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 گروه خبر // شــهردار بندرعباس در دیدار با مدیرکل امور مالیاتــی هرمزگان با قدردانی از 
حمایت هــای اداره کل امورمالیاتی هرمزگان که موجب افزایش پرداختی عوارض و مالیات بر 

ارزش افزوده به شــهرداری ها ودهیار های استان شده اســت؛ اظهار داشت: این روند باعث 
افزایش ساخت پروژه های عمرانی و خدمات رسانی به شهروندان می شود . 

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خبر داد
آغاز تعمیرات نیمه اساسی واحد یک 
۳۲۰ مگاواتی بخار نیروگاه بندرعباس

یک عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان :
کاش حضور مربیان کانون در مدارس 

به عنوان فوق برنامه گنجانده می شد
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تدارک ویژه نیروی هوایی سپاه و ارتش
 برای رژه ۳1 شهریور در بندرعباس 

اجرای 6۰۰ برنامه در هفته 
دفاع مقدس در هرمزگان 

 مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان : پرداخت مالیات از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشور محسوب می شود
 که منجر به رونق اقتصادی ، تحقق عدالت اجتماعی و عمران و آبادانی بیشتر در کشور می شود
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شهردار بندرعباس خبر داد

نامگذاری پروژه های عمرانی افتتاحی 
با عنوان ارمغان مالیات

سناریوی سرویس مدرسه 
دغدغه والدین 

هرمزگانی 

ادامه در صفحه 8

انتصاب سرپرست مدیریت روابط عمومی 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

صفحه 8 را بخوانید تلخ کامی مهر ماهی خانواده ها با گرانی لوازم مدرسه 
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  گروه خبر // فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: اقدامات پروازی 
منسجم و ویژه ای برای رژه ملی روز 31 شهریور در این شهر تدارک 
دیده شــده است. امیر ســرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی 
 هوایی ارتش جمهوری اســامی ایران در حاشــیه بازدید از پایگاه 
نهم شــکاری بندرعباس در جمع خبرنگاران اظهــار کرد: اقدامات 
پروازی منســجم و ویژه ای برای رژه ملی روز 31 شــهریور در این 
شــهر تدارک دیده شده است.وی افزود: طبق روال گذشته امسال نیز 
مقرر شده که انسجام و برادری میان ارتش جمهوری اسامی و سپاه 
پاســداران انقاب اسامی را بار دیگر در رژه نیروهای مسلح در 31 
شهریور در بندرعباس به نمایش بگذاریم و برنامه ریزی های ویژه ای 
در حال انجام و تمرینات برای این مهم در جریان است.فرمانده نیروی 
هوایی ارتش با بیان این که ســپاه و ارتش یک لشکر الهی و سرباز 
والیت هستند، خاطرنشان کرد: نوید امسال ما آمادگی بیش از گذشته 
نیروی هوایی در همه ابعاد با اتکای به توان داخلی اســت و عزیزان 
مــا در نیروی دریایی و وزارت دفاع، بروز رســانی ویژه ای بر روی 
تجهیزات و هواپیماها و بکارگیری مهمات هوشمند صورت گرفته به 
طوری که در هیچ حــوزه ای در 4 رزمایش اخیر از مهمات خارجی 
 استفاده نکرده ایم.امیر سرتیپ خلبان واحدی تأکید کرد: همه مهمات 
استفاده شده در رزمایش های اخیر اعم از موشک ها، بمب ها و راکت ها 
و هر چه اســتفاده کردیم به دست صنعتگران کشورمان ساخته شده 

است.
*  ارتقای انواع موشک های بردبلند هواپایه

   وی همچنیــن افزود: در فــاز بمب های دور ایســتای نقطه زن، 
موشک های با برد بلند ودور ایستای هوا به سطح، هوا به هوا و هوا به 
زمین همه را ارتقا داده ایم.فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: تحریم ها 
برای نیروی هوایی یک نعمت بود چرا که یک نیروی تجهیزات محور 

بود و این تحریم ها باعث شد که روی پای خودمان بایستیم.
* دکترین ما دفاعی است

  سرتیپ خلبان واحدی همچنین تصریح کرد: پیام ما به همسایگان مان 
این اســت که دکترین ما دفاعی است و ما چشمداشتی به کشورهای 
اطراف نخواهیم داشــت و همه کشورهای همســایه، دوست و برادر 
ما هســتند و هدف ما از قدرتمند شــدن این است که ما به دشمنان 
خودمان هزینــه وارد کنیم که اگر بخواهند تحرکی علیه ما داشــته 
باشند، هزینه های ســنگینی پرداخت کنند و آنهایی که افکار پلیدی 
در ذهن دارند، ســر راه بیایند که اگر خدایی ناکرده چشمداشــتی به 
مرزهای ما داشته باشند، جوابی خواهند داشت که پشیمانی برایشان 
به بار خواهنــد آورد.به گزارش فارس ، وی در مورد تنگه هرمز نیز 
 گفت: خلیج فارس همیشــه خلیج فارس است و ما با توان قدرت از 
خلیج فارس و تنگه هرمز حراست خواهیم کرد و این آبهای بین المللی 
برای همه کشورهای منطقه است و ان شا اهلل به روزی خواهیم رسید که 
بیگانه ای در خلیج فارس وجود نداشته باشد و کشورهای اسامی هم 

صدا با هم بتوانند دست دشمنان را از این منطقه کوتاه کنند.

خبر

خبری
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سرمقاله

  دغدغه والدین و چالش های ســرویس مدارس که 
قبل از شیوع  کرونا در اوایل سال تحصیلی وجود داشت 
وامســال هم در هرمزگان و بخصوص شهر بندرعباس 
باری دیگر این موضوع باعث دغدغه والدین شده است 
و با شــرایط فعلی  این دغدغه ها افزایش یافته است. 
برخی از مدارس در روزهای پایانی شهریور و در اواسط 
این هفته به والدین اعام کرده اند خودتان بروید و برای 
سرویس مدرسه فرزندتان اقدام کنید. این در حالی است 
که در سال های گذشته، مدارس با شرکت های سرویس 
مدارس رایزنی می کردند وبه والدین اعام می کردند که 
از طریق کدام شــرکت سرویس مدرسه می توانند اقدام 
نموده وقرار داد منعقد نمایند؛ زیرا هرکدام از شرکت ها 
به برخی از مدارس ارائه خدمت دارند و امسال بایستی 
والدین در سه چهار روز مانده به آغاز سال تحصیلی به 
شرکت های مختلف بروند تا ببینند باالخره کدام شرکت 
به مدرسه ای که فرزندشان در آن تحصیل می کند، ارائه 
خدمت دارند که این زمان بسیار محدود است. از طرفی 
دیگر در این خصوص اطاع رسانی الزم توسط متولیان 
مربوطه صورت نگرفته است و در روزهای های پایانی 
شهریور اطاع رسانی ناقصی شــده است که خودتان 
بروید با یک شرکت ســرویس مدرسه قرارداد ببندید. 
همچنین با توجه به وضعیــت کرونایی جامعه، والدین 
نگرانی هایی را در این حوزه دارند و مشــخص نیست 
در ســرویس مدارس چه تعداد دانــش آموز حضور 
 خواهند داشت ودر این بخش نیز تاکنون هیچ دستگاهی 
اطاع رسانی نداشته است.مشخص نیست که آیا شرایط 
 مانند ســال های گذشــته اســت یا تعداد محدودتری 
دانش آموز در سرویس ها خواهند بود.  از طرفی دیگر 
در مورد نرخنامه سرویس مدارس هم اطاع رسانی در 
جامعه نشده است. با این شرایط انتظار می رود مشکات 
والدین در حوزه ســرویس مدارس از سال های گذشته 
بیشــتر شــده و والدین زیادی مجبور شوند خودشان 
فرزندان شــان را به مدرســه ببرند وبیاورند یا اینکه از 
ســرویس های آزاد اقدام کنند که باعث بروز مشکاتی 
برای والدین ودانش آموزان خواهد شد و افزایش ترافیک 
را به همراه خواهد داشــت و هیچکس هم در این زمینه 
پاســخگو نخواهد بود. در این شرایط نیاز است تصمیم 
مناسبی اتخاذ شود تا دغدغه والدین کاهش یابد. بایستی 
نظارت های الزم بر ســرویس مدارس صورت گیرد و 
والدین بدانند در صورت بروز مشکل و... از چه طریقی 
می توانند پیگیری های الزم را انجام دهند. البته والدین و 
بخصوص خانواده های متوسط و محروم جامعه، امسال 
با مشکات دیگری هم مواجهند و ممکن است برخی از 
آنها مجبور به ترک تحصیل شوند. گرانی کیف و کفش و 
نوشت افزار و... باعث شده است که برخی از خانواده ها 
اگر تمام درآمد ماهیانه شان را هم برای تحصیل فرزندان 
محصل شــان اختصاص دهند، نخواهند توانست هزینه 
تحصیل شان را تامین کنند ونیاز است مسئوالن برای این 
حوزه تدابیری بیندیشند. همچنین برخی از این خانواده ها 
که مدرسه فرزندان شان با منزل شان فاصله زیادی دارد 
وبایستی از سرویس مدرسه استفاده کننده، توان پرداخت 
این هزینه را هم ندارند که نیاز اســت در این حوزه ها، 
صنایع در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شان، 
نهادهای حمایتی وانقابی و خیرین برنامه ریزی داشته 
باشند وبه یاری آموزش و پرورش وخانواده های محروم 
بشــتابند تا هیچ دانش آموزی بدلیل فقر و محرومیت 

مجبور به ترک تحصیل نشود.
    علی زارعی

سناریوی سرویس مدرسه؛ دغدغه والدین هرمزگانی 

گروه خبر// مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از آغاز تعمیرات 
نیمه اساســی واحد یک ۳۲۰ مگاواتی بخار این نیروگاه 

خبرداد. 
به گزارش خبرنگار دریــا، داریوش محمودی، هدف تعمیرات نیمه 
اساســی این واحد را رفع موانع تولید در جهــت باال بردن راندمان 
و افزایــش تولید و آمادگی برای پیک تابســتان آینده عنوان کرد و 
افزود:طبق برنامه زمان بندی مدت زمان انجام این عملیات ۶۰ روز 
می باشــد، که پس از به مدار آمدن این واحد، ۲۷۰ مگاوات ساعت 
انرژی به شبکه سراســری افزوده خواهد شــد.مدیرعامل نیروگاه 
بندرعباس خاطرنشــان کرد: در برنامه عملیاتــی واحد یک بخار 
نیروگاه بندرعباس تعمیرات النگستروم و تعویض بسکت، شستشوی 
کندانســور و رفع گرفتگی و رسوب زدایی آن، رفع نشتی های دود از 
بدنه ی بویلر از طریق تعویض ورق و عایق های پوســیده و تعویض 
اکسپنشن، رفع نشــتی  از لوله های روی درام و تست ریهیت گرم و 
سرد جهت رفع مشکل خا، تعمیر دیفیوزرهای مشعل های سوخت، 
تعویض و تعمیر درین والوهای هیترهای فشارقوی، بررسی توربین 
LP و در صورت خرابی پره هــای ردیف 5 و۶، باز کردن  توربین 
LP و انجام تعمیــرات روتین  انجام می شــود.محمودی افزود: در 
بخش های دیگر نیز، تست ترانس های واحد و تعویض ذغال ژنراتور 
و ترمیم اسلیپ رینگ آن، اجرای پروژه بروزرسانی کنترل بخار کمکی 
و مانیتورینگ و کنترل دمای فیدپمپ ها و ســرویس و بازدیدهای 
دوره ای و پرمیت های واحد طبق برنامه زمان بندی  انجام می شــود.
الزم به ذکر اســت  نیروگاه بندرعباس با دارا بودن 4 واحد بخار و ۲ 
واحد گازی به ظرفیت 13۲۰ مگاوات نقش مهمی در پایداری شبکه 

سراسری برق ایفا می کند.

گروه خبر // مدیرکل شیالت هرمزگان با اشاره به 
با اجرای طرح دریابست از یکم تا پانزدهم مهرماه 
سال جاری درسرتاســر آبهای استان هرمزگان 
گفت: اجرای این طرح کمک شایانی به حفظ ذخایر 
آبزیان و همچنین پایداری صید و صیادی می کند.

   به گزارش خبرنگار دریا ، عبدالرسول دریایی با اشاره 
به اجرای طرح دریابســت  در هرمزگان و دیگر مناطق 
ساحلی کشور و دنیا گفت: این طرح از سنت های صیادان 
هم اســت که از حیث علمی نیز مورد تائید پژوهشکده 
اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان قرار گرفته بی شک 

تاثیر بسزایی خواهد داشت.
*  صیــادان بهره بــرداران اصلی اجــرای طرح 

دریابست
  دریایــی از صیادان به عنوان  بهره برداران اصلی اجرای 
طرح دریابست یاد کرد و خاطر نشان شد: دست آوردهای 
سازنده ای اجرای طرح دریابست بدون شک نقش بسزایی 
در افزایش صید و صیادی دارد و امید داریم همانطورکه 
بیشــترین فایده اجرای این طرح برای صیادان اســت، 
بیشترین مشارکت را نیز در این مهم صیادان داشته باشند.

وی دریابست را نتیجه همفکری گروهی در کمیته مدیریت 
صید در استان با برنامه ریزی ها، هماهنگی ها و دیدگاه های 
کارشناسان پژوهشــکده اکولوژی خلیج فارس و دریای 
عمان ،جامعه صیادی، دریانوردان،مراجع علمی، شورای 

تامین و ....خواند.

 *  در زمــان اجرای دریابســت تامیــن ماهی از 
استان های همسایه صورت می گیرد

  مدیرکل شــیات هرمزگان افزود: در راســتای اجرای 
موفق طرح دریابست همه هماهنگی های الزم با نهاد ها و 
دستگاه های ذی ربط بویژه قرار گاه امنیت غذایی صورت 
می پذیــرد و حتی در جهت تامین ماهــی و آبزیان در 
روزهای دریابست با استان های همسایه در جهت تامین 
آبزیان خوراکی رایزنی الزم صورت گرفته است.دریایی 
رایزنی با قرار گاه امنیت غذایی جهاد کشاورزی ؛نیروهای 
نظامی و انتظامی و .... جهت ممانعت از خروج ماهی در 
این ایام از استان و همچنین تسهیل ورود آبزیان خوارکی به 
استان در این ایام را از اقدامات و برنامه های شیات استان 

برای اجرای طرح دریابست در هرمزگان خواند.
*  نگاهی به مزایای اجرای طرح دریابست،دریابست 

فرصتی برای تنفس دریا
   وی حفاظت از مولدین و نوزادان آبزیان در صیدگاهها 
)بهار و پاییز فصول تخم ریزي آبزیان(،  کاهش فشار صید 
و جلوگیري ازفعالیــت صیادان غیرمجاز، اجراي عدالت 
جهت سهم دهي به صیادان قانوني، کاهش آلودگي دریا 
و ایجاد شــرایط آرامش در صید گاهها، فرصت مناسب 
جهت تعمیرات ادوات و شناورهاي صیادي جهت افزایش 
راندمان، افزایش راندمان صید بعد از اجراي طرح، کاهش 
مصرف سوخت بعنوان سرمایه ملي ،ترمیم ذخایر و فرصتي 
جهت احیاي نسل انواع آبزیان و ...را از اهم مزایا اجرای 

این طرح خواند.
* دریابست فقط مختص استان هرمزگان و ایران 

نیست
  مدیرکل شیات هرمزگان با اشاره به اینکه اجرای طرح 
دریابســت فقط مختص هرمزگان و ایران نیست گفت: 
اجرای این طرح در اســتان های خوزســتان و بوشهر 
و  ...صورت گرفته اســت و حتی در برخی از کشورها 
مانند کره جنوبی زمان انجام این طرح بسته به شرایط به 
بیش از 3۰۰روز نیز رســیده است.دریایی با بیان اینکه 
 بدون شــک کاهش صید و صیادی در هر مقطع زمانی 
می توانند برای آبزیان مفید باشــد و نقش بســزایی در 
بازســازی و حفظ ذخایر دارد تصریح کرد : دریابست و 
اجرای آن در ابتدای پائیز و در تاریخ یاد شده با مشورت 
جامعه صیادی، اقدامات کارشناســی و نظر پژوهشکده 

اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان است.
* اثرات ناشی از دریابست برای همه آبزیان است 

نه تنها میگو
  وی افزود : با توجه به نزدیکی فصل صید میگو،ممکن 
 اســت تصور شــود اجرای طرح دریابســت تنها برای 
اثر گذاری در فصل صید میگو و برای این آبزی باشد در 
حالی که با جرای این طرح همه آبزیان و به کل اکوسیستم 
دریایی فرصت تنفس و بازسازی خود را می یابد.مدیرکل 
شیات هرمزگان دریابست را ضرورتی الزم برای احیای 
همه ذخایر آبزیان خلیج فــارس خواند و گفت: کاهش 

منابع آبزیان خلیج فارس در دهه های اخیر به دلیل افزایش 
آلودگی های دریا، تخریب زیستگاه ها بر اثر فعالیت های 
صنعتی  و بویژه برداشت و صید بی رویه باعث شد تا برای 
احیای این منابع طرح »دریابست« در استان هرمزگان و 
سایر استان ها و پیرو اباغ رسمی سازمان شیات ایران و 
مصوبات شورای تامین استان انجام شد و در این خصوص 

همه همکاری خواهند کرد .
*  ســایر اقدامات شــیالت هرمزگان در راستای 

حفاظت و تقویت ذخائر ژنتیکی آبزیان
  دریایی با اشــاره به اهمیت حفاظــت و تقویت ذخائر 
ژنتیکــی آبزیان ،  اعمال دریابســت مقطعی و طوالنی ، 
رهاسازی و بازسازی ذخائر آبزیان، ایجاد زیستگاههای 
مصنوعی،جلوگیری و ممانعــت از آلودگی  خوریات و 
بهسازی خوریات و زیستگاههای آبزیان را از اهم اقدامات 
و برنامه های شیات استان هرمزگان در این زمینه خواند.
*  تشکیل »ســتاد اجرای دریابست « در شیالت 

هرمزگان
دریایی با تایید اینکه پژوهش ها و تحقیق  مراکز تحقیقاتی 
و پژوهشی فایده مندی این طرح را تایید کرده است گفت: 
امید داریم با اجرای موفق این طرح در اســتان هرمزگان 
شــاهد بهره مندی دریا و صیادان از مزایای اجرای این 
طرح باشیم.مدیرکل شیات هرمزگان از تشکیل »ستاد 
اجرای دریابست « در شیات هرمزگان با ریاست مدیر 
کل شیات استان و دبیری معاون صید و بنادر ماهیگیری 
شیات اســتان در اداره کل شیات هرمزگان خبر داد و 
گفت: این ســتاد به منظور هرچه موفق تر برگزار شدن 
دریابست در استان هرمزگان تا پایان این طرح به صورت 
منظم تشکیل جلسه، برنامه ریزی و اقدام الزم را خواهد 

داشت.

مدیرکل شیالت هرمزگان خبر داد 

تشکیل » ستاد اجرایی دریابست « در شیالت هرمزگان 

ورفاه  تعاون،کار  مدیرکل  خبر//  گروه 
نرخ  گفت:  هرمزگان  استان  اجتماعی 
بیکاری در اســتان هرمزگان در دولت 
سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم ۲.9 

درصد کاهش یافته است. 
   مجتبی معین وزیــری مدیرکل تعاون،کار 

ورفاه اجتماعی هرمزگان در یک گفت وگوی 
خبری با بیان اینکه نرخ بیکاری در اســتان 
هرمــزگان رو به کاهش اســت، افزود: نرخ 
بیــکاری در اســتان هرمــزگان در دولت 
سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم ۲.9 درصد 
کاهش یافته اســت. وی افزود: با تاش های 

صورت گرفته در اســتان و سیاســت های 
گســترش اشــتغال پایدار دولت سیزدهم، 
تمامی وزارتخانه ها در امور توســعه شغلی 
 مناطق مختلف فعالیت های متعددی را انجام 
داده اند که نتیجه آن شروع به نزولی شدن شیب 
بیکاری در کشــور است. به گزارش فارس ، 

معین وزیری اظهار داشت: در هرمزگان نیز با 
شناسایی نقاط ضعف و قوت حوزه اشتغال و 
برنامه ریزی های صورت گرفته، طبق اعام 
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری از18.۲ درصد 
به 15.3درصد کاهش یافته است که از بهترین 

عملکردها در کشور بوده است.

نرخ بیکاری
 در هرمزگان 2.9 

درصد کاهش یافت 

پشت پرده سیاست 

  
 از سرگیری شکایت ایران از آمریکا در الهه 

اولین جلسه رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری به پرونده »برخی اموال ایران علیه آمریکا« در 
الهه هلند برگزار شــد . توکلی - پرونده هفت ساله ایران در دادگاه الهه دوباره به جریان افتاده 
است. ماجرا از آن جا آغاز شد که دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ میادی حکمی صادر کرد 
که براســاس آن ایران موظف به پرداخت دو میلیارد و ۶5۰ میلیون دالر غرامت به خانواده های 
قربانیان انفجار ســال 1983 در بیروت، پایتخت لبنان می شد. به دنبال تایید این حکم در سال 
۲۰14، حدود دو میلیارد دالر از اموال توقیف شــده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت 
به خانواده قربانیان انفجار ها مصادره شــد. موضوعی که واکنش کشورمان را در پی داشت و در 
همان برهه روحانی رئیس جمهور وقت این اقدام را دزدی آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی برای 
آمریکا و به مفهوم ادامه خصومت علیه ملت ایران دانست و در این باره اظهار کرد: »این که دادگاه 
یا قوه مقننه در گوشــه ای از دنیا بخواهد برای حقوق و اموال ملت ایران تصمیمی بگیرد، کامًا 
غیرقانونی و برخاف حقوق بین الملل و مصونیتی اســت که بانک های مرکزی از نظر حقوقی 
 در دنیا دارند. آن ها باید بدانند حقوق ملت ایران قابل تعرض و چپاولگری نیســت. هیچ دزدی 
نمی تواند به دزدی خود افتخار و تصور کند اموالی را که به غارت برده به او تعلق دارد.« واکنش ها 
اما به همین جا ختم نشد و کشورمان تمام توان حقوقی خود را به کار بست تا اموال به غارت رفته 
خود را باز پس بگیرد، از این رو برای اولین بار در سال 95 کشورمان در پی این راهزنی آمریکا، 
از واشنگتن به دادگاه سازمان ملل در الهه که از آن به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد یاد 
می شود، شکایت کرد. شکایتی که به نتیجه نرسید و حتی وارد مرحله رسیدگی هم نشد. دو سال 
بعد و در مهر   9۷ بار دیگر بررســی شکایت ایران مربوط به توقیف اموال و دارایی ها و وضع 
محدودیت های غیرقانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و دیگر شرکت های ایران، 
علیه دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری الهه از سر گرفته شد. وکای ایرانی اگرچه در 
این مرحله با دستانی پر پا به این نهاد گذاشتند اما این کش و قوس های حقوقی سرانجام روشنی 
پیدا نکرد. حاال و در تازه ترین خبر، یک روزنامه آمریکایی اعام کرده  که بار دیگر کشورمان، 
به سراغ این پرونده در دادگاه الهه رفته و این دعوای حقوقی را برای گرفتن حقوق ملت ایران به 
جریان انداخته است. موضوعی که نشان می دهد فرسایشی شدن این ماجرا تاثیری در پیگیری این 
پرونده ندارد و جمهوری اسامی برای به دست آوردن اموال غارت شده ملت ایران تا آخرین نفس 
به این جدال حقوقی ادامه می دهد. در همین راستا به گزارش ایسنا، روزنامه آمریکایی »اینترنشنال 
بیزینس تایم« اعام کرد که ایران در جلسه ای در دادگاه بین المللی الهه شکایت خود از واشنگتن 

درباره پول های بلوکه شده ایران در آمریکا را از سر گرفته است.
 وزارت کشور : استفاده از »گام دوم انقالب« در عناوین احزاب، ممنوع است

مدیرکل دفتر امور سیاســی وزارت کشور با اعام مخالفت کمیسیون ماده 1۰ احزاب با تشکیل 
حزب ایران قوی گفت: این کمیسیون همچنین مقرر کرد استفاده از »گام دوم انقاب« در عناوین 
احزاب و تشکل های سیاسی، ممنوع است. عبدا... مرادی در پایان پنجمین نشست کمیسیون ماده 
1۰ احزاب با بیان این که رویکرد دولت سیزدهم تسهیل گری فعالیت احزاب و گروه های سیاسی 
است، اظهار کرد: خانه احزاب محور نشاط سیاسی است و دولت و وزارت کشور از ابتدای کار 
تاش دارد از خانه احزاب به عنوان تشــکل صنفی که جمعی از احزاب قانونی کشور را شامل 
می شود، حمایت های الزم را داشته باشد. وی درخصوص مصوبات دیگر نشست کمیسیون ماده 
1۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی هم گفت: طبق تبصره ۷ ماده 1۰ قانون 
احزاب، کمیسیون باید دبیری را برای خود انتخاب می کرد که این جانب با حفظ سمت مدیرکل 
دفتر امور سیاســی وزارت کشور، به عنوان دبیر کمیســیون ماده 1۰ احزاب انتخاب شدم. دبیر 
کمیسیون ماده 1۰ احزاب همچنین گفت: موضوع تاسیس حزب ایران قوی در جلسه مطرح شد 
و در نهایت با نظر کمیسیون با اصل تاسیس این تشکل سیاسی مخالفت شد. در نتیجه هر گونه 
فعالیت سیاســی با این عنوان از سوی متقاضیان تاسیس این حزب در کل کشور ممنوع است. 
مرادی افزود: مصوبه بعدی کمیســیون ماده 1۰ احزاب، ممنوعیت اســتفاده از عنوان »گام دوم 
انقاب« یا عناوین مشابه در احزاب و تشکل های سیاسی است که مقرر شد رسانه ها اطاع رسانی 
الزم را در این خصوص داشــته باشند. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص 
 ســامان دهی تجمعات در کشــور گفت: یکی از مهم ترین رئوس برنامه تحولی دولت مردمی، 
سامان دادن به تجمعات و راهپیمایی ها بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی کشور است که دستورالعمل 
تجمعات و راهپیمایی آماده شــده و در مرحله فرایند قانونی قرار گرفته اســت. مرادی درباره 
درخواست احزاب و تشکل ها برای تجمعات هم اظهار کرد: هیچ درخواست تجمع و راهپیمایی 

برای کمیسیون ماده 1۰ احزاب در هیچ استانی واصل نشده است./ خبرگزاری صدا وسیما

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خبر داد
آغاز تعمیرات نیمه اساسی واحد یک 
۳2۰ مگاواتی بخار نیروگاه بندرعباس

تازه های مطبوعات
 رســالت - مدرنیزاســیون و سکوالریســم از یک ســو  و رویکردهای امنیتی و بسته از 
ســوی دیگر، هر دو زن ایرانی را تهدید می کنند. رویکرد امنیتی با بسته نشان دادن آغوش 
اســام، او را هر چه بیشتر به آغوش فرهنگ غربی هل می دهد. مدرنیزاسیون افق های بلند 
و مقدس را از او می گیرد و رویکرد امنیتی و گشــت ارشادی تیر خاص را به این آرمان ها 
و افق ها می زند و او را از فرهنگ خود فراری می دهد. مقصد ون های گشــت ارشاد، جامعه 

سکوالر است.
 اطالعات - در خصوص بی حجابی هیچ وقت تعریف دقیقی از آن به عمل نیامده است، اما 
این اختیار به برخی افراد داده شده که بر مبنای استنباط خود، زنان و دختران را به روش هایی 
ناخوشایند دستگیر کنند. با توجه به امکانات محدود نیروی انتظامی، این پرسش برای عموم 
مطرح اســت که آیا بهتر نیســت نیرو و امکانات نیروهای انتظامی ابتدا صرف پیشگیری و 

پیگیری ضرب و جرح، سرقت و قتل مردم توسط جنایتکاران شود؟
 کیهان - این روزنامه با اشــاره به عضویت ایران در ســازمان شانگهای نوشت: به اذعان 
کارشناسان و تحلیل گران داخلی و خارجی، پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، 
ظرفیت عظیم و استثنایی را برای مقابله با تحریم های ظالمانه بلوک غرب و همچنین توسعه 
مناســبات تجاری و اقتصادی و ارتقای روابط دوجانبه ایران و دیگر کشورها فراهم آورده 

است.
 همشــهری - برخی اتفاق اخیر )در گشت ارشاد(   که همه ایرانی ها را متاثر کرد، دستاویز 
و پروژه ای جدید تعریف کردند تا مدتی از آن بهره برداری سیاســی کنند. واکنش  های رئیس 
دولت اصاحات، جهانگیری، ظریف، آذری جهرمی، ربیعی و دســت به قلم شدن زنان این 
جریان نظیر آذر منصوری، معصومه ابتکار و... گزاره های خوبی برای اثبات این ادعاســت. 
فارغ از مسیح علی نژاد، مریم رجوی و شبکه  هایی نظیر ایران اینترنشنال و... که حیاتشان در 
این موارد است، برخی جریانات سیاسی داخلی هم این موضوع را مناسب دیدند تا بتوانند 

خود را مثا دلسوز نشان دهند. 
انعکاس

دیپلماســی ایرانی نوشت: یک مقام آگاه در وزارت نفت می گوید، به کمک صدور خدمات 
فنی و مهندســی به ونزوئا، ظرفیت یک پاالیشگاه این کشور چندین برابر شده و از 1۰-
15 هزار بشــکه در روز به 55-9۰ هزار بشکه رسیده است. او که تمایلی به ذکر نام خود 
در این گزارش نداشــت، می افزاید: »این پاالیشگاه مشتری نفت ایران نیز هست. در دیگر 
پاالیشــگاه ها هم افزایش فروش نفت ایران با کمک صدور خدمات فنی و مهندسی دنبال 

می شود.
 خبرآنالین نوشت: در پی انتشار مطلبی جعلی با عنوان »نامه سرگشاده رئیس جمهور سابق 
به آیت ا... محقق داماد« در برخی شــبکه های اجتماعــی، یک منبع آگاه در روابط عمومی 
دفتر حسن روحانی، با تکذیب این موضوع گفت: عده ای با هدف انحراف افکار عمومی از 
فاجعه  غم بار درگذشت مهسا امینی، به همان عادت مذموم دروغ پراکنی  در سال های گذشته  
بازگشته اند و این بار هم دست به جعلی ناشیانه و داستان سرایی هجوآمیز زده اند. نامه ای که 
در فضای مجازی منتشــر شده پر از ارجاعات اشتباه و اشارات غیرواقعی است و به سبب 

زمان پریشی آشکار متن، زمان و مکان رویدادها همخوانی ندارد.
 برنا مدعی شد: شایعه برکناری رئیس پلیس امنیت اخاقی تهران بزرگ منتشر شده است. در 
همین باره کسب اطاع کردیم که در پی حادثه رخ داده برای مهسا امینی، به دستور فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ، سرهنگ میرزایی رئیس پلیس امنیت اخاقی تهران بزرگ تا بررسی 
دقیق و کامل ابعاد پرونده مهسا امینی برکنار شد. از سوی دیگر سرهنگ علی صباحی رئیس 
مرکز اطاع رســانی پلیس تهران بزرگ به تسنیم گفته است: هیچ گونه خبری در خصوص 
تودیع »ســرهنگ میرزایی« به مرکز اطاع رسانی   پایتخت اعام نشده است. واکنش مرکز 

اطاع رسانی تهران بزرگ دقیقًا مشخص نمی کند که چنین اتفاقی رخ داده است یا خیر.
 عصرایران نوشــت: »مایک پمپئو« وزیر خارجه سابق آمریکا ضمن انتقاد شدید از مواضع 
دولت جو بایدن، خشــم خود را درباره تداوم فــروش نفت ایران به چین ابراز کرد. به رغم 
اذعان مقام های ارشــد واشنگتن به شکســت و ناکام ماندن کارزار »فشار حداکثری« علیه 

ایران، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ خواستار تشدید تحریم ها شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان : 

 پرداخت تسهیالت ازدواج جوانان 
و فرزند آوری سرعت گیرد

گروه خبر// معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
گفت: بسته شدن پنجره جوانی جمعیت زنگ خطری برای تمامی 

بخش ها به ویژه اقتصادی است.
   به گزارش خبرنگار دریا؛ دکتر احسان کامرانی در جلسه ستاد استانی حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت با حضور ویدئو کنفرانســی فرمانداران، با اشاره 
به اهمیت جوانی جمعیت، عنوان کــرد: جوانی جمعیت عامل مهم  قدرت و 
اقتدار کشورها در تمام عرصه ها است.وی در همین خصوص، افزود: جمعیت 
عامل مهم در رونق تولید و شــکوفایی اقتصاد در بخش های مختلف است.
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به تهدیدات 
بسته شدن پنجره جوانی جمعیت خاطر نشان کرد: بسته شدن پنجره جمعیتی 
تبعات بسیاری در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... در پی 
خواهد داشت.کامرانی در همین خصوص، تصریح کرد: بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته با پیری جمعیت روبرو شده اند با مشکات بسیاری دست و پنجه 
نرم می کنند و برای برون رفت از این وضعیت سرمایه گذاری های بسیاری در 
دســتور کار قرار داده اند.وی گفت: برنامه ریزی ها در حوزه جمعیت نیازمند 
بازنگری جدی و بهره گیری از ایده های نو در این زمینه است.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، اظهار داشت: همه دستگاه های اجرایی 
در امر جوانی جمعیت مســئولیت دارند و ضروری است برنامه ریزی جامعی 
برای جلوگیری از بســته شــدن پنجره جوانی جمعیت هرمزگان در دستور 
 کار قرار گیــرد.وی افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حاوی 
بسته های تشویقی خوبی برای ازدواج جوانان و فرزند آوری است و ضروری 
اســت کلیه بانک ها و دستگاه های اجرایی نسبت به تحقق اهداف این قانون 
با عملیاتی نمودن موارد مرتبط اقدام کنند.کامرانی خاطرنشــان کرد: بانک ها 
نقــش مهمی در تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت دارند و ضروری اســت 
موانع پرداخت به موقع تســهیات ازدواج جوانان و تسهیات فرزند آوری 
در هرمزگان مرتفع شود و به این مهم سرعت داده شود.معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: حمایت از مادران باردار 
و خانواده های دارای چند فرزند و رفع مشــکات مسکن و معیشت آنها به 
صورت ویژه پیگیری و دنبال شــود.وی افزود: عاوه بر مشکات اقتصادی 
بخشی از مشکات مرتبط با ازدواج و فرزند آوری مسائل فرهنگی است که 
نیازمند آسیب شناسی جدی است.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان، تصریح کرد: از طرفیت رسانه ها از جمله خبرگزاری ها، صداوسیما 
و شبکه های اجتماعی در راستای گسترش فرهنگ ازدواج و فرزند آوری با 

آگاهی بخشی و معرفی خانواده های موفق بهره گرفته شود.

اکبــری مدیر کل تامین  گروه خبر// عباس 
اجتماعی استان هرمزگان گفت: با اعالم وزیر 

ارتباطات  و فناوری اطالعات، مبنی بر پیوستن 
سازمان تامین اجتماعی به پنجره ملی خدمات 
دولت هوشــمند قبل از مهلــت قانونی؛ این 
ســازمان را یکی از سریع ترین سازمان هایی 
معرفی کرد که با پیوستن به پنجره ملی خدمات 
 دولت هوشمند خدمات خود را از این درگاه ارائه 

می دهند .
  به گزارش خبرنگار دریا، الزم به ذکر است در حال 
حاضر ســازمان تأمین اجتماعی در سامانه خدمات 
الکترونیک و غیرحضوری خود که از طریق پنجره ملی 
خدمات دولت هوشمند نیز در دسترس است، قادر به 

ارائه انواع خدمات بیمه ای به 45 میلیون بیمه شــده، 
کارفرما، بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش این 
سازمان است.  انعقاد قرارداد بیمه اختیاری و پرداخت 
حق بیمه، انعقاد قرارداد بیمه مشاغل آزاد از جمله بیمه 
زنان خانه دار و و بیمه دانشجویان و پرداخت حق بیمه، 
مشاهده حکم و فیش حقوقی بازنشستگان، درخواست 
هدیه ازدواج، درخواســت کمک هزینه وسایل کمک 
پزشکی، ارسال لیســت حق بیمه و پرداخت آن  از 
سوی کارفرمایان، درخواســت احتساب سوابق ایام 
سربازی به عنوان سابقه بیمه پردازی و پرداخت حق 
بیمــه مقرر و ... از جمله خدماتی اســت که در حال 

حاضر بیمه  شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان برای 
دریافت این خدمات هیچ نیازی به مراجعه حضوری 
به واحدهــای اجرایی تأمین اجتماعی ندارند.مدیرکل 
تامین اجتماعی هرمزگان در پایان از کارفرمایان استان 
خواست ارسال لیســت حق بیمه کارکنان خود را به 
روز پایانی ماه موکول نکنند و در  شــهریور ماه حق 
بیمه مرداد ماه کارگاه خــود را واریز نمایند.  اکبری 
افزود: پرداخــت بموقع حق بیمه ضمن جلوگیری از 
تعلق جرائم بیمه ای به کارفرمایان، در ارائه خدمات 
مطلوب سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان بسیار 

تاثیر گذار است.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان اعالم کرد

اتصال سازمان تأمین اجتماعی زودتر از مهلت قانونی ، به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 
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سال بیست و یکم شماره 3984 سرویس اســتان ها – خوزســتان //  معاون 
اقتصادی استاندار خوزستان گفت: خوزستان با 
وجود منابع عظیم نفت، گاز، تأسیسات فوالدی، 
اراضی کشاورزی و... می تواند پایتخت اقتصادی 

ایران باشد.
رضا فتوحی اظهار کرد: خوزســتان ویژگی های 
منحصر به فرد و بی نظیری در حوزه اقتصادی دارد 
که در کمتر استانی از کشور این منابع پیدا می شود.

وی با بیان اینکه خوزســتان در حوزه نفت و گاز 
دارای رتبه اول کشــور اســت، افزود: این استان 

دارای ظرفیت ایجاد پاالیشگاه، پتروپاالیشگاه و 
پتروشیمی های متعدد دیگری برای توسعه بیشتر 
و اشتغالزایی پایدار است. معاون اقتصادی استاندار 
خوزستان ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر 
یکی از ویژگی های خاص خوزســتان اســت که 
دسترسی به آب های آزاد و بین المللی به عنوان یکی 
از بازوهای کشور یاد می شود. فتوحی با اشاره به 
اینکه خوزســتان در تولید آهن و فوالد رتبه دوم 
کشور اســت، گفت: سرمایه گذاری در برنامه های 
توسعه ای شرکت های فوالدی در خوزستان عاوه 

بر توسعه اقتصادی کشور نیز زمینه اشتغال هزاران 
نفر را فراهم می کند. وی عنوان کرد: در کنار مزارع 
وسیع کشت و صنعت های نیشکر و غیرنیشکری 
نیز وجود واحدهای تولید و کاغذسازی، نئوپان و 
فیبر فشرده، خوراک دام، الکل سازی و تولید سرکه 
و قارچ از باگاس نیشــکر یکی دیگر ظرفیت های 
بزرگ خوزســتان برای تبدیل شدن این استان به 
پایتخت اقتصادی کشور اســت. معاون اقتصادی 
استاندار خوزســتان بیان کرد: خوزستان با وجود 
رودخانه هــای پــر آب کارون، دز، کرخه، زهره، 

جراحی و مــارون به میزان یک ســوم آب های 
شیرین کشور را در خود جای داده است. فتوحی 
اضافــه کرد: وجود رودخانه هــای پر آب در این 
استان، یک امتیاز بزرگ برای تحصیل برق، توسعه 
کشاورزی، شــیات، پرورش ماهی و جاذبه های 
 گردشگری محسوب می شود که می تواند در جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی مؤثر باشد. وی 
تاکید کرد: همجوار بودن خوزســتان با کشورهای 
حوزه خلیج فارس و داشتن مرزهای آبی و زمینی 
نیز سبب جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه 
کشــاورزی و صنعتی می شــود. معاون اقتصادی 
اســتاندار خوزستان گفت: خوزســتان به عنوان 
بزرگترین تولیدکننده خرما در کشــور و با تولید 
1۲۰ هزار تُن در ســال عاوه بر اینکه ارزآوری 
بسیاری برای کشــور دارد در افزایش صادرات و 

ترغیب سرمایه گذاران خارجی مؤثر باشد. فتوحی 
گفت: این استان با داشتن آثار تاریخی بسیار و با 
قدمت 1۰ هزار ســال قبل از میاد مسیح )ع( در 

زمینه گردشگری ظرفیت های متعددی دارد.

خوزستان   – ها  اســتان  سرویس 
//  معاون وزیــر نفت و مدیر عامل 
شرکت ملی نفت ایران گفت: ایران 
از نظر ذخایر نفــت و گاز در بین 
کشــورهای چهان رتبه نخست را 

دارد. 
 محســن خجســته مهــر در آیین 
بهره برداری از نخستین کارخانه تولید 
پمپ های فراز آوری مصنوعی درون 
چاهی در شهرک صنعتی شماره سه 
اهواز بیان کرد: 34۰ میلیارد بشــکه 
نفت و گاز در زیرزمین سرزمین ایران 
ذخیره است که از این لحاظ مقام اول 

دنیا را  در ذخایر نفت و گاز داریم.
وی گفت: چشم انداز افزایش تولید تا 
سال 14۰8 رساندن تولید نفت به 5.۷ 
میلیون بشکه در روز و یک میلیارد 

و ۷۰۰ مترمکعب گاز در روز است.
خجســته مهر ادامه داد: اقدامات چاه 
محور برای افزایش تولید نفت یکی از 
اقدامات بسیار مهم و در دستور کار این 
شرکت است. معاون وزیر نفت با بیان 
اینکه تمامی مخازن غرب کارون در 
خوزستان نیاز به روش های فرآوری 
مصنوعی دارند افزود: حدود یکهزار و 
3۰۰ حلقه چاه از سه هزار حلقه چاه 

در مناطق نفتخیز جنوب نیاز به روش 
فراز آوری مصنوعی دارند. وی گفت: 
بخش قابل توجهی از چاه های نفت 
در ایران بســته و یا کم بازده هستند 
 و در نظر داریــم ۷۰۰ حلقه چاه را 
 فــراز آوری کنیــم. وی بیــان کرد: 
روش هــای چاه محــور زودتر به 
افزایــش ضریب تولید می رســد. 
خجسته مهر با اشاره به اینکه امروز 
روابط با روســیه بسیار خوب است 
افزود: هفت قرار داد با شــرکت های 
مختلف روسی برای هفت میدان نفتی 
به ارزش چهار میلیــارد دالر منعقد 
کردیم. در حاشــیه آیین بهره برداری 

از کارخانــه تولید پمپ درون چاهی 
در اهواز، تفاهــم نامه همکاری بین 
 وزارت نفت و شــرکت ساحل تدبیر

)پی فَست( برای تولید و خرید پمپ های 
 درون چاهی منعقد شد. کارخانه تولید 
پمپ های فــرآوری مصنوعی درون 
چاهی با اعتباری بالغ بر 1۰ میلیون 
یورو و تولید 15۰ پمپ در ســال با 
مشارکت یک شرکت روسی، از سوی 
ساخته  امام)ره(  اجرایی  فرمان  ستاد 
شده اســت. این کارخانه برای کشور 
هفت میلیون یورو صرفه جویی ارزی 
دارد و تا سه سال آینده میزان تولید به 

5۰۰ پمپ خواهد رسید.

معاون وزیر نفت:

 ایران از نظر ذخایر نفت و گاز 
رتبه نخست دنیا را دارد

معاون استاندار خوزستان:

خوزستان می تواند پایتخت اقتصادی ایران باشد

 ســرویس اســتان ها – خوزســتان //  مدیرعامل شرکت 
پتروفراز آور ســاحل تدبیر )PFAST( با اشــاره به افتتاح 
بزرگترین کارخانه ساخت پمپ های درون چاهی خاورمیانه در 
استان خوزســتان گفت: نصب این پمپ ها در یک هزار و ۳۰۰ 
چاه نفتی پیش بینی شده که ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز را به 

تولید کشور اضافه خواهد کرد. 
یاســر فاح زاده بیان کرد: میانگین افزایش دبی در نصب 15۰ 
پمــپ درون چاهی به ازای هر حلقه چاه 55۰ بشــکه در روز 
اســت. وی با بیان اینکه نبود انرژی طبیعی برای نگهداری فشار 
مخازن نفت، سالیانه باعث کاهش پنج تا هفت درصدی نرخ تولید 
می گردد افزود:این روند باعث شده که متوسط نرخ تولید چاه های 
نفتی کشــور از پنج هزار بشکه در روز در سالیان دور به کمتر از 
هزار بشکه در روز برســد. وی گفت: حفظ تولید، به استفاده از 
روش های فرازآوری مصنوعی )روش ازدیاد برداشت( نیاز دارد 
که بهره گیری از پمپ های درون چاهی ESP از جمله این روش ها 
است. فاح زاده ادامه داد: هم اکنون تعداد ۲۲ میدان و ۲۶ مخزن 
نفتی در حال استفاده یا در برنامه نصب سیستم فرازآوری هستند 
و پیش بینی می شــود این پمپ ها تا پنج ســال آینده در یکهزار 
و 3۰۰ چاه نصب شــود. مدیرعامل شرکت پتروفراز آور ساحل 
تدبیر )PFAST( افزود: این شرکت به عنوان یکی از شرکت های 
دانش محور زیرمجموعه ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
با مشارکت و سرمایه گذاری شــرکت توسعه صنعت نفت و گاز 
پرشیا و شرکت روسی سایوزخیم اکسپورت به میزان 1۰ میلیون 
 یورو در حال راه اندازی بزرگترین و پیشرفته ترین کارخانه تولید 
پمپ های درون چاهی نه تنها در ایران اسامی، بلکه در خاورمیانه 
است. وی بیان کرد: این شرکت با ظرفیت تولید 15۰ پمپ در سال 
در یک نوبت کاری، قادر به رفع نیــاز به واردات این پمپ ها و 
خدمات مربوطه است که حداقل هفت میلیون یورو صرفه جویی 
ارزی به دنبال خواهد داشــت. وی گفت: شــرکت PFAST با 
انتقال دانش فنی بروز دنیا از طریق شریک روسی خود، تجهیزات 

 ،ESP درون چاهی و طیف کامل خدمات مربوطه را از طراحی
ساخت قطعات منفصله، مونتاژ، تست، نصب درون چاهی، راهبری 
و مانیتورینگ تا خدمات DIFA و تعمیرات پمپ ها ارائه خواهد 
کرد و در۲ سال آتی عمق ســاخت داخل این تجهیزات )شامل 
تجهیزات درون چاهی و رو زمینی( را به 8۰ درصد خواهد رساند. 
فاح زاده با بیان اینکه گام نخســت خط تولید این گونه پمپ ها 
با حضور مقامات ۲ کشور ایران و روسیه افتتاح شد، افزود:توان 
تولیــد داخل 3۰ درصد از قطعــات ESP و بیش از 5۰ درصد 
از فناوری فرازآوری مصنوعی با پمپ های درون چاهی اســت. 
مدیرعامل شــرکت پتروفراز آور ساحل تدبیر بیان کرد: از جمله 
مزایای خط تولید شرکت پترو فرازآور ساحل تدبیر، بهره مندی از 
خط سیم پیچی و هسته چینی موتور درون چاهی، تست محافظ 
موتور با اعمال وزن بر روی شفت دستگاه، تست جدا کننده گاز، 
تست پمپ درون چاهی با اندازه گیری پیوسته پارامترهای تولید 
و ســاخت متمرکز قطعات پمپ های درون چاهی برای نخستین 
بار در ایران اســت. وی گفت: با راه انــدازی خط مذکور برای 
یکهزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد. گفتنی 
اســت این کارخانه در اهواز امروز با حضور مقامات ارشد ستاد 
فرمان اجرایی حضرت امام)ره( و مســووالنی از وزارت نفت به 

بهره برداری رسید.

با راه اندازی کارخانه ساخت پمپ های درون چاهی در خوزستان؛

۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز به تولید کشور اضافه می شود

 رئیس اتاق بازرگانی اهواز: 

 فعالیت بهتر بخش خصوصی در خوزستان
 مستلزم بهبود فضای کسب وکار است

ن سند مالكيت   آگهی فقدا
نظر به اینکه ســعید فضل خواه به استناد دو فقره استشهاد محلی در خصوص 
پــاک 22707 فرعی 3_ اصلــی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شــده 
است که ســند مالکیت ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان به نامش ذیل ثبت 
72109 در صفحــه 308 دفتــر 415 ثبت و ســند مالکیت به شــماره چاپی 
231397 ســری ب /90 به نامش صادر گردیده اســت که برابر ســند رهنی 
177198 مورخ 1391/01/15 دفترخانه 9 بندرعباس در رهن بانک مســکن 

قــرار دارد که به علت جابجای مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 
نموده اســت لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصاحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعام میشود هر کس 
مدعی انجام معامله نســب به پاک مذکور و وجود اصل اســناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از 
تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اســناد مالکیت به این اداره تسلیم 
و اخــذ نماید بدیهی اســت پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصــول اعتراض و یا وصول 
 اعتراض و عدم ارائه اســناد نســبت به صدور اســناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شــد .
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محمد اسالمی موحد- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز خبر داد
 پایان شهریور، آخرین مهلت رفع 

تعهد ارزی صادرکنندگان
  ســرویس استان ها – خوزســتان // دبیر اجرایی اتاق 
بازرگانی اهواز گفت: صادرکنندگانی که تاکنون به تعهد ارزی 
خود عمل نکرده اند فقط تا پایان شــهریور مهلت دارند و در 

حال حاضر برنامه ای برای تمدید این زمان وجود ندارد. 
محمد نجفیان اظهار کرد: بر اســاس برنامه زمانی اعام شده 
صادرکنندگانــی که در ســال های 1398، 1399 و 14۰۰ 
صادرات داشته اند، ولی هنوز تعهد ارزی خود را ایفا نکرده اند 
فقط تا پایان شــهریور 14۰1 زمان دارند که نســبت به این 
موضوع اقدام کنند.وی افزود: این مهلت تا کنون دو یا ســه 
بار تمدید شــده و از این رو در حال حاضر برنامه ای برای 
تمدید وجود ندارد و ظرف سه روز آینده، باید تعهد ارزی ایفا 
شود.دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز در خصوص خبرهای 
منتشرشده در رابطه با تمدید مهلت زمانی این اقدام، ادامه داد: 
کمیته اقدام ارزی در روزهای گذشته یک مصوبه جدید داشت 
که تنها به کاالهای ورود موقت اختصاص دارد و شامل سایر 
بخش های صادراتی نمی شود.نجفیان عنوان کرد: بر اساس این 
مصوبه با توجه به اینکه برخی زیرساخت های الزم برای رفع 
تعهد ورود موقت فراهم نشده بود، اعام شد کاالهایی که از 
ســال 139۷ تا 14۰۰ ورود موقت داشتند تا پایان مهرماه 
و کســانی که در ۷ ماهه امسال ورود موقت داشتند تا پایان 
14۰1 فرصــت دارند.وی افزود: این مصوبه هیچ ارتباطی با 
دیگر کاالهای صادراتی ندارد و زمان نهایی رفع تعهد دیگر 

کاالها همچنان پایان شهریورماه خواهد بود.

کیفرخواست عوامل راهزنی جاده های 
خوزستان با اتهام محاربه صادر شد

  سرویس استان ها – خوزســتان // دادستان عمومی و 
انقاب مرکز خوزســتان از صدور کیفرخواست برای عوامل 

راهزنی در جاده های این استان با اتهام محاربه خبر داد. 
صادق جعفری چگنی اظهار داشــت: خردادماه سال جاری 
چند فقره ســرقت در مسیرهای جاده ای اندیمشک به اهواز 
و اهواز به آبادان رخ داد که بافاصله دســتور قضایی برای 
رسیدگی به موضوع صادر و عوامل آن دستگیر و بازداشت 
شدند. وی گفت: پس از انجام تحقیقات الزم و رسیدگی سریع 
در دادسرای مرکز استان و باتوجه به ماده ۲۷9 قانون مجازات 
اسامی و دستورالعمل اخیر دادستان کل کشور در خصوص 
نحوه رسیدگی به پرونده سرقت های مسلحانه، کیفرخواست 
متهمان با اتهام محاربه صادر و به دادگاه ارسال شد. جعفری 
چگنی تصریح کرد: این دادســتانی با هرگونه ناامنی قاطعانه 
برخورد می کند و اجازه نمی دهــد افرادی با برهم زدن نظم 
عمومی و استفاده از خشونت، آســایش و آرامش مردم را 

خدشه دار کنند.
معاون شرکت آبفای خوزستان خبر داد

سه راهبرد اساسی آب و فاضالب برای 
عبور از فصل بارندگی

   سرویس اســتان ها – خوزستان // معاون بهره برداری 
و توسعه فاضاب شرکت آب و فاضاب خوزستان از اتخاذ 
سه راهبرد اساسی برای جلوگیری از پس زدگی فاضاب در 
شهرهای استان و عبور از فصل بارندگی توسط این شرکت 
خبر داد. فرزان عباســیان بیان کرد: عقد قرارداد بازســازی 
تابلوهــای برق با اعتبار 15 میلیارد ریال برای بازســازی، 
ســاخت و ارتقا و بهســازی بیش از ۶۲ دستگاه تابلو برق 
راه اندازی الکتروپمپ های فاضاب و تجهیز آنها به تجهیزات 
حفاظت الکتریکی نوین برای عملکرد مناسب در زمان اوج 
بار یکی از راهبردهای شرکت آب و فاضاب خوزستان برای 
عبور از فصل بارندگی اســت. وی اظهار کرد: در این راستا 
تابلوهای برق تأسیسات فاضاب شهرهای سوسنگرد، بستان، 
چمران، خرمشهر، آبادان ماهشهر بازسازی شده و بار دیگر در 
مدار بهره برداری قرار گرفتند. وی همچنین خرید و نصب و 
راه اندازی الکتروپمپ های جدید برای تقویت ایستگاههای 
پمپاژ فاضاب در برخی شــهرها را به عنوان دومین راهبرد 
شرکت آبفا خوزســتان در فصل بارندگی اعام کرد. معاون 
بهره برداری و توســعه فاضاب شــرکت آبفای خوزستان 
در ادامه ســرویس، تعمیر و بازســازی ترانسفورماتورهای 
تأسیسات فاضاب استان با استفاده از قرارداد موجود را از 
دیگر راهبردهای شــرکت آبفای خوزستان ذکر کرد و گفت: 
بازسازی ترانسفورماتورهای استان با هزینه ای بالغ بر چهار 
میلیارد ریال نیز در دســتور کار قرار گرفت. وی بیان کرد: 
در همین راستا ترانسفورماتور تأسیسات فاضاب شهرهای 
چمران، ماهشهر و سه دستگاه از ترانسفورماتورهای شادگان 
با نظارت دفتر سیستم های کنترل و انرژی فاضاب سرویس، 
تعمیر و اورهال شد. به گفته عباسیان، پیش از این و با صرف 
هزینه ای بالغ بر 4۰ میلیارد ریال دیزل ژنراتورهای تأسیسات 

فاضاب 9 شهر استان اورهال و بازسازی شد.
با دستور رئیس کل دادگستری خوزستان؛
زمینه ترخیص بیش از ۲۵۰ هزار تن 

نهاده دامی از بندر امام فراهم شد
سرویس اســتان ها – خوزســتان // با دستور رئیس کل 
دادگستری استان خوزستان، زمینه ترخیص ۲5۶ هزار و 4۲9 
تن نهاده  دامی که در بندر امام خمینی)ره( انبار شده بود، فراهم 
شد. علی دهقانی اظهار کرد: محموله های چهار فروند کشتی 
حامل نهاده های دامی شامل کنجاله سویا و ذرت که ترخیص 
آنها با مشکات اداری از قبیل پرداخت حق استاندارد مواجه 
بود، با دســتور رئیس کل دادگستری خوزستان مبنی بر اخذ 
تعهد پرداخت مدت دار از صاحبان این کاال و موافقت سازمان 
استاندارد، مرتفع و این نهاده ها آماده ورود به چرخه توزیع شد. 
رئیس کل دادگســتری خوزستان در سفری که 3۰ مرداد ماه 
به همراه معاونین خود، دادستان مرکز استان و جمعی از رؤسا 
و دادستان های استان و همچنین رؤسای برخی ادارات استان 
از جمله تعزیرات، بازرسی، گمرک استان و … به بندر امام 
خمینی )ره( داشت، در جلسه ای که پس از بازدید از انبارهای 
موجود برگزار شد، بر تسریع در تعیین تکلیف کاالهای متروکه 
و ترخیص کاالهای اساسی از بنادر و گمرکات تاکید کرده بود.

خبر

ســرویس استان ها – خوزســتان // رئیس اتاق 
بازرگانــی اهواز با بیان اینکه خوزســتان پس از 
تهران، بیشترین ســهم در تولید ناخالص داخلی 
را به خود اختصاص داده اســت، گفت: اگر شرایط 
فضای کسب و کار بهبود یابد قطعا شاهد شرایط 
بهتری برای فعالیت بخش خصوصی در خوزستان 

خواهیم بود. 
شها عموری ، با اشــاره به ظرفیت های خوزستان 
برای توسعه صادرات اظهار کرد: خوزستان به  عنوان 
دومین استان اقتصادی کشور پس از تهران، بیشترین 
سهم در تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص 
داده اســت. وی افزود: تولید بیش از ۷9  درصد نفت 
کشور در خوزستان انجام می شــود اما اگر نفت را 
به  عنوان یک ســرمایه ملی از محاسبات اقتصادی 
خوزســتان حذف کنیم با توجه بــه فعالیت صنایع 
بزرگی مثل فوالدها و پتروشیمی ها در استان، نقش 
مهم خوزستان در اقتصاد کشور بیش از پیش نمایان 
می شود. رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: خوزستان 
بیشــترین مرزهای زمینی با کشور عراق را دارد که 
این موضوع در حوزه تجارت خارجی و بحث توسعه 
صادرات غیرنفتی از اهمیت بسیار مهمی برخوردار 
اســت و باید با توجه به این ظرفیت عظیم با نگاهی 
کارشناسی، زمینه را برای توسعه صادرات غیرنفتی 
به ویژه توسط بخش  خصوصی فراهم کرد. عموری 
با اشــاره به تاش های انجام شده برای بهبود فضای 
کسب و کار در خوزستان ادامه داد: اگر شرایط فضای 
کسب و کار بهبود یابد قطعا شاهد شرایط بهتری برای 
فعالیت بخش خصوصی در خوزســتان خواهیم بود 

که ثمره آن افزایش تولید، ایجاد اشتغال و در نهایت 
توسعه صادرات خواهد بود. وی در خصوص موانع 
پیش روی توســعه صادرات افزود: بخش عمده ای 
از مســیر توسعه اقتصادی و صادرات کشور دقیقا از 
مسیر توسعه خارجی به ویژه از مسیر توسعه روابط 
با همسایگان عبور می کند و در این زمینه رفع عمده 
موانع موجود در توان بخش خصوصی نیســت و در 
این راســتا نیازمند ورود و همکاری دولت اســت. 
رییس اتاق بازرگانی اهواز عنوان کرد: تکمیل زنجیره 
محصوالت صادراتی با کمــک واحدهای تولیدی 
کشــور از طریق مرزهای خوزســتان یکی دیگر از 
مواردی اســت که می تواند به توسعه صادرات کمک 
شــایانی کند و اتاق بازرگانی اهــواز نیز به صورت 
ویژه پیگیر این مســاله اســت. عمــوری در پایان 
گفت: حضور در نمایشــگاه های بین المللی داخلی 
و خارجــی و پذیرش هیات های تجاری مختلف به  
خصوص هیات های تجاری کشــور عراق اگر مورد 
توجه صاحبان صنایع داخلی قرار گیرند با توجه به 
وجود ظرفیت های بسیار خوب موجود در خوزستان 

می تواند به توسعه صادرات کمک کند.

تاثیر طراحی الگوی کشت در علمی شدن کشاورزی خوزستان
سرویس اســتان ها – خوزســتان // مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه 
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: اگر بر اساس الگوی کشت و 
درست برنامه ریزی شود چه بسا ممکن است یک کشاورز در کنار خود 
یک کارشناس کشاوزی داشته باشد تا نیازش را به صورت علمی و دقیق 
برطرف کند که در این صورت هم منابع اتالف نشــده اند، هم کشاورز 
عایدی بیشتری دارد و هم اشتغال ایجاد می شود اما یکی از حلقه های 
مفقود این است که متاسفانه کشاورزی به صورت علمی انجام نمی شود. 
دکتر عادل مرادی با اشــاره به اقدامات این دانشگاه در ارتباط با صنعت، 
اظهــار کرد: در ارتباط با صنعت، با کشــت و صنعت امام خمینی طرحی 
داشتیم؛ این شرکت یک زمانی حدود 3۰ درصد به نیشکر آب اضافه می داد 
که روی محصول تاثیر داشــت. در آن زمان تصور می شد که هرچه آب 
بیشــتری بدهند بهتر است در حالی که گیاه موجودی زنده است و آبیاری 
بیش از نیاز ممکن است تاثیر منفی روی ریشه گیاه داشته باشد و در نتیجه 
روی عملکرد محصول تاثیر منفی می گذارد و محصول کمتری برداشــت 
می شود. برای این مساله طرحی تحقیقاتی با عنوان بررسی بهبود عملکرد 
محصول تعریف شــد که با کاهش 3۰ درصدی آبیاری، عملکرد افزایش 
یافت. وی افزود: یکی دیگر از طرح های شــاخص انجام شده در ارتباط 
با صنعت، طراحی مدل برای الگوی کشت است که در حال انجام است و 
یک طرح نرم افزاری است. مشکلی که گریبان استان خوزستان را گرفته، 

الگوی کشت است؛ الگوی کشت در واقع مشخص بودن فصل مناسب برای 
کشــت، تعیین نوع محصول و گیاهی است که قرار است زیر سطح کشت 
برود و  وقتی الگوی کشــت متناسب با نیاز بازار نباشد، باعث وارد شدن 
خسارت به کشاورز می شــود. این نرم افزار با هدف تعیین الگوی کشت، 
جلوگیری از هدر رفت منابع و وارد شــدن خسارت به کشاورز طراحی 
شــده است.  استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی خوزســتان گفت: در بحث ضایعات کشاورزی نیز دو تا سه طرح 
بسیار خوب در دســتور کار هستند. وی افزود: عمدتا کارهای تحقیقاتی 
در فاز آزمایشگاهی و تحقیقاتی بســیار خوب پیش می روند که البته با 
بودجه دانشــگاه و گرنت استاد انجام می شود اما متاسفانه صنعت استقبال 
چندانی نمی کند در حالی که ضایعات نیشــکر، آبزیان و... بسیار است و 
جمع آوری آن تاثیر زیادی در حفظ محیط زیست دارد. مرادی عنوان کرد: 
اگر بر اساس الگوی کشت و درست برنامه ریزی شود چه بسا ممکن است 
یک کشاورز در کنار خود یک کارشناس کشاوزی داشته باشد تا نیازش 
را به صورت علمی و دقیق برطرف کند که در این صورت هم منابع اتاف 
نشده اند، هم کشاورز عایدی بیشتری دارد و هم اشتغال ایجاد می شود اما 
یکی از حلقه های مفقود این است که متاسفانه کشاورزی به صورت علمی 
انجام نمی شود. البته این به آن معنا نیست که دانشگاه ها علمی نیستند، بلکه 

صنعت احساس نیاز به دانشگاه نمی کند. 
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فرهنگ وهنر

سرویس فرهنگی // به نظر می رسد که تولید 
سریال های فاخر دینی برای مقابله با شبهه افکنی 
رســانه  های رقیب منطقه ای در سال های اخیر 
اهمیت چند برابری نسبت به گذشته یافته و به 
عقیده کارشناسان فقط از این طریق است که 
می توان تحریف ها و شبهاتی که در زمینه تاریخ 

ایران و اسالم مطرح می شود، پاسخ داد. 
 ســریال »باب المراد« با موضــوع زندگی امام 
جواد)ع( که توسط کارگردان عرب در ایران تولید 
شده، چند وقتی است که از قاب شبکه یک سیما 
پخش می شود. بازخوردهای مثبت به بازپخش این 
سریال نشان داد که متولیان تلویزیونی در ایران نیز 
بایستی برنامه ریزی منسجم و گسترده تری را برای 
به ثمر رساندن مجموعه های تاریخی داشته باشند. 
به همین بهانه سراغ این سریال رفته ایم تا به بهانه 
آن نگاهی بــه ابعاد مختلف آن و تولیداتی از این 

دست داشته باشیم. 
* درباره سریال باب المراد

باب المــراد به کارگردانی فهد میــری کارگردان 
ســوری در ژانر تاریخی و مذهبی ســاخته شده 
اســت. تهیه کنندگی این اثر بر عهده کمال بحرانی 
و با نگارش محمود عبدالکریم در ۲8 قســمت 
محصول مشــترک شش کشــور ایران، سوریه، 
لبنــان، عراق، کویت، بحرین در ســال 139۶ با 
بازی بازیگران عربی و ایرانی ســاخته است. به 
این مجموعه تلویزیونی، ســریال امام جواد)ع( 
نیز گفته می شــود. این سریال تلویزیونی مراحل 
مختلف زندگی امام جواد علیه السام از تولد در 
مدینه، همراهی با امام رضا علیه السام در مراحل 
مختلف، تا شهادت به دست معتصم عباسی را به 
تصویر می کشد. بازخورد مثبت تولید و پخش این 
سریال در بین کشورهای شیعه نشین و ضرورت 
تولید آثار تاریخی با درونمایه مذهبی و دینی به 

ویژه از زندگی ائمه معصومین باعث شد به این بهانه 
با طرح پرسش کلیدی رسالت صدا و سیما با توجه 
به شرایط موجود در قبال تولیدات تاریخی در این 
حوزه چیســت؟ جهت پاسخگویی به این سوال 

گریزی کلی به این مسئله بزنیم.
* اهمیت و نقاط قوت ســریال باب المراد از 

دیدگاه کارشناسان
اهمیت این سریال از آن جهت است که متأسفانه در 
کشورهای اسامی علی الخصوص ایران، به زندگی 
پر افتخار پیشوای نهم شیعیان پرداخته نشده است. 
ســازندگان این سریال سعی کرده اند با به تصویر 
کشاندن مناظرات و کرسی های آزاد اندیشی نشان 
دهند که اســام ایده آل بر پایه علم وعقانیت بنا 
شده اســت و موفق به تثبیت این امر نیز شده اند. 
پرداختن به تمام زوایای شخصیتی امام یکی دیگر 
از رویکردهای مثبت این ســریال بوده است نوع 
برخورد کریمانه امام چه با مخالفین و چه با محبین 
به خوبی در این سریال به تصویر کشیده شده و تا 
حدودی شخصیت رئوف و کریمانه امام را نشان 
می دهد. در کنار کارگردانی خوب، فیلم نامه دقیق 
و متقن این سریال، فضا سازی درست و ایده آل، 
طراحی لباس، طراحی صحنه و دکور، جلوه های 
بصری خوب و قصه جذاب و پرکشش... موفقیت 
تیم بازیگــری در اجراء نیز از دیگر نکات مثبت 
سریال اســت. در این سریال همچنین معیارها و 
خطوط قرمز به خوبی رعایت شده است از جمله 
اینکه هیچگونه تصویری از ائمه بزگوار در آن دیده 
نمی شود، و دیالوگ های امامین علیهما السام در 
این سریال بدون تغییر و عین روایت است. همچنین 
از نکات منفی سریال می توان به ریتم به نسبت کند 
آن اشاره کرد که گاهاً با اضافات غیر الزمی همراه 

است.
* تاریخچه ساخت سریال های دینی در ایران

پیشینه ساخت آثار دینی با مضمون زندگی رهبران 
دینی و اصحاب آنان، ائمه اطهار و معصومین در 
ســینما و تلویزیون پیش از انقاب، به ســاخت 
چندین فیلم مستند محدود می شود. اما بی تردید 
درخشــان ترین نمونه این آثار، متعلق به دوران 
پس از انقاب اسامی است. فیلم »سفیر« ساخته 
»فریبرز صالح« شــاید نخستین جرقه تولید آثار 
دینی در ســینمای پس از انقاب است. این فیلم 
سال ۶1 با فیلم نامه ای از »کیهان رهگذر« جلوی 
دوربین رفت. روند تولید مجموعه های فاخر دینی 
از دهه ۷۰ خورشیدی چهره جدی به خود گرفت؛ 
هرچند تا پیش از آن سریال هایی چون »روایت 
عشق« با موضوع واقعه کربا تولید و چندین بار 
از تلویزیون پخش شده بود، اما در نهایت سریال 
تاریخی »امام علی)ع(« ساخته داود میرباقری را 
می توان آغاز این راه دانست. بی شک »روز واقعه« 
یکی از بهترین و ناب ترین آثار سینمای ایران، در 
بیان عظمت حماسه عاشورای حسینی است. »روز 
واقعه« در گستره سینمای ایران تا به امروز مهم ترین 
اثری است که ضمن اشاره مستقیم به ماجراهای 
عاشــورا، نگاهی نو، مدرن و همخوان با روایات 
دینی، به این حماســه مذهبی دارد. آخرین نمونه 
این روند سریال سازی تلویزیون ایران، مجموعه 

تلویزیونی »مختارنامه« است. 
*ضرورت حرکت در مسیر ساخت سریال های 

تاریخی مذهبی 
وجود فیلمنامه منسجم، تأمین هزینه ها، در اختیار 
قرار دادن امکانات و تجهیزات مناسب و گردهم 
آوردن یک گروه حرفــه ای و کارآمد و در کنار 
آن وجود محدودیت های متنوع نظیر حساسیت 
زیاد بر روی ساخت فیلم های دینی و سریال های 
مذهبی، وجود محدودیت هایی چون نشان ندادن 
چهره معصومین و بزرگان دین، روایات مختلف از 

داستان های دینی، استناد تاریخی و تطابق داشتن 
اثر با واقعیت های مکتوب و منابع و مآخذ دینی، 
موضع گیری موافق و مخالــف صاحب نظران و 
کارشناسان دینی، که البته این حساسیت ها تا حدی 
نیز منطقی به نظر می رسد، بسیاری از کارگردانان را، 
از گام نهادن در حیطه ساخت فیلم ها و سریال های 
دینی باز می دارد. از طرفی هزینه بر بودن تولید و 
زمان بر بودن فرایند تولید آثاری با مضامین تاریخ 
اسام در شبکه های تلویزیونی وطنی که بسیاری 
از این آثار که در گروه ســریال های »الف ویژه« 
تلویزیونی رتبه بندی می شوند، نیازمند بودجه های 
میلیاردی و صرف وقت و هزینه فراوان هستند به 
عنوان نمونه تولید مختارنامه هشت سال طول کشید 

از دیگر موانع موجود در این مسیر هستند. 
*راهبرد متولیــان تلویزیون در قبال تولید 

سریال های تاریخی
در یــک تحلیل کلی به نظر می رســد که تولید 
سریال های فاخر دینی برای مقابله با شبهه افکنی 
رســانه  های رقیب منطقه ای در ســال های اخیر 
اهمیت چند برابری نســبت به گذشــته یافته و 
به عقیده کارشناســان فقط از این طریق است که 
می توان تحریف ها و شــبهاتی که در زمینه تاریخ 
ایران و اسام مطرح می شــود، پاسخ داد. از این 
رو ضروری ســت که متولیان تلویزیونی در ایران 
برنامه ریزی گســترده تری را برای به ثمر رساندن 
مجموعه های تاریخی داشــته باشــند. از طرفی 
اســتقبال فراوان مخاطبان داخلی و خارجی از 
تولیدات سینمایی و تلویزیونی ایرانی با مضامین 
و درونمایه های دینــی و مذهبی، نیز نویدبخش 
این حقیقت اســت که چنان چه در عرصه تولید 
این گونه فیلم ها و ســریال ها تاش های جدی و 
تاثیرگذارتری صــورت گیرد، نتایج و پیامدهای 

خوشایندتری را به همراه خواهد داشت.

  باب المراد و ضرورت احیای مجدد تولیدات تاریخی صدا و سیما 

سرویس فرهنگی // کاظم نوربخش، بازیگر سریال »نون خ« درباره 
آغاز فصل چهارم این مجموعه گفت: همه بازیگران آماده و منتظریم 

که همین روزها تا پایان تابستان »نون خ ۴« را شروع کنیم.
بازیگر نقش سلمان در ســریال »نون خ« درباره کلید خوردن فصل 
چهارم این مجموعه طنز به کارگردانی سعید آقاخانی که پیش تر اعام 
شده بود تا آخر تابستان 14۰1 این اتفاق می افتد، توضیح داد: قرارمان 
آخر تابســتان بود اما هنوز شروع نشده، فکر می کنم نون خ 4 همین 
روزها کلید بخورد چون به ما گفته اند آخر شهریور و نهایتاً اوایل مهرماه 
کار شروع می شود، بنابراین هیچ کاری قبول نکردیم و آماده باش هستیم 
تا ان شااهلل همین روزها کار را شروع کنیم. او اظهار کرد: همه بازیگران 
آماده باش هســتیم و تا جایی که من می دانم کسی کار جدیدی قبول 
نکرده تا فصل چهارم نون خ را شروع کنیم. نون خ 4 برای پخش در 
نوروز و ماه رمضان 14۰۲ تدارک دیده می شود. امیدوارم مردم فصل 
چهارم را همچون سری های قبل دوست داشته باشند. بازیگر نون خ در 
ادامه به نقش سلمان و اتفاقاتی که در فصل چهارم برای این شخصیت 
خواهد افتاد اشاره کرد و گفت: همانطور که پیش تر صحبت کردیم برای 
ســلمان اتفاقات جدیدی در نون خ 4 خواهد افتاد که قطعاً جذاب تر 
خواهد بود که باید ببینیم. قطعاً مردم فصل جدید با کاراکترهای جدید را 
دوست خواهد داشت چون نون خ در فصل های گذشته ثابت کرد که 
سریال مخاطب پسندی است،   بنابراین شکی نیست که فصل چهارم هم 
موفق می شود. نوربخش در پایان درباره اینکه گفته می شود مخاطبان 
تلویزیون سیر نزولی داشته اند، خاطرنشان کرد: بله. متاسفانه من هم 
معتقدم که تلویزیون طی این مدت مخاطبانش را به شــدت از دست 
داده است اما چون خودم خیلی اهل تلویزیون دیدن نیستم! نمی توانم 
اظهارنظر جدی در این باره داشته باشم ولی فکر می کنم سریال نون 
خ مثل همیشه حرفی برای گفتن داشته باشد و با فصل چهارم اتفاقات 
خوبی برای تلویزیون بیفتد. امیدوارم واقعا همینطور هم باشد.  سریال 
نون خ 4 به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی برای 
پخش از شبکه یک سیما تولید خواهد شد. نویسندگی این سریال را 
امیر وفایی عهده دار اســت. تاکنون سه فصل از این مجموعه به روی 
آنتن رفته است. فصل اول نون خ فروردین 1398 از شبکه یک پخش 
شد. نون خ ۲ نیز فروردین ماه 1399 به روی آنتن رفت و فصل سوم 
این مجموعه نوروز 14۰۰ پخش شد. سعید آقاخانی، علی صادقی، 
سیروس میمنت، پاشا جمالی، ندا قاســمی، هدیه بازوند، سید علی 
صالحی، حمیدرضا آذرنگ، کاظم نوربخش، نســرین مرادی و ... از 

بازیگران اصلی مجموعه نون خ هستند.  

 تازه ترین خبرها از شروع
 فصل جدید سریال »نون خ«

سرویس فرهنگی // کمیته معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم 
اســکار از بین پنج نامزد نهایی، فیلم »جنگ جهانی سوم« را به 
عنوان نماینده سینمای ایران برای معرفی به اسکار ۲۰۲۳ انتخاب 

کرد.
پرویز شیخ طادی سخنگو و عضو کمیته معرفی فیلم ایرانی به اسکار 
۲۰۲3 با اعام این مطلب گفت: »کمیته انتخاب در پی جلسات متعدد 
و بررسی 5۷ فیلم حائز شرایط در مرحله اول، 1۷ فیلم را برای بازبینی 
انتخاب و پس از بررسی های مجدد پنج فیلم را به عنوان نامزد نهایی 
معرفی کرد.« به گفته شــیخ طادی »موقعیت مهدی« ساخته هادی 

حجازی فر، »پسر دلفینی« ساخته محمد خیراندیش، »بدون قرار قبلی« 
ساخته بهروز شعیبی، »تفریق« ساخته مانی حقیقی و »جنگ جهانی 
سوم« به کارگردانی هومن سیدی، پنج فیلم نهایی هستند که در فهرست 
نامزدهای معرفی به آکادمی اسکار ۲۰۲3 قرار گرفتند. سخنگو و عضو 
کمیته معرفی فیلم ایرانی به اســکار۲۰۲3 تاکید کرد: »اعضای کمیته 
انتخاب، ضمن احترام و ارج نهادن به آثار راه  یافته، پس از بررســی 
شرایط و استانداردهای الزم برای معرفی فیلم به اسکار، به اتفاق آرا 
فیلم »جنگ جهانی ســوم« را به عنوان نماینده  نهایی سینمای ایران 
برای آکادمی اســکار ۲۰۲3 انتخاب کردند.« اعضای کمیته انتخاب 

نماینده ایران به اســکار ۲۰۲3 عبارت انــد از: مریا زارعی، محمد 
داوودی، رسول صدرعاملی، مهدی سجاده چی، سیدمحمد حسینی، 

حامد شکیبانیا، محمدحسین حقیقی و پرویز شیخ طادی. 

»جنگ جهانی سوم«نماینده ایران در اسکار 2023 شد

نگاه فوق فلسفی به خودرو و مافیه
 بشــر از بدو ورود به عالم هســتی همواره سؤاالت 
بی جوابی را از قبیل »خط وســط قرص به چه منظور 
تعبیه شــده« یا »چرا سوپرمن لباس زیر خود را روی 
شلوار می پوشــد« در کنج ذهن خود داشته که سبب 
پیدایش هزاران هزار فیلســوف شده است. امروزه نیز 
با صنعتی شــدن و روند پیشرفت تکنولوژی سؤاالت 
مهمی مثل نحوه ساخت خودرو در دو شرکت داخلی 
اذهان را درگیر کرده اســت که باوجود انحصار کامل 
و دریافــت وام و امتیازات فــراوان از لحاظ کیفیت 
در حالتی مناســب با چاشــنی بزرگنمایی با کره االغ 
کدخدا برابری می کند. در واقع مســئوالن امر در این 
دو شرکت به چه تکنولوژی فرازمینی دست یافته اند که 
با این همــه، در هر خودرو ضرر می کنند؟ اما نگارنده 
مدعی است که توانسته طی نظریه ای تحت عنوان فلسفه 
َمشــی این معضل را حل کند. در فلســفه ذیل عنوان 
وجود، موجودات بــه واجب الوجود، ممکن الوجود و 
ممتنع بالذات تقسیم می شوند. به عبارت ساده تر یا باید 
باشند، یا تحت شرایطی ممکن است باشند یا بودنشان 
به کل در هر شــرایطی محال است. اما اشتباه فاسفه 
در این اســت که حالت چهارم را در نظر نمی گیرند که 
سبب شده علت ضرر در هر خودرو درک نشود. حالتی 
تحت عنــوان ممکن الوجود ممتنع بالــذات که از غور 
در بحر تفکر نگارنده اســت.  فرض کنید یک شرکت 
خودروساز داخلی به طور بالقوه توانایی ساخت یک 
خودرو را داراست. در واقع این خودرو ممکن الوجود 
اســت و با تأمین مواد اولیــه و فعالیت چند کارگر و 
حمایت آقای س.م.م.س ساخته خواهد شد. اما خودرو 
خوب و با تکنولوژی روز ساختن در این شرکت محال 
اســت زیرا در استخدامات جدید و قدیم سؤالی تحت 
عنوان فرق بین بلبرینــگ و بولینگ حذف و حاجی 
سام میرســونه جایگزین شده است. پس تولیدات از 
دانش بنیان بــه زایش بنیان )زاییدن ملت در زیر دنگ 
و فنگ خودرو( تبدیل شــده است. پس بالقوه خودرو 
می سازند اما به دلیل نوع بنیان، خودرو دچار اسب بخار 
و زاویه نامناســب است. پس خط تولید برای ساخت 
خودرو موجود اســت اما خودرو خودرو نیســت، نه 
که خودرو نیســت، اون خودرو که باید خودرو باشه 
نیســت. اینجاســت که اختاف بین خودروی ساخته 
شده و خودرویی که می تواند ساخته شود، ضرر مالی 

محسوب می شود!

  مجتبی قبادی

مشاوره ی پیامکی دکتر ریاض مقسومی 

ریاضت ریاضی 
با سام دکتر ریاض مقســومی هستم فارق التحصیل 
»روانشناســی ریاضت و جبر« از دانشــگاه »صنعتی 
فیثاغــورس«. امــروز در خدمتتون هســتم با بخش 
مشــاوره ی پیامکی؛ موضوع امروزمون “ ریاضی و 
مشــکات پیش رو” هست، هرســوالی در این زمینه 
دارید بپرســید. -اولین مخاطبمــون گفتند، من دچار 
بیماری فوبوریاضیا* هستم، و هروقت یک مسئله ی 
ریاضی را از نزدیک می بینم، دچار مشــکات تنگی 
نفس، تهوع، لرزش شدید دست و پا، سردرد، دل درد، 
گلودرد، ظهور دانه های قرمز و باال آوردن کف و خون 
می شوم، راهکار شــما برای حل این مشکل چیست؟ 
+اکبری من که می دونم خودتی، هروقت کاس ریاضی 
شروع می شه خودتو به موش مردگی می زنی، بری تو 
حیاط مســخره بازی کنی، بذار فردا دستم بهت برسه 
همچین فوبوریاضیایی بهت نشون بدم تا سه ماه روح 
اقلیدس کبیرو صدا بزنی. -مخاطب بعدی گفتند ، من 
یک هنرمند هســتم که نیمکره ی راست مغزم فعالتر از 
نیمکره ی چپم هست، به همین دلیل در یادگیری مفاهیم 
ریاضی ناتوانم ، ولی متاســفانه معلممان این موضوع 
را نمی فهمد و مرتب من را به جرم عدم تعادل راســت 
و چــپ از کاس بیرون می کند، به نظر شــما چگونه 
این دوگانگی مغزی را جبران کنم؟ + در ابتدا شــعاع 
نیمکره ی راست مغزتان را به همین شماره پیامک کنید 
تا بنده با اســتفاده از مساحت و حجم نیمکره، نقطه ی 
وسط آن را محاسبه کنم، با کوبیدن این نقطه از نیمکره ی 
راست مغزتان به دیوار، می توانید آن را مانند نیمکره ی 
چپ بی استفاده کنید و دچار دوگانگی نیمکروی نشوید. 
-آخریــن مخاطبمون گفتند، مــن در فهم اعداد گویا 
بسیار مشکل دارم، سوالی که داشتم این بود که چگونه 
اعداد گویا را یاد بگیرم تا در آینده دچار مشکل نشوم؟ 
من به شما بسته  های آموزشی پرفسور دکتر مقسومی را 
پیشنهاد میدهم، با استفاده از این بسته ها، هم اعداد گویا 
را به درستی یاد می گیرید، هم آموزش می بینید چگونه 
از این اعداد در آینده خود اســتفاده کنید. این بسته ها 
به شــما آموزش می دهند چگونه با اعدادگویا شــغل 
مناسب پیدا کنید، ماشین بخرید، ازدواج کنید و صاحب 
فرزندان قد و نیم قد شــوید. هم چنین با استفاده از این 
بســته ها میتوانید از اعداد گویا برای تعویض پوشک 
بچه، خرید نان و پاک کردن سبزی استفاده کنید. خوب 
مخاطبین گرامی مشاوره  ی این هفتمونم تموم شد. تا 
هفته  ی بعد شادی هایتان زیر انتگرال و غم هایتان مشتق 

به سمت بی نهایت
  مرضیه سادات آل ایوب 
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 ویژه برنامه های صداوسیمای مرکز
خلیج فارس برای هفته دفاع مقدس

صداوسیمای  مدیرکل   // فرهنگی  سرویس 
مرکز خلیج فارس گفت : شکوه اقتدار – رزم 
آورد – اوج اقتدار – معبر هشــت و کربالی 
جبهه ها از جمله ویژه برنامه های شــبکه 
استانی مرکز خلیج فارس است که در هفته 

دفاع مقدس بر روی آنتن می رود.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران جائی افزود 
: در چهل و دومین ســالگرد دفاع مقدس و به 
منظور گرامیداشــت یاد و خاطره هشت سال 
دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و 
رشادت های یادگاران هشت سال دفاع مقدس 
رادیو خلیج فارس ویژه برنامه شــکوه اقتدار 
پخش می کند.این برنامه در قالب ۷ قســمت 
۷5 دقیقه ای به تهیــه کنندگی منیژه فدایی با 
بخش های متنوع : گزارش – معرفی شهدای 
استان – روزشمار هفته و تلفن و پیامک تقدیم 
مخاطبان می شــود.  جائی افزود : مســابقه 
رادیویــی رزم آورد در هفته دفاع مقدس هر 
روز از صدای خلیج فارس پخش می شوداین 
مسابقه  با هدف ســرگرمی و تفریحی و ارائه 
اطاعــات عمومی در دو بخــش اطاعات 
عمومی و بخش زندگینامه شــهدا و در قالب 
آیتمهای کوتاه و ایســتگاهی تقدیم مخاطبان 
می شود. مســابقه رزم آورد در ۷ قسمت به 
تهیه کنندگی عباس ایرانمنش از صدای خلیج 
فارس پخش می شود. مدیرکل صداوسیمای 
مرکزخلیج فارس گفت : اوج اقتدار دیگرویژه 
برنامه رادیو خلیج فارس است که به پوشش 
رژه های نیروهای مســلح جمهوری اسامی 
ایران در اســتان هرمزگان مــی پردازد . تهیه 
کنندگی این ویــژه برنامه برعهــده معصومه 
ناصــری اســت. جائی خاطر نشــان کرد : 
 معبر هشــت در هفته دفاع مقدس از صدای 
خلیج فارس تقدیم عاقمندان می شــود . این 
برنامه کارمشترکی از مراکز استانهاست که هر 
شب به مدت 55 دقیقه به مناسبت بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس از شبکه خلیج فارس پخش 
خواهد شد. جائی گفت : موضوع گرامیداشت 
هفته دفاع مقــدس در برنامه های صبح بخیر 
هرمزگان ، کلودنگ عشــق و پیام ساحل نیز 
پرداخت خواهد شــد. در کنداکتور پخش نیز 
برنامه هایی در ساختارهای مستند ، نمایش و 
میان برنامه های تامینی پیش بینی شده است. 
مهران جائی مدیرکل مرکزخلیج فارس افزود 
: کربای جبهه ها تدارک شبکه استانی سیمای 
خلیج فارس در هفته دفاع مقدس اســت. این 
برنامه به تهیه کنندگی عبدالمهدی ذوالفقار پور 

است که در هفت قسمت ۶۰ دقیقه ای هرشب 
با آغاز هفته دفاع مقدس ساعت ۲1 از سیمای 
خلیج فارس پخش می شود.کربای جبهه ها 
زنده از محل نمایشگاه هفته دفاع مقدس تقدیم 
مخاطبان خواهد شــد. دعوت از فرماندهان 
نیروهای نظامی مســتقر در هرمزگان – بیان 
توانمندیهای دفاعی نیروهای مســلح استان – 
بیان خاطرات رزمنــدگان و ایثارگران دوران 
دفاع مقدس – مصاحبه با خانواده های شهدا 
– معرفی کتابهای دوران دفاع مقدس هرمزگان 
– تصاویــر حضور رزمنــدگان هرمزگانی و 
سرودهای حماسی از بخش های مختلف این 

برنامه است.
 پوشــش رژه نیروهای مســلح استان 
 بمناســبت هفتــه دفاع مقدس از شــبکه 

خلیج فارس
مدیرکل صداوســیمای خلیــج فارس گفت : 
مراسم رژه نیروهای مسلح استان هرمزگان 31 
شــهریور بمناسبت هفته دفاع مقدس از شبکه 
استانی سیمای خلیج فارس بطور زنده پخش 
می شود. بمناســبت آغاز هفته دفاع مقدس ، 
مراســم رژه نیروهای مســلح 31 شهریور از 
ســاعت 9 تا 11 صبح بطور مستقیم از شبکه 
اســتانی خلیج فارس روی آنتن خواهد رفت 
.مســعود صــدرزاده تهیه کننده ایــن برنامه 
خواهدبود. رژه نیروهای مســلح 31 شهریور 
با حضور مســئوالن کشوری ، استانی و مردم 
غیور اســتان هرمزگان برگزار می شود. وی 
در ادامــه گفت : تولید یک مورد انیمیشــن و 
هفت  مورد اســتوری موشــن  - بازتولید و 
توزیع تولیدات معاونت صدا ؛ ســیما و خبر 
مرکز- انتشار تولیدات سایر استان ها- ایجاد 
صفحــه ویژه دفاع مقدس در ســایت مرکز- 
انتشار تولیدات،مکملی،تامینی در لیست انتشار 
فعاالن فضای مجازی اســتان از برنامه های 
معاونت فضــای مجازی مرکزخلیج فارس در 
هفته دفاع مقدس است. مدیرکل صداوسیمای 
خلیج فارس در پایان بیان داشــت : همچنین 
تهیه گــزارش از نمایشــگاههای هفته دفاع 
مقدس در ســطح استان هرمزگان  - گزارش 
خبری از رزمندگان  هشت سال دفاع مقدس – 
تهیه گزارش از یادواره شهدا در شهرستانهای 
استان – پوشــش خبری مراسم رژه نیروهای 
مسلح در اســتان و تهیه و پخش گزارش از 
برنامه های هفته دفاع مقدس در سراسر استان 
از برنامه های حوزه معاونت خبر صداوسیمای 
مرکز خلیج فارس در هفته دفاع مقدس است.



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

اگر چاق هستید ، اگر چربي خون دارید
 یا اوره خونتان زیاد است آبزیان مصرف كنید

حوادث جهان
قطعی گسترده برق در پورتوریکو در پی وقوع توفان فیونا

  توفان فیونا )Fiona( پس از آنکــه پورتوریکو را درنوردید و 
موجب قطعی برق شد به سمت جمهوری دومینیکن حرکت کرد. وقوع 
توفان مهیب فیونا با قطعی گســترده برق در پورتوریکو همراه بود و 
موجب وقوع ســیاب مهیب و رانش زمین در این منطقه شد.در پی 
وقوع این توفان تردد در مسیرهای جاده ای مختل، فعالیت فرودگاه ها 
تعطیل شد. همچنین خودروها در میان سیل گرفتار شدند. گفته شده 
میزان قابل توجه بارش باران موجب شد تا تنها در مدت چند ساعت 
ســطح آب برخی رودخانه ها افزایش قابل توجهی پیدا کند.فرماندار 
پورتوریکو این حادثه را فاجعه بار خوانده است.شهردار سابق شهر 
ســن خوآن در پیامی توئیتری گفته است که بسیاری بر این باورند 
بارش ها شــدیدتر از توفان ماریا بوده که سال ۲۰1۷ پورتوریکو را 
درنوردید.مقامات پورتوریکو اعام کردند که قطعی برق برخی مناطق 
برطرف شــد اما وصل مجدد برق در تمامی مناطق چند روز طول 

می کشد .
سقوط مرگبار هواگرد جت در »نوادای« آمریکا

  در پی سقوط یک هواگرد جت طی یک مسابقه هوایی در ایالت 
نوادا در آمریکا، یک تن کشته شد. هیئت ایمنی حمل و نقل ملی ایاالت 
متحده در توییتی تأیید کرد که در حال بررســی جزئیات سقوط این 
»هواگرد جت« که در نزدیکی شهر »رینو« در ایالت نوادا سقوط کرده 
اســت.همچنین از مردم محلی نیز خواسته شده تا به محل وقوع این 
حادثه نزدیک نشوند.این هواگرد جت طی یک مسابقه هوایی سقوط 
کرده و بر اساس گزارش ها هواگرد دیگری دچار سانحه نشده و بقیه 
 STiHL خلبانان در سامت هستند.مسابقات هوایی قهرمانی ملی

هر ساله در ماه سپتامبر در شمال رینو برگزار می شود.
توفان در ژاپن ۶۰ مصدوم برجای گذاشت

  همزمان با وقوع توفان نان مــادول )nanmadoL( در ژاپن، 
مناطقی از این کشور درگیر سیاب شد و حدود ۶۰ نفر نیز مصدوم 
شدند.توفان ســهمگین نان مادول که مناطق جنوب غربی ژاپن را 
درنوردیده با وزش شدید باد و بارش باران همراه بوده است. تاکنون 
بر اثر وقوع این توفان ۶۰ نفر مصدوم شــده و قطعی گسترده برق 
نیز گزارش شده است.به گزارش روزنامه هندوستان تایمز، آژانس 
هواشناسی ژاپن اعام کرده است که سرعت حرکت این توفان 1۰8 
کیلومتر در ساعت اســت و در حال حرکت به سمت توکیوست.
همچنین شبکه خبری ای بی  ســی نیوز، در گزارشی اعام کرده 
اســت که در پی وقوع توفان نان مادول یک نفر کشته و یک نفر  

مفقود شده است.
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حوادث
  

    

به دلیل ازدواج فامیلی که براساس نظر بزرگ ترها صورت گرفت فرزندم با معلولیت 
ذهنی به دنیا آمد به طوری که همین ماجرا زندگی ام را از هم پاشــید و آینده ام را 

نابود کرد چرا که ...
   این ها بخشی از اظهارات زن ۲۶ ساله ای است که برای حفظ پایه های لرزان دومین 
ازدواجش به دایره  مشاوره و مددکاری اجتماعی کانتری مراجعه کرده بود. این زن 
جوان در حالی که بیان می کرد هیچ گاه در سال های زندگی ام از کنار »خوشبختی« 
عبور نکرده ام و معنای ســعادت را نمی دانم درباره سرگذشــت خود به کارشناس 
اجتماعی گفت: 14 بهار بیشتر از عمرم نگذشته بود که با پسر عمه ام ازدواج کردم. آن 
زمان بزرگ ترها درباره همه چیز توافق کرده بودند و من باید سر سفره عقد می نشستم 
چرا که ازدواج فامیلی در بین بستگان ما رواج داشت و خانواده ها به دلیل شناختی 
که از یکدیگر داشتند ازدواج های فامیلی را بهترین گزینه برای سعادت و خوشبختی 
فرزندانشان می دانستند. خاصه در اوایل نوجوانی درس و مدرسه را رها کردم و پا به 
خانه بخت گذاشتم. »قاسم« مرا دوست داشت و سعی می کرد با همان درآمد کارگری 
روزمزد زندگی خوبی برایم فراهم کند ولی یک سال بعد زمانی که باردار بودم اوضاع 
زندگی ما نیز تغییر کرد چرا که یک روز وقتی برای تعیین جنسیت فرزندم به پزشک 
مراجعه کرده بودم زمزمه هایی از معلولیت پســرم را شنیدم که هنوز سه ماه دیگر به 
تولدش باقی مانده بود. این ماجرا نگرانی عجیبی را در زندگی ام به راه انداخت اما هر 
بار نظرات متفاوتی را می شنیدم تا این که باالخره پسرم با معلولیت جسمی و ذهنی 
به دنیا آمد. حاال دیگر از هر ســو سرزنش می شدم و اطرافیانم مرا مقصر این ماجرا 
معرفی می کردند. قاسم نیز توجهی به من نداشت و به من بی مهری می کرد تا حدی 
که به ناچار »فرشــید« را تحویل بهزیستی دادیم چرا که دیگر توان نگهداری از او را 
نداشتیم از سوی دیگر پزشکان متخصص معتقد بودند اگر دوباره باردار شوم باز هم 
احتمال زیادی وجود دارد که فرزندم معلول به دنیا بیاید! در این شرایط بود که قاسم 
مرا طاق داد تا برای باقی ماندن نســل خــودش با دختر دیگری ازدواج کند. حاال 
 من در 1۶ ســالگی به زنی مطلقه تبدیل شده بودم و آینده ام را بسیار تاریک و مبهم 
می دیدم. یک سال بعد از این که از قاسم طاق گرفتم با پسر مجردی آشنا شدم که 
مدام به من ابراز عاقه می کرد. فرهاد مدعی بود اگر با هم ازدواج کنیم مرا خوشبخت 
می کند باز هم به امید خوشــبختی به عقد موقت فرهاد درآمدم چرا که خانواده او به 
شدت مخالف این ازدواج بودند و فرهاد تاکید می کرد در مدت پنج سال )مدت عقد 

موقت( خانواده اش را راضی می کند. 
   خاصه من به امید روزی که به عقد رســمی فرهاد دربیایم همه رفتارهای تلخ و 
نامتعــارف او را نیز تحمل می کردم و دم بر نمــی آوردم در این مدت او با وعده و 
وعیدهای رویایی مرا برای رسیدن به سعادت و خوشبختی امیدوار می کرد حتی لوازم 
منزلم را نیز تعویض می کرد یا آن ها را به فروش می رســاند به امید روزی که برایم 
بهترین لوازم منزل و آشپزخانه را خریداری کند. پس از پایان پنج سال فرهاد نتوانست 
پدر و مادرش را برای ازدواج با من راضی کند به همین دلیل مدت عقد موقت ما دوبار 
دیگر و هر بار به مدت یک سال تمدید شد اما باز هم من حیران و سرگردان بودم و 
از فرجام این ماجرا وحشــت داشتم تا این که باالخره از آن چه می ترسیدم به سرم 
آمد و زندگی ام را به تباهی کشاند چرا که من برای چند روز به منزل پدرم رفته بودم 
و هرچه با فرهاد تماس می گرفتم پاسخم را نمی داد به همین دلیل سراسیمه به خانه 
خودم رفتم اما وقتی کلید را در قفل در چرخاندم ناگهان با صحنه تلخی روبه رو شدم. 
زن دیگری در کنار فرهاد نشسته بود که خیلی زود فهمیدم اکنون او را به عقد موقت 
خودش درآورده اســت، وقتی به فرهاد اعتراض کردم و وعده و وعیدها را به یادش 
آوردم مرا از خانــه بیرون انداخت و تاکید کرد که دیگر حق مراجعه به خانه اش را 
ندارم ولی او روز بعد مرا به بهانه توافق به منزل کشاند و تصاویر زننده ای از من تهیه 

کرد تا نتوانم از او شکایت کنم و ...

طالق به خاطر فرزند معلول 
در امتداد تاریکی

گروه حوادث//  فرمانده انتظامی هرمزگان از کشــف و توقیف ۲ دستگاه 
خودروی لوکس قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در شهرستان بندرعباس 

خبرداد. 
   سردار »غامرضا جعفری« افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی با 
همــکاری ماموران انتظامی کانتری 1۲ پیامبر اعظم )ص( بندرعباس به محل 
اعزام شــدند و در بازرسی از یک منزل یک دستگاه خودرو تویوتا Fj کروز و 

یک دستگاه خودرو بنز E 53۰ قاچاق کشف کردند.
  به گزارش ایرنا، این مقام انتظامی استان ارزش خودروهای کشف شده دراین 
عملیات را برابر اعام نظر کارشناسان اقتصادی1۰۰ میلیارد ریال اعام و اضافه 

کرد: تاش ماموران برای دستگیری عامان قاچاق ادامه دارد.

پلیس بندرعباس خودروهای لوکس قاچاق را توقیف کرد

پایگاه  جانشــین  حوادث//  گروه 
گفت:  کیــش  جزیره  دریابانــی 
ماموران  این فرماندهی در ســال 
جاری موفق به کشــف ۱۸۶ هزار 
لیتر سوخت قاچاق از آبهای حوزه 

استحفاظی این پایگاه شدند. 
  سرهنگ جال همتی اظهار داشت: 
در جریان کشف این میزان سوخت 
قاچاق ۶۰ قاچاقچی دستگیر شدند 
و 55 شــناور حامل ایــن کاال نیز 

توقیف شده است.
   وی با بیان اینکه تمام ســوخت 
قاچاق کشف شــده از استان ها و 
شهرهای همجوار به مقصد خارج از 
مرزهای جمهوری اسامی بارگیری 
شده بود افزود: با توجه به پیامدهای 
مخرب و تاثیرگــذار پدیده قاچاق 

بر اقتصاد کشــور، برخورد قاطع با 
باندها و شبکه های سازمان یافته به 
صورت ویژه در دستور کار دریابانان 

این جزیره قرار گرفته است.

  به گزارش ایرنا، ســرهنگ همتی، 
همچنین از کشف ۲3 هزار کیلوگرم 
انواع فرآورده های شیاتی در این 
جزیره خبر داد و گفت: امسال این 

میزان فرآورده از 5۷ صیاد غیرمجاز 
در 35 شناور به همراه 9۶ هزار متر 
تور غیرمجاز کشــف شده و ضبط 

شده است.
  حوزه استحفاظی پایگاه دریابانی 
جزیــره کیش شــامل 1۶۲ مایل 
با کشــورهای قطر و  مرز دریایی 
امارات متحده عربی و به مساحت 
14 هــزار و 5۰۰  کیلومتر متربع از 
آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس 
اســت.جزیره کیش با 9۲ کیلومتر 
مربع مســاحت و حدود 5۰ هزار 
 نفر جمعیــت از توابع شهرســتان 
بندر لنگه اســتان هرمزگان بوده در 
آب های نیلگون خلیج فارس واقع 

شده است.

186هزار لیتر سوخت قاچاق در كیش كشف شد

آگهی مناقصه عمومی 
با اخذ سپرده

RHP- 7302506407 - T 25 : درخواست شماره
موضوع آگهی : 

خرید بیل میکانیکی 
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت دوم

کلیف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی ماده 3 اقنون تعیین ت
 نظر به اینکه هیات حل اختاف مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک بندرعباس به شرح رای اصاحی شماره 140160323054000133مورخ 1401/03/07 
تصرفات مالکانه خانم خاتون عبدالهی باغوئی فرزند غام در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1008.28 مترمربع قسمتی از پاک ثبتی 6- اصلی در اجرای 
بخشنامه استاندارد سازی پاک جدید 166 فرعی از 6 - اصلی تعیین گردید واقع در باغو بخش دو بندرعباس انتقال مع الواسطه به استناد مواد 1 و 3 قانون 
مذکور و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن به جهت فوت مالک رسمی و عدم دسترسی به وارث مرحوم محمد حسن زمانی رای به طی تشریفات ثبتی و صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی مذکور صادر گردیده است و مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکورو سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت رسمی صادر و 
 تسلیم گردد لذا در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی رای مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و جهت اطاع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی و 

در روستاها از تاریخ الصاق در محل ، اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و اماک منطقه دو بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صاحیت 
وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت منطقه دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل 
مراجعه و تقدیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد 

منطقه دو بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .  1401/226م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/06/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/06/30

محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت:  گروه حوادث// 
ماموران مرزبانی در ۲ عملیــات جداگانه ، ۲۲۰ 
هزار لیتر گازوییل قاچاق در آب های سیریک و 

بندرعباس کشف کردند. 
   ســردار » حسین دهکی » توضیح داد:  مرزبانان 
مســتقر در آب های خلیج فارس  پس از کســب 
خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت در حوزه 

اســتحفاظی، فوری برای بررسی موضوع به محل 
اعزام شدند.

   وی ادامه داد: مرزبانان پس از بررســی مناطق، 
۶ عدد محفظه پاســتیکی معروف به » مشــک 
ماری«،۲۲۰ هزار لیتر ســوخت قاچــاق از نوع 
گازوئیل کشف کردند که 18۰ هزار لیتر در سواحل 
سیریک و 4۰ هزار لیتر در آب های  بندرعباس به 

دست آمد.
   بــه گــزارش ایرنــا، ســردار دهکــی ارزش 
 محموله های کشف شده را ۶۶۰ میلیون ریال اعام و 
 اضافــه کرد: قاچاقچیان قبل از رســیدن ماموران، 
با کمک  شناورهای اسکورتی از محل فرار کردند 
که تاش برای شناسایی و دســتگیری آنان ادامه 

دارد.

۲۲۰هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های سیریک و بندرعباس کشف شد 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

انتظامی  فرمانده  حــوادث//  گروه 
هرمزگان از انهــدام باند حرفه ای 
مشاعات  و  منزل  ســارقان  ۴نفره 
در  پلیس  اشــرافیت  با  ساختمان 
شهرســتان بندرعبــاس خبر داد 
وگفت: متهمــان تاکنون به 9 فقره 

سرقت معترف شده اند.  
   ســردار غامرضا جعفری فرمانده 
انتظامی هرمزگان در تشریح این خبر 
بیان داشــت: در پی وقــوع چندین 
فقره سرقت منزل در سطح شهرستان 
بندرعباس به شــیوه توپــی زنی و 
تخریب دربهای منازل ویایی ، مراتب 
به صورت ویژه در دستور کارآگاهان 
پلیس آگاهی اســتان قرار گرفت.وی 
با بیان اینکه سارقان حرفه ای بوده و 
کمترین ردی از خود در صحنه سرقت 
به جا نمی گذاشتند، افزود: کارآگاهان 
پلیس آگاهی با اشرافیت کامل و پس 

از انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق 
به شناسایی خودرو پژو۲۰۶ استفاده 
شده در سرقت ها شده و موفق شدند 
خودروی مذکــور را در حالی که به 
همــراه 4 متهم پرونده قصد خروج از 
استان داشتند در عملیاتی غافلگیرانه 
متوقف و سرنشــینان نیز دستگیر و 

به پلیس آگاهی منتقل کنند.ســردار 
جعفری با اشاره به اینکه در بازرسی 
از خودرو و مخفیگاه ســارقان، انواع 
اموال مسروقه شــامل بیش از 3۰۰ 
گرم طاجات ، ســاعت های لوکس، 
وسایل منزل و... کشف گردید، اذعان 
داشت: پس از انتقال متهمان به پلیس 

آگاهی و انجام تحقیقات تخصصی و 
پلیســی نامبردگان تاکنون به 9 فقره 
سرقت منزل و مشــاعات ساختمان 
اعتراف و در ادامه مالخر اموال مسروقه 
نیز شناســایی و دستگیر شد که پس 
از بازسازی صحنه های سرقت اموال 
مکشوفه به مالباختگان تحویل و در 
نهایت متهمین به مرجع قضائی معرفی 
و با قرار مناسب راهی زندان شدند.به 
گزارش فارس، فرمانده انتظامی استان  
هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از کلیه 
شهروندانی که با پلیس همکاری خیلی 
خوبی داشته به نقش بی بدیل آنان در 
شناسایی سارقین و مجرمین اشاره و 
از همه شــهروندان درخواست کرد تا 
کلیه موارد مشکوک به سرقت را سریعا 
به شماره 11۰ و پلیس آگاهی اعام 

کنند .

پایان کار باند حرفه ای سارقان منزل با کشف9 فقره سرقت در هرمزگان 

گروه حوادث// زن جوان که برای نجات از تهدیدها 
و بداخالقی های همســرش او را به قتل رسانده بود، 
در نخستین جلسه بازجویی با رضایت دو فرزندش 

مواجه شد.
   صبح 19 شــهریور امسال، گزارش کشف جسد مرد 
میانسالی مقابل جایگاه ســوخت، در اطراف تهران به 
پلیس اعام شــد. به دنبال این گزارش، بازپرس محمد 
تقی شعبانی و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شده 
و با جسد مرد میانســال که با شلیک دو گلوله به قتل 
رسیده بود، پشــت فرمان خودرو مواجه شدند.هویت 
قربانی این جنایت، با بررسی مدارک شناسایی به دست 
آمد و مشخص شد که خودرو متعلق به مقتول است. تیر 
از سمت صندلی شــاگرد شلیک شده بود و این مسأله 
حکایت از آن داشــت که عامل قتل نیز سوار خودرو 

بوده است.
*  ردپای یک زن

   دوربین های مداربســته اطراف محل جایگاه سوخت 

مــورد بازبینی قرار گرفت و تصاویر نشــان می داد که 
زن جوانی پس از شــلیک از خودرو پیاده شده است.
از سویی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به 
سراغ خانواده مقتول رفته و تحقیقات از آنها آغاز شد. 
در بررسی های اولیه مشخص شد که محمود و همسرش 
باهم اختافات شــدیدی داشــته اند. این در حالی بود 
که کارآگاهان با مشــاهده همسر مقتول و تطبیق چهره 
به دســت آمده از دوربین های مداربسته محل جنایت، 
 بافاصله او را شناســایی کرده و مشــخص شد وی 
همان زنی است که شب حادثه از خودروی مقتول پیاده 

شده است. 
   بنابراین زن جوان بازداشت شد. او در تحقیقات اولیه 
به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: شوهرم مرا کتک 
می زد و بارها به مرگ تهدیدم کرده بود. از او می ترسیدم 
و چندین بار خواستم جدا شوم، اما او رضایت به طاق 
نمی داد.  زن 44 ساله که در جلسه بازجویی مدام گریه 
می کرد، ادامه داد: برای دفاع از جانم اسلحه ای به مبلغ 

11 میلیون تومان دو هفته قبل از جنایت خریداری کردم. 
شب حادثه محمود از من خواست تا با او بیرون بروم، 
محمود می خواست بسته ای را از دوستش تحویل بگیرد. 
زمانی که این حرف را زد با خودم گفتم او می خواهد مرا 
بکشــد و این موضوع را بهانه کرده است. با این تصور 
اسلحه را برداشتم. در مسیر به خاطر کینه ای که از او به 
دل داشتم، شلیک کردم و بعد از قتل هم سوار خودرویی 
شــده و خودم را به خانه رســاندم. سعی کردم طوری 

وانمود کنم که از همسرم خبری ندارم.
*  بخشش زن جوان

  در نخستین جلســه بازپرسی، در حالی که زن جوان 
به قتل شوهرش اعتراف کرده بود، دو دختر ۲3 ساله و 
19 ساله او در شعبه دهم دادسرای جنایی تهران حاضر 
شده و مقابل بازپرس جنایی خواهان بخشش مادرشان 
شــدند. آنها مدعی بودند که از وضعیت سخت زندگی 
مادرشــان باخبر بوده و به همین دلیل از قصاص او و 
خون پدرشان گذشت کرده اند. به دستور بازپرس جنایی، 
زن جوان به اداره آگاهی منتقل شد و تحقیقات در این 

رابطه ادامه دارد. 

دختران مقتول ، مادرشان را بخشیدند
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خبری

شهرستان

افتتاح دبیرستان ۶ کالسه 
مرحوم حاج محمد برزه شهر لمزان

  عبدالحســین اسدپور گروه شهرستان// با حضور نماینده مردم 
بندرلنگه، پارســیان و بستک در مجلس شورای اسامی دبیرستان 
پســرانه مرحوم حاج محمد برزه شهر لمزان افتتاح شد.به گزارش 
خبرنگار دریا ؛ طی مراسمی با حضور احمد جباری نماینده مردم 
بندرلنگه، پارسیان و بســتک در مجلس شورای اسامی، هاشمی 
مدیرکل نوســازی مدارس اســتان هرمزگان، مــرادزاده فرماندار 
شهرستان، شــیخ رابو امام جمعه اهل سنت شهر لمزان، اتمام مدیر 
آموزش و پرورش شهرســتان بندرلنگه  و جمعی از مســئولین و 
معتمدین شهرســتان و بخش مهران از توابع بندرلنگه ، دبیرســتان 
پسرانه مرحوم حاج محمد برزه شهر لمزان در بخش مهران شهرستان 
بندرلنگه به بهره برداری رسید.هاشــمی مدیرکل نوسازی تجهیز و 
توسعه مدارس استان در این آیین بیان  کرد: دبیرستان پسرانه مرحوم 
حاج محمد برزه در قالب ۶ کاس درس با زیر بنای 5۰۰ مترمربع 
به صورت مشــارکت خیر با نوسازی مدارس با  هزینه ۶۰ میلیارد 
ریال ساخته و به بهرداری رسید.وی در خصوص مدارس روستای 
زلزله زده سایه خوش این بخش نیز افزود: مدارس این روستا طبق 
تعهدات نوسازی مدارس تا قبل از آبان ماه تکمیل و آماده استفاده 

دانش آموزان می گردد.
 ۸۵ ویژه برنامه بمناسبت هفته دفاع مقدس 

در بندرخمیر اجرا می شود
  امین درساره گروه شهرستان// جلسه هماهنگی ویژه برنامه 
هفته دفاع مقدس در شهرستان خمیر به ریاست میرهاشم خواستار 
فرماندار این شهرســتان برگزار شــد.به گزارش خبرنگار دریا، 
خواستار در این جلسه با اشاره به اهمیت بزرگداشت دفاع مقدس 
عنوان کرد : دفاع مقدس یکی از درخشان ترین و مهم ترین دوران 
در نظام مقدس جمهوری اسامی است و ما هر آنچه را که امروز 
داریم به برکت خون شهدا، مقاومت آزادگان و رزمندگانی است که 
طی 8 سال دفاع مقدس از خاک کشور مقتدرانه دفاع نموده و در 
این راه از جان خود گذشــتند.وی در ادامه بر ضرورت برگزاری 
هر چه باشکوه تر برنامه های دفاع مقدس در سطح شهرستان تاکید 
کرد و گفت: باید تاش شود ارزش ها و رشادت های رزمندگان 
در دوران دفاع مقدس به خوبی تبیین شــود و نســبت به ترویج 
فرهنگ ایثار و مقاومت به ویژه برای نســل جوان تاش کرد.در 
ادامه جانشــین فرماندهی سپاه شهرستان خمیر نیز از اجرای 85 
ویژه برنامه بمناســبت هفته دفاع مقدس در بندرخمیر خبر داد 
و گفت:دیدار با رزمندگان و خانواده شــهداء ، برگزاری یادواره 
شهداء، اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم شهرستان ، برپایی 
 میز خدمت ، برگزاری مســابقات ورزشــی و فرهنگی از جمله 

برنامه های شاخص اجرایی در این هفته است.
رفع تصرف 1۰ هزار متر مربع از اراضی ملی میناب

  ســعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرســتان میناب از رفع تصرف 1۰9۰4 متر مربع از 
اراضی ملی این شهرستان خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ خسرو 
بهرامی نژاد گفت: به اســتناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری 
از جنگلهــا و مراتع هر کس به قصد تصرف به منابع ملي مذکور در 
ماده 1 قانون ملي شدن جنگلها کشور تجاوز کند به یک تا سه سال 
حبس تأدیبي محکوم خواهد شد. در همین راستا و به موجب تبصره 
ذیل ماده 55 قانون صدرالذکر زمینی به مســاحت 1۰9۰4 مترمربع 
از اراضی ملی پس از تشــخیص و شناسایی بوسیله اکیپ گشت و 
مراقبت یگان حفاظــت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میناب رفع 
تصرف و از چنــگ متصرفین خارج گردید.وی ضمن بیان این مهم 
که پرونده هایــی که در ارتباط با تخلفــات و تصرفات عدوانی به 
اراضی ملی و دولتی در مراجع قضایی تشــکیل و مطرح می گردد 
بــا جدیت تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شــد و این موضوع در 
دستور کار جدی اداره منابع و آبخیزداری شهرستان میناب قرار دارد 
افزود: متخلفین برابــر قانون و مقررات تحت پیگرد قانونی قرار می 
 گیرند و اراضی ملی که متعلق به عموم اســت از دستبرد متجاوزان و 
فرصت طلبان محفوظ می ماند.وی افزود: مشارکت و اطاع رسانی 
 مردمی امکان حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت این اداره را فراهم 
می  کند و به همین منظور سامانه تلفنی 15۰4 به عنوان پل ارتباطی 
به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی است و در 
صورت مشاهده هر گونه تخریب، تصرف و آتش سوزی در اراضی 

ملی سریعا گزارش تا اقدامات الزم انجام و مورد بررسی قرار گیرد.
آماده سازی 7۵ هزار گلدان 

در نهالستان حرا  قشم  
  ســعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// رئیس منابع طبیعي و 
آبخیزداري شهرستان قشم گفت : در این جزیره هر ساله بذرهای 
درختان حرا با همکاری افراد بومی و جوامع محلی جمع آوری و 
درشــهریورماه بذر این درخت آماده کشت در گلدانها می شود.به 
گزارش خبرنگار دریا؛ اکبر محمودی زاده گفت: در ســال جاری 
آماده سازی بیش از ۷5 هزار گلدان در نهالستان حرا با تهیه خاک، 
کود و گلدان های پاستیکی و نهایتا کاشت بذر و آبیاری و مراقبت 
برای کاشت در آذر ماه انجام می شود. وی افزود: زمانی که ارتفاع 
این نهال ها به حدود 3۰ سانتیمتر برسد ، کار انتقال این نهال ها به 
عرصه های جنگل حرا آغاز می شود که این عمل موجب احیاء 
 و توســعه جنگل و درختان گونه مانگرو خواهد شد.وی افزود: 
 جنــگل های حرا بر روی خاک های لجنی ناشــی از رســوب 
خاک های حاصل از فرســایش سواحل رشد می کند و با جزر 
 و مد آب در دریا شــناور می شــوند و این ویژگی راز شگفتی 
 جنــگل های اســطوره ای حرا است.گســترش جنگل و حفظ 
تنوع زیســتی ، حفاظت از خاک ، تقویت زیســتگاه پرندگان و 

حشرات از اهداف تولید و کاشت نهال حرا است .

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

روابط عمومی اداره كل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

گروه شهرستان// طرح تأسیس شهرک تخصصی 
نساجی در اســتان هرمزگان، با هدف هایی بلند 

پروازانه وارد مرحله اجرایی شده است.
   اهداف نهایی این طرح ایجاد شــهرکی تخصصی 
است که همه زنجیره تأمین و ارزش صنعت نساجی 
تا رسیدن به محصول نهایی)پارچه ( را در بر می گیرد. 
در این شــهرک  پنبه، کشت، برداشــت و فرآوری 
شــده و در کارخانه های نســاجی تبدیل به پارچه 
می شود. همزمان صنعت نوغانداری و تولید ابریشم 
هم  پا می گیرد. پس از آن بخشــی از محصول وارد 
بازار داخلی شده و بخشی دیگر با اتکا به پایانه های 
صادراتی ســاحلی هرمزگان بــه بازارهای جهانی 
صادر می شــود. کمتر از یک ســال پیش زمانی که 
اســتاندارهرمزگان خبر برنامه ریزی برای راه اندازی 
شهرک تخصصی نساجی را در این استان اعام کرد 
کمتر کسی تصور می کرد این ایده رنگ واقعیت به خود  
بگیرد، اما تنها در زمان کوتاهی بعد از اعام این خبر 
با همراهی دولت، شرکت های بزرگ کشاورزی وارد 
عرصه شده و تعهد داده اند با وارد کردن صنایع نساجی 
چرخه این صنعت را در هرمزگان تکمیل کنند.در گام 
اول اجــرای این طرح از 4 هزار و 5۰۰ هکتار زمین 
اختصاص داده شده برای کشت پنبه، بیش از ۲ هزار 
و ۷۰۰ هکتار اراضی کشاورزی شهرستان جاسک 

به 3 شرکت بزرگ نســاجی واگذار شده و با تأمین 
آب مورد نیاز از سد جگین توسعه کشت پنبه در این 
منطقه کلید خورده است، البته این تنها شروع کار است 
و مسئوالن استان اعام کرده اند این میزان تا ۲۰ هزار 
هکتار هم قابل توسعه است. تکمیل زنجیره نساجی 
می تواند عاوه بر رساندن دوباره ایران به جایگاه واقعی 
خود در بازار جهانی پنبه برای بیش از ۲ هزار و 5۰۰ 
نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کند به شرط آنکه این 

طرح در نیمه راه رها نشود.
*  شهرک نساجی هرمزگان در مرحله عملیاتی

  »مهدی دوستی«، استاندار هرمزگان اظهار داشت: 
برای ایجاد شهرک نساجی 45۰۰ هکتار از زمین های 
کشاورزی استان زیر کشت پنبه می رود. همچنین با 
هدف توسعه تولید ابریشم تا کنون 4هزار اصله درخت 
توت در شهرســتان های حاجی آباد، میناب و رودان 
کشت شده و امیدواریم در قالب طرح تدوین شده با 
توسعه تولید ابریشم و نوغانداری زنجیره نساجی در 
هرمزگان فعال شود.برای آموزش نوغانداری دراستان 
گام های خوبی برداشــته شــده و تا کنون 1۰۰نفر 
دوره های نوغانداری و تولید ابریشم را فرا گرفته اند 
همچنین جهت ایجاد همزمان واحدهای پتروشیمی 
مرتبط با نســاجی  مذاکرات خوبی با هلدینگ ها و 
شرکت های بزرگ صورت گرفته است . وی با اشاره 

به سابقه کشت پنبه در هرمزگان گفت: پتانسیل بخش 
کشاورزی اســتان این قابلیت را دارد که کشت پنبه 
با یک برنامه ریزی مدون توسعه پیدا کند و اقدامات 
الزم برای توسعه کشت این محصول در دست اقدام 
است، به گونه ای که تا بهمن ماه سطح زیرکشت پنبه 
به بیش از 5۰۰۰ هکتار می رسد. ما با بهره گیری از 
توانمندی های اســتان در همه بخش ها ،بویژه بخش 
کشاورزی و صنعت سعی خواهیم کرد در همین دولت، 
هرمزگان را به یکی از قطب های نساجی کشور تبدیل 
کنیم. دوستی سهم اشــتغال در نساجی را به نسبت 
ســرمایه گذاری باال دانست و افزود: زیرساخت های 
مهم کشاورزی، دامی و پتروشیمی که الزمه این صنعت 
هستند در هرمزگان وجود دارد و توجه به بازارهای 
گسترده داخلی و همسایگان، سبب تسریع در توسعه 
این صنعت خواهد شد. استاندار هرمزگان خاطرنشان 
کرد: ما باور داریم که هر آنچه می خوریم و می پوشیم 
باید از خودمان باشد از سوی دیگر ایجاد شغل های 
جدید برای جوانان استان بویژه اقشار متوسط به پایین 
برای ما حائز اهمیت  و این مسأله در شهرک نساجی 
هرمزگان قابل تعریف است.لذا از مدیران، کارشناسان، 
ناظران و سرمایه گذاران انتظار داریم در این کار بزرگ 
که پشتوانه عقلی و اعتقادی و علمی دارد جهادی عمل 

کنند.
*  واگذاری زمین به شرط تولید پنبه

  »ســیدرضا امیری زاده«، مدیر امور زراعت جهاد 
کشــاورزی هرمزگان از واگــذاری ۲ هزار و ۷۰۰ 
هکتار زمین برای کشــت پنبه به 3 شرکت نساجی 
خبر داد و اظهار داشت: تا سال 98 تنها در شهرستان 
حاجی آباد کشــت پنبه داشــتیم اما پس از تصویب 
طرح خودکفایی کشور در حوزه تولید پنبه، یکی از 
تولید کنندگان استان در جاسک برای اولین بار این 

محصول را در این شهرســتان کشت کرد. بعد از این 
اقدام بود که مشخص شد این شهرستان نیز پتانسیل 
کشت پنبه دارد.امیری زاده تأکید کرد: تبدیل جاسک به 
قطب تولید پنبه و راه اندازی شهرک نساجی در استان 
هرمزگان یک طرح فرا اســتانی است و تنها خاص 
هرمزگان نیست، اما از آنجا که تمام زمینه های الزم در 
استان آماده است و با حمایت دولت و بویژه استاندار 
زیر ســاخت ها بسرعت در حال تکمیل شدن است، 
پیش بینی می کنیم در یک بازه زمانی 3 ساله شهرک 
نساجی استان وارد مدار تولید تا صادرات شود، البته 
می دانیم که این کار یک روند زمانبر و الزم اســت 
عاوه بر حمایت های دولتــی بخش خصوصی و از 
همه مهم تر کشاورزان هم پای کار باشند.وی ادامه داد: 
مهم ترین موضوع در حوزه کشاورزی تأمین آب است 
و از آنجایی که ســد »جگین« در باالدست اراضی 
جاسک واقع شــده آب مورد نیاز برای کشت پنبه 
در این شهرستان وجود دارد، حتی در این شهرستان 
عملکرد کشت نزدیک به 3 تن در هر هکتار بوده که 
باالتر از میانگین کشوری است.امیری زاده با اشاره به 
ظرفیت های باالی استان در حوزه کشاورزی افزود: 
همین ظرفیت ها سبب شد در دولت سیزدهم یکی از 
اولویت های مهم استان توسعه کشت پنبه باشد و در 
طرح های توسعه اصلی و طرح های رشد هرمزگان، 
تولیــد و ایجاد ارزش افــزوده در زنجیره تولید پنبه 
گنجانده شــود. در این راســتا قرار شد با حمایت 
استاندار، زمین های پایین دست سد جگین برای کشت 
پنبه به شرکت های نساجی واگذار شود، البته به شرط 
آنکه این شرکت ها ظرف مدت یک تا 3 سال صنایع 
نساجی را وارد استان کنند. در واقع ما می خواهیم با 
استفاده از امکانات موجود چرخه صنعت نساجی را 

در استان تکمیل کنیم و به خودکفایی برسیم.

*  ایجاد ۲۵۰۰ شغل جدید با توسعه کشت پنبه
  به گزارش ایران، این مقام مســئول خاطرنشــان 
کرد: کشت پنبه همراه با اســتقرار صنایع مرتبط با 
آن می توانــد برای بیش از ۲ هــزار و 5۰۰ نفر در 
استان به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کند. با توجه 
به برنامه ریزی های صورت گرفته از ســوی دولت 
تا سه ســال آینده در زمینه تولید پنبه به خودکفایی 
می رســیم و با توجه به میزان اشتغالزایی باالیی که  
در صنعت کشــت پنبه وجود دارد، برای هر هکتار 
 اراضی زراعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم 3 تا 5  
نیروی انســانی می توانند مشغول به فعالیت شوند و 
همین امر باعث ارتقای اقتصاد کشــاورز، منطقه و 
کشور خواهد شد. مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی 
هرمزگان جایگزینی کشــت پنبه به جای کشــت 
محصــوالت آب بر را یکی از برنامه های مهم جهاد 
کشاورزی عنوان کرد و گفت: می دانیم که پنبه یکی از 
کشت های استراتژیک کشور بوده و از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت اما در اســتان کشت صیفی جات 
رقیب ســنتی و دیرینه کشت پنبه است و کشاورزان 
اغلب کشت صیفی را ترجیح می دهند، در حالی که 
کشت پنبه با توجه به ثبات قیمت و کمترین نوسان در 
هزینه ها بسیار به صرفه است. ما برای اینکه انگیزه 
الزم برای جایگزینی کشت پنبه به جای صیفی جات 
ایجاد کنیم باید زمینه ای  فراهم کنیم که عاوه بر کاهش 
هزینه های تولید، به سمت واقعی کردن قیمت ها برای 
کشاورزان حرکت کنیم. برای رسیدن به این هدف مهم 
دولت نیزپای کار آمده و در نخستین گام برای رفع 
نگرانی کشاورز خرید تضمینی پنبه را در دستور کار 
قرار داده است. در حال حاضر قیمت پنبه به ازای هر 
کیلوگرم 3۰ هزار تومان است که به نسبت هزینه های 

صرف شده در تولید، قیمت مناسبی است.

اختصاص 4 هزار و 500 هکتار زمین برای کشت پنبه در گام اول ؛

هرمزگان قطب صنعت نساجی كشور می شود

ســعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
از دریافت مجوز افزایش ظرفیت تولید آب 
کوخرد و چاله گریند بستک به عنوان مصوبه 

سفر استاندار به این شهرستان خبر داد.
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا؛ عبدالحمید 
حمزه پور با اشاره به درخواست های مردمی 
در سفر استاندار هرمزگان به شهرستان بستک 
و مصوبه این ســفر بــرای افزایش ظرفیت 

 تولید آب سایت آب شــیرین کن کوخرد و 
 چاله گرینــد افــزود: ظرفیــت فعلی این 
آب شیرین کن ۷5۰ مترمکعب در شبانه روز 
است که استاندار هرمزگان حدود دو ماه پیش 
 دستور پیگیری و افزایش ظرفیت تولید این 
آب شیرین کن را داد که خوشبختانه پس از 
تاکید استاندار و پیگیری شرکت آب و فاضاب 
هرمزگان در زمان کوتاهی با نگاه مثبت شرکت 

 مهندســی آب و فاضاب کشور این مجوز 
 صادر شــد.به گفتــه وی، خریــد آب از 
آب شــیرین کن ها بصورت تضمینی است 
و هر گونه افزایش ظرفیت این ســایت ها 
می بایست با موافقت شرکت مهندسی آب 
و فاضاب کشــور همراه باشد که مجوز دو 
برابر شدن ظرفیت تولید این سایت صادر و 
به سرمایه گذار اباغ شد.مدیرعامل آبفا ابراز 

امیدواری کرد: با افزایش ظرفیت این سایت، 
در آینده میزان تولید این آب شــیرین کن 
به 15۰۰ متر مکعب در شــبانه روز خواهد 
رســید.حمزه پور همچنین با اشاره به طرح 
توسعه شبکه آبرسانی کوخرد و چاله گریند 
افزود: 4۲ کیلومتر از شبکه توزیع آب کوخرد 
با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( در 
حال اصاح و توسعه است.گفتنی است، با 

افزایش ظرفیت تولید آب شیرین کن کوخرد، 
وضعیت آب شرب جمعیتی بالغ بر پنج هزار 

و ۲۰۰ نفــر در کوخرد و چاله گریند بهبود 
خواهد یافت.

با پیگیری استاندار هرمزگان ؛

مجوز افزایش ظرفیت تولید آب شیرین کن کوخرد و چاله گریند صادر شد
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ســعیده دبیری نژاد گروه شهرستان // 
جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با 
حضور نماینــدگان عالی قوای مجریه و 
قضاییه در استان هرمزگان جهت تسریع 
در صدور اســناد مالکیت ساکنان بومی 

جزیره هرمز برگزار شد.
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛  ســومین 
جلسه شــورای حفظ حقوق بیت المال در 
اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان 
با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، 
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان، 
علیرضا احمدی منش دادستان بندرعباس و 
جمعی از مسئوالن قضایی و اجرایی برگزار 
شــد. در جریان این نشست، موضوعات 
مختلفی چون تعیین تکلیف اسناد مالکیت 
مدارس، عملکرد کاداســتری بنیاد مسکن 
و اداره کل مســکن و شهرسازی و آخرین 
وضعیــت حدنگاری اراضی کشــاورزی 

مورد بحث و بررســی قرار گرفت. رئیس 
کل دادگســتری هرمزگان در جریان این 
نشست با اعام اینکه تاکنون در خصوص 
منازل روستایی این استان بیش از 9۰ هزار 
جلد سند صادر شــده است، تصریح کرد: 
این اسناد در خصوص منازل مسکونی در 
559 روستا صادر شــده و بر این اساس 
بیش از ۶5 درصد از منازل روستایی استان 
هرمزگان سند دار شده اند.مجتبی قهرمانی 
در ادامــه افزود: با توجه به تمهیدات اتخاذ 
شده در دســتگاه قضایی استان هرمزگان، 
اقدامات خوبی نیز به منظور تعیین تکلیف 
اراضی کشاورزی صورت گرفته و به آمار 
صدور صد درصدی اسناد برای زمین های 
زراعی استان نزدیک شده ایم.وی همچنین 
با اشاره به جانمایی حدود ۶9 هزار هکتار 
از اراضی کشــاورزی استان هرمزگان در 
سال گذشــته، از رشــد 48 درصدی این 

شاخص از ابتدای سال 14۰1 و در مقایسه 
با سال قبل خبر داد.قهرمانی با بیان اینکه 3۰ 
درصد از اراضی کشاورزی استان هرمزگان 
نیز در سامانه کاداستر ســند دار شده اند، 
آمار به دســت آمده در این استان را باالتر 
از میانگین ملی برشــمرد.این مقام قضایی 
یادآور شــد:  پیش از این مجموع اســناد 
صادر شــده برای اراضی کشاورزی استان 
هرمزگان، 15 هزار هکتار بوده است که این 
آمار طی شش ماه اخیر به بیش از 3۶ هزار 
هکتار افزایش یافته است.مجتبی قهرمانی 
خاطر نشــان کرد: تهیه نقشه حد نگاری 
اراضی کشاورزی در سطح استان هرمزگان 
با محوریت اداره ثبت اسناد و اماک استان 
و ســازمان نظام مهندسی کشــاورزی با 
همکاری جامعه صنفی مهندسان نقشه بردار 
استان شروع شده و در این راستا 1۰۰ نفر 
از نقشــه برداران مورد تأیید اداره کل ثبت 

اسناد و اماک استان، کار تهیه نقشه اراضی 
کشاورزی را آغاز کرده اند.وی تأکید کرد: 
اســتان هرمزگان هم به لحاظ زمان و هم 
از نظر حجم کار انجام شــده از کل کشور 
جلوتر اســت و اراضی ملی این استان به 
صورت % 1۰۰  تثبیت و سند دار شده اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به 
پیشگامی این استان در اجرای طرح کاداستر 
نیز گفت: در ابتدا برای پیشگیری از وقوع 
جرم و کاهش ورودی پرونده های قضایی به 
سراغ موضوع کاداستر رفتیم که خوشبختانه 
با گذشت زمان و در نتیجه اجرای آن، ضمن 
دستیابی به موفقیت های قابل توجهی در 
این خصوص، اســتان هرمزگان به الگویی 
در کشور تبدیل شــد. وی همچنین بیان 
کرد: صدور ســند تک بــرگ برای مالک 
زمین، حاکمیت، قوه قضاییه و عموم مردم 
منافع زیادی به همراه دارد که از آن جمله 

می توان بــه افزایش ارزش افزوده اراضی، 
 جلوگیری از تعرض به محدوده آنها، کاهش 
پرونــده هــای قضایــی مرتبط بــا این 
 حوزه و احیای حقوق عامه اشــاره کرد.

مجتبــی قهرمانی بــا بیان اینکــه تعداد 
درخواســت های مردمی برای حدنگاری 
اراضی کشــاورزی طی چندسال اخیر تا 
بیســتم تیرماه 14۰1 تنها 5۰۰ عدد بوده 
اســت، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شــده 
در دادگستری استان هرمزگان و در نتیجه 
 تشــکیل کارگروه تســریع در حدنگاری 
 زمین های کشاورزی، اخذ درخواست های 
مردم برای ثبت زمینهایشــان در ســامانه 
کاداستر از مرز 18 هزار مورد گذشته است.

رئیس شــورای حفظ حقوق بیت المال در 
اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در 
پایان اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبه 
هیأت وزیران و دستور رئیس جمهور ، شیوه 

 نامه صدور اســناد مالکیت ساکنان بومی 
این جزیره تدوین شــده و با توجه به آن، 
دستگاه های متولی مکلف شده اند ظرف 
شش  ماه، نســبت به صدور اسناد مالکیت 
اهالی هرمز اقدام کنند.اســتاندار هرمزگان 
نیز در جریان این نشست، ضمن قدردانی 
از اقدامات ارزشمند دستگاه  قضایی برای 
تثبیت و ســنددار نمودن اراضی اســتان، 
گفت: ارتقای جایگاه اســتان هرمزگان در 
همه زمینه ها مهمترین هدف ما اســت که 
امیدواریم در تعامل بین دستگاه قضایی و 
استانداری هرمزگان با شتاب هرچه بیشتر 
ادامــه یابد.مهندس دوســتی همچنین با 
اشاره به اینکه با همکاری دستگاه قضایی 
و اعضای شــورای حفظ حقوق بیت المال 
در اراضی ملی و منابع طبیعی استان امکان 
دریافت سند مالکیت برای هرمزنشینان مهیا 
شده است، خاطرنشان کرد: انتظار داریم با 
همکاری مطلوب دستگاه های متولی، طی 
مهلت تعیین شــده، اسناد مالکیت مردم در 

جزیره هرمز صادر شود. 

هم افزایی دستگاه قضایی و دولت برای تسریع در صدور اسناد مالکیت ساکنان بومی هرمز

 گــروه شهرســتان// کشــت نشــاء 
گوجه فرنگی در کهورســتان شهرستان 

بندر خمیر آغاز شد.
   مدیرجهاد کشاورزی شهرستان خمیر گفت: 
در سال زراعی امسال هزار و ۷5۰ هکتار از 
زمین های کشــاورزی بندر خمیر زیر کشت 
گوجه فرنگی می رود.رشــید زامیران افزود: 
امسال بیش از ۲4 میلیون نشاء در زمین های 
کشــاورزی کهورستان کشــت می شود.وی 
گفت: پیش بینی می شود امسال حدود 1۲5 

هزار تن گوجه فرنگی از مزارع کهورســتان 
برداشــت شــود که عاوه بر بازار مصرف 
داخلی به کشــور های همســایه نیز صادر 
می شــود.به گزارش خبرگزاری صداوسیما 
مرکز خلیج فارس، زامیران افزود: کشت نشاء 
گوجه فرنگی تا اواســط آذرماه ادامه دارد.
ستان کهورستان قطب کشاورزی شهرستان 
بندرخمیر اســت و در فاصله 9۰ کیلومتری 

بندرعباس قرار دارد.

شروع کشت نشاء گوجه فرنگی در بندر خمیر 



ادامــه همه گیری  ســرویس اجتماعی // بــا 
اســت  ممکن  مراقبان  و  خانواده ها  کووید-۱9، 
نگران ابتالی فرزنــدان خود به ویروس کرونا در 

مدرسه باشند. 
متأسفانه شــیوع کووید-۱۹ در محیط های مدرسه 
دور از ذهن نیست اما نتایج تحقیقات جهانی، حداقل 
در مورد سویه های اولیه نشــان داده است که وقتی 
مدارس از راهبردهای پیشــگیری چندگانه استفاده 
می کنند، شــیوع ویروس کوویــد-۱۹ در مدارس 
می تواند کمتر یا شــبیه به گسترش در جامعه باشد. 
برای محافظت از کودک مدرسه ای خود راهبردهایی 
کــه مدارس و خانواده ها می توانند برای محافظت از 

سالمت دانش آموزان دنبال کنند را در نظر بگیرید.
* تشویق به واکسیناسیون کووید-1۹

واکســن های کووید-۱۹ برای کــودکان ۶ ماهه و 
بزرگ تر موجود است. واکسن کووید-۱۹ ودزهای 
تقویت کننده ممکن اســت از ابتالی کودک شما به 
ویروس کووید-۱۹ یا بیماری شدید یا بستری شدن 
در بیمارســتان به دلیل ابتال به کووید-۱۹ پیشگیری 
کند. دریافت واکســن کووید-۱۹ همچنین می تواند 
به ماندن فرزند شما در مدرسه و شرکت ایمن تر در 

ورزش و سایر فعالیت های گروهی کمک کند.
* استفاده از ماسک

سیاســت های مدرسه در مورد اســتفاده از ماسک 
متفاوت است با این حال، چه واکسینه شده باشید یا 
 )CDC( نه، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها
توصیــه می کنند اگر در جامعه ای هســتید که تعداد 
موارد جدید کووید-۱۹ و بستری شدن در بیمارستان 
زیاد است، از ماسک صورت در مکان های عمومی 
سرپوشیده اســتفاده کنید. ماسک محافظ ترین ابزار 
است که اگر به طور منظم استفاده کنید می تواند شیوع 
ویروس کوویــد-۱۹ را محدود کند. مراکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری ها توصیه می کنند، دانش آموزان 
و کارکنانی که در معرض کووید-۱۹ قرار گرفته اند 

یا فکر می کنند در معــرض این ویروس قرار دارند، 
به مدت ۱۰ روز پس از آخرین تماس خود از ماسک 
در اطراف دیگران اســتفاده کنند. اگر کودک شما در 
مدرسه از ماسک استفاده می کند، این نکات را در نظر 
بگیرید: از کودک خود بخواهید محافظ ترین ماسک 
ممکن را بپوشــد که به خوبی مناسب و راحت باشد. 
هر روز یک ماســک تمیز و یک ماســک پشتیبان 
به فرزندتان بدهید. توجه کنید در هنگام ناهار یک 
کیسه تمیز و قابل بسته شدن برای نگهداری ماسک 
به کودک خود بدهید. به ماسک کودک خود برچسب 
بزنید تا با ماســک های کودکان دیگر اشتباه گرفته 
نشــود. به کودک خود بگویید که هرگز از ماســک 

استفاده شده کودک دیگری استفاده نکند.
* تست غربالگری

غربالگری، افــراد مبتال به کووید-۱۹ را که عالئمی 
ندارند و تماس شــناخته شده، مشکوک یا گزارش 
شــده با کووید-۱۹ نداشــتند را شناسایی می کند. 
این کار می تواند به پیشــگیری از گســترش بیشتر 
کووید-۱۹ کمک کند. اگر کووید-۱۹ طبق اطالعات 
مراکز کنترل و پیشــگیری از بیماری ها در ســطح 
باالیی در حال گســترش باشــد، مدارس باید همه 
دانش آموزان و کارکنانی که در فعالیت هایی شرکت 
می کنند و ممکن اســت در معرض خطر بیشــتری 
قرار داشته باشــند را غربالگری کنند مانند: مدارس 
در استفاده از غربالگری متفاوت هستند. آنها ممکن 
است شرایط را بر اساس حضور دانش آموزانی که در 
معرض خطر باالی کووید -۱۹ هستند یا الزامات را 

با توجه به سطح خطر در جامعه تغییر دهند.
* تهویه مناسب

بهبود تهویه در مدارس می تواند تعداد ذرات ویروس 

کووید-۱۹ در هوا را کاهش دهد. باز کردن چندین 
در و پنجره، استفاده از هواکش یا تغییر سیستم های 
گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع یا فیلتر هوا می تواند 
کمک کننده باشــد. طی حمل و نقل به مدرســه و 
بازگشت، باز نگه داشتن پنجره ها به اندازه چند اینچ 
)۲.۵۴ سانتیمتر( می تواند گردش هوا را بهبود بخشد.

* شستن دست ها
مدارس و والدین باید دانش آموزان را تشــویق کنند 
که مرتب دســت های خــود را حداقل به مدت ۲۰ 
ثانیه با آب و صابون بشــویند یا از ضدعفونی کننده 
دست بر پایه الکل که حداقل ۶۰ درصد الکل داشته 
باشد، اســتفاده کنند. کودکان هنگام سرفه یا عطسه 
باید دهان و بینی خود را با آرنج یا دستمال بپوشانند 
همچنین باید از دست زدن به چشم ها، بینی و دهان 
خود خودداری کنند. برای اطمینان از شســتن کامل 
دست ها، می توان به بچه ها آموزش داد که به شستن 
دســت های خود ادامه دهند تا زمانی که کل شــعر 
»تولدت مبارک« را دو بار )حدود ۲۰ ثانیه( بخوانند. 
دانش آموزانی که عالئم بیماری عفونی دارند باید در 
خانه بمانند و آزمایش کوویــد-۱۹ را انجام دهند. 

عالئم احتمالی کووید-۱۹ در کودکان عبارتند از:
  تب

  سرفه خلط دار
 درد قفسه سینه

  از دست دادن جدید چشایی یا بویایی
  تغییرات در پوســت، مانند تغییر رنگ در نواحی 

پا و دست
  گلو درد

  تهوع، استفراغ، درد شکم یا اسهال
  لرز

 تیر کشیدن و درد عضالنی
  خستگی مفرط

  سردرد شدید جدید
  گرفتگی بینی

همه افراد مبتــال به کووید-۱۹ بایــد حداقل پنج 
روز کامل در خانه بمانند و از دیگران جدا شــوند. 
خط مشی های مدرسه ممکن اســت در مورد زمان 
بازگشــت کودک مبتال به کووید-۱۹ به مدرســه 
متفاوت باشــد. اگر در حال بهبودی از کووید-۱۹ 
هستید، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها توصیه 
می کند محافظ ترین ماسک صورت که به طور منظم 
استفاده می کنید، مناسب  و راحت  باشد. در طول این 
۱۰ روز وقتی که در اطراف افراد دیگر هســتید، از 
ماسک اســتفاده کنید. کودکانی که برای استفاده از 
ماسک بسیار کوچک هســتند، باید توسط مراقبی 
که ماسک زده اســت در فضای مجزا تا حد امکان 

نگهداری شوند.
* ردیابی تماس

ردیابی تماس، فرآیند شناســایی افرادی اســت که 
احتمــاال در معــرض فردی مبتال بــه کووید-۱۹ 
قرار گرفتند. در دوران شــیوع، ردیابی تماس برای 
کمک به دانش آمــوزان و کارکنان، بــرای آگاهی 
از مــدت زمانی اســت که باید در خانــه بمانند و 
می توانــد به پیشــگیری از گســترش کووید-۱۹ 
کمک کند. راهبردهایی مانند بهبود تهویه یا استفاده 
از ماســک مناســب نیز می تواند به جلوگیری از 
گســترش بیشــتر کمک کند. اگر مدرسه فرزندتان 
ردیابی تماس را انجــام می دهد، از این که فرزندتان 
 پــس از مواجهه با کووید-۱۹ چــه اقداماتی باید 

انجام دهد، مطمئن شوید.

* تمیز و ضدعفونی کردن
تمیز کردن یک بار در روز اغلب برای کاهش خطر 
انتشار میکروب ها از سطوح در مدارس کافی است. 
* اگر دانش آموزی به کووید مبتال شود چه 

باید کرد؟
حتــی اگر خانواده و مدرســه فرزندتان به دقت این 
راهبردهای پیشگیری را دنبال کنند، همچنان ممکن 
است فرزند شما به کووید-۱۹ مبتال شود. اگر تست 

کووید-۱۹ کودک شما مثبت شد:
 با ارائه دهنــده مراقبت های بهداشــتی فرزندتان 
صحبــت کنید. فرزندتــان را به جز بــرای دریافت 
مراقبت های پزشکی، در خانه و دور از دیگران نگه 

دارید.
 روی تسکین عالئم فرزندتان تمرکز کنید. این امر 
ممکن است شامل استراحت، مایعات فراوان و استفاده 

از مسکن ها باشد.
 با مدرسه فرزندتان تماس بگیرید. مطمئن شوید که 
خط مشی مدرسه در مورد زمان بازگشت فرزندتان به 
مدرسه را می دانید. درک کنید که یادگیری از راه دور 
یک گزینه است تا زمانی که فرزند شما در خانه بماند.
  یک نفر از خانواده خود را برای مراقبت از کودک 
بیمار خود انتخاب کنیــد. از آن مراقب بخواهید در 
صورت امکان همراه فرزندتان باشد و از دیگران در 

خانه شما جدا شود.
  متأســفانه، حیوانات خانگی به کووید-۱۹ مبتال 
می شوند بنابراین تماس بین کودک و حیوانات خانگی 

خود را محدود کنید.
  اگر بیماری فرزندتان بدتر شــد بــا ارائه دهنده 
مراقبت هــای بهداشــتی تمــاس بگیریــد. عالئم 
هشداردهنده اضطراری شامل مشکالت تنفسی، درد 
یا فشار مداوم در قفسه سینه، گیجی، ناتوانی در بیدار 
شدن یا بیدار ماندن، رنگ پریدگی، رنگ خاکستری 
یا آبی لب ها یا بســتر ناخن با توجه به رنگ پوست 

کودک شماست. 

سرویس اجتماعی // روانشناس با اشاره به نشانه های 
اختالل اضطراب جدایــی در کودکان گفت: کودک 
هنگام جدایی از چهره هایی که به آنها دلبســتگی 
دارد اضطراب نشان می دهد و شکایت های جسمی 

مانند دل درد، سردرد و بدن درد دارد.
 سمیه رباط نیلی، روانشــناس و عضو هیأت علمی 
دانشــگاه علوم تحقیقات در برنامه مادر کودک شبکه 
سالمت سیما با ذکر این نکته که شیوع کرونا در چند 
ســال اخیر باعث افزایش شیوع اضطراب در کودکان 
شده است، گفت: نشانه های اختالالت روانشناختی در 
کودکان و بزرگساالن تفاوت بیرونی و رفتاری متفاوتی 
دارد؛ به طور مثال اگر افســردگی در بزرگســاالن با 
نشانه هایی چون گریه کردن و از دست دادن تمایل به 
کار مشــخص می شود، افسردگی در کودکان با حالت 
پرخاشگری همراه است. وی گفت: تشخیص و درمان 
اضطراب کودکان نیاز بــه دقت و صرف زمان زیادی 
دارد. اضطــراب جدایی در کــودکان و ترس از جدا 
شدن کودک از چهره های آشــنا به ویژه والدین و به 
خصوص مادر بیشــترین اهمیت را دارد. عضو هیأت 
علمی دانشگاه علوم تحقیقات در پاسخ به این سوال که 
اصطالح اضطراب جدایی در کودکان، در چه دوره ای 

از زندگی و چه ســنی مفهوم پیدا می کند؟ گفت: این 
سنین شامل دوره های پیش دبستانی و سال های اولیه 
کودکی می شــود و تا ۱۲ سالگی ادامه دارد، سپس رو 
به کاهش می گذارد. رباط نیلی تصریح کرد: اضطراب 
جدایی اولین بار از هشت ماهگی نوزاد آغاز می شود 
و تا پایان دو ســالگی از بین می رود، علت آن وجود 
همزیستی بین مادر و کودک در این سنین است؛ زیرا 
نوزاد بین جسم خود و جسم مادر جدایی قائل نیست، 
بعد از گذشت مدتی، نوزاد آگاهی می یابد که جسم و 
روحش متمایز از مادر است. رباط نیلی افزود: کودک 
در هشت ماهگی با دیدن چهره های غریبه دچار حالت 
گریه می شــود، در صورت مشــاهده چنین عالئمی 
نگران نباشید؛ زیرا کودک در حال گذران تحول و نمو 
طبیعی خویش است. این روانشناس گفت: بین دو واژه 
اضطراب جدایــی ) که به صورت طبیعی وجود دارد( 
و اختالل اضطراب جدایی تفاوت قائل هستیم. شیوع 
این اختالل در بین کودکان ۳ تا ۴ درصد اســت؛ در 
صورت بروز این اختالل در کودک تغییرات جدی در 
حیطه های رفتاری، تحصیلی، رابطه کودک با والدین 
و روابط با متصدیان کودک، حداقل به مدت یک ماه 

اتفاق می افتد.

 نشانه اختالل اضطراب جدایی در کودکان
وی تاکیــد کرد: اضطراب جدایی مربوط به ســنین 
اولیه عمر اســت که کاماًل طبیعی اســت اما اختالل 
اضطراب جدایی شدت و نشانه های اضطرابی بسیار 
شدیدتری دارد. رباط نیلی بعضی از عالئم و نشانه های 
اختالل اضطراب جدایی را شــامل این موارد دانست 
که کودک هنــگام جدایی از چهره هایی که با آنها دل 
بستگی دارد اضطراب نشان می دهد. وی نگران تجربه 
ناخوشایند گم شــدن و یا بیمار شدن است. در این 
کودکان شــکایت های مکرر جسمی وجود دارد؛ این 
شکایت ها قبل از رفتن به مدرسه بروز می کند مانند 
دل درد، ســردرد  و  بدن درد. این روانشناس اضافه 
کرد: همچنین کودک کابوس های مکرر شبانه می بیند 
که محتوای این کابوس ها جدایی از والدین اســت. 
کودکانی که حاضر نیستند با کسی غیر از پدر و مادر 
تنها بمانند. وی متذکر شد: وجود سه عالمت از عالئم 
ذکر شــده به مدت یک ماه، نشانه اختالل اضطراب 
جدایی است. رباط نیلی وجود عالئم اضطرابی به ویژه 
در خویشــاوندان خونی کودک و همچنین یادگیری 
مشاهده ای کودک را در بروز عالئم اختالل اضطراب 
جدایی از والدین را نیز در این موضوع مؤثر دانست. 

وی وجود یک سری خصوصیات خاص در والدین را 
در ابتال کودک به این اختالل مؤثر دانست و افزود:  از 
جمله این خصوصیات این است که والدین بیش از حد 
محافظه کار و یا والدین ناایمن هستند که هر دو جزو 
عالئم خطر افزایش دهنده شیوع اضطراب در کودکان 
محسوب می شوند.  رباط نیلی نوع فرزندپروری را در 
بروز اضطراب های دوران کودکی بسیار مؤثر دانست 
و بیان کرد:  در بین ســبک های فرزندپروری، سبک 
مقتدرانه که هم قوانیــن را وضع می کند وهم کودک 
را به بهترین نحــو حمایت می کند، از بهترین راه های 
جلوگیری از اضطراب جدایی در کودکان اســت. این 

روانشناس از کاربردی ترین روش های درمان اختالل 
اضطراب جدایی از خانواده را شامل خانواده درمانی، 
روش های شــناخت درمانــی، درمان های والدین و 
کودک که به موازات هم انجام می شــوند و همچنین 
دارو درمانی برشــمرد. وی درباره کودکانی که نگران 
جدایی از خانواده هســتند توصیه هایی کرد و یادآور 
شد:  قبل از اینکه مدارس باز شوند جدا شدن از کودک 
را تمرین کنیم و آن را در یک زمان کوتاه به شخص 
مطمئنی بســپاریم، موقع خداحافظی تشریفات قائل 
نشویم و ساده و سریع خداحافظی کنیم؛ همچنین به 

قول خود در بازگشت به موقع، وفادار باشیم.

  طالع بینی  

چهارشنبه  30 شهریور 1401

24 صفر  1444

 سال  بیست و یکم شماره 3984

فروردین :  
برنامه های اجتماعی خود را باید با دقت تمام تنظیم 
کنید، زیرا اگر این کار را نکنید دچار ســردرگمی 
خواهید شــد. امروز اتفاقات زیــادی در جریان 
 است و شــما نمی توانید به همه ی آن ها برسید، بدتر این که حتی 
نمی توانید برنامه های تان را محدودتر کنید. به شما توصیه می شود 
که از شرکت در فعالیت های غیر ضروری اجتناب کنید. یادتان باشد 
که وقتی تصمیم تان را گرفتید به هیچ چیز شک نکنید، بهترین تصمیم 

همان اولین انتخاب است.
اردیبهشت :  

 امروز ممکن اســت اعضــای خانواده یا دوســتان 
نزدیک تان پیشــنهادهای جالبی به شما بدهند، اما 
بدانید که این افراد دلیل مشکات امروز شما نیستند. 
اگر بیشتر دقیق شوید متوجه خواهید شد که این فرصت خیلی بهتر 
از چیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد. حواس تان باشد که 
شتاب زده عمل نکنید، زیرا هیچ راه برگشتی وجود ندارد. قبل از این 
که به دعوت آن ها پاسخ مثبت دهید خوب فکرهای تان را بکنید و 

یادتان باشد که پل های پشت سرتان را هم خراب نکنید.
خرداد : 

امروز انگیزه ی چندانی بــرای کار کردن ندارید، به 
همین خاطر ممکن اســت نتوانیــد کار زیادی انجام 
دهید. دل تان می خواهد که اســتراحت کنید، اما این 
قدر سرتان شلوغ است که فرصت استراحت و آسودگی وجود ندارد. 
اما خبر خوب این که یک فرصت عالی پیش روی شما قرار گرفته 
که می توانید به واسطه ی آن پیشرفت کنید، اما اول از همه باید فکر 
آسودگی و راحتی را کنار بگذارید تا بتوانید بیشترین منفعت را از این 
فرصت ببرید. تا وقتی که چیزی را امتحان نکنید نمی توانید بدانید که 

چه منافعی را برای تان رقم می زند.
  تیر :

امروز به شکلی غیر منتظره مورد تحسین قرار خواهید 
گرفت و اعتماد به نفــس تان افزایش می یابد. حتی 
پشت موقعیت های فریبنده هم شگفتی ها و اتفاقات غیر منتظره ی 
زیادی انتظار شما را می کشد، به همین خاطر ممکن است در جهت 
گیری های تان دچار مشکل شوید. در حقیقت، اعتماد به نفس شما 
امروز باال و پایین خواهد شد. حواس تان باشد که شک و تردید به 
شما راه پیدا نکند. سعی کنید با یک رویکرد مثبت جلو بروید، چنین 

حرکتی تأثیر قدرتمندی روی آینده ی شما خواهد داشت.
  مرداد :

اکنون تمایل دارید بــه دیگران بقبوالنید که همه چیز 
خوب و درســت اســت، اما این همــه ی حقیقت 
نیســت. ذهن تان سرشار از رویاهای عاشــقانه و افکار احساسی 
 اســت. به شما توصیه می شود که این افکار رمانتیک را با کسی که 
دوست اش دارید در میان بگذارید. شاید با این کار به رضایت کامل 
نرســید، اما باید بدانید که اکنون فرصت مناسبی برای پنهان کردن 
حقیقت نیست. اگر می خواهید بفهمید که این تجربه چه لذتی دارد 

باید آن را امتحان کنید. .
  شهریور : 

فشارهای کهکشانی شما را را وادار کرده که آن چه را 
در دل تان می گذرد بروز دهید تا به خواسته های تان 
برسید. اگر می خواهید که حرف های تان پیامد و تأثیر خوبی داشته 
باشــند باید طوری پیش بروید که شیرینی حرف های تان احساس 
شود. الزم است که در تمام تعامالت تان مهربان و گشاده رو باشید تا 

بتوانید رویاهای تان را عملی کنید.
    مهر : 

هر وقت تصمیم می گیرید کــه زیبایی های اطراف 
تان را نشان دهید خالقیت تان گل می کند، یعنی هم 
در تعامالت با دیگران خالقیــت دارید و هم در انتخاب چیزی که 
 تصمیم دارید آن را بیافرینید. برای این که اعتماد به نفس تان افزایش 
پیدا کند بهتر است روی برنامه های کاربری تمرکز کنید. یادتان باشد 
که نیازی نیســت در این فرآیند همه ی دنیا را زیر و رو کنید. بدانید 
که پایدارترین تحوالت همان اصالحات کوچکی هســتند که انجام 

می دهید.
  آبان : 

روابط شخصی شما باعث سردرگمی تان شده است. 
مــی دانید که چه می خواهید، امــا نمی دانید که چه 
طور باید آن را به دســت بیاورید. تمایل دارید که احساسات تان را 
 پردازش کنید، اما به نظر می رســد که که ذهن تان شفاف نیست و

 نمی توانید به اطالعات درستی دست پیدا کنید. قبل از این که به راه 
دل تان بروید صبر کنید تا زمان مناسب فرا رسد. وقتی افکارتان سر 
و سامان گرفت راحت تر می توانید مسیرتان را طی کنید و ببینید که 

به کجا دارید می روید.
     آذر :  

افکاری که درباره ی آینده در ســر دارید به شــما 
انگیزه می دهند. چنان شــیفته ی نقشه های رویایی 
خود هستید که می خواهید از هر فرصتی استفاه کنید تا آن ها را با 
 دیگران در میان بگذارید. شور و حرارت شما خیلی زیاد است و فکر 
می کنید که دیگران هم چنین حســی دارند. اما این وضعیت خیلی 
 پیچیده تر از چیزی اســت که فکرش را می کنید. به شــما توصیه 

می شود که امروز کم سخن بگویید و بیشتر لبخند بزنید.
      دی : 

به دنبال این هســتید که مرزهایــی را برای خودتان 
مشخص کنید. وقتی همه چیز مرتب و منظم است به 
راحتی می فهمید که باید چه کار کنید. اما امروز واقعیت آن طور که 
به نظر می رســد نیست. حسی به شما می گوید که دارید زندگی را 
از دریچه ی کودک درون تان می بینید. برای این که رویاهای تان را 

تحقق ببخشید باید یک نیم نگاهی هم به اصل ماجرا بیندازید
  بهمن : 

تغییرات مهمی در پیش است که شما را بیدار خواهد 
کرد. هنوز خوب و دقیق نمی دانید که چه اتفاقاتی در 
راه اســت. سعی کنید توجهی به فراز و نشیب های احساسی نکنید 
تا این وضعیت به تعادل برســد. یادتان باشد که اگر می خواهید به 

موفقیت دست پیدا کنید باید با اعتقاد جلو بروید.
اسفند : 

امروز ممکن است بدون این که بخواهید به ماجراهای 
دیگران کشیده شوید. اکنون احتمال دارد که اهداف تان 
را با توجه به رویاهای تان شــکل دهید، اما بدانید که چنین اهدافی 
دســت یافتنی نیستند. حواس تان باشد که فرصت های پیشرفت را 
از دست ندهید، اگر حقایق را اشتباه بفهمید کارتان مشکل می شود. 
 بــه جای این که مدام به فکر نجات دیگران باشــید کمی هم روی 

قابلیت های خودتان تمرکز کنید.
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7 اجتماعی

راهکارهایی برای پیشگیری از ابتال به كووید در مدرسه

این نشانه های روانی كودكان را جدی بگیرید

سرویس اجتماعی // جامعه بیش از چهار میلیون نفری 
بازنشستگان و مســتمری بگیران تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعی، هر ماهه در فیش های حقوقی خود شاهد 
کسر مبلغی تحت عنوان »دو درصد ماده ۸9« هستند که 
برخی از آنان، از علت کسر این مبلغ و مستندات قانونی 

آن اطالع دقیقی ندارند. 

کسر دو درصد از حقوق ماهیانه بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی، برای استفاده آنان و افراد تحت تکفل ایشان 
از خدمات درمانی این ســازمان، براســاس ماده ۸۹ قانون 
تأمین اجتماعی انجام می شــود و قانــون تأمین اجتماعی به  
منظور مســاعدت به بازنشستگان، ســرانه درمان را که در 
دوران اشــتغال و برای شاغالن بیمه پرداز ۹ درصد می باشد، 
در دوران بازنشســتگی به ۲ درصد تقلیل داده است. مجتبی 
طهماسبی آشتیانی، سرپرست اداره کل مستمری های سازمان 
تأمین اجتماعــی در این مورد گفت: طبــق ماده )۸۹( قانون 
تأمین اجتماعی، افرادی که به موجب این قانون، بازنشســته 
یا ازکارافتاده شــده یا می شوند، افراد بالفصل خانواده آنها و 
همچنین افرادی که مســتمری بازماندگان دریافت می کنند، 

بــا پرداخت دو درصد از مســتمری دریافتــی از خدمات 
درمانی برخوردار خواهند شد و مابه التفاوت مبالغ پرداختی 
مســتمری بگیران به موجب این قانون تا هزینه های واقعی 
درمان، از طرف ســازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. 
وی افزود: کسر این مبلغ همان گونه که گفته شد بابت استفاده 
بازنشســتگان و افراد تحت تکفل آنــان از خدمات درمانی 
تأمین اجتماعی است و ارتباطی به هزینه صدور دفترچه های 
کاغذی ندارد. برخی از بازنشســتگان و مستمری بگیران با 
این تصور که کسر دو درصد سرانه درمان، تنها هزینه چاپ 
دفترچه های کاغذی اســت، در پی  اســتقرار سامانه نسخه 
الکترونیک و حــذف دفترچه های کاغــذی درمان، تصور 
می کردند که کسر این مبلغ باید متوقف شود، درحالی که سرانه 

درمان ارتباطی به چاپ دفاتر فیزیکی درمان ندارد و براساس 
نص صریح قانون تأمین اجتماعی از حقوق بازنشستگان کسر  
و صرف هزینه های درمانی این عزیزان می شــود. به گزارش 
ایســنا ؛ همچنین الزم به ذکر است به موجب بند ۴ ماده ۱۳ 
الیحه قانونی راجع به بیمه همگانی خدمات درمانی کشــور 
مصوب ۱۳7۳/۸/۳ مجلس شــورای اسالمی، وصول حق 
بیمه درمان از صاحبان حرف و مشاغل آزاد در قالب سرانه 
درمان مصوب هیات وزیران صورت می پذیرد لذا درخصوص 
گروهی از مستمری بگیران که ســوابق بیمه پردازی آنان در 
قالب حرف و مشاغل آزاد بوده است، در دوران بازنشستگی 
هزینه درمان آنان برمبنای سرانه درمان مصوب هیأت وزیران 

محاسبه و از مستمری پرداختی کسر می شود.

چرا هر ماه از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲ درصد کسر می شود؟

سرویس اجتماعی // سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
از انتشار لیست سوم افراد »غیر روان شناس فاقد مجوز« خبر 

داد. 
بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 
کشور، لیست ســوم افراد »غیر روان شناس فاقد مجوز« شامل 
افراد متخلف با پیج هــای جعلی، گروه های واتس آپی، صفحات 
اینستاگرامی، تلگرامی، کالب هاوس، سایت ها و موسساتی که به 
طور غیر قانونی در فضای مجازی یا حقیقی درباره روان شناسی 
و مشاوره فعالیت می کنند یا با برگزاری کارگاه های آموزشی اقدام 
به سوءاستفاده از مردم و جامعه روان شناسی  و مشاوره می کنند 
و به اعتبار و اعتماد رشــته لطمه وارد می آورند؛ منتشر و اسامی 
آنها در اختیار مراجع قانونی گذاشــته می شود. به گزارش ایسنا، 
سه ماه قبل نخستین لیســت از  »غیر روان شناسان فاقد مجوز« 
شــامل ۱۴۴ اسم در حالی از سوی ســازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره کشــور منتشر شد که در بین آن، اســامی افراد شناخته 
شده ای که بعضا در برنامه های تلویزیونی و یا در خارج از مرزهای 

کشور سخنرانی هایی داشتند، دیده می شد. این اقدام سازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره کشور با واکنش های متعددی مواجه  شد و 
پس از آن بود که محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره کشور با بیان اینکه وظیفه داریم  در این رابطه به مردم اطالع 
رســانی کنیم، اعالم کرد که هیچ کدام از افرادی که اسامی آنها در 
لیست یاد شده درج شده است مدرکی ندارند و اگر غیر از این است 
مدارک خود را منتشر کنند. وی در پاسخ به منتقدان در خصوص 
چرایی درج نام افرادی که در زمینه »کوچینگ« و یا »منتورینگ« 
فعال هستند در لیســت »غیر روانشناسان فاقد مجوز«، گفته بود 
»معنای »کوچ« یعنی مربی گری و تربیت فرد برای رسیدن به هدف 
که عمدتا در این مسیر باید انگیزه برای دیگران ایجاد کنند و نهایتا 
به اجبار باید از مفاهیم روانشناســی استفاده کنند. آنچه از معنی 
»کوچ« مصطلح شده بر اساس مفاهیم روانشناسی است. درواقع 

بخش اصلی آن روانشناسی و بخش دیگر آن مدیریتی است. در 
حالی روانشناسان سالها برای گرفتن مدرک تحصیلی خود درس 
خوانده و زحمت می کشــند که این افراد با هر عنوانی در فضای 
مجازی فعالیت می کنند.« به گفته وی، برخی از افرادی که اسامی 
آنها در لیست یاد شده درج شــده است با برگزاری کارگاه هایی 
در طــول یک روز درآمد یک میلیارد تومانی داشــته اند و بعضا 
 با مدرک »فوق دیپلم مکانیک« با عنوان »مشــاور خانواده« در 
حال فعالیت اند. رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با 
بیان اینکه شعبات موجود در قوه قضاییه اهتمام ویژه ای به رسیدگی 
به تخلفات حوزه روانشناسی و مشاوره ندارند و نیاز است تا شعبه 
ویژه ای برای رسیدگی به این تخلفات ایجاد شود، تصریح کرده بود 
که باید شــورای هماهنگی ملی برای نظارت بر غیر روانشناسان 
فاقد مجوز ایجاد شود. به گزارش ایسنا، سازمان نظام روانشاسی و 

مشاوره کشور ۶ روز پس از انتشار لیست اول »غیر روان شناس 
فاقد مجوز«، لیســت دوم را حاوی اسم ۶۱ روان شناس نما و ۳۲ 
صفحه که به صورت غیرقانونی در حیطه روان شناســی در حال 
فعالیت هستند، منتشــر کرد. محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره کشور در نشست خبری خود با بیان اینکه 
با انتشــار این اسامی قصد توهین به افراد را نداشتیم و تنها اطالع 
رسانی کردیم، اظهار کرد »هدفمان اطالع رسانی بود. پنج ماه پیش 
از انتشــار اسامی نیز دائما در مصاحبه ها اعالم کردیم که در صدد 
انتشار این لیست هستیم تا برای افراد »غیر روانشناس فاقد مجوز« 
زمینه سازی شود و اگر مایل هستند قبل از انتشار اسامی مسائل 
را حل کنند. اینطور نبود که لیســتی تهیه کنیــم تا این افراد را به 
اصطالح بزنیم. سه سال شب و روز زحمت کشیدیم برای احصاء 
این اسامی و به این افراد زنگ زدیم تا به آنها اطالع دهیم فعالیت 
آنها غیرقانونی است. برخی جواب نداده و به سازمان نمی آمدند. 
ما اصل  را بر پیشگیری و تعامل گذاشتیم تا مساله حل شود اما با 

پیچیده شدن مساله کار را به مردم واگذار کردیم.«

انتشار لیست سوم »غیر روان شناسان« فاقد مجوز 
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مصاحبه اختصاصی // اعضای کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان هرمزگان که اثرات بهره گیری 
از کتاب ها و کارگاه ها و مربیان کانون را در زندگی 
شخصی واجتماعی شــان درک کرده اند، دوست 
دارند مربیان کانون حتی در مدارس شان نیز حضور 
یابند تا دانش آموزان را با فضای کانون آشنا کنند 
و البته مدارس هم می تواننــد دانش آموزان را به 
مراکز کانون ببرند تا دانش آموزان با کانون آشــنا 
شوند وانس بگیرند. در این شماره نیز با یکی دیگر 
از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

به گفتگو نشستیم. 
دریا : خودتــان را بطور کامل معرفی کنید واز چند 
سالگی و چگونه با کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان آشنا شدید؟ 
  سام. رونیا حسینی هستم یازده سالمه ، من وقتی که 
شش سالم بود از طریق اردوی فرهنگی و هنری مدرسه 
با کانون پرورشی فکری آشنا شدم. اون موقع  خواندن 
کتاب خیلی برام ســخت بود، چون تازه کاس اول 
بودم. اما مربی های کانون منو با کاس های خوانش 
 کتاب آشنا کردن. همه ی بچه ها با مربی دور یک میز 
می نشستیم و هر کدوم به نوبت شروع به خواندن کتاب 
می کردیم. این کاس ها باعث شد خوانشم خیلی بهتر 
بشــه و دایره لغاتم هم افزایش پیدا کرد و مهم ترین 
 چیزی که در من ایجاد شــد رفع خجالت و کم رویی 

بود.
دریا : والدین تان چه نقشی در آشنایی واستفاده از 

کتابخانه وبرنامه های کانون داشتند؟ 
    پــدر و مــادرم خیلی مــن رو برای شــرکت در 
کارگاه های مختلف تشویق می کردند ، بعد از مدرسه 
من رو به کانون می بردند تا از فضای کانون اســتفاده 
کنم و همیشه برای شرکت در مسابقه های مختلف بهم 

انگیزه می دادند.
   شــرکت در کاس های نقالی ،خود باوری،هوش 
هیجانی،کنترل خشــم و بعد از اتمام ایــن دوره ها 
با پیگیــری های کانون پرورشــی، اجراهای زیادی 
 هــم انجام دادم . مثل اجرای گــروه نقالی در حضور 
جمع بزرگــی از والدین و مدیــر کل کانون پرورش 

فکری.

دریا: بیشــتر در چه دوره هــا وکارگاه های کانون 
شــرکت کرده اید و ارزیابی تان از ایــن کارگاه ها 

ودوره ها چیست ؟  
   مــن در دوره های مختلفی مثل نقالی ، قصه گویی، 
فن بیان ،عروســک سازی،ســفال،اتاق گفتگو،قصه 
گویی،داستان نویسی،نقاشی روی سفال و ....... شرکت 
کردم که شرکت در این دوره ها باعث شده روان خوانی 
من خیلی خوب بشه ، بتونم در حیطه های مختلف اجرا 

کنم و اعتماد به نفس کافی برای اجرا داشته باشم. 
دریا: شــرکت کنندگان در کارگاه های کانون با چه 

مهارت هایی آشنا می شوند؟ 
  از نظر من وجود کاس متنوع در کانون باعث شــده 
بچه ها بتوانند در حیطه مورد عاقشون مهارت کسب 

کنند. از بهترین و مهم ترین مهارت هایی که کاس های 
کانون در بچه ها ایجاد میکنه، باال رفتن اعتماد به نفس 
و ایجاد خودباوری و بــاور به توانایی های خودمون 

هست.
دریا:بین بچه های کانونی وغیرکانونی چه تفاوتی 

فکر می کنی وجود دارد؟ 
  قطعــا بچه هــای کانونی از اعتماد بــه نفس باالیی 
 برخوردار هســتند و در مســابقات فرهنگی و هنری 
موفق تر هســتند. بچه هایی که در کاس های کانون 
شرکت می کنند جسارت باالیی برای اجرا در بین عموم 

رو دارن.از نظر بیان و گفتار بسیار حرفه ای هستن .
دریــا: مربیان کانونی بــا غیرکانونی بنظرتان چه 

تفاوتی باهم دارند؟ 
  مربیان کانونی ارتباط صمیمی تر و دوســتانه تری با 

بچه ها دارند و در حوزه آموزش تدریس به روز تری 
 دارند. مربیان کانون بواســطه ی پیگیری های مداوم 
 بچــه هــا رو آماده ی شــرکت در چشــنواره ها و 
مهرواره ها می کنند که طی چند ســال اخیر شــاهد 

موفقیت های چشم گیر بودیم.
دریا:با توجه به اینکه شــما دانش آموز هســتید، 
حضــور در کانون چه اثری بــر روی تحصیل تان 
داشته اســت؟ در روند تحصیل و درس خواندن و... 

چه تاثیری داشته است؟ 
  شرکت در کاس های کانون باعث شده من مهارت 
 کافی برای برنامه ریزی داشــته باشــم و راحت تر به 
کار های مدرسه بپردازم ، همینطور باعث پیشرفتم در 
درس هایی مانند نگارش ، فارسی و انشا شده است.  

دریا: باتوجه بــه مطالعه کتاب های کانون پرورش 
فکری، بنظرتــان وجه تمایز کتاب هــای کانون با 
غیرکانونی چیست و چه چیزهایی را از این کتاب ها 

آموزش دیده اید؟ 
  کتاب های کانونی با داشتن رده سنی مشخص مفاهیمی 
که نیاز هست در اون سن یاد بگیری رو آموزش میبینی، 
در صورتی که کتاب های غیر کانونی هدف بندی نشده 

است. 
دریا: گویا با صداوســیمای مرکــز خلیج فارس هم 
همــکاری دارید.  حضــور در کانون چــه اثری بر 

حضورتان در صداوسیما داشت؟ 
  شرکت در کاس های کانون باعث شده من مهارت 
کافی را برای ورود به صدا و سیما داشته باشم. شرکت 

در کاس نقالی،فن بیان،دوره اضطراب و اتاق گفتگو 
باعث شد تمام اضطراب من از صحنه و دوربین از بین 
بره و راحت جلوی دوربین صدا و ســیما حضور پیدا 
کنم.چون تمام کاس های کانون بعداز اتمام دوره اجرا 
در بین عموم رو داره که کمک زیادی به تســلط ما در 

گفتار و دوری از تپق زدن و خجالت میشه.
دریا:  چه برنامه ها و در چه ساعاتی را اجرا می کنید؟

   برنامــه نوجوانی ، جمعه ها بین ســاعت 1۶:5۰ تا 
1۷:3۰

دریا: در چه جشنواره هایی تاکنون شرکت کرده اید 
و به چه مقام هایی دست یافته اید؟ 

  من هرساله در جشنواره های مختلف معرفی کتاب و 
قصه گویی شرکت کردم و مقام هایی همچون برگزیده و 

شایسته تقدیر شده ام. 
دریا: چــه توصیه هایی را به والدیــن و کودکان و 
نوجوانان برای استفاده وبهره مندی از برنامه های 

کانون دارید؟ 
  در مدارس تبلیغات کنند ، از ســن پایین بچه ها را 
با کانون آشنا کنند. بهشــون این اطمینان رو بدیم که 
همانطور ورزش برای ســامت جســم الزم هست، 
شرکت در کاس های هدفمند کانون هم باعث سامت 

روح و پرورش آنها می شود.  
دریا: بنظرتان خانواده ها ومســئوالن چه میزان با 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان آشــنا 
هستید و چه کار باید کرد تا آنها بیشتر آشنا شوند و 
چه حمایت هایی فکر می کنید از کانون و هنرجویانش 

بایستی صورت گیرد؟ 
  با کاس های فرهنگی و هنری آشناشون کنیم ، محیط 
کانون رو به بچه ها معرفی کنیم. ادارات فرهنگی و تربیتی 
و موسسات و حتی شرکت ها و ارگان های مختلف در 
مناسبات و جلسات از برنامه های که بچه های کانون 
اجرا می کنند، استفاده کنند و مورد حمایت قرار بگیرند تا 

با امکانات بیشتری بتوانند فعالیت کنند.
دریا:به نظر خودتان اگه با کانون آشــنا نمی شدید 

مسیر زندگی تان چه تغییری می کرد؟
    اگر با کانون آشــنا نمی شــدم، قطعا نمی توانستم 
رتبه های زیادی در جشــنواره های فرهنگی و هنری 
کسب کنم. کانون مســیر زندگی منو مشخص کرد و 
تونستم با کمک مربیها و کاس هاشون توانایی هامو 

بشناسم و پرورش بدم.
دریا:سوال آخر هم اینکه هرآن چیزی دیگری که در 

این گفتگو مطرح نشد وتمایل دارید را بیان کنند.
  اوال خیلی تشــکر میکنــم از مربیان زحمت کش و 
دلسوز کانون. مادرم همیشه میگه تو در کانون رشد و 

پرورش پیدا کردی .
  پیشنهادی که دارم اینکه کلی فوق برنامه های مختلف 
در مدارس در حال اجرا می شود، کاش میشد حضور 
مربیان کانون در مدارس و مهارت هاشون به عنوان فوق 

برنامه گنجانده بشه .

یک عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان :

كاش حضور مربیان كانون در مدارس به عنوان فوق برنامه گنجانده می شد

مثــل  مختلفــی  هــای  دوره  در   مــن 
 نقالــی ، قصــه گویــی ، فــن بیــان ،

عروســک ســازی، ســفال،اتاق گفتگو، 
قصه گویی، داســتان نویســی ، نقاشی 
روی ســفال و ....... شــرکت کــردم که 
 شــرکت در ایــن دوره ها باعث شــده
  روان خوانی من خیلی خوب بشه ، بتونم 
در حیطه های مختلف اجرا کنم و اعتماد 

به نفس کافی برای اجرا داشته باشم

,,

         علی زارعی/ دریا
daryaz           @gmail.com1359

 فصل تابســتان رو به اتمام اســت و مهر ماه در حال 
آغاز شدن اســت. فصل بازگشایی مدارس می رسد و 
دانش آموزان خــود را کم کم مهیای حضور در مدارس 
می کنند. پس از دوسال غالب بودن شرایط کرونایی بر 
کشور، امسال شرایط به گونه ای است که دانش آموزان 
می توانند ســال تحصیلــی را به صــورت حضوری 
آغاز کنند. پس از دو ســال حضــور دانش آموزان در 
کاس های غیرحضوری و آناین، امسال سال تحصیلی 
را در کاس هــای درس آغاز خواهند کرد. دو ســال 
گذشته بســیاری از خانواده ها دغدغه اصلی هر ساله 
که تهیه لوازم مدرســه بود را نداشتند اما امسال باز این 
 دغدغــه به جان آنها افتاده اســت. با نگاهی به قیمت 
لوازم التحریــر و فرم مدارس می توان دریافت که برای 
هر دانش آموز هزینه زیادی توســط خانواده ها برای 
تهیه وســایل مدرسه باید انجام شود. تهیه فرم مدارس، 
کیف، کفش، لــوازم التحریر و دیگر لــوازم مورد نیاز 
دانش آمــوزان، هزینه زیادی را بــه خانواده ها تحمیل 
می کند. با یک حســاب سرانگشتی قیمت یک لباس 
برای دانش آموزان پسر مبلغی در حدود 4۲۰ تا 5۷۰ 
هــزار تومان می توان در نظر گرفــت و این مبلغ برای 
دانش آمــوز دختر رقمی معادل 4۰۰ تــا 53۰ هزار 
تومان می باشــد. هزینه یک کیف نیز مبلغی در حدود 
۲۲۰ تا 4۰۰ هــزار تومان باید در نظر گرفت و قیمت 
کفش نیز کمتــر از ۲۰۰ هزار تومان برای دانش آموزان 

 نخواهــد بود. لــوازم التحریر نیز با توجه به شــرایط 
تهیــه  کــه  لوازمــی  نــوع  و  آمــوزان   دانــش 
می شــود متفاوت بوده و برای هر دانش آموز به طور 
تقریبی در حدود ۲۰۰ تا 3۰۰ هزار تومان خواهد بود 
که در مجموع این مبالــغ، برای هر دانش آموز بیش از 
یک میلیون تومان برای تهیه وسایل مدرسه مورد نیاز 
خواهد بود. از سوی دیگر بسیاری از خانواده ها برای 
رساندن فرزندان به مدرســه باید از سرویس مدارس 
اســتفاده نمایند که ماهیانه نیز مبلغــی در حدود 4۰۰ 
تــا 5۰۰ هزار تومان به عنوان ســرویس مدارس باید 
 پرداخت نمایند. این در شــرایطی است که بسیاری از 
خانواده ها از شرایط مالی و اقتصادی مناسبی برخوردار 
نیســتند و تهیه این لوازم و همه وســایل دانش آموزان 
 بــرای آنها ســخت اســت و باید بــرای حمایت از 
خانواده ها پیش از شــروع مدارس چاره ای اندیشیده 
می شــد.اگر خانواده ای دو یا سه فرزند محصل داشته 
باشد، عاوه بر هزینه تهیه لوازم مدرسه، ماهیانه مبلغی 
بیش از یک میلیون تومان هزینه سرویس مدارس باید 

توسط خانواده ها پرداخت شود. 
  امسال نیز پس از چند ســال وقفه نمایشگاه عرضه 
مستقیم کاال ویژه بازگشــایی مدارس در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی بندرعباس برپا شد اما قیمت ها 
برای خانواده ها ســنگین است و تهیه بسیاری از لوازم 
برای آنها ســخت و دشوار است. تمام مشکاتی که در 

زمان برپایی نمایشگاه وجود دارد همچنان پابرجاست. 
ترافیک ســنگین در محل نمایشــگاه و پارک کردن 
خودروها در دو سمت خیابان به نحوی که یک خودرو 
می تواند از آنجا عبور کند و اگر خودرویی توقف کرد، 
عبور و مرور مختل می شــود. حضور دستفروشان در 
بیرون از نمایشــگاه که رفت و آمد مردم را مختل کرده 
اســت از جمله مواردی است که هرساله با آغاز به کار 
نمایشگاه عرضه کاال در ســه راه جهانبار بندرعباس 

شاهد آن هستیم.
   چنیــن مواردی باید پیش از آغاز به کار نمایشــگاه 
چاره ای برای آن اندیشــیده شود. داشتن یک پارکینگ 
بزرگ در این محل برای پارک خودروها بسیار ضروری 
است. همچنین باید از حضور دستفروشان در بیرون از 
نمایشــگاه جلوگیری به عمل آید چرا که برخی از این 
افراد محصوالتی که در داخل نمایشگاه وجود دارد را 
عرضه می کنند که این موضوع باعث وارد شدن ضرر به 
فروشندگانی است که در داخل نمایشگاه هزینه اجاره 
محل را پرداخت می کنند و همان محصوالت را عرضه 
می کنند. اما قیمت لوازم و وسایل مدرسه هر ساله دغدغه 
اصلی خانواده ها برای آغاز سال تحصیلی است که فشار 
زیــادی را به آنها وارد می کند و برخی از دانش آموزان 
به دلیل نداشتن توان خرید این وسایل، مجبور به ترک 
تحصیل می شوند. امیدواریم روزی برسد که خانواده ها 

این دغدغه را دیگر نداشته باشند .

تلخ کامی مهر ماهی خانواده ها با گرانی لوازم مدرسه            امین زارعی/ دریا
Amin.zch2011 @                        gmail.com

 

یادداشت

ادامه از تیتر یک //
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مهدی 
نوبانی افــزود: در نیمه دوم ســال 
جــاری پروژه هــای بزرگی که در 
سطح شهر بندرعباس ساخته خواهد 
 شد، به نام ارمغان مالیات نامگذاری 
 می شود تا مردم مطلع باشند که این 
پــروژه هــا از محل عــوارض و 
مالیاتی اجرا شده است که خودشان 
بــا پرداخــت مالیات در ســاخت 
آن نقش داشــته اند. مدیرکل امور 
نیز در این جلسه  مالیاتی هرمزگان 
گفت : پرداخت مالیات از مهم ترین 

 عوامل رشد و توسعه کشور محسوب 
می شود که منجر به رونق اقتصادی، 
تحقق عدالــت اجتماعی و عمران و 
آبادانی بیشتر در کشــور می شود.

رضا آخوندزاده اضافه کرد: بایستی 
قلب همه ما برای رشــد، توســعه 
و آبادانی اســتان بتپــد و برای رفع 
و  مردم  رفاه  اقتصادی،  مشــکات 
عمران و آبادانی شهرها و روستاهای 
استان تاش کنیم و خدمات رسانی 
 به شــهروندان را ارتقا بخشیم. مدیر

 کل امــور مالیاتــی هرمــزگان بر 
جامعــه تاکید کــرد و افزود: جهت نهادینه شــدن فرهنــگ مالیاتی در 

به همکاری  مالیاتی  ترویج فرهنگ 
شــهرداریها نیاز می باشــد که در 
 این زمینه می تواننــد با نامگذاری 
پروژه های عمرانی بــه نام ارمغان 
مالیات و شهدای مالیات تاثیر بسزایی 
در افزایش اعتماد عمومی و مشارکت 
مردم در پرداخت مالیات داشته باشند. 
وی ادامه داد: وقتی افراد جامعه بدانند 
که رفــاه مردم و آبادانی کشــور و 
شــهر محل زندگی آنها با پرداخت 
با  دارد،  ارتباط مستقیمی  مالیاتشان 
میل و رغبت بیشــتری در پرداخت 
مالیات مشــارکت می کنند. گفتنی 
است شــهردار بندرعباس با اهدای 
لوح تقدیر از حمایت های مدیرکل 
امور مالیاتی هرمزگان قدردانی کرد .

شهردار بندرعباس خبر داد

نامگذاری پروژه های عمرانی افتتاحی با عنوان ارمغان مالیات

گروه خبر // فرمانده ســپاه امام 
سجاد )ع( هرمزگان گفت: در هفته 
بر ۶۰۰  افزون  امسال  مقدس  دفاع 
عمرانی  و  نظامی  فرهنگی،   برنامه 
در رده های ســپاه و بســیج اجرا 

می شود . 
  سردار اباذر ساالری فرمانده سپاه 
امام ســجاد )ع( هرمزگان در یک 
نشست خبری در آستانه هفته دفاع 
مقدس اظهار کرد: در سال جاری در 
هفته دفاع مقدس بیش از ۶۰۰برنامه 
فرهنگــی و نظامــی و عمرانی در 
سراســر اســتان در رده های سپاه 
و بسیج اجرا می شــود.وی افزود: 
برپایی نمایشگاه دستاوردهای نظامی 
همزمان با بازسازی عملیات والفجر 
8در ســاحل صــدف بندرعباس، 
حضور راویان دفاع مقدس در مراکز 

آموزشــی برای تبیین دستاوردهای 
8ســال دفاع مقدس، توزیع 5هزار 
بسته لوازم تحریر در بین محصان و 
دانش آموزان کم برخوردار از جمله 
این برنامه های شاخص است.به گفته 
اباذر ســاالری، در بیست و هفتمین 
نهضت مواســات، بیش از 3۰هزار 
بسته معیشتی میان محرومان توزیع 

خواهد شد.توزیع بیش از ۲8سری 
جهیزیه به نو عروســان به مناسبت 
نیــز از دیگر  هفته دفــاع مقدس 
برنامه های این هفتــه در هرمزگان 

خواهد بود. 
  سردار ســاالری همچنین عنوان 
کرد: افتتــاح پروژه هــای عمرانی 
 و منازل محرومیــن و پروژه های 

آب رســانی بــه ارزش بیــش از 
1۶۶میلیــارد تومان نیــز از دیگر 
برنامه هــای هفته دفــاع مقدس در 
هرمزگان خواهد بود.فرمانده ســپاه 
امام سجاد )ع( هرمزگان خاطرنشان 
 کــرد: برگزاری مســابقات بومی و 
محلی در قــرار گاه  تحول محات 
فرماندهان  های صمیمی  نشست  و 
با جوانان و تمــام رده های مختلف 
و آذیــن بنــدی و فضــا ســازی 
مجموعه های فرهنگــی نیز در این 
هفته برگزار خواهد شــد.به گزارش 
فارس ، دیدار و سرکشی از خانواده 
شــهدا، ایثارگــران و رزمندگان و 
برگــزاری برنامه های ورزشــی و 
نظامی نیز بنا به گفته سردار ساالری 

در این هفته اجرا خواهد شد .

اجرای 6۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در هرمزگان 

گروه خبر // علیداد واحدی به عنوان 
عمومی  روابط  مدیریت  سرپرســت 
نفت ســتاره  بین الملل شــرکت   و 

خلیج فارس منصوب شد .
   به گزارش خبرنگار دریا ، با حکم علیرضا 
 جعفرپور مدیرعامل شرکت نفت ستاره 
خلیج فــارس، »علیــداد واحدی« به 
عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی 
پاالیشــگاه  بزرگ ترین  و  بین الملل  و 

میعانات گازی جهان منصوب شد.
در حکم انتصاب وی آمده است :

با عنایــت به مراتب تعهــد و تجارب 
ارزنده جنابعالی بــه موجب این حکم 
به عنوان »سرپرســت مدیریت روابط 
 عمومی و بین الملل« شرکت نفت ستاره 
می شــوید.امید  منصوب  فارس  خلیج 
اســت با بهره گیری از تــوان و دانش 
علمی و فنی، استفاده بهینه از امکانات 
و تجهیزات موجود و برقراری ارتباطات 

مؤثر و همکاری سازنده با مخاطبان، در 
تحقق اهداف و مأموریت های مدیریت 
روابط عمومــی و بین الملل خاصه در 
مــوارد ذیل، تاش و اهتمــام ویژه ای 

معمول فرمایید:
1. برنامه ریــزی و نظــارت بر اجرای 
فعالیت های مربوط بــه امور فرهنگی 
و اجتماعــی، انتشــارات و تبلیغات، 
ارتباطات و رســانه و به روز رســانی 

تارنمای شرکت
۲. هماهنگی و پیگیری امور تشریفات 
شرکت در چارچوب برنامه های مصوب

3. تجزیه و تحلیــل اخبار و اطاعات 
منتشره توسط رســانه های عمومی در 
ارتباط با فعالیت های شــرکت و تهیه 

پاسخ و جوابیه الزم
4. شناسایی زمینه همکاری و برقراری 
ارتباطات و توسعه تعامات تخصصی 

در سطح بین المللی با هماهنگی مدیریت 
عامل و ســازمان های ذی ربط و تهیه 

گزارشات الزم
5. برپایی نمایشــگاه ها، تهیه و توزیع 
بروشــورها و جایگاه و تبیین جایگاه 

شرکت
  واحــدی فعال فرهنگــی، مذهبی و 
رســانه ای اســتان هرمزگان است که 
پیش از این قریب به 1۰ سال در واحد 
فرهنگی روابط عمومی شــرکت نفت 
ستاره خلیج فارس عهده دار مسئولیت 
بوده است . وی مدیریت دارالقرآن بسیج 
کارگری ســپاه امام ســجاد )ع( استان 
هرمزگان، فرماندهی پایگاه بسیج سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس، مسئول فرهنگی 
جامعه اسامی کارگران استان هرمزگان، 
نماینده امور ایثارگران در شــرکت نفت 

ستاره خلیج فارس، عضویت در شورای 
امر به معروف و نهی از منکر پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس، عضویت در شورای 
فرهنگی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
و ... را نیــز در کارنامــه دارد.واحدی 
همچنین از مجریان استان و قاریان برتر 
آستان قدس رضوی و رسانه ملی است 
که دارای عناوین و رتبه های مختلف در 

این زمینه است .

انتصاب سرپرست مدیریت روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس


