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گروه خبر  //طی مراسمی با حکم پیشــاهنگ مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی کشور ،داریوش حضور داشتند ،از زحمات حسین سلیمی به عنوان مدیرعامل پیشین تجلیل به عمل آمد و داریوش محمودی
محمودی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مدیریت تولید برق استان هرمزگان منصوب و معارفه شد .به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان منصوب و معارفه شد .معاون راهبری شرکت
به گزارش خبرنگار دریا  ،در این مراسم که ناصر اسکندری معاون راهبردی ،اسماعیل نمازی مدیرکل دفتر مادر تخصصی تولید برق حرارتی کشور دراین مراسم ،گفت :بیش از  ۹۵درصد از سهم تولید برق کشور در
فنی شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور و رضا مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان هرمزگان این شرایط بر عهده نیروگاههای حرارتی است.

مخالف اجاره ساعتی امالک هستیم

به گزارش خبرنگار دریا ؛ امید رنجبر افزود :برخی
افراد شــخصی در فضای مجازی اقــدام به تبلیغ و
اجاره دادن خانه های ساعتی مبله میکنند که مورد
تایید این اتحادیه و اعضای مشاورین امالک نیست
و شــهروندان می توانند در صورت مشاهده چنین
مواردی ،به حوزه اماکن نیروی انتظامی اطالع دهند.
رنجبر بــا تایید وجود خطرات و آســیب هایی در
اجــاره دادن خانه بصورت ســاعتی؛ آنرا به لحاظ
امنیتی قابل تامل دانست.وی در پاسخ به این پرسش
که آیا آماری از میزان خانه های احتکار شــده در
بندرعباس دارید؛ اظهار داشت :اتحادیه این آمار را
ندارد و انجمن انبوه ســازان مسکن وسایر ارگان ها
شاید این آمار را داشته باشند که شناسایی این امالک

و اخذ مالیات از امالک خالی ،موجب افزایش عرضه
امالک خواهد شــد.رئیس اتحادیه امالک ،خودرو
و پارکینــگ داران بندرعبــاس در خصوص میزان
توانمندی مشاوران امالک برای قیمت گذاری امالک
گفت :مشاوران زبده با مشاهده ساختمان باتوجه به
نوع مصالح و تجهیزات بکار رفته در ساخت ساختمان
و ، ...می توانند در مــورد ارزش واقعی امالک نظر
دهند.وی افزود :از طرفی دیگر ســازندگان که بساز
وبنداز نیســتند ودنبال نام نیک هستند ،از مصالح و
تجهیزات باکیفیت مرغوب و مناسب استفاده می کنند.
وی البته تســهیل در روند صدور پروانه ساختمانی
و کاهش نرخ پروانه ســاختمانی کاهش دستمزد و
مصالح ساختمانی و کرایه حمل مصالح از شهرستانها
و همچنیــن کاهش نرخ مصالح ســاختمانی را در
کاهش قیمت مســکن موثر دانست .رئیس اتحادیه
امالک ،خــودرو و پارکینــگ داران بندرعباس در
خصوص دریافت مجوز مشاور امالک توسط برخی
ســازندگان که منجر به تداخل صنفی و آسیب هایی
می شود؛ نیز اظهار داشت :بایستی سازوکار قانونی
فراهم شود تا سازندگان و وابستگان درجه اول شان
اجازه راه اندازی دفتر مشــاور امالک نداشته باشند.

وی افزود :از طرفی دیگر برخی از سازندگان امالک
در پایین پروژه شان دفاتر فروش راه اندازی نموده و
قراردادهای دفترچه ای دارند که مفاد قراردادها یک
طرفه وبه نفع سازنده است و درصورت انعقاد قرارداد
با خریــدار و درصورت بروز مشــکل ،خریداران
نمی دانند به کدام نهاد بایستی مراجعه کنند واتحادیه
نیز نمی توانــد از آنها حمایت کند.وی در خصوص
پیش فــروش امــاک در دفاتر امــاک نیز گفت
مشاورین امالک حق تحریر قرارداد پیش فروش را
ندارند و صرف ًا می توانند نسبت به آشنایی متعاملین
طی یک جلســه در دفتر امالک و اخذ حق الزحمه
اقدام نمایند که پس از آن مشاور امالک مکلف است
طرفین را جهت انعقاد قرارداد رســمی پیش فروش
به یکی از دفاتر ثبت و اســناد مورد توافق طرفین
هدایت نماید که این امر موجب جلوگیری از هرگونه
اختالف فــی مابین طرفین یا ضرر احتمالی خریدار
میگردد .رنجبر در پاســخ به این ســوال که چرا از
فروش امالک بدون پایان کار جلوگیری نمی شــود؛
اظهار داشــت :این امر می بایســت از سوی مراجع
قضایی پیگیری گردد و در صورت منع قانونی مراتب
از سوی مراجع ذیصالح ابالغ می گردد.

برگزاری مراسم عزاداری محرم در گلزار شهدای بندرعباس
به گــزارش خبرنگار دریا ،روح اهلل
احترامی اظهارداشت :مراسم عزاداری
محــرم الحرام ازاول محــرم به مدت
 ۱۳شب با ســخنرانی حجتاالسالم
پودات در گلزار شــهدای بندرعباس
برگزار میشــود.احترامی افزود :این
مراسم از ســاعت  ۲۰و  ۳۰دقیقه با
نوای گرم مداحان محمد پالسیزاده،
اســماعیل تــذرو ،پــور ســادات،
پاداش پور ،دهقانی و ماســپی فرد که
به مداحی ،مدیحهسرایی و نوحهخوانی
به همراه مراسم ســینه زنی در گلزار
ملکوتی شــهدای بندر عباس برگزار
میشود.
مدیر گلزار شهدای بندرعباس با بیان
اینکه شــهدا کلیدداران کعبه شیدایی
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آیین های محرم
محمل هنرهای بومی هرمزگان
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 ۵۲۹فقره سند ثبتی امالک روستایی
در بندرخمیر به مردم اعطا شد
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داریوش محمودی مدیرعامل بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور شد
ادامه از تیتر یک //

* صنعــت تولید برق حســاسترین
بخش تولید کشور است

وی در ادامه افــزود :انتظارات زیادی
از صنعت برق وجــود دارد که ناظر بر
عملکرد آن نیز جمعیــت افزون بر ۸۰
میلیون نفر است وحقیقت آن که صنعت
تولید برق ،حســاسترین بخش تولید
کشور است .ناصر اسکندری ،خاطرنشان
کــرد:در واقع ما با یــک موجود زنده
به نــام نیروگاه ارتبــاط داریم که برای
پویایی و پایــداری حرکت آن ،نیازمند
حفــظ و ارتقای آمادگی آن هســتیم.
معاون راهبری شــرکت مادر تخصصی

تولیــد برق حرارتی کشــور ،بیان کرد:
تمامی فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی،
آموزشی وفرهنگی در کشور ،وابسته به
صنعت برق است که خوشبختانه خدمات
مورد انتظار از این صنعت به خوبی ارائه
شــده و از این نظر ،صنعت برق کشور،
روسفید بوده است که بزرگان کشور نیز
از عملکرد ایــن صنعت رضایت دارند.
اسکندری ،اظهار کرد:حساسیت بخش
تولید در صنعت برق از همه بخشهای
آن باالتر اســت و از ســویی ،عملکرد
مطلــوب صنعت تولید برق ،ناشــی از
حضور نیروی انسانی متخصص در این
حوزه اســت که باید مشکالت نیروی

هستند و کعبه شیدایی کربالست ،گفت:
گلزار شهدا محل اسکان کسانی است
که با تاســی از راه و روش اهل بیت
بخصوص سرور و ساالر شهیدان امام
حســین (ع) و یاران گرانقدرش برای
امنیت و عزت کشور از جان و مال خود
گذشتند تا آنجا که آرامش امروزی را
مدیون شهیدان است.احترامی ابراز کرد:
دو بخش از فرهنگ نفیس و ارزشمند
ما کــه در آن زمینه حرف داریم ،یکی
فرهنگ محرم ،عاشورا وزیرمجموعه
آن فرهنگ دفاع مقدس است ،که با آن
میتوانیم توطئههای دشمنان را خنثی
کنیم.
وی ادامــه داد :هرچقدر بخواهیم در
حوزه فرهنگ ایثار و شهادت و محرم
و عاشورا کار کنیم ،جا برای کار کردن
وجود دارد ،در همه بخشها عشقبازی
در فرهنگ محرم و عاشــورا و ایثار و
شــهادتداریم ،زیرا فرهنگ ایثار و

شهادت ما ادامه فرهنگ واالی نهضت
عاشورا است.
مدیــر گلزار شــهدای بندرعباس با
اشاره به ایام محرم ،افزود :تمام استان
هرمزگان چهره عزا به خود میگیرد و
در تمام خیابانها میتوان پرچمهای
سبز و مشکی و علمها را در کنار مردم
عزادار دید.وی اضافه کرد :شب هفتم
محرم مراسم با سخنرانی حجت االسالم
عبــادی زاده نماینــده ،ولــی فقیه و
امام جمعه بندرعبــاس انجام خواهد
شد ،همچنین بزرگترین مراسم بزرگ
شیر خوارگان حسینی در استان نیز در
روز جمعه  ۱۴مرداد ســاعت  ۸صبح
و با حضور سه ســالههای حسینی و
مادرانشان در گلزار شهدا با سخنرانی
حجت االسالم مجید ساالری و مداحی
برگزار خواهد شد.
احترامی تصریح کرد :مراســم صبح
روز تاســوعا نیز با ســخنرانی دکتر

عبادی زاده نماینده ،ولی فقیه در استان
و مداحی اســماعیل تزرو خواهد بود.
مراسم ظهر عاشورا و مقتل خوانی نیز
با ســخنرانی حجت االسالم کذایی و
مرثیه خوانی برادر مصطفی قیم انجام
خواهد شد.وی خاطرنشان کرد :ما در
گلزار شهدا سعی برآن داشته ایم با تمام
وجود در زمینه فرهنگ شهدا ،ایثار و
شهادت و محرم با همکاری خود مردم
کار کنیمو از تمامی آحاد مردم دعوت
میکنیم در ایام محرم گلزار شــهدا را
فراموش نکنند.

انسانی و همکاران خود را در این بخش
از صنعت بررســی و حل کنیم .معاون
راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق
حرارتی کشور در پایان،گفت :نیروهای
صنعت بــرق در نیروگاهها در مرزهای
دانش فعالیت کرده و به پیشــرفتهای
قابل مالحظه ای در زمینه ساخت داخل
و تولید دســت یافته اند ،که حتی شاهد
یک مورد قطعی برق در کشــور نیستیم
و ایــن مرهون حضــور متخصصان با
تجربه ای است که به صورت شبانه روزی
در این صنعت تــاش می کنند .گفتنی
است ،داریوش محمودی از نخبگان استان
هرمزگان ودانش آموخته مهندسی شیمی

از دانشگاه تهران ،فوق لیسانس مکانیک
دانشــگاه هرمزگان ،دکتری مکانیک از
دانشــگاه یزد،فوق لیســانس در رشته
مدیریت اجرایی ،فوق لیسانس مدیریت
پروژه اســت .وی پیــش از این معاون
مهندسی و برنامه ریزی شرکت مدیریت
تولید برق را برعهده داشــت و دارای۲۴
ســال ســابقه کار در این حوزه است.
نیروگاه بندرعباس بــا  4واحد بخاری
و  2واحــد گازی با ظرفیت یکهزار و
 320مگاوات به عنوان بزرگترین نیروگاه
جنوبشرق کشــور ،نقش بسزایی در
پایداری شــبکه برق سراسری و تامین
برق استان هرمزگان دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان خواستار شد

همکاری ادارات و صنایع برای تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

مدیر گلزار شهدای بندرعباس خبر داد

گروه خبــر //مدیر گلزار شــهدای
بندرعباس از برگزاری مراسم عزاداری
ماه محرم به مدت  ۱۳شــب درگلزار
شهدای بندرعباس خبر داد.

بیماران  ،چشم انتظار
اهدای خون هستند

ادامه در همین صفحه

رئیس اتحادیه امالک ،خودرو و پارکینگ داران بندرعباس :

خبر اختصاصــی  //رئیس اتحادیه امالک ،خودرو
و پارکینــگ داران بندرعباس گفت :با اجاره خانه
بصورت ساعتی مخالفیم.
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گروه خبر  //مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
هرمزگان خواســتار رعایت سهمیه  ۲۵درصدی
اســتخدامی ایثارگران در تمامی ادارات و صنایع
شد و تبدیل وضعیت جامعه ایثارگری را حق قانونی
آنها دانست.

عطــا ناوکی در دیدار با سرپرســت و خبرنگاران
خبرگزاری جمهوری اســامی مرکز بندرعباس به
مهمترین اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
هرمزگان پرداخت و اظهار داشت :طی یکسال اخیر
 ۷۶نشست با صنایع و ادارات با محوریت رعایت حق
 ۲۵درصدی جذب جامعه ایثارگری انجام و منجر به
اشتغال  ۱۴۲نفر از ایثارگران شد .وی ادامه داد :طرح
تبدیل وضعیت جامعه ایثارگری شامل تمامی نیروهای
طرحی ،قراردادی ،شرکتی و پیمانی به رسمی میشود
اما متاسفانه برخی دستگاهها و صنایع در اجرای قانون
تبدیل وضعیت جامعه ایثارگری همکاری نمیکنند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت:
صنایع و بنگاههای اقتصادی نباید به بهانه اینکه بخش
خصوصی هستیم نسبت به رعایت سهیمه استخدامی
جامعه ایثارگری بیتوجه باشند بلکه انتظار داریم تا
دو ماه آینده تمامی جامعه ایثارگری در صنایع استان

تبدیل وضعیت شــوند.ناوکی بیان کرد :نباید جامعه
ایثارگری ما در مساله اشتغال و معیشت فراموش شوند
و توقع ما از دولت انقالبی این است نسبت به مساله
اشتغال و تبدیل وضعیت جامعه ایثارگری بیش از پیش
حساس باشــد.وی خاطرنشان کرد :تبدیل وضعیت
جامعه ایثارگری حق قانونی آنهاست وتاکنون اداراتی
چون دانشگاه علوم پزشکی ،قوه قضاییه ،آموزش و
پرورش ،جهاد کشاورزی ،شــهرداری ،استانداری و
تعدادی از صنایع استان نسبت به تعهدات خود موفق
عمل کردهاند اما انتظار داریم همه ارگانها و صنایع با
این قانون همراهی کرده و تمامی افرادی که شامل این
طرح میشوند به حق قانونی خود برسند.مدیرکل بنیاد
شهید و امور ایثارگران هرمزگان در ادامه صحبتهای
خود به اقدامات بنیاد شــهید استان در حوزه مسکن
و درمان ایثارگران اشــاره و بیان کرد :موضوع دیگر،
طرح واگذاری یک قطعه زمین به صورت رایگان به
هر ایثارگر ،خانواده شهید و جانبازان است که متاسفانه
نزدیک به شش ســال این طرح متوقف شده بود ،با
همراهی و مشــارکت و حمایت استاندار هرمزگان
و اداره کل راه و شهرســازی اســتان ایــن طرح از
اردیبشتماه امســال با واگذاری  ۲۰۰قطعه زمین به
جامعه ایثارگری درحال انجام است.ناوکی ادامه داد:
طبق آمارها هنوز  ۴۰۰نفــر از خانواده ایثارگران و
جانبازان استان هنوز از این طرح استفاده نکردهاند و
با دســتور استاندار پروندههای واگذاری به این تعداد
خانواده نیز درحال تکمیل اســت و امیدواریم طی ۶
ماه این طرح به صورت کامل اجرایی شــود.وی با
اشاره به خســارتهای ناشی از زلزلههای متعدد به
مسکن خانوادههای ایثارگران و جانبازان استان ،گفت:

درحال حاضر تمامی خانههای جامعه ایثارگری که
دچار آسیب شده است بیمه هستند و از سال گذشته
تاکنون بیــش از  ۸۰میلیارد ریال کمک بالعوض به
خانواده های شهدا و ایثارگران برای تعمیر و نوسازی
منازل مسکونی آنها پرداخت شده است.مدیرکل بنیاد
شهید و امور ایثارگران هرمزگان ،احیای کد اعتباری
تعمیر و تجهیز مســکن ویژه والدین شهدا را از دیگر
اقدامات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
هرمزگان دانســت و افزود :با احیــای این امتیاز در
سال گذشته سه میلیارد ریال اعتبار دریافت کردیم.
ناوکی در بحث درمان جامعــه ایثارگران به آخرین
وضعیت «مرکز توانبخشی ایثار هرمزگان» که از سال
 ۹۲کلنگ آن به زمین زده شــده بود نیز اشاره کرد و
ادامه داد :درحال حاضر کار محوطهسازی ساختمان
«مرکز توانبخشی ایثار هرمزگان» به مناقصه گذاشته
شده و تا یکماه آینده این بخش نیز تکمیل میشود و
با اتمام این طرح کمک موثری به جامعه ایثارگری و
حتی بیماران استان خواهد شد .به گزارش ایرنا ،وی
افزود. :این مرکز در کنار مجموعه استخر بنیاد شهید
در مجاورت دانشکده سما بندرعباس در شهرک نور
ساخته شده و بخشهای مختلفی از جمله درمانگاه،
بخشهای ارتوپدی ،مشاوره ،آزمایشگاه ،رادیولوژی
و داروخانه را شــامل میشود .مدیرکل بنیاد شهید و
امــور ایثارگران هرمزگان اضافه کــرد :افزایش ۴۰
درصدی حقوق والدین شــهدا و  ۱۰درصدی حقوق
جانبازان و حقوق بگیر شدن جانبازان معسر در کل
استان زیر  ۲۵درصد که حدود  ۷۰۰نفر بودند ،بخش
دیگری از فعالیت های انجام شده بنیاد استان در دولت
سیزدهم به شمار میرود.

خبری
نماینده ولی فقیه درهرمزگان :

نمازجمعه قدرت نرم کشور است

یکشنبه  9مرداد 1401
 2محرم 1444
سال بیستم و یکم شماره 3942

سرمقاله
بیانات مهم رهبر در حوزه زن و حجاب

رهبر معظم انقالب بیانات بســیار مهمی را هفته گذشته در مورد زن
و حوزه حجاب در دیدار با ائمه جمعه سراســر کشور داشتند که بایستی
مورد توجه مردم ومســئوالن نیز قرار بگیرد وتوجه به بیانات معظم له،
چراغ راه روشــنی در مواجهه با این موضوع خواهد بود و بهتر می دانیم
پشت پرده برنامه دشمنان و بدخواهان نظام در مورد مسئله زن و حجاب در
کشورمان چیست؟ مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه ودر بخشی از
سخنان شــان که به موضوع زن در جامعه اسالمی و حجاب اختصاص
داشــت فرمودند :من یک مثال بزنم که حاال این روزها هم مطرح است:
مسئلهی زن در جامعهی اسالمی .البتّه از ّاول انقالب مسئلهی زن را مطرح
می کردند؛ ا ّدعای گزاف می کردند که از زن ایرانی می خواهند حمایت کنند
و مانند اینها .باز اخیراً هم به بهانهی حجاب و مانند اینها باز قضیّهی زن را
مطرح کردند و همان تالشهای در واقع ناکام را دوباره دارند تکرار میکنند.
خب ،حاال یک وقتی چند سال قبل در یک جمع یک نفر از من پرسید
که شما در قضیّهی زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید؟ من گفتم من دفاع
نــدارم ،من حمله دارم! آنها باید دفاع کنند ،آنها باید جواب بدهند .زن را
تبدیل به کاال کردند .دفاع؟ من دفاع نمی کنم .ما م ّدعی هستیم در قضیّهی
زن .خب حاال مسئله چیست؟ اینکه شما میبینید ناگهان وسایل تبلیغاتی
و رسانههای رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و بعضی جاهای دیگر و
مزدورانشان و دنبالهروانشان ناگهان هجوم میآورند در یک برههای سر
قضیّهی زن و یک بهانهای هم پیدا می کنند [مثل] مسئلهی حجاب و مانند
این چیزها ،ع ّلتش چیست؟ چرا این کار را می کنند؟ آیا اینها واقع ًا میخواهند
از حقوق زن و زن ایرانی دفاع کنند؟ اینها مگر همان کسانی نیستند که اگر
می توانستند آب را به روی این م ّلت ببندند ،میبستند؟ اینها دلشان برای زن
ایرانی سوخته؟ اینها داروی کودکانی را که دارای بیماری پروانهای هستند
ــ کودکند ــ ممنوع کردند ،تحریم کردند؛ تحریم همهجانبهی م ّلت ایران.
اینها دلســوز زن ایران یاند؟ کسی ممکن است این را باور کند؟پس قضیّه
چیست؟ حقیقت مسئله این است که ز ِن باشرف و بااستعداد ایرانی یکی از
بزرگترین ضربهها را به تم ّدن غرب زده .اینها دلشان پُر است؛ [این کار را]
زنها کردند .غیر از مجموع حرکت جمهوری اسالمی ،بخصوص زن ایرانی
یکــی از مهمترین ضربهها را به داعیههای غربی و دروغهای غربی وارد
کرده .چطور؟ اینها سالها است ــ دویست سال است ــ که می گویند زن
اگر چنانچه از قیود اخالقی و شرعی و مانند این چیزها رها نشود ،نمیتواند
پیشرفت کند ،نمیتواند به مقامات عالی علمی و سیاسی و اجتماعی و غیره
برســد؛ این جوری دارند می گویند .شرط رسیدن زن به رتبههای باالی
اجتماعی و سیاسی و غیره این است که این قیود اخالقی را رها کند.زن
ایرانی این را در عمل تکذیب کرده؛زن ایرانی در همهی میدانها با موفّقیّت
و سربلندی و با حجاب اسالمی ظاهر شده .اینها رجزخوانی نیست ،اینها
واقعیتهای محسوس جامعهی ما است.ورودیهای دانشگاههای ما یا
پنجاه درصد یا بیش از پنجاه درصد دخترهای ما هستند ،زنهای ما هستند.
حساس و مهم که بنده از بعضی از آن مراکز خودم شخص ًا
در مراکز علمی ّ
بازدید کردم ،زنان دانشمند ما آنجا نقشآفرینند .در میدان ادب ،ادبیّات،
شعر ،رمان ،شرححالنویســی ،زنها جزو برجستهترینهایند .در میدان
مسابقات ورزشی ــ واقع ًا گاهی انسان قدرت تحسین این شخصیّتها
را ندارد به اندازهای که شایستهی آن هستند ــ دختر ایرانی روی س ّکوی
ّاول مسابقات ایستاده ،پرچم و سرود م ّلی ایران را در مقابل چشم صدها
میلیون تماشاچی تلویزیونهای دنیا باال برده ،باحجاب است ،با آن مردی
که میآید به او مدال بدهد دســت نمیدهد  ،یعنی ح ّد شرعی را رعایت
میکند ؛ این چیز کمی اســت؟ در میدان سیاســی ،من یک مورد را ذکر
می کنم .زمان شوروی سابق ،در یکی از مهمترین پیامبَریهای سیاسی بین
دو کشور ،امام یک هیئت سهنفره فرستادند که یکیشان زن بود؛ یک زن
قدرتمند که رحمت خدا بر او باد! در مسئولیّتهای مدیریّت کشوری ،زنان
ما با حجاب ،با چادر ،بهترین مدیریّتها را در آن ِ
بخش خودشــان انجام
دادند .در مســائل علمی ،در مسائل ادبی ،در مجریان صداوسیما ،بهترین
مجریــان .در میدانهای مختلف ،زن ایرانی حضور پیدا کرده ،در باالترین
سطوح قرار گرفته ،با حجاب اسالمی ،با رعایت حجاب؛ این خیلی چیز
مهمی است .این باطلکنندهی یک زحمت و تالش دویست سیصد سالهی
ّ
تحمل کنند ،عصبانی میشوند  ،خودشان را به در
غرب است؛ نمیتوانند ّ
و دیوار م یزنند تا بتوانند یک کاری بکنند؛ آن وقت میچسبند به قضیّهی
حجاب ،میچسبند به یک مورد و بنا میکنند تبلیغات کردن .ببینید ،عامل
این شبههافکنیها این است و تظاهر دشمن هم آن است که مشاهده میکنید
مهمی است.آن طور که به ما گزارش
و میبینید .بههر حال ،اینها چیزهای ّ
دادند ،در این هفته در خیلی از خطبههای نماز جمعه مســئلهی حجاب
مطرح شد؛ همین مسائل جاری روز که در فضای مجازی و مانند اینها هم
هست ،در بعضی روزنامهها هم هست ،در خیلی از خطبهها هم مطرح شد.
خب ،در این زمینهها خیلی باید متین ،منطقی و دور از احساسات بیمورد
برخورد کرد .حاال احساسات چیز خوبی است ،چیز بدی نیستّ ،اما اِعمال
احساسات جا دارد .باالخره شما در اینجور موارد ،آن منطق استعماری
غربی را که آتشبیار معرکه است و دست او مشغول کار است ،افشا کنید؛
آن را افشا کنید ،آن را با دالیل روشن برای مردم تبیین کنید .حاال غربیها،
هم در سطوح رسانههای بزرگ دولتیشان ،هم این پادوهای حقیرشان،
کارهایی میکنند ؛ عیبی ندارد ،شما با اینها روبهرو نشوید ،با اینها مواجه
نشوید؛ شما اصل مطلب را بر تبیین برای مردم [بگذارید] .البتّه این توصیهی
ک ّلی است؛ اینکه عرض کردیم با متانت برخورد بشود و دچار زیادهروی
نشــویم ،در خیلی از موارد دیگر هم هست؛ یک ناهنجاریای هست که
امامجمعه به هر دلیلی الزم می داند این را مطرح کند؛ خب ،شــناخت از
وضعیّت شــهر و مردم و ذهن و مانند اینها او را به این نتیجه میرســاند،
اشــکالی ندارد؛ منتها کیفیّت طرح باید کیفیّت مناسب جایگاه امامجمعه
باشد؛ یعنی هم اتقان ،هم متانت.جهاد تبیین را ج ّدی بگیرید ،شبههزدایی از
ذهن مخاطبین را ج ّدی بگیرید .شبهه از جملهی چیزهایی است که عرض
کردیم مثل موریانه است؛ دشمن به این موریانهها دل بسته .شبهه ویروس
است ،مثل همین ویروس کرونا؛ وقتی که وارد شد ،خارج شدنش مشکل
است ،جزو بیماریهای مسری هم هست ،سرایت هم می کند .البتّه اینکه
گفتم «بعضیها در مقابل تیر و شمشیر ایستادند ،در مقابل شبهه نتوانستند
بِایستند» ،در این یک مقداری هم دنیاطلبی نقش دارد؛ این را هم نباید از
نظر دور داشت .دنیا چیست؟ دنیای هر کسی فرق می کند؛ یکی دنیایش
مال اســت ،یکی دنیایش مقام است ،یکی دنیایش شهوات جنسی است؛
اینها دنیاهای افراد مختلف است ،اینها همه دنیا است .ممکن است توجیه
هم درست کند برای خودش در این دنیاطلبیّ ،اما دنیاطلبی است دیگر؛
اینها هم تأثیــر دارد.پس بنابراین ،دربارهی خطبه عرض کردیم خطبهی
نماز جمعه باید مرکزی باشد برای تبیین محتوای قوی و منطق محکم و
مهم انقالب ،مثل مسئلهی عدالت .مسئلهی عدالت خیلی
غنی برای مسائل ّ
مهمی اســت؛ روی مسئلهی عدالت فکر کنید ،کار کنید ،حرف
مسئلهی ّ
مهمی
ی
ه
مسئل
خیلی
استقالل
استقالل؛
ی
ه
مسئل
روی
[همچنین]
بزنید.
ّ
است .مسئلهی حمایت از مستضعفان ،مسئلهی اتّحاد دنیای اسالم ،اینها
مهمی است .و به مردم بصیرت بدهید.
مسائل بسیار ّ
علی زارعی

گروه خبــر  //نماینده ولی فقیه در اســتان
هرمــزگان گفت :ماه محرم فرصتی اســت تا
با بهره مندی از آموزههای مکتب امام حسین (ع)
به ساحل نجات و معنویت دست یابیم.

حجتاالسالم والمســلمین محمد عبادیزاده

در جمع نمازگزاران بندرعباس ،افزود :مهمترین
هدف قیام امام حسین (ع) احیای امر به معروف
و نهی از منکر در جامعه اسالمی بود.
نماینده ولــی فقیه در هرمزگان با اشــاره به
هفتــه امر به معــروف و نهــی از منکر گفت:
همه فرایــض دینی بــا امر به معــروف احیا
میشــود که باید بیشــتر به آن توجــه کنیم.
حجت االســام و المسلیمن عبادی زاده افزود:
در جامعه اســامی نباید نســبت به یکدیگر
بی تفــاوت بود ،چــون همه مســافران یک

کشــتی هســتیم.امام جمعه بندرعباس گفت:
امــر به معروف و نهی از منکــر یک ارزش در
جامعه اســت که مورد غفلت قرار گرفته است.
حجت االسالم و المسلیمن عبادی زاده با اشاره
به پنجم مرداد سالروز اقامه نخستین نمازجمعه
در کشور افزود :بر اساس فرمایشات رهبر معظم
انقالب اسالمی ،نماز جمعه قدرت نرم کشور است.
امــام جمعه بندرعبــاس گفــت :بزرگترین و
مهمترین برکت انقالب اســامی احیا شــدن
نماز جمعه بود.نماینده ولی فقیه در اســتان در

ارتقاء تکنولوژی ایستگاههای تلفن همراه اول در هرمزگان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

بندرعباس نارنجی شد

گروه خبر  //به منظور توسعه شــبکه ارتباطی و گسترش پوشش شبکه همراه در روستاها و نیاز
ی و نیز با تالش کارشناسان متخصص مخابرات منطقه
روزافزون مردم به ســرویس های مخابرات 
هرمزگان ،سایت همراه اول () 3 Gدر چند منطقه روستایی و شهرستانهای استان نصب و راه اندازی
شد .

گروه خبر  //سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت :در جدیدترین نقشه رنگ بندی کرونایی
کشور سه شهر استان هرمزگان در وضعیت قرمز و سه شهر نیز در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ به نقل از روابط عمومی مخابرات هرمزگان ؛ با راه اندازی سایت همراه
اول در روستای آرابی خمیر  ،هشدان جاسک  ،مرکز مخابرات الوان  ،سدیچ جاسک  ،میدان شهدای
پارسیان  ،منابع طبیعی حاجی آباد  ،روستای شمع جو سیریک  ،محله سنگی رودان  ،پارکینگ صدف
کیش  ،ارم کیش ،ساکنین این مناطق و روستاهای همجوار می توانند از خدمات شبکه همراه اول
( ) 3 Gو سایت های مهسان کیش و نوبنیاد  3کیش از تکنولوژی نسل چهارم  4 Gبهره مند شوند.
بالعبور
گفتنی است این طرح ،علی رغم وجود چالشهای بسیاری همچون حضور در مناطق صع 
ب و هوایی مناطق مختلف روستایی اجرایی شده است.
روستایی و شرایط جوی آ 

دکتر فاطمه نوروزیان  ،افزود :بر اســاس اعالم جدیدترین رنگ بندی کرونایی کشــور از سوی
وزارت بهداشــت ،با افزایش شمار مبتالیان به کرونا طی هفت ه گذشته اکنون شهرستان های بستک،
بندرلنگه و بندرخمیر در وضعیت قرمز (بسیار پر خطر) قرار دارند.وی با بیان اینکه شهرستانهای
بندرعباس ،رودان ،میناب و جزیــره کیش نیز در وضعیت نارنجی کرونایی (پرخطر) قرار گرفتند،
تصریح کرد :وضعیت کرونایی شهرستان های پارسیان ،سیریک ،حاجی آباد،جاسک و قشم نیز زرد
( نسبتا پرخطر) است و شهرستانهای بوموسی ،بشاگرد و جزیره هرمز نیز در وضعیت آبی (عادی)
قرار دارند.

اجرای طرح بصیرت عاشورایی در بقاع متبرکه هرمزگان

گروه گزارش  //حجت االسالم مهدیان مدیرکل اوقاف
و امور خیریه استان هرمزگان گفت :دو طرح «بصیرت
عاشورایی» و «شمیم حسینی» همزمان با فرا رسیدن ماه
محرم و صفر در 41بقعه متبرکه استان هرمزگان برگزار بصیرت عاشــورایی بقاع متبرکه در ایام محرم اشــاره حضور مادران و کودکان شیرخوار مراسم شیرخوارگان
می شود.
و تصریح کرد :برنامه بصیرت عاشــورایی در راستای اجرا میشود  .وی اضافه کرد :ویژه برنامههای تاسوعا

به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االســام مهدیان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان هرمزگان گفت:
همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و صفر در 41بقعه متبرکه
اســتان طرح«بصیرت عاشورایی» و «شمیم حسینی»
برگزار می شود.وی در تشریح برنامههای محرم و صفر
بقاع متبرکه اظهار داشت :رشادت امام حسین و یاران با
وفایشان در کربال رمز بقای اسالم است و یکی از دالیل
زنده نگاه داشتن مکتب امام حسین (ع) برگزاری مجالس
عزاداری برای شهدای کربال است.مدیرکل اوقاف و امور
خیریه هرمزگان ادامه داد :مفتخر هستیم که اوقاف و امور
خیریه به عنوان دستگاه امام حسین (ع) شناخته میشود
چرا که دستگاه وقف ،دستگاه حضرت سیدالشهدا (ع)
است و اقداماتی که در بقاع متبرکه انجام میشود به یاد
امام حسین (ع) صورت میپذیرد.وی به برگزاری برنامه

بخش دیگری از ســخنان خود گفت :حجاب
و عفاف نه تنها در دین اســام بلکه در دوران
قبــل از اســام و حتی در دینهــای دیگر از
جمله یهود نیز بســیار مورد تاکید بوده اســت.
حجت االســام و المسلیمن عبادی زاده افزود:
آنچه امروز در دنیای غرب میبینیم بی بندوباری
اســت که برای مردم کشــورهای دیگر قصد
دارند ترویج دهند که این موضوع خطر بزرگی
است.
به گزارش ایسنا ؛ امام جمعه بندرعباس در ادامه
گفت  :افزایش ارتباطات راهبردی ســه کشور
ایران ،ترکیه و روسیه ،ســرمایه گذاری روسیه
در حوزه گازی و خارج شدن تدریجی دالر از
عرصه مبادالت تجاری از مهمترین دستاوردهای
نشست تهران بود.

تعظیم شــعائر دینی در ایام ماه محــرم و صفر در 41
بقعه و امامزاده سراسر اســتان برگزار میشود.مهدیان
به دیگر برنامههای بقاع متبرکه اشــاره و بیان داشت :با
هیأت ها هماهنگی صــورت گرفته تا در ایام محرم از
فضای امامزادهها برای برگزاری مراســم عزاداری بهره
ببرند .وی گفت :تعدادی ازشاخص که برنامه عزاداری
آنان از صدا و ســیما خلیج فارس پخش میشــود
وهمچنین از دیگــر برنامهها به برگزاری آئین تعویض
پرچم همزمان با فرا رسیدن نخســتین روز ماه محرم
است که این مراسم نیز برگزار میشود.مدیرکل اوقاف
هرمزگان ادامه داد :روز ششم محرم که در هیئات مرسوم
است به حضرت قاســم (ع) توسل شود برنامهای ویژه
دانشآموزانباعنواناحلیمنالعسلدربقاعمتبرکهبرگزار
میشود و همچنین در نخستین جمعه ماه محرم در بقاع با

و عاشــورای حسینی برای حضور هیئات و اقامه نماز
اول وقت با حضور عزاداران حســینی را در امامزادگان
خواهیم داشت .از دیگر برنامهها مربوط به ایام شهادت
امام سجاد (ع) با محوریت صحیفه سجادیه و همچنین
ایام اسارت حضرت زینب با عنوان رهروان زینبی است
که در بقاع برگزار میشــود و نیــز از دیگر برنامهها
مراســم جاماندگان حسینی است که دربقاع همزمان با
پیــاده روی اربعین نجف تا کربال در امامزادگان برگزار
خواهد شد.مهدیان به اعزام مبلغ در ایام محرم و صفر به
سراسر استان خبر داد و گفت :اعزام مبلغ به بقاع بخصوص
به بقاع متبرکه و مناطق محروم از دیگر برنامههای اوقاف
است در این طرح بیش از  41مبلغ ازبومی و غیر بومی
به فعالیتهای تبلیغی خواهند پرداخت.مدیرکل اوقاف و
امور خیریه استان درباره ویژه برنامه شمیم حسینی بیان

کرد :عمده موقوفات اختصاص به برگزاری عزاداری برای
امام حسین (ع) و اطعام عزاداران حسینی دارد بر همین
اساس شمیم حسینی در قالب برپایی نمایشگاه در بقاع
راه اندازی می شــود تا هیئات و مســاجد اقالم مورد
نیاز خود برای برگزاری مراســم عزاداری امام حسین
را از این نمایشــگاهها تهیه کنند.وی افزود :طرح شمیم
حسینی با هدف اجرای نیات اطعام و توزیع بستههای
معیشــتی بین خانوادههای نیازمند بــه ویژه مجاورین
امامــزادگان توســط هیئات مذهبی شــاخص جهت
عمــل دقیق به نیات واقفین خیــر اندیش اقامه روضه
حضرت امام حســین(ع) اجرا می شود.مدیرکل اوقاف
و امور خیریه هرمزگان ادامــه داد :در مورد موقوفات
با نیت اطعام که دارای قیودات خاص شــرعی بوده و
میبایست ضرورتا پخت غذا صورت پذیرد ،پخت غذا
به صورت متمرکز با رعایت شیوهنامههای بهداشتی و نیز
بسته بندی در ظروف یکبار مصرف و توزیع آن در پایان
مراســم ،بصورت بیرون ب ر اقدام و این اطعام نیز پس از
اجرای نیت عزاداری در مناطق محروم و کمبرخوردار
توزیع میشود.

خبری
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبرداد

از احداث اسکلههای نفتی و خدماتی
تا ایجاد پل روگذر در بندرشهیدرجایی

گروه خبر  //مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ایجاد طرحهای
توســعه دریایی ،خشــکی وتجهیزات بندری در طرح جامع بندر
شــهید رجایی را تشــریح کرد و گفت :در قالب این طرح جامع،
پروژههای مختلفی از جمله احداث اســکلههای نفتی و خدماتی و
سیلوی ترانزیت غالت با ظرفیت 100هزار تن احداث میشود .به
گزارش خبرنگار دریا « ،علیرضا محمدی کرجیران» در تشریح
مطالعات طرح جامع بندر شهید رجایی اظهار داشت :در اجرای این
طرح مطالعاتی تاکنون پروژه های متعددی در زمینه سرمایهگذاری،
توسعه دریایی ،خشکی و تجهیزات بندری تعریف شده است .وی با
اشاره به مطالعات صورت گرفته در طرح جامعه بندر شهید رجایی
گفت :در حوزه دریایی ،احداث اسکلههای نفتی و خدماتی جدید،
توسعه کانال دسترسی و حوضچه گردش غربی و در بخش بندری
نیز طرحهایی از جمله توسعه کریدورهای خطوط لوله نفتی ،احداث
سیلوی ترانزیت غالت با ظرفیت 100هزار تن ،احداث ترمینالهای
 3کانتینری ،کار مایع ،مکانیزه و اســکلههای فله و توسعه فاز یک
اراضی لجستیک صنعتی بندری تعریف شده است .مدیرکل بنادر و
دریانوردی هرمزگان به آنچه در جهت تعمیم و گسترش فعالیتهای
ریلی در مطالعه طرح جامع بندر شهید رجایی بدان پرداخته شده نیز
اشاره ای داشت و گفت :در این طرحها به توسعه مختلف فعالیتهای
ریلی در ابعاد مختلف مانند اصالح خطوط ریلی موجود در شرق بندر
شهیدرجایی ،توسعه ایستگاه ریلی شرق بندر برای نفت و محصوالت
فوالدی ،اصالح خطوط ریلی ترمینال کاالی عمومی ،احداث ایستگاه
ریلی ترمینال  2کانتینری با  6خط اصالح خطوط ریلی موجود در
شمال غرب بندر ،احداث ایستگاه ریلی ترمینال فله معدنی با  4خط
و خطوط دسترســی به آن پرداخته شده است .محمدی کرجیران،
ایجاد پل روگذر بر روی خطوط راه آهن به منظور کاهش تداخالت
حرکتی بر روی مســیر  ، R 4ایجاد پل روگذر بر روی بزرگراه به
منظور دسترسی بین دو منطقه گمرکی از اراضی پشتیبانی به غرب
اراضی2400هکتاری بــرای بخش جادهای را از دیگر مطالعات به
انجام رسیده در طرح جامع بندر شهید رجایی عنوان کرد .مدیر منطقه
ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی ،الزمه انجام این طرحهای توسعهای
مهم را مستلزم عواملی نظیر رشد اقتصادی بندر و تامین منابع مالی
الزم برشمرد .گفتنی است؛ بندر شهید رجایی با برخورداری از  4هزار
و  510متر مساحت 2 ،هزار و  650متر موج شکن 124،میلیون تن
ظرفیت انبار و محوطه و  170میلیون تن ظرفیت دسترسی دریایی،
 32پســت و  12پست اسکله نفتی(خلیج فارس) یکی از مهمترین
کریدورهای ترانزیتی بی نالمللی دنیا قلمداد میشود.

پشت پرده سیاست
بازی جدید مقصرنمایی غرب با متن بورل

با انتشار مقاله جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشریه
فایننشیال تایمز و تصریح او به ارائه یک متن توافق جدید به ایران و آمریکا
و تاکید بر این که این می تواند گام نهایی از سوی انریکه مورا معاون بورل
باشــد ،حاال بازار اظهار نظر و واکنش ها به این وضعیت جدید در تهران و
واشنگتن داغ تر شده و هر طرف سعی دارد با استدالل خود توپ را به سمت
مقابل بفرســتد و تصمیم طرف مقابل را عامل رسیدن به توافق یا شکست
احتمالی مذاکرات نشــان دهد .این در حالی است که خبری از جزئیات این
متن جدید منتشــر نشده اما شنیده های خراسان حاکی است طرف اروپایی
تعدیل هایی نسبت به گذشــته اعمال کرده تا بتواند رضایت دو طرف را به
دســت آورد .با این حال شــروع بازی مقصر نمایی از سوی آمریکایی ها
و اروپایی ها بعد از انتشــار این مقاله نشــان می دهد طرف مقابل با فشار
و اســتفاده از رویکرد چماق و هویج می خواهد ایران را وادار به پذیرش
خواسته هایش کند ،اتفاقی که باید با هوشمندی طرف ایرانی ضمن گرفتن
بهانه و متهم نشــدن به عامل شکست مذاکرات صورت گیرد .جوزف بورل،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چهارم مرداد در یادداشتی در روزنامه
فایننشیالتایمز درباره مذاکرات رفع تحریمها نوشت« :من اکنون روی میز
متنی گذاشــتهام که در آن ،رفع تحریمها و گامهای هســتهای برای احیای
برجام به تفصیل شرح داده شده است .این متن ،بهترین توافقی است که من به
عنوان تسهیلکننده مذاکرات آن را ممکن میبینم .توافق بینقصی نیست اما در
آن به همه عناصر ضروری پرداخته شده و در بردارنده مصالحههای سخت
حاصلشده توسط همه طرفهاست ».از سوی دیگر محمد مرندی مشاور
سابق تیم مذاکره کننده هسته ای نیز به جماران گفت :باید مطمئن شویم که
از هر توافقی ،منفعت اقتصادی خواهیم برد و آمریکایی ها نمی توانند از متن
آن سوءاســتفاده کنند .ایران مصمم است نقص هایی را که در اجرای برجام
وجود داشــت ،برطرف و دایره تحریم هــا را محدود کند و چون غربی ها
هم می دانند حرف ایران منطقی اســت ،به دروغ مدعی می شوند که ایران
خواســته ای «فرابرجامی» دارد یا آن که می خواهد از دولت بعدی آمریکا
تضمین بگیرد؛ در حالی که چنین چیزی نیست .چارچوب مذاکرات بر اساس
برجام و اختیارات رئیس جمهور فعلی آمریکاست .هدف از چنین ادعایی
این اســت که افکار عمومی جهان را با خود متحد کنند .از سوی دیگر می
گویند خروج سپاه از فهرست تحریم ها ،پیش شرط ایران است ،در حالی که
چنین نبوده و نیست؛ این گونه تبلیغ می کنند برای آن که کسی متوجه طفره
رفتن آن ها از دادن تضمین های الزم نشــود .وی بیان کرد :اگر توافق بدون
تضمین های کافی را قبول کنیم ،دست آخر ما می مانیم و عمل به تعهداتی
دو جانبه به عنوان یکی از طرفین؛ در حالی که طرف مقابل به تعهدات خود
عمل نمی کند .در این شرایط ،چند ماه بعد همان کسانی که ما را به امضای
فوری یک توافق تشویق می کردند ،اولین کسانی خواهند بودند که معترض
می شوند.مرندی همچنین درباره اظهارات اخیر جوزف بورل که گفته است
متن توافق آماده است و توافق بهتری وجود نخواهد داشت ،گفت :آقای بورل
از روز اول مذاکرات وین همین را گفته اســت ولی ظرف ســه ماه در وین
تغییرات زیادی روی مواضع آن ها صورت گرفت .این نوع موضع گیری ها
در مالءعام بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و غرب در این زمینه از ما قدرتمندتر
است .او افزود :این یک تصور باطل است که فکر کنیم آمریکا به دنبال اجرای
برجام اســت .این کشور از سال  ۲۰۱۵نشان داد که نمی خواهد این کار را
بکند .لذا تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که به یک توافقی برسیم
که آمریکا نتواند برجام را مانند گذشته محدود و محدودتر کند».

پیام قاطع از پایگاه نوژه

رئیس جمهور در جمع افســران پایگاه شکاری شــهید نوژه همدان گفت :همه بدانند
کوچک ترین تعرض به ایران اسالمی ،با پاسخ به شدت پشیمان کننده مواجه خواهد شد.
کاروان دولت سیزدهم در ســی امین سفر استانی خود ،به پایتخت کهن تاریخ و تمدن
ایرانزمین یعنی استان همدان پا گذاشت .رئیس جمهور در این سفر از پایگاه شهید نوژه
بازدید کرد و از کم و کیف اورهال عقاب های تیز پرواز ایرانی مطلع شد،همچنین دیداری
صمیمی و ساده با خانواده شهدای شاخص این استان داشت ،به صورت سرزده در جمع
پرشور مردم روستای نمونه کردآباد که هیچ بیکاری در آن وجود ندارد و همگی به تولید
پوشــاک مشــغول اند ،حاضر و در بخش دیگری از برنامه های سی امین سفر استانی
خود مهمان قشرهای مختلف مردم همدان شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری  ،آیت ا...سید ابراهیم رئیسی ابتدا از پایگاه هوایی شهید نوژه بازدید کرد و در جمع
افسران و خانواده کارکنان این پایگاه شکاری ،با بیان این که پیشرفتهای کشور در حوزه
صنایع دفاعی ،از مصادیق خنثیســازی تحریم است و امروز ارتش و سپاه در سختیها
کنار مردم هستند ،پیام قاطعی به یاوه گویی های این روزهای برخی مقامات غربی و البته
صهیونیست ها داد .او خاطر نشان کرد« :امروز حتی فکر تعرض به خاک ایران به ذهن
کسی خطور نمیکند ...همه بدانند ،کوچک ترین تعرض به ایران اسالمی ،با پاسخ به شدت
پشیمانکننده مواجه خواهد شد ».رئیس جمهور پس از آن به کبودرآهنگ ،بزرگ ترین
شهر این استان رفت و در جمع پرشور مردم این دیار با اشاره به تالشهای آحاد مختلف
مردم در جایگاههای مختلف که برای کشور تولید قدرت و اقتدار میکنند؛ بر اصالح و
بهبود مدیریت منابع آبی با هدف ســازگاری با ک مآبی در این منطقه تاکید کرد و درباره
دغدغهها و مشکالت مردم کبودرآهنگ در زمینه اراضی وقفی خطاب به مسئوالن اظهار
کرد« :از سازمان اوقاف ،استاندار و مسئوالن مربوطه دیگر میخواهم هر چه سریعتر با
تشکیل کارگروهی به این مسئله در مدت حداکثر دو ماه رسیدگی کنند ».رئیس جمهور در
بخشی از سفر خود به منطقه کبودرآهنگ ،به صورت سرزده در جمع مردم روستای کردآباد
حضور یافت .روستایی که نمونه اقتصاد مقاومتی بوده و هیچ فرد بیکاری ندارد و همه اهالی
به تولید پوشاک مشغول اند .رئیس جمهور نیز با تقدیر از فعالیت اهالی این روستا اظهار کرد
که کردآباد نمونه موفق تبدیل روستاهای ایران به کارگاه های تولیدی است .رئیسجمهور
در جمع مردم کبودرآهنگ نیز با بیان این که دشمن دنبال این است مردم را از هویت انقالب
دور کند ،افزود :دشــمن میداند مردم خطر میکنند و این موضوع موجب یأس دشمن و
امیدواری نیروهای انقالبی است .وی با بیان این که ما باید با شعار «ما میتوانیم» امور را
پیش ببریم ،تصریح کرد :این موضوع معنایش شکست دشمنان انقالب است به طوری که
مردم به طور رسمی اعالم میکنند می توان با مقاومت تحریم را بی اثر کرد بنابراین وظیفه
خود می دانیم به خواست مردم ایستادگی مقابل زیاده خواهان و مقابل نظام سلطه را در
دستور کار قرار دهیم و از مواضع جمهوری اسالمی عقب نشینی نکنیم .بازدیدهای سرزده
رئیس جمهور به همین جا ختم نشد و وقتی دید در میانه مسیر ،عده ای از مردم برای دیدن
او جمع شده اند ،از همراهان خود خواست خارج از برنامه و برای دقایقی توقف کنند تا با
آن ها گفت و گو کند .رئیسی در ادامه سفر خود به این استان در جمع پرشور مردم همدان
قرار گرفت و در بخشی از سخنان خود در این دیدار با تاکید بر این که پیمان بستم جلوی
رانتخواری را بگیرم ،اظهار کرد« :همه تالش دولت آن اســت که در مسائل اقتصادی
بسترهای فساد زا را اصالح کند ،روابط ناسالم در سازمان اداری کشور را برچیند و دست
رانتخواران و مفسدان را از معیشت مردم قطع کند ».دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و
همچنین دیداری صمیمی با خانواده شهدای شاخص این استان ،از دیگر برنامه های رئیس
جمهور در سی امین سفر استانی خود به همدان بود .رئیس کابینه سیزدهم در پایان سفر
خود به این استان ،در نشست خبری حاضر شد و در تشریح برخی جزئیات  ۱۷۹طرح
مصوب سفر استانی دولت مردمی به همدان اظهار کرد :در دولت مردمی سعی شده است
با تالش شبانهروزی مشکالت استان همدان در زمینههای آب رسانی ،کشاورزی ،اشتغال
و مسکن در مدت کوتاهی سامان یابد.

تازه های مطبوعات

آرمــان ملی-گرانیها مانند اسبی است که افسارگسیخته باشد .چنین اسبی تنها
زمانی آرام میگیرد که انرژیاش براساس تقالهایی که کرده تمام شود .تورم را
دولتها ایجاد کردهاند نه تحریمها .کسانی که چنین دیدگاهی دارند و می گویند
تحریمها باعث تورم شده اشتباه میکنند .تحریمها در این زمینه تأثیرگذار بوده
اما تعیین کننده نبوده است.
کیهان  -از هر صد نفر ،چند نفر به چشــم خود ،برخورد گشت ارشاد با یک
فــرد بدحجاب (متخلف از قانــون) را دیدهاند؟ و چند نفر ،صرفا بر اســاس
فضاسازیهای رســانهای قضاوت میکنند؟مقایسه کنید با حجم اعمال قانون
پلیس ،مثال درخصوص رانندگان متخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی که اغلب
ما بارها دیده یا موضوع آن بوده ایم .اما فضاسازی تبلیغاتی ،به گونهای است که
انگار گشت ارشاد ،تمام شهر و خیابانها را فرا گرفته و دارند اتوبوس اتوبوس،
آدم بدحجاب را بازداشت میکنند!
اعتماد  -این روزنامه در گزارشــی با عنــوان «در ونزوئال میکاریم ،در ایران
میخوریم» به این خبر اشاره کرده که «یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در
آمریکای جنوبی در اختیار ایران قرار گرفت».
جوان  -یک حســاب سرانگشتی نشان میدهد صداوســیما صرف ًا برای هر
بار بازپخش مجموعه مختارنامه در ســال  ۱۴۰۱بیش از  ۸۰۰میلیارد تومان
صرفهجویی بابت نساختن سریال فاخر جدید خواهد داشت .جمع این رقم با
ارقام سالهای گذشته به یک عدد بزرگ چند هزار میلیارد تومانی میرسد.
جمهــوری اســامی -مهلت مقرر قانونی برای تصمیمگیری دولت درباره میزان
افزایش حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی و ابالغ آن برای اجرایی شدن از
زمان ارسال آن از مجلس به ریاستجمهوری ،یک هفته است.
انعکاس

الف خبر داد :پایگاه اینتل نیوز نوشت :نشستی در دمشق بین فرماندهان سوری،
روسی و ایرانی برگزار شــده و روسها آمادگی خود را برای ارائه سامانههای
پدافندی پیشرفته به سوریها اعالم کرده اند .روسها قول داده اند در همین راستا
سامانههای پدافندی اس  ۳۰۰و اس  ۴۰۰را در اختیار ارتش سوریه قرار دهند.
فردانیوز نوشت  :براساس پیشنهاد وزیر خارجه و تصویب رئیسجمهور« ،محسن
نذیری اصل» به عنوان سفیر جدید و نماینده دایم ایران در دفتر سازمان ملل در
وین و همچنین نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی تعیین شــد .وی
دانش آموخته دکترای حقوق بینالملل است و عالوه بر عنوان سفیر و نماینده
دایم اســبق ایران نزد مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو ،سابقه حضور در
چندین ماموریت در حوزه سازمانهای بینالمللی را در پرونده کاری خود دارد.
جماران مدعی شد  :سید حسن عاملی ،نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت:
امام جمعه نباید فحش بگوید ،طرد کند و عصبانی شود و امام جمعه نباید نسبت
به این طایفه و آن طایفه تند شود .امام جمعه ،امام جمعه همه است؛ امام جمعه
فرد شراب خوار هم هست .بنابر این امام جمعه باید به همین دلیل همه را زیر
بال و پر خودش بگیرد؛ حتی کسانی که عنادی دارند ،این وثوق را داشته باشند
که از امام جمعه طلب خیرخواهی کنند.
جماران نوشــت  :عیســی زارعپور ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:
بســیاری از گوشــیها به بدافزار آلوده هســتند و راه ورود این بدافزارها هم
ابزارهای دور زدن فیلترینگ و ویپیان است بنابراین ما در وزارت ارتباطات
برنامه داریم سرویسهای مورد نیاز مردم راهاندازی شود تا استفاده از فیلترشکن
به حداقل برسد.

ســید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //
امام جمعه موقت بوشــهر گفــت :نباید بدون
شناخت و با برخورد خشن برای اجرای دو واجب
مهم و الهی امر به معــروف و نهی از منکر گام
برداشت.

حجت االســام حسین دشــتی در خطبه های
نماز جمعه این هفته شهر بوشهر بابین اینکه نباید
بدون شناخت و با برخورد خشن برای اجرای دو
واجب مهم و الهــی امر به معروف و نهی از منکر
گام برداشت ،اظهار کرد :باید با شناخت دقیق در

امام جمعه موقت بوشهر:

برگزاری مجالس مقتل خوانی و یادآوری مصیبت
آن حضرت به یاد امام حســین (ع) اشک ریخت
چرا که همین اشکها موجب ایجاد تحول و نجات
بشریت میشود.
وی همچنیــن بــر ضــرورت پرشــور و گرم
امام حسین (ع) تالش کنند حقیقت شخصیت و راه برگزار کردن مجالس عزای امام حسین (ع) تاکید
ساالر شهیدان را به جامعه معرفی کنند.
کرد و افزود :افتخار بزرگان این سرزمین همواره
بر
ریختن
اشــک
دشــتی با تاکید بر ضرورت
براین بوده که ایشان خادمان و بانیان مجلس عزای
کرد:
عنوان
محرم
ماه
مصیبت امام حسین (ع) در
سرور و ساالر شهیدان هستند.
سخنرانی به تنهایی اشک و گریه نمیآورد و باید با

امر به معروف و نهی از منکر با برخورد خشن همراه نباشد

راســتای اجرای این فریضه الهی حرکت کرد.وی
بااشــاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر در
اصل دســتور و امر به خوبیها و نهی از بدهیها
اســت ،تصریح کرد :باید جامعه نسبت به اجرای
این فرایــض الهی به صــورت اصولی و صحیح

گام بردارد.امام جمعه موقت بوشــهر با اشاره به
آغاز مــاه محرم گفت :ماه محرم فرصتی اســت
تا صاحبان منبر و مجلــس از این فرصت برای
معرفی راه و هدف امام حسین (ع) به جامعه استفاده
کننــد همچنیــن ســخنرانان در مجالس عزای

مدیرکل مدیریت بحران بوشهر:

مدیرکل راهداری جنوب کرمان خبر داد

 ۵۰درصد سازههای آبخیزداری
بوشهر پُر شد

خسارت  ۱۲۰میلیارد تومانی سیالب به راه های جنوب کرمان

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها  //مدیرکل مدیریت بحران استانداری
بوشهر گفت :در بارندگی اخیر  ۵۰درصد سازههای آبخیزداری استان معادل ۱۷
میلیون متر مکعب آبگیری شده است.

به گزارش خبرنگار دریا  ،کورش دهقان اظهار کرد :در پی بارندگی روزهای پنجم
و ششم مرداد نزدیک به  ۵۰درصد سازههای آبخیزداری در سطح استان آبگیری
شده که حجم تقریبی استحصال آب در این سازهها در مجموع قریب به  ۱۷میلیون
مترمکعب است.
وی اضافــه کرد :ســازههایی که در پــی بارندگی اخیر آبگیــری کردهاند در
شهرستانهای عسلویه ،کنگان ،دیر ،دشتی ،تنگستان دشتستان واقع شدهاند.مدیرکل
مدیریت بحران استانداری بوشهر عنوان کرد :سازههایی که در حوزه آبخیز شهری
شهرهای کنگان ،خورموج و برازجان احداث شده است در این بارندگی عملکرد
مطلوبی داشــته و تاثیر مثبتی در جلوگیری از بروز خسارت به زیر ساختها در
مناطق شهری داشته است.
دهقان ادامه داد :عالوه بر کاهش خطر ســیل یکــی از اهداف مهم پروژههای
آبخیزداری تغذیه ســفرههای زیر زمینی آب اســت که این هدف نیزمحقق شده
است.

آرزو توکلی ســرویس استان ها //
مدیــرکل راهــداری و حمل و نقل
جادهای جنوب استان از خسارت ۱۲۰
میلیارد تومانی سیالب به جاده ها و
ابنیه فنی جنوب کرمان خبر داد.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی
محمودی با اشــاره به جاری شــدن
سیالب در جنوب کرمان طی روزهای
گذشــته گفت :در این سیالب به ۴۰
کیلومتر راه اصلــی ۳۵ ،کیلومتر راه
فرعی و  ۲۷۰کیلومتر راه روســتایی
خسارت وارد شد .
وی افــزود :در ایــن ســیالب ۴۰
دســتگاه آبنما در محورهای ارتباطی
جنوب کرمان دچار خســارت شده

جریــان دارد ،گفت :با توجه به حجم
بارشها در مناطق کوهستانی و دشت،
کار تیغ زنی و مرمــت اولیه راههای
روستایی در جنوب کرمان آغاز شده
است.
مدیــرکل راهداری جنــوب کرمان
تامین به موقع اعتبارات برای ساخت
بهســازی راه ها و ابنیه خسارت دیده
در مناطق سیل زده را ضروری دانست
و گفت :اقدامات اولیه برای ایجاد عبور
و مــرور ایمن خودروهــا در مناطق
ســیل زده انجام شــده اســت و کار
ایمن ســازی محلهای پر خطر توسط
اســت.مدیرکل راهــداری و حمل و بیان اینکه اکنــون تمامی محورهای عوامل اداره ایمنی و حریم در دستور
نقل جاده ای جنوب اســتان کرمان با اصلی منطقــه باز و تــردد در آنها کار جدی این تیمها قرار دارد.

آرزو توکلی سرویس اســتان ها  //عضو اتحادیه مشاوران
امالک کرمان با اشــاره به مصوبه جدید هیئت دولت مبنی
بر تغییر نحوه محاســبه حق الزحمه مشــاوران امالک بر
اســاس قیمت منطقه ای امالک معامله شده ،گفت :بر این
اساس ،نرخ کمیسیون مشاوران امالک در کرمان در بیش
از  ۱۰۰منطقه با ارزش معامالتی متفاوت ،تغییر و به صورت هزار و یکشــب ،بلوار حمزه ،بلوار شفا ،میدان کوثر ،والفجر ،که مربوط به حاشــیه های شــهر از جمله شهرک پدر،شرف قیمت منطقه ای امالک را به عنوان حق الزحمه مشاوران امالک
چشمگیری کاهش پیدا می کند.
آبنوس و...کمتر از  ۵۰میلیون تومان محاســبه می شود و این آباد ،شهرک سیدی ،حاجی آباد ،قائم آباد و...می باشد؛ قیمت تعیین و مصوب می کند.

عضو اتحادیه مشاوران امالک کرمان :

نرخ کمیسیون مشاوران امالک کرمان کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســید علی گلسرخی با بیان این
مطلب می گوید :امالک مسکونی ،تجاری و اداری این مناطق
در شهر کرمان و حومه ،در  ۹بلوک مالیاتی قرار دارند که ارزش
منطقه ای امالک مسکونی این مناطق،از هر مترمربع  ۵۰هزار
ریال در حاشیه شهر تا یک میلیون و  ۵۰۰هزار ریال در باال
شهر می باشد.
وی خاطرنشان کرد :با این وجود قیمت منطقه ای یک زمین
مسکونی  ۲۵۰متری در خیابانهای باالشهر کرمان از جمله

در حالی اســت که قیمت واقعی آن  ۱۵میلیارد تومان است.
گلسرخی با بیان اینکه «کمیسیون مشاوران امالک در معامله
چنین زمینــی در حال حاضر (نیم درصد قیمت معامله) یعنی
۷۵میلیون تومان اســت» ،افزود :با نرخ جدید اگر کمیسیون
نظارت ،حتی یک درصد قیمت منطقه ای را نیز مصوب کند؛
کمیسیون مشــاور امالک ،از  ۷۵میلیون تومان به  ۵۰۰هزار
تومان کاهش می یابد.
وی خاطر نشــان کرد :در بلوکهای  ۸و ۹مالیاتی شهر کرمان

استاندار بوشهر :

امداد رسانی تا حل مشکل سیل زدگان ادامه دارد

منطقه ای یک زمین مسکونی  ۲۵۰متری،حداکثر دو میلیون
و  ۵۰۰هزار تومان است که نرخ واقعی آن یک میلیارد تومان
است.عضو اتحادیه مشــاوران امالک کرمان گفت :با تصمیم
جدید دولت ،کمیســیون مشاوران امالک در این مناطق پایین
شهر کرمان ،در یک معامله زمین  ۲۵۰متری ۲۵ ،هزار تومان
می شود.
این فعال اقتصادی حوزه مسکن افزود :البته باید منتظر ماند
تا ببینیم کمیسیون نظارت بر اصناف شهر کرمان ،چند درصد

به گزارش خبرنگار دریا ،احمد محمدزاده در
بازدید از سد سرقنات دشتستان با اشاره به اینکه
سیل این شهرستان تلفات انسانی نداشت افزود:
در جریان این بارندگی ها منازل برخی از مردم
در شهرها و روستاهای دشتستان دچار آسیب
شد که امداد رسانی از همان ساعات اولیه آغاز
شده است.وی یادآورشد:بارندگی روز گذشته و
پرآب شدن رودخانه ها و سدها برکات زیادی
برای دشتستان و سیراب شدن نخیالت به همراه
داشت.
در سامانه بارشی که وارد استان بوشهر شد و
شهرستانهای جنوبی و مرکزی را در برگرفت که
در دشتستان بیشترین حجم بارندگی با ۸۸ملیی
لیتر ثبت شد .وی بیان داشت :این باران برکات
زیادی برای اســتان بویژه برای نخیالت داشت
و طی بازدیدی از ســد انحرافی سرقنات شاهد
ورود حجــم قابل توجهــی از آب به نخیالت
بودیم.محمــدزاده تصریح کرد :پیــش از این
بارندگی یک و دو دهم متر بر ثانیه از این ســد
از طریق کانال آبیاری وارد نخلستانها می شد اما
اکنون ۱۲متر مکعــب بر ثانیه آب از این طریق
وارد نخیالت می شود.

اســتاندار بوشــهر گفــت :عــاوه بــر این
ســرریز شدن آب رودخانه ها و جاری شدن به
سمت دریا تاالب حله را هم سیراب خواهد کرد.
محمدزاده با اشاره به آبگرفتگی برخی از نقاط
شهر برازجان اضافه کرد :برخی از منازل دچار
آبگرفتگی شده بود که خســاراتی به آنها وارد
شــده که در دست بررسی و رسیدگی است.وی
افزود :در این مورد بیشــتر کسانی که خسارت
دیده اند دلیل آن ســاخت و ســاز در خارج از
محدوده قانونی و ساخت و ساز غیر مجاز و در
مسیل رودخانه و آبراه ها بوده اند.استاندار بوشهر
ادامه داد :در این خصوص مســئوالن شهرستان
و شــهر برازجان ضمن ســاماندهی و بهسازی
دره هــای فصلی بصورت اساســی ،باید بطور
جــدی از تجاوز بــه حریم و بســتر رودخانه
جلوگیری کنند .
وی بــا بیان اینکه برای جلوگیری از آســیب
در نقاط مختلف استان تدابیر ویژه ای اندیشیده
شد گفت  :در این راســتا پیشگیری های الزم
در همه نقاط اســتان انجام و همه اعضای ستاد
مدیریت بحران در حالت آماده باش قرار دارند.
محمدی زاده با قدردانی از همکاری گروه های
جهــادی و امدادگران در رســیدگی به خانواده
آسیب دیدگان یادآورشد :تا خارج شدن سامانه
بارشی از اســتان بوشــهر فعالیت اعضا ستاد
مدیریت بحران استان ادامه دارد.

این کارشناس بخش مسکن در کرمان ،تصمیم جدید دولت
مبنی بر تغییر محاسبه کمیسیون مشاوران امالک،که اخیرا توسط
معاون اول رییس جمهور ابالغ شده است را ناشی از"ذهنیت
تاثیرگذاری مشاوران امالک در گرانی مسکن "دانست و تاکید
کرد :این تصمیم نه تنها بازار مسکن را آرام نمی کند ،بلکه به
مرور این بازار را به آشفتگی ،افزایش سود جویی ،سوداگری و
داللی های خارج از چارچوب قانون سوق می دهد و دود این
تصمیم اشتباه در نهایت به چشم خود دولت می رود.

رئیس بنیاد مسکن کشور عنوان کرد

ارائه تسهیالت جدید برای تکمیل بازسازی واحدهای مسکونی بندرامام
حسن سیالوی سرویس اســتان ها  //رئیس
بنیاد مسکن کشور گفت :از  ۵هزار واحد مسکن
آبگرفته شده که قرار است در بندر امام ساخته
شود ،به ازای هر واحد مسکونی  ۱۵۰میلیون تومان
وام به حساب متقاضیان واریز می شود.

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //
استاندار بوشهر در بازدید از مناطق سیل زده
دشتستان با تاکید بر تسریع در خدمات رسانی
به خانواده های آسیب دیده گفت :امداد رسانی
تا حل مشکالت سیل زدگان ادامه دارد.
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جنوب کشور

به گزارش خبرنگار دریا ؛ اکبر نیکزاد  ،در بازدید
از روند بازســازی  ۵هزار واحد مسکونی آبگرفته
شده در بندر امام اظهار کرد :برای هر واحد مسکونی
 ۱۵۰میلیون تومان دیگر وام ارزان قیمت با ســود
 ۵درصد مصوب شــده و این مصوبه هم به رئیس
بنیاد مسکن ،سازمان برنامه و بودجه ،بانک مرکزی
و دیگر مسئوالن ابالغ شده است.رئیس بنیاد مسکن
کشور عنوان کرد :در حال حاضر بانک مرکزی در
حــال ابالغ این مصوبه به بانک های عامل در بندر
امام اســت و پرونده همه ایــن متقاضیان در بانک
مرکزی وجود دارد.نیکزاد تصریح کرد :در این راستا

به ما دستور داده شــده است که اگر این تسهیالت
پرداخت شــود و عملیات ساخت عموم واحدها به
پایان نرسیده باشــد در این صورت بنده را احضار
خواهند کــرد اما بنده در جلســه ای که در تهران
تشکیل شد قول دادم اگر این تسهیالت پرداخت شود
عملیات اجرایی واحدها با کمک همدیگر و مردم به
پایان خواهد رسید و مردم در واحدهای خود مستقر
می شــوند.وی افزود :در خصوص خدمات رسانی
آب ،برق و غیره در سفر اخیر به بندر امام ،این مساله
را پیگیری کردم و پس از طرح این موضوع با وزیر
نیرو ،وی قول داد که حتما این مســاله را به مدیران
استانی متذکر می شــود و اعتباراتی نیز باید تعیین
می شــد که خوشــبختانه بخش عمــده آن انجام
شد.رئیس بنیاد مسکن کشور گفت :در حال حاضر
کار در این منطقه به جایی رســیده است که اگر این
مساله جدی گرفته نشود کل این واحدها به صورت

نیمه کاره خواهند ماند و در این صورت مردم دچار
مشکل خواهند شد.نیکزاد عنوان کرد :دست به دست
هم خواهیم داد تا این واحدها تکمیل شوند و در این
زمینه تنها مشکل وام وجود داشت که خوشبختانه با
عنایت رئیس جمهور و مسئولین تسهیالت مورد نظر
مصوب شــد و در خصوص بحث خدمات با وزیر
نیرو توافق های خوبی صورت گرفته و باید بحث
نازک کاری ،دیوارچینی ،کاشــی کاری ،لوله کشی
آب و برق و غیره را در این منطقه شروع کنیم.وی
بیان کرد :با جنتی مدیرکل بنیاد مســکن خوزستان
نیز در زمینــه نازک کاری ،کاشــی کاری و غیره
برنامه ریزی انجام شد و با تعدادی از کارخانه جات
مصالح ساختمانی هماهنگی هایی صورت گرفت و
مقرر شــد مصالح را با نرخ پایین تر عرضه کنند و
آن هــا نیز قول همکاری دادنــد و باید این کار به
سرانجام برسد.
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سر به سر سعدی
بازخریدحکیم
دو درویش خراسانی مالزم یکدیگر سفر کردندی.
یکی ضعیف بود و هر دو شب یکبار غذا خوردی،
دیگری قوی بود و روزی سه بار خوردی .هرگاه
درویش قوی طعام میخورد ،درویش ضعیف به او
معترض میشد که« :مگر خوردی فراموش کردی
که دوباره میخوری؟»
از قضــا این دو درویش بر در شــهری به تهمت
جاسوســی ،گرفتار آمدند .مأمور پادشاه ،این دو
را گفت« :به ما خبر دادهاند که ســه جاسوس زن
که هر ســه خالی درشت بر پیشانی دارند ،اسناد
مملکت را از کاخ ربودهاند .شاید آن سه زن شما
باشید ».درویش اول که بنده خدا چیزی نخورده
بود ،نای حرف زدن نداشت .درویش دوم گفت:
«اما ما مرد هستیم ».مأمور گفت« :شاید حیلهتان
باشــد ».درویش گفت« :اص ً
ال ما دو نفر هستیم.
شما دنبال سه نفر هستید!» مأمور گفت« :راستش
را بگو پدرسوخته! نفر سومتان کجاست؟ شما را
دربند میکنم تا نشانی از آن سومیبه ما بدهید!»
خالصه دو درویش را در خانهای محبوس کردند
و در خانه را گل گرفتند.
بعد از چند روز ،مأمور به حضور پادشــاه رسید.
ســه زن را با خالهای سیاه بر پیشانی دید که بر
گرد امیر نشستهاند .مأمور از این صحنه تعجب کرد
و گفت« :این همان سه جاسوس نیستند مگر؟»
امیر گفت« :این ســه را من خود میدانم چگونه
مجازات کنم ».مأمور ،پشیمان از زندانی کردن آن
دو درویش بیگناه ،در را برای آنها گشود .قوی را
دیدند مرده و ضعیف جان سالم به در برده .حکیمی
گفت« :آن یکی بســیارخوار بوده است و طاقت
بینوایی نیاورد و هالک شد .وین دگر خویشتندار
بوده اســت و بر گرسنگی صبر کرد و به سالمت
ماند ».درویشــی که زنده مانده بود ،گفت« :چرا
چرند میبافی؟ آن خدابیامرز ،نقشــه زندان را بر
کمرش خالکوبی کرد تا از حبس بگریزیم ،اما از
شدت عفونت خالکوبی ،جان سپرد .من نیز از انبان
آذوقههای او خوردم و جان سالم به در بردم ».از
همین رو ،حکیم خود را باز خرید کرد و از جایگاه
ی استعفا داد.
حکیم 
محمد اسدی
***
مروری بر مطبوعات طنز قدیمی ایران

ِ
شمر زمانهات نباش !
قدیمترها که هنوزهنرکهن تعزیهخوانی ،شــهرت
و جایگاهی داشــت وازتکیه دولت وسط طهران
تا دورترین روســتاهای ایران ،برای خودشــان
«حسینخوان» و «ابوالفضلخوان» داشتند ،یکی
از نقشهایی که «مرد» میخواســت تا قبولش
کند«،شــمرخوان» بود .چون حتی اسم شمرهم
موجب لعنت و تنفرمردم بود ،چه رســد به ...اما
این روزها با پیشــرفت علم و ظهور و گسترش
رســانههای جمعی و فــردی ،دیگر قبول نقش
شمروخولی وسنان« ،مرد» نمیخواهد ،هیچ! باید
«نامرد» هم بود تا نقش این اشــقیا را زیرپوستی
و کام ً
ال واقعــی قبول و بازی کرد .میپرســید
کی؟ چی؟ چطور؟ عــرض میکنم .مث ً
ال همین
صاحبخانههایی که مثل شمر ،اجارهخانههایشان را
چندبرابرکردهاند و زیربارهیچ مصوبه وانسانیت و
انصافی نمیروند .یا شرکتها و تاجرهایی که مثل
خولی ،روی مایحتاج مردم چنبره زدهاند و رحم
ندارند .یا حرملههایی که هشت سال ،مال و جان
و حتی آب این مردم را به امضای عمروعاصها
و معاویههــای زمان گــره زده بودند وهنوزهم
شمشــیر به دست ،علی را توصیه به بازگشت به
برجام اشعری میکنند .یا مث ً
ال همین موشهدایان
جانی که مثل رژیم کودککش صهیونیستی درحال
عادیسازی روابط با شمر و ابنملجم ،به نمایندگی
از برخی کشورهای عرب منطقه است.
بهزاد توفیقفر

بانوی ردیا
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آشپزی

مشته بادمجان
مشته بادمجان یکی از انواع
غذاهای خوشــمزه و اصیل
ایرانی است که اصالت آن به
استان فارس تعلق دارد.

مشــته بادمجان یکی از انواع
غذاهای خوشــمزه و اصیل
ایرانی اســت که اصالت آن به
استان فارس تعلق دارد ،برای
مشاهده آموزش کامل و مرحله
به مرحله طرز تهیه مشته بادمجان با ما همراه باشید.
مواد الزم برای  ۴نفر

بادمجان ۳ ......................................عدد متوسط
گوجه فرنگی ۳ .........................................عدد
پیاز ۲ ............................................عدد متوسط
گوشت چرخ کرده ۲۰۰ ...............................گرم
آرد نخودچی یا سوخاری ۲ .................قاشق غذاخوری
رب گوجه فرنگی ......................یک قاشق غذاخوری
پاپریکا و فلفل سیاه ....................یک قاشق چایخوری
زردچوبه .................................یک قاشق غذاخوری
نمک  ..........................................به مقدار کافی
طرز تهیه

 مرحله اول  :برای تهیه مشــته بادمجان خوشــمزه در ابتدایکار بادمجانها را شســته و پوست شــان را کامال جدا میکنیم
و بــه صورت ورقهای برش میزنیــم .در ادامه برای رفع تلخی
بادمجانها مقداری نمک روی آنها میپاشیم.

 -مرحله دوم :

حاال اجازه می دهیم بادمجان ها به مدت یک ساعت استراحت
کننــد .در ادامه یک پیاز را به صــورت ریز رنده و از صافی رد
میکنیم تا آب اضافی اش خارج شــود ،سپس به همراه گوشت
چرخ کرده درون یک کاسه مناسب میریزیم.

 -مرحله سوم :

در ایــن مرحلــه آرد نخودچــی ،پاپریکا ،نمک ،فلفل ســیاه
و زردچوبــه را بــه کاســه اضافــه کــرده و به خوبــی ورز
میدهیــم تــا مواد ترکیب شــده و گوشــت کامال منســجم
شود .حاال از مواد گوشتی به اندازه یک گردو درشت جدا میکنیم.

 -مرحله چهارم :

در ادامه یک تابه مناسب روی حرارت مالیم قرار داده و مقداری
روغن مایع درون آن میریزیم ،ســپس اجازه میدهیم روغن به
خوبی گرم شود .حاال گوشتهای قلقلی را درون تابه چیده و به
خوبی سرخ میکنیم.

افراد خوشبین نســبت به انسانهای بدبین
اســترس کمتری را در طــول زندگی تجربه
میکنند؛ چرا که این افراد اغلب به تواناییهای
خود اطمینــان دارند و به همین خاطر مطمئن
هستند که در آینده اتفاقات خوبی برای آنها رخ
خواهد داد.

میگویند اگر خوشبین باشید و به اصطالح نیمه

سادگی تســلیم وقایع ناگوار نمیشوند .این امر
باعث میشود که پشتکار و تالش بیشتری از خود
نشان داده و احتمال موفقیت آنها افزایش یابد .در
واقع خوش بینی با افزایش سرسختی و مقاومت به
افراد کمک میکند تا بتوانند در شرایط دشوار دوام
بیاورند و عملکرد خود را حفظ کنند.

 -مرحله ششم :

حــاال بادمجانهــا را بــه همراه مقــداری زردچوبــه درون
تابــه میچینیــم و دو طرفشــان را کامــا ســرخ میکنیم.
در ادامــه پیــاز باقــی مانــده را بــه صورت خاللــی خرد
میکنیم ،ســپس بادمجانهــا را از تابه خارج کــرده و پیاز را
میافزاییم.
 -مرحله هفتم :

در ادامه پیاز را تفت میدهیم تا کامال سرخ و طالیی شود ،سپس
گوجه فرنگیها را به صورت ورقهای برش زده و روی پیاز داغ
میچینیم .حاال بادمجان های سرخ شده را روی گوجه فرنگیها
قرار میدهیم.
 -مرحله هشتم :

در این مرحله گوشت های قلقلی را روی بادمجان ها میچینیم،
ســپس رب گوجه فرنگی را به همراه یــک لیوان آب جوش
مخلوط کرده و به صورت پخش روی مواد میریزیم .در ادامه د ِر
تابه را می بندیم تا به مدت  ۳۰دقیقه بجوشد.
 -مرحله نهم :

پس از گذشت این مدت ،زمانی که مشته بادمجان به روغن افتاد،
تابه را از روی حرارت برداشته و آن را درون ظرف مورد نظرمان
می ریزیم .در نهایت مشته بادمجان را به همراه نان یا پلو و سبزی
خوردن سرو میکنیم.

داشته باشید و داشــتن چنین حالتی حال و روز
روانتــان را بهتر خواهد کرد.البتــه نمیتوان این
موضــوع را انکار کرد که هســتند برخی افراد و
موضوعات مختلف که راه خوشبینی دیگران را
به خود میبندند اما این موضوع عمومیت ندارد و
میتوان با نگاه خوشبینانه داشتن ،بسیاری از سوء
تفاهمات را برطرف کرد.
* خوش بینی و تأثیرات آن

محققان علوم رفتاری سالهاســت که در زمینه
جهان بینی خوش بینانه و بدبینانه تحقیق میکنند.
نتایج تحقیقات آنها نشان میدهد که خوش بینی
میتواند تأثیرات مثبت متعددی در زندگی داشته
باشد که ما در این گزارش به مهمترین آنها اشاره
کردهایم.
* برخورداری از سالمت عمومی باالتر

افــراد خوش بیــن معمو ًال کمتــر در معرض
آســیبهای جســمانی قرار دارند و از سالمتی
باالتری برخوردار هستند .برای مثال افراد بدبین
 ۵۰درصد بیشتر از افراد خوش بین به بیماریهای
قلبی-عروقی مبتال شــده و در مبارزه با سرطان
به احتمال بیشــتری با شکست مواجه میشوند.
همچنین میزان ابتال به بیماریهای عفونی و مرگ و
میر زودرس نیز در افراد بدبین بیشتر دیده میشود.
* افزایش مقاومت و سرسختی

افراد خوش بین نســبت به انسانهای بدبین به

خوش بینی میتواند تا حد زیادی روی سالمت
روان و افزایش هیجانــات مثبت افراد تأثیرگذار
باشد .میتوان گفت که افزایش روحیه خوش بینی
میتواند به افراد کمک کند تا بتوانند سالمت روان
خود را ارتقا داده و به وضعیت مناسبتری دست
یابند.
* افزایش طول عمر

مطالعــات مختلفی که در زمینه طول عمر انجام
شــده است نشــان میدهد که انسانهای خوش
بین اغلب عمر طوالنیتری نسبت به افراد بدبین
دارند .برای مثال تحقیقاتی که روی بیماران مبتال به
سرطان انجام شده است نشان میدهد که آن دسته
از بیمارانی که دیدگاه خوشبینانهتری نســبت به
زندگی داشتند اغلب به نتایج درمانی بهتری دست
یافتند و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری نیز
در آنها کمتر بوده است.
* کاهش استرس از تاثیرات خوش بینی در
زندگی

افراد خوش بین نســبت به انسانهای بدبین و
واقع بین استرس کمتری را در طول زندگی تجربه
میکنند؛ چرا که این افراد اغلب به تواناییهای خود
اطمینان دارند و به همین خاطر مطمئن هستند که
در آینده اتفاقات خوبی برای آنها رخ خواهد داد.
آنها معمو ًال به مشــکالت به عنــوان یک اتفاق

داشتن پوست خنک و باطراوت در فصل گرم تابستان خواستهای
است که ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول میکند.

جزئی نگاه میکنند اما رویدادهای مثبت را گواهی
بــرای اتفاقهای مثبت بعدی قلمداد میکنند .این
انتظارات مثبت باعث میشود که کمتر تحت تأثیر
استرسهای روزمره قرار بگیرند و بتوانند به شیوه
آسانتری با اوضاع سازگار شوند.

* راههای افزایش خوش بینی

تلویزیون سالهاست به یکی از اجزای اصلی اتاقهای نشیمن
تبدیل شــده و تا آنجا جای پایــش را در خانههای ما محکم
کرده که یک دیوار و دکور مخصوص به خود پیدا کرده اســت.
تلویزیون حلقههای خانوادگی را نیم حلقه کرده و این روزها با
بزرگ شــدنش فضای قابل توجهــی را میگیرد.این فضای
ارزشمند میتواند با محوریت یک کنسول یا پایه یا میز طراحی
شــود و صفحه ســیاه تلویزیون را به دکوری موثر در طراحی
داخلی تبدیل کند .برای این کار نیاز به کمی خالقیت و رعایت
دو قانون مهم است:
قانون ارتفاع :نصب تلویزیون بر روی دیوار ،به خصوص اگر
مستاجر هستید ،گزینه مناسبی نیست به هر حال باید مطمئن
شوید که در ارتفاع مناســبی قرار گیرد .لورا وب ،طراح آرت
فول پروویژن میگوید« :مردم تمایل دارند تلویزیونها را خیلی
باال نصب کننــد ،اما این کار گردن را در وضعیتی غیرطبیعی و
ناراحتکننده قرار میدهد ».به عنوان یک قانون ساده ،تلویزیون
شما در بهترین حالت ،باید  ۱۵تا  ۲۰سانتیمتر باالتر از سطح میز
یا سایر مبلمانی که در اتاق قرار دارد نصب شود.
قانون رنگ :تلویزیونها معمــوال در برابر رنگهای دیواری

به کودکتان نزنید

برای آنکه بتوانید همــواره در زندگی خود رو به
جلو حرکت کنید و در عین حال دیدگاه مثبتی به
زندگی خود داشته باشید الزم است که با افزایش
خودآگاهی در مورد نقاط قوت خود بینش بیشتری
به دست بیاورید و به جای تمرکز بر نقاط ضعف
روی تواناییهایتان تمرکز کنید تا بتوانید هر روز در
جهت تقویت آنها تالش کرده و برای پیشرفت خود
کاری انجام دهید.

بر اســاس فواید و تأثیــرات مثبتی که در مورد
خوش بینی گفته شد شاید این سؤال برای بسیاری
از مخاطبان پیش بیاید که چگونه میتوان میزان * دربــاره رویدادهــای مثبــت آینــده
خوش بینــی را در خود تقویت کرد .در ادامه این تصویرسازی ذهنی داشته باشید
گزارش چند راهکار مؤثر در این زمینه اشــاره وقتی که شما انجام کاری را تصور میکنید همان
کردهایم.
بخشهایی از مغز کــه در انجام واقعی آن کارها
* روی نقاط مثبت خود تمرکز کنید
فعال میشوند شروع به فعالیت میکنند؛ در نتیجه
هیچ انســانی کامل نیســت بلکه همه افراد در تصویرسازی ذهنی در مورد اعمال و رویدادهای
زندگی خود نقاط قوت و ضعف مختلفی دارند اما مثبت میتواند به شما کمک کند تا حقیقت ًا هیجانات

این  ۴ترفند ساده پوستتان را در تابستان خنک نگه میدارد

تلویزیونهای بزرگ و مدرن امروزی یکی از اجزای گرانقیمت
و غیرقابل چشمپوشی در دکوراسیون داخلی هستند ،پس
بهتر این است که قوانین و نکات مربوط به آن را در طراحی
داخلی فضای تلویزیون رعایت کنید تا فضای نشیمن شما
دلپذیرترشود.

را هرگز

برخی از والدین عادت دارند که با مشاهده رفتارهای نامناسب
و آزاردهنده فرزندان خود به آنها برچســب بزنند ،در حالی که
روانشناســان کودک تاکید دارند که برچســب زدن به کودکان
درســت نیســت و باید از آن بپرهیزید .پدر و مادرها زمانی

خوشبینها چه حال و روزی دارند؟

تمیز کردن و طراوت پوســت در فصل گرم و مرطوب بسیار مهم
است ،زیرا گرما میتواند مشکالتی مانند جوش ،آفتاب سوختگی و تکههای یخ را در یک پارچه تمیز بپیچید و سپس به آرامی روی
حساسیتهای پوستی را به همراه داشته باشد.
پوســت صورت بمالید .هر بار برای چند ثانیه این کار باید بعد از
یخ درمانی
پاکسازی انجام شود.
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این حرفها

«تنبل»« ،دســت و پاچلفتی»« ،اعصاب خردکن»! اینها و
برچســبهای دیگری از این دست برای خیلی از خانوادهها
پراستفادههستند.

* همواره به یاد داشــته باشید که فردا روز
دیگری است

پر لیوان را ببینید ،حال دلتان خوشتر خواهد بود * .ســامت هیجانــی بیشــتر از تاثیرات
اگر نسبت به همه چیز و هر فرد حالت خوشبینی خوش بینی در زندگی

 -مرحله پنجم :

در این مرحله بادمجانها را با دست کمی فشار میدهیم تا آب
میان بافتی شــان خارج شــود .در ادامه یک تابه مناسب روی
حرارت مالیم قرار می دهیم و مقداری روغن مایع به آن اضافه
کرده و اجازه میدهیم روغن به خوبی گرم شود.

مثبتی را در خود ایجاد کرده و ذهنتان را نیز برای
دستیابی به اهداف آینده آماده نگه دارید.

چندین بار در روز با این بانداژها پاک کنید تا احســاس خنکی و
طراوت داشته باشید.میتوانید تکههای یخ را با مواد طبیعی مانند
چای سبز یا آب خیار درست کنید .این مکعبها را میتوان هر بار
چند ثانیه دور چشم قرار داد تا پف و حتی سیاهی دور چشم کاهش
یابد .همین کار را میتوان با آلوئه ورا برای تسکین پوست پس از
قرار گرفتن در معرض آفتاب و آفتاب سوختگی انجام داد.

همیشــه این موضوع را در نظر داشته باشید که
هیچ زمانی فرصتهای شما به پایان نمیرسند و
تا زمانی که شــما امیدوار باشید میتوانید فردای
بهتری را برای خود بســازید؛ در نتیجه اگر امروز
با شکســت مواجه شدید به این فکر کنید که چه
زمینههای دیگری برای موفقیتتــان وجود دارد.
توجه داشــته باشید که هر انســانی تواناییهای
منحصر بــه فرد خود را دارد که اگر به درســتی
کشف شــود میتواند او را به موفقیت برساند؛ در
نتیجه شکستهای امروز تنها نتیجه شناخته نشدن
استعدادهای شما و پرورش نیافتن آنهاست.
* گفتوگوهای درونی خود را بهبود ببخشید

ما در هر لحظه در ذهنمان در حال گفتوگو با
خود هستیم .اگر این گفتوگوی درونی سرشار
از مــوارد منفی و ناامید کننده باشــد در زندگی
روزمره ما نیز تأثیر گذاشته و از ما یک فرد بدبین
میسازد.
از آن جایی که افکار و مکالمات درون ذهن ما
به طور خود آیند و غیرعمد به وجود میآیند در
بسیاری از مواقع ما نسبت به آنها آگاهی نداریم و
متوجه تأثیرات منفی آنها نیستیم؛ به همین خاطر
الزم است که برای پرورش خوش بینی در خود،
توجه بیشــتری به این افکار داشته باشید و در
جهت اصالح آن بکوشید.دقت کنیم! نگاه مثبت
داشتن و نسبت به همه موضوعات نیمه پر لیوان را
دیدند عملی ساده لوحانه نیست بلکه می توان در
عین خوش بینی واقعیتهای موجود را دید و با
دقت و منطق صحیح اقدام و حرکت عاقالنه انجام
داد و به نتیجه مطلوب رسید.

بریزید تا خمیر یکدســتی به دســت آید و روی صورت و گردن
بمالید و بعد نیم ساعت با آب بشویید.پاپایای رسیده نیز خاصیت
پاک کنندگی و خنک کنندگی دارد ،جو دوسر و ماست را به پاپایا
اضافه کنید و روی صورت و روی پوســت بمالید ســپس با آب
بشویید.آب خیار و گالب :برای یکدست شدن رنگ پوست ،آب
خیار را با گالب به مقدار مساوی مخلوط کنید .روی صورت بمالید
و بعد از  ۲۰دقیقه با آب معمولی بشویید.
شیر نارگیل برای صورت

آب نارگیل یا شیر نارگیل را برای نرم شدن و تسکین پوست در
تابستان امتحان کنید ،چراکه به خنک شدن پوست کمک میکند .آن
خیار و هندوانه برای صورت
آب خیار و هندوانه را میتوان با دو قاشق چایخوری شیرخشک را روی پوست بمالید و بگذارید  ۲۰تا  ۳۰دقیقه بماند سپس با آب
و یک عدد سفیده تخم مرغ مخلوط کرد و مواد را در مخلوط کن معمولیبشویید.

 ۲قانون و  ۶طرح برای دکوراسیون اطراف تلویزیون

خنثی مانند سفید ،مایل به سفید و خاکستری زیبا به نظر میرسند .دیــوار پر جنب و جوش در اطراف آن اســت؛ این کار به
اگر میخواهید کمی صفح ه نمایش را استتار کنید ،ممکن است ترکیب شدن تلویزیون با فضا کمک میکند و از نظر بصری
هم زیباتر اســت .ایجاد یک دیوار عکس سیاه و سفید در
استفاده از رنگ تیره ،مانند مشکی ،انتخاب بهتری باشد.
اطراف تلویزیون فضا را آرام و جمع و جور نگه میدارد.
* ایدههایی برای چیدمان تلویزیون
 -۱یکــی از راههــای دکور کردن تلویزیــون ،ایجاد یک  -۲اگر دنبال یک طرح جالب و عجیب هســتید ،دستهای
از گیاهان مورد عالقه خود را در اطراف تلویزیون بچینید.

دوران کودکی خود را بازتولید میکنند.
به عنوان مثال والدینی که اغلب در کودکی به او «بداخالق و
بدقلق» گفته شده ،ممکن است همین کار را با کودک خود انجام دهد.
حتی ممکن است این برچسب را به کودک خود زده و تصور کنند که
او این رفتار را به ارث برده اســت .در هر حال برچسب زدن
والدیــن هیچ دردی دوا نکــرده و کمکی به بهبود رفتار کودک
نمیکند.
برچسب زدن ممنوع

هیچگاه به فرزند خود برچسب نزنید .در واقع زمانی که به فرزندتان

بــا ترکیب قد کوتاه و بلند خالقیت به خرج دهید و طوری
بچینید که انگار گیاهان ،تلویزیون را «قاب میکنند».
 -۳قرار دادن تلویزیون در میان مبلمان و کمد ،دیوار اطراف
آن را ســاکت و تمیز نگه میدارد تا توجهها را به ســمت
تلویزیون جلب کند.
 -۴اگر شومینه شما بهدرســتی عایقبندی شده ،میتوانید
از فضای بــاالی آن برای نصب تلویزیون اســتفاده کنید.
در ایــن حالت یــک زمینه ســاده و دور از شــلوغی با
کاهش محرکهای بصری تمرکز روی تلویزیون را آســان
میکند.
 -۵ترکیب کردن تلویزیون در یک گالری دیواری رنگارنگ
هم یک ایده مدرن است؛ در این طراحی شما مجبور نیستید
برای گنجاندن فناوری در یک فضا ،شخصیت فضای داخلی
خــود را قربانی کنید .اگر هدف شــما قرار دادن تلویزیون
در چنین فضایی است ،از افزودن قفسهبندی و فضای سبز
به چیدمان نترســید .هر چیزی که در یک چیدمان معمولی
گالری دیواری استفاده کنید ،اینجا هم قابل استفاده است.
 -۶ظاهر مینیمالیستی را ترجیح میدهید؟ کافی است دیوار
پشــت تلویزیون خود را شــفاف ،تمیز و ساده نگه دارید.
استفاده از رنگهایی در باالی کنسول تلویزیون که با طرح
رنگ اتاق نشــیمن هماهنگ است ،فضا را تحت تأثیر قرار
نمیدهد و حسی ساده و آسان به نشیمن میدهد.

اســت پا را فراتر گذاشته و رفتار خوب فرزندتان را با طول و چون قبل از بیرون رفتن هیجانزده میشود .بنابراین نمیتواند
تفسیر بیان کنید.
روی رفتارها و عملکرد خود مســلط باشد .بنابراین به جای
به جای اینکه بگویید« :تو دختر یا پســر مهربانی هســتی» سرزنش و برچسب زدن اول علت اصلی را جستجو کنید.
بگویید« :اســباببازیات رو به خواهرت یا دوســتت دادی؟  .۲به کودک کمک کنید تا احساسات خود را در قالب کلمات
آفرین! تو چقدر مهربونی» .یا «صف نانوایی طوالنی بود و تو بیان کند
دلت میخواست کارتون مورد عالقهات را تماشا کنید .اما با من به عنوان مثال به او بگویید« :برایت ســخت است که صبح زود
منتظر ماندی .تو خیلی صبور هستی و این عالیه» .این جمالت لباسهایت را بپوشــی؟ میفهمم که زمان بیشتری الزم داری و
با طول و تفسیر باعث میشوند کودک خوبی رفتار خود را بهتر دلت میخواهد در خانه بمانی» .این جمالت باعث میشــوند
درک کند و تالش کند کارها و رفتارهای خوب را تکرار کند .کودک احساسات خود را بیان کند و در خصوص آنچه آزارش

برچسب «بیقرار ،شیطون ،تنبل ،بیادب» و غیره میزنید او تصور
در مقابل رفتارهای نادرست بهدرستی واکنش نشان میدهد با شــما صحبت کند .به همین ترتیب احساس میکند
میکند واقعا اینگونه است .اگر کودک اغلب این برچسبها را دهید
درک شده است و این مســئله به او قوت قلب میدهد .گاهی

بشنود ممکن اســت بخواهد رفتاری را که والدین به خاطر آن
سرزنشــش میکنند در پیش بگیرد و مدام تکرار کند .به این
ترتیب کودک ناآگاهانه به دنبال این است که شبیه تصویری شود
که والدین از او دارند.برچسبها برای کودکان آزاردهنده هستند.
در واقع زمانی که آنها در اغلب مواقع نظرات منفی درباره خود
دریافت میکنند اعتماد به نفس خود و همچنین اعتماد به والدین
که فرزندشــان رفتار آزاردهندهای را مدام تکرار میکنند به او را از دست میدهند .همچنین ممکن است تصور کنند زمانی که از
برچسب میزنند .این کار راهی برای ابراز نارضایتی و در واقع آنها رفتار نامناسبی سر میزند والدینشان کمتر دوستشان دارند.
ناامیدی آنهاست .به عنوان مثال پدر یا مادر به فرزند خردسال
برچسبهای مثبت بزنید
خود برچســب «کند بودن» میزند چون زمانی که میخواهند
مهربونی»،
«چقدر
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است
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باشید
کودک
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.۱
او در حال رشد است و نیاز به آرامش دارد .نقش شما این است
و
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معموال
بروز واکنشهای مناسب را در اختیارش قرار بدهید.
برای بهبود رفتار آزاردهنده کودکان الزم اســت که ابتدا علت همین مسئله کافی است تا کودک رفتار خود را بهتر کند.
اصلی که پشت این رفتار نهفته را کشف کنید .هر کودکی ممکن  .۳به کودک ابزارهای الزم برای یادگیری بروز واکنشهای
اســت واکنشها و رفتارهای نامناسبی بروز دهد .عالوه بر این مناسب را ارائه دهید
ممکن است که نتواند همیشــه آنچه میخواهد و آنچه دوست به عنوان مثال ،اگر فرزندتان به دلیل اســترس یا هیجان زیاد،
ندارد یا او را اذیت میکند را به درستی بازگو کند .ممکن است زود دستپاچه میشود و به اصطالح دست و پاچلفتی است ،به
بــرای فهمیدن و درک احساســات و عواطف خود و آموختن او یاد دهید که نفس عمیق بکشد و آرامش خود را حفظ کند.
واکنش درست نیاز به کمک داشته باشد .بنابراین نقش شما اینجا بدون شــک رفتاری که برای شما آزاردهنده است فورا از بین
نیز پررنگ میشود .برای بهبود رفتارهای آزاردهنده کودک  ۳نمیرود .الزم است که مدام تمهیداتی را تکرار کنید .صبور باشید
رویه را در پیش بگیرید:
و فرزندتان را درک کنید.
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حوادث

سامانه مونسون هیچگونه صدمات جانی در هرمزگان نداشت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان:
سرویس حوادث //مدیرکل مدیریت
بحران اســتانداری هرمزگان گفت:
فعالیت سامانه مونسون و بارش های
شدید ســیالبی در استان هیچگونه
صدمات جانی و مصدومیت نداشته
است.

مهرداد حســنزاده در تشــریح آخرین
وضعیت تاثیر استان از بارشهای سامانه
مونســونی،گفت :با توجه به بارندگیهای
روز گذشــته در شرق اســتان عملیات
آب رســانی ســیار از دقایق اولیه قطع
آب آشامیدنی ۲۵روســتا از روستاهای

بخش سندرک شهرستان میناب در حال
انجام اســت .وی افزود :با توجه به اینکه
تاسیسات آبرسانی این روستاها در بستر
رودخانــه قرار گرفته اســت تا زمانی که
ســیالب فروکش نکند امکان وصلکردن
آب وجود ندارد اما نیروهای فنی شرکت
آبوفاضــاب در منطقــه بــه صورت
آماده بــاش حضور دارند تــا به محض
فروکشکــردن رودخانــه کار اصالح و
بهسازی تاسیسات را انجام دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان
بیانکرد :بر اثر فعالیت سامانه بارشی اخیر

مسیر  ۴۰روستای استان مسدود شده بود
که مسیر  ۲۳روســتا بازگشایی و اصالح
شده اســت و عوامل فنی راهداری برای
بازگشایی مسیر  ۱۷روستای دیگر نیز در
حال تالش هســتند؛ همچنین برای محور
بندرخمیر-بندرلنگه نیز مسیر جایگزین
در نظر گرفته شده است .وی با اعالم این
خبر که محور جاسک به بشاگرد به علت
طغیان رودخانه شــریفی همچنان مسدود
اســت ،عنوانکرد :عوامل راهداری استان
در تالش هســتند تا بازگشایی کامل این
محور  ،مســیر جایگزین در نظر بگیرند.

در امتداد تاریکی

روزی که ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدر
به سراغم آمدند و دست بندهای آهنین را
حلقه زدند همچنان مــات و مبهوت مانده
بودم و نمی دانستم چه اتفاقی رخ داده است
تا این کــه فهمیدم آن ها مقدار زیادی مواد
مخدر صنعتی از درون خودروی من کشف
کردهاند و ...

زن  38ساله که با در دست داشتن حکم سرپرستی
دختر  12ساله اش به کالنتری مراجعه کرده بود تا
به طور قانونی فرزندش را از خانواده همســرش
تحویل بگیرد درباره ماجراهای دردناک زندگی
اش به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت:
من کارمند یکی از ادارات نیمه دولتی هســتم و
همسرم نیز شغل آزاد داشت اما از همان روزهای
آغازین زندگی مشــترک آرام آرام اختالفات ما
شروع شــد چرا که حرف های یکدیگر را نمی
فهمیدیم و بر ســر هر موضوع کم اهمیتی با هم
مشاجره می کردیم طوری که دیگر هر کلمه طرف
مقابل را تأویل و تفســیر مــی کردیم تا باالخره
منظور همدیگر را درک کنیم ولی باز هم به زندگی
مشترک مان ادامه دادیم تا این که سال گذشته این
اختالفات با دخالت دیگران شدت گرفت .حاال
دیگر سخن چینان ،حسودان و سودجویان وارد
زندگی ما شده بودند و هرکدام از آن ها به نوعی
آتش این اختالفات را شعله ور می کردند .در این
میان من و همسرم نیز مسیر اشتباهی را انتخاب
کرده بودیم و هرکــدام از ما با افراد تنگ نظر یا
فاقد صالحیت مشــورت می کردیم به طوری که
دخالت های ناشــیانه آن ها و راهکارهای اشتباه

حقه وحشتناک برای طالق!
شــان زندگی ما را در مســیر طالق قرار داد اما
هرکدام از ما شرط و شروطی برای طالق داشتیم
تــا دیگری را در تنگنای ســختی و عذاب قرار
دهیم .در همین روزها بود کــه وقتی از اداره به
منزل بازگشــتم ناگهان در میــان بهت و حیرت
مامــوران انتظامی مرا به اتهــام حمل و خرید و
فروش مواد مخدر صنعتی در حالی دستگیر کردند
که در بازرســی از داخل خودروی من نیز مقدار
زیادی مواد مخدر کشــف شد .زبانم بند آمده بود
و بــا تعجب به نیروهای انتظامی نگاه می کردم و
حرفی برای گفتن نداشــتم ،فقط هاج و واج می
گفتم من معتاد نیستم! و مواد هم نمی فروشم اما
آن ها مــواد مخدر را ضمیمه پرونده کردند و مرا
به بازداشتگاه بردند .بعد از مدتی با سپردن وثیقه
در حالی آزاد شدم که حکم اخراج از محل کارم
نیز صادر شــده بود .مدتی بعد نیروهای مبارزه با
مواد مخدر با تیزهوشی و بررسی محل جاسازی
مواد مخدر متوجه شدند که من نقشی در این باره
ندارم و احتماال قربانی کینه یا اختالف بین دیگران
شدهام .همسرم نیز با سوء استفاده از مخمصه ای که
در آن گرفتار شده بودم مرا طالق داد و حضانت
دخترم را گرفت .زندگی ام از هم پاشید درحالی که
خودم می دانستم هیچ کار خالفی انجام نداده ام.
هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده بود و ماموران
ستاد مبارزه با مواد مخدر به تحقیقات خود ادامه
می دادند که روزی همسرم نیز فراری شد .با آن که
دلیل فرار «کاظم» را نمی دانستم اما اهمیتی نیز به
ماجرا نمی دادم تا این که چند ماه بعد کاظم توسط

حسنزاده تاکید کرد :با آماده باش عوامل
فنی شرکت توزیع برق استان خوشبختانه
در بحث برقرســانی به روستاها مشکل
خاصی نداشتهایم و قطعیها و خساراتی
که به شبکه برق وارد شده است با حضور
به موقع پرسنل اداره برق رفع شدهاند.
وی خاطرنشــان کرد :تمــام مدیران و
نیروهای امــدادی و فنی دســتگاههای
اجرایی مسئول در حالت آمادهباش کامل
قرار دارند و از مردم نیز درخواست داریم
که حتما توصیههای ایمنی و هشدارها را
جدی بگیرند.

پلیس رد زنی و دستگیر شد .آن جا بود که فهمیدم
همســرم به اتهام قرار دادن مــواد مخدر صنعتی
داخل خودروی من تحت تعقیب قانون قرار گرفته
بود .خالصه دادگاه او را به تحمل  3ســال حبس
و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد و من نیز با
روشــن شدن ماجرا تبرئه شدم چرا که همسرم با
مشورت افراد ناآگاه و برای فرار از پرداخت حق
و حقوق قانونی من چنین نقشه شومی را طراحی
کرده بود .حاال دیگر نوبت من بود تا آبرو و حیثیت
از دست رفته ام را بازیابم .ابتدا مدیران اداره وقتی
حکم تبرئه مــرا دیدند و در جریان موضوع قرار
گرفتند مدت زمانــی را که در محل کارم حضور
نداشــتم به مرخصی قانونی تبدیل کردند و این
گونه حکم اخراج من لغو شد .از سوی دیگر نیز
به دلیل این که همسرم در زندان بود دخترم تحت
سرپرستی مادربزرگش قرار داشت به همین دلیل
نزد قاضی پرونده رفتم و با ارائه اســناد و مدارک
حکم حضانت دختر  12ســاله ام را گرفتم .حاال
هم به کالنتری آمده ام تا به طور قانونی دخترم را
از خانواده شوهرم تحویل بگیرم چرا که او در این
سن و سال به محبت مادر نیاز دارد و در وضعیت
روحی و روانی خوبی به سر نمی برد .اما ای کاش
هنگام بــروز اختالفات و لجبازی های بچه گانه
با یکدیگر کســی ما را راهنمایی می کرد به دایره
مشاوره و مددکاری اجتماعی کالنتری بیاییم و از
تجربیات آن ها استفاده کنیم تا زمینه برای دخالت
و ســودجویی دیگران فراهم نشود و همسرم نیز
با این نقشه پلید خود را گرفتار زندان نکند و ...

دادانهم
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حوادث جهان

ماجرایبستندستانپسرمعلولدرمرکزبهزیستی

سرویس حوادث //انتشار عکس پسر نوجوان
معلول پــس از ترخیــص از مراکز نگهداری
معلوالن بهزیستی استان لرستان واکنشهای
احساســی کاربران فضای مجازی را به دنبال
داشــت و مدیرکل بهزیســتی لرستان نیز
توضیحاتی در این باره ارائه داد.

روز پنجشنبه مادر این پسر دو عکس از فرزندش
در فضای مجازی منتشر کرد که یکی مربوط به قبل
از بستری شدن او در مرکز معلوالن بود و دیگری
بعد از ترخیص فرزندش که نشــان از کاهش وزن
شدید و وضعیت جسمی نامساعد او داشت.
این خانواده که ســاکن بروجرد هســتند دو پسر
معلول و کمتوان ذهنی  8و 17ســاله دارند .مادر
این خانواده گفت :همســرم کارگر فصلی است و
در اهواز مشغول به کار اســت ،نگهداری دو پسر
معلول برای من ســخت است به همین خاطر پسر
17ســالهام را به مرکز نگهداری معلوالن خرمآباد
ســپردم ،اما پس از چهار ماه وقتی به دنبال پسرم
رفتیم از دیدن شــرایط پسرم شوکه شدیم ،بشدت
وزن کم کرده بود و جای طناب یا وسیلهای که با آن
پسرم را به تخت بسته بودند روی دستهایش بود.
وقتی ازمدیرمرکز علت را جویا شــدیم گفت چون
پسر شما خودزنی میکرد ناچار بودیم دستهایش
را ببندیم ،در حالی که اینطور نیســت و پسر من
تنها در مواقع گرســنگی به خودش سیلی میزند.
از وقتی پسرم را از مرکز ترخیص کردهایم ،متوجه
شدهایم که هم قدرت ایســتادن را از دست داده و
هم زخم بسترگرفته است .در همین رابطه همایون
عمودیزاده ،مدیرکل بهزیســتی لرستان گفت :این
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مددجو در تاریخ هفدهم فروردین سال  1401در
مرکز نگهداری از معلوالن خرمآباد پذیرش شــده
است و برخالف گفته خانوادهاش قادر به راه رفتن
نبوده و در حالت ایزوله نگهداری شده و مستندات
کمیسیون پزشکی کام ً
ال تأییدکننده شرایط مددجو
است .مدیرکل بهزیستی لرستان با بیان اینکه روند
رو به کاهش وزن این مددجو به علت بیماری کبدی
بوده است ،عنوان کرد :این بیماری به گونهای است
که بیمار دچار ســوءتغذیه میشــود و غذا جذب
بدن این بیمار نمیشــود ،قند خونشــان به واسطه
این بیمــاری پایین میآید و بدن از عضالت تغذیه
میکند به همین علت عضالت بدن به مرور ضعیف
میشــوند .وی بیان کرد :بیماری و مشکل کبدی
مددجو به خانواده وی برای پیگیری و درمان اطالع
داده شــده ولی متأسفانه خانواده مددجو هیچگونه
همکاری با مرکز نداشتند و پزشک مرکز دستورات
الزم را برای بیماری مددجو صادر کرده که به طور
دقیق توسط پرسنل در مدت نگهداری در مرکز اجرا
شده است .مدیرکل بهزیســتی لرستان در رابطه با
بستن دست معلول خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه
برخی معلوالن ذهنــی اقدام به خودزنی میکنند و
به چشم و صورت خود آســیب میزنند اکثر این
معلوالن براساس نظر و تأیید پزشک که مستندات
آن نیز موجود اســت دستهایشان بسته میشود و
خودزنی این مددجو کــه در صحبتهای مادرش
نیز به آن اشاره شــده از این مورد مستثنی نبوده
اســت .همچنین مادر به صورت کتبی و با امضا و
اثر انگشت ،مددجو را در صحت و سالمت تحویل
گرفته و اعالم رضایت کرده است.

تعداد قربانیان سیل در آمریکا به  ۱۵نفر
افزایش یافت
فرماندار ایالت کنتاکی آمریکا اعالم کرد شــمار قربانیان
ســیل ویرانگر در این ایالت به  ۱۵نفر رسیده و احتماال این
عدد دو برابر شود« .اَندی بِشــیر» ،فرماندار ایالت کنتاکی
آمریکا اعالم کرد شــمار قربانیان سیل شدید در این ایالت
بــه  ۱۷نفر افزایش یافته اســت .وی با بیان اینکه ســیل
کنونــی «یکی از بدترین و ویرانگرترین ســیلهای تاریخ
ایالت کنتاکی» اســت گفت :پیشبینی میکنیم تعداد کسانی
که جان خود را از دســت میدهند حتی بــه دو برابر عدد
کنونی برســد .بنا بر گزارشها بارانهای سیلآسای فصلی
باعــث طغیان آب رودخانههــا و ورود آب به منازل مردم
شــده و در برخی مناطق به علت باالآمدن سطح آب ،مردم
در پشتبام خانههای پناه گرفتهاند .سیل جادهها و پلهای
منطقه را ویران کرده و کار امدادرسانی با مشکالت شدیدی
روبروســت .ایالــت کنتاکی یکی از فقیرتریــن ایالتهای
آمریکاســت و به گفته فرماندار این ایالت در حال حاضر و
در نتیجه این ســیل ،برق  ۲۳هزار خانوار قطع شده و چند
نفر هم مفقود شدهاند .فرماندار ایالت کنتاکی همچنین از گارد
ملی آمریکا و پلیس ایالتی خواســت تا با استفاده از بالگرد
و قایق مردم گرفتار در ســیل را نجات دهند .در پارکهای
ایالتــی و برخی مراکز دیگر ،مراکزی برای تخلیه ســاکنان
مناطق آســیبدیده در نظر گرفته شده است .با وجود این،
فرماندار کنتاکی هشدار داده برخی از این مراکز خودشان در
اثر طوفان آســیب دیدهاند و ممکن است فاقد برق یا سایر
امکانات باشند .در برخی مناطق ،مسئوالن مجبور شدهاند با
کامیون برای شهروندان آب آشامیدنی ببرند.
یک نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله
نظامیان صهیونیست به شهادت رسید
منابع فلســطینی از شــهادت یک جوان فلســطینی در
درگیریهای امروز در روستای المغیر در شمال شرقی راماهلل
خبر دادند« .امجد ابوعلیا» نوجوان  16ســاله فلسطینی به
ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در درگیریهای روستای
المغیر در شــمال شرقی رام اهلل به شــهادت رسید .در این
درگیریها تاکنون دهها فلسطینی دیگر زخمی شدند .منابع
فلســطینی از یورش نظامیان صهیونیســت به همراه برخی
شهرک نشینان به روستای المغیر خبر داده بودند.

امحاء ۱۹هزار قوطی مشروبات الکلی در بندرعباس

سرویس حوادث //دادســتان عمومی و
انقالب مرکز اســتان هرمــزگان از امحاء
 ۱۹هزار و دویست قوطی انواع مشروبات
الکلی خبرداد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان
از امحــاء  ۱۹هزار و دویســت قوطی انواع
مشروبات الکلی خبرداد.
علیرضــا احمدی منش با بیــان اینکه ارزش
ریالی این مشروبات  ۲۲میلیارد و  ۵۲۷میلیون
ریال است ،گفت :این میزان مشروبات الکلی در
طول هفته های اخیر توسط مأموران انتظامی با

هماهنگی مقام قضایی کشف و ضبط شده است.
وی همچنیــن تصریــح کرد :خوشــبختانه در
نتیجــه برنامه ریــزی دقیق و بــا بکارگیری
تیمهای تجسســی پلیس و دریافت گزارشات
مردمی ،موفقیتهای قابل توجهی در خصوص
جلوگیری از ورود مشــروبات الکلی و انهدام
باندهای قاچاق مشــروبات الکلی حاصل شده
است.
احمدی منــش در ادامه افــزود :نظارت دقیق
بر ورود و خــروج کاال مانع از قاچاق اجناس
ممنوعه به ویژه مشــروبات الکلی که صدمات

اجتماعی و فرهنگی زیادی بر جامعه تحمیل می
کند ،خواهد شد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان
همچنین تأکید کرد :بــا توجه به این مطلب که
مصرف مشــروبات الکلی یکــی از مهمترین
عوامل تولیدکننده جرائم خشــن از قبیل قتل و
ب و جرح عمدی است؛ طی هفتههای
ایراد ضر 
اخیر و در جلسات متعدد ،دستورات ویژهای به
منظور برخورد قاطع با عوامل قاچاق ،تولید و
توزیع مشــروبات الکلی به ضابطان قضایی در
سطح استان ابالغ شده است.

آگهی مزایده مرحله اول اجرای اح کام دادگستری حاجی آباد

بموجب پرونده کالسه  ۱۴۰۰۴۰۹۲۰۰۰۱۲۸۱۵۶۳صادره از شعبه اول حقوقی شهرستان حاجی آباد ،مزایده ششدانگ یک
قطعه زمین کشاورزی به مساحت  ۵۵*۷۳متر ( )۴۰۱۵متر مربع واقع در محدوده اراضی منطقه مشهور به کلدان در مسیر جاده
سیرجان به بندرعباس از بخش مرکزی شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان و مختصات آن  ۳۸۹۷۶۱۳۱۲۸۵۴۷ ۴۰می باشد
متعلق به محكوم عليه مرحوم غالمرضا کریمی تزرجی(وراث :ماهتاب کریمی و باران کریمی می باشند) و با توجه به تصویر
قوه قضائیه
جم
گس
مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۴/۰۲/19تنظیمی در مشاور امالک  ۱۷۱حاجی آباد آقای کریمی ،فروشنده آقایان کیوان و کامبیز خسروی
ت
ه
م
س
ی
ا
د د ر ور ی ا ال ی اریان
و خریدار آقای غالمرضا کریمی تزرجی زمین باغداری واقع در کلدان حاجی آبا با دو ساعت آب در هفته ظلع غربی جاده
اصلی بندرعباس  -سیرجان و ظلع شرقی رودخانه ،و ضمنا ملک مذکور با توجه به استعالم انجام شده از اداره منابع طبیعی
شهرستان حاجی آباد مستثنیات اشخاص می باشد که به ازای هر متر مربع  950/000ریال و کل اراضی جمعا به مبلغ  3/814/۲۵۰/000ریال ارزیابی و
کارشناسی گردیده است  ،ملک مذکور مربوط مرحوم غالمرضا کریمی می باشد که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی در اجرای احکام حقوقی شهرستان
حاجی آباد به فروش میرسد .و ضمنا با قیمت مذکور مزایده شروع می گردد.
 -١حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است //.
 -۲کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است
 -٣پیشنهاد دهندگان باید قبال ده درصد بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند .
 -۴پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و الک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر
وقت اداری روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/23به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود(.ضمنا شرکت کنندگان به صورت في المجلس نیز می توانند در
مزایده شرکت نمایند)
 -۵با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خالف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد
 -6اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است
 -۷پیشنهاد در ساعت  ۱۰صبح روز دوشنبه مورخ  1401/۰۵/24قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع و برنده کسی
است که باالترین قیمت را پیشنهاد مینماید/.
 -۸در صورتی که برنده تا یک ماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و خسارت از تجدید
نظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب
اطالعات بیشتر میتوانند به اجرای احکام دادگستری حاجی آباد مراجعه نماید.

قدرت اله فراز -قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

با مصرف مرتب گوشت ماهي و میگو خطر ابتالءهب بيماري گوارت و آسم كاهش مي يابد

مفقودی

پروانه کسب بنام عبداهلل بازماندگان قشمی شماره پروانه کسب
 ۱۷۰۵تاریخ صدور  1392/8/2صنف پوشاک مردانه آدرس
قشم درگهان روبروی بازار قدیم پاساژ مروارید الین بیرونی
پالک  3و  61مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شهرستان

 ۵۲۹فقره سند ثبتی امالک روستایی در بندرخمیر به مردم اعطا شد

یکشنبه  9مرداد 1401
 2محرم 1444

استان را در دستورکار قرار دادهایم و در این
راســتا به صورت نمادین اسناد امالک مردم
روستای دریخا تقدیم شد.

سال بیست ویکم شماره 3942
خبری

آبگیری 500هزار مترمکعبی
سازه های آبخیزداری جاسک

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان //رئیس اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان جاســک از آبگیری  25سازه آبخیزداری این
شهرستان در سامانه بارشی اخیر خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا؛ اسالم
بهرامی گفت  :با توجه به ورود سامانه بارشی مونسون در مردادماه امسال
که منجر به بارش های رگباری در حوزه های آبخیز سدیچ ،گابریک،
سورک ،شهر جاسک ،جگین ،سران و بارشکان ،تفرکن ،کوه مبارک و
اغوشک شهرستان جاسک گردید  ،تعداد  25سازه آبخیزداری شامل
بند های خاکی و سنگی مالتی به میزان  500هزار مترمکعب آبگیری و
از طریق کاهش دبی اوج حوضه  ،موجب کنترل سیالب در پایین دست
سازه ها گردید.وی افزود :آبگیری این سازه ها تاثیر مستقیمی در کنترل
سیل حوزه و خطرات ناشی از آن  ،حفاظ منابع پایه آب و خاک ،بهره
وری از سیالب در جهت تقویت سفره های زیر زمینی ،تقویت منابع آب
و سازگاری با اثرات خشکسالی را به همراه داشته است.

امین درســاره سرویس شهرستان //مهدی
دوستی اســتاندار هرمزگان در آیین اعطای
 ۵۲۹فقره ســند ثبتی امالک روســتایی
شهرســتان بندرخمیر با حضور دکتر احمد
مرادی نماینده مــردم هرمزگان در مجلس
شورای اسالمی ،در جمع مردم روستای دریخا

منطقه کشار بندرخمیر اظهارداشت :اولین گام
برای اینکه مردم بتوانند به نوسازی و بازسازی
منازل مسکونیشان بپردازند و از تسهیالت
دولتی برای این امر استفاده کنند حل شدن
مشکل مالکیتشان بر اراضی و منازلشان است
بر همین مبنا بحث سنددارکردن امالک در

آبگیری سازه های آبخیزداری قشم

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //رئیس اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان قشم از آبگیری سازه های این شهرستان خبر
داد.به گزارش خبرنگار دریا؛ اکبر محمودی زاده گفت :با ورود سامانه
بارشی در تاریخ  1401/05/05و بارندگی به صورت باران رگباری
در حوزه های آبخیز این شهرســتان به میزان  4میلیون متر مکعب
آبگیری شد.محمودی زاده افزود :در پی این بارندگی 20سازه با حجم
 4میلیون مترمکعب آبگیری شــد .وی گفت :سازه های آبخیزداری
گورزین  ،صلخ ،طبل،سهیلی،گوران،گوری،و دهخدا آبگیری شد و این
سازه ها سبب کنترل سیل این حوزه ،تقویت آبخوان ها و قنوات پایین
دست ،کاهش خطرات ناشی از سیل و خسارات وارده ،حفظ منابع آب
و خاک و جلوگیری از هدر رفت آن می شود.

 ۱۳قطعه از اراضی ملی در قشم رفع تصرف شد

با حضور استاندار هرمزگان؛

کلنگ طرح نهضت ملی مسکن در میناب به زمین زده شد

آبگیری  ۳۵درصدی سازه های آبخیزداری رودان

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //حسین محسنی زاده رئیس
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودان از آبگیری  ۳۵درصدی سازه
های آبخیزداری شهرستان در بارندگی سامانه اخیر خبر داد.به گزارش
خبرنگار دریا؛ وی افزود  :تاکنون  ۲۴۰سازه آبخیزداری در شهرستان
رودان احداث شده است که استحصال آب باران بوسیله این سازه ها
در شــرایط خشکسالی حائز اهمیت می باشد  ،این سازه ها عالوه بر
جلوگیری از قدرت تخریب ســیالب نقش مهمی در تغذیه آبخوان و
تقویت ســفره آب زیرزمینی نیز دارند .وی خاطر نشان کرد در سال
زراعی جاری تا کنون میزان  ۴۴۶.۷میلیمتر باران در سطح شهرستان
باریده که منجر به آبگیری سازه ها به حجم  ۳میلیون متر مکعب شده
است .

به گزارش خبرنگار دریــا ؛ وی افزود :با
توجه به محرومیت منطقه کشــار در حوزه
آب ،راه و خدمات اجتماعی دستاورد این
سفر اختصاص بســته توسعهای ویژه برای
منطقه خواهد بود.استاندار هرمزگان بیانکرد:
عمال اگر مالکیتی نباشــد مردم نمیتوانند
توسعهای در امالک خود برای آینده داشته
باشند چرا که منابع دولتی که توزیع میشود
برای بازســازی منازل بــر مبنای مالکیت
است و از این رو یکی از دالیلی که استان

محمد انصاری ســرویس شهرستان//
طی مراسمی با حضور استاندار هرمزگان
آئین کلنگ زنی پروژه طرح نهضت ملی
مسکن شهرستان میناب با هدف ۱۶۲۳
واحد مســکونی در زمینی به مساحت
 ۵/۲۰هکتار آغاز شد.

به گــزارش خبرنگار دریا ،دوســتی
اســتاندار هرمزگان در آغاز عملیات
اجرایی نهضت ملی مســکن میناب با
بیان اینکه در سراســر استان  ۹۲هزار
نفر در ایــن طرح ثبت نــام کرده اند
گفت ۲۲ :هزارنفر از ثبت نام کنندگان
واجد شرایط شناخته شــدند و از این
بین ســاخت  ۱۵هزار واحد مسکونی
در سراســر استان آغاز شده است .وی
افزود :خوشبختانه برای واجدین شرایط
طرح نهضت ملی مســکن در اســتان

محدودیت زمین وجود ندارد و هر میزان
که مردم ثبتنام کنند ،آمادگی واگذاری
زمین وجود دارد .دوســتی با تاکید بر
اینکه در طرح نهضت ملی مسکن زمین
به صورت رایگان به مردم واگذار می
شود عنوان کرد40 :میلیون تومان هزینه
ای کــه در ابتدای اجرای طرح از مردم
گرفته می شود به جهت ضمانتی است
که مردم حتما ساخت و سازها را آغاز
کنند اصل مبلغ بعد از آغاز ساخت وساز
به مردم بازگردانده می شود و این مبلغ
در واقع پول مشارکت در ساخت منازل
است .استاندار هرمزگان افزود :شرایط
اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اکثر
شهرستان های استان به جز بندرعباس
بدین گونه اســت که زمین به صورت
قطعه بندی به مردم واگذار می شــود و

تنها خودشان مســتقیم در امر ساخت
و ساز دخیل می شــوند؛ ضمن اینکه
دراین طرح تمام کاربــری ها  ،اعم از
فضاهای آموزشی ،تفریحی  ،فضاهای
سبز و زیر ساخت های موردنیاز دیده
شده است .اســتاندار هرمزگان خاطر
نشــان کرد :با توجه به اینکه در تامین
فضاهای مورد نیاز شهرک های جدید
مجری خود دولت اســت و به صورت
پیمانکاری نیست ما متعهد هستیم فضاها
رابه صورت کامل اجرا کنیم تا شــاهد
آســیبهای که در طرح مســکن مهر
بودیم نباشیم.
دوســتی درادامه به درخواست اهالی
شهرک المهدی ( عج ) میناب از دبستان
دختران ظهور المهدی( عج) این شهرک
بازدید کرد و با توجه به مطالبات مردم
بر کمبود فضای آموزشی دراین مدرسه
دســتور داد با بررسی کارشناسی اداره
آمــوزش و پرورش درصــورت نیاز
فضاهای جدید برای توسعه مدرسه به
این مجتمع آموزشــی الحاق شود ،وی
همچنین در جمع اهالی شهرک المهدی
میناب به مردم قول مســاعد داد تا با
تامین اعتبار  ۳میلیارد تومانی در سریع
ترین زمان ممکن مشکل اسناد مالکیت
ساکنین این شهرک حل شود.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000492387شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001067758
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه  140140920000492387تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل
قوه قضائیه
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/90342ن  -مورخه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 1401/03/25گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی
گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی
مبادرت به صدور تصمیم می نماید.
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرســتان جاســک شهر لیردف  ،لیردف شمالی ،قطعه  16به مســاحت  1649/19متر مربع که حسب پاسخ شماره  417/1401مورخ
 1401/02/20کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با
عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است
یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت
نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای
دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید .
مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدرالبیان
تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقی -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000493243شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001068478
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
ذیل
کننده
امضاء
گردشکار :بتاریخ تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه  140140920000493243تحت نظر است دادگاه به تصدی
قوه قضائیه
جم
مورخه
/181/90459ن
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره
گس
داد تری هور ی اسالمی اریان
 1401/03/25گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی
گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی
مبادرت به صدور تصمیم می نماید.
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان جاسک شهر لیردف  ،لیردف شمالی ،قطعه  23به مساحت  2500متر مربع که حسب پاسخ شماره  424/1401مورخ 1401/02/20
کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع
اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع
قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه
صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید .
مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدرالبیان
تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقی -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

از لحاظ تخصیص اعتبارات بازســازی و
نوســازی ســهم کمتری دارد همین بحث
مالکیتها است .مهندس دوستی ادامه داد:
صدور سند فرآیندی است که همه باید در
آن مشارکت داشته باشند و مهمترین رکن
آن نیز مردم هستند که اگر کار را شروع کنند
ما هم پیگیریهای بیشتری خواهیم کرد تا
کار ســریع تر پیش رود.استاندار هرمزگان
تصریحکرد :برای تســریع در صدور اسناد
مالکیت مردم فرآیند کوتاهتری را طراحی
کردهایم و برای اجرا به دفاتر پیشخوان دولت
ســپردهایم تا جابهجایی مردم بین ادارات
دولتی کــم و از مراحل انجام کار از طریق

ســامانه پیامکی آگاه شوند .وی تاکیدکرد:
یک سری مشــکالت با بخش خصوصی
وجــود دارد که اگــر آنها مرتفع شــود
میتوانیم با سرعت قابل قبولی کار واگذاری
اسناد را پیش ببریم.نماینده عالی دولت در
استان هرمزگان تصریحکرد :من این قول را
میدهم که برای حل مسائل منطقه مانند آب
و راه تالش کنم و برای توسعه گردشگری،
دامداری و  ...نیز میتوانیم تسهیالت اعطا
کنیم چرا که در سفر ریاستجمهوری میزان
اعتبار خوبی برای اعطای تســهیالت برای
استان هرمزگان گرفتیم و ۱۴هزار میلیارد
تومان منبع خوبی است برای اینکه بتوانیم در

مشکالت مختلف استان هزینه کنیم.
وی خاطرنشــان کرد :در بحث تسهیالت
میتوانیم کمترین نرخ بهرهای که در وامها
وجود دارد را بــرای این منطقه اختصاص
دهیم اما الزم اســت خود مردم جمع شوند
و طرحی را بیاورند همچنین اگر بنای کار
بر توســعه گردشگری منطقه باشد سازمان
میراثفرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
اســتان را ملزم میکنم تا نسبت به موضوع
وقت بگذارند اما تاکیدم بر این اســت که
طرحهای گردشگری را خود مردم بیاورند
چرا که مردم بهتر از دولت میتوانند این امور
را پیش ببرند.

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //رئیس کل دادگستری
هرمزگان از رفع تصرف  ۱۳قطعه از اراضی ملی به مساحت بیش
از  ۱۶هزار متر مربع در مناطق مختلف جزیره قشم و اعاده آنها به
دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ،رئیس کل دادگستری هرمزگان از رفع
تصرف  ۱۳قطعه از اراضی ملی در جزیره قشــم و اعاده آنها به
دولت خبر داد.
مجتبی قهرمانی اظهار داشــت :این زمینها در خارج از محدوده
طرح هادی روستاهای گیاهدان ،سهیلی و نقاشه به مساحت ۱۶
هزار و دویست و هشت مترمربع قرار داشت که توسط سودجویان
به صورت غیرقانونی تصرف شده بود.
وی ارزش تقریبــی این اراضی را در مجمــوع  ۱۱۱میلیارد و
چهارصد و هفتاد و نه میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشــت:
رفع تصرف این زمینها به دســتور دادســتان عمومی و انقالب
قشــم و توسط یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی منطقه آزاد
با همکاری مأموران نیروی انتظامی و دریابانی انجام شده است.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان همچنین با هشدار به

متعرضین به اراضی ملی و منابع طبیعی به آنها توصیه کرد به عواقب
اقدامات غیرقانونی خود بیاندیشند و از ارتکاب جرم اجتناب کنند
زیرا در غیر این صورت با برخورد سخت و پشیمانکننده دستگاه
قضایی مواجه خواهند شد.

مسابقه ولیچررانی در لیردف جاسک برگزار شد
کمیل حیدری ســرویس شهرســتان//
به مناسبت هفته بهزیســتی ،یک دوره
مسابقات ویلچررانی معلولین با حضور شش
معلول ضایعه نخاعی در شهرستان جاسک
برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا ،دکتر جمالدینی
مســئول مرکز توانبخشی مبتنی بر جامعه
 CBRحوزه شرق جاســک ،بخشدار،

شــهردار ،اعضای شورای شــهر ،نماینده
آموزش و پرورش و اقشــار مردم در این
مسابق ه حضور داشتند .در پایان این مسابقه
« یوســف آزادی » مقام نخست را از آن
خود کرد و « محمــد جواهر کالم » و «
موسی گرکو » نیز به ترتیب مقام های دوم
و سوم را کســب کردند .مهندس « حسن
علی میرزایی » بخشدار لیردف در حاشیه

برگزاری این مسابقات گفت :ایجاد روحیه
و نشاط در بین معلولین و همچنین آگاهی
دادن به جامعه پیرامون مســائل مربوط به
معلولیــن ازجمله اهداف برگــزاری این
مسابقه است .وی با اشاره به نقش ورزش
در سالمت روحی و روانی معلوالن ،افزود:
نیاز بــه ورزش و تاثیر آن در افراد معلول
بیشتر از افراد سالم احساس می شود.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000492545شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001067781
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه  140140920000492545تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/90849ن  -مورخه
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 1401/03/25گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی
گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی
مبادرت به صدور تصمیم می نماید.
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرســتان جاســک شهر لیردف  ،لیردف شمالی ،قطعه  17به مســاحت  3190/16متر مربع که حسب پاسخ شماره  418/1401مورخ
 1401/02/20کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با
عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است
یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت
نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای
دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید .
مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدرالبیان
تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقی -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000492860شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001068108
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه  140140920000492860تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل
قوه قضائیه
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/90348ن  -مورخه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 1401/03/25گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی
گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی
مبادرت به صدور تصمیم می نماید.
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان جاسک شهر لیردف  ،لیردف شمالی ،قطعه  20به مساحت  2500متر مربع که حسب پاسخ شماره  421/1401مورخ 1401/02/20
کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع
اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع
قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه
صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید .
مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدرالبیان
تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقی -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

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

حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله آتش

باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۴۱:۳۸
۰۶:۰۸:۱۰
۱۲:۵۱:۵۷
۱۹:۳۴:۱۳
۱۹:۵۱:۰۲

بوشهر

اهواز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۵۹:۱۵
۰۶:۳۱:۰۷
۱۳:۲۲:۲۴
۲۰:۱۲:۰۵
۲۰:۲۹:۴۳

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۵۸:۱۲
۰۶:۲۶:۴۸
۱۳:۱۳:۴۰
۱۹:۵۸:۵۹
۲۰:۱۶:۰۷

زاهدان

اجتماعی

اذان صبح ۰۴:۱۶:۲۷
طلوع آفتاب ۰۵:۴۵:۴۵
اذان ظهر ۱۲:۳۳:۳۶
غروب آفتاب ۱۹:۱۹:۵۳
اذان مغرب ۱۹:۳۷:۰۸

شیراز

کرمان

اذان صبح ۰۴:۴۹:۱۲
طلوع آفتاب ۰۶:۱۸:۴۲
اذان ظهر ۱۳:۰۶:۵۰
غروب آفتاب ۱۹:۵۳:۲۴
اذان مغرب ۲۰:۱۰:۴۰

اذان صبح ۰۴:۲۸:۵۸
طلوع آفتاب ۰۵:۵۹:۲۳
اذان ظهر ۱۲:۴۸:۴۵
غروب آفتاب ۱۹:۳۶:۳۳
اذان مغرب ۱۹:۵۳:۵۸

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۴:۴۹:۳۵
طلوع آفتاب ۰۶:۲۰:۳۵
اذان ظهر ۱۳:۱۰:۴۵
غروب آفتاب  ۱۹:۵۹:۲۰غروب آفتاب ۱۹:۵۰:۲۲
اذان مغرب  ۲۰:۱۶:۵۱اذان مغرب ۲۰:۰۸:۰۹

اذان صبح ۰۴:۳۴:۲۳
طلوع آفتاب ۰۶:۰۷:۰۸
اذان ظهر ۱۲:۵۹:۳۳

شگردهای تازه رمالها و جادوگران

ســرویس اجتماعی  //اگر در گذشــته
جادوگران و فالگیرهــا را در محلههای
خاصی از شــهر و در خانههای قدیمی و
اتاقهایی تاریــک و با فضایی رعبانگیز
میتوانستید پیدا کنید،امروز یک کلیک
بهروزرسانی جادوگری
کافی است تا شــما را به رمالهای فعال در دنیــای امــروز رمالهــا هم خــود را
در فضای مجازی برساند و گره از بخت و بهروزرســانی کردهاند و عالوهبر حضور در
اقبالتان بگشاید.
مناطق باالی شــهر و خانههــای آنچنانی و

با گشــتوگذار در برجهای فلکی سرنوشت
خود را تغییر دهند و بدون کمترین تالشــی
برای ســاخت آینده،به کمــک جادوگران و
فالگیرها آینده را بسازند.

بازگرداندن معشــوق ،دعای مهــر ومحبت،
بســتن زبان مادرشوهر وجاری! و هزارویک
جمله پیــام و ترفند دیگر که میتواند افرادی
را که در رابطههایشان به مشکل برخوردهاند
یــا گرهی در زندگی دارند که از مســیرهای
عادی تاکنون نتوانســتهاند به نتیجه برســند
به ســمت خود بکشــد .افراد طعمه رمالها
بهجای آنکه سرنوشــت خودشان را خود در
دست گیرند و آینده را با تالش خود بسازند،
سراغ جادوگران حقیقی و مجازی میروند تا
در برجهای فلکی آیندهای که دوســت دارند
را بیتوجه به آینه گذشــته برای خود تصور
کنند و حرفهایی را که دوست دارند از زبان
فالگیر،جادوگر و رمالها بشــنوند و برایش
پولهــای آنچنانی هم خــرج کنند و خیلی
وقتها کالهشان برداشته شود.
گرایش به بختگشایی و فال و جادوگری در
قرن بیســتویکم و عصر دانش و تکنولوژی
و در شــرایطی که بشر توانسته برای بسیاری
از پدیدههای دنیــای پیرامونش دالیل علمی
و منطقی پیدا کند شــاید کمی عجیب به نظر
برسد اما انگار قانون پایستگی خرافات حتی
از قانون پایســتگی انرژی هم جدیتر است!
بر همین اساس خرافات هیچگاه ازبیننمیرود
و تنها از شــکلی به شکل دیگر تغییر میکند.
با وجود این ،کم نیســتند افرادی که در دنیای
افتادن در دام میانبرها
امروز هم مانند گذشــتههای دور به دنبال آن برخی افراد هم بهجای تالش و کوشــش و
هستند تا از طریق رمل و اسطراب و جادو و حرکت در مسیر درســت همیشه میکوشند
وقتهــای طوالنی برای مالقات و نوشــتن
طلسم و گشــایش گرهها! در فضای مجازی
و شــبکههای اجتماعی هم حضــور دارند.
رمالهــا و جادوگرهای مجــازی هم مانند
نسخه حقیقیشان اغلب اوقات کمترین چیزی
از جادو و جنبل نمیدانند و فقط با پهن کردن
دام بر سر راه کســانی که برای بهبود شرایط
زندگیشان به دنبال میانبر میگردند،این افراد
را سرکیسه میکنند .هرازچند گاه پروندههای
کالهبــرداری در قالب فالگیری و جادوگری
در فضای مجازی رســانهای میشود و پلیس
فتا موفق میشــود تا برخــی از این افراد را
دستگیر کند.
با تمام اینها برخی شــرایط اجتماعی و حتی
اقتصادی هم بــه بازار ایــن کالهبرداران و
شــیادان رونق داده و موجب شده تا هیچگاه
این بســاط جمع نشود .به بیان دیگر ابهام در
آینده و بهنتیجهنرســیدن اهداف از مسیرهای
معقولی همچون تالش و کوشش یا تحصیالت
و کار موجب میشــود تا باور افراد به شانس
و جادو و مسائلی از این دست پررنگتر شود
و با قرارگرفتن در مسیر افرادی که میکوشند
با جمالت و صحبتهای فریبنده ســر آنها را
کاله بگذارند،راحتتر حرفهای این شیادان
را باور میکنند و در دام میافتند.

تا از مســیرهای میانبر به مقصد برسند .این
در حالی اســت که در واقعیت هیچ مســیر
میانبری برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد
و اگر در گذشــته هیچ بذری برای زندگیمان
نکاشته باشیم ،بدیهی است که هیچ جادوگر و
فالگیری و هیچ غول چراغجادویی نمیتواند
در آینده ما را به موفقیت و شادکامی برساند.
اینجاست که داشــتن چنین تفکراتی موجب
میشود بهجای اعتماد به تالش و کوشش یا
کمکگرفتن از کارشناســان و مشاوران برای
مشــکالت و چالشهایی که ممکن است در
زندگی عاطفی یــا خانوادگی خود درگیر آن
شده باشیم ،برخیهایمان به امید عبور از مسیر
میانبر سراغ جادوگر و فالگیرها میرویم و در
این مســیر نهفقط به موفقیت نمیرسیم بلکه
ممکن است داروندارمان را هم ازدست بدهیم.
ایستگاه پایانی ،اعتماد به رمالهای مجازی
آمــار کالهبرداریهای مجازی در پوشــش
رمالــی و فالگیــری رو به افزایش اســت.
ســرهنگدوم علیمحمد رجبی ،رئیس مرکز
تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس
فتای ناجا نسبت به کالهبرداری افراد شیاد با
عنوان دعانویسی و رمالی در فضای مجازی
به شهروندان هشدار میدهد.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرایم
ســایبری پلیس فتا درباره نحوه عملکرد این
افراد میگوید« :این کالهبرداران با ارائه یک
شمارهحســاب که اغلب بیهویت است ،از
قربانیان میخواهند پول را به حساب اعالمی
آنها واریز کنند تا نســخه رمالی یا دعانویسی
را دریافــت کنند اما همیشــه این موضوع به
دریافت مبلغی از کاربران ختم نمیشود و این
کالهبرداران با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد،
ایشان را به صفحات فیشینگ هدایت کرده و
اقدام به سرقت اطالعات کارتاعتباری آنها و
سوءاستفادههای مالی میکنند».
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یکشنبه  9مرداد 1401
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سال بیست ویکم شماره 3942
طالعبینی
فروردین :

امروز با نیت های خوب از خواب بلند می شوید
و تصمیم دارید که قبل از شروع یک کار جدید
به کارهای نیمه تمام تان سر و سامان دهید .اما
ممکن است روز به پایان برسد و ببینید که هنوز کارهای نیمه
تمام به سرانجام نرسیده اند ،البته این مشکل جدیدی نیست.
امروز فرصتی دست داده که از این چرخه ی تکراری خارج
شــوید و با تمرکز به انجام کارهای تان بپردازید .اگر امروز
کارهای تان تمام نشــوند ،فردا به سختی می توانید با آن ها
دست و پنجه نرم کنید.
اردیبهشت :

ناآگاهی ،ریشــه گرایش به خرافات و
ماورا

به گزارش همشــهری ،باتوجــه به قوانین
طبیعت هر چیزی علتــی دارد و اگر ما قائل
به آن باشیم ،ســعی میکنیم هر مسألهای که
برایمان بهوجود میآید را حل کنیم  .اما وقتی
به این باور نداشته باشیم به ماورا تکیه میکنیم
تا از این مسیر ،مســائل و مشکالت را حل
کنیم .افرادی که از دانششان استفاده نمیکنند
یا میخواهند مسائلشــان زود حل شــود و
بدون فکر وتالش کارشان پیش برود به ماورا
متوسل میشوند.
انسان هیچ گاه نمیتواند لحظه بعد را پیشبینی
کند امــا عالقه انســان به مــاورا از دوران
انســانهای اولیه وجود دارد و انســانهای
اولیــه چون علمش را نداشــتند ،نســبت به
پدیدههای اطرافشــان متوســل بــه ماورا
میشــدند .بهخصوص اینکه انسان به دنبال
آســایش است و نمیخواهد تالش و کوشش
داشته باشد .بر این اســاس ،فالگیرها هم از
این احساســات استفاده میکنند .افراد ناامید،
با اعتماد به نفس پایین یا شخصیتهایی که

در برخورد با مســائل و مشکالت خودشان
برخورد منطقی و عــادی ندارند و مضطرب
هســتند ،طعمههای خوبی بــرای فالگیرها
هســتند .فالگیرها معموال حرفهایی میزنند
که ما دوست داریم بشنویم .مثل اینکه کسی
شما را دوست دارد یا دست شما نمک ندارد
و مواردی از این دست که خیلی افراد دوست
دارند بشــنوند .وقتی انسان علم و دانشاش
کم است و نمیخواهد از این توانمندیهایش
برای حل مسائل استفاده کند ،به دنبال موارد
غیرعادی میرود .البته فضای اجتماعی ما هم
به این مســأله کمک میکنــد .افراد خرافاتی
همیشــه در برابر ســواالتی که میشــنوند
بیجوابند و به خودشان اجازه تفکر و منطق
نمیدهند  .این افراد معموال بیشــتر به فالگیر
و جادوگــر مراجعه میکننــد .برای حل این
معضل باید مســیرهای درست را به افراد یاد
داد  .خانواده ،ســاختار اجتماعی و آموزش
و پرورش باید مسیر درســت را به افراد یاد
بدهند و حتی میتوان از شبکههای اجتماعی
و فضای مجازی هم برای این آموزش استفاده
کرد.

سعی کنید هوشــمندانه عمل کنید ،یعنی قبل از
شــروع یک کار جدید به همه ی تکالیفی که در
دســت دارید پایان دهید .وقتــی درباره ی قدم
بعدی خود تصمیم گرفتید سعی کنید از مسیر لذت ببرید ،البته
به این ترتیب سریع تر هم پیش خواهید رفت .با پشتکار در
جهت دســتیابی به اهداف تان تالش کنید و در کنار همه ی
اینها خوش بگذرانید .اکنون می توانید با این روحیه ی خالق
و مثبتی که دارید دیگران را تشویق کنید تا با شما همراه شوند.
خرداد :

امروز یک فرصت هیجان انگیز دســت داده که
انعطــاف پذیری خود را نشــان دهید .به عالوه
میتوانید کاری که دل تان با آن نیست را به طرز
موفقیت آمیزی به انجام برسانید .وقت تان را به خاطر تغییر
چیزهایی که در کنترل شما نیستند تلف نکنید .باید راهی پیدا
کنید تا خالقیت خود را در زندگــی روزمره به کار بگیرید.
رویکرد مثبت شــما می تواند به دیگران روحیه دهد و آن ها
را تشویق کند.
تیر :

به کلماتی که امروز بــه کار می برید فکر کنید.
ممکن است به اشــتباه خشم کسی را برانگیزید
که معمو ً
ال تمایلی به بروز احساسات اش ندارد.
البته این اشــتباه موجب اختالفات جدی نخواهد شد .بهترین
راهکار برای رسیدن به نقطه ی آرامش و تعادل این است که
صادقانه عمل کنید.
مرداد :

مدیریت مالــی امروز به یکــی از آن کارهای
سخت تبدیل شده اســت ،زیرا هر چه بیشتر به
جزییات دقت می کنید ،بیشتر به اطالعات متضاد
و ناهماهنگ دست می یابید .شاید امروز فرصت کافی برای
رمزگشایی همه ی امور نداشته باشید ،اما بدانید که غرق شدن
در حقیقت از بروز بحران های احتمالی جلوگیری خواهد کرد.
آرامش و خونســردی خود را حفظ کنید و به دنبال راه حل
باشید .در نهایت خالقیت شما جواب خواهد داد.
شهریور :

قبل از این که نا امیدی شــما به خشــم تبدیل
شــود باید راهی پیدا کنید تا آن را بروز دهید.
اگر عصبانی باشــید ممکن اســت با دوستان و
همکارانتان دعوا کنید و این امر موجب تشــدید فشــارها
خواهد شــد .شاید تمایل داشته باشید که این وضعیت آشفته
را به دیگران نســبت دهید ،اما بد نیســت کمی هم در رفتار
خودتان دقیق شوید و ببینید شما چه قدر در به وجود آوردن
این وضعیت نقش دارید .اولین قدم برای حل مشکالت کنونی
این است که رفتارهای اشتباه خود را بپذیرید.
مهر :

امروز به راحتی می توانید در رویاهای قشنگتان
گم شوید .تصورات شما می توانند ایده های ناب
و خالقانه ای را در اختیــار تان قرار دهند ،اما
تبدیل آن ها به واقعیت کار چندان آسانی نیست .اگر از امور
جانبی زندگی تان کم کنید شــاید بتوانید به اهداف تان دست
پیدا کنید .مدتی از شــلوغی ها دور باشــید تا در آرامش و
سکوت به خالقیت های تان مجال بروز دهید.
آبان :

امروز شــاید احســاس کنید که دوستان تان در
دسترس نیستند ،اما این فقط یک نشانه است که به
شما می گوید به آن ها نیاز دارید ،نه این که رفتار
آن ها تغییر کرده باشد .نمی توانید این فاصله ی احساسی را
درک کنید ،اما هنوز هم تمایل دارید که به آن ها محبت کنید،
حتی اگر آن ها رغبتی به صمیمی تر کردن روابط تان نداشته
باشــند .اما هر چه بیشتر خودتان را به دیگران نزدیک کنید،
آن ها بیشتر از شما دور خواهند شد .به شما توصیه می شود
کــه برای مدتی توجه تان را به کارهای خالقانه بدهید تا این
وضعیت تمام شود.
آذر :

به نظر می رســد که تالش های اخیرتان چندان
مورد توجه قرار نگرفته اند .اما امروز مورد توجه
قرار خواهید گرفت .در چشم بعضی ها مثل یک
قهرمان واقعی به نظر می رســید .اما شــما فقط دارید همان
کارهــای عادی خود را انجام می دهید و به نظر خودتان کار
خیلی بزرگی انجام نداده اید.
دی :

امروز ممکن است با یکی از دوستان تان اختالف
نظر داشته باشــید ،اما این اختالفات به تدریج
در طول روز به جاهای خوب کشــیده خواهند
شد .بد نیست با کسانی که با شما هم فکر هستند وارد بحث
شوید .البته ممکن است گفتگوها به موضوعاتی مانند مذهب
یا سیاست کشیده شود که شما همیشه از آن ها فراری بودهاید.
وقتی حرف های تان را زدیــد به دیگران هم فرصت حرف
زدن را بدهید.
بهمن :

امروز حس ششــم تان به شدت قوی شده است
و می توانید به جزییاتی دقت کنید که همیشــه
آنها را نادیده می گرفتید .حواس تان باشــد که
این قابلیت خود را به رخ دیگران نکشید .اگر اعتماد به نفس
شــما به گستاخی کشیده شود ممکن است همه چیز به ضرر
شما تمام شود .برای این که شانس موفقیت تان زیاد شود باید
دیدگاه تان را اصالح کنید.
اسفند :

حواس تان باشد که امروز خشم تان را به کسی که
تقصیری ندارد انتقال ندهید .اگر ناگهان عصبانی
شوید ممکن اســت همه ی تالش های تان نابود
شــود .اما مشکل این جاســت که اگر چیزی هم نگویید باز
ممکن اســت موانعی ســر راه تان به وجود بیاید .سعی کنید
تهدیدآمیز حرف نزنید تا دیگران با شما همراه شوند.
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مدیر عامل ایزوایکو عنوان کرد

ایزوایکو ،پشتیبانی قدرتمند برای صنعت حمل و نقل دریایی کشور

گروه خبر  //مدیرعامل مجتمع کشــتی
ســازی و صنایع فراســاحل ایران در
گفتگویی با محوریت تحقق شعار سال در
این صنعت تأکید کرد :صنعت دریایی ایران
امروز در جایگاهی است که بی شک از نظر
دانش فنی و کیفیت خدمات قابل رقابت با
رقبای خود در منطقه و جهان است.

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

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور
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آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
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کرمان آرزو توکلی چترودی
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یزد علیرضا حائری زاده
09171140997
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ســلمان ضربی گفت  :در حال حاضر
ایزوایکو پشــتیبانی قدرتمند و مطمئن
برای صنعت حمل و نقل دریایی کشور
است و طی ماه های اخیر عملکرد این
مجتمع در پروژه های انجام شــده گواه
این مسئله است تا جایی که مراجعاتی
از خارج مرزهای کشــور جهت انجام
تعمیرات نیز داشته ایم که تا کنون سابقه
نداشته است.وی عنوان کرد  :ایزوایکو به
عنوان زیرساختی ارزشمند در راستای
توسعه اشــتغال ،اقتصاد و محرکی برای

صنایع پایین دســتی میتواند فرصتهای
خوبی را پیش روی کشــور قرار دهد
و بــا ارائه خدماتی بــا کیفیت و دارای
استانداردهای بین المللی از خروج ارز
جلوگیری نمــوده و درآمدزایی قابل
توجهی ایجاد نماید .مدیرعامل ایزوایکو
افزود :با پذیرش  36شــناور طی چهار
ماه گذشــته ســال جاری این مجتمع
صنعتی یکی از پرکارترین ادوار خود را
تجربه کرده ،.پروژه هایی در سایز های
کوچک ،متوســط و بزرگ شامل انواع
شناورهای تخصصی ،نفتکش ،کانتینربر،
ریگهــای حفاری و ...کــه تا کنون 23
پــروژه از این تعداد به اتمام رســیده و
تحویل کارفرما گردیده اســت.ضربی
تأکید کرد با پیگیری های انجام شــده
در راستای جذب پروژه های نوسازی
قطع ًا ظرفیتهای جدیدی برای فعالتر شدن

دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری
شده همه مردم کشــور اعم از مدیران،
مسئولین ،کارمندان ،کارگران زحمتکش،
پژوهشگران و اساتید دانشگاه و ...وظیفه
داریم که به سهم خود در راستای تحقق
هرکدام از این سه محور مهم و اساسی
تالش کنیم .وی در پایان گفت  :ایزوایکو

به عنوان یک زیرساخت بزرگ صنعتی
ظرفیتی بســیار قوی و ارزشمند جهت
تحقق تولید دانش بنیان و توسعه اشتغال
در کشور اســت که برنامه ریزی های
خوبی هــم در این زمینه انجام گرفته و
ما امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد
تأثیرات مثبت این فعالیتها باشیم.

متناسب سازی فضای بندرمسافری شهید حقانی برای افراد کم توان جسمی

به گزارش خبرنگار دریا ؛ «حمید رضا
محمدحسینی تختی» گفت :در راستای
اجــرای مفاد ابالغیه قانــون حمایت
ازحقوق معلولین کشــور اجرای این

معلول و کم توان جسمی با ارائه کارت
شناسایی معتبر مبنی بر معلولیت خود
می تواننــد از تخفیــف  50درصدی
بلیط سفر دریایی به مقصد جزایر قشم

متناسب فضا برای سهولت در تردد افراد
معلول و کم توان از دیگر اقدامات است
که در بزرگترین پایانه مسافری دریایی
کشور بندر شــهید حقانی انجام شده

مدیر نگهداری تأسیسات آبی شرکت آب منطقهای هرمزگان خبر داد

افزایش  ۹۶میلیون متر مکعبی ذخایر چهار سد اصلی هرمزگان

گــروه خبر  //مدیر نگهداری تأسیســات آبی
شــرکت آب منطقهای هرمزگان از ذخیره ۹۶
ن آب حاصل از بارشهای
میلیون متر مکعب روا 
اخیر در سدهای اصلی استان خبرداد.

رضا ترکمندی اظهار داشــت :خوشــبختانه در
بارندگیهای اخیر ما شاهد حجم بسیار خوبی
از روانآب بودیم که با مدیریت درست توانستیم
این روانآب را در ســدهای اصلی استان ذخیره
کنیــم .وی افزود :بنابر آمارها خوشــبختانه در
سد استقالل میناب  11میلیون متر مکعب حجم

ورودی آب جدید داشــتیم و میزان ذخیره آب
این ســد در حال حاضر به  75درصد رســیده
اســت .مدیر نگهداری تأسیســات آبی شرکت
آب منطقهای هرمزگان گفت :ســد شمیل و نیان
نیز در بارندگیهای اخیر بیش از  10.5میلیون
متر مکعب روا ن آب جدید در خود ذخیره کرد
و میزان ذخیره آب و پرشــدگی در این ســد به
 61درصد رسید .وی تصریح کرد :در سد سرنی
نیز هم اکنون شاهد پرشدگی  64درصدی هستیم
و در بارشهای اخیــر  4.5میلیون متر مکعب

روا ن آب به این ســد وارد شده است .ترکمندی
گفت :اما بیشــترین میزان ورودی روان آب به
سدهای اصلی استان متعلق به سد جگین است
که خوشبختانه از حجم ورودی روانآب حاصل
از بارشهــای تیرماه تاکنون بیش از  67میلیون
متر مکعب به ذخیره این سد افزوده شده و میزان
پرشدگی آن به  93درصد رسیده است.
وی تصریح کرد :برای کنترل حجم ذخیره ســد
از  67میلیون مترمکعب حجــم ورودی ناچار
به تخلیه  47میلیون متر مکعب شدیم تا بتوانیم

آیین های محرم ،محمل هنرهای بومی هرمزگان

لحاظ اجرا ی آن و ارتباط برقرار کردن با
مردم بومی بتوان آنرا منحصر به فرد دانست.
یکی از آیین های کهنی که هر ســاله اجرا
میشــود رقص تابوت و حجله است .در
همه مناطق هرمزگان با تفاوت های کمی
دیده می شــود.از مرحله ساخت حجله و
تابوت و غسل دادن آن ها تا آماده ساختن
و حتی چه کسانی باید برای آماده سازی
حضور داشــته باشند ،از کجا و چه زمانی
به حرکت در آمــده ،نذوراتی که داده می
شــود ،همه این موارد با آیین ها و شیوه
خاصی انجام می شود که در مجالی دیگر
به صورت کامل آن را معرفی می کنیم.
یکی دیگر از آیین های محرم درهرمزگان
علم یا علم گردانی اســت .این مراسم با
علمهای دیگر استان ها متفاوت بوده ویک
سمبل به حساب می آید .این نشانه همانند
بسیاری از نمادها و آیین ها در هرمزگان با
فرهنگ بومی تلفیق شــده و رنگ و بویی
خاص دارد.می توانیم از تنه علم بگوییم که
چوب بلندی حدود ســه متر .بعد از آن از
رخت علم که پارچه های متعددی است با
رنگ ها ی مختلف،قسمت بعدی سر علم
است که به سر شده معروف است .سرشده
دارای نقش های متعددی است .هر مسجد
و حسینیه برای خود علم جداگانه ای دارد.

مهم ترین بٌعد علم گردانی اعالم فرارسیدن
محرم و شروع آیین های عزاداری میباشد.
علم ها هر روز صبح از مســاجد و تکایا
بیرون آمده همراه با سینه زنی و نوحهخوانی
به جمع آوری نذورات می پردازند .برخی از
علم ها دارای احترام بیشتری هستند مانند
علم جریده که در تعزیه ها از آن استفاده می
شود و منصوب به حضرت عباس است .از
دیگر علم ها می توان به  12علم منبر گپ
(نام حسینیه است در مرکز شهر بندرعباس
به معنــای منبر بزرگ) نام برد که  12علم
منصوب به  12امام در این منبروجود دارد.
 12علم منبر گپ روزهای اول محرم برای
غسل دادن به دریا برده و با آداب خاصی
این مراسم را برگزار میکنند .در روزهای
مختلف محرم افــرادی که نذر این علم را
دارند علم گردانــان را به خانه های خود
دعوت می کنند تا در خانه های آن ها به
عزاداری بپردازند.
یکی دیگر از علم های معروف و شاخص
استان  ،علم شمشیری قشم می توان نام برد،
علم شمشیری در روز خاصی از حسینیه
بیرون آورده به روستایی اطراف قشم برده و
با مراسم خاص وبا پای پیاده واز راه بیابان
به شهر آوردهد می شــود .در این روز از
شهرهای مختلف برای عزاداری همراه این

علم به قشــم می روند و با شوری خاص
برگزار می شود وعلم دیگری که میتوان
نام برد مراسم علم در روز  5محرم میناب
است .شاید بتوان گفت پرشورترین مراسم
علم در اســتان هرمزگان کــه معروفیت
خاصــی دارد.از تمام اســتان هرمزگان و
اســتان های همجوار برای شرکت در این
مراسم و ادای نذر خود به میناب می روند.
این مراســم از صبح  5محرم شروع شده،
علم در آب رودخانه غسل داده می شود،
علم های دیگر به اســتقبال آمده و مراسم
تا غــروب ادامه پیدا می کند وبه عزاداری
مــی پردازند در این روز نه تنها تمام مردم
شــهر میناب و بسیاری از شهرهای استان
حتی از استان های دیگر هم برای همراهی
و نذوراتی کــه دارند و عزاداری به میناب
می روند .از دیگر مراســم ها می توان به
نوحه خوانی ها و سینه زنی ها که هر شب
در مساجد و تکایا برگزار می شود نام برد.
عزاداری و سینه زنی هم به صورت نشسته
و هم به صورت واحد که دایره وار گرداگرد
هم ایستاده و با ضربه های پا و دست سینه
می زنند نام برد .که به نوع سینه زنی واحد
گفته می شود.
بیشتر نوحه هایی که در مراسم ها خوانده
می شود به گویش محلی است.از آن جایی
که بندرعباس یک شهر مهاجر پذیر است و
تقریب ًا از تمام نقاط ایران در این شهرزندگی
مــی کنند .در ماه های محــرم برای خود
تکایای جداگانه ای برپا می دارند.در این
هیئتها به شــیوه و سبک خود عزاداری
می کنند .این تنــوع عزاداری با فرهنگ
های مختلف هم باعث شده که در ماه محرم
عزاداری با شور بیشتری در استان هرمزگان
برگزار شــود و هم گردشگران مذهبی از
سایر نقاط ایران برای آشنایی با عزاداری
و سوگواری به هرمزگان سفر کنند.
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گروه خبر  //مدیــر بنادر و دریانوردی
شــهید باهنر و شــرق هرمزگان از
متناسب ســازی فضای بندر مسافری
شــهید حقانی و تخفیف  ۵۰درصدی
بلیط برای معلوالن و افــراد کم توان قانون در بندر مســافری شهید حقانی و هرمــز بهره مند شــوند .حمید رضا حقانی لحاظ می شود  .وی خاطر نشان است .الزم به ذکر است؛ بندر مسافری
در حال انجام اســت .وی افزود :افراد محمد حســینی تختی بیان داشت :با کرد :در اختیار قــرار دادن ویلچر و شــهید حقانی ،بعنوان بزرگترین پایانه
جسمی در این بندر خبر داد.

هدف حمایت از افراد دارای معلولیت
بر اساس هماهنگی های بعمل آمده با
شرکت تعاونی تخفیف  ۵۹درصدی در
خرید بلیط این افراد از مبدا بندر شهید
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در اجرای مفاد ابالغیه قانون رعایت حمایت حقوق معلوالن صورت گرفت

گــروه گزارش//آیینهــای محرم یکی
از گســتردهترین آیینهــا در فرهنگ
ایرانی اســت که به دلیــل فراگیری و
پیوند با فرهنگ ملی و محلی با نمادهای
مختلفی بوجود آمده اســت و از طریق
همین نمودها و نشــانهها میتوان برخی
از ویژگیهای فرهنگی ملی و یا قومی را
شناخت .از جمله این ویژگیها شاخصها
و کارکردهای هنرهای بومی و آیینی است،
آیینهای محرم یکی از محملها برای بروز
هنرهای بومی بوده است.

حوزه فرهنگی هرمزگان یکی از حوزههای
فرهنگی اســت که آیینهای محرم در آن
تنــوع و تکثر بســیاری دارد و هنرهای
مختلفی در آیینهای محرم ظهور و بروز
دارند .مردم استان هرمزگان مدت ها پیش
از فرا رســیدن ماه محرم خــود را برای
پاسداشت یاد عاشورا سازان بشریت آماده
می کنند در این راســتا اغلب مردم سیاه
پوش می شوند .مغازه ها ،بازار ،مساجد،
حسینیه ها و تکایا را با پارچه های مشکی
می پوشانند .شهر یکپارچه غرق در ماتم
و اندوه می شــود و مردم استان هرمزگان
مانند دیگر مسلمانان در این ماه به عزاداری
میپردازننــد و از مدت هــا قبل خود و
مساجد را آماده کرده است.
آن چیزی که در استان هرمزگان عزاداری
را متمایز می کند آیین های متفاوت که در
تلفیق با فرهنگ های بومی ،همســایه و
همچنین مهاجــر رنگ و بویی متفاوت به
خود گرفته است.
آییــن های پیشــواز شــامل :آیین های
عزاداری  10روز اول محرم ،روز و شــب
تاسوعا و عاشورا و بعد از آن است.
اینجا می توان از رسمی به نام رقص حجله
نام برد که دارای ارزش های نمادین ،مردم
شناسانه و صحنه ای فراوانی است .شاید به

مجتمع و ایجاد اشــتغال پایدار جوانان
شــکل خواهد گرفت که این موضوع
میتواند فرصتی برای رفع معضل بیکاری
در کشور باشد .مدیرعامل کشتی سازی
و صنایع فراســاحل ایران با اشــاره به
فعالیتهای ایزوایکو در زمینه نفت و گاز
و اجرای پروژه های ساخت سکوهای
نفتی و گازی تأکید کرد :مجتمع ایزوایکو
در زمینــه طراحی ،ســاخت ،حمل و
نصب سکوهای نفت و گاز نیز با انجام
پروژههای مختلف توان خود را به اثبات
رسانده و هم اکنون این مجموعه پروژه
توســعه میدان نفتی فروزان را در دست
ساخت دارد که تمام ًا توسط مهندسین
و نیــروی کار داخلی و با بهره گیری از
دانش فنی ایرانی انجام گرفته .ســلمان
ضربی در پایان تأکید کرد :در سالی که
به فرموده مقام معظم رهبری با نام تولید،
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مسافری دریایی کشــور ،با دارا بودن
 38فروند شناور فعال و  4هزار و 47
صندلی ،کار جابجایی روزانه  8هزار
نفر مسافر و گردشگر را بر عهده دارد.

روانآبهای حاصــل از بارندگیهای ادامه دار
تابستانه در بشاگرد را مدیریت کنیم اما همانطور
که گفتیم این سد هم اکنون  93درصد پرشدگی
دارد .مدیر نگهداری تأسیسات آبی شرکت آب
منطقهای هرمزگان گفت :در حال حاضر مطابق
آمارها در سدهای استان  96میلیون متر مکعب
روا ن آب جدید حاصل از بارشها و سیالبهای
اخیر ذخیره شــده که کمک خوبــی به ذخیره
آبهای سطحی استان خواهد کرد.
به گزارش تســنیم ؛ وی ادامــه داد :با توجه به
حجم قابل توجه ذخیره روانآبها در سدهای
اصلی استان ،امسال مشکلی در تامین آب شرب
و کشــاورزی مردم نخواهیم داشت و حجم آب
سطحی استان قابل قبول است.

خون اهدای زندگی به افرادی اســت که به خون و فرآوردههای
خونی نیازمند هستند .در کشور ما بیماران زیادی نیازمند دریافت
خون به منظور ادامه حیات و زندگی خود هستند و در این زمینه،
افــراد زیادی با اهدای خون ،به این اشــخاص جــان دوبارهای
میبخشند.
هر اهدای خون میتواند جان سه بیمار را نجات دهد .هر فرد بین
 ۱۸تا شصت سال میتواند برای اهداء خون اقدام نماید و این سن
برای افرادی که اهداکننده مستمر هستند تا سن  ۶۵سال میتواند
ادامه داشتهباشــد .در کشور ما افراد زیادی هستند که به صورت
مســتمر ،اقدام به اهدای خون میکنند .آقایان هر سه ماه یکبار و
خانمها هم هر چهار ماه یکبار میتوانند نسبت به اهدای خون اقدام
نمایند .استان هرمزگان نیز در بین استانهایی قرار دارد که ذخایر
خونی در آن پایین است و تعداد بیماران نیازمند به خون باالست
به همین دلیل نیاز است که مردم استان در این کار خداپسندانه بیش
از پیش ورود کرده و با اهدای خون خود ،جان بیماران نیازمند به
خون را نجات دهند.
امروز نهم مرداد ماه به عنوان روز اهدای خون نامگذاری شدهاست.
روزی که به ما یادآوری میکند در این کشــور افرادی هستند که
منتظر و نیازمند به خون ما بوده و در این راستا باید به یاری آنها
بشتابیم.
به گفته مدیرکل اهدای خون هرمزگان ،شــمار مراجعه کنندگان
خون به مراکز اهدای خون کاهش یافته اســت که شیوع بیماری
کرونا و تــرس از آلودگی از مهمترین دالیــل کاهش به مراکز
انتقال خون اســت و در حال حاضر مراکز انتقال خون با کاهش
ذخایر خون روبرو شدهاند .اما نکتهای که وجود دارد این است که
دستگاههای خونگیری در پایگاههای انتقال خون استان به طور
مستمر ضدعفونی میشود و شهروندان در این زمینه نگرانی نداشته
باشند و با ادامه این روند ذخایر خونی استان طی روزهای آتی با
کاهش روبه رو میشــود و میتواند برای بیماران مشکالتی را به
همراه داشتهباشد و اکنون استان هرمزگان به همه گروههای خونی
نیازمند است.
در استان هرمزگان روزانه به طور متوسط به  ۱۵۰تا  ۲۰۰واحد
خون نیاز اســت چرا که حدود دو هزار بیمار خاص در اســتان
وجود دارد .همچنین عمده مصرف خون در استان بیماران خاص،
عملهای جراحی و مصدومان حوادث جادهای هستند .در حال
حاضر پایگاههای انتقال خون در شــهرهای مختلف استان این
آمادگی را دارند که به اهداکنندگان خون خدماترسانی کنند.

