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Aba Beton Sahel اگر این تغییرات سلیقه ای باشد آیا به این معنی نیست که این پول ها همه  
از جیب مردم می رود  ؟

   اگر باید تغییر کند چرا از کامپوزیت استفاده می شود ؟
  آیا اساساً نتیجه نهایی نما ساختمان مهم بوده است و با دفتر مشاوری 

مشورتی صورت گرفته و یا سلیقه های شخصی دخیل است ؟ 

  جدا  از مسئله مهم هویت ، که این روزها در دنیای معماری در تمام نقاط جهان معماران 
در تالش هستند که مفاهیمی که اصالت و هویت را نشان می دهد را زنده نگه دارند و حفظ 
کنند و بسط و گسترش دهند؛ چرا در بازسازی همین بناهای هویت ساز معماری به ضوابط 
و اصول اهمیتی داده نمی شود ؟ مگر مسئولین امر نمی دانند که استفاده از نمای کامپوزیت 

ممنوع شده است ؟ حتی در بازسازی بناهای قدیمی؟!

استاندار هرمزگان :
شهر دریایی را نباید 

با مدل سنتی اداره کنیم
امام جمعه بندرعباس :    

  دشمن به دنبال رخنه کردن 
در صفوف مسلمانان است 

مقاومت در مقابل 
نسخه نویسی الکترونیکی 
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معاون سازمان حج و زیارت هرمزگان خبرداد

ورود ۵ هزار زائر هرمزگانی 
به خاک عراق

  
حضرت آیت اهلل خامنه ای : 

جمهوری اسالمی اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند 

چرا نمای ساختمانی که از آجر به عنوان مصالح اصلی نما در تطابق با اقلیم و گرد و خاک هوای بندرعباس استفاده 
شده است و همچنین موتیف های ایرانی در آجر کاری و جزئیات به کار رفته است؛ باید تغییر کند؟ 
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با گرامیداشــت  گروه خبر // همزمان 
هفته دولت، مدیرعامل شــرکت فوالد 
هرمزگان به همراه دادســتان عمومی و 
 انقالب بندرعبــاس از مراکز نگهداری 
معلولیــن ذهنی حبیب ابــن مظاهر و 

بیت النبی)ص( بازدید کردند.
  به گزارش خبرنــگار دریا ؛ همزمان با 
نکوداشت هفته دولت و نیز به منظور استفاده 
از ظرفیت ها و فرصت های موجود در صنایع، 
در راستای خدمت رسانی به جامعه هدف 
احمدی منش  علیرضا  بهزیستی،  سازمان 
دادســتان عمومی و انقالب بندرعباس با 
همراهی دکتر عطااهلل معروفخانی مدیرعامل 
شرکت فوالد هرمزگان و جمعی از مدیران 
 ارشــد این مجموعه در مراکز نگهداری از 
 معلولیــن ذهنــی حبیــب ابــن مظاهر 
 و بیت النبــی )ص( حضــور یافتنــد . 

احمدی  منش ، دادســتان بندرعباس با 
تقدیــر از توجه فوالد هرمزگان در تمام 
اجتماعی،  مســئولیت های  عرصه های 
 بیان کرد: خدمت به مستضعفین و افراد 
کم  برخــوردار و نیازمند جامعه به ویژه 
افراد تحت پوشش ســازمان بهزیستی 
که در مراکز نگهداری می شــوند باید از 
حمایت شــرکت ها و صنایع برخوردار 
باشند. شــرکت فوالد هرمزگان در بین 
صنایع اســتان یک نمونه است و نگاه 
مســئوالنه تری دارد. این شرکت همیشه 

در صحنه حاضر اســت. این شرکت در 
تمام حوزه ها مشــارکت فعــال دارد و از 
تیم مدیریتی فوالد هرمزگان کمال تشکر 
را داریم.معروفخانی نیــز در این بازدید 
عنوان کرد: شــرکت فوالد هرمزگان در 
راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 

خود از هیچ گونه تالش و کوششــی در 
جهت خدمات رســانی به جامعه هدف 
سازمان بهزیســتی دریغ نخواهد ورزید.
وی افزود:خدمت به نیازمندان و معلولین 
دارای اجر اخروی و معنوی بســیار است 
که این تفکر، فوالد هرمزگان را در مسیر 

خدمت رسانی به این قشر از افراد جامعه 
راســخ تر می کند.گفتنی است که پیش از 
این فــوالد هرمزگان در راســتای انجام 
فوالد  اجتماعی شرکت  مســئولیت های 
هرمزگان مشکل سردخانه مرکز نگهداری 
معلولین حبیب ابن مظاهر را حل کرده بود.

بازدید مدیرعامل فوالد هرمزگان از مراکز نگهداری معلولین ذهنی بهزیستی بندرعباس

نقدی بر بازسازی نمای ساختمان ها با کامپوزیت ؛ 

مرگ معماری بومی ، مرگ هویت شهر

صفحه 8 را بخوانید

با ســالم و احترام ضمن گرامیداشــت هفته دولت و درود به روان پاک شهیدان رجایی و باهنر ، از تالش ها و 
راهبری آگاهانه و مدبرانه شما در انجام حکمرانی مطلوب و رفع موانع و مشکالت و بهبود کیفیت زندگی مردم 
و همچنین راهنمایی مشــفقانه ، راهبری خردمندانه و همکاری بی شائبه با فعالین اقتصادی استان ، صمیمانه 
 سپاســگزاری می نماییم . انتخاب شما را به عنوان استاندار نمونه کشور در جشنواره شهید رجایی و دریافت
 لوح تقدیر  را چشــم انداز نوینی از تقویت عزم شــما در هم افزایی و همکاری بیشتر دولت ، مردم ، فعاالن 
اقتصادی و ارکان نظام در اعتال و پیشــبرد اهداف نظام  تلقی می نماییم .  در پایان از تالش و زحمات شما در 
مسیر تابناک خدمت به مردم و تحقق اهداف دولت تقدیر و تشکر به عمل آورده و از خداوند متعال دوام توفیقات 

و سالمتی و تندرستی جنابعالی و همکاران محترمتان را خواستاریم .

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان

استاندار محترم استان هرمزگان

جناب آقای مهدی دوستی

صفحه 5 را بخوانیدانهدام باند بزرگ قاچاق سالح و مهمات در بندرعباس

حضرت آیت اهلل خامنه ای : 

جمهوری اسالمی 
اژدهای هفت سر 

استکبار را عقب راند 

انقالب اسالمی  // رهبر   گروه خبر 
در دیدار شرکت کنندگان در اجالس 
مجمع جهانی اهــل بیت)ع( تاکید 
کردند که جمهوری اسالمی با الهام 
از اهل بیت اژدهای هفت سر استکبار 

را عقب راند و پیشرفت کرد. 
  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار 
اعضای مجمــع جهانی اهل بیت)ع( و 
میهمانان شرکت کننده در هفتمین کنگره 
این مجمع، عظمت و محبوبیت اهل بیت 
را در دنیای اسالم بی نظیر خواندند و 
به  اســالمی  کردند: جمهوری  تأکید 
عنوان پرچم برافراشــته اهل بیت در 
مقابل نظام ســلطه، معتقد اســت در 
دنیای اسالم هیچ خط فاصل مذهبی، 
قومی، فرقه ای و نژادی، حقیقی نیست 
و تنها خط فاصل برجسته و حقیقی، 
مرزبندی میان دنیای اســالم با جبهه 
استکبار جهانی است.حضرت  و  کفر 
آیت اهلل خامنه ای بــا توصیه مؤکد به 
مجمــع جهانی اهل بیت بــرای بهره 
گیری از عظمت و محبوبیت اهل بیت 
مجمع  افزودنــد:  اســالم  دنیای  در 
باید پایگاه و محــل الهام گیری همه 
مسلمانان و جانهای مشتاق از معارف 
اهل بیت باشد و به گونه ای عمل کند 
انقالب،  که زینت اهل بیت شود.رهبر 
کامل  را مجموعه ای  اهل بیت  معارف 
از همه نیازهای مختلف آحاد بشر و 
جوامع بشری خواندند و گفتند: جوامع 
اســالمی امروز به همه ابعاد معارف 
اهل بیــت نیاز جــدی دارند و مجمع 
جهانی باید بــا برنامه ریزی دقیق و 
صحیح و استفاده از شیوه های معقول و 

ابزارهای تأثیرگذار، این وظیفه سنگین 
را انجام دهد.ایشان با اشاره به پرچم 
در  اسالمی  نظام جمهوری  برافراشته 
مقابل نظام اســتکبار افزودند: پیروان 
اهل بیت و شیعیان جهان مفتخرند که 
نظام اسالمی در مقابل اژدهای هفت 
سر نظام ســلطه، سینه سپر کرده و به 
اعتراف خود مســتکبران، بسیاری از 
نقشه های آنان را به شکست کشانده 
اســت.رهبر انقالب، رمز اســتواری 
الهام گیری  را  اســالمی  جمهــوری 
از اهل بیــت دانســتند و افزودند: آن 
ستارگان درخشان با معارف نظری و 
سیره عملی خود به ما آموخته اند که 
چگونه با تدبر و عمــل به قرآن، راه 
اسالم عزیز را بپیماییم.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای پرچم جمهوری اسالمی را 
پرچم عدالــت و معنویت خواندند و 
گفتند: بدیهی و طبیعی است که دنیای 
ســلطه که همه باورها و اعمالش بر 
مادیات و پول و زور متکی است، در 
مقابل این پرچم به معارضه و دشمنی 
رأس  در  را  امریکا  برخیزد.ایشــان، 
افزودند:  جبهه اســتکبار خواندند و 
امام بزرگوار بــا الهام از قرآن به همه 
یــاد داد که خطوط فاصل غیرحقیقی 
میان جوامع اسالمی را کنار بگذارند 
و فقط یک خط فاصل یعنی مرزبندی 
دنیای اسالم با کفر و استکبار را قبول 
داشته باشند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
خاطرنشان کردند: براساس همین باور 
عمیق بود که حمایت از فلســطین از 
همــان روزهای اول در دســتور کار 
انقالب اســالمی قرار گرفت و امام با 

همه وجود پای مسئله فلسطین ایستاد 
و جمهوری اسالمی امروز هم به همین 
هندسه سیاسی ترسیم شده امام راحل 
عظیم الشأن عمل می کند و در آینده نیز 
به آن وفادار خواهد ماند.ایشان، همدلی 
بی نظیر موجود میان ملتها در سراسر 
دنیای اسالم با ملت ایران را به علت 
پایبندی مردم ایران به راهبرد امام یعنی 
نفی خطوط مذهبی، فرقه ای، نژادی 
در جهان اسالم دانستند و افزودند: بر 
همین اساس ما همیشه همه کشورهای 
اســالمی را به بی اعتنایی به مسائلی 
همچون »شیعه و ســنی«، »عرب و 
عجم« و دیگر خطوط فاصل، و عمل 
بــه مبانی و اصول دعــوت کرده ایم.
رهبر انقالب، تشــویق ملتهای دیگر 
به ایســتادگی در مقابل زورگویی ها 
را از علــل عصبانیت نظام ســلطه و 
دشــمنی آنها دانستند و گفتند: خنثی 
کردن نقشــه های جنایتکارانه آمریکا 
در کشــورهای مختلف که یک نمونه 
آن داعش بود، باعث تبلیغات متراکم 
ایران هراســی و شیعه هراسی، و متهم 
کردن ایران به دخالت در کشــورهای 
دیگر شــده است.ایشــان با تأکید بر 
اینکه جمهوری اســالمی دخالتی در 
اتهام زنی های  ندارد،  کشورهای دیگر 
سلطه گران را ناشی از عجز و ناتوانی 
آنها در جلوگیری از پیشــرفت های 
اســالمی خواندند و  نظام  چشمگیر 
افزودنــد: البته همه بایــد در مقابل 
سیاستهای استکباری هوشیار باشند و 
با آنها همراهی نکنند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، سیاست کنونی استکبار را 
پر رنگ کردن تفاوتها و خطوط فاصل 
برشمردند  غیرواقعی در دنیای اسالم 
و گفتند: تحریک و نقشه کشــی برای 
جنگ شیعه و ســنّی، عرب و عجم، 
شیعه با شیعه، و سنّی با سنّی که اکنون 
در برخی از کشورها مشاهده می شود، 
سیاست شــیطان بزرگ یعنی آمریکا 
است که باید در مقابل آن هوشیار بود.
ایشان با اشاره به اینکه پیروان اهل بیت 
باید پرچمدار همبستگی و هم افزایی 
باشند، افزودند: همچنان که از روز اول 
گفتیم، تشکیل مجمع جهانی اهل بیت 
به معنای مقابله و دشمنی با غیرشیعه 

نیست و از ابتدا نیز با برادران غیرشیعه 
کــه در راه درســت حرکــت کرده، 
همراهی کرده ایم.رهبر انقالب در پاسخ 
به این ســؤال که »آیا توانایی مقابله 
اسالم  دشمنان جهان  معارضه های  با 
وجــود دارد«، گفتند: قطعــًا توانایی 
متوقف کردن و عقب راندن اســتکبار 
با توجه به ظرفیتهــای نرم افزاری و 
سخت افزاری دنیای اسالم وجود دارد.
اسالمی،  معارف  و  ایشــان »حقایق 
توکل به خدا، نگاه امیدوارانه به تاریخ، 
مسئله مهدویت« را از جمله ظرفیت 
های نرم افزاری جهان اسالم خواندند 
و با اشاره به بن بست های فکری غرب 
و نظام لیبرال دموکراسی افزودند: البته 
در زمینه سخت افزاری، مستکبران با 
استعمارگری و استفاده از منابع دنیای 
اسالم و به کار بردن انواع حیله ها، خود 
را قوی کرده اند اما ظرفیتهای طبیعی 
دنیای اسالم برای پیشرفت بسیار زیاد 
اســت که اهمیت یک نمونه آن یعنی 
نفت و گاز امروز برای همه آشکارتر 
شده است.حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
شــکوفا شــدن ظرفیتها را در گرو 
عزم راســخ، شناخت دشمن، هدایتی 
همچون هدایــت امام بزرگوار و کنار 
گذاشتن کم کاری ها دانستند و گفتند: 
امروز جمهوری اسالمی به عنوان یک 
الگو و واقعیت زنده، توانسته در مقابل 
انواع دشمنی ها و حمالت تاب آوری 
نشــان دهد و آن نهال تازه روییده را 
به درختی کهن تبدیل کند. البته مقصود 
از الگو بودن، الگوگیری از ســاختار 
سیاسی نیست بلکه تمسک به اصول 
و مبانی امام بزرگوار است.ایشان در 
پایان خاطرنشان کردند: آینده دنیای 
اسالم آینده روشنی است و مجموعه 
بزرگی  نقش آفرینی  می تواند  شــیعه 
در آن انجام دهد.به گزارش ایســنا،  
در ابتدای این دیدار، حجت االســالم 
والمســلمین رمضانی دبیرکل مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( از هفتمین اجالس 
مجمع عمومی این مجمع که با حضور 
شــخصیت هایی از ۱۱۷ کشور و با 
شــعار »اهل بیت)ع( محور عقالنیت، 
عدالت و کرامت« برگزار شد، گزارشی 

بیان کرد.

ریا
: د

س 
عک



»بویه موج نگار هواشناسی«
 در آب های هرمزگان به آب انداخته شد 

  گروه خبر // بویه موج نگار هواشناســی با حضور مدیرکل 
 هواشناســی هرمزگان و جمعی از مســئوالن استانی در موقعیت 
حد فاصل آب های بندرعباس و جزایر قشم و هرمز به آب انداخته 
شد. مدیرکل هواشناسی هرمزگان در تشریح قابلیت های بویه موج 
نگار هواشناسی گفت: بویه، یک ایستگاه هواشناسی دریایی شناور 
است که پارامترهای دریایی مانند، طول موج، ارتفاع موج، فرکانس 
و پریــود موج و دمای آب، جهت و ســرعت جریان آب دریا و 
همچنین پارامترهای جوی همچون سمت و سرعت باد را به طور 
خودکار اندازه گیری نموده و قادر به انتقال دیتا به هواشناسی استان  
است.رنجبر افزود: این سامانه قادر به تولید، انتقال و مانیتورینگ 
داده های دریایی، شامل شاخص های موج و دمای آب و همچنین 
پارامترهای جوی نیز است.وی بیان داشت: کاربرد این داده ها به 
صورت فوری در تعییــن وضعیت جوی دریا و پس از  آنالیز در 
پیش بینی وضعیت جوی و دریایی است که مورد استفاده فعاالن 
حوزه دریا از جمله، دریانوردان، صیادان، گردشگران و حمل و نقل 
دریایی قرار می گیرد.به گزارش ایرنا، مدیرکل هواشناسی هرمزگان 
در پایان با قدردانی از حمایت معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس 
سازمان هواشناسی کشور در تامین اعتبار این طرح، اظهارداشت: 
میزان سرمایه گذاری در این طرح از محل اعتبارات ملی به مبلغ ۲۵ 
میلیارد ریال جهت خرید بویه موج نگار هواشناسی بوده که توسط 

سازمان هواشناسی کشور تامین شده است.
۱۲ پروژه شهرداری بندرعباس رونمایی و افتتاح شد

  گروه خبــر //  ۱۲ پروژه شــهرداری بندرعباس با حضور 
اســتاندار و نماینده هرمزگان مورد بهره برداری قرار گرفت. ۱۲ 
پروژه حوزه شهرداری این شــهر با ارزش ۷۲۰ میلیارد ریال با 
حضور مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان، احمد مرادی نماینده 
مردم و اعضای شورای شهر و دیگر مسؤوالن محلی و به صورت 
 مردمی مورد بهره بــرداری و رونمایی قــرار گرفت.ابتدا تمثال 
شهید سلیمانی و پروفسور خشنود در دو نقطه شهر بندرعباس با 
اعتبار ۴.۵ میلیارد ریال رونمایی شد.بلوار معراج شهر بندرعباس 
در مجاورت با هتل هما نیز بــا اعتبار ۶۰ میلیارد ریال و پارک 
بانوان جهان آرا با اعتبار ۴.۵ میلیارد ریال و بوستان ساحلی صدف 
با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال نیز از دیگر پروژه های شاخصی بودند 
که مورد بهره برداری قرار گرفتند.مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس 
در حاشــیه افتتاح این پروژه ها اظهار کرد: بزودی در کنار پارک 
ســاحلی صدف، کلنگ زنی ســاخت فانوس دریایی بزرگی را 
خواهیم داشت که طراحی آن در حال پایان است.وی عنوان کرد: 
بوستان ساحلی صدف با فضای سبز مناسبی تدارک دیده شده و 
درختان کاشته شده در آن نیز مثمر و سایه دار هستند.به گزارش 
مهر، نوبانی بابیان این که ایجاد پارک کودکان، زمین والیبال ساحلی، 
استفاده از آسفالت رنگی برای پیاده روی و دوچرخه سواری نیز 
در این پارک انجام شده اســت، خاطرنشان کرد: برنامه داریم تا 
ساحل پشت شهر را تا بندر شهید حقانی برای پیاده روی و استفاده 
معلوالن مهیا کنیم و بزودی دستگاه ساحل روب نیز خریداری و 

مورد استفاده قرار خواهیم داد.

خبری

خبری

یکشنبه 13 شهریور 1401

7 صفر 1444

سال بیست و یکم شماره 3970

    
سرمقاله

   درحالیکه از مدتی قبل اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی 
کلید خورد، اما همچنان برخی از پزشــکان از نســخه نویســی 
 الکترونیکــی امتنــاع و در مقابل اجــرای آن مقاومت می کنند. 
روز جمعه دخترم سرفه و تب و گرفتگی بینی و... داشت و بردمش 
به یکی از مراکز درمانی دولتی بندرعباس که بحمداهلل خلوت بود و 
بعد از گرفتن ویزیت، بالفاصله رفتیم داخل اتاق شماره 3. پزشک 
که بیماری نداشت، با تلفن همراهش مشغول بود و بعد هم بمحض 
اینکه ما را دید، محترمانانه سالم کرد و دخترم را دید. بعد از اینکه 
از بیماری دخترم گفتم، فقط ریه اش را با گوشی معاینه کرد. گفتم 
 خانم دکتر گلو و گوشــش نیازی بــه معاینه ندارد که گفت چون 
گالیه ای از گلو و گوش ندارد، نیازی به معاینه نیست.) البته بنظرم 
پزشک بایســتی تمام معاینات را انجام دهد وشاید کودک نتواند 
دردش را بگوید (. خالصه نســخه را در کاغذ نوشــت و رفتیم 
داروخانه بیمارســتان که آنجا نوشته بود کد ملی باید روی نسخه 
نوشته شود. من هم کدملی دخترم را روی نسخه نوشتم. نسخه را 
که متصدی داروخانه دید، گفت اسپری بینی را ندارم و بقیه داروها 
هم چون در سیستم ثبت نشده است، بایستی آزاد حساب کنید. گفتم 
چرا در سیســتم نیست و نسخه را بردم پیش خانم دکتر که ایشان 
گفتند سرم شلوغه و بیمار زیاد است و نمی توانم وارد سیستم کنم و 
االن بیرون از اتاق باشید تا بیماران را ببینم و بعد صدای تان می زنم 
بیایید داخل تا وارد سیستم کنم. آمدم بیرون و با آقای دکتر فرشیدی 
تماس گرفتم و قضیه را به ایشان گفتم و آقای دکتر گفت بروید پیش 
ســوپروایزر و بگویید با من تماس بگیرند. به سوپروایزر موضوع 
را گفتم و ســوپروایزر هم موضوع را که شنید و ایشان با پزشک 
صحبت کرد و پزشک همان موارد شلوغی و... را گفت.بعد که رفتم 
دوباره پیش پزشک تا نسخه را سیستمی بنویسد، گفتند که تفاوت 
قیمت دارو سیستمی وغیرسیســتمی اندک است و... . به پزشک 
عرض کردم رئیس دانشگاه دیروز)پنجشنبه( در جمع خبرنگاران 
گفتند که پزشکان بایستی نسخه ها را الکترونیکی بنویسید که ایشان 
گفتند وقتی شلوغ باشد، نمی توانیم سیستمی بنویسیم و... جالب 
اینجاســت که درمانگاه خلوت بود و حتی بعد از اینکه نسخه ام 
را وارد سیســتم کرد تا حدود ده دقیقه بعدش که در بیرون از اتاق 
پزشــک وداخل درمانگاه بودم، بیماری دیگر نبود و خلوت بود. 
ثانیا اگر شلوغ هم باشد که وظیفه مسئوالن مربوطه است تا تعداد 
پزشکان را زیاد کند و مهمتر اینکه وقتی پزشکی در بیمارستان و 
مرکز درمانی دولتی دارو را سیستمی ننویسد، چه انتظاری از پزشک 
بیرون می توان داشــت تا دارو را سیستمی وارد کند و فقط هزینه 
پرداختی از جیب بیمــار افزایش می یابد. در حال حاضر برخی 
بیماران بدلیل گرانی درمان و دارو نمی توانند خودشــان را درمان 
کنند یا روند درمان شان را تکمیل کنند که روزانه چندین مورد به 
خودم می گویند تا اگر امکان دارد خیرین کمک شان کنند . بیماران 
زیادی هستند که توان خرید دارو را ندارند و چند نفر نسخه شان 
را برایم فرستاده اند که می گویند اگر می توانید به خیرین بگویند 
دارو برایمــان بخرند وهزینه خریدش را نداریم. اینکه دارو خارج 
از سیســتم ثبت شود و در نسخه آزاد نوشته شود، با اجرای طرح 
دارویار و...، که داروها خیلی تفاوت قیمت دارد و چرا بایستی مردم 
با این مشکالت اقتصادی هزینه بیشتری بدهند؟ چرا برخی پزشکان 
حاضر نیستند دارو را در سیستم ثبت کنند تا هزینه کمتری از جیب 
بیمار برود؟ امیدوارم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای رفع چنین 
مشکالتی تدبیری بیندیشد تا بیماران هزینه کمتری را برای درمان 
شان متحمل شوند. البته آن روز رئیس دانشگاه علوم پزشکی باجدیت 
 این موضوع را پیگیری کردندکه ضمن تشــکر از ایشان، امیدواریم 
بگونه ای کادر ســالمت اســتان اقدام کنند تا مردم مشکالت شان 
در حوزه درمان کاهش یابد. اگر هم که زیرســاخت اجرای نسخه 
الکترونیکی در مناطقی از استان فراهم نیست ویا مشکالتی دارد که 
بایستی متولیان مربوطه این مشکالت را برطرف کنند، اما در مراکز 
دولتی مرکز استان که زیرساخت ها فراهم است که نباید مردم و بیماران 
بدلیل عدم نسخه نویسی الکترونیکی مجبور شوند هزینه بیشتری را 
پرداخت کنند. باید متولیان حوزه سالمت در رده های مختلف تالش 
کنند مردم برای درمان مشکالت کمتری داشته باشند. در حال حاضر 
استان با کمبود تخت بیمارستانی، پزشک و پرستار، تجهیزات درمانی 
 و... مواجه اســت وبرخی بیماران برای درمان به خارج از اســتان 
می روند و برخی دیگر بدلیل هزینه های باالی درمان، توانایی درمان 
خودشــان را ندارند. همچنین نباید عدم اجرای قوانین و بخشنامه 
 و... باعث شود هزینه بیشــتری بر بیماران تحمیل شود. در حوزه 
نســخه نویســی الکترونیکی از یک طرف انتظار است نواقص و 
 مشــکالت زیرســاختی احتمالی جهت اجرای طــرح در تمامی 
بخش ها ومناطق برطرف شود و از طرفی دیگر پزشکان نیز نسخه ها 
را الکترونیکی بنویسند تا هزینه کمتری از جیب بیمار پرداخت شود.
  علی زارعی

مقاومت در مقابل نسخه نویسی الکترونیکی 
گروه خبر //  نماینده ولی فقیه در هرمزگان و 
امام جمعه بندرعباس با اشاره به ناآرامی های 
اخیر در کشور عراق گفت: امروز دشمن وحدت 
و انسجام شــیعیان منطقه را مورد هدف قرار 
گرفته است و به دنبال رخنه کردن در صفوف 

مسلمانان است. 
  حجت االسالم و المسلمین محمد عبادی زاده 
در خطبــه های این هفته نماز جمعه بندرعباس 
افزود:  امروز و در آســتانه اربعین حسینی که 
بزرگترین حرکت تمدن ســاز جهان است، هر 
اتفاقی که از ســوی دشمن در عراق می افتد در 

واقع شکاف بین جامعه عراق و لطمه به وحدت 
و انســجام شیعیان است. وی بیان داشت: امروز 
باید مسلمانان عراق مراقب مارهای خوش خط 
و خالی که به دنبال تفرقه بین ملت شان هستند، 
باشــند؛ چرا که با تضعیف دولت عراق، به دنبال 
تضعیف حرکت میلیونی اربعین حسینی و جبهه 
مقاومت هســتند.نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
همچنین به هفته پدافند هوایی اشاره کرد و گفت: 
پدافند هوایی حدود ۱۴ ســال پیش به صورت 
 مســتقل توســط رهبر معظم انقالب در کشور 
راه اندازی شــد که این یــک حرکت راهبردی 
 عظیــم و بــزرگ برای کشــورمان اســت.
حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده یادآور 
شــد: در شــرایط بحرانی و جنگی، این پدافند 
هوایی است که باید از آسمان کشورمان صیانت 

و حفاظت کند.وی تصریح کرد: مجموعه پدافند 
هوایی در کنار سایر نیروهای مسلح کشورمان 
نبایــد بگذارند در شــرایط  بحــران مجموعه 
تاسیسات اقتصادی و کارخانه ها و مجموعه هایی 
که در کشورمان هستند، آسیب ببیند و در شرایط 
صلح و عادی نیز نگاه پیشگیرانه دارند که دشمن 
از بیرون تعرض نکند.امام جمعه بندرعباس ابراز 
داشــت: امروز پدافند هوایی به نقطه ای رسیده 
است که با تولید تاسیسات داخلی، مشتریانی از 
کشورهای پیشرفته دنیا دارد و به جایی رسیده  
که دشمن جرات ندارد حمله به کشورمان را حتی 
در ذهنش بپروراند.وی همچنین به ارتحال عالم 
ربانی آیت اهلل »محمد علی ناصری« اشاره کرد و 
گفت: »فقیه مهدوی« و »فقیه انقالبی« دو ویژگی 
برجسته این عالم وارسته بود.حجت االسالم و 

المســلمین عبادی زاده یادآورشد: تشییع پیکر 
باشکوهی برای آن مرحوم عالی قدر در اصفهان 
برگزار شد که درواقع یک تودهنی بزرگی بود که 
ملت ایران به دشــمن زد.وی ضمن گرامیداشت 
هفته دولت و قدردانــی از کارگزاران دولت در 
 اســتان هرمزگان گفت: با خدمات شایســته و 
تالش های خســتگی ناپذیری که اســتاندار و 
همکارانشــان در مجموعه تشکیالت وابسته به 
دولت در اســتان انجام دادند، استاندار هرمزگان 
توانست رتبه برتر را به دســت بیاورد و مورد 
تجلیل رییــس جمهور در هیــات دولت قرار 
گرفت.به گزارش ایرنــا، امام جمعه بندرعباس 
اظهار داشت: امیدواریم درسال های پیش رو با 
 شتاب و سرعت بییشــتری کارها دنبال شود و 

خال ها و مشکالتی که استان دارد، مرتفع شود.

امام جمعه بندرعباس :    

 دشمن به دنبال رخنه کردن در صفوف مسلمانان است 

گروه خبر // معاون ســازمان حــج و زیارت 
هرمزگان گفت: تاکنون ۵ هزار زائر هرمزگانی 

وارد خاک عراق شده اند. 
   سجاد قادری در تشریح این خبر، با بیان اینکه 
3۱ هزار هرمزگانی نیز با پرداخت هزینه بیمه، 
در طول ســفر کارت ثبت نام در سامانه سماح آینده از مرز خارج می شوند، تصریح کرد: زائران ثبت نام خــود را تکمیل کرده اند و تا روزهای 

و کارت واکسیناســیون خود را به همراه داشته 
باشــند.به گزارش ایرنا ؛ معاون حج و زیارت 
هرمزگان در پایان عنوان کرد: مردم تحت هیچ 
شرایطی با گذرنامه فاقد اعتبار به مرزها مراجعه 
نکنند و برای تمدید یا تعویض گذرنامه خود به 
دفاتر پلیس+۱۰ یا پلیس گذرنامه مراجعه کنند.

پشت پرده سیاست 

در میان کارگران عسلویه     

رئیس مجلس پس از بازدید میدانــی از مجتمع گازی پارس جنوبی در 
کنگره ملی شــهید رئیســعلی دلواری در بوشــهر گفت: امروز مهم تر از 
جنگ اقتصادی، جنگ رسانه ای و شــناختی است . قرار بود تنها برای 
شرکت در مراسم شهید رئیسعلی دلواری سفر کنم اما بنده قبول نکردم تا 
با بازدیدهای ســتادی از مناطق مختلف استان بوشهر، موضوعات استان 
را بررسی و بخشی از مشــکالت مردم را حل کنیم. اولویت نظارت های 
ستادی رســیدگی به مسائل مردم و حل مشــکالت آن هاست. در این 
سفرها به دنبال حل مشکالت مردم هستیم؛ در سفر نظارتی استان بوشهر 
هم بررسی مشکالت مردم در حوزه صید و صیادی، تجارت و مقوله ای به 
نام ته لنجی و نیز مسائل مربوط به محرومیت زدایی و بهداشت و درمان را 
که بوشهر نسبت به شاخص های سایر استان ها عقب تر است، در دستور 
کار قرار داده ایم و پیگیری می کنیم. با توجه به شــناخت میدانی امروز و 
گفت وگو با مردم، فعاالن صنفی و معتمدین محلی، مســائل و مشکالت 
شهرستان را جمع بندی و با حضور روسای کمیسیون  ها پیگیری خواهیم 
کرد.« محمدباقر قالیباف با نوشتن این متن در حساب اینستاگرامی خود، 
ابتدا به منظور انجام نظارت ســتادی از حوزه های انتخابیه استان بوشهر 
وارد فرودگاه عســلویه شد. او در اولین برنامه نظارتی خود از پاالیشگاه 
دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی عسلویه و طرح های در دست این 
پاالیشگاه و همچنین اتاق کنترل این مجتمع بازدید کرد. رئیس قوه مقننه 
کشــورمان در این نظارت با کارکنان پاالیشــگاه دوم مجتمع گاز پارس 
جنوبی گفت و گو کرد و از مشــکالت آن ها در حوزه وضعیت حقوق و 
دستمزد، گرفتن مالیات از حقوق و متناسب نبودن با وضعیت شغلی و نیز 
تبدیل وضعیت شــغلی آن ها مطلع شد. بازدید قالیباف از اسکله صیادی 
عســلویه و پیگیری مطالبات کارگران و بومیان منطقه، حضور در جلسه 
جمع بندی بازدید میدانی و رفع موانع راه آهن شیراز - بوشهر - عسلویه، 
بازدید هوایی و زمینی از پروژه احداث ســد دالکی و نشســت با جمعی 
از مدیران محلی، روحانیون و معتمدیــن بندر دیلم از جمله برنامه های 
رئیس مجلس در ســفرنظارتی اش به بوشهر بود. قالیباف در کنگره ملی 
شهید رئیســعلی دلواری در استان بوشــهر نیز گفت: امروز مبارزه ما از 
جنس مبارزه ســخت نظامی در مقابل دشمن نیست. دشمن از این جبهه 
به طور قطع ناامید شــده است، البته این بدان معنا نیست که ما از فرصت 
بازدارندگی در برابر شــرارت و خطای دشمن استفاده نکنیم اما تحلیل ها 
نشــان می دهد که دشمن از این روش ناامید شــده است ولی در حوزه 
جنگ شــناختی و جنگ اقتصادی برای شکاف بین جامعه و بین امام و 
امــت، تالش خواهند کرد. به گفته قالیباف، معیشــت بخش قابل توجهی 
از مردم ســواحل خلیج فارس اعم از سیســتان و بلوچستان، هرمزگان، 
بوشهر و خوزســتان که در بیش از ۲ هزار کیلومتر ساحل ساکن هستند، 
وابســته به دریا و آب اســت. وی افزود: در جلسات متعدد به خصوص 
 در نشســت هایی که با رئیس جمهور درباره موضوع مســائل اقتصادی 
ســاحل نشینان داشتم، صحبت هایی مطرح شــده است و ایشان نیز باور 
دارند که برای این موضوع باید چاره اندیشــی شود. در دولت سیزدهم و 
مجلس یازدهم دغدغه ســامان دهی اقتصاد دریا و کسب وکار و تجارت 
در این حوزه برای ارتقای معیشــت و زندگی مــردم و کمک به اقتصاد 
ملی پیگیری می شــود و امیدوارم در آینده نزدیک شاهد تصمیم گیری در 

خصوص این مسائل و حل و فصل مشکالت مردم در این زمینه باشیم.

سیدحسن خمینی : اهل بیت)ع( شیعه قدرتمند می خواهند 

برای ما زشــت است که فهرست جایزه نوبل علمی را می آورند و دیگران 
در آن اول هســتند .افتتاحیه هفتمین اجالس مجمع جهانی اهل بیت)ع( با 
ســخنرانی حجت االسالم والمسلمین سیدحســن خمینی و آیت ا... رضا 
رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع(، در پژوهشکده امام خمینی)ره( 
و انقالب اســالمی برگزار شد. سیدحسن خمینی با اشاره به این که یکی از 
ارکان مکتب اهل بیت)ع( »علم« اســت، گفت: اهل بیت)ع( شیعه قدرتمند 
می خواهند. البته عموم جامعه هم باید شــور و نشــاط و احساس را نگه 
دارند ولی کار علما این است که باید در هر علمی زبردست شوند. اگر واقعا 
دل مــا می خواهد مکتب اهل بیــت)ع( را ترویج کنیم باید به دانش زمانه 
خودمان مســلط شویم. اگر عشق به نام علی)ع( داریم، بدانیم بقای این نام 
به این است که شــیعیان دانشمندی باشیم. وی افزود: امروز »علم« قدرت 
اول جهان است و اگر در گذشته قدرت به شمشیر بود، امروز به علم است. 
معرفت از راه و دریچه علم می آید. اگر می خواهیم امروز شــیعیان خوبی 
باشــیم باید دانش خودمان را باال ببریم. اگر می خواهید مکتب زنده بماند، 
به علم و دانش قوی شــوید و فرزندانتان را تشویق کنید که به دانش روز 
مجهز شوند. بچه شیعه ها باید دانشمندان تراز اول جهان باشند. این برای ما 
زشت است که فهرست جایزه نوبل علمی را می آورند و دیگران در آن اول 
هستند. باید کاری کنیم دیگران فهرست نوبل را هرچه نگاه می کنند بگویند 
این شــیعه مرتضی علی)ع( است؛ شیعه باالتر از این تبلیغ نمی خواهد. به 
گزارش جماران، سیدحســن خمینی تأکید کرد: کــدام رفتار ما به ائمه)ع( 
شــبیه اســت؟! بددهانی، بدزبانی و توهین؟! بددهان و بی اخالق نباشید، 
 تهمت نزنید، غیبت نکنید و دروغ نگویید. امام صادق)ع( به محمد بن مسلم 
می فرماید، »طوری باشید که وقتی کسی شما را دید بگوید این ها پیروان 
من هســتند«. به اخالق پایبند باشیم تا هرکس ما را می بیند در شمایل و 
رفتار ما خوبی ببیند. آن وقت می گویند این ها گروهی هستند که خودشان 
را به علی)ع( منســوب می کنند و فخر علی)ع( و سیدالشــهدا)ع( هستند. 
وی یادآور شــد: در  ســخنرانی های امام بزرگوار ما، غالبا توهین، دشنام 
 و حتی نقل قول بی دلیل نمی بینید؛ در اوج ســتیز امام با شــاه شما حرف 
بی منطق از ایشان نمی شنوید. بعضی ها آن وقت در باره  نطفه شاه شعار داده 
 بودند و امام گفته بود این حرف ها غلط است. امام حتی وقتی می خواهند 
مسئوالن غربی را خطاب کنند، »خانم« تاچر و »آقای« ریگان می گویند. 
 مؤدبانــه حرف بزنید و امروز هم ثابت شــده که اثر آن صد برابر بیشــتر 

است.
تازه های مطبوعات

کیهان - هیچ کس مخالف اصل مذاکره یا مخالف لغو تحریم ها نیست اما قطعا 
مذاکره فقط یکی از راه حل هاست و در حد خود می تواند نتایجی داشته باشد 
و نباید همه تخم مرغ ها در ســبد مذاکره گذاشته شود... . اکنون زمان به نفع 
ما و به ضرر آمریکا و اروپاســت. تابستان اروپا با خشکسالی گذشت اما 

زمستان بدون گاز و برق، مهیب تر و مرگبارتر به نظر می رسد.
 جمهوری اسالمی - با عبور از هفته دولت امسال، دولت سیزدهم یک سالگی 
فعالیت خود را پشت  سر گذاشته ولی هنوز مشکالت اقتصادی مردم را حل 
نکرده اســت. طبیعتًا این دولت اگر بخواهد مردم را از فشارهای اقتصادی 
برهاند، باید از سیاست هایی که بر مردم فشار وارد می کند، فاصله بگیرد و 
اسباب بهبود وضعیت معیشت مردم را فراهم کند؛ چیزی که تاکنون در این 

یک سال، آمار و واقعیت های اقتصادی، آن را نشان نداده است.

 همشــهری - بازار مسکن به شــدت متأثر از تحوالت کالن اقتصاد است و اگر 
مذاکرات احیای برجام به نتیجه مثبتی برسد، این بازار به ناچار به دنبال کاهش نرخ 
ارز و گشایش های اقتصادی پسابرجام باید وارد دوره کسادی و رکود شود. در این 
میان، از روایت مرکز آمار ایران از تحوالت بازار مسکن تهران در مرداد برمی آید 
که کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در سایه احتمال رفع تحریم ها، کاهشی شدن 
شــیب افزایش تورم و همچنین بازگشت آرامش به بازار نهاده های ساختمانی، 
می تواند بار دیگر مسکن را وارد دوره برزخ  کند و اتفاقات نیمه نخست دهه 9۰ 

در این بازار تکرار شود.
 شــرق - هاشمی طبا در این روزنامه نوشــت: می گویند بازار نیاز به  ۵۰۰ هزار 
خودرو دارد تا قیمت ها متعادل شــود... . آیا اگر بر فرض این خودروها با قیمت 
متوسط ۱۰، ۲۰ هزار دالر وارد شود و به قیمت ارز نیمایی بدون گمرک و سود 
بازرگانی به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان وارد بازار شود، قیمت ها می شکند؟ یقین 
بدانید مشــغول فراهم کردن یک رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو 

خواهیم بود.
 شرق - این روزنامه با اشاره به حکم وزیر نفت برای تدوین نقشه راه توسعه میادین 
مشترک، مشکالت و ابهامات موجود در این مسیر را برشمرد و نوشت: واقعیت 
این است که در اغلب میادین مشترک، از رقبا عقب هستیم و رقبا معطل ما نیستند 
و انگیزه ای هم برای معطل شدن و مشارکت ندارند... همکاری دو وزارتخانه نفت 
و امور خارجه برای فشــارآوردن به رقبا در جهت کنترل ایشان در خوردن حق 

تاریخی و جغرافیایی ما در میادین مشترک الزم است.
انعکاس

اعتمادآنالین مدعی شد: ایرنا، خبرگزاری دولت نوشت: دولت قبل با تهییج مردم 
 برای ورود به بورس، هزاران میلیارد تومان از کســری بودجه خود را به قیمت 
نابود کردن سرمایه های مردم تامین کرد. دولت روحانی با این کار تنها دولتی شد 
که به طور مســتقیم از جیب مردم برای تامین کسری بودجه خود برداشت کرده؛ 

درحالی که هیچ دولتی تاکنون اجازه چنین اقدامی به خود نداده بود. 
سپاه  نیوز خبرداد: روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه در اطالعیه ای اظهارات 
منتسب به سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده این نیرو مبنی بر ساخت ایستگاه 
فضایی را تکذیب کرد.نیروی هوافضای سپاه  هم اکنون برنامه ای در این خصوص 
در دستور کار خود ندارد و از رسانه ها انتظار می رود اخبار این نیرو را از منابع و 

مراجع رسانه ای رسمی سپاه دنبال کنند.
 تابناک نوشــت: سردار کوثری با اشــاره به این که مجلس یازدهم و دولت اقدام 
شایسته ای در زمینه مذاکرات هسته ای داشتند، گفت: این دفعه مذاکره با دفعه قبل 
فرق می کند و این بار ما هستیم که مشخص می کنیم نه آن ها، زیرا در گذشته آن ها 
بازی را بر هم زدند. وی ادامه داد: مصوبه مجلس و هماهنگ شــدن مجلس و 
دولت به ساخت و غنی سازی اورانیوم ۶۰ درصد منجر شد که طرف های مقابل 
متوجه اشتباه خود شدند و درخواست مذاکره کردند. می توانیم میزان غنی سازی 
۶۰ درصد را تبدیل به 93 درصد کنیم که به معنی بمب اتم است. اگرچه ما به دنبال 
این موضوع نیستیم ولی اگر طرف مقابل دیر بجنبد توانایی این موضوع را داریم.

 چندثانیه مدعی شــد: خبرگزاری صداوســیما   به مردم پیشنهاد داد برای تأمین 
پروتئین سراغ حشرات بروند! عکس انتخاب شده هم قابل توجه است. به دنبال 

واکنش انتقادی مخاطبان، صداوسیما مجبور به حذف خبر شد.
 نور نیوز خبر داد: نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا  اعالم کرد  که ایران دوباره 
برای مدت کوتاهی شناور تجسسی نیروی دریایی این کشور را توقیف و سپس 

رها کرده است.

گروه خبر// استاندار هرمزگان در آیین بهره برداری از طرح های 
شــهرداری بندرعباس از احداث ابرشهر گردشگری دریایی 

ایران در هرمزگان خبرداد. 
   به گزارش خبرنگار دریا، مهندس مهدی دوســتی اســتاندار 
هرمزگان در حاشــیه آیین بهره برداری از پروژه های شهرداری 
بندرعباس اظهار داشــت: مالک  ما برای حضور در آیین افتتاح 
پروژه ها میزان مبالغ تخصیصی و بودجه طرح ها نیست بلکه میزان 
تاثیری اســت که بر روی زندگی مردم دارد، پروژه های مرتبط با 
حوزه های شــهری از این حیث حائز اهمیت هستند.وی افزود: 
باید حســرت خورد وقتی می بینیم شهر زیبایی مثل بندرعباس، 
با پتانســیل های بی نظیری همچون وجود کوه گنو و ساحل زیبا 
و بکر بســتر الزم برای بهره برداری مردم از ثروت های خدادادی 
خود را ندارد به همین منظور از پروژه های شهری حمایت مادی 
و معنوی می کنیم تا بتوانیم کیفیت زیســت شهری در بندرعباس 
را افزایش دهیم.اســتاندار هرمزگان بیان کرد: ما در حوزه تامین 
منابع مالی شهرداری، اصلی ترین راهبردی که دنبال می کنیم، انتقال 

پرونده های مالیاتی صنایع به اســتان است، از این رو بایستی در 
کنار این پرونده ها، دفاتر اصلی و حســاب ها را به استان منتقل 
کنیم، در تهران جلســاتی با این موضوع داشــتیم که جلســات 
خوبی هم بود، ۵۰ پرونده باید کامل منتقل شــوند و ۱۴ پرونده 
هم ناقــص انتقال پیدا کرده اند که ایــن پرونده های ناقص را هم 
جزو پرونده های مالیاتی منتقل نشده می دانم.نماینده عالی دولت 
در هرمزگان تصریح کرد: ۶۴ پرونده شرکت های بزرگ داریم که 
 هنوز به استان منتقل نشده اســت و اگر مالیات آن ها انتقال پیدا

 کند وضعیت بودجه  ها و اعتبارات در داخل استان متحول خواهد 
شد.

   مهندس دوســتی ادامه داد: شهر دریایی را نباید با مدل سنتی 
اداره کنیم و با پارک های ســنتی و جدول گذاری ها کار را پیش  
ببریم؛ حتما باید از بستر دریابی استفاده شود و طرح های خالقانه 
و جسورانه اجرا شود تا بتوانیم بندرعباس را به عنوان یک شهر 
مدرن در عرصــه ملی معرفی  کنیم.وی ابراز داشــت: در حوزه 
گردشــگری دریایی یک پروژه بسیار مهم و ایجاد یک ابر شهر 

گردشگری دریایی خواهیم داشت که در ایجاد آن سه وزارتخانه 
راه و شهرســازی، میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت کشور 
نقش آفرینی خواهند کرد، این پروژه طرحی بی نظیر است که دو 
نقطه در شــهر بندرعباس و یک نقطه در جزیره هرمز را شامل 
می شــود تا مثلث ابتدایی ابر اکوسیستم دریایی ما را شکل دهد.
استاندار هرمزگان با اشاره به سایر پروژه های حوزه شهری تاکید 
کرد: عملیات اجرایی میدان سایت در موقعیت ورودی شهر با منابع 
و اعتبارات قابل توجه بزودی آغاز می شود، پل پیامبر اعظم)ص( 
و طرح هایــی هم که قبال قولش را به مــردم داده بودیم با همت 
شهردار و اعضای شورای شهر کلنگ زنی شده است و خوشبختانه 
پیشرفت مناسبی دارد، آمادگی داریم که اگر طرح جدیدی از سوی 
شهرداری یا شورا معرفی شود بسته سرمایه گذاری برای آن تهیه و 

در تخصیص اعتبارات به شهرداری کمک کنیم.
  گفتنی است با حضور مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان، 
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای، مهدی 
نوبانی شــهردار بندرعباس، فاطمه جراره رئیس شورای اسالمی 
شــهر بندرعباس، فرماندار و اعضای شــورای شهر پروژه های 
عمرانی و زیربنایی شهرداری بندرعباس از جمله پارک ساحلی 
صدف، بلوار معراج و رونمایی از تمثال شهید حاج قاسم سلیمانی 

در بلوار خلیج فارس مورد بهره برداری قرار گرفت.

استاندار هرمزگان :

شهر دریایی را نباید با مدل سنتی اداره کنیم

معاون سازمان حج و زیارت هرمزگان خبرداد

ورود ۵ هزار زائر هرمزگانی به خاک عراق

گروه خبر // امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: سطح امکانات 
و زیرساخت های پزشکی هرمزگان به اذعان مردم و مسئولین بسیار 
پایین است و بسیاری از مردم مجبورند برای انجام برخی امور درمانی 
ابتدایی به استان های دیگر مراجعه کنند. به گزارش خبرنگار دریا 
؛ شیخ یوســف جمالی در خطبه های نماز جمعه این هفته با بیان 
اینکه اســتان هرمزگان با دارا بودن ظرفیت و امکانات باال شایسته 
 چنین وضعیتی در حوزه درمانی نیست، افزود: بسیاری از مناطق و 
استان های کشور به دلیل ظرفیت و شرایط اقتصادی هرمزگان از آن 
تغذیه می کنند اما مردم این استان از ابتدایی ترین امکانات پزشکی 
محروم و برای درمان های ساده آواره تهران، یزد، شیراز و شهرهای 
دیگر هستند.وی با ابراز تاســف از عدم خدمات ام آر ای به دلیل 
خرابی دستگاه ها افزود: یک بیمار برای استفاده از این امکان بایستی 
یک تا دوماه در نوبت بماند و یا با صرف هزینه باال به خارج از استان 
عزیمت و خودش را مداوا کند.امام جمعه اهل سنت بندرعباس فراهم 
کردن این امکانات را ســاده عنوان کرد و افزود: برخی از امکانات 
مثل ام آر ای باید  در بسیاری از شهرهای استان وجود داشته باشد 
تا مردم جاسک، رودان، میناب، بندرلنگه، پارسیان و ... هم نیازی به 
عزیمت مرکز استان نداشته باشند؛ حال اگر این امکان در بندرعباس 
که مرکز استان است، وجود نباشد، شایسته مردم نیست.شیخ جمالی 
از مسئوالن دانشگاه علوم پزشــکی خواست تالش و شایستگی 

بیشتری از خود نشان دهند تا این امکانات برای مردم فراهم شود.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس در خطبه های نماز جمعه :
 مردم هرمزگان بخاطر ابتدایی ترین

 امکانات درمانی آواره استان های دیگر هستند 
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  سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر 
گفت: در راســتای تامین اعتبارات حمل ونقل 
ریلی بوشــهر به فارس، مقام معظم رهبری و 
رئیس مجلس شورای اســالمی اجازه تهاتر و 

برداشت از صندوق اعتبار ملی صادر کردند. 
  به گــزارش خبرنگار دریا ، آیــت اهلل غالمعلی 
صفایی در خطبه های نماز جمعه این هفته بوشهر 
با گرامیداشت ســالروز شهادت سردار بزرگ ضد 
اســتعماری رئیس علی دلواری اظهار کرد: سردار 
رئیســعلی دلواری در مبارزات ضد اســتبدادی 
شاهنشاهی ، ضد استعماری انگلیس و جهاد تبیین 
نقش و حماسه ماندگاری خلق کرد.وی بیان کرد: 
رئیس علی دلــواری با رهبری علمای دینی منطقه 
تنگستان قیام کرد، او با همراهی علمای منطقه قامت 

انگلیس در استان بوشهر را شکست و این شخصیت 
که بر اساس مکتب امام حسین علیه السالم و فرهنگ 
عاشــورا و اطاعت از علما و والیت مدار حرکت و 
قیام کرد برای جامعه الگو محسوب می شود.سردار 
شــهید رئیس علی دلواری را الگو جهاد نظامی و 
اسوه در جهاد تبیین دانست و تصریح کرد: رئیس 
علی دلواری  با جهاد تبیین توانست خط مقاومت 
ضد استعماری را در منطقه تشکیل دهد.نماینده ولی 
فقیه در استان بوشــهر، با گرامیداشت هفته تعاون 
و پدافنــد بیان کرد: تعاون بخش موثر و مفید برای 

رشد اقتصادی و پدافند خط اول مقاومت در عرصه 
نظامی است، حوزه تعاون و پدافند در استان بوشهر 
پر تالش هســتند که خدمات آنان درخور تحسین 
است.صفایی بوشهری تصریح کرد: در سفر رئیس 
قوه مقننه، وزیر نفت، رئیس ســازمان انرژی اتمی 
به استان بوشهر خدمات خوب و تصمیم گیری موثر 
برای حل مشکالت استان بوشهر اتخاذ شد که آثار 
و برکات آن در آینده نمایان می شود.وی با اشاره به 
تامین اعتبارات ساخت خط راه آهن بوشهر- شیراز، 
گفت: از رهبر معظم انقالب و رئیس مجلس شورای 

اسالمی در این زمینه تقدیر می کنم، زیرا در تامین 
اعتبارات حمل و نقل ریلی استان به بن بست خورده 
بودیم که  اجازه تهاتر و اســتفاده از منابع صندوق 
اعتبار ملی داده شد.خطیب نماز جمعه بوشهر تصریح 
کرد: در رابطه با آب شرب تصمیمات خوبی گرفته 
شد، در این راستا در زمینه بزرگراه بوشهر به فارس، 
بزرگراه ساحلی بوشهر - دیر، توسعه پوشش صدا 
و سیما، تسریع در ساخت سدها و آبخیزداری، همه 
تالشــی انقالبی کردند و این تجلی دولت مردمی و 
انقالبی است.صفایی بوشهری با قدردانی از تالش 

استاندار و مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس 
شورای اسالمی عنوان کرد: این مسئوالن در هفته 
دولت پــر تالش با نگاه تحقق مطالبه مردمی اقدام 
کردند و الحمدهلل یک برنامه بی نظیری در توسعه و 

پیشرفت استان انجام شد.

امام جمعه بوشهر:

اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی برای راه آهن بوشهر صادر شد

دانستنی های نوستالژیک
آیا می دانســتید طبق نظر ناظم ها، مدیران و معلمان، 
برای دانش آموزان دهه  شصتی، تنها سه شغل »دکتری، 

مهندسی و حمالی!« در آینده وجود خواهد داشت؟!
 آیا می دانستید همان ناظم ها، مدیران و معلمان، همواره 
به ما تأکید می کردند که مملکت به هر سه این مشاغل 

نیاز دارد؛ پس درستان را بخوانید بوق های بوق؟!
آیا می دانستید از نظر پدران ومادران دهه  شصت، نیمه 

دوم سال، زمان مناسبی برای به دنیا آمدن نبود؟!
آیا می دانســتید تا وقتی نوزاد داغ بود و نمی فهمید که 
ماه اشــتباهی به دنیا آمده، شناسنامه اش را شهریور 

می گرفتند؟!
آیا می دانستید شیرین کاری های دهه  شصتی ها، کاماًل 
ابداعی بود و تا قبل از آن بشر بدان دست نیافته بود؟

آیا می دانســتید عامل اصلی نقص عضو یا زهره ترک  
شدن بچه های دهه  شصتی همان  شیرین کاری ها بود؟!

آیا می دانســتید دلیل موفقیت تیم کبدی )همون زوی 
خودمون( فوت کردن بی امان در مزاحمت تلفنی بود؟!

آیا می دانســتید گاز گرفتن روی مچ یک دهه شصتی 
و ساختن ســاعت مچی، ایده  اولیه  برند ساعت مچی 

معروفی بوده است؟!
  علیرضا عبدی

***
فال روز

نکته روح فزا از دهن دوست بگو
نامه خوش خبر از عالم اسرار بیار

ای صاحب فال شاد باش که بخت به تو روی کرده و 
تو را بند »پ« در حال تقویت است و به نامه ای گره از 

مشکالتت باز خواهد شد، بی التماس و بی  زیرمیزی!
چون نامــه ای از یک خررو )آنکــه خرش در همه 
جا می رود( به دســتت رسید فی الفور آن را به رئیس 
شرکت تان بده تا کراماتی شگرف را به چشم ببینی؛ اما 

چون دیدی دهان فرو بند که از دیرباز گفته اند:
آنکه را اســرار رانت آموختند / مهر کردند و دهانش 

دوختند
پس خودت بدوزی بهتر است!

  زهرا آراسته نیا

طنز

  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار 
یزد در شورای اداری اســتان که با حضور رئیس 
قوه قضائیه برگزار شد، رسیدگی خارج از وقت به 
پرونده های زمین خواری یا ایجاد دادگاه ویژه را از 

رئیس دستگاه قضا خواستار شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در نشست 
شورای اداری اســتان یزد که با حضور رئییس قوه 
قضائیه در استانداری یزد برگزار شد، مهمترین چالش 
استان را محدودیت منابع آبی و نزوالت جوی دانست 
و گفت:  مســتخصرید که یزد بــا همه ظرفیت ها از 
دیرباز با چالش آب روبروست و با توجه به اینکه نیاز 
استان ساالنه بیش از ۱۱ میلیون متر مکعب است در 
حال حاضر از تلفیق آب انتقالی و آب های لب شور 
و دارای سختی باال آب استان تامین می شود که افت 
کیفیت آب می تواند تهدیدی برای سالمت مردم باشد.
وی با اشاره به مصوبه هئیت دولت در زمینه واگذاری 
معدن برای تأمین هزینه های آب پایدار اســتان ابراز 
کرد: اســتان یزد دومین اســتان معدنی کشور است 
و این معادن بخش تعالی و پیشــرفت استان هستند. 
فاطمی با اشــاره به مصوبه دیــوان عدالت اداری در 
خصوص معافیت ۱۰۰ درصد مالیاتی یکی از معادن 
بزرگ استان، خاطر نشان کرد: امیدواریم با حمایت 
شما این حکم ابطال شــود تا اجحافی در حق مردم 
استان از طریق سرباز زدن از مسئولیت اجتماعی این 

معدن صورت نگیرد.اســتاندار با اشاره به تهدیداتی 
استان به واسطه قرار داشتن در محورهای مواصالتی 
کشور اظهار کرد: با توجه اینکه یزد به مسیری برای 
قاچاق مواد مخدر و شــرارت هایی قاچاقچیان است 
که خواهشــمندیم در زمینه انتقال زندانیان غیر بومی 
بــه محل زندگی خود و انتقال زندان یزد به خارج از 
شهر مســاعدت الزم در صورت صالحدید صورت 
گیرد.وی عنوان کرد: اجرای طرح ســامان خانواده با 
مصوبه شورای عالی فرهنگ عمومی به پیشنهاد استان 
و طرح جوانی جمعیت، همچنین رسیدگی خارج از 
وقت به پرونده های زمین خــواری یا ایجاد دادگاه 
ویژه از دیگر درخواســت های استاندار از دستگاه 
قضا بود.آیــت اهلل »محمدرضا ناصری« نماینده ولی 
فقیه در اســتان و امام جمعه یزد با اشــاره به هزینه 
های میلیارد دالری دشــمنان برای از بین بردن دین 
و ترویج سنتهای غربی نامطلوب، گفت: باید ارزیابی 
کنیم که خودمان برای مبارزه با این اقدام چه کرده ایم.
وی با اشاره به اهمیت موضوع امر به معروف و نهی 
از منکر، بر لزوم ایجاد متولی مشخصی به این حوزه 

تاکید کرد و گفت: این دو فریضه الهی است لذا پیشنهاد 
می شود مجلس و دستگاه قضا، سازمانی مستقل ولی 
ذیل مجموعه قوه قضائیه ایجــاد و فعالیت کند.امام 
جمعه یزد بر لزوم ایجاد تحرک اداری در تمام کشور 
تاکید کرد و گفت: باید همه دستگاه ها موظف به این 
تحرک باشند تا خدمات دهی به مردم دچار معطلی 
نشود.ناصری خواســتار تحول بزرگی در آموزش و 
پرورش کشورمان شد و گفت: امروز دانش آموزان و 
دانشجویان بی توجه به هویت خود هستند که به دلیل 
فقدان تدین، تفکر و تعقل در آموزش برگرفته از غرب 
در کشورمان است.ســید جلیل میرمحمدی نماینده 
مردم تفت و میبد و رئیس مجمع نمایندگان اســتان 
نیز در این نشست با اشاره به جمعیت مازاد آمارهای 
جمعیت حقیقی و ساکن تفت به دلیل وجود روستاهای 
ییالقی در این شهرستان، گفت: متاسفانه در تخصیص 
اعتبار و منابع همان جمعیت آماری لحاظ می شود.

وی با بیان این که شهرستان تفت فاقد پزشکی قانونی 
است، وضعیت ساختمانهای قضایی در این شهرستان 
را نیز نامناسب دانست و خواستار رسیدگی شد.وی 

گفت: در شهرستان میبد سه دهه مشکل مرز بین دو 
شهرســتان اردکان و میبد را داریم و ۱۲ سال صنعت 
بالتکلیفی  است.میرمحمدی  تعطیل  فوالد شهرستان 
برخی شهرکهای صنعتی در این شهرستان که مشکالت 
عدیده ای را در حدود ســه دهه بــرای مردم ایجاد 
کرده، تجهیز و تکمیل ساختمان شورای حل اختالف 
میبد را نیز خواستار شد.محمدصالح جوکار نماینده 
مردم یزد و اشــکذر نیز خواستار بسط کارگروه ها و 
نشستهای تخصصی بین کمیسیون های مجلس و قوه 
قضائیه برای اصالح قوانین شــد.وی در مورد زندان 
مرکزی یزد نیز گفت: این زندان آسیبهای جدی دارد 
و زمین به آن اختصاص یافته که امیدواریم عملیاتی 
شود.جوکار در مورد زمینهای موات و توزیع آنها بین 
مردم توسط زمین خواران نیز اعالم کرد: پیشنهاداتی 
در این باره ارائه شــد ولی بــا رای دیوان عدالت در 
مناطق حاشیه نشین شهر دچار مشکل هستیم.وی از 
اطاله دادرسی در برخی پرونده ها نیز ابراز گالیه کرد و 
گفت: در استان اقدامات خوبی در مورد پرونده های 
کثیراالنتشار انجام شده است که جای تشکر دارد.این 

نماینده مجلس گفت: در نشست با مردم مشکالتی که 
غالبًا مطرح می شود بیشتر در سایه عدم آشنایی آنها 
با حقوق خودشــان است لذا خواستار اهتمام به این 
حوزه هستیم. محمدرضا صباغیان نماینده بزرگترین 
حوزه انتخابیه در استان یزد با قدردانی از ورحیه فساد 
ستیزی قوه قضائیه، گفت: سرقتهای زیر ۲۰ میلیون 
تومان شــاکی خصوصی می خواهد که امیدواریم با 
ارائه الیحه ای در این رابطه، مشکل مرتفع شود.وی 
توجه به تعادل در سیاست زندان زدایی را ضروری 
خواند و گفت: نبود برخوردهای جدی در ســرقتها 
و با اختالســگران باعث ایجاد ناامنی و بی اعتمادی 
مردم به دستگاه قضا شده است.وی با اشاره به مشکل 
زندان باز منطقه فراغه در ابرکوه، رسیدگی به موضوع 
پتروشیمی ابرکوه، رسیدگی به موضوع قنات مروست 
که دو دانگ آن در اختیار آستانه است و نیز جابجایی 
پاسگاه شــهید مدنی که به باراندازی برای قاچاق و 
ناامنی در روســتاهای پیرامون شده است، خواستار 
رسیدگی به این موارد شد.محمدرضا دشتی نماینده 
اردکان در مجلس شورای اســالمی از امیدآفرینی 
 دســتگاه قضایی به مــردم قدردانی کــرد و گفت: 
مردمی سازی دســتگاه قضایی در قالب آموزشهای 
عمومی بسیار ارشمند است.وی افزود: ساختمانهای 
شهرستان وضعیت نامطلوبی دارد و کمبود نیرو به ویژه 
قاضی در شهرستان داریم.دشتی رفع بالتکلیفی پرونده 

چند واحد اردمان به سهامداری مردم طی چهار دهه 
گذشته را خواستار شد و گفت: تعاونی های دهیاریها 
نیز از دامــداران به صورت غیرقانونی عوارض اخذ 
می کنند.ابولقاسم محی الدینی شهردار یزد هم در این 
نشســت به آراء کمیسیون ۱۰۰ که منجر به تخریب 
شده و دلیل اصلی آنها مشخص نیست و پرونده های 
زیادی در این رابطه در شهرها پیرامون این موضوع 
داریــم.وی از ارائه دو پیشــنهاد در این رابطه که به 
صورت کتبی تقدیم رئیس قوه شد، خبر داد و گفت: 
موضوع امنیتی دیگر شهر وجود مخازن نفتی استان 
در درون شــهر است که تاکنون اقدام موثری در این 
رابطه انجام نشده و امیدواریم در راستای حفظ حقوق 
عامه و جان مردم موضوع جابجایی مورد اهتمام قرار 

گیرد.

    آرزو توکلی سرویس استان ها // 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان کرمان خطاب بــه مردم 
در  روزی  اینکه  تصور  گفت:  کرمان 
نداشته  وجود  غباری  و  گرد  استان 
باشــد،کامال غیر علمی اســت و 
چنین اتفاقی در کرمان رخ نخواهد 
زدایی فقط  بیابان  اقدامات  با  و   داد 
می توان شرایط زندگی را سهل تر و 
تعداد روزهای غبارآلود را کمتر کرد.

    به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مهدی 
رجبــی زاده، کرمان را یک اســتان 
بیابانی دانســت ، می گوید: تقریبا ۲۵ 
درصد بیابان های کشــور در استان 
کرمان هستند.او با اشاره به مرز ۵۰۰ 
کیلومتری استان کرمان با بیابان لوت، 
اظهار کرد: اســتان کرمان تحت تاثیر 
عوارض منفــی بیابان قــرار دارد و 
گذشــتگان نیز برای سازگاری با این 
اقلیم، متناســب با ظرفیــت های آن 
استفاده می کردند اما متاسفانه در سی 
و چهل سال اخیر با اقدامات صورت 
گرفته مقداری تعادل در منطقه را به هم 

زده ایم.به گفته مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان کرمان، فعالیت های 
بیابان زدایی در شــرق استان کرمان 
از ســال ۱3۶۰ آغاز شده و موثر نیز 
بوده است اما شرق کرمان از وقتی که 
بلوچستان خشک  و  سیستان  هامون 
شده، ۱۲۰ روز از سال تحت تاثیرات 
منفی آن قــرار می گیرد.او با بیان این 
مطلب که خوشــبختانه استان کرمان 
زیاد تحت تاثیر کانــون های گرد و 
غبار خارج از کشــور نیست، تصریح 
کرد: طرح جامع مقابله با فرســایش 
بادی در شــرق استان کرمان در سال 
۱39۵ تهیه شــد. حدود ۵۴۰ میلیارد 
تومان برای اجرای آن اعتبار نیاز بود 
تا در دوره پنج ســاله مقداری امنیت 
)از لحاظ گرد و غبار( برای آن منطقه 
حاصل شود، اما متاسفانه بودجه کامل 
 آن بــه موقع تخصیص داده نشــد و 
هزینه ها سرسام آور افزایش یافت و 
در این چند سال بیشتر از ۵۰۰ میلیارد 
تومــان در این خطه هزینــه کرده اما 

 تنها ۲۰ درصد طرح اجرا شده است.
رجبی زاده به موضوع مالچ پاشــی در 
شرق اســتان اشاره کرد و هزینه مالچ 
پاشــی در هر هکتار را حدود ۱۷۰ 
میلیون تومان عنوان کرد و گفت: هم 
اکنون مالچ پاشــی در منطقه فهرج در 
انجام اســت.»از ۱۶ شهرستان  حال 
واقع در شــمال اســتان کرمان، ۱3 
 شهرســتان آن یا بیابانی یا در معرض 
 بیابانی شدن هســتند که در همه آنها 
اقدامات بیابان زدایی صورت می گیرد 
اما نســبت به فرایند بیابان زایی عقب 
هســتیم زیرا امکانات و بودجه کافی 
وجود ندارد و اکنون از مشارکت فعاالن 

اقتصادی استفاده کرده ایم.« 
  این مطلب بخش دیگری از سخنان 
رجبــی زاده بود.مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان کرمان به تبیین 
اقدامات بنــگاه هــای اقتصادی در 
جهت بیابان زدایی پرداخت و در ادامه 
خطاب به مــردم کرمان گفت: تصور 
اینکه روزی در اســتان گرد و غباری 
وجود نداشــته باشد، کامال غیر علمی 
اســت و چنین اتفاقی در کرمان رخ 
نخواهد افتاد و با اقدامات بیابان زدایی 
فقط می توان شرایط زندگی را سهل تر 
و تعداد روزهای غبارآلود را کمتر کرد.

رجبــی زاده ادامه می دهد: در حاضر 
در شــهرهایی مثل کرمان مردم شاهد 
فقط گرد و غبار هستند اما در شهرهای 
شرق و برخی از مناطق استان طوفان 

شن وجود دارد.

  کرمانی ها هرگز سال بدون غبار نخواهند دید

حسن ســیالوی سرویس اســتان ها // 
استاندار خوزستان با اشــاره به اقدامات 
برای رفع مشکالت واحدهای  انجام شده 
 تولیــدی این اســتان گفت: عــالوه بر 
سرمایه گذاری های جدید در خوزستان، 
۱۶۲ واحد صنعتی راکد و نیمه راکد نیز در 

استان فعال شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ، صادق خلیلیان 
در آیین بهره برداری طرح آبرسانی غدیر در 
محل اجرای طــرح از اختصاص 3۰ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت برای پشتیبانی از 
تولید خبر داد و گفت: نرخ رشــد اقتصادی 
خوزستان طی یک سال ۲ برابر شده و از ۲.۸ 
درصد به ۵.9 درصد رسیده است.وی با اشاره 
به کاهش ۱.3 درصدی نرخ بیکاری افزود: به 
دنبال این هســتیم که تا پایان سال ۶۰ هزار 
شغل ایجاد کنیم که تا مردادماه ۲۰ هزار شغل 
ایجاد شده است.استاندار خوزستان بیان کرد: 
این درحالی است که سال گذشته در مجموع 
۲۲ هزار شغل ایجاد شد که اغلب آن هم در 

دولت سیزدهم تحقق یافت.
*  افزایش ۵۰ درصدی صادرات غیرنفتی 

در خوزستان
  خلیلیان با بیان اینکــه اقدامات خوبی در 
چارچوب سفر رئیس جمهور به خوزستان 
رقم خورده اســت، گفت: صادرات غیرنفتی 
در خوزســتان ۵۰ درصد رشد داشته است.
وی بهره برداری از کارخانه روغن کشــی و 
صنایع جانبی خلیج فــارس در بندر امام را 

یادآور شد و افزود: فازهای دوم و سوم این 
طرح بهره برداری و تولید این کارخانه ســه 
برابر شد.استاندار خوزســتان با بیان اینکه 
طرح بزرگ پرورش میگوی هندیجان با رفع 
مشکل برق بهره برداری می شود، اظهارداشت: 
در یک سال دولت فعالیت انقالبی، یکهزار و 
۲۲ طرح در استان خوزستان یا بهره برداری 
و یا کلنگ زنی شــده اند.وی مجموع اعتبار  
این طرح ها را ۱۰۰ هزار میلیارد ریال عنوان 
کرد و افزود: این موضوع باعث شده نهضت 
بزرگی در اجرای طرح ها و افزایش تولید در 
خوزستان شــاهد باشیم.خلیلیان با اشاره به 
احداث نزدیک به ۲۴ خانه بهداشت و مرکز 
بهداشــتی بیان کرد: ساخت خانه هنرمندان 
خوزستان به اتمام رسیده و ۲ فرهنگسرا نیز 

احداث شده است.
*  فعال شــدن برخی طرح های راهسازی 

خوزستان بعد از ۳۰ سال
  خلیلیــان با ارائه گزارشــی از طرح های 
راهسازی خوزســتان گفت: برخی راه های 
اصلی ما نظیر دهدز و اســتان چهار محال و 
بختیاری و سمت بهبهان و استان کهگیلویه 3۰ 
ســال مانده بودند که در طرح های مصوبات 
ســفر رئیس جمهور اعتبار گرفتند و فعال 
شدند.وی با بیان اینکه برخی از این طرح ها 
چندین سال غیرفعال بودند که دوباره فعال 
شــدند، افزود: طرح های راهسازی که ما را 
به استان های شــرقی کشور متصل می کنند 
اهمیت فراوانی دارند.استاندار خوزستان بیان 

کرد: افتتاح و بهره برداری جاده جریک مابین 
مسجدسلیمان و ایذه راه ۱۴۶ کیلومتری را به 
۸۲ کیلومتر کاهش داد.وی افزود: ظرف مدت 
چهار ماه با یک مســیر شکافی و زیرسازی 
در گردنه جریــک، این طرح اجرا و در این 
دولت مورد بهره بــرداری قرار گرفت البته 
هنوز از نظر ایمنی و عالئم راه روی آن کار 
می کنیم.خلیلیان گنجانده شدن ۱۰ بیمارستان 
در مصوبات ســفر رئیس جمهور را یادآور 
شد و گفت: بیمارستان علوی آبادان به اتمام 
رسیده و آسانسورهای بخش آن در مرحله 
تایید استانداردها اســت که بعد از این کار 
ظرف هفته های آینده بهره برداری می شود.

وی مگا آی سی یو بیمارستان گلستان اهواز 
را در خاورمیانه بی نظیر خواند و افزود: این 
بخــش در همین دولت کلنــگ زنی و بهره 
 برداری شد.استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم 
آگاه شــدن مردم از دستاوردها اظهارداشت: 
اورژانس بیمارستان مادر رامهرمز نیز آماده 

شده است.

استاندارخوزستان : 

۱۶۲ واحد صنعتی راکد و نیمه راکد خوزستان فعال شد

درخواست استاندار یزد از رئیس عدلیه :

رسیدگی خارج از وقت به پرونده های زمین خواری

  سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // مدیرکل بنیاد 
مسکن استان بوشــهر بابیان اینکه برخی از محدوده های 
روستایی این استان قدیمی است، گفت: روستاها نیازمند 

بازنگری طرح هادی هستند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ علیرضا مقدم  در نشست با رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر اظهار کرد: برای 
اجرای طرح منظومه های روستایی در استان مطالعات مورد 
نیاز صورت گرفته و نقاط ضعف و توانمندی ها احصاء شده، 

که امیدواریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان این مهم را 
در شورای برنامه ریزی استان جهت اجرا تصویب کند.

وی با اشاره به اجرای طرح های هادی در سطح روستاهای 
استان بوشــهر، بیان کرد: دولت طی ۴ سال گذشته هیچگونه 
اعتباری برای مطالعات طرح هادی در روستاها اختصاص نداد 
و همین امر موجب عقب ماندگی برخی روســتاها در استان 

شده است.
  وی تأکید کرد: برخی از محدوده های روستایی قدیمی است 

و روستاها نیازمند بازنگری طرح هادی هستند که این مهم از 
مطالبات به حق و جدی مردم است.

  این مقام مسئول با اشاره به آسفالت معابر روستایی در استان 
بوشــهر گفت: پارسال از محل اعتبارات قیر رایگان قریب بر 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مربع با اعتبار 9۴۶ میلیارد ریال 
در ۱۶3 روســتا  آسفالت در روستاهای این استان اجرا شده 
است.مقدم در خصوص وضعیت پروژه های از محل اعتبارات 
شــرکت ملی نفت ایران نیز گفت: ۱3۴ پروژه با اعتبار ۶۴۰ 
میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در حال اجرا است.
وی افزود: ایمن سازی ۱۶ روستای در معرض خطر سیالب 
با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر ریاست با 

پیشرفت فیزیکی 9۰ درصد در حال اجرا است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر:

روستاهای بوشهر نیازمند بازنگری طرح هادی هستند

آگهی حصروراثت  
یعقوب مبارکی فرزند عبداهلل به حضورتان معرفی میگردد نامبرده در این شعبه اظهار داشته امید 
مبارکی فرزند یعقوب در تاریخ 1401/6/3 در شــهر پارسیان دار فانی را وداع گفته ووارث آن 
مرحوم حین الفوت عبارتند  : 1- یعقوب مبارکی فرزند عبداله تاریخ تولد1348/7/1 شــماره 
شناسنامه 80 پدر مرحوم   .2- زینب کهن پور فرزند علی متولد 1347/9/1 شماره شناسنامه 13 
مادر مرحوم .3- طوبی الطافی فرزند عبداهلل متولد 1374/5/26 شماره شناسنامه 4700054085 

همسر مرحوم .4- یعقوب مبارکی فرزند امید متولد 1397/4/24 شماره شناسنامه 4700239948 فرزند مرحوم .
5- بهارمبارکی فرزند امید متولد 1394/6/2 شماره شناسنامه 4700206438 فرزند مرحوم .

ودیگروارثی ندارد دارایی آن مرحوم فراتر از پانصد میلیون ریال می باشد و مذهب رسمی وی تسنن لذا تقاضای گواهی 
انحصار وراثت نموده جهت فرزندش لذا در روزنامه درج و نسخه ای به این شورا ارسال دارید .

رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم - پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

  سند مالکیت خودرو سواری تویوتا
 COROLA 1800 CC  

پالک 11_11991 شخصی قشم مالک 
مهدی شیرزادچناری شماره شاسی خودرو 

JTDBR22E570279359 شماره موتور 
1ZZ2787922 مدل 2007 رنگ : سفید _ روغنی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده شرکت بندر طیور 
هرمزگان )سهامی خاص( به شماره ثبت 6168و شناسه ملی 10800089522

آورد که درجلسه مجمع عمومی  به عمل می  کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت  از  بدینوسیله 
العاده در مورخه 1401/06/27در محل دفتر شرکت به آدرس  العاده و فوق  عادی به طور فوق 
 استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس ، محله اوزیها ، بلوار 
امام خمینی، کوچه )ملکه آسمانها( ، پالک 0 ، ساختمان ملکه آسمانها ، طبقه ششم ، واحد 802 
کدپستی 7913911938راس ساعت  9 و 10 و صبح تشکیل میشود حضور بهم رسانند ضمنا 
کسانی که نمی توانند به هر دلیلی در جلسه فوق حضور یابند می توانند حق رای خود را به شخص 

دیگری وکالت دهند .
دستور جلسه : 

1 - انتخاب بازرسین جدید 
2 - انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

3- افزایش سرمایه شرکت 

مقام دعوت هیئت مدیره شرکت
تاریخ انتشار: 1401/06/13
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بانوی ردیا

آشپزی

جوجه کباب آلبالویی یکی از انواع غذاهای لذیذ و متفاوت است که 
با رسپی های مختلفی درست می شود.

  جوجه کباب آلبالویی یکی از انواع غذاهای لذیذ و متفاوت اســت 
که با رسپی های مختلفی درست می شود، برای مشاهده آموزش کامل 

و مرحله به مرحله طرز تهیه جوجه کباب آلبالویی با ما همراه باشید.
  مواد الزم برای ۴ نفر

سینه مرغ...............................................  400 گرم
پیاز .............................................................1 عدد
زعفران غلیظ دم کرده............................به مقدار کافی
نمک و فلفل سیاه................................ به مقدار کافی

مواد الزم سس آلبالویی
آلبالو........................................................  1 پیمانه
پیاز...................................................1 عدد متوسط
رب انار ........................................ 2 قاشق غذاخوری
آب..........................................................  ½ لیوان
شکر............................................ 4 قاشق غذاخوری

  طرز تهیه جوجه کباب آلبالویی
     مرحله اول

برای تهیه جوجه کباب آلبالویی خوشــمزه در ابتدای کار سینه مرغ را به 
صورت ورقه ای برش زده، سپس با گوشتکوب کمی می کوبیم تا نازک شود. 
در ادامه سینه های مرغ را به صورت نواری برش می زنیم و درون یک کاسه 

مناسب می ریزیم.
   مرحله دوم

حاال پیاز را به صورت خاللی خرد می کنیم، سپس به همراه مقداری زعفران 
دم کرده، نمک و فلفل سیاه به کاسه اضافه کرده و مخلوط می کنیم. در ادامه 
روی کاسه را با سلفون پوشــانده و اجازه می دهیم سینه مرغ به مدت ۲ 

ساعت درون یخچال استراحت کند.
   مرحله سوم

حاال به سراغ درست کردن سس آلبالویی می رویم، برای این منظور پیاز 
را با دندانه های ریز رنده، رنده می کنیم و یک قابلمه مناسب روی حرارت 

مالیم قرار می دهیم. حاال مقداری روغن مایع به قابلمه اضافه می کنیم.
   مرحله چهارم

در ادامه پیاز رنده شده را به قابلمه اضافه کرده، سپس تفت می دهیم تا کامال 
ســرخ و طالیی شود. حاال رب انار را به همراه آلبالوهای هسته گرفته به 

قابلمه اضافه کرده و کمی تفت می دهیم و پس از آن آب را اضافه می کنیم.
   مرحله پنجم

حاال شــکر را به قابلمه اضافه کرده و اجازه می دهیم سس روی حرارت 
مالیم بجوشد تا کامال پخته و غلیظ شود. پس از اتمام استراحت سینه های 
مــرغ آن را از یخچال خارج کرده و به صورت حلزونی به ســیخ چوبی 

می کشیم.
   مرحله ششم

در ادامه یک تابه مناسب روی حرارت زیاد گذاشته و مقداری روغن مایع 
به آن می افزاییم. حاال سینه های مرغ به سیخ کشیده را درون تابه گذاشته 
و اجازه می دهیم کامال سرخ شوند، سپس در تابه را می بندیم تا مغز پخت 

شوند.
   مرحله هفتم

توجه داشته باشید حین سرخ کردن سینه های مرغ حرارت زیاد باشد تا 
جوجه کباب ها آب نیندازند، در غیر این صورت خشک می شوند. زمانی که 
جوجه کباب ها پخته شدند، آن را از تابه خارج کرده و درون ظرف مورد 

نظرمان می گذاریم.
   مرحله هشتم

زمانی که آب اضافی ســس تبخیر شده و غلیظ شــد، قابلمه را از روی 
حرارت برداشته، ســپس درون ظرف مورد نظرمان می ریزیم. در نهایت 

جوجه کباب را به همراه سس آلبالویی و پلو زعفرانی سرو می کنیم.

جوجه کباب آلبالویی

دو ماه از فصل گرم تابســتان را پشت سر گذاشته ایم و در 
این فصل، افرادی که عادت دارند بیشتر صندل و کفش های 
جلوباز بپوشند اغلب با مشــکل آفتاب سوختگی و ترک 

پاشنه پا مواجه می شوند.
   پوشیدن صندل و کفش های جلو باز و پیاده روی در ساحل، 
کارهایی هســتند که پاهای مــا را در معرض گرمای زیاد و 
سطوح داغ قرار می دهند و می توانند منجر به خشکی پوست، 
بروز لکه های تیره و عوارض مختلفی شــوند که بر ظاهر و 
سالمتی پاها تاثیر می گذارد. هرچند این مشکالت را به راحتی 
و با رعایت چند توصیه بهداشــتی و مراقبتی می توان برطرف 
کرد.کارشناسان توصیه می کنند که در فصل های بهار و تابستان 
بیشتر از پاهای خود مراقبت کنید تا مطمئن شوید که در تمام 
طول سال سالم می مانند.در ادامه به نقل از روزنامه ایندیپندنت، 
به چند توصیه ضروری بــرای بهبود مراقبت از پاها و حفظ 

سالمت این عضو مهم و پُر کار خواهیم پرداخت:
   محافظت در برابر آفتاب

   هنگام استفاده از کرم ضدآفتاب برای بدن، اکثر ما پاهای خود 
را فراموش می کنیم که اشتباه بزرگی است. هنگامی که شاخص 
UV باال باشد، ممکن است آفتاب سوختگی یا لکه های تیره 

فقط در عرض چند دقیقه روی پوسِت در معرض آفتاب، ایجاد 
شــود.محافظت در برابر آفتاب فقط مربوط به پوست نیست. 
ناخن ها نیز از ترکیبات پروتئینی ساخته شده اند که به محافظت 
بیشتری نیاز دارند و به همان اندازه پوست در برابر آسیب های 
ناشی از اشعه ماوراء بنفش آسیب پذیرند.هنگامی که در معرض 
عوامل خارجی مانند آفتاب، هوای بســیار خشک، رطوبت 
باال، شن یا آب  شور قرار می گیرید، پوستی که دور ناخن های 
شما را فراگرفته بیشتر مستعد خشکی می شود که در نهایت به 

ناخن ها و سالمت کلی پا آسیب می رساند.
  آب رسانی عمیق

   در تابستان به طور طبیعی تمایل داریم زمان بیشتری را بیرون 
از منزل بگذرانیم. این بدان معنا است که احتماال از پاهای خود 
بیش از حد معمول استفاده خواهیم کرد که ممکن است باعث 
شود سریع تر از معمول خشک شوند. پاشنه های پا بیشتر وزن 
ما را تحمل می کنند، بنابراین پوســت روی آن ها هم معموال 
سریع تر ساییده می شود و از بین می رود.به همین دلیل است که 
مرطوب کردن پاها، مخصوصا پاشنه های پا، باید بخش منظمی 
از برنامه روزانه شما باشد؛ نه کاری که فقط زمانی که احساس 

می کنید خشک شده اند یا پینه بسته اند، انجام می دهید.همچنین 
برای حفظ رطوبت کرم ها، ماسک ها و روغن ها، حتما آن ها را 
بالفاصله بعد از حمام استفاده کنید، چرا که پوست وقتی خیس 

است، مواد را به بهترین شکل جذب می کند.
  تا حد ممکن از راه رفتن با پای برهنه اجتناب کنید

   در طول تابســتان قدم زدن بدون کفش و با پای برهنه در 
اطراف خانه، استخر یا در شن و ماسه، جالب و مفرح به نظر 
می رسد اما این کار می تواند صدمات زیادی با خود به همراه 
داشته باشد. هنگامی که پابرهنه اید، پاهای شما سریع تر گرمای 
ســطح را جذب می کنند که می تواند در عرض چند ثانیه به 

آفتاب سوختگی و قرمزی منجر شود.
  پاها را خشک نگه دارید

   پاها نقش مهمی در تنظیم دمای بدن ما دارند. به همین دلیل، 
تمایل به تعریق دارند و هرچند این تعریق کامال طبیعی است 
اما می تواند مشکالت زیادی از رشد باکتری گرفته تا پینه، بوی 
ناخوشایند و قارچ ایجاد کند.اگر کفش های بسته می پوشید، 
ســعی کنید همیشه جوراب به پا داشــته باشید تا مقداری از 
رطوبت را به خود جذب کند. اگر ترجیح می دهید در ماه های 

گرم جوراب را کنار بگذارید، استفاده از پودر پا می تواند کمک 
کننده باشد.

  الیه برداری نکته ای کلیدی است
   برای خالص شدن از شر سلول های خشک سطحی پوست 
که ممکن است باعث احساس زبری و زمخت به نظر رسیدن 
پاها شود، هر دو هفته یک یا دو بار سطوح زبر پاهای خود را 
الیه برداری کنید.برای الیه برداری پا گزینه های بسیار متنوعی 
وجود دارد. الیه بردارهای فیزیکی مانند انواع سنگ پای طبیعی 
و مصنوعی، گزینه های خوبی  هستند به این شرط که آن ها را 

تمیز نگه دارید.
  هنگام استفاده از ســوهان یا سنگ پا برای برداشتن پوست 
خشــک یا پینه به یاد داشته باشید که هنگام کار روی پوست 
نرم، فشار کمتر و هنگام برخورد با پینه، فشار بیشتر وارد کنید 
تا پوست تان آسیب نبیند.گزینه عالی دیگر، یک بسته الیه بردار 
است؛ ماسک هایی به شــکل جوراب که به نرم شدن پینه ها 
کمک می کند تا الیه برداری طبیعی پوست را راحت تر کند. این 
فرایند چند روز زمان خواهد برد و اولین نشانه های الیه برداری 
در حدود روز ســوم ظاهر می شود و تا ۱۰ روز ادامه خواهد 

یافت.

فرزندان در شرایط  از  والدین  حمایت 
سخت و بحرانی باعث کاهش استرس و 
اضطراب آنها می شود و کمک می کند 
که شرایط غیر قابل پیش بینی را بهتر 

درک کنند.
* روش حمایت والدین در شــرایط 

سخت فرزندان
    اخیــرا شــاهد تغییرات غیــر قابل 
پیش بینی بودیم و همه چیز از تعطیلی 
مدارس تا دور کاری؛ باعث شد تا ماندن 
در خانــه به یک چالــش واقعی برای 
والدین در سراســر جهان تبدیل شود. 
خبرخوب این است که در حال حاضر 
تحقیقات زیــادی برای درک چگونگی 
واکنش کودکان نسبت به بالیای طبیعی یا 

انسانی انجام شده است زیرا روال روزمره 
به کودکان احســاس امینت می دهد و 
مرزها و انتظارات مشخصی را برای آن ها 
فراهم می کند.کارهای روتین نیز می تواند 
 به کودکان کمک کند تا از پس شــرایط 
غیر قابل پیــش بینی برآیند و اضطراب 
ناشی از تغییرات بزرگ را کاهش دهند. 
بر اســاس نتایج این تحقیقات برخی از 
اقدامات عملی که والدین می توانند برای 
حمایــت از فرزندان خود در زمان های 

نامشخص و بحرانی انجام دهند .
1- ارتباطــی آرام و حمایتی برقرار 

کنید
   روابــط والدین با کودکان می تواند بر 

توانایی آن هــا در یادگیری و ارتباط با 
دیگران تاثیر بگذارد. تحقیقات نشــان 
می دهد که وقتی کودکان از جانب یک 
بزرگسال دلسوز حمایت شوند، سازگارتر 
و مقاومت بیشتری خواهند داشت. اگرچه 
معموال این حمایت از سوی والدین است 
اما می تواند از جانب عمه، دایی، معلم، 
همسایه، مربی یا حتی خواهر و برادر هم 
باشد.در حقیقت ، یک مطالعه ۴۰ ساله در 
مورد اثرات طوالنی مدت فقر و اختالل 
عملکرد خانواده بر کودکان نشان می دهد 
که یکی از قوی ترین مواردی که کودکان 
به دور از خانواده تاب می آورند حمایت 
یک بزرگسال است.به طور یقین والدین 
نیز احساس اضطراب می کنند و فرزندان 

 از حــاالت و احساســات آن ها الگو 
می گیرند. به عبارتی، اگر آرام باشــید 
فرزندتان نیز احساس اطمینان می کند 
و اگر به نظر مضطرب یا ترســی داشته 
باشید فرزندتان نیز احساس اضطراب و 
استرس خواهد کرد.با توجه به این نکته ، 
بسیار مهم است که از نحوه رفتار و بیان 
خود با فرزندتان آگاه باشید بنابراین اگر 
احساس اضطراب می کنید اجازه ندهید 
کودکان نیز احســاس ناامنی کنند. پس 
 ایــن امر ارزش وقت گذاری دارد و باید 
روش های مدیریت و غلبه بر استرس را 

برای خود تمرین کنید.
2- استفاده بیش از حد از رسانه ها 

مضر است
   مطالعات انجام شــده برروی کودکان 
پرخاشگر نشــان می دهد که میزان یا 
 مدت قــرار گرفتن آن هــا در معرض

 رســانه ها باعث این امر شده است و 
 این فرقی نمی کند که در معرض مستقیم 
رســانه ها باشند یا غیر مســتقیم . بر 
اســاس تحقیقــات، کودکانــی که در 
معرض اخبار اســترس آور رســانه ها 
قرار گرفته بودند طی ۷ هفته بعد دچار 
اختالل پس از استرس تروماتیک شده 
بودند.البته محافظت کامــل از کودکان 
در برابر اخبار ناراحت کننده واقع بینانه 
 نیست اما ایده خوبی است که دسترسی 
آن ها را به پوشش های رسانه ای ؛ چه 
به صورت آنالیــن و چه در تلویزیون، 
محدود کنید همچنین می توانید در مورد 

 چگونگی گفتگو با فرزندان در مورد اخبار؛ 
مشاوره های زیادی را کسب کنید. شما 
می توانید با کودک خود صحبت کنید و 
ذهن او را معطــوف به موضوع دیگری 
کنید. به عنوان مثــال، گاهی یک بازی 
خانوادگــی انجام دهید یــا با همدیگر 

آشپزی کنید.
 3- برقــراری ارتباط حین آموزش، 

مهم است
    یــک عامــل مهم محافظتــی برای

 کودکان ارتباط با مدرسه است. اگرچه 
بــه خانواده هــا توصیه می شــود که 
محیطی شبیه مدرســه و آموزش را در 
 خانه ایجاد کنند اما کارشناسان پیشنهاد 
می کنند تا والدین بیشتر بر تعریف یادگیری 
 در خانــه تمرکز کنند تا روی خواندن و 
حل مســئله، بنابراین اینگونه می توانند 
مهارت های ارتباطی و عاطفی خود را 
تقویت کنند.به جای تالش برای پیروی 
از یک برنامه درســی سخت در خانه، 
به دنبال روش هایی باشید که یادگیری 
را در برنامــه روزانه خود بگنجانید. به 
عنوان مثال، فعالیــت هایی مانند پخت 
و پز فرصت هایی بــرای کاربرد عملی 
ریاضیات را فراهم می کند و شناسایی 
گونه های معمول گیاهان یا حشــرات 
طی طبیعــت گردی مــی تواند عالقه 
کــودک را به تاریخ طبیعــی برانگیزد. 
 انجــام این کار حین خســتگی کودک 
می تواند مفید باشد و منجر به خالقیت و 

خودکفایی بیشتر او شود.

۴- در نحوه چگونگی مدیریت استرس 
توسط کودکان، تفاوت وجود دارد

  مهم اســت که والدین از تفاوت در ترکیب 
 بیولوژیکی فرزندشــان آگاه باشــند زیرا 
می تواند بر نحوه مدیریت اســترس روانی 
آن ها تاثیر بگــذارد. محققان به این نتیجه 
رســیده اند که تقریبا از بین هر ۵ کودک، 
یک نفر واکنش بیشــتری به استرس نشان 
 می دهد.این کودکان در محیط های خوب و 
بد حساسیت بیشتری نشان خواهند داد. اگر 
آن ها در محیط های حمایتی رشد کنند ، در 
این شرایط عملکرد بهتری خواهند داشت. با 
این حال اگر همین کودک در ســختی ها و 
آســیب ها بزرگ شود؛ بیش از یک کودک 
 عادی تحت تاثیر اســترس شــرایط قرار 
مــی گیرد.این بــدان معناســت که برخی 
از کــودکان به ویژه در اوقــات پرتنش یا 
نامطمئن، بیش از دیگران به توجه و حمایت 
 نیاز دارند. والدین در این شریط برای ایجاد 
انعطاف پذیری و کاهش اضطراب کودک باید 
او را به توسعه مهارت های خود مدیریتی و 

کنترل هیجان تشویق کنند.
 5- داشتن هدف برای کودک مفید است

  آنچه که در شــرایط سخت به نفع کودکان 
و بزرگساالن می باشد؛ داشتن هدف است. 
تحقیقات نشان می دهد که داشتن یک هدف 
می تواند به بزرگساالن و کودکان کمک کند تا 
زندگی بهتر و سالم تری داشته باشند. کودکان 
می توانند با داشتن فرصت هایی برای کمک 
به دیگران چه در خانــه و چه در جامعه ، 

احساس هدفمندی کنند.

  

بطری ها اشیایی به ظاهر بی ضرر هستند که آب را درون 
خود ذخیره می کننــد و همچنین در کارهای روزمره از 
آن ها استفاده می شود. با این حال، تمیز کردن بطری های 

آب به اندازه ضدعفونی کردن ظروف دیگر مهم است.
   ما از بطری های آب در باشــگاه، محل کار یا گردش ها 
اســتفاده می کنیم. به همین دلیل، ضدعفونی کردن بطری ها 
برای کاهش تماس با میکروب ها ضروری است.بســیاری 
از بطری ها با موادی مانند فوالد ضد زنگ، فلز، شیشــه و 
پالستیک ساخته شده اند که باید پس از اولین استفاده دور 
انداخته شوند. همچنین بطری هایی که طرح و رنگ دارند 
رایج هســت که باعث می شــود وجود هرگونه کثیفی در 
درون آن دشوارتر شود. بطری ها بدون توجه به موادی که 
از آن ساخته می شوند، کثیفی ها را جمع می کنند.مطالعات 
نشــان می دهد تعداد باکتری های زنده در بطری های آب 
قابل استفاده مجدد ورزشــکاران تقریبًا 3۱۴۰۰۰ باکتری 
تخمین زده می شــود. از طریق تجزیه و تحلیل بطری های 
مختلف، مشخص شده اســت که تعداد باکتری موجود در 
بطری های دارای در کشویی بیش از 9۰۰۰۰۰ تا است. به 
 عبارت دیگر، آن ها زمانی که در محیط های گرم و مرطوب 
قرار می گیرند، شــرایط بهینه را برای تکثیر انواع مختلف 
باکتری ها ایجاد می کنند. بنابراین، تمیز کردن روزانه همراه با 
ضدعفونی  کردن آن مهم است.پر کردن مجدد بطری ها با آب 
لوله کشی گزینه ای برای تمیز کردن اولیه ظروف است چون 
کلر موجود در آب لوله کشی خاصیت ضد عفونی کنندگی 
دارد. با این حال، برای دســتیابی به ضدعفونی کامل برای 

سالمت کافی نیســت. با وجود این که کلر به از بین بردن 
برخی از باکتری هــا کمک می کند، اما مقدار این عنصر در 
آب آشامیدنی خیلی کم است و پس از مدت کوتاهی تبخیر 
می شود. هنگامی که کلر تبخیر می شود، بطری ها بار دیگر به 
محل پرورش میلیون ها باکتری تبدیل می شوند. باکتری ها 
می توانند به دیوارها یا کالهک ها بچسبند. بطری هایی که 
برای ورزش خود اســتفاده می کنیم از آنهایی که در خانه 

داریم، بیشتر در معرض باکتری قرار دارند.
      روش هایی برای تمیز کردن کامل بطری های آب

  برای اینکه بطری قابل اســتفاده مجدد برای مدتی ایمن 
نگهداری شود، باید حداقل هفته ای یک بار ضدعفونی شود. 

برای این منظور روش های مختلفی توصیه می شود.
     سرکه

  اســتفاده از سرکه یکی از رایج ترین محصوالتی است که 
برای تمیز کردن ظروف استفاده می شود. مخلوط کردن آن 
با آب به مقدار مســاوی و زمــان دادن به آن به مدت ۲۰ 
دقیقه روش خوبی اســت، ولی همیشه به گند زدایی کامل 
که هدف اصلی هنگام تمیز کردن بطری های آب اســت، 
نمی رسد. بنابراین، بهتر است این روش را با روش های دیگر 

ترکیب کنید.
       سفید کننده

   یکی از روش های خانگی اســتفاده از سفید کننده است. 
حواستان باشــد این محلول سمی است، بنابراین باید پس 
از تمیز کردن و قبل از نوشــیدن مجدد آب، کاماًل خشک 

شود. ۱ یا ۲ قطره سفید کننده را در بطری بریزید، آن را با 
آب پر کنید و چند ثانیه تکان دهید. این باعث می شود که 
ظرف کامال ضد عفونی شود. همچنین می توانید اجازه دهید 
محتویات به مدت 3۰ دقیقه بماند. سپس بطری آب را خالی 
کنید و بگذارید خشــک شود. در صورت تشخیص وجود 

کپک در بطری، استفاده از این ماده توصیه می شود.
     آب و صابون

   صابون یا مواد شــوینده ای که بــرای تمیز کردن ظروف 
آشــپزخانه بــه کار می روند نیز بــرای ضدعفونی کردن 
بطری های آب موثر اســت. برای این کار کافی است چند 
قطره از مواد شوینده را در ظرف بریزید، با آب مخلوط کنید 
و چند ثانیه تکان دهید. سپس بطری را با مایع گرم بشویید.

      آمونیاک برای تمیز کردن بطری های آب
   آمونیــاک یک محصول پاک کننده با اجزای چربی زدا و 
ضد عفونی کننده است. مانند سفید کننده ها، باید در خشک 
کردن آن دقت زیادی کرد. پس از ریختن مقدار خیلی کمی از 
این پاک کننده و مخلوط کردن با آب، بطری را بشــویید و 
بگذارید مدتی خشک شود تا مطمئن شوید که باقیمانده ای 

وجود ندارد.
      استفاده از ماشین ظرفشویی

  یکی از موثرترین روش ها برای تمیز کردن بطری های آب، 
استفاده از ماشین ظرفشــویی است. وقتی بطری را در آن 
قرار می دهید، با ایجاد چرخه ســاده ای از صابون ها، دمای 
آب به دست آمده توسط دستگاه و زمان طوالنی شست و 
شو، بطری شسته و ضد عفونی می شود. نکته مهم این است 
که باید مطمئن شوید ظرفی که درون ماشین ظرفشویی قرار 

می دهید مناسب است.

افراد موفق در دنیا با پیروی از چند قانون ساده , دخل و خرج 
زندگی خود را به بهترین نحو ممکن مدیریت میکنند .دانستن 

این قوانین برای همه الزم است.
* قانون ساده افراد موفق دنیا برای مدیریت دخل و خرج

   بسیاری از ما در مدیریت اموالمان دچار مشکل هستیم و نمی توانیم 
 خیلی راحت پس انداز داشته باشیم، زیرا سبک زندگی ها تغییر کرده و به 
ســرعت مجبور می شویم که هر چه پول داریم را خرج کنیم. در 
اینجا به شما راهکار هایی را آموزش می دهیم تا بتوانید مدیریت 
دخل و خرج خود را به بهترین شــکل ممکن داشته باشید. باور 
کنید که حتی موفق ترین افراد دنیا با همین رازها و قوانین به ظاهر 
ساده، موفق به کنترل مخارج خود شده اند پس باور داشته باشید 

و عمل کنید.
* روی تصفیه بدهی ها تمرکز کنید

   بسیاری از افراد ترسیدن را کنار نمی گذارند و در نتیجه مدام نگران 

مشکالت مالی هستند. اگر شما اول از همه قرض ها و بدهی های 
خود را پرداخت کنید، در نتیجه این ترس و نگرانی کمتر می شود و 
کاماًل غافلگیر می شوید که چقدر راحت می توانید خرج های خود 

را مدیریت کنید؛ بدون این که دغدغه ای داشته باشید.
*  بیشتر از بودجه خود خرج نکنید

   یکی از مهم ترین راهکار ها این اســت که شــما بیشــتر از 
بودجه ای که دارید؛ خرج نکنید. پایبند بودن به بودجه مالی یکی 
دیگر از راه های مدیریت اموال شخصی است، زیرا اگر زیاده روی 
کرده و آن را تمام کنید، قطعًا نگرانی و ترس دوباره به سراغ شما 
می آید. پس سعی کنید همیشه بودجه مشخصی داشته باشید و به 

آن پایبند بمانید.

*  با هر امکاناتی که دارید زندگی کنید
   شاید این هدر دادن زمانی باشد که بخواهید خیلی مسائل مالی 
 را جدی بگیرید و بیش از حد خودتان را درگیر کنید اما شــما 
می توانید با امکاناتی که هم اکنون در زندگی دارید، وضعیت بهتری 
را ایجاد کنید و خیلی چیز زیادی نخرید. پس سعی کنید که از تمام 

داشته های خود به بهترین شکل ممکن کمک بگیرید.
*  برای مواقع اورژانسی خودتان را آماده کنید

  زمان هایی در زندگی هســت که از راه های غیر منتظره برای 
شما خرج ایجاد می شود. شما باید حتمًا مبلغی را کنار بگذارید و 
به این فکر کنید که ممکن است اتفاقات اورژانسی بیفتد و مجبور 
باشید برای آن ها خرج کنید. پس این پول را برای انجام کار های 

ضروری کنار بگذارید.
* همیشه حواستان به وضعیت مالی تان باشد

  شما باید تصویر ذهنی از وضعیت مالی خود داشته باشید و بدانید 

که در مواقع بحرانی ممکن است که چه خرج هایی برای شما ایجاد 
شود. زمانی که تصویرسازی کلی داشته باشید، کم تر دچار استرس 
می شوید و اگر در شرایط اورژانسی و غیر منتظره قرار بگیرید ، 
قطعًا مدیریت بحران بیشــتری خواهید داشت و آرامش خود را 

بیشتر می توانید حس کنید؛ بدون این که پول زیادی هدر دهید.

کاربردهایی برای تمیز کردن بطری  آب 

بهترین روش حمایت والدین در شرایط سخت فرزندان

با این روش ها از خشکی کف پا جلوگیری کنید

مدیریت دخل و خرج 

►

►

►

►

►

►

این روزها گذاشــتن قاب عکس روی دیوار در 
دکوراســیون داخلی خانه ها طرفدار پیدا کرده 

است.
    بنابرایــن می توانید با توجه به ســلیقه خود از 
عکس های خانوادگی یا هنری برای تزیین روی 
دیوار استفاده کنید. بهتر است در چیدمان و انتخاب 
عکس ها به حسی که به شما می دهد هم توجه داشته 
باشید. زیرا قرار است این قاب ها هر روز جلوی 
چشمتان باشد. پس بهتر است مثال اگر عکس های 
خانوادگی تان را انتخاب می کنید خاطره خوشــی 
را برایتــان تداعی کند.از ســوی دیگر چگونگی 
چیدمان قاب ها نیز اهمیــت دارد. این روزها در 
دکوراسیون این اصل خیلی رعایت می شود. بهتر 
اســت قاب هایی به رنگ روشن را در اتاق خواب 
و قاب های تیره تر را در سالن پذیرایی آویزان کنید.  
همچنین اینکه قاب را در چه ارتفاعی هم آویزان 
کنیم اهمیت دارد. در گذشته معموال قاب ها بسیار 
باالتر از سطح زمین روی دیوار آویزان می شدند اما 
در طراحی دکوراسیون امروزی معتقدند باید قاب 
در نقطه ای روی دیوار قرار گیرد که برای دیدن آن 
نه سرمان خیلی باال برود نه خیلی پایین آورده شود. 
همچنین ســایز قاب عکس هم اهمیت دارد. بهتر 
است با توجه به سایز عکس خود، قابی هم اندازه و 
مناسب را انتخاب کنید.اگر می خواهید تعداد زیادی 
قاب به دیوار وصل کنید هم باید اول با بزرگ ترین 
قاب شروع کنید. سپس قاب های کوچک تر را در 
اطراف آن چیدمان کنید. در کل بهتر است قبل از 

چیدن قاب هایی که تعدادشان زیاد است، طرح آنها 
را روی کاغذ بکشید. زیرا شلوغ شدن دیوار با تعداد 
زیادی قاب اگر بر طبق اصول باشد بر زیبایی تاثیر 
می گذرد.چیدمان قاب در سایزهای متفاوت روی 
دیوار با تلفیق قاب های مستطیل، مربع به صورت 
عمودی و افقی در کنار هم چشــم هر بیننده ای را 
خیره می کند.در کل چیدمان قاب عکس به سبک 
شبکه ای که عکس ها به صورت شبکه ای از قاب ها 
در کنار هم قرار می گیرند یا چیدمان قاب عکس به 
صورت پلکانی که ساده ترین روش برای چیدمان 
است طرفدار دارد. در روش پلکانی قاب ها از باال 
به پایین یا از پایین به بــاال بر روی دیوار نصب 
شوند. این روش پلکانی مناسب دیوارهای جانبی 

پله ساختمان است.کنار هم گذاشتن 
قاب ها به شــکل موازی هم 

ایده خوبی اســت. زمانی 
که چند قاب هم اندازه 

دادن  قرار  با  دارید، 
مــوازات  به  آنها 
هــم و ایجاد یک 
مستطیل  یا  مربع 
بــزرگ از آنها در 

به  یکدیگر،  کنــار 
نظم و نمــای زیبایی 

می رسید. بهتر است در این 
نوع چیدمان تعداد قاب هایتان 

را زوج انتخــاب کنید و آنها را با اندکی فاصله در 
کنار یکدیگر بگذارید.انتخاب رنگ قاب عکس نیز 
اهمیت دارد. اگر رنگ دیوار سفید بهتر است از قاب 
عکس هایی که حاشیه آنها به رنگ تیره یا مشکی 
است استفاده شود و تصاویر داخل قاب ها به رنگ 
روشن باشند تا حاشیه تیره آنها بیشتر دیده شود.

یکی از بهترین جاهایی که می توان از قاب استفاده 
کرد دیوار پشت مبل های بزرگ تر و کاناپه هاست 
که چیدمان هال یا نشیمن را بسیار مدرن و شیک 
می کنــد.در پایان باید بگوییم که نصب قاب روی 
دیوار قانون خاصی ندارد؛ اما نکات و روش هایی که 
به آنها اشاره شد به شما ایده هایی برای طراحی بهتر 
چیدمان قاب ها می دهد. با این وجود شما می توانید 
حتی قاب ها را به صورت نامنظم هم بچینید زیرا 
اصل اولیه لذت بردن و سلیقه 
شخصی خودتان 
ایــن  در 
زمینه 

است.

چیدمان مناسب قاب  عکس روی دیوار 
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حوادث

حوادث جهان
حمله توپخانه ای ترکیه به شمال سوریه

 خبرگزاری رسمی سوریه از حمله توپخانه ای سنگین 
گروه های تروریســتی تحت حمایت ترکیه به الرقه در 
شــمال سوریه خبر داد. خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( 
از حمله توپخانه ای سنگین گروه های تروریستی تحت 
حمایت ترکیه به مناطق مسکونی در حومه شمالی الرقه 
خبر داد. بر اساس این گزارش، منابع محلی اعالم کردند 
که گروه های تروریستی تحت حمایت اشغالگران ترکیه 
اطراف منطقه عین عیســی و محور بین المللی M۴ در 
حومه شمالی الرقه را هدف حمله توپخانه ای قرار دادند. 
این منابع افزودند که این حمالت به برجا ماندن خسارات 
بــه تعدادی از منــازل و دارایی ها و رعب و وحشــت 
شــهروندان منجر گردید. این در حالی است که نیروهای 
ترکیه و مزدوران آن روستای قزعلی واقع در غرب شهر 
تل ابیض و اطراف منطقه عین عیسی و محور بین المللی 
M۴ و روســتاهای صیدا و معلق واقع در حومه شمالی 

الرقه را هدف قرار دادند.
۴۲ کشته در حمله مسلحانه در اتیوپی

 منابع خبری از کشته شــدن شماری در اتیوپی بر اثر 
حمله مسلحانه خبر دادند. بر اساس این گزارش، شاهدان 
عینی اعالم کردند که بر اثر حمله افراد مســلح به منطقه 

اورومیا اتیوپی ۴۲ نفر کشته شده اند.
انفجار انتحاری در االنبار عراق

 منابع عراقی از انفجاری انتحاری در غرب این کشور 
و کشته و زخمی شدن چند نظامی عراقی بر اثر آن خبر 
دادند. یک منبع امنیتی عراقــی از انفجاری انتحاری در 
غرب این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، این منبع 
امنیتی از کشته و مجروح شــدن ۴ نظامی ارتش عراق 
درصحرای راوه در استان االنبار خبر داد. این منبع گفت 
که در پی عملیات بازرسی نیروهای ارتش عراق در بیابان 
راوه، یک تروریســت انتحاری خود را منفجر کرد. منبع 
مذکــور در ادامه تاکید کرد که در پــی این انفجار، یک 
نظامی ارتش عراق کشته و 3 نظامی دیگر مجروح شدند. 
گفتنی است که داعشــی ها هرازگاهی در برخی مناطق 
عراق به ویژه مناطق آزاد شده از لوث تکفیری ها دست 

به تحرکاتی می زنند.

ماجرای عاشقی که دزد شد! 
وقتی به پدرم گفتم عاشــق دختری شده ام و 
قصد دارم با او ازدواج کنم کمربندش را کشید 
و همه بدنم را کبود کرد، من هم برای لجبازی با 
پدرم به سوی خالفکاری کشیده شدم تا جایی 

که ...
این ها بخشــی از اظهارات نوجوان ۱۶ ساله ای 
است که به اتهام گوشــی قاپی دستگیر شده بود. 
ایــن نوجوان در حالی که بیان می کرد تحت تاثیر 
رفتارهای یکی از دوستان خالفکارش قرار گرفته 
است درباره ماجرای خالفکاری هایش به مشاور 
و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: تازه تحصیل در 
کالس نهم دبیرســتان را به پایان رسانده بودم که 
پدرم اجازه نداد برای ادامه تحصیل انتخاب رشته 
کنم. او معتقد بود در جامعه امروز مدرک تحصیلی 
به درد نمی خــورد و باید هنری بیاموزم تا بتوانم 
مخــارج زندگی ام را تامین کنــم با آن که عالقه 
عجیبی به تحصیل داشتم ولی نمرات تحصیلی ام 
نیز خوب نبود و همین موضوع بهانه ترک تحصیل 
را به دســت پدرم داد وقتی برای رفتن به مدرسه 
با پدرم به مشــاجره پرداختم او حتی تا یک هفته 
مرا به خانه راه نداد، در این مدت به منزل خواهرم 
رفتم و پس از آن با کمک شــوهر خواهرم شاگرد 
سنگ کاری شدم تا این حرفه را بیاموزم هنگامی 
که در پایان هفته کارفرما دستمزدم را می پرداخت 
بالفاصله پدرم درآمدم را می گرفت و به حساب 
خودش واریز می کرد به طوری که حتی مبلغی هم 
برای تفریح آخر هفته یا خرید لباس به من نمی داد 
هنوز چند ماه بیشتر از رفتن به سرکار نمی گذشت 
که روزی عاشــق چهره زیبای یک دختر نوجوان 
شدم. همان شب با شــادمانی نزد پدرم رفتم و از 
او خواســتم دختری را که به او دل بسته ام برایم 
»نشان« کند اما او نه تنها مرا تحویل نگرفت بلکه 
ناگهان با چهره ای خشمگین کمربندش را کشید و 

مرا آن قدر کتک زد که همه بدنم ســیاه شد به او 
گفتم االن که سر کار می روم و درآمد دارم می توانم 
مخارج زندگی ام را تامین کنم ولی او فریاد می زد 
تا وقتی به سن دامادی برسی دردهای این کمربند 
هوای عشــق و عاشقی را از سرت بیرون می کند! 
بــا این حرف ها آن قدر ناامید شــدم که با چاقو 
خودزنی کردم ولی خانواده ام حتی مرا به درمانگاه 
هم نبردند چرا که هیچ ارزشی برایم قائل نمی شدند. 
در همین روزها بود که لجبازی در وجودم ریشــه 
دواند و به سوی دوستان خالفکار کشیده شدم آن 
شــب به توصیه یکی از دوستانم و برای اولین بار 
سیگاری را کنج لبم گذاشتم تا به قول معروف آن 
دختر را فراموش کنم اما از شانس بد من پدرم به 
طور اتفاقی از سر چهارراه عبور کرد و مرا در حال 
مصرف ســیگار دید وقتی باز هم کتکم زد بیشتر 
لجبــازی کردم تا به او ثابت کنم هر کاری بخواهم 
انجام مــی دهم این بود که با خالفکارترین جوان 
محله دوســت شدم، »فرزاد« سابقه دار بود و همه 
از او دوری می کردند وقتی ترک موتورســیکلت 
او می نشســتم و با هم به تفریح می رفتیم مرا هم 
به چشم یک تبهکار می نگریستند نه تنها مادر و 
خواهرم بلکه دوســتانم نیز هشدار می دادند از او 
جدا شوم ولی فرزاد هوای مرا داشت، برایم سیگار 
می خرید و پول ســاندویچ  یا تنقالت را حساب 
می کرد او حتی مرا نزد یکی از دوســتانش برد تا 
تصویر یک قلب بزرگ با دو بال کوچک را روی 
سینه ام تتو کند چرا که تمام اعضای بدن خودش 
نیــز پر از تصاویر مختلف تتو بــود، با وجود این 
می ترسیدم که پدرم این تتوها را روی بدنم ببیند. 
خالصه مرید فرزاد شــده بودم و مدام با هم بیرون 
می رفتیم و او هم برایــم خرج می کرد تا این که 
یک روز از من خواســت برای گوشی قاپی به او 
کمک کنم از این جمله خیلی ترسیدم و هراسان به 

چشم هایش می نگریستم اما قدرت »نه« گفتن را 
نداشــتم چرا که او در این مدت خیلی برایم هزینه 
کرده بود از طرف دیگر نیز من هم پولی برای تفریح 
و گشت و گذار نداشتم وقتی فرزاد تردید مرا دید 
با خونســردی گفت: قرار نیست به کسی آسیب 
بزنیم یا با چاقو ترس و وحشت ایجاد کنیم تو فقط 
روی موتورسیکلت بنشین و هدایت آن را به عهده 
بگیر من خودم بر ترک موتورسیکلت می نشینم و 
گوشی قاپی می کنم سپس با فروش هر گوشی می 
توانیم هر چیزی را که الزم داریم، بخریم به ناچار 
پیشنهادش را پذیرفتم و به طرف میدان راهنمایی به 
راه افتادیم دختری در پیاده رو مشغول گفت وگوی 
تلفنی بود با اشــاره فرزاد به سمت پیاده رو رفتم. 
هنوز پاهایــم می لرزید اما زانوهایــم را به باک 
موتورسیکلت فشار می دادم تا فرزاد متوجه ترس 
من نشود به محض این که از کنار آن دختر جوان 
عبور کردم ناگهان فرزاد گوشی را از دست او قاپید 
و فریاد زد برو ولی من که استرس زیادی داشتم و 
وحشت زده بودم به جای آن که گاز موتورسیکلت 
را بفشارم دسته ترمز جلو را فشار دادم که در همین 
هنگام تعادل موتورسیکلت از دستم خارج شد و 
هر دو نفر نقش بر زمین شــدیم فرزاد بالفاصله از 
روی زمین بلند شــد و پا به فرار گذاشت اما من 
هنوز با تردید دست به گریبان بودم که فرار کنم یا 
موتورسیکلت را بردارم طولی نکشید که رهگذران 
و شهروندان با دیدن این صحنه دورم حلقه زدند و 
مشت و لگد نثارم کردند در این لحظه بود که پلیس 
از راه رســید و مرا از چنگ آن ها نجات داد با آن 
که یک ماه در کانون اصالح و تربیت زندانی بودم 
اما هیچ کدام از اعضای خانواده ام تلفنی هم با من 
گفت وگو نکردند، می دانم اشتباه کرده ام اما دوست 
دارم پدر و مادرم خطاهایم را ببخشــند و فرصت 

جبران به من بدهند. 

درامتداد روشنایی 

مرکز  دادستان  حوادث//  سرویس   
استان هرمزگان از دستگیری اعضای 
یک باند بزرگ قاچاق سالح و مهمات 

در بندرعباس خبر داد. 
به گــزارش خبرنگار دریــا، علیرضا 
احمدی منش در تشریح جزئیات این خبر 
اظهار کرد: در راستای تأمین امنیت استان 

و با توجه به هماهنگی به عمل آمده از 
طرف اداره کل اطالعات استان هرمزگان 
با دستگاه اطالعاتی یکی از استان های 
همجوار، یک باند سازمان یافته قاچاق 
سالح و مهمات کشف و منهدم شد. وی 
افزود: پس از اخذ دستور مقام قضایی، 
سربازان گمنام امام زمان )عج( اقدام به 

متالشی کردن این باند کردند که در نتیجه 
آن سه نفر دستگیر شده اند.

دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان 
هرمزگان همچنین با اشــاره به اینکه از 
این باند ۱۰ قبضه سالح کلت کمری به 
همراه ۱۸ تیغه خشاب و مقادیر زیادی 
فشنگ کشف و ضبط شده است، تأکید 

کرد: با توجه به شناســایی موارد مشابه 
کشف ســالح از ابتدای امسال تاکنون، 
اجرا و تدوین طــرح جامع جمع آوری 
سالح ضرورتی اجتناب ناپذیر است و 
دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان 
نیز این مهم را در دســتور کار خود قرار 

خواهد داد.

ســرویس حوادث//  پلیــس در تعقیب زن 
خدمتکاری اســت که انگشتر برلیان و ساعت 
گرانقیمت زن ثروتمندی را به سرقت برده است.

چند روز قبل زن میانســالی به پلیس رفت و از 
خدمتکار خانه اش به اتهام سرقت شکایت کرد. 
مدتی بود که بیمار شده بودم و نمی توانستم بخوبی 
کارهای خانه را انجام دهم. به همین دلیل از طریق 
یک سایت ارائه خدمات با زن جوانی آشنا شدم. 
او خدمتکار منزل بود و دو بار در هفته به خانه ام 
می آمد. اما حدود دو هفته قبل ساعت مچی 3۴ 
میلیون تومانی ام ناپدید شــد. ابتدا فکر کردم که 
ســاعت را گم کرده یا فرامــوش کرده ام که کجا 
گذاشته ام. اما هر چه فکر کردم به خاطر آوردم که 
آخرین بار ساعت را در خانه گذاشته ام و به همین 

دلیل به خدمتکارم مشــکوک شدم. همین شک 
باعث شــد که در خانه دوربین کار بگذارم. چند 
روز قبل دوباره فتانه به خانه ام آمد و من هم برای 
انجام کاری مجبور به ترک خانه شدم. دو ساعت 
بعد هم فتانه تماس گرفت و مدعی شــد کارش 
تمام شــده و از من خواست تا حقوقش را واریز 
کنم. من هم پول را پرداخت کردم و زمانی که به 
خانه آمدم متوجه شدم انگشتر برلیان ۵۰۰ میلیون 
تومانی ام به سرقت رفته است. وقتی دوربین ها را 
بازبینی کردم دیدم زن خدمتکار انگشترم را سرقت 
کرده اســت. بعد از آن هر چه با تلفن همراهش 
تماس گرفتم خاموش بود.با شکایت زن میانسال 
پرونده ای در دادسرای ویژه سرقت تشکیل شد و 
تحقیقات برای رازگشایی از این سرقت ادامه دارد. 

خدمتکار خانه، سارق انگشتر برلیان

دادگســتری  کل  رئیس  حوادث//  ســرویس 
هرمزگان از صلح و سازش ۴۴ درصدی پرونده ها 

در شورا های حل اختالف این استان خبر داد.
به گزارش خبرنــگار دریا، رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان از صلح و ســازش ۴۴ درصدی پرونده ها 
در شــورا های حل اختالف این اســتان در پنج ماهه 
نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر 
داد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در تشریح 
جزئیات این خبر گفت: در پنج ماهه نخســت امسال 
تعداد 3۸ هزار یکصد و هشــتاد و هشت فقره پرونده 
به شوراهای حل اختالف استان وارد شده و تعداد 3۸ 
هزار و چهارصد و سیزده فقره مختومه شده است. وی 
در ادامه افزود: از مجموع پرونده های مختومه، تعداد 
۲۴ هزار و نود و سه فقره پرونده قابلیت صلح و سازش 
را دارا بوده اســت که از این تعداد، شعب شورای حل 
اختالف موفق به سازش ۱۰ هزار و پانصد و بیست و 
یک فقره پرونده معادل ۴۴ درصد گردیده اند. قهرمانی 
تصریح کرد: در این شــاخص، شورای حل اختالف 

استان هرمزگان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
۷ درصدی کســب نموده است. رئیس کل دادگستری 
هرمزگان خاطرنشــان کرد: میزان تحقق سازش در 
پرونده هــای حقوقی و کیفری مطروحه در شــعب 
شوراهای حل اختالف استان طی پنج ماه نخست سال 
۱۴۰۱ نسبت به مدت مشــابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب 
رشد ۵ درصدی و ۸ درصدی را نشان می دهد. مجتبی 
قهرمانی بیان داشت: متوســط زمان رسیدگی شعب 
شوراهای حل اختالف استان هرمزگان در پنج ماهه 
نخست سال ۱۴۰۱، نوزده روز می باشد و حوزه های 
قضایی بندر خمیــر و رودان با 9 روز، حوزه قضایی 
حاجی آباد با ۱۲ روز و حوزه قضایی پارسیان با ۱۴ 

روز عملکرد مطلوبی را در این شاخص داشته اند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین یادآور 
شد: در پنج ماهه نخست ســال ۱۴۰۱ تعداد 9 فقره 
پرونده قتل عمدی به صلح و سازش منجر شده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۸۰ درصدی 

را نشان می دهد.

افزایش 80 درصدی مصالحه در پرونده های قصاص

سرویس حوادث//  فرمانده انتظامی استان از کشف 
بیش از یک تن و 300 کیلو مواد مخدرطی درگیری 
مســلحانه تکاوران انتظامی با عناصر قاچاق مواد 

افیونی، در شمال ، مرکز و جنوب استان خبر داد .
 ســردار »احمد طاهری« در تشریح این خبر بیان 
داشت: در راستاي کنترل تحرکات باندهای قاچاق 
مواد مخدر در جنوب شــرق کشــور، با اشراف 
اطالعاتي پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و رصد 
تحرکات قاچاقچیان در مناطق شــمال، مرکزی و 

جنوبی سیستان و بلوچستان، سرنخ هایي از فعالیت 
عناصر مسلح و قاچاق افیونی براي جابه جایی و 
انتقال محموله سنگین مواد مخدر به عمق کشور به 
دست آمد که با برنامه ریزي دقیق عملیاتي، تشدید 

اقدامات کنترلي در دستور کار قرار گرفت.
وی افــزود: با انجام اقدامات گســترده اطالعاتي 
مســیرهاي تردد قاچاقچیان در شهرســتان های 
»زاهدان، ایرانشهر، هیرمند و سراوان« شناسایی و 
تکاوران انتظامی بــه طور هماهنگ و همزمان در 
قالب چند تیم پوششي و عملیاتي با اجراي هدفمند 
کمین و طرح مهار، مناطق مورد نظر را تحت کنترل 
و رصد خود قرار دادند و موفق شدند محموله های 
مورد نظر را شناسایی کنند .فرمانده انتظامی استان 
سیســتان و بلوچســتان تصریح کرد: قاچاقچیان 
مسلح مواد مخدر که با خودروهای پراید، پژو۴۰۵ 
، پارس، وانت تویوتا و اتوبوس درحال انتقال مواد 
افیونی بودند به محض مشاهده تکاوران انتظامی، 
اقدام به تیراندازي به سمت آنان کردند و مأموران 
نیــز بالفاصله با اتخاذ موضع و تاکتیک مناســب 

عملیاتي مقابله به مثــل نموده و با آتش پر حجم 
خود خودرو های حامل مواد را زمین گیر کردند.
سردار طاهری بیان داشت: سوداگران مرگ که تاب 
مقابله با تکاوران پلیس را نداشــتند، با رها کردن 
خودروهای حامل مواد بــه اطراف متواري که در 
ادامه و طی تعقیب و گریز قاچاقچیان در ارتفاعات 

مناطق مذکور ۵ سوداگر مرگ دستگیر شدند.
وی خاطر نشــان کرد: در پاک سازی محل های 
درگیری و طی بازرسی از خودروهای توقیف شده 
از قاچاقچیان در مجموع یک تن و 3۰۰ کیلوگرم 
مواد افیونی و یک قبضه ســالح کالش ، دو قبضه 
سالح شکاری و یک دستگاه بی سیم دستی کشف 
شــد .این مقام ارشد انتظامی در ادامه با بیان اینکه 
تالش برای دستگیری دیگر اعضای این باند قاچاق 
ادامه دارد، با اشــاره به عزم جدی پلیس استان در 
مقابله با پدیده خانمان سوز قاچاق مواد افیونی، از 
شهروندان خواســت اخبار و اطالعات خود را در 
این خصوص با تماس ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار 

دهند.

کشف یک تن و 300 کیلو مواد افیونی در » سیستان و بلوچستان«

  

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000623215 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001345320.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولي - کوچه -17 ستاد - اجرایي 
فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاریخ یکم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000623215 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي محترم ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/143111/ن - مورخه 
1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستي گردیده 

دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم  مینماید .
»  قرار سرپرستي « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکي ، جنب زمین 8 هکتاري ستاد قطعه 35 به مساحت 264 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/595 
مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمي دادگستري ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار و سودجو 
میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد لذا به منظور جلوگیري از سوء استفاده و تصرف در ملک 
،  الزم است یک مرجع قانوني با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقي و یا حقوقي 
محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي قرار سرپرستي 
نمایندگي ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان 
صدور راي دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه 
ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون 

صدرالبیان تصمیم بعدي را اتخاذ نماید . 

مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000623305 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001345421.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولي - کوچه -17 ستاد - اجرایي 
فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاریخ یکم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000623305 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده 
ذیل تشکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي محترم ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/143090/ن - 
مورخه 1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستي 

گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم  
مینماید .

»  قرار سرپرستي « : 
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکي ، جنب زمین 8 هکتاري ستاد قطعه 39 به مساحت 324 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/593 
مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمي دادگستري ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار و سودجو 
میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد لذا به منظور جلوگیري از سوء استفاده و تصرف در 
ملک،  الزم است یک مرجع قانوني با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقي و یا 
حقوقي محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي قرار 
سرپرستي نمایندگي ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و 
تا زمان صدور راي دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به 
این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 

10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدي را اتخاذ نماید . 

مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

ســرویس حوادث// طی یک عمل 
توســط  آمیز  موفقیت  جراحــی 
تیم جراحی فــوق تخصصی مرکز 
درمانی  و  پژوهشــی  آموزشــی، 
کودکان ، طحال با وزن ۴ کیلو از بدن 

یک کودک ۱3 کیلویی خارج شد.
 طی یک عمــل جراحی موفقیت آمیز 
توسط تیم جراحی فوق تخصصی مرکز 
کودکان،  درمانی  و  پژوهشی  آموزشی، 
طحال با وزن ۴ کیلو از بدن یک کودک 

۱3 کیلویی خارج شد.

بنا به گفته دکتر ســعیده مجیدی فوق 
تخصص جراحی کودکان، کودکی مبتال 
به تاالســمی ماژور که به علت بزرگی 
طحال دچار عدم تحمل مناسب تغذیه 
و همچنین نیازمند به تزریق مکرر خون 
بود، تحت عمل جراحی قرار گرفت و 

طحال از بدن وی خارج شد. 
به گزارش فارس، در حال حاضر حال 
عمومی کودک خوب و مساعد می باشد 
و دفعات نیاز به دریافت خون نیز کاهش 

پیدا کرده است. 

خروج طحال 4 کیلویی از بدن یک کودک 13 کیلویی در بندرعباس 

حصروراثت 
به استحضار می رساند خواهان فاطمه قاسمی  فرزند عبدالجلیل با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان عبدالجلیل قاسمی فرزند احمد به تاریخ 

1351/6/17 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از:
 1-عایشه قاسمی فرزند عبدالجلیل متولد  1319 به شماره شناسنامه 6 فرزند مرحوم 

2- فاطمه قاسمی فرزند عبدالجلیل متولد 1325/10/1 به شماره شناسنامه 1225 فرزند مرحوم
و دیگر وارثی ندارد 

حامد کامران - شورای حل اختالف شعبه 3 پارسیان
قوه قضائیه 

دادگستری جمهوری اسالمی اریان



 پروانه کسب به بنام مرتضی فاطمی شماره پروانه کسب 
3۶7/ت پ ک /9۶  شماره ملی2510۶38823 تاریخ صدور 
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شهرستان

شهردار هشتبندی:
۱0 طرح عمرانی 

در هشتبندی به بهره برداری رسید
 سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// مسعود رئوفی شهردار 
هشتبندی گفت: ۱۰ طرح عمرانی در شهر هشتبندی به مناسبت 
هفته دولت به بهره برداری رسیده است. به گزارش خبرنگار دریا، 
رئوفی عنوان کرد:  پروژه های اجرا شــده در این شهر شامل ، 
آسفالت خیابان شهید هدایت عسکری با حجم عملیات ۱۲۵۰۰ 
متر مربع، آســفالت خیابان شهید شهســوار بهرامی و خوبیار 
عاشوری با حجم عملیات 3۵۰۰ متر مربع، کندرو رستوران مریم 
با حجم عملیات ۲۵۰۰ متر مربع ، کندرو روبرو بانک کشاورزی 
بــا حجم عملیات ۲۵۰۰ متر مربع، کندرو پمپ بنزین شــهر با 
حجم عملیات 3۰۰۰ متر مربع، روکش آســفالت خیابان اصلی 
سطح شهر با حجم عملیات ۴۵۰۰ متر مربع می باشد. شهردار 
هشــتبندی در ادامه افزود: تمثال مبارک شهدا در سطح شهر با 
مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران نصب شده است.  رئوفی 
همچنین بیان کرد: اجرای کانال دفع آبهای سطحی به طول ۲۰۰ 
متر، اصالح فضای ســبز شهری با کاشت درختان مثمر و بومی 
منطقه، انعقاد قرارداد و شــروع عملیات فندانسیون جهت نصب 
پایه های دوربین نظارتی در سطح شهر از دیگر پروژه های هفته 
دولت در شهر هشتبندی بوده است که به بهره برداری رسیده است.

نماینده ولی فقیه در بخش شیبکوه تاکید کرد
ضرورت احیای گمرک بندر چارک

 عبدالحســین اسدپور سرویس شهرستان// نماینده ولی فقیه 
در بخش شیبکوه گفت:انتظاری که از دولت مردمی می رود این 
است که مطالبه بحق مردم این منطقه را با قید فوریت به سرانجام 
برســاند. به گزارش خبرنگار دریا، حجت االسالم و المسلمین 
رستاخیز در خطبه های نماز جمعه این هفته بندر چارک با اشاره 
به این که اربعین حسینی محور وحدت جهان اسالم است، افزود: 
قرآن و روایات بسیاری بر وحدت میان مسلمانان تاکید داشته و 
به مسلمانان در رابطه با ادیان دیگر نیز سفارش به وحدت نموده 
و از آنان خواســته که مشترکات را اصل قرار دهید و بر مبنای 
همان مشترکات از دشمنی و تفرقه دوری کنید. نماینده ولی فقیه 
در بخش شــیبکوه با بیان این که امروز اربعین غیر از گروه های 
مذهبی یک صف آرایی و یک قدرت نمایی علیه جریان ظهور 
و ریاکار در عالم است، اظهار داشت: سیره اجتماعی امام حسن 
مجتبی علیه الســالم امروز می تواند برای لحظه لحظه زندگی 
ما الگو باشــد، مهربانی حضرت، گشاد رویی حضرت، برخورد 
کریمانه ایشــان و مهربانی با مردم بهتریــن الگو برای زندگی 
آحاد بشــر است. وی در بخشی دیگر از سخنان خود در خطبه 
نمازجمعــه گفت: یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت بحثی 
اســت که بارها توسط مسئوالن محلی پیگیری شده و همچنان 
بر زمین مانده و آنهم احیا گمرک بندر چارک است. امام جمعه 
بندر چارک با بیان این مطلب که مبادالت تجاری مرزنشــینان 
در هرمزگان از ســابقه تاریخی برخوردار است و زندگی بخش 
عمده ای از مردم در این استان بر پایه محور مبادالت تجاری از 
طریق دریا با کشورهای همجوار بوده است، افزود: احیا رویه های 
گمرکی خصوصا فعالیت های تجــاری و رویه بار ملوانی یکی 
ازمطالبات و خواســته بحق مردم این شهر و بخش، از مسوالن 
نظام ،استاندار محترم و جهادی و سایر مدیران و دست اندرکاران 
استان در این زمینه است. وی در پایان گفت: انتظاری که از دولت 
مردمی می رود این است که مطالبه بحق مردم این منطقه را با قید 

فوریت به سرانجام برساند.
مدرسه ۱۲ کالسه زمین سنگ

 در بندرعباس افتتاح شد
 سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// همزمان با  هفته دولت 
و گرامیداشت یاد و خاطر شــهیدان رجایی و باهنر با حضور 
سیدفخرالدین هاشمی مدیر کل نوسازی مدارس استان ،محمد 
مــرودی فرماندار بندرعباس ، احمد مــرادی نماینده مردم در 
مجلس و جمعی از مسولین اســتانی مدرسه ۱۲ کالسه زمین 
سنگ در بندرعباس به بهره برداری رسید. به گزارش خبرنگار 
دریا، هاشــمی در این آیین ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت 
اظهار کرد: مدرسه ۱۲ کالسه زمین سنگ با زیربنای یک هزار 
و ۵۰مترمربع وبا اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال در شهرستان 
بندرعباس به بهره برداری رسید. وی همچنین افزود: این مدرسه 

با مشارکت خیر واداره کل نوسازی مدارس احداث شده است.
بهره برداری از مجتمع آموزشی ۱۲کالسه 

در گوان بندرجاسک
 کمیل حیدری نژاد ســرویس شهرســتان// همزمان با هفته 
دولت و گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر مدرسه 
زنده یاد استاد محمد خطیبی زاده  با حضور مدرس معاون امور 
هماهنگی و عمرانی استانداری هرمزگان، رئیسی نماینده مردم 
در مجلس شورای اســالمی ،سید فخرالدین  هاشمی مدیر کل 
نوســازی مدارس اســتان، قویدل مدیر کل آموزش و پرورش 
هرمزگان ،ســید عبداهلل هاشــمی رئیس مجمع خیرین مدرسه 
استان، فرماندار جاســک ، خانواده زنده یاد استاد خطیبی زاده 
و  جمعی از مســئولین محلی به بهره برداری رسید. به گزارش 
خبرنگار دریا، هاشمی اظهار کرد: این فضای آموزشی با زیربنای 
3 هزار و ۲۴۵مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال در 
شهرســتان جاسک احداث و در اختیار دانش آموزان قرار داده 
شــد.وی افزود:  این مدرسه شامل ســاختمان آموزشی ،سالن 
ورزشی، سرویس بهداشتی ، خوابگاه ، نمازخانه و سرایداری می 

باشد که با تجهیزات کامل آموزشی افتتاح شد.

خبری

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان 
// مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان با حضور در جمع نمازگزاران 
بشاگرد با اشاره به اقلیم این شهرستان 
و عدم منابع آبی پایدار، آبفا را ناگزیر 
به اســتفاده از ظرفیت دو سد جگین 
کرده  بشاگرد  آب  تامین  در  و سهران 
است، گفت: شهرستان بشاگرد ظرفیت 
بهره مندی از دو سد جگین و سهران 
را دارد که در همین راســتا بخشی از 
از طریق سد  آن  روستاهای  و  شهرها 

جگین و بخشــی دیگر از طریق سد 
سهران تامین آب می شوند.

به گزارش خبرنگار دریا ، عبدالحمید حمزه 
پور در عین حال اســتفاده از این ظرفیت 
را پرهزینه و زمانبر عنــوان کرد و افزود: 
کوهستانی  و  بشاگرد  وضعیت جغرافیایی 
بودن روســتاها باعث شده تا برای تامین 
آب مورد نیاز مردم رقــم باالیی در نظر 

گرفته شود.
وی ادامه داد، در حال حاضر ۸ روســتا و 
یک شهر با جمعیتی بالغ بر شش هزار نفر 

از خط انتقال جگین به سردشــت و  ۱3 
روستا و یک شهر با جمعیتی بالغ بر ۸ هزار 
نفر از خط انتقال سد سهران به گوهران از 

نعمت آب شرب بهره مند شده اند .
 به گفته وی، این دو منبع آبی پایدار)جگین 
و سهران( ظرفیت تامین آب شرب بیش از 
۸۰ روســتا و دو شهر سردشت و گوهران 

را دارد.
مدیرعامل آبفا با اشــاره بــه مطالبات به 
حق مردمی در بهره مندی سایر روستاها 
از آب شــرب پایدار از این دو منبع آبی، 

تصریح کرد: با طرح توسعه ای آبفا از این 
منابع آبی که با حمایت های اعتباری ویژه 
دولت و استاندار هرمزگان همراه بوده، تمام 
روستاهای مسیر خط انتقال از آب شرب 

پایدار بهره مند خواهند شد.
به گفته حمزه پور، عالوه بر دو سد جگین و 
سهران، منابع تامین آب روستاهای بشاگرد 
از طریق 3۷ دهنه چشمه و 3۰ حلقه چاه 
تامین می شــود که با اتصال به خط انتقال 
جگین -سردشــت و ســهران - گوهران 
ضمن پایداری باعــث ارتقای کیفیت آب 

مورد نیاز آنها خواهد شد.
وی همچنین پیش بینی کــرد، مدول اول 
تصفیه خانه فاضالب خمینی شهر تا پایان 

امسال به بهره برداری برسد.

امام جمعه بشــاگرد نیز در این مراسم با 
اشــاره به خدمات آبفا و برنامه های این 
شرکت برای تامین آب مورد نیاز مردم از 

عبدالحمید حمزه پور تقدیر کرد

 مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان :

 بشاگرد ، ظرفیت بهره مندی  از  دو  سد  جگین  و  سهران  را  دارد

خط انتقال آب غرب جاسک به بهره برداری رسید

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان// همزمان با هفته دولت 
ساختمان آتش نشانی شماره ۲ شهر فین با حضور فرماندار محترم 

شهرســتان بندرعباس و هیئت همراه، بخشدار، شهردار و دیگر 
مسئولین بخش و شهر فین در محل شهرداری فین کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ مهندس مرودی فرماندار شهرستان بندرعباس 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر و تشکر از 
شــورای اســالمی و شــهردار شــهر فین گفت: احداث پروژه های 
خدمت رســان برای مردم از اولویت های هر شهر محسوب می شود. 
امید اســت این پروژه در زمان مقرر به اتمام برسد و برگ زرینی برای 

مردم شهر فین در هفته دولت باشد.
مهندس آشفته شهردار فین در خصوص احداث ساختمان آتش نشانی 
شــماره ۲ شهرداری فین افزود: این پروژه با هزینه بالغ بر 3۰ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات زلزله شــهر فین تامین گردیده است که پس از 

اتمام مراحل قانونی و اداری شروع بکار می گردد. 

شهرستان  سرویس  نژاد  حیدری  کمیل 
// در مراســمی با حضور حسین رئیسی 
نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای 
اســالمی، رضا مدرس معــاون عمرانی 
و  جاسک  فرماندار  مهرانی  اســتاندار، 
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان طرح آبرسانی به 
غرب جاسک از مجتمع بهمدی تا سهران 

به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار دریا؛ احمد شاکری معاون 
بهره برداری و توسعه آب آبفا در این مراسم با 
بیان اینکه طرح آبرسانی در استان هرمزگان با 
هدف افزایش برخورداری مردم از آب پایدار 
به طور جدی در دســتور کار است، تصریح 

کرد: آبرسانی به روستاهای جاسک نیز در این 
راستا اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گفته وی، با اجرای این طرح ۱۸ کیلومتر 
خط انتقال احداث و یک باب ایستگاه پمپاژ 

اصالح و تجهیز شده است.
معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت 
آبفا با اشــاره به وضعیت آب روســتاهای 
غرب جاســک بیان داشت: پیش از این نیاز 
آبی جمعیت ۲۷۰۰ نفری ۷ روســتای غرب 
جاسک از طریق چاه و آب شیرین کن تامین 
می شــد که با بهره برداری از این خط، آب 
مورد نیاز روستاهای یاد شده از تصفیه خانه 

آب شهر جاسک تامین می شود.
شاکری مبلغ هزینه شــده این پروژه را 3۵۰ 

میلیارد ریال عنوان و ابراز امیدواری کرد: با 
عملیاتی شــدن دیگر برنامه های آبفا میزان 
برخورداری روســتاهای جاســک از آب 
پایدار افزایش یابد. هنچنین در این مراســم 
حسین رئیسی نماینده مردم شرق هرمزگان 
در مجلس شــورای با تقدیر از عملکرد آبفا 
در اجرای پروژه های عمرانی افزود: از زمان 
دولت ســیزدهم پروژه های آبرسانی سرعت 
خوبی گرفته که جــا داره از عملکرد خوب 
مدیرعامــل آب و فاضالب هرمزگان در این 

خصوص تشکر کنم.
به گفته وی، افتتاح طرح های آبرســانی در 
جاســک آغاز راه بــوده و در ادامه متوقف 

نخواهد شد.
در هفته دولت انجام شد

کلنگ زنی ساختمان آتش نشانی شماره ۲ شهر فین 

  

امین درســاره سرویس شهرســتان// معاون فرماندار 
بندرخمیر گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی وظیفه 
همه دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و غیر فرهنگی است.

به گزارش خبرنــگار دریا، بهنام کریمی معاون سیاســی 
فرمانداری بندرخمیر افــزود: اگر هر کدام از این بخش ها 
وظایفی را کــه بر عهده دارند به خوبــی انجام دهند قطعًا 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی بازدهی خوبی در جامعه خواهد 
داشت.وی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان 
بندرخمیــر با بیان این مطلب گفت: برخالف حوزه عمرانی 
که بازخورد آن در کوتاه مدت دیده می شود بازدهی حوزه 
فرهنگی در بلند مدت اســت و نباید انتظار داشت در کوتاه 

مدت بازخورد زیادی داشته باشیم.
وی ادامه داد: در بحث کتابخوانی عالوه بر حوزه زیرساختی، 
مسائل انگیزشی نیز حائز اهمیت است بنابراین باید روی این 
موضوع کار شود که چگونه افراد را به مطالعه ترغیب کرد.
کریمی در ادامه به برخــی اقدامات جهت ترغیب و ارتقاء 
سرانه مطالعه در شهرســتان اشاره و عنوان کرد: راه اندازی 
ایستگاه مطالعه جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در 
اماکنی مانند ادارات و مساجد می تواند گامی موثر در ارتقای 

سرانه مطالعه باشد.
وی همچنین با اشــاره به نقش فضای مجازی در افزایش 
سرانه مطالعه ، عنوان کرد: با توجه به دسترسی افراد به فضای 
مجازی و اینکه بیشــتر آنان اوقــات زیادی را در این فضا 
ســپری می کنند می توان با ارائــه گزیده ای از کتاب های 

جدید و به روز، سرانه مطالعه را در جامعه افزایش داد.
معاون سیاســی فرماندار اضافه کرد: گرچه فضای مجازی 

سبب شده سرانه کتابخوانی کاهش یابد اما در همین فضای 
مجــازی می توان کتاب هایی به ویژه کتاب های صوتی را 
بارگذاری کرد.وی افزود: ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین 
دانش آموزان و آشــنایی با محیط کتابخانه ، یکی دیگر از 
عوامل موثر در ایجاد عالقه دانش آموزان به مطالعه است. 
با توجه به نزدیک شــدن بازگشایی مدارس ، نیاز است از 
طریق مربیان پرورشــی برنامه ریزی شود دانش آموزان در 
محیط کتابخانه حاضر شوند. کریمی ادامه داد: در مرحله اول، 
این طرح را می توان از مدارس نزدیک به کتابخانه عمومی 
شــهر آغاز و بازخورد این کار را مشاهده کرد. فرمانداری 
نیز آمادگی دارد همــکاری الزم را در اجرای طرح انجام 
دهد. دعوت از اعضای شــورای دانش آموزی در جلسات 
بعدی انجمن کتابخانه و اســتفاده از نظــرات آنان از دیگر 
موضوعاتی بود که معاون فرماندار بر آن اشــاره کرد.صادق 
دهقان رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان خمیر نیز به 
مصوبات جلسات گذشته اشــاره کرد و افزود: با همکاری 
اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان، بسیاری از 
این مصوبات اجرایی شده و برخی دیگر نیز در دست اقدام 
می باشــد. وی همچنین گفت: راه اندازی کتابخانه در شهر 
رویدر نیز از برنامه های آتی اداره کل کتابخانه های استان 
است که امیدواریم با فراهم شدن شرایط به زودی شاهد این 

اقدام فرهنگی خوب در شهر رویدر باشیم.
قابل ذکر است بر اساس گزارش کتابخانه عمومی بندرخمیر؛ 
در حال حاضر بیش از ۱۸ هزار جلد کتاب در حوزه دین، 
ادبیات، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، زبان، فلسفه  و هنر 

در کتابخانه  عمومی بندرخمیر موجود است.

معاون سیاسی فرمانداری بندرخمیر:
ترویج فرهنگ کتابخوانی 

وظیفه همه نهادهای فرهنگی و غیر فرهنگی است

    

  

                                        دادانهم
پرونده کالســه 140140920000631685 شعبه دادگاه اصل 49 قانون 
اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001354948.  
شــاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - 
شهرســتان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولي - کوچه -17 ستاد 
- اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي  احسان کشاورز فرزند احمد 

. اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ یکم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000631685 
تحت نظر اســت دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي 
محترم ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/143045/ن - مورخه 
1401/05/08 گردیــده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک 
موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستي گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده با اســتعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواســت ستاد یاد شده به شرح آتي 

مبادرت به صدور تصمیم  مینماید .
»  قرار سرپرستي « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکي ، جنب زمین 8 هکتاري 
ستاد قطعه 55 به مساحت 324 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/582 مورخ 1401/04/08 
کارشناس رسمي دادگستري ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند 
امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد لذا به منظور جلوگیري از 
سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است یک مرجع قانوني با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه 
گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقي و یا 
حقوقي محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه 
آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي قرار سرپرستي نمایندگي 
ســتاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( اســتان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد 
براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور راي دادگاه صالح در 
ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام 
و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایي 
فرمــان حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش 

دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدي را اتخاذ نماید . 

مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000622652 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001346657.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولي - کوچه -17 ستاد - اجرایي 
فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاریخ یکم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000622652 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي محترم ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/143130/ن - مورخه 
1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستي گردیده 

دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم  مینماید .
»  قرار سرپرستي « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکي ، جنب زمین 8 هکتاري ستاد قطعه 33 به مساحت 264 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/599 
مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمي دادگستري ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار و سودجو 
میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد لذا به منظور جلوگیري از سوء استفاده و تصرف در ملک،  
الزم است یک مرجع قانوني با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقي و یا حقوقي 
محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي قرار سرپرستي 
نمایندگي ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان 
صدور راي دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه 
ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون 

صدرالبیان تصمیم بعدي را اتخاذ نماید . 

مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000623372 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390001345476.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولي - کوچه -17 ستاد - اجرایي 
فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاریخ یکم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000623372 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه مي گردد از نمایندگي محترم ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه اي به شماره 181/143084/ن - مورخه 
1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانوني ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستي گردیده 

دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم  مینماید .
»  قرار سرپرستي « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکي ، جنب زمین 8 هکتاري ستاد قطعه 41 به مساحت 324 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/591 
مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمي دادگستري ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتي معرفي و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوي اشخاص زمین خوار و سودجو 
میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتي مي باشد لذا به منظور جلوگیري از سوء استفاده و تصرف در ملک،  
الزم است یک مرجع قانوني با تصدي موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقي و یا حقوقي 
محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره هاي مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي قرار سرپرستي 
نمایندگي ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان 
صدور راي دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعي مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانوني خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه 
ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( نمایندگي هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون 

صدرالبیان تصمیم بعدي را اتخاذ نماید . 

مختار صادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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سال بیست ویکم شماره 3970

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

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

اعتبارتان لکه دار شود.
  اردیبهشت :

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

اتفاق نخواهند افتاد.
  خرداد :

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

   تیر :
امروز دل تان می خواهد که اسرارتان را با دیگران در 
میان بگذارید، پس ممکن است به دنبال زمان و مکان 
مناسب بگردید تا به کسی بگویید که چه چیزی را پنهان 
می کردید. البته احساس خطر نمی کنید، زیرا هم اکنون در یک دنیای 
خیالــی زندگی می کنید و باور دارید که از نظر احساســی در امنیت 
کامل هســتید. کاری نکنید که وقتی با واقعیت روبرو شدید متعجب 
شوید. برای این که مشکل به وجود نیاید باید دنبال کسی بگردید که 

به اندازه ی کافی قابل اعتماد باشد، همین کافی است.
    مرداد :

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

تا مشکالت تان را از اساس ریشه کن کنید. 
 شهریور :

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

قدرت باشد. 
 مهر :

افکار بزرگی در ســر دارید، اما متأسفانه افکار شما با 
طرز عملکرد دیگران هماهنگ نیستند. دوست دارید که 
با دوستان تان هماهنگ باشید، اما چنین چیزی اکنون 
ممکن نیســت، یک برداشت غلط از سوی دوستان تان می تواند همه 
چیز را به هم بریزد. به نفع تان است که انگیزه های پنهان تان را کنار 
بگذارید و وارد بازی قدرت نشــوید، زیرا ممکن است بر تالش شما 

تأثیر بگذارد و نتوانید کارهای تان را به انجام برسانید. 
  آبان :

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

باشید و از اعماق وجودتان حرف بزنید.
  آذر :

امروز ممکن است در روابط تان تغییراتی حاصل شود، 
دقیقًا به همان سرعتی که باد ابرها را جابه جا می کند. 
ممکن اســت از این بی ثباتی دچار آشفتگی شوید و 
نتوانید درســت را از نادرست تشــخیص دهید. شیوه ی عملکردتان 
را با شــرایط حاضر تطبیــق دهید. به جای این کــه وارد جزییات 
احساســات ناپایدارتان شوید به شــما توصیه می شود که به اهداف 
بلند مدت تان چشم بدوزید. اگر نسبت به تغییرات آگاهی کامل داشته 
باشید می توانید پایداری بیشتری را در حس و حال تان احساس کنید.

  دی :
امروز به شــدت نیاز دارید که انگیــزه های رفتاری 
شــخص خاصی را بفهمید، اما منشأ این تمایل را هنوز 
نمی دانید. هر بار که فکــر می کنید به جواب نزدیک 
شده اید، ناگهان از دســت شما می گریزد. اجازه ندهید که اضطراب 
شما هنگام حل این مشکل باال برود. به شما توصیه می شود که چند 
روزی صبر کنید تا ذهن تان سر و سامان بگیرد. در حال حاضر تنها 
کاری که از شــما برمی آید این است که بر کار خودتان تمرکز کنید و 

کنجاوی تان را روی موضوع دیگری قرار دهید.
 بهمن :

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

از راه های غیر مستقیم وارد عمل شوید.
 اسفند : 

اکنون دل تان می خواهد که در رویاهای تان غرق شوید، اما 
به نظر می رسد که دیگران وقت تان را گرفته اند و مجبورید 
رویاپردازی را به زمان دیگری موکول کنید. اطالعاتی غیر عادی در دست 
دارید که وقتی می خواهید از آن ها حرف بزنید ناگهان از کف تان می روند. 
تجربه های معنوی و غیر معمول بهتر اســت به زبان نیایند. برای این که 

رویاهای تان را زنده نگه دارید باید به این فرآیند اطمینان کنید.
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دفتر  مدیرکل   // اجتماعی  ســرویس 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در 
حال حاضر حدود ۷000 محله در سراسر 
کشــور وجود دارد، گفت: از میان این 
محله ها حدود 3000محله، آسیب خیز و 

کمتر برخوردار هستند. 
آرزو ذکایی فــر درخصــوص آخرین 
اقدامات ســازمان بهزیستی در راستای 
رصد آســیب های اجتماعی کشور بیان 
کرد: هدف گذاری ســازمان بهزیســتی 
درخصوص رصد آسیب های اجتماعی، 
همواره شناخت روند تغییرات، وضعیت 
تعیین کننده،  عوامل  شــناخت  موجود، 
عوامل خطــر و محافظ و ارتباط آنها با 
آسیب های اجتماعی بوده است تا از این 
طریق بتوانــد روند تغییرات را دیده بانی 
کرده و برنامه ریزی های مبتنی بر شواهد 
انجــام دهد.وی با بیان اینکه ســازمان 
بهزیستی طی این ســال ها هم اقدام به 
انجام پیمایش های متعــدد کرده و هم 
آمارهایی حاصل از سامانه های بهزیستی 
)ســامانه ۱۴۸۰، ســامانه اورژانــس 
اجتماعــی ۱۲۳ و...( جمع آوری کرده 
اســت، ادامه داد: هدفگذاری سازمان به 
این نحو بود که بتوان متمرکز، نقطه هدف 
خود را تا ســطح محله ها پیش ببریم. 
به طور مشخص طی ســه سال پیاپی 
داده های اســتان و همچنین سه شهر پر 
آسیب و کم آسیب را مورد بررسی قرار 
دادیم.مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیبهای 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه 
داد: براین اســاس این سازمان در سال 
گذشــته و همینطور دو ماهه اول امسال 
اقــدام به انجام پیمایــش و جمع آوری 
داده های شهرســتان ها کرده اســت؛ به 
گونــه ای که بالغ بر ۴۷۰ شهرســتان را 
)کلیه شــهرهای سراسر کشــور( مورد 

پیمایــش و رصد قــرار دادیم. در حال 
حاضر اطالعات جمــع آوری و تحلیل 
شده است و همچنین به موازات شروع 
محالت  پیمایش  شهرستان ها،  پیمایش 
را نیز آغاز کردیم. ذکایی فر اظهار کرد: 
در حال حاضر رصد حدود ۱۷۰۰ محله 
انجام شده است که رصد ۵۰۰ محله با 
ظرفیت های مردمی و متمرکز بر مسائل 
محله بود. درنهایت نیازها و اولویت بندی 
محله ها بررســی و به دنبال آن نقشــه 
اجتماعی محل انجام شد. هدف گذاری 
سازمان برای به دســت آوردن داده ها 
و مسائل و نقشه اجتماعی این محالت 
اســت، بر مبنای عوامــل تعیین کننده، 
می توانیم نیازها و اولویت ها را شناسایی 
و ســپس الگوها و برنامه های مبتنی بر 
وضعیت آسیب های اجتماعی هر استان و 
شهرستان را با کمک کارگروه های استانی 
تدویــن و اجرایــی کنیم.مدیرکل دفتر 
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور با اشاره به دیگر اقدامات 
انجام شده در دبیرخانه رصد آسیب های 
اجتماعی این سازمان بیان کرد: با توجه 
به اینکــه دبیرخانه رصد آســیب های 
اجتماعی در کلیه استان ها شکل گرفته، 
سال گذشته به طور متوسط چهار جلسه 
بــا مدیریت مدیرکل اســتان و اعضای 
دبیرخانه متشکل از دستگاه های مرتبط 
و همکار داشتیم. از ابتدای سال تاکنون 
نیز به طور متوســط تاکنون دو جلسه 
در استان ها تشکیل شده است.ذکایی فر 
با بیــان اینکه هدف از این جلســات 
مشارکت و همگرایی دستگاه ها به منظور 
پرهیز از جزیره ای عمل کردن و همچنین 
جلوگیری از هدر رفت منابع و زمان در 
مداخالت به هنگام و اثربخش در حوزه 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی میان 
دستگاه ها بوده اســت، گفت: هدف از 

ایجاد مشارکت میان دستگاه های مختلف 
طراحی و تدویــن برنامه ها و الگوهای 

بومی، منطقه ای و استانی بوده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته همیشه 
برنامه ها و طرح هایی در زمینه آگاه سازی 
و مداخله ســطح یک و دو از ســوی 
دســتگاه های کشــوری طراحی شده و 
به اســتان ها ابالغ می شد، گفت: در سال 
جاری هدف گذاری ســازمان بهزیستی 
متفاوت اســت و بر اســاس وضعیت 
موجود، نیازها و اولویت ها مطابق الگوی 
زیست بوم اجتماعی اســتان، انتظار بر 
این است که با همگرایی و همکاری در 
دستگاه ها، استان ها ظرفیت اجرایی خود 
را متمرکز و یکپارچه کنند. از سوی دیگر 
نیز برای شهرســتان هایی که در حوزه 
آسیب های اجتماعی ریسک باالیی دارند، 
برنامه های  از جمله  برنامه های مختلفی 
آگاه سازی و آموزش در جمعیت عمومی، 
و  پرخطر  گروه هــای  در  آگاه ســازی 
همچنین غربالگری ها و مداخالت الزم 
انجام می شــود. ذکایی فر بــا بیان اینکه 
نقش وزارت کشــور ارتباط بین بخشی 
دستگاه ها است، افزود: به طور مشخص 
یکی از مسائلی که میان دستگاه ها وجود 
دارد، بحث تبادل داده و اطالعات است و 
همواره این مسئله و مشکل مطرح بوده که 
دستگاه ها در ارائه داده و آمار خودداری 
می کردند. براین اساس وزارت کشور از 
سال گذشــته اقدام به عقد تفاهم نامه ای 
مشترک بین دســتگاه های مرتبط مانند 
سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها، قوه 
قضاییه، نیروی انتظامی و دســتگاه های 
مرتبــط دیگر کرد و براین اســاس کار 
گروهی تشکیل شد تا دستگاه های عضو 
بتوانند به داده هــا و اطالعات مورد نیاز 
در سطوح تعریف شده، دسترسی داشته 
باشند. پیش نیاز این کار این است که در 

ابتدا نوع داده های هر دســتگاه و میزان 
وجود ظرفیت ها و سامانه های هر دستگاه 
مشخص شود. جلسات این موضوعات با 
محوریت سازمان امور اجتماعی در حال 
انجام است و کار در مراحل خوبی است.
مدیرکل دفتر پیشــگیری از آسیب های 
اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور در 
پاسخ به ســوالی درخصوص اثرگذاری 
رصد آســیب های اجتماعی بر کاهش 
کرد: سازمان  بیان  اجتماعی  آسیب های 
بهزیستی برای کاهش آسیب ها ۲ اقدام 
انجام می دهد؛ یک سطح از این اقدامات، 
اقدامات پیشــگیرانه مثل آگاه ســازی 
عمومی و اختصاصی در ســطح عمومی 
و اختصاصی همچون طرح خودمراقبتی 
دختران و زنان، پیشگیری از خودکشی، 
طرح مشــارکت اجتماعــی نوجوانان، 
زنان، طرح  اجتماعی  طرح مشــارکت 
مادر و کودک، طرح مهارت های زندگی، 
آمــوزش فرزندپروری، پیشــگیری از 
اعتیاد اجتماع محور و برنامه های اجتماع 
محور اســت. برنامه های سطح دو مثل 
برنامه های جمعیت های خاص هســتند 
که این برنامه ها در زمینه ارتقاء ســواد 
سالمت، شناسایی و غربالگری به موقع 
است و سطح سه که شــامل گروه های 
آسیب دیده اجتماعی و در معرض آسیب 
اســت همچون مراکز مداخله در بحران 
و ســایر مراکزی با توجه به موضوعات 
در سطح کشور ارائه خدمات نگهداری 
و تخصصی و بازگشــت به زندگی سالم 
انجام می دهند. به گزارش ایســنا ؛ وی 
افزود: امیدوار است با مدد و یاری همه 
ذینفعان و شرکای اجتماعی بتوان گامی 
در راستای شناسایی و مداخالت بهنگام 
با اثربخشی باال در راستای ارتقاء سالمت 
اجتماعی و پیشــگیری از آســیب های 

اجتماعی انجام داد.

وجود 3000 محله آسیب خیز در کشور
 سرویس اجتماعی //   وزیر آموزش و پرورش 
درباره افزایش آســیب های اجتماعی دانش 
آموزان در پاندمی کووید ۱۹، گفت: در طول 
پاندمی کووید ۱۹ کــه می توان گفت دانش 
آموزان به فضای مجازی پرتاب شدند، میزان 
برابر  آسیب های اجتماعی دانش آموزان دو 

شد که این آمار نشانه خوبی نیست. 
یوســف نوری در دومین روز از نخســتین 
همایش ملی »آســیب شناسی روانی کرونا 
و مداخالت روانی_ اجتماعی«، اظهار کرد: 
ما با همکاری وزارت کشــور و قوه قضاییه 
ســامانه ای برای رصد آسیب های اجتماعی 
دانش آموزان در اختیار داریم که آسیب های 
اجتماعی دانش آموزان توســط این سامانه 
شناسایی شــده و سپس به مشاوران ارجاع 

داده می شوند.
دانش  جســتجوی  موتــور  طراحی   

آموزی ایمن »شادبین«
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشــاره 
به اهمیت همکاری گروه های غیر رسمی و 
دولتی و نقش روانشناســان و مشاوران  در 
جهت شناسایی و درمان آسیب های اجتماعی 
دانش آمــوزان، افزود: در حــال طراحی 
سکویی برای سنجش »نیمرخ روانی« دانش 
آموزان هســتیم. ۱۴۵ آزمون وجود دارد تا 
نیمرخ اولیه فرد به دست آید. همچنین برای 
اینکه از فضای مجازی نــا ایمن برگردیم، 
موتــور جســتجوی دانش آمــوزی ایمن 
»شــادبین« را طراحی کردیم.وی در بخش 
دیگر سخنان خود با اشاره به تحقیقات انجام 
شده وزارت آموزش و پرورش در خصوص 
آموزش حضوری مدارس در دوران پاندمی 
کووید ۱۹، ادامه داد: نتایج این بررســی ها 
نشان می داد برخی کشورهای اسکاندیناوی 
در طول پاندمی کوویــد ۱۹ اصال تعطیلی 
نداشتند و بعضا در برخی کشورها طوالنی 
ترین مدت آموزش غیر حضوری شش ماه 

بود؛ اما ما این امر را ۲۶ ماه ادامه دادیم.
 آموزش مدارس ۱۱۱ کشور در کرونا 

حضوری بود
نوری در ادامه سخنان خود با اشاره به نتایج 
پژوهش WHO که نشان می دهد مدارس 
در جهــان آخرین  جایی بودند که در دوران 
پاندمی کووید ۱۹ تعطیل شدند و اولین جایی 
بودند که بازگشــایی شدند، افزود: بر اساس 
آماری که از یونیسف گرفتیم متوجه شدیم 
آمــوزش مدارس ۱۱۱ کشــور  به صورت 

حضوری بود.
 بــا تعطیلــی مــدارس ۱۶ درصد از 
سرمایه گذاری موثر حکومت برای دانش 

آموزان هدر می رود
وزیر آمــوزش و پرورش به آســیب های 
اقتصادی، جامعه شناختی و آموزشی تعطیلی 
مدارس در جهان اشاره و توضیح داد: طبق 
آمارهای جهانی با تعطیلی مدارس ۱۶ درصد 
از سرمایه گذاری موثر حکومت برای دانش 

آموزان هدر می رود.
 »بازماندگــی تحصیل« دانش آموزان 
به عنوان یکی از آســیب های آموزشی 

تعطیلی مدارس
نوری با اشــاره بــه »بازماندگی تحصیل« 
دانش آموزان به عنوان یکی از آسیب های 
آموزشی تعطیلی مدارس، خاطر نشان کرد: 
در دوران پاندمی کووید ۱۹  به ویژه در پایه 
اول ابتدایی با بازماندگی از تحصیل و یا عدم 
ثبت نام در این پایه مواجه شدیم و حدود ۴۰ 
هزار نفر به بازمانده های از تحصیل و یا عدم 
ثبت نامی ها در این پایه اضافه شــد که آمار 
سنگینی است و به راحتی افت تحصیلی در 

پایه اول ابتدایی اتفاق افتاد.
 گرایش به مــدارس بیــن المللی در 

پاندمی کووید ۱۹
به گزارش ایســنا، وزیر آموزش و پرورش 
از گرایش به مدارس بین المللی در پاندمی 
کووید ۱۹ نیز یاد کرد و افزود: این امر نیز در 
دوران پاندمی کوید ۱۹ اتفاق افتاد که برای 
ما ضرر است چراکه هویت بچه ها را خدشه 

دار می کند.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد 
2برابرشدن آسیب های اجتماعی دانش آموزان در کرونا
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گروه گزارش//اساساً تحول معماری در شهر بندرعباس 
به دو دوره )قبل از دهه ۴0( و )بعد از دهه ۴0( تقسیم 
می شــود. در آغاز دهه ۴0 با پی بردن دولت وقت به 
موقعیت استراتژیک بندرعباس به دلیل وجود شیالت، 
بنادر، توســعه تأسیســات نیروی دریایی و هوایی 
تحوالتی در ساختار جمعیتی این شهر به وجود آمد و 
با رونق تجارت بندرعباس در آن دوران کم کم حضور 
مهاجران جویای کار در شهر چهره ای دیگر ایجاد کرد.

تغییرات کسب و کارها و ترکیب جمعیت در ساخت 
و سازها در شــکل گیری الگوی معماری موثر بوده 
که البته با گذر زمان قابل رویت اســت. در این میان 
برای زمینه سازی جهت رشد و پیشرفت شهر، ساخت 
ســاختمان های مختلف اعم از تجاری و مسکونی 
شــروع شد که عمومًا پالن آنها به صورت نقشه های 
تیپ از پایتخت فرســتاده می شد. اما حضور معمار 
جوان، غالمحسین کنت که فارغ التحصیل کارشناسی 
ارشد معماری از دانشگاه هنرهای زیبا در دهه ۴۰ بود 
و سایر هم دوره هایش تحولی بزرگ در زمینه معماری 

این شهر ایجاد کرد.
این امر منجر شد که از اجرای نقشه هایی تیپی که از 
پایتخت به شهرهای مختلف ارسال می شد و از لحاظ 
اقلیمی با منطقه ســازگاری نداشت، جلوگیری شود 
و بندرعباس نیز وارد فازی شــده بود که به طراحی 

ساختمان های مختلف متناسب با اقلیم روی آورد.
مهندس غالمحسین کنت، چهره ماندگار معماری ایران 
در این نوع طراحی ها و ســاخت و سازهای بناها بر 
اســاس اقلیم، مصالح بومی، فرهنگ و سبک زندگی 

مردم استان نقش موثری داشته است.
بناهای زیادی توســط مهندس کنت در آن سال ها و 
حتی پس از آن در این شــهر ساخته شد که همه آنها 
هویت و اصالت معماری بومی منطقه ای را به رخ می 

کشد و گاهًا به میراث این شهر تبدیل شده اند.
از ایــن میــان طراحی ســاختمان کتابخانه عمومی 
بندرعباس )شهدا(، بازســازی و تبدیل آب انبارهای 
قدیمی بندرعباس به موزه، رستوران و تئاتر، ساختمان 
شهرداری بندرعباس، اداره کل دارایی هرمزگان، اداره 
برق منطقه ای اســتان، هتل آتیالر، بازار شــهرداری 
بندرعباس را  می توان نام برد که توسط غالمحسین 

کنت طراحی شده اند.
بارها در سخنرانی ها و انتقادات مهندس کنت به این 
موضوع اشــاره شده است که ســاختمان هایی که با 

مطالعات دقیق اقلیمی و ســازه ای ساخته شده است، 
مورد تغییر کاربری، بازسازی و یا تغییرات سلیقه ای و 
غیر اصولی قرار گرفته است.که خب البته عدم دانش 
کافی و نگاه های سلیقه ای بسیاری از مدیران منجر به 
تغییراتی در ظاهر بناها شده که گاهًا روی سازه بنا نیز 
اثر گذار بوده است که شاید نشانه های آن در چند سال 
آتی خودنمایی کند. مانند: بازسازی کتابخانه شهدا، که 
مهندس کنت معتقد است طرح سازه را خراب کرده اند 
در صورتی که می توانســتند برای تغییر طرح از وی 

مشورت بخواهند.
همچنین در رابطه با ساختمان شهرداری بندرعباس که 
از طراحی های وی است، تأکید کرد: در سال های اخیر 
در طبقه باالی این ساختمان اتاق هایی اضافه کرده اند 
که در صورت مشاوره با بنده می توانستند این کار را 
به صورت اصولی انجام دهند که در این مورد نیز با من 

مشورتی نشد.
حال این بار به سراغ ســاختمان اداری دیگری واقع 
در بلوار امام خمینی )ره( می رویم، ســاختمانی که 
این روزها در حال تغییر نمای بیرونی اســت و البته 
از تغییرات احتمالی در جداره و یا مسیر های حرکتی 
درونی بنای آن نیز اطالعی ندارم. وقتی که هر روز از 
جلو این ساختمان عبور می کنم به یاد صحبت های 
مهندس کنت که به نوعی پایــه گذار معماری مدرن 
همساز با اقلیم در این منطقه بوده است می افتم که )من 
زنده ام و در تغییرات احتمالی در ساختمان هایی که 

طراحی کرده ام حداقل با بنده مشورت کنید(.
حال جای سوال دارد چرا نمای ساختمانی که از آجر 
به عنوان مصالح اصلی نما در تطابق با اقلیم و گرد و 
خاک هوای بندرعباس استفاده شده است و همچنین 
موتیف های ایرانــی در آجر کاری و جزئیات به کار 
رفته است؛ باید تغییر کند؟ اگر این تغییرات سلیقه ای 
باشد آیا به این معنی نیست که این پول ها همه از جیب 
مردم می رود ؟و اگر باید تغییر کند چرا از کامپوزیت 
استفاده می شــود؟آیا در این مسأله هیچ مشورتی با 

جناب کنت صورت پذیرفته یا خیر؟
آیا اساسًا نتیجه نهایی نما ساختمان مهم بوده است و با 
دفتر مشاوری مشورتی صورت گرفته و یا سلیقه های 
شخصی دخیل اســت؟ و جدا از مسئله مهم هویت، 
کــه این روزها در دنیای معماری در تمام نقاط جهان 
معماران در تالش هســتند که مفاهیمی که اصالت و 
هویت را نشان می دهدرا زنده نگه دارند و حفظ کنند و 

بسط و گسترش دهند؛ چرا در بازسازی همین بناهای 
هویت ســاز معماری به ضوابط و اصول اهمیتی داده 
نمی شود؟ مگر مسوولین امر نمی دانند که استفاده از 
نمای کامپوزیت ممنوع شده است؟ حتی در بازسازی 

بناهای قدیمی؟!

 اســتفاده از نمــای کامپوزیــت در بناهای 
مسکونی ممنوع شد

در حالیکه هر از چند گاهی آتش سوزی در نما های 
ســاختمان های اداری و تجاری و حتی مســکونی 
خبر ســاز می شود، اســتفاده از کامپوزیت در نمای 
ساختمان های مسکونی ممنوع شد.ترکیبات کامپوزیت 
با محیط زیست هماهنگ نیســت چراکه ورق های 
کامپوزیتــی از دوالیه آلومینیوم و یک الیه مرکزی از 
جنس مواد معدنی و یا پلی اتیلنی درســت شده که 
همین باعث اشتعال زایی می شود و در هیچ کشوری 
ساختمان های مسکونی از این محصول برای نماسازی 
اســتفاده نمی کنند، اما در کشور ما به دلیل الگوسازی 
غلط، این موضوع رواج پیدا کرده است که باید از آن 

جلوگیری شود. 
 عوارض ۱۰ هزار تومانی برای هر مترمربع 

کامپوزیت در نماسازی
شورای شــهر تهران طی اقدامی اســتفاده از مصالح 
کامپوزیت برای نماســازی در کاربری های مسکونی 
را ممنوع اعالم کرد. ضمن اینکه از اول فروردین 9۲ 
در صورت استفاده از کامپوزیت در کاربری های غیر 
مسکونی، به ازای هر مترمربع ۱۰ هزار تومان عوارض 
وضع شد که مبلغ این عوارض مطابق نرخ تورم سالیانه 

در سنوات بعدی تعدیل می شود.
 اســتفاده از نمای کامپوزیت در بازســازی 

ساختمان ها ممنوع شود 
محمدی، مدیرعامل ســازمان آتش نشانی تهران؛ در 
مصاحبه ای که در مرداد ۱۴۰۱ با ایلنا داشــته است؛ 
درباره اســتفاده از متریال کامپوزیت در بازســازی 
ساختمان ها گفت: ما به مراکز دولتی و ساختمان های 
تجاری توصیه می کنیم که متریال کامپوزیت را از نما به 

صورت کامل حذف کنند.
وی ادامه داد: البته اســتفاده از ایــن متریال در حال 
حاضر در ســاختمان های نوساز ممنوع است و هیچ 
پروانه ای برای این نوع ساختمان ها صادر نمی شود اما 
در بازســازی ها استفاده می شود و ما توصیه می کنیم 
که از این نوع مصالح ساختمانی در بازسازی استفاده 
نکنند چراکه واقعا آسیب زا است و خطرات زیادی را 
به همراه دارد. امیدواریم روزی شــاهد این باشیم که 
استفاده از این نوع مصالح از نمای ساختمان ها به طور 

کامل حذف شود.
به گفته کارشناســان اگر برخالف نقشه های مصوب 
در نماســازی کاری صورت پذیرد، مهندس ناظر از 
طرف راه و شهرسازی و ســازمان نظام مهندسی به 
دســتگاه های نظارتی معرفی می شود.حتی اگر طرح 
فعلی ساختمان دستخوش تغییر باشد باید طرح جدید 
نما توسط طراح واجد صالحیت ارائه شود و در کمیته 

نما مصوب شود و بر این اساس پیش رود.
براســاس فصل هفتم مقررات ملی ساختمان صدور 
مجوز برای اجرای نمای کامپوزیت در ساختمان های 
مســکونی، تجــاری و اداری ممنوع شــد. چراکه  
کامپوزیــت دوالیــه آلومینیوم با هســته ای از مواد 
پالستیکی است که در صورت بروز آتش سوزی در 
یک نقطه، آتش به همه ساختمان سرایت می شود. این 
ممنوعیت برای حفاظت از جان و مال عموم شهروندان 
به تصویب رسیده است چراکه موادی از مشتقات نفتی 
در کامپوزیــت بالی جان مردم و آتش ســوزی در 

ساختمان می شود.
 درانتها باز این ســوال ذهن مرا مشغول کرده است که 
چرا دغدغه ای برای نمای بصری شــهر بندرعباس 
نیســت و چهره آرام ساحلی بندرعباس با استفاده از 
مصالح گوناگون با جنس و بافت و رنگ متنوع و بعضًا 
آزار دهنده به نمایشگاه نامطلوبی از مصالح ناهمگون 

تبدیل شده است؟؟؟

گروه خبــر //  نماینده مردم هرمزگان در مجلس گفت: 
هیات فوتبال هرمزگان در حال حاضر در جای اصلی خود 
قرار گرفته و دست سیاسیون از فوتبال بریده شده است. 
احمد مرادی در آئین گرامیداشت روز داور در بندرعباس، 
افزود: قضاوت در هر امری کاری سخت و دشوار است 
و گرامیداشت روز داور نیز مناســبتی برای قدردانی از 
داورانی اســت که بدون هیچ چشمداشتی فعالیت کرده 
انــد.وی با بیان اینکه دوره فعلی فوتبال هرمزگان دوران 
طالیی است، اظهار کرد: هیات فوتبال هرمزگان در حال 
حاضر در جای اصلی خود قرار گرفته و دست سیاسیون 
از فوتبال بریده شــده اســت.مرادی با اشــاره به اینکه 
سیاسیون فوتبال را برای خود و منافع شان می خواهند، 
عنوان کرد: فوتبال را باید برای هوادارانی بخواهیم که با 
یک برد یا یک باخت نیز به خوشــحالی و ناراحتی می 
پردازند.این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نتایج کنونی 
فوتبال هرمزگان برمی گــردد به عملکرد هیات فوتبال 
هرمزگان که این روزهــا در ریل اصلی خود قرار دارد، 
اضافه کــرد: اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان اکنون 
از یک جوان کارآمد بومــی نیز بهره می برد و در جمع 
مدیران سراسر کشــور رتبه اول را در پیگیری افزایش 
ســرانه ورزشی نیز قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکه 
خادمی جوانی فعــال و حمایت نمایندگان هرمزگان در 
مجلــس را به همراه دارد، تصریح کرد: خاک زمین های 
فوتبــال را لمس کرده و تا مقطعی از زندگی فوتبال همه 
زندگی ام را فرا گرفته بود.مرادی با اشاره به اینکه عشق 
سبب شده تا شما به سمت داوری و قضاوت در فوتبال 
بروید، خاطرنشان کرد: اطمینان دارم داوری فوتبال سود 
اقتصادی برای شــما ندارد و تنها عشق و عالقه شما به 
داوری و فوتبال گرد هم جمع کرده اســت.وی با اشاره 
به اینکه قدر جایگاه فعلی تان را بدانید و هیچگاه تسلیم 
وسوسه ها و پیشنهادات نشوید، عنوان کرد: هرمزگانی ها 
هیچ وقت شرافت خود را به هیچ چیز عوض نمی کنند و 
این موضوع در بین تمامی اقشار وجود دارد.عضو مجمع 
نمایندگان هرمزگان در مجلس در پایان با بیان اینکه تمام 
وجودم برای ارتقا ورزش هرمزگان گذاشته ام و امیدوارم 
دینی که مردم بر گردنم گذاشتند به درستی ادا کنم، گفت: 
خود را خادم مردم می دانم و هر زمان که نیاز باشد برای 
حل مشکل مردم نیز از هیچ تالشی فروگذاری نمی کنم.
به گزارش ایســنا، در پایان این مراسم از داوران برتر و 
پیشکسوت هرمزگان تجلیل و کارت های داورانی که به 

تازگی به جمع داوران ملی پیوسته اند، اهدا شد.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس:

دست سیاسیون از فوتبال 
هرمزگان بریده شده است

نقدی بر بازسازی نمای ساختمان ها با کامپوزیت؛ 

مرگ معماری بومی، مرگ هویت شهر

ســازمان  مدیرعامــل  محمــدی، 
آتش نشانی تهران؛ در مصاحبه ای 
که در مرداد 1401 با ایلنا داشته 
است؛ درباره اســتفاده از متریال 
کامپوزیت در بازسازی ساختمان ها 
گفــت: مــا بــه مراکــز دولتــی و 
توصیــه  تجــاری  ســاختمان های 
می کنیم که متریال کامپوزیت را از 

نما به صورت کامل حذف کنند
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گروه خبر // مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمــزگان گفت: تعمیر شــناورهای 
مسافری درکشتی سازی های داخلی و 
الحاق آنها به چرخه خدمات قبل از اوج 
سفر دریایی مورد توجه بوده از این رو 
با هماهنگی کارگاه های ساخت و تعمیر 
شناورهای مسافری این کار در کشتی 
اقساطی  به شکل  ســازی های داخلی 

انجام خواهد شد .
به گزارش خبرنگار دریا ، »حســین 

عباس نــژاد« در خصــوص مصوبات 
نشســت معاون امور دریایی سازمان 
بنــادر بــا تعاونــی داران و مالکان 
در سالن  که  شــناورهای مســافری 
جلســات بندر شــهیدحقانی برگزار 
شد، اظهارداشــت: درخواست مالکان 
شناورهای مســافری حول سه محور 
ارائه تســهیالت جهت خرید، تعمیر و 
نوســازی نــاوگان و همچنین اصالح 
قیمت بلیط و نیز پرداخت یارانه ســفر 

برای افراد مشمول از سوی دستگاه های 
دولتی مطرح شد .وی ادامه داد: در این 
نشست هماهنگی هایی صورت گرفت 
که تا یکماه آینده سازوکارهایی ایجاد 
شود که ســازندگان داخلی به صورت 
اقساطی تعمیرات مورد نظر شناورها را 

با قیمت مناسب انجام دهند.
مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان 
ایــن کار را اقدامی مهم در راســتای 
سرعت بخشــي و الحاق شناورها به 
ناوگان مســافری تا قبل از رســیدن 
به اوج  ســفرهای دریایی دراســتان 
هرمزگان دانســت. عباس نژاد از دیگر 
مباحث مطرح شــده در این نشست به 
ارائه یک طرح مناسب جهت ساخت 
شناورها با استانداردهای الزم و قیمت 
مناسب اشاره کرد و گفت: آنچه مدنظر 
است شناورســازان داخلی با امکانات 
موجود نسبت به ســاخت شناورهای 
مسافری باقیمت مناسب اقدام نموده به 

گونه ای که خریداران نیز توان
بازپرداخت آن را از محل تســهیالت 

وجوه داشته باشند.

عباس نژاد، در خصوص درخواســت 
دیگر مالکان مبنی بر افزایش نرخ بلیط 
شناورها نیز گفت: دستورالعمل مصوب 
شورای عالی هماهنگی  ترابری کشور 
الزم است فعال شــود و در این راستا  
همه مسؤوالن  و دستگاهای دولتی و 
مناطق آزاد و دانشــگاه نیز حمایت و 
مشارکت  داشته باشند تا خللی در امر 

خدمات رسانی به وجود نیاید .
وی در این رابطه گفت: مالکان شناورها 
نبایــد متحمل هزینه هــای مترتب از 
افراد مشــمول شوند  بلیط  یارانه های 
و باید ســازوکاری ترسیم شود تا این 
یارانه توسط بخش های دولتی صورت 

پذیرد .
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
خاطر نشان کرد: ترسیم این سازوکار 
ضمن جلوگیری و مرتفع کردن دغدغه 
مالکان از تحمیــل هزینه های مترتب 
از یارانــه، مالکان این هزینه ها را برای 
تعمیر و رفع مشــکالت فنی شناورها 
و همچنین پرداخــت حقوق و مزایای 

خدمه صرف کنند.

» آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره : 52447102 « 
مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان

EPC شرح مناقصه : اصالح و افزایش ظرفیت سیستم آب احیا 2 بصورت 
 نوع مناقصه : عمومی دو مرحله ای

 مدت زمان : 36 ماه
 مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/06/19 )با ارسال ایمیل به نشانی زیر(

  داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت pim.ksc.ir ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود ، مستندات و 
مدارک الزم خود را پیوست نمایند. 

دریافت اسناد مناقصه )پس از تائید کمیته ارزیابی تامین کنندگان از تاریخ 1401/06/22 به مدت دو روز در قبال واریز مبلغ ۵0.000 ریال 
)غیر قابل اســترداد( به صورت آنالین از طریق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات / 

عملیات / خرید اسناد تخصصی( 
دریافت الکترونیک فایل اسناد تخصصی مناقصه از طریق آدرس pim.ksc.ir ) پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی 

مناقصات / عملیات / اسناد تخصصی( 
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه مورخ 1401/07/16 

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت /فنی : روز یک شنبه مورخ 1401/07/17 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 16،000،000،000 ریال

نوع تضمین : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان 
3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

 نشانی شرکت : اهواز - کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها
 کارشناس: امیررضا خادم مسجدی             تلفن: 641۵-3213-061                  فاکس: 32908147

گروه خبــر // طبق ابالغیه ســازمان هواپیمایی 
کشــوری قیمت بلیت رفت و برگشــت پروازهای 
اربعین از تهران و اغلب شــهرها به نجف و بغداد ۶ 
میلیون تومان اســت اما در ۴ مسیر پروازی قیمت 
رفت و برگشت ۷ میلیون و ۶00 هزار تومان تعیین 

شده است. 
 قیمت بلیت پروازهای اربعین در مسیر تهران و اغلب 
شــهرها به نجف و بغداد 3 میلیون تومان در مسیر 
یکطرفه و ۶ میلیون تومان در مسیر رفت و برگشت 
تعیین شده است که این قیمت برای اغلب مسیرهای 
پروازی از شــهرهای مختلف کشورمان به نجف و 
بغداد برای بازه زمانی ۱۵ شــهریور تا 3۰ شهریور 

برقرار است.

طبق ابالغیه ســازمان هواپیمایی کشوری در بازه 
زمانی ۱۵ شهریور تا 3۰ شهریور امسال قیمت بلیت 
پروازهای اربعین از فرودگاه های مشهد، کرمان، یزد 
و زاهدان به نجف و بغداد و بالعکس به صورت یک 
طرفه 3 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و به صورت دو 

طرفه ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
در ابالغیه سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت های 
هواپیمایی تأکید شده اســت، فروش بلیت هواپیما 
فقط از طریق ســایت رســمی شــرکت ها و یا به 
صورت حضوری از دفتر فروش هر شــرکت انجام 
شود. ســازمان هواپیمایی در ابالغیه شماره 3 خود 
به شــرکت های هواپیمایی درباره پروازهای اربعین 
هشــدار داده اســت در صورت بروز تخطی از این 

بخشنامه مسؤوالن شــرکت هواپیمایی به سازمان 
تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.

طبق همین ابالغیه سازمان هواپیمایی به شرکت های 
هواپیمایی تأکید کرده است که با شرکت های متخلف 

مطابق با قوانین و مقررات برخورد می شود.
به گــزارش قدس آنالیــن ؛ بنابر ایــن گزارش، 
فروش بلیــت پروازهای اربعیــن از طریق دفاتر 
فروش شرکت های هواپیمایی و سایت شرکت های 
هواپیمایی انجام می شــود و همانگونــه که اعالم 
شــد قیمت بلیت در مسیر تهران و اغلب شهرها به 
نجف و بغداد به صورت رفت و برگشــت ۶ میلیون 
 تومان اســت غیر از ۴ شهر ذکر شده که ۷.۶ میلیون 

تومان است.

طبق ابالغیه سازمان هواپیمایی کشوری

قیمت رسمی بلیت رفت و برگشت پروازهای اربعین اعالم شد
گروه خبــر //  رئیس کل دادگســتری هرمزگان از 
کاهش ۲0 درصدی ورودی پرونــده های قضایی به 

دادسرای بندرعباس خبر داد. 
بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛  مجتبی قهرمانی اظهار 
داشــت: قوه قضائیه دغدغه حل مشــکالت مردم را 
دارد و همه تالش ها و برنامه ریزی ها برای این است 
که اعتماد مردم به صحت عملکرد دستگاه قضا ارتقا 
یابد و در دادگستری اســتان هرمزگان نیز همکاران 
ما تالش دارند تا رضایت حداکثــری مردم در ارائه 
خدمات قضایی و پاســخگویی به آنها فراهم شــود.

وی افزود: در دادســرای عمومی و انقالب بندرعباس 
برنامه عملیاتی برای کاهش ورودی پرونده ها داشتیم 
و بر این اســاس، این برنامه را در پنج ماهه نخست 
ســال ۱۴۰۱ اجرا کردیم که در نتیجه اقداماتی چون 
استخراج ۱۰ جرم اولویت دار و خشن و اتخاذ تدابیر 
پیشگیرانه در خصوص آنها و همچنین ارجاع مسقیم 
پرونده های مرتبط با حوادث رانندگی به بیمه ها، آمار 
ورودی پرونده ها به دادســرای بندرعباس از ابتدای 
سال ۱۴۰۱ در مقایسه با پنج ماهه نخست پارسال ۲۰ 

درصد کاهش یافته است.
قهرمانی با اشــاره بــه بازدیدهای مســتمر خود از 

دادســرای بندرعباس نیز گفت: طــی این بازدیدها، 
ضمن تصمیم گیــری برای بروزرســانی پرونده های 
معــوق، راهکارهای الزم برای کاهش آمار اتخاذ می 
شود.وی با اشــاره به راه اندازی مجتمع شورای حل 
اختالف ویژه جرایم و تخلفات رانندگی در مجاورت 
دادسرای عمومی و انقالب بندرعباس، خاطرنشان کرد: 
با توجه به حجم باالی پرونده های مرتبط با جرایم و 
تخلفات رانندگی، تشــکیل و راه اندازی شورای حل 
اختالف تخصصی در این حوزه، سبب تسریع در روند 
رسیدگی ها و کاهش ۵3 درصدی ورودی پرونده های 
مرتبط با این حوزه به دادســرا شده است.رئیس کل 
دادگســتری هرمزگان با تأکید بر اینکه رضایتمندی 
مردم مسأله بسیار مهمی برای ما است، گفت: به منظور 
افزایش کیفیت و اتقان آرا در کنار سرعت در رسیدگی 
ها، برنامه ریزی های مختلفی صورت گرفته و جشنواره 
آرای قضایی را به صورت ماهیانه، فصلی و ســالیانه 

برگزار می کنیم.
علیرضا احمدی منش دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان هرمزگان نیز در جریان برگزاری این همایش با 
اشاره به اینکه اقدام دادسرای بندرعباس مبنی بر تالش 
برای کاهش ورودی پرونده ها از ســوی دادستان کل 

کشور مورد تقدیر قرار گرفته است، این موضوع را در 
افزایش انگیزه و تشویق قضات و کارکنان این مجموعه 
در روند خدمت رسانی بسیار حائز اهمیت برشمرد و 

از ابراز لطف دادستان کل کشور تشکر کرد.
وی همچنین از روســا و دادســتان های حوزه های 
مختلف قضایی اســتان خواســت با تشکیل مستمر 
جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم، از ظرفیت 
های این شــورا برای کنترل جرایم و آســیب های 
اجتماعی و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی 

استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد  

کاهش ۲0 درصدی ورودی پرونده های قضایی به دادسرای بندرعباس 

در نشست با مالکان شناورهای مسافری مطرح شد

تعمیر اقساطی شناورها درکشتی سازی های داخلی

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان   


