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اند که خود قربانی برخی   دست فروشی را نوزاد نارس زندگی مدرن دانسته 
ناهنجاری ها است . 

 گروهی از کسانی که به این مشاغل روی می آورند ، افرادی هستند که از ناچاری 
و بدون داشتن راه چاره ای به این کار پرداخته اند . اگر راه امرار معاش این عده از 
طریق دست فروشی بسته شود ، معلوم نیست که چگونه خواهند توانست از عهده 

مخارج خانواده خود برآیند .
 ، بندرعباس  شهر  در  متعدد  دستفروشان  وجود  دالیل  از  دیگر  یکی   

مهاجر پذیر بودن آن است . با نگاهی گذرا به شهر بندرعباس  متوجه این موضوع 
می شویم . شهری که مهاجر پذیر است وافراد زیادی از استان های دیگر برای 

کارهای مختلف به بندرعباس مهاجرت می کنند .
از  که  ای  میوه   ، کند  ورود  زمینه  این  در  باید   هم  بندرعباس  بهداشت  مرکز   
صبح نور آفتاب مستقیم به آن برخورد کرده است و تا شب هم در فضای باز و 
گرما قرار دارد از نظر سالمت مشکل دارد و تاکنون چندین مورد خرابی میوه ها و 

مسمومیت غذایی گزارش شده است .

گروه خبر // مدیــر کل امور مالیاتــی هرمزگان از 
بخشودگی جرائم اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد.

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ رضا آخونــدزاده اظهار 

داشت: به مناسبت گرامیداشــت هفته دولت و تکریم 
مودیان محترم مالیاتی، جرائم مالیاتی و جرائم عوارض 
هرسال/ دوره برای مودیانی که تا تاریخ 1401/6/10 
نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی سال یا دوره مربوطه 
اقدام نمایند برای اشخاص حقیقی تا سقف دو میلیارد 
)2/000/000/000( ریــال و در مــورد اشــخاص 
حقوقی تا سقف سه میلیارد)3/000/000/000( ریال، 

براساس بخشنامه ســازمان امور مالیاتی کشور که به 
مدیران کل امور مالیاتی اســتان ها تفویض شده است، 
شامل بخشودگی خواهند شــد.مدیرکل امور مالیاتی 
هرمزگان در پایان از مودیان محترم مالیاتی خواســت 
تا از این فرصت استثنایی استفاده کرده و با مراجعه به 
واحدهای مالیاتی نسبت به پرداخت بدهی و بهره مندی 

از تسهیالت بخشنامه فوق هرچه سریعتر اقدام نمایند.

 گروه خبر // استاندار هرمزگان گفت: در هفته دولت 
امسال ۷۱۱ پروژه آماده بهره برداری است که با حضور 

مسؤوالن عالی کشور به بهره برداری خواهد رسید. 
   مهدی دوســتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 
هفته دولت امســال ۷11 پروژه در بخش های متخلف 
عمرانی، ســرمایه گذاری، توســعه ای و شهری و نیز 
محرومیت زدایی به بهره برداری می رســد.به گفته وی، 

تأمین اعتبار برای اجرای بسیاری از پروژه ها از محل 
مصوبات سفر رئیس جمهور به هرمزگان صورت گرفته 

است.
   به گزارش مهر، دوســتی همچنین از هیأت دولت به 
دلیل آنچه تصویب و سریع اعتبارات سفر رئیس جمهور 
شده تا در انجام پروژه ها، نگاه متوازن و عدالت محور به هرمزگان خواند، قدردانی کرد و بیان داشت: تالش 

مدنظر دولت مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد

بخشودگی جرائم اشخاص حقیقی و حقوقی
استاندار هرمزگان خبر داد 

افتتاح 711 پروژه در هفته دولت در هرمزگان 
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گروه خبر // رئیس سازمان صنعت، 
هرمزگان  اســتان  تجارت  و  معدن 
گفــت: در هفته دولــت ۵۷ پروژه 
به  با رقم ۱۷ هزار میلیــارد تومان 
بهره برداری می رسد و یا کلنگ زنی 

می شود. 
  خلیل قاســمی  در نشســت خبری 
با اصحاب رســانه استان هرمزگان با 
اشــاره به برنامه های سازمان صمت 
استان در هفته دولت اظهار داشت: در 
مجموعــه وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت در استان و در هفته دولت 5۷ 
پــروژه با رقم 1۷ هزار میلیارد تومان 
به بهره برداری می رسد و یا کلنگ زنی 

می شود. 
  وی افــزود: بــرای ایــن طرحها 
بیــش از 3 هزار نفر ایجاد اشــتغال 

خواهد شــد، 12 مورد از این طرح ها 
 عملیات اجرایی آغاز خواهد شــد و

  45 طــرح نیــز بــه بهره بــرداری 
می رسد.

   رئیــس ســازمان صمت اســتان 
هرمــزگان گفــت: در ســال جاری 
 تاکنــون 153 فقره جواز تاســیس و 
ســرمایه گذاری جدید صادر شــده 
 که پیــش بینی مــی شــود در این 
 طرحهــا 994 هــزار میلیــارد ریال 
سرمایه گذاری شود و انتظار می رود 

برای 13 هزار نفر شغل ایجاد شود.
     وی تصریــح کــرد: میزان رشــد 
ســرمایه گذاری در اســتان بســیار 
قابل توجه بوده و به نســبت ســال 
 گذشــته بیش از 2393 درصد رشد 

سرمایه گذاری در استان شاهد بودیم 
در هرمزگان چندین مگا پروژه آغاز 
خواهد شــد که به رشــد این استان 
کمک مــی کند. قاســمی گفت : در 
حوزه سرمایه گذاری در سطح کشور 
هرمزگان توانســته رتبه نخست را به 

خود اختصاص دهد.
    وی ادامــه داد: در بخــش تولید، 
تولید شــمش آهن 12.2 درصد رشد 
یافت، آهن اســفنجی 2.1۷ درصدی، 
صنایع شیمایی چهار درصد و صنایع 
معدنی 2 درصد شــاهد رشد بودیم. 
رئیس سازمان صمت هرمزگان گفت: 
خوشبختانه کارخانه روی هرمزگان به 
چرخه تولید برگشت و برای 250 نفر 

شغل ایجاد شد. 

  وی با تاکیــد اینکه پهنه های جدید 
معدنی در حال مطالعه هســتند اظهار 
داشت: ذخایر معدنی استان بالغ بر ۷۷ 
میلیون تن افزایش یافته که رشد 6۷ 
درصدی را نشــان می دهد.به گزارش  
تسنیم ، قاسمی ادامه داد: با رشد 29 
درصدی به نســبت سال گذشته 68۷ 
استان  میلیون دالر صادرات غیرنفتی 

هرمزگان بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان : 

57 پروژه صنعتی معدنی  هرمزگان در هفته دولت کلنگ زنی و افتتاح می شود 

روزنامه دریا بررسی کرد 

دست فروشــی ؛ نوزاد نارس زندگی مدرن
ماشین های میوه فروش و معضالت بی پایانشان در بندرعباس

صفحه 8 را بخوانید

گمشـــده
صاحب عکس مراد چملی پور مبتال به آلزایمر ســاکن 
بیکاه رودان در تاریخ 1401/5/13 منزل را ترک نموده و 
تاکنون باز نگشته  است . از کسانی که از نامبرده اطالعی 
دارند درخواست می شود با شماره 09179786217 و 

09309042760 تماس حاصل نمایند .

گروه خبر // معــاون فنی و نگهداری 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
از اتمام تعمیرات زیرآبی و اساســی  
دو فروند یدک  و  یک فروند شــناور 
الیروب در حوضچه بندر شهید رجایی 

خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ، »محمدرضا 
پور رجبی« در تشریح تعمیرات زیرآبی 
و به  آب اندازی سه فروند شناور در بندر 
شهید رجایی اظهار داشــت: دو فروند 
یدک کش پر قدرت به نام »دادمان« و یک 
فروند الیروب چنگکی به نام »منصور« 
بعد از تعمیرات زیرآبی و اساسی و انجام 
بازرسی های دوره ای توسط کارشناسان 
موسسه رده بندی به آب اندازی شد.وی 

طول یدک کش های دادمان را حدود 33 
متــر با عرض 10 متر و با آبخور 3 متر 
عنوان کرد و ادامه داد: سیستم رانش این 

یدک کش ها از نــوع z drive بوده و 
موسوم به تراکتور تایپ هستند.به گفته 
معاون فنی و نگهــداری اداره کل بنادر 

سیستم  قدرت  هرمزگان،  دریانوردی  و 
رانش این یدک کش ها نیــز 4 هزار و 
400 اسب بخار بوده که در عملیات های 
پهلودهی و جداسازی کشتی ها از اسکله، 
اسکورت کشتی ها، اطفای حریق و مقابله 
بــا آلودگی نفتی ایفــای نقش می کنند.
پوررجبــی، طول سراســری الیروب 
چنگکــی منصور را 35 متــر، 13 متر 
عــرض، 3 متر ارتفاع و دارای آبخور 2 
متر و 40 سانتی متر اعالم کرد و افزود: از 
این نوع الیروب به منظور برداشت گل و 
الی کنار اسکله ها، حوضچه ها و نقاطی 
که سایر الیروب ها قادر به انجام عملیات 

الیروبی نیستند، استفاده می شود.

پایان تعمیرات اساسی  سه فروند شناور در بندر شهید رجایی

     

گروه خبر // اداره کل هواشناسی هرمزگان درباره 
فعالیت سامانه فصلی مونسون و وقوع ناپایداری 

جوی و دریایی هشدار سطح زرد صادر کرد. 
  بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی هرمزگان، 
تا بعد از ظهر ســه شنبه هفته جاری )1 شهریور( با 
فعالیت سامانه فصلی مونسون در ارتفاعات و مناطق 
مستعد شهرستان های بشاگرد، میناب، رودان، بستک، 

حاجی آباد، خمیر و مناطق غربی و مرکزی اســتان 
رشد ابر های همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ، 
تندباد لحظه ای و گردوخاک پیش بینی می شــود.با 
توجه به احتمال سیالبی شدن رودخانه های فصلی 
از قرارگیری در حریم رودخانه ها و رفتن به مناطق 

مرتفع خودداری شود.
   طی این مدت دریــا )خلیج فارس، تنگه هرمزو 

دریای عمان( با وزش باد های جنوب شرقی مواج و 
متالطم است و توصیه می شود که شناور های سبک 
از تردد خودداری کنند و تمهیــدات الزم در بنادر 

استان اتخاذ شود.
  به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ؛  ســرعت 
وزش باد در مناطق دریایی اســتان به 40 کیلومتر 

بر ساعت و ارتفاع موج به یک و نیم متر می رسد.

هشدار سطح زرد هواشناسی هرمزگان درباره فعالیت سامانه مونسون 



معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب هرمزگان :
۱۷ طرح آبرسانی هرمزگان 

همزمان با هفته دولت بهره  برداری می شود
   گروه خبر // معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان گفت: همزمــان با هفته دولت 1۷ طرح 
آبرسانی با سرمایه گذاری 2 هزار و 590 میلیارد ریال در سطح 
اســتان وارد مدار بهره برداری می شود. احمد شاکری افزود: تا 
هفته دولت آبرســانی به 54 روستا و شهر در هرمزگان محقق 
می شــود و با بهره برداری از این طرح ها 33 هزار و 190 نفر 
از آب آشامیدنی پایدار بهره مند می شوند.معاون بهره برداری و 
توســعه آب شرکت آب و فاضالب هرمزگان ادامه داد: حفر و 
تجهیــز 11 حلقه چاه، 6 باب مخــزن به حجم 65 مترمکعب 
و حدود 84 کیلومتر خط انتقال و 32 کیلومتر شــبکه توزیع 
برای این پروژه ها انجام شــده اســت.وی ادامــه داد: اجرای 
آب شــیرین کن یکهزار متر مکعبی در شهرســتان بندرلنگه 
از شــاخص ترین طرح های هفته دولت اســت که این طرح با 
هزینه 160 هزار میلیارد ریال بخش خصوصی به بهره برداری 
می رســد.به گزارش ایرنا ؛ شاکری ابراز داشت: شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان برای تمامی شهرها و روستاهای استان یک 
برنامه بلندمدت آبی تهیه کرده اســت و براساس همین برنامه، 
پروژه های اجرایــی را عملیاتی کرده و در حــال اجرا دارد. 
هرمزگان طی 2 دهه اخیر با توجه به خشکســالی های پی در 
پی و پایین رفتن سطح آب های زیر زمینی و کاهش آب سدها، 
همواره با بحران جدی آب مواجه بوده است.خشکسالی و کم 
آبی 20 ساله در هرمزگان موجب خشک شدن 365 حلقه چاه 
آب آشامیدنی، 18 دهنه چشمه و قنات و 100 حلقه چاه آب 
کشــاورزی و کاهش آب 135 حلقه چاه بین30 تا ۷0 درصد 
شده است.میزان مصرف آب آشامیدنی در هرمزگان هشت هزار 
و 300 لیتر در ثانیه اســت که 2 هزار و 500 لیتر کسری تولید 

آب دارد.
اعالم آخرین تغییرات رنگ بندی کرونایی هرمزگان

  گروه خبر // ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: در جدیدترین نقشه رنگ  بندی کرونایی کشور، تنها یک 
شــهر هرمزگان در وضعیت قرمز و پنج شهر نیز در وضعیت 
نارنجی قرار گرفتند. فاطمه نوروزیان ، افزود: بر اساس اعالم 
جدیدترین رنگ بندی کرونایی کشور از سوی وزارت بهداشت، 
اکنون شهرستان پارسیان در وضعیت قرمز )بسیار پرخطر( قرار 
دارد.وی با اشاره به اینکه شهرستان های بندرعباس، ابوموسی، 
سیریک، رودان، میناب و جزایر کیش و هرمز نیز در وضعیت 
نارنجی کرونایی )پرخطر( هســتند، تصریــح کرد: وضعیت 
کرونایی شهرستان های بســتک، بشاگرد، بندرلنگه، جاسک، 
حاجی آباد، بندرخمیر و قشم نیز زرد )نسبتًا پرخطر( است.به 
گزارش ایسنا ؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با 
بیان اینکه کرونا تاکنون در هرمزگان جان دو هزار و 645 نفر 
را گرفته است، خاطرنشان کرد: اکنون 38 بیمار مبتال به کرونا 
در بیمارســتان های استان بستری و هزار و 661 بیمار نیز در 

قرنطینه خانگی هستند.

خبری

خبری

یکشنبه 30 مرداد 1401

23 محرم 1444

سال بیست و یکم شماره 3958

    
سرمقاله

   مساجد از زمان صدر اسالم به عنوان سنگر عبادی، سیاسی، اجتماعی و... 
مطرح بوده که متاسفانه در حال حاضر از این ظرفیت بطور کامل استفاده نشده و 
مغفول مانده است و بایستی در این حوزه توسط متولیان مربوطه تجدیدنظر شود. 
از چند ســال قبل که قرار بود طرح » امام محله« در هرمزگان اجرایی شود 
که اگر محقق می شد، تحولی در پیگیری و رفع مشکالت محالت و مناطق 
با مشارکت امام محله  در مناطق مختلف استان اتفاق می افتاد که متاسفانه این 
مهم محقق نشد وبارها به این موضوع پرداخته ایم و اقدامی نشد و از نماینده 
ولی فقیه در استان که دغدغه آسیب های اجتماعی و مشکالت مردم داشته وهر 
هفته در خطبه های نماز جمعه به این موضوعات می پردازند، انتظار می رود 
از متولیان مربوطه با جدیت بخواهند طرح امام محله را در هرمزگان اجرایی 
 نمایند. متاسفانه به حوزه فرهنگی، مذهبی و مسجد در استان توجه الزم صورت 
نمی گیرد و حتی رفع نیازهای مساجد کمتر مورد توجه قرار گرفته و گاهی 
متولیان مساجد جذبه الزم را نداشته که باعث شده تعداد نمازگزاران و... در برخی 
از مساجد بسیار کاهش یافته و برخی از خادمان مساجد اجازه حضور کودکان 
را به بهانه کثیف شدن مساجد نمی دهند که نیاز است دوره های آموزشی برای 
فعاالن این حوزه بطور مرتب برگزار شود و مهمتر اینکه سنگر مسجد هم فقط 
برای نماز نباشد و فعالیت امام محله در مسجد باعث می شود با اهالی وساکنان 
وهمسایگان مسجد ارتباط گرفته و با همکاری اهالی، پیگر رفع مشکالت محله 
و ساکنان در حوزه های مختلف باشند. از طرفی دیگر مساجد بایستی به پایگاه 
حضور مستمر مسئوالن در محالت و مناطق شهری و روستایی تبدیل شوند 
تا ارتباط مردم ومسئوالن افزایش یابد و طرح حضور وکال درمساجد نیز که 
در گذشــته اجرا می شد، تداوم یابد تا به ســواالت و دغدغه های حقوقی و 
قضایی و... ساکنان پاسخ دهند و حتی مشاوران خانوادگی و... نیز می توانند 
 در این اماکن مقدس حضور یابند وبا مردم ارتباط بگیرند و مشاوره دهند تا از 
آسیب های اجتماعی در این مناطق کاهش یابد. امام جمعه بندرعباس نیز در 
خطبه های نماز جمعه گذشته با بیان این نکته که کارکرد مسجد نباید به مسائل 
عبادی محصور شود، گفت: عالوه بر نماز باید به مسائل دیگر در مسجد پرداخته 
شود؛ چراکه مسجد محل اجتماع مسلمین است و لذا هر چه بتوان کارکرد مسجد 
را افزایش دهیم، بار حاکمیت را کم کردیم.وی عنوان کرد: به مسئولین سفارش 
می کنم که رابطه خود را با مساجد قطع نکنید . مدیران با معاونین خود می توانند 
در مساجد حضور پیدا کنند و مشکالت مومنین را حل و فصل کنند.امام جمعه 
بندرعباس. با ذکر این نکته مسجد دارای 2 جنبه معنوی و حاکمیتی دارد، تصریح 
کرد: از دستگاه هایی که در نماز جمعه میز خدمت برگزار می کنند قدردانی می کنم 
چراکه این مهم به افزایش کارکرد مسجد کمک می کند و باید گسترش پیدا کند.  
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده با اشاره به روز جهانی مسجد، بیان کرد: 
اولین پایگاه پیامبر اسالم)ص( در مسجد بود و اولین دستور حکومتی ایشان 
در مدینه نیز ساختن مسجد بود.وی با ذکر این نکته که مسجد در دوران پیامبر 
اسالم)ص( کارکردهای حاکمیتی داشت، خاطرنشان کرد: مردم در نقاط مختلف 

مسجد با اقشار مختلف مردم گفتگو می کردند و به امورات می پرداختند.
  علی زارعی

ظرفیت های مغفول مانده مساجد 

 گروه خبر //امــام جمعه بندرعباس 
برجام،  مذاکــرات  امــروز   گفــت: 
جنگ اراده هاست و دشمن می خواهد 
اراده خودش را به کشور ما تحمیل کند 
اما دستگاه دیپلماسی و مردم هوشیار 

هستند و چنین اجازه ای نمی دهند. 
  حجت االسالم والمســلمین محمــد 
نمازگزاران  جمــع  در  عبــادی زاده، 
بندرعباسی، اظهار کرد: دشمن می داند 
که اراده ملــت ایران قوی اســت و 
نمی تواند موردی را به کشور تحمیل و 
دیکته کند. دستگاه دیپلماسی جمهوری 
اسالمی ایران با هوشیاری، منافع ملت 
ایران را در نظر گرفته است و به دنبال 
ضمانت اجرایی تعهدات مذاکره کنندگان 
هستند.وی پیرامون مذاکرات هسته ای 

تصریح کرد: برجام در حقیقت جنگ 
اراده هاســت و دشــمن می خواهــد 
اراده خود را تحمیل کند اما دســتگاه 
دیپلماســی و مردم هوشیار هستند و 
چنین اجــازه ای نمی دهند. مذاکره ای 
که ضمانت اجرایی نداشــته باشــد و 
منافــع ایران را تأمین نکند و یا بعد از 
امضــا، آن را پاره کنند، فایده ای ندارد 
و مردم هم کاری به تبلیغات رسانه ای 
دشمن نداشته باشند و بدانند آنچه به 
دست خواهد آمد، به نفع کشور است 

و ایران بــرای اداره امور خود، معطل 
برجام نخواهــد ماند.نماینده ولی فقیه 
در هرمزگان با اشــاره به روز صنعت 
دفاعی کشور، افزود: یکی از افتخارات 
کشور دانشــمندان متخصص و جوان 
صنعت دفاعی هستند که با توانایی های 
خود دشمن را غافلگیر کرده اند. امروز 
استکبار و دشــمنان به دلیل ظرفیت 
وتوان باالی دفاعی و نظامی کشــور 
جرئت هیــچ کاری ندارند.امام جمعه 
برگ های  کــرد:  تصریح  بندرعباس 

برنده قدرت نظامی و دفاعی کشــور 
یکی یکی نشان داده می شوند و اکنون 
در این عرصه ما صادرکننده هســتیم. 
غربی ها باهدف اسالم ستیزی بیش از 
30 سال از سلمان رشدی که نویسنده 
مرتد کتاب آیات شیطانی بود حمایت 
کردند و حاال که به ســزای اعمالش 
رســیده می گویند خالف آزادی بیان 
است. سلمان رشــدی به مسلمانان و 
پیامبر اسالم هتاکی کرد که به مجازات 
اعمال خود رســید.به گزارش ایسنا ؛ 

عبادی زاده در پایان با اشــاره به 31 
مرداد روز مسجد، خاطرنشان کرد: در 
اسالم کارکرد مسجد بسیار وسیع است. 
مســئوالن باید عالوه بر بعد عبادی 
مسجد به بعد سیاسی و حاکمیتی آن نیز 
توجه کنند و مسجد محلی برای حل 
مشکالت باشــد تا به افزایش کارکرد 

مسجد کمک شود.

امام جمعه بندرعباس:

مذاکرات برجام جنگ اراده ها است

پشت پرده سیاست 

   
دولت در حال تدوین الیحه جامع انتخابات 

»اصالح قانون انتخابات« مسئله ای که سال های سال است در فضای سیاسی 
کشور درباره آن سخن گفته شــده، بسیاری از صاحب نظران و سیاسیون از 
هر طیف و جناحی در انتظار تحقق آن هســتند. در این میان اگرچه اقدامات 
مختلفی نیز صورت گرفته اما نتیجه روشــنی نداشته است. آخرین بار پیش 
از برگــزاری انتخابات 1400 بود که دولت قبل الیحه ای را با عنوان الیحه 
اصالح قانون انتخابات به مجلس فرستاد. الیحه ای که اهالی بهارستان روی 
خوشی به آن نشان ندادند، آن را از دستور کار خود خارج و در نهایت اعالم 
کردند که خود طرحــی را در این باره تنظیم می کنند، طرحی که کلیات آن 
اگرچه به تصویب رســید اما در نهایت به انتخابات 1400 ریاست جمهوری 
نرسید و سرنوشت مبهمی پیدا کرد. در همین خصوص سه ماهی از آغاز به کار 
دولت سیزدهم نگذشته بود که احمد وحیدی وزیر کشور اعالم کرد که دولت 
قرار اســت دوباره این موضوع را متکفل شود و الیحه ای را روانه بهارستان 
کند. حاال و پس از گذشت یک سال از آغاز به کار دولت، وحیدی در توضیح 
آخریــن وضعیت الیحه جامع انتخابات و ایــن که آیا دولت تصمیمی برای 
ارسال این الیحه به مجلس دارد، اظهار کرد: »طرحی در مجلس برای اصالح 
قانون انتخابات تهیه شده است، در دولت سابق نیز الیحه جامع انتخابات تهیه 
شــد اما با توجه به اشــکاالتی که داشت، پیگیر تهیه الیحه جدیدی هستیم 
و الیحــه را قطعا پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می فرســتیم.« وزیر 
کشور در گفت و گو با خانه ملت افزود: »در مرحله فعلی کارهای مرتبط با 
الیحه جامع انتخابات در وزارت کشور انجام و سپس به دولت ارائه می شود 
بنابراین طبیعی است که برای تصویب الیحه در دولت و ارسال به مجلس نیاز 
به زمان داریم. ما در تالش هســتیم هرچه زودتر کار را در وزارت کشور به 
اتمام برسانیم و الیحه را به دولت بفرستیم.« وی در بخش دیگری از سخنان 
خود یادآور شــد: »الیحه جامع انتخابات شامل موضوعات متعددی است، 
اگر بخواهیم الیحه جامعی برای اصالح قانون تهیه کنیم که انتخابات مجلس، 
ریاســت جمهوری و شوراها را پوشــش دهد، زمان  زیادی الزم دارد. اگر 
بتوانیم تمام انتخابات را در جریان اصالح قانون پوشش خواهیم داد و الیحه 
جامع انتخابات شامل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها را تهیه 
می کنیم و به دولت می فرستیم.« وحیدی همچنین با بیان این که سیاست های 
کلی مقام معظم رهبری هر سه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها 
را شامل می شود، افزود: » اگر بتوانیم الیحه ای را متناسب با سیاست های کلی 
تهیه خواهیم کرد اما اگر زمان کافی نداشــته باشیم، پیشنهادها برای هر کدام 
از انتخابات را مجزا از یکدیگر به مجلس ارسال خواهیم کرد ولی فعال سعی 

می کنیم که با عنوان الیحه جامع تهیه و به مجلس ارسال کنیم.«
هشدار جدی وزیر اطالعات به »فتنه انگیزان و بیانیه نویسان علیه نظام«

حجت االسالم سیداسماعیل خطیب وزیر اطالعات در بخشی از سخنان خود 
در جمع شورای تامین شهرکرد، با هشدار به فتنه انگیزان و بیانیه نویسان علیه 
نظام جمهوری اسالمی ایران گفت: »همچنان که با تدبیر مقام معظم رهبری و 
وحدت ملی و تالش محور مقاومت، آمریکا با ذلت و سرشکستگی مجبور 
به خروج از منطقه و توطئه های آن ها خنثی شــد ، امید آن ها به برخی فتنه 
گران و بیانیه نویسان داخلی هم با همراهی ملت راه به جایی نخواهد برد و 
محکوم به شکست است.« وزیر اطالعات درباره وضعیت امنیت کشور گفت: 
با درایت و دستور مقام معظم رهبری، وحدت و انسجام کامل اطالعاتی در 
بین نهادهای امنیتی، نیروهای نظامی و انتظامی ایجاد شده که نتیجه آن امنیت 
پایدار در کشور و اشراف اطالعاتی و اقتدار نظامی ایران در منطقه است./ مهر 

تازه های مطبوعات
رســالت - این روزنامه با اشــاره به آخرین گام های مذاکرات هسته ای 
نوشت: ما از طرح های فریب آمیزی چون »توافق موقت«، »توافق گام به 
گام«، »ضرب االجل های پی درپی« و »پنجره دیپلماسی در حال بسته شدن 
است« عبور کرده ایم. به نقطه ای رسیده ایم که باید طرف مقابل دست ها را 
باال ببرد و حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد. این اتفاق ان شاءا... به 

زودی با اتکال به خداوند بزرگ خواهد افتاد.
 اعتماد - علی ربیعی نوشت: این تصور که صرفا امضای برجام همه مسائل 
کشور را بهبود خواهد بخشــید، تصور نادرستی است. این دامی است که 
نباید در آن گرفتار شــد. به تعبیری برجام برداشتن مانع برای حرکت رو 
به جلویی است که تمهیدات و سیاست گذاری های درست و کارآمدی های 

اجرایی را می طلبد. 
 کیهان - حسین شریعتمداری در یادداشتی تنها تضمین معتبر را خروج از 
ان پی تی دانســت و نوشت:  ایران با صراحت و به روشنی اعالم کند، در 
صورت نقض عهد آمریکا، ایران از NPT خارج خواهد شــد. مطمئن 
باشید که در صورت خروج از NPT هیچ اتفاق نا مطلوبی رخ نخواهد داد.
دنیای اقتصاد- عراق و افغانستان خرید خود را از ایران کاهش داده اند. این 
موضوع در شــرایطی نگران کننده است که تمرکز دولت ها به ویژه در دوره 
تحریم ها بر صادرات به کشــورهای همسایه و منطقه بوده است. حال با 
کاهش صدور کاال به این دو کشــور زنگ خطر از دست دادن مهم ترین 

بازارهای صادراتی همسایه به صدا درآمده است. 
آرمان ملی - موز، زردآلو، طالبــی، انگور، خربزه، خرمالو، توت فرنگی، 
گریپ فروت، انبه، لیمو؛ نام هایی دست نیافتنی برای برخی از خانواده های 
ایرانی هستند که شاید تنها بتوانند تصاویر دلربا و هوس برانگیزشان را در 
صفحات مجازی ببینند و اندکی بر هوس خود فائق آیند. میوه فروشــی ها 
خلوت اند و آدم ها با حســرت به میوه هایی که در کیسه های پالستیک در 

دستان برخی افرادی است که موفق به خرید شده اند، نگاه می کنند.
همشــهری - این روزنامه با تیتر »وعده خودروی ارزان برای سال آینده« 
و با اشاره به اظهارات اخیر مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت 
نوشت: خودروی اقتصادی داخلی تا پایان سال 1402 با قیمت زیر 200 

میلیون تومان وارد بازار می شود.
انتقادات تند معاون رئیسی علیه دولت روحانی روی آنتن زنده سیما

سیدمحمد حســینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در حضور اخیر خود 
در سیمای ملی، دستاوردهای ســفرهای استانی را بررسی کرد و با ابراز 
تاسف از رخوت و سســتی و ناکارآمدی های هشت سال گذشته اظهار 
 کرد: »با کمال تاســف در این دوره بســیاری از پروژه ها حتی برخی از 
آن ها که پیشــرفت فیزیکی باالی 90 درصد داشــتند به حال خود رها 
 شــدند و اراده، عزم و جدیتی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و اجرای 
پروژه های جدید وجود نداشت. به گفته خودشان برای بودجه های عمرانی 
10 درصد در نظر می گرفتند و مشــخص نبــود از این 10 درصد چقدر 
تخصیص داده و اجرایی می شــد؟« وی در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: »رخوت حاکم در دوره گذشته در کنار ریخت و پاش، تجمالت و 
تشــریفات، نبود انضباط مالی و در مواردی برخی سوء استفاده هایی که 
وجود داشت، به هیچ عنوان زیبنده نظام اسالمی نبود و این شرایط، وضعیت 

بسیار نابسامانی در زندگی مردم به وجود آورده بود.«/ خبر آنالین

انعکاس
جماران خبر داد: هیئتی متشکل از نمایندگان بخش های مختلف نیروهای 
مسلح ایران در سفر به جمهوری آذربایجان از بخش های مختلف مناطق 

آزاد شده در قره باغ بازدید کردند.
جماران نوشت: محسن هاشمی گفت: برای اولین بار بود که ممیزی رسمی 
درباره کتاب خاطرات آیت ا... هاشمی اتفاق افتاد. در مالقاتی که با آقای 
رئیسی داشتم، گفتم در سایت درج کرده اند چه قسمتی از این کتاب ممیزی 
شــده اســت و در این صورت ممیزی معنای خود را از دست می دهد. به 
نظرم می شد با تدبیر بهتری این کار را انجام داد. االن مشغول آماده سازی 

خاطرات سال ۷9 هستیم.
 پارســینه نوشــت: غریب آبادی معاون امور بین الملل قــوه قضاییه و دبیر 
 ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران در توئیتر نوشت: »آمریکا ده ها 
 تــن از ایرانیــان بی گنــاه را به بهانــه دور زدن تحریم هــای ظالمانه و 
غیرانسانی اش بازداشت کرده است. دو نفر آخر از بازداشت شدگان، آقایان 
ســرهنگ پور و عطار کاشانی هستند. همه زندانیان بی گناه باید بالفاصله 

آزاد شوند.
 ایکنا خبر داد: یکی از حجاج کشورمان در روز عید قربان به بهانه انداختن 
عکسی از حاج قاسم با کعبه توسط نیروهای امنیتی سعودی دستگیر شده و 
با گذشت بیش از 30 روز در زندان به سر می برد. خلیل دردمند، از درچه 
اصفهان که همراه با مادرش به حج تمتع 1401 مشــرف شده بود، پس از 
انجام مناسک حج تمتع در روز عید قربان توسط نیروهای امنیتی عربستان 
 سعودی در مســجدالحرام دســتگیر و به زندان منتقل شد. برای دردمند 
پرونده تشــکیل شــده و اتهام او »تصویربرداری« است و قرار است در 
روزهای آینده به پرونده این حاجی ایرانی رســیدگی شود. همزمان وزیر 
خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه عمان در این باره رایزنی و گفت وگو 

کرد.
 شفقنا خبر داد: برای نخستین بار یک زن به مقام ریاست اطالعات »موساد« 
منصوب شد. وی مسئول ایجاد تصویر استراتژیک اطالعاتی در سطح ملی 
درباره مسائلی از جمله برنامه هسته ای ایران و عادی سازی روابط با جهان 
عرب خواهد بود و همچنین مسئولیت کلیه عملیات اطالعاتی موساد را بر 
عهده خواهد داشت. موساد در بیانیه ای با اشاره به انتصاب دو زن به عنوان 
مقام های ارشد موســاد تصریح کرد که فرد دوم در ِسمت کلیدی ریاست 

بخش ایران کار خود را آغاز کرده است.
سرلشکر سالمی: مأموریت داریم در دریاهای دوردست حضور یابیم

سردار سرلشکر پاسدار حسین ســالمی فرمانده کل سپاه با تاکید بر این 
که نیروی دریایی ســپاه یک نیروی قدرتمند است و ما امروز ماموریت 
گرفته ایم که در دریاهای دوردست، حضور پیدا کنیم، گفت: »شما امروز 
آبروی ما هستید، آبروی نظام هستید و قدرت را اعتبار می دهید. فرماندهی 
معظم کل قوا برای شما همیشه دعا می کنند و این قدرت را عامل عزت و 
سرافرازی اسالم می دانند.« وی در بخش دیگری از سخنان خود در بیست 
و دومین همایش دو ساالنه فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی سپاه در 
مشــهد مقدس، با تاکید بر این که مطمئن هستم در قلب های هیچ یک از 
شما هیبت و شکوه ظاهری دشمن جلوه ای ندارد، گفت: »نیروی دریایی 
سپاه ترکیبی از ایمان، دانش و فناوری، ابزار، تدبیر و سرشت پیوند دهنده 

دل های مستحکم مردان به یکدیگر است.« / فارس

   

گروه خبر // رئیس کل دادگســتری هرمزگان 
مالیات  توجــه  قابل  مبالــغ   گفت:پرداخــت 
شرکت های بزرگ در محل فعالیتشان می تواند 
زمینه ساز دستاوردهای بزرگی در جهت توسعه 

زیرساخت های استان محل فعالیتشان شود.
   مجتبی قهرمانی با اشاره به مصوبه دولت و 
موافقت مجلس شورای اسالمی در خصوص 
تفویض اختیار به اســتان ها بــرای دریافت 
مالیات و عوارض شــرکت های بزرگ اظهار 
کرد: الزام بنگاه های اقتصادی، شــرکت ها و 
صنایع بزرگ بــه پرداخت مالیات و عوارض 
در محل فعالیت شان، موضوعی است که برای 
نخســتین بار با اقدام پیش دستانه و پیگیری 
دادستانی بندرعباس در استان هرمزگان کلید 
خورد.مجتبی قهرمانی گفت: بر اساس مقررات 
مربوطه باید کلیه اشخاص حقوقی، اظهارنامه و 
حساب سود و زیان متکی به اسناد و مدارک 
خود را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت 

اصلی مؤدی در آن واقع شــده است تسلیم و 
مالیات متعلق را در همان محل پرداخت کند، 
در حالی که متأســفانه برخی از شرکت ها و 
بنگاه هــای اقتصادی بزرگ فعال در اســتان 
هرمزگان در اقدامی خالف قانون طی سالیان 
متمادی، مالیات خود را بیرون از این اســتان 
پرداخت می کردنــد.وی تصریح کرد   : در این 
راستا باهدف احیای حقوق عامه و نظارت بر 
ُحسن اجرای قوانین، جلسه ای در مورخ 26 
آذر 1399 با حضور مســئوالن سازمان امور 
مالیاتی کشور و همچنین؛ مسئوالن اداره کل 
امور مالیاتی اســتان هرمزگان جهت بررسی 
و رسیدگی به مســائل و مشکالت مربوط به 
پرداخت مالیات و عوارض بنگاه های بزرگ 
اقتصادی فعال در استان هرمزگان برگزار شد 
که طی آن مقرر شد؛ به استناد ماده 110 قانون 
مالیات های مستقیم، مکاتباتی توسط دادستان 
به عنوان مدعی العموم بــا تمامی اداره های 
امور مالیاتی در سراسر کشور صورت پذیرد 
و از آنها خواسته شود نسبت به انتقال پرونده 
مالیاتی خود به استان محل فعالیت و پرداخت 
سهم قانونی استان هرمزگان اقدام کنند.قهرمانی 
با تأکید بر عزم جدی دســتگاه قضایی استان 
هرمزگان به منظــور پیگیری این موضوع، از 
ارسال 18 مکاتبه در این خصوص خطاب به 
ادارات امور مالیاتی مربوطه در سراسر کشور با 
هدف تعیین تکلیف مالیات پرداختی 83 مؤدی 

مالیاتی که محل فعالیتشان در استان هرمزگان 
بــوده و پرداخت مالیات آنها در خارج از این 
استان صورت گرفته است، خبر داد.وی خاطر 
نشــان کرد: در تمامی این مکاتبات از ادارات 
امور مالیاتی خواســته شد سوابق سیستمی و 
پرونده های مالیاتی مؤدیان مورد نظر، سریعًا 
به استان هرمزگان انتقال یابد و اسناد مربوط 
به میزان مالیات دریافتی از این شــرکت ها به 
همراه میزان ســهم پرداختی از مالیات های 
مذکــور را در اســرع وقت اعــالم کنند.وی 
یادآور شد: به ادارات امور مالیاتی تأکید شد 
تا در صورت وجود دلیل و توجیه قانونی در 
خصوص عدم انجام اقدامات فوق، مراتب را 
اعالم نماینــد و در غیر اینصورت، ادامه روند 
مذکــور و عدم اجرای دســتورات قضایی به 
عنوان جرم تصرف غیرقانونی تلقی شده و به 
استناد ماده 598 قانون مجازات اسالمی، ماده 
93 قانون محاسبات عمومی و مواد 60 و ۷6 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت، مراتب با تشکیل پرونده 
کیفری، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.وی 
همچنین بیان کرد: پس از مکاتبات دادستانی 
مرکز استان هرمزگان، بخشنامه ای به شماره 
506/1400/200 توسط سازمان امور مالیاتی 
کشور در تاریخ 21 اردیبهشت 1400 مبنی بر 
لــزوم انتقال پرونده هــای مالیاتی بنگاه های 
بــزرگ اقتصادی به محل اصلی فعالیتشــان 

 صادر شد که دقیقًا منطبق با مفاد دستور قضایی 
می باشد و طی آن سازمان امور مالیاتی، همه 
 استان ها را مکلف به تصمیم گیری در مورد انتقال 
پرونده های مشــابه کرده اســت.رئیس کل 
دادگستری هرمزگان با بیان اینکه پرداخت مبالغ 
قابل توجه مالیات شرکت های بزرگ در محل 
فعالیتشان می تواند زمینه ســاز دستاوردهای 
بزرگی در جهت توسعه زیرساخت های استان 
محل فعالیتشان شود، تصریح کرد: در نتیجه این 
اقدام قاطع دستگاه قضایی در مجموع پرونده 
40 بنگاه بزرگ اقتصادی به استان هرمزگان 
بازگردانده شد و موجب افزایش تأثیرگذاری 
این شــرکت ها در جهت رفع محرومیت ها و 
عمران و آبادانی هرچه بیشتر استان هرمزگان 
شده است.  به گزارش میزان؛ وی افزود: اجرای 
عدالت از رسالت های اصلی دستگاه قضایی و 
مطالبات رهبر معظم انقالب اسالمی و تأکیدات 
رئیس قوه قضاییه و ریاســت جمهور است 
 که در ســایه همنوایی و تعامل خوب دولت و 
قوه قضاییه اخیراً وزیر اقتصاد از بازگشــت 
مالیات و عوارض ارزش افزوده 3 هزار و 500 
شــرکت با بیش از 6.5 هزار میلیارد تومان به 
 مردم و شهرداری های استان های محل فعالیت 
شرکت ها خبر داده اســت که این هم گامی 
اساسی در راستای توســعه استان ها به رفع 
محرومیت ها و موانع اجرای عدالت به شمار 

می آید.

رئیس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد        

توسعه زیرساخت های استان با پرداخت مالیات شرکت ها در محل فعالیتشان 

گرو.ه خبر // آئین نکوداشت روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران 
به میزبانی شهرداری بندرعباس و با حضور مهدی نوبانی شهردار 
بندرعباس  عیســی عباســی، احمد کناری نژاد، سیدمحمد رضا 
موســوی و یعقوب دبیری نژاد اعضای شــورای اســامی شهر 
بندرعباس. اســمعیل جهانگیری مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامی هرمزگان ، سرهنگ محمد رسول جالی رئیس بسیج رسانه 
استان هرمزگان ، جمعی از مدیران شهرداری و خانواده بزرگ رسانه 

برگزار شد.
   به گزارش خبرنگار دریا ، مهدی نوبانی در این آیین با گرامیداشت 
یاد و خاطره خبرنگار شهید محمود صارمی روز خبرنگار را تبریک و 
همچنین 26مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز را به میهن عزیزمان 
ایران اسالمی  تبریک و بیان کرد: ما معتقدیم که خبرنگار در جامعه امروز 
منشأ تولید خیر و حسنه است، خبرنگاران با قلم ، فکر، ایده و  نظرات 
خود می توانند چراغ راه مدیران باشند، رسالت خبرنگاري در دنیای 
مدرن رســالتی بسیار ارزشمند، ارزنده و کامال مردم محور است چرا 
که دغدغه اصلی خبرنگاران جامعه و مردم هست. شهردار بندرعباس 
گفت: همیشه گفتم و باز تاکید مي کنم ما در مجموعه مدیریت شهری 
نیاز به شــور، مشورت و نقد و نظر داریم و با آغوش باز و کمال میل 
منتظر نکته نظرات و ایده ها و راهکارهای همه عزیزان خبرنگار هستیم، 
زاویه نگاه خبرنگاران به جامعه و شهر با زاویه نگاه مدیران فرق مي کند 
و این مســاله مي تواند مدیران را در مسیری قرار دهد که منافع مردم 
 را در مدیریت لحاظ کنند. نوبانی افزود: با هیچ رســانه و خبرنگاری 
جهت گیری و زاویه ای مخالــف نداریم و در کمال صداقت، متانت 
 و ســالمت از همه تحلیل ها، نقدها و نظرات دوســتان اســتفاده و 
بهره می بریم. شــهردار بندرعباس در ادامه با اشــاره به فرا رسیدن 
هفته دولت اظهار داشــت: در هفتــه دولت نزدیک بــه 40 پروژه 
برای بهره بــرداری و کلنگ زنی در برنامه  داریــم که بهره برداری 
از بوستان ســاحلی صدف و پارک معلولین مهمترین آنها می باشد. 
نوبانی گفت: شــهرداري بندرعباس در حال حاضر با همه چالشها و 
مشــکالت مالی و بدهی هایی که دارد به دنبال خدمات رســانی در 
مســیر درست و صحیح هست، در حوزه  پسماند طراحی اپلیکیشن 
که انجام شــده قدم بســیار بزرگی اســت و همچنین شهر سازی 
الکترونیــک  که صفر تا صــد کارها را میتــوان الکترونیکی انجام 
داد یک کار بسیار بزرگی هســت.این مقام مسئول در پایان تصریح 
 کرد: به یــاری خداوند با همراهی و همفکری شــما خبرنگاران در 
روزنامــه ها، هفته نامه ها، پایگاهاي خبــری، خبرگزاری ها و همه 
رسانه ها اهم از مکتوب و دیجیتال و تلویزیون های اینترنتی  بتوانیم 
قدمی مثبت و مهــم برای بندرعباس برداریم.در ادامه مراســم علی 
اکسیر، مدیر عامل خانه مطبوعات هرمزگان، غالمعباس شمس الدینی 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان هرمزگان، 
 اســمعیل جهانگیری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان و 
یعقوب دبیری نژاد عضو شــورای شــهر بندرعباس و مدیر مسئول 
روزنامه دریا به ایراد سخنرانی پرداختند و همگی با تقدیر از مجموعه 
شهرداری برای برگزاری این مراسم به وحدت و انسجام بین رسانه های 
 استان تاکید نمودند.گفتنی است؛ در پایان مراسم از خانواده خبرنگار 
شهید یوسف دقت، خلیل تنیده و حسین نارنجی نسب از پیشکسوتان 
 حوزه رســانه، خانواده مرحوم قاســم کرمی مدیر مسئول روزنامه 

صبح ساحل و خبرنگاران و فعالین فضای مجازی تجلیل بعمل آمد.

به همت شهرداری بندرعباس برگزار شد

آئین نکوداشت
 روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران 
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 حسن ســیاوی سرویس اســتان ها // معاون 
منابع انســانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
 مســلح گفت: امروز از رگ گردن به دشــمن 
نزدیک تر هستیم و قادر هستیم دست متجاوزهر 

زیاده خواهی را مقتدرانه قطع کنیم. 
   به گزارش خبرنگار دریا ، امیر ســرتیپ ســعید 
صادقی گوغری به مناسبت 31 مرداد روز صنعت 
دفاعی در ســخنانی در جمع مردم اهواز با تشریح 
توان و اقتدار صنعت دفاعی ایران در گام دوم انقالب 
اسالمی افزود:خوزستان نامی به بلندای تاریخ دارد 
و ایــن مردم در حمایت از این مرز و بوم ســنگ 
تمام گذاشــتند و در دوران جنگ تحمیلی دشمن 
نتوانست حتی یک وجب از این خاک را به کمک 
شما غیورمردان از ایران جدا کند.معاون وزیردفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح بیان داشت:خوزستان 
 عزیز در شرایط حساس مختلف و در طول دوران 
دفاع مقدس ،اکنون و همیشه ، پشتیبان والیت فقیه 
و نظام اسالمی بوده و هست و این وفاداری را باید 

ستود.
صادقی گوغری با بیان اینکه انقالب اســالمی را 
 باید ســرآغاز تحوالت بزرگ و بنیادین در ایران، 
منطقه ، جهان اســالم و عرصه بین الملل دانست 

اظهار داشــت: برای درک واقعیــت های انقالب 
 اسالمی و دستاوردهای ارزشمند آن و پیشرفت های 
حیرت آور صنعت دفاعی جمهوری اسالمی باید، 
حقایق و اقتدار صنعت دفاعی کشــور و نیروهای 
مسلح ما برای مردم تشریح شود.وی گفت: امروز 
جمهوری اســالمی ایران از نظــر قدرت دفاعی و 
 دستاوردهای نظامی در سطح بازدارندگی قرار دارد و 
 پیشرفت های کشور به ویژه در عرصه صنایع دفاعی 
از زمین و هوا و دریا ،عرصه را فراتر نهاده اســت.  
وی بیان داشــت: در 40 ســال گذشته مردم ایران 
بــا تبعیت محض از والیت فقیه و فرماندهی معظم 
کل قوا توانســته اند به پیشرفت های چشمگیری 
 در عرصــه های مختلف دســت پیــدا کنند و از 
گردنه های دشــوار فشــارهای اقتصادی ، جنگ 
تحمیلی، تحریم های اقتصادی، ترور دانشــمندان، 
فشارهای سیاســی و نظامی،مقتدرانه و مستحکم، 
عبور کــرده و صالبت خود را بــه جهان عرضه 

 داشــته و در قامت یک ابرقدرت جدید منطقه ای، 
سیاســت های اصولی خودرا بــه دنیا دیکته کند.

معاون منابع انسانی وزیردفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در ادامه گفت:موقعیت جغرافیایی ایران ،توجه 
قدرت های اســتکباری را به خود جلب می کند و 
این مزیت ، برنامه ریزی اصولی مطابق با شــدت 
تهدیدات دشــمنان را می طلبد کــه وزارت دفاع 
 با توجــه به ماموریت و وظایــف خود،با درک و 
برنامه ریزی دقیق، نقش بســزایی در شناسایی و 

خنثی سازی تهدیدات دشمنان ایفا می کند.
   وی بیان داشــت: در برنامه های وزیر دفاع که 
تقدیم مجلس شورای اسالمی شد برخورداری از 
دفاع اطمینان بخش از مهم تریــن الزامات منافع 
ملی کشــور تبیین شد و ارتقای اولویت های دفاع 
راهبردی کشــور در حوزه های موشکی، هوایی، 
دریایی و پهپادی به عنوان اولویت های دیگر برنامه 
بودکه تحقق بخش عمده ای از این برنامه ها،عامل 

موثری در یاس و ناامیدی دشمنان بوده است.امیر 
سرتیپ صادقی گوغری در بخش دیگری از سخنان 
خود بیان داشــت: امروز صنایع موشکی و پهپادی 
صنایع دفاعی کشــور به قابلیت هایی رسیده است 
که موجبات یاس و ذلت دشــمنان نظام و انقالب 
را فراهم ســاخته اســت، و تفاوت عمده ای بین 
موشــکهایی که خود مان ساخته ایم و کشورهایی 
که موشــک های چند میلیــاردی دالری تولیدی 
دشمنان را اســتفاده می کنند گواه ویژه ای بر این 
امر اســت.وی گفت: برد موشک با شعاع بیش از 
1800 کیلومتر برای مقابله با تهدیدات دشمنان ما 
کافی اســت، ونیازی به افزایش بــرد آن نداریم و 
بجای افزایش برد، دقت ، سرعت و افزایش قدرت 
تخریب در دستور کار بوده که به توفیقات ویژه ای 
 در این راســتا دست پیدا کرده ایم و نقطه زن بودن 
 موشــک های تولیدی در صدهــا کیلو متر و دور 
دســت ها از این توفیقات اســت که فعال برای ما 

کفایت می کند.امیر ســرتیپ صادقی گوغری بیان 
داشــت: نامگذاری 31 مرداد به عنوان روز صنعت 
دفاعی که از برکات و تدابیر مقام معظم رهبری است 
یادآور این نکته اســت که ایران اسالمی در سایه 
شــدیدترین و ظالمانه ترین تحریم ها و تهدیدات 
دشــمنان قادر است با اقتداراز سرزمین خود دفاع 
کند و مســتحکم دفاع خواهد کرد و امروز از رگ 
گردن به دشمن نزدیک تر هستیم و دست متجاوز 

هر زیاده خواهی را مقتدرانه قطع خواهیم کرد.
   وی در پایان گفت:به عنوان کشــوری مستقل و 
مقتدر،حاضر به مذاکره در حوزه توان تدافعی خود 
بویژه در حوزه موشــکی نیستیم و نخواهیم بود و 
با قدرت ،توانایی های خــود را روز به روز ارتقا 
بخشیده و پبگیری خواهیم کرد و امید داریم که در 
مقطع کنونی و گام دوم انقالب اسالمی وزارت دفاع 
به عنوان نهادی پویا، نخبه گرا ،هدفمند، پیشتاز در 
عرصه صنعت دفاعی و با حرکتی پرشــتاب بتواند 
در قله های بلند علوم و فناوری و پیشرفت نظامی 
گام هــای بلند تری بردارد و ضمن اینکه آماده ایم 
تا سرریز توان دفاعی خود را در حمایت از صنعت 
و تولید کشور بکار گیریم در این راه حمایت ویژه 

همگان را نیز انتظار داریم.

معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح :

دست متجاوز هر زیاده خواهی را مقتدرانه قطع می کنیم

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی بوشهر گفت: براســاس ارزیابی های جدید وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در هفته گذشته با تغییر رنگ 
شهرستان تنگستان از نارنجی پرخطر به قرمز خیلی پرخطر کرونایی 

شمار شهرستان های قرمز این استان افزایش یافته است. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ قاســم برجویی فرد افزود: براین اساس هم 
اکنون شهرســتان های گناوه، دیلم و تنگستان در وضعیت قرمز خیلی 
پرخطر کرونایی قرار دارند. وی بیان کرد: همچنین براساس ارزیابی های 
جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تغییر رنگ شهرستان 
دشتســتان از زرد با خطر متوســط به نارنجی پرخطر در زمان حاضر 
شهرســتان های دشتی و دشتستان در وضعیت نارنجی پرخطر کرونایی 
قرار دارند.برجویی فرد ادامه داد: شهرستان های بوشهر، دیر، کنگان، جم 
و عسلویه نیز در وضعیت زرد با خطر متوسط قرار دارند.وی یادآور شد: 
براساس ارزیابی های جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 
مجموع 10 شهرستان استان بوشهر 30 درصد قرمز، 20 درصد نارنجی و 

50 درصد در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.   معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بوشهر با اشاره به روند کاهشی ابتال، بستری و مرگ ناشی 
از کرونا در استان بوشهر از 15 فروردین سال جاری افزود: بر این اساس 
از اوایل تیرماه تاکنون روند بستری های مثبت کرونا از هشت بیمار به 110 
نفر افزایش یافته است.وی اظهار کرد: همچنین با وجود اینکه در خرداد ماه 
هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در استان بوشهر ثبت نشده بود اما از تیرماه 
تاکنون شماری جان باختگان ناشی از ابتال به بیماری کووید 19 در این 
استان به ثبت رسید.برجویی فرد ادامه داد: آمارها و شمار مراجعان به مراکز 
 بهداشتی استان بوشهر بیانگر سیر افزایشی بیماری کووید 19 در این استان 
 اســت و می طلبد مردم با حساســیت بیشــتری نســبت به رعایت 
پروتکل های بهداشتی مقید باشند تا دچار پیک دوباره بیماری نشویم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تاکید بر اینکه ویروس 
کرونــا از بین نرفته و همچنان وجود دارد گفــت: مردم در اجتماع ها، 
مکان های شــلوغ و فضاهای سرپوشیده نسبت به استفاده از ماسک و 
رعایت فاصله اجتماعی مقید باشــند.  وی ادامه داد: تجربه ثابت کرده 
شیوع ویروس کرونا در مناطق گرمسیری بویژه در فصل تابستان به دلیل 
استفاه از وسایل خنک کننده، بسته بودن فضا و نبود تهویه مناسب نسبت 
به دیگر مناطق خوش آب و هوا بیشــتر است برهمین اساس می طلبد 
 مردم نســبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی دقت بیشتری داشته

 باشند.برجویی فرد اظهار کرد: تالش می شود با همکاری مردم قبل از 
ورود به پیک جدید زنجیره انتقال ویروس در استان بوشهر قطع شود.  وی 
تاکید کرد: یادمان باشد تابستان گذشته در پیک پنجم کرونا طی 2 تا سه 
هفته سراسر کشور در وضعیت قرمز خیلی پرخطر کرونایی قرار گرفت و 

مرگ روزانه 800 نفر در کشور رقم خورد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: 

شمار شهرستان های قرمز کرونایی بوشهر افزایش یافت 
  

 علیرضــا حائــری زاده ســرویس 
استان ها // استاندار یزد گفت: اجرای 
طرح سامان خانواده یکی از مهمترین 
کنار  در  فرمانداران  که  است  مباحثی 
جلب همکاری مردم و مسئوالن برای 
مناســب  اقدام  باید  آن  کامل  انجام 

داشته باشند. 
  به گزارش خبرنگار دریا ، مهران فاطمی 
در جلسه قرارگاه جمعیت استان به اهمیت 
موضوع و نقش مسئوالن در ایجاد زمینه 
و بسترســازی آن به خصوص توســط 
فرمانداران در تمامی مناطق اشاره کرد و 
افزود: برای اجرای طرح ســامان خانواده 
اعتبــارات الزم و حمایت از آن به جد در 

دستور کار است و اقدام می شود.وی با بیان 
اینکه یکی از مهمترین برنامه ها در سطح 
کشور و در اســتان یزد، مسئله افزایش و 
جوانــی جمعیت و اجرای طرح ســامان 
خانواده اســت بیان کــرد: در این ارتباط 
همه موظف به پیگیــری و اجرای قانون 
تنظیم خانواده هســتیم و از هیچ حمایتی 
دریغ نمی کنیم.استاندار یزد بیان کرد: برای 
اجرای کامل طرح سامان خانواده که نیاز به 
پیگیری مستمر مسئوالن مرتبط به خصوص 
فرمانداران دارد باید ســایر دستگاه های 
اجرایی و فرهنگی در کنار جلب همکاری 
مردم بیش از گذشــته شاهد یک تالش 
جدی در این خصوص مهم باشیم.فاطمی 
در ادامه، اختصاص یک درصد از فروش 
معادن به استان را موضوعی مهم و تحقق 
آن را خواستار شد و گفت: اگر این درصد 
را به استان اختصاص دهند ظرفیت خوبی 
برای حمایت از فرزندآوری و خانواده های 
چند فرزندی ایجاد می شود و باید موضوع 
یزد،  مردم  نماینده  پیگیری شود.همچنین 

اشــکذر و ندوشــن در مجلس شورای 
اســالمی به اهمیت طرح سامان خانواده 
و ضرورت فرهنگ سازی آن با همکاری 
مردم و مسئوالن برای اجرای آن اشاره کرد 
و گفت: باید برای افزایش جمعیت و جوانی 
آن همــه باید وظایف خود را اعم از مردم 
و مسئوالن انجام دهند.محمد صالح جوکار 
افزود: برای اجــرای طرح های مختلف و 
ســامان خانواده باید موضوع دقیق مورد 
بررسی قرار گرفته و با کمک های مختلف 
مادی و معنوی با فرهنگ ســازی و رفع 
موانع بــرای تحقق آن که جزو ضروریات 
است در استان گام های ارزشمند و اساسی 
برداشته شــود.وی از تمامی فعاالن این 
عرصه که در سطح استان برای اجرای طرح 
سامان خانواده که موضوعی مهم و اساسی 
است تالش دارند قدردانی کرد و همکاری 
و پیگیری فرمانداران را با مســئوالن در 
بخش های مختلــف و همچنین همراهی 
مردم و دستگاه های مســئول اجرایی را 

خواستار شد.

استاندار یزد خواستار شد

 اجرای طرح سامان خانواده توسط فرمانداران 

چگونه زندگی مان را تشکیل دهیم؟
بــرای همه زوج های جوان زندگــی از زمان رفتن 
 زیر یک ســقف و داشــتن آرزوهای مشترک آغاز 
نمی شــود. نخیر! از قبلش هم که به قول بزرگترها 
دوران خوش خوشــان و نامزدبازی بود هم شروع 
نمی شــود. بله خب؛ البته که قبــول داریم از همان 
دوران آشنایی و نامزدی و دیگر دوران ها، پایه های 
اساسی زندگی ساخته می شود )پایه گذاشته می شود 
یا ساخته؟(؛ اما بازهم رجوع کنیم به همان قدیمی ها 
که همین طــور ضرب المثل بوده که مثل نقل و نبات 
می ساختند و وارد محاورات روزمره خود می کردند. 
قدیمی هــا گفته اند اواًل »زندگی خــرج داره« دومًا 
»فکر نون باش که خربزه آبه« ســومًا »تا نباشــد 

چیزکی...« نه! این یکی ربطی به موضوع ندارد!
خالصــه از آنجا کــه زندگی بعــد از درآوردن تِه 
خوراکی هایی کــه خانواده عروس خانم تهیه کرده و 
آغاز اولین خریدهای اساســی، آن روی دیگرش یا 
بهتر است بگوییم خود واقعی اش را نشان می دهد و 
از همانجایی که قدیمی ها خوب چیزهایی گفته اند؛ 
برای زوج های جوان زندگی از وقتی شروع  شد که 
با چندین بار تــالش برای ثبت نام وام ازدواج، طرح 
ملی مسکن، قرعه کشی خودرو، جدا کردن یارانه از 
حساب پدرها و مهمتر از همه پیدا کردن خانه جدید 
برای اسباب کشــی )چون تا زوج جوان به خودش 
بیاید یک سال گذشته و موعد تخلیه خانه رسیده(، 

راه به جایی نبردند و به نتیجه ای نرسیدند!
البتــه در این میــان حتمًا باید قــدردان بانک های 
محترمی بود که با وام های مختلف برای تهیه مخارج 
پیش از تشکیل زندگی، حاال منتظر عقب افتادن یکی 
از اقساط وام هستند تا آبروی داشته و نداشته زوج 
جوان را پیش کس و ناکس ببرند. حقیقتًا سیســتم 
بانکی کشــور به تنهایی نقش بســزایی در تشکیل 
هرچه موفق تــر زندگی جوانان برعهــده دارند. به 
هرحال همان طور که می دانید، انسان در»کبَد« آفریده 
شده و تمامی سیســتم های اداری جهت اثبات این 

حقیقت بی وقفه تالش می کنند.
حــاال و در ایــن میــان موضوع فرزنــدآوری و 
فرزندپروری، همه روزه از ســاعت هشت صبح الی 
یازده شــب از جانب خانواده های طرفین، دوستان، 
آشنایان، همکاران، مسافرین مترو، راننده های خطوط 
کرج – گوهردشــت مطرح می  شود و همان طور که 
حتمًا در پرونده این هفتــه خوانده اید، زوج جوانی 
که اتفاقًا رؤیای پدر و مادر شــدن در سر دارند، با 
اتفاقاتی روبه رو می شــوند که به تشــکیل زندگی 
واقعی )همان طور که تعریفش رفت( و راستی آزمایی 
انگیزه شان برای فرزندآوری و جوانی جمعیت منجر 
می شود! پس از همین تریبون از طرف همه زوج های 
جوان اعالم می کنیم: ما می خواهیم؛ شرایطش نیست.
  امیرحسن محمدپور

***
تعبیر خواب های برنجی 

در باب نهم از »کتاب وهمیات« مبحث خواب های 
اقتصادی، بحثی درباره خواب دیدن برنج بیان شده 

که به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:
 - اگر شــخصی در خواب دید در حال خرید برنج 
است، قطعًا گنج پیدا کرده. در همان خواب باید خود 
را به منزل برســاند و ســریعًا برنج ها را آماده طبخ 
کند و بخورد؛ زیرا در بیداری چنین فرصتی نصیبش 

نخواهد شد.
 - اگر شخصی در حال خوردن برنج بدون خورشت 
باشد، بزودی در قرعه کشی بانک، کمک هزینه خرید 
برنج را برنده می شــود. پس سریعًا بیدار شده و در 

اولین بانک حساب باز کند که ان شاءاهلل خیر است.
 - اگر شــخصی در خواب دید خورشت می خورد 
بدون برنج، از لحاظ مالی به تنگنا می خورد؛ زیرا در 
خواب خودش هم برنج نمی بیند چه برسد به بیداری. 
بعد از بیدار شــدن به طرفین نگاه کند و زیر لب سه 
مرتبه بگوید »دیگه بدرد نمیخوره این دنیا« و مجدداً 

بخوابد بلکه گرفتاری مالی او حل شود.
  - اگر شــخصی در خواب دید هفت موجود فربه، 
هفت موجود الغر را خوردند، بداند که بزودی برای 
او میهمــان می آید. باید خــودش را برای پذیرایی 
از آنهــا آماده کند، پس برود و درخواســت وام از 
نزدیکترین بانک را بدهــد، زیر 100میلیون تومان 

بدون ضامن می تواند بگیرد.
 - اگر شــخصی در خواب دید به تنهایی یک دیس 
برنج به همراه خورشت را می خورد، اگر توان خرید 
برنج را دارد که از خواب بیدار شــود و برای خود 
آماده کند امــا اگر توان خرید برنج را نداشــت از 
خواب بیدار نشــود و بگذارد تا غذایش تمام شود. 
این فرصت هر 10۷سال یک بار اتفاق می افتد آن را 

خراب نکند و از آن لذت ببرد.
- شکم درد در خواب دو نشانه دارد؛ یکی از سیری 
و یکی از گرسنگی زیاد اســت، حال برود با خود 
خلوت کند که شــام چه خورده که به این وضعیت 
دچار شــده، در هر دو صورت توصیه می شــود از 
خــوردن برنج پرهیز کند زیــرا بعد از خرید ممکن 

است قلبش هم درد بگیرد.
  نوید ارتیانی

طنز

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // 
کشــور  زکات  اجرایی  امور  مدیرکل 
بیان کرد: زیبنده نظام اسامی نیست 
 در پنجمیــن دهه از عمــر بابرکتش 
 عــده ای قــوت روزانه خــود را از 

سطل های زباله بیابند. 
؛  دریــا  بــه گــزارش خبرنــگار     
حجت االســالم محمدطــه مهری در 
همایش زکات ُملک سلیمانی در مصلی 
امــام علی علیه الســالم شــهر کرمان 
 اظهار کــرد: به تعبیر مقام معظم رهبری، 
فراهم ســازی زمینه برگزاری همایش 
ســالیانه زکات را باید از توفیقات الهی 
دانســت و بابت غفلت در امر زکات از 
خداود طلب اســتغفار کــرد.وی افزود: 
در طــول دوران زعامت مقــام معظم 
 رهبری، ایشان دو مرتبه عفو خداوند را 
خواســته اند که یکــی در زمینه زکات 
و دیگــری موضوع جمعیت اســت و 
این وظیفه ما را ســنگین کرد نسبت به 
فرهنگ ســازی، تبلیــغ و تروج زکات 

برنامــه ریــزی کنیم.مهــری تصریح 
 کــرد: 31 همایــش زکات را بــرای 
جریان ســازی این فریضــه الهی پیش 
بینی کرده ایــم و کرمان پنجمین مقصد 
این جریان ســازی است و تا پایان سال 
هر هفته این جریان ســازی را در کشور 
با حضــور کارگــزاران زکات خواهیم 
داشــت تا منتج به این بشود سر سفره 
فقراء طعام بیشــتری ببریم و به فرموده 
امام صادق علیه الســالم اگر مردم ادای 
زکات را داشته باشــند نباید در جامعه 
امور  باشیم.مدیرکل  داشته  فقیر  اسالمی 
اجرایی زکات کشور بیان کرد: زیبنده نظام 
اسالمی نیســت در پنجمین دهه از عمر 
 بابرکتش عده ای قوت روزانه خود را از 
ســطل های زباله بیابند.وی اظهار کرد: 
زکات به عنوان نظام اقتصادی می تواند 
برای رفع فقر کمک کند و امیدواریم بتوانیم 
فقرا را در نظام اسالمی که یکی از عامل 

موثرش زکات است، کمک کرده باشیم.

مدیرکل امور اجرایی زکات کشور:

زیبنده نظام اسالمی نیست عده ای قوت روزانه 
خود را از سطل های زباله بیابند!

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //معاون امور صنایع و معادن 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان بوشهر از بازگشت ۸ واحد 

صنعتی راکد به چرخه تولید خبر داد. 
     به گزارش خبرنگار دریا ، حســن بحرینی معاون امور صنایع و معادن 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهردر جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: از ابتدای امسال تاکنون هشت واحد صنعتی راکد در این استان احیا 
شده و به چرخه فعالیت و تولید بازگشته است.معاون امور صنایع و معادن 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: 134 میلیارد و 253 
میلیون ریال برای باز راه اندازی این واحدهای تولیدی سرمایه گذاری و با 
احیای آنها برای ۷0 نفر اشتغال زایی شده است.بحرینی با تشریح این واحدها 
اظهار کرد: این بنگاه های اقتصادی تولید کننده محصوالت بتنی، تابلوی برق 
فشار ضعیف و متوسط، محصوالت بهداشتی و آرایشی، شست و شو و دانه 
بندی شن و ماسه و قطعات سیمانی هستند. این مقام مسؤول تصریح کرد: 
چهار مورد از بنگاه های اقتصادی احیا شــده در شهرک های صنعتی استان 
مستقر هستند و چهار واحد نیز خارج از شهرک ها مستقر هستند.وی توضیح 
داد: مشکالتی که سبب توقف فعالیت این صنایع شده بود متفاوت است اما 
به طور کلی مسائل حقوقی و اداری، مالیاتی و بیمه کارکنان، تامین سرمایه 
در گردش و ماشــین آالت از مهمترین آنها است.در زمان حاضر 91 واحد 
صنعتی تولیدی راکد در این استان وجود دارد که حل مشکالت و احیای 50 

مورد از آنها تا پایان سال جاری هدف گذاری شده است.

 ۸ واحد صنعتی راکد بوشهری 
به چرخه تولید بازگشت 

آگهی نوبت دوم  دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارگری رحمت گستر قشم راس ساعت9صبح پنج 
شنبه 1401/06/10 ) درمحل کانون شهید ذاکری به آدرس قشم بلوار ولیعصر جنب دادسرای عمومی انقالب شهرستان قشم 
برگزار می شود ، لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با دردست داشتن کارت یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور بهم رسانید یا وکیل/نماینده خود را کتبا معرفی نمایید . 
ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها 
یک رای خواهد بود . و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/06/09 ساعت 12 روز چهارشنبه در 

محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت مجوز ورود به مجمع را دریافت نمایند . 
دستور جلسه : 

1- تصمیم گیری در خصوص اخراج و لغو عضویت یک عضو که سهم واحد خویش طبق فرم انتخاب واحد و مستندات و اقرار نامه مورخ 1397/08/28 
را واگذار نموده از طریق مبایعه نامه طی رای اعالمی اتاق تعاون استان هرمزگان تاریخ حکم رای داور 1401/05/02 بابت اخراج و لغو عضویت فروشنده 
به استناد ماده 11 و 13 بخش تعاون اخراج عضویت ایشان لغو از سمت هیات مدیره و فرد علی البدل جایگزین به اداره تعاون شهرستان قشم بابت عضو 
اصلی هیات مدیره معرفی می گردد و درخصوص جایگزین فرد واجد شرایط خریدار به اداره تعاون شهرستان قشم جهت معرفی به بنیاد مسکن درخصوص 
تخصیص واحد و معرفی به بانک مسکن درخصوص فروش اقساطی تسهیالت و تکمیل سهم آورده طبق اقرار نامه فروشنده مورخ 1398/08/28 طبق 

فاز 3 محاسبه و جایگزین گردد . 
2-تصمیم گیری در خصوص حذف و اخراج و لغو عضویت 15 نفر از اعضای بدهکار که تاکنون سهم آورده اولیه طبق اعالم امتیاز بندی فاز های 3-2-1 
خویش طبق اخطاریه های الکترونیک تا پایان سال 98 هیچگونه توجهی و اقدامی صورت نپذیرفته و از سال 99 طبق اخطاریه های کتبی و شفاهی و 
الکترونیکی و واتساپی شرکت تعاونی جهت باز احیاء شدن و برگشت به تعهدات مالی سهم آورده هرمتر مربع در انتخاب واحد سال 99 به بعد سهم 
آوره عضو به مبلغ هر متر مربع 40 میلیون ریال و سهم تسهیالت بانکی هر واحد 450 میلیون ریال می باشد هیچگونه توجهی در تکمیل سهم آورده طبق 
اخطاریه ها نداشته و مطابق قوانین ماده 15و 17  اساسنامه شرکت تعاونی و به استناد ماده 11و 13 بخش تعاون به علت عدم تعهدات مالی در تکمیل 

سهم آورده حذف و اخراج و عضویت آنها لغو گردد و فرد واجد شرایط مطابق قوانین بخش تعاون جایگزین گردد . 
3- طرح تصویب هزینه پرداخت تعدیل درساخت واحد در پروژه 200واحدی فاز 2 به مبلغ 250 میلیون ریال از بلوک 11تا 25 برای تمامی اعضایی که در 

این بلوک ها بطور یکسان دریافت و طبق بند )ب( صورت جلسه تحویل موقت .
4-طرح تصویب پرداخت هزینه ی محوطه سازی و اجرای روشنایی و دوربین معابر سایت فاز یک 240 واحدی و فاز دو 200 واحدی .)به مبلغ برای 

هرواحد بطور علی الحساب 120 میلیون ریال ( 
5- طرح و تصویب اخراج آن دسته از اعضایی که تسهیالت بانکی بانک مسکن شعبه شهید رجایی قشم انجام نداده اند که باعث ضرر و زیان شرکت 

شده اند طبق ماده 15و 17 اساسنامه و به استناد ماده 11و 13 قانون بخش تعاون اخراج و حذف و فرد واجد شرایط جایگزین گردد .  
6- طرح تصویب دریافت  هزینه شارژ بابت هر واحد فاز 1و فاز 2 از تاریخ 1401/07/1 هرماه یکجا بصورت سالیانه دریافت می گردد .

7- تصمیم گیری درخصوص ساخت و استحکام بنای بلوک 15 و ادامه مراحل ساخت به نرخ روز و تورم بازار و قیمت هر مترمربع ساخت واحد  سهم آورده 
عضو بطور علی الحساب به مبلغ 80 میلیون ریال و سهم آورده بانک به مبلغ 450 میلیون ریال می باشد و هزینه انبار ، مشاعات ، پارکینگ و تاسیسات 

عمومی آب و برق و نظارت نظام مهندسی و تاییدیه استحکام بنا و مقاوم سازی جداگانه محاسبه میگردد . 
8- حذف واخراج 4 نفر از اعضایی که 3 نفردر بلوک 25 یک نفر در بلوک 24 طبق فرم انتخاب واحد وصورت جلسه تحویل موقت ، عدم رعایت تعهدات 
مالی و همکاری در زمینه هزینه تعدیل درساخت واحد در بلوک های فاز 2 پروژه همانطوری که بقیه اعضا همکاری الزم درپرداخت مبلغ 250 میلیون ریال 
مشارکت درساخت از سال 99 تا کنون در پروژه داشته اند 4 نفر از اعضای نامبرده بلوک های فوق الذکر عدم همکاری درپرداخت مبلغ اعالمی 250 میلیون 
ریال هزینه تعدیل درساخت و عدم مراجعه به موقع عقد قرارداد بانکی و فروش اقساطی تسهیالت بانکی نزد بانک مسکن شعبه شهید رجایی قشم پس 
از پرداخت هزینه تعدیل و اعالم شرکت تعاونی که باعث ضرر و زیان دیگر اعضا شده اند و شرکت تعاونی گردیده اند طبق ماده 15 و 17 اساسنامه حذف 

و به استناد ماده 11و13 قانون بخش تعاون حذف و اخراج وعضویت آنها لغو گردد و فرد واجد شرایط طبق قوانین بخش تعاونی جایگزین گردد .  

رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره وهیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگری رحمت گستر قشم 
تاریخ انتشار آگهی :  1401/05/30 
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بانوی ردیا

آشپزی

تارت نوعی شیرینی بین المللی است؛ از مواد پرکننده برای 
پوشش تارت استفاده می شود و خمیر تارت )کراست( حالت 

ترد و بیسکوئیتی دارد.
  اصلی ترین قسمت تارت پخت خمیر آن است. روی تارت باز 
است و خمیر قسمت رویی تارت را پوشش نمی دهد، تارت ها پف 
نمی کنند و خمیر شــکل اولیه خود را حفظ می کند. داخل تارت 
را با مواد مختلفی مثل مربا، خامه، کرم پاتیســیر، کرم کاستارد، 
گانــاش، ژله، بریلو و انواع میوه ها و شــکالت می توان پر کرد. 
دستور پخت تارت شکالتی بسیار خوشمزه به این ترتیب است.

  مواد الزم برای تارت شکالتی
شکالت خرد شده................................ 250 گرم
خامه......................................... 350 میلی لیتر
شکر................................................ 100 گرم
تخم مرغ............................................... 2 عدد
وانیل................................. 4/1 قاشق چایخوری
پودر ژالتین......................... یک قاشق سوپخوری
شیر................................................ یک پیمانه
آب سرد .....................................1/4 میلی لیتر

  مواد الزم برای خمیر شکالتی
پودر بیسکویت.................................... 2 پیمانه
کره ذوب شده................................... 100 گرم
پودر کاکائو............................ 2 قاشق سوپخوری

  طرز تهیه تارت شکالتی
  ابتدا تعدادی بیسکوییت را در غذاساز بریزید و دستگاه را روشن 
کنید تا بیســکوییت ها پودر شود. باید در نهایت 2 پیمانه پودر 
بیســکویت داشته باشید. در ادامه کره آب شده و پودر کاکائو را 
افزوده و مجدد دستگاه را روشن کنید تا همه مواد با هم مخلوط 
شوند، کف و دیواره های قالب پای را با یک الیه سلفون بپوشانید 
و مخلوط بیســکویت را داخل آن بریزید طوری که دیواره های 
قالب را هم بپوشاند سپس با دست فشار دهید تا خمیر به قالب 

بچسبد و منسجم شود.
  حاال قالب را در یخچال بگذارید و ســراغ درست کردن مواد 
میانی بروید. یک قاشق سوپخوری ژالتین را با آب سرد مخلوط 
کرده و آن را روی حرارت غیر مستقیم بگذارید و مرتب هم بزنید 
تا دانه های ژالتین به خوبی در آب حل شود. در مرحله بعد دو 
عدد تخم مرغ و 100 گرم شــکر را در ظرفی بریزید و با همزن 
دستی بزنید تا با هم مخلوط شوند، سپس خامه را افزوده و بعد از 

هم زدن وانیل و شیر را هم بریزید و مخلوط کنید.
  در این مرحله 250 گرم شــکالت را رنده کرده بریزید و مواد 
را روی شــعله مالیم قرار دهید و مرتب با یک همزن دستی هم 
بزنید و اجازه دهید تا مواد برای 5 دقیقه بپزد. در نهایت شعله را 
خاموش کرده و ژالتین آب شده را اضافه نمایید و اجازه دهید تا 

مواد از حرارت بیفتد.
  بعد از اینکه مواد میانی به خوبی خنک شد آن را داخل کراست 
آماده شــده بریزید و برای حدود 5 الی 6 ســاعت در یخچال 
بگذارید تا جا بیفتد و خوب ببندد. بعد از اینکه تارت شــکالتی 
به خوبی سفت شد روی آن را شکوفه های خامه ای و یا میوه های 

دلخواه مثل تمشک تزیین و سرو کنید.
  نکات تکمیلی در مورد تارت شکالتی

زمان آماده ســازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا 1 ســاعت 
و 30دقیقه و زمان پخت و انتظار آن در حدود 10دقیقه اســت. 
تارت شکالتی را می توانید در وعده میان وعده - دسر - سرو 
کنید. همچنین توجه کنید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 6 

نفر مناسب است.

 تارت شکالتی 

تشــویق کودکان از موثرترین راه های تربیتی است اگر 
که از روش های مناسب تشــویق کودک استفاده شود 
 زیرا تشویق نادرست کودک تاثیرات منفی زیادی بر او 

می گذارد.
  وقتی کودکت رو تشویق می کنی؛ مراقب باش.

  تشــویق کودکان یکی از بهتریــن راههای تربیت کودک، 
آموزش و اصالح رفتار او اســت. والدین با تشویق درست 
و به موقع کــودکان تاثیر مثبتی بر ســالمت روان،تقویت 
رفتارهــای مثبت،عزت نفس و آینده کودک می گذارند اما 
هر تشویقی موثر نیست بلکه تشــویق نادرست می تواند 
کودک را پر توقع بــار آورده و انگیزه درونی اولیه کودک 

برای انجام کار درست را متزلزل کند.
والدین در تشویق کودک باید از اشتباهات زیر بپرهیزند:

  تشویق غیر واقعی
   بســیاری از والدین همیشه از کودک خود تعریف کرده و 
کارهای او را با جمالت اغراق آمیز و غیر واقعی تشــویق 
مــی کنند مثال دائما می گویند، تو زیباترین و باهوش ترین 
بچه ای هستی که دیده ام.... تشویق غیر واقعی کودک سبب 
افزایش اعتماد به نفس کاذب کودک شده و سبب می شود 

کودک احساس خود بزرگ بینی کند.
    اینگونــه کودک بعــد از ورود به اجتماع به دلیل اعتماد 
 بــه نفس کاذب خــود را از همه برتر دانســته و هیچگاه 
برای بهتر شدن تالشی نمی کند یا اینکه ممکن است متوجه 
افکار اشــتباه خود شــده و دچار دوگانگی و سر در گمی 

شود.
  تشویق مقایسه ای

   برخی والدین متاســفانه از مقایســه کردن برای تشویق 
فرزند خود استفاده می کنند یعنی عملکرد کودک را نسبت 
به دیگران می سنجند و او را تحسین و تشویق می کنند. این 

نوع تشویق بسیار اشتباه است زیرا کودک یاد می گیرد تنها 
خودش را با دیگران بســنجد و می آموزد که تنها کافیست 
نســبت به فرد خاصی بهتر عمل کرده و دیگر نیاز نیست 

تالش خود را افزایش دهد. 
   تشویق مقایسه ای سبب می شود ذهن کودک رشد نکند 
و کودک نمی تواند قوه تخیل خود را با انجام کارهای بهتر 

و متفاوت تر پرورش دهد و خالقیت او از بین می رود.
  تشویق دروغین

   بســیاری از والدین در تشــویق کودک به او وعده های 
دروغین می دهنــد، وعده ها و قول هایی که هرگز به آنها 

عمل نمی کنند. اگر می خواهید تشــویقتان موثر باشــد و 
انگیزه ای در کودک برای انجام کارهای خوب ایجاد نماید، 
وقتی به فرزند خود وعده تشــویق می دهید آن را درست 
در زمانــی که قول داده اید و به همان شــکلی که گفته اید 
عملی کنید. زیر پا گذاشــتن وعده  خود هیچ نوع توجیهی 

نخواهد داشت.
  تشویق کنایه آمیز

  یکی دیگر از اشــتباهاتی که والدین در تشــویق کودکان 
مرتکب می شوند، مقایسه رفتار کنونی و گذشته آنهاست. 
اگر برای تشویق کارهای درست کودک رفتار اشتباه پیشین 

او را گوشزد کنید، باعث می شود کودک احساس شکست 
کــرده و دریابد که هر چقدر هم تالش کند باز هم کارهای 
اشتباه گذشته او جبران نمی شود پس از تشویق کنایه آمیز 
بپرهیزید و کودک را به خاطر انجام کار خوب تشویق کنید 

و درباره کار اشتباه او در گذشته چیزی نگویید.
  تشویق کودکان به روش مادی

   برخی والدین تنها برای تشــویق کودک از روش مادی و 
 یا جایزه دادن استفاده می کنند. دادن جایزه و پاداش مادی 
می توانــد در اصــالح رفتار کــودکان موثر باشــد اما 
 اعمــال کودک نباید به پاداش وابســته شــود و پرتوقع و 
 طلبکار پــرورش یابد. تشــویق بــدون دقــت و دادن 
جایزه و پاداش مادی به کودک امکان دارد به شکل رشوه 

درآید.
  دیگر نکات مهم

در زمان تشویق کودکان به نکات زیر توجه کنید:
• پاداش باید متناســب با عمل و رفتار کودک و به موقع و 

بالفاصله اعمال شود.
•  علت تشویق را برای کودک مشخص نمایید.

• تشویق کودکان نباید برای دلخوشی باشد بلکه کار کودک 
باید واقعًا برازنده تشویق باشد.

 • تشــویق باید به صورت همیشــگی و بــرای هر کاری
نباشد.

• تشویق نباید زیاد بوده و از حد اعتدال تجاوز کند.
• رفتار درســت کودک را تحسین کنید اما هیچ گاه آن را 
آنقدر بزرگ نکنید تا در تالش بعدی اش با شکست مواجه 

شد.
• اگر واقعا نمی توانید به قولی که به کودک جهت تشــویق 
می دهید عمل کنید، سعی کنید از تشویق های ساده استفاده 

کنید زمان و توانایی انجام آن را داشته باشید.

روانی  و  اجتماعی  جســمی،  تغییرات 
زیادی در نوجوانی بروز می کند و معموال 
نوجوانان در خصوص آنها با کسی صحبتی 

نمی کنند. 
  شدت و ضعف این مشــکالت در افراد 
مختلف متفاوت اســت و شرایط زندگی 
خانواده ها در بروز این مشکالت نیز دخالت 
دارد. نوجوانی دوره سخت و پرتنشی هم 
برای کــودکان و هم برای والدین اســت. 
تغییرات جسمی، اجتماعی و روانی زیادی 
در این دوره بروز می کند و معموال نوجوانان 
در خصوص آنها با کسی صحبتی نمی کنند. 
شــدت و ضعف این مشــکالت در افراد 
مختلف متفاوت اســت و شرایط زندگی 
خانواده ها در بروز این مشکالت نیز دخالت 
دارد. در خصوص 5 مشکل بسیار رایج در 

دوران نوجوانی بیشتر صحبت می کنیم.
*  انواع مشــکالت روانــی در دوران 

نوجوانی
اکثر اختالالت روانی نوجوانان به دو نوع 

اصلی تقسیم می شوند:
اختالالت یادگیری: از مهم ترین این اختالل 
می توان به نقض توجه با یا بدون بیش فعالی، 
نارســاخوانی یا دیس لکسیا )یک اختالل 
یادگیری که باعث بروز مشکل در خواندن 
کلمات می شود(، اختالل حساب نارسائی یا 
دیس کالکولیا )ناتوانی در یادگیری مفاهیم 

ریاضی( اشاره کرد.
شــامل  اختــالالت عاطفی و رفتاری: 
غذایی  اختالالت  خلق وخوی،  اختالالت 
و بحران های نوجوانی )شــورش، انزوای 

اجتماعی، اضطراب، اختالل ســوءمصرف 
مواد( هستند.در مرحله نوجوانی بروز برخی 
تغییرات در رفتار یا پــردازش اطالعات 
عادی است چون مغز نوجوان در حال رشد 
اســت. با این حال برخی عالئم نیز زنگ 
هشــداری برای مشکالت روحی خاصی 

است که معموال در نوجوانی بروز می کنند.
* استرس

  اســترس در نوجوانان معموال به صورت 
ملغمــه ای از اضطــراب و افســردگی یا 
تغییرات رفتاری خود را نشــان می دهد. 
برخی کودکان همانند بزرگساالن بیش از 
استرس  استرس می شوند.  درگیر  دیگران 
در دوران نوجوانی با عالئمی مانند بیشتر 
یا کمتر از قبل غذاخوردن، خستگی بسیار 
زیاد، عصبانیت، مشکالت مربوط به تمرکز، 
افســردگی  بدخلقی و  اجتماعی،  انزوای 
خود را نشــان می دهد.عوامل متعددی در 
بروز اســترس در نوجوانی نقش دارند که 
از مهم ترین آنها می توان به مشکل ارتباط 
برقرار کردن با گروه همساالن، قلدری در 
مدرســه یا قلدری مجازی، نداشتن رفیق، 
مشــاجره مداوم با والدیــن، جدایی های 

عاشقانه و طالق والدین اشاره کرد.
* اضطراب

  با وجود اینکــه نوجوانان همواره بیش 
از کودکان اضطراب را تجربه می کنند، اما 
اضطراب باید در حدی باشــد که اثرات 
منفی و مخرب به همراه نداشته باشد. معموال 
نوجوانانی که بسیار کمال گرا بوده یا اطمینان 
کمی نسبت به خود دارند بیشتر در معرض 

اضطراب قرار می گیرند و معموال نیاز به تایید 
شدن مداوم از طرف دیگران دارند. افرادی 
که در این شرایط هستند معموال نسبت به 
دیگران بدبین بوده و از موقعیت های مختلف 
در هراس هســتند.عالوه  بر این، حمالت 
اضطرابی یا پانیک نیــز در بین نوجوانان 
شایع است که به صورت ناگهانی و شدید 
بروز می کنند. عالئمی مانند تپش قلب، لرز، 
مشکالت گوارشی، سرگیجه، تعریق، درد 
قفسه سینه، تنگی نفس و احساس در حال 
مرگ بودن از جمله عالئم حمله اضطرابی 

است.
*  پرخاشگری

  معموال در دوران نوجوانی پرخاشــگری 
و لحظــات پرتنش بیشــتر رخ می دهد 

به ویژه اگر نوجوان در محیطی خشــن و 
ناآرام زندگی کند. بنابراین الزم اســت که 
در خانه والدین رفتار خصمانه و همراه با 
خشونت بروز ندهند تا کودکان و نوجوانان 
نیز این رفتارها را عادی تلقی نکرده و آن 
را در موقعیت های مختلف بازتولید نکنند.

از عوامل بروز پرخاشــگری در نوجوانان 
می توان به اختالالت یا بیماری های روانی، 
محیط خانوادگی پرتنش، عوامل بیولوژیکی 
یا فیزیولوژیکی عصبی، فقدان حمایت و 

سیستم آموزشی غیرمولد اشاره کرد.
*  افسردگی

  اکثر نوجوانان کج خلق و بی حوصله هستند 
چون تغییرات زیادی را متحمل می شوند و 
باید خود را به سرعت با این تغییرات وفق 

دهند. به همین دلیل تشخیص افسردگی در 
نوجوانان اغلب کار دشواری است. برای این 
کار الزم است که به وجود و بروز عالئم زیر 

دقت کنید:
افزایش یا کاهش ناگهانی وزن / ترس از 

مرگ / خستگی یا نداشتن انرژی
مشــکالت خــواب شــامل پرخوابی یا 

بی خوابی /بدخلقی و تحریک پذیری
بی عالقگی به عادت ها و کارهایی که قبال 

انجام می داد یا دوست داشت
احساس بی کفایتی

تحرک افراطی یا بی تحرکی مفرط
مشکل در تمرکز

*  آنورکسی یا بولیمی
آنورکسی )بی اشــتهایی روانی( و بولیمی 

)پرخوری عصبی( از رایج ترین اختالالت 
غذایــی در بیــن نوجوانان محســوب 
می شوند. مشخصه هر دو اختالل به رابطه 
وسواس گونه با موادغذایی و وزن و حتی 
تصور نادرســت از بدن مربوط می شود. 
نوجوانانی که بیشتر با این دو بیماری درگیر 
می شــوند افرادی کمال گرا، دارای اعتماد 
به نفس کم و بــا میل زیاد به کنترل ظاهر 
خود هستند. والدین باید به برخی عالئم و 

دغدغه های افراطی نوجوانان دقت کنند.
عالئمی از قبیل:ترس افراطی از وزن گیری 
و چاقــی در صورتی که حتی کمبود وزن 

داشته باشد 
 احساس اضافه وزن و چاقی

در دختــران نوجوانی که اولین قاعدگی را 
تجربه کرده اند، قطع دو تا سه دوره پریودی.

کنترل افراطی و وسواس گونه وزن.
*  حرف آخر

  الزم است که مشــکالت روحی روانی 
نوجوانان در اســرع وقت تشخیص داده 
شوند تا بتوان به دنبال راه چاره بود. والدینی 
که فرزند نوجوانی در خانه دارند باید درک 
باالیی داشته باشند، صبوری پیشه کنند و از 
همه مهمتر حمایتگر باشند. نوجوانان دوران 
بزرگساالن  و حمایت  سختی می گذرانند 
برای اینکه آنها بتوانند به بهترین شکل ممکن 
از این دوره عبور کنند بسیار ضروری است.
اگر تصور می کنید فرزند نوجوانتان دچار 
مشکالت روحی روانی شده است حتما از 
یک متخصص کمک بگیرید. در این صورت 
مشــکل احتمالی تشخیص داده شده و در 

کوتاه ترین زمان درمان خواهد شد.

  

از رایج ترین نوشیدنی های موجود  چای یکی 
در ایران و بســیاری از نقاط جهان است؛ آیا 
می دانســتید برخی از افراد چای را با شــیر 

مخلوط می کنند؟ 
اما ســوال این است که ریختن شیر داخل چای 

صحیح است یا غلط؟
  احتماال کسانی که به مصرف چای عالقه دارند، 
فقط آن را به دلیل رضایت خودشان میل می کنند. 
بیش از 2 میلیارد نفر در کل جهان چای مصرف 
می کنند. بسیاری از افراد نیز تمایل دارند مقدار 
کمی شیر به فنجان چای خود اضافه کنند که علت 
آن هم طعم دهی به چای است اما متخصصان به 
این نتیجه رســیده اند که چند قطره شیر می تواند 
همه خواص چای را به طور کامل خنثی کند اما 

این اتفاق چگونه ممکن است؟

     چه چیزی در چای وجود دارد؟
   در حالی که بســیاری از افــراد چای را یک 
نوشــیدنی آرام بخش می دانند اما باید بدانیم که 
چای فوایدی هــم دارد. داخل چای مواد فعالی 
وجود دارد که روی سالمتی افراد تاثیرگذار است. 
چای سرشار از آنتی اکسیدان و ویتامین هاست که 
سیستم ایمنی را تقویت می کند و سطح قند خون 
را کنترل کرده و آسیب سلول ها را می کاهد و از 
بیماری های قلبی عروقی جلوگیری می کند اما 
اگر شیر به چای اضافه کنید، تمام خواص مربوط 

به سیستم قلبی عروقی از بین می رود.
     شیر چگونه روی چای اثر می گذارد؟

   متخصصان آثار چای را روی سیســتم قلبی 
عروقی مطالعه کردند و چای خالی، چای با آب 

و چای با شــیر را مورد بررسی قرار دادند. آنها 
به این نتیجه رســیدند که چای رگ های خونی 
را آرام می کند و جریان خون را بهبود می بخشد 
اما زمانی که شیر به آن اضافه شود، این خواص 
از بین می رود. محققــان باور دارند که علت آن 
کازئین موجود در شــیر است، کازئین پروتئین 

موجود در شیر است.
    پس چه کاری می توان انجام داد؟

   چای سیاه همراه با شیر و کمی شکر می تواند 
یک راه حل مناسب برای افرادی باشد که عادت 
دارند چای را با شیر مخلوط کنند اما به طور کلی 
اگر نمی خواهید فواید چای را از بین ببرید، بهتر 

است این روش را کامال فراموش کنید.
ســعی کنید چای را همراه با عسل و لیمو نوش 

جان کنیــد یا چای را 
خالی بنوشــید 

چیزی  و 
آن  به 

فه  ضا ا
البته  نکنید. 

کــه رعایت این 
مواد  مورد  در  دستورات 

است  سخت  خوراکی 
اما در هر حال 
است  بهتر 

مت  ســال
خــود را هم مد 

نظر داشته باشید.

همه می دانند که روبالشــتی برای محافظت از بالشت و زیبایی آن 
استفاده می شود اما بر خالف تصور همه کاربرد روبالشتی فقط همین 

نیست و کاربردهای جالب دیگری هم دارد.
   جالب است بدانید لوازم مختلفی هستند که کاربردهای متنوعی دارند 
اما شــما از آنها باخبر نیستید و شما می توانید با یاد گرفتن آن ها، کار 
خــود را زود تر و راحت تر پیش ببرید، لوازمی مثل یک روبالشــتی 
 ســاده که همه ی ما تنها کاربرد عادی آن را میدانیم و بس در حالیکه 
روبالشــتی ها چندین کاربرد جالب و فوق العاده دارند که در این جا به 

شما معرفی خواهیم کرد.
       گردگیری تیغه های پنکه

   آیا تا به حال مشاهده کرده اید که تیغه های پنکه با آلودگی و جرم و 
گرد و خاک پر می شوند؟ شما می توانید روبالشی که کثیف شده و قصد 
شستنش را دارید را به عنوان یک وسیله گردگیری روی تیغه های پنکه 
بکشید که گرد و خاک پنکه را بگیرید. بعد از آن هم روبالشی را داخل 

ماشین لباسشویی بیندازید و یا با دست بشویید.
       استفاده به عنوان کیسه لباس هنگام سفر

   هنگامی که ســفر می کنید همیشه دوست دارید لباس های کثیف را 
جدا از لباس های تمیز نگه دارید. پس سعی کنید که یک روبالشی در 
سفر داشته باشید. لباس های کثیف را داخل آن ها بگذارید و زمانی که 
به خانه رســیدید، روبالشی را همراه با لباس های کثیف داخل ماشین 

لباسشویی بیندازید.
      تبدیل به دستمال کاغذی

    قطعا شما هم در طول سفر نیاز به دستمال کاغذی دارید. هیچ چیز بهتر 
از روبالشی قدیمی اما تمیز در رنگ های مختلف نیست که بتوانید آن را 

به عنوان دستمال کاغذی یا دستمال های کوچک استفاده کنید.
      بالش مخصوص سفر

  زمانی که روبالشی ها قدیمی شوند، می توانید آنها را روی بالش هایی 
بکشــید که مخصوص سفر هستند و نیاز به طراحی خاص و جدیدی 
ندارند یا اینکه می توانید روبالشی را به عنوان وسیله ای برای قرار دادن 

مواد غذایی مختلف مثل شکالت یا سبزیجات استفاده کنید.
       به عنوان کاغذ کادو

  بعضی از روبالشی ها آنقدر زیبا هستند که می توانید به عنوان کاغذ کادو 
آن را دور هدیه خود بپیچید.

       بسته بندی لباس
  اگر می خواهید سفر کنید و لباس هایی دارید که می خواهید کثیفی و 
آلودگی به آن ها وارد نشود و به جایی گیر نکند و پاره نشود، می توانید 

آن ها را داخل یک روبالشی بپیچید.

       تمیز کردن کیف
   اگــر کیف و کفش چرم دارید و می خواهید روی آن را تمیز کنید، می 
توانید از رو بالشی که کثیف شده استفاده کنید و با استفاده از آن کیف ها را 

تمیز کرده و همچنین گردگیری کنید و بعد روبالشی را بشویید.
       بسته بندی پالستیک ها

   هنگامی که سفر می کنید قاشق و چنگال پالستیکی و یا کاسه و ظروف 
پالستیکی به همراه دارید. این ظروف نشکن هستند. فقط باید از آن ها به 
گونه ای مراقبت کنید که آلودگی روی شان ننشیند که هیچ چیز بهتر از یک 

روبالشی تمیز برای پوشاندن این ظروف نیست.
     شستن عروسک ها

  هنگامی که می خواهید عروسک ها را داخل ماشین لباسشویی بیندازید، 
می توانید آن ها را داخل یک عدد روبالشی قرار دهید. انجام این کار باعث 
می شود تا عروسک های تان داخل ماشین لباسشویی خیلی حرکت نکنند 

و آسیب کم تری به آن ها وارد شود. از طرفی پاک و تمیز هم بشوند.

کاربردهای جالب روبالشتی 

اشتباه رایجی که هنگام نوشیدن چــای مرتکب می شویم

این موارد رایج  ترین  
مشکالت  روانـــی 
نوجوانان است 

►

►

►

هنگام تشویـــق کودکان ، مراقبت این خط قرمزها باشید

روش درست نگهداری
 از زعفران در خانه 

برای اینکه زعفران عطر و رنگ خوبی داشته باشد به این 
نکات توجه کنید.

  برای اینکه زعفران عطر و رنگ خوبی داشته باشد به این 
نکات توجه کنید. هیچ وقت زعفران را پودر شده نگهداری 
نکنید. همیشــه آن مقداری را که می خواهید استفاده کنید 
پودر کنید؛ به این ترتیب رنگ و عطر زعفران بیشتر حفظ 
می شود.دم کردن زعفران با آب گرم، روشی سنتی است که 
بیشتر ما از آن استفاده می کنیم. روش مدرن هم این است که 
زعفران را با یخ دم می کنند. اما کدام روش بهتر است؟ طبق 
تجربه افراد متخصص، روشی هست که رنگ و عطر زعفران 
را بیشتر می کند. این روش ترکیبی از سنتی و مدرن است. 
اول زعفران آســیاب شده را داخل ظرف بریزید. بعد روی 
آن تکه یخی قرار دهید و بگذارید یخ خودش آب شــود. 
ســپس روی آن آب جوش بریزید. این کار باعث می شود 
به زعفران شــوک وارد شود و عطر و رنگ بهتر و بیشتری 
داشته باشد. البته استفاده از زعفران مرغوب و باکیفیت، در 

میزان عطر و رنگ آن تأثیر بسیاری دارد.

►

►

►

►

►

►

►

►
►



کشف بارانداز فرآورده های نفتی قاچاق در بندرخمیر

با مصرف مرتب گوشت ماهي و میگو خطر ابتالء هب بيماری گوارت و آسم كاهش مي يابد روابط عمومي
شیالت رهمزگان
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حوادث

حوادث جهان
2زخمی در پی تیراندازی در مرکز خرید شهر مالمو سوئد 
  پلیس ســوئد از وقوع تیراندازی در مرکز خرید شــهر »مالمو« در 
این کشور خبر داد.پلیس سوئد هم اکنون اعالم کرد که نیروهای خود را 
  )Emporia(»در واکنش به وقوع تیرانــدازی در مرکز خرید »امپوریا
واقع در شهر »مالمو« )malmo( اعزام کرده است.بر اساس اعالم این 
خبرگزاری، یگان های متعددی از نیروهای ویژه و پلیس در شهر »مالمو« 
به سوی محل حادثه اعزام شده اند.خیابان های اطراف و تمامی مسیرهای 
منتهی به مرکز خرید »امپوریا« از ســوی نیروهای پلیس مسدود شده و 
به شــهروندان اجازه ورود داده نمی شــود. پلیس شهر »مالمو« در این 
خصوص اعالم کرد که در تالش است تا مردم حاضردر این مرکز خرید 
را تخلیه کند.به گزارش اسپوتنیک، تا کنون رسانه های سوئد زخمی شدن 
2 نفر در این حادثه را تأئید کرده اند.تاکنون اطالعات بیشــتری در این 

خصوص منتشر نشده است.
2کشته در اثر برخورد دو هواپیما در کالیفرنیا

 ســازمان تنظیم مقررات هوانوردی غیرنظامــی آمریکا تأئید کرد که 
درحادثه برخورد 2 هواپیما در کالیفرنیا آمریکا، دســت کم 2 نفر کشته 
شدند.رســانه ها از برخورد 2 فروند هواپیمای کوچک از نوع ِسســنا 
)CEssna( بر فراز فرودگاه شهر واتسون ویل )WatsonvillE( در 
ایاالت کالیفرنیا در آمریکا با چند کشــته خبر می دهند.بر اساس اعالم 
این رسانه، ســازمان تنظیم مقررات هوانوردی غیرنظامی آمریکا دراین 
خصوص اعالم کرد که 2 سرنشین در یک هواپیمای »ِسسنا« 340 و یک 
نفر دیگر در یک هواپیمای »ِسسنا« 152 حضور داشتند.به ادعای سازمان 
تنظیم مقررات هوانوردی غیرنظامی آمریکا، بر اثر این حادثه کســی در 
روی زمین آسیب ندیده اســت.تحقیق و تفحص از سوی آژانس ایمنی 
حمل و نقل ایاالت متحده در ارتباط با این سانحه هوایی آغاز شده است.

آتش سوزی جنگلی در شمال الجزایر قربانی گرفت
 مقامات الجزایر اعالم کردند در حادثه وقوع آتش سوزی جنگلی در 
مناطق شــمالی این کشور دستکم 38 نفر کشته شده اند. مقامات الجزایر 
اعالم کردند:  نیروهای آتش نشــان در حالی در تــالش برای اطفای 
شــعله های آتش ناشی از خشکسالی و موج گرمای شدید بودند که این 
حادثه تاکنون دستکم 38 کشــته بر جا گذاشته و ویرانی هایی به همراه 
داشته است.همچنین بنابر اعالم رسانه های الجزایر، دستکم 200 نفر دیگر 
بر اثر دود و آتش دچار ســوختگی یا مشکالت تنفسی شده اند.به گفته 
شاهدان حادثه، شعله های آتش در مدت چند ثانیه ویرانی به جا گذاشت. 
بیشتر افرادی که در این حادثه کشته شدند در حال بازدید از یک پارک 

حیات وحش بودند.

نجات از مرداب وحشتناک 
با آن که همواره از انواع دخانیات و مواد مخدر 
فراری بودم اما با اولین مصرف در یک مجلس 
عروسی همه زندگی ام نابود شد به طوری که 
دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتم . در 

این زمان بود که به خودم آمدم و ...
مرد 45 ساله با بیان این که قصد دارم به دیگر 
معتــادان برای رهایی از چنــگال مواد افیونی 
کمک کنم درباره سرگذشــت خود به مشاور 
و مددکار اجتماعی کالنتــری گفت: از همان 
دوران نوجوانــی چنــان اراده ای را در خودم 
حس می کردم که بســیاری از کارهای سخت 
و باورنکردنی را انجــام می دادم به طوری که 
مدام از ســوی خانواده و اطرافیانم تشویق می 
شدم. پدرم می گفت: حسن با این اراده اش کوه 
را هــم جا به جا می کند. تعریف و تمجیدهای 
دیگران حس غرورانگیزی به من می داد و سعی 
می کردم در هر کاری بــه دیگران کمک کنم. 
خالصه بعد از آن که دیپلم گرفتم عازم خدمت 
سربازی شدم. چون در تعطیالت تابستانی در 
یک تراشکاری کار می کردم تقریبا این حرفه 
را به خوبی آموخته بودم به همین دلیل هم در 
دوران سربازی در بخش پشتیبانی و مهندسی 
مشغول خدمت شدم. بعد از پایان خدمتم همین 
شــغل را با راه اندازی یک کارگاه بزرگ ادامه 
دادم طولی نکشید که اوضاع اقتصادی ام رونق 
گرفت و با درآمد خوبی که داشــتم خودرو و 
خانه و کارگاه خریدم و سپس با دختری زیبا و 
مهربان ازدواج کردم. آرزو زن بسیار خوبی بود 
و در تمام ســختی ها و مشکالت مرا همراهی 
می کرد. روزگار خوش من در حالی ســپری 
می شــد که من از انواع دخانیات مانند سیگار 
و قلیان دوری می کــردم به گونه ای که حتی 

اگر یکی از کارگران کارگاه سیگار می کشید او 
را نصیحت می کردم تا استعمال سیگار را ترک 
کند اگر هم به مصرف ادامه می داد به ناچار از 
کارگاه اخراجــش می کردم تا دیگران را آلوده 
نکند. باالخره خوشی های زندگی من با به دنیا 
آمدن دوقلوهایم تکمیل شد حاال دیگر چیزی 
در زندگی کم نداشتم و مدام خدا را به خاطر این 
همه نعمت شکر می کردم تا این که آن روز لعنتی 
فرا رسید. یکی از بستگان نزدیک مان دخترش 
را عروس کرده بود و من و همســرم نیز به این 
مجلس عروســی دعوت بودیم. آن روز سوار 
بر خودروی شاسی بلند خارجی به شهرستان 
رفتیم تا در شــادی آن ها شــریک باشیم. در 
اوج رقــص و پایکوبی و شــادمانی مهمانان 
برخی دوستان و نزدیکان را می دیدم که یکی 
یکی وارد اتاق کوچکی می شوند که در پشت 
ساختمان قرار داشت من هم از سر کنجکاوی 
قدم به آن جا گذاشتم و با صحنه تریاک کشی 
رو به رو شدم چند پیک نیک و اجاق گاز تک 
شعله در وسط اتاق روشن بود و تعداد زیادی 
از مهمانان هرکدام به شیوه ای مشغول مصرف 
مواد مخدر بودند. در این هنگام یکی از آشنایان 
با حالتی تمسخرآمیز خطاب به دیگران گفت: 
حســن اهل این برنامه ها نیست او فقط برای 
حال گیری آمده اســت. این سخن خیلی برایم 
سنگین بود چرا که احساس کردم آن ها مرا از 
خودشان نمی دانند و مسخره ام می کنند این بود 
که در جمع آن ها نشســتم و شروع به مصرف 
مواد مخدر کردم تا به دیگران ثابت کنم که من 
آن ها را دوست دارم و خودم را تافته جدابافته 
نمی دانم. خالصه نه تنهــا آن روز برای اولین 
بار طعم مواد مخدر را چشــیدم بلکه در مدت 

یک هفته ای که در شهرستان بودیم هر روز در 
کنار آن ها می نشستم و مواد مصرف می کردم 
با خودم مــی گفتم این حرف ها که می گویند 
اگر به مواد مخدر آلوده شوی دیگر نمی توانی 
آن را ترک کنی فقط یک مشــت حرف مفت 
است! باالخره یک هفته بعد به مشهد بازگشتم و 
دوباره زندگی ام را با ورود به کارگاه تراشکاری 
ادامه دادم اما وسوسه مصرف مواد مخدر رهایم 
نمی کرد تا این که پنهانی به منزل رفتم و مقداری 
از مواد مخدری را مصرف کردم که دوستانم در 
شهرستان به من هدیه داده بودند. این گونه بود 
که آرام آرام به یک معتاد حرفه ای تبدیل شدم 
و ســپس به مصرف مواد مخدر صنعتی روی 
آوردم طولی نکشید ورشکست شدم و نه تنها 
همه مال و اموالم را از دســت دادم بلکه مبالغ 
زیادی بدهی باال آوردم و فراری شدم.  بعد از 
این ماجرا به چنان فالکتی افتادم که آرزو هم به 
صورت غیابــی از من طالق گرفت و به همراه 
دوقلوهایم به دنبال سرنوشت خودش رفت در 
حالی که همچنان در منجالب اعتیاد دســت و 
پــا می زدم یک روز به خــودم آمدم و به یاد 
حرف پدرم افتادم که »اراده حســن کوه را جا 
به جا می کنــد« در یک لحظه تصمیم قاطعی 
گرفتم دستم را روی زانوهایم گذاشتم و با یک 
یا علی بلند شدم. آن روز به یکی از مراکز ترک 
اعتیاد رفتم و بعد هم رفاقتم را با دوستانی ادامه 
دادم که ســال ها بود مواد مخدر را ترک کرده 
بودند و برای کمک به دیگر معتادان تالش می 
کردند. امروز بیشتر از پنج سال از ترک اعتیادم 
می گذرد و بــه کالنتری آمده ام تا در صورت 
نیاز به دیگر معتادان برای رهایی از این مرداب 

وحشتناک کمک کنم.

درامتداد روشنایی 

کل  رئیس  حــوادث//  ســرویس 
دادگســتری هرمزگان از کشف ۱۲ 
در  قاچاق  گازوئیــل  حاوی  مخزن 

شهرستان بندرخمیر خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا؛ مجتبی قهرمانی 
در این خصوص اظهار داشت: به دستور 

رئیس حوزه قضایی 
بندر خمیر در اجــرای مأموریت های 

ابالغــی از ســوی قــرارگاه عملیاتی 
پیشــگیری و مقابله با قاچاق سوخت 
به منظور جلوگیری  اســتان هرمزگان 
از هــدر رفت ســرمایه هــای ملی، 
مأمــوران انتظامی با رصــد اطالعاتی 
از  پس  نامحســوس  و گشت زنی های 
شناسایی محل دپوی سوخت قاچاق در 
یکی از محالت این شهرستان، 12 مخزن 

حاوی گازوئیل را کشف و ضبط نمودند.
وی همچنیــن تصریح کــرد: عالوه بر 
تشکیل پرونده کیفری برای مالک محل 
مورد نظر، سوخت های کشف شده طبق 
روال قانونی با دســتور قضایی تحویل 
شــرکت پخش و توزیــع فرآورده های 
نفتی شــده و به چرخه توزیع قانونی بر 

می گردد.

رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان 
سوخت های مکشــوفه را 1200 لیتر 
گازوئیل بــه ارزش تقریبی360 میلیون 
ریال عنوان نمود و خاطرنشان کرد: بنابر 
گزارش ضابطین، اقدامات پلیسی جهت 
شناسایی و دستگیری عوامل نگهداری 
این محموله قاچاق، ادامه دارد و نتیجه 

آن متعاقبًا اعالم خواهد شد.

دادگستری  کل  رئیس   // حوادث  سرویس 
استان هرمزگان به همراه جمعی از قضات به 
صورت سرزده از زندان مرکزی بندرعباس 

بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار دریا؛ در راستای سیاست های 
کالن قوه قضاییه، رئیس کل دادگســتری استان 
هرمزگان ضمن بازدیــد از بخش های مختلف 
زندان بندرعباس از جمله بند زندانیان بالتکلیف 
و سالن مالقات الکترونیک در جریان نحوه ارائه 
خدمــات به مددجویان قــرار گرفت و به طور 
مستقیم و بدون واسطه درخواست های زندانیان 
را شنید و دستورات الزم را به منظور حل مسائل 

و مشکالت حقوقی و قضایی آن ها صادر کرد.
مجتبــی قهرمانی در بازدید از زندان بندرعباس 
گفــت: قضات باید ضمن حضــور دوره ای در 
زندان های اســتان از وضعیت زندانیان بازدیدی 

هدفمند و مؤثر داشته باشند.
وی از دیگر مزایای انجام بازدیدهای دوره ای از 

زندان ها را حصول اطمینان از صحت تصمیمات 
و اقدامــات قضایی قضات در خصوص افرادی 

دانست که به زندان اعزام می شوند. 
قهرمانــی در ادامه افزود: در جریان این بازدید، 
درخواســت های حقوقی و قضایی محکومان و 
افراد تحت قرار بررســی می شود تا در صورت 
اینکه شرایط برخورداری از مرخصی یا هر یک 
از تأسیسات قضایی و تخفیفات قانونی را دارند، 
نســبت به بهره مندی از آنها با رعایت موازین 

قانونی اقدام شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین کاهش 
جمعیــت کیفری زندان ها را بــه عنوان یکی از 
سیاســت های مهم قوه قضاییه مورد تأکید قرار 
داد و از قضــات و مســئوالن قضایی اســتان 
خواســت با انجام بازدید های مستمر از زندان 
در جریان امور و مشــکالت قرار گرفته و در 
اجرای دســتورالعمل های صــادره اهتمام ویژه 

داشته باشند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بازدید از زندان بندرعباس: 

حضور قضات در زندان ها باید هدفمند و مؤثر باشد

آگهی مناقصه عمومی 
با اخذ سپرده
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فرمانده  حوادث//  ســرویس 
انتظامی استان فارس از کشف 
مواد  کیلوگرم  و ۳۱۵  تــن   ۲
مخدر از نوع تریاک در عملیات 
البرز  و  فارس  پلیس  مشترک 

خبر داد.
ســردار »رهام بخش حبیبی« در 
تشــریح این خبر گفت: به منظور 
مبــارزه بی امان بــا قاچاقچیان و 
باند های وارد کننــده موادافیونی، 
در یک عملیات مشترک مأموران 

پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
فارس و البــرز فعالیت یک باند 

افیونی را مدنظر قرار دادند.
سردار حبیبی ادامه داد: با رصدهای 
دقیق صورت گرفته، محل تردد این 
محموله در محور فســا به شیراز 
شناسایی و پس از هماهنگی های 
الزم، طی یک عملیات مشــترک، 
یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل 
این  محموله متوقف شد. در بازرسی 
از این کامیون مقدار 2 تن و 315 

کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک 
کشــف و یک نفر متهم نیز در این 
رابطه دستگیر شد. فرمانده انتظامی 
اســتان فارس در خاتمه با اشاره 
به تحویــل متهم به مرجع قضایی، 
گفت: مبارزه با ســوداگران مرگ 
و باند های وارد کننده مواد مخدر 
در دستور کار پلیس بوده و فراجا 
در این راه شهدای بسیاری تقدیم 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

کرده است. 

کشف ۲ تن مواد مخدر در فارس

انتظامی  فرماندهی  سرپرســت  حوادث//  سرویس 
شهرستان قشــم از شناسایی و دستگیری ۲0 سارق 

و مظنون به ســارق در اجرای طــرح ارتقای امنیت 
اجتماعی خبر داد. 

 عبدالرحیم دهقانی سرپرست فرماندهی انتظامی قشم اظهار 
داشــت: طرح ارتقای امنیت اجتماعــی در مناطق آلوده و 
جرم خیز با بکارگیری امکانات موجود در ســطح شهرستان 

قشم اجرا شد.
وی با اشاره به شناسایی و در عملیات های جداگانه دستگیر 
و متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: در این طرح که در دو شهرک 
سام و زال اجرا شد 940 عدد انواع قرص های روان گردان از 

مخفیگاه های متهمان کشف و ضبط شد.
 به گزارش فارس، سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان قشم 
با تاکید بر اجرای مستمر طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و 
طرح های پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز در شهرستان از 
عموم شهروندان خواســت در صورت مشاهده و برخورد با 
هرگونه موارد مشکوک در اسرع وقت از طریق شماره تماس 

110 به پلیس اطالع دهند.

کشف ۷40 قرص روانگردان در قشم 
سرویس حوادث// رئیس کل دادگستری 
استان فارس اعام کرد:با رضایت اولیای 
دم مقتول، یک محکوم به قصاص پس از 
۲۳ سال تحمل حبس به زندگی بازگشت 
و با دستور مقام قضایی از زندان آزاد شد. 
حجت االســالم و المسلمین ســید کاظم 
موسوی با اعالم این خبر با بیان اینکه محکوم 
این پرونده از اتباع افغانی ساکن ایران است 
گفت: وی در پی بروز اختالفاتی در سال ۷۷ 
محکوم این پرونده در یکی از روســتاهای 
شهرســتان خفر مرد مســن 60 ساله ای را 
به قتل رســاند که پس از طی شدن مراحل 
رسیدگی قضایی حکم بر قصاص قاتل صادر 
می شــود و رأی صادره آماده اجرا می شود 
اما به لحاظ عدم پیگیری و تقاضای اولیای 

دم، محکوم پرونده 23 سال را زندان سپری 
می کند.

حجت االسالم موسوی در ادامه با اشاره به 
تأکیدات رئیس قــوه قضائیه بر تالش همه 
جانبه مجموعه قضایی بخصوص شوراهای 
حل اختالف در جهت مصالحه پرونده های 
قصاص و گذشــت صاحبــان حق گفت: 
شعبه 42 شــورای حل اختالف ویژه زندان 
عادل آباد شیراز به عنوان یکی از فعال ترین 
شعب صلحی شورا در کشور تالش در خور 
توجهی را در خصوص مصالحه این پرونده 
انجام دادند که این تالش ها به ثمر نشست و 
یک محکوم به قصاص دیگر در استان فارس 
از قصاص نفــس رهایی و به زندگی دوباره 
بازگشــت. وی از فعالیت مضاعف اعضای 

شعب شوراهای حل اختالف استان از ابتدای 
ماه محرم و در راستای اخذ رضایت از اولیاء 
دم در راستای پویش » به عشق حسین )ع( 
می بخشم« خبر داد و اظهار امیدواری کرد: 
افراد در سایر پرونده های اختالفی نیز به این 
پویش بپیوندد و به عشــق امام حسین )ع( 

اختالفات خود را خاتمه دهند.
حجت االســالم و المســلمین موسوی این 
پرونده را ســی و چهارمین پرونده مصالحه 
شده قصاص در سال 1401 خواند و تأکید 
کرد: در تالشــیم با برنامه ریزی و همکاری 
افراد صاحب نفوذ و متنفذ محلی بخصوص 
ائمه جمعه و جماعات میــزان مصالحه در 
پرونده های ارجاع شــده به شوراهای حل 

اختالف را به 60 درصد برسانیم.

آزادی یک محکوم به قصاص در فارس پس از تحمل ۲۳ سال حبس
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شهرستان

مدیر آموزش وپرورش بندرخمیر:
 جامعه ای موفق و پویا حاصل موفقیت برنامه های 

آموزش و پرورش است
  امین درساره سرویس شهرستان// در جلسه شورای 
آموزش وپرورش که با حضور میرهاشــم خواســتار 
فرماندار شهرستان، ائمه جمعه و اعضای این شورا در 
ســالن اجتماعات آموزش  و پرورش برگزار شد مدیر 
آموزش  و پرورش شهرستان خمیر با قدردانی از معلمان 
پرتالش شهرســتان، فرماندار، ائمه جمعه و مسئوالن 
دســتگاه های اجرایی تصریح نمود: آموزش وپرورش 
بزرگ ترین دســتگاه تربیتی شهرستان است که ایجاد 
جامعــه ای موفق و پویا حاصــل موفقیت برنامه های 
آموزش وپرورش است.  به گزارش خبرنگار دریا، علی 
یگانه مدیر آموزش وپرورش شهرســتان خمیر در این 
جلسه با اشاره به اینکه فعالیت های پرورشی و تربیتی 
در کنار مباحث آموزشی مدارس مورد تأکید و توجه 
قرار دارد گفت: در مسابقات و جشنواره های فرهنگی 
و هنری مرحله شهرســتان بیــش از هزار دانش آموز 
شــرکت داشــته اند که پس از داوری آثار برگزیده به 
مراحل استانی و کشوری معرفی شده اند. در این جلسه 
میرهاشــم خواســتار فرماندار بندرخمیر نیز با بیان 
اینکه اراده ی جدی فرهنگیان و مجموعه کارشناسان 
آموزش وپرورش در یک ســال گذشته تحول مطلوب 
را در زمینه کیفیت بخشی مسائل آموزشی ایجاد کرده 
است اظهار داشت: موفقیت و رشد علمی آینده سازان 
شهرســتان و منطقه نشــان دهنده مدیریت اثرگذار و 
برنامه ریزی دقیق است. همچنین شیخ سید عبدالجلیل 
قتالی امام جمعه موقت اهل سنت بندرخمیر نیز با ابراز 
خرســندی از نتایج ارزشمند کسب شده در مسابقات 
علمی و آموزشی و جشــنواره های فرهنگی و هنری 
بیان داشــت: هدف مدارس تربیت نیروی مولد متفکر 
و خالق اســت و آموزش وپــرورش در همه جوامع 
سنگ زیربنای توســعه و پیشرفت محسوب می شود. 
شیخ قتالی افزود: در مقوله آموزش وپرورش، پرورش 
مقدم بر آموزش است، معتقد هستیم که مهم ترین رکن 
این سازمان تربیت نیروی انسانی  موفق است. الزم به 
ذکر اســت درپایان  از دانش آموزان برگزیده کشوری 
و اســتانی مسابقات فرهنگی و هنری موردتقدیر قرار 

گرفتند.

خبری

 ســرویس شهرســتان// مدیــرکل بنادر و 
برنامه ریزی جهت  دریانوردی هرمزگان گفت: 
احداث بندر مکران را در دســتورکار داریم که 
باتوجه به دورنمای درنظر گرفته شده از سوی 
دولت برای توســعه ظرفیت های پاالیشی در 
شرق استان، ایجاد این بندر با کارکردهای جدید 

می تواند منجر به تحول در آن منطقه شود. 
حسین عباس نژاد در حاشــیه بازدید سید 
صولت مرتضــوی معــاون اجرایی رییس 

جمهور و استاندار هرمزگان از مجتمع بندری 
شــهید رجایی، به آماده سازی اراضی 2400 
هکتاری بــه منظور میزبانــی از طرح های 
لجستیکی برخی از کشورهای همسایه برای 
انجام ترانزیت از طریق ایران اشــاره کرد و 
افزود: توســعه برنامه های ترانزیتی اولویت 
مهمی برای توسعه بندر شهید رجایی است.
وی بیان داشــت: کشــورهای) C.i.s (  و 
برخی از کشــورهای عربــی جنوب خلیج 

فارس نیز برای ســرمایه گذاری در بخش 
توســعه فعالیت های ترانزیتی در بندر شهید 
رجایی اعــالم آمادگــی کرده اند.»اتحادیه 
کشــورهای مستقل همســود یا کشورهای 
) C.i.s مستقل مشترک المنافع )به اختصار
اتحادیه ای شامل جمهوری های مستقل اتحاد 
جماهیر شوروی سابق است.«مدیرکل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان به فاز 3 توسعه بندر 
شهید رجایی اشــاره کرد و اظهارداشت: در 

این فاز میزان آبخور جهت پهلوگیری کشتی 
های مگاســایز به بیــش از 18 متر خواهد 
رسید تا ظرفیت این بندر به 8.5 میلیون تی 
ای یو کانتینر افزایــش یابد.به گزارش ایرنا، 
سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رییس 
جمهور در ادامه ســفر به هرمزگان با حضور 
در منطقه ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی 
از بخش های مختلف عمرانی، توســعه ای و 
سرمایه گذاری این بندر بازدیدکرد.»سواحل 

راهبردی مکــران در جنوب شــرق ایران، 
سواحلی اقیانوسی متصل به اقیانوس هند از 
جاسک هرمزگان در غرب تا گواتر سیستان 

و بلوچستان در نقطه صفر مرزی شرق، است 
که از آن به عنوان اکســیژن توسعه ایران یاد 

می شود.«

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان:
ایجاد بندر جدید در سواحل مکران منجر به تحول شرق هرمزگان می شود

تخریب 6سازه غیرمجاز 
در حریم رودخانه اتخان بستک

حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله آتش
 باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

 محمد انصاری ســرویس شهرســتان//  
مدیرعامل شــرکت توزیع برق هرمز گان 
در مراسم تودیع ومعارفه مدیر جدید برق 
میناب گفــت:  صنعت برق یکی از صنایع 
پیشرو و زیر ســاختی است واین صنعت 
مهم تاکنون به افتخارات  بزرگی درسطح 

ملی ومنطقه ای دست پیدا کرده است. 
به گزارش خبرنــگار دریا، محمد کریمی 
افزود: شرکت توزیع برق استان هرمزگان در 
مقایسه با سطح کالن کشور به لحاظ مصرف 
برق رتبه پنجم را در کشور کسب کرده است 
و پیک مصرف ما بالغ بــر دوهزار و500 
مگابایت اســت. وی عنوان کرد: شرکت 

توزیع برق اســتان هرمزگان به عنوان  10 
شرکت برتر درشاخصه های متعدد صنعت 
برق کشــور معرفی شده است.  مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق هرمزگان با اشاره به 
اینکه زنجیره تامین به شــرکت توزیع برق 
ختم خواهد شد گفت:  همکاران ما درحوزه 
اتفاقات وسیمبان برق مانند سربازان خط 
مقدم درخدمت رسانی به مردم ومشترکان 
هستند و در شرایط طبیعی یا درفصل گرم 
ســال اگر کوچکترین وقفه ای درچرخه 
برق رســانی اتفاق بیفتد به طور قطع مردم 
ومشترکان را با مشــکالت زیادی مواجه 
خواهد کرد. وی با اشــاره به اینکه درحال 

گذران پیک سال هســتیم اظهار داشت : 
امســال بالغ بر  15 هزار مگابایت ترانس 
منفی درتولید ومصرف برق داشتیم وهمین 
مســاله منجر به نگرانی وزیر نیرو و تمام 
بخش های صنعت برق شد. محمد کریمی 
در پایان گفت : مهم ترین برنامه ما برای سا 
ل جاری هوشمند سازی  150 هزار کنتور 
برق واستقرار جی آی اس است. امیدوارم 
در آینده نزدیک بخش اعظم فعالیت های 
این شرکت در بستر جی آی اس دنبال شود. 
در پایان از زحمات براتی مدیر سابق میناب 
قدردانی بعمل آمد و حاتمی به عنوان مدیر 

جدید برق شهرستان میناب معرفی شد.

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// رئیس کل دادگستری 
هرمزگان از تخریب ۶ سازه غیرمجاز به مساحت بیش از ۳ هزار و 
پانصد مترمربع در حریم و بستر رودخانه اتخان شهرستان بستک 

خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریا، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: اقدامات 
در خصوص آزادســازی بســتر و حریم رودخانه اتخان شهر 
جناح از توابع شهرســتان بستک از ســال های گذشته آغاز و 
مورد بررســی قضایی قرار گرفته اســت.وی ادامه داد: مطابق 
تبصره های 3 و 4 قانون توزیع عادالنه آب، صیانت و حراست 
از حریم رودخانه وظیفه ذاتی شــرکت آب منطقه ای و وزرات 
نیرو بــوده و در این رابطه و برای حفظ و حراســت از حریم 
رودخانه اتخان، دســتورات الزم به شرکت آب منطقه ای صادر 
شده است.قهرمانی تصریح کرد: به دستور رئیس حوزه قضایی 
شهرستان بستک حکم تخریب 6 ابنیه غیرمجاز ساخته شده در 

حریم و بســتر این رودخانه فصلی صادر شده است.رییس کل 
دادگستری هرمزگان گفت: این مستحدثات غیرقانونی در حضور 
مقام قضایی و مســئوالن شرکت آب منطقه ای به صورت کامل 
تخریب شــدند.قهرمانی خاطرنشان کرد: قبل از آغاز عملیات 
تخریب سازه های غیرمجاز، به مالکان این بناها اخطار تخلیه و 
جمع آوری اثاث هایشان در چندین نوبت ابالغ شد و در زمان 
اجرای حکم نیز این محل از هرگونه اساس و وسایل شخصی 
افراد تخلیه شده بود.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید 
کرد: ساخت و ساز هرگونه ابنیه، ساختمان و یا موارد دیگر باید 
با اخذ مجوز قانونی و هماهنگی مقامات مسئول صورت گیرد و 
در غیر این صورت دستگاه قضایی به موضوع ورود و با تخلفات 
رخ داده به صورت قاطعانه برخورد خواهد کرد.شهرستان بستک 
در 220 کیلومتری غرب بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع 

شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان: 

اوج گرما را بدون خاموشی گذراندیم     

  

اسمعیل  شهرستان//  سرویس  انصاری  محمد 
جهانگیری مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی 
هرمزگان در آئین پایانی دهمین سوگواره نوحه 
های نشســته در میناب با بیان این که خدمت 
به دستگاه سیدالشــهدا)ع( فضیلت و قیمت 
فراوانی دارد، افزود: ما باید به خود ببالیم که هر 
ساله در قالب سوگواره نوحه های نشسته برای 
سید و ساالر شهیدان و یاران با وفای آن حضرت 

سوگواری می کنیم.
به گــزارش خبرنگار دریا، وی همچنین اظهار 
داشــت: هیچ کدام از دلــدادگان مکتب اهل 
بیت)ع( حاضر نمی شــوند ذره ای از محبت 
نســبت به خاندان رسول اهلل)ص( را هیچ چیز 
عوض کنند.جهانگیری در ادامه با اشــاره به 
شکل گیری ســوگواره نوحه های نشسته در 
میناب، گفت: در هرمزگان و به ویژه شهرستان 
میناب و روستاهای آن آداب و رسوم زیبایی در 
زمینه عزاداری برای امام حسین)ع( و دیگر ائمه 
هــدی وجود دارد و در همه این آداب، مردم و 
محبان اهل بیت)ع( از هنر به خوبی و زیبایی هر 
چه تمام برای نشر معارف اهل بیت)ع( استفاده 
می کنند.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
هرمزگان در ادامه ضمن ارشاره به متون نوحه 
ها و اشعار موجود در رثای سیدالشهدا)ع( در 
هرمزگان، گفت: حســینعلی قضایی به عنوان 
شاعر و مرثیه سرا نماد دلدادگی مردم هرمزگان 
و به ویژه مردم میناب به اهل بیت)ع( است.وی 
با ذکر این مطلب که موسیقی و نوای نوحه ها 
در هرمزگان پیام و مصائب کربال را به خوبی به 
مخاطب  انتقال می دهد، اضافه کرد:همه نوحه 

ها و مراثی که در منطقه خوانده می شود دارای 
نوایی حزین است به گونه ای که حتی اگر کسی 
با شــیوه خوان آن هم آشنایی نداشته باشد اما 
از شــنیدن آنها دگرگون و اندوهگین می شود.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با 
تاکید بر حفظ عزاداری به سبک سنتی، اظهار 
داشت:سوگواری و عزاداری به شیوه سنتی که 
نوحه های نشســته یکی از آنها محسوب می 
شــود دارای ریشــه ای عمیق و از پیشینه ای 
دیرینه برخوردار اســت که متون آن متعلق به 
شعرایی توانمند است.امام جمعه میناب نیز در 
این آئین با اشاره به وظایف مسلمانان در قبال 
رسول گرامی اسالم، اظهار داشت:برخی وظایف 
نظیر شناخت و معرفت نسبت به اهل بیت)ع( 
عقالنی اســت، برخی دیگر همانند ایمان، از 
وظایف قلبی محسوب می شود.حجت االسالم 
والمســلمین محســن ابراهیمی ادامه داد: نوع 
دیگر از وظایف همانند محبت و مودت به اهل 
بیت)ع( جز وظایف احساسی است.وی گفت: 
رفتاری مثل اطاعت که آثار بیرونی و خارجی 
دارد جز وظایف رفتاری خارجی است.رئیس 
شورای فرهنگ عمومی میناب بیان کرد: نوحه 
خوانی، مرثیه سرایی و آئین های عزاداری جز 
وظایفی است که مودت نسبت به اهل بیت)ع( 
را نشــان می دهد.وی تاکید کرد:مودت به اهل 
بیت)ع( خواســته و تاکید پیامبر عظیم الشان 
اســالم است که ما را به ســعادت می رساند.

ابراهیمی اظهار داشــت: نوحه های نشسته در 
حقیقت مودت نسبت به اهل بیت)ع( است که 
در قالب و شــعر، نوای حزن انگیز و سینه زنی 

توسط محبان سیدالشــهدا)ع( ارائه می شود.
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه میناب هم در 
ادامه ضمن تقدیر از دســت اندرکاران انجمن 
نوحه های نشســته مینــاب، گفت:تالش این 
تشکل طی 10 ســال برپایی سوگواره نوحه 
های نشســته برای حفظ آئین های عزاداری 
کاری ارزشــمند و قابل تحســین است.مجید 
سلحشور ادامه داد: عزاداری به سبک نشسته و 
ویژه در منطقه، بیانگر وسعت عشق مردم نسبت 
به اهل بیت)ع( به ویژه ســید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( است.وی بیان 
کرد:پیشینیان ما در نوحه های نشسته از هنر به 
شکل زیبا و هنرمندانه ای برای انتقال فرهنگ 
عاشورا و کربال بهره گرفته اند که باید این مسیر 
توسط جوانان و نوجوانان با قوت هر چه تمام 
طی شود.فرماندار ویژه میناب ثبت نوحه های 
نشسته میناب به عنوان اثر معنوی، در فهرست 
آثار ملی کشور را حرکتی ارزشمند در راستای 
حفظ این سنت زیبا دانست و گفت:باید تالش 
شود سایر آداب و ســنت هایی که در میناب 
وجــود دارد و بیــم فراموشــی آن می رود، 
شناســایی، حفظ و احیا شود.دهمین سوگواره 
نوحه های نشسته محلی  2۷ و 28 مرداد ماه با 
حضور 32 گروه نوحه خوان از سراسر میناب 
در حسینیه روســتای حاجی خادمی از توابع 
بخش مرکزی میناب برگزار شــد.گفتنی است 
سینه زنی به سبک نشسته)پامنبری( میناب در 
چهاردهمین اجالس پیرغالمان حسینی در سال 
95 به شــماره 1290 به عنوان اثر معنوی، در 

فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

فرماندار ویژه میناب تاکید کرد
ضرورت حفظ و احیای آداب و سنت های فرهنگی میناب

آگهی مزایده نوبت اول   
 به موجب درخواســت اجرای حکم به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9909977610201759 حکم به تقسیم تركه مرحوم علی حیدری سراحی یک واحد مسکوني به 
مساحت 110 متر مربع واقع در اسالم آباد جنب مسجد سلمان فارسی به شماره ثبتي 137 فرعي از 2945 اصلي في ما بین وراث به نسبت سهم هریک بر اساس گواهی 
انحصار وراثت صادر اعالم می نماید كه در رهن اجرای حکم با ارجاع امر به كارشناسي در صورت عدم امکان تقسیم وتعدیل ، ملک قیمت گذاری شده و به فروش رسیده 

و سهم هریک پرداخت گردد
نتیجه كارشناسی 

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 كه ممکن است وجود داشته باشد و چنانچه 
بال معارض باشد ، ارزش ملک با احتساب عرصه و اعیان و اشتراكات آن جمعا به مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال 7/500/000/000 ریال بر آورد می گردد .

1- لذا قطعه فوق غیر قابل تقسیم و ارزش آن با در نظر گرفتن موقعیت و وسعت ودرختان نخل موجود در آن ارزش كل آن مبلغ یک میلیارد ویکصد میلیون ریال تعیین می گردد .
2-كلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.

3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفاً یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 
2171295409008 نزد بانک ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 

4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
5- مزایده در ساعت 9صبح1401/06/13 مورخ در محل دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقي دارد بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده كسی است كه باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید.  6-  در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید سپرده او پس از كسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و مزایده تجدید می 

گردد. و متقاضیان شركت در مزایده برای كسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .
ایل زاده  - دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی تجدیدشده
ســازمان جهادکشــاورزي اســتان هرمزگان در نظر دارداجرای عملیات بازســازی و تکمیل خط انتقال آب چشــمه 
بتنگ روســتای ســغ شهرســتان بندرعباس به طول1/4کیلومتر و با برآورد اولیه17.198.589.733ریال بر اســاس 
فهرســت بهاي مربوطه رااز طریــق مناقصه به پیمانــکاران واجد شــرایط داراي رتبه بندي از ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزي کشــور در رســته مهندســي آب )حداقل پایه 5( واگذار نماید. لذا از شــرکت هاي پیمانکاري واجد شــرایط که دارای نیروی 
انســانی متخصص و ماشین آالت می باشــند، دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اســناد ارزیابی کیفی و اســناد مناقصه)بصورت همزمان( 
 بــه شــماره فراخوان2001003757000021پــس از درج آگهی نوبت دوم به ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( به آدرس
 www.setadiran. ir مراجعه نمایند. تضمین شــرکت در مناقصه مبلغ 859.929.487 ریال می باشــد که بایستی در قالب ضمانت نامه 

بانکی و یا فیش نقدی واریزی به حســاب شماره 4062042007685695 )شماره شبا IR530100004062042007685695( نزد بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز سپرده سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان که برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم 

پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد، ارائه گردد و هزینه انتشار آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشد.

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان
شناسه آگهی: 1365351 

نوبت اول

مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی تک لول به شماره سالح  N5636 ساخت 
روسیه مدل نیمه خودکار به نام محمد ملکی املشی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

مفقودی



اجتماعي

طالع بینی

7
یکشنبه 30 مرداد 1401

23 محرم 1444

سال بیست ویکم شماره 3958

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
وقتی در مقابل جمع حرف می زنید معمواًل از خودتان 
مطمئن هستید، اما امروز ممکن است بدون این که متوجه 
شوید خودتان را در وضعیت خطرناکی قرار دهید. برای 
این که از این وضعیت ناراحت کننده خالص شوید باید رویکردتان را 
تغییر دهید، یعنی به جای این که به حرف ها و نحوه ی انتقال پیام تان 
فکر کنید بهتر است بفهمید که دیگران چه برداشتی از شما دارند. حقایق 
را در نظر بگیرید، درست است که می خواهید در صف اول قرار بگیرید 

و راهنمای گروه باشید، اما کاری نکنید که اعتبارتان لکه دار شود.
  اردیبهشت :

فکر می کنید که احساســات تان آن قدر آشــکارند که 
همه ی دنیا می توانند حس و حال شما را ببینند. همین 
که چند کلمه بگویید کافی اســت، دیگران خودشان تا 
ته ماجرا را خواهند فهمید. اگر چه در کانون توجه بودن ممکن اســت 
ناراحت تان کند، اما مطمئن باشید که دیگران همان قدری می دانند که 
شما به آن ها گفته اید، بقیه فقط توهمات شماست که فکر می کنید در 
معرض خطر قرار دارید. انرژی خود را برای محافظت از چیزهایی که 
در امنیت کامل هســتند هدر ندهید و به چیزهایی فکر نکنید که هرگز 

اتفاق نخواهند افتاد. 
  خرداد :

امروز ممکن است هنگام ارتباط با دیگران دچار مشکل 
شوید، زیرا دقیقًا نمی دانید چه بگویید، البته دلیل همه ی 
این ها بازگشت ماه به نشــانه ی تغییرپذیری شماست 
که باعث شــده ذهن تان هر لحظه این سو و آن سو شود. اما اگر سعی 
کنید که بیش از حد ملموس حرف بزنید ممکن است نتیجه ی معکوس 
بگیرید، زیرا در این مورد هم دیگران حرف های شما را نخواهند فهمید. 
امروز به شــما توصیه می شــود که فقط رویاها و آرزوهای تان را با 

دیگران در میان بگذارید و سعی نکنید که به کسی راه نشان دهید.
   تیر :

امروز دل تان می خواهد که اســرارتان را با دیگران در 
میان بگذارید، پس ممکن اســت به دنبال زمان و مکان 
مناسب بگردید تا به کسی بگویید که چه چیزی را پنهان 
می کردید. البته احســاس خطر نمی کنید، زیرا هم اکنون در یک دنیای 
خیالی زندگی می کنید و باور دارید که از نظر احساسی در امنیت کامل 
هستید. کاری نکنید که وقتی با واقعیت روبرو شدید متعجب شوید. برای 
این که مشــکل به وجود نیاید باید دنبال کسی بگردید که به اندازه ی 

کافی قابل اعتماد باشد، همین کافی است.
    مرداد :

امروز ممکن است کمی مشکالت تان فروکش کنند، اما 
بدانید که این فقط یــک وقفه ی موقتی پیش از طوفان 
اســت. مشکل شــما آن قدر اساسی اســت که به این 
راحتی ها چاره نمی شــود. به نظر می رسد که اکنون در زنگ تفریح به 
ســر می برید، به همین خاطر تمایلی ندارید که این موضوع را به طور 
ریشه ای مورد بررســی قرار دهید. به شما توصیه می شود که هر چه 
زودتر این کار را انجام دهید، زیــرا دیر یا زود باید راهی پیدا کنید تا 

مشکالت تان را از اساس ریشه کن کنید. 
 شهریور :

تصمیــم گرفته اید اطالعاتی را کــه در اختیار دارید به 
درســتی و کامل به دیگران انتقال دهید. اکنون عطارد به 
نشانه ی عقلی شما بازگشته و از این رو به شدت دقیق 
شــده اید. اما از طرف دیگر نپتون به ضرر شما وارد عمل شده و باعث 
می شود که حرف ها و کلمات شما پراکنده و گمراه کننده به نظر برسند. 
سعی کنید لحن تان منتقدانه نباشد، زیرا تالش شما برای شفاف سازی 

گفته های تان ممکن است به نظر دیگران نوعی اعمال قدرت باشد. 
 مهر :

افکار بزرگی در ســر دارید، اما متأسفانه افکار شما با 
طرز عملکرد دیگران هماهنگ نیستند. دوست دارید که 
با دوســتان تان هماهنگ باشید، اما چنین چیزی اکنون 
ممکن نیست، یک برداشت غلط از سوی دوستان تان می تواند همه چیز 
را به هم بریزد. به نفع تان است که انگیزه های پنهان تان را کنار بگذارید 
و وارد بازی قدرت نشوید، زیرا ممکن است بر تالش شما تأثیر بگذارد 
و نتوانید کارهای تان را به انجام برسانید. برای این که مشکالت تان را 
حل کنید نباید به دنبال راه حل های دور و دراز باشــید، در عوض بر 

اموری که در دست دارید تمرکز کنید.
  آبان :

دل تــان می خواهد که در اعماق احساســات غوطه ور 
شــوید، اما دیگران ممکن است از این اعماق بترسند. اما 
امروز همه چیز فرق می کند، تصمیم دارید که از چیزهای 
سطحی فراتر نروید و تمایالت شدید خود را بی اهمیت جلوه دهید. اما 
این رفتار شما ممکن است نتیجه ی معکوس به همراه داشته باشد، شاید 
اطرافیان تان فکر کنند که شــما انسان ریاکاری هستید. به جای این که 
حقیقت را نادیده بگیرید، به شما توصیه می شود که صادق باشید و از 

اعماق وجودتان حرف بزنید.
  آذر :

امروز ممکن است در روابط تان تغییراتی حاصل شود، 
دقیقًا به همان ســرعتی که باد ابرها را جابه جا می کند. 
ممکن اســت از این بی ثباتی دچار آشــفتگی شوید و 
نتوانید درست را از نادرســت تشخیص دهید. شیوه ی عملکردتان را 
با شرایط حاضر تطبیق دهید. به جای این که وارد جزییات احساسات 
ناپایدارتان شــوید به شما توصیه می شود که به اهداف بلند مدت تان 

چشم بدوزید.
  دی :

امروز به شدت نیاز دارید که انگیزه های رفتاری شخص 
خاصی را بفهمید، اما منشأ این تمایل را هنوز نمی دانید. 
هر بار که فکر می کنید به جواب نزدیک شده اید، ناگهان 
از دست شما می گریزد. اجازه ندهید که اضطراب شما هنگام حل این 
مشکل باال برود. به شــما توصیه می شود که چند روزی صبر کنید تا 
ذهن تان ســر و ســامان بگیرد. در حال حاضر تنها کاری که از شما 
برمی آید این است که بر کار خودتان تمرکز کنید و کنجاوی تان را روی 

موضوع دیگری قرار دهید.
 بهمن :

احســاس می کنید که همه ی آدم های اطراف تان بیش 
از حد خودنمایی می کنند. نمی توانید به آن ها اطمینان 
کنید، زیرا به نظرتان چیزی را زیر رفتار و حرکات شان 
پنهان می کنند. اکنون نمی توانید بفهمید که پشــت آن ظاهر جذاب و 
لبخند ملیح شان چه می گذرد. به شما توصیه می شود که به جای عقل 
به احساســات تان رجوع کنید. برای این که حقیقت را بفهمید باید از 

راه های غیر مستقیم وارد عمل شوید.
 اسفند : 

اکنون دل تان می خواهد که در رویاهای تان غرق شوید، 
اما به نظر می رســد که دیگران وقت تــان را گرفته اند 
و مجبوریــد رویاپردازی را به زمان دیگری موکول کنید. 
اطالعاتی غیر عادی در دســت دارید که وقتــی می خواهید از آن ها 
حرف بزنیــد ناگهان از کف تان می روند. تجربــه های معنوی و غیر 
معمول بهتر است به زبان نیایند. برای این که رویاهای تان را زنده نگه 

دارید باید به این فرآیند اطمینان کنید.
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 طلوع آفتاب
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غروب آفتاب
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06:20:49
12:56:21
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 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب20:09:09 اذان مغرب اذان مغرب

ســرویس اجتماعی // اگر تا چند سال پیش افراد 
برتر کنکور سراسری و دانشجویان نخبه به سادگی 
می توانســتند ادامه تحصیل و زندگی را در خارج از 
کشور دنبال کنند در سال های اخیر این امکان برای 

طیف های دیگری از ایرانیان فراهم شده است.
 اگــر مهارت های مورد نیاز در کشــورهای مقصد را 
پیدا کنی بــه راحتی می توانی بری!« این جمله اغلب 
مشاوران مهاجرت است که زیر دست خیلی هایشان 
این فهرســت قرار دارد. با همین فهرســت هاست که 
شاگرد کابینت ساز و نجار و آرایشگرهایی را سودایی 
می کنند و به آن طرف آب ها می فرستند.در سال های 
اخیر صاحبان کســب و کارهای نوپدید و پر ریسک 
در قالب استارت آپ ها نیز به شانس های جدید برای 
مهاجرت تبدیل شده اند.استارتاپ ویزای کانادا یکی از 

تازه ترین راه های مهاجرت برای جوانان ایرانی است.
گفته می شود برخی از این چهره های جوان که تا چند 
هفته پیش در یک پلتفرم داخلی یا استارتاپ در ایران 
فعالیت می کردند با ایده هایی بلند، رویایی ولی دست 
یافتنی مســافران تازه صف های مهاجرت از کشــور 
هســتند. طی ماههای اخیر و به دنبال مسائلی که در 
حوزه کسب و کارهای استارتاپی ایجاد شده است موج 
جدیدی از تالش برای مهاجرت شکل گرفته است. این 

موضوع دیگر یک نگرانی ساده نیست. 
این مسائل می تواند باعث مهاجرت فعاالن این حوزه 
پرمخاطب شــود، ضمن اینکه رقبــای خارجی برای 
جذب آنها امکان خــاص مهاجرتی با عنوان »ویزای 

استارت آپ« را معرفی کرده اند.
مجتبی توانگر رئیس کمیتــه اقتصاد دیجیتال مجلس 
و نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی در 
گفت وگو با همشــهری آنالین با بیــان اینکه یکی از 
موضوعاتی که این روزها فضای استارت آپی را درگیر 
کرده اعمال نظر گسترده صدا و سیما و دخالت در امور 
استارت آپ های شــبکه نمایش خانگی است گفت: 
شبکه نمایش خانگی تاکنون در حوزه نظارت وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی قرار داشت. تعمیم صوت و 
تصویر فراگیر به حوزه دیگری چه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و چه هر نهاد دیگری باید مقید به قانون 
باشــد. اگر مقید به قانون نباشد سلیقه گرایی محسوب 

می شود که خود نوعی خطر است.مجتبی توانگر اظهار 
کرد: نمی توانیم امور مختلف را بر اســاس سلیقه افراد 
در یک سازمان و مجموعه اداره کنیم. این بزرگ ترین 
اشتباه است. فلســفه ذاتی مجلس شورای اسالمی به 
عنوان نهاد قانون گذار تبیین این قواعد اســت. وظیفه 
نهادهای اجرایی هم عمل به مّر قانون است و نه تالش 
برای اعمال برداشت های فردی و سازمانی. وی افزود: 
شــبکه نمایش خانگی واقعا تبدیــل به یک ثروت و 
سرمایه ملی شده است. ثروتی که جامعه هنری کشور 
در رده های مختلف به پشتوانه چرخه های جدیدی از 
کســب و کارهای نوپدید در ایجاد این ثروت عمومی 
نقش داشــته اند. توانگر ادامه داد:  واقعا نمی شود این 
ثروت عمومی را نادیده گرفت یا تعطیل کرد. این را با 
صراحت عرض می کنم نمی شود مقابل این همه توانایی 
ایســتاد. چون این ظرفیت بر اساس توانایی و مهارت 
ذاتی جامعه هنری کشــورمان ایجاد شده است. خالق 
این ثروت تک تک هنرمندان، سرمایه گذاران، نیروهای 
فنی و... هستند.   نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه همه این ها برادران، خواهران 
و فرزندان ایران اسالمی هستند، گفت: مجلس هم در 
برابر هر محدودیت یله و رها و خالف قاعده و قانون 
و خدای ناکرده ظلمی به این بخش نوظهور و پرانگیزه 
و توانمند جامعه خواهد ایستاد. قانون در کشور حرف 
اول را می زند مخصوصا برای حمایت از توانایی هایی 

که همه ما شاهد خالقیت های آن هستیم.
وی اضافــه کــرد: در این راه، شــورای عالی فضای 
مجازی، وزارت ارشــاد، صدا و سیما و شورای عالی 
انقالب فرهنگی باید کمک کنند که دستورات رهبری 
در جایگاه رفیع ولی فقیه و همچنین در سطوح پایین تر 
اصل ۱۱۰ قانون اساســی در حوزه فضای مجازی به 
صورت قانون در مجلس درآید که بهانه از دستگاه ها 

برای نظارت های سلیقه ای گرفته شود.
توانگر ادامه داد: یک نکته را عرض کنم که باز این بهانه 
نشود برای عده ای که اشکال گیری کنند. شبکه نمایش 
خانگی مثل هر پدیده دیگری خالی از اشکال و ایراد 
نیســت، ولی راه حل مواجهه با آن، خلع  ید کردن از 
بخش خصوصی و به قهقرا فرســتادن سرمایه گذاران 
نیســت. این نماینده مجلس افزود: امروز هر پدیده ای 

در حوزه فضای مجازی اگر سازوکار اقتصادی خود را 
تعریف نکند در مواجهه با استکبار جهانی و نظام سلطه، 
قطعا محکوم به شکست است. متاسفانه صدا و سیما در 
این مسیر به انحصار و رقابت در این زمینه می اندیشد، 
تا نقش تنظیم گری، نظارت و ســازوکار اقتصادی.وی 
در پاســخ به این سوال که آیا توقف اغلب پروژه های 
شبکه نمایش خانگی دلیل اصلی خروج سرمایه گذاران 
از حوزه نمایش خانگی در بخش خصوصی نمی شود، 
گفت: این سوال آن جایی که می خواهید نسبت به یک 
نگرانی به امثال بنده تذکر دهید و جمله ای از من بگیرید 
درست است که نســبت به فرار سرمایه گذار از حوزه 
نمایش خانگی هشدار می دهم. ولی اگر به بازار و نیاز 
آن توجه داشته باشیم شــاهد آن هستیم که عطش و 
نیاز جامعه به تولیدات این بخش زیاد است.توانگر ادامه 
داد: توقع جامعه از شبکه نمایش خانگی به شدت باال 
رفته اســت. نگاه هنرمندان و عوامل مرتبط هم به این 
حوزه نسبت به ۶-۷ ســال قبل به شدت تغییر کرده 
اســت. شبکه نمایش خانگی دیگر به هیچ وجه جای 
آماتورها و تازه کارها نیست. سلیقه و توقع ها باال رفته 
است. رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس افزود: در 
حال حاضر این صنعت در حال شــکوفا شدن است و 
طبق بررسی ها حدود ۶ میلیون نفر مخاطب مستقیم از 
طریق خرید اشــتراک پلتفرم ها و حدود ۶ میلیون نفر 
به صورت غیرمستقیم از طریق شبکه های ماهواره ای 
بــدون پرداخت هزینه، از محتوای تولیدشــده در این 
صنعت بهره می برند و مجموعا چیزی حدود ۱۲ میلیون 
نفر مخاطب ایرانی بخشی از اوقات خود را با محتوای 

تولیدی این پلتفرم ها سپری می کنند.  
وی اعالم کرد: باید حجم باالی دانلودهای غیرقانونی را 
هم به این آمار اضافه کنیم، این مخاطبان در عین حال 
که در صداوســیما محتوای خود را نیافته اند به سمت 
شبکه های معاند ماهواره ای نرفته اند. به عالوه در قالب 
این صنعت برای بیش از ۱۲ هزار نفر از فعالین سینمایی 
و فرهنگی کشور فرصت اشتغال زایی ایجاد شده است.

توانگــر اضافه کــرد: درباره شــبکه نمایش خانگی 
نگرانی هایی هســت، چرا که رقبای زیــادی دارد. به 
نظرم تا اطالع ثانوی ســازمان صدا و ســیما نیز باید 
تالشش را بیشتر کند تا بتواند خود را به جایگاه فعلی 

پلتفرم های فعال برساند و خود را رقیب شبکه خانگی 
نداد. ســازمان صدا و سیما با احترام به حکم رهبری 
باید در کنار ســایر اجزای حاکمیت از جمله وزارت 
فرهنگ و ارشــاد و شــورای عالی فضای مجازی، 
نقش تنظیم گر را برای خود قائل باشــد. وی ادامه داد: 
تاکید می کنم کــه جوانان فعال در حوزه VOD ها با 
توجــه به همه قواعد و هنجارها جور تلویزیون را نیز 
می کشــند و تا حدود بسیار زیادی تهدیدی که تا چند 
ســال پیش از حوزه ماهواره ها وجود داشت را کمتر 
کرده اند. این کار را جوانانــی انجام داده اند که درهای 
صدا و ســیما روی آنها باز نبوده است و اگر در رسانه 
ملی تجربه کاری داشته اند نتوانسته اند خالقیت هایشان 
را به خوبی بروز دهند. توانگر افزود: اگر دست و پای 
شبکه نمایش خانگی را خودمان به دست صدا و سیما 
و ساترا ببندیم رقبای خارجی بخش عمده ای از بازار را 
تصاحب می کنند. شبیه بالیی که سر تولیدات مشابه در 
کشورهای عربی آمده است. نقش آفرینی مجموعه هایی 
مثل نت فیلیکــس و...  نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه به دلیل عملکرد اشتباه 
صدا و ســیما، ماهواره در حال گرفتن بازار تلویزیون 
بود، اما VODها کشور را نجات دادند، گفت: در حال 
حاضر با اشتباه مدیران تلویزیون، با استمرار روند کنونی 
پلتفرم های خارجی نمایش فیلم، ســهم بازار سازمان 
صدا و سیما گرفته خواهد شــد، همچنین رقیبی هم 
برای شبکه خانگی قدرت مند فعلی خواهند بود و در 
مسیر ضعیف یا مشارکت آنها را سوق خواهد داد که این 
نسبتی با هنجارهای داخلی  و رویکردهای منفعت طلبانه 

بنگاه های غیر ایرانی ندارد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا این مسائل باعث 
مهاجرت فعاالن و سرمایه گذاران این حوزه نمی شود؟ 
اظهار کرد: پاســخ بنده را خودتان دادید. دنبال تبعات 
نباشید. همین که فضا برای فعالیت جوانان وطن فراهم 
نباشــد تهدید است. رهبری ســال ۱۴۰۱ را فرصتی 
برای یادآوری ضرورت حمایــت از دانش بنیان ها و 
اقتصاد آن، نام گذاری کردند. این ســال تمام می شود. 
هدف تنها نام گذاری صرف نیست. هدف ایشان حفظ 
سرمایه هاست. هدف ارتقای این سرمایه عمومی است. 
شبکه نمایش خانگی دیگر یک ثروت شده است. یک 

سرمایه اســت. یک اندوخته جمعی است. هیچ کس 
اندوخته اش را در جایی غیــر از خانه و وطن صرف 
نمی کند.   توانگر افزود: همین جا در کشــور خودمان 
فرصت برای کارهای بیشــتر هســت و این صنعت 
توســعه بیشــتری پیدا خواهد کرد. ثروت اگر به کار 
گرفته نشــود و راکد بماند از بین می رود. سرمایه گذار 
و نهاد متولی تنظیم گری، اگر به این مساله توجه نداشته 
باشد سرمایه و ثروت از بین می رود. این مقام مسئول 
با اشــاره به اینکه جایگزین محتوای تولیدی صنعت 
ســینمای خانگی، تولیدات صدا و سیما نیست، افزود: 
در حال حاضر تنها حدود ۸ میلیون نصب اپلیکیشــن 
نت فلیکس بر روی کافه بازار وجــود دارد. به عالوه 
هزینه اشتراک ماهانه نتفلیکس در کشورهای همسایه 
مانند ترکیه حدود دو و نیم)۲.۵( دالر و این هزینه در 
مورد پلتفرم های داخلی حدود ۴دالر یعنی بیش از یک 
و نیم)۱.۵( برابر هزینه اشــتراک نت فلیکس است. در 
صورت ضربه خوردن تولیدکنندگان داخلی با توجه به 
ارزان تر و جذاب بودن سرویس هایی مانند نت فلیکس 
و آمازون پرایم حتما اقبال به این پلتفرم های خارجی 
افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: ســرمایه گذاری 
گسترده ای از سوی کشورهای عربی وهابی جهت تولید 
محتوا در حال انجام اســت، برای نمونه تنها عربستان 
ســعودی ۶۴ میلیارد دالر در حــوزه تولید محتوای 
سرگرمی سرمایه گذاری کرده است و بدون تردید با این 
حجم از پول پاشی طی دو سال آینده در صورت نداشتن 
جایگزین داخلی، سونامی محتوای تولید شده توسط 
ســعودی، امارات و ترکیه و سایر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، بازار محتوای مورد اســتفاده ایرانیان را 
تسخیر خواهد کرد. توانگر درباره امکان جدید ویزای 
اســتارت آپ برای مهاجرت فعاالن این حوزه، افزود: 
ویزای اســتارت آپ برای استفاده و صید توانایی های 
بالقــوه و بالفعل و نگاه های خالقانه و ریســک پذیر 
جوانان و چهره های خالق در کشــورهایی مثل ایران 
است تا در کشورهای مهاجرپذیری مثل کانادا و منطقه، 
عصاره روح و جان شــان را برای آن ســرزمین نثار 
کنند. تمام تالش مان برای حفظ جوانان و افراد دارای 
خالقیت و توان است. مجلس در این زمینه خودش را 

مسئول می داند./همشهری آنالین

رونمایی از جدیدترین نسخه مهاجرت ؛

 »ویزای استارت آپ« طعمه جدید خارجی ها برای جذب جوانان ایرانی
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گروه خبر // با حضور دکتر ســید صولت مرتضوی 
معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و سرپرســت 
نهاد ریاســت جمهوری و مهدی دوستی استاندار 
هرمزگان، احمد مرادی، محمد آشــوری تازیانی و 
حسین رئیســی نمایندگان هرمزگان در مجلس 
شورای اسامی، معاونان استانداری و مدیران کل 
دستگاه های اجرایی سومین جلسه پایش مصوبات 
سفر رییس جمهور به استان هرمزگان برگزار شد. 

سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور 
و سرپرست نهاد ریاســت جمهوری در این جلسه 
اظهار داشت: در سفر رئیس جمهور به هرمزگان 22 
توافق نامه با دستگاه های مختلف اجرایی منعقد شد که 
محصول آن 163 طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی 

بود.
وی افزود: اعتباری بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان در 
بازه زمانی 4 ساله برای این طرح ها پیش بینی شده که 
3 هزار و 18 میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی 
پرداخت شــده و بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان طرح 

اقتصادی به بانک های عامل معرفی شده است.
معاون اجرایــی رئیس جمهور گفت: به طور کلی از 
163 طرح مصوب ســفر رئیس جمهور به هرمزگان 
19 طرح به طور کامل اجرایی شــده، 90 طرح در 
دســت اجرا و 46 پروژه در دست پیگیری بوده و 8 
طرح و مصوبه نیز هنوز عملیاتی نشده که مسائل آنها 
با حضور استاندار پیگیری شد و برای اجرای آن در 

مرکز کشور تصمیم گیری می شود. 
وی تصریــح کرد: با اجرای مصوبات ســفر رییس 
جمهــور به هرمزگان در بخش بهداشــت و درمان، 

زیرساخت های راه، تامین منابع آب، احداث خطوط 
فاضالب و تســویه خانه های فاضــالب، در بخش 
کشــاورزی چه حوزه گلخانه و چه در شــیالت و 
تامین نیازها و رســاندن هرمزگان به شاخص های 
ملی سالمت شــاهد رونق و شکوفایی در هرمزگان 
خواهیــم بود.مرتضوی گفــت: تصمیمات دولت در 
هرمزگان توسعه محور و اشتغال محور بوده و با نگاه 
ایجاد تعادل و توازن در استان و رفع فقر و بیکاری به 

تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: برای به پایان رساندن بیمارستان 531 
تختخوابی بندرعباس اعتبــار 350 میلیارد تومانی 
تخصیص خواهد یافت تا شــاهد بهبود سرانه تخت 

بیمارستانی هرمزگان به نسبت کشور باشیم.
معاون اجرایی دولت با تمجید از عملکرد اســتاندار 
هرمزگان اظهار داشــت: اســتاندار هرمزگان برنامه 
تحولی بسیار مناسبی برای این استان در نظر دارد که 

می تواند سبب شکوفایی استان شود.
مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز در این 
جلسه به تشریح طرح پیمان، سند سرمایه گذاری و 
کیف سرمایه گذاری استان پرداخت و گفت: در این 
سند در دو حوزه پیشرفت استان شامل ۷ کالن راهبرد 
و حوزه مردم شامل 6 کالن راهبرد طرح های بسیار 

خوبی مصوب و اجرایی شده است.
وی افزود: در حوزه مردم راهبرد اصلی توانمند سازی 
مردم و فراهم سازی امکانات دولتی معطل به نفع مردم 
است که در این زمینه در حوزه مردمی سازی امکانات 
دولتی از جمله در بخش ورزش، بهداشت و درمان و 
ماشین آالت دولتی کارهای مهمی انجام گرفته است.

مهندس دوستی گفت: در حوزه پیشرفت نیز به دنبال 
سیاســت گذاری بر روی مواد خام و و زنجیره های 
پایین دست صنایع بزرگ هستیم که در همین راستا 
احداث شهرک های بزرگی همچون ابرشهر نساجی، 
شهر شیشه و شــهر فوالد  در دستورکار قرار دارد و 
در کنار این ها به دنبال ایجاد پارک های پتروپاالیشی 

و کارخانجات مختلف هستیم.
وی ادامه داد: در حوزه صادرات و شیالت استان رشد 
بسیار خوبی در سال گذشته داشته، از سوی دیگر در 
طرح نهضت ملی مسکن استان هرمزگان سهمیه سال 

نخست را 90 درصد پوشش داده است.
استاندار هرمزگان گفت: در دولت سیزدهم در استان 
هرمزگان تاکنون 16 تعاونی مسکن مهر که بالتکلیف 
بودند تعیین تکلیف شدند، در حوزه منازل مسکونی 
روستایی نیز خوشــبختانه تاکنون 100 هزار واحد 

مســکونی بیمه شــده اند.وی با تاکید بر رشد 2.6 
درصدی شاخص های اقتصادی هرمزگان و رشد دو 
برابری استان به نســبت چشم انداز ملی تعیین شده 
گفت: در حال حاضر به دنبال یک رقمی کردن نرخ 
بیکاری در هرمزگان هستیم و در این زمینه اقدامات 
خوبی انجام شده و رتبه دوم کشوری در حوزه ایجاد 

اشتغال را به خود اختصاص داده ایم.
دوستی گفت: مباحث آب رسانی، آموزش و راه سازی 
اولویت های دیگر ما در استان هستند که توانسته ایم 
در یک سال اخیر اقدامات خوبی در این زمینه انجام 

دهیم. 
وی بخش شیالت را یکی از مهم ترین بخش ها برای 
توسعه اشتغال نام برد و تاکید کرد: در صورت اصالح 
قوانین در سطح کشور می توان اشتغال قابل توجهی 

برای مردم هرمزگان در این زمینه ایجاد کرد. 

استاندار هرمزگان: 

برنامه های مهمی برای توسعه متوازن و همه جانبه هرمزگان داریم

  

گروه خبر // مدیرکل میراث فرهنگی، 
هرمزگان  صنایع دستی  و  گردشگری 
دولت،  هفتــه  مناســبت  »به  گفت: 
۱۲ پروژه و زیرســاخت گردشــگری 
در اســتان افتتاح و بــه بهره برداری 

می رسد.«
به گزارش خبرنگار دریا ، سهراب بناوند  
بابیان این مطلب افزود: »تکمیل و ایجاد 
روستاهای  گردشگری  زیرساخت های 
ســرارو و طاهروییــه در ســیریک، 
روســتاهای سهیلی، ســلخ و طبل در 

جزیره قشــم، برق رسانی جزیره الرک، 
راه دسترســی عالی احمدان در بستک، 
ایجاد چشــمه بهداشــتی چله بوچیر 
در پارســیان، ســکوی بتی در ساحل 
جاسک و راه اندازی و تجهیز خانه های 
صنایع دستی در بندرلنگه در هفته دولت 

آماده بهره برداری است.« 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
»ایجاد  افزود:  صنایع دســتی هرمزگان 
و تکمیل زیرســاخت های گردشگری 
بااعتباری بالغ بــر 63 میلیارد ریال و از 

محل اعتبارات استانی هزینه شده است.«
او با اشــاره به اینکه همچنین در هفته 
پروژه گردشــگری شــامل  دولت، 2 
مرکز گردشگری ســاحلی و دریایی و 
مجتمع گردشگری در بندرعباس افتتاح 
می شود، افزود: »این پروژه ها بااعتباری 
بالغ بر 320 میلیارد ریال توســط بخش 

خصوصی به بهره برداری می رسند.«
بناونــد تأکید کرد: »بــا بهره برداری از 
این پروژه ها برای 62 نفر اشتغال ایجاد 

می شود.« 

افتتاح و بهره برداری از 1۲ پروژه و زیرساخت گردشگری در هرمزگان

  

گروه گــزارش // بارهــا در مورد دستفروشــان و 
ماشین های میوه فروش  ومعایب و مزایای آنهامطالب 
متعددی منتشــر شده اســت. از آن طرف جلسات 
متعددی درزمینه جمع آوری ، ساماندهی ماشین های 
میوه فروش، چاره اندیشــی برای سد معبر توسط این 
خودروها و...  برگزار شده است. مصوبات مختلفی در 
این حوزه داشــته ایم، اما باز هم شرایط به همان روال 

قبل است .
باید این مطلب را بگوییم که دســت فروش و مساله 
ساماندهی آن ها در تمام دنیا وجود دارد و تنها معضل 

کشور ما و شهر ما نیست.
اما دست فروشان را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم . 
دسته اول دست فروشانی که در زمان مشخص و مکان 
مشخص درپیاده روها و مرکز شهر و یا بعد از تعطیلی 
بــازار و مغازه ها حضور پیدا مــی کنند و اختالل در 
عبورو مرور ، مزاحمت برای کسبه دیگر یا شهروندان 
ایجاد نمی کنند و به کســب و کار خود می پردازند. 
گروهی دیگر که اکثراً با ماشین هستند ، مکان مشخصی 
ندارند و تعدادی از آن ها در کنار خیابان های اصلی 
می ایستند، که در حال حاضر روی صحبت و انتقاد ما 

با نوع دوم از دستفروشان است.
 از لحــاظ قانونی وظیفه  شــهرداری ها دراین 

زمینه چیست؟
در قانون هیچ اشاره ای به غیرقانونی بودن دست فروشی 
نشده اســت. در بند دو تبصره یک از ماده 55 قانون 
شــهرداری ها، مصوب 1334/4/11، صرفًا به وظیفه 
شهرداری ها در رفع ســد معبر عمومی برای کسب، 
سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می کند و در اصالحات 
بعدی، مصوب 1345 این قانون نیز، موضوع دســت 
فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد 
معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است. 
 تبصره 1– ســد معابر عمومی و اشــغال پیاده روها و 
اســتفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای 
عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری 
ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و 
در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور 

فوق به وسیله مأمورین خود راساً  اقدام کند.
اما از لحاظ قانونی ماموران شــهرداری حق توقیف 
اموال دستفروشــان را به هیچ عنوان ندارند. بر اساس 
تبصره دوم ماده 55 قانون شهرداری: شهرداری ها حق 
توقیف اموال دستفروشان را ندارند مسئولیت آنها رفع 
سد معبر و آزاد کردن راهها است. بنابراین دستفروشان 
در صورت توقیف شدن اموال توسط ماموران می توانند 
از لحاظ قانونی از آنها شکایت کنند. ماموران شهرداری 
فقط مسئول رفع سدمعبر هستند آنها اجازه دخالت در 

توقیف اموال را ندارند.
 دست فروشی نوزاد نارس زندگی مدرن

دست فروشی را نوزاد نارس زندگی مدرن دانسته اند که 

خود قربانی برخی ناهنجاری ها است. اشتغال کاذب یا 
بیکاری پنهان پدیده ای است که بعد از انقالب صنعتی 
همراه با توسعه شهرها در کشورهای پیشرفته و سپس 
درکشــورهای درحال توسعه از جمله ایران گسترش 
یافت و هم اکنون ادامه دارد. دســت فروشــی پدیده 
ای است که در بیشتر کشورهای جهان اعم از توسعه 
یافته و درحال توســعه به چشم می خورد و به عنوان 
شغلی کاذب در اقتصاد و منظره ای نازیبا در فضاهای 
شهری شناخته می شود. این پدیده یا به عبارتی معضل، 
موضوعی است که چرایی و چگونگی پدیدار شدن آن 
نیازمند بررسی است و نمی توان آن را به تنهایی و بدون 
هیچ علت و منشــأ، تاثیر و نتیجه ای، در نظر گرفت. 
دست فروشی، نمونه ای از مشاغل کاذب جامعه است 
که روز به روز افراد بیشــتری به آن گرایش پیدا می 
کنند.  دستفروشی نوعی بیکاری پنهان است و شخص 
از طریق خرید یک ســری کاال و فروش آن ها همراه 
با سود به کسب وکار مشغول می شود .دستفروشی از 
جمله مشاغل کاذب، شکننده و غیر متعارف است که 
در شهرهای بزرگ به وضوح دیده می شود. از طرفی 
دیگر هم نمی توان دستفروشان را در شهر رها کرد باید 
سازمان های مربوطه با تمام چالش ها و مشکالتی که 

سر راهشان قرار دارد آنها را ساماندهی کنند.
گروهی از کســانی که به این مشاغل روی می آورند، 
افرادی هستند که از ناچاری و بدون داشتن راه چاره ای 
به این کار پرداخته اند. اگر راه امرار معاش این عده از 
طریق دست فروشی بسته شود، معلوم نیست که چگونه 
خواهند توانست از عهده مخارج خانواده خود برآیند. 
دست فروشی استرس و دردسر هم دارد، دستفروش ها 
نمی توانند یک باره جــای خود را تغییر دهند و این 
از قوانین نانوشــته ای اســت که بین آنها وجود دارد. 
دستفروشان در گرما و سرما باید در محیط باز به کسب 
و کار بپردازند. ممکن اســت در بعضی از روزها هیچ 

درآمدی هم نداشته باشند. 
 از نگاهی دیگر

یکی از شــغل های فصلی که  افراد از سایر شهرهای 
اســتان به بندرعباس می آیند دستفروشی با ماشین 
است.بیشتراین افراد کشاورزان هستند و یا افرادی که 
محصوالت کشاورزی را خریداری می کنند و به مرکز 
اســتان می آوردند و به فروش می رسانند.اما در حال 

حاضر به صورت شغلی ثابت در آمده است.
امــا درگیری بین ســتاد رفع تخلفات شــهرداری و 
دستفروشان به خصوص ماشین های میوه فروش در 

بندرعباس داستانی است ادامه دار.
یکی دیگر از دالیل وجود دستفروشان متعدد در شهر 
بندرعبــاس ، مهاجر پذیر بودن آن اســت. با نگاهی 
گذرا به شــهر بندرعباس  متوجه ایــن موضوع می 
شویم ،شــهری که مهاجر پذیر است وافراد زیادی از 
استان های دیگر برای کارهای مختلف به بندرعباس 

مهاجرت می کنند.
 بســیاری از این افراد به صورت خانوادگی و 

قومی مشغول به این کار هستند
برای کســب اطالعات بیشتر در خصوص ساماندهی 
و برنامه شــهرداری بندرعباس در زمینه ماشین های 
دســتفروش به سراغ معاون پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری بندرعباس رفتیم.عمران قریشی معاون 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری بندرعباس 
در زمینه مشکالت بوجود آمده در زمینه دستفروشان 
می گوید: ستاد تخلفات شهرداری بندرعباس سال های 
گذشته برخوردهای مســتقیم و غیر مستقیمی با این 
افراد داشته است و تا حدودی ساماندهی داشته اند. اما 
متاسفانه یک سال گذشته مدیریت تخلفات شهرداری 
بندرعباس چــون راه کاری در این زمینه پیدا نکرده 

اســت، این مسئله را رها کردند. همین امر باعث شده 
است که ماشین های میوه فروش درمکان های خود به 
طور ثابت مستقر شوند و قابل کنترل نباشند. بسیاری 
از این افراد که به صورت خانوادگی و قومی مشغول به 
این کار هستند .وی می گوید: دروظایف شهرداری فقط 
برخورد با متخلفین و سد معبر ذکر شده است.طبق آیین 
نامه 152 و 163 وظیفه شهرداری برخورد مستقیم با 
دستفروش نیســت. راهنمایی و رانندگی در وظایفش 
مقابله با سد معبر است ومی تواند به صورت مستقیم 
با متخلف برخورد کند ، اما شــهرداری فقط می تواند 
تذکر بدهد. در این میان با شکایتهای مردمی مبنی بر 
این که ماشین های میوه فروش با پارک در خیابان  های 
اصلی شــهر و ســد معبر ترافیک شدید و مشکالت 
عدیده دیگری چون غیر بهداشتی بودن محصوالت در 
هوای گرم بندرعباس و....بوجود آورده اند؛ خواستار 

جمع آوری و ساماندهی این نوع دستفروشان شدند.
معاون پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
بندرعباس افزود: همانطور که گفته شد وظیفه راهنمایی 
و رانندگی است که بااین افراد برخورد مستقیمم داشته 

باشد جریمه شوند و یا ماشینها را توقیف کنند و ما در 
کنار آن ها همکاری داشته باشیم. اما نیروی انتظامی و 
راهنمایی و رانندگی همکاری الزم را دراین زمینه با ما 
نداشته اند،بر همین اساس شهرداری به صورت مستقیم 
وارد عمل شــده اســت.در حال حاضر که راهنمایی 
رانندگی و نیروی انتظامی دراین مسئله ورود نکرده اند. 
شهرداری بندرعباس با رایزنی که با دادستان بندرعباس 
انجام داده اســت، این تصمیم اتخاذ شد که : با معرفی 
ماشــینهای متخلف توسط شــهرداری بندرعباس به 
دادستانی ، دادستان بندرعباس حکم توقیف تعدادی از  
ماشین های متخلف دستفروش را صادر می کند. برای 
اولین بار است که این  نوع مقابله را در نظرگرفته ایم. 

تا قبــل از آن به صورت تذکر و یا کارت خوان ها را 
جمع آوری می کردیم.وی عنوان کرد: روال کار بدین 
صورت است که ماشین های متخلف بعداز تذکر و تعهد 
توسط شهرداری ، اگر باز هم به کار سد معبر ادامه دادند.   
عکس پالک آنها گرفته می شود و با دستور شهردار به 
دادستانی ارجاع داده می شود و حکم توقیف آن ماشین 
صادرشده و در ســامانه راهور ثبت می شوند. دراین 
میان بعد از ثبت پالک ها در سامانه راهور، به صاحبان 

ماشین ها پیامک رفته و اعالم توقیف می شوند، همین 
امر باعث می شود تا پالک ماشین را مخدوش کنند و 
یا اینکه بار خود را خالی می کنند تا ماشین در خیابان 
نباشد. همین امر باعث شده تا کار توقیف این ماشین 
ها به مشکل بر بخورد .تاکنون نزدیک به 19 ماشین در 

سامانه راهور توقیف آن ها ثبت شده است.
 اگر ماشینی توقیف شد به مدت شش ماه ضبط می شود 
چون در مراحل قبلی به آن هاتذکرات متعددی داده شده 
است. عمران قریشی در ادامه بیان کرد: موضوع دیگر 
این است که  اگر سد معبر در پیاده رو باشد ، شهرداری 
مــی تواند اقداماتی انجام دهد  و به عنوان ســد معبر 
مستقیم برخورد داشته باشد. اما وقتی در خیابان باشد 
شهرداری وظیفه قانونی ندارد و نمی تواند برخوردهای 

مستقیم و مکرر داشته باشد.
معاون پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
بندرعباس  در خصوص برنامه شــهرداری در زمینه 
ساماندهی  ماشــین های میوه فروش مطرح کرد: در 
زمینه  ساماندهی ماشین های میوه فروش  با حضور 
اعضای شورای شهر ، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس،  
شهردار بندرعباس و .... در بلوار شهیدرجایی ودر محل 
توقف تعدادی از ماشین های میوه و تره بار بازدید به 

عمل آمد ،تا تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شود.
 اما این ســوال پیش می آید که اگر این ماشین ها به 
مکان جدیدی که درنظر گرفته شــده منتقل شوند آیا 
تاثیری در ساماندهی  دارد وهمکاری الزم را خواهند 

داشت ؟
 در صورتــی این امر میســر خواهد شــد که خود 
ماشین های میوه فروش همکاری الزم را داشته باشند 
و  اگردر بحث جابه جایی آنها به مشکل برخورد کنیم 
و مقاومتی بوجود آمد، ارگان های دیگر با ما همکاری 
الزم را  داشــته باشند.  تا بتوانیم به زودی با همکاری 
همه ادارات مربوطه و خود ماشین های میوه فروش به 

تجمیع رسیده و به مکان مناسبی منتقل شوند. 
در ادامه وی عنوان کرد:  در زمینه ســد معبر، به جز 
مســئله ترافیک و نازیبا بودن محیط شــهری باید به 
الیه های پنهان دیگری هم توجه داشته باشیم. تجمع در 
کنار خیابان و عبور و مرور افراد مختلف بدون نظارت، 
مواردی چون نزاع و فحاشــی ، خریدو فروش مواد 
مخدر و مشروبات الکلی  و..... را بوجود آورده است. 
پس برای فرهنگ سازی و ساماندهی دستفروشان و 
همین طور کمتر شدن آسیب های اجتماعی تمام تالش 
خــود را می کنیم تا با همکاری راهنمایی و رانندگی، 
نیروی انتظامی و دادســتانی بتوانیم به نتیجه مطلوب 
برســیم. همچنین در انتها این نکته را هم باید یادآور 
شویم که، مرکز بهداشــت بندرعباس هم باید  در این 
زمینه ورود کند،میوه ای که از صبح نور آفتاب مستقیم 
به آن برخورد کرده اســت و تا شب هم در فضای باز 
و گرما قرار دارد از نظر سالمت مشکل دارد و تاکنون 
چندین مــورد خرابی میوه ها و مســمومیت غذایی 

گزارش شده است.

روزنامه دریا بررسی کرد 

دست فروشی؛ نوزاد نارس زندگی مدرن

رئیس اتحادیه آموزشگاه های رانندگی هرمزگان با اشاره 
به حمایت های مســئولین استان در ایجاد این اتحادیه 
استانی، گفت: توســعه خدمات در این عرصه حاصل 

حمایت دستگاه های متولی و مدیران استان است. 
مهیار دارچینی در خصوص ســاماندهی واحدهای 
صنفی در اتحادیه آموزشــگاه های رانندگی استان، 
ضمن تقدیر از رئیس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت و هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان، اظهار 
کرد: با همت، همدلی و حمایت همه جانبه مسئولین 
هرمــزگان، در 6 ماهه دوم ســال 1400، اســتان 
هرمزگان با پیوستن به جمع 3 استان پیشروی کشور 
»آذربایجان غربی، اصفهان و تهران« توفیق تشکیل 
اتحادیه مســتقل را داشت و ظرف 6 ماه، 85 درصد 
کل واحدهای صنفی استان در قالب اتحادیه استانی 

ساماندهی شد.
وی ضمن قدردانی از زحمات بی وقفه فرمانده انتظامی 
و رئیس پلیس راهور استان، افزود: پلیس راهنمایی 
و رانندگی به عنوان مرجع عالی نظارت بر عملکرد 
فعاالن آموزشــگاه های رانندگی با نقش سازنده و 
مقتدرانه رئیس پلیس راهور هرمزگان، عامل اصلی 
رضایتمندی و ساماندهی و تاب آوری و پایداری و 
گذر واحدهای صنفی حتی در پاندمی کووید 19 بود.

رئیس اتحادیه آموزشــگاه های رانندگی هرمزگان 
تصریح کرد: رضایتمندی ایجاد شــده همه فعاالن 
اتحادیه در سراسر استان، به واسطه مدیریت مقتدرانه 
و مدبرانــه این بزرگوار و دلیرمــردان عرصه امنیت 
فراهم شد. دارچینی با اشاره به نقش سازنده رئیس 
موسســه راهگشــا هرمزگان، بیان کرد: در پاندمی 
کووید 19 با تالش مجدانه و پیگیری های مستمر این 
بزرگوار، برگزاری کالس های مجازی هنرآموزان در 
سراسر استان به موازات استان های پیش رو مقدور 
شــد. کارآمدی و درایت ســرهنگ عبدی پور در 
امکان برگــزاری کالس های مجازی هم در کنترل و 
پیشــگیری کوید و هم در ادامه روند فعالیت فعاالن 

مؤثر واقع شد.
به گزارش ایســنا ؛ وی در پایان خاطرنشــان کرد: 
امید است با همت و همدلی و حمایت همه مسئولین 
فرهیخته استان و الهام از رهنمودهای عوامل محترم 
پلیس راهور استان، تالش و کوشش مضاعف فعاالن 
صنفی شــاهد کاهش تصادفات جرحی و فوتی در 

هرمزگان باشیم.

هرمزگان پیشرو
 در تشکیل اتحادیه مستقل 

آموزشگاه های رانندگی

با معرفی ماشینهای متخلف توسط شهرداری بندرعباس به دادستانی ، دادستان بندرعباس حکم توقیف تعدادی از  ماشین های متخلف دستفروش را صادر می کند
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