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گروه خبر // طی نشست مشــترک احمد مرادی نماينده مجلس شورای اسالمی و يعقوب 
دبيري نژاد عضو شــوراي شهربندرعباس با مديران كل ديوان محاسبات و ورزش و جوانان 
هرمزگان، مشكالت تامين اعتبار و موانع قانوني تسريع در اجراي پروژه های عمراني حوزه 

ورزش و جوانان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مرادي در این نشست ضمن بیان اهمیت گزارش تفریغ بودجه دیوان 
محاســبات در تصمیم گیری های بودجه ای مجلس از تالش های پرسنل دیوان محاسبات در 
ارائه گزارش پیش از موعد این دیوان تشکر و قدردانی نمود.  نماینده مردم هرمزگان در مجلس 

شورای اسالمی همچنین با تاكید بر اینکه زمانبر شدن تکمیل پروژه هاي عمراني موجب تحمیل 
هزینه هاي چند برابري تکمیل پروژه  و گالیه مندي مردم مي شــود گفت: طي پیگیري هاي 
انجام شده از وزراي نفت و ورزش و جوانان طی چند سال اخیر تا كنون اعتبارات قابل توجهی 
به بخش ورزش هرمزگان تخصیص داده شده كه پیش از آن سابقه نداشته، اما متاسفانه زمان بر 
شدن روال قانوني جذب این اعتبارات در پروژه های استان، تکمیل پروژه های ورزشی استان را 
با تاخیر مواجه نموده و مردم شهر ها و روستاهای استان را از بهره برداری از این اماكن محروم 

نموده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در بازدید اعضای 
کمیسیون عمران مجلس از پروژه های آبرسانی عنوان کرد
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گروه خبر // مسئول دفتر مركز داوری اتاق بازرگانی 
در دفتر بندرعباس گفت:  شركت های دانش بنيان 
مانند تمامی شــركت های تجاری مطرح در قانون 
تجارت بايــد ترتيبات قانونی جهت تشــكيل و 

عضوگيری را رعايت و مشغول به فعاليت شوند .
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مرتضی كناری زاده در این 
خصوص گفت:  خوشبختانه با توجه به حمایت هایی كه 
از شركت های دانش بنیان در كشور می شود روز به روز 
به تعداد شركت های دانش بنیان افزوده می شود و پارک 
علم و فناوری مکان و فضای مناسبی  جهت فعالیت این 

شركت را فراهم نموده است . 
وی بیان داشت: مركز داوری اتاق بازرگانی هرمزگان 
چنــدی پیش  تفاهم نامه ای را با مدیریت پارک علم و 
فناوری هرمزگان منعقد كرد كه بر اساس این تفاهم نامه 
كلیه شركتهای دانش بنیان بتوانند جهت میانجیگری و 
حل و فصل اختالفــات حقوقی خود از ظرفیت مركز 

داوری  استفاده نمایند .
كناری زاده ادامه داد: تفاهمنامه  منعقده بســتر مناسبی 
برای كاهش هزینه ها و وقت این شركت ها جهت حل 

و فصل اختالفات ایجاد نموده است .
 رییس  مركز داوری اظهار داشت: شركت های دانش 
بنیان مانند سایر اشــخاص جهت شروع فعالیت های 
تولیدی ، بازاریابی و سایر اقدامات مرتبط نیازمند توافق 
شفاهی یا كتبی و انعقاد قرارداد با سایر اشخاص حقیقی 
یا حقوقی هستند و بروز اختالفات ناشی از عدم انجام 
تعهدات  یا نقض تعهدات ، فسخ قرارداد، ابطال قرارداد 

امری اجتناب ناپذیر و محتمل  است .
وی تاكید كرد: این شــركت ها می توانند با درج شرط 
داوری در قراردادهای خــود یا انعقاد موافقتنامه های 
داوری با طرف معامله و قــرارداد به جای مراجعه به 
دادگســتری به مركز داوری مراجعه نمایند و  سیاست 
كلی قوه قضاییه نیز استفاده از ظرفیت نهاد داوری جهت 

حل و فصل اختالفات است.
 كناری زاده در پایان خاطرنشــان كرد:  شــركت های 
دانش بنیــان با توجه به تفاهمنامه می توانند از ظرفیت 
میانجیگری و داوری مركز جهت حل و فصل اختالفات 

خود استفاده نمایند.

مسوول مرکز داوری اتاق بازرگانی هرمزگان مطرح کرد 

حل و فصل اختالفات حقوقی شرکت های دانش بنیان از طریق داوری
ادامه از تیتر یک //

 لــذا هرگونه قصور و كوتاهی در عدم تکمیل این 
پروژه ها قابل پذیرش نیست.

مرادي همچنین با اشاره به وظایف صنایع مختلف 
استان در حوزه مسئولیت اجتماعي گفت: مسئولیت 
اجتماعي صنایع در هرمــزگان هنوز به جایگاه 
واقعي خود نرســیده است و نمی توان این وظیفه 
را فقط در حوزه چند شركت محدود نمود لذا تمام 
صنایع استان موظف هســتند در كنار بهره مندی 
از مزایای ســرمایه گذاری در هرمزگان، به همان 
نسبت در در حوزه مسئولیت های اجتماعی ایفای 
نقش نمایند كه در این زمینه نیاز به پیگیري مستمر 

و همراهي بیشتر دستگاه هاي نظارتي است.
مرادیان مدیركل دیوان محاسبات استان نیز با ارائه 
گزارشي از اقدامات نظارتي دیوان محاسبات گفت: 
دیوان محاسبات به عنوان نهادنظارتي مجلس، در 
كنار اقدامات نظارتي، مشــاوره هاي پیشگیرانه 
به مدیــران را در اولویت كاري خــود دارد و با 

حساسیت نحوه جذب اعتبارات رارصد مي نماید 
و اجازه نخواهد داد بر اثر كم كاري مدیران جذب 

اعتبارات استان با مشکل مواجه گردد.
مرادیان همچنین از تدوین شیوه نامه مسئولیت هاي 
اجتماعي صنایع خبر داد و گفت این شیوه نامه با 
استفاده از تجربه استان هاي موفق تدوین گردیده 

و بزودي نهایي مي گردد.در پایان این نشست نیز 
مقرر شد تا اداره كل ورزش و جوانان با احصا موانع 
و مشکالت تکمیل پروژه هاي ورزشي طي نشست 
مشــترک با  دیوان محاسبات راهکارهاي قانوني 
رفع موانع موجود را بررسي و نسبت به تسریع در 
اجرای روند پروژه های عمرانی استان اقدام نماید.

حسرت ماهی به دل بندرعباسی ها
صفحه 2 را بخوانید

گروه خبر // مديركل ستاد اجرايی 
لوازم  قلم   241 گفــت:  هرمزگان 

نسيم  پويش  قالب  در  سرمايشی 
احسان در استان توزيع شد.

به گزارش خبرنگار دریا ، منوچهر 
دانشــمند مدیركل ســتاد اجرایی 
فرمان حضوت امــام)ره( هرمزگان 
در حاشــیه برگزاری پویش نسیم 
احسان عنوان كرد: تعداد 241 قلم 
اقالم سرمایشی در قالب كولرگازی 
و پنکه با اعتبــار 22 میلیارد ریال 
بنیاد احسان در مناطق  بامساعدت 
كمترتوسعه یافته  استان هرمزگان و 
به خانواده های نیازمند استان توزیع 

می گردد.

وی اظهار داشت: با توجه به گرمی 
هوا در منطقه هرمزگان و نیاز مردم 
به كولر در مناطق محروم این پویش 
بامســاعدت بنیاد احسان وابسته به 
ستاد اجرایی و همکاری گروه های 

جهادی در استان برگزار  گردید.
گفتنی است نماینده ولی فقیه و امام 
بندرعباس، معاون پیشگیری  جمعه 
از وقوع جرم دادگســتری استان و 
بسیج سازندگی هرمزگان نیز در این 

مراسم حضور داشتند.

مدیرکل ستاد اجرایی هرمزگان خبر داد
توزيع 241 قلم لوازم سرمايشی در مناطق محروم هرمزگان

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس :

صنایع  هرمزگان  موظف به انجام مسئولیت های اجتماعی هستند 

گروه خبــر // مدير كل امور مالياتی 
افزايش اجرای  هرمزگان خواســتار 
پروژه های عمرانــی از محل ماليات 
افزوده توســط شهرداران  ارزش  بر 
و دهياران با هدف فرهنگ ســازی 
مالياتی و ارتقا سطح خدمات رسانی 

به مردم هرمزگان شد. 
به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ رضا 
آخوندزاده در دیدار با شهردار و اعضای 
شــورای شهر رودان،  با اشاره به اینکه 
مالیات یکی از درآمدهای پایدار دولت 
در تامین بودجه و هزینه های عمومی 

كشور است، افزود: پرداخت مالیات از 
مهم ترین عوامل رشد و توسعه كشور 
محسوب می شــود كه منجر به رونق 
اقتصادی، تحقق عدالــت اجتماعی و 
عمران و آبادانی بیشــتر در كشور می 
شــود.آخوند زاده مالیــات بر ارزش 
افــزوده را یکــی از درآمدهای پاک 
و پایــدار دولت برشــمرد و ادامه داد: 
اختصاص مالیــات بر ارزش افزوده به 
شهرداری ها و دهیاری ها بایستی در 
راستای فرهنگ ســازی مالیاتی باشد 
تا مردم استان آثار پرداخت مالیات را 

لمس كنند.وی خاطرنشــان كرد: وقتی 
افراد جامعــه بدانند كه رفــاه مردم و 
آبادانی كشور و شهر محل زندگی آنها 
با پرداخت مالیاتشان ارتباط مستقیمی 
دارد، بــا میل و رغبت بیشــتری در 

پرداخت مالیات مشاركت می كنند.
مدیر كل امور مالیاتی هرمزگان افزود: 

اجرای پروژه های عمرانی در سراســر 
استان توسط شهرداری ها و دهیاری ها 
و نامگذاری آن بــه نام ارمغان مالیات 
تاثیر بسزایی در افزایش اعتماد عمومی 
و مشــاركت مردم در پرداخت مالیات 
دارد كه می طلبد شهرداران و دهیاران 

در این راستا اقدام نماید.

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خواستار شد
 اجرای پروژه های عمرانی از محل مالیات

 بر ارزش افزوده با هدف فرهنگ سازی مالیاتی 

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس :

صنایع  هرمزگان  موظف
 به انجام مسئولیت های اجتماعی هستند 

تمام صنایع استان موظف هستند در کنار بهره مندی از مزایای سرمایه گذاری در هرمزگان
 به همان نسبت در حوزه مسئولیت های اجتماعی ایفای نقش نمایند

ادامه در همین صفحه
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پشت پرده سیاست 

بورل: پاسخ ایران معقول بود   
با گذشــت بیش از یک هفته از ارســال پاســخ مکتوب ایران به متن 
پیشــنهادی اتحادیه اروپا،آمریکا هنوز جواب روشنی نداده است.گرچه 
اروپا به پاسخ های ایران پالس مثبت داده است.كنعانی نیزگفت:»پلن بی« 
ما اســتمرار سیاســت خارجی بدون توجه به روند مذاكرات است.هنوز 
همه طرف ها منتظر پاســخ آمریکا هستند و به نظر می رسد اختالفات 
داخلی در ایاالت متحده باعث شده تصمیم گیری در باره متن پیشنهادی 
جوزف بورل مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و پاسخ های ایران 
به آن متن با تاخیر یک هفته ای روبه رو شود . در این میان، در حالی كه 
ناصر كنعانی ســخنگوی وزارت خارجه ایران گفت كه با وجود پیشرفت 
های صورت گرفته هنوز پاســخی از طرف آمریکایی دریافت نشــده و 
یک شنبه شــب هم سران سه كشور آلمان ، انگلیس و فرانسه در تماس 
تلفنی همزمان با بایدن در خصوص مذاكرات احیای برجام رایزنی كردند، 
یک پیام مثبت از  ســوی اروپا شنیده شــد و بورل در اسپانیا اعالم كرد 
پاســخ های ایران به متن پیشنهادی اش معقول بوده است . وی همچنین 
از احتمال دیدارش با طرف آمریکایی در هفته جاری خبر داد. مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا كه قبال گفته بود متن پیشنهادی او متن 
نهایی خواهد بود و برخی نیز خواهان پاســخ بله یا خیر از سوی ایران 
شــدند ، در این نشست خبری اظهار كرد: بعد از ارائه پیشنهادش درباره 
متن نهایی، ایران پاسخ داد كه فکر می كنم پاسخ معقولی بود. )پاسخ ایران( 
به آمریکا منتقل شــد كه هنوز جواب نداده است. ما منتظر پاسخ آن ها 
هســتیم و امیدوارم این پاسخ به ما اجازه دهد مذاكرات را كامل كنیم. به 
آن امیــدوارم، اما نمی توانم اطمینان بدهم.وی افزود : »قرار بود پاســخ 
)آمریکا( تاكنون دریافت شده باشد. دیداری در وین برای اواخر هفته قبل 
پیش بینی شده بود كه میسر نشد. ممکن است چنین دیداری در این هفته 
برگزار شــود.«   همچنین ناصر كنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
همچون همه دوشــنبه ها در نشست خبری با رسانه ها شركت كرد و به 
سواالت متعدد آن ها در خصوص وضعیت مذاكرات احیای برجام پاسخ 
داد . وی در پاســخ به سوالی مبنی بر این كه اگر آمریکا با پیشنهادهای 
اروپا و نظــرات ایران مخالفت كند، ایران چه برنامــه ای در پیش دارد، 
گفت: همان طور كه بارها گفتــه ام موضوع مذاكرات رفع تحریم ها فقط 
یکی از موضوعات روابط خارجی ماســت و ما مسائل دیگر در حوزه 
روابط خارجی و مشــخصا روابط تجارت خارجی و مسائل تجاری را 
بــا روند مذاكرات رفع تحریم ها گره نزده و نخواهیم زد و عملکرد دولت 
در یک سال گذشــته نیز همین موضوع را نشان می دهد. كنعانی با بیان 
این كه طرح دوم ما اســتمرار سیاست یک ســال گذشته در حوزه های 
مورد اشــاره با جدیت و اهتمام بیشتر است، ادامه داد: در واقع پلن B ما 
استمرار سیاست خارجی مورد اشاره با قوت و جدیت بیشتر بدون توجه 
به روند مذاكرات رفع تحریم ها بوده و خواهد بود.وی همچنین در پاسخ 
به ســوال دیگری مبنی بر این كه برخی از رسانه های غربی گاه این ادعا 
را مطرح می كنند كه ایران در موضوع مذاكرات رفع تحریم ها قرار اســت 
موضوع انتقام از قاتالن سردار سلیمانی را كنار بگذارد، تأكید كرد: موضع 
جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با موضوع ترور سردار سلیمانی كامال 
روشن و واضح است. دولت و ملت ایران هیچ گاه ترور ناجوانمردانه این 
سردار بزرگ توسط دولت آمریکا در فرودگاه بغداد را فراموش نخواهند 
كرد. موضوع انتقام از قاتالن سردار سلیمانی فراموش نشدنی است و قابل 

مصالحه و سازش نیست. 

رئیسی: تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیدیم 
از نخبگان وزارت دفاع خواستم كه مسیر ساخت هواپیمای مسافربری را 

تا حصول نتیجه با قدرت و قوت ادامه دهند .
»نخبگان ما تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیده اند«؛ این 
بخشــی از اظهارات مهم آیت ا..سید ابراهیم رئیسی در دیدار با مدیران 
و كاركنان وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح بود. رئیس جمهور 
در این دیدار  با بیان این كه امروز به گســتردگی داشته ها و توانایی های 
كشــور مورد تهدید دشمن هستیم، تصریح كرد:» به رغم تهدید، فشار و 
تحریم های دشــمنان روی صنایع دفاعی ما، پیشرفت ها در این بخش 
بیشــتر از سایر بخش ها بوده و دلیل آن انگیزه بسیار باالیی است كه در 
صنایع دفاعی برای خودكفایی و اســتقالل كشور وجود دارد و در نتیجه 
این پیشــرفت ها، موجب تولید قدرت برای كشور شده است.«  وی در 
بخش دیگری از ســخنان خود از مدیران وزارت دفاع خواست كه این 
وزارتخانه به زیست بوم نخبگان كشور تبدیل شود:» قدردانی واقعی از  
نخبگان )وزارت دفاع( ، فراهم كردن زمینه شکوفا شدن دانش و اندیشه 
آنان است. مدیران وزارت دفاع این وزارتخانه را به زیست بوم نخبگان 
تبدیل و از این ســرمایه های كشور حمایت و پشتیبانی كنند.«  صحبت 
های رئیس جمهور به همین جا ختم نشــد و رئیس كابینه سیزدهم در 
میان اظهارات خود، از ساخت هواپیمای مسافربری سخن به میان آورد. 
به گزارش ایرنا، رئیســی نوآوری ها در زمینه ساخت انواع پرنده ها در 
صنایع دفاعی را بســیار افتخارآمیز دانست و با اشاره به بازدید خود از 
صنایع هواپیماسازی ایران در اصفهان تصریح كرد: دانشمندان و نخبگان 
ما در این وزارتخانه تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیده اند 
و از آن ها خواســته ام كه این مسیر را تا حصول نتیجه با قدرت و قوت 
ادامه دهند.«در این میان باید گفت كه اواخر خرداد امســال و در ســفر 
اســتانی رئیس جمهور به اصفهان و بازدید از شركت دانش بنیان هسا، 
موضوع ساخت هواپیمای مسافربری بومی بر سرزبان ها افتاد و  رئیسی 
پس از بازدید از بخش های مختلف این شركت و تقدیر از عملکرد آنان 
از مسئوالن »هسا« خواســت كه هواپیمای مسافربری )با ظرفیت 72 
سرنشین ( با رعایت استانداردهای بین المللی را تولید كنند. موضوعی كه  
پیشــتر نیز  منوچهر منطقی دبیر  وقت ستاد توسعه فناوری های حوزه 
فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
از به جریان افتادن روند ســاخت هواپیمای مســافربری با ظرفیت 72 
سرنشین ســخن گفته و تاكید كرده بود با تامین اعتبارو تکیه بر نیروی 
توانمنــد و خالق داخلی در حال انجام اســت.چند روز قبل نیز  مدیر 
عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح  
از اجرایی شدن آن سخن گفت و تصریح كرد:»اصفهان توانایی ساخت 
هواپیمای مســافربری و تجاری را دارد.« اظهاراتی كه نشــان می دهد 
ســاخت هواپیمای مسافربری ایرانی دور از دسترس نیست و حال باید 
منتظر ماند و دید كه  اولین هواپیمای بومی مسافربری كشورمان چه موقع  

راهی آسمان می شود ؟! 
انعکاس

دیده بان ایران خبرداد: صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور 
می گوید: آن هایی كه به اجرای مصوبات سفرهای استانی نقد دارند، باید 
بگویند كدام یک از مصوبات اجرا نشــده است؛ سفرهای استانی با یک 

نگاه كامال كارشناسی انجام می شود و برای اجرا و برای مردم است.

 نورنیوز خبرداد: مركز اطالع رســانی فراجا نوشــت: لیســتی مبنی بر 
جریمه های بدحجابی وجود ندارد و مورد تایید فراجا نیست.بحث هایی 
در این خصوص مطرح شــده اما ارتباطی به رقم جریمه نداشته و هنوز 
هیچ موضوع جدیدی به ما ابالغ نشده است. لیست قیمتی از جریمه های 

بدحجابی در برخی رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد.
رئیس قوه قضاییه : قبل از خودمان باید مردم را ببینیم

 حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا  با یادآوری 
این مهم كه عبور از مشکالت و موانع بدون همکاری و هم افزایی همه قوا 
و همچنین مشاركت مردم، میســر و امکان پذیر نخواهد بود، گفت: »در 
نظام اســالمی اساس كار ما در ضمن توجه به ارزش های الهی و معنوی، 
توجه و عنایت به رفع مسائل و مشکالت مردم است؛ به بیان دیگر، مردم 
و مســائل آن ها در بطن و متن تصمیمات و راهبردها و اقدامات ما قرار 
دارند.« رئیس قوه قضاییه تصریح كرد:» بر همین مبنا، ما در قوای سه گانه 
و مشــخصًا در دولت و قوه قضاییه باید قبل از آن كه مشکالت و مسائل 
مجموعه خودمان را لحاظ كنیم، به رفع و برطرف كردن مشــکالت مردم 
اهتمام داشته باشیم؛ به عبارت دیگر، قبل از آن كه خودمان را ببینیم، باید 

مردم را ببینیم.«  /ایسنا
 فرمانده نیروی هوافضای ســپاه: در پهنه هوایی به برتری 

رسیده ایم
ســردار حاجی زاده فرمانده هوافضای ســپاه   گفت:» ما در بسیاری از 
بخش ها نیازمند اقدامات دانش بنیان هســتیم تا به این وسیله، وابسته به 
خارج نباشــیم چرا كه تولید دانش بنیان، می تواند جهش ایجاد كند.«وی 
باتاكید بر این كه  این اقدامات در حوزه دفاعی نیز انجام شــده اســت، 
تصریح كرد: »ما در حوزه نظامــی توانمندی هایی را كه اآلن داریم، در 
گذشته نداشتیم. در گذشته سیم خاردار وارد می كردیم، اما حاال پهپاد صادر 
می كنیم؛ بدون شک این مسیر با ایجاد ارتباط بین بخش های دانش بنیان، 
دانشگاه ها و نخبگان، طی شده است.«سردار حاجی زاده اضافه كرد:» در 
همین نیروی هوافضا، ما اوایل در بخش تحقیقات، سرمایه گذاری كردیم 
تا بتوانیم موانع را پشت ســر بگذاریم، این موضوع باعث برتری ایران در 
پهنه هوایی شــد و بار ها شنیدیم كه غربی ها اولویت مذاكره را در محدود 

كردن پهپاد ها و قدرت موشکی ما بیان كردند.«/فارس
تازه های مطبوعات

کیهان-قطعــا توافق نکردن، بهتر از توافق بد اســت. آمریکا تنها زمانی 
می تواند به برجام برگردد كه حقوق ایران را تضمین كرده باشد.هر توافق 

دیگری، مثل توافق چندمرحله ای، خالف این ضرورت خواهد بود.
 هم میهــن - این روزنامه با تیتر »موثرترین تبلیغ علیه نظام« به گزارش 
تحقیــق و تفحص مجلس از فوالد مباركه اصفهان واكنش نشــان داد و  
مدعی شد: »این گزارش بزرگ ترین ضربه را به ساختار كنونی زده است. 
چرا؟ به این دلیل روشن كه تخلف در این اندازه مطلقا نمی تواند فردی و 
ناشی از مدیران شركت باشد، بلکه به طور قطع ناشی از ساختار است و 

همه نهادها را درگیر كرده است.«
 همشهری- براساس قانون به جز جرایم سنگین، قتل و سرقت مسلحانه، 
بقیه مجرمان می توانند با وثیقه آزاد شوند به همین دلیل یک دزد خیالش 
راحت است كه چند روز پس از دستگیری، آزاد می شود.زندان برای این 
افراد شغل و تفریح شده چراكه تغذیه و محل خواب شان رایگان است و 

در زندان هم بیکار نمی مانند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
هرمزگان:

شهیدان رجایی و باهنر، الگوی 
خدمتگزارِی صادقانه بودند

  گروه خبر //  مدیركل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
هرمزگان گفت: شهیدان رجایی و باهنر مصداق و الگوی 
خدمتگزارِی صادقانه بودند و گرامیداشت هفته دولت به یاد 
این دو شهید راه خدمت، فرصتی برای پاسداشت خدمات 
آنها و ارائه خدمات و دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی 
به مردم است. عطا ناوكی در نشست خبری با گرامیداشت 
یاد شــهدای دولت در استان هرمزگان اظهار داشت: هفته 
دولت عالوه بر افتتــاح و بهره برداری طرح های مختلف، 
فرصتی برای بازگویی و اطالع رســانی خدمات یکساله 
دولت و نظام به مردم است. وی ادامه داد: دولت سیزدهم 
با شعار مردمی با وجود همه تنگناها، تحریم ها و تهدیدها، 
به حق توانســته است مسلط بر مشکالت باشد و به ویژه 
حضور رییس جمهور و هیات دولت در استان ها در جمع 
مردم روح تازه ای در كالبد جامعه دمیده شــود و حضور 
اولیه مسئوالن در كنار مردم و شنیدن خواسته های مردم به 
ویژه خسارت دیدگان ناشی از سیل و زلزله اخیر از جمله 
در اســتان هرمزگان نیز روح امید را در مردم دوچندان 
كرد. مدیركل بنیاد شــهید و امور ایثارگران هرمزگان در 
ادامه سخنان خود با بیان اینکه بنیاد شهید این استان امروز 
جزو هشــت استان برتر كشور اســت، گفت: در ارزیابی 
خدمات پنج ماهه بنیاد شــهید براســاس شاخصه های 
مختلف، هرمزگان رتبه ۹7.۵ درصد را به دســت آورد.   
ناوكی ادامــه داد: نتیجه تالش های جهادی كاركنان بنیاد 
شهید استان هرمزگان و حمایت اســتاندار و نمایندگان 
استان، افزایش سه برابری میزان اعتبارات ملی بنیاد شهید 
در سال جاری اســت كه از یک میلیارد و 2۰۰ میلیون 
تومان در سال گذشته به سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان 
در حوزه های مختلف رسیده اســت. وی افزود: در سفر 
رییس جمهور 1۰۰ میلیارد ریال برای بخش توانبخشی 
بنیاد شــهید استان و گلزار شــهدا تخصیص داده شد كه 
برای بخش توانبخشی ۳۰ میلیارد ریال اختصاص یافت. 
به گفته مدیركل بنیاد شــهید هرمزگان، برای ساماندهی 
گلزار شــهیدان بندرعباس 2۰ میلیارد ریال اوایل مهرماه 
تخصیــص داده می شــود. ناوكی، پرداخــت 22۰  فقره 
تسهیالت خرید مسکن، واگذاری بیش از 2۰۰ قطعه زمین 
و همچنین پرداخت بیش از ۹۰ میلیارد ریال تســهیالت 
برای جبران خسارات ناشی از هزینه حوزه حوادث سیل 
و زلزله و همچنین پرداخت 2۰ میلیارد ریال برای پرورش 
میگو به جامعه ایثارگری را بخش دیگری از خدمات بنیاد 
شهید اســتان اعالم كرد. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به موضوع كم كاری برخی صنایع و دســتگاه ها در 
تبدیل وضعیت جامعه ایثارگران اســتان اشاره كرد و از 
شــركت پاالیش نفت بندرعباس، پاالیشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس و فوالد هرمزگان به عنوان سه صنایع بزرگ 
كه بیشترین افراد را جذب كرده اند، نام برد. مدیركل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: شركت نفت آفتاب، 
فوالد كیش در رعایت حق 2۵ درصدی جامعه ایثارگری 
بومیان اســتان كم كاری كرده اند. به گزارش ایرنا، ناوكی 
همچین گفت: دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش 
از جمله ادارات موفق در تبدیل وضعیت جامعه ایثاگران 
ایثارگران هســتند و پرونده های ایثارگران در شهرداری 
بندرعباس نیز درحال پیگیری و تبدیل وضعیت هستند. 
وی در بخش پایانی سخنان خود به مهم ترین برنامه های 
هفته دولت امسال بنیاد شهید هرمزگان اشاره كرد و افزود: 
در این هفته ویژه  برنامه های مختلفی شامل تجدید میثاق با 
شهدا، حضور ایثارگران در نمازجمعه، دیدار با 7۰ خانواده 
شهدای دولت، یادواره شهدا، تجلیل از كاركنان و برگزاری 

جشنواره های فرهنگی برگزار می شود.
در پنج ماهه اول سال جاری محقق شد
ساخت و بازسازی 1000 قطعه 
تخصصی در نیروگاه بندرعباس

 گروه خبر// مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از طراحی، 
ســاخت و بازســازی 1۰۰۰ قطعه تخصصی از ابتدای 
ســال جاری تاكنون در این نیروگاه خبر داد. به گزارش 
خبرنگار دریا؛ »داریوش محمودی«عنوان كرد: با توجه به 
شرایط تحریم و موانع موجود در تأمین قطعات خارجی، 
استفاده از توانمندی های ساخت داخل بهترین گزینه برای 
تأمین قطعات، جهت تولید برق پایــدار در این نیروگاه 
است كه حركت در مسیر ساخت داخل موجب حمایت 
از تولیدكننده های داخلی، كمک به اشتغال و صرفه جویی 
ارزی خواهد شــد. مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: 
این مجموعه تا اواخر مرداد امسال، موفق به بومی سازی 
بیــش از 1۰۰۰ قطعه مهم كوچــک و بزرگ نیروگاهی 
شــده كه عالوه بر صرفه جویی ارزی، گام بسیار مهمی 
در عرصــه افزایش دانش این بخــش مهم صنعت برق 
كشور برداشته اســت. وی بیان كرد: در این بازه زمانی 
قطعات یدكی ولوهای آب شــیرین كن، نــازل تفلونی و 
هدر آب پاش آب شیرین كن، قطعات بانداسکرین، توری، 
قرقره، زنجیر بانداســکرین، ساخته شده است. محمودی 
در ادامــه افزود: هوزینگ مکانیکال ســیل، كاســه نمد، 
قطعات كمپرسور شامل: اینتركولر سوپاپ ولوها، رینگ 
پیســتون ها، گلندهای روغن، دیافراگم، شاتون، شفت و 
پیستون كمپرســور فیلترهای هوا، قطعات پوسته یاتاقان 
 ،G.R.FAN بانداسکرین، یاتاقان و پوســته یاتاقان
پروانه پمپ بلودان آب شــیرین كن، كمربند و نازل جهت 
انشعاب جدید مسیر آب دریا در كلرزنی، ساپورت های 
داخلــی تانک میکس بد، اســتم اكچویتــور كنترل والو 
آب شیرین كن، پولی كمپرســور هیدروژن، شافت پمپ 
بلودان آب شــیرین كن در این مدت توســط متخصصان 
داخلی نیروگاه بومی ســازی شــده اســت. مدیرعامل 
نیــروگاه بندرعباس در پایان خاطرنشــان كرد: نیروگاه 
بندرعباس با ۶ واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت 1۳2۰ 
مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه جنوب شرق كشور است 
كه ضمن تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشــتیبانی از 
شبکه سراسری، بخشــی از قطعات مورد نیاز خود را با 
تکیه بر دانش، تجربه و تخصص كاركنان خود طراحی و 

مورد ساخت و بازسازی قرار می دهد.

خبر

خبری
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سرمقاله

 درحالی بندرعباس شهری بندری و دریایی است كه انتظار می 
رود محصول صید شده در این شهر ارزان تر از سایر مناطق كشور 
باشد كه نه تنها اینگونه نیست، كه حتی گران تر و خارج از دسترس 
تر می باشد. از یک طرف قاچاق آبزیان كه بارها رسانه ها به این 
موضوع پرداختند، باعث شــده است برخی از اقالم ماهی چندان 
وارد بازار این شــهر نمی شود و میزان ورود آبزیان صید شده در 
بــازار بندرعباس كاهش یافته كه در افزایش قیمت ماهی ومیگو 
بسیار اثرگذار است واز طرفی دیگر هیچگونه نرخ گذاری و قیمت 
گذاری بر آبزیان وجود دارد. در اســفند1۳۹۹ با ورود دســتگاه 
قضایی هرمزگان به قیمت گذاری آبزیان، نرخ گذاری انواع آبزیان 
در بندرعباس آغاز شد وانتظار می رفت این طرح تداوم یاید كه 
متاسفانه تداوم نیافت و متوقف شد. در واقع نیاز است از یک طرف 
با پدیده قاچاق آبزیان به كشورهای دیگر وحتی سایر استان ها 
جلوگیری شود و نیاز اســتان بطور كامل تامین شود واز طرفی 
دیگر بر قیمت آبزیان نظارت های الزم صورت گیرد. متاسفانه در 
حالیکه بدلیل گرانی بسیار زیاد ماهی و میگو، بیشتر خانواده های 
بندرعباسی قادر به خرید آبزیان نیستند، اما از آن طرف برخی از 
مدیران حوزه مربوطه اعتقاد دارند كه قیمت آبزیان ارزان هستند 
كه به بقول برخی، مشخص نیست این مدیران ماهی و میگو نمی 
خرند ویا شاید برایشان می برند و یا اینکه حقوق چند ده میلیونی 
دریافت می كنند كه خرید آبزیان با این قیمت های نجومی، برایشان 
ارزان محســوب می شود. اما واقعیت این است كه مردم و بومیان 
بندرعباس كه بیشترشــان در محالت حاشیه ای وبافت فرسوده 
بندرعباس زندگی می كنند كه دو سوم شهر را تشکیل می دهند، 
در حال حاضر چندان توان خرید آبزیان گران را ندارند. چند سال 
قبل چندین كشتی از سازمان شیالت مجوز گرفتند تا از آب های 
دور صید كنند و قرار بود صیدشان را به بازار شیالت بندرعباس 
تحویل دهند و این بازار هم صید را با قیمت مناسب و ارزان تر از 
بازار عرضه كند كه چند مرتبه در همان اوایل ماهی با قیمت بسیار 
ارزان تر از بازار در بازار شــیالت بندرعباس توزیع شد كه باعث 
ازبین رفتن حباب قیمت فروش آبزیان در ســایر بازارها شد كه 
متاسفانه تداوم نیافت. همچنین نیاز  است واسطه ها حذف شوند 
و آبزیان بطور مســتقیم در بازار ماهی فروشان پشت شهر، بازار 
شیالت، بازارچه تعاون روستایی، بازارچه صادقیه، بازارچه امام 
حسین)ع( و... با قیمت های مصوب دولتی عرضه شود تا اقشار 
بیشتری بتوانند ماهی ومیگو را در سفره شان داشته باشند. از ستاد 
تنظیم بازار استان و معاونت اقتصادی استانداری هرمزگان انتظار 
می رود بازار آبزیان بندرعباس را ساماندهی كنند تا مردم استان 
از ماهی و میگو بهره مند شوند وفرزندان شان به سوءتغذیه مبتال 
نشوند و هرمزگانی ها و بخصوص بندرعباسی ها حسرت ماهی 

خوردن را به دل نداشته باشند.
   علی زارعی

حسرت ماهی به دل بندرعباسی ها
در  فقيه  ولی  نماينده   // گروه خبر 
بندرعباس  جمعه  امام  و  هرمزگان 
گفــت: اقدامات تحولــی بايد از 

محله هايی مانند دو هزار آغاز شود.
محمد  والمســلمین   حجت االسالم 
عبــادی زاده در دیدار با مردم محله 
دو هزار بندرعباس افزود: مشکالت 
بافت فرســوده محله دو هزار باید 

بصورت ریشه ای حل شود.
وی گفت: این محلــه گنج هایی از 
نیرو هــای انســانی را در خود قرار 

داده است كه باید در جهت شکوفایی 
آن ها تالش كرد.

حجت االســالم و المسلمین عبادی 
زاده افزود: جهاد تبیین امام سجاد)ع(  

تبیین حقایق عاشورا بود.
امام  گفت:  بندرعبــاس  جمعه  امام 
سجاد پس از شــهادت امام حسین 
)ع( باید برای پــر كردن خالء های 

موجــود كادر ســازی می كردند به 
همین جهت از مضامین دعا به عنوان 

ابزار كادرسازی استفاده كردند.
وی افــزود: تمدن ســازی یکی از 
معظم  رهبر  دغدغه هــای  مهم ترین 
انقالب است و وجود چنین گفتمانی 
در میان مردم این محله نشان دهنده 
این اســت كــه مــردم درد دین و 

انسانیت دارند. به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما مركز خلیج فارس،نماینده، 
ولی فقیه در هرمزگان گفت: مسائل 
و مشکالتی كه در این دیدار مطرح 
شــد از طریق مدیران دستگاه های 
اجرایی پیگیری می شــود و ســعی 
می كنیم مشکالت محله را آرام آرام 

حل كنیم.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان : 

اقدامات تحولی باید از محله دو هزار آغاز شود 

گــروه خبر // مديــر كل بنادر و 
دريانــوردی هرمزگان گفت: طرح 
ساحلی  مناطق  يكپارچه  مديريت 
حفاظت  اساسی  رويكرد  ســه  با 
محور، توسعه محور و يكپارچه گرا 
با بهره گيری از توان های مشاركتی 
جامعه محلی و ارگان های ذيربط در 
تبيين برنامه ها و مشاركت آگاهانه 

و فعاالنه آنها در حال انجام است .
به گزارش خبرنگار دریا ، »حسین 
عباس نژاد« با اشاره به وجود 2 هزار 
و 2۳8 كیلومتر طول نوار ســاحلی 
استان هرمزگان كه معادل ۳۹ درصد 
از كل نوار ساحلی كشور را در برمی 
گیرد، تصریح كــرد: طرح مدیریت 
یکپارچــه مناطق ســاحلی، ســه 
رویکرد اساســی »حفاظت محور«، 
به معنای صیانت از محیط زیســت 

مناطق ســاحلی، »توسعه محور« با 
توسعه ای  ظرفیت های  تقویت  هدف 
مناطق ساحلی و »یکپارچه گرایی« 
بــا محوریت اســتفاده از توان های 
مشاركتی جامعه محلی و دستگاه های 
ذیربط در تبیین برنامه ها و مشاركت 
آگاهانــه و فعاالنه آنهــا در اجرای 

برنامه ها در حال انجام است.
وی مدیریــت نــوار ســاحلی را 
حســاس ترین  و  مهم ترین  از  یکی 
بخش های اجرایی این طرح نام برد 
و از مهم ترین وظایف اداره مهندسی 
سواحل و بنادر هرمزگان در اجرای 
طرح مذكور به مدیریت و نظارت بر 
ساخت و ســازهای دریایی، پایش 
دریایی،  پارامترهای  گیری  اندازه  و 
مکانی،  اطالعات  سیســتم  استقرار 
و  حوضچه ها  هیدروگرافــی  انجام 

كانال های بنادر استان اشاره كرد.
مدیركل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
بر لزوم مجــوز دار شــدن تمامی 
ســازه ها و تاسیسات دریایی استان 
تاكیــد كرد و گفت: طــی چهار ماه 
نخســت ســال جاری 17۳ مورد 
مکاتبه بــا بهره برداران ســازه های 
دریایی و ســاحلی انجام گرفت تا 
نسبت به طی نمودن فرایند قانونی و 

اخذ مجور اقدام كنند.
عباس نــژاد از دیگر اقدامات انجام 
شــده در حوزه مدیریت و نظارت 
به بازدیــد دوره ای از تمامی بنادر و 
سواحل اســتان با هدف نظارت بر 
ســاخت و بهره برداری از سازه های 
دریایی و ســاحلی هرمزگان اشاره 
كــرد و افزود: همچنیــن به منظور 
با  اســتانی  طرح هــای  مطابقــت 

یکپارچه  مطالعات طــرح مدیریت 
مناطق ســاحلی اســتان طی سال 
و  مکاتبــه  مــورد   ۹1 جــاری 
 همکاری با ارگان های استانی انجام

 شــده اســت. وی بهره برداری از 
بویه های موج نگار شــناور در دو 
ایســتگاه واقع در جزایر قشــم و 
كیش، ثبت و ارســال اطالعات به 
بانــک اطالعاتی ســازمان بنادر و 
دریانــوردی، اندازه گیــری و ثبت 

زیستی  محیط  پارامترهای  لحظه ای 
تجهیزات  و  ســازه ها  بر  تاثیرگذار 
دریایی بندر شهید رجایی و احداث 
هفت بنچ مارک ماندگار در این بندر 
را از دیگر فعالیت های انجام شــده 
حوزه مهندسی سواحل و بنادر استان 

عنوان كرد. 
گفتنی اســت، در حال حاضر 2۹۵ 
سازه و تاسیسات دریایی در استان 

هرمزگان قرار دارد.

 مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان تاکید کرد
لزوم اخذ مجوز برای تمامی سازه ها و تاسیسات دریایی هرمزگان

گروه خبر // رئيس و اعضای كميسيون عمران 
مجلس شورای اســالمی با حضور در استان 
هرمزگان از وضعيت آبرسانی شهرستان حاجی 

آباد بازديد كردند.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ در این بازدید كه معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی شركت مهندسی آب 
و فاضالب كشور و منصور آرامی نماینده حوزه 
مركزی هرمزگان نیز حضور داشتند، آبرسانی به 
مجتمع چاله حســن آباد- مورت حاجی آباد از 

نزدیک بررسی شد.

عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شــركت آب 
و فاضالب هرمــزگان در این بازدید با قدردانی 
از حساســیت اعضای كمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی نســبت به پروژه های آبرسانی 
افزود: اعضای كمیسیون عمران پیش از این نیز 
چالش های حوزه آب غرب استان بویژه بستک 
را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند كه حضور 
آنها در شهرستان حاجی آباد این نوید را می دهد 
كه با هم افزایی دولت و مجلس  شــاهد تسریع 
و بهبود وضعیت آبرسانی بویژه روستاهای تحت 

پوشش مجتمع حسن آباد - چاله مورت باشیم.
وی با بیان اینکه مجتمع حسن اباد - چاله مورت 
در فهرست موافقتنامه ملی آبرسانی به روستاهای 
دارای اولویت كشــور قرار دارد، تصریح كرد، از 
مجموع 21 روستای تحت پوشش این مجتمع، 
چهار روستا با اجرای عملیات حفر و تجهیز سه 
حلقه چاه، 17۰۰ مترمکعــب مخزن ، دو باب 
ایستگاه پمپاژ و 8۰ كیلومتر خط انتقال و شبکه 
توزیع آبدار شده اند. مدیرعامل آب و فاضالب 
هرمزگان به هدف گذاری امسال برای تامین نیاز 

آبی مشتركین مجتمع حسن آباد گفت: بر اساس 
هدف گذاری صورت گرفته ۹ روستای دیگر طی 

یک سال آینده آبدار می شوند.
حمزه پور افزود: هشــت روستای مورد هدف 
دیگر نیز با تامین اعتبار الزم از اجرای این طرح 

بهره مند خواهند شد.
وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آبرسانی به این 
مجتمع را 2۰۰ میلیــارد تومان عنوان كرد كه با 
تکمیل آن جمعیتی بالغ بر 7 هزار نفر از آب شرب 

پایدار بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از پروژه های آبرسانی عنوان کرد

تسریع در اجرای پروژه های آبرسانی با هم افزایی دولت و مجلس



ازدواج مثل موز در بسته است
همانطور كه می دانید ازدواج مقوله ای است كه در تمامی علوم 
ردپایی از آن دیده می شــود. یکی از مهم ترین آنها ادبیات 
فارســی اســت كه در این زمینه یک جورهایی شورش را 
هم درآورده.ادبیات كه همیشــه در وصف محبوب و فراق 
یــار حرفی برای گفتن دارد پا را فراتر گذاشــته و در چند 
ضرب المثل ازدواج را به چالش كشیده، در اینجا قرار است 

از زاویه ای متفاوت چند مورد را بررسی كنیم:
 ازدواج شتری است که در خانه هر کس می خوابد

منظوراین است كه شما بنشینید در خانه و منتظر شتر باشید، 
باالخــره خودش می آید! دیر یا زود دارد ولی ســوخت و  
سوز ندارد )ضرب المثل تو ضرب المثل شد( با آن حجم از 
خونسردی و بیخیالی كه در شتر دیده می شود دیر رسیدنش 
طبیعی است ولی زود آمدنش مشکوک است. حتی با توجه 
به اینکه شتر حیوان مستقلی است و تک و تنها در بیابان گز 

می كند، یک وقت هم ممکن است نیاید.
 ازدواج مثل هندوانه در بسته است

تا به حــال به این فکر كردید چــرا هندوانه؟ چرا موز نه؛ 
كه پوســتش زرد طالیی است ولی مغزش مزه كاه می دهد! 
یا پرتقــال كه برعکس ظاهر خوشــرنگش، مغزش را كه 
می خوری در یک نقطه از خودت جمع می شوی! در حقیقت 
هندوانه نکته انحرافی اســت وگرنه چشــمتان را باز كنید، 

هندوانه خوب هم گیرتان می آید.
 خدا در و تخته  را جفت می کند

اگر كمی چشمانتان را جمع كنید جوری كه دارید به موضوع 
مهمی فکر می كنید متوجه می شوید این ضرب المثل برعکس 
ظاهرش كاماًل ضد ازدواج اســت! هیچ كس دوست ندارد 
اعجوبه ای مثل خودش نصیبش شــود؛ درواقع همه توقع 
دارند نیمه گمشده  شان برعکس خودشان زیبا، خوش تیپ، 
خوش اخالق، پول دار و خالصه همه چی تمام باشد وگرنه 

همان بهتر كه گم و گور باشد!
 سحر فتحی

***
وصیت نامه  یک تلفن همراه

حال كه آخرین قطره های باطری ام در حال خالی شدن است 
و آقای تعمیركار نیز با دست های سیاه از اتاق پشت مغازه اش 
بیرون آمد و گفت: متأسفم، هر كاری می تونستم براش كردم، 

برای تو صاحب عزیزم چندخطی وصیت می كنم.
- بعد از من با موبایل دیگری ازدواج نکن. بی جنبه حداقل 
تا چهلمم صبر كن. نمی كنی؟ حاال دو روز بدون گوشی باشی 
نمی میری كه؟ بی موبایل هراس بدبخت. به جوانی ات رحم 
كن. داری در مولکول های تخت حل می شوی. باور كن دنیای 

دیگری هم بیرون از تخت هست.
- الاقل ســاعت استفاده از چسبیدن به گوشی جدیدت را 
كم كن، بیچاره آرتروز چشــم می گیری. جان سخت ده! تو 
هم نگیری، او می گیرد. باور كن صفحه لمســی موبایل هم 
ِسر می شــود و ِگزِگز می كند. اگر انگشتان تو از بازی زیاد 
بی حس نمی شود دلیل بر این نیست كه او هم مثل تو است. 

گوشی باش آدم.
- بی معرفت! اجزای ســالم مرا برای به دســت آوردن او 
نفروش. پول نیاز داری؟ یادت رفته شــب ها هم مرا زمین 
نمی گذاشــتی و به پریز برق آویزان بــودی؟ یادت رفته تا 

چشمت بسته می شد خودم را روی دماغت می انداختم.
- نصف اموالم یعنی شارژرم را به تو می بخشم و نصف دیگر 
یعنی هندزفری ام را وقف می كنم كه تو دســتت به او نرسد، 
بیچاره از بس در گوشت بوده كور و كر و الل شده. گوشت 
كه كر نمی شود قصد تمیز كردنش را هم كه نداری، حداقل 

كمی او را از گوشت در بیاور تا خودش را تمیز كند.
- اینقدر خودت را به زحمت ننداز، همه بار ســرانه مطالعه 
كشــور را كه تو نباید به دوش بکشی. كمی هم بگذار بقیه 
الیک كننــد و كامنت بگذارند. نترس، قطع كردن ورزش و 
نرمش انگشتت باعث گرفتن آرتروز بند انگشت نمی شود! 
فقط هرازگاهی مچت را تــکان بده، باالخره موبایل ها هم 

ورزش می خواهند.
-خواهشــًا دوربین جلــوی تلفن جدیــدت را از نعمت 
عکس گرفتن محروم كن. مطمئن باش اگر دنبال كننده هایت 
كمتر بدانند یا اصاًل نداننــد كه تو االن یهویی داری چه كار 

می كنی هم روزشان شب می شود.
- در آخر از تو می خواهم كه بگذاری تلفن همراه جدیدت 

شب ها زود بخوابد و در سرویس بهداشتی همراهت نباشد.
 فیروزه کوهیانی

صنایع بزرگ خوزستان نیروگاه تولید برق احداث کنند 
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ســرويس اســتان ها - خوزستان // 
ابرپروژه آبرسانی غدير از 1۰ سال پيش 
در خوزستان برای مقابله با كم آبی آغاز 
شده است و به دليل تامين آب 26 شهر 
و حدود 16۰۰ روســتای استان يكی از 
طرح های عظيم در حوزه آبرســانی به 

شمار می رود. 
"َو َجَعلنَــا ِمَن الماِء ُكلَّ َشــی ٍء َحیٍّ أفاََل 
یُؤِمنُــوَن". و هر چیز زنــده ای را از آب 
قرار دادیم، پس آیا ایمان نمی آورند؟ این 
سخن پروردگاِر جهانیان است. باری تعالی 
به دســت قدرِت خویش هستی را آفرید 
و آب، این ماده ی ســحرانگیز را اساس 
و پایــه ی حیات قــرار داد و در طرحی 
شگفت آور، زنده ماندن بشر را به قطراِت 

زالل و روشن آن وابسته ساخت.
زندگــی بدون آب امکان پذیر نیســت و 
مقابله با معضلی به نــام كم آبی، یکی از 
راهبردهای اصلی مدیریتی است كه باید 
در تمامی اســتان های كشــور از طریق 
تدوین یــک برنامه ریزی دقیق و اصولی 
دنبال شــود. چرا كه كاهــش نزوالت 
آسمانی از سال 1۳88 تاكنون، شرایطی را 
برای ما رقم زده است تا روزهای طوالنی 
تابســتان را با كم آبی سپری كنیم و این 
امر به ویژه در استان های جنوبی كشور و 
آن هم در گرمای باالی ۵۰ درجه بسیار 
نشان می دهد  بررسی ها  طاقت فرساست. 
كه وضعیت آب در بسیاری از روستاهای 
خوزستان از وضعیت مطلوبی برخوردار 
نیست و روستاهای بخش غیزانیه)شرق 
اهواز(، بخش اســماعیلیه) غرب اهواز(، 
و  كارون  روســتاهای شــلمچه، غرب 
حفار شــرقی در شهرســتان خرمشهر، 
روستاهای دهستان های منیوحی و نصار 
از توابــع اروند كنار، روســتاهای بخش 
مركزی)نهردلی، نهرسلوان، بیت عزیز، نهر 
مطیف( وبخش خنافره در شادگان و... از 
جمله روستاهای با تنش آبی در این استان 

است.
در ســفر آیت اهلل رییسی رییس جمهور 

كشورمان به خوزســتان در شهریور ماه 
سال گذشــته، مقرر شد میزان انتقال آب 
از طرح غدیــر از 1۰ مترمکعب در ثانیه 
با احداث ایستگاه پمپاژ جدید و افزایش 
قــدرت پمپ های ایســتگاه  به 2۰ متر 

مکعب در ثانیه افزایش یابد.
 ابرپروژه آبرسانی غدیر

و اما ابرپروژه آبرســانی غدیر كه از 1۰ 
سال پیش در خوزســتان برای مقابله با 
كم آبی آغاز شده است، به دلیل تامین آب 
2۶ شهر و حدود 1۶۰۰ روستای استان 
یکی از طرح های عظیم در حوزه آبرسانی 
است كه طی یکساله اول دولت سیزدهم 
با دستورات رییس جمهور و وزیر نیرو و 
تزریق بودجه ای ویژه شتاب زیادی گرفته 

است.
طرح بزرگ آبرسانی پروژه غدیر ابتدا با 
۳ فاز فعالیت خود را آغاز كرد كه شامل 
فاز اول، آبرســانی از قیصریه تا آبادان و 
خرمشــهر؛ فاز دوم، تأمین آب شــرب 

شهرهای اهواز، دشت آزادگان، هویزه و 
شــادگان و فاز سوم از ام الدبس تا آبگیر 
ســد دز بود.علی اكبر محرابیان وزیر نیرو 
در سال گذشته از تسریع در اجرای طرح 
آبرسانی غدیر خبر داد و گفت: تامین آب 
شرب، كشاورزی و صنعت خوزستان در 

اولویت وزارت نیرو قرار دارد.
وی افزود: طرح آبرســانی غدیر كه آب 
2۶ شهر و حدود 1۶۰۰ روستای استان 
را تامین می كند، عالوه بر آبگیری از سد 
كرخه، از منابع با كیفیت سد دز نیز بهره مند 
خواهد شد و بر همین اساس در سه جبهه 
كاری سامانه آبرسانی از سد دز از طریق 
انتقال آب از كانال چمران در دستور كار 

قرار گرفته است. 
وزیر نیرو خاطرنشان كرد: طی برنامه ریزی 
فشــرده عالوه بر ارتقــای كیفیت آب از 
طریق انتقال آب از سد دز، در این طرح 
افزایش ظرفیت انتقال آب به خصوص در 
شهرهایی از جمله دشت آزادگان، آبادان، 

خرمشهر و شادگان پیش بینی شده است.
 آب شرب پایدار

محمــد جوانبخت معــاون وزیر نیرو در 
امور آب و آبفا  نیز طی ماه های گذشــته 
در حاشیه بازدید از پروژه آبرسانی غدیر 
در شهرستان كرخه بیان كرد: با اجرای این 
پروژه آبرسانی، آب شرب شهرستان اهواز 
، شهرها و روستاهای پایین  دست كرخه 
كه از این رودخانه بهره می گرفتند به این 
خط متصل شده و از آب شرب پایدار و 

باكیفیت برخوردار خواهند شد.
وی ادامــه داد: پروژه آبرســانی غدیر، 
پروژه میان مدتی اســت كه در راســتای 
تامین  برای  سیزدهم  دولت  سیاست های 
كمی و كیفی آب شــرب مردم خوزستان 

اجرا شده است.
 پروژه ی بزرگ خاورمیانه

عباس صدریان فر مدیر عامل سازمان آب 
و برق خوزســتان نیز با بیان اینکه طرح 
انتقال آب غدیر خوزستان بزرگترین طرح 

آبرسانی خاورمیانه است، گفت: از مهر ماه 
سال پیش كارشناسان و مدیران سازمان 
آب و بــرق برای تحقق وعــده رییس 
جمهور به مردم خوزستان در زمینه تامین 

آب آشامیدنی مناسب  وارد عمل شدند.
وی ادامه داد:  در ابتدا یک بازه زمانی سه  
ساله برای اجرای این طرح تعریف شد كه 
خوشبختانه با تالشهای صورت گرفته این 
قسمت از طرح كمتر از یکسال محقق شد 

و در آستانه افتتاح قرار گرفته است.
مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان 
گفت: قرارگاه خاتم به عنوان مجری طرح 
انتخاب شد و این ســازمان كوتاهترین 
مســیرها را برای آن طبق نقشــه های 
كارشناســی انتخاب  كرد كه خوشبختانه 
در این مــدت كوتــاه 8۵ درصد پروژه 
انجام شــد.صدریان فر اضافه كرد: تامین 
آب با دبــی 2۰ متر مکعب بر ثانیه برای 
افق 2۵ ســاله این طرح تعریف شد كه با 
كار جهادی این سازمان این دبی كه قرار 

بود 2۵ سال آینده تامین شود از هم اكنون 
تامین شده اســت و مردم خوزستان 2۵ 
ســال  زودتر از موعد مقرر به آب مورد 

نیاز خود دست یافتند.
 غدیر طرحی برای برطرف ســاختن 

عطش در روستاها
صابر علیدادی معاون آبرســانی سازمان 
آب و برق خوزستان نیز در این باره اظهار 
كرد: طرح غدیر خاصیتــی دارد كه هم 
شهرها و هم روستاها به آن متصل هستند. 
یعنی همه 48 روستای هویزه و همه 7۶ 
روستای دشــت آزادگان و همچنین همه 
۳8 روســتای حمیدیه و 4۵ روســتای 
آبادان به طرح متصل شده اند و این طرح 
به صورتی نیست كه فقط به شهرها برسد.

وی در خصــوص اعتباراتی كه در طرح 
غدیر هزینه شــده است، عنوان كرد: یک 
هزار میلیارد اسناد خزانه این طرح تامین 
شده و افزایش 1۰۰ درصدی كمی و ۵۰ 
درصــد كیفی آب در 2۶ شــهر و1۶۰۰ 

روستا دیده شده است.
علیدادی تصریح كــرد: در حال حاضر 
طرح هایی كه در حوزه آبرسانی در حال 
اجرا هستند از سال 1۳8۹ و سال 1۳۹2 
آغاز شده و تاكنون ادامه داشته است ولی 
طرح غدیــر به دلیل این كــه ۵2 درصد 
جمعیت استان را شامل می شود مهم ترین 

طرح آبرسانی در استان خوزستان است.
معاون آب رســانی ســازمان آب و برق 
خوزســتان گفت: فرآینــد بهره  برداری 
آزمایشــی از طرح غدیر با 2 پمپ آغاز 
شد و از امروز با ۵ پمپ ادامه پیدا می كند 
و با توجه به وسعت و ابعاد این پروژه، نیاز 
است پیش از بهره برداری اصلی، راه اندازی 
آزمایشی برای كنترل نهایی در دستور كار 

قرار گیرد.
به گزارش فارس، تکمیل پروژه آبرسانی 
غدیر آب شرب چهار میلیون و 7۰۰ هزار 
نفر جمعیت شهری و روستایی معادل ۵2 
درصد از جمعیت اســتان خوزستان را تا 

افق سال 142۵ تامین خواهد كرد.

 سرويس استان ها - خوزستان //  نماينده 
با اشاره به  اهواز در مجلس شورای اسالمی 
قول مساعد وزير اقتصاد برای پرداخت حق 
آاليندگی ها به شهرهای خوزستان گفت: در 
حال حاضر حق آاليندگی نفت به خوزستان 
بيش از ۵ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان است كه 

بايد به شهرهای مورد نظر پرداخت شود. 

مجتبی یوســفی با اشــاره به نشست با وزیر 
اقتصاد و دارایی اظهار كرد: در نشســتی كه با 
وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شــد بر پرداخت 
حق آالیندگی ها به شهرهای خوزستان تاكید 
شد و این موضوع مورد موافقت وزیر نیز قرار 

گرفت.
وی با اشــاره به قول مســاعد وزیر اقتصاد 

برای پرداخت حق آالیندگی ها به شــهرهای 
خوزســتان و برداشــتن موانع در جهت این 
پرداخت ها افزود: بخشــی از حق آالیندگی ها 
پرداخت شده و پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 

دیگر نیز در این مرحله آماده پرداخت است.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: 
در حال حاضر حق آالیندگی نفت به خوزستان 
بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است كه 

باید به شهرهای مورد نظر پرداخت شود.
یوسفی با اشــاره به سهم حوزه انتخابیه اهواز 
از حــق آالیندگی ها، عنوان كــرد: از مجموع 
یک هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومــان بدهی به 
حوزه انتخابیه اهواز، باوی، كارون و حمیدیه، 
یک هزار و 1۶۰ میلیارد تومان ســهم اهواز، 
17۰میلیارد تومان سهم شهرستان باوی، 11۰ 
میلیارد تومان ســهم شهرســتان كارون و 8۵ 

میلیارد تومان سهم شهرستان حمیدیه است.
وی در پایان با بیان اینکه برخی شــركت های 
نفتی به دنبال شانه خالی كردن از پرداخت سهم 
حق آالیندگی ها و همچنین خواستار ماده 2۵1 
هستند، گفت: با پیگیری ها و جلسات متعددی 
كه برگزار شده، به دستور وزیر اقتصاد این مبلغ 

پرداخت خواهد شد.

خوزستان   - ها  استان  سرويس 
تحقيقات  و  برنامه ريزی  //معاون 
برق منطقه ای خوزستان  شركت 
اســتاندار  دســتور  به  گفت: 
بزرگ  صنايع  تمامی  خوزستان، 
استان )نفت و گاز، پتروشيمی و 
صنايع فوالدی و ســيمانی( بايد 
حداقل به اندازه نياز مصرف خود 

نيروگاه توليد برق احداث كنند. 
 كیومرث زمانی با اشاره به برگزاری 
جلسه بررسی وضعیت تولید، انتقال 
و مصرف برق در استان خوزستان 
با حضور اســتاندار، بیــان كرد: 
حرارتی  نیروگاه های  عملی  تولید 

خوزستان در تابستان جاری كمتر 
از چهــار هزار مگاوات اســت و 
انتقال تولید نیروگاه های برق آبی به 
دلیل فاصله طوالنی 2۰۰ تا ۳۰۰ 
كیلومتری تا مراكز بار و همچنین 
به دلیل خشکسالی و كاهش تولید، 
با افت ولتــاژ زیاد و چالش هایی 

مواجه است.
وی با بیان اینکه در این شرایط به 
احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه 
حرارتی در مركز بار خوزســتان 
نیاز است، افزود: با توجه به اینکه 
بخش زیادی از بــرق مصرفی و 
مورد  استان  زیرساخت های  سایر 

استفاده صنایع بزرگی مثل نفت و 
گاز، پتروشیمی، فوالد، سیمان و .. 
خوزستان  استاندار  می گیرد،  قرار 
دســتور داد از این پــس تمامی 
صنایع یادشده ضروی است حداقل 
به میزان نیاز و در صورت امکان 
بیشــتر از نیاز خود، بــه احداث 
نیروگاه تا پایان دولت ســیزدهم 

)14۰4( اقدام كنند.
تحقیقات  و  برنامه ریــزی  معاون 
شــركت برق منطقه ای تاكید كرد: 
با توجه به اینکه مردم در اولویت 
تامین برق هستند هیچ تعهدی برای 
تامین برق این صنایع در سال های 

آتی وجود ندارد، لذا ضروری است 
همه این صنایع مهم، استراتژیک و 
تاثیرگذار بخصوص شــركت های 
دولتی مثل مناطق نفتخیز جنوب، 
بودن طرح  توجیه پذیــر  از  فارغ 
احداث نیــروگاه از نظر اقتصادی، 
نســبت به احداث نیروگاه با قید 
اعتبار  تامین  برنامه ریزی،  فوریت 

و اقدام كنند.
شــركت برق منطقه ای خوزستان 
مســئولیت تامین و انتقال برق در 
شــبکه انتقال و فوق توزیع در دو 
استان خوزســتان و كهگیلویه و 

بویراحمد را برعهده دارد.

خبر

سرويس استان ها - خوزستان // مسئول 
كميته مشــاركت های مردمی و اسكان 
اربعين خوزستان گفت: ۳۰ موكب در 2 
مرز شلمچه و چذابه برای خدمت رسانی 

به خواهران در نظر گرفته شده است.

حجت االســالم ســیدمحمود موسوی 
در گفت وگویــی رســانه ای از انجــام 
برنامه ریزی الزم برای اســکان زائران 
اربعین در مسیرهای منتهی به دوگذرگاه 
شــلمچه و چذابه خبر داد و تاكید كرد: 

مساجد و حســینیه هایی برای اسکان 
زائران در نظر گرفته شــده است.رئیس 
ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات 
خوزستان به اســتقرار صدها موكب در 
مسیرهای منتهی به گذرگاه های مرزی 

شلمچه و چذابه اشاره كرد و افزود :۳۰ 
موكب در دو مرز شلمچه و چذابه برای 
خدمت رسانی به خواهران در نظر گرفته 

شده است.
وی اظهار كرد: خدمات رسانی به زائران 
اربعین از هفتم شهریورماه مصادف با اول 
ماه صفر با توزیع آب آشامیدنی توسط 
موكب هــا آغاز و از یازدهم شــهریور 
مصادف با پنجم ماه صفر توزیع سه وعده 

غذایی و میان وعده بین زائران استمرار 
خواهد یافت.

حجت االســالم موســوی خواســتار 
مشاركت و نذر برای پذیرایی از زائران 
اربعین حسینی در دو گذرگاه شلمچه و 
چذابه از سوی مردم سراسر كشور شد 
و گفت: عالقه مندان می توانند نذورات 
و كمک های خود را به شــماره حساب 
ســتاد   ۶۰۶۳-7۳7۰-۰47۶-۳882

توســعه و بازســازی عتبات عالیات 
ویژه اربعین واریز كنند.مســئول كمیته 
مشــاركت های مردمی و اسکان اربعین 
خوزســتان بیان كرد: برای پذیرایی از 
زائــران اربعین در شــلمچه و چذابه و 
مسیرهای منتهی به این دو گذرگاه مرزی 
نیز سه میلیون قوطی كنسرو و دیگر اقالم 
خوراكی از جمله میوه و هندوانه به دلیل 

گرمای هوا نیاز است.

مسئول کمیته مشارکت های مردمی و اسکان اربعین خوزستان:

۳۰ موکب ویژه خواهران در مرزهای خوزستان تعیین شد

وعده یکساله رئیس جمهور محقق شد؛

ناگفته های طرح غدیر و رفع عطش از خوزستان 

نماینده اهواز در مجلس عنوان کرد

قول وزیر اقتصاد
 برای پرداخت حق آالیندگی ها 

به شهرهای خوزستان

سرويس استان ها - خوزستان //    مسوول 
اســكان ستاد  و  مردمی  مشــاركت های 
اربعين شــلمچه گفت: پيكر پاک و مطهر 
شهيد هشت ســال دفاع مقدس، هنگام 
در  حسينی  اربعين  مواكب  آماده ســازی 

شلمچه در خرمشهر كشف شد. 

مکی یازع روز افزود: پیکر این شــهید كه با 
لباس نظامی و پیشانی بند است پس از كشف 
به محل امن منتقل شد.وی افزود:پیدا شدن این 
پیکر مطهر، پاداش امام حسین)ع( به خدام و 
موكبداران اربعین حسینی است كه با خلوص 
نیت مشغول آماده ســازی مواكب در شلمچه 

هستند.منطقه شلمچه در غرب خرمشهر ، یکی 
از محورهای اصلی عملیاتی در هشــت سال 
دفاع مقدس بود.مرز شلمچه یکی از 2 گذرگاه 
اربعین حسینی در استان خوزستان است كه در 
1۵ كیلومتری خرمشهر و 2۰ كیلومتری بصره 

عراق است. 

کشف پیکر مطهر شهید در هنگام آماده سازی
 مواکب شلمچه

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
  نظر به اینکه آقای ابراهیم روشن رای فرزند مراد  مالک ششدانگ پالک ثبتی 3760 فرعی 
از 8-اصلی به موجب دو فقره استشهادیه محلی مدعی شده است که سند مالکیت پالک 
مزبور به شماره سریال 060418 سری الف 85 تحت عنوان ششدانگ زمین به مساحت 
7072.95 متــر مربع واقع در رودان بخش ســه حوزه ثبتی رودان بندرعباس در صفحه 
231 دفتر امالک جلد 101 ذیل ثبت شماره 15054 ثبت و سند مالکیت آن بنامش صادر 
و تسلیم گردیده است که  به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است و تقاضای 

صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن نموده است
 لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه هر کس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد بایستی از 

تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید
 در صورت عدم اعتراض و عدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده 120 آیین نامه مزبور به 

صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود .22/م/ الف        تاریخ انتشار:  1401/06/02 
یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
 نظر به اینکه عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر یک باب 
خانه دارای پالک 65 فرعی از 40- اصلی به مساحت 1066.73 متر مربع مورد تقاضای 
آقای محمد باصره فرزند حسن بخش 6 بندرعباس، برحسب درخواست کتبی متقاضی 
، تحدید حدود اختصاصی در مورخه 1401/06/23 راس ساعت 8 صبح در محل بعمل 
خواهد آمد. اینک به موجب این آگهی به استناد ماده 14 قانون ثبت، از متقاضی و کلیه 
مجاورین دعوت میگردد که در تاریخ و ســاعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. 

واخواهی مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی، از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و معترض میتواند به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبتی 
که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 1373/2/25 و ماده 86 آیین نامه قانون 
ثبت، میبایست ظرف مدت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه و تقدیم دادخواست نمایند و گواهی تقدیم 
دادخواست را به این اداره ارائه نمایند ، در غیر اینصورت این اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام 

خواهد نمود. 1401/207 م الف
تاریخ انتشار : 1401/06/02

ابوالحسن دستوری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه یک

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان



پیاده روی اربعین
 را چه کسی جهانی کرد؟ 

 ســرویس فرهنگی // پیاده روی بــرای زیارت كربال 
قدمتی به اندازه تاریخ شــیعه دارد. اما در دوره معاصر با 
افزایش خودروها و گســترش راه ها، زیارت با پای پیاده 
كمتر شد تا اینکه یک نفر همت كرد و قدم در راه گذاشت 
و پیاده روی اربعین رویدادی جهانی شــد. چه كسی؟   در 
تاریخ شــیعه تا پیش از دوره معاصر وضعیت پیاده روی 
اربعین این گونه بود: »نخستین بار زینب كبری )س( و امام 
ســجاد )ع( و جابر بن عبداهلل انصاری به همراه جمعی از 
بنی هاشم چهل روز پس از شــهادت امام حسین )ع( بر 
مزارش رفتند و ســال های بعد ائمه و پیشــوایان شیعه و 
پیروانشــان همین ســنت را اجرا كردند. طی قرن ها نیز 
پیــاده روی اربعین به ویژه از نجف تا كربال رواج داشــت 
و بزرگان تشــیع به ترویج این نــوع زیارت پرداختند و 
خود همراه دوستداران اهل بیت )ع( به زیارت پیاده حرم 
امام حسین )ع( شتافتند. در ایران در دوره حکومت های 
آل بویه و صفویه زیارت كربال با پای پیاده توســط علما 
ترویج شده اســت و در میان متأخرین نیز بزرگانی نظیر 
شیخ انصاری، آخوند خراسانی، محدث نوری و... به همراه 
یاران و شاگردانشــان به پیاده روی اربعین می رفته اند. در 
این میان محدث نوری هرسال و در مناسبت های مختلف 
به همراه شاگردانش پیاده به زیارت می رفت و در ترویج 
زیارت اربعین نقشی ویژه داشــت«. در دوران معاصر با 
افزایش تعداد خودروها و گسترش شبکه راه ها پیاده روی 
اربعیــن و در كل زیارت با پای پیاده كمتر شــد ولی بعد 
این طوری شد و پیاده روی اربعین بزرگ ترین گردهمایی 
ساالنه جهان شد: »آیت اهلل سید محمود شاهرودی )12۶2 
ـ1۳۵۳ شمسی( هر ســال به همراه شاگردانش پیاده به 
زیــارت حرم كربال می رفت و با اقدام وی جریانی جدید 
آغاز شــد... آیت اهلل شاهرودی احیاگر پیاده روی كربال و 
مؤســس نخستین بعثه در مکه و مدینه است... تا دهه ۵۰ 
شمســی پیاده روی اربعین به مراسمی بزرگ تبدیل شده 
بود و در منابع مکتوب آمده اســت كه زائران از قومیت ها 
و ملیت های مختلف بوده اند ولی در میانشــان گروه هایی 
كه نوحه ها و شــعارهای عربی و فارسی و تركی و اردو 
می خواندند بیش از ســایرین بوده اند«. بعد هم كه معلوم 
است؛ از ســال 1۳82 پیاده روی اربعین میلیونی شد و از 
اوایل دهه ۹۰ این مراسم با جمعیتی بین 1۵ تا 2۶ میلیون 

نفر برگزار می شود.

خبر
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فرهنگ وهنر

سرويس فرهنگی // با افزايش تعداد زائران 
اربعين از اوايل دهه ۹۰، سفرهای كاروانی از 
سوی ســازمان حج و زيارت در ايام اربعين 
متوقف شد و اكنون نيز سفر اربعين، كاروانی 
نيست. بر همين اساس، مسؤوالن از زائران 
می خواهند فريــب كاروان های غيرمجاز را 

نخورند. 
 سفر اربعین در سال های اخیر با توجه به حجم 
باالی تعداد زائران به صورت گروهی و انفرادی 
برنامه ریزی شده است و پس از راه اندازی ستاد 
مركزی اربعین به عنوان مرجع برنامه های اربعین 
حسینی، مقرر شد تا در ایام اربعین، سازمان حج 
و زیارت به عنوان متولی اعزام زائران به عتبات 

كاروانی به عراق اعزام نکند.
 توقف اعزام زائران به صورت کاروانی 

از اوایل دهه ۹0
البته اوایل دهــه ۹۰ در حالی كه تعداد زائران 
ایرانــی در ایام اربعین محدود بود، كاروان های 
زیارتــی هم در ایــام اربعین همچون ســایر 
روزهای ســال به عراق اعزام می شــدند و در 
هتل ها اســکان پیدا می كردند كــه به مرور با 
افزایش تعداد زائران و با توجه به مشکالتی كه 
در زمینه ارائه خدمات به زائران حسینی ایجاد 
شــد، سفر اربعین به صورت انفرادی و گروهی 
برنامه ریزی و به این ترتیب روند اعزام كاروانی 
به عتبات از سوی سازمان حج و زیارت متوقف 
شد. به گفته حمیدرضا محمدی، مدیركل دفتر 
پذیرش و اعزام زائرین عتبات سازمان حج و 

زیارت، تشرف میلیونی به عراق در ایام اربعین 
مانع ارائه خدمات به زائران می شود. به همین 
دلیل بر اساس برنامه سازمان حج و زیارت، از 
حدود 2 هفته قبل از اربعین، اعزام های كاروانی 
متوقف می شود و زائران با نام نویسی در سامانه 
سماح به صورت انفرادی یا گروهی عازم عراق 

خواهند شد.
اربعیــن  زائــران  تعــداد  افزایــش   

خدمات رسانی به کاروان ها را محدود کرد
وی با بیان اینکه در گذشــته كه تعداد زائران 
اربعین محدود بود، سفرهای زیارتی به عراق در 
ایام اربعین هم به صورت كاروانی انجام می شد، 
می گوید: با افزایش تعداد زائران، مشکالتی در 
زمینه حمل و نقل، اسکان یا حتی تغذیه زائران 
ایجاد شــد و با توجه به اهمیت ارائه خدمات 
مطلوب به زوار حسینی، تصمیم گرفتیم كه اعزام 
كاروانی را متوقف كنیــم و زائران به صورت 
انفرادی عازم عراق شوند. چرا كه هر سال هم 
بر تعداد زائران اربعین افزوده می شد و همین امر 
خدمات دهی را با مشکالتی همراه می كرد؛ به 
طوری كه حتی به دلیل ازدحام جمعیت امکان 
ارســال غذای زائران از آشپزخانه مركزی به 

هتل ها هم وجود نداشت.
البتــه با توجه به حضور میلیونی زائران اربعین 
در عراق، تشرف كاروانی پاسخگوی نیاز زائران 
نیست؛ چرا كه اگر حتی از یک كاروان 4۰ نفره، 
سه نفر هم به هر دلیلی دیرتر به برنامه كاروان 
برسند، مشکالتی را برای سایر اعضای كاروان 

ایجاد كرده و هماهنگی با وجود خیل عاشقان 
حسینی در مسیرهای مختلف امکان پذیر نیست. 
حتی مسؤوالن ستاد مركزی اربعین هم از زائران 
خواســته اند كه در گروه های كوچک به عراق 

سفر كنند.
 ارائه خدمات رایــگان به زائران اربعین 

توسط موکب ها
با این وجود، امسال برخی از افراد در ایام اربعین 
هم اقدام به راه اندازی كاروان غیرمجاز كرده اند و 
حتی برای سفرهای هوایی به عراق هزینه هایی 
باالی 12 میلیون تومان طلب می كنند. در حالی 
كه عراقی ها در موكب های اربعینی به صورت 
رایگان به زوار خدمت می كنند و زائران اربعین 
هــم چه به صورت گروهی یا انفرادی به عراق 
ســفر كنند، اگر در موكب ها اسکان پیدا كرده 
یا از وعده های غذایی موكب ها اســتفاده كنند، 
فقط باید هزینه های حمل و نقل را بپردازند و 
ســایر خدمات رایگان ارائه می شود. اما اكنون 
كاروان های غیرمجاز حتی برای سفر زمینی هم 
هزینه هایی تا 7 میلیون تومان اعالم می كنند و 
وعده اسکان در هتل های نزدیک حرم یا غذای 
طبخ روز را می دهند. اما هر ساله موكب هایی 
در اطراف حرم راه اندازی می شــود كه در چند 
قدمی حرم های مطهر است و در هر وعده غذای 
گرم بــه هر اندازه بین زائران توزیع می كنند. از 
طرفی بسیاری از زائران اربعین قصد پیاده روی 
در مســیر كربال را دارند و در روزهای منتهی 
به اربعین حسینی به كربال می رسند.همچنین با 

توجه به ممنوعیت كاپوتاژ خودروهای شخصی 
و اتوبوس ها از 11 تا 2۹ شــهریورماه، امکان 
عبور اتوبوس ها از مرز به شــهرهای زیارتی 
عراق وجود ندارد. بنابراین، شــاید بسیاری از 
زائرانی كه با كاروان های غیرمجاز همراه شوند، 
نه تنها در مرز عراق، بلکه در شهرهای زیارتی 

نیز با مشکالتی همراه شوند.
 ســازمان حج و زیارت در ایام اربعین 

کاروانی اعزام نمی کند
عالوه بر این، برخــی از كاروان های غیرمجاز 
حتی با تبلیغات مختلف سعی دارند كه خود را 
كاروان زیر نظر سازمان حج و زیارت معرفی 
كنند. چرا كه بسیاری از عاشقان حسینی ترجیح 
می دهند فقط با كاروان های رسمی عازم عراق 
شــوند، اما حجت االسالم صحبت اهلل رحمانی، 
معاون عتبات سازمان حج و زیارت می گوید: 
ما در ایــام اربعین هیچ كاروانی اعزام نمی كنیم 
و ســاماندهی ثبت نام و اعزام زائرانی را كه در 
سامانه سماح ثبت نام می كنند، بر عهده داریم.

معاون عتبات سازمان حج و زیارت از زائران 
خواست تا به تبلیغات افراد سودجو توجه نکنند 
و منتظر خدمات متفاوتی از سوی آنها نباشند. 
چرا كه زیارت اربعین با سایر ایام تفاوت دارد و 
با حضور میلیون ها عاشق از كشورهای مختلف، 
امکان هماهنگی زائران و ارائه خدمات مناسب 

به آنها محدود می شود.
 تالش برای کاهش هزینه های سفرهای 

زیارتی
به گفته حجت االســالم رحمانی، كاروان های 
زیارتی زیر نظر سازمان حج و زیارت كم تر از 
یک هفته پس از اربعین حسینی مجدد فعالیت 
خود را آغاز می كنند و ســعی شــده تا هزینه 
ســفرهای زیارتی كاهش یابد تا همه عاشقان 

امکان تشرف به عتبات را داشته باشند.
البته سازمان حج و زیارت در ماه های گذشته 
سفر ارزان قیمت عتبات را نیز اجرایی كرده است 
و زائران با هزینه كم تر از سه میلیون تومان هم 
می توانند عازم عراق شوند كه با توجه به توقف 
اعزام های كاروانی از 1۰ شــهریور، این سفرها 

پس از آن مجدد برقرار می شود.
بــه گزارش قــدس آنالین ؛ گفتنی اســت بر 
اســاس آخرین برنامه ســتاد مركزی اربعین، 
ســفرهای زیارتی به عــراق در ایام اربعین از 
هفتم شــهریورماه آغاز می شود كه البته بیشتر 
زائران ســفر خود را برای نیمه دوم شهریورماه 
پیش بینی كرده اند. همچنین موكب های اربعینی 
از 1۶ شهریورماه فعال می شوند و خدمات در 
مسیر زائران نیز در هفته منتهی به اربعین به اوج 

خود خواهد رسید.

سازمان حج و زیارت در ایام اربعین کاروانی اعزام نمی کند

چرایی لغو سفر کاروانی در اربعین
  

ســرويس فرهنگی // كتاب »بچه هــا عيده، عيد مال 
شماست« شامل گزيده ای از سروده های كوتاه مصطفی 
رحماندوســت برای مخاطبان كــودک با موضوع عيد 

توسط انتشارات كتاب نيستان منتشر شد. 
 مصطفی رحماندوســت از شاعران و نویســندگان كودک و 
نوجوان طی ۵ دهه اخیر به شــمار مــی رود كه همواره مورد 
توجه مخاطبان در ســنین مختلف بوده اســت. نســل های 
مختلفی از كودكان ایران و حتی جهان سال هاست با شعرها و 
ترانه های او روزها و شب های خود را سپری و لحظات ناب و 

خاطره انگیزی برای خود رقم زده اند.
كتاب »بچه ها عیده، عید مال شماست« گزیده ای از سروده های 
كوتاه او برای مخاطبان كودک با موضوع عید است كه به تازگی 
توســط انتشارات كتاب نیستان به بازار نشر كودک و نوجوان 
عرضه شده است. این كتاب از سویی شامل سروده هایی كوتاه 
و آهنگین است. سروده هایی كه قابلیت حفظ شدن را به سادگی 
در خــود قرار داده و در كنار آن به جای تالش برای آهنگین 
و موزون بودن، انتقال و ایجاد حســی ناب و تکرارناپذیر را 
از خود به مخاطب منتقل می كند؛ حســی كه مبدا آن شادی و 

سرزندگی و طراوت حاكم بر ایام نوروز و سال نو است.
رحماندوست در سروده های كوتاهش در این كتاب مجموعه ای 
از آرزوها و حس های خوب و ناب كودكانه را در قالب شعر 
می نشاند. گاهی آرزو می كند تا جهان جایی بهتر برای زندگی و 
زیست همه از جمله كودكان شود و این آرزو را در قالب دعایی 
كودكانه خطاب به پروردگار بیان می كند و گاهی عید را دستمایه 
و بهانه برای بیان دوســتی و نزدیکی میان اقوام و قومیت های 
مختلف ایرانی قرار می دهد و زیســت سالم و دوستانه آنها در 
كنار همدیگر را آرزو می كند. در شعری به سراغ سنت های نهفته 
در عید می رود و موضوعاتی مانند خانه تکانی یا دید و بازدید 
در عید را كه سنت هایی حسنه و نیکو در درون جشن نوروز 
است را دستمایه ارتباط با مخاطبش می كند و در شعری دیگر 
باورهای قلبی و كهن نوروز را دســتمایه انتقال حسی خوب 
به مخاطب می كنــد. باورهایی چون عمو نوروز و حضورش 
در ایام عید، كنار هم بــودن خانوادگی و دعای خیر در حق 
همدیگر و حتی عیدی دادن و عیدی گرفتن. رحماندوســت 
در شعرهایش در این مجموعه، ساده گویی را به كمال رسانده 
است. هیچ ردی از استعاره و تلمیح و تشبیهات سخت فهم در 
این شعرها ولو برای مخاطب كودک به چشم نمی خورد. آهنگ 
و وزن شــعر در خدمت ساده خوانی از سوی مخاطب است و 
همین مساله مواجهه مخاطب با شعر را بسیار ساده كرده است.

این كتاب با تصویرگری فرهاد جمشــیدی نیز همراه اســت. 
تصویرهایی كه پیوندی زیبا و رنگین میان خیال و واقعیت را 
در ذهن مخاطب برقرار می كنند و ظاهر عید را به باطن زیباتر 

از ظاهر آن پیوند می دهد.

توسط انتشارات نیستان؛
گزيده  سروده های كوتاه مصطفی 

رحماندوست منتشر شد

ســرويس فرهنگی // اعالم خبری كوتاه از سوی 
معاون سيما در روزهای اخير، بسياری از رسانه ها و 
همچنين عالقمندان به سريال ها را با پرسش هايی 
درباره ی جزئيات اين خبر، مواجه كرده است. خبر 
به اين شرح است: »از سه ماه آتی، هر ماه حداقل 
پنج سريال )در مجموع 1۵ سريال( در تلويزيون 

عقد قرارداد و وارد چرخه توليد می شود.« 
این خبر در حالی از ســوی محســن برمهانی، معاون 
سیما اعالم شــده كه البته عناوین و جزئیات مربوط به 
این پروژه ها هنوز تشریح نشده است و همین مساله در 

روزهای اخیر بر گمانه زنی ها در این زمینه افزوده است.
معاون ســیما در جریان بازدید از پشت صحنه سریال 
»شهباز« شبکه پنج با موضوع امنیت سایبری و تهدیدات 
دشــمنان، خبر را اعالم كرد و به نظر می رسد این پروژه 
شامل یکی از این 1۵ ســریال  باشد. همچنین »عشق 
كوفی«، فصل دوم »مســتوران« و فصل چهارم »نون. 
خ«، »آزادی مشــروط« و »ترور« از جمله پروژه های 
جدید تلویزیون هســتند كه پیش بینی می شــود در این 
جمع 1۵ تایی قرار بگیرند. هرچند انتظار می رود، انتشار 
خبری از سوی تلویزیون با این درجه از اهمیت، با اعالم 
جزئیات بیشتر برای رسانه ها و مخاطبان همراه باشد تا 
در نهایت به اعتماد بیشــتر بین مثلث صداوسیما، رسانه 
های رســمی و مخاطب بیانجامد. در ادامه به جزییات 
برخی سریال های در حال تولید تلویزیون اشاره می كنیم 

كه پیش بینی می شود در این فهرست قرار گیرند:
 »شهباز«

مجموعه »شهباز« به تهیه كنندگی امیرحسین آشتیانی پور 
و مهدی علینقی پور و كارگردانی حمیدرضا لوافی در ۳۰ 
قســمت 4۰ دقیقه ای در گروه فیلم و سریال شبکه پنج 
سیما در حال تولید است. ژانر این سریال معمایی و امنیتی 
است و بازیگرانی همچون آرش مجیدی، رضا داودنژاد، 
علیرضا آرا، میالد میرزایی، مهدخت موالیی، نیما نادری، 
سیروس همتی، فاطیما بهارمست، غزال نظر و پاوان افسر 

در آن ایفای نقش می كنند.
 »عشق کوفی«

تصویربرداری ســریال »عشق كوفی« كه از محصوالت 
جدید سازمان هنری رسانه ای اوج است، به كارگردانی 
حسن آخوندپور و تهیه كنندگی سعید سعدی همزمان با 
شروع ماه محرم آغاز شــده بود و همچنان در شهرک 

غزالی ادامه دارد.
»عشق كوفی« قرار است روایت گر یک عشق در كوفه 
سال ۶1 هجری قمری باشد و ماجرای آن تا واقعه كربال 
و شهادت سیدالشــهدا)ع( ادامه پیدا كند. شبنم قربانی و 
سعید شریف دو بازیگر اصلی این سریال هستند و البته 
به تازگی تصویری از لعیا زنگنه در این ســریال منتشر 

شده است.
 فصل دوم »مستوران«

فصل اول ســریال »مســتوران« به كارگردانی مسعود 
آب پرور و سیدجمال سیدحاتمی تابستان امسال از شبکه 
یک ســیما روی آنتن رفت و حاال تصویربرداری فصل 
دوم سریال »مستوران« به كارگردانی سیدعلی هاشمی 

و تهیه كنندگی عطا پناهی به تازگی كلید خورده است.
لوكیشن اصلی این سریال در شهرک مستوران قرار دارد و 
گروه جدیدی از بازیگران به فصل دوم این سریال اضافه 
شده اند. فصل دوم سریال »مســتوران« كه عاشقانه ای 
برگرفته از قصه ها و افسانه های كهن ایرانی است، به قلم 

محمد حنیف به نگارش درآمده است.
 فصل چهارم »نون. خ« 

تصویربرداری فصل چهارم سریال طنز »نون خ« به زودی 
آغاز می شــود و این ســریال در سال 14۰2 به پخش 
می رسد. همچنین از حســن معجونی به عنوان بازیگر 

جدید این سریال نام برده می شود.
تاكنون سه فصل از مجموعه »نون خ« به كارگردانی سعید 
آقاخانی برای شبکه اول ساخته شده است. »نون خ« در 

این فصل در ۳۰ قسمت ساخته و پخش خواهد شد.
ســعید آقاخانی، علی صادقی، شقایق دهقان، سیروس 

میمنت، سیدعلی صالحی، هدیه بازوند، ندا قاسمی، كاظم 
نوربخش، پاشا جمالی، نسرین مرادی و ... از بازیگران 

اصلی »نون خ« هستند.
 »آزادی مشروط«

سریال ۳۰ قسمتی و طنز »آزادی مشروط« با محوریت 
طنــز درباره فعالیت  گروه های جهــادی، كادر درمان و 
پرســتاران در ایام كرونا و مصائب و شیرینی های این 
دوران بــه تهیه كنندگی و كارگردانی مســعود ده نمکی 
در حال ســاخت است. نگارش فیلمنامه سریال توسط 
كریم خودسیانی و شــهاب عباسی بر اساس طرحی از 
مسعود ده نمکی انجام شده اســت. بازیگرانی همچون 
مهران رجبــی، پرویز فالحی پور، محمود مقامی، عباس 
محبی، سیدمهرداد ضیایی، شهین تسلیمی، رامین راستاد، 
علی رضا استادی، افشین سنگ چاپ، بهنوش بختیاری، 
مریم كاویانی، حسین رفیعی، سروش جمشیدی، سامان 
گوران، علی رضا مسعودی، پوراندخت مهیمن، محمدرضا 
رهبری، شهاب عباسی، نیما شاهرخ شاهی، حدیثه تهرانی، 
هلیا امامی، كاوه سماک باشــی، صهبا شــرافتی و لیال 

بوشهری حضور دارند.
 »ترور« حاج قاسم

اوایل تیر ماه بود كه موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید 
آوینی اعالم كرد با مشخص شدن كارگردان، مینی سریال 

»ترور« در مرحله ی تولید قرار گرفت.
مینی ســریال »ترور« با موضوع ترور نافرجام »شهید 
حاج قاســم ســلیمانی« به كارگردانی سیروس مقدم و 
تهیه كنندگــی حامد عنقا با تمركز به ترور نافرجام حاج 
قاسم در كرمان، درصدد است تا بخشی از جایگاه رفیع 
و حساس این سرباز گرانقدر اسالم را به تصویر درآورد.

 چند سریال دیگر
در كنار پروژه هایی كه نام برده شد، همچنین می توان به 
سریال  »سرزمین پریزاد« ساخته محمدرضا ورزی اشاره 
كرد كه پیشتر نامش در بین پروژه هایی دیده شده كه هم 
اینک در شهرک سینمایی غزالی جایی را برای ساخت 

لوكیشن به خود اختصاص داده اند.
نگارش این سریال بر اساس یک رمان تاریخی بیش از 

دو سال پیش به قلم ورزی آغاز شد.
همچنین در شــبکه دو سیما پیشتر از »بچه مهندس ۵« 
)ســریال در حال نگارش با تهیه كنندگی سعید سعدی و 
كارگردانی علی غفاری(، پروژه تاریخی »مهیار عیار« )به 
تهیه كنندگی بهروز مفید كه داســتان آن در دوره صفویه 
می گذرد( و همچنین ســریال »برای او« )محمدمهدی 
عسگرپور( نام برده شده بود كه با تغییر مدیریت، احتمال 

تغییراتی هم وجود دارد.
ضمن اینکه »سریال موسی )ع(« ساخته ابراهیم حاتمی 
كیا هــم كه این روزها نامش با انتخاب بازیگر احتمالی 
نقش اصلی )بابک حمیدیان( بر ســر زبان ها افتاده، می 

تواند در این فهرست گنجانده شود.
بــه گزارش قدس آنالین، حال باید منتظر بود و دید آیا 
تلویزیون با تشریح این خبر و اعالم 1۵ سریال مورد نظر، 
به شفاف سازی فضا كمک خواهد كرد یا همچنان باید 
با اسامی متعدد احتمالی از سوی رسانه های مختلف در 

قالب گمانه زنی مواجه بود.

بازار سریال سازی در تلویزیون داغ می شود

معرفی ۱۵ سریال جدید تلویزیون

سرويس فرهنگی // موسسه خانه كتاب و ادبيات 
به عنوان  كتاب  فروش  راه اندازی سامانه  از  ايران 

بستری در چرخه فروش كتاب خبر داد. 
طبق اعالم موسسه خانه كتاب و ادبیات ایران سامانه 
فروش كتاب به عنوان بستری در چرخه فروش كتاب 
راه اندازی شده و كتابفروشی های متقاضی فعالیت در 
v.ketAB. این سامانه می توانند با مراجعه به نشانی

iR نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام كنند.
راه اندازی ســامانه فروش كتاب در عصر اســتفاده 
گســترده از فناوری های نوین و فــروش كتاب در 
فضای مجازی، بســتری كارآمد در چرخه فروش 
كتاب محسوب می شود. این سامانه با اهدافی ازجمله 
تقویت اقتصاد صنعت نشر كتاب در كشور و بهینه سازی 
كاركرد اجزای این صنعــت، تقویت و اصالح حلقه 
توزیع و فروش كتاب در كشور، تسهیل در دسترسی 
به كتاب، حمایت از كتابفروشی های سراسر كشور و 
ایجاد فرصت برابر در بین كتابفروشــی ها، راه اندازی 
شده است. در سامانه فروش كتاب، یارانه ها ازجمله 
یارانه های خرید و ارسال كتاب پیاده سازی می شود 

كه در توزیع عادالنه یارانه ها هم نقش مهمی برعهده 
دارد. در این طرح، چرخه تولید و توزیع كتاب، روال 
منطقی و معمولی خود را طــی می كند و با فعالیت 
این ســامانه به انتهای زنجیره نشر توجه شده است. 
در نتیجه شــیوه ای كارآمد در فروش كتاب توسط 
كتابفروشــان خواهد بود.در ســامانه طراحی شده 
خانــه كتاب و ادبیات ایران برای فروش با محوریت 
كتابفروشی ها، این امکان فراهم شده كه كتابفروشی ها 
در هر موضوعی بتوانند كتاب های خود را بارگذاری 
و به فروش برسانند. بنابراین این امکان وجود دارد كه 
اگر كتابی به ویترین نرسیده و یا در كتابفروشی باقی 
مانده، در معرض دید طیف وســیع تری از افراد قرار 

گیرد و احتمال خرید آن كتاب ها باالتر برود.
در سامانه فروش كتاب، این امکان فراهم می شود كه 
خریداران بدون مراجعه حضوری به كتابفروشی ها نیز 
بتوانند از طریق بستر مجازی، موجودی كتاب های 
كتابفروشــی ها را ببینند و آثار مــورد نظر خود را 
بخرنــد. از این طریق، گروه جدیــدی از خریداران 
كتاب به كتابفروشــی ها افزوده می شود. ضمن اینکه 

این امکان فراهم شده كه همزمان به صورت حضوری 
هم كتابفروشــی ها فروش داشته باشند، اما با فروش 

مجازی، سبد فروش جدیدی برایشان ایجاد شود.
هر كتابفروشــی كه حداقل امکانات حوزه فناوری 
اطالعات را داشته باشد، می تواند در این طرح حضور 
داشته باشد. بسیاری  از كتابفروشی ها امکان فروش 
مجازی یا سایت مســتقل ندارند كه در این صورت 
می توانند برای فروش مجازی از این سامانه استفاده 
كنند. توجه به مخاطبان كتاب در مناطق كم برخوردار 
از كتابفروشــی  از دیگر اهــداف اصلی طراحی این 
سامانه بوده اســت. عالقه مندان می توانند از طریق 
این سامانه از نزدیک ترین كتابفروشی محل زندگی 
خود به صورت حضوری و غیرحضوری خرید داشته 
باشــند.  مركز پشتیبانی همه روزه از ساعت ۹ تا 18 
با شــماره ۹1۰۰۹8۹8-۰21 برای پاسخگویی به 
سواالت كتابفروشی ها درنظر گرفته شده است. این 
مركز كتابفروشــی ها را از مرحله ثبت نام تا مرحله 
بارگذاری محصول و فروش و ارســال بســته ها، 

راهنمایی می كند.
الزم به ذكر است كتابفروشی های متقاضی فعالیت در 
ســامانه فروش كتاب می توانند با مراجعه به آدرس 
v.ketAB.iR نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام 

كنند.

خانه کتاب و ادبیات ایران خبر داد

سامانه فروش كتاب آغاز به كار كرد



روابط عمومی 
ماهي و میگو هدیه ي خداوندي است ،آن را از کودکان دریغ ننمایید شیالت رهمزگان 

حوادث جهان

یک کشته و دو مجروح در صاعقه عربستان
  برخورد صاعقه منجر به فوت یک جوان و مجروح شــدن دو 
نفر دیگر در عربستان شد. این حادثه در استان »جازان« عربستان 
رخ داد و بر اساس اطالعاتی كه به دست آمد، این سه جوان سوار 
خودرو بودند كه صاعقه به آنها اصابت كرد. یکی از آنها در دم جان 
خود را از دســت داد و دو نفر دیگر كه پســرعموهایش بودند در 
بیمارستان تحت مداوا هستند.این درحالی است كه مناطق مختلف 
عربستان از جمله مدینه منوره و مکه مکرمه شاهد رعد و برق شدید 
و به دنبال آن باران های ســیل آسا بود كه مانع از عبور و مرور شد. 
باران های سیل آسا منجر به غرق شدن دو اتوبوس در مدینه منوره و 
همچنین باعث آسیب رساندن به بسیاری از خودروها شد.رسانه های 
داخلی سعودی اعالم كردند: » با وجود باال بودن دمای هوا، برخی از 
مناطق عربستان سعودی در معرض وقوع رعد و برق های شدید قرار 

دارند كه منجر به جاری شدن سیالب ها می شود. 
برخورد تانکر سوخت با اتوبوس در الجزایر

  در پــی برخورد تانکر ســوخت با یک دســتگاه اتوبوس در 
الجزایر ۹ تن كشــته شدند. مقامات الجزایر در گزارشی از برخورد 
یک دستگاه اتوبوس با تانکر حامل مواد سوخت در جنوب شرقی 
این كشور خبر دادند.همچنین در جریان این حادثه شش نفر دیگر 
مصدوم شدند.در گزارش مقامات این كشور كه منتشر شد به علت 
وقوع این حادثه اشاره ای نشده است.رانندگی با سرعت باال یکی از 
دالیل اصلی وقوع سوانح جاده ای در الجزایر است. در سال 2۰21 
بیش از ۳۰۰۰ نفر در حوادث جاده ای جان خود را از دست دادند.

ریزش ساختمان در جنوب پاکستان ۷ قربانی گرفت
  بر اثر ریزش سقف یک مســجد در ناحیه »خیرپور« واقع در 
ایالت »سند« در جنوب پاكستان، دستکم هفت نفر كشته و حدود 
1۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند. این حادثه بر اثر بارندگی های سیل 
آســا رخ داد و بیش از 1۰۰ نفر از جمله زنان و كودكان زیر آوار 
گرفتار شدند.مقامات امدادی پاكستان اعالم كردند كه قربانیان این 
حادثه در مسجد خواب بودند كه سقف مسجد ریزش كرده است. 
قربانیان، مردم محلی سیل زده ای بودند كه از زمانی كه خانه هایشان 
تحت تاثیر سیل قرار گرفته بود، به مسجد پناه برده بودند.مقامات این 
كشور همچنین اعالم كردند كه تیم های امدادی به محل وقوع حادثه 
اعزام شده و مصدومان را به بیمارستان منتقل كرده اند.بارندگی های 
شــدید در این منطقه طی چند روز گذشته منجر به وقوع حوادث 

متعدد شده است.
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حوادث
  

    

بعد از 2۰ سال زندگی مشــترک ديگر حاضر نيستم به خانه همسرم بازگردم چرا كه 
پسرش بعد از اين همه محبت و مراقبت اكنون كه به سن جوانی رسيده است مرا تا مرز 

قتل برد و سپس ...
  زن 4۰ ســاله با بیان این كه در خانواده ای بسیار ضعیف بزرگ شدم به مشاور و مددكار 
اجتماعی كالنتری گفت: پدرم كشــاورز بود و مادرم نیــز با قالی بافی به مخارج خانواده 
هشــت نفره ما كمک می كرد. همه خواهران و برادرانــم ازدواج كرده بودند كه امید علی 
به خواســتگاری من آمد. او از یک سال قبل همســرش را طالق داده  بودو با سه فرزند 
خردسالش زندگی می كرد. آن زمان من 2۰ سال بیشتر نداشتم و عاشق پسر خاله ام بودم 
اما هیچ وقت نتوانستم در این باره چیزی بگویم، اگرچه بعدها فهمیدم كه پسرخاله ام نیز مرا 
 دوســت داشته اما دیگر كار از كار گذشته بود و من با رضایت خانواده ام به خواستگاری 
امید علی پاسخ مثبت داده بودم. خالصه در حالی كه دختری مجرد بودم مادر سه فرزند شدم 
و نمی دانستم چگونه با آن ها رفتار كنم. هنوز سه روز از ازدواج ما  نگذشته بود كه برای 
ناهار قیمه بادمجان پختم اما دختر امیدعلی )سمانه( كه از بادمجان متنفر بود با من درگیر شد 
كه عمدا قصد آزار و اذیت او را داشته ام.آن روز امیدعلی هم مرا به خاطر دخترش كتک زد 
و من تا شب اشک ریختم ولی بعد از آن همسرم از من عذرخواهی كرد و دلم را به دست 
 آورد، به همین دلیل دیگر سعی می كردم ابتدا به روحیات سه كودكی توجه كنم كه اكنون مادر 
آن ها نام گرفته بودم. چند سال بعد زندگی من در مسیر تباهی قرار گرفت به گونه ای كه 
همسرم معتاد و از شركت اخراج شد. در این شرایط همه تالشم را به كار گرفتم تا امیدعلی را 
از این منجالب نجات دهم، با آن كه خودم صاحب دو دختر شده بودم و بیکاری همسرم نیز 
مشکالت حادی به وجود آورده بود اما باالخره زحماتم به بار نشست و امیدعلی اعتیادش 
را ترک كرد. بعد از این ماجرا او گواهی نامه پایه یک گرفت و راننده كامیون شد. چند سال 
بود كه زندگی ما با آرامش ســپری می شد تا این كه روزی همسرم با كامیون تصادف كرد 
به طوری كه همه اندامش در گچ بود، دست و پاها و حتی كمرش دچار شکستگی شدیدی 
شده بود و من چندین ماه از او در بیمارستان امدادی مشهد مراقبت می كردم. از سوی دیگر 
مواظب پنج فرزندم نیز بودم تا این كه دو تن از فرزندان امیدعلی ازدواج كردند و به دنبال 
سرنوشت خودشان رفتند اما در این میان انوشیروان كوچک ترین فرزند امیدعلی مرا نگران 
كرده بود. روزی كه با همســرم ازدواج كردم او پسری یک ساله بود كه من به سختی از او 
مراقبت می كردم اما حاال كه 21 سال دارد مسیر خالفکاری را در پیش گرفته است به طوری 
كه به من توهین می كند و كتکم می زند. او نه درس می خواند و نه سركار می رود بلکه تا 
 سپیده دم با دوستانش به مشروب خوری و ولگردی مشغول است و گاهی كه نزد مادرش 
می رود او را هم اذیت می كند. مدام انوشــیروان را نصیحت می كنم كه روش زندگی اش 
را تغییر دهد ولی او با این جمله كه »به تو ربطی ندارد« با من جر و بحث می كند و كتکم 
می زند به گونه ای كه همواره دســت ها و صورتم كبود اســت. با آن كه ســعی می كردم 
شرایط روحی و روانی و هیجانات جوانی او را درک كنم اما معاشرت او با دوستان ناباب 
مسیر زندگی اش را در ورطه سقوط قرار داده است. در این شرایط یک شب مانند همیشه 
 انوشــیروان در حالی كه مست بود دیر به خانه آمد و با پدرش درگیر شد. آن شب من در 
پشت بام منزل مشغول شست و شوی فرش بودم چرا كه در روز فشار آب كم بود و امکان 
شست و شو وجود نداشت. در همین حال انوشیروان كه فکر می كرد من درباره رفتارهای او 
چیزی به پدرش گفته ام توهین كنان به پشت بام آمد و با برداشتن پارو مرا به شدت كتک زد. 
او حتی با دسته همان پارو به سمت پدرش حمله ور شد و چند ضربه هم به پدرش زد،سپس 
مرا تا لبه پشت بام كشید و قصد داشت به داخل حیاط پرت كند. من به شدت ترسیده بودم 
كه با جیغ و فریادهایم امیدعلی و همسایگان رسیدند و مرا از چنگ او نجات دادند. بعد از 
این ماجرا به خانه پدرم رفتم و دیگر قصد ندارم به زندگی مشــترک با او بازگردم چرا كه 
احساس می كنم بعد از 2۰ سال مهر و محبت در حق كودكی كه او را از یک سالگی بزرگ 
كرده ام نباید با من این گونه رفتار شود.من در طول این سال ها هیچ گاه فرقی بین فرزندان 
خودم و دختر و پسرهای امیدعلی قایل نبودم چون آن ها از نعمت مادر محروم بودند و ...

وحشت در پشت بام! 
در امتداد تاریکی

   

ســرويس حوادث// فرمانده منطقــه پنجم نيروی 
نيرو دو شناور  اين  دريايی ســپاه گفت: رزمندگان 
حامل 1۸۰ هزار ليتر ســوخت قاچاق را در آب های 

خليج فارس شناسايی و توقيف كردند. 
   فرمانــده منطقــه پنجم نیروی دریایی ســپاه گفت: 
رزمندگان این نیرو دو فروند شــناور حامل 18۰ هزار 
لیتر ســوخت قاچــاق را در آب هــای جنوبی جزیره 

بوموسی توقیف و 1۳ متهم را نیز دستگیر كردند.
   به گزارش ایســنا، ســردار علی عظمایی بیان كرد: 
مبارزه با قاچاق ســوخت، مواد مخدر و مشــروبات 
الکلی از سوی نیروی دریایی سپاه به طور جدی دنبال 

می شود.

سرويس حوادث// فرمانده درياباني قشم از توقيف يک شناور غيرمجاز و 
كشف محموله اسپيلت قاچاق در مرزهای آبی شهرستان خبر داد.

 به گزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ » صفر متاجي « در تشریح این خبر، گفت: 

مرزبانان قشم پس از كسب خبري مبني بر تردد یک شناور غیرمجاز در آب هاي 
داخلي ، بالفاصله گشــت هاي دریایي ناوگروه شناوري به محل اعزام شدند.وي 
افزود: مرزبانان موفق شدند یک شناور متخلف را با مقادیري كاالي قاچاق شامل 
21دستگاه كولر اسپیلت و 2دستگاه پنل بدون موتور توقیف كنند. فرمانده دریاباني 
قشم با اشاره به دستگیري ۳ نفر در این رابطه تصریح كرد: كارشناسان ارزش محموله 

كشف شده با احتساب شناور توقیفي را 8 میلیارد ریال برآورد كرده اند.

توقیف اسپیلت های قاچاق در قشم

توقیف دو فروند شناور حامل سوخت قاچاق در بوموسی

ســرويس حوادث// زن جوان كه چند ســال قبل 
شوهرش در يک درگيری خانوادگی به دست برادرش 
كشته شده بود با بخشيدن مهريه خود به عنوان ديه 
به پســرش كه ولی دم پرونده بود، توانست رضايت 
اوليای دم را برای نجات برادرش از قصاص جلب كند.

   پاییز ســال ۹1 گزارش قتل مرد جوانی در یکی از 
محله های پایتخت به تیم جنایی اعالم شــد. با حضور 
تیم تحقیق آنها با جســد مرد جــوان در حالی مواجه 
شــدند كه با ضربه چاقو به گردنش به قتل رسیده بود. 
گرچه در بررســی های اولیه به نظر می  رسید كه مرگ 
مرد جوان خودزنی است اما در معاینات صورت گرفته 
مشخص شد كه او به قتل رسیده است و عامل یا عامالن 
جنایت قصد تغییر مسیر تحقیقات را دارند.در تحقیقات 
میدانی از همسایه های مقتول، مشخص شد كه مقتول با 
همسرش اختالف داشته و صدای درگیری و مشاجره 
آنها مدام به گوش می  رســیده است.اختالف زن جوان 
و همسرش، می  توانست انگیزه ای برای جنایت باشد. به 
دستور بازپرس جنایی زن جوان بازداشت شد، گرچه 
وی ابتــدا منکر اطالع از این جنایت بود  اما چند روز 

بعد لب به اعتراف گشود و گفت: با همسرم اختالف 
داشتم  او مرا كتک می  زد. یک روز برای برادرم محسن 
درد دل كردم و او زمانی كه از ماجرا باخبر شد نقشه 
قتل همسرم را كشید.زن جوان ادامه داد: روز حادثه 
برادرم به همراه دوســتش به ســراغ همسرم رفته و 
دوست محسن پاهای او را گرفت و برادرم نیز با ضربه 
چاقو به گردنش زد.می  خواســتند قتل را خودكشی 
جلوه دهند اما  راز این جنایت برمال شد.با اعتراف زن 
جوان، محسن و دوستش بازداشت شده و با تکمیل 
تحقیقات، سه متهم این پرونده در دادگاه كیفری استان 
تهران پای میز محاكمه رفتند. به درخواست اولیای دم، 
محسن به قصاص و همسر مقتول و دوست محسن به 
زندان محکوم شدند. پس از چند سال زن جوان آزاد 
شد و با گذشت 1۰ سال از این جنایت، در حالی كه 
پرونده متهم اصلی به شعبه دوم اجرای احکام دادسرای 
امور جنایی تهران ارجاع شده بود، تالش برای گرفتن 
رضایت از اولیای دم آغاز شد. در نهایت مادر مقتول 
از قصاص قاتل فرزندش گذشت كرد. با گذشت او، 

تنها ولی دم پرونده پسر نوجوان مقتول بود كه در زمان 
قتل پدرش فقط یک سال داشت.باتوجه به اینکه فرزند 
مقتول به سن قانونی نرسیده، پرونده برای تصمیم گیری 
به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شد و در نهایت حکم 
بر پرداخت دیه به فرزند مقتول صادر شــد. با صدور 
حکم، همسر مقتول، مهریه اش را از خانواده شوهرش 
طلب كرد و قرار شد این مهریه را به عنوان سهمی از 
دیه به پسرش كه ولی دم پدرش بود، پرداخت كند. در 
ادامه بقیه دیه قانونی نیز با كمک خیرین جمع آوری و 
پرداخت شد. با پرداخت دیه و از آنجایی كه محسن 
حدود 1۰ سال در زندان به سر برده بود، حکم آزادی 

او صادر شد. 

بخشیدن مهریه برای نجات برادر از قصاص

سرويس حوادث// فرمانده انتظامی استان يزد 
گفت: مامــوران پليس،2۰۰ ميليارد ريال كاالی 

احتكار شده را از 2 انبار كشف كردند.
   سردار »عباسعلی بهدانی فرد« درباره این خبر 
اظهارداشت: در راستای مقابله با احتکار كاالها و 
برخورد با مخالن نظام اقتصادی، ماموران پلیس 
با اقدامات اطالعاتی از چند انبار احتکار در شهر 

یزد مطلع شدند.
  وی افزود: ماموران پلیــس اطالعات و امنیت 
عمومی استان یزد با تحقیقات میدانی، مکان دقیق 
نگهداری این كاالها را در 2 انبار در یک كارخانه 
در حاشیه شهر یزد شناسایي و پس از اخذ مجوز 

قضائی از محل بازدید كردند.
  فرمانده انتظامی اســتان یزد گفت: در بازرسي 

انجام شــده؛ بیش از 1۰ هزار لیتــر انواع روغن 
صنعتی، گریس، روغن انتقال حرارت، روغن دنده 
و بیــش از ۶44 قلم انواع لوازم خانگی شــامل؛ 
ماشین لباسشویی، اجاق گاز، یخچال فریزر و... 
احتکار شــده كشف شد.سردار بهدانی فرد با بیان 
اینکه كه كارشناســان ارزش این اقالم احتکاری 
را 2۰۰ میلیارد ریال بــرآورد كرده اند گفت: در 
این خصوص یک متهم به مراجع قانونی معرفی، 
انبارهای مورد نظر پلمب و پرونده اقالم كشف شده 

تحویل سازمان صنعت معدن و تجارت یزد شد.

انبارهای احتكار 2۰۰ ميلياردی پلمب شد

انتظامی شهرستان  ســرويس حوادث// فرمانده 
حاجی آباد از كشف 4 تن تخم مرغ خارج از شبكه 
توزيع و فاقد مجوز بهداشتی در اين شهرستان خبر 

داد. 
   ســرهنگ روح اهلل عبدالهی  در تشــریح این خبر 

گفت: مأمورین پلیس آگاهــی این فرماندهی، حین 
كنترل خودرو های عبوری محور پلیس راه گهکم به 
یک دستگاه كامیونت ایسوزو مظنون شدند. فرمانده 
انتظامی شهرســتان حاجی آباد با اشــاره به توقف 

خودرو توســط مأموران انتظامی گفت: در بازرسی 
مشخص شــد بار خودرو مقدار 4 تن تخم مرغ فاقد 
هرگونه مجوز بهداشتی و خارج از شبکه توزیع است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ عبدالهی 
گفت: با هماهنگی مقام قضائی و با حضور كارشناسان 
اداره دامپزشکی، پرونده ای در این خصوص تشکیل و 

تحویل مراجع ذیصالح شد.

کشف ۴ تن تخم مرغ فاقد مجوز در حاجی آباد 

کالهبرداران اعزام به سفر زیارتی به چنگ  پلیس افتادند 
ســرويس حوادث// عامالن كالهبرداری  با 
عنوان اعزام به سفر زيارتی مشهد مقدس در 

كهنوج دستگير شدند.
   جانشین انتظامی شهرستان كهنوج  بیان كرد: 
به دنبال  شــکایت چند شهروند كهنوجی در 
جنوب كرمــان  مبنی بر این كه فرد یا افرادی 
در شبکه های اجتماعی اقدام به كالهبرداری با 
عنوان اعزام آنان به مشهد مقدس با پرداخت 
4۵۰ هزار تومان و تامین ســایر هزینه ها از 

طریق افراد خیر می كنند، موضوع به صورت 
ویژه در دســتور كار ماموران پلیس فتا قرار 
گرفت. سرهنگ محمدرضا بیلری اظهار كرد: 
در ایــن زمینه نیروهای  پلیس فضای تولید و 
انتظامی شهرستان  تبادل اطالعات فرماندهی 
كهنوج پس از انجــام تحقیقات تخصصی در 
فضای مجازی هویت چند نفر از متهمان مرتبط 
با این كالهبرداری ها را شناسایی كردند و دست 

بند قانون را به دســت هــای آنان زدند.  وی 
افزود:این  متهمان به این شیوه از 2۰ شهروند 
كالهبرداری كردند.وی به مردم توصیه كرد:از 
اعتماد بی جا و بی دلیل به افراد ناشــناس كه 
در فضــای مجازی و شــبکه های اجتماعی 
وعده های وسوســه انگیز می دهند خودداری 
و در صورت مواجهه با این گونه موارد حتما 

تحقیق و بررسی های الزم را لحاظ كنند.



6
چهارشنبه 2 شهریور 1401

26 محرم 1444

سال بیست و یکم شماره 3961

خبری

شهرستان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد 
بررسی شرایط اسکله بهمن قشم

 برای راه اندازی خطوط دریایی مسافری 
  سرویس شهرســتان//  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
بررسی میدانی از اســکله بهمن قشم، دستورات الزم در خصوص 
بررسی شرایط تجهیز و ساماندهی این اسکله برای راه اندازی خطوط 
دریایی مســافری داخلی و بین المللی را صادر كرد. افشار فتح الهی  
در این بازدید بر لزوم توســعه زیرســاخت های جزیره به منظور 
ارتقای گردشگری و تســهیل ورود و خروج مسافران تاكید كرد.
وی در این بازدید دستور داد، وضعیت حوضچه اسکله بهمن قشم 
برای پهلوگیری شناورهای مسافری و لندینگ كرافت هرچه سریعتر 
توسط تیمی از كارشناسان و  متخصصین بررسی و نتایج آن برای 
تصمیم گیری نهایی ارائه شود.تفکیک محوطه باری از فضای مسافری 
و  بهسازی تجهیزات و ابنیه اسکله به ویژه سالن مسافری از دیگر 
دستورات رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان درخصوص این 
بندر بود.بندر بهمن قشم، با ظرفیت ۵۵۰ تن دارای پنج پست اسکله، 
یک پســت پانتون مسافری و یک پست رو - رو است.این اسکله 
دارای 1۵ هزار مترمربع محوطه كانتینری و بیش از 12 هزار مترمربع 
انبار مسقف است و ساالنه ۹7۰ فروند شناور در این بندر رفت و آمد 
دارد.  به گزارش ایرنا، در این بازدید علی اشتری مدیر اداره بنادر و 
دریانوردی قشم، سید محمد قدسی معاون فنی و زیربنایی سازمان 

منطقه آزاد قشم و جمعی از مدیران این سازمان حضور داشتند.
بازدید معاون قضایی دادستان کل کشور 

از انبارهای اموال تملیکی قشم
  ســرویس شهرستان// معاون قضایی دادستان كل كشور و دبیر 
ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به همراه رئیس كل دادگستری استان 
هرمزگان از انبار های اموال تملیکی جزیره قشم بازدید كرد. معاون 
قضایی دادستان كل كشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به 
همراه رئیس كل دادگستری استان هرمزگان و دادستان بندرعباس از 
انبار های اموال تملیکی جزیره قشم بازدید كرد.معاون قضایی دادستان 
كل كشور در ابتدای این بازدید به سراغ انبارهای نگهداری كاالهای 
موجود در سوله های انبار مركزی اموال تملیکی جزیره قشم رفت 
و آخرین وضعیت انبارها اعم از نوع اقالم موجود انبار شده، تعداد 
كاالها، مدت زمان نگهــداری و همچنین نحوه نگهداری كاالها را 
مورد بررسی قرار داد.سعید عمرانی در جریان این بازدید گفت: طی 
چند مدت اخیر اقدامات زیادی برای تعیین تکلیف كاال های موجود 
در گمرک و انبار های ســازمان اموال تملیکی انجام و نتایج خوبی 
حاصل شده است.به گزارش فارس، معاون قضایی دادستان كل كشور 
همچنین از بازداشتگاه هلر جزیره قشم نیز بازدید كرد تا از نزدیک 

مطالبات و درخواست های زندانیان را مورد بررسی قرار دهد.

  در زمان آغاز آتش سوزی می توان با پاشیدن خاک و آب و یا کوبیدن وسیله های 
در دسترس آن را خاموش کنیم

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

  

  

  

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه خانم مهسا خدابخش نخلی به استناد 2 فقره استشهادیه محلی درخصوص پالک 38550 فرعی از 3- اصلی بخش دو بندرعباس 
)رسالت شمالی ( مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان که به نام صفورا غالمی نخل ناخدائی ثبت و سند مالکیت به 
شماره سریال521187 سری ج/ 96 بنام ایشان صادر گردیده و برابر سند قطعی شماره 181304 مورخه 1399/3/12 دفترخانه 8 بندرعباس به نام 
وی انتقال یافته ولی سند مالکیت جدید بنامش صادر نگردیده است و برابر اسناد رهنی شماره 181304 و 181305 و 181307 مورخه 1399/3/2 
دفترخانه 8 بندرعباس در رهن بانک صادرات ایران قرار گرفته است ، سند مالکیت فوق به علت جا به جائی مفقود گردیده نامبرده تقاضای صدور 
اسناد مالکیت المثنی را نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله 
نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 

ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید  بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . 1401/192 م/الف 

 تاریخ انتشار : 6/2 /1401
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای عبداهلل زمانی فرزند احمد مالک ششدانگ پالک ثبتی 786 فرعی از 4- اصلی به موجب دو فقره استشهادیه محلی مدعی شده 
است که سند مالکیت پالک مزبور به شماره سریال 641925سری الف 91 تحت عنوان ششدانگ خانه به مساحت 825/72 متر مربع واقع در بیکاه 
بخش سه حوزه ثبتی رودان بندرعباس در صفحه 79 دفتر امالک جلد 24ذیل ثبت شماره 4006 ثبت و سند مالکیت آن بنامش صادر و تسلیم گردیده 
 است که به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است وتقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و 
تبصره های ذیل آن نموده اســت لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه هر کس مدعی انجام معامله یا ســند مالکیت نزد او می باشد 
بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به این اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم اعتراض 
 وعدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده 120 آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد 

نمود. 23/م/الف - تاریخ انتشار: 1401/06/02

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک رودان                

آگهی حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  لیال سودائی فرزند نعمت با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان رقیه زربخش 

فرزند غالم به تاریخ 1401/3/27 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- غضنفر سودائی فرزند نعمت متولد 1352/6/1 به ش.ش 418 فرزند مرحوم .

2- یونس سودائی فرزند نعمت متولد 1360/6/1 به ش.ش 74 فرزند مرحوم
3- لیال سودائی فرزند نعمت متولد 1358/5/1 به ش.ش 1 فرزند مرحوم .

4- ملیحه سودائی فرزند نعمت متولد 1371/5/15 به ش.ش 4700149574 فرزند مرحوم .
5- زلیخا سودائی فرزند نعمت متولد 1362/7/1 به ش.ش 14 فرزند مرحوم .

6- طیبه سودایی فرزند نعمت متولد 1368/6/28 به ش.ش 4700004991 فرزند مرحوم .
7- فاطمه سودائی فرزند نعمت متولد 1355/5/15 به ش.ش 419 فرزند مرحوم .

8- مریم سودائی فرزند نعمت متولد 1365/1/1 به ش.ش 88 فرزند مرحوم .و دیگر وارثی ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

محمد عباسیان - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان  

ســعيده دبيری نژاد ســرويس شهرستان // با 
حضور مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان و 
جواد اوجی وزير نفــت و تعدادی از نمايندگان 
اســتان هرمزگان و مديران ارشد، طرح انتقال 
گاز به جزيره كيش كه با ســرمايه گذاری ۳۵۰ 
ميليون دالری و به صورت بيــع  متقابل اجرا و 
ســرمايه گذاری آن انجام شده به صورت رسمی 

افتتاح شد.
   به گزارش خبرنگار دریا؛ بازگشــت سرمایه این 
طرح با احتساب هر لیتر گازوئیل ۵4 سنت و هر 
مترمکعب گاز طبیعی 2۶ سنت، ساالنه ۳2۰ میلیون 
دالر است.اتصال جزیره كیش به شبکه پایدار گاز 
سراســری، تأمین انرژی پــاک و پایدار، كاهش 
اثرات سوء زیســت محیطی، فراهم شدن احداث 

جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( 
برای سوخت خودروها و شناورها، توسعه شبکه 
گاز شــهری، صنعتی، خدماتی، هتل ها و مسکونی 
و جلوگیری از قاچاق سوخت مایع از دستاورهای 
این طرح اســت.اجرای طرح انتقال گاز به جزیره 
كیش ســبب صرفه جویی و آزادسازی بیش از 7 
هزار تــن گاز ال پی جی و صرفه جویی در مصرف 
ســاالنه ۵۰۰ میلیون لیتر سوخت نفت گاز )روزانه 

یک میلیون و 4۰۰ هزار لیتر(، همچنین حذف هزینه 
حمل ونقل سوخت نفت گاز به جزیره حدود ساالنه 
1۵۰ میلیارد تومان و حذف هزینه حمل ونقل گاز 
مایع )ال پی جی( 4 میلیارد تومان در سال می شود.
تزریق گاز و انجام آزمــون عملکردی به نیروگاه 
گازی كیش 14 خردادماه امسال آغاز و یکم تیرماه 
به بهره برداری كامل رســید و گاز به این نیروگاه 
ارسال شد.  بر اساس این گزارش، طرح انتقال گاز 

به جزیره كیش با استفاده از زیرساخت های طرح 
توســعه فاز یک میدان كیش، از دی ماه 1۳۹7 با 
مســئولیت كارفرمایی شركت نفت وگاز پارس به 
نمایندگی از شركت ملی نفت ایران آغاز و عملیات 
انتقال گاز، ایســتگاه های  احداث خطوط لولــه 
مربوطه و یک رشــته كابل فیبر نــوری به طول 
كلی 127 كیلومتر انجام شــد.  شركت های مارون 
كاران، تأسیسات دریایی ایران و ارشک مکانیک 

پیمانکاران این طرح با كارفرمایی شــركت نفت و 
گاز پارس بودند كــه آن را به منطقه 1۰ عملیات 
انتقال گاز، شركت نفت فالت قاره ایران و شركت 
گاز استان هرمزگان برای بهره برداری تحویل دادند.  
در هفته پیش رو عملیات اجرایی پروژه های زیادی 
در بخش های باالدستی و پایین دستی آغاز می شود 
و به بهره برداری خواهند رســید.به زودی طرح دو 
پتروپاالیشی شهید ســلیمانی و پاالیشی مروارید 
مکران در اســتان هرمزگان آغاز خواهد شد.  در 
ســال های آینده هرمزگان به قطب پاالیشی كشور 
تبدیل خواهد شد.   در یک سالی كه از عمر دولت 
ســیزدهم می گذرد حدود 24 میلیارد دالر پروژه 

جدید در این استان تعریف و آغاز شده است.

با حضور استاندار هرمزگان ؛

طرح انتقال گاز به جزیره کیش به  بهره برداری رسمی رسید

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

ســرويس شهرســتان// رئيس اداره بيمه سالمت 
شهرستان قشــم گفت: از ابتدای اجرای طرح بيمه 
سالمت در )ســال 1۳۹1 تا روز ۳1 مرداد 14۰1( صد 
هزار و ۷۹2 نفر از قشــموندان زير پوشش اين بيمه 
قرار گرفته اند كه از اين تعداد ۳۰ هزار و 1۰۳ نفر بيمه 

شده  اصلی هستند. 
   طیب مرادی قلعه قاضی با ارائه آخرین آمار جمعیت 
بیمه شدگان شهرستان قشم افزود: در مدت یادشده چهار 
هزار و ۶۵۰ نفر از كاركنان صندوق دولت )هزار و ۵۹۰ 
نفر كارمند )زن یا مرد( به عنوان بیمه شده اصلی، 2 هزار 
و ۹۵1 نفر)همســر و فرزندان پسر تا سن 22 سالگی و 
در صورت ادامه تحصیل تا ســن 2۵ سالگی و فرزندان 
دختر تا زمان ازدواج و یا اشــتغال بکار( به عنوان بیمه 
شده تبعی یک و 1۰۹ نفر )همسران دوم به بعد( به عنوان 
بیمه شده تبعی 2 در این شهرستان بیمه شده اند.وی ادامه 
داد: همچنین در مدت یادشــده 8۳ هزار و ۶۶۶ نفر از 
صندوق روستاییان )2۳ هزار 8۵1 نفر بیمه شده اصلی، 
۵۹ هزار و 81۵ نفر بیمه شــده تبعی یک(، 12۶ نفر از 
صندوق ایرانیان )۳4 بیمه شده اصلی و ۹2 نفر بیمه شده 
تبعی یک(، 717 نفر از صندوق ســایر اقشار)277 نفر 
بیمه شده اصلی، 4۳2 بیمه شده تبعی یک و هشت نفر 
بیمه شده تبعی 2( و 11 هزار ۶۳۳ نفر از صندوق بیمه 
سالمت همگانی)چهار هزار و ۳۵1 نفر بیمه شده اصلی 
و هفت هزار و 282 نفر بیمه شــده تبعی یک( در این 
شهرستان زیر پوشش خدمات بیمه ای قرار گرفته اند.
رئیس اداره بیمه سالمت شهرستان قشم توضیح داد: طبق 
آخرین آمار موجــود در زمان حاضر ۳۰ هزار و 1۰۳ 
 نفر جمعیت بیمه شدگان شهرستان قشم بیمه شده اصلی

 7۰ هزار، ۵72 نفر بیمه شــده تبعی یک، 117 نفر بیمه 
شده تبعی 2 هستند.

   مــرادی قلعه قاضی همچنیــن از اجرای كامل طرح 
پزشک خانواده بیمه ســالمت همگانی همزمان با كل 
كشــور با تعیین چهار پزشک در ســطح شهر قشم و 
به انتخاب خود بیمه شــدگان خبر داد و گفت: اجرای 
كامل نســخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در این 
شهرستان با حذف نسخ كاغذی دفاتر بیمه از سال قبل 

در حال اجرا است.
  وی اضافه كرد: طرح پوشــش رایــگان بیمه مادران 
باردار فاقد هر گونه بیمه به صورت كامال رایگان و بدون 
رعایت دهک بندی خانوار در این شهرستان نیز در حال 

انجام است. 
   رئیس اداره بیمه سالمت شهرستان قشم اظهار داشت: 
هم اكنون 21۶ بیمار خاص در سطح شهرستان قشم در 
بین بیمه شدگان سالمت وجود دارد كه از خدمات 1۰۰ 
درصد رایگان در بحث بیمه نامه و همچنین داروی خاص 
مربوط به بیماری های مرتبط خود بهره مند می شوند.وی 
افزود: هم اكنون 2 آزمایشگاه، یک واحد فیزیوتراپی، 1۰ 
 داروخانه، 2 بیمارستان پیامبر اعظم)ص( قشم و درمانگاه 
خلیج فارس جی جیان بخش دیالیز، 2 درمانگاه تخصصی 
شهید دارا و شهید ذاكری، چهار مطب پزشک عمومی، 
پنج مطب پزشــک متخصص، هشت مركز بهداشتی و 
درمانی سطح یک روستایی از جمله مراكز و موسسات 
درمانی طرف قرار داد بیمه ســالمت در شهرستان قشم 
برای خدمات رســانی به بیمه شــدگان این شهرستان 
هستند.به گزارش ایرنا، مرادی اعالم كرد: افراد بی بهره 
از بیمــه می توانند به صورت غیرحضوری به ســامانه
  http://www.bimehsalamatiranian.ir

مراجعه یا به صورت حضوری به چهار دفتر پیشخوان 
دولت در جزیره قشم مراجعه و نسبت به ثبت نام خود و 

افراد تحت تکفل اقدام كنند.

 ۱۰۰ هزار قشموند
 زیر پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند

سایت شناسایی و پایش لکه های نفتی در کیش ایجاد می شود
ســرويس شهرســتان// معاون فنی و عمرانی 
سازمان منطقه آزاد كيش گفت: سايت شناسايی، 
پايش، رديابی و جمع آوری لكه های نفتی در اين 

جزيره ايجاد می شود. 
    ســعید پورزادی اظهار داشت: كارگروه مقابله با

 لکه های نفتی در ســطح محلی در كیش به عنوان 
یکی از زیر مجموعه های شورایعالی محیط زیست 
جزیره با تشکیل جلسه فعالیت خود را آغاز كرد. 
 وی اضافــه كرد: این كارگروه بــا هدف مقابله با 
لکه های نفتی كه منشا آنها به لوله های خط انتقال 
نفت در خلیج فارس و مناطقی همچون ســیری، 
سکوهای نفتی و برخی منشاهای دیگر بر می گردد 

تشکیل شده است.
   پورزادی افزود: تمام ســازمان و دستگاه های 
اجرایی و مســئول جزیره از جمله سازمان منطقه 
آزاد كیــش، اداره بنادر و دریانوردی، شــیالت، 
هواشناســی، فرماندهی انتظامی و سپاه ناحیه در 
ایــن كارگروه عضو هســتند و دبیری آن بر عهده 

اداره بنادر و دریانوردی ســپرده شده است.  وی 
گفت: در اولین جلسه كارگروه مقرر شد یک قطعه 
زمین در بندرگاه كیش از ســوی ســازمان منطقه 
آزاد كیش به اداره بنــادر و دریانوردی به منظور 
 ایجاد سایت شناســایی، پایش، ردیابی و مقابله با 
لکه های نفتی تخصیص داده شــود.معاون فنی و 
عمرانی سازمان منطقه آزاد كیش یادآور شد: اداره 
بنادر و دریانوردی نیز باید با همکاری دستگاه های 
اجرایی و شركت های نفتی فعال در منطقه نسبت به 
تجهیز این سایت با هدف حفاظت از آبها و سواحل 

این جزیره مرجانی اقدام كنند.
  وی افزود: اگر بتوان منشــا لکــه های نفتی را 
شناســایی و آنها را در دریــا جمع آوری كنیم كم 
هزینه تر و آلودگی های كمتری خواهد داشــت و 
 آثار تحمیلی و تخریبی بر سواحل كیش كاهش و 
تاب آوری این جزیره نیز بیشتر خواهد شد.پورزادی 
با بیان اینکه انجام طرح مطالعاتی مقابله با لکه های 

نفتی با شــرایط اضطرار از دیگــر مصوبات اولین 
 جلســه این كارگروه بود گفت: همچنین مقرر شد 
سامانه ای برای شناســایی لکه های نفتی توسط 
اداره بنادر و دریانوردی تشــکیل و سطح آب به 
صورت مرتب توسط یگان های دریابانی پایش و 

به این سامانه اعالم شود.
   به گزارش ایرنا، وی گفت: دعوت از مســئوالن 
 وزارت نفــت بــه عنوان بهــره بــرداران اصلی 
فرآورده های نفتی به منظور اجرای مصوبات هیات 
وزیران از دیگر مصوبات این كارگروه بود.ابتدای 
مرداد سال جاری در اسکله تفریحی جزیره كیش 
 لکه های نفتی مشــاهده شــد كه طبق اعالم اداره 
محیط زیســت ســازمان منطقه آزاد كیش، عبور 
 و مــرور كشــتی های نفتکش، بروز ســوانح در 
 دریا، قاچاق ســوخت، نشتی لوله های انتقال نفت

 در دریا از مهمتریــن عوامل آلودگی ها در منطقه 
است.
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مهدی شیرزادچناری شماره شاسی خودرو JTDBR22E57۰279۳59 شماره موتور ۱ZZ2787922 مدل 2۰۰7 
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مفقودی نوبت اول

شماره 067

شرکت صبا فوالد خلیج فارس در نظر دارد  بنا به درخواست متقاضی ، میزان 30 هزار 
تن تا 70 هزار تن بریکت گرم آهن اســفنجی را بصورت فله و تحویل روی عرشه 
کشتی)FOB( بندر شهید رجایی با مشخصات اعالمی به فروش رساند . لذا در صورت تمایل جهت دریافت 
اسناد مزایده به وب سایت شرکت صبا فوالد خلیج فارس به آدرس WWW.SABASTEEL.CO مراجعه و 

پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 13:00 مورخ 1401/06/08 مطابق با اسناد مزایده ارسال فرمایید .

آگهی مزایده فروش بریکت گرم آهن اسفنجی) صبا فوالد خلیج فارس (

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

فرماندار قشم : 

اکوسیستم پیشرفت در دو محور رشد اقتصادی
 و برخورداری از عدالت طراحی شده است

زهرا غفوری عباسی ســرويس شهرستان// 
فرماندار شهرستان قشم گفت : سياستگذاری 
راهبردی  برنامه  اجــرای  در  مطلوب  عمومی 
هرمزگان، ضمن نتايج زمان بر، نتايج زود بازده و 

موثر نيز در اجتماع دارد .
  به گزارش خبرنگار دریا، محمد محمدحسینی 
در شورای اداری شهرستان قشم افزود: اكوسیستم 
پیشرفت در دو محور رشد اقتصادی و برخورداری 
مردم از عدالت خدمات ، طراحی و مدل ســازی 
شده است.رئیس شــورای اداری شهرستان قشم 
در همین ارتباط به ماموریت مدیران دســتگاه ها 
و نهادهای اجرایی برای اجرایی ســاختن برنامه 
راهبردی هرمزگان پیشــرفته اشاره و تاكید كرد: 
همه مســئوالن برای اجرای این برنامه در سطح 
شهرستان مسئول هســتند.وی یادآوری كرد: در 
برنامه راهبردی هرمزگان عالوه بر تسهیل شرایط 
مشاركت سرمایه گذاران از طریق روان سازی امور 
و حذف تشــریفات اداری، برای جلب مشاركت 
مردم در الیه های میانی و پایین جامعه، مسئولیت 
سپاری در حوزه جوامع محلی، تعریف سهام داران 
 خرد و اشتغال های خانگی برای تحقق اشتغال و 
توســعه پایدار، راهکار مطالعاتی و اجرایی دیده 
شده اســت.مردمی ســازی ورزش به ویژه در 
 میان حاشــیه نشــین ها و محالت محروم، ارائه 
 آموزش های متناســب، شناســایی مســائل و 
اجرای برنامه های هدفمنــد برای كاهش و رفع 
نارضایتی های اجتماعــی از دیگر نکات مورد 

تاكید در برنامــه راهبردی هرمزگان اســت كه 
فرماندار شهرستان قشم از مدیران خواست؛ برای 
تحقق آن در حوزه مســئولیتی خود تالش كنند.
 فرماندار شهرستان قشم، خدمت صادقانه و بی منت 
 مبتنــی بــر عدالــت را علیرغــم محدودیت و 
ســختی های موجود ، مورد تاكید اســتانداری 

هرمزگان و رویکرد كلی دولت ذكر كرد.
*  عملکرد مدیران، روزانه رصد می شود

  فرماندار شهرستان قشم تاكید كرد: عملکرد روزانه 
مدیران در مواجهه با موضوعات و مسائل جامعه 
هدف، شــاخص ارزیابی پایان سال آنان قرار می 
گیرد.محمد حسینی در همین ارتباط؛ تکریم ارباب 
رجوع، حضور منظم و موثــر در حوزه خدمت،  
صیانت اموال عمومی ، حذف مکاتبات كاغذی و 
اتصال به شــبکه دولت را از جمله شاخص های 
ارزیابی مدیران بر شمرد.فرماندار قشم از مدیران 
شهرســتانی خواســت؛ رفت و آمدهای اداری و 
انجام تفاهم نامه های خارج شهرستانی را با اطالع 
دستگاه حاكمیتی اجرایی كنند.محمد حسینی،  پیامد 
امنیتی، مالی،  اجتماعی و فرهنگی برخی توافقات 
این چنینی را گســترده تر از حوزه یک دستگاه 
ارزیابی و اضافه كرد: استاندار هرمزگان در آخرین 
جلسه شهرستانی خود در این باره تذكر داده است. 
*  قشــم فرصت خدمت  اســت نه محل تفریح 

مدیران
  فرماندار شهرستان قشــم گفت: قشم فرصت 

خدمــت برای ما  و نه محــل تفریح تعدادی از 
مدیران اســت.او تهیه روزنگار معکوس خدمت 
بــرای یادآوری زمــان اندک مســئولیت را به 
مدیران توصیه كرد تا بیشــترین تالش را برای 
جــذب كامل بودجه و اعتبــارات از همه منابع 
 ممکن و  انجــام خدمت موثر بــه كار گیرند.

محمد حسینی مدیران قشم را به اجرای اقدامات 
جسورانه و عاقالنه دعوت كرد.فرماندار شهرستان 
قشــم به كالم رهبر معظم انقــالب در ضرورت 
خدمت رسانی به مردم اشــاره و اضافه كرد: به 
فرموده رهبر انقالب   تحقق عملی شــعار مرگ 
بر آمریکا در خدمــت صادقانه و موثر به مردم 
است. فرماندار شهرستان قشم در بخش دیگری 
از سخنان خود برای تقویت رویکرد مطالبه گری 
بر لزوم توازن بین پرسش از دولت و حاكمیت و 
ادای نقش شهروندی تاكید و اضافه كرد: یکایک 
ما باید در برابر این پرسش كه برای كشور خود 

چه كرده ایم قرار بگیریم .
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فروردین :
به درســتی می دانید كه بین آن چه می خواهید 
و آن چه واقعًا به آن نیاز دارید تضاد آشــکار 
وجــود دارد، اما بــا این وجود نمــی توانید 
 مشــکل را حل كنید. تمایالت شــدیدی كه دارید می توانند 
گرفتاری های پیچیده ای را برای شما رقم بزنند. گاهی اوقات 
اگر بدون در نظر گرفتن عواقب كار به اقدامی دســت بزنید 

ممکن است با تهدید مواجه شوید. 
  اردیبهشت :

امروز ممکن است به طرف كسانی كشیده شوید كه از 
بیان احساسات شان نمی ترسند، اما تمایل ندارید كه 
وارد ماجراهای پر فراز و نشیب شوید. به دنبال یک 
رابطه ی عمیق احساسی هستید. اگر كسی كه به او اعتماد دارید شما 
را تحریک كند، می توانید به آسانی از ترس های تان فاصله بگیرید. 

   خرداد :
شــاید امروز به راســتی رازی نداشته باشید كه 
آن را از دیگــران پنهان كنید، اما ممکن اســت 
كس دیگــری رازی را مخفی كرده باشــد. آن 
 چه از نظرها پنهان مانده حتمًا مطلب مهمی است، اما به شما 
توصیه ی شود كه فعاًل بگذارید همه چیز همین طور پیش برود و 
 فقط بر چیزهایی تمركز كنید كه دقیقًا از چند و چون آن ها خبر

 دارید. 
  تیر :

امروز ممکن است دوستان تان انعطاف ناپذیر به 
نظر برسند و خواسته هایی از شما داشته باشند كه 
تمایلی به انجام آن ها ندارید. شاید به این نتیجه 
برسید كه بهتر است در مقابل آن ها سکوت كنید، اما بدانید كه 

این رفتار شما خوشایند هیچ یک از طرفین نخواهد بود. 
    مرداد :

شاید امروز نتوانید شــادی كنید، زیرا تعدادی 
از احساســات خبیث گذشته دوباره به زندگی 
 تان بازگشــته است. درســت زمانی كه فکر 
 می كنید از دست احساساتی مانند دشمنی و حسادت خالص 
شــده اید، یک نفر كاری می كند كه همه چیز دوباره به هم 
بریزد. به خودتان سخت نگیرید و حواس تان باشد كه منفی 

بافی نکنید. 
  شهریور :

امروز عقل و احساسات تان با یکدیگر هماهنگ 
شــده اند و می توانید از روزتان نهایت لذت را 
ببرید. وقتی عقل و احساسات تان هر دو به شما 
یک چیز می گویند، احســاس می كنید كه در درون تان یک 
نوع پایداری شکل گرفته و می توانید با اعتماد به نفس مضاعف 
حركت كنید. ممکن است با یک دوست سرسخت كه فقط به 

برنامه های خودش توجه دارد دچار مشکل شوید. 
 مهر :

معموالً برای این كه در اختالفات به تفاهم برسید 
با سیاست جلو می روید. اما امروز ممکن است با 
یک دوست یا كسی كه عاشق اش هستید دچار 
مشکل شوید و نتوانید به راحتی مشکالت را حل كنید. باید از 
موضع تان دفاع كنید، اما حواس تان باشد كه با احتیاط جلو 
بروید. اگر تصمیم دارید كه برای اثبات حرف تان دعوا كنید، 
یادتان باشد كه رسیدن به نتیجه ی مطلوب ممکن است كمی 

طول بکشد. برای این كه موفق شوید باید متمدن بحث كنید!
  آبان :

هر كاری كه می كنید نمی فهمید چرا دیگران با شما 
مخالفت می كنند و به همین خاطر ممکن است هر 
لحظه خشم تان شعله ور شود. اما ترجیح می دهید 
كه درباره ی احساســات تان چیزی نگویید تا دعوا درست 
نشود. اما به شما توصیه می شــود كه ناراحتی های خود را 
مستقیمًا با دیگران در میان بگذارید. این موقعیت را مدیریت 
كنید تا آن را به یک خاطره ی فراموش نشدنی تبدیل نمایید. 

     آذر :
لیست كوتاهی از كارهایی كه باید انجام دهید تهیه 
كرده اید و به نظر خودتان بهترین روش را برای به 
اتمام رساندن آن ها در پیش گرفته اید. اما ممکن 
است در بین مســیر باعث ناراحتی یک نفر شوید، او فقط با 
 نیت خوبی كه دارد به شما چند پیشنهاد می دهد، اما شما به او 
بــی اعتنایی خواهید كرد. یادتان باشــد كه هنوز برای انجام 
كارهــای تان فرصــت دارید، پس می توانیــد راهکارهای 

پیشنهادی را به طور جدی بررسی كنید. 
  دی :

شاید بهتر باشد امروز وظایف تان را كنار بگذارید 
و اوقاتی را به خودتان اختصاص دهید. هفته ی 
شلوغی در پیش دارید و برای این كه انرژی الزم 
را به دست آورید باید كاری كنید كه لبخند بر لبان تان بنشیند. 
اگر فقط كار كنید و هیچ تفریحی نداشته باشید به یک انسان 
ناراحت تبدیل خواهید شد. حاال كه این فرصت پیش آمده از 

آن استفاده كنید تا نهایت لذت را از روزتان ببرید.
    بهمن :

اكنون یک دنیا فرصت در مقابل شما قرار گرفته 
است، اما وعده هایی كه از قبل داده اید موجب 
شــده تا فعالیت های تفریحی خود را محدود 
ســازید. فعاًل نمی توانید مسئولیت های اجتماعی خود را 
كنار بگذارید، قبل از این كه فرصت فرار مهیا نشده به كسی 
چیزی نگویید. اگر چه دستیابی به لذت كمی دشوار به نظر 
می رســد، اما به خودتان سخت نگیرید تا این وضعیت به 

پایان برسد. 
   اسفند : 

هیچ تمایلی ندارید كــه برنامه های تان را تغییر 
دهید، اما شــاید شرایط طوری باشد كه این تغییر 
در برنامه اجتناب ناپذیر باشد. البته این قابلیت را 
دارید كه خودتان را با شــرایط سازگار كنید، فقط كافی است 
هوشمندانه با دیگران مشاركت كنید. برای این كه انرژی ها را به 
سمت و سوی مثبت ببرید به شما توصیه می شود كه رفتارتان 

را بهتر كنید و كمی هم انعطاف پذیر باشید .
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ســرويس اجتماعی // وزير آموزش و پرورش گفت: 
آموزش امسال مدارس از اول مهر ماه 14۰1 حضوری 
است زيرا معتقديم براساس مطالعات جهانی، مدارس 

به عنوان آخرين مكان برای تعطيلی است. 
  یوسف نوری در مراسم اختتامیه سی و ششمین اجالس 
مدیران و روسای آموزش و پرورش ضمن ادای احترام 
به شــهدا و امام راحل)ره( به ویژه شهدای عرصه تعلیم 
و تربیت، از تمام برگزاركنندگان و شركت كنندگان در 
اجالس ســی و ششم قدردانی كرد و افزود: با توجه به 
بازگشایی مدارس ادارات كل آموزش و پرورش استان ها 
باید مراحل ثبت نام مدارس را به اتمام برسانند و موضوع 
بازگشایی به صورت جدی پیگیری شود.وزیر آموزش 
و پرورش با تاكید بر حضوری بودن مدارس از مهرماه 
و پیگیری تهویه مناسب فضای مدارس اظهار داشت: 
دانش آموزان واجد شرایط باالی 12 سال و فرهنگیان 
حتما نســبت به تزریق دز یادآوز واكسن كرونا اقدام 
كنند.وی تصریح كرد: بحث نماز را برای اول مهر جدی 
بگیرید چرا كه معتقدیم ارتباط دانش آموزان با مساجد 
باید حفظ و امامان جماعت برای مدارس تامین شود، 
همچنین موضوع حفظ حجاب و عفاف براساس مصوبه 
آیین نامه اجرایی مدارس رعایت شــود. سازمان ملی 

تعلیم و تربیت كودک كار خود را آغاز كند و دانشجویان 
دانشگاه فرهنگیان با كمبود فضا مواجه نباشند.

* سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را از مدارس 
آغاز کنیم 

  نوری ضمن تشکر از رئیس جمهور به خاطر حضور 
در آیین افتتاح اجالس ســی و ششم و توجه خاص 
به موضوع تعلیم و تربیت، اقدامات مثبت برای بودجه 
آموزش و پرورش و موضوع رتبه بندی فرهنگیان اظهار 
داشــت: حضور مسئوالن دستگاههای مختلف در این 
اجالس ثابت كرد در آموزش و پرورش هم انســجام 
درونی و هم تعامل بیرونی وجود دارد، بنابراین مدیران 
كل استان ها نیز باید با همه افراد تعامل مثبت داشته باشند.

وزیــر آموزش و پرورش با تاكید بر اینکه به كارگیری 
مدیران كارآمد و انقالبی باید در راس اقدامات باشــد، 
تصریــح كرد: اكنون كه آموزش و پرورش در مســیر 
»ماموریت گرا شدن« است، الزم است معیارها را تغییر 
دهیم باید یک سند و برنامه ای برای اجرا باشد چراكه 

نتیجه جهاد علمی استکبارستیزی است كه باید در این 
زمینه از اسناد باالدستی استفاده كرد و مطالب 

عنوان شده توسط مسئوالن در این 
اجــالس، بایــد مدنظر قرار 

گرفته شــود و خروجی 
اثربخشی  برونداد  و 

از آن حاصل شود. 
نوری اضافه كرد: 
است  این  هدف 
كه ســند تحول 
آموزش  بنیادین 
و پــرورش را از 

كنیم.  آغاز  مدرسه 
مدرسه  تعالی  الگوی 

مبتنی بر ســند تحول را 
آماده سازی شــود الگویی كه 

در آن از دانش هــای گوناگــون بهره 

گرفته شده باشــد اما تدوین آن در آموزش و پرورش 
انجام شــود. وزیر آمــوزش و پرورش با اشــاره بر 
 اینکه ســند تحول دولت در گام دوم اشاره به منویات 
امام خمینــی )ره( و مقام معظم رهبری درباره حركت 
جهشی و جهادی در شیوه ها، روش ها و كاركردها است، 
افزود: رئیس جمهور در 
به  اجالس  این 
تبیین سند 

تحول 
لــت  و د
دو  در  مردمــی 

حوزه عدالت محوری و مردمی سازی پرداخت و روش 
شناسی، بررسی وضع موجود، آسیب شناسی و اركان 
جهت ساز و چرخش های تحول آفرین، ساختار تحولی 
دولت مورد بررسی قرار گرفت. وزیر آموزش و پرورش 
اولویت های ویژه این وزارتخانه را كه رئیس جمهور آنان 
را پیگیری می كند در قالب پیاده سازی الگوهای متنوع 
و بهینه مدیریتی، آموزشی و تربیتی اداره مدرسه؛ تقویت 
نظــارت محلی و نقش آفرینی خانواده ها ؛ بازطراحی 
برنامه درس ملی؛ بهره گیری از ظرفیت های روزآمد و 

نوین آموزشی و تربیتی دانست.
*  مدارس برای مراسم اربعین آماده شود 

  نوری ضمن تشکر از معاون پرورشی و فرهنگی برای 
پیگیری مســائل قرآنی اضافه كرد: در حوزه پرورشی 
موضوع حفظ قرآن باید جدی گرفته و از تمام ظرفیت ها 
در این زمینه استفاده شود دارالقرآن ها باید فعال باشند، 
هیات های مذهبی در مدارس شکل گیرد و هر مدرسه 
یک هیات داشته باشد و برای اربعین همه مدارس آماده 
حضور زائران باشــند.وزیر آموزش و پرورش گفت: 
1۰ تا 2۰ درصد فعالیت ها باید بیرون مدرســه باشد، 
فعالیت های نهضت ســوادآموزی ادامه دار باشــد زیرا 

مدرسه كانون محله است، 

سرويس اجتماعی // عضو تيم تخصصی 
كودک و نوجــوان در انجمن ازدواج و 
خانواده كشــور، با بيان اينكه حداقل 
از سوی  »اينستاگرام«  برای نصب  سن 
ســازندگان اين برنامه 1۳ سال اعالم 
شده است، در عين حال گفت: با توجه 
به فرهنگ مردم جامعه و كشور ما بهتر 
اســت خانواده ها تا قبل از 1۵ سالگی 
اجازه نصب اين برنامه و داشتن صفحه 
اينستاگرام مســتقل را به نوجوانشان 

ندهند.
  دكتر آسیه اناری با تاكید بر اینکه به طور 
كلی برای استفاده كودكان و نوجوانان از 
شــبکه های اجتماعی باید سن خاصی را 
تعیین كرد، اظهار كرد: حداقل ســن برای 
نصب »اینستاگرام« از سوی سازندگان این 
برنامه 1۳ ســال اعالم شده است اما سن 

استفاده از این برنامه می تواند از فرهنگی 
به فرهنگ دیگر متفاوت باشد چراكه نوع 
مسائلی كه كودكان و نوجوانان در جوامع 
مختلف با آن مواجه اند متفاوت اســت.

به گفته عضو كمیته تخصصی روانشناسی 
بالینــی كودک و نوجوان ســازمان نظام 
روانشناســی و مشاوره كشور، بهتر است 
خانواده های ایرانی تا قبل از 1۵ سالگی 
اجازه نصب »اینستاگرام« و داشتن صفحه 
اینســتاگرام مستقل را به نوجوانان ندهند 
و از 1۳ تا 1۵ ســالگی نیــز نوجوانان 
با نظارت والدین از صفحه اینســتاگرام 
والدین اســتفاده كنند نه اینکه صفحه ای 
مستقل داشته باشــد.وی معتقد است كه 
نوجوانان  برای  اینستاگرام  داشتن صفحه 
زیر 1۳ سال آســیب زاست و از این رو 

الزم است والدین قاطعانه مخالفت خود با 
نصب و اســتفاده كودک و نوجوان تا قبل 
از 1۳ سالگی را اعالم كنند.این روانشناس 
بالینی كودک و نوجوان درباره چگونگی 
قاطع بودن والدین در اعالم مخالفت خود 
با نصب و استفاده نوجوان از »اینستاگرام« 
تا قبل از 1۳ سالگی، توضیح داد: طبیعتا 
نوجــوان با هر قانونی كه والدین در خانه 
وضع كرده و بر روی آن پافشــاری دارند 
مخالفت می كنــد. از جمله توجیه های 
مورد اســتفاده نوجوان بــرای نصب این 
برنامه آن است كه »والدین دوستانم به آنها 
 اجازه نصب این برنامه را داده اند و چرا من 
نمی توانم این برنامه را نصب كنم؟«. اغلب 
اوقات والدین توســط نوجوان در حال 
مقایسه شــدن با والدین دوستان نوجوان 
هستند. با این حال والدین باید خطاب به 
نوجوان تاكید داشته باشند كه »این قانون 
خانه و خانواده ما است« و از آنجا كه هر 
خانواده ای برای خود چارچوب دارد ما 
نیز باید از قوانین خانواده خود تبعیت كنیم.
این عضو هیئت رییسه انجمن روانشناسی 
بالینی كــودک و نوجوان همچنین خاطر 
نشــان كرد كه والدین نباید در این راستا 

با نوجوان بحــث و »كل كل« كنند بلکه 
صراحتا اعالم كنند این قانون خانواده ما 
است و گرچه با دیگر خانواده ها متفاوت 
اســت اما باید آن را رعایت كنیم.اناری 
ادامه داد: والدین بــرای نوجوان توضیح 
دهند همانطور كه فضای منزل و چیدمان 
اثاث خانــه و حتی نوع غذاها و فرهنگ 
خانواده ما با خانواده دوســتان نوجوان 
متفاوت است، ممکن است قوانین خانه و 
خانواده ما نیز با دوستانش متفاوت باشد 
و از ایــن رو باید این قوانین خانوادگی را 
رعایت كنیم. والدیــن تحت هیچ عنوان 
نباید به نوجوان پاسخی مبهم نظیر اینکه 
»صــالح نمی بینــم اینســتاگرام نصب 
كنی« بدهند. پاســخ والدین باید واضح و 
مشخص باشــد. وی همچنین با اشاره به 
»باج گیری عاطفی« نوجوانان از مادر و 
پدر به منظور جلب رضایت والدین برای 
نصب »اینستاگرام«، افزود: بعضا نوجوان با 
بیان سخن هایی نظیر اینکه »تو را دوست 
ندارم«، »چرا من را به دنیا آوردی«، »مادر 
یا پدر بدی هســتی« و... سعی در جلب 
رضایت والدین برای نصب اینستاگرام را 
 دارند اما والدین نباید وارد این »تله ها« و 

باج گیری های عاطفی نوجوان شــوند. 
نوجوانان با بیان این حرفها سعی دارند به 
خواسته خود برسند اما والدین باید محکم 
سر حرف خود بایستند و بگویند این  قانون 
خانواده ما  اســت و قوانین هر خانواده 
با خانواده دیگر متفاوت است.عضو تیم 
تخصصی كودک و نوجــوان در انجمن 
ازدواج و خانواده كشــور، درباره نحوه 
برخورد والدین با كودكان و نوجوانانی كه 
 كمتر از 1۳ سال دارند و در عین حال از 
مدت ها قبل اینســتاگرام را نصب كرده 
و صفحه مســتقلی در این برنامه دارند، 
بیان كرد: نباید اجازه نصب و اســتفاده از 
اینستاگرام رابه كودكان و نوجوان كمتر از 
1۳ سال داد چراكه این برنامه برای كمتر 
از 1۳ سال آسیب زاست اما والدین باید 
در چنین شرایطی كه از مدتها قبل كودک 
و نوجوان زیر 1۳ سال این برنامه را نصب 
كرده و در آن فعالیــت دارند، قاطعانه با 
كودک و نوجوان صحبت كنند. به او بگوید 
اجازه نــدارد از این پــس از این برنامه 
اســتفاده كند مگر آنکه صفحه خود در 
اینستاگرام را به گوشی والدین منتقل كرده 
و تحت نظارت آنها از این برنامه استفاده 

كنــد. والدین باید از فرزند خود بخواهند 
صفحه خود را ببندد و یا آن را به گوشی 
موبایل والدین منتقل كرده و تحت نظارت 
آنها از  این برنامه استفاده كند. برای این 
نظارت نیز می تــوان از ابزارهای كنترلی 
اســتفاده كرد تا كودک و نوجوان بیشتر 
از ســاعتی معین در طول روز نتواند در 
این برنامه حضور داشته باشند.اناری در 
پایان سخنان خود با تاكید بر اهمیت نقش 
والدین در الگو گیری فرزندان، اظهاركرد: 
اگر والدین معتاد اینستاگرام باشند، دائما 
در فضای مجازی بچرخند و دغدغه آنها 
دیدن زندگی دیگران و الگو گرفتن از آنها 
باشد، چطور از فرزندان خود انتظار دارند 
معتاد این برنامه نشوند؟. والدین ابتدا باید 
سبک زندگی خود و نگاه خود به زندگی 
را درســت كنند و سپس به فکر تغییر در 
رفتار فرزندان باشند. نحوه و مدت زمانی 
 كه والدیــن از فضای مجازی اســتفاده 
می كنند بســیار مهم اســت. اگر والدین 
می خواهند فرزنــدان از فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی به درستی استفاده 
كنند در ابتدا بایــد رفتار خود را اصالح 

كنند.

هشدار جدی یک روانشناس به والدین ؛

 کودکان تا این سن اجازه استفاده از اینستاگرام را ندارند
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جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: 
اينكه انتظار داشته باشيم مردم در يک سانحه و 
اتفاق زورگيری به كمک قربانی بيايند و بزهكار 
و مجرم نيز چاقو در دست داشته باشد، انتظار 
بجايی نيســت، در اين  صورت فرد رهگذر با 

قربانی تفاوتی نخواهد داشت.
  احمدرضــا اصغرپــور در خصــوص دالیل 
زورگیری ها و خفت گیری ها بیان كرد: خفت گیری 
جزو جرائم خیلی خشن محسوب می شود. قطعا 
یکی از دالیــل آن اوضاع اقتصادی نابســامان 
اســت ولی لزومًا بدان معنا نیســت كه هر كسی 
كه جرایم خیلی خشــن را انجام می دهد دلیل آن 
اوضاع اقتصادی نابســامان باشد.وی افزود: این 
عمل می تواند توســط جوانان و نوجوانان برای 
خودنمایی نیز انجام شود. گاهی وقت ها این الگوها 
بین این رده سنی رواج پیدا می كند. وقتی می بینند 
دوست شان با راهی كم خرج و راحت به پول دست 
می یابد، سعی می كنند همان عمل را تکرار كنند تا 
بتوانند جایگاهی در بین دوستان خود پیدا كنند. 
این مورد یک خرده فرهنگ بزهکارانه است. رواج 
این گونه جرم ها در بین نوجوانان و جوانان بیشتر 
شبیه یک اپیدمی اســت.این جامعه شناس گفت: 
همان طور كه گفتــم نمی توان چنین جرم هایی را 
فقط مختص به شرایط مالی دانست ولی نمی توان 

تاثیر شرایط مالی را نیز نادیده گرفت.
*  بیشتر از تألیف قانون، عمل به آن مهم است

  اصغرپور در خصوص نقش بازدارندگی قوانین 
ســخت گیرانه در این رابطه اظهار كرد: قوانین در 
این حوزه سختگیرانه است، ولی این سختگیرانه 
بودن تا حدی در بازدارندگی تاثیرگذار اســت. 
لزومًا بدین صورت نیســت كه قوانین سختگیرانه 
تالیف شوند و از وقوع جرم جلوگیری شود. بیشتر 
از تألیف و تصویب قانون، عمل به آن مهم است؛ 
یعنی مردم احساس كنند اگر آن جرم را انجام دهند 
مطمئنا به صــورت قانونی با آنان برخورد خواهد 
شد. اگر مردم بدانند حتی با وجود تصویب قوانین 

سختگیرانه جرمی كه انجام می دهند هیچ پیگیری 
نخواهد داشت و كسی برای مجازات آنان نخواهد 
آمد بــه كار خود آزادانه ادامه می دهند و دیگر از 
تصویب قوانین ســختگیرانه ابا و ترسی نخواهند 
هیات علمی گروه جامعه شناسی  داشــت.عضو 
دانشــگاه فردوسی مشهد در خصوص رفتارهای 
خودمراقبتی مردم نیز گفت: رفتارهایی مثل بیرون 
نرفتن در ساعات پایانی شب، رفت وآمد نکردن 
در خیابان های خلوت و از ایــن قبیل رفتارها، 
شــاید در كم شــدن این بزهکاری تاثیر داشته 
باشــد اما تاثیر آن قابل مالحظه نخواهد بود.وی 
افزود: تاكید زیاد به این گونــه رفتارها می تواند 
نشان دهنده نداشــتن قدرت كافی توسط پلیس 
باشد. این كارها می گویند كه پلیس عملکرد كافی 
و به موقــع ندارد و از مردم می خواهد كه ســبک 
زندگی شــان را تغییر دهند.اصغرپور درخصوص 
اینکه تا چه اندازه راهکارهایی همچون اســتفاده 
از اسپری فلفل، سالح ســرد همچون چاقو و یا 
داشــتن مهارت هایی همچون دفاع شخصی در 
مقابله با زورگیران میتواند موثر باشــد، بیان كرد: 
در یک  جامعه عادی اغلب مردم نمی توانند اسپری 
فلفل با خود حمل كننــد و یا ورزش های رزمی 
مثل دفاع شــخصی بلد باشند. ممکن است گروه 
اندكی این موارد را با خود داشته باشند. مثاًل شما 
از پیرمردها و پیرزن ها انتظار دارید دفاع شخصی 
بلد باشــند و یا نحوه كار با اسپری فلفل را بدانند 
یا حتی بتواند با خود اسپری فلفل حمل كنند؟ این 
موارد در یک جامعه بزرگ توصیه های درســتی 
نیست و نمی تواند مؤثر باشد.وی افزود: گفتن این 
گونه توصیه ها بیشتر راه حل های فردی است كه 
ممکن است اعضای خانواده و دوستان و آشنایان 
به شما این  چنین توصیه هایی كنند ولی این موارد 
نمی توانند توصیه هایی اجتماعی برای راه حل این 

مسئله باشند.
*  در خفت گیری ها چه واکنشی نشان دهیم؟

  این جامعه شــناس در مورد اینکه در فیلم های 

منتشر شــده اخیر در رابطه با خفت گیری اغلب، 
مردم نظاره گر هســتند، آیا با دخالت هایشــان 
می توان از وقوع جرم جلوگیری كنند؟، گفت: از 
آدم هایی كه ناظر هســتند نمی شود انتظار كمک 
داشت. نباید توقع داشــت در اتفاق هایی مشابه 
این و همچنین همیــن جرم رهگذرها وارد عمل 

شوند. آنها می توانند با پلیس تماس بگیرند ولی 
اینکه انتظار داریم مردم در یک سانحه و اتفاق 
خفت گیری به كمک قربانی بیایند و بزهکار و 
مجرم نیز چاقو در دست داشته باشد، انتظار 
بجایی نیست، در این  صورت فرد رهگذر با 
قربانی تفاوتی نخواهد داشت.وی ادامه داد: 
زندگی شهری پیچیدگی های خاص خودش 
را دارد؛ مثاًل امکان دارد شــما در حال رفتن 

به محل كار خود باشــید و ببینید كسی به فرد 
دیگری حمله می كند، با دخالت شما برای شما 

نیز پرونده ای تشکیل می شود و این پرونده امکان 
دارد شما و خانواده تان را تا سال های سال درگیر 
كند. به  دلیل اینکه دو طرف دعوی ممکن اســت 
به شــما بگویند چه كار داشتی كه دخالت كردی. 
ممکن اســت كه خود شما زخمی شوید چون كه 

مهارت خاصی ندارید.
    مگر اینکه شما مهارت خاصی داشته باشید، یا 
اینکه پلیس باشید كه بتوانید مداخله انجام دهید؛ 
بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم در یک خفت گیری 
یا درگیری بین 2 نفر، رهگذران دخالت كنند توقع 
نابجایی است.این جامعه شناس گفت: در زندگی 
شهری امروز، یکسری كارها تخصصی شدند. مثل 
اینکه قضاوت به جای اینکه كار همه مردم باشد 
كار قاضی ها است. برقراری نظم عمومی به جای 
اینکه كار همه مردم باشد كار پلیس است، به جای 
اینکه همه مردم به یکدیگر مشــاوره دهند، مردم 
می توانند به مشاور و روان شناس مراجعه كنند. این 
كارها در زندگی شهری امروز تخصصی شده اند. 
می توان انتظار تمــاس با پلیس را از طرف مردم 
داشت ولی انتظار مداخله و شركت در جرمی كه 

در حال انجام است 
خیــر. را 

اصغرپور 
افــزود: اینکه 

شوند  مداخله گر  مردم 
دیگر وظیفه شهروندی نیست چون 

در آن صورت فرقی با قربانی نخواهند داشت و هر 
كسی كه در این عمل شركت كند، قربانی خواهد 
شد. حتی بعضی از این مداخله ها جرم محسوب 
می شــود اگر به فرد زورگیر آســیبی برسد فرد 
زورگیر می تواند از فرد مداخله كننده شکایت كند. 
سبک زندگی در كالن شهر نمی تواند مداخله گرانه 
باشــد تنها راه مواجهه با جرم كه فرقی ندارد چه 

جرمی باشد، تماس با پلیس است.
  عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه 
فردوسی مشهد بیان كرد: به طور مثال اگر شما در 
روســتا زندگی كنید و از جایی رد شوید و ببینید 
كه زن و مردی درحال مشاجره با یکدیگر هستند 
به جهت اینکه هر دو فرد را می شناسید می توانید 

را  آن هــا  و  بایســتید 
نصیحت كنید ولی 
كه  شهر  در 
ن  مکا ا

خت  شنا
همه افــراد و 
مردم وجــود ندارد 
و شــما همه افــراد را نیز 
نمی شناســید پس اصــال مداخله صحیح 
نیســت. در این حالت باید كار را به سازمان های 

تخصصی واگذار كرد.
   تنهــا وظیفه ای كه مردم در این خصوص دارند 
تماس با پلیس اســت. این گونه نیست كه مردم 
بی تفاوت رد شــوند، من این را قبول ندارم چون 
مردم دغدغه های شــخصی خودشــان را دارند 
و زندگی در كالن شهر آســان نیست.به گزارش 
همشــهری آنالین ؛ اصغرپور ادامه داد: پس تنها 
كاری كه مردم در مواجهه با جرم می توانند انجام 
دهند، تماس با پلیس اســت. این مورد را نیز باید 
از طریق رســانه ها و بخش فرهنگی تبلیغ كرد. 
می توانند به مردم یاد دهند كه در مواجهه با چنین 

اتفاقاتی باید آن را فورا به پلیس گزارش كنند.

چرا مردم در مقابل زورگیرها و خفت گیرها از همدیگر دفاع نمی کنند؟

وزیر آموزش و پرورش : 

مدارس از اول مهر ماه حضوری است
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گروه خبر // مديركل دفتر زيســت بوم های و 
سواحل دريايی ســازمان محيط زيست گفت: 
تهيه شناسنامه برای ۸ جزيره در خليح فارس 
آغاز شده و قرار است به مرور برای تمام جزاير 

شناسنامه صادر شود. 
   محمد طالبی متین در نشســت خبری افزود: 
خلیج فارس در مجموع دارای 8۵ جزیره است 
كه ۵۵ جزیــره آن در آبهای ایران قرار دارد كه 
قرار است برای تمام آنها شناسنامه صادر شود، بر 
این اساس در فاز اول مطالعات 4 جزیره هنگام، 
هرمز، ابوموسی و الرک تمام شده و در فاز دوم 
4 جزیره هندورابی، فارور، بنی فارور و سیری 
در حال انجام است و با توجه به میزان اعتبارات 
به مرور برای تمام جزایر صادر می شــود.وی 
گفت: در تهیه شناسنامه ها مشخصات و نقشه 
تمام جزایر تهیه می شود و توان اكولوژیک منطقه 
مشخص می شود كه در روند استقرار صنایع از 
آن اســتفاده می شود.طالبی متین افزود: كشور 
دارای سه پهنه آبی دریای خزر، خلیج فارس و 
دریای عمان و با احتساب جزایر دارای ۶ هزار 

 و 2۰۰ كیلومتر طول خط ساحلی است و از نظر 
تنوع زیســتی دریایی جزو 2۰ كشور برتر دنیا 
 هستیم.وی اظهار داشت: گونه های منحصربفردی 
 ماننــد فــوک خــزری در دریای خــزر ،

اكوسیتســم های مرجانی، جنگل های حراء، 
سواحل صخره ای و ســواحل جزر و مدی در 
جنوب كشور داریم اما به علت كوتاهی هایی كه 
از سال های گذشته صورت گرفته اكنون این پهنه 
 آبی با چالش های زیست محیطی زیادی مواجه 
شده اند.وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع 
این چالش ها را احصاء و برای آنها برنامه ریزی 
كردیم در تالشیم تا در مدت چهار سال وضعیت 
 دریایی را ارتقاء دهیم ، یکی از چالش های این 
پهنه هــا موضوع تغییر اقلیم اســت كه باعث 
افزایش دما و باال آمدن سطح آب دریاها شده 
كه مشــکالتی را برای زیست بوم های دریایی 
 ایجاد كرده است. آبسنگ های مرجانی به علت 
گرم شــدن آب دچار سفیدشــدگی شده اند، 
همچنین مســاله كشــند قرمز افزایش یافته، 

فعالیــت های صیــد و صیادی ، اســتفاده از 
ادوات نامناســب، روش هــای صید تخریبی، 
 تهاجــم گونــه های غیــر بومــی برخی از 
چالش های پهنه های آبی است كه تنوع زیستی 
دریایــی را تهدید مــی كند.طالبی متین گفت: 
 یکــی از كارهایی كه در این زمینه انجام شــد 
گشت های ساحلی و فراساحلی است كه انجام 
می شود، آخرین گشــت دریایی سال 1۳84 
انجام شده بود و بعد از آن دیگر به صورت منظم 
 برگزار نمی شــد اما با همکاری صندوق ملی 
محیط زیست و پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی 
و علوم جوی در 2 فصل ســرد و گرم انجام و 
اطالعات خوبی جمع آوری شــد. وی در ادامه 
به فعالیت آب شیرین كن ها اشاره كرد و گفت: 
بر اســاس ماده ۳۶ برنامه ششم توسعه وزارت 
مکلف شده است كه ۳۰ درصد آب شرب مناطق 
جنوبی را از آب شیرین كن ها تامین كند كه برای 
این منظور پهنه های استقرار آب شیرین كن ها 
مشخص كردیم تا كمترین آسیب به محیط زیست 

دریایی وارد شود. همچنین دستورالعمل زیست 
محیطی اســتقرار آب شیرین كن ها را هم تهیه 
كردیم. با توجه به توسعه صنایع به سمت دریا باید 
كاری كنیم كه كمترین آسیب متوجه دریا شود بر 
این اساس دستورالعملی تهیه كردیم كه می تواند 
به استقرار صنایع كمک كند.مدیركل دفتر زیست 
بوم های و سواحل دریایی سازمان محیط زیست 
 اظهار داشــت: در چهار اســتان جنوبی كشور 
تنوع زیستی جنگل های حرا را داریم كه اطلس 
این زیســت بوم در دست تهیه است، بعد از آن 
اطلس آبسنگ های مرجانی را تهیه خواهیم كرد.

وی ادامه داد: همچنین معرفی مناطق حفاظت 
شده هم دیگر كارهای ما است كه در حال انجام 
آن هستیم، باید مناطق ساحلی حفاظت شده 1۰ 
درصد باشــد كه در كشور ما این عدد 2 درصد 
اســت بنابراین در صدد افزایش هستیم كه در 
این راســتا منطقه دارا در استان خوزستان را با 
1۶۶ هزار هکتار معرفی كردیم تا به عنوان منطقه 
حفاظت شــده دریایی ثبت شود ، البته در این 
روند باید وزارت صمت و جهاد كشاورزی هم 
اظهار نظر كنند.به گزارش قدس آنالین، به گفته 
وی سال گذشــته نزدیک به ۵۰ مورد گزارش 

ارزیابی زیست محیطی بررسی شده است.

مدیرکل دفتر زیست بوم ها و سواحل دریایی سازمان محیط زیست :

گــروه خبر // رئيس ســازمان فرهنگی اجتماعی جزایر کشور شناسنامه دار می شوند
ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: ايستگاه سالمت 
و تندرستی همراه با تمرينات آمادگی جسمانی در 

كوهستان پارک پنجه علی به بهره برداری رسيد.
   رســول جهانداری افزود: این ایستگاه در راستای 
گسترش ورزش های همگانی و ترویج ورزش در 
بین همه اقشــار جامعه راه اندازی شده است.وی 
گفت: با هدف جذب مردم در هر سن به فعالیت های 
ورزشی، افزایش شور و نشاط در اجتماع، كاهش 
افسردگی و بیماری های روحی و جسمی، افزایش 
قدرت بدنی، تشویق به فعالیت در گروه های مختلف 
ورزشی و مشاركت در هرگونه فعالیت های گروهی 
این امکان فراهم شده اســت تا همه شهروندان از 
آن اســتفاده كنند.جهانداری افزود: در این ایستگاه 
تمرینات آمادگی جسمانی در زمینه های كوهنوردی، 

كوهپیمایی، پیاده روی، دوچرخه سواری، ماهیگیری 
و طبیعت گردی ارائه می شود.به گزارش خبرگزاری 
صداوســیما مركز خلیج فارس، رئیس ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری بندرعباس 

گفت: این ایســتگاه ۳1 مرداد ماه ساعت 18 عصر 
در كوهستان پارک پنجه علی با حضور شهروندان 
به بهره برداری رسید و تمرینات آمادگی جسمانی در 

روز های زوج ساعت 18 برگزار می شود.

بهره برداری ايستگاه سالمت در پارک پنجه علی بندرعباس 

گروه خبر //  مديركل حوزه رياســت دانشگاه علمی كاربردی كشور 
هرمزگان را گنج پنهان فرصت ها دانست و گفت: بايد از اين فرصت ها در 

جهت توسعه استان استفاده كرد. 
  محمد فتحی، در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علمی و كاربردی 
هرمزگان، اظهار كرد: دانشــگاه علمی كاربردی یکی از دانشگاه های 
وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است كه نسبت به برگزاری 
دوره های خاص در مقاطع كاردانی، كارشناســی ناپیوسته و دوره های 
تکمیلی با مجوزهایی صــادره دوره های خاصی را برگزار می كند.وی 
افزود: این دانشــگاه یکی از متولیان اصلی نظام آموزش عالی مهارتی 
كشور است كه مسلماً زیر نظر وزارت علوم فعالیت می كند و تأسیس 
آن در ســال 1۳71 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید. 
البته با دغدغه هایی كه بعد از جنگ تحمیلی در كشور ایجاد شده بود، 
علیرغم اینکه دانشگاه های مختلف و متفاوتی در كشور وجود داشتند اما 
مسئولین نظام آموزش عالی كشور و شورای عالی انقالب فرهنگی به 
این جمع بندی رسیدند كه وجود چنین دانشگاهی در كشور مورد نیاز 
است.مدیركل حوزه ریاست دانشگاه علمی كاربردی كشور تصریح كرد: 
این دانشگاه فعالیت خود را رسماً از سال 1۳7۳ آغاز كرد. ما ۳2 واحد 
اســتانی و ۵71 مركز آموزش علمی كاربردی در كشور داریم كه این 
مراكز در بخش ها و دستگاه های مختلف و به صورت مراكز غیرانتفاعی و 
دولتی فعالیت خود را انجام می دهند.فتحی بیان كرد: ما در دانشگاه علمی 
كاربردی ۹۰۰ برنامه درسی داریم  و این هم از خصوصیات خاص این 
دانشگاه در تدوین طراحی و بازنگری برنامه های درسی است. طول عمر 
برنامه های درسی دانشگاه كوتاه است و به شکلی نیست كه یک برنامه 

درسی را سال ها ادامه دهیم. حدوداً بیش از هزار برنامه درسی آموزش 
عالی تکمیلی در كشــور داریم كه در دوره های كوتاه مدت به صورت 
تک درس در بخش های مختلف فعالیت می كنند و البته سیاست دانشگاه 
توســعه و بحث دوره های آموزش عالی است كه برای سطوح مختلف 
تحصیلی دانشگاه از آن اســتفاده كرد.مدیركل حوزه ریاست دانشگاه 
علمی كاربردی كشور بیان كرد: این دانشگاه در 4 گروه صنعت، مدیریت 
خدمات اجتماعی، كشاورزی و فرهنگ و هنر فعالیت خودش را انجام 
می دهد. ۳7 هزار مدرس علمــی كاربردی داریم كه فرآیند صالحیت 
و جذب آن ها به صورت كاماًل علمی طی می شــود. همچنین تعدادی 
مدرسان خبره داریم كه الزامی به داشتن مدرک كارشناسی ارشد ندارند و 
در رشته های خاصی چون طال، جواهر، كشاورزی و حوزه های مختلف 
از ظرفیتشان استفاده می شــود.فتحی اضافه كرد: همچنین 22۰ هزار 
دانشــجو و 2 میلیون نفر دانش آموخته داریم كه تا به امروز از دانشگاه 
علمی كاربردی فارغ التحصیل شده اند و به جرئت می توانیم بگوییم باالی 
7۰ درصد دانشــجویان فارغ التحصیل ما شاغل شده و در بخش های 
مختلف كشور مشغول به كار هستند و تعدادی از آنان نیز اشتغال آفرینی 
كرده اند.وی اظهار كرد: همچنین 11 مركز رشــد و 1۰۶ مركز نوآوری 
در دانشــگاه داریم كه با توجه به سیاست های جدید دانشگاه در كنار 
مراكز صنعتی قرار گرفته اند و با تفاهم نامه ای كه اخیراً با معاونت علمی 
ریاست جمهوری بسته شد ما مجوز ایجاد خانه های خالق را نیز گرفتیم.

مدیركل حوزه ریاست دانشگاه علمی كاربردی كشور ادامه داد: ازجمله 
اولویت های جدی مطرح در دانشگاه جامع علمی كاربردی برنامه ریزی 
منسجم برای نقش آفرینی در زیست بوم اشتغال كشور است كه از طریق 

تقویت و توسعه دوره های آموزشی علمی كاربردی و مهارتی كه متناسب 
با مزیت ها و ظرفیت های استانی ما هستند، محقق شوند.فتحی عنوان 
كرد: دانشــگاه علمی كاربردی بزرگ ترین مركز آموزش عالی مهارتی 
كشور است و البته در كنار دانشگاه فنی و حرفه ای، سیاست آموزش های 
مهارتی كشور را بر عهده دارد. وزیر محترم علوم نیز عنایت ویژه ای به 
تقویت بحث آموزش های مهارتی دارند. تقاضامحوری و انعطاف پذیری 
از ویژگی های این نوع آموزش هاست و شورای گسترش و هدف اصلی 
دانشگاه فراهم آوردن موجبات مشاركت بخش های مختلف است.وی 
اضافه كرد: هدف از تأســیس دانشگاه تقویت و ایجاد اشتغال است و 
باید به آن توجه شود. آسیبی كه امروزه در كشور شاهد آن هستیم و در 
بحث آموزش عالی در كشور ما وجود دارد مدرک گرایی است و بخش 
مهمی از آن به عملکرد ما در سیاست های ارتقای شغلی در دستگاه ها 
و سازمان های ما برمی گردد.  سیاست سازمان ها باید به سمتی رود كه 
شــاخص های مهارت، توانمندی، كارایی اثربخشی و ارتقا در اولویت 
بوده و مدرک تنها یکی از مالک ها باشد.مدیركل حوزه ریاست دانشگاه 
علمی كاربردی كشور بیان كرد: در برنامه ششم توسعه آموزش پرورش 
قرار بود كه ســهم آموزش های مهارتی ۵۰ درصد باشــد. در آموزش 
عالی نیز باید ۳۰ درصد از ظرفیت و پذیرش دانشــجوهای دانشگاه ها 
آموزش های مهارتی می شد كه به جرئت می توانم بگویم زیر 1۵ درصد 
است.فتحی بیان كرد: در چند ماهی كه از حضور هیئت رئیسه جدید در 
دانشــگاه گذشته 12۵ رشته جدید متناسب با مشاغل مورد نیاز آینده 
كشور طراحی شــده و فرآیند آن در حال انجام است. هرمزگان گنج 
پنهان فرصت هاست كه امیدوارم بشود از این فرصت ها در جهت توسعه 
استان استفاده كرد.به گزارش ایسنا ؛ وی در پایان یادآور شد: این امید را 
داریم كه با آینده پژوهی و نیاز آفرینی و رصد نیازهای بازار كار بتوانیم 
اشتیاق متقاضیان به تحصیل را در آموزش های مهارتی بیشتر كنیم كه این 

موضوع مستلزم فرهنگ سازی در افکار عمومی است.

گروه خبر // وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در 
روز پزشک گفت: خبر خوبی كه برای پزشكان داريم اين 
است كه سقف درآمد كارانه پزشكان شاغل در مناطق 

محروم برداشته شده است. 
   بهــرام عین اللهی در گفت و گویی به مناســبت روز 
پزشک با بیان این مطلب اظهارداشت: بخاطر برداشتن 
سقف كارانه در صورتی كه پزشکان و كادر سالمت به 
مناطق محروم بروند، می توانند از درآمد خوبی برخوردار 
باشند و از طرفی دیگر مردم این مناطق هم می توانند 
از خدمات همه متخصصان رشته های پزشکی بهره مند 
باشند.وی خاطرنشان كرد: با تصمیم جدید، هم دسترسی 
مردم این مناطق به پزشکان  متخصص بهتر می شود و هم 

درآمد كادر سالمت ارتقا می یابد. 
*  بودجه مانع اصلی اجرا نشدن طرح پزشک خانواده

   وزیر بهداشــت همچنین درباره آخرین اقدامات 

طرح پزشــک خانواده نیز گفت: در رابطه با طرح 
پزشک خانواده این وزارتخانه به طور كامل آمادگی 
اجرای آن را در سراسر كشور دارد.وی تصریح كرد: 
اما مانع اصلی كه در راســتای اجرای طرح پزشک 
خانواده وجود دارد، بحث بودجه است چون بودجه 
موردنظر اگر تامین شود ما مشکلی برای اجرای آن 
نداریم و این طرح هم همانند طرح دارویار در حوزه 
ســازمان و غذا و دارو نیز در سراسر كشور اجرایی 
خواهد شد.عین اللهی اظهار داشت: البته اكنون طرح 
پزشک خانواده در دو استان مازندران و فارس در 
حال اجراست كه وزارت بهداشت برای اجرای این 
طرح در سراسر كشور بسته هایی را آماده كرده است 
و با تامین منابع مالی آن می توانیم این طرح را هم اجرا 
كنیم.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشتر 
گفته بود كه طرح پزشک خانواده از جمله طرح هایی 

است كه 18 سال بر روی آن  مطالعه صورت گرفته 
و اجرایی شــدن آن نیازمند نهایی ســازی پرونده 
الکترونیک اســت. به گزارش ایرنا، كمال حیدری 
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نیز درباره اجرای طرح پزشک خانواده گفت: 
دولت بر اجرای برنامه پزشک خانواده تاكید دارد و 
به احتمال زیاد از نیمه دوم امسال باید این برنامه را 
به صورت سراسری اجرا كنیم. حدود 1۰ سال است 
كه این برنامه در دو اســتان فارس و مازندران اجرا 
شده ولی اجرای سراسری آن با موانعی روبرو بوده 
است.وی یادآور شد: اجرای پزشک خانواده برای 
حوزه بیماری هــای غیرواگیر یک فرصت طالیی 
 اســت زیرا در تشــخیص زودهنگام بیماری ها و 
برنامــه های غربالگری بــه مدیریت بیماری های 

غیرواگیر كمک زیادی می كند.

مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه علمی کاربردی کشور خبرداد

طراحی ۱۲۵ رشته جدید در دانشگاه علمی کاربردی

وزیر بهداشت :

 سقف کارانه پزشکان شاغل در مناطق محروم برداشته شد

گروه گــزارش // در شــماره های گذشــته در مورد 
دســتفروش، انواع دستفروشی و معضالتشان صحبت 

كرديم. 
   گفته شــد كه بندرعباس شهری است مهاجر پذیر 
 و دستفروشان از قشــرهای مختلف در آن به چشم 
می خورد و حتی عنوان شد، خودروهای میوه فروش 
در نقاط مختلف شهر حضور دارند و ترافیک زیادی 
را بوجــود آورده اند. كه ایــن موضوع باعث گالیه 

بسیاری از شهروندان شده است.
  در گزارش قبلی با عمران قریشی معاون پیشگری 
و رفع تخلفات شهرداری بندرعباس صحبت كردیم و 
مطالبی در  خصوص معایب و مشکالت برخورد با 

ماشین های میوه فروش بیان شد.
  در این شــماره با مهرداد اتابک مدیریت پیشگیری 
و رفع تخلفات شــهرداری بندرعباس در خصوص 
معضل خودروهای میوه فروش در ســطح شــهر 

بندرعباس صحبت كرده ایم.
   مهرداد اتابک مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری 

شهرداری بندرعباس گفت: خودروهای میوه فروش 
در بندرعباس معضالت متعددی را بوجود آورده اند. 
 البته باید اول این مســئله را بیان  كنیم كه در زمینه 
 جمــع آوری خودروهــای میــوه فــروش باید 

فرهنگ سازی شکل گیرد.
  اتابک اظهار  داشــت: بســیاری از همشهریان ما 
از وجود دستفروشــان و خودروهای میوه فروش، 
ترافیک بوجود آمده، سد معبر  و گاهی حتی برخورد 
 نامناســب فروشــندگان گله مندند. اما چند متر آن
طرف تر خودشان از همین خودروهای میوه فروش 

در حال خرید هستند.
    باید این مســئله آسیب شناســی شود و عموم 
مردم خودشان بپذیرند كه ایجاد سد معبر و ترافیک 
شدید، خیلی مهم تر از میوه هایی است كه به سهولت 
به دســتمان برسد و یا نهایتًا ۵۰۰ تومان ارزان تر از 

جاهای دیگر خریداری كنیم.
   وی افزود: حمایت مردم از خودروهای میوه فروش 
عامل اصلی حضور بیشــتر این افراد در سطح شهر 
بندرعباس است. تا وقتی تقاضا باشد این روال ادامه 

خواهدداشت. با اینکه قیمت میوه ها هیچ تفاوتی با 
بازار روز و میوه فروشان سطح شهر ندارد. این تفاوت 
وجود دارد كه میوه ها از صبح تا شب در گرمای ۵۰ 
درجه بندرعباس زیر نور مســتقیم آفتاب و شرجی 
قرار دارند و هیچ كیفیتی ندارند و از نظر سالمت هم 

مشکل دارند.
    در وهله اول باید خود مردم در مکان های شلوغ 
و پرتردد خرید نکنند تا حق كســی ضایع نشــود. 
حجــم میوه های خودروهای میــوه فروش در حد 
میوه فروشــی های محالت است. در صورتی كه نه 
عوارض پرداخت می كنند، نه مالیات، نه اجاره مغازه 
و... و این مسئله حق میوه فروشان دیگر و عموم مردم 

را ضایع می كند. 
   اتابک در ادامه در خصوص وظیفه مدیریت پیشگیری 
و رفع تخلفات شهری شهرداری بندرعباس بیان كرد: 

بخش اصلی كار ما در شهرداری مقابله، پیشگیری و 
رفع تخلف ســد معبر می باشد. ۵۰ درصد نظارت و 
پیگیری ســد معبر در خیابان با شهرداری است. در 
كنار ما سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری 
در بخش ساماندهی خودروهای میوه فروش، مشاغل 
 فصلی و فروشــندگان میوه فعالیت داشته و حمایت 
 می كنــد. در خصوص ســاماندهی ماشــین های 
میوه فروش برنامه ریزی در شهرداری انجام شده كه 

به زودی عملی می شود.
   مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
بندرعبــاس در ادامه عنوان كرد: مــا در زمینه رفع 
تخلفات و سد معبر با اقشار مختلفی روبرو هستیم. در 
یک سال می توانیم با جدیت بگوییم 2۰ یا ۳۰ مورد 
درگیری بین ماموران رفع تخلفات و دستفروشــان 
داشته ایم كه در بسیاری از موارد نیروهای ما دچار 

آسیب می شوند. 
   بسیاری از مردم از این امور ناآگاه هستند و همیشه 
تمامی انتقادات  به ســمت شــهرداری است.اتابک 
همچنین افزود: بعداز تذكرات متعدد به خودروهای 
میــوه فروش و اقدامات اولیه بســیاری از این افراد 
حاضر به همکاری نیســتند و با آسیب شناسی كه 
توسط كارشناسان انجام شده است. تصمیم بر آن شد 
كه ماموران شهرداری هم با این افراد رودررو نشوند. 
شهرداری با همکاری دادستانی حکم توقیف بسیاری 

از ماشین ها را گرفته است.
    تاكنون ۳۵ ماشــین حکم توقیف آنان به صورت 
قانونی صادر شــده است و بقیه موارد هم در لیست 
انتظار هســتند. در زمینه توقیــف خودروهای میوه 
فــروش باید پلیس راهور و نیــروی انتظامی برای 
توقیــف و انتقال آن ها بــه پاركینگ  با ماهمکاری 
 بیشــتری  داشته باشــند كه اگر این امر میسر شود 
راحت تر می توانیم مســئله را ساماندهی كنیم.مدیر 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری بندرعباس 
در انتها در خصوص نقاط آسیب پذیر و مسئله ساز 
خودروهای  میوه فروش در ســطح شهر بندرعباس 
گفت: ورودی و خروجی شــهر بندرعباس، میدان 
باهنر و بلوار علی ابن ابیطالب، خیابان راه آهن جزء 
موارد مشکل ساز و پر ترافیک به حساب می آیند. 
در واقع شهرداری مخالف دستفروشان و ماشین های 
میوه فروش و كاســبی آنها نیست ، بلکه باید حقوق 
شهروندی هم رعایت شــود و مردم هم در آرامش 

باشند و ترافیکی بوجود نیاید.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری بندرعباس در گفتگو با دریا عنوان کرد

خرید مردم، عامل حضور خودروهای میوه  فروش در سطح شهر 
                   سعیده دبیری نژاد/ دریا

Dabiri_      @yahoo.com91

خودروهــای  از  مــردم  حمایــت 
میوه فروش عامــل اصلی حضور 
بیشــتر این افراد در ســطح شهر 
وقتــی  تــا  اســت.  بندرعبــاس 
تقاضــا باشــد ایــن روال ادامــه 
خواهدداشــت. بــا اینکــه قیمت 
میوه ها هیچ تفاوتــی با بازار روز 

و میوه فروشان سطح شهر ندارد

,,

گروه خبر //  تيم فوتسال شهســوار ديار خليج فارس با كسب پنج پيروزی 
عنوان قهرمانی ليگ برتر فوتسال جوانان استان هرمزگان را از آن خود كرد. 

  تیم فوتسال شهســوار دیار خلیج فارس با كسب پنج پیروزی عنوان 
قهرمانی لیگ برتر فوتســال جوانان استان هرمزگان را از آن خود كرد. 
روز پایانی این رقابتها )دوشنبه ۳1 مرداد ماه( در سالن بسیج بندرعباس 
برگزار شد.شــهید پاالهنگ دیده بان بندرعباس 4 بر 2 شهدای درپهن 
ســندرک را از پیش رو برداشت ، كیهان بستک 2 بر 1 كنعان میناب را 
برد و شهسوار دیار خلیج فارس بندرعباس نیز 1 بر صفر امواج مغدان 
بستک را شکست داد.بدین ترتیب شهسوار دیار خلیج فارس با كسب 
1۵ امتیاز از ۵ بازی عنوان قهرمانی و امواج مغدان بســتک نیز با كسب 
8 امتیاز عنوان نائب قهرمانی را كســب كردند.به گزارش فارس، دو تیم 
قهرمان و نایب قهرمان به عنوان نماینده هرمزگان راهی مسابقات لیگ 

مناطق جوانان كشور شدند.

»شهسوار خلیج فارس« قهرمان لیگ برتر جوانان هرمزگان شد 


