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گروه خبر // نماینده بندرعباس در تذکراتی به وزیر بهداشت گفت: جناب آقای وزیر خیلی بد است 
برای استان هرمزگان با این امکانات بهداشت و درمان نتوانند پزشک متخصص در این مناطق داشته 

باشند. 
   منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به بیان تذکراتی خطاب 
به وزیر بهداشت و درمان پرداخت.وی گفت: وضعیت بهداشت و درمان شهرستان های حوزه انتخابیه 
به هیچ وجه مناســب نیست. شهرستان های بندرعباس، قشم، حاجی آباد، خمیر و ابوموسی وضعیت 
خوبی در حوزه نیروی انســانی متخصص، تجهیزات و حتی اعتبارات جاری ندارند.آرامی با بیان این 
که مدیریت استان تمام توان خود را در این زمینه به کار گرفته است اما بیش از آن توان حل و فصل 

مشــکالت اســتان را ندارد. جناب آقای وزیر؛ در مراکز بخش های ما درمانگاه ها ۵ تا ۶ ساعت در 
شبانه روز کار می کنند. در شهر فارغان که ۱۰۰ کیلومتر با مرکز شهرستان فاصله دارد در شب عاشورا 
تصادفی رخ داد که به دلیل نبودن پزشک و آمبوالنس، جوان ۱۷ ساله ای جان خودش را از دست داد.

به گزارش فارس ، نماینده بندرعباس همچنین خطاب به وزیر بهداشت تأکید کرد: جناب آقای وزیر 
خیلی بد است برای استان هرمزگان با این امکانات بهداشت و درمان نتوانند پزشک متخصص در این 
مناطق داشته باشند. مراکز بخش های ما درمانگاه شبانه روزی ندارند و چرا باید ۱۵ هزار نفر در شبانه 
روز فقط ۵ ساعت پزشک داشته باشند و این با کدام استاندارد بهداشت و درمان همخوانی دارد. حتی 

در شهرهای شمیل، قلعه قاضی، تخت، طبل، فین و شهاب هیچ کدام درمانگاه شبانه روزی ندارند .

 در شهر فارغان که ۱۰۰ کیلومتر با مرکز شهرستان فاصله دارد در شب عاشورا تصادفی رخ داد که به دلیل نبودن پزشک 
و آمبوالنس ، جوان ۱۷ ساله ای جان خودش را از دست داد

تذکر نماینده بندرعباس به وزیر بهداشت ؛ 

نبود پزشک و آمبوالنس ، جان می گیرد 
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گروه خبر //  با هوشیاری و تالش پلیس امنیت عمومی استان عامل اصلی تهیه و توزیع 
مشروبات الکلی مسموم که در ایام ماه رمضان موجب فوت ۱۳ نفر شده بود، شناسایی 

ودستگیر شد. 
   فرمانــده انتظامــی اســتان هرمزگان در تشــریح این خبر بیان کــرد: در پی 
 مســمومیت تعداد ۷۵ نفر و فوت ۱۳ نفر از شــهروندان هرمزگانی در اثر مصرف 
 مشروبات الکلی مسموم درایام ماه مبارک رمضان امسال و متواری شدن عامل یا 
 عامالن این حادثه، بالفاصله پس از وقوع حادثه پیگیری موضوع بصورت ویژه در 
 دســتور کار پلیس قرار گرفت.ســردار غالمرضا جعفری افزود: ماموران پلیس 
امنیت عمومی استان با شبانه روزی و کار اطالعاتی نهایتا عامل اصلی تهیه و توزیع 

مشروبات الکلی مسموم بنام »رضا ز« را در بندرعباس شناسایی کردند.وی اظهار 
کرد: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی ، با تشــکیل اکیپی به محل اعزام و 
در یک عملیات ضربتی متهم را دســتگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی ۱۰۳ لیتر 
مشروبات الکلی دست ساز کشف و ضبط شد.به گزارش ایسنا ؛ فرمانده انتظامی 
استان هرمزگان با بیان این که برادر این متهم بالفاصله پس از وقوع حادثه دستگیر 
و تاکنون در زندان به سر می برد، خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده ضمن اعتراف 
به تهیه و توزیع مشروبات الکلی دست ساز با همکاری برادر خود، با تشکیل پرونده 
جهت ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و از آن طریق با قرار مناسب 

روانه زندان شد.

عامل اصلی توزیع مشروبات الکلی مسموم در هرمزگان دستگیر شد

گروه خبر // به دنبال وعده وزیر اقتصاد برای بازگشت 
مالیات و عوارض ارزش افزوده شــرکت های فعال در 
خارج از مرکز به استان محل فعالیت، انتقال بیش از ۶ 
هزار میلیارد تومان مالیات موضوع این وعده، در دستور 

کار قرار گرفته است. 
   وزیر اقتصاد از اجرایی شدن وعده بازگشت مالیات 
و عوارض ارزش افزوده شــرکت ها به استان ها خبر 
داد و گفت: منابع ۳۵۰۰ شــرکت با بیش از ۶.۵ هزار 
میلیارد تومان به همان اســتان بازمی گردد.به گزارش 
وزارت اقتصاد، در فروردین ماه ســال جاری بود که 
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
اعالم کرد: مالیات و عوارض ارزش افزوده هر اســتان 
باید در همان استان توزیع شود.بنا بر اعالم وزیر اقتصاد 
این موضوع برای اولین بار در ســفر خراسان رضوی 
اجرا شد تا بودجه قابل توزیع بین شهرداری های استان 
افزایش یابد. خاندوزی اعالم کرده بود که شــخصًا بر 
اجرای آن نظارت خواهد کرد.حاال و در آخرین سفر 

استانی دور اول دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
از موفقیت در اجرای وعده بازگشت مالیات و عوارض 
ارزش افزوده شــرکت ها به خود اســتان ها )از مرکز( 
خبر داده و گفته اســت: منابع ۳۵۰۰ شرکت با بیش 
از ۶.۵ هزار میلیارد تومان به مردم و شــهرداری های 
همان استان بازمی گردد.پیش ازاین نیز، محمد مسیحی 
رئیس شورای عالی مالیاتی یکی از برنامه های دولت 
سیزدهم را هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در مناطق و 
به ویژه اســتان های محروم و کمتر برخوردار برشمرده 
و درباره اســتان ایالم گفته بود: پرونده بیش از ۱۰۰ 
شرکت فعال در استان برای بازگشت مالیات آن به ایالم 
مشخص شده و درآمدهای ناشی از آن صرف کمک به 

شهرداری ها و دهیاری ها خواهد شد.
*جزئیاتانتقالدرآمدهایمالیاتیبهاستانها

   مدیرکل امور مؤدیان سازمان امور مالیاتی، جزئیات 
انتقال پرونده مالیاتی شــرکت های فعال در خارج از 
مرکز، به استان محل فعالیت را تشریح کرد. به گزارش 
مهر، محمد جهانی کیا، مدیرکل امور مؤدیان سازمان 
امور مالیاتی در یک برنامه زنــده تلویزیونی درباره 
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر بازگشــت حدود 
۶ هزار میلیارد تومان از مالیات دریافتی به استان های 
محل فعالیت مالیات دهندگان گفت: در راستای اجرای 
جزو ۲ بند د تبصره ۶ قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، 
مالیات و عوارض پرداختی شــرکت ها باید به محل 
فعالیت اصلی و تولیدی آنها برگردد. وی افزود: سازمان 
امور مالیاتی مکلف شــده تا پرونده های مالیاتی این 

شــرکت ها را به ادارات کل محل فعالیت ارجاع دهد؛ 
ازاین رو ادارات کل امور مالیاتی استان ها مکلف شده اند 
تا اگر شرکتی پرونده آنها در استان محل فعالیت وجود 
نداشت شناسایی و به اداره کل مبدأ درخواست انتقال 
پرونده آن شــرکت را ارائه دهد.جهانی کیا ادامه داد: 
اداره کل مالیاتی مبدأ در صورت تشــخیص به انتقال 
پرونــده این مؤدی مالیاتی، با انتقــال آن به اداره کل 
مالیاتی اســتان جدید موافقت خواهد کرد.وی درباره 
دســتگاه توزیع کننده مالیات که سازمان مالیاتی است 
یا برنامه  وبودجه؟ یادآور شــد: به صورت عام، همه 
مالیات و عوارضی که ساالنه سازمان امور مالیاتی باید 
وصول کند به سازمان برنامه  وبودجه ابالغ می شود؛ بر 
اساس وضعیت اقتصادی و پراکندگی فعالیت شرکت ها، 
پرونده های مالیاتی درون سازمان مالیاتی بین استان ها 
تقسیم می شود و استان ها هم موظف به تقسیم پرونده ها 

هستند. 
   مدیرکل امور مؤدیان سازمان امور مالیاتی افزود: در 
ســه ماهه امسال فهرست هزار و ۵۲۷ پرونده از طرف 
ادارات کل استان ها شناسایی و درخواست جابجایی 
آنها ارائه شد. تاکنون با انتقال هزار و ۲۹۳ فقره پرونده 
موافقت شده است. سال گذشــته نیز ۲ هزار و ۴۰۰ 
شرکت شناسایی شده اند که محل فعالیت آنها در استان 
دیگری بود و ۲ هزار و ۳۱۵ پرونده معادل ۹۷ درصد 
جابجا شــد. انتظار می رود امســال با توجه به روند 
سه ماهه نخست و فعال شــدن منابع جدید ۲ هزار تا 

۲ هزار و ۵۰۰ پرونده مالیاتی جدید شناسایی شوند.

بازگشت مالیات شرکت ها به استان محل فعالیت کلید خورد
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پهلوگیری 28 فروند کشتی حامل کاالهای اساسی در بندرشهید رجایی
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سرمقاله

  استاندار هرمزگان به همراه احمد مرادی نماینده مردم 
در مجلس وشــهردار  بندرعباس و تعــدادی از مدیران 
دســتگاه های اجرایی چنــد روز قبــل از محله کوی 
ملت بندرعباس بازدیدی داشــته و شــنونده خواسته ها 
 و مشکالت ســاکنان این محله بوده اند که این بازدید را 
 می تــوان به فال نیک گرفــت و امیدواریــم بازدید از 
محــالت بطور مرتب و در مــاه حداقل از یکی دو محله 
حاشــیه نشــین بندرعباس این بازدیدها انجام شــود.
بطور حتــم دیدن وضعیت محالت و گفتگو با ســاکنان 
و اطالع از مشکالت شــان باعث می شود که مسئوالن 
اســتان بتوانند با دید همه جانبه برای رفع مشکالت این 
 مناطق تصمیم بگیرند. مردم از دولت ســیزدهم که دولتی 
 مردمی اســت انتظار دارند برخالف دولت های ســابق،

 ارتباطات شان با مردم بیشتر شود که تاکنون اینگونه بوده و 
 رئیس جمهور نیز بطور مرتب در بین مردم حضور می یابند 
 واین ساعات را بهترین وشیرین ترین ساعات عمر وزندگی 
خود می دانند. انتظار است استانداران، فرمانداران، مدیران 
کل، مدیران دســتگاه های نظارتی و... نیز این رویه را در 
برنامه داشته باشند و از پشت درب های بسته برای محالت 
و... تصمیم گیری نشود که نتایج اینگونه تصمیم گیری ها 
را در عدم رفع مشکالت محالت شاهدیم. در واقع محالت 
حاشیه ای که بیشترشــان مولود مهاجرت روستاییان به 
شهرها بدلیل عدم حمایت و رسیدگی به روستاییان بوده 
اســت، با مشکالت و آسیب های اجتماعی، کمبود اماکن 
 تفریحی، فرهنگی، ورزشــی، آموزشــی و... مواجهند و 
طرح های بازگشایی  معابر چندان در این مناطق بخوبی 
و میزان مورد نیاز اجرا نشــده است و به همین دلیل ورود 
خودروهای امدادرســان و پلیس به داخل این محالت به 
سختی انجام می شود واین موضوع باعث افزایش ناامنی در 
محالت شده است و آسیب های اجتماعی در این مناطق 
روزبه روز بیشتر می شود. از طرفی دیگر عدم بازگشایی 
معابر باعث شــده است تا شبکه جمع آوری فاضالب در 
محالت تکمیل نشود وبه همین دلیل همچنان فاضالب در 
کوچه ها روان است و معضالت بهداشتی و نازیبا بودن سیمای 
شهری را به همراه داشته است. تاریکی و تنگی کوچه ها 
در این مناطق باعث شده است تا بیشتر کوچه ها در برخی 
محالت به پاتوق معتادان، مواد و مشروب فروشان، اراذل 
و اوباش و... تبدیل شوند و سرقت از منازل ساکنان هم در 
محالت بسیار باالست وبه انبارهای ضایعاتی غیرمجاز در 
محالت می فروشند. برخی از اراذل و اوباش که با حالت 
 مست و مشروب خورده و با سالح سرد در محالت تردد 
مــی کند و برخی حتــی به اعضای خانواده خودشــان 
هم رحم نمی کنند که نیاز اســت گشت رضویون آنها را 
شناســایی و جمع آوری کنند. برخی از آنها نیز خدمت 
ســربازی نرفته اند ویا از خدمت فرار کرده اند و بایستی 
آنها نیز شناســایی و اقدامات الزم در این حوزه صورت 
گیرد. مشــکل دیگری که در محالت حاشــیه ای وجود 
دارد، فاقد سند بودن بیشــتر امالک این مناطق است که 
به همین دلیل هم مالکان شان نتوانسته اند برای بازسازی 
 این امالک فرســوده و ناایمن از تســهیالت نوســازی 
بافت های فرسوده استفاده کنند ونیاز است برای رفع این 
مشکل نیز تدبیری اندیشیده شود و مشکالت صدور سند 
 در محالتی مانند چاهستانی ها، آیت ا... غفاری، بخشی از 
 اســالم آباد،سنگ کن، نخل ناخدا، کمربندی، کوی ملت، 
تپه ا... اکبر، شــیراول، شیرسوم، دوراهی ایسینی، بهشت 
زهــرا، پل خواجو، محــالت ســاحلی و... تدابیر الزم 
 اتخاذ گردد. در محالت حاشــیه ای بایســتی دوره ها و 
کارگاه هــای مهارت آموزی رایــگان دولتی نیز برگزار 
 شــود تا با مهارت آموزی جوانان، زنان بدسرپرســت و 
بی سرپرست و ایجاد اشتغال برایشان، بخشی از مشکالت 
معیشــتی و مالی شان برطرف شود. در یک کالم بایستی 
بگونه ای عمل شود تا ساکنان این مناطق احساس نکنند 
مسئوالن در خدمات رسانی به آنها تبعیض قائل هستند و 
باید عدالت آموزشی، ورزشی، تفریحی، فرهنگی و... را 

لمس کنند.
   علی زارعی

خبر

لزوم تداوم بازدید مسئوالن از محالت 

تمدیدپیشثبتنامشرکتدرپیادهرویاربعین
  گــروه خبــر //  پیش ثبت نــام متقاضیان شــرکت در 
پیاده روی اربعین تمدید شد. مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: 
ثبت نام تا چند روز مانده به اربعین حسینی ادامه دارد.علی اصغر 
دهقانی گفت: پیش از این، ثبت نام تا ۲۱ مرداد اعالم شده بود.
اوگفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه سماح به نشانی 
samah.haj.ir برای شــرکت در این مراسم پیش ثبت نام 
کنند.مدیر حج و زیارت استان گفت: تا کنون ۳۸ هزار نفر برای 
حضور در پیاده روی اربعین نام نویسی کرده اند.دهقانی گفت: 
ثبت نام قطعی در ســامانه سماح، دارا بودن گذرنامه با حداقل 
شش ماه اعتبار و تزریق دو نوبت واکسن کرونا از شرایط سفر 
به پیاده روی اربعین به کشــور عراق است.او گفت: افرادی که 
تــا کنون برای پیش ثبت نام اقدام کــرده اند تا چند روز آینده 
می توانند با واریز ۱۸ هــزار تومانی، ثبت نام را قطعی کنند.به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، پیش ثبت نام پیاده روی 

اربعین از ۱۰ تیر آغاز شده است.
خرید۴۳هزارتنگندمازکشاورزانهرمزگانی

  گروه خبر //  شــرکت غله و بازرگانی و تعاون روستایی 
هرمزگان امســال بیش از ۴۳ هزار تن گندم با قیمت تضمینی 
از کشــاورزان اســتان خریداری کردند.    ســیروس اسدپور 
مدیر تعاون روســتایی هرمزگان گفت: طبق اعالم شرکت غله 
و بازرگانی استان امســال بیش از ۴۳ هزار تن گندم با قیمت 
تضمینی از کشاورزان خریداری شد که ۳۸ هزار و ۶۶۰ تن آن 
توسط شبکه تعاون روستایی خریداری شده است. او گفت: هر 
کیلوگرم گندم معمولــی ۱۰۵۰۰ تومان و گندم دوروم ۱۲۵۰۰ 
تومان از کشاورزان خریداری شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان ؛ خرید تضمینی گندم از اواســط فروردین آغاز شد و تا 

اواخر تیر ادامه داشت.
شناسایی۹۶طرحصنعتیباالی۶۰درصد

پیشرفتفیزیکیدرهرمزگان
  گروه خبر //  رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
هرمزگان از شناسایی۹۶ طرح صنعتی باالی ۶۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی در استان هرمزگان تا پایان تیرماه سالجاری خبر داد. 
خلیل قاسمی افزود: مجموع سرمایه گذاری طرح های صنعتی 
نیمه تمام باالی ۶۰ درصداســتان هرمــزگان بالغ بر ۷۹ هزار 
میلیارد ریال برآورد شــده که در صورت تکمیل، یک هزار و 
۹۹۰ فرصت شــغلی در این استان ایجاد می شود.وی ادامه داد: 
شهرســتان بندرعباس با ۲۵ طرح و میزان سرمایه گذاری بالغ 
بر ۷۳ هزارمیلیارد ریال بیشــترین طرح های نیمه تمام صنعتی 
باالی ۶۰ درصد پیشــرفت فیزیکی استان هرمزگان را به خود 
اختصاص داده است.به گزارش ایسنا ؛ قاسمی در پایان با اشاره 
به بیانات مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال اظهار کرد: 
تکمیل طرح های نیمه  تمام به خصوص طرح های دانش بنیانی 
باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و همچنین ایجاد فرصت های 
شغلی جدید در اولویت امور سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان قرار دارد.

گروهخبر//نمایندهولیفقیهدراستان
ورزش گفت:خوشــبختانه هرمــزگان
بانوانســیرخوبیبهخودگرفتهاست
واعتقاددارمبانوانهرمزگاننقشخود
رادرحوزهورزشکشورثابتخواهند

کرد.
  حجت االســالم والمسلمین محمد عبادی 
در دیــدار با مدیــرکل ورزش و جوانان و 
تشــکل های جوانان، با بیان اینکه از دوران 
کودکی به ورزش عالقه مند بودم، اظهارداشت: 
مهم ترین دغدغه حضرت آقا ) مدظله العالی( و 

بنده، نسل جوان و بالندگی آن هاست چراکه 
اعتقاد دارم هیــچ موضوعی پر اهمیت تر از 
جوانان به خصوص در حوزه گام دوم انقالب 
وجود ندارد.وی، با اشاره به اینکه امیدوارم در 
دولت جدید بتوانیم بخشی از خالء استان در 
حوزه زیرساختی ورزش را پر کنیم، عنوان 
کرد: بسیاری از استان ها در حوزه زیرساختی 
جلوتر از هرمزگان هستند و هرمزگان نیازمند 
تالش مضاعــف برای جبــران این کمبود 
اســت.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
خاطرنشان کرد: بخشــی از مسئولیت های 
اجتماعی باید به حــوزه ورزش و جوانان 
والمسلمین  یابد.حجت االســالم  تخصیص 
عبادی زاده، با اشــاره به اهمیت گســترش 
سازمان های مردم نهاد در حوزه جوانان، ابراز 

کرد: ظرفیت برای جوانان و کار جوانان بسیار 
فراوان اســت که باید نهایت استفاده را از آن 
برد که این مهم از طریق گسترش، شناسایی و 
احصاء سازمان های مردم نهاد محقق می شود.
وی با با بیان اینکه در حوزه سمن ها نباید تنها 
به ثبت و آثار بسنده شود، خاطرنشان کرد: 
باید به ســمن های ثبت شده نظارت شود و 
حمایت  و ســاماندهی الزم ایــن حوزه در 
دستور کار باشد تا اثر بخشی مورد نظر محقق 
شــود.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
اضافه کرد: ســمن ها باید جریــان بالنده و 
پرنشاط در استان هرمزگان را گسترش دهند 
که امری بسیار ارزشمند است.حجت االسالم 
والمسلمین عبادی زاده با اشاره به ایجاد توازن 
میان حوزه ورزش و جوانان، تشــریح کرد: 

باید در راســتای برقراری توازن میان حوزه 
ورزش و جوانان خالء هــای موجود را پر 
کرد.وی با بیان اینکه استان های جنوبی مهد 
ورزش هستند، عنوان کرد: استان هرمزگان 
باید بتواند خود را به سطح استان های جنوبی 
و همجوار برساند.نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان ظرفیت 
بالقوه ای در حــوزه ورزش های رزمی دارد، 
تصریح کرد: اگر در حوزه ورزش های رزمی 
سرمایه گذاری انجام شود، هرمزگان در سطح 
بین المللی حرفی برای گفتن خواهد داشت.

حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده با اشاره 
به اهمیت قدردانی از پیشکســوتان ورزش، 
ابراز کرد: اگر خدای ناکرده پیشکســوتان را 
فراموش کنیم به حــوزه ورزش لطمه وارد 

می شود.وی خاطرنشان کرد: همواره اعتقاد 
دارم که ترکیبی از پیشکســوتان و جوانان 
می تواند آینده ورزش استان را شکل دهند، 
چراکه معتقدم این ۲ مکمل یکدیگر هستند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، ضمن 
تاکید بــر حمایت از ورزش بانوان اســتان 
بانوان  هرمزگان، گفت: خوشبختانه ورزش 
ســیر خوبی به خود گرفته اســت و اعتقاد 
دارم بانوان هرمزگان نقش خود را در حوزه 
ورزش کشود ثابت خواهند کرد.به گزارش 
ایسنا؛ حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده، با 
اشاره به اهمیت ترویج و تقویت ورزش های 
زورخانــه ای، تشــریح کــرد: ورزش های 
زورخانه ای برای تقویت روحیه جوانمردی و 

جوانی مورد حمایت قرار گیرند.

گروهخبر//استاندارهرمزگاندرجلسهوبیناری
باوزیرکشــورگفت:برنامههایتوسعهاستان
هرمزگانبراســاساهدافدولتمردمیوایران
قویباتکیهبرمحورهایپیشرفتومردمتدوین

شدهاست.
  به گزارش روزنامه دریا، جلســه وبیناری۳ استاندار 
جنوب کشور شــامل هرمزگان، بوشهر و سیستان و 
بلوچستان با دکتر احمد وحیدی وزیر کشور با دستور 
کار ارائــه گزارش بخشــی از الگوهــای عملکردی 
استانداران در دولت سیزدهم برگزار شد.در این جلسه 
مهندس دوســتی بخشــی از  راهبردها، دستاوردها، 
اقدامات، نوآوری ها و برنامه های خود در یک ســال 
گذشته را تشــریح کرد و اولویت های توسعه استان را 
که می تواند سبب جهش فوق العاده در حوزه اشتغال و 
اقتصاد استان شود را بیان نمود. استاندار هرمزگان افزود: 
به دنبال یک اکوسیستم بودیم که برنامه های توسعه در آن 
تعریف شود که الگوی طرح پیمان را بر مبنای پیشرفت 
مردم اساس هرمزگان تدوین کردیم که دو رکن اساسی 
این برنامه پیشرفت و مردم بسته شد. وی افزود: به همین 
منظور ۷ حوزه اصلی در بخش پیشرفت و ۶ حوزه در 
بخش مردم تعریف و تمامی برنامه های ما برای توسعه 
استان در ذیل این حوزه ها تدوین و در دستورکار اجرایی 
قرار داده شد. مهندس دوستی گفت: در بخش پیشرفت 

هرمزگان چنــد کالن راهبرد هم داریم که مهم ترین آن 
تمرکز بر روی ایجاد صنایع تمام کننده زنجیره مواد خام 
خروجی از استان است برای جلوگیری از خام فروشی 
و در بخش مردم نیز کالن راهبرد اساسی ما مولدسازی 
دارایی هــای دولتی اســت. وی تصریح کرد: بر همین 
مبنا ما به دنبال ایجاد شهرک های بزرگ از جمله شهر 
نساجی، فوالد و شیشه و شهر صنعتی لجستیکی هستیم 
که می تواند کمک شایانی در حوزه های اشتغال و اقتصاد 
استان داشته باشد و طرح های آن منتظر تصویب هیئت 
محترم دولت است. مهندس دوستی با تاکید بر توجه ویژه 
به مردم در تدوین برنامه های اســتان اظهار داشت: در 
بخش مردم توانستیم از ظرفیت های معطل در حوزه های 
درمانی، ماشین آالت دولتی و سالن ها و اماکن ورزشی 
برای بهبود خدمات دهی به مردم هرمزگان استفاده کنیم. 
وی ادامه داد: در حوزه درمانی تاکنون افزون بر ۲۸ هزار 
خدمت تخصصی درمانی با استفاده از امکانات معطل 
دولتی و همراهی پزشــکان جهادی به مردم ارائه شده 
 که شامل بخش های مختلف درمان می شود، در حوزه 
ماشــین آالت دولتی نیز ظرفیت های معطل را به کار 
گرفتیم و در الیروبی رودخانه ها اقدامات خوبی انجام 
شــد که نتیجه آن را در ســیالب اخیر مشاهده کردیم 
همچنین در حوزه اماکن ورزشی نیز ۳۴۲ سالن ورزشی 
را مردمی سازی کرده و به تدریج در اختیار مردم قرار 

می دهیم تا سرانه ورزشی استان افزایش یابد. دوستی 
بااشاره به اقدامات در حوزه آموزش گفت: ۴ آزمایشگاه 
تخصصی زیســت، فیزیک، شــیمی و زمین شناسی 
را تجهیز کردیم و آزمایشــگاه رشته نانو را به صورت 
ویژه دیده ایم از ســوی دیگر تمرکز مناسبی بر توسعه 
 مدارس اســتان وجود دارد. وی با اشاره به اینکه سند 
ســرمایه گذاری استان تدوین و منتشــر شده و تمام 
ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری استان احصاء 
و ۴۰ طرح توجیهی نیز برای این ظرفیت ها آماده شده 
تصریح کرد: در این ســند سرمایه گذاری ما ۱۲ رسته 
اولویــت دار با ۲۰ پروژه دانش بنیان، ۱۰۰ مشــوق 
سرمایه گذاری و ۱۳ شــهر تخصصی گنجانده ایم که 
می تواند سبب تحول اســتان هرمزگان شود. استاندار 
هرمزگان همچنین گفت: برای اســتان هرمزگان کیف 
ســرمایه گذاری طراحی کردیم که در این کیف ســند 
راهبردی توســعه، تمام مجوزهای الزم برای اجرای 
طرح، مطالعات و شاخص های اقتصادی، مشوق ها و 
تعهدها قرار گرفته و ســرمایه گذار با مطالعه این کیف 
به سرعت می تواند با امضا سند فعالیت اقتصادی خود 
را آغــاز کند. وی تصریح کرد: این مســئله عالوه بر 
تمام مزیت ها سبب می شود فساد اداری به شکل قابل 
توجهی از بین برود و نمی توان هیچ اعمال ســلیقه ای 
 در آن دخیــل کــرد، تاکنون بــرای ۱۰۰ ناحیه کیف 

سرمایه گذاری تهیه شده است. مهندس دوستی همچنین 
از وزیر کشور خواست در خصوص اعتبارات مصوب 
برای سیل دی ماه سال گذشته، تجهیزات بنادر، تعیین 
تکلیف برخی مجوزها و شــبانه روزی کردم فعالیت 
گمرکات دســتورات الزم را صــادر کنند. وی گفت: 
هرمزگان در حوزه ســامانه مدیریت پروژه عمرانی در 
کشــور رتبه اول را کسب کرد، در حوزه تولید مسکن 
با ۸ هزار واحد در دست ساخت در کشور در رده دوم 
قرار داریم، در حوزه رشد اقتصادی فصلی با رشد ۲.۶۸ 
درصدی از برنامه ابالغی جلوتر حرکت کرده ایم و در 
حوزه پروانه های جدید صنعتی و حوزه ایجاد شغل نیز 
در رده دوم کشــوری قرار داریم. گفتنی است در این 
جلسه وزیر کشور و مسئوالن کشوری حاضر در جلسه 
از عملکرد و فعالیت بســیار مناسب مهندس دوستی 
استاندار هرمزگان و نحوه ارائه گزارش وی به صورت 
ویژه تمجید شد و بر برنامه محور بودن مهندس دوستی 
تاکید شد، در این جلسه اعالم شد برخی فعالیت های 
استاندار هرمزگان و ابتکارات وی در حوزه اقتصادی 
می تواند به صورت ملی و در ســطح سایر استان ها نیز 

برای توسعه بیشتر کشور اجرایی شود.

پشت پرده سیاست 

  
حاجی زاده:تیم مذاکره، تیم معتقدی است ، اجازه دهید کارشان را انجام دهند

سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در جمع خبرنگاران در 
حاشیه مراسم ختم پدر رئیس سازمان بسیج مستضعفان در پاسخ به سوالی درباره 
بیانیه اخیر میرحسین موسوی که حاوی مطالبی توهین آمیز علیه سردار همدانی و 
شهدای مدافع حرم بود، گفت: چهره نورانی شهید همدانی با صحبت های یک فرد 
ورشکسته سیاسی و عقیدتی خدشه دار نمی شود، این فرد توهم پیدا کرده است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که مذاکرات برجامی در جریان است، یک توافق 
خوب را چطور می بینید؟ گفت: این تیم، تیم معتقدی اســت و ما هم هیچ نظری 

نداریم، اجازه دهید کارشان را انجام دهند./ایسنا
 باهنر: دولت بداند فقط سر زدن به مردم مشکالت را حل نمی کند

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین درباره عملکرد دولت سیزدهم  
گفت: »دولت فعلی نباید فکر کند فقط سر زدن به مردم مشکالت را حل می کند، 
یکی از کارهای اشتباه وزیران این است که در هر سفر کلی وعده و وعید می دهند. 
در صورتی که امکانات وجود ندارد که وعده می دهند.« به گفته باهنر،برخی وزیران 
در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اند. ما در نیروهای مسلح قبول کردیم که یک 
نفر اگر بخواهد سرلشکر شــود، باید درجات نظامی را طی کند. اول باید ستوان، 
سروان، سرگرد و سرهنگ شود و اگر کار مهم نخبگی انجام داد می تواند سرتیپ 
و سرلشکر شود. امروز دیگر از زبان احدی نمی شنوید که یک نفر به خاطر خوب 
بودن و فضایل اخالقی از همان اول درجه ســروانی بگیرد. طی کردن این سلسله 
مراتب مهم اســت. حاال یک نفر باهوش تر و فعال تر است، این سلسله مراتب را 
ســریع تر طی می کند.  اما ما هنوز در جریان مسائل اقتصادی و سیاسی این باور 
را نداریم.باهنر افزود:من اعتقادی ندارم که دولت ها را سیاه یا سفید ببینیم، با آن که 
من یک فعال سیاسی مشهور هستم و مواضعی داریم که آن رفتار در اصولگرایی 
تعریف می شود، اما قبول ندارم که ما به یک دولت فقط به به بگوییم و دولت دیگر 

را کامال نقد کنیم./ایلنا
 قطعی شدن محکومیت مهرشاد سهیلی به 3 سال نگهداری در کانون اصالح و تربیت

پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در باره پرونده مهرشاد سهیلی حکم او قطعی 
شد.مهرشــاد سهیلی در دادگاه بدوی به سه سال نگهداری در کانون اصالح و 
تربیت و جزای نقدی و رد مال محکوم شــده بود که پس از برگزاری دادگاه 
تجدیدنظر این حکم قطعی شــد.بر اساس این گزارش عبدالصمد خرمشاهی 
۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ به ایســنا گفته بود: دادگاه مهرشاد سهیلی  روز ۲۰ 
فروردین در شــعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲ استان قم برگزار شد و از آن جا که 
موکلم زیر ۱۸ ســال است دادگاهش در شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری قم که ویژه 
اطفال اســت برگزار شد. موکلم اتهامات را تکذیب کرد و گفت که اقداماتش 
همواره خیر و در جهت  کمک به فقرا  بوده است.وی ادامه داد: عناوین اتهامی 
موکلم »تحصیل مال نامشــروع«، »غصب عنوان« و »جعل سند« بوده است. 
در دفاع از موکلم گفتم که هرگز و در هیچ جا عنوانی برای خود قائل نشده و 
اگر دیگران او را با عناوینی مانند »فرمانده« یاد کرده اند مشمول غصب عنوان 

نمی شود./ایسنا
تازه های مطبوعات

ایران- پس از گذشت ۳۳ سال از صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر 
ارتداد سلمان رشدی، یک غیرایرانی در قلب آمریکا، حکم دفاع از مقدسات اسالمی 
و بــزرگ ترین امر مقدس آن، یعنی »حدود« خدا را اجرا می کند.این اتفاق بازهم 
نشان داد که هنوز حمیت و غیرت و تعصب اسالمی به باورها و احکام دینی وجود 

دارد و تبعات مثبتی هم در پی خواهد داشت.

فصل ثمردهی راهبرد » همسایه محور «
پس از ۷ ســال، ســفیر کویت در تهران رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

همزمان با حمله به ســفارت سعودی در تهران در دی ۹۴ کویت نیز روابط را به 
سطح کاردار تنزل داده بود . پس از چند دور گفت وگو با عربستان سعودی برای 
از سرگیری روابط بین دو کشور شاید تعامل با دیگر کشورهای منطقه موضوعی 
سهل الوصول باشد که دستگاه سیاست خارجی به خوبی به آن توجه دارد. در این 
راســتا»بدر عبدا... المنیخ« سفیر جدید دولت کویت در جمهوری اسالمی ایران، 
در آغاز ماموریت خود با حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار 
و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.در ماه های اخیر برخی کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس از جمله کویت و امارات متحده عربی که به حفظ روابط 
همســایگی با ایران واقف هستند از تمایل خود برای بهبود روابط با دولت ایران 
خبر داده اند.عربستان نیز از روند گفت و گوها با ایران که با میانجی گری عراق 
انجام می شــود ابراز رضایت کرده است.در سال ۱۳۹۴ شمسی و بعد از حوادث 
مربوط به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری  این کشور در مشهد، کویت 
مانند تعدادی دیگر از کشــورهای عربی در اعتراض به این  اتفاق و در راستای 
حمایت از عربســتان اقدام به کاهش ســطح روابط سیاسی خود با تهران کرد و 
اکنون بعد از هفت سال کویت تصمیم گرفته است که این روابط را به سطح سفیر 
ارتقا دهد.روابط و تعامالت کشــور کویت با ایران طی ســال های اخیر به رغم 
موضوعات و چالش های مختلف منطقه ای، روندی نسبتا ثابت و پایدار داشته 
است. در بحران های منطقه ای کویت و ایران سطح روابط خود را کاهش داده اند 
اما هیچ گاه روابط خود را قطع نکرده اند.کویت طی سال های اخیر کوشیده است 
روابط متعادل خود را با ایران و عربستان در راستای تحقق منافع خود حفظ کند. 
 کویت به عنوان یکی از کشورهای کم جمعیت که اغلب آن ها را مهاجران تشکیل 
 می دهند، با ســه قدرت تاثیرگذار ایران، عربســتان و عراق همسایه است که 
فرصت ها و تهدیداتی را برای آن کشور در بر داشته و بر همین اساس دولت کویت 
همواره بر لزوم روابط مسالمت آمیز مبتنی بر حسن همجواری با کشورهای منطقه 
 تاکید کرده است.در واقع اختالفات در روابط ایران و کویت را که بیشتر تحت تاثیر 
طرف های ثالث بوده است ، می توان عمدتا گذرا دانست؛ به عنوان مثال به محض 
پایان جنگ تحمیلی در ســال ۱۳۶۷ ، کویت سفارت خود را در تهران باز کرد 
و ایران هم در ســال ۱۳۶۹ اولین کشوری بود که حمله صدام و اشغال کویت را 
محکوم کرد و خواســتار عقب نشینی ارتش صدام از آن کشور شد.دولت کویت 
همچنین طی ســال های اخیر کوشیده است در یافتن راه حل های سیاسی برای 
حل و فصل مناقشات منطقه ای نقش ایفا کند؛ این کشور همچنین مخالف عادی 
سازی و هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی است و پس از عادی سازی روابط 
امارات و رژیم صهیونیستی،اغلب سازمان های مردم نهاد و مجلس کویت ، این 
اقدام را محکوم کردند.بدیهی است پس  از ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای 
ائتالف  سازی علیه ایران در منطقه، اکنون به  نظر می رسد کشورهای عربی درحال 
برداشتن گام هایی برای توسعه روابط خود با ایران هستند؛ جمهوری اسالمی ایران 
نیز همواره بر لزوم همگرایی به عنوان الزمه امنیت و ثبات و همچنین ضامن منافع 
ملت های منطقه، تاکید کرده است.بر همین اساس، انتخاب سفیر جدید کویت در 
ایران و تاکید مقامات دو کشــور بر لزوم تقویت مناسبات ، می تواند نوید بخش 
فصلی جدید از روابط دو کشــور ارزیابی شود.سیاست خارجی دولت سیزدهم   
بیش از همه روی بهبود روابط با کشورهای همسایه و مسلمان حوزه خلیج فارس 
تمرکز دارد؛ موضوعی که می تواند عالوه بر افزایش روابط اقتصادی و امنیتی تهران 
با کشورهای منطقه به منزوی شدن رژیم صهیونیستی و شکست توطئه های این 

رژیم و آمریکا برای منزوی کردن ایران کمک کند. 

 سازندگی- بوی توطئه می آید؟ همزمانی حمله به »سلمان رشدی« نویسنده مرتد کتاب 
آیات شیطانی و توهین کننده به ساحت پیامبر در آستانه توافق ایران و کشورهای غربی 

مشکوک و توطئه آمیز نیست؟
 شرق- سفرهای استانی، هم فرصت است و هم تهدید. هم مکان مرتفع است و هم چاله 
عمیق. هم نوش است هم نیش. هم سود است و هم خسارت. تا رئیس دولت میلش و 

تدبیرش به کدام سو باشد.
 اعتماد- این روزنامه عکس یک خود را صرف هشــدار درباره تبعات افزایش شمار 
کودکانی کرده که به مدرسه نمی روند  و با عنوان »بازماندگان از تحصیل« به ابهام موجود 
درباره تعداد این گروه و اختالف نظرها بین عدد ۹۷۰ هزار و ۶۰۰ هزار اشاره کرده است

 جام جم- اغلب شعب بانک ها پس از مراجعه متقاضی برای دریافت تسهیالت فرزندآوری 
پاسخ تندی می دهند و می گویند اگر شعبه خود را تغییر دهید، زودتر دریافت می کنید.

 صبح نو- موسوی با سابقه پررنگ از سلطه ستیزی، سال هاست که عافیت سیاسی را در 
حمله به نظام و جانبداری از سلطه می بیند. بیانیه اخیر موسوی و حمایت او از داعش، 
نقطه اوج سقوط نخست وزیر دهه۶۰ در ورطه ای است که به نظر می رسد بازگشتی از آن 

نیست و معطوف به نیات سیاسی خاص است.
 رسالت- تصور نمی کردیم که حامیان دولت روحانی، حداقل تا دو دهه روی سربلند کردن 
و سخن گفتن داشته باشند، اما حال که یک سال نگذشته، نگران اقتصاد کشور و مردم 
شده اند، بد نیست هرازگاهی کارنامه هشت سال با دستاورد تقریبا هیچ را بازخوانی کنند و 

اگر نکنند، دولت مردمی رئیسی دلسوزانی دارد که این کار را انجام دهند.
 جام جم-اصالح طلبان همواره خود را مدافع نظام و منتقدانی درون ســاختار معرفی 
می کنند اما در بزنگاه هایی که مرزبندی روشن با براندازان و اپوزیسیون نظام ضرورت 

می یابد، روزه سکوت می گیرند و تماشاچی می شوند.
انعکاس

اعتمادآنالین خبر داد : در جلسه  شورای شهر تهران، از ۲۱رای مأخوذه، مهدی چمران 
با کسب ۲۱ رای برای دومین سال رئیس شورای شهر تهران شد.

 عصر ایران مدعی شد : در پی حمله به سلمان رشدی، چند تن از سناتورهای جمهوری 
خواه ضدبرجام از جمله ســناتور مارکو روبیو و سناتور تام کاتن، از دولت جو بایدن 
خواستند مذاکرات احیای برجام را متوقف کند. همزمان»عاتیش تاسیر« یکی از دوستان 

سلمان رشدی مدعی شده او »از زیر دستگاه ونتیالتور خارج شده و حرف می زند.«
خبرآنالین مدعی شد : وزیر راه و شهرسازی با اشاره به  نظراتش در باره برجام که در 
فضای مجازی منتشر کرده و حواشی زیادی را به دنبال داشته است، گفت: ما نظرات آقای 

رئیس جمهور و حضرت آقا را اعالم کردیم. چیزی غیر از این نگفتیم.
 دیده بان ایران مدعی شــد: برخی نماینــدگان مجلس به صورت جمعی و گروهی، 
پیشــنهادهای خود را برای تصدی وزارت کار به رئیســی منتقل و درباره گزینه های 
پیشنهادی خود، اســتدالل های خود را نیز طرح کرده اند. تا حدی که برخی نمایندگان 
خودشان را به عنوان گزینه نهایی مطرح می کنند و حتی  یکی از نمایندگان مجلس در 

مصاحبه ای گفته بود: برای وزارت کار، »بنده« هم مطرح هستم!
 تابناک خبر داد : دادستان عمومی اسرائیل در ژانویه ۲۰۲۲ با صدور کیفرخواستی چهار 
زن اسرائیلی را به جاسوسی برای ایران متهم کرده بود.رژیم صهیونیستی می گوید این چهار 
زن متهم هستند که از طریق شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک و واتس اپ اقدام به 
ارسال تصاویر از نقاط و مراکز حساس برای فردی ایرانی کرده اند.فشار نهادهای امنیتی 
رژیم صهیونیستی بر متهمان و خانواده های آنان سبب شد یکی از زنان متهم پرونده در 
دوران حبس خانگی اقدام به خودکشی کند. وضعیت جسمانی وی بسیار وخیم اعالم 

شده است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

هرمزگان باید در حوزه ورزش به سطح استان های جنوبی برسد

 استاندار هرمزگان : 

با طراحی برنامه پیمان به دنبال توسعه هرمزگان هستیم

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
هرمزگان رتبه اول کشوری را کسب کرد
گروهخبر//دفترامورشــهریوشــوراهایاستانداری
هرمزگاندرمیاناستانداریهایسراسرکشورتوانست
درحــوزهتعاملدفاترامورشــهریبادفاترتخصصی
ســازمانشــهرداریهاودهیاریهــاوادارهکلامور
شــوراهایشهروروستاهایکشوررتبهاولرابهخود

اختصاصدهد.
  به گزارش خبرنگار دریا، مهندس رضا مدرس معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری هرمزگان گفت: مطابق اعالم سازمان 
امور شــهرداری ها و دهیاری های کشــور دفتر امور شهری و 
شــوراهای اســتانداری هرمزگان رتبه اول کشوری را کسب 
کرد. وی افزود: مطابق این اعالم دفتر امور شهری و شوراهای 
استانداری هرمزگان پیرو ابالغ شیوه نامه سنجش تعامل دفاتر 
امور شهری با دفاتر تخصصی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
و اداره کل امور شــوراهای شهر و روستاهای وزارت کشور در 
سال ۱۴۰۰، رتبه اول کشوری را در بین تمامی دفاتر امور شهری 
استانداری های کشور اخذ کرد.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری هرمزگان گفت: طبق نتایج اعالم شده دفتر امور شهری 
و شوراهای استانداری هرمزگان پیرامون شاخص های مدنظر به 
امتیاز ۳/۹۷ از ۱۰۰ امتیاز ممکن رسیده است. مدرس تصریح 
کرد: کسب مقام نخست برای استانداری هرمزگان نشان دهنده 
عزم جدی مدیران و کارکنان بــرای انجام وظایف محوله بوده 
که جا دارد از مهندس صفــر صادقی پور مدیرکل و مجموعه 
همکاران دفتر برای کســب این مقام تقدیر کنم. گفتنی است در 
دولت سیزدهم اســتانداری هرمزگان در شاخص های مختلف 
توانسته در سطح کشور رده های برتر را به خود اختصاص دهد.
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سرویس استان ها _ بوشهر //  اسم مان کارگر 
نفتی است؛ عنوان بزرگی که از درون خودمان 
را کشته و از بیرون دیگران را. ساعت ۵ صبح 
نوبت سرویس  بیدار می شویم و در  از خواب 
باید  ساعت ها  گاهی  کمپ  حمام  و  بهداشتی 
منتظــر بمانیم. از وضعیــت موجود ناراضی 
هســتیم؛ نه تنهــا ناراضی کــه عصبانی و 
شــعله وریم، درست مثل شعله ی مشعل های 

گازی که در عسلویه می سوزند... 
  روز اولی که باخوشــحالی به خاطر پذیرش 
در یکی از شــرکت های پیمانکاری عسلویه از 
خراســان باهزاران امیــد و آرزو آمده بودم و 
برگه های مختلف را پر می کردم، گواهی سالمت 
تحویل می دادم و شاهد و ناظر تشریفات اداری 
بودم بی توجه به اینکه باید روزانه بیش از ۱۰ 
ساعت کار کنم، من هم مثل میلیون ها نفر دیگر 
گمان می کردم اینجا بهشت تحقق آرزوهاست.  
دیری نگذشــت که دانســتم کامم در عسلویه 
به شــیرینی عسل نمی شــود، این اردوگاه کار 
اجباری تحقیر و کار ســخت در گرمای باالی 
۵۰درجه و رطوبت جان فرسا را تنها به خاطر 
همسرم و فرزندم که باید تامین شان کنم، تحمل 
می کنم. اینها تنها حرف های یک نفر از هزاران 

کارگر پروژه ای در  عسلویه و کنگان است که 
بر خــالف تصور عامه که گمــان می کنند این 
کارگران نان شان در روغن است، نان را به نرخ 
جان می خورند. کارگرانی که چند روز اســت 
تصاویر متعددی از گرمازدگی و شرایط سخت 
کاری شان تمام تصاویر ذهنی مردم از کارگران 

مرفه  نفتی را تغییر داد. 
نفسبهنفسآفتابتیز

  پای درددلشان که بنشینی می بینی که زندگی شان 
نه تنها تفاوت چندانی با روزمرگی های ســایر 
کارگران ندارد که به مراتب شــرایط سخت تری 
را تجربه می کنند؛ کار بدون خانواده و سر کردن 
در کمپ های پرازدحام و شلوغ کارگری که به 
عقیده  برخی از آنها تحملش برای یک روز هم 
سخت است. این روزها نیز که مردم در ساعت  
اوج گرما قراِر زیــر کولرگازی را به هر گزینه 
دیگری ترجیح می دهند، کارگران پروژه ای در 
صنایع استان بوشهر که در بیشتر موارد از سایر 
استان ها هستند،  چاره ای ندارند جز اینکه برای 
امرار معاش نفس به نفس آفتاب تیز و شرجی 
تابستان عسلویه و کنگان کار کنند. یکی دیگر 
از کارگران شــاغل در فاز ۱۴ پارس جنوبی 

در گفت وگو با ایســنا عنــوان می کند: روزانه 
بســیاری از همکاران ما گرمازده و به بهداری 
منتقل می شوند. به ویژه آنهایی که در ارتفاع کار 

می کنند.
برایهــر۷تا۱۰نفرازکارگرانیککلمن

آب!
  او می گوید که برای هر ۷ تا ۱۰ نفر از کارگران 
یک کلمن آب گذاشــته اند اما جواب گوی نیاز 
آنها نیست؛ تعداد نیروهای پشتیبانی کم و همین  
برای  نوشیدنی  تامین  موضوع سبب می شــود 
کارگران با مشــکل جدی روبه رو باشد. این 
کارگر فاز ۱۴ بیان می کند که ســاعت کارمان، 
حساب و کتاب ندارد؛ در گرمای شدید تابستان 
هم مجبوریم روزی تا ۱۰ ساعت کار کنیم؛ اگر 
کارگِر تعمیرات و ساخت وســاز هم باشیم که 
الجرم همه این ۱۲ ســاعت را باید در فضای 
باز و زیر ظل آفتاب بایســتیم. او بابیان اینکه 
هزینه های زندگی برایم کمرشــکن اســت، با 
داشتن قســط وام، بدهی، اجاره خانه و قرضی 
مغازه مجبورم در این هوای گرم تابســتان کار 
کنم تا شــکم زن و بچه ام را ســیرکنم، افزود: 
پیشــنهاد ما کارگران این اســت که در شرایط 
فعلی و تا بهبود وضعیت هوا بهتر ساعت کاری 

روزانه به شبانه تغییر کند.
پتروشــیمیبوشهرساعتکاریراتغییر

داد
    برخی از صنایع ساعت کاری را تغییر داده اند 
تا در شرایط موجود کار کارگران برای آنها گران 

تمام نشود. یکی از این صنایع پتروشیمی بوشهر 
است که با انتشار نامه ای اعالم کرده است که به 
 منظور حفظ سالمت کارکنان فعال در طرح ها و 
پروژه های فاز ۲، تکریم کارگران و پیشگیری 
از حوادث شغلی با توجه به شرایط آب و هوایی 
نامساعد و سخت منطقه عســلویه تصمیمات 
ســاعت  و شــرایط کاری را تغییر داده است. 
مدیر منابع انسانی شرکت پتروشیمی بوشهر در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: این شرکت مشغول 
انجام یک ابر پروژه در فاز ۲ منطقه عسلویه با 
بیش از ۴۰۰۰ کارگر از اقصی نقاط کشور است. 
قنواتی با اشاره به اینکه امسال یک آب وهوای 
متفاوت در عســلویه حاکم است، تصریح کرد: 
ســال های گذشــته نیز کارگران این منطقه در 
با گرمای طاقت فرسا روبه رو  تابســتان  فصل 
بوده اند، اما امســال باتوجه به خشکسالی های 
اخیر و تغییرات اقلیمی دمای هوا به شدت باال 
رفته ؛ به ویژه در روزهای اخیر رطوبت و دمای 
بســیار باال غیرقابل تحمل شده است به طوری 
که با فیزیولوژی بدن انســان ســازگار نیست. 
وی اضافه کــرد: از قبل پیش بینی می کردیم که 
وضعیت آب و هوایی نامساعد شود، همچنین از 
گوشه و کنار می شنیدیم که برخی کارگران در 
عســلویه دچار گرمازدگی شده اند؛ چند مورد 
گرمازدگی هم در شــرکت پتروشــیمی بوشهر 
گزارش شــد، اما در یک اقدام فوری و ضربتی 
از ادامه و شــدت یافتن وضعیــت جلوگیری 
کردیم. مدیر منابع انســانی شرکت پتروشیمی 

بوشهر خاطر نشــان کرد: مدیریت این شرکت 
پتروشــیمی در شــرایط آب و هوایی موجود 
از  پروژه  عقب افتادگی چنددرصدی  ریســک 
برنامه را باوجود آنکه پروژه EPC بود را در 
جهت صیانت از نیرو و کرامت انسانی پذیرفت. 
قنواتی بااشاره به تغییر و کاهش ساعت کاری 
کارگران پروژه ای در شرکت پتروشیمی بوشهر 
عنوان کرد: پیش تر ساعت کاری کارگران این 
شرکت در نوبت صبح از ساعت ۵:۳۰ تا ۱۲ و 
در نوبت عصــر از ۱۵ تا ۱۹:۳۰ بود، اما طبق 
برنامه جدید کارگران در نوبت صبح از ساعت 
۶ تــا ۱۱ و در نوبت عصر از ســاعت ۱۶ تا 
۱۹:۳۰ کار خواهند کرد. همچنین به پیمانکاران 
در جلسات تاکید شده کار در ارتفاع و کارهای 
کارگری ســنگین را در ساعات اولیه روز و یا 
 عصر که هوا خنک تر و شدت گرما کمتر است 
برنامه ریــزی کنند. این مقام مســئول با بیان 
اینکه انتشــار نامه تغییر ساعت کاری شرکت 
پتروشیمی بوشهر سبب شد برخی شرکت های 
دیگــر نیــز در منطقه ایــن دســتورالعمل را 
اجرا کننــد، افــزود: این اقدام بــرای نیروی 
کارگری که در تابســتان جان فرسای عسلویه 
 کار می کننــد یــک نقطــه عطف محســوب 
می شود. به گزارش ایسنا ؛ مدیر منابع انسانی 
شرکت پتروشــیمی بوشهر با اشاره به تهیه آب 
و آبلیمو به صورت مخازن گســترده از طریق 
کارفرما، عنوان کــرد: عالوه بر اینکه پیمانکار 
نوشــیدنی مورد نیــاز کارگران پــروژه ای را 
تامین می کند شــرکت پتروشــیمی بوشهر نیز 
پشــتیبانی های الزم را انجــام می دهــد. امید 
می رود که سایر صنایع نیز در مناطق گرمسیری 
استان بوشهر نیز همین رویه را در پیش بگیرند 
و عدالت از دســت رفته  در دمای ۵۰ درجه ی 

بوشهر برای همگان محقق شود.

 ساعت کاری در عسلویه تغییر کرد 

نبرد نابرابر با گرمای بی سابقه

 استاندار یزد:

رویکرد مدیریت مصرف را در کنار پیگیری انتقال آب دنبال می کنیم

خوشمزهخارجی
این دانه هندی که قدش هم بلند است
  باب دل این مردم مشکل پسند است

کی گفته ما »طارم« خوریم ای وای بر من
  تا »محسن« باال بلند است، آن چرند است

اصال به ما چه هند اگر شالی نکارد
  هر که ببندد ماست یعنی ماست بند است؟

از کیفیت گفتی دلم خون است اما
 بهر نود درصد، همین حلوای قند است

تُن تُن برنج آورده اند از کشور فقر
  دست همه در کاسه گیر و ببند است

بوی برنج داخلی از خانه کیست؟
  او که سوار بنز با پاشنه بلند است

معده تعجب می کند از »فجر و طارم« 
 هندی بخور که صاحبش گیسوکمند است

جنس گران مختص از ما بهتران است
  نه به بوگاتی، عشق من تنها سمند است

  مرضیه قاسمعلی 
***

شیلنگروببند!
سالم خدمت بینندگان عزیز! سعی می کنم

با یکی از همشهری های عزیزمون که با تمام 
تــوان  دارن یک برگ درخــت رو از روی 
آسفالت جدا کنن، مصاحبه می کنم- دوست 
عزیز خدا قوت، من یک ساعته دارم شما رو 
نــگاه می کنم اصال یک ذره هم از موضع تون 
عقب نشینی نکردید و همچنان مصر هستید که 

با آب شرب، برگ رو حرکت بدید.
+ بله خودتون شاهد هســتید که با این همه 

پشتکار، هنوز برگ پشت و رو هم نشده
- به نظرتون این چی رو نشون میده؟

+ این فشــار کم آب رو نشون میده که جون 
نداره

یه برگ رو حرکت بده. اگه یه توت خشــک 
چســبیده بود چی؟ باید از صبح با یه شیلنگ 
به دست، سر پا وایمیستادم. مسؤوالن رسیدگی 
کنن واقعــا وحتما خبر داریــد تهران رکورد 
مصرف آب رو زده . با این اوصاف حدس می 

زنید بتونین برگ رو حرکت بدید؟
+ ایشاال که تا نیم ساعت دیگه حله، برگه داره

شل میشه. من بیشــتر نگران اون درختی که 
توفان انداخته رو آسفالت.

  سمیه قربانی 

طنز

حسن سیالوی سرویس اســتان ها // استاندار خوزستان با  
اشاره به افزایش دو برابری بودجه نوسازی مدارس، از قطعی 

شدن تخصیص ۵۰ درصد این بودجه خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ صادق خلیلیان در جلســه شورای 
آموزش و پرورش خوزســتان اظهار کرد: با توجه به این که بعد 
از مدت ها و بیش از دو ســال آموزش  غیر حضوری بود، برای 
مهرماه در حال آماده ســازی مدارس هستیم تا با حضور تمامی 
دانش آموزان بازگشایی شوند. وی افزود: الزم بود که هماهنگی 
بین دستگاه ها برای بازگشایی مدارس انجام شود؛ در این جلسه 
انتظارات خود را بیان کردیم و مصوبات الزم در حوزه شهرداری 
و ســرویس مدارس  و غربالگری دانش آموزان توسط دانشگاه 
علوم پزشکی و سایر دستگاه ها مشخص شد. استاندار خوزستان 

گفت: یکی دیگر از اقدامات، نوسازی و بازسازی مدارس است 
که بسیار مهم است. خوشبختانه اعتبارات امسال برای این بخش 
دو برابر شده است و تخصیص ۵۰ درصد آن را قطعی کرده ایم و تا 
دو هفته آینده ابالغ خواهد شد. خلیلیان افزود: شهرداری آسفالت 
مدارس، بهســازی و رنگ آمیزی محیط بیرونی مدارس و... را 
حتما باید دنبال کند و ســرویس مدارس استثنایی نیز قرار شده 
است بر عهده شهرداری باشد و آن را تامین کند. دیگر دستگاه ها 

نیز وظایفی دارند، از جمله نیروی انتظامی حفظ نظم و امنیت را به 
عهده خواهد داشت. بحث سازماندهی سرویس مدارس نیز باید 
پیگیری شود. مهرداد نیکو رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
خوزســتان نیز در این جلسه گفت: در استان خوزستان ۵ هزار 
و ۷۰۰ مدرســه وجود دارد که از نظر کیفیت فضای آموزشی، 
معضالت ترافیکی، آسیب های اجتماعی و وضعیت پیرامون آن ها 
در شــرایط یکسانی نیستند و طبیعتا به اولویت بندی نیاز دارند. 

وی افزود: از سال گذشته با همکاری آموزش و پرورش اقدامی 
را آغاز کردیم و مختصات همــه این مدارس را گرفتیم که این 
اطالعات می توانند برای تعمیر و تجهیز مدارس مورد استفاده قرار 
گیرند. رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: 
علی رغم اینکه بودجه استان خوزســتان ۱۷ درصد رشد کرده 
است، اعتبار تعمیر و تجهیز مدارس را دو برابر یعنی صددرصد 

رشد داده ایم و این نشان دهنده اهمیت این بخش است.

استاندار خوزستان خبر داد 

افزایش ۲ برابری بودجه نوسازی مدارس خوزستان 

آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار کرمان 
جزئیات و میزان اعتبار ۲۱۶ مصوبه سفر ریاست 

جمهوری به استان را تشریح کرد. 
به گزارش خبرنگار دریــا ؛ محمدمهدی فداکار با 
اشاره به سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان 
اظهار کرد: از دســت اندرکاران اجرای سفر هیئت 
دولت به اســتان و مدیران دســتگاه های اجرایی، 
نیروهای نظامــی، انتظامی و امنیتــی که زحمات 
زیادی را متحمل شــدند، قدردانی می کنم.وی با 
قدردانــی از همراهی نماینده ولی فقیه در اســتان 
کرمان افزود: خبرنگاران و رســانه ها نیز زحمات 
زیادی کشــیدند و در مجموع اصل ســفر ریاست 
جمهوری به استان برکاتی داشت که به زودی اثرات 
آن مشاهده می شــود. فداکار در ادامه با اشاره به 
اینکه دیدارهای رئیس جمهور در استان سه بخش 
بود، تصریح کــرد: دیدارهای عمومی ایشــان با 
مردم در کرمان، جیرفــت و بم صورت گرفت؛ در 
جمع مردم زهکلوت رودبار، کارگران درخواســت 
خلع ید معدن را داشــتند که رئیس جمهور اعالم 
کردند خلع ید شــده و به زودی مالک جدید کار 
 را آغاز می کند. اســتاندار کرمان با اشاره به اینکه 
نشســت های تخصصی در موضوع معادن، جلسه 
شورای اداری، نشســت با نخبگان و ... نیز برگزار 
شــد، گفت: دیدارهای تخصصــی خیلی موثر بود 
و حــرف نخبگان و نظر متخصصــان حوزه های 
خاص اســتان شنیده شد و یکســری بازدیدهای 
ســرزده بود. وی با اشاره به حضور رئیس جمهور 
در جمع مردم دو روســتا در جنوب استان اظهار 
کرد: نخســتین حضور در روســتای کروچان در 

بخش زهکلوت رودبار که قرار شــد به شهرستان 
جازموریان ارتقــاء پیدا کند و در دومین مقصد در 
جنوب کرمان، ریاست جمهوری در روستای تنگ 
شاه نیز که منطقه محرومی در عنبرآباد بود حضور 
یافتند. فداکار بیان کرد: در زمینه مصوبات تقســیم 
کار صورت گرفته تا دوســتان در این روســتاها 
حضــور یافته و مصوبات را پیگیری کنند و بازدید 
رئیس جمهور از روستاها و مناطق در دیدن عمق 
محرومیت در استان موثر بود و در اتخاذ تصمیمات 
تاثیــر زیادی داشــت. وی در بخــش دیگری از 
سخنانش تصریح کرد: همزمان با سفر هیئت دولت 
به استان کرمان، ۲۷ میز خدمت در سطح استان برپا 
شد و وزراء و معاونانشان در مناطق مختلفی حضور 
یافته و کمک زیادی صورت گرفت. کار هنوز ادامه 
دارد و حدود ۳۰۰ نفر در مرکز سامد مشغول به کار 
هستند تا نامه ها جمع بندی، پردازش و وارد سیستم 
شــود تا برای پیگیری برود. استاندار کرمان گفت: 
یک قواعدی برای مصوبــات دولت وجود دارد و 
دولت اصرار دارد پروژه جدیدی را کلنگ نزند، مگر 
موارد خاص یا متعلق به بخش خصوصی و عمدتا 
مصوبات مربوط به پروژه های نیمه تمام است. وی 
ادامــه داد: پروژه های نیمه تمام در اســتان کرمان 
زیاد است و شــرط دولت در استان ها طرح های 
 با ۵۰ درصد پیشــرفت فیزیکی است و اولویت با 
طرح هایی اســت که باالترین پیشرفت را دارد تا 
مردم زودتر بهره مند شــوند و موارد استثنایی نیز 
وجود داشت به عنوان مثال بیمارستان عنبرآباد کمتر 
از ۵۰ درصد پیشرفت داشت و ۱۳ سال معطل است 
و به دلیل نیاز مردم جزو مصوبات ســفر پذیرفته 

شــد و ســاخت خوابگاه متاهلین برای دانشگاه 
شهید باهنر و علوم پزشکی نیز پذیرفته شد چراکه 
ضرورت داشت. فداکار با اشــاره به اینکه تاکنون 
۲۱۶ مصوبه ســفر را داریم که بخشی دیگر نیز با 
توجه به دستور ریاســت جمهوری اضافه خواهد 
شــد، تصریح کرد: برخی وزراء نیز بعد از بازدیدها 
تمایل داشــتند کمک کنند و وزیــر نیرو از رئیس 
 جمهور اجازه گرفت یکســری طرح ها را به دلیل 
ضرورت ها و نیازهای اســتان تــا پایان هفته به 
مصوبــات اضافه کند. وی بیان کرد: چند طرح مهم 
باید تا پایان هفته نهایی شــود که یکی از آنها سیل 
بند جنوب)خرم( است که از جیرفت آغاز تا پایان 
حوزه استحفاظی استان در رودبار ادامه دارد و مورد 
دیگر جاده مهم بین محمدآباد ریگان و جاسک است 
که بخشــی از منطقه کوهستانی می گذرد. استاندار 
کرمان در ادامه گفت: گلزار شــهدای کرمان برای 
خدمات رسانی به زائران حاج قاسم، نیازمند جاده 
دسترســی، پارکینگ، اورژانس، خدمات عمومی و 
زیرساخت است و در این زمینه مصوبه ای داشتیم. 
وی با اشــاره به لغو تفویض اختیار شورای معادن 
استان از سوی شورای عالی معادن کشور، افزود: با 
پیگیری ها، رئیس جمهور دستور دادند که تفویض 
اختیار به شــورای صورت بگیــرد و مواردی که 
ذکرکردم، کلیت مصوبات اســت. فداکار در بخش 
دیگری از ســخنانش بیان کرد: مجموع اعتبارات 
سفر ریاست جمهوری به استان دو بخش است که 
شــامل اعتبار و تسهیالت است و ۱۸ هزار و ۵۲۸ 
میلیارد تومان اعتبار و بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان 
 تسهیالت برای استان کرمان در نظر گرفته شد شامل 

بخش های مختلف است. اســتاندار کرمان گفت: 
در بخش آب و خاک ۶۲ مصوبه با ۳۵۵۴ میلیارد 
تومان، در زمینه اشــتغال ۱۱ مصوبــه که عمدتا 
تســهیالت است و در بهداشت و درمان ۱۳ مصوبه 
با ۱۶۷۰ میلیارد تومان مصوبه داریم. وی با اشاره 
به اینکه در حوزه رفاهــی و اجتماعی ۱۸ مصوبه 
داریم، افزود: در بخش زیربنایی بیشــترین اعتبار 
معادل ۹۹۸۰ میلیارد تومان شامل ۳۳ مصوبه داریم 
و باید توجه داشــت که کل اعتبار عمرانی اســتان 
ســالیانه ۳۰۰۰ میلیارد تومان است. فداکار با بیان 
اینکه در حــوزه فرهنگی و آموزش و پرورش ۵۵ 
مصوبه داریم، اظهار کرد: بعضی مصوبات مشخص 
است و اســم دارد مانند ۲۰۰ میلیارد تومان کمک 
به بیمارســتان بم که در اختیار دســتگاه مربوطه 
اســت. وی تصریح کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان برای 
تکمیل مدارس و مجتمع های آموزشی استان، ۳۰ 
میلیارد تومان بــرای تکمیل خوابگاه های مدارس 
شــبانه روزی، ۱۵۰ میلیارد تومان بــرای مقاوم 
 ســازی مدارس، ۸۰ میلیارد تومــان برای تکمیل 
بیمارســتان های جنوب استان، ۶۰ میلیارد تومان 
بیمارستان علی بن ابی طالب علیه السالم رفسنجان، 
۵۰۰ میلیــارد تومان برای بیمارســتان بم و ... از 
جمله مصوبات سفر ریاســت جمهوری به استان 
کرمان است. استاندار کرمان بیان کرد: ۴۰ میلیارد 
تومان برای پروژه های نیمه تمام ورزشی کارگران 
چند شــهر، ۴۰ میلیارد تومان تکمیل مراکز فنی و 
 حرفه ای، اعتباراتی برای پزشــکی قانونی، تکمیل 
ســاختمان های دادگستری و ... از دیگر مصوبات 
است. وی گفت: بیشــترین تعداد مصوبه را بعد از 
وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی با 
۶۱ مصوبه داشته و سومین عدد مربوط به وزارت 
نیرو اســت. فداکار بیان کرد: در بخش کشاورزی 

۲۰۰ میلیــارد تومان برای سیســتم هــای نوین 
آبیاری، ۱۷۰ میلیــارد تومان اجرای ۲۵۰ کیلومتر 
خطوط انتقال آب در شــمال استان، ۱۰۰ میلیارد 
 تومــان مرمت و نگهداری ایل راه های عشــایری 
و ... مصوب شــده اســت. وی با اشاره به مصوبه 
۷۰ میلیــارد تومانی وزارت صمــت برای تصفیه 
خانه شهرک های صنعتی گفت: مصوباتی در زمینه 
ایجاد مجتمع های فرهنگی هنــری در قلعه گنج، 
ریگان، رابر و تکمیل کتابخانه های عمومی داشتیم. 
اســتاندار کرمان بیان کرد: وزارت میراث فرهنگی 
۳۵۰ میلیــارد تومان مصوبــه، وزارت ورزش و 
جوانان ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های 
نیمه تمام ورزشی استان، هالل احمر چهار مصوبه، 
بنیاد مســکن ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار، بهزیستی 
۵۷ میلیــارد تومان برای تکمیــل مراکز حمایتی 
و برای ســازمان زندان ها بیــش از ۱۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار مصوب شــده اســت. وی در پایان 
خاطرنشان کرد: ستادی برای پیگیری مصوبات سفر 
 ریاســت جمهوری در استان تشکیل خواهیم داد و 

دستگاه های اجرای باید موارد را پیگیری کنند.
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قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

تشریح جزئیات و اعتبار مصوبات سفر ریاست جمهوری به کرمان

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //استاندار یزد با اشاره 
رویکرد مدیریت مصرف آب و بهره برداری بهینه از آن در کنار 
پیگیری مســتمر جهت انتقال آب به استان، طرح نهضت ملی 
مســکن در سایت ۴۰۰ هکتاری یزد و ســکونت قریب به ۲۵ 
هزار خانوار در این ســایت را یادآور شد و در این باره رعایت 
اســتانداردها و الزامات مدیریت مصرف آب از همین ابتدا و به 

صورت ویژه در این منطقه را مورد تاکید قرار داد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در نشســت شــورای 
برنامه ریزی و توســعه اســتان که با حضور سه نفر از نمایندگان 
مردم استان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد، با اشاره ی گذرا 
به برنامه های اســتان در حوزه تامین آب پایدار، گفت: در کنار 
پیگیری های مســتمر جهت اجرای طرح های انتقال آب به استان، 
یکی از رویکردها و سیاســت های مهم مورد پیگیری استان در 
این حوزه، باید در بخش »مدیریــت مصرف آب و بهره برداری 
بهینه از آن« باشــد. وی در بخش دیگری از ســخنانش به تاثیر 
معنادار اقدامات کنترلی بر کاهش مصرف آب اشــاره و بر »تهیه 
برنامه مشــخص کاهش مصرف آب ســالیانه هر دستگاه« و نیز 
ارائه »مدل عملیاتی جهت انجام اقدامات کاهنده  مصرف آب در 
بخش خانگی«، تاکید کرد. استاندار در ادامه یکی از راهکارهای 
مدیریت بهره برداری منابع و ســازگاری با کم آبی را »جداسازی 
آب فضای سبز از آب شــرب« عنوان و اظهار کرد: ظرف مدت 
یک ماه آینده برنامه عملیاتی مشــخص این حوزه تهیه و پس از 
تصویب در شورا، در دســتور کار قرار گیرد. فاطمی همچنین با 

اشاره به طرح نهضت ملی مســکن در سایت ۴۰۰ هکتاری یزد 
و ســکونت قریب به ۲۵ هزار خانوار در این سایت، خاطرنشان 
کرد: با توجه به وسعت این مجموعه و ساخت تعداد زیادی واحد، 
باید اســتانداردها و الزامات مدیریت مصرف آب از همین ابتدا و 
به صورت ویژه در این منطقه رعایت شــود. استاندار در ادامه به 
بارش های اخیر یزد و حجم باالی آب ذخیره شــده پشت سیل 
بندها و بندهای خاکی استان اشــاره و تاکید کرد: سازوکارهای 
موقت جهت اســتفاده از آب ذخیره شده جهت تقویت منابع آب 
زیر زمینی یا استفاده در سایر موارد ارائه شده و برنامه دراز مدت 
برای این بخش تهیه شــود. وی در بخش دیگری از سخنانش به 
جایگاه صنایع کوچک و متوسط در توسعه اشاره کرد و افزود: با 
توجه به اینکه امکان ایجاد بیشــترین سهم اشتغال در این گروه از 
صنایع، باید حمایت های الزم از این واحدها انجام شود. فاطمی 
در ادامه با اشــاره به بالتکلیفی یا پیشرفت فیزیکی اندک برخی 
زمین های واگذاری جهت ســرمایه گذاری اظهار کرد: با توجه به 
مســائل مربوط به واگذاری زمین و تامین زیرساخت های مورد 
نیاز برای طرح های جدید سرمایه گذاری، مسائل مربوطه به این 
گروه از اراضی در کارگروه اقدام بررســی و وضعیت آن ها تعیین 

تکلیف شود. وی همچنین آسیب شناسی و حمایت از واحدهای 
راکد را یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان دانست و از 
پیگیری موضوعات این دســته از واحدها در جلسه ای با حضور 
معاون اجرایی رئیس جمهور و وزرا خبر داد. اســتاندار در بخش 
پایانی سخنانش به رشد قابل توجه شاخص های اقتصادی نسبت 
به ســال های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: به لحاظ نرخ رشد 
اقتصادی، استان با رشد ۵.۱۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹،  در 
جایگاه هفتم کشوری قرار دارد، همچنین نرخ مشارکت اقتصادی 
اســتان عدد ۸.۴۷ درصد بوده و از این منظر بیشترین مشارکت 
اقتصادی را تجربه کرده اســت. وی  در ادامه نسبت اشتغال استان 
را ۴۲.۱ درصد )باالترین نسبت در کشور( دانست و اضافه کرد: بر 
اساس گزارش های مرکز آمار کشور، یزد بیشترین میزان کاهش 
نرخ بیکاری مردان در بهار ۱۴۰۱ را داشته است. فاطمی ادامه داد: 
بر اساس گزارش های بهار سال ۱۴۰۰، نرخ بیکاری بانوان استان 
۳۶.۱ ، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ســال استان ۳۲.۳ و نرخ 
بیکاری جوانان ۱۵ تا۲۵ ســال استان ۲۲.۱ بوده که این آمار در 
فصل بهار امسال به ترتیب به »۲۶.۵«، »۲۲.۸« و »۱۵.۷« رسیده 
اســت. وی در ادامه با بیان اینکه استان یزد برای نخستین بار، با 

حجم سرمایه گذاری ۹۰۰ میلیارد تومانی توسط بخش خصوصی، 
صاحب شــرکت پروازی می شــود، افزود: براساس برنامه ریزی 
 های انجام شده این شرکت در مهرماه امسال افتتاح و راه اندازی 
می شود. فاطمی با اشاره به اجرای خط پدافندی آب جهت تامین 
آب مورد نیاز در پیک مصرف و شرایط اضطرار، اظهار کرد: حجم 
ســرمایه گذاری این طرح ۷۰۰ میلیارد تومان اســت و در دراز 
مدت امکان انتقال ۶۰ میلیون مترمکعب آب را خواهد داشــت. 
استاندار همچنین با آخرین وضعیت استان در وضعیت طرح های 
نهضت ملی مســکن اشــاره کرد و افزود: در این مدت عالوه بر 
برگزاری جلسات هفتگی بررسی مسائل مربوط به طرح های قبلی، 
زمین مورد نیاز برای ســاخت ۵۴ هزار واحد تامین و کلنگ آن 
به زمین زده شــد. وی به پیگیری های مجدانه استان جهت اجرا 
طرح های انتقال آب استان اشاره کرد و از موافقت با پیشنهاد استان 
در خصــوص واگذاری معدن جهت انتقال آب از دریا به اســتان 
خبر داد. فاطمی همچنین به خســارت های سیل اخیر به استان 
اشــاره و بیان کرد: تا بازگشت زندگی مردم به روال عادی همراه 
مــردم خواهیم بود و پیگیری های الزم را انجام داده و می دهیم. 
اســتاندار با بیان اینکه برای اولین بار در طول ۴۰ سال گذشته، 
قریب به اتفاق خســارت سیل گذشته پرداخت شد، تصریح کرد: 
همین فرمول برای سیل چند هفته گذشته  نیز دنبال می شود، عالوه 
بر این راهکارهای پیشگیرانه و اقدامات الزم االجرا جهت کاهش 

حداقلی سیل های احتمالی آینده نیز انحام می شود.
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اقتصادی

شرایطبیمهصندوقاماناتبانکهااعالمشد
 ســرویس اقتصادی // طبق اعالم بیمه مرکزی، شرایط بیمه 
صندوق امانات اجاره ای بانکها فراهم شده و در صورت توافق بانک 
و شرکت بیمه، مشتری می تواند صندوق خود را تا سقف مورد نظر 
بیمه کرده و در زمان حادثه به همان میزان خسارت دریافت کند. 
بهروز بســتگانی- معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی 
بیمه مرکزی- در رابطه با آخریــن اقدامات صورت گرفته برای 
پوشش بیمه ای صندوق های امانات اجاره ای بانک ها توضیحاتی 
ارائه کرد.این مقام مسئول در بیمه مرکزی، با اشاره به این که بیمه 
مرکزی پیش از سرقت صورت گرفته از بانک ملی و طرح موضوع 
در رسانه ها نسبت به طراحی پوشش بیمه ای صندوق های امانت 
اجاره ای بانک ها اقدام کرده بود، گفت: در سال ۱۳۹۸ برای اولین 
بار برای یکی از شــرکت های بیمه خصوصی )بیمه »ما«( مجوز 
عرضه این پوشش بیمه ای را صادر کرده ایم و در سال ۱۳۹۹ نیز 
یک شــرکت بیمه ای دیگر )بیمه »پارسیان«( مجوز پوشش بیمه 
صندوق های امانی بانک ها را دریافت کرده اســت. البته این دو 
شرکت بیمه عرضه این پوشش بیمه ای را به صورت محدود برای 
بانک های ملت و پارسیان انجام دادند و متعاقبا بیمه مرکزی، مجوز 
عرضه این بیمه را برای بانک ملی نیز صادر کرد اما در مورد این 
بانک به دالیلی از جمله نبود الزامات فنی مربوط، امکان صدور 
بیمه نامه فراهم نشد.به گفته وی، بعد از سپری شدن مدت اجرای 
آزمایشــی مجوزها، بیمه مرکزی این مجوز را به هر دو شــرکت 
بیمه  داد که بتوانند این پوشــش بیمه ای را برای تمامی بانک ها و 
موسســات مالی و اعتباری عرضه کنند و در این باره محدودیتی 
وجود ندارد.بستگانی، یادآور شد: چندی پیش تقاضاهای جدیدی 
برای عرضه پوشش بیمه ای صندوق امانات اجاره ای به بیمه مرکزی 
واصل شده است و تقاضای دو شرکت بیمه دیگر جهت صدور بیمه 
صندوق های امانت بانک ها در مرحله نهایی اخذ مجوز قرار دارد، 
این در حالی اســت که بیمه مرکزی آمادگــی دارد این امکان را 
برای تمام شــرکت های بیمه متقاضی عرضه این پوشش بیمه ای 
فراهم آورد.وی در ادامه جزئیاتی درباره نحوه پوشــش صندوق 
امانات اعــالم کرد و گفت: در جریان بیمــه کردن صندوق های 
امانات اجاره ای حتما اصل محرمانگی رعایت می شود و متقاضیان 
خرید این پوشش بیمه ای بنا به مقررات بانک ها، اجباری به اعالم 
محتویات این صندوق ها در فرم پیشــنهاد بیمه ندارند. شــخص 
حقیقی اجاره کننده صندوق امانــات اجاره ای بانک که نامش در 
قرارداد اجاره بانک قید شــده اســت، می تواند این بیمه نامه را با 
تعهدات مد نظر خود برای مثال  ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ میلیون تومان 
و یا ارقام باالتر برای نمونه چند میلیارد تومان از شــرکت بیمه 
مربوط خریداری کند.بستگانی با بیان اینکه  تعهدات بیمه گر در این 
پوشــش بیمه ای جبران خسارت های مالی وارده به محتویات 
این صندوق ها  ناشــی از آتش سوزی، انفجار  و سرقت است 
توضیح داد: هر سقفی که به عنوان سرمایه بیمه نامه، بیمه شده 
باشــد، در زمان خســارت و وقوع خطرات تعیین شده و یا 
سرقت )با رعایت شرایط عمومی بیمه نامه( و ارزیابی صورت 
گرفته، مبنای پرداخت خسارت به اجاره کننده صندوق خواهد 
بود. مثال ممکن است بیمه نامه ای با سقف تعهد ۲۰۰ میلیون 
تومانی خریداری شده باشد که آنگاه شرکت بیمه هنگام وقوع 
خسارت، بعد از ارزیابی که انجام می دهد،  درصورت محرز 
شــدن وقوع خطرات تحت پوشش بدون توجه به محتویات 
داخــل صندوق، حداکثر تا میزان فوق به اجاره کننده صندوق 
پرداخت خواهد کرد.معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور 
فنی بیمه مرکزی این را هم گفت که موضوع بسیار حائز اهمیت 
این است که شــرکت های بیمه برای پوشش بیمه ای صندوق 
امانات بانک ها، ارزیابی ریسک دقیقی انجام می دهند و سوابق 
خسارتی مرتبط، شــرایط بانک از لحاظ امنیتی و حفاظتی 
)برای نمونه دوربین های مدار بســته، تعداد نگهبانان مستقر و 
...( و یا تعداد صندوق و نوع و ســایز آنها و همچنین منطقه 
 جغرافیایی که شــعبه بانک قرار دارد را بررســی کرده و در 
صورت پذیرفتن شرایط، حق بیمه متناسب با آن را تعیین می کنند.

خبر

    *  

    سرویس اقتصادی // در حالی که از تن ماهی به عنوان 
غذای عموم جامعه یاد می شــود، افزایش بی رویه قیمت 
این محصول منجر به حذف کامل از سبد مصرفی خانوار و 

تبدیل این کاال به یک محصول الکچری شده است.
  در حالی که از تن ماهی به عنوان غذای فقرا یاد می شــود، 
افزایش بی رویه قیمت این محصــول منجر به حذف کامل 
از ســبد مصرفی خانوار و تبدیل ایــن کاال به یک محصول 
الکچری شده اســت. قیمت هر قوطی تن ماهی ۱۸۰ گرمی 
بسته به نوع و برند آن در بازار مصرف از ۳۱ هزار تومان تا 

باالی ۴۰ هزار تومان متغییر است.
*انتقامگیریبخشخصوصیازدولتومردم

ضمــن اینکــه تولیدکنندگان بخش خصوصــی و دولت بر 
ســر قیمت جدید این محصول به توافق نرسیده اند و بخش 

خصوصی نیز عرضه تن ماهی را محدود کرده به همین دلیل 
قیمت آن در بازار رو به افزایش است. این شیوه ای است که 
مدت هااســت بخش خصوصی از آن به عنوان اهرمی برای 
فشــار به دولت اســتفاده می کند و مصرف کنندگان در این 
میان قربانی دعوای دولت و بخش خصوصی می شود.محمد 
میررضوی، دبیر ســندیکای کنسرو در گفتگویی عنوان کرده 
بود: قیمت ماهی ۵۰ درصد، روغن ۶ برابر، دســتمزد کارگر 
۵۷ درصد و قیمت درب و قوطی ۳۵ درصد گران شده است، 
لذا ما مجبوریم قیمت تــن ماهی ۱۸۰ گرمی را به ۴۵ هزار 

تومان برسانیم. 
  موضوعــی که مورد موافقت دولت قــرار نگرفت و اکنون 
تولیدکننــدگان می گویند به قیمت ۴۰ هزار تومان نیز راضی 
هستند. اخیراً، مســعود بختیاری، نایب رئیس هیئت مدیره 
سندیکای کنســرو ایران در نشست خبری اعالم کرده است: 
قیمتی که برای کنســرو ماهی روی سایت سازمان حمایت 
منتشر شــده ۳۵ هزار تومان اســت اما آنالیز قیمت های ما 
نشــان می دهد که قیمت باید بسیار باالتر از این باشد.نایب 
رئیس هیئت مدیره سندیکای کنسرو ایران تصریح کرد: حتی 
با حاشــیه ســود صفر درصد هر عدد کنسرو باید ۴۱.۵۰۰ 

تومان باشــد اما تولید کنندگان حتی به ۴۰ هزار تومان هم 
قانع هستند. بختیاری در پاسخ به این پرسش  مبنی بر اینکه 
افزایــش بی رویه قیمت تن ماهی که بــه عنوان غذای فقرا 
مطرح می شود، منجر به حذف این کاال از سبد خانوار خواهد 
شد، گفت: متأسفانه این نگرانی نیز برای ما وجود دارد چرا که 
تن ماهی اقشار متوسط به پایین مصرف می کنند. با این حال 
کنترل قیمت ها وظیفه دولت اســت و دولتمردان باید قیمت 
مــواد اولیه را کنترل می کردند که متأســفانه قادر به این کار 
نبودند.وی اضافه کرد: یکی از روش هایی که دولت می تواند 
قیمت تن ماهی را کنترل کند حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افــزوده از واردات ماهی تن بوده که این اتفاق برای ۱۱ قلم 
کاالی اساسی دیگر افتاده و مالیات بر ارزش افزوده درباره 

این کاالها از ۹ به یک درصد کاهش یافته است.
*تنماهیهمگرانشده،همکیفیتشافتکردهاست

  نکته مهم اینجاســت که در حال حاضر قیمت تن ماهی در 
بازار در همین حدود است اما مردم قادر به خرید آن نیستند، 
از طرفی مصرف کنندگان از کیفیت تن ماهی های موجود در 
بازار گالیه دارند و عنوان می کنند که این محصول نسبت به 
گذشته افت کیفیت زیادی داشــته است. در این زمینه یکی 

از مصرف کنندگان گفت که تن ماهی در ســالهای اخیر طعم 
تلخی دارد و رنگ آن نیز به ســیاهی می زند به همین جهت 
و با توجه به افزایش قیمتی که این محصول داشــته، ترجیح 
می دهــد از خرید این محصول صرفه نظر کند.همچنین یکی 
دیگر از مصرف کننــدگان نیز از طعم تن ماهی های تولیدی 
گالیه کرد و گفت: نمی دانم دلیل این افت کیفیت چیست؟ با 
توجه به اینکه قیمت تن ماهی نیز افزایش چشمگیری داشته 

و برای خرید آن نیز باید هزینه زیادی پرداخت کرد.
*اگرهزینهتمامشدهمحصوالتآنقدرزیادباشدکهمردم

نتوانندبخرند،پسفلسفهتولیدچیست؟
  در این راســتا، یک کارشــناس صنعت غذا در گفتگو با 
خبرنگار مهر با اشاره به افزایش سرسام آور قیمت تن ماهی 
گفت: متأســفانه افزایش قیمت این کاال کــه به غذای فقرا 
معروف اســت و اقشار متوسط به پایین جامعه آن را مصرف 
می کنند، منجر به حذف آن از ســبد مصرفی خانوار شده و 
نگرانی هــای زیادی را درباره حذف محصوالت پروتئینی از 

سفره مردم مطرح می کند.
   وی با اشــاره به اینکه دولت باید با کمک به تولیدکنندگان 
مانع افزایش هزینه های تمام شده تولید شود، افزود: اگر قرار 
باشد هزینه تمام شــده تولید به نحوی افزایش یابد که مردم 
قادر به خرید کاال نباشند، فلسفه آن تولید چیست؟ پیگیری 
خبرنگار مهر از مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی در این 
زمینه بی نتیجه مانده و مســئوالن مربوطه اعالم کرده اند که 

تمایلی به گفتگو در این زمینه ندارند.

تن ماهی بی کیفیت گران شد!

یک مقام کارگری خبر داد

مشخص شدن تکلیف حق مسکن کارگران در شورای عالی کار 

آگهی مزایده ) نوبت اول (  
به موجب درخواســت اجرای حکم به شماره دادنامه مربوطه 140140390000272777حکم به تقسیم ترکه مرحوم خالد نورانی 
سورو به شرح فوق فی مابین سایر وراث به نسبت سهم هر یک بر اساس گواهی انحصار وراثت صادر اعالم می نماید که در زمان 
اجرای حکم با ارجاع امر به کار شناسی در صورت عدم امکان تقسیم و تعدیل ، ملک قیمت گذاری شده و به فروش رسیده و سهم 

هر یک پرداخت گردد .
گزارش کارشناسی 

عبارت است از شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 485/92 متر مربع واقع در شهر بندرعباس محله سورو _ جنب 
مسجد امام علی

  ملک مورد نظر در ظلع شرقی وغربی و  میانی دارای اعیانی قدیمی بوده که قسمت اصلی دارای اسکلت دیوار باربر و سقف طاق ضربی بوده و قسمت میانی 
دارای سقف پوشیده با پروفیل و ورق موجدار می باشد . دیوار با بلوک سیمانی و حیاط آن خاکی می باشد .

نتیجه کارشناسی 
با عنایت به موقعیت ، مساحت ، قدمت ، دسترسی و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هر گونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و 
حقوقی و فارغ از موارد بازداشتی و رهنی و نداشتن احتمال هر گونه مغایرت های مربوطه به حدود ثبتی و نداشتن هر گونه منعی از جهات قانونی ، حقوقی و 
شرعی جهت معامله و عدم دیون و بدهی های احتمالی بابت مالیات ، عوارض ، جرایم و غیره به بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر بدهی های مشابه 
و تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد و چنانچه بال معارض باشد ، ارزش ملک با احتساب عرصه و اعیان و اشتراکات آن جمعا به مبلغ هفتاد 

میلیارد و چهارصد و پنجاه و هشت میلیون و چهارصد هزار ریال بر آورد می گردد که به عنوان قیمت پایه مزایده اعالم گردیده است .
2_ کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و هر جهت به عهده خریدار است .3_ پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی 
اجرای احکام 10% مبلغ ارزیابی شده را به صورت سپرده نقدی بحساب شمارهir220100004062012907685962 نسیم بانک مرکزی تودیع و قبض سپرده 
را به این اجرا تحویل نماید . 4_ اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 5 مزایده در ساعت 9 صبح مورخ 19 / 1401/06 در محل دفتر شعبه دوم 
اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبی – کوچه فتح المبین – مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است 
که باال ترین قیمت را پیشنهاد نماید .6_ در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقصای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید سپرده او 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و مزایده تجدید می گردد . متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام 

حقوقی شعبه دوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند . 
دادورز اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری بندرعباس _ ایل زاده
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ســرویس اقتصــادی  // دبیرکل کانــون عالی 
انجمن های صنفی کارگران از مشخص شدن تکلیف 
مصوبه حق مســکن کارگران در نشســت بعدی 
شــورای عالی کار خبر داد و گفت: وزیر سابق کار 
در نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعالم کرد که 
قول مساعد حق مسکن را قبال از دولت گرفته است 
ولی آنچه که در هیات وزیران تصویب و ابالغ شد، 

تغییر مصوبه و کاهش مبلغ آن بود. 
   هادی ابوی دربــاره آخرین وضعیت مصوبه حق 
مســکن کارگران و تایید یا اصــالح آن، گفت: حق 
مسکن تنها آیتمی است که بعد از تصویب در شورای 
عالی کار به هیات وزیران می رود و دولت باید آن را 
تایید یا رد کند تا به تصویب برسد. امسال اتفاقی که 
افتاد این بود که رقم حق مسکن برخالف انتظار تغییر 
کرد و مجلس مصوبه هیات وزیران را ابطال کرد. وی 
ادامه داد: آقای عبدالملکی ـ وزیر سابق کار ـ بعد از 
پایان جلســه دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار به 
ما اعالم کرد که قول مساعد دولت را گرفته است لذا 

وقتی که رقم ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن با حضور 
وزرای دولــت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در 
جلســه رسمی تصویب شده، شایســته نبود که این 

مصوبه تغییر کند.
  این مقام مســئول کارگری دربــاره ابطال مصوبه 
در مجلس گفت: کمیســیون تطبیق قوانین مجلس 
اختیاراتی دارد و زمانی که از قانون عدول شــود، از 
بعد نظارتی قوانین را پیگیری می کند. در مورد مصوبه 

حق مســکن چون قبال در شــورای عالی کار ۶۵۰ 
هزار تومان تصویب شــده و پس از ارسال به هیات 
وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافته بود، مجلس 
آن را مغایر دانسته و ابطال کرد. ابوی در پاسخ به این 
پرســش که آیا تشکل های کارگری در جریان تایید 
مجدد مصوبه در هیات وزیران یا اصالح آن قرار دارند 
یا خیر؟ گفت: تا کنون هیچ ابالغ رسمی مبنی بر اینکه 
مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی تصویب شده یا نه صورت 
نگرفته اســت ولی هفته آینده جلسه شورای عالی 
کار تشــکیل و به احتمال زیاد در این جلسه تکلیف 
مصوبه مشخص می شود که آیا دولت آن را پذیرفته 
و ابالغ خواهد کرد یا به شورای عالی کار برگردانده 
خواهد شد.نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید 
کــرد: دولت این اختیار را دارد که مصوبه را تصویب 
نکند ولی در صورت نیاز به اصالح و بازنگری باید 
به شورای عالی کار برگردد.در شورا روی مبلغ حق 
مسکن و اینکه کمتر یا بیشــتر شود مجددا بحث و 

تصمیم گیری خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

اعطای ۲۰۰ متر زمین و وام 
به مردم برای ساخت مسکن 

وزیر راه و شهرسازی گفت: در شهرهایی 
که زمین کافی وجود دارد، ۲۰۰ متر زمین 
عالوه بر وام و موارد مربوط به صدور پروانه 
به مردم اعطا می شــود تا خود به ساخت 

مسکن اقدام کنند. 
  رســتم قاسمی در جلســه اعطای حکم 
اعضای نهمین دوره شــورای مرکزی نظام 
مهندسی ســاختمان کشور اظهار کرد: بیش 
از ۸ میلیون مســتأجر و جوانان در کشور 
وجود دارد که به علت نداشتن مسکن ازدواج 
بنابراین ســازمان نظام مهندسی  نکرده اند. 
 در جبران عقب ماندگی ســاخت مســکن 
نقــش  آفرینی کند. وزیر راه و شهرســازی 
مهم ترین راه حل بازار مسکن را نزدیک کردن 

عرضه به تقاضا دانست و گفت: برای این کار 
حداقل به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال 
برای ساخت یک میلیون مسکن نیاز است. 
به گفته قاسمی، تاکنون زمین برای حدود ۷۰ 
درصد نهضت ملی مسکن تأمین شده و طبق 
دستور رئیس جمهور باید تا پایان شهریور 
تکلیف زمین های مورد نیاز ۴ میلیون مسکن 

مشخص شود. 
  بــه گزارش جام جم آنالیــن، وزیر راه و 
شهرسازی گفت: در شهرهایی که زمین کافی 
وجــود دارد، ۲۰۰ متر زمین عالوه بر وام و 
موارد مربوط به صدور پروانه به مردم اعطا 
می شود تا خود به ساخت مسکن اقدام کنند.

آگهی مزایده ) نوبت اول (  
اجرای احکام حقوقی دادگســتری پارسیان به 
موجب پرونده اجرایی 9809987641400137 
که محکوم علیه زلیخا علی زاده فرزند سلمان 
و غیره محکوم به تادیه 20 ســکه بهار آزادی 
و مبلغ 30000000 ریال وجه نقد به نرخ روز 
و 31860000 ریال هزینه دادرسی ) مسئولیت 

محکوم علیهم در پرداخت مهریه صرفا از محل ما ترک و به میزان سهم االرث 
می باشد ( ، و مبلغ 48800000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی محکوم گردیده 
است لذا نسبت به مزایده دو پالک مسکونی واقع در شهر پارسیان می نماید . 
موضوع مزایده به شرح ذیل : الف _ ملک شماره صفر فرعی 11229 اصلی ذیل 
ثبت 5889 بنام حسین ترک فرزند غالم ) ششدانگ یک باب خانه مسکونی قدیمی 
 شامل 122 متر مربع اعیان و 194.46 متر مربع عرصه بقیمت پایه 6/500/000/000 
ب_ ملــک شــماره فرعــی از 6239 اصلی ذیل  ثبت 5856 بنام حســین 
ترک فرزند غالم ششــدانگ یکباب خانه مســکونی با زیــر بنای 111 متر 
 مربع اعیــان و 60.6متر مربع عرصــه بقیمت پایــه 6/800/000/000ریال

 وقت انجام مزایده روز سه شنبه 1401/06/08 ساعت 11 صبح می باشد .
محل مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان می باشد . 

 مال مــورد مزایده با شــرایط ذیل از طریــق مزایده حضــوری به فروش 
می رسد . 1_ فروش نقدی  است و ده درصد مبلغ قیمت به صورت نقدی به 
حساب 2171295501005 سپرده دادگستری پارسیان پرداخت و الباقی مبلغ 
حداکثر ظرف یک ماه می باشد . 2_ اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات 
مختار است . 3 _ مبلغ مزایده از مبلغ پایه شروع می شود و باالترین پیشنهاد 
برنده مزایده خواهد بود در صورتیکه پرونده تا یکماه از جلســه مزایده و با 
انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مســئول کسر 
احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل می شود خواهد بود.  و 
متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به اجرای احکام 

حقوقی دادگستری پارسیان مراجعه نمایند . 
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 

پارسیان _ حمید توکلی 
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از ابتدای سال تا نیمه دوم مرداد ماه صورت گرفت 

پهلوگیری ۲8 فروند کشتی حامل کاالهای اساسی در بندرشهید رجایی
گروه خبر // مدیرکل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری تا نیمه 
دوم مردادماه، تعداد ۲8 فروند کشتی حامل 
کاالی اساسی به مجموع تناژ یک میلیون و 
۴۷۷ هزار و ۱۷ تن وارد بندر شهید رجایی 

شده است.
     بــه گــزارش خبرنگار دریا ، »حســین 
عباس نژاد«، میزان واردات کاالهای اساســی 
طی بازه زمانی ســال جــاری تاکنون را در 
مجموع یک میلیــون و ۴۷۷ هزار و ۱۷ تن 
اعالم کرد که نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشته، ۱۱.۱ درصد افزایش را نشان می دهد. 
وی با اشاره به افزایش ۲۴۵ درصدی واردات 

گندم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، گفت: 
در این بازه زمانی بیش ترین کاالی اساســی 
وارداتــی مربوط به گندم با  ۹۵۳ هزارو ۸۰۶ 
تن بوده است. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر 
شهید رجایی به کاهش واردات نهادهای دامی 
از طریق این بندر نیز اشاره ای داشت و گفت: 
واردات نهاده های دامی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته از کاهش ۲۲ درصدی برخوردار 
بوده اســت. به گفتــه عباس نــژاد؛ درحال 
حاضر سه فروند کشــتی حامل گندم، ذرت 
و روغن خوراکی در لنگرگاه مســتقر هستند 
 کــه پس طی نمودن روند اســنادی و تکمیل 

رویــه های بندری و گمرکی در بندر شــهید 
رجایی پهلودهی می شوند.

   گفتنی اســت؛ بندر شــهید رجایی یکی از 
مهم ترین مبادی ورودی کاالی اساسی کشور 
محســوب می شــود که دارای۱۸  باب انبار 
مســقف به مســاحت ۱۳۰هزار متر مربع  با 
ظرفیت بالغ بر ۳۵۰ هزار تن، تعداد ۶ پســت 
اسکله ویژه کاالی اساسی، ظرفیت ۱۰۰ هزار 
تن انواع کاالهای اساسی فله خشک، ۹۰ هزار 
متر مربــع محوطه بارانداز و همچنین تعداد ۳ 
پایانه نگهداری فرآورده های روغن خوراکی به 

ظرفیت ۳۷۰ هزار تن می باشد.



بارندگیهایشدیددرسوداندههاقربانیگرفتهاست
 رسانه های دولتی سودان گزارش دادند که سیل ناشی از بارش باران 
زیاد و مداوم در این کشــور دست کم ۵۲ کشته برجا گذاشته و هزاران 
خانه را نیز تخریب کرده است. بارندگی های شدید معموالً بین ماه های 
مه تا اکتبر در سودان رخ می دهد و این کشور هر ساله سیل های شدیدی 
را تجربه می کند که خسارات زیادی را برجا می گذارند.به گفته یکی 
از مقامات ســودان، در مجموع ۵۲ نفر بر اثر بارندگی های سیل آسا 
و ســیل از ابتدای فصل تاکنون در این کشور کشته و ۲۵ نفر دیگر نیز 
زخمی شده اند.این مقام سودان همچنین اضافه کرد که ۵۳۴۵ خانه در این 
کشور ویران شده و به ۲۸۶۲ خانه دیگر نیز خساراتی وارد شده است. 
همچنین بارندگی های شدید و سیل به سایر تأسیسات عمومی، مغازه ها 
و زمین های کشاورزی نیز آسیب زده است.وی خاطرنشان کرد که ایالت 
های کردفان شمالی و جنوبی، رود نیل و دارفور جنوبی از جمله ایاالتی 
هستند که بیشترین آسیب را در سودان متحمل شده اند.به گزارش العربیه، 
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد )OCHA( تخمین 
می زند که حدود ۳۸ هزار نفر از آغاز فصل بارندگی در سرتاسر سودان 

تحت تاثیر باران و سیل قرار گرفته اند.
انفجارمهیبدرایروان

 وزارت امــور فوق العاده ارمنســتان از وقوع انفجار در مرکز خرید 
»ســورمالو« در ایروان پایتخت این کشور خبر داد. هایک کوستانیان، 
سخنگوی این سازمان نیز گفت: انفجار در مرکز خرید »سورمالو« رخ 
داده اســت و این مرکز دچار آتش سوزی شده است، طبق اطالعات 
اولیه قربانیانی نیز وجود دارند. وی گفت که تیم هایی از آتش نشانان 
در محل حاضر و به اطفای حریق پرداختند. این مقام عنوان داشت: طبق 
اطالعات اولیه این انفجار تاکنون یک کشته و ۲۰ زخمی داشته است. بر 
اساس اطالعات اولیه، انفجار در یک انبار سه طبقه مواد منفجره رخ داده 
است که منجر به ریزش آن شده است. تصاویر و فیلم های محل انفجار، 
ابرهای غلیظی از دود سیاه را نشان می دهد که در نتیجه آتش سوزی 
عظیمی که تیم های آتش نشانی در تالش برای مهار آن هستند، از مرکز 

خرید بلند شده است.
حریقمرگباردرکلیساییدرمصر

 در حادثه وقوع حریق در یک کلیســا در مصر دستکم ۴۱ تن جان 
خود را از دست دادند.  دو منبع امنیتی به خبرگزاری رویترز اعالم کردند 
که آتش سوزی در کلیسایی در شهر الجیزه )GizA( رخ داد که در پی 
آن دستکم ۴۱ تن جان خود را از دست داده و تعداد ۴۵ نفر نیز مصدوم 
شدند. گزارش ها حاکیست، آتش سوزی زمانی رخ داد که ۵۰۰۰ نفر 
برای برگزاری مراسم عشای ربانی در این کلیسا تجمع کرده بودند که 

باعث ازدحام جمعیت شد.

ســرویس حوادث//  کارگر ساختمانی 
که در یــک درگیری خونین با ضربات 
بیل همکارش را مجروح کرده بود پس 
از مرگ وی در بیمارستان به اتهام قتل 

بازداشت شد.
پانزدهم اردیبهشت امسال  خبر درگیری 
خونین بین  دو کارگر  در یک ساختمان 
نیمه کاره در رودهن به مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد.
با اعالم این خبر تیمی از مأموران پلیس 
راهی محل موردنظر شــدند و تحقیقات 

ابتدایــی را آغــاز کردند، امــا در ادامه 
مشخص شد یکی از کارگرها از ناحیه سر 
هدف ضربات بیل قرار گرفته و بشــدت 
مجروح شــده و متهم نیز قبل از حضور 

پلیس فرار کرده است.
بنابراین مرد مجروح با کمک امدادگران 
اورژانس که همزمان با تیم پلیس در محل 
حادثه حاضر شــده بودند به بیمارستان 
منتقل شد.پس از این درگیری هولناک، 
تیمی از مأموران پلیس وارد عمل شدند 
و مــرد جوانی را که متواری شــده بود 

شناســایی و او را به اتهام ضرب و جرح 
دستگیر و برای ســیرمراحل قانونی به 
دادسرای ناحیه ۴ تهران منتقل کردند، اما 
از سوی دیگر اقدامات درمانی فایده ای 
نداشــت و مرد مجروح  به دلیل شدت 
جراحات وارده، پس از گذشــت ۵ هفته 
روی تخت بیمارســتان به کام مرگ فرو 
رفت.بدین ترتیب با مــرگ این کارگر 
رســیدگی به این پرونده قتل در دستور 
کار محمد وهابی؛ بازپرس ویژه قتل شعبه 
دوم دادسرای امور جرایم  جنایی و تیمی 

از کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی 
قرار گرفت.بررســی ها ادامه داشت متهم 
برای تحقیقات به شــعبه دوم دادسرای 
امورجرایم جنایی منتقل شــد و به قتل 
مرد جوان با ضربات مهلک بیل در محله 

رودهن اعتراف کرد.
 تحقیقات در خصوص ایــن پرونده از 
ســوی  بازپرس ویژه قتل شــعبه دوم 
دادســرای امور جرایم  جنایی ادامه دارد 
و متهم در اختیــار کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهی قرار گرفته است.
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حوادث

  

هنــوز یک ماه بیشــتر از مراســم 
عقدکنان مان نگذشته بود که نامزدم با  
دختر عمویش ازدواج کرد و با او به یک 
کشور خارجی دیگری رفت.حاال هم در 
حالی که ۵ سال از آن ماجرا می گذرد 
گونه  به  ماندم  بالتکلیف  ،من همچنان 

ای که ...
 دختر ۱۸ ســاله با بیان این که به خاطر 
مادرم نمی توانم تقاضــای طالق بدهم 
درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری توضیح داد: اگرچه من 
در ایران به دنیا آمــدم اما همه مرا یک 
فرد افغانستانی می شناسند چرا که پدر و 
مادرم سال ها پیش از افغانستان به ایران 

مهاجرت کردند.
پدرم مردی بی مسئولیت بود به طوری که 
مادرم را در حاشیه شهر رها کرد و خودش 
به یکی از شهرهای اطراف مشهد رفت و 
به عنوان نگهبان در یک باغ ویال مشغول 
کار شــد.آن زمان من دختری خردسال 
بودم و تلخی این ماجرا را درک نمی کردم 
اما می دیدم که مادرم برای تامین مخارج 
زندگــی در خانه های مردم کار می کرد. 
خالصه در همیــن روزها خواهر بزرگم 
نیز به خاطر اعتیاد شوهرش طالق گرفت 
و نزد ما بازگشــت این موضوع موجب 
نگرانی مادرم شــد به گونه ای که مدام 
گریه می کرد و اشــک می ریخت در این 
شرایط خواهرم نیز در یک کارگاه تولیدی 
و بسته بندی مواد غذایی مشغول به کار 
شد و مرا نیز که دختری ۱۱ ساله بودم با 

خودش به سر کار برد.
دو سال بعد از این ماجرا روزی »موسی« 

به خواســتگاری ام آمد. عمــوی او در 
همســایگی ما اقامت داشــت و پدر و 
مادرش در افغانســتان بودند موسی هم 
بــرای یافتن کار به ایران آمده و در منزل 

عمویش زندگی می کرد.
مادرم با آن که هیچ شــناختی از موسی 
نداشت با ازدواج من در سن ۱۳ سالگی 
موافقت کرد و این گونه من پای ســفره 
عقد نشســتم ولی همسرم نیز مانند پدرم 
فردی بی مســئولیت بود و نمی توانست 
برای خودش کاری دســت و پا کند به 
همیــن دلیل من در همان کارگاه تولیدی 
به شغلم ادامه دادم تا مخارج زندگی مان 
تامین شــود اما هنوز یک ماه بیشتر از 
مراســم عقدکنان نگذشته بود که فهمیدم 
موسی با دختر عمویش که زنی مطلقه بود 
ازدواج کرده است تا سرپرستی فرزند او 
را به عهده بگیرد وقتی به نامزدم اعتراض 
کردم او مرا کتک زد و مادرم نیز با التماس 
از من خواست تا درخواست طالق ندهم 
چرا که مدعی بود سرنوشتم مانند خواهرم 
خواهد شــد و او نمی تواند مخارج ما را 
تامین کند در همین حال نامزدم به کشور 
دیگری مهاجرت کرد و دختر عمویش را 
نیز با خودش برد. او دیگر حتی پاســخ 
تلفن های مرا نداد و مرا در مشــهد رها 
کرد. اکنون ۵ سال از آن ماجرا می گذرد 
و من در حالی همچنان بالتکلیف هستم 
که مادرم به سختی در خانه های مردم کار 
می کند تا هزینه های زندگی ما را بپردازد 
این بود که دســت به دامان قانون شدم تا 

شاید سرنوشتم تغییر کند و ...

عروس چشم به راه! 
در امتداد تاریکی

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

کارگر ساختمانی به قتل با بیل اعتراف کرد

سرویس حوادث// پلیس شهرستان رودان اتوبوس 
حامل ۲۵۵ کیلوگرم تریاک را شناسایی و توقیف 

کرد. 
ســردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی اســتان 
هرمزگان گفت:مامــوران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
اســتان هرمزگان با انجام کار اطالعاتی از حمل مواد 

مخدر به وسیله یک دستگاه اتوبوس از استان سیستان 
و بلوچستان به سمت استان هرمزگان مطلع و موضوع 

را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
سردار جعفری گفت:با همکاری پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان رودان اتوبوس حامل مواد مخدر در 

ایست و بازرسی فاریاب شناسایی و توقیف شد.

وی گفت:در بازرسی دقیق از اتوبوس ۲۵۵ کیلوگرم 
تریاک که به طرز بسیار ماهرانه جاساز شده بود کشف 
و ضبط شــد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان 
هرمزگان؛  فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت:در 
این رابطه عالوه بر راننده ۵ نفر دیگر نیز دستگیر و با 

تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

توقیف اتوبوس حامل محموله تریاک در هرمزگان 

ماموران  تالش  با  سرویس حوادث// 
انتظامی شهرســتان ســیریک در 
بازرســی از یک دســتگاه خودرو 
ایسوزو ۳ تن ماهی قاچاق به ارزش ۴ 

میلیارد ریال کشف و ضبط شد. 
جانشین  مشــوق  مهرداد  ســرهنگ 
بیان  استان هرمزگان  انتظامی  فرمانده 
در  مستقر  انتظامی  ماموران  داشــت: 
ایســت و بازرسی شــهید »بونجی« 
شهرســتان ســیریک حیــن کنترل 

جاسک- محور  عبوری  خودرو های 
ســیریک به یک دســتگاه کامیونت 
ایسوزو یخچال دار مشکوک و دستور 

توقف دادند.
وی گفت: مامــوران خودرو را جهت 
بررسی متوقف و در بازرسی از آن ۳ 
تن ماهی قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی ارزش محموله کشف 
شده را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی 
۴ میلیارد ریال عنوان کرده و گفت: در 
این رابطه یک متهم دستگیر و به مرجع 

قضایی معرفی شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان 
مهرداد مشوق  هرمزگان؛  ســرهنگ 

در پایــان گفت: برخــورد مجموعه 
انتظامی با متخلفان و مجرمان قاطع و 
به صورت مســتمر خواهد بود که در 
این راستا تعامل بیشتر مردم با پلیس 
در ارتباط با اعالم موارد مشکوک از 
طریق سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰، 

بسیار مؤثر است.

کشف 3 تن ماهی قاچاق در سیریک 

آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی ) ارزیابی کیفی(

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان هرمزگان

                                       شــرکت گاز اســتان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه )سهامی خاص(
عمومی حفاظت الکترونیک شرکت گاز استان هرمزگان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط 

به شرح  ذیل واگذار نماید : 
1. موضوع مناقصه : تجدید خرید حفاظت الکترونیک )دوربین های مدار بسته( شرکت گاز استان هرمزگان 

2. مدت قرارداد : 365 روز تقویمی
3. اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : 

بندرعباس- بلوار گاز- شهرک فجر – شرکت گاز استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن 07632197236 
4. مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی

5. مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حداقل 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان
6. به این مناقصه پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه تعلق می گیرد.

7. به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت  استفاده می گردد.
8. حداقل رتبه قابل قبول جهت شــرکت در مناقصه : شرکتهای مورد تایید معاونت حفاظت الکترونیک سازمان حراست 

وزارت نفت  
ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت 
سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 

و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

فراخوان شماره : 2001092421000014

شناسه آگهی: 1362638

دستبرد ۳ میلیاردی به حساب دوست قدیمی   
سرویس حوادث//   فردی که   سه  میلیارد 
ریال از حســاب بانکی دوستش  برداشت 

کرده بود،به چنگ قانون افتاد.
رئیس پلیس فتای  اســتان کرمــان بیان کرد 
:  شــهروندی  با مراجعه  حضوری به پلیس 
فتای  قلعه  گنج با طرح شکایتی مدعی شد از  
حساب بانکی اش مبالغی  برداشت شده است 
که این موضوع بالفاصله در دستور کار پلیس 
قرار گرفت.سرهنگ محمدرضا رضایی  ادامه 
داد: در تحقیقات تخصصی کارشناسان پلیس 

فتا مشــخص شد، فردی از طریق دسترسی به 
همراه بانک مال باخته طی چند مرحله اقدام به 
برداشت از حساب  او  کرده است.وی  تصریح 
کــرد: با انجام اقدامات خاص پلیســی، متهم 
شناســایی و دستگیر شد که در مقر پلیس  در  
ابتدا منکر هرگونه  جرمی شد اما  در مواجهه 
با مستندات و مدارک موجود به عمل مجرمانه 
خود اعتراف کرد.ایــن مقام پلیس  گفت:  در 
ادامه مشخص شــد متهم قبال با شاکی رابطه 
دوستی داشته اســت که  در زمانی مناسب و 

پس از دسترســی به اطالعات گوشــی تلفن 
همراه  او ، همراه بانک شــاکی را روی گوشی 
خــود نصب و از آن طریق اقدام به برداشــت 
سه  میلیارد ریال کرده است.رئیس پلیس فتای 
استان کرمان در پایان  توصیه کرد: گوشی تلفن 
همراه، کارت بانکی، رمزها و دیگر اطالعات 
محرمانه خود را تحت هیچ شرایطی در اختیار 
دیگــران قرار ندهید و با فعال کردن ســامانه 
پیامکی حساب بانکی خود، از تراکنش های 

بانکی خود آگاه شوید.

ســرویس حوادث//  عامل پیش فروش آپارتمان در  
سیرجان  با بیش از ۱۰۰ شاکی  ومالباخته بازداشت شد.

رئیس کل دادگستری استان  کرمان  از  بازداشت یک متهم 
به اتهام پول شویی و حیف و میل وجوه پرداخت شده از 
سوی مالباختگان موضوع بند ه ماده یک قانون مجازات 
اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور با دستور قضایی و 
توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( خبر داد و بیان کرد 
: این اقدام در  پاســخ به مطالبات و درخواست های جمع 

زیادی  از مالباختگان این پرونده انجام شده است.
حجت االسالم و المسلمین ابراهیم حمیدی در تشریح این 
خبر  ادامه داد: مالباختگان چندین پروژه ساختمانی ناتمام 
در شهرستان سیرجان، بارها در مراجعه به مسئوالن ارشد 
قضایی در سطح استانی و شهرستانی درخواست پیگیری 
موضوع و بازگشت ســرمایه های از دست رفته خود را 
داشــته اند که در این زمینه پیگیری های قضایی انجام و 

احکام مورد نیاز صادر شده است.
وی تعــداد مال باختگان این پروژه و شــاکیان  این متهم 
را بیــش از ۱۰۰ نفر ذکر و اظهارکرد: متهم این پرونده از 
اوایل دهه ۹۰ یک شرکت خانوادگی با مدیرعاملی خود 
در حوزه ساختمان و مسکن تاسیس  کرده است که با انجام 
تبلیغات گســترده اقدام به پیش فروش آپارتمان و جذب 

سرمایه و سپرده افراد با انگیزه خانه دار کردن شهروندان 
می کند و مقارن شدن این اقدامات با آرامش نسبی بازار 
مسکن، در ابتدا موفقیت هایی را برای شرکت مزبور ایجاد 
می کند.  مقام عالی قضایی استان کرمان  با اشاره به سوء 
استفاده این فرد از ابزار رسانه ای به منظور نیل به اهداف 
خود، گفت : با وجود پیگیری های گسترده انجام شده در 
دستگاه قضایی سیرجان برای احقاق حقوق مالباختگان 
این پروژه ها، عمال احکام محکومیت صادر شده در این 

زمینه  موجب احقاق حقوق مالباختگان نشده است.
وی ضمن بیان ایــن مطلب که متهم این پرونده به منظور 
به چالش کشــیدن قضات و دســتگاه قضایی به صورت 
مکرر اقدام به شکایت انتظامی و کیفری علیه قضات کرده 
اســت، یادآور شــد: این متهم یکی از شاکیان  حرفه ای 
حوزه قضایی ســیرجان به شمار می رود.وی خاطرنشان 
کرد: پرونده های مرتبط با این شــخص و شرکت مربوط 
به او  حدود هزار پرونده بوده است که این پرونده ها وقت 
و هزینه زیادی را به دستگاه قضایی استان  کرمان تحمیل 

کرده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این  که بیم 

فرار این متهم از کشــور مطرح بوده است،  گفت: دستور 
ممنوعیت خروج او از کشــور صادر شد  و به دنبال آن  
متهم در تهران دستگیر و تحت الحفظ به شهرستان سیرجان 
منتقل شــده است.وی با تاکید براین که دستگاه قضایی تا 
احقاق کامل حقــوق مالباختگان این پروژه ها، پرونده را 
با قاطعیت پیگیری می کند ، تصریح کرد: دستگاه قضایی 
با اتخاذ تدابیر هوشــمندانه تمام تالش خود را برای نقش 
بر آب کردن شــیوه و شگرد متهمان حرفه ای بدون تحت 
تاثیر قرار گرفتن از هیاهو و جنجال های ایجاد شــده به 

کار می گیرد.
وی در ادامه با اشــاره به فعالیت غیرقانونی برخی شرکت 
ها در استان کرمان در زمینه پیش فروش امالک نیز گفت: 
فعالیت این شرکت ها به صورت ویژه مورد بررسی قرار می 

گیرد تا از تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: مــردم نیز در هنگام اقدام به خرید امالک 
پیش فروش شــده، باید قانون و مقررات مربوط به پیش 
فــروش را مطالعه و بر این اســاس اقدام کنند  تا از بروز 
مشــکالت بعدی برای آن ها و سوء استفاده افراد فرصت 

طلب جلوگیری شود.

بازداشت  عامل پیش فروش آپارتمان با بیش از ۱۰۰ شاکی 

پلیس  رئیــس  ســرویس حوادث// 
فتا اســتان خوزســتان از شناسایی 
و دســتگیری فردی خبــر داد که با 
سوءاستفاده از اعتماد همکار خود اقدام 
به سرقت ۷ میلیارد ریال ارز دیجیتال 

کرده بود.
پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا، سرهنگ 
کارآگاه علی حســینی رئیس پلیس فتا 
استان خوزستان اظهار کرد: در پی مراجعه 
یکی از شــهروندان به پلیــس فتا و ارائه 
مرجوعه قضایی مبنی بر به سرقت رفتن 
 ارز دیجیتال از کیف پول الکترونیکی اش به 
ارزش ۷میلیارد ریال،  موضوع در دستور 

کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افــزود: کارشناســان پلیــس فتا با 
بهره گیری از روش های نوین کشف جرایم 
ســایبری، متهم را lمورد شناسایی قرار 
دادند و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر 

و جهت ادامه تحقیقات به پلیس فتا انتقال 
دادند. سرهنگ حسینی بیان کرد: متهم در 
ابتدا منکر هرگونه سرقت ارزی شده، ولی 
با مشاهده مستندات گردآوری شده و ادله 
مجرمانه دیجیتال استخراجی از تجهیزات 
دیجیتال هوشــمند توقیف شده از متهم، 

راهی جز پذیرفتن بزه انتسابی نداشت.

وی در ادامه گفت: متهم در بیان شــیوه 
مجرمانه خــود اظهار کرد: بــا توجه به 
اینکه شاکی در یک فروشگاه شریک من 
می باشد از اعتماد وی سوءاستفاده کرده و 
با ورود به سیستم و حساب کاربری کیف 
پولش، ارزهای دیجیتال او را به ســرقت 

بردم.

رئیس پلیس فتا خوزســتان هشدار داد: 
شــهروندان عزیز قبــل از ورود به بازار 
رمزارزها، علــم و دانش خود را افزایش 
داده و با مطالعه و تحقیق الزم در این بازار، 
سرمایه گذاری نمایند، همچنین شهروندان 
در حفظ و نگهــداری اطالعات محرمانه 
ماننــد رمز عبور کیف پــول و اطالعات 
کاربری در صرافی ها دقت الزم را داشته 

باشند.
رئیس پلیس فتا استان خوزستان از معرفی 
متهم به دادسرا جهت تکمیل مراحل قانونی 
پرونده اش خبر داد و گفت: شهروندان در 
صورت مشــاهده هرگونه مورد مجرمانه 
مراتب را از طریق ســایت پلیس فتا به 
Http: //www. الکترونیکــی  آدرس 
CyberpOliCe.ir  و یا تماس با شماره 
۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت هاي سایبری پلیس 

فتا اطالع رسانی کنند.

دستگیری سارق 7 میلیاردی ارزهای دیجیتال 



ســرویس شهرســتان// مدیرکل نوسازی، 
توســعه و تجهیز مــدارس هرمزگان گفت: 
لیســت  در  میناب  تاالر  مدرســه قدیمی 
مدرســه های تخریبی استان قرار داشته که 
پیگیری الزم برای تخصیــص تأمین منابع 
مالی برای این فضای آموزشی در دستورکار 

نوسازی قرار دارد. 
البته  افــزود:  ســید فخرالدین هاشــمی 
در ســاخت این مدرســه همچون دیگر 
مدرســه های تخریبی هرمزگان درصورت 
تأمیــن اعتبار دولتی و مشــارکت خیران 
مدرسه ســاز، درنگ نخواهیم کرد.وی با 
اشاره به اینکه خیران مدرسه ساز را بیشتر به 
سمت نوسازی و بازسازی مدارس تخریبی 
سوق می دهیم، بیان داشــت: امیدواریم با 
مشارکت خیران و اعتبارات دولتی این گونه 
مدارس هرچه زودتر برچیده شوند.مدیرکل 
نوســازی مدارس هرمزگان یادآور شــد: 
مدرسه تخریبی تاالر میناب ۲ شیفته شامل 
مدرسه ۶ کالسه پســرانه شهید اقصمی با 
۱۴۰ دانش آموز و مدرسه ۶ کالسه دخترانه 
حضــرت مریم)س( بــا ۱۶۰ دانش آموز، 
۴۸ ســال ساخت است که به محض تامین 
اعتبار، عملیات اجرایی آن آغاز می شود. 
هاشــمی تصریح کرد: تــا آخرین کالس 
درس غیراســتاندارد در اســتان برچیده 
نشده است، دســت از تالش برنمی داریم و 

برنامه ریزی می کنیم تا این مدرسه ها هرچه 
زودتر برچیده شوند.به گزارش ایرنا، وی با 
اشاره به اینکه مدارس غیراستاندارد شامل 
مدرســه ها تخریبی و نیازمند مقام سازی 
است، یادآور شد: تعداد مدرسه های تخریبی 
هرمزگان درسال ۱۳۹۶ بیش از ۱۳۰ فضای 
َآموزشی بوده که باتوجه به مشارکت خیران 
مدرسه ساز و تخصیص اعتبارات دولتی تا 
مهرماه امسال  تعداد این مدرسه ها به کمتر از 
۵۰ مدرسه کاهش خواهد یافت.پیش از این 
رییس شورای اسالمی روستای تاالرمیناب 
به خبرنــگار ایرنا گفته بود: تنها مدرســه 
ابتدایی این روستا تخریبی بوده و ۱۲ سال 

است که در اولویت نوسازی قرار دارد.
به گفته عیسی زارعی؛ این مدرسه باوجود 
همه پیگیری هــا تا کنون همچنان جزو ۱۰ 
مدرسه در اولویت قرار دارد و اقدامی برای 

آن انجام نشــده است. روســتای تاالر در 
دهستان حکمی میناب و در بخش مرکزی 

این شهرستان قرار دارد.
براساس اخبار منتشره در حال حاضر ۳۵۳ 
مدرسه غیراســتاندارد و ناایمن در قالب ۲ 
هزار کالس درس در استان هرمزگان وجود 
دارد که بنا شده که بخش قابل توجهی از این 
مدارس تا مهرماه امسال نوسازی و بهسازی 
شوند.همچنین مهراهلل رخشانی مهر، رییس 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشــور در اسفند ماه سال گذشته گفته بود: 
بیش از ۳۵۰ مدرســه در استان هرمزگان 
نیازمند تخریب و بازسازی بوده و این نوید 
را می دهیم که ایــن مدارس تا پایان دولت 
جمع آوری و بازسازی می شوند. میناب در 
فاصله ۹۶ کیلومتری شرق بندرعباس واقع 

شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان:
پیگیر تخصیص منابع مالی برای نوسازی »مدرسه تاالر میناب« هستیم

ویژه شهرستان  فرماندار  سرویس شهرستان// 
میناب، ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان و شورای روستای چاهنان جان باختن 
۵ هم وطن در بخش ســندرک بــر اثر عقرب 

گزیدگی طی روزهای اخیر را تکذیب کردند. 
اخباری در فضای مجازی مبنی بر هجوم عقرب ها 
به روستای چاهنان از توابع بخش سندرک میناب 
منتشــر و دست به دست میشود که موجب بهت و 

حیرت و وحشت مردم شد.
در همین زمینه با مجید سلحشــور فرماندار ویژه 
شهرستان میناب گفتگو کردیم که وی صراحتا این 
مسئله را تکذیب کرد و گفت: به دنبال انتشار برخی 
اخبار مبنی بر جان باختن ۵ نفر بر اثر نیش عقرب، 

مسئله را مورد بررسی قرار دادیم.
وی افزود: فــوت ۵ نفر بر اثر گزش عقرب کذب 
بوده و بــه هیچ وجه صحت ندارد در روســتای 

چاهنان تنها ۱۲ مورد گزش عقرب گزارش شــده 
که هیچکدام خوشبختانه فوت نشــده اند، در این 
مدت تنها یک زن فوت شد که شبکه بهداشت اعالم 
کرد این جان باخته نیز سابقه گزش به وسیله نیش 

عقرب نداشته است.
فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: از ابتدای سال 
تاکنون در بخش سندرک ۱۳۵ مورد گزش عقرب 

داشتیم که تنها یک نفر فوت شد. 
فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان نیز در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با رد 
ادعای جان باختن ۵ نفــر بر اثر عقرب گزیدگی 
گفت: از شهرستان میناب و بخش سندرک از سوی 

مراکز درمانی و بهورزان روستایی گزارشی مبنی بر 
فوت افراد به وسیله نیش عقرب نداشته ایم.

وی افزود: شــاید فردی که مصاحبه کرده مجموع 
فوتی ها در چندســال گذشته را مطرح کرده اما در 
حال حاضر ما گزارشی مبنی بر جان باختن افراد با 
عقرب گزیدگی نداشته ایم، البته به محض اطالع یک 
تیم نظارتی و کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی به منطقه اعزام شدند تا وضعیت را 

بررسی کرده و گزارش خود را ارائه دهند. 
نوروزیان گفت: در مراکز درمانی ســرم عقرب به 
میزان کافی وجود دارد و فرد با هر نوع عقربی مورد 
گزش قرار گیرد با همان سرم قابل درمان است و از 

این جهت مشکلی وجود ندارد. 
وی ادامه داد: روســتای چاهنان هر ساله با شخم 
زدن زمین ها با هجوم عقرب ها مواجه است و امسال 
با توجه به شرایط بارش ها این وضعیت بدتر شده و 

عقرب های بیشتری وارد روستا شده اند. 
نوروزیــان ادامه داد: طی روزهــای آتی گزارش 
جامع کار شناسان اعزامی به دست ما خواهد رسید 
و این مســئله از طریق رسانه های رسمی به شکل 

مطلوب تری اطالع رسانی خواهد شد. 
به گزارش تســنیم،  علی اخالصی عضو شورای 
روستای چاهنان نیز با تکذیب جان باختن ۵ نفر 
بر اثر عقرب گزیدگی گفت: موارد فوتی مربوط به 
سالیان متوالی است و در سال های گذشته ساالنه 
یک نفر بر اثر نیش عقرب جان خود را از دســت 

داده  است. 

ماجرای هجوم عقرب ها به روستای چاهنان  میناب 

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

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

سه شنبه 25 مرداد 1401

18 محرم 1444

سال بیست و یکم شماره 3954

شهرستان

فرماندار بندرخمیر خواستار شد 

افزایش ظرفیت 
سردخانه بیمارستان نیاپور بندرخمیر

 امین درساره سرویس شهرســتان// فرماندار بندرخمیر 
با همراهی رئیس شــبکه بهداشت و درمان، شهردار و عضو 
شورای شــهر بندرخمیر از روند نصب و راه اندازی دستگاه 
سی تی اســکن بیمارســتان نیاپور بندرخمیر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار دریا، میرهاشم خواستار در حاشیه این 
بازدید با بیان اینکه راه اندازی بخش ســی تی اســکن، در 
راســتای خدمات رسانی مطلوب به مردم و کیفیت بخشی به 
خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان انجام می شود ، عنوان 
کرد:با توجه به بعد مســافت و هزینه سفر مردم بندرخمیر به 
شهرستان های مجاور جهت انجام سی تی اسکن ، راه اندازی 
این دستگاه از اهمیت باالیی برخوردار است. وی اضافه کرد: 
با بهره برداری از این دستگاه ، نه تنها مشکالت و نارسایی ها 
در این زمینه رفع می گردد بلکه رضایتمندی هرچه بیشــتر 
مردم و بیماران را در پی خواهد داشــت. خواستار همچنین 
یادآور شــد:در ایام کرونا بدلیل نبود دستگاه سی تی اسکن ، 
بیماران زیادی به شهرســتان های مجاور ارجاع داده شد که 
این امر روند درمان را با مشکل مواجه می کرد اما خوشبختانه 
امروز شاهد تکمیل بخش سی تی اسکن در بیمارستان نیاپور 
بندرخمیر هستیم.این مقام مســئول ابراز امیدواری کرد این 
دستگاه بتواند پس از راه اندازی ، نیازهای تشخیصی بیمارانی 
که در بیمارستان بستری می شــوند را به خوبی تأمین کند. 
فرماندار همچنین خواستار توسعه و تجهیز فضای فیزیکی و 
ظرفیت سردخانه نگهداری از اجساد بیمارستان نیاپور شد.وی 
افزود:در حال حاضر سردخانه بیمارستان ظرفیت نگهداری 
تنها ۴ جسد را دارد که با توجه به موقعیت شهر بندرخمیر نیاز 

است ظرفیت این بخش افزایش یابد.
معاون فرماندار جاسک:

 امکانات ورزشی جاسک نیازمند 
توسعه و تجهیز است

  سرویس شهرستان//  معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری 
جاسک با اشاره به نقش مهم ورزش در رشد و پویایی جامعه، 
گفت: امکانات ورزشی این شهرستان نیازمند توسعه و تجهیز 
بیشتر است و برای تحقق این امر به دنبال جذب اعتبارات ویژه 
هستیم. حســن دوراندیش در بازدید از طرح ها و امکانات 
ورزشــی شهرستان جاسک اظهار داشــت: در حال حاضر 
شــاهد اجرای پروژه های ملی بسیار مهمی در این شهرستان 
و افزایش جمعیت منطقه هســتیم که با توجه به این مسائل، 
نیازمند احداث فضاهای ورزشی بیشتر در جاسک هستیم.وی 
با بیان اینکه سالن های ورزشی شهر جاسک نیازمند تعمیر و 
بازسازی است، افزود: یکی از مهمترین نیازهای این سالن ها 
تجهیز آنها به وسایل سرمایشی مناسب است و مسووالن امر 
باید برای انجام این موضوع هر چه سریعتر اقدام کنند.معاون 
سیاسی و اجتماعی فرمانداری جاسک با اشاره به اینکه دولت 
ســیزدهم نگاه ویژه به توسعه ورزش به خصوص در مناطق 
کمتر برخوردار دارد، تصریح کرد: شهرســتان جاسک دارای 
اســتعدادهای ورزشی بسیار خوبی اســت و باید امکانات و 
زیرساخت های الزم برای شناسایی و پرورش این استعدادها 
فراهم شود.وی با اشاره به وضعیت استخر شنای خلیج فارس 
جاسک، گفت: برای تعمیر و مرمت بازسازی استخر درخواست 
اعتبار ویژه ملی خواهیم کرد.به گزارش ایرنا، شهرستان جاسک 
در ۴۰۰ کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع 
شده است.استخر شنای خلیج فارس جاسک در سال ۸۹ از 
اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان هرمزگان احداث و 
افتتاح شده است و به مدت شش سال خوب فعالیت کرد اما 
به دلیل مشکل سقف و همچنین تخریب قسمت های سونا و 
جکوزی تعطیل شده و بیش از چهار سال است در این استخر 

فعالیت شنا انجام نمی شود.
مشاوران کالنتری ها در کیش ۲۱۵ پرونده 

را به سازش ختم کردند
  سرویس شهرستان//  معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی 
انتظامی کیش گفت: امسال مشاوران کالنتری ها در این جزیره 
۲۱۵ پرونده را به سازش ختم کردند. سرگرد محمد زنگانه اظهار 
داشت: ارائه خدمات مشاوره ای به مراجعه کنندگان کالنتری ها 
در دوایر مددکاری در راستای پیشگیری تداوم روند دعاوی 
حقوقی با رضایت طرفیت است .وی افزود: در این راستا امسال 
پرونده های متعددی در این دوایر مورد مشاوره قرار گرفته که 
۲۱۵ مورد از این پرونده ها منجر به سازش شده که ۱۲ مورد 
آن در بخش خانواده و فرزندان بوده است.سرگرد زنگانه اظهار 
داشت: ویژگی منحصر به فرد مراکز مشاوره در نیروی انتظامی 
به پیشگیری از وقوع و بروز آسیب های اجتماعی کمک کرده 
و همچنین این خصوصیــت می تواند ماهیت مراکز مزبور را 
از سایر مراکز و نهادهای مشابه حمایتی متمایز سازد.معاون 
فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی کیش با اشاره به اینکه 
شهروندان برای حل مشکالت خود به مشاوره و مددکاری نیاز 
مبرم دارند، یاد آور شد: مرکز مشاوره این معاونت پناهگاهی 
امن برای افراد در معرض خطر و آسیب دیده است.به گزارش 
ایرنا، وی افزود: امســال ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر به پلیس های 
تخصصی این جزیره از جمله پلیس راهور، اماکان، آگاهی و 
کالنتری مراجعه شده است.جزیره کیش با ۹۲ کیلومتر مربع 
مساحت و ۴۲ هزار نفر جمعیت از توابع شهرستان بندر لنگه 
استان هرمزگان بوده و در آب های نیلگون خلیج فارس واقع 

شده است.

خبری

 سعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان// رئیس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک گفت با هدف 
پیشگیری از فرسایش و حفاظت خاک ۵۳ هزار هکتار از 
حوزه های آبخیز شهرستان در سال جاری در قالب پروژه 
های مکانیکی تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته 

است.  
به گزارش خبرنگار دریا؛ حامد احمد پور گفت: عملیات 
آبخیزداری و آبخوانداری در ۹ زیر حوزه آبخیز شهرستان 
کــه دارای طرح های مطالعاتی بوده با اعتباری حدود ۱۷ 
میلیارد تومــان از محل اعتبــارات محرومیت زدایی در 
روستاهای تدرویه، دهنگ، دهتل، مردنو، فتویه، فاریاب، 

انوه،چاه دزدان و براشت در حال اجراست.
وی افزود: تاکنون ۸۰ ســازه آبخیــزداری با گنجایش 
اســتحصال ۴۰ میلیون متر مکعب رواناب در ســال در 
حوزه های آبخیز شهرستان اعم از بندهای سنگی مالتی، 
خاکی و سیستم های پخش ســیالب و مدیریت رواناب 
اجرا شــده است.   رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان بستک با اشاره به اینکه کمبود آب به عنوان یک 
عامل محدود کننده توسعه شهرستان به شمار می رود و اکثر 
روستاهای این شهرستان به واسطه تنگناهایی که در حوزه 
آب دارند با مشکالت تولید و در نتیجه با مشکل مهاجرت 
مواجه هستند گفت: طرح های آبخیزداری و آبخوانداری 
موثرترین اقدامی است که مهاجرت از روستاها به شهرها 
را کنترل نموده و همچنین از فرصت سیالب و بارش های 
رگباری در راستای مقابله با خشکسالی و کم آبی می توان 

بهره برداری کرد.
  وی با بیان اینکه آبخیزداری و آبخوانداری را می توان تنها 
راه مقابله با سیل و خشکسالی دانست گفت: آبخیزداری 

و به ویژه آبخوانداری با رســالت نفوذ باران و سیالب به 
درون زمین نقش موثری را در روند تشدید خشکسالی ایفا 
نموده و بر لزوم اجرای بیشتر اینگونه طرح ها در شهرستان 

بستک تاکید کرد.
 احمدپور گفــت: عملیات آبخیزداری مکمل فعالیت های 
حفاظــت از اراضی ملی، حفظ منابــع پایه)آب و خاک( 
و همچنین توســعه پوشش گیاهی است که این فعالیت ها 
به صورت عملیات مکانیکــی بیومکانیکی و بیولوژیکی 
مهمترین راهکار برای حفاظت خاک و کاهش خســارت 
ناشــی از فرســایش و تخریب خاک بــوده و می تواند 
در توســعه زیرساخت های بخش کشــاورزی و صنعتی 

شهرستان موثر باشد.
  احمدپور اظهار داشت: امروزه فرسایش خاک و تخریب 
پوشــش گیاهی منابع آب و خاک مــا را تهدید می کند 
که بایســتی با نگاهی جامع اقدامــی اثربخش در زمینه 

آبخیزداری و کنترل سیالب انجام شود. 
  رئیــس اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
بستک گفت: در ســنوات اخیر اعتبارات بسیار خوبی از 
محل صندوق توســعه ملی، محرومیت زدایی، اســتانی و 
مشــارکت های مردمی جهت اجرای پروژه های مختلف 
آبخیزداری و کنترل سیالب تخصیص داده شده و کارهای 

بسیار خوبی در این زمینه صورت پذیرفته است. 
 وی ضمــن تشــکر از حمایت های بــی دریغ مهندس 
جباری نماینده محترم غرب هرمزگان در جذب اعتبارات 
محرومیت زدایی ســال ۱۴۰۰ بــرای اجرای طرح های 
آبخیزداری و آبخوانداری اظهار امیدواری کرد: امسال نیز 
بتوانیم با جذب اعتبارات ملی و اســتانی اجرای این گونه 

طرح ها تداوم یابد.

 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستک عنوان کرد
کمبود آب، عامل محدودکننده توسعه بستک

                              دادانهم 
پرونده کالسه 9009987616400070 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001177491.  

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 : دعاوی اصل 49 قانون اساسی  .

 گردشکار: بتاریخ بیست ودوم مرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشکیل است پرونده کالسه 9009987616400070 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت 

از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 1370 اصلی واقع در کوی کنوک بندرلنگه ، از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی 
 گردیده اســت این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شــماره 900997761640000126 مورخه 1390/03/07 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به 
پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و 
متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب 
تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(

حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه 
شماره 181/146789/ن مورخه 1401/05/10 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک 
یا قائم مقام قانونی و یا وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی 
گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم 
به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

                              دادانهم 
پرونده کالسه 9009987616400099 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001177536.  

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 : دعاوی اصل 49 قانون اساسی  .

 گردشکار: بتاریخ بیست ودوم مرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشکیل است پرونده کالسه 9009987616400099 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت 

از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 1377 اصلی واقع در کوی کنوک بندرلنگه ، از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی 
 گردیده اســت این دادگاه پس از بررســی های اولیه طی دادنامه شــماره 900997761640000121 مورخه 1390/03/07 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به 
پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و 
متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی 
گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم 
به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 
181/146784/ن مورخه 1401/05/10 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم 
مقام قانونی و یا وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده 
وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک 
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

                              دادانهم 
پرونده کالسه 9009987616400046 شعبه دادگاه اصل 
49 قانون اساسی اســتان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 

  .140140390001177750
شاکی : ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی 
استان تهران - شهرســتان تهران - شهر تهران - خالد- 
اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی فرمان امام )ره( با 
نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام: دعاوی 

اصل 49 قانون اساسی  پالک 1534
 گردشکار: بتاریخ بیست ودوم مرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده 
دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالســه 9009987616400046 تحت نظر اســت دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح 

آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه « : 

در خصــوص شــش دانگ یک قطعــه زمین به پــالک ثبتــی 1371 اصلی واقع 
در کــوی کنوک بندرلنگــه ، از طرف ســتاد اجرائــی فرمان حضرت امــام )ره( 
بــه عنــوان ملک بایــر بالصاحــب معرفی گردیــده اســت ایــن دادگاه پس از 
بررســی هــای اولیــه طــی دادنامــه شــماره 900997761640000125 مورخه 
 1390/03/07 مســتنداً بــه تبصره مــاده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رســیدگی به 
پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید 
وســپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار 
آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای 
انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده 
ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده 
قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت 
امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 
)ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی 
به عنوان مدعی یا معترض ، ســتاد اجرایی طی نامه شماره 181/146786/ن مورخه 
1401/05/10 درخواســت صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه 
این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام 
قانونی و یا وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی 
گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در 
راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب 
لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم 
میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه 
وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان 

تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی 

رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان 
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سرویس سالمت // یک مطالعه جدید 
تایید می کند که بارداری به طور قابل 
ویرانگر  پیامدهای  احتمال  توجهی 

کووید ۱۹ را افزایش می دهد. 
کروناویروس  از  ناشــی  عوارض 
برای زنان باردار می تواند شــامل 
حمله قلبی، آریتمی، نارسایی قلبی 
و عالئــم طوالنی مدت باشــد که 
ممکن است تشخیص آنها از سایر 
عوارض قلبــی در دوران بارداری 
دشوار باشــد. تخمین زده می شود 
که حمــالت قلبی در ۱۲ درصد از 

بیماران رخ دهد.
متخصص  بریلــر«،  »جوآن  دکتر 
قلب و عروق از دانشــگاه ایلینوی 
شــیکاگو، گفت: »افراد باردار باید 
بدانند که در معرض خطر ابتالء به 
عفونت شــدید کووید ۱۹ از جمله 
 ،iCU بســتری شــدن در بخش
عوارض قلبی، نیاز به مراقبت های 
ویژه و مرگ بــرای بیمار یا جنین 

هستند.«
مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از 
بیماری های ایاالت متحده دریافته 
اســت که زنان بــاردار در معرض 
خطر ابتالء به عفونت شدید کووید 
 ۴( iCU ؛ پذیرش در)۱۰ درصد(
درصد(; نیاز به تهویه مکانیکی )۳ 
 eCMO درصد(؛ و اســتفاده از
)۰.۲ درصد( در مقایســه با زنان 

دیگر هستند.
همچنین، زنــان بــاردار مبتال به 
کوویــد در معرض خطر بیشــتر 
زایمــان زودرس و مرده زایی قرار 
دارند. محققان دریافتند ۳۳ درصد 
از نوزادان متولد شده از زنان مبتال 
به کووید باید در بخش مراقبت های 

ویژه نوزادان بستری شوند.

سالمت

طالع بینی
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سال بیست و یکم شماره 3954

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
به شما توصیه می شــود که امروز از مرکز اتفاقات 
خارج شوید تا بتوانید منابعی را که در اختیار دارید 
حفظ کنید و به اتفاقات گذشــته با تأمل بیشــتری 
بیندیشید. اکنون ماه به دومین خانه در طالع شما یعنی خانه ی ثروت 
وارد شده است، از این رو تمایل دارید که از نیازهای معنوی صرف 
نظر کنید و بیشتر به موضوعات مادی بپردازید. اگر چه دوست دارید 
به روزهای خوشی که می توانید در آینده داشته باشید فکر کنید، اما 

مدیریت امور مالی مهم تر از هر چیز دیگری است. 
  اردیبهشت :

امروز ممکن اســت از دنده ی چپ از خواب بیدار 
شــوید. فکر می کنید که هیچ کدام از رویاهای تان 
دست یافتنی نیستند. اشتباه نکنید، اگر امروز خوشحال 
نیستید به این خاطر نیست که از لذت ها دور شده اید. مشکل شما 
این است که نمی دانید چه طور باید از پس فراز و نشیب های زندگی 
بربیایید. باید اولویت های تان را از نو بررسی کنید تا شاید دستیابی 

به خوشبختی برای تان تحقق پذیرتر شود.
  خرداد :

خودتان فکر می کنید که نیازهــای دیگران در نظر 
شما قابل توجه است، اما اطرافیان تان این طور فکر 
نمی کنند. به نظر می رسد که همکاران تان شما را آدمی 
سرســخت می بینند که کنار آمدن با او دشوار است. به شما توصیه 
می شود که نقش تان را در موقعیت فعلی مجدداً بررسی کنید، نباید 
طوری رفتار کنید که دیگران حرکات تان را اشــتباه برداشت کنند. 
درست است که نیت های خوبی در سر دارید، اما این کافی نیست، 
باید رفتار و حرکات تان را با اهداف طوالنی مدتی که در ذهن دارید 

هماهنگ کنید.
  تیر :

امروز به این نتیجه رسیده اید که عمل کردن و جدی 
گرفتن تعهدات تان از هر چیز دیگری در زندگی شما 
مهم تر است، اما شاید کنار آمدن با انتظارات دیگران 
کمی چالش برانگیز شــود. تصمیم دارید که بعضی از فعالیت های 
اجتماعی خود را به تعویق بیندازید تا زمان بیشتری در اختیار داشته 
باشید. اگر تغییر برنامه های شما در لحظه ی آخر خوشایند دیگران 
نبوده است، فقط می توانید عذرخواهی کنید و به مسیرتان ادامه دهید.

  مرداد :
مسئولیت هایی که در منزل به عهده دارید با وظایف 
کاری شما تداخل دارند، به همین خاطر از شما انتظار 
می رود که درست تصمیم بگیرید. حتی اگر نسبت به 
پیشرفت کارهای تان در آینده خوش بین هستید، باید توجه داشته 
باشید که شــما به تنهایی نمی توانید همه ی کارها را یکباره انجام 
دهید. می خواهید از کسانی که به شما وابسته اند محافظت کنید، اما 

دیگران باید مدت کوتاهی را خودشان به تنهایی سر کنند.
 شهریور :

تصمیم دارید که برای سفر برنامه ریزی کنید، اما به شما 
توصیه می شود که فرصت دستیابی به اتفاقات هیجان 
انگیزتر را از دســت ندهید. اکنون عطارد به نشانه ی 
شما بازگشته و قدرت تجزیه و تحلیل را برای شما به ارمغان آورده 
است، از این رو می توانید همزمان با رویاپردازی به واقعیت ها هم 
توجه داشته باشــید. فقط به خاطر داشته باشید که باید با دقت به 

بررسی های تان ادامه دهید.
 مهر :

اکنون آماده ی اســتراحت و آسودگی هستید، باید 
فعالیت های اجتماعی تان را ســر و سامان دهید و 
بعد خودتان را برای مرحله ی بعد و اتفاقات جدیدتر 
آمده کنید. تمایل دارید که شــانس تــان را درباره ی یک چیز یا 
یک نفر امتحان کنید، اما هنوز مطمئن نیســتید که آیا می توانید از 
محدودیت های تان فراتر بروید. اگر چه دوســتان تان مدام شما را 
تشویق می کنند که از حد و حدودتان خارج شوید، اما شما باید آن 
کاری را انجام دهید که فکر می کنید درست است. یادتان باشد که 
نیازی نیست همه ی رفتارهای تان را توجیه کنید و دلیل آن ها را 

برای دیگران توضیح دهید. 
 آبان :

امروز ممکن اســت کله شــقی یکی از دوســتان یا 
نزدیکان تان شما را ناراحت کند. حواس تان باشد که 
امروز صورت فلکی ثور به هفتمین خانه در طالع شما 
یعنی خانه ی روابط وارد شــده است. اکنون سیارات کلیدی شما با 
یکدیگر در تعامل اند، پس می توانید از این فرصت استفاده کنید تا 
موضع تان را به دیگران نشان دهید. آن ها با مشاهده ی این رفتار 

شما متوجه خواهند شد که نمی توانند با شما مقابله کنند. 
   آذر :

امروز باید با دقت یک برنامه ی دقیق مالی را به اجرا 
بگذارید، اما مهم ترین چیز این است که نهایت دقت 
و احتیاط تان را به خرج دهید. خوشــبختانه آن قدر 
انرژی دارید که تغییرات مفید ایجاد کنید و کارهایی را که شــروع 
کرده اید به سرانجام برسانید. وقتی می دانید که دقیقًا چه می خواهید 
و حتی می توانید راه دستیابی به آن را ببینید، آن وقت کمی سخت 

است که با محدودیت ها و مسئولیت های تان کنار بیایید. 
 دی :

اکنون صورت فلکی ثور به پنجمین خانه در طالع شما 
یعنی خانه ی روابط عاشقانه وارد شده است، پس منتظر 
باشید که امروز عشق در خانه ی شما را به صدا درآورد. 
متأسفانه ممکن اســت واقعیت های پیرامون تان با رویاهایی که در 
سر دارید هماهنگ نباشــند. نمی دانید که چه چیزی تغییر کرده، آیا 
احساسات شما عوض شده یا طرف مقابل تان، به هر حال امروز یک 
چیزهایی جور دیگری شده اســت. شاید اول این ماجراها احساس 

خوبی نداشته باشید، اما به شما توصیه می شود که صبور باشید. 
  بهمن :

نظرات تغییرناپذیر شــما با یک دوست یا حتی یکی 
از اعضای خانواده ی تان ممکن است امروز به بحث 
و دعوا کشیده شــود، مگر این که سعی کنید کمی از 
عقایدتان کوتاه بیایید. به جای این که سرسختی نشان دهید، به شما 
توصیه می شــود که متوجه تغییرات باشــید و سعی کنید به تفاهم 
برسید. باید با طرف مقابل تان بر پایه ی اعتماد دوسویه گفتگو کنید 

تا به تفاهم پایدار برسید.
 اسفند : 

شــاید برنامه ای که تصمیم دارید آن را اجرایی کنید 
خیلی سرســختانه باشد و شما را دچار مشکل سازد. 
اگر از همین ابتدای روز انعطاف پذیری نشــان ندهید 
ممکن است آشــفته بازار درست شــود. اگر فقط یکی یا دوتا از 
قرار مالقات های تان را به روز دیگری موکول کنید کافی اســت تا 
کارآمدتر شوید و  از روزتان لذت ببرید. باید کمی از بار مسئولیت 

های تان کم کنید تا برای اتفاقات هیجان انگیزتر جا باز شود.
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سرویس سالمت // دستیار فوق تخصصی 
روانپزشــکی کودک و نوجوان دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: »تیک« 
یک بیماری است، عمدی در کار نیست و 
با هدف جلب توجه از سوی کودک انجام 
نمی شود؛ بنابراین والدین هرگز نباید برای 
پیشــگیری از تکرار این حرکات، کودک 
را تنبیه کنند و یا حساسیت و اضطراب 
بی مورد در زمان بروز تیک از خود نشان 

دهند. 
 دکتر امین ماهورام با بیان این که »تیک« 
یکی از شایع ترین اختالالت در کودکان 
است توضیح داد: مجموعه ای از حرکات 
تکراری که در بدن، صورت، چشم ها، سر 
و گردن، شانه ها، دست و پا و یا صورت 
توسط فرد انجام می شود، در طیف تیک 
می گنجــد، حتی این حــرکات تکراری 
متعدد،  ســرفه های  به صورت  می تواند 
ایجاد برخی صداها در گلو یا گفتن برخی 

کلمات بدون کنترل باشد.
ماهورام با بیان این که ماهیت تیک متغیر 
اســت ادامه داد: ممکن است در بازه های 
زمانی متفــاوت تظاهرات و عالیم تیک 
تغییر پیدا کند و یا گاهی به طور کلی محو 

یا دوباره ظاهر شود.
وی تاکید کــرد: در زمانــی که کودک 

حرکات تکــراری دارد بر چهره و یا 
مشــخصا نقطه ای که دچار تیک 
است تمرکز نکنید، در بیشتر موارد 
حفــظ آرامش کودک به بهبود و یا 

حتی درمان تیک منجر می شود.
ماهــورام با بیان این که چنانچه 

اختالل تیک مشــکالتی در 
ارتباطــات اجتماعــی و یا 
درسی کودک ایجاد کند، برای 
به روانپزشک  باید  بهبود آن 

متخصص کودک مراجعه کرد، 
گفت: نشــانه های تیک ممکن 

است در برخی موارد کمتر و یا 

در شرایط متفاوتی بیشتر شود، سیر متغیر 
درباره تیک مطرح است.

وی در ادامه با اشــاره به این که اختالل 
اضطراب یکی از شــایع ترین اختالالت 
در کودکان اســت، اظهار کرد: شش نوع 
اختالل شــایع در کودکان وجود دارد که 
فوبیا یا ترس های اجتماعی از مهمترین 

آن هاست.
فوبیایــاترِسمرضــی،طیفیاز

اختالالتاضطرابی
وی با اشاره به این که ترس بیش از حد از 
یک شیء، موقعیت و یا حیوانی خاص در 
کودکان می تواند از نشانه های ترس مرضی 
باشد، افزود: زمانی که کودک در مواجه با 
حیوان دچار خشک شدگی، جیغ زدن های 
زیاد، از حال رفتگی می شود و به عبارت 
متداول تر، خشک می شود، احتمال ابتال به 

فوبیا یا ترس مرضی وجود دارد.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه با بیان 
این که اختالل ترس اجتماعی نیز طیف 
دیگری از اختالالت اضطرابی را به خود 
اختصــاص می دهد، ادامــه داد: در این 
شرایط کودک تمایلی به حاضر شدن در 
جمع ندارد و سریعا شروع به گریه کردن 

می کند، بدن کودک در این شــرایط 
سفت شــده و یا 

به  کــودک 
والدین خود 

می چسبد.
م  ا ر هــو ما

کرد:  اضافــه 

کودکان مبتال به اختالل اضطرابی »فوبیای 
اجتماعی« زمانی که در جمع افراد غریبه 
وارد می شــوند، اعضای بدنشان منقبض 
می شود، یعنی در این موراد احتمال ترس 

اجتماعی مطرح است.
چارهترسهــایاضطرابی،اعمال
زوروفشاربرایمواجههباآننیست

وی به والدین توصیه کرد: در موقعیت هایی 
که کودک شما دچار ترس های اضطرابی 
است از اجبار و الزام او برای مواجه شدن 
با شرایط اضطراب آور خودداری کنید، به 
بیان ساده تر تالش نکنید علیرغم مقاومت 
کودک درحال تقالی خود با اعمال زور و 
فشار او را با ترس روبه رو کنید؛ چرا که 
این کار می تواند شرایط روانی فرزند شما 

را حادتر کند.
این فوق تخصصی روانپزشکی کودک و 
نوجوان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
گفت: در صورت مشاهده نشانه های ابتال 
به ترس هــای اضطرابی در کودک، هرگز 
اقدامات خودســرانه انجام ندهید و فورا 
به روانپزشــک کودک و نوجوان مراجعه 
کنید تا کودک ارزیابی شده و اصول علمی 
مقابلــه با این موقعیت ها نیــز به والدین 

آموزش داده شود.
بیــشفعالــیو
دو توجه؛ نقص
اختاللــیکــه
معمــوالباهم

بروزمیکنند
ل  ختال ا

نقص توجه یا بیــش فعالی یکی دیگر 
از شــایع ترین اختالالتی است که دکتر 
ماهورام به آن اشــاره کرد و افزود: این 
اختالل به دو گروه تقسیم بندی می شود، 
به این شکل که برخی از عالمت ها مربوط 
به بیش فعالی هستند و دسته ای دیگر در 
گروه نقص توجه می گنجند و به طور کلی 
با عنوان اختالل بیش فعالی و نقص توجه 

معرفی می شوند.
دکتر ماهورام به دیگر نشانه های ابتال به 
بیش فعالی در کودکان اشاره کرد و گفت: 
این کودکان معموال زیاد صحبت می کنند، 
کم صبر و تحمل هستند )نمی توانند صبر 
کنند تا نوبت شان فرا برسد( و دائما وسط 

حرف دیگران می پرند.
وی تاکید کرد: کودکانی که مبتال به اختالل 
نقص توجه اند از انجام فعالیت هایی که نیاز 
به تمرکز دارد گریزانند و مشخصا در انجام 
تکالیف درســی دچار مشکل می شوند، 
بنابراین اغلب این کودکان نسبت به درس 
خواندن و انجام تکالیف بی عالقه هستند. 
همچنین اگر فعالیتی چند مرحله ای از این 
کودکان درخواست کنید، توانایی انجام آن 
را ندارند و در وسط انجام کار، ادامه  آن را 

فراموش می کنند.
جریمههــای 
و ســنگین

رفتارهایخشنباکودکانبیشفعال؛
ممنوع

ماهورام در نظر گرفتن جریمه های سنگین 
و رفتارهای خشونت آمیز با کودکان مبتال 
به اختالل بیــش فعالی یا نقص توجه را 
مورد انتقاد قرار داد و گفت: این اختالالت 
نیز بیماری به حساب می آیند که با مراجعه 
به پزشک باید درمان شوند، بنابراین تحت 
فشار قرار دادن کودک برای اصالح رفتار 
می تواند به ضرر ســالمت روان فرزند ما 

منجر شود.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی، لکنت زبان، 
سکوت های طوالنی و استفاده از کلمات 
تکراری ضمــن پلک زدن هــای مداوم 
و تغییراتی در ماهیچــه صورت هنگام 
صحبت کردن یکی دیگــر از رایج ترین 
اختالالت ارتباطاتی اســت که این عضو 
هیئت علمی دانشــگاه به آن اشاره کرد و 
ادامه داد: به طور کلی مشــکالتی که در 
صورت و در زمان صحبت کردن کودک 
ایجاد می شــود لزوما بــه معنای وجود 
اختالل نیست. خانواده ها زمانی که با این 
موضوع روبه رو می شوند نباید استرس و 
نگرانی مضاعفی برای کودک ایجاد کنند؛ 
چرا که ممکن اســت این مشکل مقطعی 
باشــد و حفظ آرامش والدین به برطرف 
شــدن این موضوع کمک قابل توجهی 

می کند.
وی در پایان با بیان این که پایه و اساس 
رفتارها در بزرگسالی به ابتدای کودکی 
و نوجوانــی بر می گــردد، از ارائه 
خدمات تخصصی و فوق تخصصی 
در مراکز تحت پوشــش دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی خبر داد 
و افزود: روانپزشکان و روانشناسان 
در بیمارستان های امام حسین)ع( و 
کودکان مفیــد با تعرفه دولتی در این 

زمینه فعالیت می کنند.

چند نکته درباره ترِس َمرضی و نحوه برخورد با تیک  عصبی در کودکان کرونا برای زنان 
باردار خطرناک است 

سرویس سالمت // یک مدت ورزش می کنیم و به 
صورت نسبی کمی انداممان متناسب تر می شود 
اما یکدفعه بــه خودمان می آییم و می بینیم که 
همه چیز را رها کرده  و برگشته ایم سر خانه اول...

»واقعــا چرا تنبلــی می کنیم و آیــا می توانیم 
راهکاری برای گریز از تنبلی داشته باشیم؟

جالب است که بیشتر تنبلی ها ما از این هفت نوع 
هستند:

۱-گیجهستیمونمیدانیمچهکنیم
برخی از تنبلی های ما در واقع آشفتگی هستند 
و مــا اصــال نمی دانیم که از کجا باید شــروع 
کنیم. اتفاقا آدم های کمال گرا خیلی اســیر این 
نوع آشفتگی می شــوند. آنها همه چیز را کامل 
می خواهنــد و می خواهند در مدت کم به نتیجه 
کامل برســند و چون قبال تجربه کرده اند که در 
عالم واقع، چنین چیزی ممکن نیســت، آشفته 
می شوند و اصال کارها را شروع نمی کنند و فقط 
در اندیشه انجام تعدادی زیادی کار خوب هستند 
و بس. دست آخر اسمش را می گذارند را: تنبلی!
راه درمــان: از تجارب قبلی درس بگیرید و به 
خودتان بقبوالنید کــه موفقیت های کوچک و 
تدریجی بهتر از آشــفتگی های دائمی هستند. 
شــب هنگام وقت بگذارید و برنامه عملی برای 

فردای خود بنویسید.
۲-یکترسبیمارگونهبد:نمیتوانم!

ایــن صدای درونی را بســیاری از ماها داریم: 
»من بیشــتر از ۱۰ سال طول کشید که در زبان 
انگلیســی به حد درک مطلب مناســب برسم. 
چطور می خواهم زبان دشوار آلمانی یاد بگیرم؟«
»نمره باال آوردن در این امتحان خیلی ســخت 
اســت. از آنجا که احتمــاال علیرغم تالش و 
کوششم نمره متوسط می آورم، بهتر است اصال 

خودم را خسته نکنم.«
در ایــن نوع از »تنبلی« شــما اصــال به خود 

قبوالنده اید که نمی توانید، پس شروع نمی کنید.
راه درمان این تنبلی این اســت که از آدم های 
موفق بپرسید که چطور شروع کرده اند. در کمال 
تعجب خواهید فهمید که شروع بسیاری از آنها، 

بسیار افتان و خیزان بوده است.
۳-یکدیدگاهثابتمنفی:میترسمنتوانم

ومسخرهخاصوعامشوم!
این نوع از »تنبلی« گریبان کســانی را می گیرد 
که نظر و پچ پچ و همهمه مردم خیلی برایشــان 
مهم است و مدام با خودشان می گویند که مثال: 
»اگر نتوانم در مسابقه برنده شوم، همه می گویند 
که فالنی شب و روز تمرین می کرد و نتوانست. 
بعدش آشکار و نامحسوس به رویم می آورند. 
پس بهتر اســت که خــودم را درگیر این روند 
نافرجام نکنم.« راهش این است که به خودتان 
بگویید من برای خودم و شــادی شــخصی ام 
زندگی ام کار می کنم. مســلما اشتباه و شکست، 
جزئی از مســیر اســت و من از »مسیر« لذت 

خواهم برد و حرف دیگران برایم مهم نیست.
۴-سندرمخستگیمزمن!

بعضی ها هم یک صدای درونی دارند که مدام به 
آنها ندا می دهد: »ببین! تو امروز خیلی خسته ای. 
از شــش صبح بیدار بــودی و اداره رفتی. جدا 
می خواهی شب شش کیلومتر بدوی؟! پالنک، 
دراز و نشســت؟ بی خیال! توی الیق استراحت 

هستی. توی خسته ای!«
راه گریز از این نوع تنبلی این است که از حیله 
کوچکی اســتفاده کنید. به خودتان بگویید که 
امــروز می خواهم به خودم ظلم کنم و خودم را 
خســته تر کنم. بعد که مثال ورزش می کنید و به 
آن »حــال« خوب بعد ورزش می رســید، این 
خاطره ای در پس زمینه مغزتان می شود. دفعات 
بعــد می توانید به این خاطره مراجعه کنید و این 
بار بگویید که: »بله! امروز من خسته هستم اما 

می دانم که در صورتی که فالن کار را کنم به آن 
حال خوب خواهم رسید.«

۵-بیتفاوتی!آخهچیبشه!
مثال این کتاب را بخوانم. بیشــتر بدانم که بیشتر 
افسرده بشوم؟ فرض کن ۱۰ کیلو وزن کم کنم. به 
جایی می رسم؟ اصال من برای کسی مهم هستم؟

اینجا برای گریــز از بی تفاوتی باید برای خود 
انگیزه سازی کنید. مثال در مورد کتابی که می دانید 
جالب است، رشته توییت بنویسید یا نظرتان را 
در چند اســتوری بنویسید. یا استوری بگذارید 
و خیلی آشکارا بگویید که از فرم خارج شده  و 
می خواهید یک چالش یک ماهه را شروع کنید 
و از دنبال کننده های خود بخواهید که به شــما 

بپیوندند و مشوق شما باشند.
۶-پشیمانی!دیگهبرایمندیرشده

»بله! این مسیر کسب و کار که االن یاد گرفته ام، 
خیلی خوبه. اما کاش این مسیر و تجربه را ۲۰ 

سال پیش داشتم. االن دست زیاد شده!«
به یاد بیاورید که خیلی ها در میانسالی یا حتی 

پیری به موفقیت و قله شهرت رسیده اند.
۷-هویتکاذبآدمتنبل،برچســبشما

شده
مثال اگر در پیاده روی از دیگران عقب بیفتید و 
این در واقع به خاطــر مصدومیت زانوی اخیر 
باشــد، به خودتان می گویید: برات ثابت شد که 

من واقعا تنبلم!
شــب هنگام پیش خود عبارات مثبت را تکرار 

کنید. چیزهایی مانند این:
»من چابکم و هر روز برای بهترشــدن بی وقفه 

تمرین خواهم کرد.«
»من باهوشــم و با مطالعه پیوســته، از دیگران 

جلوتر خواهم افتاد.«
»من هنرمندم و مهارت هنــری خود را جلوه 

بیرونی خواهم بخشید.«

  سرویس سالمت // شناسایی ویروس فلج اطفال در 
نمونه فاضالب در لنــدن و نیویورک این نگرانی را در 
مورد بحران احتمالی سالمت عمومی به همراه داشته 
و این درحالیست که جهان هنوز درگیر شیوع بیماری 

کووید-۱۹ است. 
هرچند، کارشناسان سالمت در ایاالت متحده بر این 
باورند که این ویروس نمی تواند موجب انتقال گسترده 
بیماری به ویژه در مناطقی با نرخ باالی واکسیناسیون 
شــود. با توجه به اینکه آمریکا در ســپتامبر ۱۹۹۴ 
ریشــه کنی بیماری فلج اطفال را اعالم کرد، بسیاری 
از مردم این کشــور در مورد این بیماری و عالئم آن 
آگاهی ندارند. همچنین آگاهــی محدودی در مورد 

چگونگی گسترش این ویروس وجود دارد.
انتقالبیماریفلجاطفال

طبق اعالم مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری ها در 
ایاالت متحده، ویروس فلــج اطفال از طریق تماس 
فردی و روشهای دیگر از جمله مسیر انتقال دهانی-
مدفوعی یا ترشــحات منتقل می شود. ویروس فلج 
اطفال بسیار مسری است و می تواند غذا و آب را در 
شرایط غیربهداشتی آلوده کند. زمانی که فرد با مدفوع 
بیمار تماس پیدا کند، انتقال آن اجتناب ناپذیر است. 
انتقال عفونت از طریق ترشــحات ناشی از عطسه یا 
سرفه کمتر شایع است.این مرکز تاکید کرد: فرد آلوده به 
ویروس فلج اطفال تقریبا بالفاصله قبل از بروز عالئم و 
تا دو هفته پس از آن می تواند افراد دیگر را آلوده کند. 
زمانیکه ویروس وارد دهان شد، میتواند برای چند هفته 
در روده باقی بماند. در افراد بدون عالمت نیز احتمال 

انتقال ویروس به دیگران وجود دارد.
پیش تر، مقامات بهداشت نیویورک ویروس فلج اطفال 
را در نمونه فاضالب گرفته شــده در منطقه راکلند و 
مناطق مجاور شناسایی کردند. شناسایی ویروس در 
نمونه فاضالب دو هفته پس از آن انجام شد که ایاالت 
متحده اولین مورد ابتال به بیمــاری فلج اطفال را در 
مــدت یک دهه گزارش کرد. ایــن هفته انگلیس نیز 
پس از کشــف نشانه هایی از فلج اطفال در نمونه های 
فاضالب در چندین منطقه لندن، واکسیناسیون فوری 

همه کودکان زیر ۱۰ سال را آغاز کرد.

عالئمبیماریفلجاطفال
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری ها در 
ایاالت متحده بیشتر افراد آلوده به ویروس فلج اطفال 
دچار عالئم آشکار نخواهند شد. در افرادی که عالئم 
بیماری ظاهر میشــود، نشــانه ها متفاوت است. از 
هر چهار نفر حدود یک نفر دچار عالئمی مشــابه با 
آنفلوآنزا همچون گلو درد، تب، حالت تهوع، سردرد، 
احساس خستگی و دل درد میشود. معموال این عالئم 
دو تا پنج روز طول می کشد تا اینکه خود به خود از 

بین بروند.
دپارتمان بهداشت ایالت نیویورک اعالم کرد که عالئم 
خفیف و شــبه آنفلوآنزای فلج اطفال تا ۳۰ روز طول 
می کشــد تا ظاهر شوند. هرچند، حتی پیش از بروز 
عالئم، فرد مبتال می تواند ویروس را به دیگران منتقل 

و آنان را آلوده کند.
همچنین ممکن است تعدادی از افراد آلوده دچار عالئم 
جدی  تری شوند که بر مغز و نخاع تاثیر می گذارد. اینها 

شامل مننژیت و فلج است.
پیشگیریازبیماری

از آنجاییکه هیچ درمان خاصــی برای بیماری فلج 
اطفال وجود ندارد، بیماران برای بهبود احساس ضعف 
در دستها یا پاها الزم است برای طوالنی مدت به انجام 

فیزیوتراپی یا توانبخشی اقدام کنند.
در بحبوحــه ظهور مجدد این ویروس، کارشناســان 
آمریکایی از عموم مردم به ویــژه در مکان هایی که 
اخیرا بیماری فلج اطفال شناســایی شده، درخواست 
کرده که اقدامات احتیاطی را انجام دهند و واکســینه 
شــوند. در کشورهای خارج از ایاالت متحده واکسن 
خوراکی موجود است و تنها واکسن غیرفعال ویروس 
فلج اطفال که از طریق تزریق انجام می شود در ایاالت 

متحده موجود است.
به گزارش مدیکال دیلی، عالوه بر واکسیناسیون، افراد 
می توانند با رعایت بهداشت دست ها و شستن مرتب 
دست ها با آب و صابون از انتقال ویروس جلوگیری 
کنند. همچنین باید توجه داشت ضدعفونی کننده های 
دســت مبتنی بر الکل قادر به از بیــن بردن ویروس 

فلج اطفال نیستند.

فلج اطفال 
چگونه گسترش 

می یابد؟

انواع تنبلی  و راه های درمان هر یک از آنها
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گروه گزارش // ســخنگوی وزارت 
نومعلمان  گفت:  پرورش  و  آموزش 

مشمول رتبه بندی قرار می گیرند. 
طرح رتبه  بندی معلمان بر اســاس سند 
تحــول بنیادین نظام آموزشــی یکی از 
موضوعات مهمی اســت که در راستای 
ارتقای شایســتگی حرفه ای معلمان باید 
به مرحله اجــرا درآید. مرحله اول طرح 
رتبه  بندی معلمان در نیمه ابتدایی ســال 
۹۴ با بار مالی ۱۳۰۰ میلیارد تومان اجرا 
شد.مشــموالن طرح رتبه بندی معلمان 
شــامل آموزگار، دبیــر، هنرآموز، مربی 
امور تربیتی، مشــاوره واحد آموزشــی، 
مراقبت سالمت، مدیر و معاون واحدهای 
آموزشــی و تربیتی هســتند. مالک های 
اصلی در رتبه  بندی معلمان چیســت؟. 
آخرین خبر درخصوص طرح رتبه بندی 

معلمان را در ادامه بخوانید.
صادق ســتاری فرد ســخنگوی وزارت 
آموزش و پرورش اظهار کرد: نومعلمان 

هم مشمول رتبه بندی می شوند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این گروه 
از معلمان بدو خدمت هســتند و ارزیابی 
از طرف مدرسه ندارند، ارزیابی دانشگاه 

مالک قرار می گیرد.
آغازرتبهبندیمعلمان

 یوسف نوری در گفت و گویی تلویزیونی 
گفت: اولین اقدام تحولی در راستای ایجاد 
ســند تحول بنیادین تحول در مرکز سقل 
آمــوزش و پرورش یعنــی همان تربیت 
معلم اســت.او گفت: دانشگاه فرهنگیان 
بیشــینه زیادی دارد. در ابتدای دهه ۹۰ 
تبدیل به دانشگاه شده است، اما متاسفانه 
دستخوش حواشی شــده که باید در این 

سال ها آن را ترمیم می کردیم.
نوری افزود: در دانشگاه فرهنگیان نسبت 
استاد به دانشــجو یک به ۱۱۰ بود. در 
حالی کــه در برنامه ششــم باید یک به 
بیست باشد. اولین اقدامی که با همکاری 
وزارت علوم انجام شد ترمیم این نسبت 
اســت. جمعیتی بالغ بر ۵۶۰۰ دکتر معلم 
داریم که از بین این هــا ۱۰۰۰ نفر برای 

دانشگاه فرهنگیان جذب می شوند.

او گفــت: در زیســت بــوم آمــوزش 
الکترونیکی دانشجویان ما باید مهارت کار 
با نرم افزار های رشــته خود را بلد باشند 
لذا هر دانشجو معلمی که فارغ التحصیل 
می شود حتما باید آزمون جامع استاندارد 
را بدهــد و ۶ مهارت را هم نیز فرا بگیرد 
تا گواهی سالمت معلمی را دریافت کند 

که در رتبه بندی نیز حائز اهمیت است.
وزیر آمــوزش و پرورش ادامه داد: برای 
معلمان چند پایه در دانشــگاه فرهنگیان 
رشته نداشــتیم و اکنون این موضوع در 
حال پیگیری است. یعنی معلم باید تمام 
۶ ســاحت علمی را یاد گرفته باشد. در 
این مدت توانستیم دانشگاه فرهنگیان را 
در راستای سند تحول بنیادین احیا کنیم 
که کار بزرگی بــرای وزارت آموزش و 

پرورش است.
نوری درباره رتبه بنــدی معلمان گفت: 
یکی از کار هایی که بــرای معلمین باید 
انجام شــود همین الیحه اســت. الیحه 
رتبه بندی معلمان برای یک دهه قبل است 
و باید اجرا می شــد؛ که در این دولت با 
همتی که وجود داشــت سال گذشته در 
اسفند ماه قانونی در این بار تصویب شد.

او ادامــه داد: رتبه بندی معلمان وارد فاز 
عملیات شــده است و در این مدت آیین 
نامه آن نیز آماده شده، البته مشکالتی نیز 
وجود دارد نهایتا آییــن نامه اول در تیر 
۱۴۰۱ تصویــب و پس از اصالح در ۱۵ 

همین ماه آیین نامه نهایی شد.
او ادامه داد: ســامانه رتبه بندی معلمان 
باز شده اســت لذا به صورت آزمایشی 
همــکاران می توانند کار هــای خود را 
انجام دهند، اما از ۲۶ مرداد ماه ســامانه 
به صورت رسمی شــروع به کار خواهد 
کرد.به گفته نوری بخشی از مطالبات نیز 
به همکاران پرداخت خواهد شد البته این 
را هم باید عنوان کرد که رتبه بندی معلمان 
امری زمان بر است. البته از تاخیر صورت 
گرفته بابت آیین نامه رتبه بندی معلمان 
نیز از تمامــی همکاران عــذر خواهی 

می کنم.
او افزود: بیش از ۸۰۰ هزار نفر شامل رتبه 

بندی می شوند، اما سعی می کنیم سریع تر 
کار ها را انجام دهیم لذا بخشی از مطالبات 
را به تدریج پرداخت خواهیم کرد. شروع 
رتبه بندی برای هر فردی حداقل یک ماه 
طول خواهد کشید و می توان گفت تا آخر 

سال کامل عملی خواهد شد.
نوری افزود: مسابقات فرهنگی و ورزشی 
معلمین ۱۴ سال بود که انجام نمی شد، اما 
امســال با همت همکاران بار دیگر احیا 
شد که رویداد بزرگ و خوبی در جامعه 
آمــوزش و پرورش بود. عموم اعتباراتی 
که از ســازمان برنامــه بودجه دریافت 
می کنیم حق و حقوق کارکنان آموزش و 

پرورش و پرسنل است.
او گفــت: آموزش و پرورش به این دلیل 
که زود بازده نیست به آن توجه چندانی 
نمی شود که البته در این دولت سعی شده 
ایــن اتفاق پیش نیاید. خیرین ما ســال 
گذشته ۳۴۰۰ میلیار هزینه کردند، امسال 
هم نیز ۸۰۰۰ میلیــار اعتبار پیش بینی 

کرده اند.
نوری درباره هزینه مدارس دولتی و غیر 
دولتی در کشور افزود: سه دسته مدرسه 
داریم. دولتــی، غیر دولتــی و مدارس 
خاص. درباره مــدارس غیر دولتی اگر 
تخلفی صورت گرفته اســت با توجه به 
شهریه هایی که به نســبت به هر مدرسه 
تعیین کرده ایم مــردم می توانند اعتراض 
خود را اعالم کنند و حتما به آن رسیدگی 
می شــود. یکی از شــاخص های تعیین 
شهریه مدارس، موفقیت های مدارس در 
سال های گذشته است که شورای مدارس 
غیر دولتی این ارقــام وقیمت ها را برای 
مدارس تعیین کرده اند و امســال در این 
رابطه مشــکل نداریم. تــا کنون بیش از 
۴۰ مدرســه را به دلیــل بعضی تخلفات 

شناسایی شده اند.
وزیــر آمــوزش و پرورش ادامــه داد: 
مورد دوم مدارس دولتی خاص هســتند 
مثل مدارس ســمپاد؛ که حق ثبتی را از 
والدین می گیرند که میانگین کشــوری ۳ 
میلیون تومان است که به ۴۰ درصد افراد 

تخفیف هایی نیز تعلق می گیرد.

او گفت: بخش اعظمی از قبولی های کنکور 
امسال حاصل همین مدارس سمپاد دولتی 
اســت که ۳۰ درصد دانش آموزان سمپاد 
فرزندان همکاران فرهنگی ما هستند که 
وضع مالی چندان مناســبی ندارند. وزیر 
آموزش و پرورش گفت: اکنون ۱۳ و نیم 
میلیون نفر دانش آموز داریم که بیشــتر 
آن ها شــهریه پرداخت نمی کنند. البته ما 
باید تمامی مــدارس را با کیفیت کنیم و 
همه در مدارس با کیفیت درس بخوانند. 
وجود مدارس غیر دولتــی از نظر کمی 
کمک به آموزش و پرورش است، اما اگر 
بررسی شــود اختالفاتی را این موضوع 
در کشــور به وجود آورده است. در دنیا 
مدارس ابتدایــی غیر دولتی و خصوصی 
به ندرت داریم و بــه نوعی ما در جهان 

خاص هستیم.
نوری گفت: امسال ۷۵ درصد قبولی های 
ما دولتی بود، اما متاسفانه در جامعه گفته 
می شود سمپاد دولتی نیست، در حالی که 
مدارس استعداد های درخشان نیز دولتی 
محســوب می شــود. برای مردم ذهنیت 
اشــتباهی ایجاد کردند که مدارس سمپاد 

غیر دولتی هستند.
اصالحاتآییننامهرتبهبندیمعلمان

هیأت وزیران در جلسه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ 
به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش با 
همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور 
و ســازمان اداری استخدامی کشور و دو 
نفر از اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات 
و فناوری مجلس شــورای اســالمی به 
عنوان ناظر و به استناد ماده ۹ قانون نظام 
رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰، آیین نامه 

اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد.
اما مجلس اعالم کرد کــه این آیین نامه 
اشــکاالتی دارد و دولت، این ایرادها را 
برطــرف کرد اما اصالحات شــامل چه 

مواردی است:
هیأت وزیران در جلسه نهم مرداد ۱۴۰۱ 
شــماره ۴۸۶۴۵.۷۳۱۷۵  پیشــنهاد  به 
مورخ سوم مرداد ۱۴۰۱ معاونت حقوقی 
رئیس جمهور و به اســتناد اصل و یکصد 
و سی و هشــتم قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی قانــون نظام رتبه بندی 
تصویب نامه شــماره  موضــوع  معلمان 
تیــر   ۱۲ مــورخ  ۵۹۴۲۶.ت۵۹۷۹۴ه 

۱۴۰۱ به شرح زیر اصالح می شود.
۱- ماده)۳( به شرح زیر اصالح می شود:

ماده ۳- مشموالن این آیین نامه عبارتند 
از معلمان موضوع جزء)۱(ماده )۲( قانون، 
اشخاص موضوع تبصره ماده)۴( قانون و 
عناوین معادل آنهــا در طرح طبقه بندی 

مشاغل معلمان.
۲- تبصــره )۳( ماده )۳( به شــرح زیر 

اصالح می شود:
تبصره ۳- اشخاصی که هم اکنون رسالت 
خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در 
نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده 
ندارند، از قبیل کارکنان مأمور یا انتقالی به 
سایر دستگاه های اجرایی )با حفظ پست 
سازمانی یا بدون آن(، کارکنان مأمور به 
مدارس غیردولتی) به استثنای مدیران و 
معاونانی که معلم بــوده و از آموزش و 
پرورش حقوق دریافت می نمایند( و افراد 
انتقالی به دانشگاه های فرهنگیان و شهید 

رجایی، مشمول این آیین نامه نمی باشند.
۳- متــن زیر بــه عنوان تبصــره)۴( به 

ماده)۳( اصالح می شود:
تبصــره ۴- اجرای رتبه بنــدی منوط به 
تکمیل فرایند اســتخدام مطابق قوانین و 

مقررات خواهد بود.
ذیــل  شــماره)۳(  جــدول  در   -۴
تبصره)۲( ماده)۴(، در ســتون مربوط به 
شایســتگی های حرفه ای، امتیاز مربوط 
به آموزشیار معلم به رقم)۱۲۰( و امتیاز 

مربوط به مربی معلم به رقم)۱۳۰( اصالح 
می شود.

۵- در تبصره)۴( ماده)۴(، بعد از عبارت 
مزبور  »مراجع  عبارت  »قانونی هستند« 
مکلفند ظرف مهلت بیســت روز تقویمی 
پاســخ الزم را ارسال نمایند. در غیر این 
صورت هیأت های ممیزه از طرق قانونی، 
مجاز بــه ارزیابی خواهند بود«. الحاق و 

تبصره )۵( ماده یادشده حذف می شود.
۶- ماده )۶( حذف و عنوان مواد بعدی به 

ترتیب اصالح می شود.
۷- در بند)۱( مــاده)۹(،، عبارت »طرح 
نیروهای  و  معلمان  طبقه بندی مشــاغل 
عبارت  به  استثنایی«  مدارس  توانبخشی 
»آیین نامــه« اصــالح و در بند )۳( ماده 
یاد شــده، بعد از عبارت »اعضای هیأت 
ممیزه« عبارت »مشــمول قانون« الحاق 

می شود.
۸- در ماده)۱۱(، عبارت »و در صورتی 
که منجر به محکومیت فرد شود، متخلف 
عالوه بر مجــازات انتظامی، از دریافت 
دوره  همــان  در  رتبه بندی  فوق العــاده 
ارزیابی محــروم خواهد شــد« حذف 

می شود.
۹- در ماده)۲۱( عبارت »مشاغل طرح 
طبقه بندی مشــاغل معلمین« به عبارت 
»رســته آموزشــی و فرهنگی) مشاغل 
طرح طبقه بندی مشاغل معلمین(« اصالح 

می شود.
۱۰- در مــاده )۲۴(، عبارت »و متخلف 
عالوه بر مجــازات انتظامی، از دریافت 
فوق العاده رتبه بنــدی تا دو دوره محروم 

خواهد شد« حذف می شود.

چه کسانی مشمول رتبه بندی معلمان شدند

گروه خبر//ســازمان بسیج حقوقدانان 
اســتان هرمزگان بمناسبت روز حمایت 
از صنایــع و روز جهانی مســجد برای 
اجرای طرح هر مسجد و هرصنعت یک 

حقوقدان فراخوان داد.
به گزارش خبرنگار دریا؛ محمد ترابی مسئول 
بســیج حقوقدانان سپاه امام سجاد علیه السالم 
این خصوص گفت:  بر اســاس سند راهبردی 
ده ســاله اعتالی بسیج و همچنین طرح تحول 

محالت یکی از برنامه های بســیج حقوقدانان، 
تعامل بین بخشــی بین رده های مختلف بسیج 
اســت که هم برای پیشــبرد اهداف عالیه نظام 
اســالمی و هم برای جهت بخشی به برنامه ها و 
کمک به مردم در جهت تعالی حقوقی و اقشار 

مختلف صورت می گیرد.
وی ادامه داد: طرح حقــوق یاران حوزه های 
محالت و حقوق یــاران صنعت جهت نهضت 
آگاهی بخشی حقوقی در محالت با هماهنگی 
وهم افزایی بسیج مساجد و محالت و معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان 
و حقوق یاران صنعت جهت کمک به رفع موانع 
حقوقی تولید صنایع خرد و متوسط با کمک و 
همراهی بســیج صنعت و معدن و شهرک های 

صنعتی استان می باشد.
برهمین اساس  سازمان بسیج حقوقدانان استان 
آماده همکاری با مساجد و شهرک های صنعتی 
در سراسر اســتان را دارد.لذا از ائمه جماعات 
و هیئت امنای مســاجد مدیران شهرک های 
صنعتی در اســتان  دعوت می کنیــم تا برای 
اجرای این طرح، درخواســت خود را به این 

سازمان اعالم کنند.

وی افزود:  در راســتای سند راهبردی بسیج و 
تدبیر فرمانده محترم سپاه امام سجاد)ع(،

 بســیج  حقوقدانان در تمام نهادهای حقوقی 
و قضایی اســتان و شهرستان ها شکل گرفته و 

فعالیت می کند. 
ترابی اضافه کرد از سه ماهه چهارم سال۱۴۰۰ 
تاکنون بیش از ۳۰۰۰ مشاوره و ارائه خدمات 
حقوقی رایــگان ، ۲۵۰۰بســته  کمک های 
مؤمنانــه ، تعداد۳۰ زندانی معســر با پرداخت  
مبلغ یک میلیــارد تومــان و همچنین کمک 
جهت تحقق  مســئولیت اجتماعی حقوقدانان 
در جهت ایجاد نهضت دانش افزایی حقوقی و 
سایر برنامه های فرهنگی و اجتماعی گوشه ای 
از عملکردهای ســازمان در شهرســتان های 
تابعه استان با ظرفیتی متشــکل از صدها نفر 
از فرهیختگان حقوقــی همچون قضات، وکال، 
اساتید، سردفتران، مدیران، کارشناسان و سایر 

فارغ التحصیالن حقوقی است. 
در پایان اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح 
ها شاهد افزایش نظم در روابط مردم با یکدیگر 
و در نتیجه، کاهش دعاوی و پرونده های قضایی 

و کاهش آسیب های اجتماعی باشیم.

فراخوان سازمان بسیج حقوقدانان هرمزگان

یادداشت

ایــن روزها کمبود دارو دوباره به چشــم 
آمده اســت و بیماران نســخه به دست از 
این داروخانه بــه آن داروخانه گز می کنند 
برای یافتن ُمســکن دردهایشان؛ آن هم نه 
فقط داروهــای خارجی، بلکه حاال برخی 

داروهای ایرانی هم گیر نمی آیند...
مافیای دارو در ایران همیشه بوده و هست 
اما در یک سال گذشته بسیاری از داروهای 
پیش و پا افتاده  و ایرانی هم نایاب شده اند.

داروهایــی که تا قبل از آن بدون نســخه 
پزشک هم توســط داروخانه ها به فروش 
می رســید. اما در حال حاضر داروها به 
گونه ای نایاب شــده اند کــه دکتر بعد از 
تجویز می گوید اگر توانســتی این دارو را 

پیدا کنی می توانید استفاده کنید.
باید چند برابر قیمت دارو هزینه کرایه بدهیم 
و تمام داروخانه های شــهر را بروی و در 

آخر هم هیچ کدام دارو ندارد.
امــا آن چه بیماران و همراهانشــان را در 
زمان پیــدا کردن دارو آزار می دهد ، بیش 
از نایاب بودن دارو فساد و بازار سیاه دارو 

است.

فسادی که سبب می شــود مفهوم نایاب با 
توجــه  به توان مالی بیمار تغییر کند و دارو 
به سرعت پیدا شود؛که قطعًا مسوالن وزارت 

بهداشت این مسئله را رد می کنند.
اگر این مسئله را از مسوالن وزارت بهداشت 
جویا شــویم قطعًا جوابشــان تحریم ها و 
مسئله ارز دولتی برای وارد کردن داروهای 

خاص و مواد اولیه داروهای دیگر است.
اما وقتی ریز بینانه تر به قضیه نگاه کنیم و 
با بررســی ها چند مورد متوجه می شویم، 
بسیاری از داروها منحصراً در دست افرادی 
خاص و سودجو است که از فرصت استفاده 
کرده و به دلیل ناچار بودن بیماران داروها 

را چند برابر قیمت به فروش می رسانند.
حتی باید بگوییم آیا این مسئله که با جان و 
سالمتی افراد ارتباط مستقیمی دارد از نظر 

شرعی و عرفی درست است؟
چند روز پیــش به دنبــال دارویی برای 
کودکی خردسال بودیم، بعد از اینکه به همه 
داروخانه های بندرعباس سر زدیم و گفتند 

اصال به دنبالش نباش که نیست.
دراین بیــن فردی گفت من ایــن دارو را 
می توانم برای شــما تهیه کنم ولی قیمتش 

حدود ده برابر قیمت اصلی است اگر کامل 
پرداخت کنید برایتان می آورم!

نظارت علوم پزشکی در این میان کجاست؟ 
مگــر قرار نبود وضعیت درمان و دارو بهتر 

از قبل باشد!
دارویی که از طریــق دالالن و با چندین 
برابر قیمت به دست ما برسد از نظر سالمت 
وتاریخ مصرف هــم اطمینانی ندارد. حال 
فکرکنید از ســر اجبار تهیه کنید وبه فرزند 
خردسال خود بدهید و عوارضی هم داشته 

باشد چه کسی پاسخگو است؟
از طرفی دیگر در شرایط اقتصادی بدی که 
در جامعه حاکم اســت، چگونه خانواده ها 
می توانند هزینه های چند برابری فقط برای 

یک دارو پرداخت کنند.
داروهای ایرانی علت کم یاب بودن آن ها 
چیســت؟ اگر نایاب است چگونه در بازار 

سیاه می توان آن ها را پیدا کرد.
از طرفی پزشــکان می گویند اگر توانستی 
 دارو پیــدا کــن و بــه فرزند خــود بده 
 واگــر نتوانســتی هم کســی پاســخگو 
نیســت و مریضی فرزنــدان این مملکت 

اهمیتی ندارد.

مافیای دارو 

گروه خبر//آیین تکریــم و معارفه معاون بهره 
برداری شرکت صبا فوالد خلیج فارس، با حضور 
همچنین  و  مدیرعامل  دشــتیانه  احسان  دکتر 
معاونین، مدیران و مشــاوران این شرکت برگزار 

شد.
به گزارش خبرنگار دریا؛ در این آیین، مهندس احســان 
رســولی با حکم مدیرعامل به عنوان سرپرست معاونت 
بهره برداری شــرکت صبا فوالد خلیج فارس منصوب و 
معرفی شد. مهندس احسان رسولی از نیروهای جوان و 
بومی اســتان هرمزگان و دارای تجربه در صنعت فوالد 
است که سابقه مدیر فوالد سازی شرکت فوالد هرمزگان 

را نیز در کارنامه دارد.
همچنین در این مراســم از تالش ها و خدمات مهندس 
احمد صرامی با اهدای لوح ســپاس از سوی مدیرعامل 
شــرکت صبا فوالد خلیج فــارس، تجلیل و قدردانی به 

عمل آمد. 

سرپرست معاونت 
بهره برداری شرکت صبا فوالد 

خلیج فارس معرفی شد 

                   سعیده دبیری نژاد/ دریا
Dabiri_      @yahoo.com91


