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  در حال حاضر وضعیت در این مناطق مناسب نیست و آسیب های اجتماعی 
هم گویا روزبه روز فربه تر و قوی تر می شود ومشخص نیست آیا واقعا غول 
آسیب های اجتماعی در بندرعباس حریف ندارد و دستگاه های متولی توانایی 

خواباندن دستان پرقدرت این غول را ندارند ؟ 

  بطور حتم اگر دســتگاه های متولی متحدانه به جنگ این غول بروند ، برآن پیروز 
می شوند و اگر بخواهند بصورت جزیره ای عمل کنند ، شکست می خورند که تاکنون هم 
بنظر می رسد بدلیل عدم اتحادشان، شکست خورده اند . خانواده های زیادی نیز مغلوب 

آسیب های اجتماعی شده اند ونیاز به حمایت و همراهی دارند . 

وزیر اقتصاد : 
 وامهای خرد با کارمزد صفر درصد

 به مردم پرداخت می شود 

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد
انتشار آگهی مزایده فروش ویالهای منتسب 

به ریاست جمهوری در قشم

2

6

6

2

 افزایش 44 درصدی ورود مسافر 
و گردشگر به جزیره قشم 

 تخلیه ۱۰۵ میلیون تن کاال 
در بنادر کشور

امامجمعهبندرعباسنیزاززمانانتصابشان،درخطبههاینمازجمعهوجلساتمختلفبیشترینتاکیدرابهمسئوالندرحوزهآسیبهایاجتماعیداشتهاند

2

8

2

پنجه های آسیب های اجتماعی در حال قوی شدن 

 غول آسیب های اجتماعی
 در بندرعباس حریف ندارد ؟

با تالش ها و پیگیری های اتاق بازرگانی هرمزگان ؛

 کارت بازرگانی نفت ستاره 
خلیج فارس به هرمزگان 

انتقال یافت

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

مردمبابصیرتبهسرعتراه
خودراازاغتشاشگرانجداکردند

آنچه به جایی نرسد ، فریاد حاشیه نشینان است

» آگهی مزایده عمومی اجاره «
 )نوبت اول - شماره 8(

» آگهی مزایده عمومی اجاره « 
)نوبت اول - شماره 6(

 بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان در نظر دارد کــه محوطه کارگاهی جنب کانون اصالح 
و تربیت بندرعباس را از طریق برگزاری مزایده عمومی به باالترین قیمت پیشنهادی و به 

مدت یک سال به صورت اجاره یا مشارکت واگذار نماید :
آدرس : استان هرمزگان ، شهرستان بندر عباس ، بلوار علی بن ابیطالب ، غرب هنرستان 
شهید رجایی ، روبروی زندان مرکزی ، ساختمان بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان طبقه دوم .

اجاره پایه : برابر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است .
شرایط شرکت در مزایده :

1- فیش واریزی خرید اســناد مزایده به مبلغ یک میلیون ریال به حســاب جاری شماره 
4730602001 بانک ملت شعبه گلشهر . ۲- تکمیل فرم شرکت در مزایده و تحویل آن 
در موعد مقرر به انضمام اصل فیش واریزی خرید اسناد مزایده از طریق پست ارسال گردد . 

3- هزینه آگهی ، کارشناسی و برگزاری مزایده بر عهده برنده می باشد .
4- مهلت دریافت پاکت های اسناد مزایده و بازدید از ملک مورد نظر و ارائه پیشنهاد قیمت 
از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته می باشد . 5- این نمایندگی بنابر تشخیص خود در 
قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .6- به پیشنهاد مخدوش و مشروط ترتیب 

اثر داده نخواهد شد . 
7- متقاضیان جهت دریافت و تحویل اســناد مزایده می توانند در مهلت تعیین شده به 
استثنای روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح لغایت 14 به نشانی فوق مراجعه و یا جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33679۸02 و 33679۸05 - 076 تماس حاصل فرمایند .

بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان در نظر دارد که فروشگاه خود واقع در زندان حاجی آباد 
را از طریق برگزاری مزایده عمومی به باالترین قیمت پیشــنهادی و به مدت یک سال به 

صورت اجاره یا مشارکت واگذار نماید :
آدرس : استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بلوار علی بن ابیطالب ، غرب هنرستان 
شهید رجایی ، روبروی زندان مرکزی ، ساختمان بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان طبقه دوم .

اجاره پایه : برابر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است .
شرایط شرکت در مزایده :

1- فیش واریزی خرید اســناد مزایده به مبلغ یک میلیون ریال به حســاب جاری شماره 
4730602001 بانک ملت شعبه گلشهر .۲- تکمیل فرم شرکت در مزایده و تحویل آن در 
موعد مقرر به انضمام اصل فیش واریزی خرید اسناد مزایده از طریق پست ارسال گردد . 

3- هزینه آگهی ، کارشناسی و برگزاری مزایده بر عهده برنده می باشد .
4- مهلت دریافت پاکت های اسناد مزایده و بازدید از ملک مورد نظر و ارائه پیشنهاد قیمت 
از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته می باشد . 5- این نمایندگی بنابر تشخیص خود در 

قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
6- به پیشنهاد مخدوش و مشــروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .7- متقاضیان جهت 
دریافت و تحویل اسناد مزایده می توانند در مهلت تعیین شده به استثنای روزهای تعطیل از 
ساعت ۸ صبح لغایت 14 به نشانی فوق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 33679۸02 و 33679۸05 - 076 تماس حاصل فرمایند .

صفحه 8 را بخوانید

صفحه 2 را بخوانید
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» آگهی مزایده عمومی اجاره «
 )نوبت اول - شماره 7(

بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان در نظر دارد که کارگاه 
تولید مواد غذایی جنب زندان مرکزی بندرعباس را 
از طریق برگزاری مزایــده عمومی به باالترین قیمت 
پیشــنهادی و به مدت یک ســال به صورت اجاره یا 

مشارکت واگذار نماید :
آدرس : استان هرمزگان ، شهرستان بندر عباس، بلوار 
علی بن ابیطالب ، غرب هنرستان شهید رجایی، روبروی 

زندان مرکزی ، ساختمان بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان طبقه دوم .
 اجاره پایه : برابر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است .

شرایط شرکت در مزایده : 1- فیش واریزی خرید اسناد مزایده به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری 
شماره 4730602001 بانک ملت شعبه گلشهر.۲- تکمیل فرم شرکت در مزایده و تحویل آن در موعد مقرر 
به انضمام اصل فیش واریزی خرید اسناد مزایده از طریق پست ارسال گردد .3- هزینه آگهی، کارشناسی 
و برگزاری مزایده بر عهده برنده می باشد .4- مهلت دریافت پاکت های اسناد مزایده و بازدید از ملک مورد 
نظر و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته می باشد . 5- این نمایندگی بنابر تشخیص 
خود در قبول یا رد یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است .6- به پیشنهاد مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده 
نخواهد شد .7- متقاضیان جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده می توانند در مهلت تعیین شده به استثنای 
روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح لغایت 14 به نشانی فوق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 33679۸02 و 33679۸05 - 076 تماس حاصل فرمایند .

خانواده محترم رادمنش ، اسکندری ، بدیعی جناب آقای عبدالمجید ضعیفی  
با نهایت تاثر و تالم درگذشت  شادروان » دکتر منصور رادمنش « از وکالی توانمند و نکونام کشوری 
و از خانواده معظم شهدا را خدمت خانواده محترم ایشان و جامعه حقوقدان استان تسلیت عرض 
نموده و از درگاه خداوند ســبحان برای آن عزیز ســفر کرده علو درجات و رحمت واسعه و برای 

بازماندگان آن بیت شریف صبر جمیل مسالت دارد . 

عضو محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان
 با نهایت تاثر و تالم درگذشــت پدر گرامیتان حاج قنبر ضعیفی از پیشکسوتان عرصه تجارت 
و بازرگانی استان هرمزگان و از خانواده معظم شهدا را به حضرتعالی و خانواده محترمتان تسلیت 
عرض نموده و از درگاه خداوند ســبحان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و رحمت واسعه و 

برای حضرتعالی و بازماندگان آن بیت شریف صبر جمیل مسالت دارد . 
اتاق بازرگانی ، صنایع  

معادن و کشاورزی هرمزگان اتاق بازرگانی ، صنایع
 معادن و کشاورزی هرمزگان

►
►

اانهلل و اان الیه راجعون   اانهلل و اان الیه راجعون  
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پشت پرده سیاست 

  
گزارش ایرنا از جزئیات حمله مسلحانه به یک کالنتری در زاهدان 

خبرگــزاری ایرنا به نقل از منابع آگاه گزارش داد :در یک حمله تروریســتی در 
زاهدان تعدادی از تروریســت ها به ســمت یک کالنتری حمله کردند و آن را به 
رگبار بستند.براساس این گزارش در این عملیات تروریستی تعدادی از نیروهای 
انتظامی کالنتری  و عابران مجروح و به بیمارســتان های زاهدان منتقل شــدند.
گفته می شــود افراد مسلح ضمن به رگبار بستن کالنتری همچنین تعدادی کوکتل 
مولوتف به ســمت کالنتری پرتاب کردند. به گفته استاندار سیستان و بلوچستان 
 در حادثه تروریســتی زاهدان 19 نفر کشــته و 20 نفر مجروح شــدند.این در 
 حالی اســت که فرمانده اطالعات ســپاه اســتان سیســتان و بلوچستان توسط 
تروریست ها  به شهادت رسید.یک نمازگزار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
کرد:  تعدادی از نمازگزاران  بعد از اقامه نماز به ســمت کالنتری 1۶  هجوم بردند 
و با اتوبوس به دیوار کالنتــری زدند و قصد تخریب دیوار و ورود به کالنتری را 
داشــتند که موفق نشدند و تنها بخشــی از دیوار تخریب شد. همچنین در میدان 
کشــاورز و بازار مشترک و جمعه بازار چند الستیک و سطل زباله آتش زده شد. 
یک نانوایی در نزدیکی خیابان جام جم زاهدان نیز هدف هجوم اغتشاشگران قرار 
گرفت.همزمان،امام جمعه اهل سنت مســجد مکی زاهدان گفت:  مردم سیستان 
و بلوچســتان به ویژه شهرستان زاهدان فریب شــایعات دشمنان را نخورند و با 
حفظ آرامش به حل مشــکالت پیش آمده کمک کننــد. به گزارش ایرنا، مولوی 
عبدالحمید اســماعیل زهی عصر جمعه در مصاحبه ای تلویزیونی  با شهروندان 
زاهدان اظهار کرد: حادثه پیش آمده بســیار تلخ و ناگوار است و این حادثه باید 
بررسی شود تا مشخص شود چه دست هایی در کار بوده که این حادثه در زاهدان 
به وجود آمده است.شــیعه و سنی در کنار هم سال هاســت که در استان زندگی 
می کنند و وقایع رخ داده دست عوامل نفوذی دشمن بوده است.از   نیروهای امنیتی 
و انتظامی اســتان درخواست می کنیم که با عوامل اغتشاشات با قاطعیت برخورد 
کنند. مولوی اسماعیل زهی،امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت:حادثه تیراندازی در 
زاهدان باید بررسی شود تا مشخص شــود چه دست هایی در کار بوده، دشمنان 
قســم خورده، اهداف خاصی دارند تا از شرایط بحرانی سوءاستفاده کنند، مردم با 
اقداماتی نســنجیده، فرصت سوءاستفاده به دشمنان را ندهند تا این موضوع باعث 
برادرکشــی و متشنج  شدن منطقه نشود.شورای تامین استان سیستان و بلوچستان 
از مردم خواســته به شایعات شبکه های ضدانقالب بی توجه باشند . در همین حال 
مدرس خیابانی، استاندار سیستان وبلوچستان با بیان این که کسانی که قصد تصرف 
پاسگاه را داشتند تروریست بودند افزود: این افراد در ادامه اقدام به آتش زدن اموال 

عمومی کردند و چند فروشگاه زنجیره ای را غارت و به آتش کشیدند.
انتقاد انسیه خزعلی از آموزش های غیرمؤثر گشت ارشاد 

معاون زنان نهاد ریاســت جمهوری درباره آخرین وضعیت الیحه حمایت از زنان 
در برابر خشــونت و مطالباتی که این روزها درباره حجاب مطرح می شود، گفت: 
الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت مراحلش از معاونت زنان عبور کرده و در 
مجلس است ما هم پیگیر هستیم ان شاءا... زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد. 
خزعلی ادامه داد: درخصوص حجاب و عفاف ما به عنوان یک عضو در جلساتی 
که در این زمینه قانون گذاشته می شود، مشارکت داریم، نظرات مان را هم می دهیم 
و امیدوار هستیم بســیاری از تعدیل هایی که در نوع اجرا مدنظر ماست، صورت 
بگیرد.وی درباره مسائلی که در خصوص آموزش های گشت ارشاد برای افراد و 
تاکید بر این  که در مسئله حجاب باید کار فرهنگی صورت گیرد و در پاسخ به این 
سوال که آیا آموزش های 2 ساعته می تواند تاثیرگذار باشد یا خیر؟ اظهار کرد: به 
نظر من نمی تواند تاثیرگذار باشد.خزعلی درباره این  که معاونت زنان و نهاد خانواده 
 ریاســت  جمهوری آیا برنامه ای در این خصــوص دارد، بیان کرد: برنامه داریم و 
طرح هم داده ایم. اوال آموزش ها باید حتما توســط دستگاه های متولی و با فنون 
الزمی که تاثیرگذار اســت، صورت بگیرد و بعد هم نه این  که طی2 ساعت و در 
شرایط ویژه ای که شاید شرایط مناســبی برای آموزش نباشد. ثانیا دستگاه هایی 
که متولی هســتند و کم کاری و ترک فعل کرده اند، هم باید مورد بازخواست قرار 

گیرند./ ایلنا 

تازه های مطبوعات
هم میهن - این روزنامه با تیتر » بســتن و خندیدن « نوشت : در روزهایی که فیلترینگ 
شدید اینترنت و بسته شدن ارتباطات بین المللی بسیاری از فعاالن فضای مجازی، صاحبان 
کسب و کار و عموم شــهروندان را کالفه و نگران کرده است وزیر ارتباطات با چهره ای 
خندان در جمع خبرنگاران از احتمال تداوم محدودیت های اینترنتی و پلتفرم های اجتماعی 

خبر داد.
ایران - با توجه به متوسط میزان استقبال روزانه از سینما که در فصل تابستان، ۴2 هزار نفر 
در روزهای عادی و 1۵0 هزار نفر در سه شنبه ها و دو روز پایانی هفته است، سینماها به 
صورت هفتگی، پذیرای ۶00 هزار مخاطب بودند اما بررسی ها نشان می دهد که این تعداد 

)در بازه اغتشاشات(، به 2۳۸ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
جمهوری اسالمی-  رسانه ملی به جای این که زبان عموم باشد، به شدت یک طرفه عمل 
می کند و منتقدان در این رسانه که متعلق به همه مردم است، جایی ندارند.نتیجه این شده 
که فضای مجازی و رسانه های بیگانه اکنون جایگاه اول را در اطالع  رسانی و جهت دادن 

به افکار عمومی دارند. 
کیهان- چرا افراطیون مدعی اصالحات باید اقدام جنایتکارانه و شــرارت بار)اخیر( را که 
اکثریت قاطع ملت ۸۵ میلیونی ایران و جمعیت هشــت میلیون نفری تهران به بانیان آن 
بی محلی کردند و حاضر نشدند با اوباش آشوبگر همراهی کنند، نام اعتراض و مطالبه مدنی 
می گذارند و به نام مردم و ملت ایران جا می زنند؟! برای اسرائیل و آمریکا می توان از این 

روشن تر پادویی کرد؟! 
اطالعات- جوانان ایران نمی دانند با چه کسی باید درددل کنند، نمی دانند در کجا و چگونه از 
خألهای زندگی و آینده شان سخن بگویند.اگر فقط فاصله میان ارزش پول ملی و یک متر 
مسکن  یا یک خودروی بی کیفیت را بسنجیم، آن گاه به بسیاری از پرسش ها و سخن ها 

که در دل و روح این جوانان موج می زند و پاسخی نمی گیرد، پی خواهیم برد.
انعکاس

مشرق نیوز خبر داد: شبکه انگلیسی »بی بی سی« اعالم کرد که به دلیل مشکالت مالی ضمن 
تعدیل صدها نفر از کارکنانش، رادیوهای زبان فارسی و عربی خود را تعطیل خواهد کرد.
بر اساس طرح در نظر گرفته شده برای تعدیل نیرو و تعطیلی رادیو های بی بی سی عربی و 

بی بی سی فارسی، تاکنون ۳۸2 نفر از کارکنان اخراج شده اند.
همشهری آنالین خبر داد: به دنبال برخی شایعات در فضای مجازی درباره دختری به نام 
هلیا که نوه آیت ا... مصباح یزدی معرفی شده است، یکی از نزدیکان بیت آن مرحوم گفت: 
شخصی به نام هلیا که نوه آن مرحوم باشد، وجود خارجی ندارد و هیچ کدام از نزدیکان 

ایشان در خارج از کشور به سر نمی برند و این شایعه ای است که بدخواهان ساخته اند.
 افکارنیوز خبرداد: محســن کیایی بازیگر سینما با انتشــار تصاویر مریم رجوی و مسیح 
علی نژاد در پستی نوشت: شما که فقط به فکر خودتان و جیب تان هستید و جان جوانان و 
دختران و پسران را با دالر معاوضه می کنید، با اشک تمساح مردم را احساساتی نکنید! گروهی 
 از ســینماگران  نیز در حال انتشار تصویری هستند که در آن روی عکس مسیح علی نژاد و 
مریم رجوی ضربدر کشیده شده و از عناصر ضد انقالب اعالم انزجار کرده اند.این تصویر از 

جمله در حساب های رضا کیانیان، حبیب رضایی و محسن کیایی منتشر شده است.
دیده بان ایران خبرداد: خبرگزاری تسنیم نوشت:فردی به نام بختیار که ادعای »آسیب به 
جمجمه« مهسا امینی از قول او مطرح شده، هیچ گاه در بین فرماندهان ارشد سپاه وجود 
نداشــته است.او بیش از آن که ماهیت سپاهی داشته باشد، همسر فریبا داوودی مهاجر از 
چهره های اپوزیسیون بوده است.به گفته پزشکی قانونی، هیچ گونه آثاری از شکستگی در 

قاعده جمجمه مهسا امینی مشاهده نشده   است.
 نامه نیوز نوشت : شبکه اینترنشــنال نظر مثبت شاهزادگان سعودی را جلب کرده و دربار 
سعودی مبلغ 2۵0 میلیون دالر را برای تأمین بودجه پنج ساله این شبکه پرداخت کرده است! 
»سعود القحطانی« مشاور اول پادشاهی سعودی )از عوامل اصلی قتل خاشقچی و فرمانده 
لشکر سایبری توئیتری سعودی( و همچنین »عبدالرحمن الراشد« مدیر اسبق شبکه العربیه در 
حمایت های مالی از این شبکه سعودی دیده می شوند! »راب باینون« رئیس در سایه شبکه 

سعودی اینترنشنال هرگز حمایت های مالی دربار سعودی از این شبکه را رد نکرده است!

  گــروه خبر // مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی 
گفت: در شــش ماهه اول سال 1۴01 بیش از 10۵ میلیون 
تن کاال در بنادر کشــور تخلیه شده که رشد شش درصدی 
را نشان می دهد. علی اکبر صفایی در نشست خبری سازمان 
بنادر و دریانوردی به مناسبت روز جهانی دریانوردی اظهار 
کــرد: در حمل و نقل دریایی، بیــش از 2۸ تریلیون دالر 
تجارت دریایی انجام می شود و بیش از ۸0 درصد تجارت 
جهانی را توسط انواع کشتیرانی در برمی گیرد؛ دوران کرونا 
تاثیری منفی در تجارت دریایی داشت اما پیش بینی می شود 
در ســال 202۳ رشدی سه درصدی در حمل ونقل دریایی 
داشته باشــیم.وی ادامه داد: در شش ماهه اول سال 1۴01 
بیش از 10۵ میلیون تن کاال در بنادر کشــور تخلیه شــده 
که رشد شش  درصدی را نشــان می دهد. درحال حاضر 
موجودی کاالهای اساســی در بنادر و اسکله های کشور 
شش میلیون و ۸۶۴ هزار تن اســت و در شش ماهه اول 
سال 1۴01 بیش از ۵۳ هزار فروند کشتی به و از بنادر ورود 
و خروج داشــته که نشان دهنده سهم قابل توجه حمل ونقل 
دریایی اســت و تا کنون هفت میلیون و ۴22 هزار نفر در 
سفرها تردد داشتیم و مسافرهای دریایی بین جزایر و بنادر 

منتقل شده اند.
*  محموله نفتی کشتی النا کامال به کشور بازگشت

   معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه سازمان بنادر 
در حوزه بین الملل و ســازمان جهانی دریانوردی حضور 
معناداری داشته، گفت: یکی از کارهای اساسی، بازگرداندن 
محموله نفتی کشــتی النا بود که این کاالها کامال برگردانده 
شد و کشتی ها هم به آب های خودمان بازخواهند گشت که 
نشان دهنده اقتدار ملی است.به گزارش ایسنا، صفایی با اشاره 
به تجارت دریایی با کشورهای همسایه بیان کرد: جمهوری 
اســالمی ایران با عمان، امارات، عراق، روسیه، ازبکستان، 
 قزاقســتان، آذربایجان، هند و پاکســتان همکاری داشته
 است. ترانزیت کاال در بنادر شمالی و جنوبی در حال انجام 
است و ما رشــد خوبی در ترانزیت کاال داشتیم؛ همچنین 
بــرای ترانزیت 10 میلیون تن کاال با روســیه برنامه ریزی 

کرده ایم .

 گروه خبر // نماینده ولی فقیه در اســتان 
هرمــزگان گفت: نیــروی انتظامی با اجرای 
قانــون و برخورد با اغتشاشــگران، غفلت 
بسیاری از دســتگاه های اجرایی در زمینه 
اجرای امر به معروف و نهی از منکر را جبران 

کرد. 
    حجــت االســالم و المســلمین محمــد 
عبادی زاده در جمع نمازگزاران بندرعباســی، 
بــا اشــاره 1۳ مهــر روز نیــروی انتظامی و 
همچنین تشکر از نیروی انتظامی در برخورد با 

اغتشاشگران افزود: یکی از مهمترین دالیل وجود 
امنیت در کشور، تالش های شبانه روزی نیروهای 
انتظامی برای تامیــن نظم و برخورد با متخلفان 
اســت.خطیب نماز جمعه بندرعباس با اشاره به 
اینکه حکومت بدون الزام معنا ندارد، عنوان کرد: 
وظیفه همه ما این اســت که اجازه ندهیم اقتدار 
پلیس در جامعه کم شــود.وی با اشاره به اینکه 
منافقان، اراذل و اوباش و نوجوانان احساســی 
عوامل اصلی اغتشاش های روزهای گذشته در 
کشور بودند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه مردم 

با بصیرت ایران اســالمی به سرعت راه خود را 
از راه اغتشاشگران جدا کردند.عبادی زاده ادامه 
داد: اکنون دشمن با جنگ روانی در حال تحریک 
نوجوانان ما برای ایجاد آشوب در کشور است و 
با رســانه هایش سعی می کند مشکالت موجود 
در کشــورا بزرگ جلوه دهد و دســتاوردهای 
نظام جمهوری اســالمی ایران را نادیده بگیرد.

امام جمعه بندرعباس با اشــاره به لزوم برخورد 
قانونی و قاطع دستگاه قضایی با برهم زنندگان 
نظم عمومی، تصریح کرد: خانواده ها باید مراقب 

باشند که فرزندانشان در دام توطئه های رسانه های 
 غربی گرفتــار نشــوند.  به گزارش ایســنا ؛ 
حجت االســالم و المســلمین عبادی زاده از 
مســئوالن کشور خواست هرچه سریعتر با اجرا 
و راه اندازی شبکه ملی اینترنت، شرایط نامطلوب 

موجود در فضای مجازی را کنترل کنند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

مردم با بصیرت به سرعت راه خود را از اغتشاشگران جدا کردند

گــروه خبر // وزیر امور اقتصــادی و دارایی 
در نشست مدیران صندوق های قرض الحسنه 
منطقه ترشیز گفت: کارمزد وام های 10 میلیون 
تومانی در بانک های قرض الحســنه به زودی 

صفر می شود. 
   سید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و 
دارائی در جریان ســفر به خراســان گفت: برای 
اولیــن بار ظرف یکی دو مــاه آینده با هماهنگی 
 که بین بانک قرض الحســنه مهر ایــران و بانک 
 قرض الحسنه رســالت صورت گرفته است، برای 
وام های خرد قرض الحسنه 10 میلیون تومانی و 
کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد ر ا به صفر خواهیم رساند 
تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد بتوانند وام های 
با مبالغ پایین را دریافت کنند.سید احسان خاندوزی 
در نشســت مدیران صندوق های قرض الحسنه 
منطقه ترشیز که با حضور معاون توسعه مدیریت و 

منابع وزارت اقتصاد، نماینده مردم ترشیز در مجلس 
 شــورای اســالمی، رئیس مرکز روابط عمومی و
اطالع رسانی وزارت اقتصاد، مدیرکل امور اقتصاد 
دارایی خراسان رضوی، فرماندار کاشمر و شهرداران 
این منطقه در شهرســتان کاشمر برگزارشد، ضمن 
اعالم این خبر گفت: در این نشســت چالش ها و 
موانع پیش رو از سمت مدیران مطرح شد.وی ضمن 
 بیان این مطلب که با توجه به قدمت و فراگیری خوب 
قرض الحسنه در این منطقه به عنوان یکی از طرفیتهای 
خوب تامین مالی کشور، وظیفه ما در دولت تشویق 
و تسهیل عملکرد این حوزه می باشد، افزود: نباید 
شرایط به ســمتی برود که با موانع و چالش های 
متعدد این حوزه روبرو بشوند.وزیر امور اقتصادی 
و داریی تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت در 
صنعت تحول، ما هم با افزایش سهم صندوق های 
قرض الحســنه و بانکهای قرض الحسنه در تامین 

مالی خرد مردم نه تنها موافق هستیم بلکه دستوراتی 
را در مدنظر داریم که اجرای آن ها در سال جاری 
شروع شده است.احسان خاندوزی در ادامه افزود: 
در این راســتا و در گام اول دو برابر شدن سرمایه 
بانک های قرض الحســنه در سال جاری رخ داد 
و همچنین دســتورالعمل ساماندهی صندوق های 
قرض الحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب 
رسید.خاندوزی با اعالم این خبر که برای اولین بار 
دستگاههای دولتی و اجرایی مجاب شدند حسابهای 
 پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه 
قرض الحسنه کشور متمرکز بکنند، تصریح کرد: این 
اجازه به افزایش رسوب و قدرت وام دهی بانکهای 
قرض الحسنه در کشور کمک شایانی می کند.وی 
افزود:در مورد کارمزد وام های قرض الحســنه و 
برای اولین بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی 
 که بین بانک قرض الحســنه مهر ایــران و بانک 

 قرض الحســنه رســالت صورت گرفتــه، برای 
وام هــای خرد 10 میلیون تومانــی و کمتر از آن 
کارمــزد ۴ درصد ر ا به صفر خواهیم رســاند تا 
برای اولین بار مردم بدون کارمزد بتوانند وام ها با 
مبالغ پایین را دریافت بکنند.وزیر امور اقتصادی و 
دارائی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات در کنار 
تالشهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران صورت می گیــرد؛ به این امر کمک خواهد 
کرد تا ســال 1۴01 به جهت افزایش سهم شبکه 
تامین مالی قرض الحسنه شاهد یک جهش نسبت 
به گذشته باشــیم.به گزارش فارس ؛سید احسان 
خاندوزی در ادامه گفت: علیرغم سقف دو درصدی 
افزایش ترازنامه بانک های کشــور، بانک مرکزی 
با نگاه حمایتی سقف بانکهای قرض الحسنه را ۵ 
درصد یعنی 2.۵ برابر بیشتر از سایر بانک ها مقرر 
 کرده اســت که این امــکان را می دهد بانک ها و 
صندوق های قرض الحسنه غیر بانکی کشور امسال 
با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت تامین مالی 
که مورد نیاز و خواست مردم می باشد در شرایط 
تورمی و فشار اقتصادی که خانوارها با آن مواجه 

هستند عمل بکنند .

وزیر اقتصاد : 

وامهای خرد با کارمزد صفر درصد به مردم پرداخت می شود 

گروه خبر // با تکلیف اســتاندار هرمزگان به شرکت های بزرگ 
و تالش ها و پیگیری های مســتمر اتــاق بازرگانی هرمزگان در 
راس آنها مهندس امیرزاده نائب رئیس اتاق ایران، راســتی نائب 
 رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، جعفرپور مدیر عامل نفت ستاره 
خلیــج فارس و هیات رییســه اتاق بازرگانــی هرمزگان کارت 
بازرگانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس به عنوان اولین شرکت 

بزرگ از تهران به استان هرمزگان انتقال یافت تا بدین ترتیب اتاق 
بازرگانی هرمزگان بتواند رســالت خود را به مردم و شکوفایی 

اقتصاد استان ادا نماید .
  به گزارش خبرنگار دریا ، انتقال کارت بازرگانی شــرکت های بزرگ 
به داخل اســتان همواره یکی از دغدغه های مسئوالن اتاق بازرگانی 
هرمزگان بود چرا که بر اساس قانون شرکت هایی که در استان دایر هستند 

باید خدمات خود را از داخل استان دریافت نمایند.دغدغه و پیگیری های 
اتاق بازرگانی هرمزگان بعد از تالش های فراوان به ثمر نشست که در این 
بین تالش ها و همکاری خوانساری ریاست اتاق بازرگانی تهران قابل 
تقدیر و ستودنی است .اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان 
نیز به نمایندگی از جامعه اقتصادی استان از تالش های مستمر و دلسوزانه 

جعفرپور مدیر عامل جدید نفت ستاره خلیج فارس قدردانی نمود .

با تالش ها و پیگیری های اتاق بازرگانی هرمزگان ؛

 کارت بازرگانی نفت ستاره خلیج فارس به هرمزگان انتقال یافت

ساخت خانه های ارزان   
برای کارگران و بازنشستگان

   
سرمقاله

   محالت حاشیه ای و بافت های فرسوده بایستی دارای نسخه ای درمانگر 
برای دردهای شان باشند که تاکنون در هیچ حوزه ای نسخه مناسبی پیچیده 
 نشده است وبه همین دلیل وضعیت این مناطق روزبه روز بغرنج تر می شود و 
آســیب های اجتماعی نیز در این مناطق در حال افزایش اســت و گویا 
هیچ مســئولی خود را در این حوزه مسئول و پاسخگو نمی داند. کودکان 
و نوجوانان و حتی جوانان وخانواده ها در این مناطق به فراموشی سپرده 
شده و ساکنان از تبعیض و بی عدالتی و تضییع حقوق شان در بخش های 
مختلف بســیار گالیه مندند و آنچه به جایی نرسد، فریاد حاشیه نشینان 
اســت که بارها در این خصوص گزارش و مقاله و... در این رسانه وسایر 
رسانه ها منتشر شــده است و متاسفانه در سایه بی توجهی مسئوالن در 
 ادوار مختلف، اقدام مناســبی صورت نگرفته است. در زمان انتخابات به 
حاشــیه نشینان وعده هایی برای رفع مشکالت شان داده می شود و پس 
از جمعه انتخابات این وعده ها به فراموشــی سپرده می شود تا انتخاباتی 
 دیگر. به همین دلیل هم ساکنان این مناطق از این وضعیت بسیار ناراضی و 
گالیه مند هستند وبارها در سال های مختلف که از محالت گزارش تهیه 
کرده ایم، این مورد را گفته اند و ما نیز منتشر کرده ایم، اما کو گوش شنوا.... 
در محالت بایســتی چند اقدام اساسی صورت پذیرد تا وضعیت موجود 
بهبود یابد . اول اینکه بایستی امالک در این محالت که بیشترشان قدیمی و 
فرسوده هستند، دارای سند شوند تا ساکنان بتوانند با استفاده از تسهیالت 
نوسازی اقدام به بازسازی امالک فرسوده شان کنند که متاسفانه در سال های 
اخیر در این بخش خوب عمل نشد و در یکی دو سال اخیر هم با رای دیوان 
عدالت اداری گویا این روند برای اراضی دولتی تقریبا متوقف شده است. اما 
در محله ای مانند آیت ا... غفاری بندرعباس که اراضی متعلق به شهرداری 
است وشهرداری می تواند در این حوزه اقدام نماید که متاسفانه بدلیل مصوبه 
 غیرکارشناســی شورای شــهر بندرعباس در ادوار گذشته وتداوم آن در 
 قیمــت گذاری اراضی این محله، صدور ســند امالک محله شــهناز در 
ســال های اخیر بسیار به کندی پیش رفته است و ساکنان توان پرداخت 
 ایــن هزینه ها را ندارنــد و برخی از امالک بدلیل فرســودگی تخریب 
شــده اند وبرخی نیز سقف و دیوارشان ترک برداشــته است و احتمال 
ریزش شــان وجود دارد و شاید ســاکنان در زیرآوارش مدفون شوند و 
بایستی متولیان مربوطه در این حوزه اقدامات پیشگیرانه داشته باشند. البته 
اســتاندار هرمزگان در این حوزه تاکیدات زیادی داشت وانتظار می رود 
شــورا و شهرداری برای صدور ســند امالک در این محله حتی بصورت 
رایــگان برای خانواده هایی که تمکن مالی ندارند، اقدام نموده تا از وقوع 
فاجعه انســانی و مدفون شدن ســاکنان در زیر آوار امالک فرسوده شان 
جلوگیری شود ومنتظر ننشــینند تا این فاجعه رخ دهد وبعد بگویند ای 
کاش.... البته در آبان 99 که رئیس کل وقت دادگســتری استان، دادستان 
وقت بندرعباس ، فرمانده ســپاه امام سجاد)ع( اســتان، برخی مدیران 
و... نیــز از این محله بازدید داشــتند، مصوبات خوبــی برای این محله 
 و محالت چاهســتانی ها، کوی ملت و اسالم آباد داشتند که اگر توسط 
دســتگاه های اجرایــی، شــهرداری و... بخوبی وکامل اجرا می شــد، 
بخــش زیادی از مشــکالت و چالش های فعلی ایــن مناطق برطرف 
می شــد. موضوع دوم بازگشــایی معابر در اینگونه محالت اســت که 
اگر بازســازی امالک فرســوده در محالت با تسهیالت نوسازی تسریع 
شــود و مشوق های الزم برای ســاکنان درنظرگرفته شود وامالک شان 
 ســنددار شوند  تا بتوانند از تسهیالت نوسازی استفاده کنند، بطور حتم با 
 عقب نشــینی هایی که در ساخت و سازها و نوسازی این امالک صورت 
می گیرد، مسیر بازگشایی معابر نیز هموارتر می شود. در صورت بازگشایی 
معابر، خدمات رسانی و امنیت در این مناطق افزایش یافته و گشت های 
پلیس به راحتی وارد محله می شوند و خودروهای آتش نشانی می توانند 
وارد کوچه ها شــوند و خانه ها در آتش خاکســتر نمی شوند و بیماران 
بدلیل دیر رساندن به آمبوالنسی که نمی تواند وارد کوچه ها شود، جانش 
را از دســت نمی دهند. طرح شبکه جمع آوری فاضالب نیز در محالت 
 بدلیل عدم بازگشــایی معابر تکمیل نشده است و همچنان در بسیاری از 
کوچه های محالت فاضالب روان اســت که باعث بیماری های پوستی 
و... شده و مناظر نازیبایی را نیز ایجاد کرده است و برخی خودروها حتی 
بصورت دربستی حاضر نیستند وارد این کوچه ها شوند وامورات ساکنان 
را انجام دهند. همچنین مسئوالن استان و امام جمعه بندرعباس که بازدید 
از محالت و بازار را آغاز کرده اند، می توانند مدیران صنایع ومعادن و... را 
به محالت ببرند تا وضعیت این مناطق را از نزدیک نظاره گر باشند و در 
بازگشایی معابر در محالت مشارکت کنند و این معابر به نام همان صنعت، 
معدن و بنگاه اقتصادی که مشارکت داشته، نامگذاری شود تا مردم اثرات 
وجود این صنایع در استان و انجام مسئولیت ها ی اجتماعی شان را به عینه 
مشــاهده و لمس کنند و فقط آلودگی، ترافیک، گرانی، بیماری و... بدلیل 
 فعالیت صنایع در استان، نصیب مردم نشود. همچنین این بنگاه های اقتصادی 
می توانند در احداث مراکز تفریحی، فرهنگی، آموزشــی و... در محالت 
مشارکت کنند.موضوع سوم این است که پیشگیری و درمان آسیب های 
اجتماعی در این مناطق بایســتی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و 
اقدامات پیشــگیرانه و درمان گرانه توسط مســئوالن مدنظر قرار بگیرد 
واجرایی شود. متاسفانه آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف در 
محالت باعث بروز مشــکالت زیادی برای ســاکنان شده و حتی اثرات 
این آسیب های اجتماعی به سایر مناطق شهر نیز سرایت کرده است وبه 
همین دلیل به این بخش هم بایستی توجه شود. معتادان، مواد و مشروب 
 فروشــان، اراذل واوباش و ســارقان و... هم باعث ناامنی در این مناطق 
شــده اند و هم اینکه کودکان و نوجوانــان و خانواده ها مجبورند در 2۴ 
ساعت شبانه روز در برخی کوچه های این محالت شاهد تزریق و استعمال 
مواد توسط معتادان باشند که اثرات منفی بر روحیه شان خواهد گذاشت و 
باعث الگوگیری برخی از نوجوانان و جوانان می شود. مواد ومشروب هم 
در این مناطق به راحتی در دســترس قرار دارد و پاکسازی کامل محالت 
بایستی صورت گیرد. همچنین مطلب دیگری که بایستی در مورد محالت 
مورد توجه مسئوالن قرار گیرد این است که بیشتر این محالت در محاصره 
صنوف مزاحم و انبارهای غیرمجاز ضایعاتی قرار دارند که ساکنان از این 
وضعیت اظهار گالیه کرده اند وتاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است. 
ســرقت از منزل و... توسط معتادان و ســارقان در محالت زیاد است و 
بخشی از اموال سرقتی هم به انبارهای ضایعاتی فروخته می شود. بایستی 
انبارهای غیرمجاز در محالت جمع آوری شده وبر انبارهای ضایعاتی مجاز 
نیز نظارت الزم صورت گیرد. کمبود اماکن تفریحی، فرهنگی، ورزشــی، 
آموزشــی، مهارتی در محالت باعث شده است که ســاکنان همواره از 
 تبعیض و بی عدالتی به آنها در این حوزه ها بگویند واز طرفی دیگر عنوان 
می کنند دستگاه های خدمات رسان نیز به این مناطق خدمات دهی مناسبی 
ندارند و در ارائه خدمات به محالت و مناطق دیگر مانند گلشهر تبعیض 
قائل می شــوند. چرا بایستی در محالت کمبود پارک و اماکن ورزشی و 
تفریحی و مدرسه استاندارد ومقاوم وجود داشته باشد و کودکان و نوجوانان 
 مجبور باشند در کوچه هایی که در برخی از آنها فاضالب روان است و یا 
سرنگ های خون آلود معتادان به چشم می خورد، با پای لخت بازی کنند. 
 بارها کودکانی را در کوچه ها دیده ام که در فاضالب بازی می کردند و یا با 
 ســرنگ هایی که توســط معتادان در کوچه ها ریخته شــده بود، بازی 
مــی کردند وآنچه را که در کوچه ها مشــاهده کــرده بودند، تقلید کرده 
 وانجام می دادند ودر دام اعتیاد گرفتار می شــوند. برای آموزش رایگان 
مهارت های فنی وحرفه ای نیاز اســت مراکز دولتی در این مناطق فعال 
شــوند که متاســفانه سیاســت اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان 
 بــر واگذاری مراکــز و کارگاه های دولتی به بخــش خصوصی بوده که 
حاشیه نشینان توان پرداخت هزینه های سنگین آموزشگاه های خصوصی 
را ندارند و مجبورند به سمت مشاغل کاذب بروند که متاسفانه در این حوزه 
نیز در حق حاشیه نشــینان اجحاف و بی تدبیری صورت گرفته است و 
مسئوالن مربوطه ودستگاه های نظارتی نیز در این حوزه سکوت اختیار 
کرده اند. وضعیت نابهنجار محالت بایستی سامان یابد و نیاز به برنامه ریزی 

مناسبی در این حوزه وجود دارد .
   علی زارعی

آنچه به جایی نرسد ، فریاد حاشیه نشینان است

گروه خبر // دو شهرستان هرمزگان در وضعیت زرد کرونایی )نسبتاً پر خطر( 
قرار دارد .

   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان گفت: 
شهرســتان های جاسک و پارســیان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند .دکتر فاطمه 
نوروزیان افزود: همچنین شهرستان های حاجی آباد، بندرخمیر، رودان، سیریک بوموسی، 
بستک، بشاگرد، بندرلنگه، بندرعباس، قشم و میناب در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند .

در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ انجام شد
تخلیه 10۵ میلیون تن کاال در بنادر کشور

دو شهرستان هرمزگان در وضعیت زرد کرونایی 

گــروه خبر // یک فعــال حوزه کار 
با بیان اینکه کارگــران را در بحث 
خانه دار شــدن باید بــه طور ویژه 
ببینیم، گفت: ایده خانه های اجاره ای 
در کوتــاه مدت می توانــد دغدغه 
کارگران و اقشار محروم و کم درآمد 
را برطرف کند ولی مشــکل مسکن 
کارگران و بازنشســتگان از طریق 
توســط  ارزان  خانه های  ســاخت 
تعاونی هــا و با اختصــاص زمین 

رایگان حل می شود. 
  رحمــت اهلل پورموســی درباره حل 
از طریق  کارگران  مســکن  مشــکل 
خانه های اجاره ای، گفت: ایده خانه های 
اجــاره ای ایده خوبی اســت و در رفع 
دغدغه مسکن کارگران بی تاثیر نیست، 
ولی نمی تواند راه درمان نهایی باشــد.
وی افزود: در حال حاضر بخش عمده 
سبد معیشــت خانوارهای کارگری را 
هزینه های مسکن و اجاره بها می بلعد و 
در حاشیه شهرها اجاره خانه به شدت 
باال رفته اســت به نحوی که اگر کسی 
 ۵ میلیــون تومان حقــوق بگیرد باید 
ســه میلیون تومان اجاره بدهد و با دو 
میلیــون تومان باقی مانــده نمی تواند 
امورات زندگی خود را به خوبی بچرخاند.
 این فعال کارگری تاکید کرد: خانه های

 اجاره ای به شــرطی خوب است که 
فرضا به مدت دو ســال با نرخ ثابت به 
کارگران یا اقشــار ضعیف اجاره داده 
شود تا کارگر مدتی دغدغه خانه نداشته 
باشد، ولی نمی تواند برای همیشه و دائمی 
مشکل مســکن کارگران را حل کند و 
نهایت بتوانیم کارگران را موقتا در جایی 
اسکان دهیم.به گزارش ایسنا ؛ پورموسی 
با بیان اینکه در بحث خانه دار شدن باید 
کارگران را به طــور ویژه ببینیم، اظهار 
کرد: کارگران نمی توانند شخصی بسازند 
و حقوق و دریافتی آنها کفاف پرداخت 
 اقســاط ســنگین وام های مسکن را 
نمی دهد لذا معتقدم دولت باید پای کار 
بیاید و جای مسکن را در سبد معیشت 
کارگران و بازنشستگان پر کند. این کار 
هم راه دارد و راهش این اســت که از 
طریق تعاونی ها زمین رایگان اختصاص 
بدهیم و تعاونی ها با قیمت پایین برای 
کارگران و بازنشستگان خانه بسازند.به 
گفته وی، دولت می تواند وزارت کار را 
مکلف کند که در هر استان و شهرستان 
زمین های رایگان در اختیار تعاونی ها 
گذاشته شــود و در کنار آن تسهیالت 
درازمدت با سود پایین اختصاص یابد 
تا کارگران و بازنشستگان با عضویت در 

تعاونی ها صاحبخانه شوند.
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سال بیست و یکم شماره 3991 حسن سیالوی ســرویس استان ها // 
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با 
اینکه ۸۰۰ فروند شناور در ۶ ماه  بیان 
نخست امسال درمنطقه ویژه اقتصادی 
بندرامام خمینی)ره( پذیرش شد گفت: 
۲۳ میلیون تن کاالی نفتی و غیرنفتی 
در مجموع در ایــن مدت در این بندر 

تخلیه و بارگیری شد. 
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ بهروز آقایی 
افزود: عــالوه بر این در این بــازه زمانی 
ترانزیــت خارجی ۶۵ درصد، ترانشــیب 
۵۷ درصد و کابوتاژ 2۷ درصد نســبت به 
مشــابه پارسال رشد داشته که بیانگر همت 
و تــالش مضاعف همکاران این اداره کل و 
بخش خصوصی فعال در این حوزه است. 
وی گفت: رویکرد بازار محور، توجه ویژه 
به موضــوع مشــتری مداری و تالش در 
ظرفیت های  از  بهره مندی حداکثری  جهت 

موجود دریایی و بندری، موجب رشد هفت 
درصدی ترافیک کشتی ها در مقایسه با مدت 
مشابه پارســال شده است. مدیرکل بنادر و 
دریانوردی خوزستان با تاکید بر ضرورت 
تامین و پایداری زنجیــره ی امنیت غذایی 
کشــور بیان کرد:  با بهره گیری از تجهیزات 
پرقدرت و آماده به کاری حداکثری،در این 
مدت موفق به تخلیه بیش از هشت میلیون 
تن کاالی اساسی از کشتی ها بوده ایم. بر این 
اساس با ایجاد تعامل با ارگان های مربوطه 
و اتخاذ راهکارهای مشــترک، با تسهیل و 
تســریع خروج کاالهای اساسی از مجتمع 
بندری امام خمینی)ره( در ۶ ماه نخســت 
۶ میلیون و ۸00 هزار تن کاالی اساســی 
از طریق شبکه توزیع به مبادی مصرف در 
کشــور ارسال شد. آقایی ادامه داد: با توجه 
به اهمیت کاالی استراتژیک گندم در زنجیره 

غذایی کشور، میزان تخلیه این کاال در این 
بندر از رشــد 9۸ درصدی نسبت به مدت 
مشابه پارســال برخوردار بوده است. وی 
گرفته  تمهیدات صــورت  همچنین  گفت: 
برای ارتقای بهره وری موجب افزایش توان 
عملیاتی، تجهیزاتی، نیروی انسانی و امکان 
ارائه خدمات بهینه به شــناورهای متردد با 
وجود محدودیت های موجود شــده است. 
وی با تاکید بر ضــرورت ایجاد بازارهای 
جدید و تســهیل فرآیندهای جذب کاال و 
کشــتی بیان کرد: با توجه به همجواری با 
صنایع نفتی و پتروشــیمی و نیز بازار اقلیم 
کردســتان عراق در پســکرانه منطقه ویژه 
اقتصادی بندرامام خمینــی)ره( ، تخلیه و 
بارگیــری عملیات نفتــی در این مجتمع 
بندری از رشــد ۵1 درصــدی برخوردار 
بوده که ایــن امر به جهت ارتقای توان فنی 

و بهبود شاخص های عملیاتی در پایانه های 
اختصاصی فرآورده های نفتی صورت گرفته 
است. آقایی افزود: همچنین عالوه بر رشد 
21 درصدی تخلیه و بارگیری موادمعدنی و 
شیمیایی در مجتمع بندری به دلیل برقراری 
تعامل با صاحبان کاال، مشتری مداری و نیز 
جذب بازارهای جدید، در برخی اقالم نظیر 
صادرات کود شــیمیایی اوره بیش از 200 
درصد رشد را تجربه کرده ایم. مدیرکل بنادر 
و دریانوردی خوزستان همچنین با اشاره به 
برگزاری نشست های تعامل و هم اندیشی به 
منظور ایجاد هم افزایی میان سازمان بنادر و 
دریانوردی و راه آهن جمهوری اسالمی با 
هدف توسعه توان حمل و نقل ریلی ادامه داد: 
در این بازه زمانی شاهد رشد 20 درصدی 
واگن های آمــاده به کار نســبت به مدت 
مشابه پارســال بودیم. وی گفت: با توجه 

به اهمیت لزوم رعایت شاخص  های ایمنی 
عملیاتی در مجتمع بندری امام خمینی)ره( 
، با وجود تنوع ســبد کاالیی از جمله مواد 
نفتی سبک، سنگین و در مواردی کاالهای 
خطرناک در کنــار افزایش حجم عملیات 
نسبت به مدت مشابه پارسال، موفق به انجام 
تخلیه و بارگیری با ضریب ایمنی مطلوب 
شدیم. وی با اشاره به قابلیت های عملیاتی 
و تجهیزاتی بندرامام خمینی)ره( بیان کرد: 
این بندر با برخورداری از تجهیزات دریایی 
و بندری پرقدرت و آماده به کار، توان ارایه 
خدمات شــبانه روزی به کلیه  شــناورها و 

صاحبان کاال را دارد . همچنین با توجه به 
سیاست گذاری های صورت گرفته به منظور 
بهره گیری از تسهیالت منطقه ویژه اقتصادی 
و با اعطای مجوز به شرکت های ارایه دهنده 
خدمات بندری در یک سال گذشته بیش از 
۳۵0 تجهیز پشتیبانی بندری به این بندر وارد 
شده که عالوه بر نوسازی ناوگان نقش مهمی 
در ارتقای نرم های عملیاتی داشته است. بندر 
امام خمینی)ره( با ۳۸ اسکله فعال به طول 
هفت کیلومتــر از بزرگترین بندرهای فعال 
ایران اســت که در جنوب خوزستان و در 

ساحل نیلگون خلیج فارس واقع است.

در ۶ ماه نخست امسال؛

۸۰۰ فروند شناور در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( پذیرش شد

غمگینم 
غمگینم، مثل آن بدنسازی که بعد از این همه قرص و 
آمپول، هنوز رشد نکرده و در همین هوای گرم، هنوز 

کاپشن خلبانی می پوشد!
غمگینم، مثل آن  دانش آموزی که در سه ماه تعطیلِی 

تابستان برای پیروزی مادرش جلِو خاله اش، کلی 
کالس ثبت نام شده و وقت سر خاراندن ندارد!

غمگینم، مثل آن مهمانی که تصمیم  می گیرد شیرینی 
ناپلئونی بخورد… میزبان هم پس از تماشای او، 

فکر می کند که وی تا حاال شیرینی ندیده!
غمگینم، مثل دانشجویی که در ترم تابستان، برای 
حضور و غیاب در کالس درس عمومی است، اما 

استاد حضور و غیاب نمی کند!
غمگینم، مثل پزشکی که اره برقی اش در شکم بیمار 

جا مانده!
غمگینم، مثل کبوتری که چشم به راه است تا 

صاحب خانه، ماشینش را ببرد کارواش.
غمگینم، مثل بچه ای که برای تولدش، یک دست 

سرویس گوجه خوری هدیه می گیرد.
غمگینم، مثل مسئولی که مدام از وی انتظار رسیدگی 

دارند و او فقط آمده آب بخوره.
غمگینم، مثل ساندیسی که رویش نوشته از این جا باز 

کنید ولی از آن جا بازش می کنند!
غمگینم، مثل آن مصاحبه شونده ای که کلی آرزو 
داشت در تلویزیون دیده شود، ولی چون آقای 

حاجیلو جوری از پشت شمشادها پرید بیرون که 
به کل همه حرف هایش فراموش شد!

غمگینم، مثل غزل صفحه ی اول و صفحه ی آخر 
دیوان حافظ که در ناخودآگاه کسی نیستند تا موقع 

تفأِل دستی، آن جا را باز کند!
غمگینم، مثل آن کسی که رفت کافی شاپ یک چیز 
خیلی گران خورد. یادش رفت از آن عکس بگیرد 

برای استوری و نوشتن جمله انگیزشی!
غمگینم، مثل مرغی که در این گرانِی تخم مرغ، 

بچه اش نمی شود!
غمگینم، مثل سشواری که بعد از استفاده، آن را درون 
یخچال گذاشته اند تا سرد شود، بگذارند توی چمدان 

بروند مسافرت!

  علیرضا عبدی

طنز

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
استاندار یزد گفت: شــعار دولت سیزدهم، 
بهترین  و  ایران قوی« است  »دولت مردمی؛ 
بستر  دولت،  بدنه  مردمی سازی  برای  بستر 

بسیج و به ویژه بسیج سازندگی است. 
به گزارش خبرنگار دریــا ؛ مهران فاطمی در 
همایش شــکوه هجرت با اشــاره به حضور 
میدانی و نقــش آفرینی مردم از زمان پیروزی 
انقالب اســالمی ایران تا دوران هشــت سال 
دفاع مقدس گفت: با حضور و مشارکت مردم 

بزرگترین مشکالت حل و موانع برداشته شد که 
این امر موید مردمی بودن انقالب و دوران دفاع 
مقدس است. وی در ادامه با اشاره به واگذاری 
امور در روند اداری، اظهارداشت: جدایی شبکه 
مردمی از عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی 
موجب کاهش ابتکار عمل، خالقیت و سرعت 
انجام امور شده است. استاندار یزد خاطرنشان 
کــرد: یکــی از مصادیق اخیر نقــش آفرینی 
نیروهای جهادی بسیجی در امر ارائه خدمات 

بــه ســیل زدگان و آواربرداری های ناشــی 
 از ســیل اســت که در صورت عدم مشارکت 
آن ها، خسارت های جانی و مالی بسیار زیادی 
را متحمل می شدیم. فاطمی با بیان اینکه باید 
مردم را مانند گذشته برای حل مشکالت پای 
کار بیاوریم، گفت: شعار دولت سیزدهم، »دولت 
مردمی؛ ایران قوی« است و بهترین بستر برای 
مردمی سازی بدنه دولت، بستر بسیج و به ویژه 
بسیج ســازندگی است. وی با بیان اینکه بر ما 

فرض اســت که قدردان نعمت بســیج و شما 
بسیجیان باشیم، تصریح کرد: از ابتدای تصدی 
مسئولیت استانداری تاکنون به دنبال تهیه مدل 
ارتباط و حضور مردم  در امر تصمیم گیری و 
تصمیم سازی های خرد، متوسط و کالن استان 
بوده و هســتم تا از این نیروی عظیم در اداره 
اســتان بهره ببریم. اســتاندار یزد افزود: طرح 
مردمی سازی دولت اکنون ارائه شده و استاندار 
و تمام فرمانداران باید دســتیار مردمی داشته 
باشند، ما آمادگی اســتفاده از جواناِن مشتاِق 
مدیر از بدنه بسیج هستیم. وی همچنین با اشاره 
به پایه گذاری طرح مدرسه حکمرانی رویش 
در استان؛ براساس آخرین مدل ها و تجربیات 

دانشــگاه عالی دفاع ملی تا مدارس حکمرانی 
دانشگاه شریف و...، خاطرنشان کرد: هدف از 
این اقدام، تربیت مدیران جوان توانمند، جهادی، 

در تراز انقالب و گام دومی است.

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //استاندار 
بوشــهر باتأکید بر ایجاد دفتر نمایندگی ســازمان 
زمین شناسی کشور بوشهر خواستار برگزاری همایش 
ملی معدن، فرصت ها و راهکارهای توسعه در استان 

شد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده در جلسه 
شورای معادن استان بوشهر، ظرفیت های این استان در 
ابعاد گوناگون را برشــمرد و اظهار کرد: این اســتان از 
قابلیت های قابل توجهی در امر سرمایه گذاری دارد که 
معرفی این توانمندی ها یک ضرورت است. وی ظرفیت 
معادن اســتان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: 
معادن استان بوشــهر نیاز به اجرا طرح های مطالعاتی و 

اکتشــافی دارد که در این راستا برگزاری همایش ملی، 
فرصت ها و راهکارهای توســعه در ســال جاری یک 
ضرورت اســت. استاندار بوشــهر تدوین و اجرا برنامه 
جامع در حوزه مطالعات زمین شناســی در استان برای 
ســال جاری را مورد تأکید قرار داد و خاطر نشان کرد: 
اولویت مطالعات حوزه زمین شناســی طی یک برنامه 
بلند مدت باید مشخص شــود. محمدی زاده حمایت از 
معدن کاران و توســعه زیرساخت های حوزه معدن را از 
ضروریات دانست و تصریح کرد: در راستای جلوگیری 
از درخواســت تعطیلی موقت برخی معادن استان، باید 
جلسه بررسی کارشناسی و راهکار مناسب برای رونق 
فعالیت معادن تشکیل تا از رکود فعالیت معادن جلوگیری 
شــود. وی استقرار دفتر نمایندگی سازمان زمین شناسی 
را مــورد تأکید قــرار داد و تصریح کرد: از ســازمان 
زمین شناســی درخواست جدی داریم تا دفتر نمایندگی 
سازمان زمین شناسی کشور را در استان بوشهر ایجاد کند 
تا به مسائل و موضوعات خاص مطالعات زمین شناسی 
و معدن به صورت اساسی پرداخته شود. استاندار بوشهر 
همچنین بر توســعه اجرا طرح های اکتشــافی، صنایع 

فرآوری و صادرات مواد معدنی تأکید کرد.

استاندار بوشهر:

  نمایندگی زمین شناسی کشور در
 بوشهر ایجاد شود

  

آرزو توکلی سرویس استان ها // عملیات اجرایی کارخانه پسته 
آریا برای سم زدایی از محصول پسته در سال ۱۳۸۱ آغاز و در سال 
۱۳۸۲ به بهره برداری رسید و طبق گفته مسئولین کارخانه، این 
کارخانه برای اولین بار در جهان سم زدایی از محصوالت خشکبار 
انجام داده اســت اما مشــکالت مالی و نبود سرمایه در گردش 
در ســال ۱۳۸۳ چرخ این کارخانه از گردش را ایستاند و اکنون 
یکی از گزینه های ســازمان انرژی اتمی برای استفاده از امکانات 
و ساختمان برای سم زدایی از محصول پسته به روش های نوین و 

تکنولوژی های به روز شده است. 
به گزارش خبرنگار دریا ، محمد اســالمی رئیس سازمان اتمی در 
حاشیه سفر به شهرســتان رفسنجان و بازدید از کارخانه پسته آریا 

گفت: محصول پسته یکی از محصوالت استراتژیک است. او با اشاره 
به سم زدایی از محصول پسته به وســیله فناوری های انرژی اتمی، 
بیان کرد: از یک ســال پیش، تصمیم به صنعتی ســازی پروژه های 
تحقیقاتی که پنج ســال پیش روی این موضــوع کار کرده بودند، 
گرفتیم. »سازمان انرژی اتمی امروز به دنبال استفاده از مکان های که 
امکانات اولیه دارد برای استقرار تجهیزات برای سم زدایی از محصول 
پسته است و کارخانه پســته آریا یکی از گزینه هاست« این مطلب 
بخش دیگری از ســخنان معاون رئیس جمهور در این بازدید بود. 
طبق اعالم اسالمی، تاثیرگذاری فناوری پالسما برای برطرف کردن 
آفت پسیل در باغات پســته از دیگر فناوری های سازمان انرژی 
اتمی است که استان کرمان می تواند از این دو فناوری بهره گیرد. به 
گفته او، استان کرمان فرصت های زیادی در حوزه کشاورزی دارد که 
سازمان انرژی اتمی می تواند به آن کمک کند. رییس سازمان انرژی 
اتمی با بیان اینکه در این سفر تمرکز خود را روی  کاربرد پرتوها بر 
روی محصول استراتژیک پسته گذاشته ایم، می افزاید: نتایج تحقیقات 
ما در زمینه استفاده از پالسما در این حوزه وارد مرحله صنعتی شده 
است و به منظور سم زدایی باغ های پسته اقداماتی انجام شده و نتایج 
نشــان می دهد استفاده از پالسما بر روی آب و خاک باغ های پسته 
تاثیرات موثری داشــته و این طرح قابلیت اجرا در باغ های پسته با 

مشارکت مردم و بخش خصوصی را دارد. 

 رییس سازمان انرژی اتمی خبر داد

استفاده از فناوری هسته ای در باغات پسته رفسنجان

استاندار یزد:
بسیجسازندگی،بهترینبستربرایمردمیسازیبدنهدولتاست

حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی خوزستان از اعطای تسهیالت به 
ســرمایه گذاران و متقاضیان اقامتگاه های بوم گردی همزمان 
با هفته گردشــگری،خبر داد و گفــت: متقاضیان برای ثبت 

درخواست خود به این اداره کل مراجعه کنند. 
به گزارش خبرنگار دریا ، محمدحســین ارسطوزاده بیان کرد: 
تاسیسات گردشگری به ویژه اقامتگاه های بوم گردی از جمله 
اماکنی هســتند که به صورت مســتقیم برای سرمایه گذاران 

ســوددهی دارند. وی ادامه داد:  افــرادی که قصد احداث و 
راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی در نقاط مختلف خوزستان 
را دارند یا خواهان تبدیل بناها به این گونه اقامتگاه ها هستند، 
می توانند با مراجعه به اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان یا تارنمای صدور موافقت اصولی وزارتخانه 
میراث فرهنگی، مدارک خود را برای دریافت تســهیالت ارایه 
داده و ثبــت کننــد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 

2۸ هزار بازدید از این اماکن بوم گردی در خوزستان انجام شده 
است. وی افزود: با توسعه اقامتگاه های بوم گردی در خوزستان 
از راه ســازگاری با محیط طبیعی، جوامع محلی و اقتصادی 
می توانند پایدار بمانند و به توســعه پایدار گردشگری کمک 
کنند. ارســطوزاده گفت:با توجه به اینکه فصل گردشگری در 
خوزستان از نیمه دوم سال و از ابتدای پاییز آغاز می شود، انتظار 
می رود از این پس با افزایش تعداد گردشگران و صعودی شدن 

رقم بازدیدها از مناطق تاریخی استان روبه رو شویم.

اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران اقامتگاه های بوم گردی خوزستان

 // ها  استان  توکلی ســرویس  آرزو 
در  انار  و  رفســنجان  مردم  نماینده 
مجلس با بیان اینکه روز جشن پسته 
نیست و روز عزای پسته ماست، گفت: 
از محل جبران خســارت سرمازدگی 
سیستم  وارد  تســهیالت  ریال  یک 
کشاورزی ما نشده و از طرفی باغات 
غــرق در گل والی و امکان آبدهی به 
برای  فاجعه  اینها  که  نیست  درختان 

کشاورزی شهرستان است. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االسالم 
حسین جاللی در جشن ملی پسته اظهار 
کرد: پســته رفســنجان دو سال دچار 
خسارت ســرمازدگی شده و از حدود 
1۵0 هزار تن پسته، امسال ۵ هزار تن 
محصول باقی مانده اســت. وی عنوان 
کرد: در شهرستان رفسنجان 200 هزار 
نفر مشغول به کار در پسته هستند و از 
این محل ارتــزاق می کنند، اما از محل 
ریال  یک  سرمازدگی  جبران خسارت 
تسهیالت وارد سیســتم کشاورزی ما 

نشده است، از طرفی سه ماه قبل دچار 
سیل زدگی شــدیم و باغات رفسنجان 
قدرت تنفس ندارنــد و با گل و الیی 
که وارد باغات شــده امکان آبدهی به 
ریشــه درختان نیســت. نماینده مردم 
رفســنجان و انــار در مجلس تصریح 
کرد: قبوض ســنگین برق هم بر بحران 
اگرچه  افزوده،  شهرســتان  کشاورزی 
اما روز جشن  امروز شکرگزار هستیم 

پسته ما نیست، روز عزای پسته ماست. 
کشاورزان دلشــان رنجور است. امروز 
زندگی مردم مختل شــده و کشاورزی 
که ســال ها زندگــی، ازدواج فرزندان  
و تأمین مخارج زندگــی اش از محل 
پسته تأمین می شــده امروز معطل 10 
میلیون تومان وام اســت. ما با بحران و 
فاجعه بزرگی مواجه شدیم و کشاورز 
ما آســیب می بیند. بازار جهانی پسته 
هم از دســت رفتــه و آمریکا آن را به 
دست گرفته اســت. جاللی در بخش 
دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: 
حرکت علمی و فناوری که در سازمان 
انرژی اتمی ایجاد شــده امیدی در دل 
کشــاورزان ایجاد کرد که از آفت هایی 
که متوجه پســته و کشاورزی هست، 
نجات پیدا کنیم. وی گفت: وام ها مردم 
را گرفتار کرده و درخواســت داریم در 
خصوص امهال وام ها دســتورات الزم 

صادر تا کمکی به کشاورزان بشود.

گالیه نماینده رفسنجان و انار در مجلس:

یک ریال تسهیالت به کشاورزان رفسنجانی پرداخت نشد

آگهی مزایده)  نوبت اول (  

شعبه سوم اجراي احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب 
درخواست اجرای حکم به شماره 1401/6022 وشماره دادنامه 
مربوطــه 14004039003257974محکوم عليه آقای يوســف 

عبدالهی پور فرزند عبداله محکوم اســت به پرداخت نوزده 
مثقال طالي بيست ويک عيار ونيز پرداخت مبلغ چهارصد 
وهشتادونه هزار ريال به عنوان هزينه اوراق وتعرفه خدمات 

ونيز هزينه دادرسي وفق تعرفه قانوني مربوطه در حق محکوم له خانم سهيال شمسائی پور 
فرزند صالح گرديده است که در راستاي اجراي حکم يک  دستگاه وانت مزدا دو کابين کارا 

2000 به شماره انتظامي 78 ق 643 ايران 84  شرح ذيل از طريق مزايده بفروش ميرسد .
 موضوع مزايده :

 يکدستگاه وانت مزدا دوکابين کارا 2000 به رنگ نقرای-آبی به شماره انتظامي643 ق 78 
ايران 84 مدل 1398 به رنگ نقره اي-آبی شــماره موتور )6248( وشاسي )275962( در 

پارکينگ گامبرون دارای پالک بود . 
قسمت های مختلف بدنه منجمله جلو چپ وراست آثار برخورد و تصادف وجود دارد و 

بصورت غير حرفه ايي باز سازي شده است.
 اثر برخورد بر روي سپر جلو وعقب قابل رويت است و بر روي گلگير عقب وجلو چپ 

وراست تاثير گذاشته است. 
با توجه به مدل وانت 1398 وشرايط جوی منطقه رنگ بدنه شفافيت اوليه را ندارد موتور 
آماده به کار نبود، ســويچ در پارکينگ نبود برابر بررســي سيستمي شماره گذاري راهور 

هيچگونه تعويض موتور ويا شاسي صورت نگرفته و به نظر فابريک هستند .
 تا مهر سال 1401 داراي بيمه شخص ثالث است

 برابر بررسي به عمل آمده از اجرائيات راهور تا اين تاريخ رکوردي مينی بر تخلف راهنمايی 
و رانندگي برای وانت مزدا در ج نشده است.

 هزينــه پارکينگ روزانه مبلغ 88/000 ريال بوده و در مورخه 09 / 5 / 1401 به پارکينگ 
منتقل شده است. 

ارزش پايه : مبلغ 2/700/000/000 ريال به حروف دويست هفتاد ميليون تومان 
در ضمن کليه هزينه های عوارض ماليات هزينه پارکينگ مراحل تعويض پالک و ســاير 
هزينــه ها از جمله:تعويض پالک، هزينه پارکينگ عوارض شــهرداری، ماليات، خالفي، 

عوارض آزاد راهي ، بيمه وغيره بر عهده خريدار مي باشد. 
ارزش اعالمي فوق الذکر بعنوان قيمت پايه مزايده است که با شرايط ذيل به مزايده گذاشته 

ميشود .
 1_ فــروش نقــدي اســت و حداکثــر مهلت پرداخــت بهاء يــک ماه می باشــد .

2_ کليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خريدار است.
3 _ پيشــنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده با هماهنگی اجرای 
احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزيابي شــده را بصورت ســپرده نقدي بحســاب شــماره
IR220100004062012907685962نزد بانک ملی شعبه دادگستري توديع و قبض سپرده 

را به اين اجرا تحويل نمايند.
4_ اجرای احکام در رد يا قبول پيشنهاد مختار است . 

5-مزايده در ساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ 26 / 7 / 1401 در محل دفتر شعبه سوم 
اجرای احکام حقوقي بندر عباس بصورت حضوري بعمل می آيد و برنده کسی است که 

باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد .
6- در صورتيکه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد 
مزايده خود داري نمايد مسئول کسر احتمالی قيمت و خساراتی که از تجديد مزايده حاصل 
شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استيفا ميشود و سپرده تا تعيين کسر قيمت و خسارات 
وارده مسترد نخواهد شد و متقاضيان شرکت در مزايده برای کسب اطالع بيشتر ميتوانند به 

اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندر عباس مراجعه نمايند. 

میثم ساالری 
دادورز سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خبر داد

 انعقاد قرارداد فروش گازهای همراه نفت 
۳ واحد بهره برداری جنوب

حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیرعامل 
شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از انعقاد 
قرارداد فروش گازهای همراه ارسالی به مشعل 
مربوط به واحدهای بهره برداری نفت ســفید، 

تمبی و پرسیاه خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ علیرضا دانشــی ، با 
اشــاره به انعقاد قرارداد فروش گازهای همراه 
ارســالی به مشــعل اظهار کرد: قراردادی میان 
شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شــرکت 
ناردیس در روزهای گذشــته در بحث فروش 
گازهای همراه ارســالی به مشــعل شرکت ملی 
مناطق نفتخیــز جنوب مربوط بــه واحدهای 
بهره برداری نفت ســفید، تمبی و پرسیاه به امضا 
رسیده است. وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های 
انجام شده نسبت به جمع آوری گازهای همراه در 
کوتاه مدت اقدام خواهیم کرد، افزود: این پروژه 
مهم در جهت تکمیل زنجیره ارزش، فعال سازی 
شــرکت های داخلی و رفع آالینده های محیط 
زیست اجرایی خواهد شــد. مدیرعامل شرکت 

ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: با یک مزایده، 
معادل ۶۴ میلیــون فوت مکعب گاز جمع آوری 
می شــود که ارزش اقتصادی آن نزدیک به 1۸۴ 
هــزار دالر در روز اســت و می تواند عالوه بر 
بحث های زیســت محیطی کمک بسیار خوبی 
به بخش های تولیدی داشــته باشــد. دانشی با 
بیان اینکه انجام چنین اقداماتی هیچ ارتباطی با 
تحریم ها ندارد، عنوان کرد: بخش خصوصی به 
عنوان یار و همراه بخش دولتی می تواند در چنین 
حوزه هایی ورود کند و با نگاه مثبت طرفین منافع 
حداکثری را برای کشــور به دنبال داشته باشند. 
وی در پایان گفت: مزایده فروش گازهای همراه 
مشــعل با کسب مجوز از شرکت ملی نفت ایران 
از خردادماه ســال جاری آغاز شده است و 9 
شرکت، صالحیت الزم برای حضور در ۴ مزایده 
را دریافت کردند که در این زمینه شــرکت های 
برنده در مردادماه مشــخص شدند و اکنون این 

اولین قرارداد در این زمینه است.
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بانوی ردیا

آشپزی

لقمه قارچ و تخم مرغ یکی از انواع فینگر فودهای خوشمزه و ساده 
است که بسیار مناسب صبحانه است.

  لقمه قارچ و تخم مرغ یکی از انواع فینگر فودهای خوشمزه و ساده 
است که بسیار مناسب صبحانه است. برای مشاهده آموزش طرز تهیه 

لقمه قارچ و تخم مرغ در ادامه با ما همراه باشید.
  مواد الزم برای خمیر

آب ولرم................................................  1/5 لیوان
شکر............................................. 1 قاشق چایخوری
نمک............................................. 1 قاشق چایخوری
مایه خمیر فوری............................... 2 قاشق چایخوری
روغن مایع.................................... 2 قاشق سوپخوری
آرد نان فانتزی...........................................500 گرم

  مواد الزم درون خمیر
پیاز............................................................  1 عدد
قارچ....................................................... 250 گرم
تخم مرغ...................................................... 6 عدد
کره................................................... به مقدار کافی
نمک و فلفل سیاه................................. به مقدار کافی

  مواد رومال
زرده تخم مرغ..............................................  1 عدد
آب...............................................  1 قاشق چایخوری

  طرز تهیه فینگر فود برای صبحانه
* مرحله اول

برای تهیه لقمه قارچ و تخم مرغ خوشــمزه در ابتدای کار آب ولرم را 
به همراه شکر، نمک، خمیر مایه فوری و روغن مایع درون یک کاسه 
نسبتا بزرگی ریخته و به خوبی مخلوط می کنیم، سپس آرد را ۳ مرتبه 

الک می کنیم.
* مرحله دوم

حاال آرد را کم کم به کاسه اضافه کرده، سپس ورز می دهیم تا خمیری 
نرم و لطیف که به دســت نمی چسبد حاصل شود. در ادامه روی کاسه 
را با درپوش یا سلفون پوشانده و کاسه را در یک جای نسبتا گرم قرار 

می دهیم.
* مرحله سوم

حاال اجازه می دهیم خمیر به مدت 2 ســاعت استراحت کند تا حجم 
آن دو برابر شود. پس از گذشت این زمان مواد میانی را آماده می کنیم، 
بــرای این منظور پیاز را به صورت خاللی نازک خرد کرده و کره را به 

تابه می افزاییم.
* مرحله چهارم

در ادامه اجازه می دهیم کره ذوب شــود، ســپس پیاز را به تابه اضافه 
کرده و تفت می دهیم تا پیاز کاراملی شــود. حاال قارچ را به صورت 
ورقه ای خرد کرده و زمانی که پیاز کامال سرخ و کاراملی شد آن را به 

تابه می افزاییم.
* مرحله پنجم

 در این مرحله قارچ را تفت می دهیم تا کامال ســرخ شده و آب میان 
بافتی اش تبخیر شود، سپس مخلوط درون تابه را با اضافه کردن مقداری 
نمک و فلفل سیاه مزه دار می کنیم و تابه را از روی حرارت برداشته تا 

مواد میانی خنک شوند.
* مرحله ششم

حاال روی سطح کار را آرد پاشی کرده و خمیر را روی آن قرار می دهیم، 
سپس خمیر را ورز می دهیم تا پف آن گرفته شود. در ادامه خمیر را به 
۴ قســمت یکسان جدا کرده و هر قسمت را با وردنه به صورت دایره 

باز می کنیم.
* مرحله هفتم

 توجه داشته باشــید خمیر را به طوری پهن کنید که لبه های آن کمی 
ضخیم تر از مرکزش باشد تا مواد میانی را درون خود نگه دارد. حاال 
سینی فر را با کاغذ روغنی پوشانده و خمیرهای شکل داده شده را با 

حفظ فاصله درون سینی می چینیم.
* مرحله هشتم

در ادامه روی خمیرها را با یک کیســه فریزر چرب شده می پوشانیم، 
سپس اجازه می دهیم مجدددا به مدت ۳0 دقیقه استراحت کرده و حجیم 
شوند. حاال فر را با حرارت 190 درجه سانتی گراد روشن می کنیم تا 

فر کامال گرم شود.
* مرحله نهم

پس از گذشت زمان استراحت خمیر، مقداری از مواد میانی را در مرکز 
خمیر ریخته و با 1 عدد تخم مرغ روی آنرا می پوشانیم. در ادامه به همین 
ترتیب ادامه می دهیم و مقداری نمک و فلفل سیاه روی لقمه ها می پاشیم.

* مرحله دهم
حاال لبه های خمیر را با مخلوط زرده تخم مرغ و آب رومال می کنیم و 
سینی را طبقه وسط فر قرار داده، سپس اجازه می دهیم لقمه ها به 1۵ تا 
20 دقیقه درون فر بمانند تا نان ها کامال پخته و تخم مرغ ها عسلی شوند.

* مرحله یازدهم
پس از گذشــت این زمان سینی را از فر خارج می کنیم و لقمه ها را از 
کاغــذ روغنی جدا کرده و درون ظرف مورد نظرمان قرار می دهیم. در 
نهایت لقمه های قارچ و تخم مرغ را به همراه سس دلخواه به صورت 

گرم سرو می کنیم. نوش جان.

 فینگر فود خوشمزه برای صبحانه 

 بازگشایی مدارس سراسر کشور پس از ۲ سال 
وقفه به دلیل همه گیری کرونا، اکنون به اعتقاد 
برخی از کارشناســان حوزه آموزش، نیازمند 
حمایت خانــواده  و مربیان برای ســازگاری 

دانش آموزان با محیط است. 
   مدارس سراسر کشور 1۴ فروردین ماه 1۴01 
پس از 2 سال وقفه به دلیل شیوع بیماری همه گیر 
کووید19، با ابالغ مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
بازگشایی شــد.آموزش و تعلیم در بستر فضای 
مجازی را که به گفته برخــی از صاحب نظران 
حوزه آمــوزش با کاهش میزان یادگیری و افت 
تحصیلی دانش آموزان همراه شده بود، تعطیل کرد 
و با تداوم واکسیناسیون و کاهش شیوع بیماری، 
سرانجام شــنبه دوم مهر 1۴01 زنگ آغاز سال 

تحصیلی در تمامی مدارس کشور به صدا درآمد.
این بازگشــایی اما به اذعان تعدادی از والدین و 
آموزگاران، به دلیل 2 ســال دوری دانش آموزان 
از مدرسه، تغییر عادات رفتاری فرزندان و سبک 
زندگی خانواده هــا، با اضطراب و نگرانی همراه 
شده و مستلزم حمایت و همراهی خانواده و کادر 
آموزشی مدرســه به منظور سازگاری با شرایط 
جدید اســت.  به گفته تعدادی از صاحب نظران، 
کودک از احساسات والدین الگوبرداری می کند و 
بنابراین کنترل و مدیریت هیجانات پدر و مادر به 
ویژه در حضور فرزندان و نیز همراهی و همدلی 
مربیان با دانش آموزان می تواند احساس اعتماد 
و اطمینان کودکان و ســازگاری با مدرســه را 

تقویت کند.»نرگس نوروزی« روانشناس بالینی 
و مشــاور خانواده در این رابطه معتقد است: به 
منظور کاهش و رفع اضطراب ناشی از بازگشایی 
مــدارس باید با دانش آموزان گفت وگو شــود. 
خانــواده به ویژه پدر و مادر باید خصوصیات و 
ویژگی های این محیط آموزشی را برای کودکان 
شرح داده و با برخی عبارات همچون »در مدرسه 
درس می خوانی، دوستان جدید پیدا می کنی و...« 
سبب ایجاد و تقویت احساس آرامش در فرزندان 
شوند.به منظور کاهش و رفع اضطراب ناشی از 
بازگشایی مدارس باید با دانش آموزان گفت وگو 
شود و خانواده به ویژه پدر و مادر خصوصیات و 
ویژگی های این محیط آموزشی را برای کودکان 

شرح دهند. 
   وی می گویــد: بحران کرونا و تعطیلی مدارس 
و مراکز آموزشی، سبک زندگی و برخی عادات 
دانش آموزان و خانواده هــا را تغییر داد و امروز 
بازگشایی مدارس و تطابق با شرایط جدید )اعم 
از بیدار شــدن در ســاعات معین صبح، حذف 
کمک پــدر و مادر در امتحانــات مجازی و...( 
برای دانش آموزان دشوار و با اضطراب و نگرانی 
همراه است.نوروزی افزود: تنظیم و مرتب کردن 
کتاب های درسی، آماده سازی کیف، لوازم التحریر 
و... نیز از شب گذشته می تواند در ایجاد آرامش و 
کاهش اضطراب و استرس فرزندان نقشی اساسی 

داشته باشد.
  الگوبرداری فرزندان از والدین

  به گفته این مشــاور خانــواده ادامه داد: پدر و 
مادرها باید در این دوران آرامش خود را حفظ 

کنند. تنــش و نگرانی برخی والدیــن در ایام 
بازگشــایی مدارس گاه از فرزندان هم بیش تر 
اســت. این اضطراب و نگرانــی را کنترل کنند؛ 
در غیر اینصورت عواطف و احساســات منفی 
به فرزندان )به ویژه کــودکان مقطع ابتدایی( نیز 
منتقل می شود.وی تاکید کرد: از بروز اضطراب در 
حضور فرزنــدان خودداری کرده و در خصوص 
موضوعــات نگران کننده در حضــور کودک و 

نوجوان صحبت نکنند. 
   اصول بهداشــتی مقابله بــا کرونا را یادآوری 
کرده و اطمینان داشــته باشند، تغییرات رفتاری 
نظیر شب بیداری ها نیز به تدریج با گذشت زمان 
اصالح خواهد شــد.نوروزی تصریح کرد: کادر 
آموزشی مدارس هم باتوجه به دو سال تعطیلی 

ناشی از بحران کرونا با دانش آموزان مدارا کنند.
   مواجهه با موقعیت جدید و گذار از دوره 

سازگاری
  »اعظم امامی« مدرس و کارشناس روانشناسی 
نیز در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: مواجهه 
با موقعیت جدید همــواره نیازمند گذار از یک 
دوره ســازگاری )با شرایط جدید( است که گاه 
با اضطراب و نگرانی همراه می شــود.وی افزود: 
بحران کرونا، تعطیلی مــدارس و تداوم آموزش 
و تعلیم در بستر فضای مجازی در دوران شیوع 
بیماری، با برخی آسیب ها اعم از کاهش ارتباطات 
اجتماعی، حــذف فراگیری مهارت های زندگی، 
تضعیف هویت دانش آمــوزی و افت تحصیلی 
دانش آموزان همراه شد.امامی تصریح کرد: اکنون 

هــر یک از این مولفه ها می تواند ســازگاری با 
محیط جدید )مدرســه( را بــرای دانش آموزان 
دشوارتر کند. برای برخی از کودکان پیدایی کرونا 
مصادف با آغاز سال تحصیلی بود و اکنون پس از 
تجربه آموزش مجازی )طی 2 سال( کالس های 
حضوری، ارتباط چهره به چهره با معلم و دیگر 

دانش آموزان سخت و با ترس همراه است.
  راهکار چیست؟

 وی اظهار داشت: خانواده، )به خصوص والدین( 
و کادر آموزشــی مدرســه در این رابطه نقشی 
حیاتی خواهند داشــت و با رفتــار و عملکرد 
صحیح می توانند گذار از ایــن دوره را کوتاه و 
سازگاری با محیط را افزایش دهند.امامی افزود: 
بــه عنوان مثال، پدر و مادرهــا در باره وقایع و 
اتفاقات روزانه در مدرسه با فرزندان )به ویژه در 
مقاطع ابتدایی( گفت وگو کنند. در باره دوستان، 
روند آموزش در مدرسه، رفتار مربیان و معلمین 
و همچنین احساسات دانش آموزان نسبت به این 
محیط سوال کرده و شرایط کودک را از این طریق 
ارزیابی و به عواطف و پیغام های روانی او پاسخ 

دهند.
  ضرورت برقراری ارتباط والدین با کادر 

آموزشی مدرسه 
   وی یادآور شد: والدین همچنین با کادر آموزشی 
مدرسه به خصوص معلمان ارتباط داشته و مربیان 
و مدیــران مدارس هــم دوری دانش آموزان از 
محیط مدرسه طی 2 سال و آموزش مجازی در 

منزل با حمایت والدین را مدنظر داشته باشند .

تشخیص برنج کار ساده ای نیست زیرا بافت برنج ها تقریبا یک 
شکل است؛ اما از لحاظ ظاهری برنج ها نباید دارای نیم دانه و 
شکستگی باشند. در این مطلب با ساده ترین روش تشخیص 

برنج ایرانی اصل از تقلبی آشنا می شوید.
   همان طور که می دانید تشــخیص تخصصی برنج کار ساده ای 
نیســت البته در میان انواع برنج این مشــکل شامل برنج ایرانی 
می شــود چون بافت برنج تقریبا به یک شکل بوده و نوع آن از 
نظر تجربی و پخت قابل امتحان است و گاهی خود افراد خبره، 
در تشــخیص این محصول نیز دچار اشتباه می شوند.روش های 
تشخیص برنج خوب فراوانند، بنابراین برای تشخیص برنج ایرانی 
مرغوب، می توان گفت نداشــتن خرده در برنج، یکدست بودن 
برنج، رنگ برنج، سفت و نرم بودن برنج، رگه داشتن و یا نداشتن 
برنج می توان اشاره کرد.با وجود این راه ها، بهترین و موثرترین راه 
تشخیص برنج خوب ایرانی پخت آن است که له شدن، کف کردن، 
آب کشیدن و نگاه تجربی به پخت برنج و شناختی قبلی از پخت 

برنج خوب می تواند کمک خوبی برای خرید برنج مرغوب کند.

   روش های تشخیص برنج ایرانی
      عطر و طعم برنج

  برنج خوب ایرانی عطر و طعم خوبی دارد که آن را از برنج های 
خارجی و همچنین برنج های پرمحصــول و کم کیفیت ایرانی 
متمایز می کند. برنج هایی که نژادی پرمحصول دارند نســبت به 
برنج های خوب عطر و بوی کمتری دارند. برای تشخیص مقداری 
برنج بین دو کف دســت قرار بدهید و رها کردن آن، باید بوی 

مطبوع آن به مشام برسد.
      یکدست بودن برنج

    دانه هــای یک برنج مرغوب به صورت کامل اســت و خرده 
و نیم دانه داخــل آن وجود ندارد. اما تا ۴ درصد در آن طبیعی 
است. هرچه دانه های برنج کامل تر باشند برنج شما با کیفیت تر 

است.

     خشک بودن برنج
   یک تست مهم برای تشــخیص برنج خوب، خشک بودن آن 
اســت. برنج در ابتدای برداشــت رطوبت باالیی دارد. این میزان 
از رطوبت برنج، هم کار پخت را مشــکل می کند و هم نگهداری 
 برنج را دشــوار می کند و ســبب می شــود که در برابر حشرات 
آســیب پذیر باشــند.به همین دلیل کارخانه ها، با اســتفاده از 
دستگاه های خشک کن برنج تازه برداشت شده را خشک می کنند، 
تا رطوبت آنها کمتر شــود؛ زمان و میزان حرارت این دســتگاه  
خشــک کن نقش مهمی در کیفیت برنج دارد. متاســفانه بعضی 
کارخانه ها برای سریع تر شدن عملیات خشک کردن، از دماهای 
باالتر و زمان کمتری اســتفاده می کنند که کیفیت برنج را کاهش 
می دهد.برای تشــخیص برنجی که به خوبی خشک نشده باشد، 
به اندازه کافی سفت نشده و اصطالحًا پوک است. برای تشخیص 

خشــک بودن برنج آن را زیر دندان بگذارید و فشار دهید.برنج 
خوب و خشک شــده نباید به راحتی بشکند و خرد شود.روش 
دیگر برای تشخیص خشک بودن برنج، پختن آن است. برنجی که 
خوب خشک شده است، در پختن و دم کشیدن، خوب قد می کشد 
یا به اصطالح ری می کند. چرا که به دلیل خشک بودن، به راحتی 

از آب موجود در قابلمه را جذب می کند و قد می کشد .

نقش خانواده  در سازگاری فرزندان با مدرسه

►

►

►

از راهکارهای بهبود کیفیت و  مســلما یکی 
افزایش سالمت ســفره خانوار و در عین حال 
کاهش منطقی هزینه ها بدون ایجاد کمبود در 
کیفیت خروجی غذاهــا مدیریت مواد غذایی 
است. در این میان باید یکی از پر مصرف ترین 

مواد هر آشپزخانه ای را روغن دانست.
  امروزه و با توجه بــه باال رفتن آگاهی مردم و 
دقت و وســواس همه گیری که صرف محاسبه 
کالری های دریافتی بدن و همچنین ســالم بودن 
لقمه های دریافتی در هر وعده غذایی می شــود، 
برای پخت غذا باید با دقت بیشتری به این مقوله 
نگریست.بسیاری از غذاها به خصوص غذاهایی 
که نیاز به سرخ شدن فراوان دارند از حجم باالیی 
از روغن استفاده می کنند، ولی در حرارت باالی 
ناشــی از فرآیند سرخ شــدن غذا، این روغن به 
ســرعت غیر قابل مصرف خواهد شد و در این 

حالت دو راهکار پیش روی آشپز قرار دارد:
1- عــدم توجه به تعویض روغن و اســتفاده از 
همان روغن قدیمی  و نامناسب که عالوه بر تاثیر 
بد بر روی طعم غذاها، موجب آسیب رساندن به 

سالمت اعضای خانواده می شود.
2- تعویــض زود بــه زود روغــن مصرفی در 
آشپزخانه. این موضوع نیز به دلیل صرف هزینه 
بسیار باال می تواند گزینه مطلوبی محسوب نشود.

در این میان اما راهکار مناســب چیســت؟ آیا 
می توان به نوعی در این زمینــه تعادل را برقرار 
کرد که عالوه بر حفظ کیفیت غذا و در نظر گرفتن 
سالمت، از نظر اقتصادی نیز از صرف هزینه های 

اضافه پرهیز کرد؟
  در ایــن نوشــتار قصد داریم تا بــه ۷ راهکار 
ساده برای کاهش مصرف روغن در آشپزخانه ها 
بپردازیم. با این راهکارهای ســاده شاید مصرف 

روغن شما نزدیک به نصف شرایط عادی برسد.

* تنظیم درجه حرارت
  شاید مهمترین عنصر در عمر کارکرد یک روغن 
خوراکی درجه حرارت آن باشد و اگر یک روغن 
را با حرارتی مناسب برای پخت و پز استفاده کنید 
حتــی می توان تا 20 بار از آن اســتفاده کرد ولی 
در صورت باال رفتن حرارت در حدی بیشــتر از 
میزان مناسب روغن به سرعت تغییر رنگ داده و 
غیر قابل مصرف خواهد شد.بهترین راه برای کنترل 
این حرارت اســتفاده از سرخ کن هایی است که بر 
روی بدنه خود حرارت سنج داشته و دمای روغن 
را نشان می دهند به این ترتیب می دانید که چه زمانی 
مواد را به روغن اضافه کرده و چه زمانی آن را از 

روغن بیرون بیاورید.
*  هوا

   هوا هنگامــی  که با روغن ترکیب می شــود به 
کف کردن ویژه ای منتهی می شود که کیفیت روغن 
را پاییــن آورده و عمال مصرف آن را برای دفعات 
بعد ناممکن می کنــد، در این میان باید پس از هر 
بار اســتفاده اطراف سرخ کن خود را تمیز کنید و 
همچنین درپوش  سرخ کن را در شرایطی که روغن 
سرد شده است و دیگر مصرفی ندارید به صورت 
بسته نگاه دارید تا از جریان یافتن هوا بر روی سطح 

روغن جلوگیری شود.
*  رطوبت

  شاید جالب باشــد که بدانید وقتی موادی که به 
داخل روغن می اندازید خشک باشند حجم کمتری 
از روغن را به خود جذب خواهند کرد. رطوبت به 
صورت کلی موجب خواهد شد که روغن به درون 
ماده نفوذ کرده و با رطوبت مخلوط شــود و حجم 
باالیی از آن از غذا خارج نشود. همچنین مقداری 
روغن نیز هنگام تبخیر رطوبت از دســت خواهد 
رفت. به این ترتیب بهترین کار این اســت که مواد 

خود را از یک آبکش به آبکشی دیگر انتقال دهید 
و سپس داخل سرخ کن بیندازید تا کمترین میزان 

رطوبت را به همراه خود داشته باشند.
* حجم مواد

  اگر سرخ کن را بیش از حد با مواد غذایی پر کنید 
درجه حرارت آن به سرعت پایین خواهد آمد و به 
همین دلیل نیز روغن تا هنگام گرم شدن با درصد 
باالیی به خورد مواد می رود که عمال خارج شدن 
آن از مــواد در هنگامی صورت خواهد گرفت که 
مواد بیرون از ســرخ کن باشند و این حجم روغن 
موجب خواهد شد که مجبور باشید دوباره روغن به 
سرخ کن اضافه کنید درحالی که با استفاده از حجم 
مواد متناسب با ظرفیت روغن، به صورتی که درجه 
حرارت روغن حفظ شود می توان به صرفه جویی 

در روغن کمک شایانی کرد.
* رسیدگی به سرخ کن

  ســرخ کن ها پس از مدتی جالی دیواره داخلی 
خــود را از دســت می دهند که علــت این امر 
حرارت باال و تشــکیل یک الیه نازک از کربن بر 
روی جداره آنهاســت. در صورتی که این جداره 
دربازه های زمانی کوتاه تمیز نشود هنگام داغ بودن 
روغن موجب تغییر رنگ روغن و در نتیجه  از بین 
رفتن کیفیت روغن و نیاز به تعویض روغن سرخ 
کن خواهد شد که در نوع خود تمیز کردن سرخ کن 
را به امری به صرفه تر از اســتفاده بیشتر از روغن 

تبدیل خواهد کرد.
*  حرارت موادی که سرخ می کنید

  دقت داشته باشید که برخی محصوالت تنها برای 
شرایطی خاص خوب سرخ خواهند شد که نمونه 
بارز آن ســیب زمینی های نیمه آماده اســت، اگر 
محصوالتی از این دست را در شرایطی غیر از یخ 
زدگی کامل به درون سرخ کن بیندازید حجم باالیی 
از روغن را به خود خواهند کشــید و موجب هدر 
رفتن روغن خواهند شــد همچنین غذای شما نیز 
با وجود روغن زیــاد داخل آن کیفیت خود را از 

دست خواهد داد.
*  کیفیت روغن

  برای خرید روغن خود به نوع کاربرد دقت کنید، 
اگــر می خواهید به صورت مــداوم در طول یک 
روز موادی را با حرارت باال ســرخ کنید باید از 
روغن های مخصوص استفاده کنید، اگر استفاده از 
سرخ کن شــما به صورت مداوم با یک حرارت 
نیست باز روغن هایی که دوام مناسبی در برابر تغییر 
حرارت داشته باشند در بازار یافت می شوند و در 
نهایت همیشه از فیلتر روغن استفاده کنید و همچنین 
اضافات مواد غذایی را از روغن خارج کنید تا در 

مراحل بعدی موجب سوختگی روغن نشود .

۷راهکارسادهبرایکاهشمصرفروغندرآشپزخانه

ساده ترین روش تشخیص برنج ایرانی اصل از تقلبی

  

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي 0000446ب 
در خصوص دعوي سيد حسين قريشي عليه حسن مظفرزادگان که محکوم به فروش ملک 
مسکوني گرديده است که در اين راستا ملک مسکوني به شرح ذيل به مزايده گذاشته مي شود . 
خالصه گزارش بازديد : احتراماً در راستاي ارجاع کارشناسي محوله به اينجانب موضوع پرونده 
کالسه 9909981110101137 و به شماره بايگاني 0000446 در خصوص دعوي اقاي قريشي 

به طرفيت اقاي حسن مظفرزادگان به جهت بررسي و ارزيابي ملک معرفي شده بدينوسيله در در حضور محکوم له به محل 
مورد نظر واقع در بندرعباس گلشهر شمالي شلمچه کوچه فروزان 2 ساختمان پرنس 3 مراجعه و ذياًل گزارش کارشناسي 
تقديم مي گردد : بديهي است چنانچه پس از تحرير اين گزارش مدارک و مستندات و اطالعات ملکي به اسناد قابل قبول ديگر 
ارائه گردد که در نتيجه حاصله موثر واقع شود مسئوليت متوجه کارشناس نبوده و رسيدگی به آنها خارج از شمول اقدام های 
بعمل آمده مي باشد و نقداً در صورت تائيد مقام محترم قضائي و مکفي و مستند بودن مدارک عندالزوم گزارش تکميلي ارائه 
می گردد . همچنين مسئوليت ناشي از هر گونه اقرار به ادعاي جعل يا مخدوش بودن يا نابرابري تصاوير و مدارک موجود 
در پرونده و ابرازي از سوي ابراز کننده يا نسخه اصلي و انکار و ترديد به اقرار و ساير موارد فوق کارشناس خود را مبري از 
مسئوليت مي داند . مضاف  بر اينکه گزارش حاضر صرفاً نظريه کارشناس بوده و تصميم گيری نهايی در حدود اختيارات مقام 
محترم قضايي مي باشد مضافا آنکه در صورت نگارش اظهارات هريک از طرفين دعوي در اين گزارش کارشناسي به منزله 
رد يا تاييد صحت اظهارات نامبردگان نميباشد : خالصه گزارش ، بررسي و مالحظات : مورد بازديد عبارتست از يک واحد 
آپارتمان معرفي شده طبق بازديد وبا توجه به مدارک ابرازي وتصوير سند آپارتمان مذکور با مشخصات ذيل اعالم مي گردد :

 1- آپارتمان مذکور در بندرعباس گلشهر شمالي شلمچه کوچه فروزان 2 ساختمان پرنس 3 طبقه 6 واقع گرديده و به شماره 
پالک فرعي 3857 از 2 اصلي ، طبقه شش به مساحت156/80 متر مربع مفروز ومجزي از 1069 وتصوير سند مالکيت با شماره 
چاپي 366374 سري ه 98 و مالک آپارتمان فوق با توجه به پاسخ استعالم اداره ثبت اقاي حسن مظفرزادگان به شماره ملي 

6569958161 فرزند يوسف مي باشد . 
2- ساختماني که اپارتمان مورد نظر در آن قرار دارد 6 طبقه روی پيلوت به صورت تک واحدي بوده و سازه بتني وبا قدمت 
حدود 2 سال ، با نمای سنگ ، يک دستگاه اسانسور وراه پله داراي نرده فلزي ،2 عدد درب ورودي بزرگ کرکره اي برقي 
و پوشش مشاعات نيز سنگ مي باشد . 3 - آپارتمان مورد نظر داراي 3 اتاق خواب )يک اتاق خواب مستر(، سالن پذيرايی ، 
سرويس بهداشتي وحمام مجزي ، آشپزخانه اوپن با کابينت ام دي اف ، کف سراميک ، ديوارها با پوشش گچ ،سقف کاذب 

اتوبوسي ونور پردازي شده ، سيستم سرمايش کولر گازي وايفون تصويري مي باشد .
 4- متعلقات : پارکينگ قطعه 5 به مساحت11/51 متر مربع ، انشعاب برق و انشعاب آب مشاع .

 5- آپارتمان موردنظر در حال حاضر بنا به اظهار افراد ساکن در آن در اختيار اقای شهاب حيدری به عنوان مستاجر در ازای 
7,000,000,000 ريال )هفت ميليارد ريال ( به صورت رهن کامل می باشد در اين خصوص مدرکی به اينجانب ارائه نگرديد 
. 6- ملک مورد نظرتوسط اجراي احکام 1 دادگاه حقوقی بازداشت مي باشد . نظريه کارشناسي :- برآورد قيمت ملک مورد 
نظر : با توجه و عنايت به بازديد صورت گرفته و طي مدارک ابرازي با در نظر گرفتن موقعيت کيفيت و قدمت ساخت شکل 
هندسي ، ارزش منطقه اي و بافت آن ونوع مصالح بکار رفته ، انشعابات ومتعلقات آن ووضعيت فعلي بازار امالک و مستغالت 
) عرضه و تقاضا ( همچنين بدون در نظر گرفتن وقفي بودن ، مستحق للغير بودن ، بازداشتي بودن و تعهدات ديون و بدهي 
احتمالي که ممکن است به اشخاص حقيقي و حقوقي يا ساير موسسات ، بانک ها و نهادهاي دولتي و خصوصي داشته باشد 
يا در مسير بودن يا نبودن طرح هاي عمراني و اصالحات و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازي و با در نظر 
گرفتن ساير پارامتر ها و مولفه هاي موثر در کارشناسي از نظر اينجانب ارزش شش دانگ اپارتمان ومتعلقات مجموعا مبلغ 

38،500،000،000 ريال )سي وهشت ميلياردو پانصد ميليون ريال( جهت پايه مزايده اعالم مي گردد .
 * با توجه به تورم موجود ، نوسانات آتي قيمت در بازار مسکن و امالک و مستغالت ، خارج از مسئوليت کارشناس مي باشد .* 
1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يک ماه مي باشد . 2- کليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از 
هر جهت به عهده خريدار است . 3- پيشنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده با هماهنگي اجراي احکام 
مبلغ 10% مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملي شعبه دادگستري توديع 
و قبض سپرده را به اين اجرا تحويل نمايند . 4 - اجراي احکام در رد يا قبول پيشنهاد مختار است . 5- مزايده در روز دوشنبه 
ساعت 12 مورخ 1401/07/25 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع در رسالت جنوبي کوچه 
فتح المبين مجتمع قضايي شهيد بهشتي بصورت حضوري بعمل می آيد و برنده کسي است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد.  
6- در صورتيکه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خود داری نمايد مسئول کسر 
احتمالي قيمت و خساراتی که از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استيفا ميشود و سپرده تا تعيين کسر 
قيمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضيان شرکت در مزايده برای کسب اطالع بيشتر ميتوانند به شعبه اول اجرای 

احکام مدني دادگستري بندرعباس مراجعه نمايند  . 
مجتبي عطایي زاده بندري 

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس

آگهی مزایده ) نوبت اول ( 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



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

حوادث جهان
تلفات طوفان مرگبار

 در فلوریدا به ۲۳ نفر رسید 
 تلفات طوفان »ایان« در ایالت فلوریدا که یکی از مرگبارترین 
طوفان های تاریخ آمریکا توصیف شده به 2۳ نفر رسید.  تلفات 
ناشــی از طوفان »ایان« در ایالت فلوریدای آمریکا به 21 نفر 
رسیده و احتمال می رود این رقم در ساعات آینده افزایش پیدا 
کند. پایگاه اسکای نیوز گزارش داده خسارت های ناشی از این 
طوفان در ایالت فلوریدا ممکن است به چند میلیارد دالر برسد. 
این طوفان از روز چهارشــنبه به عنوان طوفان درجه ۴ وارد 
ایالت فلوریدا شد. رسانه های آمریکا از جمله آسوشیتدپرس 
بامداد شنبه )به وقت تهران( گزارش دادند که این طوفان ساعت 
1۴ به وقت محلی وارد ایالت کارولینای جنوبی شــده است. 
»هنری مک مستر«، فرماندار کارولینای جنوبی اعالم وضعیت 
اضطراری کرده اســت. »جو بایــدن« رئیس جمهور آمریکا 
پنجشنبه شب گفت، طوفان »ایان« که سیل و خرابی های فراوانی 
در ایالت فلوریدا به همراه داشته است، »می تواند مرگبارترین« 
طوفان در تاریخ این ایالت باشــد. بایدن گفت: »این احتمااًل 
مرگبارترین طوفان در تاریخ فلوریدا است. تعداد ]کشته شده ها[ 
هنوز نامشخص است اما گزارش های اولیه حاکی از این است 
که شمار قابل توجهی جان باخته اند«. اثرات طوفان به اندازه ای 
بوده که »هالی اسمیث« شهردار شهر »سنیبل« در جنوب غرب 
ایالت فلوریدا گفته که این شهر بعد از اثرات فاجعه بار »ایان« 
با آنچه ســابقًا بوده یکسان نخواهد بود. اسمیث گفته که روز 
جمعه به مدت ۴ ســاعت در این جزیره بوده و میزان تخریب 
طوفان را مشاهده کرده است. وی گفت: »تا زمانی که کسی در 
میدان حضور نداشته باشد نمی تواند شدت چیزی که ما تجربه 
کردیم را درک کند. با شهری متفاوت مواجه هستیم.« وی گفته 
فرایند بازسازی شهر مدت زیادی به طول خواهد انجامید. او 
گفت که ســنیبل بعد از طوفان قابل سکونت نیست و تدابیری 
برای خارج کردن ساکنان از این شهر جزیره ای در حال اجرا 
است.  این طوفان پیش از ورود به فلوریدا نیز در کوبا موجب 
خسارات گسترده و قطعی برق شد که به گفته رسانه های محلی 
دستکم سه کشته نیز بر جای گذاشت. تصاویر منتشر شده از 
طوفان ایان در فلوریدا، قایق هایی را نشان می دهد که از طریق 
امواج سهمگین دریا بر روی خودروها و مناطق شهری پرتاب 
شده اند، سقف و دیوارهای بسیاری از ساختمان ها کنده شده و 

خودروهای واژگون شده خیابان ها را پر کرده اند.

دختری در پناه پلیس 
آن قدر تحت تاثیر جمالت عاشقانه و 
فریبنده دوست برادرم قرار گرفته بودم 
که با یک تصمیم احمقانه از خانه فرار 
کــردم و به خانه آن ها رفتم تا به قول 

خودش مرا خوشبخت کند اما ...
 دختر 19 ســاله در حالی که بیان می کرد 
نمی دانم چگونه از این مخمصه وحشتناک 
خودم را نجات بدهم به مشــاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری ســپاد مشــهد گفت: 
به تازگی وارد دانشــگاه شــده بودم و از 
خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم 
چرا که پدرم همواره آرزو داشــت من به 
دانشگاه راه پیدا کنم و ادامه تحصیل بدهم. 
در همیــن روزها بود که متوجه نگاه های 
معنادار امیرعلی شدم. او به خاطر دوستی 
بــا برادرم از مدت ها قبل به خانه ما رفت 
و آمد داشــت. پدر و مــادرم نیز از روی 
دلســوزی مانع رفت و آمد او به خانه ما 
نمی شدند. مادر امیرعلی طالق گرفته بود 
و برای تامین مخارج زندگی ،دو شیفت کار 
می کرد، در این میان امیرعلی هم همواره 
به رابطــه صمیمانه بین اعضای خانواده ما 
غبطه می خــورد و آرزو می کرد روزی 
چنین خانواده ای داشته باشد. خالصه من 

هم نفهمیدم چگونه اسیر نگاه های امیرعلی 
شــدم و به او دل باختم. ارتباط پنهانی من 
و او در حالی شــروع شد که هیچ گاه فکر 
نمی کردم قدم در مسیری اشتباه گذاشته ام. 
طولی نکشید که  مادر امیرعلی به خانه ما 
آمد و از من برای پسرش خواستگاری کرد، 
اما پدرم وقتی این موضوع را شنید بسیار 
عصبانی شــد و دیگر اجازه  نداد امیرعلی 
به منزل مــا رفت و آمد کند چرا که معتقد 
بود او بــا افکاری خاص و در خانواده ای 
آشفته رشد کرده است و نمی تواند شریک 
زندگی مناســبی برای من باشد، از سوی 
دیگر من که دل باخته او بودم نمی توانستم 
با نصیحت های پدرم کنار بیایم. جمالت 
عاشقانه و فریبنده امیرعلی نیز دلتنگی های 
مرا بیشتر می کرد به طوری که دیدارهای 
پنهانی ما به کوچه و خیابان کشــید و من 
با هر بهانــه ای از خانه بیرون می رفتم تا 
عالقه ام را به او ابراز کنم، باالخره آن قدر 
تحت تاثیر حرف های عاشقانه و احساسی 
او قرار گرفتم که با یک تصمیم نسنجیده از 
خانه فرار کردم و به خانه آن ها رفتم. مادر 
امیرعلی از من استقبال کرد و با بیان این که 
پسرم تو را خوشبخت می کند، مرا در خانه 

پنهان کردند، از ســوی دیگر متوجه شدم 
پدر و مادرم با نگرانی خاصی در جســت 
وجوی من هســتند و به هر جایی سر می 
زنند، این در حالــی بود که مادر امیرعلی 
نیز ادعا می کرد هیــچ خبری از من ندارد 
در حالی که من بســیار مضطرب و نگران 
بودم امیرعلی تا پاســی از شــب به دنبال 
رفیق بازی و خوشگذرانی با دوستانش بود 
به طــوری که حتی پول توجیبی اش را از 
مادرش می گرفت. در این شــرایط بود که 
متوجه اشــتباه بزرگم در زندگی شدم و با 
ندامت به دنبال راه چاره ای  بودم که ناگهان 
انتظامی  جمالت یکی از مشاوران نیروی 
به خاطرم آمد که در مقطع دبیرستان برای 
ما از آســیب های دوســتی های خیابانی 
و عشــق های هوس آلود دوران نوجوانی 
می گفت، او تاکید می کرد هرگاه در چنین 
مخمصه ای افتادید بهترین راه آن است که 
بــه پلیس پناه ببرید و از مشــاوران دایره 
مددکاری کمک بخواهید. به همین خاطر 
یک روز صبح وقتی مادر امیرعلی از خانه 
بیرون رفت و او نیز در خواب بود به آرامی 
از منــزل آن ها فرار کــردم و خودم را به 

کالنتری رساندم تا مرا یاری کنند.

درامتداد روشنایی 

گروه حــوادث// مرد جنایتکاری که 
سه زن جوان را در خانه اش حبس و 
به آنها تعــرض کرده و یک زن را نیز 
به قتل رسانده بود پس از محاکمه در 
دادگاه کیفری استان تهران به اعدام 
محکوم شد و این در حالی است که 
پرونده قتل او در دادسرای امور جنایی 
تهران همچنان مفتوح است.به گزارش 
»ایران«، شامگاه دوشنبه ۱5 آذر سال 
گذشته زمانی که مأموران کالنتری ۱۱۲ 
سارق  یک  دستگیری  برای  ابوسعید 
لوازم خودرو وارد خانه ای در محدوده 
خیابان قزوین شــدند با مشاهده دو 
نامناسب در  با وضعیتی  دختر جوان 
خانه و همچنین کشف جسد یک زن 
داخل کیسه های نایلونی پشت در اتاق 
خواب، با پرونــده پیچیده ای رو به رو 

شدند.
* آدم ربایی و تعرض

پس از دستگیری متهم و خواهرش که با 
او در همان خانه زندگی می کرد و انتقال 
دختران جوان بــه اداره آگاهی، یکی از 
دختــران در تحقیقات به بازپرس جنایی 
گفت: ۸ ماه قبل از خانه خارج شدم و به 
ایستگاه راه آهن رفتم تا از آنجا به یکی از 
شهرستان ها بروم. در راه آهن با جوانی به 
نام سعید آشنا شدم. وقتی فهمید دختری 
تنها هســتم خودش را سرهنگ نیروی 
انتظامی معرفی کرد و گفت می تواند کمکم 
کند و چون جایی برای ماندن نداشــتم، 
گفت می توانم شب به خانه اش بروم. من 
با پای خودم بــه خانه اش رفتم اما دیگر 
نتوانستم از آن جا خارج شوم. سعید مرا 

مورد آزار و اذیت قرار داد و حبس کرد.
دختر دیگر هم مدعی شد سه سال است 

در خانه ســعید حبس شده و از سوی او 
مــورد آزار و اذیت و تعرض قرار گرفته 
است. آن دختر ادامه داد: او به غیر از ما، 
دو زن دیگــر را هم به خانه آورده بود که 
یکی از آنها موفق به فرار شــد و دیگری 
زن جوانــی بود که با دختر کوچکش در 
دام سعید گرفتار شده بود اما خانواده اش 
موفق شدند او را پیدا کنند و نجاتش دادند. 
هر دو نفر آنها و دختری که به قتل رسیده 
بود نیز از سوی سعید مورد آزار و اذیت 

قرار گرفته بودند.
* شناسایی هویت مقتول

دختران خانه وحشــت از هویت دختری 
که جسدش داخل کیسه نایلونی کشف شد 
بی خبر بودند اما مدعی شدند سعید با پیچ 

گوشتی او را به قتل رسانده است.

در ادامه بررســی ها، هویت جسد نیز به  
دســت آمد و مادر مقتــول در تحقیقات 
گفت: دخترم بیماری   ام اس داشت. او بعد 
از طالق از خانه خارج شد. مدتی بعد با 
من تماس گرفت و گفت به تهران رفته و با 
مرد جوانی آشنا شده که کارهای خدماتی 
هتل انجام  می دهد. وقتی با آن مرد صحبت 
کردم به من گفت دخترم نزد او اســت و 
قرار است با هم ازدواج کنند اما نمی دانم 

چرا دخترم را به قتل رساند.
* رسیدگی به پرونده تجاوز در دادگاه 

کیفری
با توجه به شکایت دختران جوان از سعید، 
پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک 
استان تهران منتقل شد و در رابطه با قتل 
دختر جوان نیز در شــعبه دوم دادسرای 

امور جنایی تهران رسیدگی به پرونده ادامه 
دارد. گرچه سعید منکر اتهام تجاوز و قتل 
بود اما با ارسال پرونده به دادگاه کیفری، 
تحقیقات در رابطه با تجاوز و آزار و اذیت 
قربانیانش از ســوی قضات شعبه ششم 
دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی 
قرار گرفت و قضات دادگاه کیفری طبق 
شــکایت شــاکی ها، مدارک موجود در 
پرونده، گواهی پزشکی قانونی و اعترافات 
خواهر ســعید در دادگاه، مرد شرور را به 
اتهام ســه فقره زنای به عنف نســبت به 
شــاکی ها به یک مرتبه اعدام با چوبه دار 

به عنوان حد شرعی محکوم کردند.
* سه جلسه محاکمه

مســعود افرازه، وکیل شاکی های پرونده 
در رابطه با حکم صادره از ســوی شعبه 

ششــم دادگاه کیفری یک استان تهران به 
گفت: بــا اطالع از  پرونده تعرض و آزار 
و اذیت های سعید نسبت به سه زن جوان، 
وکالت شاکی ها را با همکارم محمود حاج 
لویی  بر عهده گرفتیم و وارد این پرونده 
شــدیم. پرونده از جنبه تجاوز به عنف و 
آدم ربایــی به دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران ارجاع شد اما از جنبه رسیدگی به 
قتل در شعبه دوم دادسرای جنایی تهران 

همچنان در حال رسیدگی است.
او ادامه داد: متهم ســه مرتبــه در دادگاه 
کیفری پای میــز محاکمه رفت و قضات 
دادگاه با توجه به درخواست شاکی ها و 
مدارک موجود در پرونده رأی بدوی خود 
را صادر و ســعید را به یک مرتبه اعدام 
محکوم کردند. این رأی ظرف 20 روز از 
سوی طرفین پرونده قابل اعتراض است 
اما اگر اعتراضی به رأی نشــود نهایی و 

قابل اجرا خواهد بود. 

گروه حوادث// پســر جوانی که پس از شنیدن 
جواب منفی از زن مورد عالقه اش او را با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسانده بود، پس از محاکمه 
در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به 

قصاص محکوم شد.
رســیدگی به این پرونده از اواخر شهریور دوسال قبل 
با گزارش یک درگیــری خونین در محدوده دریاچه 
خلیج فــارس در غرب تهران آغاز شــد. پس از آن 
مأموران کالنتری 1۵۴ چیتگر به محل اعزام شدند و 
مشخص شد پسر جوانی پس از درگیری با زنی به نام 
ســحر او را با 1۳ ضربه چاقو، مجروح کرده و پس از 
آن هم از محل گریخته است.درحالی که تالش پزشکان 
برای نجات زن جوان ادامه داشت، وی به علت شدت 

جراحات وارده جان باخت.
به این ترتیب با دســتور بازپرس ویژه قتل شناسایی 
و دســتگیری عامل جنایت در دســتور کار مأموران 
پلیس قــرار گرفت. مأمــوران در تحقیقات اولیه پی 
بردند، ضارب پســر جوانی به نام کریم ساکن یکی از 
روستاهای اطراف تهران بوده که به سحر عالقه مند شده 
و پس از شنیدن جواب منفی از سوی زن جوان، وی 
را به قتل رسانده اســت. در ادامه تحقیقات وقتی که 
مأموران به یک قدمی متهم رســیده بودند معلوم شد 
که کریم به طور مخفیانه به کشور ترکیه گریخته است. 
تالش ها برای بازداشت و استرداد متهم ادامه داشت تا 
اینکه چند ماه بعد وی در حالی که فکر می کرد دیگر 
خطری او را تهدید نمی کند از ترکیه بازگشــت اما از 
سوی پلیس دستگیر شــد. کریم پس از بازداشت در 
بازجویی های اولیه منکر اتهام قتل شد اما در حالی که 
تالش داشت با قصه پردازی مسیر تحقیقات را منحرف 
کند وقتی در برابر مســتندات و شــواهد ماجرا قرار 
گرفت در نهایت لب به اعتراف گشود و گفت: به خاطر 
عالقه ام به سحر به او پیشنهاد ازدواج دادم اما وقتی به 

من جواب منفی داد او را با چاقو زدم.
با اعتراف صریح متهــم و تکمیل تحقیقات، متهم در 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد 
و قضات با توجه به مدرک های موجود در پرونده ،وی 

را به قصاص محکوم کردند. 

قصاص، مجازات خواستگار کینه جو

گروه حوادث // جوان موتورسواری با مشاهده 
یک کودک که با برادر کوچک تر وی گالویز شده 
بود، ناگهان آتش خشم وجودش را فراگرفت و 
با ضربه لگدی که بر پیکر کودک ۱۱ ساله فرود 

آورد حادثه هولناکی را در مشهد رقم زد.
اوایل شب دوشنبه گذشــته در حالی که تعدادی از 
اهالی روســتای مارشک در مســجد روستا بودند 
برخی از کودکان و نوجوانان نیز در بیرون از مسجد 

با یکدیگر بازی می کردند. 
در اثنای همیــن بازی های کودکانه و در یک لحظه 
دو کودک 10 و 11 ســاله با یکدیگر گالویز شدند، 
به طوری که گویی در تشــک کشتی با هم سرشاخ 
شــده اند. »بنیامین« )کودک 11 ساله( که جثه ای 
بزرگ تر از »سعید« داشت تالش کرد تا او را روی 
زمین بیندازد. هنــوز درگیری کودکان در میان نگاه 
های  دیگر هم ســن و ساالن خودشان ادامه داشت 
که ناگهان جوان 22 ساله موتورسوار در حالی از راه 
رسید که یکی از بستگانش نیز بر ترک موتورسیکلت 
او نشسته بود. وحید ) جوان موتورسوار( وقتی برادر 
10 ساله اش را  دید که زیر دست و پای »بنیامین« 
قرار گرفته است، شعله های خشم از وجودش زبانه 
کشید. او بی درنگ از روی موتورسیکلت پایین آمد 
و در حالی که موتورســیکلت را به ترک نشین می 
ســپرد به یاری برادرش رفت و با لگدی که بر پیکر 
بنیامین 11 ســاله زد، به این درگیری کودکانه پایان 
داد، اما در همین هنگام پاهای »بنیامین« شــل شد 
و زانوهایش روی زمین قرار گرفت. هنوز پیشــانی 
کودک بی گناه به زمین نرســیده بــود که ناله اش 

سکوت را شکست.
 »وحیــد« نیز که بــرادرش را از زیر پیکر کودک 

11 ســاله بیرون کشیده بود، دوباره در مقابل چشم 
شاهدان عینی، سوار بر موتورسیکلت شد و به همراه 
»ح« از محل گریخت. اهالی محل با دیدن این صحنه 
دلخراش، به یاری بنیامین آمدند و او را روی زمین 
دراز کردند، ولی کودک 11 ساله حال وخیمی داشت. 
این گونه بود که دقایقی بعد امدادگران اورژانس هم 
از راه رســیدند و پیکر نیمه جــان »بنیامین« را به 
بیمارستان طالقانی مشــهد انتقال دادند، اما تالش 
های کادر درمان بــرای نجات این کودک به نتیجه 
نرســید و او جان خود را از دست داد. ساعتی بعد 
ماموران پاسگاه انتظامی ســد کارده، ماجرای این 
حادثه هولناک و تاسف بار را به قاضی ویژه قتل عمد 
اعالم کردند و به این ترتیب با حضور شبانه قاضی 
دکتر صادق صفری در مرکز درمانی، بررســی های 
قضایی در این باره آغاز شــد. با توجه به اهمیت و 
حساسیت موضوع، بی درنگ گروهی از کارآگاهان 
ورزیده اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
نیز با دستور مقام قضایی وارد عمل شدند و این گونه 

دامنه تحقیقات به محل گالویزی دو کودک کشید.
دقایقی بعد و با اظهارات برخی از شــاهدان عینی، 
دستور دستگیری »وحید« )جوان موتورسوار( صادر 
شد و نیروهای پاسگاه انتظامی سد کارده، متهم 22 
ساله را در منزل مسکونی دستگیر و به مقر انتظامی 

منتقل کردند.
متهم این پرونده که دیگر مقابل قاضی ویژه قتل عمد 
قرار گرفته بود در بازجویی ها مدعی شد: من وقتی 

برادرم »سعید« را دیدم که با »بنیامین« درگیر است 
بالفاصله آن ها را از هم جدا کردم چرا که »بنیامین« 
خودش را روی برادرم انداخته بود و نمی توانســت 
نفس بکشد. من هم زمانی که »بنیامین« را بلند کردم 
و »سعید« را از زیر دست و پاهای او بیرون آوردم، 
فقط با دســتم او را هل دادم و گفتم »گم شو!« ولی 

هیچ ضربه ای به او  نزدم!
بنا بر گزارش خراسان، در پی اظهارات متهم 22 ساله 
که با حضور کارآگاهان تا پاسی از شب ادامه یافت، 
قاضی شعبه 20۸ دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
دستور داد تا وی برای انجام بازجویی های تخصصی 
در اختیــار گروه ویژه کارآگاهــان دایره قتل عمد 
پلیس آگاهی قرار گیرد. طولی نکشــید که بررسی 
های کارشناسی با شــیوه فنی به سرپرستی سروان 
»اسماعیل عظیمی مقدم« در پلیس آگاهی آغاز شد 
و متهم این پرونده بــه وارد آوردن ضربه ای با لگد 
به کودک 11 ساله اعتراف کرد. او گفت: وقتی دیدم 
»بنیامین« برادرم را می زند، در یک لحظه نتوانستم 

خودم را کنترل کنم و لگدی بر پیکر او زدم ...
بنا بر گزارش روزنامه خراسان، تحقیقات پلیس در 
پرونده مرگ مشکوک این کودک 11 ساله در حالی 
با دســتورات ویژه و راهنمایی های قاضی صفری 
ادامه دارد که بررسی های دقیق پزشکان قانونی برای 
تعیین علت مرگ وی آغاز شده است. به همین دلیل 
و تا تشــخیص علت دقیق مرگ، متهم 22 ساله با 

صدور قرار قانونی در بازداشت به سر می برد.

 دعوای 2 کودک و مداخله بزرگ ترها، حادثه هولناکی را رقم زد 

گروه حوادث // شــرور مسلح  و خطرناک لگدمرگباردرآتشخشم!
جنوب کشور در  مخفیگاهش به  تور سربازان 

گمنام امام زمان )عج( افتاد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان عنبرآباد   در 
تشــریح جزئیات این خبر  بیان کرد: با  اقدامات 
منسجم اطالعاتی از ســوی سربازان گمنام امام 
زمان )عج(در اداره کل اطالعات اســتان کرمان ،  
این متهم چهارشنبه  شب  در مخفیگاهش در یکی 

از شهرهای جنوبی دستگیر و  بازداشت شد.
قاضی ابراهیم سلیمانی ادامه داد:در این عملیات 
یک قبضه سالح جنگی به همراه مقادیری  مهمات 
از متهم کشف و ضبط  شد.وی خاطر نشان کرد: 
این متهم خطرناک، طی ســال های اخیر، سابقه 
شــرارت های متعددی از جمله قتل مسلحانه، 
گروگان گیری  مسلحانه،تیراندازی های متعدد و 
قدرت نمایی با ســالح  در پرونده سیاه خود به 

ثبت رسانده اســت. این  مقام قضایی گفت :این 
شرور سابقه دار در آخرین شرارت خود در چند 
ماه اخیر اقدام به آتش زدن چهار دستگاه ماشین 
آالت ســنگین در یکی از معادن جنوب استان 
کرمان  با هدف ایجاد رعب و وحشــت ،اخاذی 
و اخــالل در نظام تولید و صنعت کرده  بود.  این 
مقام قضایی  با قدردانی از هوشیاری و عملکرد 
جهادی سربازان گمنام امام زمان )عج ( در اداره 
اطالعات جیرفت و  همکاری کارآگاهان پلیس 
آگاهی عنبرآباد که مدافع امنیت شهروندان هستند، 
گفت: مبارزه با جرایم  خشــن از مطالبات بحق 
مردم اســت و دادستانی در این خصوص از هیچ 

کوششی فروگذار نیست.
 وی تاکید کرد : در شورای طبقه بندی زندان هم 
که به صورت ماهیانه برگزار می شود، هیچ یک 
از امکانات رفاهی به زندانیان جرایم  خشن اعطا 

نمی شود.دادستان عنبرآباد گفت: رسیدگی به این 
پرونده  در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان عنبرآباد خارج از نوبت انجام 

خواهد شد.

دستگیری شرور مسلح در جنوب کشور

حکم اعدام برای قاتل خانه وحشت

خودکشی دایی بعد از قتل خواهرزاده
گروه حوادث// مــرد جوان پس از قتل 
خواهرزاده اش ، قبل از آن که دســتگیر 
شود با سالح جنگی دست به خودکشی 

زد.
سرهنگ یاری زاده، فرمانده انتظامی شوش 
گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر وقوع تیراندازی  با سالح جنگی 
که منجر به قتل یک خانم شده بود، بالفاصله 
مأموران پلیس تحقیق و بررسی موضوع را در 

دستور کار خود قرار دادند.

  مأموران فراجا شــوش  با تشکیل تیمی از 
کارآگاهان پلیس آگاهــی و کارکنان پلیس 
اطالعات پس از هماهنگی با مقام قضائی با 
استفاده ازاخبار و فیلم دوربین های مداربسته 
محل وقوع جرم هویت قاتل را شناســایی 
کردند و درچندعملیــات متوالی محل های 
اختفای متهم مورد بررســی قرارگرفت.وی 
ادامه داد: مأموران پلیــس به محل اختفای 
متهم اعزام که پس ازحضور عوامل انتظامی 
مشخص شد که وی دایی مقتول بوده  است 

و  با اســتفاده از همان ســالح بــکار رفته 
درقتل، خودکشی کرده است.فرمانده انتظامی 
شهرستان شوش با بیان اینکه مأموران پلیس 
در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه سالح 
جنگی کالشنیکف و تعداد ۷۵ گلوله جنگی 
کشــف کردند بیان کــرد: کارآگاهان پلیس 
آگاهی طی تحقیقات صورت گرفته دریافتند 
علت قتــل اختالف خانوادگی بوده و پرونده  
برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی 

داده شد. 
طرح : بیتا هوشنگی
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شهرستان

افزایش 44 درصدی ورود مسافر و گردشگر
 به جزیره قشم 

  گروه شهرستان //  عضو هیات مدیره و مدیرکل فرودگاه بین المللی 
قشم از رشد ۴۴ درصدی ورود مسافر و گردشگر داخلی و خارجی 
در نیمه اول امسال به سرزمین آب و آفتاب خبر داد و گفت: این آمار 
نســبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافته است.     غالمرضا 
دهقانی زاده اظهار داشــت: این آمار با انجــام هزار و ۶۴0 پرواز از 
طریق شرکت های هواپیمایی »قشم ایر«، »ایران ایر«، »آتا«، »چابهار 
ایر«، »زاگرس«، »پارس ایر« و »معراج« در مسیرهای جزیره قشم از 
تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و دبی و بالعکس که هزار و ۴۶۷ پرواز 
آن داخلی و 1۷۳ پرواز آن خارجی بوده ثبت و گزارش شــده است. 
وی ادامه داد: پروازهای این فرودگاه بین المللی در ۶ ماهه گذشــته 
از سال 1۴01 نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد پنج درصدی 
داشته اســت. مدیرکل فرودگاه بین المللی قشم اضافه کرد: در مدت 
یادشــده 1۶۵ هزار و ۴9۶ مسافر و گردشگر از طریق این فرودگاه 
در جزیره زیبای قشــم رفت و آمد داشتند که از این تعداد 1۵2 هزار 
و 1۷۸ نفر مســافر با استفاده از پروازهای داخلی و 1۳ هزار و ۳1۸ 
نفر گردشگر با استفاده از پروازهای خارجی اعزام و پذیرش شده اند. 
دهقانی زاده توضیح داد: در زمان حاضر هفته ای ۷0 ســورتی پرواز 
از ایــن فرودگاه بین المللی به مقاصد تهران، اصفهان، مشــهد و دبی 
)امارات متحده عربی( انجام می شود که از ماه آینده مجوز برقراری 
خط پروازی جدید قشــم به مسقط )پادشاهی عمان( نیز صادر شده 
است. فرودگاه بین المللی قشم مجهز به باند چهار هزار و 200 متری، 
در حال احداث ســاختمان برج مراقبت پرواز جدید، ترمینال های 
مسافری، ساختمان آتش نشانی و ایمنی، احداث حدود 2 هزار متر 
مربع ساختمان اداری، ایجاد تاسیسات سوخت رسانی به هواپیماهای 
داخلی و خارجی و جایــگاه بنزین گیری خودرو از جمله فرودگاه 
های مجهز کشــور به شمار می رود که در ســال 1۳۷۳ مورد بهره 
برداری قرار گرفته اســت و همه روزه پروازهای داخلی و خارجی 
در آن انجام می شــود و برقرار است. فرودگاه بین المللی قشم یکی 
از فرودگاههای بزرگ و مطرح کشور است که طول باند آن مناسب 
برای فرود هواپیماهای پهن پیکر است و توان سرویس دهی به تمامی 
هواپیماهای عبوری و پهن پیکر )به جــزء ایرباس ۳۸0( را در این 
منطقه دارد. قرار گرفتن فرودگاه بین المللی قشم در این منطقه از خلیج 
فارس، فرصت مناســبی برای ارائه خدمات مناسب به هواپیماهای 
کوچک و بزرگ در مســیرهای داخلی و خارجی است.   به گزارش 
ایرنا ؛ خلیج فارس با گستره نزدیک به 2۳۷ هزار و ۴۷۳ کیلومتر مربع 
بین 2۴ تا ۳0 درجه و ۳0 دقیقه عرض شمالی و ۴۸ تا ۵۶ درجه و 
2۵ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است و جزیره 
زیبای قشم، همچون نگینی بر پهنه آب های نیلگون آن می درخشد.

خبری

امام جمعه قشم  گروه شهرســتان // 
گفت: در فتنه و اغتشاشات اخیر شبکه 
نفــوذ فرهنگی یک فرصت ســازی و 
فرصت دهی در دل بحران برای دشمن 

بود. 
حجت االســالم غالمرضــا حاجبی در 
خطبه هــای نماز جمعه این هفته قشــم 
که با حفظ شــیوه نامه های بهداشــتی و 
فاصله گذاری اجتماعــی در مصلی امام 
علی )ع( این شهرستان برگزار شد، اظهار 
داشت: خودم و شما نمازگزاران و بندگان 
خوب خــدا را به رعایت تقــوای الهی 
سفارش می کنم. وی با اشاره به اینکه فتنه 
اخیر به مانند همه فتنه ها درس ها و عبرت 
های را به همراه داشت، گفت: اول صحنه 
فتنه نیاز به تحلیل زیادی ندارد، اما از آن 
جهت و بــرای اینکه عبرت ها بماند و از 

آنها درس بگیریم آنها را تحلیل می کنیم.
امــام جمعــه قشــم افــزود: در فتنه و 
آشــوب های اخیر دشمن از همه آنچه که 
می توانست استفاده کند باز هم استفاده کرد 
و همزمان با سخنان تاریخی رئیس جمهور 
در سازمان ملل متحد دست به تحریم زد، 
آشوب های خیابانی را حمایت کرد و نه 

فقط حمایت بلکه به آشــوبگران آموزش 
هم داد.حجت االسالم حاجبی ادامه داد: 
آشــوب های اخیر عبرت هــای دارد و 
نخســتین عبرت آن هم این است دشمن 
فتنه را زنانه و جوانانه کرد، به گمان آنکه 
زنان و بچه ها می توانند کمک شان کنند، 
مردان بی غیرت شان که کاری ازشان بر 
نمی آمد از این رو دســت به دامن زنان و 
برخی افراد جوان و نوجوان شدند، ناتوانی، 
تاریکی و ظلت دشمن را بینید تا کجاست 
که این مسئله مهمی است.وی توضیح داد: 
اما تمام این توطئه ها سطح دشمن شناسی 
مردم را پاییــن نیاورد، اما فضای ولنگار، 
بی پروا و بی بندوبار مجازی کار خودش را  
کرد، آنروز و در ســال های قبل که فریاد 
دلسوزان به ویژه مقام معظم رهبری نسبت 
به فضای مجازی طنین انداز شــد که این 
همه تاکید بر مدیریت عالمانه، آگاهانه و 

جهادی بود.
امام جمعه قشم اضافه کرد: اما با توجه به 
این تاکیدات و نسل جوان و خانواده های 
که ما داریم این تاکیدات رها شــدند و نه 
حمایتی از پیام رسان های داخلی شد و بر 
عکس تقویت جریان رسانه ای دشمن در 

کشــور بود.   وی با اشاره به اینکه دشمن 
فضای مجازی را با معیشت مردم گره زد، 
اظهار داشت: امروز خیلی از مردم و کسبه 
زندگانی، ارتــزاق، رزق، روزی، گذران و 
معاش خودشان را در فضای مجازی می 
بینند که این همان توطئه و نفوذ دشمن در 
فضای مجازی بود، ما می توانستیم معیشت 
مردم را در پیام رسان های داخلی تقویت 

کنیم اما چرا انجام نشده است؟
حجت االســالم حاجبی گفت: در فتنه و 
اغتشاشات اخیر شبکه نفوذ فرهنگی یک 
فرصت سازی و فرصت دهی در دل بحران 

برای دشمن بود.
وی با بیان اینکه فضای آموزش و تربیتی 
ما هم در این نفوذ فرهنگی آســیب دیده 
است، یادآور شد: چه بالیی بر مدارس و 

دانش آموزان ما آمده است.
امام جمعه قشم با اشاره به اینکه معلمان 
جزیره و شهرستان قشم از من گالیه نکنند، 
افزود: جای گالیه برای من و مردم متدین 
است، نظام آموزشــی جزیره باید اینطور 
باشــد که دانش آموز و معلم بسیجی که 
باید برای انقالبش به موقع ورود پیدا کند 
عالقه اش به حیوانات بیشــتر از ارزش 

های انقالبی است این را از کجا یاد گرفته 
است، بخشــی از آن مربوط به لقمه حرام 
پدرش اســت قبول، ولی بخش دیگر آن 
برای تدارک تربیتی شــما بوده است، چرا 
نمی خواهید آن را بــاور کنید.وی اظهار 
داشت: جوانان و نوجوانان مدرسه ای ما 
چه گناهی دارند، بایــد تغییر کنند یا نه، 
فضای آموزشی و تربیتی را باید کجا پیدا 
کنیم، والدین خودشــان را از مدرسه جدا 
ندانند، بروند و ببینند که فرزندان شان کجا 
تحصیل می کنند و چه کسی با آنها رفت 
و آمد و دوستی دارد که این هم از عبرت 

های آشوب های اخیر است.
حجــت االســالم حاجبی اعــالم کرد: 
نوجوان هایی که در فتنه و آشــوب های 
اخیر فریب خوردند و پشیمان بودند یک 
ســوم از آنها فرزندان طالق بودند که بعد 
از اغتشاشــات اخیر پدر و مادرهای آنها 
برای پیگیری سرنوشت شان بعد از سال ها 

یکدیگر را پیدا کردند.
وی اضافه کرد: بخش عظیمی از آرامش 
امروز بر عهــده مدافعان امنیت در نیروی 
انتظامی، سربازان گمنام امام زمان )عج(، 
بسیجیان و دستگاه قضایی شهرستان است 

که اگر بارها و بارهــا از آنها قدردانی و 
تشکر کنیم باز هم کم است.امام جمعه قشم 
گفت: از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و 
دادستانی این را مطالبه دارم که بین مردم 
کوچه و بازار، دانــش آموزان مدارس و 
نمازگزاران در مساجد حضور پیدا کنید و 
این تحلیل ها و عبــرت ها از حوادث و 
اغتشاشات اخیر را برای آنان باز گو کنید 
و بگوییــد که چه اتفاقاتی رخ داد و ما از 
کجا ضربه خورده ایم و گزیده شده ایم که 
دیگر از آن روزنه گزیده نشویم و دوباره 

ضرر نکنیم.
وی افزود: آنچه که از همه شاید مهم تر بود 
حضور جدی مردم در کنار نیروهای امنیتی 
و اطالعاتی اســت که من از این سکوی 
سخنرانی از حضور به موقع مردم انقالبی 
شهرســتان قشــم در این ایام و حمایت 
های که از نیروی انتظامی، دادســتانی و 
محکومیت تعرض و هتک حرمت به دفتر 
امام جمعه شهرستان قشم داشتند، قدردانی 

می کنم.
  به گــزارش ایرنا، اغتشاشــگران طی 
روزهای گذشته در برخی نقاط شهرستان 
مرزی قشم با هدایت عوامل ضد انقالب 

خارجی به دفتر امام جمعه این شهرستان 
و چند ســاختمان دیگر حمله کردند و به 
نیز آســیب رساندند.آنان  اموال عمومی 
همچنین با حمله به نیروهای مدافع امنیت 
و نیروهای فراجا موجب مجروح شــدن 

شماری از آنان شدند. 
به گزارش ایرنا، در این آشــوب ها که با 
تالش امپراطوری رسانه  ای شیطان برای 
تحمیل روایت مخدوش و ایجاد شــبهه 
مردمی و عمومی بودن اقدامات خرابکارانه، 
هنجارشکن و ضد امنیتی عناصر سازمان 
یافته و آموزش  دیده ضد انقالب انجام شد، 
شماری از اموال عمومی تخریب، به پرچم 
مقدس جمهوری اسالمی، تصاویر شهدای 
دفاع مقدس و پرچم های سیاه عزاداری 
رحلت حضرت رسول اکرم )ص(، شهادت 
امام حسن مجتبی )ع( و امام رضا )ع( بی 

احترامی شد.

امام جمعه قشم: 

شبکه نفوذ فرهنگی در فتنه اخیر یک فرصت سازی در دل بحران برای دشمن بود

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان // مدیرکل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگی، 
هرمزگان گفت: » کلنگ ساخت مجتمع گردشگری 

ساحل طالیی سیریک به زمین زده شد.«
به گزارش خبرنگار دریا ، سهراب بناوند با بیان این 
مطلب گفت: »به مناســبت هفته گردشگری کلنگ 
ساخت مجتمع گردشگری ساحل طالیی سیریک با 
حضور مشاور فرهنگی استاندار، فرماندار شهرستان 
سیریک، امام جمعه، شهردار و رئیس شورای سیریک 

و جمعی از مسئولین به زمین زده شد.«
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  مدیرکل 
هرمزگان افزود: »اعتبار اولیه ســاخت این مجتمع 
گردشــگری مبلغ ۳۳0 میلیارد ریــال و پیش بینی 

اشتغال ۳۳ نفر است.«
شهرستان سیریک در شــرق هرمزگان به دلیل دارا 
بودن جاذبه هــای طبیعی همچون خــور آذینی و 
جنگل های حرا به عنوان یکی از مناطق گردشگرپذیر 

سواحل مکران است.

  

گروه شهرســتان //  روابط عمومی 
ســازمان منطقه آزاد قشم از انتشار 
آگهی مزایده فروش ویالهای منتسب 
به ریاست جمهوری با پیگیری های 
مدیر عامل این سازمان در روزنامه 

های سراسری خبر داد. 
دی مــاه 1۴00 پــس از حضــور 
سعید محمد مشــاور رییس جمهور 
و دبیر شــورایعالی مناطــق آزاد در 
جزیره قشم، دستور فروش ویالهای 
الکچری منتسب به ریاست جمهوری 
در یکی از بهترین سواحل قشم صادر 
شد و هم اکنون این وعده به مرحله 

اجرا رسیده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور در 

مصاحبه ای با رسانه  ها به مردم قشم 
وعده داد که هزینه فروش این ویالها 
صرف توسعه زیرساخت های جزیره 

خواهد شد.
هم اکنون با پیگیری های ویژه انجام 

شده از سوی افشار فتح الهی رییس 
هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد قشم آگهی مزایده فروش 
این ویالها در روزنامه های سراسری 

منتشر شده است.

این ویالهــا که در دولــت قبل در 
بهترین ســاحل قشم توسط سازمان 
منطقه آزاد قشــم برای استفاده نهاد 
ریاســت جمهوری ساخته شده بود 
در دولــت مردمی با هــدف هزینه 
کرد پول حاصل از فــروش آنها به 
منظور توســعه جزیره قشم به ویژه 
پل خلیج فارس به فروش می رســد 
تا امیــد مردم به عدالت محور دولت 
به گزارش  بماند.  پابرجا  ســیزدهم 
آگهی  مطالعه  برای  ایرنا، عالقمندان 
مزایده و اطالعات از جزئیات بیشتر 
 به پرتال ســازمان منطقه آزاد قشم

 http://qeshm.ir/detail/           
مراجعه کنند.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد
انتشار آگهی مزایده فروش ویالهای منتسب به ریاست جمهوری در قشم

  
کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان اهی افقد سند رسمی  آگهی موضوع ماده 3 اقنون وماده 13آئین انهم اقنون تعیین وت

برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين وتکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ميناب تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 

تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقديم نمايند
قطعه 1بخش 4

1-بانک ملت   به شناســه ملی 10100824967و به شــماره رای  140160323057000555 در ششدانگ قسمتی ازمجتمع تجاری به مساحت  103 متر مربع قسمتی 
از  پالک  شماره 274و275-اصلی  قطعه 1 بخش4 واقع در ميناب خريداری مع الواسطه ملک ازمالکين رسمی آقای سيد کاظم بنادری مالک پالک 274-اصلی و آقای 

محسن سالم ميناب مالک پالک 275-اصلی
2-حسام درويشی تمبانوئی فرزند غالم     به شماره شناسنامه  3410230971صادره از ميناب و به شماره ملی 3410230971و به شماره رای  140160323057000448 
در ششدانگ يکباب  مغازه به مساحت  31/28 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 380و384-اصلی  قطعه 1 بخش4 واقع در ميناب  خريداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای محمد مکی زاده
 3-علی دهقانی فرزند جانک   به شماره شناسنامه  266صادره از ميناب و به شماره ملی 3420452640و به شماره رای  140160323057000630 در ششدانگ يک باب 
خانه    به مساحت  384/48 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 880الی 882-اصلی  قطعه 1 بخش4 واقع در ميناب خريداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای يوسف ترابی
4-حسين اولياء فرزند کلوح  به شماره شناسنامه  992صادره از بندرعباس   و به شماره ملی 3391850078و به شماره رای  140160323057000643 در ششدانگ 
يک باب مغازه به مساحت  21/22 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 1فرعی از 1347-اصلی  قطعه 1 بخش4 واقع در ميناب خريداری مع الواسطه   از مالک رسمی 

محمود شرفی
قطعه 2 بخش 4

5-خانم ســميرا ســوده فرد رودبار   فرزند غالمرضا به شــماره شناســنامه  3020027489صادره از جيرفت  و به شــماره ملی 3020027489و به شــماره رای  
140160323057000634 در ششدانگ يکباب  خانه  به مساحت  146/95 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 5فرعی از1049-اصلی  قطعه 2 بخش4 واقع در ميناب 

خريداری از مالکين رسمی آقايان ميرهاشم وميرعبداهلل وخانم فاطمه همگی شمس
قطعه يک بخش 5

6-حسين صادقی بهمنی فرزند عباس به شماره شناسنامه 5322 صادره از بندرعباس   و به شماره ملی 3392675237و به شماره رای  140160323057000633 در 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت 375 متر مربع  قسمتی از پالک شماره يک اصلی قطعه1بخش5 واقع در ميناب خريداری  مع الواسطه از مالک رسمی  خانم فاطمه 

نژاد شيخ آبادی
7-علی  صادقی بهمنی فرزند عباس به شماره شناسنامه 3410271961 صادره از ميناب و به شماره ملی 3410271961و به شماره رای  140160323057000632 در 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت 316/13 متر مربع  قسمتی از پالک شماره يک اصلی قطعه1بخش5 واقع در ميناب خريداری  مع الواسطه از مالک رسمی  خانم 

فاطمه نژاد شيخ آبادی
8-حســن  صادقی بهمنی فرزند عباس به شماره شناسنامه 23170 صادره از بندرعباس و به شماره ملی 3392582107و به شماره رای  140160323057000631 در 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت 341/13 متر مربع  قسمتی از پالک شماره يک اصلی قطعه1بخش5 واقع در ميناب خريداری  مع الواسطه از مالک رسمی خانم 

فاطمه نژاد شيخ آبادی
9-محمد رئيسی  فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه  456صادره ازميناب و به شماره ملی3421635481 و به شماره رای  140160323057000642 ششدانگ يک باب 

خانه   به مساحت 297/28متر مربع قسمتی از پالک شماره 54-اصلی قطعه 1بخش 5واقع در ميناب خريداری ازمالک رسمی آقای غالمحسين جمشيدی
10-خانم زهرا راونگی نژاد  فرزند غالم به شماره شناسنامه  1160صادره ازميناب و به شماره ملی3422234901 و به شماره رای  140160323057000446 ششدانگ 
يک باب خانه   به مساحت 311/82متر مربع قسمتی از پالک شماره 112و113-اصلی قطعه 1بخش 5واقع در ميناب بلوار رسالت  جنب بلوک زنی پريتقی خريداری 

مع الوسطه  ازمالک رسمی آقای نظر رنجبر
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م/الف 2085

تاريخ انتشار نوبت اول:10 /1401/07
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/25

عقیل قاسمی- رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک میناب 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

مناقصه عمومی یک مرحله ای به  شماره  401-91
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشخصات و شرایط کلی ذیل 

از طریق برگزاری مناقصه  ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
الف ( شرح مختصر کارها :

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای   

ب( محل تاًمین اعتبار : از محل اعتبارات  استانی 
ج( شــرایط متقاضی :  1 - داشتن شخصیت حقوقی  2-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و ضمانت نامه انجام 
تعهدات  3– دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابری . لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند » ج « فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند 
می توانند جهت اخذ اســناد مناقصه از ساعت 15:30 مورخ 1401/07/11 لغایت ساعت .14:00 مورخ 1401/07/1۸  به پایگاه اینترنتی سامانه 
تدارکات الترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند، آخرین مهلت تحویل اســناد مناقصه، ساعت 14:00 مورخ  1401/07/30 
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موضوع پروژه
آسفالت راههای روستایی شهرستان میناب )روستاهای داللون-محمود 

شاهی -مالحسنی-حلوایی 1-حلوایی 3-فخرآباد-حاجی آباد(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

4،940،945،452

)ماه(مدت پیمان
8

شهرستان

میناب

مبلغ برآورد)ریال(

98،818،909،044

   شناسه آگهی :1386093     

آگهی مناقصه
دهیاری دهستان دهنو روستایی دهنو پایین در نظر دارد اجرای پروژه و جدول گذاری معابر این روستا به مقدار تقریبی 3/200 

متر از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد و شرایط واگذار گردد 
1-موضوع پروژه تهیه و اجرای جدول معابر و نوع جدول 60*35 بنیاد بتن

2-مبلغ برآورد اولیه 11.000.000.000 یازده میلیارد ریال
3-مدت انجام پروژه 2 ماه

4-محل انجام بلوار روستایی دهنو پایین
5-نوع مبلغ تضمین شرکت در مناقصه واریز مبلغ تضمین به شماره حساب دهیاری 14002604779 نزد پست بانک که به 

نام دهیاری روستایی دهنو پایین معادل )5درصد( مبلغ برآورد شده و رسید آن باید زمینه پیشنهاد
6- محل و زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ فوق 1401/7/10 به مدت 7 روز کاری به دفتر دهیاری روستایی دهنو پایین 

شماره تماس دهیار 09173607602
7-تاریخ بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادها: بعد از 7 روز کاری 12 ظهر در محل ساختمان دهیاری دهنو پایین و در حضور 

اعضاء کمیسیون عالی معامالت خواهد بود.

کلنگ
ساختمجتمع
گردشگری
ساحلطالیی
سیریک

بهزمینزدهشد

نوبت اول
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فروردین :  
هیچ کس بهتر از شما نمی داند که چه قدر شروع 
یک پروژه می توانــد از تمام کردن آن راحت تر 
باشد. به نظر می رســد که دنبال کردن تفریحات 
شاد برای تان خوشایندتر از عمل کردن به تعهدات تان است. امروز 
کاماًل آماده اید تا به محض این که وسوســه شدید بیرون بزنید و 
خوش بگذرانید. باید راهی پیدا کنید تا در کارتان خالقیت به خرج 
 دهید و تمرکزتان را بیشــتر کنید. اگــر اول از همه به وظایف تان 
جامه ی عمل بپوشــانید، بعداً می توانید با خیال راحت تر به امور 

دلخواه تان بپردازید.
اردیبهشت :  

امروز برای شما یک فرصت فوق العاده است، حتی 
الزم نیســت کار خاصی انجام دهید، زیرا همه چیز 
خودش مقابل چشــمان تان اتفاق می افتد. شــاید 
مجبور باشید برای به دســت آوردن سرمایه ی مالی وقت زیادی 
را بــه کار کردن اختصاص دهید، اما مــی توانید در این فاصله به 
آرامش و راحتی ای که در منزل انتظارتان را می کشد فکر کنید و 
انرژی بگیرید. تا زمانی که احساس امنیت کنید می توانید از لحظات 
تان لذت ببرید. به هر کجا که بروید شــادی را هم با خود به همراه 

خواهید آورد.
خرداد : 

امروز به شــدت کارآمد شده اید، یعنی می توانید به 
هر چیزی که می خواهید دســت پیدا کنید. ممکن 
است دچار مشکالت غیر ضروری شوید، اما آن قدر 
باهوش هستید که به طریقی خودتان را از دام مشکالت نجات دهید. 
اوقات خوش پیش روی شماســت، اما یادتان باشد که کورکورانه 
خوشحالی نکنید، اکنون باید به وظایف تان هم توجه نمایید. به جای 
این که از محدودیت های تان فراتر بروید، راهی پیدا کنید تا تعادل 

در زندگی تان برقرار شود.
      تیر :

امروز به شدت به چیزهای لطیف تمایل پیدا کرده اید. 
پول خرج کردن شــاید وسیله ای باشد برای این که 
خودتان را ارضاء کنید و محبت تان را به آن هایی که دوست شان 
دارید نشان دهید. اما به شما توصیه می شود که به بودجه ی مالی 
خود توجه کنید، یادتان باشد که می توانید این حس رضایت را با 
پرداختن به معنویات و توجه به عواطف دیگران هم پیدا کنید، پس 

فقط بر دنیای مادی تمرکز نکنید.
     مرداد :

شاید روز خیلی خوبی در پیش داشته باشید، اما نباید 
فراموش کنید که همه ی چیزهای خوب می توانند 
ناگهان تغییر کنند و آن روی ســکه را نشان دهند. 
اکنون تمایل دارید که چشم تان را بر همه ی چیزهای خوب ببندید. 
می خواهید به چیزهای بزرگ فکر کنید و ایده های تان را پرورش 
دهید. در مســیر حرکت کنید و از فرصت هایی که برای تان پیش 
می آید بهره ببرید، اما حواس تان باشد که زیاده روی نکنید. راهی 

پیدا کنید که به نقطه ی تعادل برسید تا لذت های تان پایدار شوند.
     شهریور : 

امروز تصمیــم دارید که خودتان را در شــغلی که 
 دارید ثابت کنید، اما هنوز نمی دانید که چه طور باید 
موضع تان را به دیگران نشــان دهیــد. دل تان نمی خواهد از کار 
زیاد خسته شوید، زیرا فرصتی برای استراحت وجود ندارد. شاید 
در روابط تان دچار مشکل شوید، یادتان باشد که بیان احساسات 
شخصی به حل این معادله کمکی نخواهد کرد. می توانید به همه ی 
چیزهای خوبی که در ســر دارید فکر کنید، اما برای این که ماجرا 
درست نشود باید بخشی از رویاهای تان را نزد خودتان نگه دارید .

 مهر : 
اکنون ونوس و مشــتری در یازدهمین خانه در طالع 
 شما یعنی خانه ی امیدها و آرزوها گرد آمده اند، پس 
می توانید ســتاره های بخت تان را در آســمان بشمارید. شاید یک 
پاداش مالی بگیرید یا حداقل خبر خوبی به دســت تان برسد که می 
تواند زندگی تان را عوض کند. باید از طبع دلپذیری که دارید استفاده 
کنید تا با آن هایی که هم فکر شما هستند آشنا شوید. تا زمانی که این 

فرصت پابرجاست از آن استفاده کنید.
      آبان : 

اکنون آماده هســتید که با مشکالت و موضوعات 
پیچیده ی دردسرساز روبرو شوید. موانعی که دیروز 
به نظرتان بزرگ می آمدند امروز به یک مشــکل ناچیز قابل حل 
تبدیل خواهند شــد. اکنون می توانید خودتان را به دنیا نشان دهید 
و حقیقت درون تان را آشکار سازید. یادتان باشد که از هدف تان 

فاصله نگیرید. 
     آذر :  

دیگر زمان برنامه ریزی به پایان رسیده است، اکنون 
باید دســت به کار شــوید و هدفمند به سوی آینده 
حرکت کنید. باید پا به مسیر بگذارید و شانس تان را امتحان کنید. 
راهی پیدا کنید تا از این فرصت برای تحقق اهداف تان بهره ببرید. 
حاال که فعل و انفعاالت کهکشانی به نفع شما رقم خورده اند دیگر 

درنگ نکنید .
      دی : 

امروز به ســختی می توانید از موضوعات پیچیده و 
رموز کهکشانی سردرآورید، اما این فرصت را دارید 
که همه ی این مســایل را به بحث بگذارید. خوشبختانه همه چیز 
خوب پیش خواهد رفت و اطرفیان تان شــما را غرق در عشق و 

محبت خواهند کرد . 
  بهمن : 

امروز ممکن است کسی به سراغ تان بیاید و شما را 
به لبخند وادارد. شــاید پیامی که به شما می دهد بسیار شاعرانه به 
نظر برســد، اما واقعیت این است که گفته های او خالی از حقیقت 
 اســت. اکنون برای تان دشــوار است احساســات خودتان را به 
وسیله ی کلمات بیان کنید. به نظر می رسد که هنوز نمی دانید چرا 
دیگران این قدر به شــما لطف و محبت دارند، اما به هر حال به آن 

نیاز دارید. 
اسفند : 

اکنون تصمیم دارید هر کاری که الزم است انجام دهید 
تا نیت های خوب تان را به دیگران نشــان دهید. اما مشــکل این 
جاست که ممکن اســت زیاده روی کنید، پس یادتان باشد برای 
خوشایندتر جلوه دادن حقیقت به آن شاخ و بال ندهید. اگر بزرگ 

نمایی کنید بعداً مجبور می شوید که بهای آن را بپردازید.
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7 اجتماعي

نوبت دوم

سرویس اجتماعی // معاون پیشین اجتماعی 
و ترافیک پلیس راهور فراجا با تاکید بر نقش 
پررنگ پرورشی رانندگان سرویس مدارس بر 
دانش آموزان، گفت: نقش رانندگان ســرویس 
مدارس پررنگ تر و مهم تر از یک معلم ترافیک 
با رعایت مقررات راهنمایی و  رانندگان  است. 
رانندگی، قانون مــداری را آموزش می دهند و 
عالوه بر آن می توانند در بیشتر مواقع نقش یک 

معلم فرهنگی و پرورشی را نیز ایفا کنند. 
ســرهنگ دکتــر عیــن اهلل جهانــی درباره 
تأثیــر تربیتی رانندگان ســرویس مدارس بر 

دانش آموزان اظهار کرد: در خصوص جابجایی 
دانش آموزان با خودروهای سرویس مدارس، 
صرفا جابه جا شدن دانش آموزان مطرح نیست. 
در این زمینه اولین اولویت مربوط به ایمنی در 
رفت و آمد دانش آموزان است که برای آن باید 
اهمیت ویژه ای قائل شــد.  وی ادامه داد: الزم 
است که عالوه بر توجه به ایمنی دانش آموزان 
نگاهی علمی و تربیتی را نیز در نظر داشت؛ چرا 
که سازمان تاکسیرانی و پیمانکاران اجرایی و 
رانندگان ســرویس مدارس، طی یک ســال 

تحصیلــی از نظر علمــی و تربیتی تاثیر قابل 
توجهی بر دانش آموزان دارند.  جهانی گفت: 
فرض کنید دانش آموز از خودروی ســرویس 
مدرســه پیاده شــده و زنگ منزلشــان را به 
 صدا در می آورد؛ اما کســی پاسخ نمی دهد، 
دانش آموزان نگران و مضطرب می شــود اما 
متوجه می شــود که راننده سرویس او را تنها 
نگذاشته و از طریق تماس با والدین دانش آموز 
تالش می کند که او را به خانواده خود برساند.  
معاون پیشین اجتماعی وترافیک پلیس راهور 
فراجا افزود: این اقدام ســاده می تواند از نظر 
فرهنگی و تربیتی تاثیر خاصی را داشته باشد، 
به همین جهت اســت که تاکیــد داریم نقش 
آموزشی و پرورشــی در سرویس مدارس از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت چرا که رفتار 
رانندگان در ذهن دانش آموزان ماندگار شــده 

و آن ها الگو برداری می کنند. با توجه به همین 
موضوع راننده سرویس مدرسه می تواند رفتار 
مسئولیت پذیر و... را به دانش آموزش بیاموزد.  
جهانــی با تاکید بر اینکه رانندگان ســرویس 
مدارس نقش فراتــر از معلم ترافیک را دارند، 
ادامه داد: در کتابی آموزشی که زمان حضورم 
در پلیس راهنمایی و رانندگی تهران نوشــتیم 
برای رانندگان سرویس مدارس عنوان »معلم 
کالس سیار ترافیک« را انتخاب کردیم و نقش 
رانندگان سرویس مدارس پررنگ تر و مهم تر 
از یک معلم ترافیک است. رانندگان با رعایت 
مقررات راهنمایی و رانندگی، قانون مداری را 
آموزش می دهند وعالوه بــر آن می توانند در 
بیشتر مواقع نقش یک معلم فرهنگی و پرورشی 
را نیز ایفا کنند. معاون پیشین اجتماعی وترافیک 
پلیس راهور فراجا با بیان اینکه رفتار رانندگان 

سرویس مدارس از سوی چشمان کنجکاو و 
تیزبیــن دانش آموزان پنهان نیســت، گفت: با 
ضریب هوشی باالیی که امروزه دانش آموزان 
دارند، بخش عمده ای از یادگیری ها بصورت 
اکتسابی شکل می گیرد. آن ها با نگاه کردن به 
رفتار راننــده از او می آموزند و به دلیل اینکه 
این رانندگان یک سال تحصیلی را همراه دانش 
آموزان هستند  نقش رفتاری و فرهنگی آنان 
بسیار با اهمیت است. جهانی با بیان اینکه تربیت 
انسان ها باید در دوران کودکی شکل بگیرد؛ چرا 
که مثل حکاکی کردن بر روی ســنگ است و 
به صورت مادام العمر با انسان خواهد بود، ادامه 
داد: ای کاش این امکان وجود داشــت که نام 
وزارت آموزش و پرورش به وزارت تربیت و 
آموزش تغییر پیدا کند چرا که تربیت انسان ها 
باید در دوران کودکی شــکل بگیرد.  وی ادامه 

داد: مسائل آموزشی را می توان در طول زمان 
به افراد آموزش داد؛ اما مسائل تربیتی از همان 
دوران کودکــی بر روی افراد تاثیرگذار خواهد 
بود از این رو می گویم ابتدا تربیت و بعد آموزش 
اولویت دارد. معاون پیشین اجتماعی و ترافیک 
پلیس راهور فراجا تاکید کرد: تجربه نشان داده 
که راننده ســرویس مدارس که تحت آموزش 
قرار گرفتند و با قوانین و مقررات آشنا شده اند 
و به عملکرد آنان نظارت شده است، کار خود 
را به شکل صحیح تری انجام داده اند.  جهانی در 
پایان با اشاره با آیین نامه اجرایی سرویس های 
مدارس گفت: آیین نامه مصوب هیات وزیران 
و دســتور العمل اجرایی این آیین نامه باید از 
 سوی تمامی مســئولین در حوزه حمل و نقل 
دانش آموزی و باالخص پیمانکاران سرویس 

مدارس و حتی خود رانندگان مطالعه شود.

نقش پررنگ رانندگان سرویس مدارس در پرورش دانش آموزان

سرویس اجتماعی// سالمندان با مشکالت زیادی رو به رو 
هستند، مشکالتی که سبب شده بسیاری از آنها قادر به 
تامین نیازهای اولیه خود نیز نباشند. مستمری های اندک 
و مناسب سازی نشدن فضای شهری سبب شده بسیاری 
از آنها خانه نشین شوند. این درحالی است که مراکز خیریه 
نیز به دلیل نبود حمایت مناسب از سوی دولت نمی توانند 
به درســتی از ســالمندان مراقبت کنند، چراکه هزینه 
نگهداری از یک سالمند در مراکز خیریه حدود ۱۱میلیون 
تومان در ماه برآورد می شــود. اما دولت فقط دو میلیون 

تومان یارانه برای این مهم پرداخت می کند. 
در  تقویم 9 مهرروز سالمندان نامیده شده  و »تاب آوری و 
مشارکت زنان سالمند« شعاری است که امسال برای این 

مهم در نظر گرفته اند.
 درکشــورمان نیز یک هفته  را به این مناسبت اختصاص 
می دهند تا  بیش از گذشته به مسائل سالمندان بپردازند. 
برای نمونه در این هفته تالش می شود،  مشکالت سالمندان 
را به مسئوالن یادآوری  کنند و به راهکارهای برون رفت 
از مشکالت بپردازند.  عالوه بر این در هفته سالمندان برای 
ارائه آموزش نیز تالش می شــود تا شهروندان بیشتری 

بتوانند در آینده از سالمندی سالم برخوردار شوند.

  شیب تند سالمندی در ایران
  جمعیت ســالمند در کشورمان با شــیب تندی در حال 
افزایش اســت، چراکه با توجه به پیشرفت های پزشکی 
طول عمر و امید به زندگی افزایش پیدا کرده است و در 
کنار این مســاله  در کشورمان با کاهش موالید نیز رو به 
رو هستیم. حسین نحوی نژاد، مدیر آسایشگاه کهریزک 
تهران و دبیر پیشین شورای ملی سالمندان کشور در این 
باره به جام جم آنالین می گوید: در کشــورمان درصد 
رشد سالمندی بیشــتر از تولد شده است به همین دلیل 
کارشناسان هشدار می دهند که در   آینده نزدیک با چالش 
مراقبت نیز رو به رو خواهیم شد.  این مساله زمانی نگران 
کننده تر می شــود که بدانیم بیمه های فعال در کشور نیز 
درمان محور هستند و به پیشگیری توجهی نمی کنند.  این 
درحالی است که با پیشگیری می توان شرایطی ایجاد کرد 
که در آینده ســالمندان  دچار معضالت جدی بهداشتی و 
درمانی نشوند. برای نمونه می توان از بیماری هایی مانند  
فشــار خون، دیابت و مشــکالت عضالنی پیشگیری 
 کــرد و مانع از تحمیل هزینه های  چنین  بیماری هایی به 

جامعه شد.

  سالمندی و هزار و یک مشکل
این روزها سالمندان در کشورمان با مشکالت زیادی رو 
به رو هستند از فراهم نبودن شرایط برای تردد در شهرها 
گرفته تا نبود حمایت های درمانی مناسب . مدیر آسایشگاه 
کهریزک تهران درباره مشکالت سالمندان عنوان می کند: 
سالمندان وقتی بازنشسته می شــوند درآمدشان کاهش 
می یابد. این درحالی اســت که در این دوران هزینه های 
درمانی آنها بیشتر می شود  . آن طور که او توضیح می دهد 
در نظام بازنشستگی به تامین و رفاه شهروندان در دوران 
بازنشستگی توجه نمی شود به همین دلیل مستمری های 
اندکی به آنها پرداخت می شود که هزینه های اولیه زندگی 
را نیز به ســختی پوشش می دهد. بی توجهی به نیازهای 
سالمندان به مستمری های اندک خالصه نمی شود، چراکه 
مســئوالن برای اوقات فراغت آنها نیز برنامه ای ندارند.  
چنین بی توجهی هایی سبب شده سالمندان پس از 30 سال 
تالش و خدمت، برای تامین نیازهای اولیه خود ناچار به 
دنبال شــغل  دوم و سوم باشند . مدیر آسایشگاه کهریزک 
تهران ادامه می دهد: مساله تردد در شهر نیز مشکلی جدی 
برای سالمندان است، چراکه پیاده روها، پل های عابر، حمل 
و نقل عمومی و مراکز تفریحی برای تردد سالمندان مناسب 
سازی نشده است. به همین دلیل افراد کم توان یا سالمندانی 

که از ویلچر یا واکر استفاده می کنند، نمی توانند به راحتی 
در شــهر تردد کنند.  این درحالی است که مدیران شهری 
حتی نتوانسته اند سرویس  بهداشتی های مناسبی در شهر 
بسازند و این نیاز شهروندان و سالمندان را برطرف کنند. 
دبیر پیشین شورای ملی سالمندان کشور درباره مشکالت 
سالمندان در کشورمان می افزاید: اگر سالمندان در جامعه 
تردد نکنند و فضا برای حضور آنها در جامعه فراهم نشود، 
افراد سالخورده زودتر دچار مشکالتی مانند افسردگی و 
آلزایمر می شوند. به همین دلیل مسئوالن باید شرایط را 
برای حضور آنها در جامعه فراهم کنند. مساله دیگری که 
کارشناسان روی آن تاکید می کنند، بحث تکریم سالمندان 
است. مساله ای که نباید به دلسوزی خالصه شود. در واقع 
تا زمانی که شرایط برای حضور سالمندان در جامعه فراهم 
نشده نمی توان ادعا کرد برای تکریم سالمندان گامی جدی 

برداشته شده است.
   غفلت بیمه ها از سالمندان

بی توجهی به نیازهای سالمندان سبب شده خانواده ها نیز 
برای نگهداری از سالمندان با مشکالت زیادی رو به رو 
شــوند. برای نمونه کم کاری بیمه ها شرایطی ایجاد کرده 
که این روزها کم نیســتند خانواده هایی که از پس تامین 
هزینه های نگهداری از سالمندان بر نمی آیند. این درحالی 

است که دولت نیز حمایت مناسبی از مراکز خیریه نمی کند 
به همین دلیل مراکز خیریه مخصوص سالمندان نیز برای 
رفع مشکالت خود به کمک افراد نیکوکار وابسته هستند. 
مدیر آسایشگاه کهریزک تهران درباره هزینه های نگهداری 
از سالمندان می گوید: به طور میانگین می توان گفت برای 
نگهداری از هر ســالمند حدود 11 میلیون تومان در ماه 
هزینه می شود. این درحالی است که دولت فقط دو میلیون 
تومان یارانه به این مراکز پرداخت می کند. آن طور که او 
توضیح می دهد هزینه نگهداری از سالمندان در منزل نیز 
اگر به پرستار دائمی نیاز باشد به طور میانگین حدود 20 
میلیون تومان در ماه می شــود.  براساس آمارها می توان 
گفت حدود 10 درصد از سالمندان کشور به مراقبت شدید 
نیاز دارند. نگران کننده تر اینکه بررسی ها از این حکایت 
دارد که تا حدود 30 سال آینده جمعیت سالمندان کشور 
به حدود 20 میلیون نفر می رسد. به این ترتیب باید هشدار 
داد که در آینده حدود دو میلیون ســالمند در کشورمان 
نیاز به مراقبت شــدید خواهند داشت. این درحالی است 
که ظرفیت  آسایشگاه های کشور کمتر از 50هزار نفر است 
و به نظر نمی رسد مسئوالن برای افزایش این ظرفیت نیز 

برنامه ای مناسب داشته باشند.

 درهای بسته شهر به روی سالمندان 
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گروه خبر // وزارت اطالعات در بیانیه ای تحلیلی به 
جزئیات بیش تری از پشت پرده حوادث روزهای اخیر 

در برخی نقاط کشور پرداخت.
به گــزارش فارس، وزارت اطالعــات در بیانیه ای 
تحلیلی به جزئیات بیشــتری از پشت پرده حوادث 
روزهای اخیر در برخی نقاط کشور پرداخت که متن 

آن به شرح ذیل است:
باسمه تعالی

به استحضار مردم شــریف و سرافراز ایران اسالمی 
می رســاند: حوادث روزهای اخیر در برخی نقاط 
کشور، پوسته ای آشکار و محسوس و الیه های پنهان 

متعددی در پشت صحنه های خود داشت.
ســربازان گمنــام امام زمــان )عجــل اهلل تعالی 
فرجه الشریف( برای شــکار هدفمند عناصر اصلی 
ترور و تخریب، ضمن حضوری ناملموس در صحنه  
اغتشاشــات و کمک به برادران و خواهران فداکار، 
مقتدر و سربلند خود در فرماندهی انتظامی جمهوری 
اســالمی و همراهی با نیروهای بسیِج جان برکف و 
همیشه حاضر در صحنه های دفاع از کشور، در عین 
حال بخش اصلی مأموریت، توجه و توان خویش را 
معطوف به رصد و ردیابی سازمان دهندگان و آتش 
بیاران اصلی پشت صحنه، اعم از کشورهای بیگانه 
تا تروریست های آلبانی  نشین و سایر گروهک های 
معاند و فرقه های دســت پرورده  استعمار و عناصر 

سرسپرده  داخلی آن ها نمودند.
در روزهای عبرت آموز گذشته که فعالیت الیه های 
پنهان فتنه گر تشدید شده بود، به همان نسبت امکان 
شناســایی عوامل مخرب و تروریست نیز افزایش 
یافت. از سوی دیگر، به نسبت افزایش فعالیت حامیان 
بیگانه و سایر ســازمان دهندگان ترور و تخریب، 
مزدوران داخلی آن ها عنان از کف داده، ســر از چاه 
و چاله های استتاری خویش برآوردند و بدین سان، 
امکان شناسایی و بازداشت آن ها بیش از پیش فراهم 
آمد تا مأموریت مهم وزارت اطالعات در حد باالیی 
تحقق یابد.ُطرفه آن که میدان رویارویی مدافعین وطن 
و حافظان نظم و امنیت کشــور در روزهای گذشته، 
با مجموعه هایی از عناصر متنوع گروهکی، عوامل 
ســازمان های جاسوســی بیگانه، دخالت مستقیم 
دولت های آمریکا و انگلیس و دنباله روهای سعودی 
آن ها تا عناصر ناآگاه و فریب خورده ی اغتشاشگر در 

کف خیابان ها مواجه بود.
اینک بنا به مقتضای شرایط عمومی کشور و تا آن جا 
که مالحظات امنیتی اجازه می دهد، بخشی از کشفیات 
و دستگیری های صحنه و پشت صحنه را به آگاهی 

مّلت فهیم، صبور و مقاوم ایران اسالمی می رساند:

1- در روزهای گذشته، ۴9 نفر از عوامل و مرتبطین 
گروهک منافقین بازداشت شده اند. نامبردگان بنا به 
دستور تروریست های آلبانی نشین، از تولید اخبار 
جعلی تحریک کننده  اغتشاشگران تا سازمان دهی 
تــرور و تخریب، جهت دهی به شــعارها، حضور 
مستقیم در صحنه های اغتشاشات خیابانی و تخریب 
اموال عمومی، تأمین تجهیزات مختلف برای مقابله با 
پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن و 

خودروهای عمومی و شخصی، فعالیت داشته اند.
2- بازداشت ۷۷ نفر از عوامل گروهکی کردستان، 
اعم از مزدوران رســمی گروهک های صهیونیستی 
موسوم به کومله، دمکرات، پاک، پژاک تا تعدادی از 
کادرهای رده باالی این گروهک ها که در دو سوی 
مرزهای غربی کشور مشغول توطئه علیه مردم مظلوم 
کردستان بودند. در میان بازداشت شدگان، یک کادر 
برجسته و عضو مرکزیت یکی از گروهک هایی که 
مقیم اقلیم کردستان عراق است نیز حضور دارد. وی 
آموزش های نظامــی را در پایگاه های آمریکایی ـ 
صهیونیستی اقلیم مذکور فراگرفته و به عنوان فرمانده 
مبرز نظامی شناخته می شــود. او در حال طراحی، 
سازماندهی و هدایت هسته های آشوبگر برای منطقه 
غرب کشــور بود که طی یک عملیات غافلگیرانه، 
دستگیر و به محل های از پیش تعیین شده منتقل و 

هم اکنون در زندان است.
۳- دســتگیری ۵ عضو گروهک هــای تکفیریـ  
تروریســتی همراه با ۳۶ کیلوگرم مواد منفجره که با 
استفاده از فرصت اغتشاشات، درصدد بمب گذاری در 
محافل مردمی و نیز در جمع آشوب گران و انتساب 
انفجارها به طرف های مقابِل هر یک، برای تشــدید 
نزاع و درگیری طرفین بودند. تروریست های یادشده 
عالوه بر طرح ترور یکی از مســئولین ارشد کشور، 
طرح های بمب گذاری در یکــی از هیآت عزاداری 
شیراز و در میدان شهدای مشهد را داشتند که با عنایت 

اهل بیت )علیهم السالم( خنثی شدند.
۴- سازمان جاسوسی بهاییت بنا به دستور مرکزیت 
مستقر در حیفای اشغالی، ورود پرحجمی به صحنه  
آشوب و اغتشاش و تشویق به خرابکاری و تخریب 
اماکن عمومی داشــت. بر این مبنا در روزهای اخیر 
هسته ی اصلی و سّری بهاییت شامل سه نفر از سران 
بهاییت و دو نفر از تیم رسانه ای آن ها بازداشت شدند.

۵- 92 نفر از وابستگان رژیم منحوس پهلوی و از 
سلطنت طلبان نشــان دار در صحنه های اغتشاش و 

پشت صحنه ها شناسایی و بازداشت شدند.
۶- 9 تبعــه  بیگانه از اتباع آلمان، لهســتان، ایتالیا، 
فرانسه، هلند، سوئد و ... در صحنه ی اغتشاشات یا 

در پشت صحنه های توطئه بازداشت شدند.
۷- شناسایی عناصر مرتبط با رسانه های بیگانه در 
تهران و استان های مختلف کشور که تعدادی از آن ها 
بازداشت، تعدادی احضار و برای عده  ای دیگر فعاًل 
تشکیل سابقه شــد تا پس از دریافت مجوز مرجع 

قضایی، احضار یا بازداشت شوند.
۸- ضمن زیر نظر داشــتن ســفارتخانه هایی که 
عوامل آن ها کوچک ترین دخالت یا ورود به صحنه  
اغتشاشات داشــتند، تذکر الزم به شکل مقتضی به 
دیپلمات های ذیربط داده شد. من جمله سفارت های 

آلمان، فرانسه، انگلیس، سوئد و ...
9- شناسایی و بازداشت 2۸ نفر از اراذل و اوباشی که 
سابقه ی زندان، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر، 
اوباش گری، تجاوز به عنف و ... را دارا هســتند در 
صحنه  اغتشاشات. حمله ی نامبردگان به نیروهای 
حافظ امنیت کشــور و مجروح نمودن آن ها مستند 
می باشد. همچنین دو کارگاهِ تولید کوکتل مولوتف از 

آن ها کشف شده است.
10- تعداد قابل توجهی کلت کمری، انواع مسلسل، 
فشــنگ های مربوطه و تفنگ های ساچمه زنی نیز 

کشف و ضبط شده است.
همچنان که گفته شد، فهرســت فوق االشاره صرفًا 
شامل عوامل گروهکی، فرقه یی، سازمانی و بیگانه 
می باشد و دربردارنده  بازداشت ده ها عنصر اغتشاشگر 
کــه به صورت هدفمند )و بــه اصطالح تک زنی در 
صحنه( نمی باشد. اما تحقیقات اولیه از متهمین اشاره 
شده، نشان دهنده  ســازمان دهی و آمادگی پیشینی 
گروهک های مختلف و آدم کشــان حرفه  ای برای 
بهره گیری از هر واقعه  ای، فارغ از نوع واقعه، محل 

وقوع آن، طبیعی یا مصنوعی بودن حادثه می باشد.
همچنان که درگذشــت غمبار مرحومه امینی در این 
مقطع را صرفاً دستاویزی برای پروژه و توطئه  بزرِگ 
طراحی شده برای تحریک اقشــاری از مردم، وارد 
کردن گروهک های تروریستی و تکفیری به صحنه، 
انجام خرابکاری و کشته سازی در چارچوب »مدل 
صهیونیستی حداکثر خشونت« قرار دادند. اما پیش از 
واقعه  مذکور و در خالل روزهای اغتشاش نیز، وقایع 
دیگری به عنوان مقدمات شورش یا مکمل و مقّوم آن 
اتفاق افتاده است که به برخی از آن ها اشاره می شود:

الف( در چند ماه گذشــته، برخی ســرویس های 
جاسوســی غربی و رژیم صهیونیســتی، دوره های 
»آموزش مربیّان براندازی« برای تعدادی از عناصِر 
مرتبط و از پیش نشــان شده برگزار کرده بودند. در 
این دوره ها که برخی در کشورهای منطقه و تعدادی 
خارج از منطقه برگزار می شدند، آموزش های نحوه  

مبارزه با نظام مقدس جمهوری اســالمی، نافرمانی 
مدنی و براندازی تدریس می شد و قرار بر این بود که 
افراد آموزش دیده، آموخته ها را به عناصر دیگری در 
داخل کشور منتقل نمایند. اما تعدادی از این افراد از 
همان ابتدا توسط سربازان گمنام امام زمان )عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف( شناســایی و چند نفر از آن ها 
ظرف ماه های گذشته بازداشــت شده و سناریوی 
جبهه  استکبار را تشریح کرده بودند. شایان ذکر است 
که دو تبعه  فرانســوی بازداشت شده در اردیبهشت 
ماه گذشــته نیز دقیقاً برای سازماندهی و آموزش و 
پیوند دادن سندیکاها و تشکیالت صنفی معارض و 
ســازمان های غیردولتی به یکدیگر وارد ایران شده 
بودند که هر دو عنصر دســتگیر و در همان مقطع، 
اطالع رسانی محدودی پیرامون آن ها صورت گرفت. 
اکنون و با عنایــت به حوادث اخیر، ظرف روزهای 
آینده اطالع رسانی مشروحی در این مورد صورت 

خواهد گرفت.
ب( طرح انفجار یک مرکز حســاس صنعتی در دو 
ماه گذشــته - موضوع اطالعیه هــای مورخ اول و 
پنجم مرداد ماه – بخشی از تمهیدات پیش از توطئه 
بزرگ اغتشاش بود که در این مورد نیز، اطالع رسانی 
محدودی صورت گرفت و مستند مشروح آن ظرف 

روزهای آتی منتشر خواهد شد.
ج( خرابکاری در دو هواپیمای مسافربری با هدف 

سقوط آن ها که با عنایات الهی خنثی شد.
د( طبق اطــالع موثق، مقامات اطالعاتی آمریکا از 
آغاز اغتشاشات خیابانی دستورالعمل مشروحی به 
کارگزاران خویش و عوامِل شــاغل در رسانه های 
فارســی زبان آمریکایی- انگلیسی- سعودی ابالغ 

می نمایند. من جمله مفاد آن دستورالعمل:
نخست( تقویت محتوا و گسترش زمان رسانه های 
فارسی زبان بیگانه، تقویت همکاری های فیمابین و 

پوشش مشترک و گسترده تر آشوب ها؛
دوم( افزایش بودجه فیلتر شکن ها و سایر ابزارهای 

تأمین دسترسی به اینترنت؛
سوم( شبکه توییتر با حداقل ده برابر کردن ظرفیت 
انتشار پیام برای هر کاربر در یک ساعت و لغو برخی 
محدودیت های دیگر، نهایت سعی خود را در کمک 
به نشر اخبار مورد نظر، انجام عملیات روانی و تشدید 
فعالیت ربات های سازمان یافته )مشابه مرکز اعتدال 
عربستان و تروریست های آلبانی نشین( علیه ایران را 
اعمال نماید )دقیقاً به همان شیوه که هیالری کلینتون، 
وزیر خارجه وقت آمریکا در سال 1۳۸۸ با دستور 
مستقیم و برای حمایت از فتنه گران، مانع از خاموش 

شدن توییتر شد(؛

چهارم( افزایش و آشکارســازی حمایت مقامات 
آمریکایی، اروپایی و سلبریتی های آن ها از آشوبگران؛

پنجم( تشویق اعتصابات و پیش کشیدن مجدد بحث 
تحریم های به اصطالح حقوق بشری علیه مردم ایران 

برای تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور.
ه  ( شــبکه های فارســی زبان بیگانه به ویژه شبکه  
اشرافیت خرافه پرست انگلیسی )بی بی سی فارسی( و 
شبکه ی اشرافیت بََدوی سعودی )ایران اینترنشنال( از 
روز نخست غائله  آشوب ها، برنامه های عادی خود را 
تغییر داده، بخش های خبری ویژه  ای به بخش های 
ثابت خود اضافــه کردند و کّل برنامه های خبری و 
تحلیلی خویــش را بر جعل و دروغ و بزرگ نمایی 
برخی اتفاقــات ایران و آموزش مبــارزه با پلیس 
کشــور و تولید بمب دستی و تشجیع آشوبگران به 
ادامه و گسترش اغتشاشات متمرکز نمودند. در این 
راستا وزارت اطالعات عالوه بر اقدامات پیش گفته 
در برخورد قانونی با مرتبطین این نارسانه ها، برای 
اعضای مجرم آن شــبکه ها نیز پرونده هایی تشکیل 
و آن ها قطعاً پاسخگوی اعمال مجرمانه ی خویش 

خواهند بود.
و( ده ها مورد حمالت ســایبری با ابعاد گسترده که 
صرفاً در قالب جنگ های فن آورانه  دولت های خاص 

)همچون ویروس استاکس نت( قابل انجام است.
ز( طبق اطالع موثق، شیپور قشون کشی بی سابقه ی 
ســایبری برای دامــن زدن به »جنــِگ تمام عیار 
شناختی« و ایجاد گسست ذهنی بین فضای حقیقی 
و دنیای وهم و خیال و َمجاز، از مبادی آمریکایی- 
انگلیسی و اَشرافیت بََدوی سعودی نواخته شده است؛ 
تا آنجا که اسیراِن چشم و گوش بسته  عالَم مجازی 
و برخی سلبریتی های بی هویت یا مأمور، در جهان 
مجازی با ایرانی مواجه می شوند که سقوط کرده یا در 
معرِض سقوط نزدیک است! فرو افتادگی بدفرجام و 
شگفتی آور برخی سلبریتی های نام آشنا در روزهای 
گذشته، ریشه در چنین وهمی دارد که آن قشون کشی 

سایبری به آن ها القاء کرده بود.
پیچیدگی های صحنه، هجوم عوامل رنگارنگ خصم 
و عناصر گروهکی و شــبیخون وهم آور شناختی، 
قطعاً نیاز به هوشیاری هرچه تمام تر و به ویژه مراقبت 
هرچه بیشتر از جوان ترها دارد تا دچار فریب شیادان 
حرفه  ای رسانه های سعودی- لندنی و شارالتان های 
خودپرست فضای مجازی نشــوند و ناخواسته و 
ندانسته، آب به آسیاب دشــمنان خون خوار مّلت 
نریزند؛ و این مسئولیِت مقدس خانواده ها و مربیان و 

معلمین فرهیخته، بصیر و دلسوز کشور است.
در پایان با درود بی کران به روح پرفتوح همه شهدای 

انقالب اسالمی به ویژه به سید شهدای مدافع امنیِت 
کشور، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که همچنان 
خون خواه او هستیم و به شهدای امنیت که در روزهای 
اخیر جاودانه شدند؛ اعم از شهدای مظلوم بسیج، فراجا 
و حزب اهلل مظلوم و با عرض تسلیت به خانواده های 
معظم شــهیدان، با دعا برای ســالمتی مجروحین 
حوادث اخیر، من جمله مجروحیِن ســربازخانه ی 
گمنامان که همچون همیشه، در خفا وفا می کنند و در 
گمنامی، شهید یا زخمی می شوند. با قدردانی از اّمت 
عظیم الشأن همیشه در صحنه که در برابر آشوب طلبان 
و تروریست ها با راهپیمایی های میلیونی، مانور عّزت 
و اقتدار سردادند، با گرم ترین و صمیمانه ترین سپاس 
از دلیرمردان نیروی زمینی سپاه و فرمانده  دالور آن که 
در روزهای اخیر، النه  دیوان و ددان را در آن سوی 
مرزهای کشور، درهم کوفتند و دژخیمان ضدخدا و 
خلق خدا را به دوزخ فرستادند؛ با تشکر از همکاری 
و همراهی و همدلی جامعه  اطالعاتی مقتدر کشور؛ 
با تقدیر از ایستادگی دالورمردان فرماندهی انتظامی 
کشور و بسیج مستضعفین و تأکید دوباره بر حمایت 
و پیمان جاودانه  مشترک در دفاع از این خاک پاک 
و نظام مقدس و از امنیِت مردم عزتمند و فهیم ایران 
اســالمی، اعالم می دارد که جریان توطئه  شیاطین، 
پایان یافته نیست؛ همچنان که آماده باش همیشگی در 
سربازخانه ی گمنامان نیز نه تنها پایان یافتنی نیست 
بلکه توطئه  پیچیده و جنگ ترکیبی اخیر موجب آغاز 
فصلی جدید و خیزشی دوباره و سازماندهی تازه در 
این وزارت خانه شــد؛ علیه استکبار غّدار و اردوگاه 
ســلطه و مزدوران منطقه  ای و عناصر گروهکی و 
تروریســتی که مترصد فرصتــی بودند و جاهالنه، 
هرآنچه در چنته داشتند را به میدان آوردند که البته 

کاِر شکارچیاِن مترصد را نیز آسان تر کردند.
جان برکفان بی ادعا و بی نام و نشان ایران اسالمی در 
چارچوب وظایف ذاتی و قانونی خود، با عنایت به 
رســالت الهی خویش و تعهدی که در قبال شهدای 
به خون خفته، امام شهداء)ره(، مقام معظم فرماندهی 
کل قوا )مدظله  العالی( و مردم شــریف ایران دارند، 
یک بار دیگر عهد می بندند که با تمام توان و با سپر 
قرار دادن جان خود، از ایران عزیزتر از جان و مّلت 
معّزز و از آرمان های بزرگ انقالب اسالمی صیانت 
خواهند نمود و با عوامل تکفیر و تروریسم و تخریب 
و جنایت، هرجا که باشند و در هر زمانی به صورت 
قاطع و بی مالحظه برخورد خواهند کرد. همچنین به 
دولت های پشــتیبان این عوامل هشدار می دهند که 
عالوه بر اصل عمــل و ضربه  متقابل، بدانند که »ما 

سربازان گمنام امام منتقم)عج( هستیم«.

  

گروه گزارش // بســیار زیاد از واژه آســیب های اجتماعی 
شنیده می شود واین غول که بسیاری از زندگی ها و حال و 
آینده افراد در سنین مختلف بخصوص در محالت حاشیه ای 
را متزلزل و متالشــی نموده است، اما برای مقابله با آن گویا 
رقیب و حریفی در استان هرمزگان و شهر بندرعباس وجود 
ندارد و بیشتر دستگاه های متولی هم در این حوزه منفعل 
عمل نموده وبه همین دلیل هم اثرات اقدامات شان چندان 

ملموس نیست.
وضعیت آســیب های اجتماعی در محالت حاشــیه ای، 
ســکونتگاه های غیررســمی و بافت فرســوده هرمزگان 
وبخصوص شــهر بندرعباس اسفناک اســت. معتادان در 
کوچه های برخی از ایــن محالت آزادانه و مالءعام اقدام به 
تزریق و اســتعمال مواد دارنــد و برخی کوچه ها به پاتوق 
معتادان درآمده اســت و بدتر اینکه خانواده ها وساکنان و 
حتی کودکان و نوجوانان هر روز بایســتی این صحنه ها را 
باالجبار مشــاهده کنند و آثار سوء هم بر روح و روان شان 
خواهد گذاشــت وبطور حتم برخی هم آلوده به مواد مخدر 
سنتی وصنعتی و... خواهند شد. این وضعیت باعث شده است 
که قبح مصرف مواد، مشروب و... در محالت شکسته شود 
و تصور شــود مصرفش منعی ندارد و حتی شاید کودکان و 
نوجوانان تشویق هم شوند که استفاده کنند ونتیجه اش کاهش 

سن اعتیاد و مصرف مواد، مشروب و... شده است.
 وضعیت محالت در حوزه های مختلف مناســب نیست. 
خانواده های بدسرپرســت با مشکالت فراوانی مواجهند و 
هیچ دستگاهی هم گویا متولی حمایت از آنها نیست و این 
خانواده ها نمی دانند واقعا بایســتی به کدام نهاد پناه ببرند و 
دســتگاه های متولی هم با این خانواده ها ارتباط مداومی 
ندارند وبه حال خود رها شــده اند. آمار بزه و خالف در این 
مناطق باالست و شــرایط خاص محله و کوچه های تنگ 
و تاریک باعث ایجاد شــرایط جرم خیزی در محالت شده 
و حتی خودروی پلیس، آتش نشــانی، اورژانس و... هم به 
راحتی نمی تواند وارد بســیاری از کوچه های این محالت 
شــود که اگر بازگشایی معابر در محالت بیشتر مورد توجه 
قرار می گرفت، ارتقای امنیت و خدمات دهی را در محالت به 
همراه داشت. البته در حوزه آسیب های اجتماعی دستگاه های 
مختلف وظایفی را بصورت مستقیم برعهده دارند واز طرفی 
دیگر برخی دستگاه ها می توان گفت وظایف شان بصورت 
غیرمستقیم بر پیشــگیری و کاهش آسیب های اجتماعی 
اثرگذار است. اگر که به بازگشــایی معابر، نوسازی امالک 
فرسوده، عدم اجازه فعالیت انبارهای ضایعاتی غیرمجاز و... 
توجه شود، بطور حتم بخشی از مشکالت این حوزه برطرف 
می شود و کوچه ها کمتر پاتوق می شوند و محیط برای فعالیت 
مواد و مشروب فروشان، سارقان، اراذل واوباش و... ناامن تر 
می شود. اما در حال حاضر وضعیت در این مناطق مناسب 

نیست و آسیب های اجتماعی هم گویا روزبه روز فربه تر و 
قوی تر می شود ومشخص نیست آیا واقعا غول آسیب های 
اجتماعی در بندرعباس حریف ندارد و دستگاه های متولی 
توانایی خواباندن دستان پرقدرت این غول را ندارند؟ بطور 
حتم اگر دستگاه های متولی متحدانه به جنگ این غول بروند، 
برآن پیروز می شوند و اگر بخواهند بصورت جزیره ای عمل 
کنند، شکست می خورند که تاکنون هم بنظر می رسد بدلیل 
عدم اتحادشان، شکست خورده اند. خانواده های زیادی نیز 
مغلوب آسیب های اجتماعی شــده اند ونیاز به حمایت و 
همراهی دارند. امام جمعه بندرعباس نیز از زمان انتصاب شان، 
در خطبه های نماز جمعه و جلسات مختلف بیشترین تاکید را 
به مسئوالن در حوزه آسیب های اجتماعی داشته اند که انتظار 
می رود متولیان مربوطه در این حوزه برنامه ریزی و عملکرد 
بهتری داشته باشند تا این دغدغه نماینده ولی فقیه در هرمزگان 

که دغدغه مردم ورسانه هاست، برطرف شود. 
 روز گذشــته در گزارشی به قطره ای از دریای آسیب های 
اجتماعی پرداختیم و در این شــماره به تعریف آسیب های 
اجتماعی و دیدگاه قانون و دســتگاه هایی که در این حوزه 

نقش دارند می پردازیم.
 آسیب اجتماعی چیست؟ 

تعریف آســیب اجتماعي: هــر گاه در یک نظام اجتماعي، 
رفتاري به طور مشخص با هنجارهاي اجتماعي تعارض پیدا 
کند، نظیر اعتیاد ، خودکشي ، طالق ، ولگردي ، تکدي گري و 
... که موجب کاهش یا از دست دادن کارایي و عملکرد مثبت 
فرد، خانواده یا گروههاي اجتماعي شــود، آسیب اجتماعي 
شناخته مي شود. به موضوع آسیب هاي اجتماعي در قوانین 
مختلف بطور مستقیم و غیر مستقیم توجه شده که در ذیل به 

برخي از آنها اشاره مي شود:
قانون اساسي جمهوي اسالمي  ایران :

در قانون اساسي به موضوع آسیب هاي اجتماعي توجه شده 
که در ذیل به برخي از اصول آن  اشاره مي شود:

اصل دهم: 
از آنجا که خانواده  واحد بنیادي جامعه اســالمي است، همه 
قوانیــن و مقرارت و برنامه ریزي هاي مربوط باید در جهت 
آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداري از قداست آن و استقرار 

روابط خانوادگي برپایه حقوق و اخالق اسالمي باشد.
اصل بیست و یکم:

دولت موظف اســت حقوق زن را در تمام جهات با رعایت 
موازین اسالمي تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

- ایجاد زمینه هاي مساعد براي رشد شخصیت زن واحیاي 
حقوق مادي و معنوي او 

- حمایت مادران، به خصوص در دوران بارداري و حضانت 
فرزند و حمایت از کودکان بي سرپرست. 

- ایجاد دادگاه صالح براي حفظ کیان و بقاي خانواده.

- ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بي سرپرست.
-  اعطاي قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه 

آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
اصل بیست و نهم:

برخورداري از تامین اجتماعي از نظر بازنشستگي، بیکاري، 
پیري، ازکارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث، 
ســوانح و نیاز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي 

پزشکي به صورت بیمه و غیره حقي است همگاني.
الیحه قانوني راجع به تشکیل سازمان بهزیستي کشور :

در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسي جمهوري 
اســالمي ایران و به منظور تامین موجبــات برنامه ریزي 
هماهنگي، نظارت و ارزشیابي و تهیه هنجارها و استانداردهاي 
خدماتي وتوسعه دامنه اجراي برنامه هاي بهزیستي در زمینه 
حمایت از خانواده هاي بي سرپرست و نیازمند ارائه خدمات 
مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیري و توان بخشي 
حرفه اي و اجتماعي معلولین جسمي و رواني و تجدید تربیت 
منحرفین اجتماعي و حمایت و نگهداري از کودکان و اطفال 
بي سرپرســت و معلولین غیر قابل توانبخشي و سالمندان و 
آموزش نیروي انســاني خدمات بهزیستي و توانبخشي و 
تامین موجبات تشویق ، جلب مشارکت و فعالیت گروههاي 
داوطلب و مؤسســات غیر دولتي سازمان بهزیستي کشور 

تشکیل مي شود. 
 افراد مشمول حمایت:

- زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا  آسیب دیده 
اجتماعی 

-افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده 
اند.

-کودکان خیابانی و کار 
-همسران آزار دیده 
-کودکان آزار دیده 

) .t.s ( مبتالیان به اختالل هویت جنسی-
-دختران و پسران فراری از منزل 

-سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند . 
 بهزیستی و سایر دستگاه ها

به غیر از بهزیستی، سازمان ها ونهادهای دیگر نیز براساس 
قانون در حوزه آسیب های اجتماعی وظایفی را دارند که به 

آنها اشاره می کنیم. 
 وظایف شهرداری:

- تخصیص فضا وکمک به تجهیز فضاهای الزم برای انجام 
اقدامات در مورد کودکان کار و خیابان َحَســب اعالم نیاز و 

تأیید کیفیت فضاها توسط سازمان بهزیستی کشور. 
- فراهم نمودن امکان استفاده ازفضاها و امکانات فرهنگی و 
ورزشی برای کودکان کار و خیابان به منظور ایجاد فرصت های 
برابر و بهره مندی آنان از اوقات فراغت مفیدبا معرفی سازمان 

بهزیستی کشور و سازمان های غیردولتی ذیربط. 
- نظارت مؤثر برعملکردپیمانکاران شهرداری به منظورمنع 

بکارگیری کودکان در فعالیتهای جاری و پروژه ای. 
- اطالع رسانی و انجام تبلیغات شــهری درراستای ایجاد 
زمینه های فرهنگی الزم برای حمایت های اجتماعی ازکودکان 
کار وخیابان با تأئیدیه تخصصی محتوای پیام ها از ســوی 

سازمان بهزیستی کشور. 
 نیروی انتظامی:

-  ایجاد ارتباط حرفه ای با کودکان  و تامین امنیت در انتقال 
کودکان  به مراکز در حداقل زمان ممکن. 

 - تامین امنیت مراکز و پرسنل آن در موارد اضطراری، حضور 
مامــور انتقال دهنده کودک در مرکز تــا زمان اتمام مراحل 
پذیرش و پرهیز از رها کردن کودکان در مراکز و در صورت 

لزوم انتقال کودکان غیر مرتبط به مراکز ذیربط. 
- ممانعت از ایجاد اخالل در فعالیت مرکز توسط سرپرستان 
غیــر موثر و یا والدین فاقد صالحیــت و ایجاد فضای امن 
در محوطه اطراف مرکز به منظــور مراجعه ایمن کودکان و 

خانواده ها.
 ادارات تعاون،کار ورفاه اجتماعی:

-تسهیل امکان راه اندازی تعاونی های متشکل از خانواده های 
کودکان کار از طریق ایجاد سازوکار متناسب با شرایط آنها با 

معرفی سازمان بهزیستی.
-در اولویت قرار دادن تعاونی هایی که خانواده های کودکان 
کار و خیابان را به عضویت می پذیرند جهت دریافت تسهیالت 

و امکانات با معرفی سازمان بهزیستی.
-آگاه ســازی کارگاه ها و دست اندرکاران و عموم مردم در 

خصوص منع به کارگیری کودکان. 
-ارسال اطالعات مربوط به کودکان کار شاغل شناسایی شده 

به سازمان بهزیستی. 
-احصاء آمار کارگاه های معرفی شده به دادگاه ها که کارگران 
زیر 1۵ سال را به کار گرفته اند، با تفکیک سن، جنس، نوع 

کار و مکان کارگاه و ارائه نتایج به سازمان بهزیستی. 
-نظارت کامل بر تمامی کارگاه هایی که احتمال بکارگیری 

کودکان زیر 1۵ سال در آنها وجود دارد. 
-ایجاد ســامانه ثبت گزارش های مردمی درخصوص کار 

کودکان و بازرسی متعاقب آن.
-تبادل اطالعات با سازمان بهزیستی در شناسایی خانواده های 

کم برخوردار و نیازمندان واقعی.
-تأمین یارانه معیشتی برای کودکان و خانواده های معرفی 
شده توسط سازمان بهزیستی که تاکنون موفق به دریافت آن 

نشده اند.
-ایجاد سازوکار مناسب جهت تأمین یارانه معیشتی به کودکان 
مشــمول طرح ا یرانی فاقد اوراق هویتی با معرفی سازمان 

بهزیستی.

-تهیه برنامه هــای فرهنگی و آگاه ســازی در خصوص 
آســیب های اجتماعی مرتبط با کــودکان کار و خیابان با 

همفکری سازمان بهزیستی در قالب بسته فرهنگی مشترک.
- اقدام جهت تسهیل اشتغال خانواده های کار و خیابان در 
دو زمینه تأمین مالی ُخرد )microfinance( و حمایت از 

کسب و کارهای ُخرد. 
  سازمان تأمین اجتماعی: 

- پوشش درمانی و خدمات مورد نیاز کودکان کاروخیابان و 
خانواده درجه اول آنها حسب اعالم سازمان بهزیستی. 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای:
- آموزش رایگان مهارت های شــغلی به خانواده کودکان 
خیابانی و کودکان باالی پانزده ســال با معرفی  ســازمان 
بهزیستی  و سازمان های مردم نهاد ذیربط و همچنین صدور 
گواهی مهارت برای پذیرفته شدگان در آزمون های سنجش 

مهارت. 
- دراولویت قراردادن افرادمعرفی شــده ازســوی سازمان 
بهزیستی کشوروسازمان های غیردولتی ذی ربط جهت دریافت 

وام خوداشتغالی. 
 دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات درمانی و مراکز 

درمانی:
- ارائه خدمات درماني و بهداشتي فوری و رایگان به کودکان 

کار و خیابان معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی. 
-درمان رایگان اعتیاد و بیماریهــاي حاد کودکان پذیرش 
شده بویژه بدون شناسنامه و فاقد هویت، با معرفي سازمان 

بهزیستی. 
 سازمان بیمه سالمت ایران:

- تأمین و ارائه خدمات بیمه درمانــی برای کودکان کار و 
خیابان و خانواده آنها در چارچوب تفاهم نامه با ســازمان 

بهزیستی کشور 
 مراجع قضایی استان: 

- تعیین تکلیف اتباع در اسرع وقت.
- صدور دستور قضایی کتبی یا شفاهی فوری برای کودکان 

مشمول طرح. 
- الزام سایر مراکز اجرایی همچون مراکز درمانی و آموزشی و 
انتظامی و خانواده به انجام اقدامات الزم در راستای حمایت 
از کودک و خانواده و نیز احکام الزم جهت ممانعت از سوء 
استفاده از کودک توسط خانواده، اقوام و یا باندهای شناسایی 

شده توسط مرکز.
  پزشکی قانونی:  

انجام معاینات برای کلیه دختران شناســایی شــده نیازمند 
خدمات نگهداری و پســران دارای احتمال آزار و آســیب 
جسمی و جنسی به شکل رایگان و به روش دوستدار کودک 

و بار رعایت حقوق وی.
 کمیته امداد امام خمینی )ره( :

-  اولویت بخشــی به  انجام حمایت های الزم معیشــتی، 
اجتماعی، تحصیلی و ... از کودکان کار وخیابان وخانواده های 
آنان َحسب معرفی سازمان بهزیستی کشور با بررسی و تأیید 

نیازمندی این خانواده ها. 
- فراهــم آوردن زمینه اعزام وماندگاری دائم کودکان کار و 
خیابان و خانواده آنها  در محل سکونت اصلی)استان مبداء(  
برابر مقررات و آئین نامه های اجرایی کمیته امداد از طریق 
انجام حمایت های مشروط در شهر محل سکونت با همکاری 

مرجع قضایی.
 وزارت کشور )سازمانها، مراکز وادارات  تابعه( :

الف( سازمان ثبت احوال کشور:
1- همکاري با سازمان بهزیستي کشور و سایر مراجع قانوني 
در احــراز هویت و تابعیت کودکان کار وخیابان و والدین یا 

سرپرستان اصلی آنها .
2- شناسایي و تمیز کودکان داراي مدرک هویتي از آن دسته 
از کودکاني که فاقد مدارک هویتي مي  باشند با بهره برداري از 

اطالعات پایگاه جمعیت کشور. 
۳-تســریع در صدور شناسنامه و کارت ملی برای کودکان 
ایرانی بدون شناسنامه و کارت ملی موضوع این آئین نامه در 

چارچوب قوانین و مقررات مربوطه. 
ب(  اداره اموراتباع و مهاجرین خارجی:

1- همکاری با سازمان بهزیستی جهت احراز هویت، تابعیت 
و وضعیت اقامتی کودکان اتباع خارجي پذیرش شده و والدین 

یا سرپرستان آنها. 
۳- همکاري بــا مراجع قضایي و پلیــس مرزباني جهت 
بازگشت کودکان اتباع خارجي همراه با والدین یا سرپرستان 

ایشان به کشور مبداء. 
۴- سلب امتیازات اجتماعی خانواده و سرپرستان کودکان کار 
و خیابان ) نظیر کارت اقامت، کارت آمایش، کارت تحصیلی 
و ...( از طریــق مجاری قانونــی در صورت تکرار حضور 

کودکان در محیط های کار و خیابان.
 وزارت آموزش و پرورش:

- پذیــرش رایگان و بدون قید و شــرط کلیه کودکان کار 
وخیابان بازمانده از تحصیل در مدارس به  صورت دائم و یا 

موقت با معرفی سازمان بهزیستی کشور. 
- صدور کارت آموزش برای کودکان فاقد شناسنامه یا برگه 
هویت و نیز صدورگواهی نامه آموزشــی بر اســاس آن در 

چارچوب مقررات مربوطه. 
- ایجاد زمینه الزم برای تحصیل متناسب با شرایط کودکان 

کار وخیابان با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور. 
 سازمان صدا و سیمای استان:  

- اشاعه فرهنگ محوکارکودک در قبال ُمزد وتولید و پخش 
برنامــه هاي متنوع  در خصوص حمایت های اجتماعی  از 

کودکان کار و خیابان. 
 اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی استان:

- اشــاعه فرهنگ محوکارکودک در قبال ُمزد با همکاری 
کارشناسان  ذیربط و سازمان بهزیستي و سازمانهاي غیردولتي 

ذیربط. 
-صدورمجوزهــای الزم و حمایــت از تولید محصوالت 
فرهنگي و هنري در راستای حمایت  اجتماعی ازکودکان کار 

وخیابان و خانواده های آنان.

پنجه های آسیب های اجتماعی در حال قوی شدن 

غول آسیب های اجتماعی در بندرعباس حریف ندارد؟ 
وضعیت آسیب های اجتماعی در محالت حاشیه ای، سکونتگاه های غیررسمی و بافت فرسوده هرمزگان وبخصوص شهر بندرعباس اسفناک است

جزئیات دستگیری های وزارت اطالعات و عملیات های متعدد ضدانقالب در اغتشاشات اخیر 


