ترغیب و تشویق کارفرمایان 
کارگاه های تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی کار جدید، 
تهیه کرده و در دستور کار قرار داده است.به موجب این طرح، 
کارفرمایان کارگاه ها و موسسات مشمول در صورت بکارگیری 
 نیروی کار جدید از مشــوق های بیمه ای به مدت دو ســال 
بهره مند می شوند.مشــوق بیمه، وجهی معادل حق بیمه سهم 
کارفرما به عالوه 3 درصد ســهم بیمه بیکاری اســت که در 
چارچوب دستورالعمل طرح، ماهانه به حساب کارفرما واریز 

می شود؛ در واقع ۲3 درصد حداقل دستمزد تعیین شده از سوی 
شورای عالی کار بابت مشــوق بیمه ای در نظر گرفته شده که 
توسط دولت به حســاب کارفرما واریز می شود و وزارت کار 
وظیفه نظارت بر آن را برعهده دارد.تازه ترین گزارش عملکرد 
طرح مشوق بیمه کارفرمایی از مشارکت ۶3۵۶ کارفرما در این 
طرح حکایت دارد. همچنین ۱۹ هــزار و ۱۸۱ هزار داوطلب 
جویــای کار در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد، ۱۲ 
هزار و ۱۸۹ نفر قرارداد کار بســته و جذب بازار کار شده اند.
خوزستان، آذربایجان شــرقی و فارس سه استانی هستند که 
بیشترین تعداد جویندگان کار جذب شده را به خود اختصاص 
داده اند و باالترین تعداد کارفرمای ثبت نام کرده مربوط به استان 

فارس بوده است.
  بهره مندی کارفرمایان و کارجویان از این طرح شرایطی دارد: 
بــه نحوی که کارفرمایان جهت برخــورداری از مزایای طرح 
نیازمند داشتن مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشور و داشتن کد 
بیمه کارگاهی هستند؛ کارجویان نیز با داشتن مدرک تحصیلی 
لیسانس و باالتر، حداکثر سن 3۸ سال و داشتن سابقه حداکثر 
3۶ ماه بیمه تامین اجتماعی می توانند در این طرح ثبت نام کنند.

نکته قابــل توجه اینکه در ایــن طرح نباید 
نیروهای کار جدید جایگزین نیروهای کار 

قبلی کارفرما شوند و مالک جدید بودن 
نیروهای جذب شــده،   افزایش نیروها 
نسبت به لیست بیمه دو ماه قبل از ثبت 
نام کارفرما است؛ البته افراد دارای مدرک 
تحصیلی کارشناسی و باالتر بیکار شده 
از کارگاه های به شــدت آسیب دیده از 

کرونا از این موضوع مستثنی بوده و امکان 
بازگشت به شــغلی قبل یا جذب در سایر 

واحدهای اقتصادی و بهــره مندی کارفرما از 
مشوق بیمه کارفرمایی را بر اساس این طرح دارند. 

کارفرمایانــی که نیروی کار جدید را به جای نیروی کار 
شاغل در کارگاه که اخراج، استعفا یا ترک کار کرده اند، به کار 
گیرند مشمول مزایای استفاده از طرح نخواهند بود.این طرح در 
تمام 3۱ استان کشور در حال اجرا است و کارفرمایان می توانند 
نیروی کار جدید مــورد نیاز خود را بدون محدودیت و به هر 
میزان از بین فارغ التحصیالن با مدرک لیسانس به باال جذب کنند 

و به مدت ۲ سال از 
ی  یــا ا مز
فیت  معا
حق 

بیمه 
ســهم 

مــا  فر ر کا
به  شــوند.  بهره مند 

ش  ر ا  ایســنا، کارجویان و کارفرمایان گز
در صــورت تمایل می توانند با مراجعه و ثبت نام در ســامانه 
این  از مزایــای   http://moshavegh.mCls.gov.Ir

طرح بهرمند شوند.

دو سال معافيت حق بيمه در ازای جذب فارغ التحصيالن



اينجانب يعقوب قائدی مالك خودرو 405 جی ال ايکس به شماره شاسی naam01ca39k923164 و شماره 
موتور 12487213725 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا 

چنانچه هرکس ادعايی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ايران 
خودرو در پيکان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد

مفقودی سند فروش

ســرویس حوادث// عامالن قتل 
برادر مالک برج متروپل در کمتر 
از ۲4 ساعت از سوی پلیس آبادان 

دستگیر شدند.
فرمانده  زلقی،  ســرهنگ حســین 
انتظامی آبادان در تشــریح این خبر 
گفت: اول مردادمــاه به دنبال وقوع 
یک  فقره تیرانــدازی منجر به قتل 
با ســالح جنگــی در منطقه امیری 
شهرســتان آبادان، بالفاصله دستور 
و دستگیری  برای شناســایی  ویژه 

عامــالن تیرانــدازی صادر شــد. 
با رصد  پلیــس آگاهی  کارآگاهان 
اطالعاتی و اقدامات خاص پلیسی ۵ 
نفر از عامالن طراحی و تیراندازی را 
در کمتر از ۲4 ساعت شناسایی و با 
هماهنگی مرجع قضایی در عملیات  
منسجم و غافلگیرانه دستگیر کردند.
انتظامی آبادان تصریح کرد:  فرمانده 
در بازرسی از مخفیگاه های متهمان 
یک قبضه سالح کلت کمری به کار 
رفته در قتــل و همچنین خودروی 

ســاینا که به وســیله آن فرد مقتول 
را تعقیب می کردند، کشــف شــد و 
متهمــان در تحقیقات پلیس به جرم 
خود اعتراف کردند. ســردار مهدی 
حاجیان، ســخنگوی فرماندهی کل 
انتظامی کشور نیز انگیزه عامالن این 
اعالم  اختالفات شخصی  را  جنایت 
کرد و گفت:  بر اســاس بررسی های 
اولیــه و اعترافات متهمان اختالفات 
شــخصی انگیزه قاتالن از این اقدام 
بوده است.تحقیقات برای کشف ابعاد 

مختلف پرونــده و علت این جنایت 
در دســت بررسی اســت. همچنین 
متهمان پس از تشکیل پرونده برای 
سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 
بعد  معرفی شــدند.مجید عبدالباقی 
از ظهر شــنبه هنگامی که سوار بر 
خودرواش قصــد ورود به پارکینگ 
ساختمان محل سکونتش را داشت از 
سوی سرنشینان یک خودروی ساینا 
به رگبار بسته شد و پس از انتقال به 

بیمارستان مرگ وی تأیید شد.

حوادث جهان
3 کشته بر اثر وقوع تیراندازی در فیلیپین

 بر اثر وقوع تیراندازی در یکی از دانشگاه های فیلیپین سه تن کشته 
شدند. پلیس اعالم کرد: در جریان تیراندازی در مراسم فارغ التحصیلی 
دانشجویان در پایتخت فیلیپین که رخ داد سه تن جان خود را از دست 
دادند.پلیس فیلیپین با بیان اینکه در جریان این حادثه شهردار سابق شهر 
المیتان نیز کشته شده است، اعالم کرد: به نظر می رسد این تیراندازی 
به منظور ترور شهردار سابق بوده است.گفته شده مظنون این حادثه در 
تیراندازی با یک افسر امنیتی مجروح و پس از تعقیب و گریز با خودرو 
دستگیر شد. او اکنون در بازداشــت به سر می برد و تحت بازجویی 

قرار دارد.
گسترش آتش مهارنشدنی 

در جنگل های کالیفرنیا و تخلیه خانه ها
 آتش ســوزی جنگلی در نزدیکی پارک ملی »یوسمیتی« در ایالت 
کالیفرنیای آمریکا به ســرعت گسترش یافته و در پی آن دستور تخلیه 
منازل در مناطق درگیر با حریق صادر شده است. مقامات محلی اعالم 
کردند که این آتش سوزی در شهرستان »ماریپوزا« در مرکز کالیفرنیا شعله 
ور شداین حریق در نزدیکی پارک ملی یوسیمیتی، یکی از محبوب ترین 
پارک های ملی در ایاالت متحده رخ داده است.مقامات محلی همچنین 
اعالم کردند که این آتش ســوزی دستکم منجر به تخریب ۱۰ سازه و 
وارد شدن آسیب به پنج ساختمان دیگر شده و ۲۰۰۰ سازه دیگر نیز در 
معرض خطر هستند.بیش از 4۰۰ آتش نشان به محل وقوع این حادثه 
اعزام شده اند و نیروهای امدادی در تالش برای تخلیه افراد از منازلشان 
و حفاظت از ساختمان ها هستند.روزنامه لس آنجلس تایمز نیز اعالم 
کرد که این یکی از بزرگترین آتش سوزی های کالیفرنیا در سال جاری 
میالدی )۲۰۲۲( است.برخی از ساکنان مجبور به تخلیه موقت منازلشان 

شده و برخی از جاده های منطقه درگیر با حریق نیز بسته شده است.
بارندگی سیل آسا در جنوب هند قربانی گرفت

 مقامات پلیس محلی هند اعالم کردند که پنج نفر در حوادث مربوط 
به بارش شدید و سیل آســای باران در ایالت »تالنگانا« در این کشور 
جان خود را از دســت دادند. این مقامات اعالم کردند که به دلیل بارش 
باران شدید و بی وقفه و در پی آن ریزش ساختمان، دو تن کشته و یک 
تن دیگر نیز زخمی شــده است.گزارش ها حاکیست که فرد زخمی در 
بیمارستان تحت درمان است.به گفته مقامات، دو تن نیز بر اثر ریزش دیوار 
یک کارخانه و یک تن دیگر هم که موتورســوار بوده در پی آبگرفتگی 
جاده و برخورد با مانع، جان خود را از دست داده اند.بارش شدید باران 
حیدرآباد و ســایر بخش های ایالت تالنگانا را دربرگرفت که منجر به 

آبگرفتگی چندین نقطه از این ایالت شد.

 ۵
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حوادث

  

خدا از شما نگذرد که این گونه دل من و فرزند 
کوچکم را خون کردید. بعد از 4۰ سال تالش و 
زحمت باالخره این خانه نقلی را خریدم. حاال 
شما آمده اید تا این خانه را بر سر من و فرزندم 
خراب کنید، مگر شــما وجدان ندارید؟ مرا به 
زور از خانه ام بیرون کرده اید، پاســخ خدا را 

چه خواهید داد؟
قرار بود دو طبقه از یک ســاختمان پنج طبقه ای 
که به صورت غیرمجاز و  غیرقانونی ساخته شده 
بود توسط نیروهای اجراییات شهرداری در مشهد 
تخریب شود. بنابراین صبح زود و با دستور  رئیس 
کالنتری آبکوه گروهی از نیروهای انتظامی به همراه 
یکی از بانوان پلیس برای حفظ امنیت محل مذکور 
به نیروهای شهرداری پیوستند. گزارش حضور سه 
زن در طبقه ای که قرار بود تخریب شــود، بانوی 
ارشد پلیس را به طبقه مذکور کشاند. سه زن روی 
فرش کهنه و رنگ و رو رفتــه ای به همراه یک 
کودک خردســال نشسته بودند و ملتمسانه اشک 
می ریختند. لوازم منزل آن ها بســیار فرسوده و 
برخی غیرقابل مصرف بود. یکی از آن ها در حالی 
که اشــک ریزان کودکش را در آغوش می فشرد، 
فریاد می زد: خدا خانه هایتان را بر ســر خانواده 
خودتان خراب کند! الهی بی خانمان شوید که این 
گونه زندگی مرا نابود می کنید! 4۰ ســال سختی 
کشــیدم، رنج دیدم، اجاره نشین بودم تا باالخره 
سقف کوچکی برای خودمان ساختیم حاال هم به 
جای آن که دزدها و کالهبردارها را  دستگیر کنید، 
به ســراغ خانواده های بی پناه آمده اید. مددکار 
اجتماعی کالنتری آبکوه در حالی این نفرین های 
تلخ را می شــنید که در افکار خود عذاب وجدان 
داشت و با خود می اندیشید چرا باید شاهد تخریب 
خانه ای باشــم که زنی در آن زندگی خود را از 

دست رفته می بیند. خالصه  نفرین ها و اشک های 
سوزان زن جوان پایانی نداشت و به نصیحت های 
پلیس نیز توجهی نمی کرد. باالخره بانوی پلیس 
دســت او را گرفت و به بیرون از خانه هدایتش 
کــرد تا بیش از این دل آزرده نشــود. او گریه و 
زاری می کرد و همه کس و همه چیز را زیر رگبار 
نفرین گرفته بــود. در نهایت با بیرون آمدن زنان 
خانه نشین تخریب واحد آپارتمانی شروع شد و 
نیروهای اجراییات شهرداری حکم قانونی را اجرا 
کردند اما هنوز کار تخریب ادامه داشت که ناگهان 
زن جوان کودک را از آغوشش به زمین گذاشت 
و به طرف مردی رفت که در آن نزدیکی ایستاده 
بود. او خطاب به آن مرد گفت: کار ما تمام شــد، 
دستمزدم را بدهید که بروم! اما تاخیر مرد مذکور 
در پرداخت پول، توجه افســر ارشد پلیس را به 
خود جلب کرد. او از زن جوان پرســید مگر ا ین 
مرد شوهر تو نیست؟! زن پاسخ داد: »نه«! من از 
یک ماه قبل قراردادی بستم که هر روز از ۵ صبح 
تا ۵ عصر در این خانه ســاکن شــوم تا ماموران 
شــهرداری نتوانند این جا را تخریب کنند. مالک 
آپارتمان برای جوســازی، مقداری لوازم کهنه و 
مستعمل منزل را نیز به این جا آورد تا من با گریه 
و زاری نگذارم واحد آپارتمانی او را تخریب کنند. 
حاال که ماموران اجراییات شهرداری قانع نشدند و 
ســاختمان را تخریب کردند، من باید دستمزدم را 
دریافت می کردم چرا که االن یک ماه است در آن 

جا سکونت دارم و ...
بانوی پلیس که تا لحظاتی قبل عذاب وجدان گرفته 
بود، با چهره ای متعجب و ناباورانه، نفرین های زن 
جوان را از نظر می گذراند که چگونه نقش »نفرین 

کن اجاره ای« را به خوبی ایفا می کرد و ...

نفرين کن های اجاره ای! 
در امتداد تاریکی

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

اعتراف 5 متهم به قتل برادر مالك متروپل

سرویس حوادث// مدیرکل تعزیرات حکومتی 
هرمزگان از جریمــه ۱۳۲ میلیارد ریالی برای 

چهار پرونده قاچاق سوخت خبر داد.  
مرتضی ممیزی گفت: با گزارش پایگاه دریابانی 
بندرعبــاس در مورد کشــف ۱74 هزار و ۵۰۰ 
لیتر گازوئیــل از یک فروند لنــج گزارش این 
تخلف برای رســیدگی به شعبه ۶ ویژه رسیدگی 
به تخلفات قاچاق کاال و ارز ارجاع شد و شعبه 
پس از رســیدگی و احراز تخلــف، متهم را به 
پرداخت ۶۱ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم کرد.وی افزود: در دومین پرونده نیز 
پایگاه دریابانی شهرســتان میناب از یک فروند 
لنج ۵۰ هزار لیتر گازوئیل به  ظن قاچاق کشف 
کرد و و شــعبه رســیدگی کننده پس از بررسی 
مدارک موجود، متهم را عالوه بر ضبط ســوخت 
به پرداخت 3۲ میلیارد و ۸4۰ میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم کرد. ممیزی ادامه داد: در ســومین 
پرونده پایگاه دریابانی بندر عباس از یک فروند 

لنج باری 3۰۰ هزار لیتر ســوخت قاچاق کشف 
کرد که متهمان این پرونده نیز توســط تعزیرات 
حکومتــی به ضبط لنج و پرداخت ۱۹ میلیارد و 

3۹۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
به گزارش ایرنا، این مقام قضایی اضافه کرد: در 

آخرین پرونده پلیس آگاهی شهرستان بندرخمیر 
از یک دســتگاه کامیون، ۲۱ هــزار و ۲۰۰ لیتر 
گازوییل کشــف کرد که متهم عــالوه بر ضبط 
سوخت، به پرداخت ۱۸ میلیارد و 7۵۹  میلیون 

ریال جریمه نقدی محکوم شد

قاچاقچیان سوخت در هرمزگان ۱۳۲ میلیارد  نقره داغ شدند

از  استان  انتظامی  فرمانده  حوادث//  سرویس 
دستگیری۲ سوداگر مرگ و کشف یک تن و ۲۲ 
کیلو مواد افیونی در درگیری مسلحانه تکاوران 

پلیس استان با قاچاقچیان مسلح خبر داد.
سردار »احمد طاهری« در تشریح این خبر اظهار 
داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
با اشــراف اطالعاتی خود به سرنخ هایي دست 
یافتند که نشــان می داد اعضای یک باند مسلح 

و ســازمان یافته قصد انتقال محموله بزرگ مواد 
مخدر از شهرستان های شمالی و جنوبی استان 
و سپس قاچاق آن به نقاط مرکزی کشور را دارند

وی افزود: در همین رابطــه جان برکفان پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرســتان های شــمال و 
جنوب استان با پشتیبانی اطالعاتی پلیس مبارزه 
با مواد مخدر استان در قالب چند تیم عملیاتی به 
رصد و کنترل مسیر تردد قاچاقچیان پرداخته و 

ســرانجام اعضای این باند های مسلح را که با ۲ 
دستگاه خودروی پژو 4۰۵ در حال جا به جایی 
محموله مواد مخدر، بودند شناســایی و به آنها 

دستور ایست دادند.
فرمانده انتظامی اســتان سیســتان و بلوچستان 
تصریح کرد: ســوداگران مرگ با مشاهده عوامل 
انتظامــی بدون توجه به اخطارهــای صادره، به 
ســمت آنها تیراندازی و با سرعت به یک مسیر 

فرعی تغییر مسیر دادند که پس از طی مسافتی بر 
اثر آتش پر حجم تکاوران پلیس عرصه را بر خود 
تنگ دیده و با رها کردن خودرو های حامل مواد 

به ارتفاعات منطقه متواری شدند.
سردار طاهری بیان داشت: تکاوران پلیس،بطور 
همزمــان در مجموع عملیات هــای مقتدرانه ۲ 
نفر از قاچاقچیان را دســتگیر و در بازرســی از 
خودروهــای توقیفی، یک تــن و ۲۲ کیلو مواد 

افیونی شامل ۹74کیلو و ۵۸۰گرم تریاک و 47 
کیلو و 4۲۰گرم شیشه کشف کردند.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات برای دستگیری دیگر 
اعضای متواری این باند خاطر نشان کرد: مأموران 
انتظامی استان در گلوگاه ها و ورودی های قاچاق 
مواد افیونی حضوری فعال دارند و در راه مبارزه 
با این پدیده شوم و خانمان سوز از هیچ کوششی 

دریغ نخواهند کرد.

زمین گیر شدن سوداگران مرگ، با یک تن و ۲۲ کیلو مواد افیونی

ســرویس حوادث//  دو متهم که در 
یک درگیری خونین انگشــت دست 
قهرمان بوکس کشــور را قطع کرده 

بودند دستگیر شدند.
کامران ملکی، فرمانده انتظامی شهرستان 
فردیس در تشــریح این خبر گفت: چند  
شرور با فردی به هویت ابوالفضل که از 
قهرمانان تیم ملی بوکس ایران است، در 
یکی از خیابان های شهر فردیس پس از 

مشــاجره لفظی اقدام به درگیری با قمه 
و تبر  کرده و پس از ضرب و شــتم وی 
متواری شدند.به گفته فرماندهی انتظامی 
شهرستان فردیس بالفاصله پس از انتشار 
فیلــم این درگیــری در فضای مجازی 
و جریحه دار شــدن اذهــان عمومی، با 
اخذ دستور قاطع و ســریع از دادستانی  
شهرستان و اقدامات اطالعاتی و عملیاتی 
عوامــل کالنتری ۱۱ مرکــزی فردیس، 

بازداشت این متهمان در دستور کار قرار 
گرفــت و هر دو نفر متهم اصلی در کمتر 
بازداشت شــدند.کامران  از ۲4 ساعت 
ملکی ضمن قدردانی از همکاری دادستان 
شهرســتان در صدور دســتور قضایی 
مناسب و تســریع در بازداشت متهمان، 
اعالم کرد: بر هم زدن نظم عمومی، خط 
قرمز پلیس بوده و برخورد قاطع با برهم 
زنندگان نظم عمومی و دستگیری سایر 

ایادی و ضاربان متواری در دســتور کار 
پلیس شهرستان اســت.هادی روستایی 
مربی این بوکسور فردیسی نیز گفته بود 
که  افراد ناشناس به ابوالفضل  حمله ور 
شده و وی را با قمه و چاقو  مورد ضرب 
و جرح قرار دادند که  در این درگیری که 
فیلم آن نیز در شبکه های اجتماعی منتشر 
شد، انگشت دست این ورزشکار قطع  و 

از ناحیه گردن و سر آسیب دیده است. 

ســرویس حوادث// مرد جوانی که با 
همسرش به دلیل شک به وی، اختالف 
پیدا کرده بود، از یک ساختمان نیمه 
کاره در منطقه دربند ســقوط کرد و 

جان داد. 
یکشــنبه دوم مرداد ماه ســال جاری، 
سقوط مرد جوانی از یک ساختمان نیمه 
کاره در محله دربند توسط مردم به مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ گزارش داده 
شــد.با اعالم این خبر، تیمی از ماموران 
کالنتری ۱۲۲ دربند با دســتور تلفنی 
بازپرس کشــیک قتل بــرای تحقیقات 
میدانــی، راهی محل حادثه شــدند و 

تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند؛ ماموران 
کالنتــری به محض حضــور در محل 
حادثه با جسد مرد جوانی مواجه شدند 
که به طرز مشــکوکی از ساختمان نیمه 
کاره ســقوط کرده بود.تحقیقات میدانی 
ماموران کالنتری نشــان داد، متوفی که 
در ساختمان مشــغول به کارگری بوده، 
چنــد روز قبل به دلیل شــک کردن به 
همسرش با وی مشــاجره لفظی داشته 
و این موضوع را به پســر عموی خود 
اطالع داده اســت.بدین ترتیب جســد 
مرد جوان برای بررســی های بیشتر به 
بررسی های  و  منتقل  قانونی  پزشــکی 

گسترده از دوســتان و اعضای خانواده 
متوفی، توســط بازپرس ویژه قتل شعبه 
پنجم دادســرای امور جنایی کلید زده 
شد.بررسی ها ادامه داشت تا اینکه ظهر 
روز دوم مرداد ماه، پســر عموی متوفی 
تحقیق  پرونده هدف  بازپرس  توســط 
گرفت؛ وی گفت: سه روز قبل، مرحوم 
در حالــی که ناراحت و عصبانی بود، با 
من تماس گرفت و ادعا کرد با همسرش 
به دلیل شکی که به وی داشته، مشاجره 
لفظی داشته است.پسر عموی متوفی ادامه 
داد: از اختالفات آنها اطالع دقیقی ندارم؛ 
متوفی در ادامــه تماس تلفنی ادعا کرد 

قصد دارد برای برطرف کردن شک خود 
به دیدن یک مرد جوان برود اما وی را با 
حرف زدن پشیمان کردم. این ماجرا ادامه 
داشت تا اینکه متوجه شدم پسرعمویم از 
ساختمان نیمه  کاره ای که در آن مشغول 
به کار بوده سقوط کرده است.همین سرنخ 
کافی بود تا بازپرس ویژه قتل، دســتور 
تحقیقات میدانی و  بازبینی دوربین های 
مداربســته اطراف محل حادثه را برای 
مشــاهده رفت و آمد  افراد به ساختمان 
نیمــه کاره در منطقه دربند صادر کند.به 
گزارش تســنیم، تحقیقات درخصوص 
کشــف ابعاد پنهان این پرونده توســط 
بازپرس ویژه قتل شعبه پنجم دادسرای 

امور جرائم  جنایی ادامه دارد.

دستگیری عامالن حمله به قهـــرمان بوکس

ماجرای عجیب مفقودی پسربچه ۹ ساله در شرق تهران! 
یازدهم  اداره  کارآگاهان  حوادث//  سرویس 
پلیس آگاهی بالفاصله وارد عمل شدند و با 
تحقیقات ابتدایی پــی بردند،کودک مفقود 
شــده برای بازی کردن با دوستان خود به 
کوچه رفته و دقایقی بعد به دالیل نامعلومی 

ناپدید شده است. 
تیر ماه سال جاری، یک زوج جوان با مراجعه 
به کالنتری ۱۲۸ تهران نو از مفقود شدن پسربچه 
۹ ساله خود خبر دادند و ادعا کردند فرزندشان 

پس از خارج شدن از خانه، ناپدید شده است.
با اعالم  خبر مفقودی کودک ۹ ساله در کالنتری 

۱۲۸ تهران نو، با دســتور بازپرس دادســرای 
جنایی رسیدگی به این پرونده، در دستور کار 
تیمی از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی 

قرار گرفت.
بدین ترتیب کارآگاهــان اداره یازدهم پلیس 
آگاهی بالفاصله وارد عمل شدند و با تحقیقات 
ابتدایی پی بردند،کودک مفقود شده برای بازی 
کردن با دوستان خود به کوچه رفته و دقایقی 

بعد به دالیل نامعلومی ناپدید شده است.
تیم پلیســی که در جریــان تحقیقات متوجه 
دوربین های مداربسته شــده بودند به بازبینی 

لحظه به لحظه فیلم آن پرداخته و متوجه شدند، 
پسر ۹ ســاله پس از مراجعه به خیابان اصلی 

وارد مترو شده است.
تحقیقــات کارآگاهان ادامه داشــت تا اینکه 
مشــخص شد، پسر ۹ ســاله با مترو به میدان 
تجریــش رفته که در آنجا توســط اورژانس 
اجتماعی شناسایی و بالفاصله به یک بهزیستی 

در شمال تهران  منتقل شده است!
به گزارش تسنیم، پسر مفقود شده پس از پیدا 
شدن توســط پلیس با دستور قضایی بازپرس 
دادسرای جنایی به خانواده اش تحویل داده شد.

سقوط مرگبار مرد جوان از ساختمان پس از شک به همسر 



اداره  سرویس شهرستان//  رییس 
راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
شدن  بسته  از  قشــم  شهرستان 
۱۰۰ گردنبنــد ایمنی شــب نما بر 
این  ِمِسن  روستای  گردن شترهای 
شهرستان با هدف کاهش تصادفات 
در جاده های فرعی و روستایی خبر 

داد. 
محمد دهقانی  اظهار داشت: این اقدام 
به درخواست رانندگان و قشموندان 
مبنی بر رها بودن شــترها و حرکت 
آنها در عرض جــاده های فرعی و 
روســتایی این شهرستان انجام شده 

است.
بندهای  گــردن  داد:  توضیــح  وی 
شــب نما باعث مشــاهده شترها در 
هنگام شــب و حتی بــا نور ضعیف 
از فاصلــه دور می شــود و این به 
هوشــیاری رانندگان و جلوگیری از 
برخورد خودرو بــا حیوانات کمک 
می کنــد. رییــس اداره راهداری و 

حمل و نقل جاده ای شهرستان قشم 
اضافه کرد: رها بودن شترها و حرکت 
آنها در عــرض جاده هر از چند گاه 
باعث وقوع حوادث خونین در جاده 
های فرعی و روستایی این شهرستان 
می شــود و عالوه بــر اتالف حیوان 
باعث وارد شــدن خسارات مالی و 

تلفات جانی شده است.
 دهقانی گفت: شــترهای موجود در 
این شهرستان در سرتاسر جزیره قشم 
وجود دارنــد که بزرگترین گله های 
ِمِسن،  روســتاهای  در  موجود  شتر 
ســوزا، دیرســتان، تنبان و دوربِنی 

نگه داری می شوند.
 ۴۰ کاله ایمنی به موتورسواران 
روستای مسن شهرستان قشم اهدا 

شد
وی از اهدای 4۰ عدد کاله ایمنی به 
موتور سواران روستای ِمِسن با هدف 
ترویج فرهنگ استفاده از کاله ایمنی 
هنگام رانندگی خبر داد و گفت: این 

کاله ها به صورت رایگان در اختیار 
راکبان موتور ســوار این روستا قرار 
گرفته اســت.به گزارش ایرنا، رییس 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان قشم افزود: استفاده نکردن 
ایمنی در بیشــتر تصادفات  از کاله 
منجربه فوت راکبان موتور سوار در 
جاده های فرعی و روستایی می شود 
و گاهی اوقات درمان آن هزینه های 
بســیار زیادی را برای خانواده ها به 
همراه دارد که فرهنگ سازی رانندگی 
ایمن و توزیع کاله ایمنی و استفاده از 
آن می تواند از صدمات و خسارت 
تا حد زیادی جلوگیری کند.روستای 
ِمِسن قشم، با جمعیتی حدود ۲ هزار 
نفــر در بخش شــهاب و در جاده 
ساحلی جنوبی جزیره قشم واقع شده 
است.این روستا از طرف شرق تا شهر 
سوزا پنج کیلومتر و تا شهر قشم 4۲ 
کیلومتر و از طرف غرب تا روستای 
شــیب دراز ۶ کیلومتــر و از طرف 
دیرستان  روســتای  تا  غربی  شمال 

چهار کیلومتر فاصله دارد.
در روستای ِمِســن در حدود ۲۰۰ 
فعالیت  کوچــک  صیادی  شــناور 

می کنند.
کلمه »ِمِسن« در عربی به معنی تکه 
سنگ سیاه اســت که معموال از این 
سنگ برای تیز کردن کارد یا شمشیر 
استفاده می شده است.می توان اسم 
این روســتا را به این سنگ ربط داد 
زیرا این ســنگ ها کنار کوه کالت 

مسن به وفور یافت می شود.

گردنبند ايمنی شب نما بر گردن شترهای قشم بسته شد

 سرویس شهرســتان//  مدیرکل امور 
اســتانداری  شوراهای  و  روســتایی 
هرمزگان در راســتای رفــع موانع و 
روستاهای  کارآفرین  بانوان  مشکالت 
بندرخمیر از کارگاه های تولیدی منطقه 

کهورستان بازدید کرد. 

نرگس غالمپور در حاشیه این بازدیدها 
فعالیت هــای اقتصــادی و کارآفرینی 
بانوان مناطق روســتایی کهورســتان را 
کم نظیر دانســت و عنوان کــرد: در این 
بازدیدها مسائل و موانع تولید و بازاریابی 
محصوالت کارگاه های تولیدی بررسی و 

تصمیماتی برای رفع آن ها گرفته شد.
وی افــزود: راه انــدازی بازارچــه در 
بندرخمیر  شــهر  در  مشــخص  محلی 
برای عرضه تولیدات روســتایی یکی از 
راهکارهایی ست که برای به نتیجه رساندن 

آن حمایت های الزم انجام می گیرد. 

غالمپور اضافه کرد: بــا توجه به اینکه 
بســیاری از محصوالت تولیدی کارگاه 
دیگر  و  کهورســتان  دســتی  صنایــع 
روستاهای اســتان در کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس مشتری دارد می بایست 
شرایط ارســال محصوالت روستایی را 

به این کشور تســهیل نماییم که به دنبال 
جلسه ای با حضور مسئولین ذیربط برای 

رسیدن به این مهم هستیم.
وی با بیان اینکه تســهیالت بانکی یکی 
از راه هــای تقویت مشــاغل خانگی 
روســتایی است، خاطر نشــان کرد: در 

سهمیه تسهیالت کارگشایی سال جاری 
موضوع مشاغل خانگی به صورت ویژه 

دیده می شود.
به گزارش ایسنا ؛ مدیرکل امور روستایی 
و شوراهای استانداری هرمزگان همچنین 
در ســفر به شهرســتان بنــدر خمیر از 
پروژه های ســاختمان دهیاری روستای 
کسه، آسفالت روستای کسه، زمین چمن 
روســتای آل درویش و واحد تولید نهال 

کهورستان بازدید بعمل آورد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان:

تسهیالت بانکی یکی از راه های تقویت مشاغل خانگی روستایی است

ســرویس شهرســتان//  رییس پلیس 
کیش  انتظامی  فرماندهی  پیشــگیری 
گفت: افزایش ســطح امنیت و مقابله با 
اجرای  اهداف  بزه ها مهمتریــن  برخی 

طرح رعد در این جزیره است. 
سرهنگ مسعود میرحسینی اظهار داشت: 
طرح امنیــت محله محور که پیشــتر با 
عنوان رعد شــناخته می شــود اقدامی از 
سوی فرماندهی انتظامی کشور در راستای 
افزایش سطح امنیت و جلوگیری از بروز 
جرایم در نقاط مختلف کشور و به تبع آن 

در جزیره کیش برگزار است.
وی با بیــان اینکه در اجــرای این طرح 

تمــام پلیس های تخصصی بــا هم برای 
رســیدن به اهداف آن مشارکت می کنند 
افــزود: مهمترین مالک بــرای اجرای آن 
جغرافیــای جرم، تحلیل های پلیســی و 
اشــراف اطالعاتی نیروها اســت تا وقوع 
جرایمــی همچون ســرقت، تهیه و توزیع 
مــواد مخدر، برخــی ناهنجــاری های 
اجتماعی جلوگیری شود.میرحسینی افزود: 
پلیس های تخصصی و معاونت های ستادی 
فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی 
کیش بویژه پایــگاه دریابانی، پلیس های 
فرودگاه،پیشگیری، امنیت عمومی،  مبارزه 
با موادمخدر، آگاهی، فتا و سایر رده ها در 

این طرح ماموریت های خود را براساس 
نیاز روز برای تحقق محالتی با سطح ایمنی 
باال انجام می دهند. به گزارش ایسنا، وی 
با اشاره به پایین بودن سطح جرایم و کمیت 
قابل توجه آن در جزیره کیش نســبت به 
سایر نقاط کشــور اظهارداشت: مشارکت 
خوب مردم وکم بــودن جرایم خودباعث 
شــده جزیره کیش به عنوان یکی از امن 
ترین نقاط کشور شناخته شود که حفظ این 
ویژگی با افزایش تعامل  و همکاری مردم 
و پلیس، ارتباط از طریق ســامانه ۱۱۰ و 
تداوم طرح های امنیت محله محور مستدام 

خواهدشد.

رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی کیش:
افزايش سطح امنيت مهمترين هدف اجرای طرح رعد در کيش است

روابط عمومی اداره کلته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سه شنبه 4 مرداد 1401

26 ذی الحجه 1443

سال بیست و یکم شماره 3938

شهرستان

راه اندازی ۶ رشته جدید تحصیلی 
برای جوانان مینابی

 سرویس شهرستان// جوانان مینابی و عالقه مندان به ادامه تحصیل 
با ابالغ شورای گسترش می توانند در ۶ رشته تحصیلی جدید ثبت نام 
کنند. باقر بارانی نیا رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد میناب در جلسه 
شورای اداری دانشگاه از راه اندازی رشته های تحصیلی جدید در این 
واحد دانشگاهی خبر داد و اظهار کرد: با تصویب در شورای گسترش 
دانشگاه آزاد اسالمی تعداد ۶ رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی به 
واحد میناب اضافه شد و تعداد رشته های موجود به 4۱ رشته رسید. 
وی افزود: شرق هرمزگان با سواحل دریایی و حوزه کشاورزی از 
مهم ترین مناطق هرمزگان محسوب می شود که از این رو تربیت نیروی 
انسانی تحصیلکرده از نیازهای آن بوده که در این باره دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد میناب پیشتاز است. توسعه رشته های تحصیلی دانشگاه 
از مهم ترین برنامه های دانشگاه بشمار می رود و امید است رشته ای 
مورد نیاز منطقه را فعال کنیم. به گزارش آنا، رئیس دانشــگاه آزاد 
اسالمی واحد میناب گفت: با توجه به اهمیت و نگاه ویژه دولت به 
توسعه مکران توسعه دانشگاه ها می تواند در این زمینه کمک بزرگی 
به آن داشته باشد؛ چراکه داشتن نیروهای متخصص بومی شتاب آن 
را چند برابر خواهد کرد. رشته های اضافه شده به این واحد دانشگاهی 
در مقطع کارشناسی پیوسته رشته های برق، حقوق، روانشناسی و 
تأسیسات مکانیکی ساختمان در مقطع کاردانی ناپیوسته و تربیت بدنی 

در مقطع کاردانی است.
حکم محمد پاکروان 

برای فرمانداری سیریک صادر شد 
 سرویس شهرســتان// با حکم وزیر کشور و پیشنهاد استاندار 
هرمزگان، محمد پاکروان به مدت چهارســال فرماندار شهرستان 
سیریک شد.  به گزارش فارس، در حکم احمد وحیدی وزیر کشور 
خطاب به محمد پاکروان آمده است: به پیشنهاد استاندار هرمزگان و 
نظر به مراتب شایستگی، تجارب علمی و عملی جنابعالی، به موجب 
این حکم به مدت چهارســال به سمت فرماندار شهرستان سیریک 
منصوب می شوید. امید اســت 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 کشور در خدمت به مردم، پیشرفت و 
تعالی مــادی و معنوی حوزه محل خدمت و انجام وظایف محوله، 
با سرلوحه قرار دادن محورهای مندرج در حکم در ظل توجهات 
حضرت ولی عصر)عج( و تحت زعامت مقام معظم رهبری موفق 

و سرافراز باشید.
فرماندار جاسک خبر داد

تخصیص ۱۰۵ میلیارد تومان جهت توسعه و عمران 
جاسک 

  سرویس شهرستان// فرماندار جاسک گفت: بیش از ۱۰۵ میلیارد 
تومان اعتبار جهت توسعه و عمران شهرستان جاسک تخصیص یافت. 
علی مهرانی در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان جاسک اظهار 
کرد: در سالجاری بیش از ۱۰۵ میلیارد و ۹۲۱ میلیون تومان اعتبار از 
محل تملک دارایی های سرمایه ای استانی و قانونی استفاده متوازن 
ســال ۱4۰۱ برای پروژه های عمرانی به این شهرستان اختصاص 
یافته است. مهرانی با بیان اینکه، با پیگیری های استاندار ونماینده 
مردم شرق استان در مجلس شورای اسالمی اعتبارات خوبی برای 
جاسک اختصاص داده شــد، افزود: پروژه های اولویت دار شامل، 
حوزه راه روستایی، گردشگری، شیالت، ورزش و جوانان، راهداری 
و حمل و نقل جاده ای، راه و شهرسازی، فرهنگی هنری و کشاورزی 
اختصاص داده شده است. وی با تاکید بر اینکه، مدیران برای جذب و 
اجرای به موقع پروژه ها تالش نمایند اضافه کرد: اعتبارات شهرستان 
در واقع به نوعی حق الناس است که باید اختصاص پیدا کند. فرماندار 
جاسک اضافه کرد: احداث خانه بهداشت و مدارس بویژه متوسطه 
اول در روستاهای کوهستانی و صعب العبور از دیگر این پروژه ها می 
باشد که اعتبار الزم برای احداث آنها اختصاص داده شده است. به 
گزارش مهر، وی خاطرنشان کرد: اعتبارات شامل چند فصل و حوزه 
عمرانی شهری روســتایی، آموزشی و بهداشت و درمان برای رفاه 
و بهره برداری شــهروندان در شهرها و روستاهای جاسک را شامل 

می شود.

کلنگ مرکزخدمات جامع سالمت روستایی
 نوشهر میشی سیریک به زمین زده شد

 سرویس شهرستان// کلنگ ساخت مرکز خدمات جامع سالمت 
به همت خیر سالمت و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در روستای 
نوشهر میشی از بخش مرکزی سیریک به زمین زده  شد.کلنگ مرکز 
خدمات جامع ســالمت روستایی نوشهر میشی از توابع شهرستان 
سیریک، با حضور حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان، فرماندار سیریک، جمعی از مدیران، و علمای اهل سنت، 
خیرین به زمین زده شــد.فرماندار سیریک در این آئین، با اذعان به 
اینکه، این پروژه مهم در راه ارتقا و افزایش مراکز بهداشت و درمان 
شهرستان است، گفت: مرکز خدمات جامع سالمت روستای نوشهر 
میشی در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و با زیر بنای 73۰ متر 
مربع است، که شامل مرکز جامع خدمات و سه محل زیست بصورت 
کاماًل خیری احداث می شود.محمد رضا پاکروان ضمن تشکر از خیر 
حاج حسن پیمان بانی این پروژه مهم، اظهار داشت: با احداث این 
پروژه ۱3 روستا با جمعیت حدود 7 هزار و صد نفر تحت پوشش 
خدمات بهداشــت و درمان قرار خواهنــد گرفت.به گزارش مهر، 
پاکروان با اشاره به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه هدف 
روستایی در این مرکز، خاطرنشان کرد: خدمات سطح یک در قالب 
برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده در این مرکز ارائه می شود، و 
امیدواریم که بخشی از کمبود خدمات درمانی مناسبی به افراد در این 

مرکز خدمات درمانی داده شود.

خبری

کمیسیون معامالت

)آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي (  7- 1401
سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه بین المللی قشم 
را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار صاحب صالحیت در رشته ساختمان و ابنیه و رشته تاسیسات و 
تجهیزات توامان، با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .  - موضوع مناقصه : اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار 
پیرامونی در فرودگاه بین المللی قشم با شرح کار اجرایي و سایر شرایط مناقصه درج در اسناد مناقصه وفق فهارس بهای 
» ابنیه« ، » تاسیسات برقی«، » راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن«، » شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب«، » توزیع 
نیروی الکتریکی« و شامل عملیات خاکی، بنایی با سنگ، اجرای دیوار بلوکی، اجرای میلگرد، کفسازی، زیرسازی، آسفالت، 
اندودکاری و پالستر، اجرای کامل روشنایی محوطه، اجرای سپتیک و پکیج تصفیه فاضالب و اجرای سایر عملیات مرتبط با 
موضوع مناقصه با مصالح   - محل اجرای کار : استان هرمزگان- جزیره قشم – محدوده ی فرودگاه بین المللی جزیره قشم
-  مدت زمان اجرای کار:  12ماه شمسي مي باشد.   - مبلغ برآورد اولیه: برآورد اولیه عملیات موضوع فراخوان 

191.644.838.009 ریال می باشد که شامل ضریب باالسری 1.41 و ضریب منطقه ای جزیره قشم است.
- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکي بنام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي 14002861698 
با شماره شباي  ملت شعبه قشم  بانک  به حساب جاري 4651525348  واریز  یا  اقتصادي 411443335884  کد  و 
IR870120020000004651525348  با شناسه واریز 99009803129 ( به میزان 11.000.000.000ریال )یازده 
میلیارد ریال( تهیه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار ضمانتنامه فوق از تاریخ اولین روز تحویل پیشنهادها به 
مدت سه ماه و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید مي باشد، عالوه بر آن ضمانتنامه هاي بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول 
تنظیم شود، )ضمانتانه بانکي از بانک هاي خصوصي و دولتي مورد تایید بوده و ضمانتنامه هاي مربوط به موسسات مالي و 
اعتباري مورد تایید نمي باشد.(     مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان مي توانند پس از واریز مبلغ 35.000.000  ریال 
به حساب جاري 4651525348  بانک ملت شعبه قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاریخ 1401/05/08  تا تاریخ  
1401/05/12 جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه مراجعه نمایند .   - محل تحویل اسناد مناقصه : سازمان منطقه آزاد 
قشم- مجاور اسکه بندر بهمن – ساختمان مدیریت حقوقي و امور قراردادها – دبیرخانه کمیسیون معامالت 35252150 
تا 1401/05/25  تاریخ  1401/05/13   از  - مهلت تحویل پاکات مناقصه :  – 076 و فاکس 35241706 -076   
)آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 13:30 تاریخ 1401/05/25 مي باشد(   - زمان و محل تشکیل کمیسیون و 
بازگشایي پاکتها: روز چهارشنبه تاریخ 1401/05/26 رأس ساعت00.:13 در دفتر مدیریت امور حقوقي و قراردادها ، واقع 
در اسکله بندر بهمن قشم .  -  مكان دریافت و تحویل اسناد مناقصه :جزیره قشم- اسکله بندر بهمن – مدیریت امور 
حقوقي و قراردادها – دبیر خانه کمیسیون معامالت. تلفن35252150 – 076 و  فاکس 35241706-076 )کد پستی : 

7951617444(    - پیش پرداخت : قرارداد شامل پیش پرداخت برابر 20 درصد مبلغ پیمان می باشد.
- سایر توضیحات :   - به پیشنهاداتي که پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

- هزینه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .   - تضمین حسن انجام کار در موضوع این مناقصه لحاظ 
خواهد شد.  - سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 1401/033 م الف    

نوبت اول 

 دبیرخانه کمیسیون معامالت

) آگهی مزایده اجاره عمومی شماره 1  /1401 (
کمیته امداد امام خمینی )ره(استان هرمزگان در نظر دارد، 
وســائط نقلیه و ماشین آالت ســنگین راهسازی خود را 
با جزئیات مندرج در اســناد مزایده را ،با بهره گیری از بستر سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) setadiran.ir (و با شماره مزایده 5001004247000001 

بصورت  اجاره واگذار نماید.
1 -زمــان انتشــار در ســایت 04  /05  /1401ســاعت 8 صبح تــا تاریخ 

22  /05  /1401ساعت : 19
2 -مهلت دریافت اســناد مزایده از تاریخ 04  /05  /1401ســاعت 8 صبح  تا 

12  /05  /1401 ساعت 19
3 -تاریــخ بازدید از تاریخ 04  /05  /1401 ســاعت 8 صبح تا 14  /05  /1401 

ساعت 13
4 -آخرین مهلت ارائه پیشنهادات قیمت از تاریخ 04  /05  /1401 ساعت 8 صبح 

تا تاریخ 22  /05  /1401 ساعت 19 
5 -زمان بازگشایی پاکات مزایده تاریخ 23  /05  /1401 ساعت 10 

6 -زمان اعالم به برنده تاریخ 25  /05  /1401 ساعت 10
7 -هزینه کارشناسی کاال و انتشار در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد. 

8 -آدرس بازدید : شهرستان سردشت بشاگرد –خمینی شهر
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1(برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و 
کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود 
هزینه مربوطه ( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه(،ارسال پیشنهادات 
قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعالم به برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر 

سامانه از این  طریق امکان پذیر می باشد. 
2(پیشنهاد می گردد، با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه 

پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3(عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی ) توکن ( با مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : 41934  -021 
 اطالعــات تمــاس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها،در ســایت ســامانه 
)www.setadiran.ir (بخش ثبت نام   /پروفایل مزایده گر« موجود است.    

نوبت دوم

   شناسه آگهی :1353267     

و  فرهنگ  مدیرکل  شهرستان//  سرویس 
ارشاد اســالمی منطقه آزاد قشم با تأکید 
بر ضرورت تبدیل جزیره قشــم به قطب 
برگزاری مســابقات قرآنی، گفت: از همه 
فعاالن قرآنی این جزیره درخواست داریم 

که برای تحقق این هدف تالش کنند. 
مهدی ســالمتی هرمزی، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم، در نشست با 
فعاالن قرآنی این جزیره، اظهار کرد: با توجه 
به حضور فعاالن قرآنی در سطح جزیره، قشم 
باید قطب برگزاری مسابقات قرآنی شود و از 
همه فعاالن قرآنی درخواست داریم که برای 

تحقق این هدف تالش کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد 
قشــم عنوان کرد: با توجه به اینکه رمکان از 
توابع شهرستان قشم، به عنوان هفتمین روستای 
نمونه قرآنی کشور شناخته شده است، انتظار 

ما از قرآنیان این جزیره بیشتر شده و امیدواریم 
تمام روستاهای جزیره قشم قرآنی شوند و در 
این مسیر متعالی گام های مؤثرتری بردارند.
حجت االسالم محمدســعید آخوندی، معاون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری سازمان 
منطقه آزاد قشم، نیز در این نشست، بیان کرد: 
جزیره قشم باید به عنوان جزیره نمونه قرآنی 
مطرح شــود و برای دستیابی به این هدف به  
زودی سند توسعه قرآنی قشم تدوین می شود.
وی با بیان اینکه کارگروه بررسی مشکالت 
مؤسســات قرآنی تشــکیل خواهد شــد و 
برای رفع مشــکالت آن ها تــالش خواهیم 
کرد، اضافه کرد: بر اســاس فرمایشات مقام 
معظــم رهبری)مدظله العالــی( اگر بخواهیم 
عقب ماندگی ها جبران شود باید به قرآن پناه 
ببریم و در این راســتا با تشــکیل اتاق فکر 
قرآنی برنامه ریزی هــا و اقدامات الزم انجام 

خواهد شد.به گزارش ایکنا، معاون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشــگری سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان یادآور شد: برگزاری برنامه ها و 
مسابقات و در نظر گرفتن پیوست قرآنی برای 
گردشگران جزو مهم ترین فعالیت هایی هستند 
که با مشارکت فعاالن قرآنی جزیره به سرانجام 

خواهیم رساند.

ضرورت تبديل قشم به قطب برگزاری مسابقات قرآنی 



سرویس سالمت // اکثر افراد باالی 4۰ سال به طور مرتب به 
منظور معاینه چشم به اپتومتریست مراجعه می کنند، بسیاری از 
آنان آگاه نیستند که چشم های ما به چه میزان می توانند بازگو 
کننده وضعیت سالمت ما باشند.  در واقع، چشم ها ممکن است 
یکی از اولین اعضای بدن باشد که نشانه های فشار خون باال را 
نشــان می دهد و اغلب عالئم این بیماری پیش از آنکه افراد از 
باال بودن فشار خون خود مطلع شوند، در چشم ها ظاهر میشود. 
حدود ۱.3 میلیارد نفر در سراسر جهان به عارضه فشار خون 
باال مبتال هستند اما فقط نیمی از این افراد از ابتالی خود آگاه 
هستند یا بیماری شان تشخیص داده شده است. بسیاری از افراد 
ممکن است از ابتالی خود به فشار خون باال آگاه نباشند زیرا 
با عالئم هشــدار دهنده کمی همراه است به همین دلیل است 
که اغلب به آن »قاتل خاموش« می گویند. فشــار خون باال 
عارضه ای نیست که به طور ناگهانی ایجاد شود و اغلب نتیجه 
چندین سال سبک زندگی ناسالم با رژیم غذایی نامناسب، عدم 
فعالیت بدنی، استعمال سیگار و مصرف مواد الکلی است. سابقه 
خانوادگی در کنار ســایر شرایط مانند دیابت و بیماری کلیوی 
نیز از عوامل خطرزا هســتند. در صورت عدم درمان، عارضه 
فشــار خون باال می تواند خطر ابتال به بیماری قلبی )از جمله 
حمله قلبی و نارســایی قلبی(، سکته مغزی، بیماری کلیوی و 
همچنین بروز مشکالت چشمی را افزایش دهد. به همین دلیل 
است که تشخیص زودهنگام فشار خون باال حائز اهمیت است و 
معاینه منظم چشم می تواند یکی از راه های انجام این کار باشد. 
روش های مختلفی برای تشخیص فشار خون باال وجود دارد. 
می توان با مراجعه به پزشک یا استفاده از دستگاه های فشارسنج 
خانگی وضعیت فشار خون را کنترل کرد. همچنین اپتومتریست 
ممکن اســت قادر به تشخیص عالئم فشــار خون باال باشد. 
هنگام معاینه داخل چشم با یک المپ شکافی )میکروسکوپ 
تخصصی مورد استفاده در معاینه چشم( یا گرفتن عکس شبکیه، 
بسیاری از قسمت های مختلف چشم از جمله رگ های خونی 
کوچک دیده می شوند. این رگ های خونی کوچک به تغییرات 
فشار خون بسیار حساس هستند و ممکن است در نتیجه فشار 
خون باال آسیب ببینند که ممکن است منجر به تاری دید شود. 
همچنین فشار خون باال ممکن است باعث انباشت مایع در زیر 

شبکیه چشم شود و بر سالمت چشم نیز تاثیر بگذارد.
در حین معاینه چشــم، اپتومتریســت ممکن است بتواند قطر 
رگ های خونی را اندازه  گیری کند تا مشخص شود که آیا فرد 
احتماال به فشار خون باال مبتالست یا خیر. به گزارش ساینس 
الرت، جریان خونی چشم بسیار شبیه به جریان خون مغز است 
زیرا چشم ها از بافت مغز رشد می کنند از این رو اغلب به آنها 
»پنجره ای به مغز« می گویند. همچنین به همین دلیل اســت 
که تغییرات در رگ های خونی چشــم می تواند به عنوان یک 
عالمت هشدار اولیه برای آنچه که احتماال در مغز و سایر نقاط 
بدن اتفاق می افتد، اســتفاده شود. اما از آنجاییکه تغییرات در 
رگ های خونی چشم می تواند ناشی از بیماری های دیگر باشد 
که روی چشم ها تاثیر می گذارد )مانند دیابت(، هرگونه تشخیص 
توسط اپتومتریست باید توسط پزشک عمومی یا دستگاه فشار 

خون خانگی تایید شود.
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فروردین :
رفتن به یک سفر احساسی به اعماق خاطرات گذشته 
شاید یک ایده ی خوب به نظر برسد، اما از طرفی هم 
ممکن است قبل از این که متوجه شوید مشکل ساز 
شود. یادآوری دوران جوانی می تواند روح تان را شاداب کند، اما 
شــاید در این میان چیزی را به خاطر آورید که زندگی اکنون شما 
را تلخ ســازد. خشم نگیرید و عصبی نشوید، برای این که از دست 
خاطرات گذشته خالص شوید بهتر است یک کار جدید شروع کنید 

و همه ی حواس تان را به آن بدهید.
  اردیبهشت :

امروز ممکن اســت یک نفر در محل کارتان از شما 
خواســته های غیر منطقی داشته باشد. راهکار شما 
برای برخورد با او این اســت که بدون خشم گرفتن 
وارد مبارزه شــوید. دوست ندارید وقت تان را صرف دعوا و بحث 
با دیگران کنید یا این که به آن ها بگویید که چرا فکر می کنید غیر 
منطقی هســتند. به نظر می رسد که می خواهید سرسختی خود را 
در عمل به آن ها نشــان دهید، اما آن ها فقط در صورتی از اشتباه 
درمی آیند که شما وقت بگذارید و به آن ها مشورت سازنده دهید. 

  خرداد :
به طور معمول وقتی مــی خواهید چیزی بخرید در 
لحظــه تصمیم می گیرید، اما امروز به شــما توصیه 
می شود که نسبت به وضعیت اقتصادی خود با جدیت 
بیشتری عمل کنید. باید احتیاط کنید و از خرید اجناس غیر ضروری 
بپرهیزید، البتــه آن قدر زیاده روی نکنید کــه حتی از ملزومات 
زندگی تان هم بزنید. بهتر است همه ی انتخاب های تان را به دقت 

بررسی کنید تا تأثیر خوبی بر آینده ی خود بگذارید.
  تیر :

یک لحظه ممکن اســت مشتاق باشــید و بخواهید 
روزتان را با اعتماد به نفس شروع کنید. اما شاید یک 
لحظه بعد از آن همه کاری که باید انجام دهید گله و 
شــکایت کنید. این دمدمی مزاج بودن امروز شما بیشتر از این که 
خودتان را اذیت کنید دیگران را ناراحت خواهد کرد. بدون این که 
دیگران را سرزنش کنید باید وقت بگذارید و انرژی خود را دوباره 
به دست آورید. تا زمانی که به تعهدات تان عمل کنید هیچ کس شما 

را به خاطر انتخاب های تان سرزنش نخواهد کرد.
  مرداد :

هنوز در کانون توجه قرار دهید و همه ی چشــم ها به 
شماســت. اما به نظر می رســد که دل تان می خواهد 
در اولیــن فرصت صحنــه را ترک کنیــد. اگرچه از 
صحنه گردانی خوش تان می آید، اما امروز بیشتر از هر چیز دیگری 
به خلوت خودتان احتیاج دارید. حتی اگر دل تان به شما چیز دیگری 

بگوید، اما باز هم می دانید که این نمایش هم چنان ادامه دارد.
 شهریور :

به نظر می رسد که همکاران تان انتظارات بی شماری 
از شما دارند، البته شــما هم دل تان نمی خواهد که 
ناامیدشان کنید، اما کم کم دارید از این وضعیت نگران 
می شــوید. اگر کمی شک و تردید به سراغ تان بیاید درمان خوبی 
است، زیرا مجبور می شوید درباره ی کارهایی که باید انجام دهید 
تحقیق کنید. ترس از شکست می تواند به ضرر شما تمام شود. بدانید 
که شما بهترین منتقد خودتان هســتید و امکان ندارد که بتوانید به 
ایده آل های تان برسید. بهتر است اهداف واقعی تر را جایگزین کنید 

تا از دستاوردهای تان راضی و خشنود شوید.
 مهر :

امروز به اطرافیان تان در محل کار توجه بیشــتری 
دارید تا به دوســتان و یا کسی که عشق او را در دل 
دارید، از این رو ممکن است که روابط تان کمی آشفته 
شــود. اکنون به شــدت تمایل دارید که رو به جلو حرکت کنید و 
موفق شوید، اما بدانید که در نهایت شاید مجبور شوید بهای عاطفی 
سنگینی بپردازید. قبل از این که تعادل تان را از دست بدهید باید یک 

قدم به عقب بردارید و رویاهای تان را از نو بررسی کنید.
 آبان :

مجموعه ی شــرایط و وظایفی که چند روز پیش به 
نظرتــان خوب می آمــد، امروز برای تــان تبدیل به 
یک محدودیت شده اســت. بخشی از مشکل شما به 
آشفتگی ذهنی تان برمی گردد. بدانید که کارهای زیادی انتظار شما 
را می کشند تا انجام شــان دهید، پس دنبال چیزهای بیهوده نروید 
و وقت تلف نکنید. اما هنوز یک فرصت دارید: اگر کســی به شما 
پیشــنهاد کرد که به یک گردش کوتاه بیرون شهر بروید می توانید 
قبول کنید، فقط یادتان باشد که وقتی برگشتید کارهای نیمه تمام را 

به سرانجام برسانید.
   آذر :

به نظر می رســد که روابط صمیمی شــما به سمت 
آشفتگی کشیده شــده است. اکنون می خواهید که به 
عمق احساســات تان پناه ببرید و تمایلی ندارید در 
بحث هایی شرکت کنید که سمت و سوی دیگری دارند. اما این تنها 
چیزی نیست که امروز به آن نیاز دارید، تصمیم دیگر شما این است 
که با یک شخص خاص لحظات رویایی رقم بزنید. اگر این شخص 
خاص را درست انتخاب کنید، می توانید امروز را به یک خاطره ی 

به یاد ماندنی تبدیل نمایید.
 دی :

امروز ممکن اســت حتی یک رابطه ی ساده و معمولی 
به آشفتگی های احساسی کشیده شود. اکنون به شدت 
تمایل دارید که احساسات تان را بیرون بریزید، اما اصاًل 
حواس تان نیست که با این کار بیشتر خودتان را در معرض آسیب قرار 
می دهید. این وضعیت آشفته با همه ی مشکالت اش می تواند فرصت 
مناسبی باشد تا با دیگران به صمیمیت برسید. نه این که در قلب تان را 

ببندید، بلکه باید سعی کنید تا از اختالف نظرها درس بگیرید.
  بهمن :

دل تــان می خواهد که نیازهــای عاطفی خود را کنار 
بگذاریــد و با منطق به زندگی روزمره ی تان بپردازید. 
تمایل دارید خواسته های احساسی تان را نادیده بگیرید، 
اما انکار کردن راهکار مناسبی نیست. در عوض باید احساسات تان را 
بیان کنید، حتی اگر این توصیه به معنی خطر کردن باشد. بعد خواهید 
دید که دیگران از شــما حمایت می کنند و از عالیق غیر معمول شما 

خوش شان می آید.
  اسفند : 

می توانید خواســته های تان را با کسی که به او اعتماد 
دارید در میان بگذارید، این کار باعث خواهد شــد که 
روابط تان صمیمی تر شــود یا حتی رنگ و بوی عشق 
به خود بگیرد. عطوفت و مهربانی خود را به دیگران نشان دهید، زیرا 
با این کار احساس سرزندگی به شما دست خواهد داد. باید از همین 
ابتدا نیت تان را مشخص کنید و اهداف احساسی خود را بشناسید تا 

بعد دچار مشکل نشوید.
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قدرتمندی  ابزار  غذا   // ســرویس ســالمت 
برای کنترل ســطح قند خون یا گلوکز است. 
انتخاب های سالم می توانند به شما کمک کنند 
از پیش دیابت جلوگیری کنید شانس پیشرفت 
از پیــش دیابت به دیابت نوع ۲ را کاهش دهید 
و ســطح گلوکز خود را در صورت داشتن آن 

مدیریت کنید.
ممکن است کلسترول و فشــار خون خود را 
کنترل کنید، اما سطح قند خون تان چطور؟ حدود 
۲۰ درصد از 37 میلیون بزرگســال آمریکایی 
مبتال بــه دیابت و بیــش از ۸۰ درصد از ۹۶ 
میلیون نفر که مبتال به پیش دیابت هستند و آن 
را نمی دانند. این موضوعی نگران کننده اســت، 
زیرا این شرایط به معنای خطر باالتر برای ابتال 
به بیماری قلبی، آسیب های بینایی، کلیه، عصبی 

و حتی برخی سرطان هاست.
غذا ابزار قدرتمندی برای کنترل سطح قند خون 
یا گلوکز اســت. انتخاب های سالم می توانند به 
شما کمک کنند از پیش دیابت جلوگیری کنید 
شانس پیشــرفت از پیش دیابت به دیابت نوع 
۲ را کاهش دهید و ســطح گلوکز خود را در 

صورت داشتن آن مدیریت کنید.
یک رژیم غذایی سالم ممکن است به ویژه برای 
افراد مسن مفید باشــد. در مطالعه مهم برنامه 
پیشــگیری از دیابت )DPP( شرکت کنندگان 
مسن تر مبتال به پیش دیابت که غذای سالم تری 
می خوردند به طور منظــم ورزش می کردند و 

اندکی وزن کم می کردند و خطر پیشــرفت به 
دیابــت نوع ۲ را تا 7۱ درصــد در طول دوره 

مطالعه ۲.۸ساله کاهش دادند.
هــدف از پیروی از رژیم غذایی دیابت یا پیش 
دیابت جلوگیری از مقاومت به انسولین است. 
معموالً پس از خوردن غــذا گلوکز خون باال 
می رود و پانکراس انســولین ترشــح می کند. 
انســولین گلوکز را به داخل سلول ها می فرستد 
جایی که گلوکز برای انرژی اســتفاده می شود. 
مقاومت به انســولین زمانــی رخ می افتد که 
پانکراس نتواند تقاضای انسولین را تامین کند. 
در نهایت، مقدار کمتــری از آن تولید می کنید 
و ســطح گلوکز باالتر از آنچه باید باشد باقی 
می ماند. برای افراد مبتال به پیش دیابت و دیابت 
نوع ۲ رژیم غذایی که باعث افزایش حساسیت 
بدن نسبت به انســولینی که به تولیدشان ادامه 
می دهد می شــود امری حیاتی اســت و برای 
دیگران، ممکن است به حفظ شرایط کمک کند.

با این وجود، بسیاری از ما نمی دانیم چه بنوشیم 
و بخوریم. در ادامه برخی از رایج ترین ســوء 
تفاهم ها در مورد رژیم غذایی و کنترل قند خون 
را برطرف می کنیم و مراحلی را پیشنهاد می کنیم 

که می توانند تفاوت ایجاد کنند.
 کربوهیدرات مناسب را انتخاب کنید

کــدام کربوهیدرات برای کنتــرل گلوکز و چه 
مقدار از آن می توانند گیج کننده باشند؟ برخی 

می گویند نان دشــمن دیابتی هاست و برخی از 
دیابتی ها می گویند نمی توانیم میوه بخورم، زیرا 
قنــد دارد. با این وجود، همــه کربوهیدرات ها 
یکسان نیستند. تحقیقات نشان می دهند که برخی 
مانند آرد تصفیه شده، سیب زمینی و مواد غذایی 
با قندهای افزوده زیاد می توانند به سرعت قند 
خون را افزایش دهند و باعث افزایش خطر ابتال 

به دیابت شوند.
برای مثال، نتیجه تحقیقی در سال ۲۰۱۹ میالدی 
که در نشریه Diabetes Care منتشر شد 
نشان داد افرادی که روزانه یک نوشیدنی شیرین 
را از رژیم غذایی شان حذف کردند خطر ابتال به 
دیابت را تا ۱۰ درصد کاهش دادند. از ســوی 
دیگر، غذاهای کامل حاوی کربوهیدرات مانند 
میوه، لوبیا و غالت کامل فیبر دارند و می توانند 
افزایش گلوکز خون را بعد از غذا کاهش دهند. 
در نتیجه، ســطوح گلوکز افزایش نمی یابند و 

اصطالحا پانکراس مالیات نمی گیرد.
نتیجه مطالعــه ای صورت گرفته در دانمارک بر 
روی ۵۵4۶۵ فرد مسن نشان داد که یک وعده 
روزانــه غالت کامل خطر دیابــت را 7 تا ۱۱ 
درصد کاهش می دهد. نتیجه مطالعه ای صورت 
گرفته در استرالیا در سال ۲۰۲۱ میالدی نشان 
داد افراد میانسال و مسن تر که حدود دو وعده 
میــوه در روز مصرف می کردند در مقایســه با 
افرادی که میوه کمی مصــرف کرده بودند 3۶ 

درصد کمتر در معرض خطر ابتال به دیابت در 
بازه زمانی پنج ساله بودند.

یک امتیــاز دیگر: غالت کامل، لوبیاها، میوه ها 
و ســبزیجات فالونوئیدها و سایر پلی فنول ها 
را تامین می کنند ترکیباتی که به حساســیت به 

انسولین نیز کمک می کنند.
 کمی وزن کم کنید

کیلوگرم های اضافی با فرستادن چربی بیش تر 
به سلول های ماهیچه ای خطر ابتال به دیابت را 
افزایش می دهند که جــذب قند خون را برای 
ماهیچه ها دشوار می سازد. افراد مبتال به دیابت 
یا پیش دیابت ممکن است تحت تاثیر اعداد قرار 
بگیرند و فکر کنند که باید وزن زیادی کم کنند.

در واقع، تنها مقادیر کــم تفاوت بزرگی ایجاد 
می کنــد. کاهش تنها ۵ تا 7 درصد از وزن بدن 
)4.۵ تا ۶.3 کیلوگرم اگر اکنون ۹۰ کیلوگرم وزن 
دارید( خطر ابتــال به دیابت طبق نتایج مطالعه 
برنامه پیشگیری از دیابت کاهش می دهد. مهم 
نیست که کســی ۱۱ کیلوگرم وزن کم کند بهتر 
است ۲ کیلوگرم، 4.۵ کیلوگرم و ۶.۸ کیلوگرم 
نسبت به سایز خود وزن کم کنید و تا حد امکان 
وزن تــان را کاهش دهید. افزایش وزن احتماال 

مقاومت به انسولین را دوباره افزایش می دهد.
 چربی های سالم را انتخاب کنید

نتیجه مطالعه ای در سال ۲۰۱۶ میالدی نشان داد 
که مصرف چربی های غیراشباع مانند روغن های 
گیاهی، آجیل، آووکادو و ماهی به جای غذاهای 
مملو از چربی های اشــباع شــده مانند کره و 
گوشــت قرمز می تواند قند خون را به اندازه ای 
کاهش دهد که باعث کاســتن ۲۲ درصدی از 

احتمال خطر ابتال به دیابت شود.
»داریــوش مظفریان« رئیس دانشــکده علوم 
و سیاســت تغذیه فریدمن در دانشگاه تافتس 
می گوید: »چربی ها تنها حامل کالری نیستند بلکه 
مهم ترین مولکول های ساختاری بدن هستند. به 
طور خاص، چربی های چند غیراشباع )که در 
روغن های گلرنگ و آفتابگردان یافت می شوند( 
ممکن اســت از تولید انسولین حمایت کرده و 
به عضالت کمک کنند تا به دستورات انسولین 
برای جذب قند خون پاسخ دهند. در مقابل، به 
نظر می رسد چربی های اشباع شده مقاومت به 
انســولین را با جمع کردن چربی اضافی در کبد 

شما افزایش می دهند«.

تشخیص »قاتل خاموش«
 با معاینه چشم ها

ســرویس ســالمت // سرپرست مرکز بهداشــت شهرستان 
بندرعباس گفت: با وجود افزایش موارد بیماری و بســتری، 
احتمال تغییر رنگ بندی شهرستان بندرعباس از وضعیت نارنجی 
به قرمز در هفته آینده وجود دارد.  دکتر فریده فخار با اشاره به 
وضعیت بیماری کووید ۱۹، اظهار کرد: در بندرعباس افزایش 
روزانه موارد ابتال و افزایش تعداد بیماران بستری ناشی از کووید 
محسوس است. وی افزود: تعداد مبتالیان در بندرعباس بیشتر و 
استقبال از واکسیناسیون کمتر شده است بنابراین الزم است مردم 
سریع تر با تزریق دوز یادآور واکسن کرونا، خود را نسبت به این 
بیماری ایمن کنند.فخار با تاکید بر ضرورت رعایت پروتکل های 
بهداشتی و تزریق ُدز یادآور واکسن عنوان کرد: معموال بستری ها 
افرادی هســتند که واکسیناسیون کاملی ندارند و اضافه کرد که 
در موج جدید بیماری، مبتالیان بیشتر دچار عالئم گلو درد و 

آبریزش بینی و سپس عالئم گوارشی هستند.

سرویس سالمت // رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با 
واکسن وزارت بهداشــت گفت: زیرسویه جدید امیکرون حتی 
در تماس های کوتاه نیز می تواند ســبب انتقال بیماری شــود. 
سیدمحسن زهرایی، در برنامه تلویزیونی صبح بخیر ایران، افزود: 
کرونا هر روز چهره تازه ای از خودش نشــان می دهد که باعث 
غافلگیری مردم، پزشکان و محققان شده است.وی ادامه داد: دو 
سال پیش که کرونا آمد، فکر می کردیم شاید در تابستان شدت 
بیماری کم شود. اما، هر چه گذشت، شاهد پاتک های بیشتری از 
این ویروس بودیم. حتی در داخل همین زیرگونه ها، ممکن است 
سویه جدیدی ایجاد شود.زهرایی با اشاره به واکسن گریزی سویه 
جدید امیکرون، گفت: متأسفانه با سویه جدیدی مواجه هستیم 
که ثابت شده قابلیت انتشار آن خیلی زیاد است.وی با توجه به 
مسری بودن ســویه جدید، افزود: زیرسویه جدید امیکرون، در 

تماس های کوتاه مدت هم می تواند سبب انتقال بیماری شود.

سرپرست مرکز بهداشت بندرعباس
 خبر داد 

افزایش روزانه بیماران بستری  
به کووید در بندرعباس

رئیس اداره بیماری  های قابل پیشگیری
 با واکسن وزارت بهداشت هشدار داد

 انتقال کرونا  در تماس های 
کوتاه مدت 

***         

***         

ســرویس ســالمت // چای و قهوه از جمله 
محبوب ترین نوشــیدنی ها در جهان هستند 
و هر دوی آنها حاوی مــاده محرک کافئین 

هستند که اثر ادرارآور خفیفی دارد.
اثر ادرارآور این ماده باعث می شود که کلیه ها 
ادرار بیشتری تولید کند وآب بیشتری از این 

طریق از دست می رود.
  بنابراین این ســؤال مطرح می شــود که آیا 
نوشــیدنی های کافئین دار مانند چای و قهوه 
ممکن اســت به این علت باعث کم آبی بدن 
شوند؟پاســخ این است که اثر ادرارآور ناشی 
از کافئین موجود در چای و قهوه آنقدر شدید 
نیست که در مقدارهای معمول باعث کم آبی 
بدن شود. علت این اســت که هنگامی یک 
فنجاق قهوه یا چای می نوشید، در عین حال 
مقداری مایع هم وارد بدن خود می کنید و اثر 
ادرارآور کافئین آنقدر شدید نیست که میزان 

مایع دفع شده از راه کلیه ها به این علت بیشتر 
از این مایع ورودی باشد.

البته مصرف بیش از حد کافئین می تواند باعث 
سردرد و بیخوابی در برخی از افراد حساس به 

این ماده شود. همچنین باید از مصرف قند زیاد 
همراه چای و قهوه پرهیز کنید.

مصرف بیش از حد نوشیدنی های شیرین شده 
ممکن است به کم آبی بدن منجر شود، چرا که 
بدن برای سوخت وســاز قند نیاز به مصرف 
بیشتری آب دارد. بنابراین مصرف نوشابه های 
سرد شیرین مانند کوالها که دارای کافئین هم 
هستند، گرچه ممکن در ابتدا شما را سر حال 
آورد، اما به علت اثراتش بر سوخت وساز در 
نهایت ممکن اســت به تامین آب بدن کمک 
نکند و از طرف دیگر مصرف قند زیاد به علت 
نوشیدن آنها می تواند شما را در معرض خطر 
دچار شــدن به بیماری هایی چون چاقی و 
دیابت قرار دهد.آب در شرایط معمول احتماال 
بهترین نوشیدنی برای حفظ مایعات بدن است 
که هم عاری از کالری و عم عاری از کافئین 

است و قیمتش هم ارزان تر است

  ســرویس ســالمت // رئیــس 
بیمارستان رحیمیان شهرستان البرز 
سالم،  زندگی  سبک  داشتن  گفت: 
یکی از مهمترین اصول خودمراقبتی 
است که در حفظ سالمتی، نشاط و 

شادابی تاثیر بسزایی دارد.  
دکتر سید علیرضا خونساری اظهار 
کرد: به کلیه روش هایی که در مقابل 
بیمــاری، حوادث، بالیــا  حیات 
انسان را حفظ می کند، خود مراقبتی 

می گویند. 
عملی  واقع خودمراقبتی  در  افزود: 

اســت که فرد از دانش، مهارت و 
توان خود به عنوان یک منبع استفاده 
می کند تا به طور مستقل از سالمت 

خود حمایت کند.
خونساری گفت: عمومًا خودمراقبتی 
شــامل تصمیمــات و اقدامات در 
جهت سالمت، پیشگیری از خطرات 
و آسیب های اجتماعی و توانایی رفع 
نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی 

فرد است. 
وی عنوان کرد: خودمراقبتی جسمی، 
خود مراقبتــی روانی، خودمراقبتی 

عاطفــی، خودمراقبتــی معنوی و 
خودمراقبتــی اجتماعی انواع خود 
مراقبتی ها است که باید به آن اهتمام 

داشت. 
داشتن سبک  افزود:  این مســئول 
زندگی ســالم، یکــی از مهمترین 
اصــول خودمراقبتی اســت که در 
حفظ ســالمتی، نشــاط و شادابی 
تاثیر بســزایی دارد. تغذیه، ورزش 
و تحرک، ســالمت روان، بهداشت 
فــردی، تنظیم خــواب و بیداری 
از روش های درمانی  و شــناخت 

خودمراقبتی  در  نــکات  مهمترین 
است . 

این پزشــک و کارشناس سالمت 
مرگ  عامل  بیشترین  کرد:  تصریح 
و میر در دنیا مربوط به سکته های 

مغزی و قلبی، دیابت، فشارخون و 
انواع سرطان ها است که با رعایت 
اصول خودمراقبتی می توان از میزان 
ابتال و همچنین مرگ ومیرهای ناشی 

از این بیماری ها کاست.

سبک زندگی سالم 
یکی از مهمترین اصول خودمراقبتی است

آيا چای و قهوه باعث کم آبی بدن می شوند؟

قند خون 
را با این 
غذاها 
کاهش 
دهیم
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ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
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گزارش اختصاصی // از دو ســال گذشــته 
تاکنون که به انتشــار سلسله گزارش هایی 
در حوزه مســکن و مشکالت بی خانمان ها 
و مســتاجران پرداختیم، همــواره یکی از 
موضوعات مطرح، این بــود که بدلیل عدم 
اجرای طرح مســکن در دولت ســابق که 
هیچ خانه ای توســط دولت ساخته نشد و 
برای ساخت  را  دولت حتی شرایط مناسبی 
مسکن توســط انبوه سازان فراهم نکرد واز 
طرفی دیگر قانون اخذ مالیات از خانه های 
خالی اجرا نشــد وبین دو تا سه هزار واحد 
مسکن در کشور احتکار شد که این موضوع 
از  وبرخی  باعث شد،مافیای مسکن، دالالن 
سازندگان بیشــترین بهره را از این شرایط 
داشته باشــند وبه سودهای بادآورده دست 
یابند وروزبــه روز تالطم بازار مســکن را 
افزایش دادند و مردم را از خانه دار شــدن 

ناامید تر کردند . 
در دولت ســیزدهم هم که قرار شــد بــا اجرای 
طرح جهش تولید مســکن، مردم خانه دار شوند؛ 
بندرعباســی ها در ثبت نام مهرماه ســال گذشته، 
بدلیل سیاست های اشــتباه متولیان مسکن استان، 
ثبت نام نشــدند و بعد از گذشــت بیش از ۹ ماه و 
گالیه ها و اعتراض شــدید نســبت به تبعیض در 
اجرای این طرح ملــی در بندرعباس ، باالخره از 
اواسط تیرماه ســال جاری از بندرعباسی ها ثبت 
نام شدکه متاسفانه فرصت ســوزی زیادی در این 
حوزه شد. بندرعباس با توجه به مهاجرپذیر بودن، 
در عرضه مســکن بســیار از تقاضا عقب است و 
همین وضعیت هم باعث شــده است که بومیان نه 
تنها از خانه دار شــدن ناامید شده اند، که حتی از 
رهن و اجاره با قیمت منطقی هم ناامید هســتند و 
با مشــکالت زیادی در این حوزه مواجهند وبرخی 
به حاشیه شــهر و روســتاها پناه برده اند وبرخی 
بصورت شراکتی خانه ای را اجاره می کنند. شرایط 
فعلی مسکن باعث افزایش آسیب های اجتماعی و 
مشکالت خانوادگی و... نیز شده است و ضرورت 
دارد برای برون رفت از شــرایط موجود دســتگاه 
های اجرایی و نظارتی نســخه ای درمانگر را برای 
تامین مسکن شهروندان در کوتاه، میان وبلندمدت 
بپیچند. در حال حاضر کــه مافیا، دالالن و برخی 
از سازندگان مســکن، نبض این بازار را به دست 
گرفته و آنرا متالطم کرده اند، ضرورت دارد دستگاه 
های نظارتی در این حوزه اقدامات مناسبی را داشته 
باشند تا حباب قیمت مسکن فروکش کرده و امالک 
احتکار شده نیز عرضه شوند. از طرفی دیگر بایستی 
مافیای مسکن که در حبابی شدن قیمت مسکن نقش 

دارند، شناسایی و با آنها برخورد شود. دالالن بخش 
مسکن و برخی از سازندگان امالک با شگردهایی 
باعث افزایش غیرواقعی قیمت مســکن هستند که 
دســتگاه های امنیتی، نظارتی، قضایی، مالیاتی و... 
بایستی با رصد فعالیت ها و تراکنش های شان، این 
عوامل حباب ساز قیمت مسکن را شناسایی وبا آنها 

برخورد کنند. 
در گفتگو با تعدادی از مشــاورین امالک، آنها نیز 
با بیان اینکه برخی از ســازندگان امالک که بعضی 
هم بصورت طایفه ای، همشهری گری و اقوامی در 
بندرعباس اقدام به ساخت وساز امالک می کنند، با 
یکدیگر هماهنگ می شوند تا قیمت ملک شان را 
به ازای هر مترمربع با یک قیمت مشخص بفروشند 
و همه با هم بر همان قیمت پافشــاری و هماهنگی 
می کنند و بگونه ای رفتار می کنند که همان قیمت را 
در بازار مسکن واقعی جلوه دهند. بایستی سازوکار 
قیمت گذاری منطقــه ای امالک نیز در بندرعباس 
فراهم شــود تا مافیای مسکن نبض بازار از دست 

شان خارج شود. 
 لزوم تشکیل تیم کارشناسی

موضــوع را در گفتگو با امید رنجبر رییس اتحادیه 
امالک، اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس نیز جویا 
شدیم که وی با بیان اینکه برخی  قیمت سازی های 
حبابی و غیــر واقعی توســط دالالن و برخی از 

ســازندگان صورت می گیرد؛ افزود: برخی از این 
سازندگان به مشاوران امالک اعالم می کنند، ملک 
مان را فقط با فالن قیمت بفروشید و به قیمتی پایین 
تر که حتی برخی مشــاوران امالک قیمت واقعی و 
حقیقــی ملک را نیز به آنها متذکر می شــود، نمی 
فروشند و خودشان تصمیم گیرنده هستندو به نظرات 
کارشناسی مشــاوران امالک توجهی ندارند. رنجبر 
اظهار داشــت: برخی از سازندگان هم دفتر مشاور 
امــالک دارند وبرخی نیز دفتر فروش ملک در زیر  
ســاختمان در حال ساخت  برای خودشان احداث 
نموده وبرخی با نصب بنر روی ســاختمان در حال 
ســاخت و درج آگهی در برخی از  اپلیکیشن های 
موجود اقــدام به فروش امالک شــان می کنند و 
قراردادهایی هم که خودشــان تنظیم نموده اند یک 

طرفه وبه نفع سازنده است. 
وی گفت:هیــچ مرجعــی قیمت گــذاری ملک و 
نظارت بر این حوزه را بر عهده ندارد ونیاز اســت 
تیم کارشناسی متشکل از دســتگاه های نظارتی، 
اتحادیه هــای امــالک و مصالح ســاختمانی، راه 
وشهرسازی، دســتگاه قضایی و... تشکیل شده و 
برای فروش امالک، تاییدیه این تیم کارشناسی هم 
الزامی شود تا از فروش حبابی ملک جلوگیری شود 
کــه در بخش رهن واجاره نیز می توان از نظرات و 

تاییدیه این تیم کارشناسی استفاده نمود. 

وی تاکید کرد: بایستی ســازوکاری فراهم شود تا 
سازندگان نتوانند بطور مســتقیم امالک شان را با 
هر قیمتی به فروش برســانند وباعث متالطم شدن 
بازار مسکن شوند. رییس اتحادیه امالک، اتومبیل 
و پارکینگ داران بندرعباس گفت: مشاوران امالک، 
اتحادیه مشاوران امالک، خریداران و مستاجران از 
تشکیل این تیم کارشناسی استقبال می کنند که این 
تیم کارشناسی می تواند قیمت منطقه ای امالک را 
نیز مشخص کنند تا از قیمت های حبابی در فروش 

و رهن واجاره امالک جلوگیری شود. 
رنجبر گفت: قیمت زمین، پروانه ساختمانی، مصالح، 
آب وبرق و... مشخص است و با درنظرگرفتن سود 
متعادل ســازندگان، می توان قیمــت منطقی برای 

فروش امالک را نیز اعالم کرد. 
وی با بیــان اینکه در حال حاضــر مافیا، دالالن 
وبرخی ســازندگان در حبابی شدن قیمت امالک و 
رهن واجاره نقش دارند؛ اظهار داشــت: از گرانی 
امــالک و رهن و اجــاره، مشــاوران امالک نیز 
بدلیل کاهش معامالت ضــرر می کنند واین دفاتر 
هم خواســتار کاهش قیمت هــا و منطقی و واقعی 
شدن قیمت ها هســتند. رنجبر افزود: البته برخی 
ســازندگان منصف هســتند که اهل تبانی و زیاده 
خواهی نیســتند و امالک شــان را از طریق دفاتر 
مشاور امالک وبا قیمت واقعی عرضه می کنند. وی 

گفت: بیشتر مشــاوران امالک، خانه و دفتر مشاور 
امالک استیجاری دارند و افزایش اجاره در جامعه 
باعث افزایش ملک اجاره ای خودشان هم می شود 
وبه همین دلیل رنج و مشــکالت مستاجران را هم 
درک می کنند. رنجبر به خریداران توصیه کرد برای 
جلوگیری از ضرر وزیان، به مشاوران امالک معتبر 
وخوشنام مراجعه کنند و قراردادی را امضاء نکنند 
که به نفع سازنده باشد و در زمان انعقاد قرارداد هم 
یک وکیل یا فردی آشــنا به مســائل حقوقی را به 
همراه خود ببرند تــا قراردادی را امضاء کنند که با 

مشکل مواجه نشوند. 
رییس اتحادیه امــالک، اتومبیل و پارکینگ داران 
بندرعبــاس افزایــش هزینه های صــدور پروانه 
ساخت و ســاز، بیمه ســاختمان وبیمه کارگران، 
مصالح ساختمانی، دســتمزد، مصوبه اخیر کاهش 
تراکم طبقات نسبت به قبل در بندرعباس و اعطای 
مجوز افزایش طبقات با نرخ مازاد، تجمع ســاخت 
وساز در برخی مناطق خاص و گرانی زمین در این 
مناطق را در افزایش قیمت مسکن اثرگذار دانست و 
افزود: بایستی مشوق هایی برای احداث مجتمع های 
مســکونی، تجاری واداری در ســایر مناطق شهر 
بندرعباس وجود داشته باشد و شمال و حومه شهر 
بندرعباس وشمال اتوبان شهید رجایی نیز بایستی با 
ایجاد مشوق و انگیزه الزم و احداث  بستر مناسب 

رفاهی و آموزشی و درمانی و فضای سبز و تفریحی 
مناسب  توسعه یافته  و از ساخت ویالیی و دوطبقه 
در محالت و... توسط ساکنان وسازندگان حمایت 

شود.
 مهر تایید مشاوران امالک

برخی از مشاوران امالک نیز در گفتگو با خبرنگار 
دریا، برخی از از ســازندگان امالک را که اقدام به 
تبانی در افزایش قیمت هــا می کنند، عامل حبابی 
شــدن قیمت ملک در بندرعباس  خواندند وعنوان 
کردند: آنهــا با راه اندازی دفتر فروش و مشــاور 
امالک و.... اقدام به قیمت ســازی و فروش امالک 

شان می کنند که با قیمت واقعی فاصله دارد.
یک مشــاور امالک نیز گفت:از یک طرف قیمت 
مصالــح در ماه هــای اخیر آنقــدر افزایش نیافته 
اســت که ســازندگان قیمت فروش امالک شان را 
به میزان زیــادی افزایش دهنــد واز طرفی دیگر 
بین برخی ســازندگان و دالالن معامالت درونی و 
داخلی  با قیمت هــای نامتعارف صورت می گیرد 
و بعد ســازندگان انتظار دارند، مشــاوران امالک 
واحدهای ساخته شده شــان را با این قیمت های 
حبابی بفروشند که مشتری ندارد و مشاوران امالک 
هم درآمد نخواهند داشــت وبرای پرداخت اجاره، 
حقوق کارکنان، مالیات وعوارض و... با مشــکل 

مواجه می شوند.
وی قیمت ســازی در اپلیکیشــن های مجازی را 
در حبابی شــدن قیمت ملک بسیار موثر دانست و 
افزود: برخی هم ملک را مــی خرند و مقداری به 
ظاهر آن می رســند و تجهیز کرده وبا قیمت باالیی 
می فروشــند. همچنین دالالن مسکن با سرمایه در 
گردش شــان و خرید وفروش امالک به سودهای 

کالن دست می یابند. 
این مشــاور امــالک گفت: برخی از کشــاورزان 
شهرستان ها واســتان های اطراف هرمزگان بعد از 
فروش محصول وکسب سود، اقدام به خرید ملک با 
هر قیمتی در بندرعباس می کنند که این موضوع در 

افزایش قیمت ها اثر گذار است.
رییس کمیسیون بازرسی اتحادیه امالک، اتومبیل و 
پارکینگ داران بندرعبــاس نیز با بیان اینکه بطور 
مستمر بر مشاوران امالک، خودرو و پارکینگ داران 
نظارت های الزم صورت می گیرد: کمترین تخلف 
در ایــن بخش دیده می شــودو مشــکالت را با 

کدخدامنشی برطرف می کنیم.
ولــی ا... آذری، میزان باالی مالیــات را یکی از 
مشکالت مشاوران امالک خواند که باشرایط فعلی 
رکود بازار و بیماری کرونا، فروش امالک توســط 
ســازندگان بصورت مســتقیم که منجر به کاهش 
معامالت مشــاوران امالک شده است، را به عنوان 
عواملی در کاهش درآمد مشاوران امالک خواند که 
مالیات، عوارض، اجاره و...  نیز فشار مضاعفی را 

برآنها وارد می کند.

daryaz           @gmail.com1359
پشت پرده قیمت حبابی مسکن؛          علی زارعی/ دریا 

تبانی برای گرانی 
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همان درون ماشین بدون اینکه پیاده شوند در حال خرید هستند. یکی 
از مشکالت و معضالت اساسی در شهرها وجود دستفروشان است. نه 
تنها در شهر بندرعباس در تمام شهرهای بزرگ ایران و حتی شهرهای 
بزرگ دنیا این مسئله وجود دارد.وجود دستفروشان اساسًا مشکل ساز 
نیست و امرار معاش است برای افراد مختلف اما آن چیزی که در این 
میان معضل می شــود ایجاد سد معبر ، ترافیک و مشکالتی است که 
بعضی از دستفروشان برای شهر و شــهروندان بوجود می آورند. در 
ســطح شــهر بندرعباس در نقاط مختلف آن وانت های میوه فروش 
را می بینیم که به فروش محصوالت خود مشــغول هستند. سال های 
گذشــته تعداد این ماشین ها انگشت شمار بودند و کشاورزانی بودند 
که برای فروش محصول خود به مرکز استان می آورند. اما حال تعداد 
این  ماشــین ها اینقدر زیاد شــده اند که به شغل ثابت و حتی مکان 
ثابت برای این افراد تبدیل شــده است. یکی از مشکالت اساسی که 
ماشین های میوه فروش ایجاد کرده اند ترافیک شدید است ، خیابان 
راه آهن ، مســافت بین پارک شهر تا پل رسالت ، درخت سبز، کوی 
شــفا و.... هر ساعتی از شبانه روز که رد بشویم ، به خصوص بعد از 
تعطیل شدن ادارات ترافیک سنگینی در خیابان ها است. این ترافیک 
و ســد معبر پیامدهای زیادی را بوجود می آورد . مهم ترین آن اگر 
ماشــین آمبوالنس یا آتش نشانی در این مسیرها باشند به مشکل بر 
مــی خورند. در گرمای 4۰ درجه باید مــدت ها در ترافیک ماند تا 
تعدادی از شهروندان میوه خود را از کنار خیابان بخرند.همین ترافیک 
سنگین باعث تصادف های زیادی شده است. بحث و درگیری زیادی 
بین افراد بوجود آمده و همچنین میوه هایی که از صبح زیر نور شدید 
آفتاب مانده اند و ممکن است دیگر سالم نباشند افراد خریداری می 
کنند.برای رفع این مشــکل باید چاره ای اساسی اندیشید و ادارات 
مختلفی همچون شهرداری، سازمان میادین میوه و تره بار، راهنمایی و 
رانندگی ، نیروی انتظامی، بهداشت و.... ورود کنند، تا بتوانند این افراد 
را سازماندهی کنند ومکان مناسبی در اختیارشان قرار دهند. البته این 
نکته را هم باید ذکر کنیم که بســیاری از این افراد که مشغول فروش 
میوه در خیابان هســتند، در مقابل ساماندهی و اینکه به مکان جدید 
منتقل شــوند مقاومت می کنند و تمایل بیشتری دارند که در خیابان 
بســاط کنند و محصول خود را بفروشند و این امر همانطور که گفتیم 

پیامدهای مختلفی دارد و پایمال کردن حقوق شهروندی است.

وانت های میوه فروش 
و معضالتشان در بندرعباس

یادداشت

                   سعیده دبیری نژاد/ دریا
Dabiri_      @yahoo.com91

گروه خبر // مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از اتخاذ 
تمهیدات الزم به دنبال هشــدارهای سازمان هواشناسی 
کشور مبنی بر شــرایط ناپایدار جوی و دریایی، در کلیه 
بنادر اســتان هرمزگان خبر داد و گفت: مسئوالن بنادر 
آماده مقابله با حوادث احتمالی و مخاطرات متاثر از طوفانی 

شدن دریا  براساس دستورالعمل ابالغی  داشته باشند.
به گزارش خبرنگار دریا ، »علی رضا محمدی کرجی ران« با اشاره 
به پیش بینی وضعیت جوی و دریایی از روز دوشنبه تا چهارشنبه 
اظهار داشت: طبق پیش بینی های صورت گرفته، وضعیت دریا 
در هفته جاری با توجه به وزش بادهای شــدید جنوب شرقی 
تحت تأثیر جریانات مونســون از اقیانوس هند در تنگه هرمز به 
حداکثر سرعت خود می رســد که در نتیجه شاهد تالطم دریا و 
بخصوص در روزهای سه شــنبه و چهارشنبه با دریایی مواج در 

تمامی مناطق دریایی و فراساحل هرمزگان مواجه خواهیم بود.
وی در خصوص اقدامات و تمهیدات صورت گرفته در مواجهه 
با شــرایط بیش رو و لزوم مدیریت شرایط حاکم در فعالیت های 

بنــدری طی روزهای بارندگی و طوفانــی بیان کرد: با توجه به 
شــدت وزش این بادها که تالطم دریا را در مسیرهای دریایی 
شناورهای تجاری و مسافری اســتان به دنبال دارد، دستورات 
الزم به مســئوالن تمام بنادر نســبت به آمادگی در مقابل این 
وضعیت، همراه با اتخاذ تمهیدات الزم در زمان اوج بحران داده 

شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در مورد پیش بینی صورت 
گرفته ســازمان هواشناسی درباره احتمال وقوع بارندگی و رعد 
و برق در روزهای ســه شنبه و چهارشنبه در استان، تأکید کرد: 
تصمیمات الزم در مورد این وضعیت بحرانی در همه تأسیسات و 
ابنیه بندری و دریایی و همچنین عدم تردد شناورهای سبک در 
اوقات بحرانی در برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی اتخاذ 

و به مسئولین بنادر ابالغ شده است .
محمدی کرجــی ران با تاکید به این موضوع کــه تعطیلی بنادر 
مسافرپذیر و اســکله های گردشگری و تفریحی به دلیل شرایط 
ناپایدار جوی و تامین ایمنی سفر است خاطر نشان کرد :مسافران 

و گردشکران با اطالع کامل از شــرایط جوی دریایی حاکم بر 
استان سفر خودرا برنامه ریزی نموده و  به هشدارهای سازمان و 

هواشناسی توجه جدی داشته باشند .

گروه خبر // با توجه به پیش بینی بارش های سیل آسا 
در روز های آینده برای هرمزگان، هواشناسی استان ۸ 
توصیه به کشــاورزان برای جلوگیری از خسارت های 

احتمالی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار دریا ، هواشناسی هرمزگان توصیه کرده است 

کشاورزان از سم پاشــی و محلول پاشی بپرهیزند و با توجه به 
ماندگاری هوای گرم، تهویه مناســب و تنظیم دمای گلخانه ها، 

مرغداری ها و دامداری ها در دستور کار قرار بگیرد.
بر همین اساس اســتفاده از تله های نوری در نخلستان ها برای 
کنترل شــب پره، کرم میوه خوار و سوسک شــاخ دارخرما و 

همچنین انجام ندادن ســم پاشی و محلول پاشی انبه برای کنترل 
آفات مانند زنجرک انبه خواسته شده است.

تسریع در برداشت ارقام زودرس نخیالت، انتقال ندادن نشاء های 
بادمجان به زمیــن اصلی، خودداری از بــردن دام ها به مناطق 
مرتفع و حاشــیه رودخانه ها و انتقال محصوالت برداشت شده 
به مکان های مسقف از دیگر توصیه های هواشناسی هرمزگان به 

کشاورزان است.

گروه خبر // مســئول بسیج سازندگی 
سپاه امام ســجاد )ع( هرمزگان اظهار 
داشــت: خدمت بدون منت به مردم و 
محرومان از نکات اساســی اســت که 
جهادگران آنرا ســرلوحه کار خود قرار 

داده اند. 
مسئول بسیج ســازندگی سپاه امام سجاد )ع( 
هرمزگان اظهار داشــت: خدمت بدون منت به 
مردم و محرومان از نکات اساســی است که 
جهادگران آنرا سرلوحه کار خود قرار داده اند.

 سرهنگ یاسین باوقار مسئول بسیج سازندگی 
سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان افزود: انسان ها 
نقش سازنده ای در خودسازی دارند بنابراین 

باید در وهله نخست با نفس خود مبارزه کند و 
حضور در اردوهای جهادی بهترین شیوه برای 
این مهم است. وی عنوان کرد: امروزه مصداق 
بارز مبــارزه در خط مقدم با جنگ نرم همین 
اردوهای جهادی است که خودسازی و تهذیب 
نفــس از اهداف اصلــی در اردوهای جهادی 
محســوب می شود.ســرهنگ باوقار اذعان 
داشت: بسیج سازندگی هرمزگان طی سالیان 
متمادی در امر تشــکیل و برگزاری اردوهای 
جهادی همــه تالش خود را به کار گرفته و از 
تمام ظرفیت خود استفاده کرده است به طوری 
که الحمــدهلل در جای جای اســتان هرمزگان 
شــاهد فعالیت جهادگران هســتیم و آثار و 

برکات اردوهای جهادی کاماًل مشــهود است. 
مسئول بسیج ســازندگی سپاه امام سجاد )ع( 
هرمزگان تصریح کرد: هنگام صحبت با اعضای 
گروه های جهادی میل به خدمت در آنها کاماًل 
هویدا است وقتی انسان مشتاق به انجام کاری 
باشد آن را به نحو مطلوب انجام می دهد و میل 
و رغبت است که عامل موفقیت انسان در حیطه 
کار می شود. سرهنگ باوقار ضمن بیان اینکه 
جهادگران بسیج سازندگی ارزش و اهمیت کار 
جهادی را می داننــد، تصریح کرد: جهادگران 
بسیج ســازندگی ارزش و اهمیت کار جهادی 
را می داننــد و به همین دلیل تالش مجاهدت 
گونه را در کارهای جهادی سرلوحه خود قرار 

داده اند. وی گفت: کارهای جهادی معنویت زا 
اســت و این فعالیت ها موجب ایجاد معنویت 
در انسانها می شــود. مسئول بسیج سازندگی 
هرمــزگان با بیان اینکه جهادگــران به دنبال 
منافع شخصی نیستند، ابراز داشت: جهادگران 
همواره با روحیه و تفکر جهادی در راســتای 
حل مشــکالت مردم تالش می کنند و برپایی 
اردوهــای جهادی در مناطق محروم توســط 
گروه های جهادی از افتخارات بسیج سازندگی 
است این که بتوانیم گوشه ای از مشکالت مردم 

را حل کنیم یک افتخار و توفیق بزرگ است.
 به گــزارش جام جــم ؛ وی در پایان گفت: 
خدمت رسانی به مردم و فعالیت های جهادی 
منحصر به زمان و مــکان خاصی نبوده و در 
طول ســال ادامه دارد و در هر زمان که الزم 
باشــد جهادگران  پا در میدان خدمت رسانی 

می گذارند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد 

تعطیلی بنادر مسافری وگردشگری استان درشرایط نامساعدجوی

مسئول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان: 

خدمت بی منت شاخصه اصلی گروه های جهادی است 

توصیه های هواشناسی هرمزگان به کشاورزان 


