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تجلیل از کارکنان واحد HSE در شرکت 
توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء

شهردار جناح مطرح کرد
شهرها ساخته نمی شود
 مگر با مشارکت مردم

فرهنگ  سازی برای حضور جوانان هرمزگان 
به سمت حرفه دریانوردی 
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از منظر  حقوق اجتماعی 
و دفاع از حقوق عامه بررسی شد

هرمزگان 
در جدال فقر و ثروت 
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گروه خبر // حجت االسالم اسماعیل نیا در دیدار با استاندار هرمزگان، 
پیگیر وضعیت جاده بندرلنگه شد. 

   حجت االسالم محمد جواد اسماعیل نیا امام جمعه شهرستان بندرلنگه 
صبح دیروزدر اســتانداری هرمزگان با مهدی دوستی استاندار دیدار و 
پیرامون مسائل و مشکالت این شهرســتان با وی گفت وگو کرد.در این 
دیدار امام جمعه بندرلنگه به وضعیت  اسفناک بخشی از راههای بندرلنگه 
پرداخت و افزود: بخش هایی از راه شهرستان به قتلگاه تبدیل شده است 
بطوری که در مدتی کم تعداد زیادی واژگونی داشــته ایم و شاهد جان 
باختن تعداد زیادی از هموطنانمان بوده ایم و باید به فریاد برســید.وی 

افزود: فعالیت راهســازی در اکثر قطعه ها تعطیل شــده است و سرعت 
 راهسازی در شهرستان با ســرعت مورد انتظار، بسیار ناهمگون است.
حجت االسالم اسماعیل نیا همچنین با بیان این که محور بندرلنگه هم از 
سمت پارسیان و هم از سمت بندرعباس در مسیر کریدور غرب به شرق 
کشور قرار دارد و ساماندهی آن می تواند سبب انتفاع ملی شود و لذا باید 
برای ســرعت دادن به تکمیل دوبانده سازی این محورها، همتی ملی به 
خرج داد و اعتبارات آن را تأمین کرد.به گزارش فارس ؛ مهدی دوســتی 
استاندار هرمزگان در این دیدار نیز ضمن اظهار تأسف از خسارات به وجود 

آمده، وعده پیگیری فوری مسئله جاده های این شهرستان را دادند .

 نواخته شدن زنگ عاطفه ها 
در مدارس هرمزگان 
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رهبر انقالب در مراسم دانش آموختگی 
دانشگاه های نیروهای مسلح :

درگذشت دختر جوان 
دل ما را هم سوزاند 

انتقاد امام جمعه بندرلنگه از قتلگاه جاده ای 
بخش هایی از راه شهرستان بندرلنگه به قتلگاه تبدیل شده است

بطوری که در مدتی کم تعداد زیادی واژگونی داشته ایم و شاهد جان باختن تعداد زیادی از هموطنانمان بوده ایم 

صفحه 2 را بخوانیدبازار سیاه در سرویس مدارس بندرعباس

  

    *

گروه خبر // رهبر معظم انقالب اسالمی در واکنش 
به اتقاقات اخیر کشور تاکید کردند: دختر جوانی 
درگذشت که دل ما هم سوخت اما واکنِش به این 
حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه امر مسّلمی 
وجود داشته باشد، عده ای بیایند خیابان ها را ناامن 
کنند، قرآن آتش بزنند، حجاب از سر زن محجبه 
 بکشند، مسجد و حســینیه و خودروی مردم را 
به آتش بکشند، یک واکنش عادی و طبیعی نبود. 
   به گزارش ایســنا، حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز در مراسم مشترک 
دانش آموختگی دانشــجویان دانشگاههای افسری 
نیروهای مسلح در سخنان مهمی با اشاره به حوادث 
اخیر تأکید کردند: با صراحت می گویم این حوادث 
طراحی امریکا، رژیم صهیونیســتی و دنباله روهای 
آنها است. مشکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل 
و پیشرفت کشــور است. ملت ایران در این حوادث 
کاماًل قوی ظاهر شــد و در آینده نیز هر جا که الزم 
باشد، شجاعانه وارد میدان خواهد شد.رهبر انقالب 
اســالمی در ابتدای ورود به میدان با حضور بر مزار 
شهیدان گمنام و قرائت فاتحه، به دلیران و قهرمانان 
دفاع از اســالم و ایران درود فرستادند.فرمانده کل 
قوا ســپس از یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.
رهبر انقالب اسالمی در این مراسم در سخنان مهمی 
درباره حوادث اخیر کشــور گفتند: در این حوادث 
بیش از همه به سازمان انتظامی کشور و به بسیج و 
به ملت ایران ظلم شد. البته ملت ایران در این حادثه 
نیز همچون حوادث دیگر کاماًل قوی ظاهر شد و در 
آینده هم به همین صورت خواهد بود.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای تأکید کردند: در آینده نیز هر جا که دشمنان 
بخواهند اختاللی ایجاد کنند، آنکه بیش از همه سینه 

سپر خواهد کرد، ملت شجاع و مؤمن ایران است.
  ایشان ملت ایران را همچون موالی خود حضرت 
امیرالمومنین علی)ع( ملتــی مظلوم و در عین حال 
قوی خواندنــد و افزودند: در این حادثه ای که پیش 
آمد، دختر جوانی درگذشت که دل ما هم سوخت اما 
واکنِش به این حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه 
امر مسّلمی وجود داشته باشد، عده ای بیایند خیابان ها 
را ناامن کنند، قرآن آتش بزنند، حجاب از ســر زن 
محجبه بکشند، مسجد و حسینیه و خودروی مردم 
را به آتش بکشند، یک واکنش عادی و طبیعی نبود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه این اغتشاش ها 
برنامه ریزی شــده بود، گفتند: اگر قضیه این دختر 
جوان هم نبــود، بهانه دیگری به وجود می آوردند تا 
امسال در اول مهر، در کشور نا امنی و اغتشاش ایجاد 
کنند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای تأکید کردند: من به 
صراحت می گویم این اغتشاش ها و ناامنی ها، طراحی 
آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیســتی بود و 
حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی های خائن در 

خارج به آنها کمک کردند.
  ایشان افزودند: برخی افراد نسبت به اینکه گفته شود 
فالن حادثه طراحی و کار دشمن بوده است، حساس 
هستند و سینه ســپر می کنند برای دفاع از سازمان 

جاسوسی امریکا و صهیونیستها و انواع تحلیل ها و 
لفاظی های مغالطه آمیز را نیز به کار می گیرند تا بگویند 

کار خارجی ها نیست.
  رهبر انقالب اســالمی خاطرنشان کردند: در دنیا، 
اغتشــاش های زیادی به وجود می آید و در اروپا و 
به خصوص فرانسه و پاریس هر چند وقت یک بار 
اغتشاش مفصلی به وجود می آید اما آیا تاکنون شده 
است که رئیس جمهور امریکا مجلس نمایندگان امریکا 
از اغتشاشگران حمایت کنند و بیانیه بدهند؟ آیا سابقه 
دارد که پیام بدهند و بگویند در کنار شما هستیم؟ آیا 
سابقه دارد رسانه های جمعی وابسته به سرمایه داری 
امریکا و مزدوران آنها همانند برخی دولت های منطقه 
و از جمله سعودی ها از اغتشاشگران در این کشورها 
حمایت کنند؟ و آیا سابقه دارد امریکایی ها اعالم کنند 
که ما فالن سخت افزار یا نرم افزار اینترنتی را در اختیار 
اغتشاشگران قرار می دهیم تا به راحتی ارتباط برقرار 
کنند؟ حضرت آیــت اهلل خامنه ای افزودند: اما چنین 
حمایت هایی در ایران بارها اتفاق افتاده است. پس 
چگونه است که برخی ها دست خارجی را نمی بینند و 
چگونه انسان هوشمند احساس نکند که در پشت این 
حوادث دستهای دیگری در کار است.ایشان با تأکید 
بر اینکه اظهار تأسف امریکایی ها برای از دنیا رفتن 
یک دختر دروغ است و آنها برخالف ظاهر، به علت 
به دست آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی شادمان 
هستند، گفتند: در کشور،  مســئوالن سه قوه اظهار 
تأسف کردند و قوه قضاییه قول داده است که موضوع 
را تا نهایت دنبال کند تا مشخص شود مقصری وجود 
دارد یا نه و اینکه مقصر کیست؟ تحقیق یعنی همین. 
حال، چگونه می شود یک سازمان و یک مجموعه 
عظیم خدمتگزار برای احتمال اینکه خطایی سر زده 
باشد، مورد تهمت قرار گیرد. هیچ منطقی پشت سر 
این کار نیســت و این، کار عاملی جز دستگاههای 
جاسوسی و سیاســت گذاران عنود خارجی ندارد.
رهبر انقالب اســالمی با طرح این سؤال که انگیزه 
دولتهای خارجی برای ایجاد اغتشــاش و ناامنی در 
کشور چیست؟ افزودند: آنها احساس می کنند کشور 
در حال پیشرفت به سوی قدرت همه جانبه است و 

این موضوع را نمی توانند تحمل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به شتاب گرفتن 
پیشرفت کشــور در همه بخش ها و تالش ها برای 
گشوده شــدن برخی گره های قدیمی و فعال شدن 
بخش تولید و دانش بنیان ها و توانایی کشــور برای 
خنثی کردن تحریم ها تأکید کردند: آنها نمی خواهند 

این پیشرفت ها در کشــور شکل بگیرد و به منظور 
متوقف کردن این حرکت، برای تعطیلی دانشــگاهها 
و ناامنی خیابانها و درگیر شدن مسئوالن به مسائل 
جدید در شــمال غرب و جنوب شــرق کشــور، 
برنامه ریزی کرده اند.ایشان با تأکید بر اینکه دشمن در 
محاســبات خود درباره شمال غرب و جنوب شرق 
کشور دچار اشتباه اســت، گفتند: من در میان قوم 
بلوچ زندگی کرده ام و آنها عمیقًا به جمهوری اسالمی 
وفادار هســتند. قوم ُکرد نیز یکی از پیشرفته ترین 
اقوام ایرانی و عالقمند به میهن، اسالم و نظام هستند 

بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت.
  رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: طراحی و 
اقدامات دشمنان نشان دهنده باطن آنها است. همان 
دشمنی که در اظهارات دیپلماسی می گوید ما قصد 
تهاجم به ایران و تغییر نظام و قصد دشــمنی نداریم، 
چنین باطنی دارد و به دنبال توطئه ایجاد اغتشاش، 
 نابود کردن امنیت کشــور و تحریک هیجان کسانی 
است که ممکن اســت با برخی هیجان ها تحریک 
شــوند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
امریکا فقط مخالف جمهوری اســالمی نیست و با 
ایران قوی و مستقل نیز مخالف است، افزودند: آنها 
به دنبال ایران دوران پهلوی هستند که همچون گاو 

شیرده مطیع اوامر آنها بود.
  ایشــان گفتند: پشــت صحنه قضایای اخیر، این 
زورگویــان قرار دارند و دعوا بر ســر از دنیا رفتن 
یک دختر جوان و یا بر ســر با حجاب و بدحجاب 
نیست. خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارند، جزو 
هواداران جدی جمهوری اسالمی هستند و در مراسم 
مختلف شرکت می کنند. دعوا و بحث بر سر استقالل 
و ایســتادگی و تقویت و اقتدار ایران اسالمی است.

رهبر انقالب اســالمی در ادامه چنــد نکته را بیان 
کردند و افزودند: این کسانی که در خیابانها فساد و 
تخریب می کنند، همه یک حکم ندارند برخی جوانان 
و نوجوانانی هستند که بر اثر هیجان ناشی از مالحظه 
یک برنامه اینترنتی به خیابان می آیند. چنین افرادی 
را می توان با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه می کنند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه در مجموع 
همه کسانی که به خیابان آمده اند در مقابل ملت ایران 
و جوانان مؤمن و غیور، عده بســیار کمی هستند، 
گفتند: البته برخی از این افرادی که به خیابان می آیند، 
از بازمانده های عناصــر ضربه خورده از جمهوری 
اسالمی همچون منافقان، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان 
و خانواده های ســاواکی های منفور هستند که قوه 

قضاییه باید به تناسب مشارکت در تخریبها و ضربه به 
امنیت خیابانها، مجازات تعیین، و آنها را محاکمه کند.

نکته دیگری که رهبر انقالب اســالمی به آن اشاره 
کردند، مواضع برخــی خواص در ابتدای این ماجرا 

بود.
  حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: در اول کار برخی 
خواص بدون تحقیق و احتماالً ناشــی از دلسوزی، 
اطالعیــه و بیانیه دادند و اظهار نظر کردند. برخی از 
آنها اتهام را به سمت سازمان انتظامی بردند و برخی 
هم مجموعه نظام را متهم کردند. اکنون که دیدند قضیه 
چیست و نتیجه حرف های آنان با برنامه ریزی دشمن 
چه اتفاقاتی را در خیابانها رقم زده است، باید کار خود 
را جبران و صریحًا اعالم کنند با آنچه اتفاق افتاده و با 
برنامه دشمن خارجی، مخالفند.ایشان افزودند: وقتی 
عنصر سیاسی امریکایی این قضایا را به دیوار برلین 
تشبیه می کند باید بفهمید قضیه چیست و اگر نفهمیدید 
حاال بفهمید و صریحًا موضع گیری کنید.رهبر انقالب 
اسالمی همچنین به موضع گیری های برخی چهره های 
ورزشــی و هنری اشاره و خاطرنشان کردند: از نظر 
من این موضع گیری ها هیچ اهمیتی ندارد و نباید در 
مورد آنها حساســیت به خرج داد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای تأکید کردند: جامعه هنری و ورزشــی ما 
ســالم اســت و در آن عناصر مؤمن و با شرف کم 
نیســتند و موضع گیری چند نفر ارزشی ندارد.ایشان 
البته افزودند: تطبیق اینکه موضع گیری آنها عناوین 
مجرمانه دارد یا نه با قوه قضاییه است ولی از لحاظ 
عمومی، موضع گیری این افراد ارزشی ندارد و جامعه 
هنری و ورزشی با این مواضع دشمن شادکن آلوده 
نخواهد شد. رهبر انقالب اسالمی در پایان این بحث 
یاد و خاطره همه شهدای راه حق و شهدای انتظامی و 
نیروهای مسلح و شهدای مدافع امنیت و بویژه شهدای 
اخیر را گرامی داشتند.رهبر انقالب اسالمی در بخش 
دیگری از سخنانشان، ورود چند هزار جوان با نشاط 
و پر انگیزه دانشــگاهی به مجموعه نیروهای مسلح 
در هر سال را قدرت و بشارتی بزرگ و حامل پیام 
نوسازی و اســتحکام برای کشور خواندند و گفتند: 
حضور جوانان ایرانی در بخش های گوناگون علمی، 
اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور حقیقتًا امیدآفرین 
است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تبلیغات 
گمراه کننده بدخواهان در نشان دادن تصویری ناامید، 
بی مسئولیت و گسسته از ارزشــها از جواِن ایرانی، 
خاطرنشان کردند: واقعیت در نقطه مقابل این تبلیغات 
است و حرکت نسل جوان ما در همه عرصه ها یک 

حرکت درخشنده است.
  ایشان در این زمینه به نقش آفرینی جوانان در دفاع 
از میهن و امنیت کشــور، کمک به جبهه مقاومت و 
حرکــت مقدس دفاع از حــرم، خدمات اجتماعی، 
پیشــرفتهای علمی، تولید و ابتکار، حضور میلیونی 
در آیین های مذهبــی مانند راهپیمایی عظیم اربعین 
و راهپیمایــی جاماندگان، مقابله با بیماری همه گیر، 
نهضت کمک های مؤمنانه، جهاد فرهنگی و امداد در 
حوادث طبیعی اشــاره کردند و افزودند: این جوانان 
خســتگی ناپذیر و فعال در میانه میدان، هرگز ناامید 
و گسســته از ارزشها نیستند و البته پیشتاز همه این 
عرصه ها و حرکتها نیز جوانان با ایمان بوده اند.فرمانده 
کل قوا، نیروهای مسلح را از جمله ستونهای استحکام 
ملی خواندند و با تأکید بر ضرورت تقویت این عامل 
استحکام بخش، خاطرنشان کردند: تقویت نیروهای 
مسلح برای ایراِن ما که با دشمنان قلدر و زورگویی 
همچون آمریکا مواجه است، اهمیت مضاعف دارد و 
مسئوالن نظامی باید با بکارگیرهای راهکارهای نو 
و روزآمد، هوشمندسازی همه برنامه ها و ابزارها و 
تجهیزات، تقویت پژوهشهای علمی و طراحی بازهای 
پیچیده جنگ ترکیبی در مقابل جنگ ترکیبی دشمن، 
قدرت دفاعی کشور را افزایش دهند.ایشان مسئولیت 
اصلی نیروهای مســلح را حراست از امنیت ملی به 
مثابه زیرســاخت همه ابعاد زندگی اعم از امنیت در 
مسائل شخصی و امنیت در مسائل عمومی خواندند 
و افزودند: بدون امنیت پیشــرفت در هیچ عرصه ای 

امکان پذیر نیست.
  حضرت آیت اهلل خامنه ای این نکته را هم افزودند که 
ناامنی در کشورهای بزرگ و از همه بدتر در آمریکا 
وجود دارد و همواره شاهد حمله به مدرسه، فروشگاه 
و رستورانهای آن هســتیم. رهبر انقالب، نیروهای 
مسلح را تأمین کنندگان امنیت کشور خواندند و گفتند: 
بنابراین تضعیف نیروهای مسلح، تضعیف امنیت کشور 
است و کسی که به پاســگاه پلیس یا پایگاه بسیج 
حمله می کند یا در ســخنان خود به ارتش یا سپاه 
طعنه می زند، به امنیت کشور حمله می کند.ایشان در 

این زمینه افزودند: پلیس موظف به ایستادن در مقابل 
مجرم و تأمین امنیت جامعه است، بنابراین تضعیف 
پلیس به معنی تقویت مجرمین است و کسی به پلیس 
حمله می کنــد، مردم را در مقابــل مجرمین، اراذل 
و اوباش، ســارقان و زورگیران بی دفاع می گذارد.

حضرت آیت اهلل خامنــه ای »امنیــِت درون زا« را 
امتیازی بزرگ برای کشور برشمردند و گفتند: امنیت 
ما کاماًل درون زا و بدون اتکا به دیگران است و این 
امنیت با امنیتی که دیگران از بیرون ایجاد کنند و به آن 
کشور نگاه استفاده از گاو شیرده داشته باشند، کاماًل 
متفاوت است.  ایشان، امنیت جمهوری اسالمی ایران 
را منبعث از اتکاء به قدرت پروردگار و پشــتیبانی 
حضرت ولی عصر)عج( و اندیشه و ایستادگی و ملت 
و نیروهای مسلح خواندند و افزودند: آنکه به بیگانه 
متکی است، در روز مبادا همان نیروی خارجی او را 
تنها خواهد گذاشت چرا که نه می خواهد و نه می تواند 
از آن حراســت و حفاظت کند.در این مراسم سردار 
سرلشکر باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
با تأکید بر اینکه تحــرکات عده ای از افراد غافل یا 
وابسته در ایجاد ناامنی، تردیدی در حرکت پر افتخار 
ملت ســربلند ایران در جبهه حق نخواهد داشــت، 
گفت: نیروهای مســلح در کنار مــردم با وحدت و 
یکپارچگی در اجرای فرمان پیشرو و راهبرد مقاومت 
فعال نقش آفرین خواهند بود.همچنین در این مراسم 
امیردریادار دوم شفقت فرمانده منتخب دانشگاههای 
ارتش، ســردار سرتیپ غالمی فرمانده دانشگاه امام 
حسین و سردار سرتیپ دوم آهی فرمانده دانشگاه امام 
حسن گزارشی از برنامه های اقدامات و برنامه های 
تحصیلی این دانشــگاهها بیان کردند.اجرای سرود 
مشترک دانشــجویی بخش دیگری از مراسم دیروز 
بود .مراسم مشترک دانش آموختگی نیروهای مسلح 
که امسال بر اساس نوبت در دانشگاه افسری و تربیت 
پلیس امام حسن برگزار شد، به صورت مستقیم و از 
طریق ارتباط تصویری در ۹ دانشگاه دیگر نیروهای 
مسلح نیز دریافت شد و دانشجویان این دانشگاهها 

سخنان فرمانده کل قوا را استماع کردند .

رهبر انقالب در مراسم دانش آموختگی دانشگاه های نیروهای مسلح :

درگذشت دختر جوان ، دل ما را هم سوزاند 
اغتشاش برنامه ریزی شده بود ؛ دشمنی با اصل ایران مستقل و قوی است ؛ ملت قوی ظاهر شد
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پول های بلوکه شده در مسیر بازگشت؟  
نورنیوز: آمریکا مستقل از روند مذاکرات هسته ای، در حال پیگیری موضوع 
آزادی زندانیان خود در ایران و همزمان آزادســازی منابع مسدود شده ارزی 
کشــورمان در کره جنوبی است.سرانجام پس از 18ماه مذاکرات میان ایران و 
1+4 به صورت مستقیم و ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم برای رسیدن به 
توافق احیای برجام ،ظاهرا قرار است یکی از پرونده های فرعی این مذاکرات 
با عنوان تبادل زندانیان ایران و آمریکا به یک نتیجه و توافق مشخص برسد . 
شامگاه شنبه رســانه های غربی به نقل از سخنگوی سازمان ملل نوشتند که  
ایران با خروج محمدباقر نمازی از کشــور و مرخصی یک هفته ای سیامک 
نمازی فرزند وی که از محکومان جاسوســی دو تابعیتی ایرانی- آمریکایی 
بودند موافقت کرده است . همزمان نور نیوز پایگاه خبری نزدیک به دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی در خبری با بیان این که طی هفته های اخیر مذاکرات 
فشــرده ای با وساطت یکی از کشــورهای منطقه درباره آزادسازی همزمان 
زندانیان ایران و آمریکا انجام شده ، از آزادسازی قریب الوقوع میلیاردها دالر 
از منابع ارزی مســدود شده کشــورمان در این چارچوب خبر داد.رسیدن به 
 این توافق از این نظر حائز اهمیت اســت که مذاکرات احیای برجام هنوز در 
هاله ای از ابهام قرار دارد و طرفین امید چندانی به موفقیت آن در آینده نزدیک 
ندارند . با این حال نور نیوز این منابع در شــرف آزاد سازی را پول های ایران 
در کره جنوبی بیان کرده و نوشته است : ایران هنوز حساب های اعالمی برای 
انتقال منابع مذکور را بنا بر مالحظات بانکی نپذیرفته و حساب های جدیدی را 
به این منظور معرفی کرده است.شــنیده های خراسان از منابع موثق نیز حاکی 
اســت، کشور منطقه ای مذکور قطر بوده که وزیر خارجه آن ها در هفته های 
اخیر در تهران و  نیویورک بارها به صورت حضوری و تلفنی با وزیر خارجه 
ایران تماس داشته  و به ظاهر موفق شده یکی از گره های مهم در این پرونده 
را باز کند.در این میان،اندیشــکده آمریکایی »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« در 
گزارشی مدعی شــد که دولت »جو بایدن« با هدف نتیجه  بخش شدن گفت 
وگوهای هســته ای ،نخستین گام را با آزادسازی دسترسی ایران به ۷ میلیارد 
دالر پول بلوکه شده در بانک های کره جنوبی بر می دارد.همچنین »مصطفی 
قمری وفا«، ســخنگوی بانک مرکزی در توئیتی نوشت: پیگیری های مستمر 
برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشورمان با همکاری نزدیک دستگاه 
دیپلماسی در حال انجام است.طی هفته های اخیر پیشرفت های قابل مالحظه ای 
در این باره حاصل شده، برخی مالحظات بانکی همچنان باقی، اما در تعامل با 
 طرف های مقابل برای رسیدن به نتیجه، در حال پیگیری است.پرونده آزادسازی 
 نمازی ها و تبادل با اموال و زندانیان ایرانی حداقل ســه ســال قدمت دارد و 
تا کنون سه بار تا انجام این کار هم پیش رفته اما دو بار در زمان ترامپ و یک بار 
 در تیرماه سال گذشته در زمان بایدن این اتفاق صورت نگرفت و آمریکایی ها با 
متصل کردن پرونده تبادل به پرونده احیای برجام جلوی این اقدام  را گرفتند تا 
جایی که انگلیسی ها برای آزادی اتباع خود راه شان را از واشنگتن جدا    و 
بــا توافق دوجانبه با ایران موجبــات آزادی نازنین زاغری را فراهم کردند با 
ایــن حال همچنان حداقل دو زندانی دوتابعیتی دیگر با نام های مراد طاهباز 
و ادوارد شــرقی محکومیت خود را در ایران می گذرانند .جمهوری اسالمی 
ایران به دالیل انسان دوستانه به باقر نمازی در سال ۲۰18 مرخصی پزشکی 
اعطــا کرد و پس از آن ،محکومیت او به گذراندن دوره کاهش یافت، هرچند 
تاکنون باقر نمازی اجازه خروج از ایران را نداشــته اما شب گذشته »استفان 
دوجاریک«، سخنگوی سازمان ملل با اعالم آزادی باقر نمازی این را نیز افزود 
که »آنتونیو گوترش«، دبیرکل سازمان ملل متحد قدردان این است که پس از 
درخواست از »ابراهیم رئیسی«، رئیس جمهور ایران، این خواسته برآورده شد . 

دوجاریک گفت که دبیرکل از این که ســیامک نمازی، پسر باقر نمازی، از 
بازداشت آزاد شده، خوشحال است.کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل 
قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشر هم درباره باقر و سیامک نمازی گفت: 
باقر نمازی به دلیل مســائل پزشکی و درمانی نزدیک به چهار سال است که 
 خارج از زندان و در منزل خود در تهران به سر می برد.معاون امور بین الملل 
قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به درخواست های مطرح برای ادامه معالجه 
در خارج از کشــور، بنابر مالحظات انسان دوستانه روز چهارشنبه گذشته 
از باقــر نمازی رفع ممنوع الخروجی به عمــل آمد و هر زمانی که بخواهد، 
می تواند از کشور خارج شود.غریب آبادی افزود: در همین چارچوب، یک 
هفته مرخصی نیز به سیامک، فرزند وی داده شده تا بتواند با والدینش دیدار 
کند.دبیر ستاد حقوق بشر ابراز امیدواری کرد که زندانیان ایرانی در بند آمریکا 
هرچه ســریع تر آزاد شوند. در این میان کاربری نوشت: هرچند آمریکایی ها 
همیشــه سعی داشته اند که موضوع تبادل زندانیان و آزادسازی منابع مسدود 
شــده  ارزی کشــورمان را به توافق گره بزنند اما خبر تبادل باقر نمازی و 
آزادسازی منابع ارزی کشورمان )در شرایط موجود( را هم می توان مصداق 
پالس توافق و ناامیدی آمریکایی ها از کف خیابان دانســت و هم به معنای 
محتمل نبودِن توافق )حداقل در آینده نزدیک( و با هدف ارسال پالس حمایتی 

از سوی آمریکا به فریب خوردگانش!
 فرمانده سپاه : از همه دفاع می کنیم حتی از کسانی که ما را دوست ندارند

سرلشــکر  سالمی در چهارمین دوره مراسم تجلیل از فرماندهان راوی تاریخ 
شفاهی و رونمایی از آثار اسنادی و پژوهشی در موزه انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس حضور یافت و گریزی به حوادث اخیر کشــور زد و خطاب به جوانان 
گفــت :» به جوانانی که به خیابان می آیند و به این عده قلیل که جنگ روانی 
دشمن روی آن ها اثر گذاشته است می گوییم شما عزیزان این کشور هستید حتی 
به آن ها که ما را دوســت ندارند می گوییم ما شما را دوست داریم. وقتی برای 
دفاع از ناموس آن ها و عزت کشور می جنگیم به شناسنامه کسی نگاه نمی کنیم 
برای همه جامعه است.  ما شما را دوستدار خود می دانیم اجازه نمی دهیم دشمن 
شما را شکار کند.« وی افزود:» توجه کنید پژواک صدای بیگانه نشوید. موقعیت 
خود را نسبت به دوست و دشمن انتخاب کنید. آن هایی که از شکستن وحدت 
مردم و ناامنی در این مملکت خوشحال می شوند، دوستان شما نیستند، دشمنان 
واقعی شما هستند، همان کسانی هستند که در این کشور ثروت مادی و معنوی 
ما را غارت کردند و برای خود ثروت ســاختند، اما راهی وجود ندارد. درود 
خدا بر ملت آگاه، بصیر و غنی که صحنه را پر کرد و آن ها را تحویل نگرفت. 
دســت و پای آن ها را می بوسیم. قسم می خورم بزرگ ترین آرزوی ما برای 
قطعه قطعه شــدن برای پیشرفت و امنیت کشور و خاموش کردن آتش دشمن 
است.« فرمانده کل سپاه افزود:» به آمریکا، انگلیس، سعودی ها و دشمنان مان 
که از طریق رسانه های مخرب و ویرانگر خود عمل می کنند، هشدار می دهیم ما 
شما را می شکنیم، راهی به این سرزمین ندارید. ایران و جوانان ما آگاه هستند، 
حتی اجازه ورود یک نفر از شما را نخواهیم داد. این جوانان هم برمی گردند و 
در صف اول مبارزه با شــما قرار خواهند گرفت. ما جوانان مان را می شناسیم. 
آرام و مطمئن حرکت می کنند. هنر ما شکست دادن شما دشمنان است. اعتماد 
ما به خداست و ایمانمان مستحکم است، مردم ما بیگانه ستیز هستند، می دانند 
کجا، کی و چگونه عمل کنند. ما رهبری داریم که بارها شما را خلع سالح کرده 
است. راه بر شما بسته است و شکست متعلق به شماست، شکست برای ملت 
ایران بی معنا ست. کسی معنایی از این واژه نمی داند و این راه را با قدرت مردم 

ادامه خواهیم داد.«/  خبرآنالین

تازه های مطبوعات
کیهان - عصر شنبه تعدادی از تروریست ها و اراذل اجاره ای با در دست داشتن 
انواع سالح سرد به دفتر روزنامه کیهان حمله کردند و ضمن شکستن شیشه های 
روابط عمومی و پنجره های بیرونی، به بخش هایی از ساختمان این موسسه نیز 

آسیب زدند. گفتنی است یکی از شیشه ها نشانه ای از شلیک گلوله دارد.
 اطالعات- این که بگوییم یا باور کنیم که مردم فقط همان هایی هستند که چون ما 
می پندارند و در تصدیق ما همیشه همراه بوده اند و دیگران مشتی خود فروخته و 
عوامل بیگانه، بردامنه شکاف اجتماعی می افزاید و در درون خود بحران آفرین 
اســت.اگر می خواهیم هر بار بغض اجتماعی در هر حادثه کوچک و بزرگی 
ســرباز نکند و بستر دشمن شاد کنی را فراهم نیاورد، باب گفت وگوهای بین 

نسلی و شنیدن صدای مخالف را باز کنیم.
  اعتماد  - کاهش مشــهود انعطاف و سعه صدر دولت ها در مقابل روزنامه های 
منتقد در ۲5 ســال اخیر نشانه آن اســت که دولت ها دریافته اند خبرنگاران 
رســانه های مکتوب این قابلیت را دارند با نور تاباندن به زوایایی که دولت ها 
تالش در پنهان کردنش دارند، مطالبه ای از جنس اعتراض و انتقاد ایجاد کنند؛ 

مطالبه ای که نقطه مقابل خواست دولت هاست.
 ایران - به موازات مســئله هسته ای، دشمن همواره مسئله حقوق بشر را   ضد 
کشورمان پیش کشیده و در این جا نیز هدف دشمن، فقه زدایی از قوانین است.از این 
زاویه به اغتشاش ها و آشوب های اخیر به بهانه آزادی حجاب و نظایر آن بنگرید.

 فرهیختگان -  اکنون کشــور در مواجهه با یک خرمشــهر دیگر مقابل دشمن 
قراردارد، نیاز اســت تا همانند آن اراده ای که در سال های اول جنگ تحمیلی 
شــاهد بودیم بار دیگر سیاست گذاران کشور با اتکا بر جامعه نخبگانی خود 
به دنبال شناخت دقیق صحنه وضعیت، شناخت ضعف در حکمرانی در این باره 

و قبول اشتباه، شناخت عمق نفوذ دشمن و روش شناسی آن باشند. 
انعکاس

آفتاب نیوز نوشت  : رئیس دانشگاه تهران با هماهنگی یک مقام مرجع مسئول، 
به دیدار دانشجویانی رفت که در پی حوادث روز شنبه ۹ مهرماه بازداشت شده 
بودند و پس از ساعتی گفت وگو و با نظر مقام مرجع مسئول، بازداشت شدگان 
در اختیار مسئوالن دانشگاه تهران قرار گرفتند. این دانشجویان پس از آزادی، 
به مرکز حوزه ریاست دانشگاه تهران منتقل و ساعتی پیش، تحویل خانواده های 

خود شدند.
 جماران نوشــت :  آیت  ا... مقتدایی، عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به 
عملکرد گشت ارشاد، گفت: به نظر می آید که خیلی موفق نبوده است. باید به 
خود این گروه تذکراتی داده شود که رفتارشان با مردم خشن و تند نباشد بلکه 
با رعایت برادری، خواهری و مادری برخورد خوب داشته باشند؛ که وقتی با 
طرف صحبت می کنند در قلب او تأثیر بگذارد و فکر کند یک دوست، پدر یا 

برادر دارد با او حرف می زند.
 فرارو مدعی شد : ضرغامی وزیر میراث فرهنگی گفت:به سرعت از این مرحله 
عبــور خواهیم کرد و به وضعیت عادی برمی گردیم، مردم بنا به حقی که دارند 
می توانند از اینترنت پرسرعت با کیفیت باال و توانمندی استفاده کنند.اینترنت 
آمده که انقالب اسالمی را نجات دهد و من برخالف کسانی که فضای مجازی 

را تهدید می دانند معتقدم بزرگ ترین فرصت فضای  مجازی است.
 فرارو خبرداد : مهناز افشارکه درتجمع ضد انقالبی حمایت از اغتشاشات علیه 
ایران شرکت کرده بود توسط برخی دیگر از شرکت کنندگان در همین تجمع، با 

اهانت از جمع بیرون انداخته شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان :
با جرائم علیه امنیت کشور در هرمزگان برخورد می شود 
  گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: دستگاه 
قضایی هرمزگان در برخورد با جرائم علیه امنیت کشور برخورد 
قاطع خواهد داشت .به گزارش خبرنگار دریا ؛  مجتبی قهرمانی 
در مراسم معارفه رئیس دادگستری شهرستان قشم افزود: دستگاه 
قضا در برخورد با جرم بویژه جرائم مهمی که علیه امنیت داخلی 
و خارجی جمهوری اســالمی است به هیچ وجه کوتاه نمی آید.
وی گفت: دشــمنان خبیث و پلید این نظام هیچگونه استاندارد، 
معیار، ارزش و اصولی برای خودشــان ندارند، آن ها هر روز به 
دنبال بهانه تازه ای هستند تا با دستاویز قرار دادن آن در زمینه های 
مذهب، قومیت، زن، حجاب، پلیس و سایر مسائل دیگر به نظام 
اســالمی ضربه بزنند.قهرمانی افزود: همه نظام های حقوقی دنیا 
به امنیت خودشان حساس هستند و جرائم و بزه ها علیه امنیت 
مجازات های ســنگین و باز دارنده ای به همراه دارند.رئیس کل 
دادگســتری هرمزگان گفت: برخورد با آشوبگران، مخالن نظم 
و امنیت و افرادی که دســت به اسلحه می برند، کسانی که اموال 
عمومی را تخریب می کنند، یا خودرو های ســازمانی را آتش 
می زننــد و افرادی که مرتکب قتل و ضرب و جرح می شــوند 
قاطعانه و بازدارنده است.وی افزود: دادسرای قشم در ناآرامی ها 
و اغتشاشات اخیر در این شهرستان تاکنون حدود چهل یا پنجاه 
کیفرخواست صادر کرده است.قهرمانی گفت: ما نمی توانیم بنشینم 
و نگاه کنیم تا یک تبعه خارجی خودروی سازمانی ما را آتش 
بزند و در اغتشاشات شــرکت کند و اموال عمومی را غارت و 
تخریــب کند، این را هیچ نظام حقوقــی در هیچ جای دنیا هم 
نمی پذیرد و هیچ کسی هم نباید توقع رفعت و مماشات از دستگاه 
قضایی در مقابل چنین افرادی داشته باشد در مورد این افراد هم 
مجازات های اصلی و هم مجازات های تکمیلی قاطع و بازدارنده 
است.در پایان این مراسم مرتضی فیروزی به عنوان رئیس جدید 
دادگستری شهرستان قشم منصوب و از خدمات پنج ساله رضا 

صفایی تجلیل شد .
نواخته شدن زنگ عاطفه ها در مدارس هرمزگان 

  گروه خبر // زنگ عاطفه ها همزمان با سراســر کشور در 
مدارس استان هرمزگان نواخته شد. به گزارش خبرنگار دریا ؛ 
حمید باسره قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره( هرمزگان در 
مراسم نواخته شدن زنگ عاطفه ها در دبستان عترت بندرعباس 
گفت: پویش شــور عاطفه ها با هدف کمک به دانش آموزان 
و دانشــجویان نیازمند از 15 شهریور آغاز شده و تا 15 مهر 
ادامه دارد.باســره گفت:کمک های جمع آوری شده به صورت 
نقدی و کاالیی در اختیار دانش آموزان و دانشجویان نیازمند 
 اســتان قرار می گیرد.او گفت: استان هرمزگان حدود 4۳ هزار 
 دانــش آموز و دانشــجوی نیازمند دارد کــه ۳۰ هزار نفر از 
 آن ها زیر پوشــش کمیته امداد هســتند.قائم مقام کمیته امداد 
امــام خمینی )ره( هرمزگان گفت:مردم تــا 15 مهر می توانند 
کمک های خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹5۰۰۳۰۲۲۲ 
و یا از طریق شــماره گیری کد دستوری #۰۷۶*88۷۷* به 

حساب کمیته امداد هرمزگان واریز کنند .

    گــروه خبر // مدیرکل بنــادر و دریانوردی 
 هرمــزگان، الزمــه پویایــی صنعــت حمل
 و نقل دریایی را فعالیت در باالترین ســطح 
استانداردهای جهانی دانست و گفت: رسیدن به 
جایگاه کنونی این صنعت را مرهون تالش های 

دریانوردان و فعاالن این عرصه هستیم. 
   حسین عباس نژاد در آیین گرامیداشت روز جهانی 
دریانوردی اظهار داشــت: بزرگداشت این روز با 
هدف ارائه دستاوردهای صنعت حمل و نقل دریایی 
و همچنین همگرایی و همراهی دنیا در راســتای 

ارتقای سطح کمی و کیفی فنی این صنعت راهبردی 
در جهان انجام می شــود.وی از دیگر موضوعات 
مهم برگزاری روز جهانی دریانوردی به قدردانی از 
دست اندارکاران بخش صنعت حمل و نقل دریایی، 
فرهنگ سازی برای حضور جوانان استان به سوی 
حرفه دریانوردی و استفاده بیشتر از توانمندی بانوان 
در صنعت حمل و نقل دریایی عنوان اشــاره کرد.  
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: 
نخستین مکانی که در تیررس تحریم های ظالمانه 
 حمل و نقل دریایی قــرار می گیرد، صنعت حمل 
 و نقل دریایی اســت و الزمه پویایی صنعت حمل 
و نقل دریایی فعالیت در باالترین سطح استانداردهای 
جهانی است.عباس نژاد افزود: یکی از موضوعاتی 
که همواره صنعت حمل ونقل دریایی را به عنوان یکی 
از شاخص ترین الگوهای حمل ونقلی در تجارت 
جهانی دریانوردی مشخص می کند، بحث ایمنی و 
امنیت این صنعت و حجم گسترده کاالهایی است 
که در دنیا جابه جا می شود.وی با بیان اینکه راندمان 
باالی حمل ونقــل از ورود تکنولوژی های جدید، 

نیروی انسانی مطلوب و لجستیک باکیفیت به وجود 
می آید، به شــعار امسال روز جهانی دریانوردی با 
عنوان »استفاده از فناوری های جدید برای کشتیرانی 
سبزتر« ارتقای ایمنی و محیط زیست اشاره کرد.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی با 
اشاره به ســهم ۹۰ درصدی حمل و نقلی دریایی 
کشور در توسعه تجارت جهانی گفت: در راستای 
اهمیت این موضوعات و ضرورت توسعه و تجارت 
این صنعت، سازمان بنادر و دریانوردی به صورت 
جــدی به موضوع بحــث فناوری های جدید در 
صنعت حمل و نقل دریایی و استفاده از شرکت های 
دانش بنیان ورود کرده اســت.عباس نژاد در این 
رابطه به موفقیت یک شــرکت دانش بنیان ایرانی 
در دریافت تاییدیه دســتگاه پردازش آب توازن 
 GESAMP کشتی ها توســط کمیته تخصصی
ســازمان بین المللی دریانوردی )IMO( ( اشاره 
کرد که این یک موفقیت بزرگ برای حمل و نقل 
دریایی محسوب می شود.وی گفت: همچنین بحث 
طرح کنترل ترافیک دریایی)  vtS( کشور هم در 

حوزه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری درحال 
حاضر توسط سه شرکت دانش بنیان ساخته شده 
است که یک بخشــی از آن در بندر انزلی نصب 
شــده و به زودی در بندر شهید رجایی نیز نصب 
خواهد شد.مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
به اجــرای طرح های جامع بنادر و دریانوردی در 
حوزه سرمایه گذاری در بخش خصوصی اشاره و 
اضافه کرد: طرح توسعه زیرساخت های مسافری 
و گردشــگری دریایی در اســتان هرمزگان در 
)بندرگاه هرمز، نخل ناخدا و بندر شــهید حقانی( 
یکی از بزرگترین طرح های توسعه سازمان بنادر 
و دریانوردی است.عباس نژاد ادامه داد: موافقت نامه 
طرح ذکر شده هفته گذشــته با حضور استاندار 
هرمزگان و توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت 
کشــور و وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی با هدف بهره منــدی همه جانبه 
 از دریا و ارتقای همکاری برای حفظ و اشــاعه 
فرهنگ مسافری و گردشگریی دریایی و همچنین 

ارتقای ایمنی ترددهای دریایی به امضا رسید.  

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان عنوان کرد

فرهنگ  سازی برای حضور جوانان هرمزگان به سمت حرفه دریانوردی 

   
سرمقاله

  درحالیکه دومین هفته از بازگشایی مدارس را پشت 
ســرمی گذاریم، اما همچنان مشکل سرویس مدارس در 
شــهری مانند بندرعباس برطرف نشــده است و والدین 
دانش آموزان با مشکل مواجهند. در این بخش دو مشکل 
اساســی وجود دارد. اول اینکه کمبود شــدید سرویس 
مدرســه همچنان در شهری مانند بندرعباس وجود دارد 
و والدین زیادی هنوز نتوانســته سرویس مدرسه برای 
فرزندان شــان داشته باشند که این موضوع منجر به بروز 
مشکل دوم یعنی بازار سیاه در این حوزه و دریافت بیش 
از نرخنامه مصوب از والدین شــده است.  والدین زیادی 
می گویند همچنان بدنبال سرویس مدرسه از این شرکت 
به آن شــرکت سرویس مدارس هستند و برخی هم که با 
پیگیری های زیاد می توانند ســرویس مدرسه ای برای 
رفت وبرگشــت فرزندشــان بیابند، با نرخ های نجومی 
مواجه می شوند که بیشتر از نرخنامه مصوب شورای شهر 
و مورد تایید فرمانداری بندرعباس اســت. در سال های 
گذشته ساماندهی سرویس های مدارس بگونه ای بود که 
چند هفته قبل از بازگشایی مدارس، والدین می توانستند با 
شرکت های سرویس مدارس قرارداد منعقد کنند و بیشتر 
والدین دغدغه چندانی را در آغاز سال تحصیلی در این 
حوزه نداشتند. اما بعد از تعطیلی دوساله مدارس بصورت 
حضوری بدلیل کرونا، امسال که قرار بود مدارس بصورت 
حضوری برگزار شــود، انتظار می رفــت والدین در این 
بخش مشکلی نداشته باشند  ومسئوالن ارشد استان هم 
تاکید کرده بودند که سرویس مدارس بایستی از اول مهر 
خدمات دهی کنند و مشکلی در این حوزه وجود نداشته 
باشد که متاسفانه مشکالت همچنان وجود دارد و والدین 
زیادی برای تامین سرویس مدرسه فرزندان شان با مشکل 
مواجهند. در حوزه دریافت هزینه های مازاد بر نرخنامه 
نیز ضرورت دارد هم شورای شهر وفرمانداری به نحوی 
نظارت کنند که مصوبه شــورا که بــا تاییدیه فرمانداری 
 قرار بود اجرایی شــود، مورد اجرا قرار گیرد و هم سایر 
دســتگاه های نظارتی و امنیتی وقضایی با متخلفان در 
این حوزه برخورد کنند واجــازه ندهند حتی یک ریال 
بیشــتر از نرخ مصوب از والدین دریافت شود. متاسفانه 
این نابســامانی در حوزه ســرویس مدارس باعث شده 
است تا برخی والدین مجبور شوند با سرویس های آزاد 
فرزندان شان را به مدرسه بفرستند که امنیت و پاسخگویی 
الزم را به والدین شــاید نداشته باشند و برخی از والدین 
نیز مجبورند خودشــان فرزندان شان را به مدرسه ببرند 
وبیاورند وباعث افزایش ترافیک واختالل در کار و اشتغال 
والدین ایجاد شــده است. برخی از شرکت های سرویس 
 مدارس نیز که ســرویس کارمنــدان ادارات را هم انجام 
می دهند، مدعی هستند که پرداخت هزینه بیشتر خارج از 
نرخنامه به رانندگان که از والدین دانش آموزان دریافت 
می شود، باعث شده است بخشی از سرویس های مدارس 
و کارمندان شان از آنها جدا شده و به شرکت هایی بروند 
که پرداختی باالتری و حدود دوبرابری را نســبت به آنها 
دارند که این موضوع هم بایستی مورد بررسی دقیق قرار 
گیرد. آموزش و پرورش و سازمان حمل ونقل شهرداری 
به عنوان متولیان اصلی این بخش بایســتی پاســخگو 
 باشــند که اوال چرا این مشــکل همچنان وجود دارد و 
دانش آموزان و والدین شــان با مشکل مواجهند و ثانیا 
مشکل در کجا بوده که قبل از بازگشایی مدارس، شرایط 
بگونه ای فراهم نشده بود تا والدین بتوانند با شرکت های 
ســرویس مدارس قرارداد منعقد کنند. همچنین بایستی 
مشخص شــود چرا نظارتی در این بخش وجود ندارد و 
 این موضوع باعث شده است برخی از والدین از دریافت 
 هزینــه های باالتر از نرخنامه گالیه مند شــوند. انتظار  
می رود بصورت محسوس و نامحسوس موضوع دریافت 
هزینه بیش از نرخنامه از والدین برای ســرویس مدارس 

بررسی شود و با متخلفان برخورد شود .
   علی زارعی

بازار سیاه 
در سرویس مدارس بندرعباس

گروه خبر // رئیس دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان گفت: ارتباط 
صنعت و دانشگاه نسبت به گذشته بهتر شده است، صنایع 
و فعاالن عرصه بنادر و کشتی ســازی در گذشــته برای حل 
مسائل خود به دانشگاه های بزرگ سایر مناطق کشور متوسل 

می شدند اکنون به دانشگاه های استان مراجعه می کنند. 
   محمدحســین رنجبر اظهار داشت: توانمندی و ظرفیت خوبی در 
دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان وجود دارد و هم اعضای هیات علمی 
توانمند و هم دانشجویان خالق و پژوهشگر پای کار هستند و رویکرد 
ارتباط صنایع با دانشگاه بهبود یافته و تا حدی اصالح شده است.وی 

ادامه داد:  از سوی دیگر دانشگاه خود به سراغ صنایع می رود، به طور 
مداوم با بنادر و دریانوردی، کشتیرانی و کشتی سازی نشست داشته 
و ارتباط خوبی برقرار شــده که حتی منجر به تنظیم تفاهمنامه شده 
اســت.وی اضافه کرد: حتی بخشی از فعالیت های آموزشی در این 
بخش ها انجام می شــود، معتقدیم با رویکردی که در مدیران کنونی 
صنایع وجود دارد در آینده شاهد شرایط خوبی باشیم. امکان استقرار 
صنایع در دانشگاه وجود دارد .رئیس دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان 
با اشاره به اینکه امروزه کارخانه های فوالدی که در مرکز کشور قرار 
دارند با چالش روبه رو شــده اند چرا که به ازای هر تُن فوالد چهار 

متر مکعب آب شــیرین مصرف می شود، گفت:  به صورت مداوم با 
صنایع فوالدی نشســت داریم و دانشجویان خود را در رشته هایی 
مانند متالوژی و ســایر رشته های مرتبط با این صنایع برای گذاران 
دوره عملی به این صنایع اعزام می کنیم و این صنایع هم حمایت های 
نسبی از این دانشجویان انجام خواهند داد.رنجبر یادآور شد: ارتباط 
خوبی درحال برقرار شــدن است اما در گذشته طرح های پژوهشی 
صنایع به دانشگاه های دیگر واگذار می شد که اکنون شرایط بهتر است.
وی گفت:  این دانشگاه به صنایع اعالم کرده که آمادگی واگذاری اتاقی 
به آن ها در دانشگاه وجود دارد و از طرف دیگر دانشگاه هم می تواند 
در صنایع مستقر شود.به گزارش ایرنا ،رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
هرمزگان اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان با ۹ واحد و پنج 
مرکز و یک پردیس دانشــگاهی در بشاگرد دارای بیش از ۲5 هزار 

دانشجو در مقاطع و رشته های مختلف است .

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان :

امکان استقرار صنایع در دانشگاه وجود دارد

 گروه خبــر // در حاشــیه مراســم گرامیداشــت 
روز جهانــی و هفتــه گردشــگری در بندرعباس، 
تفاهم نامه ای با هدف توســعه ورونق گردشــگری 
روستایی و طبیعی با اداره کل منابع طبیعی و اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 

منعقد شــد. این تفاهم نامه   باهدف توسعه و رونق 
گردشگری روستایی و طبیعی منعقدشده است . 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ در حاشــیه این مراســم 
سیدمحمدنور موســوی با اشاره به اهمیت گردشگری 
گفت: استان هرمزگان ازنظر تنوع حوزه های طبیعی و 

اکولوژیکی )زیست بوم( جزو استان های منحصربفرد 
است، اســتان هرمزگان در تنوع زیست بوم یک استان 
کم نظیری اســت و ما جایی نداریم که این همه ظرفیت 
زیســت بوم را در یک استان باهم شــامل کوه، دریا، 
جزیره و بخش های متنوع گردشــگری را باهم داشته 

وآبخیزداری هرمزگان  منابع طبیعی  باشــیم.مدیرکل 
گفت: سراسر هرمزگان ظرفیت های طبیعی گردشگری 
متعددی دارد که باید با استفاده از ظرفیت جوامع بومی 
محلی این اســتعدادها به دنیا معرفی شــده تا همگان 
بتوانند با جاذبه های طبیعی اســتان آشنا شوند.وی در 
 پایان گفت: جنگل های مانگرو ، جنگل های آکاسیا، 
 تپه های شنی در شرق استان ، تنوع گیاهی و جانوری و 
جاذبــه های دریایی و... از جمله موارد گردشــگری 

روستایی در استان است .

با هدف توسعه و رونق گردشگری روستایی  صورت گرفت

امضای تفاهم نامه مشترک بین منابع طبیعی هرمزگان با میراث فرهنگی

  
برگزاری دوره آموزش نواندیشی

 در کسب  و کارهای گردشگری روستایی در بندرعباس

گــروه خبــر // معــاون گردشــگری اداره کل 
و صنایع دســتی  گردشــگری  میراث فرهنگی، 
هرمزگان گفت: به مناسبت هفته گردشگری دوره 
آموزش نواندیشی در کسب وکارهای گردشگری 
روســتایی بــرای دهیــاران روســتای هدف 
گردشگری با همکاری موسسه گردشگری جهاد 
 دانشگاهی به صورت آنالین و حضوری در سالن 

جهاد دانشگاهی بندرعباس برگزار شد. 
    بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ فائقــه اتابک در 
مراســم افتتاح این دوره آموزشــی گفت: توســعه 
گردشگری روستایی یکی از برنامه های مهم وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین 
این اداره کل اســت. معــاون گردشــگری اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان 
 ادامه داد: توســعه گردشگری روســتایی عالوه بر 
زمینــه اشــتغال، باعــث جلوگیــری از مهاجرت 
روستاییان به شهرها می شود و همچنین باعث حفظ 
 فرهنــگ بومی، صنایع دســتی، میراث فرهنگی و ... 

می شود.
   اتابــک با اشــاره به اینکه دهیاری هــا باید برای 
رونق اشتغال جامعه روستایی به سمت توسعه پایدار 
گردشگری روستایی بروند، افزود: توسعه گردشگری 
پایدار به توسعه اقتصادی کمک می کند و روستاهای 

ما با توسعه گردشگری متحول می شوند .



3جنوب کشور
سه شنبه 12 مهر 1401

7 ربیع االول 1444

سال بیست و یکم شماره 3993

 بررسی نظریه فرزند کمتر زندگی بهتر 
در الگوی اقتصادی سرپرست خانوار

دکتر مولود مقتصدنیا
رئیس مؤسسه تحقیقاتی درآمدسازان مولد

* مقدمه :
 طبــق نظریــات جامعــه شناســی و حاصل اندیشــه های 
 نئوکانتی»مــن نفــس می کشــم، پــس نیروی کار هســتم« 
)yOu ShOuld kAr kOnI tA GOOr( در تضــاد کامــل با 
نظریه اقتصادی پیرامون »فرزند کمتر، زندگی بهتر« است. نتایج 
تحقیقات دهه های گذشته نشان می دهد که اگر به فرزندان به چشم 
نیــروی کار نگاه کنیم آنها فقط مصرف کننده نخواهند بود)ر.ک؛ 
ترک اعتیاد و راه های آن( ببخشید اشتباه شد منظورمان آن مصرف 
کننده نبود! )ر.ک؛ پدران ثروت ساز دهه پنجاهی( بلکه می توانند 
با اشتغال به کار هم خرج خودشان را دربیاورند و هم تولیدکننده 
باشند و هم بار اقتصادی به خانواده اضافه نکنند. اگرچه تاکنون 
همه نظریه ها معتقد بودند شما هرچقدر فرزند بیشتری داشته باشید 
از رفاه نسبی کمتری برخوردارید ولی نتایج ما نشان می دهد این 

نظریه خیلی غلط کرد.
*  فرضیه :

با فرزند خیلی بیشتر، درآمد خیلی خیلی بیشتر است.
*  آزمایش :

برای تست این فرضیه سراغ دو خانواده با یک فرزند و شش 
فرزند رفتیم. از خانواده تک فرزند خواســته شد تا فرزندش 
را در رفاه نســبی بزرگ کند )In thE  PAr Of GhOO( و 
از خانواده شــش فرزندی خواسته شد فرزندانشان را سرکار 

بگذارند.
 )ItS dOESnt MEAn dOnbAl Of blAck nOkhOd(
و مثل پدران و فرزندان دهه شصت برایشان شغلی درحد توان 
و سنشان دست و پا کنند تا زودتر وارد بازار کار شده و ]اگر 
فمینیست ها ناراحت نمی شوند[ به عبارتی زودتر مرد شوند. 
وضعیت اقتصادی هر دو خانواده مورد آزمایش بعد از یک سال 
بررسی شد. خانواده تک فرزندی با شاخص منفی اقتصادی 
جهت فراهم کردن هزینه کالس های تابستانی، اسباب بازی، 
شارژ اینترنت، عضویت در باشــگاه و... به قرض کردن پول 
از دوستان و حتی باجناقش منجر شد. خانواده شش فرزندی 
که کار را به منزله تفریح می دید بــا میزان درآمد هر یک از 
فرزندانش توانست باجناق بازی را کنار گذاشته و به خانواده 

تک فرزندی قرض دهد .
)bE hAGhE chIz hAyE nAdIdE!(

در مرحله دوم این آزمایش ده سال بعد به سراغ این خانواده ها 
رفتیم و با نتایج شگفتی مواجه شــدیم. فرزند خانواده تک 
فرزندی به رغم تالش های بســیار در زمینه خرج پول های 
جیب پــدرش در یک اتــاق در اداره ثبت تبریک تولدهای 
کارکنان همان اداره مشغول شد. البته با توجه به سنت حسنه 
خوشحال کردن دیگران توانســت بابت این شغل دل پدر و 
مادرش را به دســت آورد اما همچنان کارت پدرش را پس 
نــداد تا گرفتار کارت به کارت های بی موقع و قطعی اینترنت 
نشود. خانواده شش فرزندی با تحویل دادن یک پزشک، معلم، 
وکیل، خیاط مزون دوز، مهندس ســاختمان و مسئول ستاد 
تنظیم بازار به جامعه با وجود ســابقه کاری باال توانسته بود 
نقش مؤثری در کاهش هزینه های سبد خانوار خود ایجاد کند. 
در این صورت افزایش ساالنه حداقل ۲5 درصد از هزینه های 
 درمانی، آموزشــی و... نمی توانســت خللی در درآمد این 
 خانواده ایجاد کند. ضمن اینکه در هر ســازمانی یک آشــنا 
داشــتند و از همین طریق نیز می توانستند درآمدزایی کنند.
)GIvE ME ShIrInI PlEASE( از طرفــی در ســبد هزینه 
خانوار با هزینه خانه سالمندی نیز مواجه نبودیم و اگر هر یک 
از والدین بیمار می شــد، شش شب هفته بین آنها تقسیم و در 
هزینه پرستار و خانه سالمندان صرفه جویی به عمل می آمد. 
این درحالی اســت که خانواده تک فرزند اگر خیلی وجدان 
داشــت )dOESnt wIthOut EyE And fAcE( و البته 
هزینه می کرد یک تخت کنار پنجره توی خانه سالمندان گیرش 

می آمد.
 * نتیجه :

پس از بررســی های به عمل آمده به نتیجه رسیدیم که برای 
تغییر در الگوی اقتصادی باید خانواده ها فرزندانشان را دستگاه 
چاپ پول ببینند نه دستگاه بلعیدن پول! )رنه بی کارت( با تکثیر 
هر خانواده شش فرزندی به نوه و نتیجه و ندیده، اوالً کارشان 
در هــر اداره ای راه می افتد چون هر اداره حداقل یک آشــنا 
دارند، دوماً اگر همزمان هر هفت یا هشــت نفر یک خانواده 
سرکار بروند به رغم قطع یارانه، هفت یا هشت حساب بانکی 
فعال داشــته و در آن ســاعات خانه خالی از سکنه است و 
در مصرف آب و برق و تلفن هم صرفه جویی می شــود. در 
 این صورت گردش مالی یــک خانوار با گردش مالی بانک 
مرکزی برابر اســت. سوماً فرزندانی با سابقه کار و متخصص 
)nOt ShIrbErEnj( تحویــل جامعــه می دهنــد و نرخ 
جمعیت را درست باال می برند. لذا فرزند بیشتر بیاورید و به او 
درآمدزایی از راهی غیر از بالگر شدن)چرا که تا زمان ازدواج، 

وی باید صبر کند( بیاموزید .
  فاطمه سادات رضوی علوی

طنز

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //نماینده 
ولی فقیه در اســتان بوشهر گفت: با توجه به خواص 
درمانی آب خلیج فارس باید بر روی گردشــگری 

سالمت در این استان کار ویژه انجام شود. 
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ آیــت اهلل صفایی 
بوشهری در نشســت مدیرکل و شورای معاونین 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
بوشهر با اشاره به جایگاه این مجموعه و نقش آن در 
تاریخ، اظهار داشت: میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی سه رکن تجلی تمدن یک منطقه بوده و 
موزه ها، بافت قدیم و نمادهای فرهنگی همانند کتاب 

و آثار باستانی نمادهایی هستند که پیشینه افراد یک 
مکان جغرافیایی را نشان می دهد.وی جایگاه این 
استان در ادوار مختلف تاریخی را مورد اشاره قرار 
داد و تصریح کرد: تمدن ایران را همیشــه کسانی 
نوشته و ایجاد کرده اند که عالم بوده و استان بوشهر 
به سبب شرایط جغرافیایی خاص و مهاجرت به این 

منطقه، دارای اعتالی تمدن بوده اســت.امام جمعه 
بوشهر، شعار معماری بوشهر را »سالم« دانست و 
بیان کرد: وجود شعار »سالم« در دیوار، عمارت ها 
و پنجره نشان دهنده ارتباط مردمی قوی بوده و آثار 
کهن این استان داللت بر عظمت فرهنگی این نقطه 
دارد.آیت اهلل صفایی بوشهری حفظ میراث  فرهنگی 

را بسیار با اهمیت دانست و تأکید کرد: باید در کنار 
آثار تاریخی گذشتگان و عمارت ها، فرهنگ، زبان 
و روش های تعامالت زندگی هم زنده و احیا شود و 
این فرهنگ ها نباید عقیم بماند و باید ادامه دار باشد.

وی تصریح کرد: زیباترین، پاک ترین و کم خطرترین 
کرانه، ساحل و دریا در جوار خلیج فارس بوشهر 

قــرار دارد و باید در کنار نخلســتان و جاذبه های 
طبیعی، طرح های کالن در حوزه گردشگری تعریف 
و اجرا شود و همچنین با توجه به خواص درمانی 
آب خلیج فارس باید بر روی گردشــگری سالمت 

کار ویژه انجام شود.
  نماینــده ولی فقیه در اســتان بوشــهر به قابلیت 
هنرمندان بوشهری در زمینه تولید صنایع دستی اشاره 
کــرد و افزود: یکی از مهم ترین نیازهای این حوزه 
بازاریابی و بازارسازی حقیقی و مجازی بین المللی 
است که بی تردید می تواند به ایجاد انگیزه و رونق 

در تولید کمک کند .

امام جمعه بوشهر مطرح کرد

تدوین گردشگری سالمت با استفاده از ظرفیت خلیج  فارس 

    

حسن سیالوی ســرویس استان ها // استاندار خوزستان 
گفت: میزان آبی که ســال گذشته به استان تعلق گرفت 
حدود ٣ میلیارد متر مکعب بود که با همکاری فرمانداران، 
 ائمه جمعه و تشــکل های کشــاورزی توانستیم ضمن 
اقناع سازی کشاورزان و مدیریت آب از تنش تابستانه حوزه 

کرخه عبور کنیم. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ صادق خلیلیان در نشســت 
کارگروه استانی سازگاری با کم آبی اظهار کرد: میزان آبی که 
سال گذشته به استان تعلق گرفت حدود ۳ میلیارد متر مکعب 
بود که با همکاری فرمانداران، ائمه جمعه و تشــکل های 
کشاورزی توانستیم ضمن اقناع سازی کشاورزان و مدیریت 
آب از تنش تابســتانه حوزه کرخه عبور کنیم.وی با بیان 
اینکه در ســال جاری می توانیم با مدیریت و همدلی این 
فصل کشت را به خوبی پشت سر بگذاریم، بیان کرد: الگوی 
کشت باید مدیریت شود تا به شرایط بهتری از نظر بارندگی 
برسیم؛ بنابراین همه مدیران به ویژه تشکل های کشاورزی 
باید پای کار باشند.خلیلیان عنوان کرد: براساس میزان آب 
موظفیم که الگوی کشت را تعیین کنیم؛ اینجاست که نقش 
تشکل های کشاورزی نمایان می شود.استاندار خوزستان 
تصریح کرد: یکی از موفقیت های بزرگ ما در سال گذشته 
این بود که با وجود کاهش ۲1 درصدی بارندگی توانستیم 
۲4 درصد خرید تضمینی گندم را افزایش دهیم؛ به امید خدا 
این رکورد امسال نیز برقرار خواهد بود و سهمیه ای که برای 
خوزستان در نظر گرفته شده تحقق پیدا خواهد کرد. در ادامه 

عباس صدریان فر، مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان 
اظهار کرد: مدیریت آب و کشــاورزی در سال گذشته با 
هماهنگی های الزم میان دستگاه ها به خوبی صورت گرفت 
و فصل کشت پاییزه گذشته را با بهترین خروجی پشت سر 
گذاشتیم.وی عنوان کرد: امسال نیز با رهنمودهای استاندار با 
وجود اینکه در کرخه محدودیت هایی وجود دارد و شرایط 
منابع آب کمتر از سال گذشته است، بنا را بر این گذاشتیم 
تا با همدلی و همکاری دســتگاه های متولی شرایط را به 
گونه ای پیش ببریم که کمترین آســیب به کشاورزان وارد 
شود.مدیر عامل ســازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: 
بخشی از تصمیمات الزم در سطح استان و مابقی به صورت 
ملی اتخاذ می شود که امیدواریم با هماهنگی میان این دو 
به نتیجه خوبی برسیم.همچنین در حاشیه این جلسه مقرر 
شد شرکت نیشکر و صنایع جانبی برای کمک به تامین آب 
مردم در حوزه کرخه به دستور استاندار خوزستان و معاونان 
ایشــان جهت همکاری با سازمان آب و برق خوزستان و 
جهاد کشاورزی پمپاژ آب از قسمت انتهایی رودخانه دز به 
کانال زهاب بر دهخدا و از آنجا به قسمت انتهایی رودخانه 
کرخه نور را تخلیه کند تا در بازه 15 کیلومتر تا هورالعظیم 
آب روســتاهای اطراف کرخه نور و هویزه را تامین شود 
.در پایان مسعود اسدی، نماینده کشاورزان استان خوزستان 
ادامه داد: در حوزه کارون، دز و مارون مشکلی برای کشت 
پائیزه نخواهیم داشت.وی تصریح کرد: استاندار خوزستان و 
معاونان ایشان در سال گذشته تمام قد وارد بحث مدیریت 
آب شدند؛ فرمانداران، جهاد کشاورزی و صنف کشاورزان 
نیز در بحث مدیریت آبی عملکرد بســیار خوبی داشتند.
نماینده کشاورزان خوزستان بیان کرد: اینکه امسال توانستیم 
با نیمی از میزان آب گذشــته، بدون هیچ گونه تنشی برای 
کشــور و اســتان بیرون بیاییم، حاصل تالش استانداری، 
کشاورزان، تشکل ها، جهاد کشاورزی و فرمانداران است.
اسدی افزود: هم اکنون نیز فعالیت ها در جهت اقناع سازی 
مردم برای کشت در حوزه کرخه در حال انجام است اما در 

سایر حوزه ها هیچگونه مشکلی وجود ندارد .

استاندار خوزستان عنوان کرد

الگوی کشت در خوزستان باید مدیریت شود

  

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایندو گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد شد.
1- لیال جام نور    فرزند تراب  به شــماره ملی3440866092صادره ازبندر لنگه در 
ششدانگ یک  باب خانه  به مســاحت 147/52مترمربع مالکیت متصالحین رودان  

قسمتي از پالک 4-اصلی  واقع در بیکاه رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
2- حســن بهزادی    فرزند جعفر  به شماره ملی3392114091صادره ازبندر عباس 
در ششدانگ یک  قطعه باغ  به مساحت9001/56مترمربع مالکیت متصالحین رودان  
قســمتي از پالک  495فرعی از4 -اصلی  واقع در بیــکاه رودان  هر مزگان حقوق 
ارتفاقی دارد مقدار 2449متر مربع از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده است 
که الزم اســت مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
که پالک 495فرعی از 4-اصلی بنام بانو ان زبیده بهزادی وگلبانو  کدخدا زاده معرفی 

شده است 
3- معصومه فوالدی فرزندمحمد   به شــماره ملی3420504691صادره ازمیناب در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت  218/74متر مربع ملکی متصالحین رودان 
قســمتی از پالک باقیمانده 7 -اصلی واقع در محله سنگی  دهبارز  رودان هرمزگان 

حقوق ارتفاقی ندارد.
4- چهارشنبه ســلمانی فرزند جعفر به شماره ملی4699086081صادره ازرودان در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 186/94مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک باقیمانده 7 -اصلی واقع در کلبردهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.

5-پرویز بهار زاده محدث فرزند امیربه شماره ملی 3671989998صادره از زابل  در 
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 269/52مترمربع قسمتي از پالک 586فرعي 
از 7-اصلی  واقع  در  محله چاه تمر  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 
586فرعی از 7-اصلی ذیل ثبت 1903صفحه 61 دفتر جلد 11 بنام صفیه شریف زاده  
سندمالکیت صادر وتسلیم گردیده  ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری 

نموده است است حقوق ارتفاقی  ندارد.
6- عیســی رنجبری فرزند مراد  به شــماره ملی4699375389صــادره ازرودان در 
ششدانگ قســمتی از  یک باب خانه  به مساحت 15/90مترمربع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی از پــالک 1113فرعی از 7 -اصلی واقع در باالشــهردهبارز  رودان 
هرمــزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پــالک 1113فرعی از 7-اصلی بنام محمدرضا 

وعبداهلل حقیقی معرفی گردیده است 
7- فاطمه رنجبری کمیز فرزند علی به شماره ملی 4699946501صادره از رودان  در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 436/13مترمربع قسمتي از پالک 587فرعي از 
7-اصلی  واقع  در  محله چاه تمر  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 
587فرعی از 7-اصلی ذیل ثبت 2422صفحه 422 دفتر جلد 14 بنام همایون مختاری  
سندمالکیت صادر وتسلیم گردیده  ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری 

نموده است حقوق ارتفاقی  ندارد.
8- حوا گلســتانی فرزند غالم  به شــماره ملی4699865623صــادره ازرودان در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 214/18مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 1113فرعی از  7 -اصلی واقع در باالشهر   دهبارز  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد  که پالک 1113فرعی از 7-اصلی بنام محمدرضا وعبداهلل حقیقی معرفی 

گردیده است .

9-احســان سالمی   فرزند جعفر  به شــماره ملی3420128169صادره ازمیناب در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 474/84مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پــالک 641فرعی از  7 -اصلی واقع در محله چــاه تمردهبارز  رودان هرمزگان 
حقــوق ارتفاقی ندارد  که پالک 641فرعــی از 7-اصلی بنام کلثوم حقیقی معرفی 

گردیده است .
10-عبداهلل قادری دهبارزفرزند غالم  به شــماره ملی4699859909صادره ازرودان 
در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 185/98مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قسمتی از پالک 1202فرعی از  7 -اصلی واقع در باالشهر   دهبارز  رودان هرمزگان 
حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1202فرعی از 7-اصلی بنام هیبت اله راستگو معرفی 

گردیده است
11- اقدس احمدی زاده   فرزند شهریار  به شماره ملی4699044181صادره ازرودان 
در ششدانگیک باب خانه  به مساحت 263/70مترمربعملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 415فرعی از  7 -اصلی واقع در دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  

که پالک 415فرعی از 7-اصلی بنام محمد سهرابی معرفی گردیده است
12-محمد محســنی   فرزند موسی  به شماره ملی4699820441صادره ازرودان در 
ششدانگ یک قطعه باغ مرکبات  به مساحت 96600مترمربعملکی متصالحین رودان 
قسمتی از پالک باقیمانده 7 -اصلی واقع در سرکهنان دهبارز  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی دارد.  مقدار 4506متر مربع از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده است 

که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
13- محمد قاســم زاده   فرزند خیراله  به شماره ملی3420130139صادره ازمیناب 
در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 374/60مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قســمتی از پالک 1299فرعی از  8 -اصلی واقع در بندنقی  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقــی ندارد  که پالک 1299فرعی از 8-اصلی بنام مریم ودلکش فرخ نژاد معرفی 

گردیده است
14- اسماعیل محمدی   فرزند حسین  به شماره ملی4699780377صادره ازرودان 
در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 241/55مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قسمتی از پالک 1251فرعی از  8 -اصلی واقع در بندمالء   رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد  که پالک 1251فرعی از 8-اصلی بنام دادخدا امینی معرفی گردیده است

15-محسن صادقی گشوئیه فرزند علی  به شماره ملی4723789502صادره ازکنسولی 
قطر در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 219/30مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قســمتی از پالک 408فرعی  از  8 -اصلی واقع در باالشهر  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد  که پالک 408فرعی از 8-اصلی بنام محمد نجفی پور وشرکاء معرفی 

گردیده است
16- راحله قنبر پور بیدانی فرزند علی  به شماره ملی4690117128صادره از رودان 
در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 167/05مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قسمتی از پالک 676فرعی از  8 -اصلی واقع در پشته معزاباد  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد  که پالک 676فرعی از 8-اصلی بنام آمنه راستگو معرفی گردیده است

17- هاجــر صالحــی جنتی   فرزند چــراغ  به شــماره ملی3390279075صادره 
ازبندرعباس در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 206/28مترمربعملکی متصالحین 
رودان قســمتی از پالک 1276فرعی از  8 -اصلی واقع در بندنقی  رودان هرمزگان 
حقــوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1276فرعــی  از 8-اصلی بنام عبداهلل صابری زاده 

معرفی گردیده است
18- هاجر درویشــی   فرزند محمد به شماره ملی4699587216صادره از رودان در 
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 19/63مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 412فرعی از  8 -اصلی واقع در باالشــهر  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 
ندارد  که پالک 412فرعی از 8-اصلی بنام غالم توسلی وشرکاء  معرفی گردیده است

19- عبدالحســین جعفری    فرزند عباس   به شــماره ملی 4699096123صادره 
از  رودان در  ششــدانگ یــک باب خانه به مســاحت 209/34مترمربع قســمتی 
ازپالک1336فرعی از   8-اصلی واقع رودان پشته معزاباد رودان حقوق ارتفاقی  ندارد

20- رضــا نجفــی   فرزنــد حســین   به شــماره ملی 
4699160913صادره از  رودان در  ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 367/81مترمربع قسمتی ازپالک1336فرعی از   
8-اصلی واقع رودان پشــته معزاباد رودان حقوق ارتفاقی  

ندارد
21- نجــف مریــدی  فرزنــد جمعــه به شــماره ملی 
3420135300صادره ازمیناب  در ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 75/39مترمربع قســمتي از پالک 320فرعي از 8-اصلی  واقع  در  رودان  
دلگشا  هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد  در ضلع جنوبی  یک عدد جا کولری از باقیمانده  
به مورد تقاضا باز است که پالک 320فرعی از 8-اصلی برابر سند انتقالی 7169 مورخ 
47/7/8 دفتــر خانه 7 میناب  بنام خانم مرضیه امیری  انتقال قطعی گردیده  ومتقاضی 

مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است .
22- نجف مریدی  فرزند جمعه به شــماره ملــی 3420135300صادره ازمیناب  در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 174/93مترمربع قسمتي از پالک 320فرعي از 
8-اصلی  واقع  در  رودان  دلگشا  هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد  در ضلع جنوبی  یک 
عدد جا کولری از باقیمانده  به مورد تقاضا باز اســت که پالک 320فرعی از 8-اصلی 
برابر سند انتقالی 7169 مورخ 47/7/8 دفتر خانه 7 میناب  بنام خانم مرضیه امیری  انتقال 
قطعی گردیده  ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رســمی خریداری نموده است است 

حقوق ارتفاقی  ندارد.
23- فاطمه یوسف زاده کوهستانی  فرزند علی به شماره ملی4699743463صادره از 
رودان در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 40/08مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قسمتی از پالک 412فرعی از  8 -اصلی واقع در بلوار انقالب شرقی    رودان هرمزگان 
حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 412فرعی از 8-اصلی بنام غالم توسلی وشرکاء  معرفی 

گردیده است
24- حمید حدادی فرزند عیســی  به شــماره ملی4699872719صادره از رودان در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 118/20مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 
پالک 1247فرعی از  8 -اصلی واقع در محله بند مالء  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد  که پالک 1247فرعی از 8-اصلی بنام عبداهلل میرحسینی  معرفی گردیده است
25- رستم بیانی فرزند عباس  به شماره ملی3420574071صادره از رودان در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 192/82مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
1247فرعی از  8 -اصلی واقع در محله بند مالء  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  

که پالک 1247فرعی از 8-اصلی بنام عبداهلل میرحسینی  معرفی گردیده است
26- مظفــر نجفی    فرزند علی به شــماره ملی3421921628صــادره از میناب در 
ششدانگ یک باب ساختمان  به مســاحت 201/60مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قســمتی از پالک 544فرعی از  8 -اصلی واقع در خیابان بیمه ایران- رودان هرمزگان 
حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 544فرعی از 8-اصلی بنام عبداهلل میرحســینی  معرفی 

گردیده است
27- شهریار دور اندیش   فرزند علی  به شماره ملی4699179665صادره از رودان در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 305/02مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 49فرعی از  8 -اصلی واقع در محله گلستان  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 
دارد  در ضلع جنوبی یک عدد جا کولری از مورد تقاضا به کوچه باز می باشد  که پالک 

49فرعی از 8-اصلی بنام احمد گلستانی  معرفی گردیده است
28- اداره اوقاف وامور خیریه  شهرســتان رودان  با کد شناسایی 14003506881 در 
ششدانگ بازارچه  به مساحت 1794/45مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از 
پالک 610فرعی  8-اصلی  واقع در سنگ اباد معزاباد رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد . 26/م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/06/27- تاریخ انتشارنوبت دوم : 1401/07/12                               

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد رودان

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی  آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //مدیر 
کل کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان یزد ضمن اشــاره به برگزاری افزون بر 
۴۲ ویژه برنامه در استان به مناسبت هفته ملی 
کودک، یکی از موثرترین اقدامات جهت پرورش 
کودکان را قصه گویی خواند که به گفته وی، به 

یک جریان در استان یزد تبدیل شده است. 
"عالیه قوامی" به مناسبت هفته ملی کودک در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: از 1۶ تا ۲۲ مهرماه به عنوان 
هفته ملی کودک و روز شــانزدهم مهرماه به عنوان 
روز ملی کودک در تقویم کشورمان نامگذاری شده 
اســت.وی این هفته را فرصت مغتنمی برای اهتمام 
بزرگترها و مسئوالن به کودکان به عنوان آینده سازان 
کشور دانســت و گفت: باید تالش کنیم در جهت 
احقاق حقوق کودکانمان تصمیمات مناسبی در سطح 
کالن داشته باشیم چرا که دولت هایی موفق خواهند 
بود که کودکانشــان، دارای رشد و پرورش مناسبی 
باشند.قوامی با اشاره به عناوین روزهای هفته ملی 
کودک، از برنامه ریزی برای این هفته طبق عناوین 
روزهای مذکور خبر داد و خاطرنشــان کرد: شعار 
امسال هفته ملی کودک »حال خوش کودکی، رنگ 
خوش زندگی « اعالم شده است.وی با بیان این که 
کانون پرورش فکری استان یزد از نیمه شهریورماه 
جلسات متعددی جهت برنامه ریزی هفته ملی کودک 
برگزار و ویژه برنامه هایــی را در این رابطه تهیه و 
تدوین کرده است،  ابراز امیدواری کرد که برنامه های 
این هفته برای کودکان استان، اوقاتی نشاط آفرین و 
نشاط بخش را رقم بزند.این مسئول از تدارک افزون 
بر 4۲ برنامه به مناسبت هفته ملی کودک در استان 
خبر داد و گفت: این برنامه ها به اضافه تعداد دیگری 
ویژه برنامه طی این ایام، در همه مراکز کانون پرورش 
فکری استان برگزار خواهد شد.وی با بیان این که 
ویژه برنامه های این هفته در استان دو روز زودتر یعنی 
از چهاردهم مهرماه با برگزاری نمایشگاه تخصصی 
آثار و دست سازه های اعضای کانون پرورش فکری 

آغاز خواهد شد، برگزاری نشست و مراسم تجلیل از 
خیرین کانون ساز و کانون یار استان، برگزاری کارگاه 
بازی های خالق در کانون پــرورش فکری یزد و 
ویژه برنامه پرواز بادبادکها در پارک کوهستان یزد با 
همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان را از دیگر 
برنامه های کانون قبل از آغاز هفته ملی کودک خواند.
قوامی از رونمایــی از نماد صلح با همکاری خانه 
صلح ایران و آغاز فستیوال فیلم ها و انیمیشن های 
کانون در مراکز ســطح استان همزمان با شروع این 
هفته خبر داد و تصریــح کرد: دیدار اعضای کانون 
پرورش فکری با مســئوالن ارشد استان، نمایش 
فیلم توسط کتابخانه های سیار در روستاهای استان 
و نیز حضور در صحن علنی شورای شهر و قرائت 
بخشی از بیانیه حقوق کودک و مطالبه گری در این 
خصوص، از برنامه های روز اول این هفته در استان 
است.وی از برنامه های روز هفدهم مهرماه را آغاز 
بکار تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری استان یزد 
برای اجرای ویژه برنامه های خاص و نمایش های 
کانون جهت کودکان مناطق محروم و روستایی ذکر 
کرد و گفت: هم اکنون در کشــور هفت تماشاخانه 
سیار فعالیت در استانهای مختلف کشور را در حال 
اجرا دارند.قوامی جشــن فرهنگی هنری روستایی 
کتابخانه سیار کانون با همکاری پیک امید، بازدید 
کودکان از موزه های استان به صورت رایگان و بعضًا 
نیم بها جهت آشنایی با فرهنگ و تمدن کشورشان، 
ویژه برنامه ی »با پدربزرگها و مادربزرگها« برای ثبت 
لحظاتی شاد برای سالمندان، برگزاری ویژه برنامه 
شاد »من خانواده ام را دوست دارم« با حضور مادران 
و کودکان در مرکز شماره سه کانون پرورش فکری 
یزد و دیدار با خانواده شــهید دانش و فرزندان این 
شهید واالمقام را از دیگر برنامه های هفته ملی کودک 
در استان برشــمرد.وی یکی از دغدغه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان که این مجموعه 
را متفاوت از دیگر مراکز آموزشی کرده را پرورش 

خالقیت در کودکان خواند و گفت: در همین راستا نیز 
برنامه ای با عنوان »کو کو عروسک« در مرکز شماره 
یک کانون در پارک شــهر و ادب )پارک وحشی 
بافقی( در این هفته برگزار و طی مراسمی نخستین 
مرکز تخصصی دســت ســازه ها با هدف پرورش 
خالقیت ها و احیای هنرها و کارهای دستی بومی 
استان افتتاح خواهد شد.وی از برگزاری برنامه های 
متعددی به مناسبت این هفته در شهرستانهای مختلف 
استان خبر داد و اعالم کرد: تعدادی از کودکان دیروز 
که مفاخر امروز و غیرســاکن در شهرســتان تازه 
تاسیس مروست هستند، به دعوت کانون و در قالب 
ویژه برنامه »قلعه مکتب مروست« طی مدت سه روز 
از ۲۰ تا ۲۲ مهرماه تجارب خودشان را با کودکان 
زادگاهشان به اشــتراک خواهند گذاشت.مدیر کل 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در 
ادامه با بیان این که قصه گویی در یزد به یک جریان 
تبدیل شــده و تنها مختص آمادگی برای برگزاری 
یا حضور در جشنواره ها نیست، گفت: خوشبختانه 
استان یزد طی بیست و سه دوره برگزاری جشنواره 
قصه گویی در کشورمان حائز رتبه بوده و این حوزه 
را به عنوان یکی از فعالیت های تاثیرگذار در پرورش 
کودکان مورد اهتمام دارد.قوامی در پایان در همین 
رابطه از آغاز مرحله اســتانی بیســت و چهارمین 
جشــنواره قصه گویی از ۲5 مهرماه و به مدت سه 
روز در یزد خبر داد و گفت: این مرحله از رقابتها با 
حضور برترین قصه گویان استان در مجتمع فرهنگی 
هنری کانون برگزار خواهد شد و پیش درآمدی برای 
راهیابی برگزیــدگان به مرحله منطقه ای و در ادامه 

مرحله کشوری خواهد بود .

مدیر کل کانون پرورش فکری یزد اعالم کرد 

تبدیل قصه گویی به یک جریان در یزد 
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اقتصادی

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد
اختصاص یارانه برای اجرای الگوی کشت در کشور

  گروه اقتصادی // وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از نظر دانش 
و فناوری توان اجرای الگوی کشت در کشور را داریم، گفت: ایجاد 
مطلوبیت و تخصیص یارانه کشت از طریق تبصره 14 قانون بودجه 
کشور به کشاورزان از راه های اجرایی شدن الگوی کشت است. »سید 
جواد ســاداتی نژاد« در نشست هم اندیشی الگوی کشت در جلسه 
تخصصی، فنی و مهم است و مدعوین واقف به اهمیت الگوی کشت 
هســتند، افزود: از سال 1۳5۰ تاکنون به دنبال اجرای الگوی کشت 
در کشور بوده ایم و برنامه آن بارها به استان ها ابالغ شده است. وزیر 
جهاد کشــاورزی اظهار داشت: برنامه الگوی کشت و اجرای آن در 
تمام برنامه های توسعه ای کشور و در برنامه هفتم توسعه هم لحاظ 
شده است؛ اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.ساداتی نژاد تصریح 
کرد: ما از نظر دانش و فناوری توان اجرای الگوی کشت را داریم و 
برنامه الگوی کشــت در کشور به روزرسانی شده است؛ اما هنوز در 
اجرا مشــکل داریم.وی افزود: در برنامه ششم توسعه آمده از سال 
دوم برنامه، الگوی کشــت اجرا شود و وزارت نیرو پروانه چاه ها را 
ساماندهی کند که در این راســتا وزارت نیرو اقدام به بستن چاه ها 
کرد؛ اما الگوی کشت اجرا نشد.مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی با 
تاکید بر این که اجرای الگوی کشت بدون حمایت و قانون مجلس 
شورای اسالمی امکان پذیر نیست، تصریح کرد: مشکل اجرای الگوی 
کشت این است که ۹8 درصد از کشاورزی ایران به بخش خصوصی 
تعلق دارد و این بخش دســتورپذیر نیست و هرچه بخواهد کشت 
می کند؛ لذا در مرحله اجرا با مشکل مواجه می شویم.وی با بیان این 
که شوروی واردکننده گندم بود؛ اما روسیه امروز 145 میلیون تن گندم 
صادر می کند و در شــرایط جنگ به صورت روزانه به صادرات آن 
عوارض تعیین می کند، ادامه داد: غذا امروز ابزار قدرت است.ساداتی 
نژاد تصریح کرد: راه اجرای الگوی کشــت این است که برای کشت 
مطلوبیت ایجاد کنیم تا کشاورزان اقدام مورد نظر ما را انجام دهند، 
مانند خرید 11 هزار و 5۰۰ تومانی گندم از کشاورزان، لذا با سیاست 
قیمتی می توانیم به این امر اقدام کنیم.وی با اشاره به اینکه باید یارانه 
کشت را در بودجه 14۰۲ لحاظ کنیم، افزود: باید بتوانیم از تبصره 14 
قانون بودجه کشــور به کشاورزان یارانه کشت دهیم و برای اجرا به 
کمک مجلس شورای اسالمی نیاز داریم.وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
مقام معظم رهبری امنیت غذایی را اولویت اول کشور دانسته اند و هیچ 
چیز را با آن قابل قیاس نمی دانند.وی خاطرنشــان کرد: باید کود و 
تسهیالت مکانیزاسیون به کشاورزانی داده شود که الگوی کشت را 
رعایت می کنند و طبق برنامه پیش می روند.مقام عالی وزارت در پایان 
عنوان کرد: با ایجاد عوارض در صادرات جذابیت محصوالت پرآب بر 

مانند هندوانه را کاهش دهیم تا آب مجازی از کشور خارج نشود.

خبر

    *  

گروه اقتصادی // قانون »جهش تولید مسکن« 
در تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۰ نیز به تایید شورای 
نگهبان رســید. طبق ماده ۱ این قانون، دولت 
موظف است نیاز ساالنه مسکن کشور را براساس 
اعالم وزارت راه وشهرسازی مستند به مطالعات 
طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی 

تامین کند. 
  قانون »جهش تولید مسکن« در جلسه علنی 1۷ 
مردادماه 14۰۰ به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسید و در تاریخ سوم شهریور 14۰۰ نیز به تایید 
شورای نگهبان رسید. طبق ماده 1 این قانون، دولت 
موظف است نیاز ساالنه مسکن کشور را براساس 
اعالم وزارت راه وشهرســازی مستند به مطالعات 
طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی 
تامین کرده و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند تا در 
چهار سال نخست اجرای این قانون، ساالنه به طور 
متوســط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در 
کشور برای متقاضیان واجد شرایط براساس قانون 
ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
مصوب 1۳8۷ و آیین نامه های مربوطه عرضه شود.
این الزام قانونی درحالی است که بررسی آمارها 
نشان می دهد طی یک ســالی که دولت سیزدهم 
مسئولیت اداره کشور را به دست گرفته، در ۹ ماه 
اول آن فقط ۲88 هزار واحد مسکونی در کشور 
مجوز ساخت دریافت کرده اند. این تعداد در مقایسه 
با فصول قبلی که قانون جهش تولید مســکن به 
تصویب نرسیده بود، نه تنها افزایش ساخت وساز را 
نشان نمی دهد، بلکه در بهار امسال ساخت وساز در 
مقایسه با بهار سال 14۰۰ کاهش 1۲.۷ درصدی و 
نسبت به زمستان 14۰۰ کاهش ۲1.8 درصدی را 
نشان می دهد. کاهش ساخت وساز در بهار امسال 
نســبت به بهار سال 14۰۰ در ۹ استان بین ۳۰ تا 
4۰ درصد بوده و در شــهر تهران نیز کاهش 4۶ 
درصدی را تجربه کرده اســت. با توجه به اینکه 
ساخت مسکن به عنوان یکی از شعارهای محوری 
دولت ســیزدهم بوده و مجلس نیز دولت را ملزم 
به ساخت ساالنه یک میلیون واحد)4 میلیون طی 
4 سال( کرده، دولت باید در سیاست های اجرایی 
خود تجدیدنظر کند. این تجدیدنظر حتی می تواند 
منجر به تغییر مدیریتی در وزارت راه وشهرسازی 

نیز شود. 
کاهش ۱۳ درصدی ساخت وساز در بهار

۲۹ اردیبهشــت 14۰1 رستم قاسمی در جریان 
آغاز ساخت 4۰ هزار و 545 واحد مسکونی در 
ارومیه اظهار کرد: »در دولت سیزدهم طبق تعهدمان 
4 میلیون واحد مســکن ســاخته خواهد شد.« 
در همین راســتا تاکنون مراحل ساخت بیش از 
یک میلیون و ۳۰۰ واحد مسکن در سراسر کشور 
آغاز شــده که برخی از آنها نیز در مراحل پایانی 
ساخت قرار دارند. یکشنبه ۲۶ تیر 14۰1 وزارت 

راه وشهرسازی آخرین وضعیت طرح نهضت ملی 
مسکن را اعالم کرد. طبق گزارش این وزارتخانه، 
عملیات ساخت یک میلیون و ۳8۳ هزار و 51۳ 
واحد آغاز شــده است. از این تعداد ۹54 هزار و 
۲۳8 واحد در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی و 
ساخت وساز قرار دارند. تعداد 4۲۹ هزار و ۲۷5 
واحد نیز کلنگ زنــی و عملیات اجرایی آن آغاز 
شده است. اخیرا نیز وزارت راه وشهرسازی اعالم 
کرده است این وزارتخانه از آغاز طرح نهضت ملی 
مســکن تاکنون برای ساخت یک میلیون و ۶۶۶ 
هزار و ۶۷۳ واحد مســکونی زمین تامین کرده 
که روند تامین زمیــن ادامه دارد. همچنین تا ۲5 
مردادماه 14۰1، ساخت یک میلیون و 5۹۲ هزار 
و 8۲4 واحد مسکونی آغاز شده است. این آمارها 
درحالی است که با گذشته یک سال از عمر دولت 
و البته تا انتهای بهار 14۰1، روند ساخت وسازها 
چندان تعریفی نداشته است؛ به طوری که براساس 
آمارهای اخیر مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری 
واحدهای درج شــده در پروانه های ســاختمانی 
مناطق شهری کشور تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد 
بوده که نسبت به بهار 14۰۰ کاهش 1۲.۷ درصدی 
و نسبت به زمستان 14۰۰ کاهش ۲1.8 درصدی 

را نشان می دهد.
* افت شدید ساخت وساز در ۲۰ استان 

  این تعداد در استان البرز با کاهش 4۳.۷ درصدی 
نسبت به بهار سال 14۰۰ بیشترین افت را تجربه 
کرده است. پس از این استان، ساخت وساز استان 
گیالن نسبت به بهار ســال گذشته کاهش 4۲.۶ 
درصدی داشته و این استان در رتبه دوم با بیشترین 
افت ساخت وساز قرار دارد. همچنین طی بهار امسال 
نسبت به بهار 14۰۰ ساخت وساز در استان مرکزی 
کاهش حدود 4۰ درصدی، در خراســان جنوبی 
کاهش ۳8.8 درصــدی، در ایالم کاهش نزدیک 
به ۳5 درصدی، در زنجان کاهش ۳1.8 درصدی، 
در استان تهران کاهش ۳1.۲ درصدی و در استان 
آذربایجان غربی نیز کاهش ۳1 درصدی داشــته 
امسال  است. در خراســان رضوی ساخت وساز 
نسبت به بهار ســال قبل کاهش ۲8.۲ درصدی، 
در مازندران کاهش 18.5 درصدی، در قم کاهش 
1۷.۷ درصدی، در خراسان شــمالی کاهش 15 
درصــدی، در کهگیلویه وبویراحمد کاهش 14.۷ 
درصدی، لرستان کاهش 14.۲ درصدی، خوزستان 
1۳.۳ درصدی و این میزان در استان های کرمان، 
فارس، هرمزگان و گلســتان نیز کاهش 1 تا 1۲ 

درصدی داشته است. این آمارها نکته قابل تاملی را 
نشان می دهد؛ به طوری که به جز استان های اصفهان 
و آذربایجان شرقی که دارای کالنشهر هستند، در 
سایر اســتان های دارای کالنشهر، ساخت وساز 
با افــت قابل توجهی روبه رو بوده اســت. توجه 
داشته باشیم بخش عمده مشکالت کمبود مسکن 
مربوط به کالنشهرها و شهرهای بزرگ استان هایی 
همچون تهران)کالنشهر تهران(، البرز)کالنشهر کرج(، 
خراسان رضوی)کالنشهر مشهد(، قم)کالنشهر قم(، 
خوزســتان )کالنشــهر اهواز( و فارس)کالنشهر 

شیراز( است. 
* رشد ساخت وساز در ۱۱ استان 

در کنــار این اســتان ها، در 11 اســتان رشــد 
ساخت وساز طی بهار امســال مثبت بوده است. 
در استان یزد ساخت وســاز در بهار امسال رشد 
نزدیک به ۹۳ درصدی داشته است. این میزان در 
استان سمنان 51 درصد، در سیستان وبلوچستان 
4۲ درصد، در کردســتان 41.۷ درصد، در استان 
قزوین ۲۷.5 درصد، در بوشــهر 1۶.۲ درصد، در 
اردبیل 1۶ درصد، در همــدان 15.5 درصد، در 
اصفهان 1۲.۲ درصــد، در چهارمحال وبختیاری 
1۲ درصد و در آذربایجان شرقی ۶.۹ درصد رشد 
داشته است.در اینجا موضوعی که باید به آن توجه 
داشــت، اینکه کل ساخت وساز این 11 استان که 
رشد مثبتی در بهار 14۰1 داشته اند، درمجموع ۳۳ 
هزار و 8۶1 واحد بوده که معادل ۳۷.5 درصد از 
ساخت وساز بهار امسال مناطق شهری کشور است. 
این موضوع موجب شده رشد مثبت ساخت وساز 
در این اســتان ها نتواند رشد ساخت وساز در کل 

مناطق کشور را از فاز منفی خارج کند. 
* در ۹ ماه ۲۸۸ هزار واحد مجوز گرفته!

  بررسی وضعیت فصلی ســاخت و ساز در ۳8 
فصل اخیر یعنی از زمســتان 1۳۹1 که آمارهای 
 فصلی ساخت و ســاز در دسترس است- نشان 
می دهد گرچه از برخی فصول ساهای ۹4 تا ۹۶ 
بیشتر است اما میزان ساخت و ساز بهار 14۰1 در 
کنار پاییز 14۰۰ که هر دوی آنها در دوره رســتم 
قاسمی بوده، کمترین مقدار ساخت و ساز فصلی از 
پاییز 1۳۹8 تاکنون است. اما بخش پرغصه ماجرای 
ساخت 1 تا 1.5 میلیون مسکن در سال اول دولت 
سیزدهم این است که در سه فصل اخیر)پاییز 14۰۰ 
+ زمستان 14۰۰ و بهار 14۰1( درمجموع برای 
ساخت ۲88 هزار و 44۳ واحد مسکونی پروانه 
صادر شده است. این تعداد درحالی است که برای 

مثال در ســه فصل زمستان 1۳۹1، بهار 1۳۹۲ و 
تابستان 1۳۹۲ که مســکن مهر در حال ساخت 
 بوده، تعداد واحدهای مســکونی درج شــده در 
پروانه های ساختمانی مناطق شهری کشور ۶۳۶ 
هزار و 1۳8 واحد یا به عبارتی ۲/۲ برابر سه فصل 

اخیر دوره رستم قاسمی بوده است. 
رشد منفی مسکن در ۲ فصل پی در پی

در کنار آمارهای ساخت وســاز، نگاهی به رشد 
اقتصادی نیز نکته قابل تاملی را نشــان می دهد. 
طبق گزارش مرکز آمار ایران، براســاس آخرین 
نتایج حساب های ملی فصلی، محصول ناخالص 
داخلی)GdP( به قیمت ثابت سال 1۳۹۰ در سه 
ماهه اول ســال 14۰1 به رقم 188 هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان و بدون نفت نیــز به 1۶1 هزار و 
4۰۰ میلیارد تومان رســیده که نشان از رشد ۳.8 
درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 4.۳ 
درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 
فصل بهار سال 14۰1 دارد. نتایج مذکور حاکی از 
آن است که در فصل بهار 14۰1رشته فعالیت های 
گروه کشاورزی منفی ۰,8، گروه صنایع و معادن 
4.۲ و گروه خدمات ۳.۹ درصد نســبت به فصل 
بهار سال 14۰۰، رشد داشته است. همچنین رشد 
بخش صنایع و معادن بدون نفت ۶ درصد، رشــد 
بخش صنعت 5.1 درصد؛ بخش تامین آب، برق 
و گاز طبیعی 1۳.8 درصد و رشد بخش ساختمان 
منفی ۳.۹ درصد بوده اســت. آن طورکه از شواهد 
آماری برمی آید، بخش ساختمان بدترین وضعیت 
را درمیان زیربخش هــای تولید ناخالص داخلی 
داشته اســت؛ به طوری که رشد این بخش نه تنها 
در بهار 14۰1 منفــی ۳.۹ درصد را تجربه کرده، 
در زمستان سال گذشته نیز منفی ۳.۳ درصد بوده 
است. نگاهی به داده های سال های گذشته نیز نشان 
می دهد رشد ارزش افزوده بخش ساختمان از بهار 
1۳۹۹ تــا زمســتان 14۰۰ در هیچ فصلی منفی 
نبوده است. این آمار به این معنی است که بخش 
مسکن و ســاختمان طی دو فصل اخیر بدترین 
وضعیت را به خود دیده اســت.نکته نگران کننده 
این است که بازوی پژوهشی مجلس نیز که اخیرا 
برمبنای آمار حساب های ملی فصل بهار و سایر 
داده های قابل اتکا، رشــد اقتصادی پایان ســال 
14۰1 را پیش بینی کرده، برآوردش این است که 
در پایان سال جاری رشد اقتصادی به ۳.۷ درصد 
برسد. طبق این برآورد، رشد ارزش افزوده بخش 
کشاورزی ۷.۹ درصد برآورد شده؛ این میزان برای 

بخش نفت 1.1 درصد، معدن ۹.۷ درصد، صنعت 
4.۶ درصد، خدمــات ۳.۶ درصد و برای بخش 
ساختمان نیز منفی ۳.4 درصد پیش بینی شده است. 
اما رشد منفی ارزش افزوده بخش ساختمانی آن هم 
دقیقا در سالی که وزارت راه و شهرسازی می گوید 
1.5 میلیون واحد مســکونی در دســت ساخت 
است)در مراحل مختلف از پی ریزی تا نازک کاری( 
جای تعجب دارد. گرچه کاهش هزینه کرد دولت 
در بودجه عمرانی نیز می تواند یکی از دالیل رشد 
منفی ارزش افزوده بخش ساختمان باشد؛ اما نگاهی 
به آمارهای قانون بودجه سال جاری نشان می دهد 
به لحاظ اسمی در قانون بودجه رقم بودجه عمرانی 
کشور ۲۶۰ هزار و 11۷ میلیارد تومان پیش بینی 
شــده که نسبت به رقم 1۷۶ هزار میلیارد تومانی 
مصوب قانون بودجه سال 14۰۰ رشد بیش از 4۷ 
درصدی داشــته است. این رشد معادل نرخ تورم 
ساالنه اســت. البته مشخص نیست دولت امسال 
چه مقــدار از این مبلغ را بــه پروژه های عمرانی 
تخصیص  داده اما به هرحال بودجه عمرانی رشد 
نســبتا خوبی در سال جاری نسبت به بخش های 
دیگر بودجه داشته است. براین اساس باید نگران 

رکود بخش ساخت وساز بود. 
*  ۴ آرام بخشی که جدی گرفته نشد

  بخش مسکن با حدود 4۰ صنعت دیگر ارتباط 
دارد. از این رو رشــد بخش مسکن صنایع دیگر 
را تحریک می کنــد و زمینه ســرمایه گذاری و 
تشکیل ســرمایه را نیز فراهم می کند. البته برخی 
از اقتصاددانان معتقدند نباید اصرار داشــته باشیم 
که بخش مسکن به عنوان پیشران رشد اقتصادی 
قرار گیرد؛ چراکه این انتخاب باعث قفل شــدن 
سرمایه مردمی خواهد شد و دیگر این سرمایه ها 
به بخش مولد منتقل نخواهند شد. این اقتصاددانان 
تاکید دارند گرچه مسکن به علت ویژگی هایی که 
دارد نمی تواند رشــد بلندمــدت در اقتصاد ایران 
ایجاد کند؛ اما مسکن در کوتاه مدت می تواند رشد 
اقتصادی را تهییج کنــد. علی اکبر قلی زاده عضو 
هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و مدرس اقتصاد 

مسکن در این خصوص معتقد است تحقق اهداف 
اقتصادی مستلزم عملکرد بهینه تمامی بخش های 
اقتصادی کشــور است و از منظر کمک به رشد و 
توسعه درون زا و همچنین کنترل شوک ها و مهار 
تورم، نقش تمامی بخش های اقتصادی از شدت 
و ضعف برخوردار است، اما نقش اقتصاد مسکن 
در این زمینه از چهــار دیدگاه کلیدی و محوری 
به شــمار می رود. یکم - بخش مسکن در دوره 
تولید و بهره برداری نزدیک به بیســت درصد از 
تولید ناخالص داخلی و بیش از 4۰ درصد تشکیل 
 ســرمایه ناخالص را به خود اختصاص می دهد. 
دوم - مســکن در دوره بروز شــوک غیرشدید 
به تنهایی 5 الی ۶ درصد از علت تورم اســت. با 
فرض کنترل تورم در سایر بخش های اقتصادی، 
عدم موفقیت در کنترل شوک های بخش مسکن، 
تحقق اهداف دولت و برنامه های توســعه و سند 
چشم انداز را غیرممکن می سازد، زیرا شوک قیمت 
مســکن با وقفه زمانی اجاره مسکن را افزایش 
 می دهد که خود تشــدید تــورم را به دنبال دارد. 
سوم - مسکن ســهم قابل توجهی از کل بودجه 
خانوار را به خود اختصاص می دهد. کاهش فشار 
هزینه های زندگــی خانوارها، به ویژه خانوارهای 
کم درآمــد و جوانان که بیش از 5۰ درصد درآمد 
آنهــا را به خود اختصاص می دهــد، باید دغدغه 
سیاستگذار باشد. ممانعت از شکل گیری فرصت 
رانت و ســوداگری در بازار مسکن ضمن تثبیت 
بازار مســکن و کمک به تامین مسکن گروه های 
هدف، درآمدهای اتفاقی قابل توجهی را که عاید 
گروه های محدودی می شــود، کاهش می دهد و 
فاصله طبقاتی و شکافی درآمدی را تقلیل می دهد. 
پس کنترل شــوک های بازار مسکن تکمیل کننده 
روش های یارانه ای و مالیاتی دولت در بهبود توزیع 
درآمد و کاهش شکاف طبقاتی خواهد بود. چهارم 
- جلوگیری از وقوع شوک های قیمتی و تثبیت 
بازار مسکن نقش کلیدی و محوری در تخصیص 
بهینه منابع میان بخش های تولیدی و خدماتی و 

بازار مالی را فراهم می سازد.

گروه اقتصادی //  رییس ســازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی از متقاضیان شــرکت در 
مزایده ۱۰6۲ خودرو تملیکی خواســت تا فریب 
برنده شدن تضمینی در  کالهبردارانی که وعده 
مزایده می دهند را نخورند و اعالم کرد: برندگان 

مزایده روز ۱6 مهرماه اعالم می شوند. 
   عبدالمجیــد اجتهادی با اشــاره به مزایده 1۰۶۲ 
خودرو در ســازمان جمع آوری و فــروش اموال 
تملیکی اظهار کرد: عالقه مندان تا دوازدهم مهرماه 
وقت دارند که پیشنهاد خود را ارائه دهند، بازدیدها 
هم بدون مشکل در حال انجام است.رییس سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص آمار 
شــرکت کنندگان در مزایده تاکنون بیان کرد: تا روز 
رمزگشایی از درخواست ها نمی توان آماری از تعداد 
شرکت کنندگان در مزایده ارائه کرد، البته ما با توجه به 
بازدیدهای سایت می توانیم پیش بینی کنیم که تعداد 
شرکت کنندگان در این مزایده بسیار چشمگیر خواهد 
بود؛ چراکه از روز پنجشنبه هفته گذشته تا صبح شنبه 
بیش از 4۰ هزار نفر از سایت سازمان اموال تملیکی 
بازدید کرده اند.وی ادامه داد: به دلیل اینکه بیشتر از 
طریق این سایت در مزایده شرکت می کنند، می توان 
پیش بینی کرد که بیشــتر بازدیدکنندگان از سایت 
به منظور شرکت در مزایده وارد سایت شده اند و نکته 
قابل توجه اینکه در این فاصله زمانی معموالً تعداد 
بازدیدهای سایت به هزار بازدید هم نمی رسید، اما 
اکنون بیش از 4۰ هــزار بازدید در فاصله دو روز 

داشته ایم.
*  متقاضیان مزایده فریب کالهبرداران را نخورند

  رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
تأکید کرد: هرگونه خریــد این خودروها منوط به 
برنده شــدن در مزایده و آن هم از طریق ثبت نام در 
سامانه ســتاد تدارکات دولت و خرید از طریق این 
سامانه اســت و بنگاه ها و یا اشخاصی که به طرق 
مختلف مدعی می شــوند که ثبت نــام در مزایده را 
تضمینی انجام می دهیم کذب است؛ عالقه مندان به 
شــرکت در مزایده و خرید ایــن خودروها به هیچ 
عنوان فریــب این افراد و یا بنگاه های کالهبردار را 
نخورند.اجتهادی توضیح داد: »امکان دسترســی و 
دستکاری در این مزایده به هیچ عنوان وجود ندارد و 
حتی من به عنوان رییس سازمان نیز امکان مشاهده 
اطالعات مزایده و اینکه چــه فردی چه مبلغی را 

پیشنهاد داده است، ندارم.«
  وی اضافه کرد: اینکه شنیده شده که برخی افراد و 
گروه ها از افرادی پول گرفته اند و اعالم کرده اند که 
تضمینی شما را برنده مزایده خواهیم کرد؛ بدون شک 
امکان چنین کاری وجود ندارد و قطعًا کالهبرداری 

است؛ چرا که برای تمام افراد برای تمام نقاط کشور 
و حتی شهروندان خارج از کشور به راحتی و فقط 
از طریق سایت می توانند پیشنهاد بدهند و در نهایت 

باالترین قیمت پیشنهادی، برنده مزایده خواهد شد.
وی متذکر شــد: الزم به یادآوری اســت که بعد از 
تاریخ دوازدهم مهرماه دیگــر امکان تمدید زمان 
شرکت در مزایده وجود نخواهد داشت و فقط روز 
ســیزدهم به افرادی که در روزهای قبل در مزایده 
شرکت کرده و پشیمان شده اند، فرصت داده می شود 
تا بدون مشــکل بتوانند انصراف بدهند وگرنه حتی 
برای انصراف دهندگان نیز از تاریخ سیزدهم مهرماه 
به بعد مشــکالت زیادی ایجاد خواهد شد.رییس 
سازمان اموال تملیکی تشریح کرد: همچنین اعالم 
برندگان مزایده نیز تنها از طریق این ســازمان در 
روز شانزدهم مهرماه خواهد بود؛ بنابراین اگر کسی 
تضمینی از مردم پول گرفت و روز شانزدهم گفت که 
شما برنده شــده اید و کمی صبر کنید تا اعالم شود، 
قطع یقین بدانید که کالهبردار اســت.اجتهادی در 
خصوص شبهاتی که در چند روز اخیر در خصوص 
خودروهای لوکس دپویی مطرح شد از قبیل اینکه 
چرا بعد از حبس پنج ساله که خودروهای دپویی را 
معیوب و مســتهلک کرده، حاال دولت برای فروش 
آنها اقدام کرده اســت و یــا هم زمانی این مزایده با 
آزادسازی واردات و شیوه شماره گذاری خودروها، 
گفت: موضوع واگذاری ایــن خودروها در اختیار 
دولت نبوده است؛ چرا که پرونده قاچاق این خودروها 
که در سال 1۳۹۶ تشکیل شده، همچنان مفتوح است 
و هنوز هم بسته نشده است، ابتدا به دادسرای تهران 
و ســپس به دادگاه انقالب رفته است و همین االن 
هم رای مربوط به این پرونده صادر نشده است.وی 
یادآور شد: با توجه به بازدیدی که رئیس قوه قضائیه 
از بوشهر داشته است و درخواست ویژه ای که دولت 
و به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تعیین 
تکلیف این خودروها داشت تا از مستهلک شدن و 
فرسوده شدن خودروها جلوگیری شود، موجب شد 
که متعاقب این بازدید، رییس قوه قضائیه به دادستان 
بوشهر دستور بدهد که این خودروها را هرچه زودتر 
تعیین تکلیف کنید.اجتهادی ادامه داد: اما چون امکان 
صدور رای قطعی وجود نداشت و حتی هنوز رای 
بدوی هم صادر نشــده است، از ظرفیت موجود در 
تبصره ۲ ماده 5۳ قانون مبارزه با قاچاق که تکلیفی 
است، استفاده کردند و اعالم شد با توجه به اینکه در 
این چند سال به مرور زمان این خودروها فرسوده 
شده اند و تغییرات کمی و کیفی در این خودروها به 
وجود آمده است، دستور فروش این خودروها صادر 

شده است.

وی اضافه کرد: به محض اینکه دســتور فروش در 
تاریخ ۳1 مرداد ماه صادر شــد و به سازمان رسید، 
سریعًا جلسات مربوط به آن برگزار شد و در زمانی 
که دادســتانی تهران به ما ابالغ کرد که باید این کار 
انجام گیرد، ســازمان اموال تملیکی در کوتاه ترین 
زمان به عنوان مرجع فروش، اقدامات الزم را برای 
فــروش این خودروها از طریــق مزایده انجام داد.

رئیس سازمان اموال تملیکی گفت: هماهنگی های 
بسیار خوبی بین دستگاه های مختلف در این زمینه 
انجام شد و مقامات قضائی، سازمان ملی استاندارد، 
سازمان حفاظت محیط زیست، ســازمان بنادر و 
کشتیرانی، گمرک جمهوری اسالمی و پلیس راهور، 
اداره انبارهای عمومی و ... دست به دست هم دادند و 
امیدواریم که مزایده بسیار خوبی برگزار و خودروها 
تعیین تکلیف شوند.وی تاکید کرد: موضوع مزایده 
این خودروها قطعًا هیچ ارتباطی به وضعیت بازار، 
وضعیت برجام، وضعیت نبــود خودرو، تالطمات 
قیمتی خــودرو، آزاد شــدن واردات خودرو، عدم 
تصویب آییــن نامه مربوطه و ... ندارد و اگر از نظر 
زمانی با برخی رخدادها همزمانی داشته است، کاماًل 
اتفاقی است؛ چرا که به محض اینکه دستور قضائی 
برای فروش این خودروها صادر شد، سازمان اموال 
تملیکی در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به برگزاری 

مزایده کرد.
  اجتهادی گفت: امکان حضــور همه افراد در این 
مزایده به طور مســاوی حتی بــرای خود مالکان 
خودروها وجود دارد و قطعًا این اقدام به نفع مالکانی 
اســت که احتماالً در آینده رای برائت به نفع شــان 
صادر شود. وی با تاکید دوباره به مردم در خصوص 
کالهبردارانی که با وعده برنده شدن قطعی در مزایده، 
از عالقه مندان پول دریافت می کنند، بیان کرد: فقط 
کسی که وارد سایت شده و ثبت نام کرده و باالترین 
قیمت را پیشــنهاد دهد، در روز شنبه، برنده مزایده 
خواهد شــد و مردم به هیچ عنوان فریب شیادان و 

کالهبرداران را نخورند .
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گروه اقتصادی // معاون صنایع حمــل و نقل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: در نیمه دوم امسال قرعه 
کشی بر مبنای ثبت نام در ســامانه یکپارچه فروش 

خودرو نخواهد بود.
   منوچهر منطقی با بیان این مطلب اظهار کرد: در ۶ ماهه 
نخست ســال جاری 4۰۲ هزار خودروی سواری کامل 
توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )1۰5 هزار دستگاه( 
رشد بیش از ۲8۳ درصدی را نشان می دهد. در این مدت 
غیر از محصوالت یک خودروساز در کشور، همه خودروها 
از فرآیند قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو 
خارج شده اند.وی با اشاره به تجارب به دست آمده از سه 
دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو بر 
مبنای قرعه کشــی، افزایش و ثبات تولید و تجربه عرضه 
خودرو در بورس کاال با توجه به تأکید مراجع اقتصادی 
دولــت و دیگر نهادهای حاکمیتی، افزود: عرضه و تقاضا 
در اغلب خودروهای تولیدی کشور برای عرضه خودرو 
به مصرف کنندگان واقعی در نیمه دوم سال جاری از تعادل 
برخوردار است.معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اضافه  کرد: با توجه به آن  که برنامه افزایش 
تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار 

دارد، در عمل به طور منظم  ماهیانه یکصد هزار دســتگاه 
خودرو برای فروش عرضه می شــود.منطقی ادامه داد: در 
نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و 
دیگر شرکت های خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه 
و تقاضا، توسط خود شــرکت ها یا از طریق بورس کاال 
انجام می شــود.وی بیان  کرد: شرکت ایران خودرو نیز در 
نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه 
فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد.معاون صنایع حمل 
و نقــل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی 
مصوب مجلس شورای اسالمی مانند تخصیص 5۰ درصد 
ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
و تخصیص 1۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی 
خودروهای فرســوده توسط این شرکت های خودروساز 
تأکید کرد.وی در ادامه با اعالم این  که در نیمه دوم امسال 
قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش 
خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به منظور 
نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر 
تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به موقع خودرو توسط 
خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای 
اســالمی بهره برداری خواهد شــد.این مسئول اصالح و 
شفاف سازی فرآیند قبلی عرضه خودرو و افزایش تولید 

و عرضه خودرو را از جمله دســتاوردهای مهم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد شفافیت و افزایش 
رضایتمندی مردم در راستای ابالغیه رئیس جمهور عنوان 
و ابراز امیــدواری کرد: با تداوم روند تکمیل خودروهای 
ناقص، کسب آمادگی الزم در زنجیره تأمین برای افزایش 
تولید و بهره گیری از ســازوکار واردات برای تنظیم بازار 
و انتقال فناوری به کشــور، صنعت خودرو با هم افزایی و 
یکپارچگی بیشتر، مسیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین 
را طی کند.شایان ذکر است پیرو ابالغیه 15 اسفند 14۰۰ 
رئیس جمهور درباره بهبود وضعیت صنعت خودروسازی 
کشور، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور 
شفاف ســازی فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم 
آغاز به کار کرد و تا شهریور سال جاری نسبت به برگزاری 
سه دوره عرضه خودرو در این سامانه اقدام شد.تخصیص 
عادالنه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان 
به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه 
خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای 
مصرف کنندگان در هر دوره عرضه، از جمله مزایای سامانه 
یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقای 

رضایت مصرف کنندگان بوده است.

شیوه جدید فروش خودروها ؛

خداحافظی با سامانه یکپارچه فروش خودرو؟



از ابتدای سال جاری میالدی تا کنون؛
شهادت ۱۰۰ فلسطینی در کرانه باختری

   از ابتدای سال جاری میالدی تا کنون دست کم 1۰۰ فلسطینی در 
کرانه باختری و قدس اشغالی توسط نظامیان صهیونیست به شهادت 
رسیده اند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی 
۲1، بر اســاس یک گزارش تحقیقی از ابتدای سال جاری میالدی 
تا کنون دســت کم 1۰۰ فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی 
توســط نظامیان صهیونیست به شهادت رســیده اند. بر اساس این 
گزارش، شهدای فلسطینی شامل نیروهای مقاومت و جوانانی هستند 
که به سمت نظامیان صهیونیست سنگ پرتاپ کردند و یا شهروندان 
عادی، رهگذران و فعاالن مخالف شهرک سازی هستند که با سالح 
سرد علیه نظامیان صهیونیســت عملیات اجرا کردند. این در حالی 
است که گروه های حقوق بشــری درباره آمار کودکان شهید ابراز 
نگرانی کرده و اعالم کرده اند که یک پنجم شهدای کرانه باختری زیر 
سن قانونی بوده و کوچکترین شهید 14 سال داشته است. گفتنی است 
در پی تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی و 
یورش های مکرر نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به مناطق 
مختلف کرانه باختری و قدس اشــغالی از جمله مسجداالقصی، بر 
شدت عملیات های مقاومتی فلسطینی ها در قدس و کرانه باختری 
افزوده شــده و ارتش رژیم صهیونیستی در مهار این رخدادها ناکام 
مانده است. پیش از این شــاباک خواستار تشدید تدابیر امنیتی در 
شمال کرانه باختری شده و هشدار داده بود که کرانه باختری در حال 
خارج شــدن از کنترل است، شاباک توصیه کرده است که ارتش و 
سرویس های امنیتی تل آویو تدابیر امنیتی را پیش از اینکه اوضاع از 
کنترل خارج شود، تشدید کنند. اخیرا، اراضی اشغالی فلسطین شاهد 
تشدید عملیات مقاومتی علیه رژیم صهیونیستی است و بسیاری از 
تحلیلگران و ناظران این حوادث نشانه وقوع انتفاضه سوم می دانند.

مسئول یمنی:
تمدید آتش بس در سایه محاصره غیر ممکن است

 یــک مقام دولت نجات ملی یمن تاکید کرد که ائتالف متجاوز با 
عدم اجرای بندهای آتش بس باعث شکست آن شد و تمدید آتش 
بس در سایه محاصره غیر ممکن است. به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، »توفیق الحمیری« مشاور اطالع 
رســانی دولت نجات ملی یمن تاکید کرد که ائتالف متجاوز با عدم 
اجرای بندهای آتش بس باعث شکست آن شد و تمدید آتش بس 
در ســایه محاصره غیر ممکن است. وی با تاکید بر اینکه ارتش و 
کمیته های مردمی آماده همه احتماالت است، افزود: ائتالف متجاوز 
از اجرای بندهای آتش بس شانه خالی می کند و ما ۶ ماه در مقابل 
وقت کشــی ها صبر کردیم، امروز با این واقعیت مواجهیم که تداوم 
آتش بس در سایه محاصره به منزله قتل خاموش شهروندان یمنی 
است، ما بیشتر از این نمی توانیم صبر کنیم و محاصره شکسته خواهد 
شد. این مقام یمنی با تاکید بر اینکه نیروهای یمنی در باالترین سطح 
آمادگی قرار دارند، افزود: شهروندان یمنی به دنبال حقوق و حاکمیت 
خود بر همه خاک یمن هســتند. مشاور اطالع رسانی دولت نجات 
ملی یمن ادامه داد: وقت کشی کشورهای متجاوز در اجرای بندهای 
آتش بس دارای پیامدهای ناگواری خواهد بود. گفتنی است، آتش 
بس در یمن زیر نظر سازمان ملل از ۲ آوریل به مدت ۲ ماه برقرار 
شد و پس از آن ۲ بار نیز تمدید شد و )یکشبه، دوم اکتبر( به پایان 
رسید. روز چهارشنبه گذشته »هانس گروندبرگ«، نماینده سازمان 
ملل در امور یمن، در ســفر به صنعا با مقامات انصاراهلل دیدار کرد. 
این ســفر بدون اعالم نتایج مشخصی پایان یافت. بر همین اساس، 
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در هشداری آشکار به 
شرکت های کشتیرانی که برای کشورهای دشمن کار می کنند، بیان کرد 
که شرکت های سرمایه گذار، دریایی، نفتی و… خارجی و محلی که 
در سراسر خاک جمهوری یمن فعالیت می کنند، برای در امان ماندن 
از هرگونه حادثه به اخطارها و دســتورات ما گوش داده و آب های 
ساحلی و اقتصادی یمن را ترک کنند، زیرا که تبعات هر اتفاقی متوجه 

خود آنها خواهد بود.
۱۴ کشته درپی حمله مسلحانه در کنگو دموکراتیک

 منابع خبری از کشــته شدن 14 غیرنظامی در حمله افراد مسلح 
به منطقه ای در شــمال شــرقی جمهوری دموکراتیک کنگو خبر 
دادند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، درپی حمله 
مســلحانه به منطقه ای در شمال شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو 
14 غیرنظامی کشته شدند. بر اساس این گزارش، منابع محلی اعالم 
کردند که افراد مسلح وابسته به ائتالف نیروهای دموکراتیک با حمله 
به یک قبیله در اقلیم ایتوری، 14 نفر را با ساطور کشتند. این منابع 
افزودند که افراد مســلح دو نفر دیگر را هم زخمی کرده و ۳۶ خانه 
را در این روســتا به آتش کشــیدند. رئیس این قبیله اعالم کرد که 
قربانیان حمله افراد مسلح در یک گور دسته جمعی دفن شدند. منابع 
محلی مســئولیت این حمله را متوجه عدم استقرار شمار کافی از 
نیروهای ارتش در این منطقه که شاهد فعالیت گروه های مسلح متعدد 
است، دانستند. گفتنی است که ائتالف نیروهای دموکراتیک که گروه 
تروریستی داعش آن را یکی از شاخه های خود در آفریقای مرکزی 
می داد یکی از خشن ترین گروه های مسلح فعال در این منطقه است 
که به کشتار هزاران غیرنظامی در کنگو و اجرای حمالت خونین در 
اوگاندا متهم اســت. گفتنی است جمهوری دموکراتیک کنگو که به 
نام های کنگو دموکراتیک، کنگو زئیر یا کنگو کینشاسا نیز شناخته 
می شود کشــوری واقع در مرکز آفریقاست و پایتخت آن کینشاسا 
است. جمهوری دموکراتیک کنگو بزرگترین کشور آفریقای جنوب 
صحرا و دومین کشــور بزرگ در آفریقا و یازدهمین کشور بزرگ 
جهان به شمار می آید. این کشور با جمعیت بیش از ۹۰ میلیون نفر، 
شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان و چهارمین کشور پرجمعیت در 

آفریقا است.

گروه حــوادث //    درگیــری داماد و 
برادرزن بر ســر ارثیه خانوادگی منجر 
به زخمی شــدن داماد و مرگ وی در 

بیمارستان شد.
عصر دوشنبه 4 مهرماه، گزارش درگیری 
در خانــه ای ویالیی به مأموران کالنتری 
14۰ باغ فیض و اورژانس اعالم شــد. 
با حضور امدادگــران در محل آنها با دو 
مرد جوان مواجه شدند که هر دوی آنها 
زخمی شده بودند.مجروحان به بیمارستان 
منتقل شــدند و زن جوانــی که در خانه 

حضور داشت، در تحقیقات گفت: مدتی 
است با برادرم بر سر ارثیه پدری اختالف 
پیدا کرده ام، امروز همراه شــوهر و بچه  ام 
به خانه موروثی پدرم رفتیم که باز بر سر 
ارثیه درگیر شــدیم و برادرم به شوهرم 
حملــه و او را زخمی کرد. من و فرزندم 
که شاهد این ماجرا بودیم، به برادرم حمله 
کرده و او را مصدوم کردیم تا فرار نکند و 
لحظاتی بعد هم با اورژانس و پلیس تماس 
گرفتیم.وقتی امیر و برادرزنش سهیل در 
بیمارستان بستری شــده و تحت درمان 

قرار گرفتند با گذشــت دو روز، با توجه 
به بهبودی حال سهیل وی ترخیص شد اما 
از آنجا که خواهرش از او شکایت داشت، 
مرد جوان با قــرار وثیقه به طور موقت 
آزاد شد.از سویی تالش کادر درمان برای 
نجات داماد خانواده بی نتیجه ماند و عصر 
شــنبه ۹ مهرماه، مرد جوان تسلیم مرگ 
شــد. وقتی گزارش مرگ داماد خانواده 
صاحب جمعی  محمدرضــا  بازپرس  به 
اعالم شد، وی دســتور بازداشت سهیل 
را صادر کرد.این بار ســهیل به اتهام قتل 

عمد با قرار بازداشت موقت دستگیر شد 
و در تحقیقات گفت: شوهر خواهرم ساکن 
یکی از محله های شمال تهران است و روز 
حادثه همراه خواهرم و فرزندشان به خانه 
پدری ما آمده بود. امیر روی زمین دراز 
کشیده بود و جاسیگاری در کنارش بود 
و با هم در رابطه با امالک موروثی که از 
پدرم به ما رسیده بود؛ صحبت می  کردیم 
اما خیلی زود این صحبت به جر و بحث 
تبدیل شد و امیر جاسیگاری را که کنار 
دستش بود به سمت من پرتاب و شروع 

به فحاشی کرد. من هم که عصبانی شده 
بودم، جواب او را دادم و آچار فرانسه ای را 
که کنار دستم بود به سمت او پرتاب کردم 
که به سرش اصابت کرد. دلم نمی خواست 
این اتفاق بیفتد و از روی عصبانیت آچار 

را پرتاب کردم.به دســتور بازپرس شعبه 
ششم دادسرای امور جنایی تهران، متهم 
در اختیار کارآگاهــان اداره دهم پلیس 
آگاهی قرار داده شــد و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.

درگیری بر سر ارثیه خانوادگی با قتل داماد پایان یافت

جهان

 5
سه شنبه 12 مهر 1401

7 ربیع االول 1444

سال بیست و یکم شماره 3993

حوادث

  

وقتی برای دومین بار به زندان افتادم با خودم عهد 
کردم که دیگر به دنبال خالفکاری نروم و درست 
زندگی کنم چرا که در زندان سختی های بسیاری 

کشیده بودم اما بعد از آزادی...
 جوان ۳۳ ساله که به اتهام سرقت کامپیوتر خودروها 
در مشــهد دستگیر شــده بود، در حالی که از شدت 
خماری نمی توانســت پلک هایش را باز نگه دارد، 
به مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد 
گفت: در یک خانواده هشــت نفره به دنیا آمدم و تا 
مقطع راهنمایی تحصیل کردم و بعد از آن شاگرد یک 
نقاش ساختمان شدم. این حرفه را به خوبی آموختم 
به طوری که می توانستم مخارج اعضای خانواده ام 
را تامین کنم چرا که پدرم از کار افتاده بود و مادرم نیز 
توان کارکردن نداشت اما بر اثر معاشرت با دوستانی 
که معتاد بودند، من هم بــه مصرف موادمخدر آلوده 
شدم و خیلی زود به استعمال شیشه و کریستال روی 
آوردم به طوری که دیگر توان کارکردن نداشــتم و 
به ناچار با خرده فروشــی موادمخــدر روزگارم را 
می گذراندم تا این که چند ســال قبل به جرم حمل 
موادمخدر روانه زندان شدم ولی به خاطر آن که سابقه 
ای نداشتم، بعد از مدتی عفو و از زندان آزاد شدم. با 
وجود این، خیلی زود سختی های زندان را فراموش 
کردم و دوباره به مصرف موادمخدر روی آوردم. باز 
هم روزهای تلخ زندگی تکرار شــد و من به خاطر 
شــیوع کرونا همان درآمد اندکم را از دست دادم به 
گونه ای که نمی توانستم مخارج اعتیادم را تامین کنم 
در همین روزها دوباره دستگیر و راهی زندان شدم. 
این بار با خودم عهد کردم که دیگر به دنبال موادمخدر 
نمــی روم و دور خالف را خط می کشــم اما بعد از 

آزادی باز هم شیطان به سراغم آمد و سه روز بعد از 
آزادی سر از پاتوق های مصرف موادمخدر درآوردم. 
در این میان با جوانی به نام »حمید« معاشرت کردم 
که همســایه دیوار به دیوار ما بود و چند روز قبل از 
من از زندان آزاد شده بود. او هم مانند من سرپرست 
خانواده اش بود و شیشه مصرف می کرد. وقتی گفت 
وگوهای ما به اوضاع مالی کشید، هرکدام از بیکاری و 
کمبود کار ناالن بودیم چرا که حمید هم در زمینه لوله 
کشی ســاختمان فعالیت داشت و نمی توانست حتی 
هزینه های اعتیادش را تامین کند، این بود که تصمیم 
گرفتیم در مناطق باالی شــهر ســرقت کنیم. حمید 
قبــال در تعمیرگاه خودرو کار مــی کرد و به راحتی 
می توانست کاپوت خودروهای دارای دزدگیر را هم 
باز کند. آن شب به ســراغ یکی دیگر از دوستانمان 
رفتیم و موتورســیکلت او را به امانت گرفتیم. سپس 
دو نفری راهی کوچه و خیابان شــدیم و در حالی که 
کامپیوتر دو خودرو را ســرقت کرده بودیم، ناگهان 
در محاصــره نیروهای کالنتری آبکوه قرار گرفتیم و 
دستگیر شــدیم آن جا بود که فهمیدم موتورسیکلت 
دوســتم نیز ســرقتی اســت. حاال هم دیگر تحمل 
روزهای تلخ زندان را ندارم و بســیار پشیمانم، چرا 
که موادمخدر عقلم را زایل کرده بود و نمی توانســتم 
تصمیم درستی در زندگی بگیرم. با آن که بیش از سه 
دهه از عمرم گذشته است اما به خاطر اعتیادم هرگز 
نتوانســتم ازدواج کنم و اکنون نیز در حالی باید برای 
سومین بار راهی زندان شوم که خواهرم نیز به تازگی 
ازدواج کرده است و همسرش از اوضاع آشفته زندگی 

ما خبر ندارد.

سرگذشت دزد عهدشکن 
در امتداد تاریکی

گوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است   روابط عمومي اداره کل
شيالت رهمزگان

گروه حــوادث // رئیــس پلیس مبارزه 
اجــرای طرح  از  فراجا  مواد مخــدر  با 
پاکســازی اطراف مدارس از لوث وجود 
مصرف کنندگان و فروشندگان موادمخدر 

خبر داد. 
ســردار مجید کریمی ضمن تبریک شروع 
ســال تحصیلی به تمامی اصحاب تعلیم و 
تربیت به ویژه اســاتید، معلمان دلســوز و 
زحمتکش، دانشجویان و دانش آموزان پر 
تالش به اجرای طرح پاک سازی و کنترل 
محسوس و نامحسوس اطراف مدارس در 
راستای مقابله با فروشندگان موادمخدر در 
آستانه بازگشایی مدارس، اشاره کرد و اظهار 
داشــت: طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی 
همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید، در 
شعاع 5۰۰ متری اطراف مراکز آموزشی و 
تحصیلی با جدیــت و با بهره گیری از تمام 
ظرفیت های بالقوه موجود در تمام اســتان 

های کشور در حال اجراست.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در 
ادامه به تشریح جزئیات طرح پاک سازی 
اطراف مدارس و محیط های آموزشــی از 
لوث مصرف کنندگان و فروشــندگان مواد 
مخدر پرداخت و اضافه کرد: در راســتای 
مبارزه بی امان و خستگی ناپذیر همکاران 
بنده در این حــوزه، یکی از اقدامات تاثیر 
گــذار و قابل توجه پلیس مبــارزه با مواد 
مخدر فراجا در ســال های گذشته و قبل 
از شــرایط کرونایی کشور همزمان با آغاز 

ســال تحصیلی ، اجرای طــرح های ویژه 
پاک ســازی پیرامون محیط های آموزشی 
به ویژه مدارس از عناصر توزیع کننده مواد 
مخدر از طریق راه اندازی واحدهای گشتی 
و یگان هــای ضربت مبارزه با مواد مخدر 
در سراسر کشور است و این اقدام در سال 
تحصیلی جدید و با حضوری شدن مدارس، 
به عنــوان یکی از اولویت های برنامه های 
پلیس همچون سنوات گذشته در حال اجرا 
می باشد. این مقام ارشد انتظامی در بخش 
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر پیش از اجرای 
طرح های پاک ســازی اقدام به شناسایی 
مدارس واقع در نقاط آلوده و حاشیه نشین 
کرده اند، خاطر نشــان ســاخت: به عنوان 
مثال مدارســی که در مجاورت مناطقی که 
معتــادان متجاهر در آن حضــور دارند یا 
مدارس واقع در مناطق حاشــیه نشین که 
درگذشته مواردی از حضور معتادان در آن 
گزارش شده یا خرده فروشان موادمخدر در 
آن فعالیت کرده اند، تحت رصد و پوشــش 
انتظامی پلیس قرار گرفته است و پلیس با 
قاطعیت با خرده فروشان مواد مخدر در این 

نقاط برخورد می کند.
ســردار کریمــی در ادامه بــه ضرورت 
پیشگیری از گرایش دانش آموزان به سمت 
اعتیاد و مصرف مواد مخدر اشاره و تصریح 
کرد: پلیس مبارزه با موادمخدر برای تمامی 
مدارس سراسر کشور به ویژه مدارس واقع 

در مناطق آلوده اقدامات آموزشی ویژه  را در 
دستور کار خود قرار داده است و از طریق 
انجام اقدامات فرهنگی با همراهی معلمان 
پرورشی، مشاوران، گروه های هنری و .... 
اقدام به فرهنگ ســازی در حوزه مبارزه 
با مواد مخدر و ارتقــاء توانایی هایی نظیر 
فراگیــری مهارت های »نه« گفتن و »تاب 

آوری« در بین دانش آموزان کرده است.
رئیس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر فراجا 
همچنین به ضرورت همکاری مشترک همه 
نهادها و ارگان هــای دولتی و غیر دولتی 
 با پلیــس در حوزه پیشــگیری از اعتیاد
 اشــاره و اظهار کرد: نقش دســتگاه های 
مسئولیت دار از جمله دستگاه های تبلیغی، 
صدا و سیما، شــهرداری، بهزیستی، ستاد 
با مواد مخدر ریاســت جمهوری،  مبارزه 
سازمان های مردم نهاد و... در تمام مراحل 
از جمله پیشگیری و آموزش عمومی بسیار 
مهم اســت و بی شــک پاک سازی محیط 
های آموزشی از مظاهر اعتیاد برای کاهش 
نگرانی جامعه و خانواده مســئولیتی ملی و 

همگانی است.
ســردار کریمی با تاکید بر اینکه برخورد با 
معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر 
جزو دغدغه ها و اولویت های پلیس است، 
اظهارکرد: از شهروندان تقاضا داریم همچون 
گذشته با پلیس همکاری نموده و هرگونه 
موارد مشــکوک را از طریق تماس با مرکز 
فوریت های پلیسی 11۰ اطالع رسانی کنند.

راه اندازی یگان ضربت مبارزه با موادمخدر؛ 
پاکسازی اطراف مدارس از لوث وجود فروشندگان مواد مخدر 

گروه حــوادث // عوامل کلینیک پس 
از مــرگ دختر جوان حین عمل زیبایی 

جسد او را به آتش کشیدند!
دختر جوانی که بــرای انجام بوتاکس از 
خانه بیرون رفته بود، چند روز بعد جسد 
ســوخته اش در نزدیکی کرج کشف شد و 
افســران پلیس آگاهی را در برابر معمای 
پیچیده ای قرار داد. به گزارش همشــهری 
آنالین، چندی قبــل نزدیکان دختری ۳۰ 
ساله به دادسرای امور جنایی تهران رفتند 
و مفقود شدن او را گزارش کردند. آن طور 
که آن ها می گفتند، دختر جوان قصد انجام 
بوتاکس داشت و آخرین بار برای این کار از 
خانه بیرون رفته اما دیگر به خانه برنگشته 
است. آن ها می گفتند دختر جوان برای این 
کار به یک سالن زیبایی رفت اما هیچ نام 
و نشــانی از آن جا به دست نیامد و معلوم 
نبود او دچار چه سرنوشتی شده است.چند 
روز از مفقود شدن این دختر می گذشت که 
مأموران پلیس آگاهی اســتان البرز جسد 
ســوخته دختر جوانی را در حوالی کرج 
کشــف کردند. علت فوت نامعلوم بود اما 
جسد کشف شده آن چنان سوخته بود که 
شناسایی هویت آن امکان نداشت. با وجود 
این، وقتی بقایای این جسد و لباس های او 
به خانواده دختری که در تهران مفقود شده 
بود، نشان داده شد آن ها با توجه به پابندی 
که وی داشــت، احتمال دادند که جســد 
متعلق به دختر آن هاست. همچنین یکی از 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران با 
تطبیق عکس جسد و عکس دختر گمشده 

و شباهت های آن ها احتمال داد که جسد 
کشف شــده متعلق به دختر گمشده است. 
بنابراین از این خانواده و جســد سوخته، 
نمونــه آزمایش دی ان ای گرفته شــد که 
مدتی بعد نتایج آزمایش نشــان داد جسد 
ســوخته متعلق به همان دختری است که 
برای انجام بوتاکس از خانه خارج و مفقود 
شــده بود. کشف جسد دختر جوان حاکی 
از آن بود کــه او قربانی جنایتی هولناک 
شده اســت اما هنوز مشخص نبود با چه 
انگیزه ای و به دست چه کسی به قتل رسیده 
است.کارآگاهان جنایی برای رازگشایی از 
این جنایت دست به تحقیقات گسترده ای 
زدند تا این که ســرانجام موفق شدند پسر 
جوانی را به  عنوان مظنون دســتگیر کنند. 
بررســی های اولیه حاکی از آن بود که او 
جســد را به محلی که کشف شده منتقل 
کرده است.این مظنون وقتی تحت بازجویی 
قرار گرفت دســت داشتن در قتل را منکر 
شــد اما ادعا کرد که دو نفر دیگر دختر را 
به قتل رســانده اند و او فقط جســد را به 
آن جا منتقل کرده اســت. این پسر جوان 
گفت: آن هــا به من گفتند که دختر جوان 
به دلیل انجام بوتاکس جانش را از دســت 
داده اســت و از من خواستند جسد را به 
اطراف کرج منتقل کنم. من هم همین کار 
را انجام دادم و از بقیه ماجرا بی اطالعم.با 
وجود ادعاهــای این مظنون، از آن جا که 
جســد مقتول به آتش کشیده شده و ابعاد 
دیگر این جنایت نامعلوم اســت، هم اکنون 
متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات 

برای دســتگیری دو متهم مورد ادعای او 
ادامه دارد.سرهنگ محمد نادربیگی رئیس 
پلیس آگاهی استان البرز در این خصوص 
بیان کرد: در پی کشــف یک جســد نیمه 
سوخته در بیابان های اطراف آزادراه غدیر 
در شهرستان نظرآباد، رسیدگی به موضوع 
در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان 
قرار گرفت.وی افزود: در ادامه کارآگاهان 
با انجام اقدامات پلیســی و بررسی سوابق 
افراد مفقود کشــور متوجه شدند که جسد 
متعلق به دختر جوان ساکن تهران بوده که 
مدتی پیش خبر مفقود شــدنش به پلیس 
اعالم شده است.رئیس پلیس آگاهی استان 
البرز اضافه کرد: با شناسایی هویت جسد، 
تحقیقات کارآگاهان برای کشــف زوایای 
پنهان پرونــده آغاز و با انجــام اقدامات 
پلیسی اطالعاتی مشخص شد که مقتول در 
روز اعالم مفقودی برای انجام عمل زیبایی 
به یک کلینیک در استان تهران مراجعه کرده 
و پس از آن خبری از وی دریافت نشــده 
اســت.این مقام انتظامی ادامه داد: پس از 
بررسی های تکمیلی مشخص شد که مقتول 
در حین انجام عمل زیبایی دچار ایســت 
قلبی شده است و عوامل کلینیک با انتقال 
جسد او به بیابان های اطراف نظرآباد اقدام 
به آتش زدن آن کرده اند.سرهنگ نادربیگی 
با اشاره به دستگیری پنج نفر در خصوص 
این عمل غیر انسانی، خاطرنشان کرد: در 
این زمینه پرونده تشکیل و به همراه متهمان 
برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی 

ارسال شد.

معمای جسد سوخته 
گروه حوادث // فرمانده انتظامی استان 
هرمزگان از کشف و توقیف یک دستگاه 
ســواری »بی ام و« با پالک جعلی در 
پست بازرسی چغازردی میناب خبر داد. 
دوم »غالمرضا جعفری«  سرتیپ  سردار 
افزود: مأموران ایستگاه بازرسی چغازردی 
میناب هنگام پایش جاده، به یک دستگاه 
سواری بی ام و مشــکوک شده و آن را 
متوقف کردنــد.وی ادامــه داد:  پس از 
بررسی شماره خودرو مشخص شد پالک 
نصب شده بر روی آن به طور ماهرانه ای 
جعل شده و شماره شاســی خودرو نیز 
دارای ایراد و فاقد مدارک اســت.رییس 
پلیس اســتان با تاکیــد براینکه هرگونه 
دستکاری در اعداد پالک وسیله نقلیه جرم 

محسوب می شود، اضافه کرد: خودروی 
توقیفی، روانه پارکینگ شد.به گزارش ایرنا 
؛ فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه 
ارزش خودرو طبق نظر کارشناســان 4۰ 
میلیارد ریال اعالم شــده است، ادامه داد: 
طبق استعالم به عمل آمده از مرکز شماره 

گذاری راهور ناجا ،خودرو فاقد هرگونه 
مشخصات در سامانه شماره گذاری پلیس 
و همچنین فاقد اسناد هویتی و پروانه سبز 
گمرگی بود که پس از طی مراحل قانونی، 
خودروی توقیفی تحویل ســازمان اموال 

تملیکی هرمزگان شد.

توقیف خودروی »بی ام و« قاچاق در گلوگاه چغازردی میناب 

گروه حوادث //  زن میانسالی که متهم 
است پسر شوهرش را به قتل رسانده و 
جسدش را در کوچه رها کرده، در دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران به قصاص و 

پرداخت دیه محکوم شد.
رســیدگی به این پرونده از ســاعت ۳ 
بامداد یکشنبه 5 دی سال گذشته آغاز 
شد. یکی از پاکبانان شهرداری در تماس 
با پلیس گفت: هنــگام نظافت خیابان 
متوجه یک گونی بزرگ شــدم که در 
نزدیکی سطل زباله افتاده بود، سعی کردم 
آن را به داخل ســطل بیندازم، اما آنقدر 
سنگین بود که نتوانستم و وقتی در گونی 
را باز کردم با جسد پسر جوانی مواجه 
شدم.با کشف جسد، مأموران راهی محل 
در منطقه مشیریه شــدند، گرچه هیچ 
مدرکی که هویــت مقتول را برمال کند، 
همراه جســد نبود، با این حال بازپرس 
در بررسی های میدانی متوجه رد خونی 
شــد که آنها را به خانه ای سه طبقه در 
1۰۰ متری محل کشــف جسد رساند. 
صاحبخانه که مردی مسن بود به محض 
دیدن جســد گفت: این پسرم کوروش 

است که 11 روز قبل ناپدید شده بود.
پدر کوروش به مأموران گفت: چند سال 
قبل پس از فوت همســرم با زنی به نام 
میترا ازدواج کردم. پسرم کوروش هم با 
ما زندگی می کرد، اما ناگهان ناپدید شد. 
در تحقیقات مأموران مشــخص شد که 
مادر کوروش زنده است و پدر مقتول بعد 
از طالق وی با زن دیگری ازدواج کرده و 
پس از فوت همسر دومش برای سومین 
بار با زنی به نام میترا ازدواج کرده است.
در ادامه مأموران با احضار و بازجویی 
از میترا متوجه تناقض گویی او شدند و 
بازپرس پرونده به وی و شوهرش ظنین 
شــد و دستور بازداشت هر دوی آنها را 
صادر کرد. در نهایــت پس از 1۰ روز 
میترا به قتل پسر همسرش اعتراف کرد و 
گفت: از زمانی که ازدواج کردم رابطه  ام با 

کوروش خوب نبود. 
چند روز قبل به حمام رفته بودم و پس 
از آن متوجه شــدم که کوروش از من 
فیلم گرفته است. خیلی از این موضوع 
ناراحت بودم شب حادثه برای برداشتن 
گردو به طبقه ای که اتاق کوروش آنجا 

بود رفتم که متوجه شدم او در حال دیدن 
همان فیلم سیاهی است که از من گرفته 
آنقدر عصبانی شدم که با یک میله آهنی 
ضربه ای به سرش زدم و بعد هم با چاقو 
او را کشتم و به حمام انداختم و چند روز 
بعد جسدش را داخل گونی گذاشتم و با 
کمک یک کارتن خواب آن را در نزدیکی 

سطل آشغال انداختم.
پس از تکمیل تحقیقات و اعتراف صریح 
متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شــد. اما پیش از جلســه دادگاه پدر 
کوروش از قصاص همســرش گذشت 
کرد اما مادر کوروش درخواســت اشد 
مجازات کــرد و گفت که به هیچ عنوان 

حاضر به گذشت نیست.
در پایان جلسه قضات برای صدور رأی 
وارد شور شــدند و متهم را به قصاص 
و دیه به خاطر جنایت بر میت محکوم 
کردند. با توجه به گذشت پدر مقتول از 
مقتول خواهان  مادر  چنانچه  همسرش 
اجرای حکم قصاص باشد باید تفاضل 

دیه را به پدر مقتول پرداخت کند.

مجازات مرگ برای نامادری که پسر شوهرش را کشت

 سند مالکیت خودرو کامیون میکسر  تیپ ماک ماک  پالک 37718 شخصی قشم 
مالک:سید حسن سلیمانی  شماره شاسی 1M2K189C44M025236 شماره 
موتور C118455528840444081 مدل 2004  رنگ :سفید  مفقود و از درجه 

اعتبارساقط می باشد 

مفقودی نوبت اول



آگهی افزایش سرمایه 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان  )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 9834  شناسه ملی 10862069304
در اجرای ماده 169 الیحه اصالحی قانون تجارت، باطالع کلیه سهامداران شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان 
هرمزگان  )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 9834  می رساند، که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/27 
و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 495.475.010.000  
ریال به مبلغ 1.200.000.000.000 ریال منقســم به 120.000.000 سهم ده هزار ریالی با نام و از طریق )آورده نقدی مندرج ماده 
158 الیحه اصالحی قانون تجارت( افزایش یابد لذا با توجه به ماده 166 الیحه اصالح قانون تجارت از کلیه سهامداران محترم شرکت 
درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از سلب حق تقدم خود از بخشی از سهام جدید طبق ماده 167الیحه اصالح 
قانون تجارت نسبت به واریز وجه سهم خریداری شده استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به شماره حساب  468557684  
این شــرکت نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی واریز واصل فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در بندرعباس فلکه صادقیه 
خیابان کشاورز نبش کوچه کشــاورز 5 جنب اداره امور عشایر ساختمان صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان  
تسلیم یا به شماره تلفن 33681065 نمابر فرمایند. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را 

به سایر متقاضیان واگذار نماید.

هیات مدیره شرکت 

مصاحبه اختصاصی //چندی پیش خبری 
اینکه طی حکمی  بر  منتشر شد مبنی 
توسعه  معاون  نصرتی  دکتر  از ســوی 
مدیریت ومنابع ســازمان شهرداریها و 
دهیاری وزارت کشور، مهندس صادقی 
پور مدیر کل امور شــهری و شــوراها 
اســتانداری هرمزگان ومهندس جاللی 
شهردار جناح به عضویت کارگروه ملی 
سرمایه گذاری شــهرداری های کشور 

منصوب شده اند. 
مهندس صادقی پور تنهــا مدیر کل امور 
شــهری کشــور و محمد جاللی نیز تنها 
شــهردار اســتان هرمزگان اســت که به 
عضویت این کارگروه از ســوی وزارت 

کشور منصوب شده اند.
بر همین اساس به ســراغ محمد جاللی 
شهردار جناح رفتیم تا با ایشان گفتگویی 
داشته باشــیم و در مورد این کارگروه و 
هدف آن بیشتر آشنا شویم. جاللی 1۹ سال 
است که سابقه مدیریت داشته و در کارنامه 
شهردار  دودوره  سیریک،  شهرداری  خود 

بستک ودو دوره شهردار جناح را دارد.
دریا: از چه سالی عضو کارگروه  ملی 
سرمایه گذاری شهرداری ها شده اید و 
در مورد این کارگروه بیشتر برایمان 

توضیح دهید؟
 من از ســال ۹۷ عضو کارگروه سرمایه 
گذاری شــهرداری کشــور هســتم و از 
شهریور امســال به عنوان عضو کارگروه  
ملــی تدوین آیین نامه مــاده یک قانون 
شهری و روســتایی در آمده ام. ماده یک 
قانون شهری و روستایی  توسط مجلس 
شورای  اسالمی مصوب شد و  در تاریخ 
14۰1/5/11 توسط رییس جمهور برای 
اجرا  ابالغ شده است.همچنین می بایست 
به استناد ماده یک قانون، آیین نامه اجرایی 
آن توسط وزارت کشــور شورای عالی 

استان ها تدوین شود. 
از آنجائیکــه بنــده از ســال ۹۷ عضو 
کارگروه ملی ســرمایه گذاری شهرداری 

کشــور بوده ام، دعوت نامه مستقل برای 
من ارسال شد.  از شــهرداری ها نظرات 
مختلفی برای کارگروه  فرســتاده بودند 
همچنین  پیشــنهاداتی برای تدوین آیین 
نامه ماده یک ارســال شد. بعد از آن ، از 
کسانی که در کارگروه ملی سرمایه گذاری 
کشور عضو بودند دعوت به عمل آمد.  دو 
جلسه برگزار و در آن پیشنهادات ارائه شد.  
آیین نامه نهایتًا به تصویب اعضا رسید و 
بعداز آن ارســال شد  برای هیئت دولت و 
در هیئت دولت ابالغ می شود برای اجرای  
آن  .  مــا اعضایی بودیم که  شــیوه نامه 
سرمایه گذاری شــهرداری کل کشور که 
در سال ۹۹ توسط وزیر کشور ابالغ شده 

است را اصالح کردیم.
جاللی در ادامه  بیان کرد: شیوه نامه ای که 
در سال  ۹1 توسط وزیر محترم وقت ابالغ 
شده بود ایرادات زیادی داشت، که در سال 
۹۷ کارگروه تشکیل شد و یکی از اقداماتی 
که انجام دادیم ،  اصالح شیوه نامه سرمایه 
گذاری شهرداری کشور بود که بعد از آن 
در ســال ۹۹ وزیر کشور برای اجرا آن را 

ابالغ کردند.
دریا: از اســتان هرمــزگان تا به حال 
کسی عضو این کارگروه بوده است و 

چند نفر عضو این کارگروه هستند ؟
 در استان هرمزگان بنده اولین شهرداری 
هستم که در سال ۹۷ عضو کارگروه ملی 
ســرمایه گذاری شهرداری  کشور شده ام 
. جدیداً برای عضویت دراین کارگروه از 
معاونت منابع توسعه شهرداری و دهیاری 
های وزارت کشــور به ما حکم داده اند.

از ایــن کارگــروه تقریبًا 5 یــا ۶ نفر از 
شهردارهای کشورهستند به اضافه 5تا ۶ 
نفر معاونان کالن شهرها بوده و 5 تا ۶ نفر 
هم از صاحب نظران در حوزه شــهری و 
روستایی  که از کل کشور عضو کارگروه 

هستند.
دریا: در خصوص آیین نامه ماده یک 
قانون درآمد پایدار شهری و روستایی 

برایمان توضیح بدهید؟
 مــا در کارگروه با اعضا تدوین آیین نامه 
ماده یک قانــون درآمد پایدار شــهری 

و روســتایی که مجلس شوری اسالمی 
مصوب کرده است، تدوین کرده ایم که پس 
از تصویب توسط هیئت دولت برای اجرا 
به کل شهرها و روستاهای کشور ابالغ می 

شود. 
آیین نامه را به نحوی نوشته ایم که سرمایه 
گــذاران بتوانند وارد عرصــه در حوزه 
مدیریت شهری و روستایی بشوند و کمکی 
باشد به امور آبادانی شهر ها و روستاهای 

کشور.
دریا: هدف از تشــکیل ایــن کارگروه 

چیست؟
 در قانــون شــهرداری  و آیین نامه مالی 
درسال ۳4 و 4۳ تدوین و اجرا شده است. 
آن موقع در حوزه مشــارکت و ســرمایه 
گذاری در مدیریت شــهری و روستایی 
بحث آن مطرح نبوده است، این بحث نوین 
وجدیدی  اســت که در شهرهای کشور 

مطرح شده است.
همجنین باید گفت شهرها ساخته نمی شود 
مگر با مشــارکت خود مردم برای اینکه 
وحــدت رویه اجــرا شــود، در نحوه به 
کارگیری ســرمایه ها و دارایی های مردم 
برای حوزه مدیریت شــهری و روستایی  
دستورالعملی الزم بود.در سال ۹1 وزارت 
کشور وبرای اینکه  وحدتی بین شهرهای 
کشور ایجاد شود .  دستورالعملی را تدوین 
کرد و به شهرداری ها و دهیاری ها ابالغ 
کرد، اما این دســتورالعمل ایرادات زیادی 
داشت . این کارگروه در واقع کارگروه ملی 
ســرمایه گذاری شهرداری های کشور در 
سال ۹۷ مجددتشکیل شد و از شهردارانی  
که دارای تجربه بودند در زمینه ســرمایه 
گذاری دعــوت کردند. یکی از این اعضا 
هــم بنده بودم. در آن زمان من شــهردار 
بستک بودم . در شش جلسه ، شیوه نامه 
شهرداری های کشور را همان شیوه نامه 
ســال ۹1 را اصالح کردیم. با کم و زیاد 
کردن مباحث در حوزه مدیریت شهری و 
روستایی و نهایتًا پس از اصالحات با امضا 
وزیر محترم کشور در سال ۹۹ ابالغ شد 
. همزمان با این شیوه نامه، الیحه قانونی 
درآمد پایدار در حوزه مدیریت شهری و 

روستایی هم از سوی هئیت وزیران تدوین 
شده بود و به مجلس ارائه شد . 

در حقیقت این الیحه در مجلس مطرح شد 
و با تغییراتی مصوب شد.در شورای نگهبان 
هم تایید و توسط رییس جمهور برای اجرا 
در 14۰1/5/11 به وزارت کشــور ابالغ 
شد و وزارت کشور و هم برای اجرا آن را 

به شهرداری های کشور ابالغ کرد.
اما این قانون که مصوب شــد یک آیین 
نامه الزم داشت . آیین نامه اش آیین نامه 
ماده یک اســت که باید تدوین می شد. 
برای تدوین آیین نامه در وزارت کشــور 
دو جلســه متوالی که با حضور شهرداران 
منتخب کشــور از اعضای کارگروه قبلی  
بودو  پیشنهاداتی را که  ارسال کرده بودیم 
بررسی شــد. چارچوب  آن تعیین شد و 
اصالحات خوبی صورت گرفت .در حال 
حاضر به هئیت دولت آنجا کارشناسی آن 
صورت می  گیرد و نهایتًا مصوب می شود 
برای اجرا و ابالغ می شود به شهرداری ها.

دریا: این کارگروه چند عضو دارد؟
 شش نفر شهرداران منتخب کشور هستند 
از کالن شهرها تا شهرهای کوچک، شش 
نفر معاونین کالن شهرها بوده و شش نفر 
هم از صاحب نظران از حوزه شــهری و 

روستایی کشور.
دریا: تدویــن آیین نامه اجرایی قانون 

درآمد پایدار شامل چه مواردی است؟
در این  آیین نامه مواردی را ارئه کرده ایم 
که اگر کســی بخواهد در حوزه شــهری 
وروستایی مشارکتی با شهرداری و دهیاری 
داشــته باشد، یا بخواهد ســرمایه گذاری 
یا پروژه مشــارکتی در ایــن حوزه انجام 
بدهد. روش های مختلفی که برای سرمایه 
گذاری، تامین مالی،  پروژه مالی عمرانی، 
راه ها و چگونگی مشارکت در حوزه  امور 
شهری و روســتایی مطرح شده است.  از 
نحوه ورود سرمایه به داخل حوزه شهری 
و روستایی  تا به بهره برداری رسیدن پروژه 

بحث شده است. 
همچنین سهم شهرداری و دهیاری چقدر 
می شود، سهم سرمایه گذار چقدر است و 
چگونه می شود این بهره برداری را انجام 

بدهند و نهایتًا اگر اختالفی پیش آمد چه 
راه هایی وجود دارد، برای حل اختالفات 
همه موارد ریز به ریز بحث شده و در آیین 

نامه مطرح شده است.
دریا: بعد از چند ســال این آیین نامه 
تصویب شــده اســت و چه کمکی به 

شهرها و روستاها می کند؟ 
بعد از ۶۰ سال اولین بار است که توانسته 
ایم آیین نامه را در حوزه مدیریت شهری و 
روستایی تصویب کنیم . با توجه به مسائل 
روز جامعه  این اختیار به ما داده شده که 
آیین نامه تدوین شــود. این آیین نامه به 
تسریع در توسعه عمران و آبادانی شهرها 

کمک خواهد کرد.
دریا: آییــن نامه چه هدفــی را دنبال 
می کند و چه تاثیری بر فضای شهری 

و روستایی دارد؟
باید بگوییم که ایــن آیین نامه جز قانون 
اســت . یک راهکار قانونی ، یک منبع و 
ماخــذ قانونی برای اجــرای پروژه های 
سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری 
و روســتایی خواهیم داشت. ما تا به حال 
قانونی برای ســرمایه گذاری نداشته ایم. 
اولین قانونی است که برای سرمایه گذاری 
در شهرها و روســتاها توسط مجلس به 

تصویب رسیده است.
جاللی شهردار جناح گفت: در پایان باید 
در خصوص این قانون و کار تخصصی که 
در این زمینه انجام شده است باید اینگونه 
بگوییــم : مهم ترین بحث اینکه آیین نامه 
ای داریم برای این قانون . این  اولین آیین 
نامه اش است که بررسی کرده ایم . سعی 
شده اســت  کسانی که عضو این کارگروه 

ملی هســتند، دارای تجربــه زیادی  در 
حوزه مدیریت شهری و روستایی باشند. 
سال های زیادی در حوزه مدیریت شهری 
کار کرده اند. بنده 1۹ ســال است در این 
زمینه کار می کنم. همه کســانی که دست 
اندر کار کارگروه بوده در این زمینه  حرفی 
برای گفتن داشته اند. همه با تجربه بوده و 
کارهای زیادی در زمینه شهری و روستایی 
انجــام داده ایم  و تجربه کافی داشــتند . 
هم به قوانین مســلط بوده اند و هم اینکه 
مشــکالت مختلفی که در حوزه شهری و 
روستایی وجود دارد آشنایی کامل داشتند 
. این افراد آیین نامــه را تدوین کردند به 
هر حال قطعًا تاثیر مثبتی خواهد داشــت 
.به طور مثال حتی کسی بخواهد یک دکه 
بزند، کسی بخواهد کسب و کار کوچکی 
راه انــدازی کند، اصاًل دستفروشــی کند 
یا کســی که بخواهد میلیارها تومان پول  
بیاورد  ومجمتع بسازد، پارک بازی بسازد. 
همه نوع مواردی که شامل ورود سرمایه 
می شــود را در نظر گرفته ایم. از سرمایه 
گذاری خرد تا کالن در نظر گرفته شــده 
است. چطوری  ســرمایه گذار وارد شود 
چگونه مشارکت کند پولش را بیاورد که 
کار برای ما انجام بدهد. ما هم باید تسهیل 
کنیم شرایط ورودی و حضور در شهربرای 
ســرمایه گذار . تا به حال چنین قانون و 
دستورالعملی نداشته ایم . اولین شیوه نامه 
بود که در سال ۹۷ تصویب شده است ودر 
سال ۹۹ وزیر کشور ابالغ کرد و این دومین 
تدوین آیین نامه ملی است .مطمئن هستیم 
تاثیر بســیار خوبی در توسعه و عمران و 

آبادانی شهرها و روستاهاخواهد داشت.

شهردار جناح  عضو کارگروه ملی سرمایه گذاری شهرداری های کشور مطرح کرد

شهرها ساخته نمی شود مگر با مشارکت مردم

روابط عمومی اداره کلته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سرپرست شهرداری بستک خبر داد
تعریض و بازسازی پل خیابان صولت

 ســعیده دبیری نژاد - گروه شهرســتان // سرپرست 
شهرداری بستک از اجرای عملیات تعریض و بازسازی 
پل خیابان صولت خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا ؛  سید 
حسین رضایی سرپرست شهرداری بستک اظهار داشت: 
با توجه به بارندگی های اخیر و جاری شــدن سیالب و 
عبور بیش از حد انتظار روان آب از مســیر کانال پشت 
شهرداری و تجمع آب در پشت پل ،  جهت آرامش و رفاه 
حال شهروندان و کاهش استرس در خصوص آبگرفتگی 
منازلشــان تصمیم بر احداث پل جدید با ظرفیت بیشتر 
در  دســتور کار قرار گرفته شد. رضایی افزود: با توجه به 
مهندسی های صورت گرفته و تجربیات شهروندان قدیمی 
محله تصمیم بر احداث پل جدید با ظرفیت دو برابری در 
نظر گرفته شده اســت. این پل به طول ۲4 متر و ارتفاع 
۲ متر و دارای ۲ دهنه می باشــد که نســبت به پل قبلی 
گنجایش و عبور حدود ۳ برابری حجم آب را دارد. وی  
بیان داشت: از شورای اسالمی شهر  بابت مصوب نمودن 
این پروژه و پیگیری در خصوص احداث این پل و تامین 
بودجه آن، که دغدغه همه شهروندان می باشد کمال تشکر 
را دارم. در ادامه وی ذکر نمود: در خصوص کسری بودجه 
این پروژه با رایزنی هایی که توســط شــهرداری و دفتر 
امور شــهری صورت گرفت مبلغ 15 میلیارد ریال مازاد 
از بودجه قبلی به این پروژه تخصیص داده شد، سرپرست 
شهرداری بستک از صادقی پور مدیرکل دفتر امور شهری 
و شوراها که با تمام توان و جدیت پیگیر تامین اعتبار در 
خصوص این پروژه بود. تشکر و قدردانی نمودند. الزم به 
ذکر می باشد عملیات اجرای تعریض و بازسازی موجود 

خیابان صولت در هفته های آتی انجام خواهد گرفت.

خبری

گروه شهرستان   - نژاد  دبیری  سعیده 
//طی مراسمی و با حضور دکتر بستان 
شهرســتان  فرمانداری  سرپرســت 
بســتک،از پذیرفته شــدگان آزمون 
سراسری شهرستان بستک تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛  سرپرست 
فرمانداری شهرســتان بستک در این 
مراسم اظهار داشت:در دین مبین اسالم 
به علم اندوزي، دانایی و دانستن تأکید 
فراوانی شده اســت و ایران زمین نیز 
همواره جایگاه مردماني دانا و فرهیخته 
بوده به طوری کــه علم اندوزي آنان  
شهره عام و خاص بوده است. و در این 
باره حدیث منصوب به پیامبر اسالم در 
ایرانیان وجود  خصوص علم اندوزي 
دارد که پیامبر اســالم می فرمایند:اگر 
علم در ســتاره ثریا باشد مردماني از 
پارس آن را بدســت می آوردند و از 

دیگران مي ربایند.

دکتر بستان افزود:مهم ترین سرمایه های 
آن  انســانی  جامعه،نیروهای  یــک 
جامعه اســت و شهرســتان بستک 
به عنوان پیشــانی فرهنگی اســتان 
هرمــزگان همواره در کســب علم و 
دانش پیشتاز بوده است،حضور تعداد 
زیادی از تحصیل کرده های با هویت 
و ریشه بستکی در همه نقاط ایران و 
حتی خارج از ایران که با درخشــش 

خودشــان مایه مباهات شهرستان ما 
شده اند حکایت از این موضوع است.

وی اضافه نمود:برنــده دومین جایزه 
مصطفی در جهان اسالم که معتبرترین 
و مهمترین جایزه در جهان اسالم است 
پرفسور شکراللهی یک بستکی است. 

نماینــده عالی دولت در شهرســتان 
بستک به افتخار آفرینی دانش آموزان 
شهرستان در نتایج کنکور سراسری و 

پذیرفته شــدن در رشته های مختلف 
آموزشی اشــاره نمود و آن را گواهی 
بر توانمندی و اســتعداد خاص دانش 
آموزان و جوانــان این منطقه از ایران 
اسالمی دانست و بیان داشت:یقین دارم 
در سالهای آینده شما نیز با درخشش 
خود باعث افتخار شهرستان خواهید 
شــد و امیدوارم چراغ پر فروغ علم 
و دانش را شــما دانش آموزان گرامی 
روشــن تر از همیشه نگه دارید.دانش 
همچون آســمانی است که شما دانش 
آموزان ســتاره های درخشــان آن 

خواهید بود.
 دکتر بستان در پایان تصریح کرد:بنده 
بــه نوبۀ خــود قبولی ایــن جوانان 
شایســته را به خانــواده های محترم 
تبریک می گویم و از زحمات دبیران 
محترم، مشــاوران گرامی و مسئوالن 
و  آموزش  و زحمتکشــان مجموعه 
پرورش شهرســتان تقدیر و تشــکر 

می نمایم.

تجلیل از پذیرفته شدگان آزمون سراسری در بستک

سعیده دبیری نژاد -گروه شهرستان // طی حکمی 
از ســوی قاســمی مدیر کل اداره صنعت معدن 
تجارت استان هرمزگان خوشدل به عنوان رئیس 

اداره صمت شهرستان بستک و جایگزین صادقی 
منصوب شده است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ گفتنی است وی پیش از 

این رئیس اداره صمت شهرستان پارسیان بوده است. 
همچنین صادقی نیز قرار است به عنوان رئیس اداره 

صمت شهرستان میناب ادامه فعالیت دهد.

رئیس اداره صنعت، معدن، تجارت بستک معارفه شد

                            سعیده دبیری نژاد/ دریا

Dabiri_      @yahoo.com91
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
به طور معمول آدم معاشــرتی و اجتماعی ای هستید 
و امروز هم قصد دارید که همیــن رویه را ادامه دهید، 
شاید امروز به جشن و مهمانی دعوت شوید. اما کارها و 
وظایف زیادی دارید که باید انجام شان دهید، به همین خاطر ممکن است 
مجبور شوید بعضی از دعوت ها را رد کنید. البته این قضیه خوشایند طبع 
شما نیست، چون دل تان نمی خواهد که هیچ یک از این فرصت ها را 
از دست بدهید. اما به شما توصیه می شود که مهم ترین آن ها را انتخاب 

کنید و بقیه را کنار بگذارید.
   اردیبهشت :

شاید امروز به همراه ســایر اعضای خانواده به طور 
ناگهانی تصمیم بگیرید که منزل تان را حسابی تمیز 
کنید. البته این ایده ی خوبی به نظر می رسد، اما امروز 
واقعا به چنین کاری نیازی نیست. اگر احساس می کنید که باید این 
کار را انجام دهید، همین که فقط گرد و غبار را پاک کنید و کمی هم 

در تزیینات سلیقه به خرج دهید کافی است.
    خرداد :

امروز خیلی ها منتظرند که وقت شما را بگیرند. شاید 
بعضی از آن ها واقعا کار مهمی داشته باشند و بخواهند 
که از شــما کمک بگیرند، اما بعضــی های دیگری 
کارهایی دارند که باید حتما خودشان به تنهایی انجام دهند و ربطی 
به شما ندارد. برای این که بین این دو تمایز قایل شوید باید از حس 
درونی تان کمک گیرید، چون نمی توانید همزمان به همه ی آن ها 

کمک کنید.
 تیر :

امروز باید یک عالمه کارهای خالقانه ی نیمه تمامی 
را که در دســت دارید انجام دهید. اگر سر و کارتان با 
نوشتن است ممکن است احساس کنید که مهلت شما رو 
به پایان می رود. متاسفانه شاید امروز نتوانید کارهای تان را تمام کنید، 
چون مدام رفت و آمد می شود و نمی توانید تمرکز کنید. بهترین راهکار 
این است که به یک مکان ساکت بروید، مثال کتابخانه، و تکالیف تان را 

در آن جا انجام دهید. بد نیست به این پیشنهاد فکر کنید!
    مرداد :

چه چیزی در اطراف تــان می گذرد که باعث جلب 
توجه دیگران شده است؟ شاید بعضی از دوستان تان 
از شــما بخواهند که همراهی شان کنید. ممکن است 
احساس کنید که سرتان خیلی شلوغ است، اما بدانید که یکی دو ساعت 
عقب انداختن کارهای عادی روزمره هیچ اختاللی به وجود نخواهد 
آورد. پس بد نیست چند ساعتی خوش گذرانی کنید، چون اکنون زمان 
شادی و تفریح است. اگر دوست دارید در چنین اجتماعاتی شرکت 
کنید پس باید همین اآلن دست به کار شوید، حتما با آدم های جالبی 

هم آشنا خواهید شد.
   شهریور :

شاید امروز از نظر مالی دست و بال تان باز شده باشد. 
معموال آدمی هســتید که با احتیاط خرج می کند، اما 
امروز پول زیادی دارید و می توانید بذل و بخشــش 
کنید. بیشــتر از هم دل تان می خواهد که به کسانی که دوست شان 
دارید کمک کنید. با این که در آینده هم می توانید پول خوبی به دست 
بیاورید، باز هم به شما توصیه می شود که با احتیاط جلو بروید، یعنی 

بذل و بخشش کنید، اما تا یک حد و اندازه ای.
  مهر :

معمــوال از حرف زدن خوش تان می آید، اما اآلن با 
محدودیت روبرو هستید. در طول چند هفته ی گذشته 
با آدم های زیادی مالقات کرده اید و حرف زده اید و 
حاال تصمیم دارید که در سکوت و آرامش منزل بمانید. اگر دوستان 
و خانواده از شما خواستند که با آن ها بیرون بروید، دعوت شان را 
بدون ترس رد کنید. همه می دانند که چه قدر ســرتان شلوغ بوده 
است. اکنون باید کمی برای خودتان وقت بگذارید و استراحت کنید.

  آبان :
آیا سرتان با موضوعات مختلف شلوغ است؟ به شما 
پیشنهاد می شود که این قدر سخت نگیرید. بهتر است 
اول از همه به اولویت های تان فکر کنید. بعد ببینید که 
آیا اضافه کردن مشغله های دیگر ضرورت دارد؟ شاید احساس کنید 
که از نظر روانی به این همه مشغله و موضوعات مختلف نیاز دارید، 

اما در هر صورت باید میانه روی را از یاد نبرید.
     آذر :

به شما گفته اند که نمی توانید دوستان زیادی داشته 
باشید، اما امروز قضیه فرق می کند. امروز ممکن است 
آدم های زیادی به ســراغ تان بیایند و از شما کمک 
بخواهند. یادتان باشد همین طور که اکنون این آدم ها به شما احتیاج 
دارند، روزی می رسد که شما هم به آن ها احتیاج خواهید داشت. 
سعی کنید خوب به حرف های شان گوش کنید و حس شوخ طبعی 

خود را به همراه داشته باشید.
  دی :

امروز ممکن اســت در یک دورهمی شرکت کنید، 
مثال شــاید برنامه ای ترتیب دهید تا با دوســتان 
مالقات کنید. از این که با کسانی وقت می گذارید 
که دوست شان دارید خوشحال هستید، اما ممکن است در پایان 
روز احساس خستگی به شــما دست دهد. سعی کنید در طول 
روز غذاهای انرژی زا بخورید. مراقب خودتان باشید تا بتوانید 

حسابی خوش بگذرانید.
    بهمن :

امروز باید با آدم های زیادی مالقات کنید. شــاید 
چند ماموریت هم به شما محول شده باشد که باید 
در جایی همیــن نزدیکی ها انجام اش دهید. البته 
این کار آسانی نیست، چون امروز با جمعیت و ترافیک شدیدی 
روبرو خواهید شد. اما هیجان و اشتیاق شما آن قدر زیاد است 

که می توانید این وضعیت آشفته را تاب بیاورید.
   اسفند : 

به نظر می رســد که این اواخــر بدون احتیاط پول 
خرج کرده اید. اما نگران نباشــید، همه ی ایــن پول ها برای 
چیزهای مثبت خرج شده است. وضعیت آشفته ای که اکنون با 
آن روبرو هســتید موقتی است و چیزی نیست که از کنترل شما 
خارج باشد. بدانید که در ماه آینده از نظر مالی پیشرفت خواهید 

کرد، پس تا می توانید از این فرصت استفاده کنید.
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گروه سالمت // فوق تخصص تغذیه و رژیم درمانی 
حذف ســلف های غذا در برخی مدارس را اتفاق 
خوبی می داند و در این بــاره می گوید: »این اتفاق 
بسیار خوب است زیرا شرایط جسمی دانش آموزان 
با یکدیگر بسیار متفاوت بوده و ارائه یک مدل غذا 

برای همه آنها اصال درست نبود.«
مدرســه خانه دوم دانش آموزان اســت. کودکان و 
نوجوانان ساعات زیادی را در این محیط های آموزشی 
میگذارنند و نوع تغذیه و انتخاب دسته های غذایی برای 
آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. طبق آمار 
در زمــان آموزش آنالین و همه گیری ویروس کرونا 
بســیاری از دانش آموزان به دلیل تحرک کمتر چاقی 
و افزایش وزن را تجربه کرده اند.متخصصان می گویند 
نوع تغذیه در مدرســه در کنترل افزایش وزن کودکان 
و نوجوانان بسیار با اهمیت است و می تواند زمینه ساز 
یادگیری عالی یا برعکــس آن بی حالی و بیماری و 
افزایش آن ها باشــد. درباره بهترین دسته های مواد 
غذایی برای دانش آموزان با دکتر احمد درستی فوق 
تخصص تغذیــه و رژیم درمانی گفتگوی پیش رو را 

انجام داده است که آن را می خوانید.
 تعطیلی سلف مدارس تصمیم درستی بود

دکتر احمدرضا درســتی، فوق تخصص تغذیه و رژیم 
درمانی می گوید دانش آموزان شرایط جسمانی مختلفی 
دارند. نیازهای بدن هر یک با دیگری متفاوت اســت 
و این درســت نیست که در مدت یک سال تحصیلی 
یک برنامه غذایی برای همه در نظر گرفته شود. اینکه 
در ســال تحصیلی جاری برخــی از مدارس تصمیم 
گرفته اند تا ســلف غذای دانش آموزان را جمع کنند 
اتفاق اصال بدی نیست بلکه برعکس بسیار هم اتفاق 
خوبی است زیرا افراد برحسب شرایط جسمی نیازهای 
غذایی متفاوتی دارند و این می تواند به تنوع در مصرف 

دسته های غذایی کمک کند.
این متخصص تغذیه می گوید برنامه غذایی باید در مسیر 
درست و ایجاد سالمتی و باالبردن سطح یادگیری در 
دانش آموزان باشــد: »یک دانش آموز چاق و دیگری 
الغر است و یا دانش آموزی کوتاه قد و دیگری بسیار 
قد بلند است. همه این افراد دستور غذایی متفاوتی را 
باید رعایت کنند تا نیازهای بدنشان تامین شود. برای 
همین اســت که می گوییم بهتر است به جای ارائه غذا 
در مدارس والدین غذای مورد نیاز فرزندانشان را تهیه 
کنند. این غذاها باید طوری انتخاب شوند که یادگیری 

در دانش آموزان را باال ببرند. بسیاری از غذاها مخرب 
یادگیری هســتند. تمرکز را از بین می برند و موجب 
بدحالی یا بی حالی دانش آموزان می شوند. پس باید 
در انتخاب نوع غذایی که در مدرسه مصرف می شود 

هوشمندانه عمل کنیم.«
 تامین نیازهای بــدن دانش آموز در اولویت قرار 

بگیرد
این فوق تخصص تغذیه درباره تامین نیازهای غذایی 
دانش آموزان نظر متخصصان را مهم ارزیابی می کند: 
»اگر والدین اصول تهیه غذای سالم برای دانش آموزان 
را بدانند، می توانند در ساعاتی که فرزندشان در مدرسه 
اســت تمام نیازهای او را برطــرف کنند. برای تامین 
غذای مورد نیاز دانش آموزان باید ابتدا به بحث ایمنی 
غذا و سپس تامین نیازهای بدن توجه کنند. موضوع 
این است که بسیاری از والدین این تصور را دارند که 
هر چه دانش آموزان تغذیه سنگین تر و بیشتری داشته 
باشند و از مواد پرحجم و پر کالری بیشتر استفاده کنند 
وضعیت سالمت بهتری خواهند داشت. در حالی که این 
 نوع غذاها نه تنها ارزش غذایی ندارد بلکه زمینه ساز 
بیماری های مزمن دیگر می شــود. پس بنابراین الزم 

اســت که در سال حداقل یک بار به متخصص تغذیه 
مراجعه شــود تا با توجه به شرایط کودک و نوجوان 
رژیم غذایی سالم برای آن ها در نظر گرفته شود. تامین 
نیازهای غذایی متناسب با هر دانش آموز مهم است و 
تشخیص درست در این زمینه با مراجعه به متخصص 

تغذیه امکان پذیر می شود.«
اهمیت شرایط نگهداری غذا در مدرسه دکتر درستی 
شرایط مدرسه ها را در نوع غذایی که باید والدین برای 
دانش آموزان آماده کنند بسیار مهم می داند و می گوید: 
»اگر مدرسه ای مجهز به یخچال و سرویس گرم کننده 
غذا باشد شــما می توانید هر نوع برنج و خورشتی را 
برای دانش آموزان آماده کنید اما بهتر اســت به جای 
برنج سفید از برنج قهوه ای استفاده کنید و همچنین از 
تهیه خورش های بسیار چرب هم پرهیز کنید. اما اگر 
مدرسه ای این امکانات را ندارد باید از تهیه ساندویچ 
مرغ هم برای کودکتان اجتناب کنید زیرا هنوز هوا گرم 
است و مرغ به راحتی در هوای بیرون فاسد و خراب 
می شود. از همین رو بهتر است از ساندویچ های سبک 

که مواد فاسد شدنی ندارند استفاده کنید.«
 غذاهایی موجب خستگی در کالس درس می شود

این فوق تخصص تغدیه با اشــاره بــه عوارض دادن 
غذاهای ســنگین برای وعده ناهار به دانش آموزان 
ادامه می دهد: »در هیچ کجای دنیا وعده ناهار را برای 
دانش آموزان سنگین در نظر نمی گیرند زیرا بیش از حد 

غذا خوردن در وعده ناهار موجب می شــود تا خون 
در بدن جمع شــود و به سمت دستگاه گوارش برود. 
همین موضوع موجب خواب آلودگی و خستگی دانش 

آموزان در کالس می شود.«
 مصرف بی رویه ویتامین، ممنوع!

دکتر درستی توجه به میان وعده دانش آموزان را بسیار 
مهم می دانــد و در این باره می گوید: »والدین به هیچ 
عنوان از میان وعده ها غافل نشوند. بهترین گزینه برای 
میان وعده میوه ها هستند. سیب، هویج، ساقه کرفس، 
خیار و ... و شــیر و کیک خانگی می توانند یک میان 
وعده فوق العاده باشند. مغزی جات مانند بادام هم برای 
این گروه های ســنی بسیار مفید و پرخاصیت است. 
اینکه بگوییم دانش آموزان از دســتور غذایی خاصی 
استفاده کنند، اصال درست نیست. همین که تمام مواد 
غذایی را به اندازه و درســت مصرف کنند کافی است 
و موجب می شود تا بدن مقاومی داشته باشند. عالوه 
بر این اصال توصیه نمی کنیم که والدین فرزندانشان را 
مــدام به مصرف ویتامین های cو d مجبور کنند زیرا 
مصرف زیــاد این ویتامین ها عوارضی بدتری دارد و 
 در زمان شــیوع بیماری کرونا و افزایش مصرف این 
ویتامین ها شاهد عوارض آن در کودکان بودیم. بنابراین 
تامین این ویتامین ها با میوه ها و سبزیجات و لبنیات 
سالم و تازه بهتر است و شرایط رشدی مناسبی را برای 

دانش آموزان ایجاد می کند.

این غذاها باعث کاهش یادگیری دانش آموزان می شود

بهترین میان وعده ها برای دانش آموزان

محققان می گویند؛

 اضطراب دوران بارداری منجر به زایمان زودرس می شود
     گروه ســالمت // اضطراب بیش از حد برای هیچ کس خوب نیست، اما 
یک مطالعه جدید نشــان می دهد که این اضطراب به ویژه برای زنان باردار 
خطرناک است، زیرا می تواند احتمال زود به دنیا آمدن فرزندشان را افزایش 

دهد.
 با توجه به این یافته، محققان توصیه می کنند که پزشکان از نظر اضطراب زنان 
باردار را در سه ماهه اول و سوم بارداری غربالگری کنند. دکتر »کریستین دانکل 
شتر«، نویسنده اصلی این مطالعه از دانشگاه کالیفرنیا، گفت: »اضطراب در مورد 
بارداری یک وضعیت روانی اجتماعی قوی است که ممکن است بر نتایج زایمان 
تأثیر بگذارد. این روزها، عالئم افسردگی در بسیاری از مراکز کلینیک در سراسر 
جهان مورد ارزیابی قرار می گیرد تا از عوارض افســردگی پس از زایمان برای 
مادران و کودکان جلوگیری شود. مطالعات نشان می دهد که ما باید اضطراب را 
در زنــان باردار نیز ارزیابی کنیم.« محققان قباًل دریافته بودند که از هر چهار زن 

بــاردار یک نفر عالئم اضطراب باالیی دارد و این اضطراب می تواند یک عامل 
خطر برای زایمان زودرس باشد. دانشمندان همچنین اضطراب را در زمان های 
مختلف بارداری اندازه گیری کرده اند که مشخص شده است سه ماهه دوم رایج ترین 
زمانی اســت که زنان بیشترین اضطراب را تجربه می کنند. محققان برای بررسی 
این اثرات متفاوت زمان بندی و نوع اضطراب، داده های 1۹۶ زن باردار را مورد 
بررسی قرار دادند. در طول سه ماهه اول و سوم بارداری، محققان زنان را از لحاظ 
مقیاس های مختلف اضطراب بررسی کردند. محققان دریافتند اضطراب در سه ماهه 
ســوم بارداری به شدت با زودتر به دنیا آمدن نوزادان مرتبط است، اما اضطراب 
عمومی در سه ماهه اول نیز خطر زایمان زودتر از حد انتظار را افزایش می دهد. به 
گفته محققان، یافته ها نشان می دهد که برای پزشکان ضروری است که زنان را از 
نظر اضطراب عمومی در اوایل بارداری غربالگری کنند، درست مانند افسردگی، و 

زنانی که امتیاز باالیی در این زمینه دارند باید در طول بارداری تحت نظر باشند.

مرگ ناگهانی چگونه اتفاق می افتد
گروه سالمت // یک متخصص قلب و 
عروق، در ارتباط با مرگ های ناگهانی، 

توضیحاتی ارائه داد.
بهــرام محبی گفت: مــرگ بدون علت 
نداریم، بلکه ممکن است فرد سابقه ای از 
مشکل قلبی شناخته شده نداشته باشد و به 
ظاهر سالم است. وی افزود: بیماری های 
زمینه ای قلبی حتی در افراد جوان ممکن 
است عالئم زیادی ایجاد نکند و ممکن 
اســت اولین عالمت، با مرگ ناگهانی 
همراه شود. این پزشک بیمارستان قلب 
شهید رجایی، ادامه داد: شایع ترین مثال 

در ارتباط با مرگ ناگهانی، ورزشکاران 
حرفه ای هستند که حتی در حین فعالیت 
ورزشــی، دچار مرگ ناگهانی شده اند. 
محبی افزود: این افراد، مشکل زمینه ای 
داشته اند ولی شناخته شده نبوده است. 
این متخصص قلــب و عروق به عالئم 
خفیف بیماری قلبی مثل تپش قلب اشاره 
کرد و گفت: البته هر تپش قلبی منجر به 
فوت نمی شود، اما همین عالئم خفیف هم 
در بروز ایست قلبی تأثیرگذار است. وی 
با عنوان این مطلب که مشکالت قلبی در 

افراد جوان هم وجود دارد که می تواند به 
ظاهر عالئم نداشته باشد، افزود: این افراد 
به ظاهر تصور می کنند سالم هستند، اما 
ممکن است اولین عالمت بیماری با مرگ 

ناگهانی همراه باشد.
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گروه ســالمت // یک متخصص تغذیه، با بیان اینکه کنترل اضافه وزن و چاقی در کودکان 
و نوجوانان یک اقدام مهم برای ســالمت آیندگان است، به بیان توصیه هایی برای کنترل وزن 

کودکان و نوجوانان پرداخت.
غزاله اسالمیان گفت: روند افزایشی شیوع اضافه وزن و چاقی فقط محدود به بزرگساالن نیست 
و متأسفانه به ویژه در پاندمی کرونا روند افزایش وزن در کودکان و نوجوانان شدت گرفت. وی 
افزود: اضافه وزن و چاقی کودکان، عالوه بر اینکه پیامدهای ابتالء به بیماری های مزمن مانند 
دیابت، قلبی عروقی، ریوی، کبدی، ناباروری و اختالالت جنسی به صورت بلوغ زودرس دارد 
با افت تحصیلی، غیبت از مدرسه، کاهش اعتماد به نفس و کاهش کیفیت مطالعه نیز همراه است. 
اسالمیان خاطرنشان کرد: با توجه به این که رشد کودکان و نوجوانان بسیار مهم است، نباید با 
به کارگیری روش های نادرسِت کاهش وزن، کودکان را مبتال به گرسنگی های سلولی و پنهان 
کنیم. این دکتری تخصصی علوم تغذیه تاکید کرد: تشخیص به موقع اضافه وزن در کودکان در 
ســالمت آینده آنها بسیار تأثیرگذار است و تا زمانی که رشد کودکان و نوجوانان ادامه دارد، 
درمان اضافه وزن و چاقی با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. به گفته وی، تشخیص چاقی 
در کودکان با استفاده از نمودارهای نمایه توده بدن برای سن انجام می شود. این متخصص تغذیه 
خاطرنشــان کرد: میزان افزایش وزن مناسب در کودکان، پس از سال اول زندگی تا سن 1۰ 
سالگی حدود ۲ تا ۳ کیلوگرم در سال باید باشد. به گفته استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی، در صورتی که کودک یا نوجوان، در باالی صدک ۹5 نمایه توده بدن برای سن قرار 
گیرد، دارای اضافه وزن و چاقی است و اگر بین صدک های 85 تا ۹5 باشد، در معرض خطر 
اضافه وزن و چاقی قرار دارد و پایین صدک 85 به معنای وضعیت طبیعی است. وی تاکید کرد: 
کودکان دارای اضافه وزن نباید تحت رژیم های کاهش وزن با محدودیت شــدید کالری قرار 
گیرند. اسالمیان در مرحله اول، هدف متخصصان تغذیه را طراحی یک برنامه غذایی مناسب 
عنوان کرد که با هدف حفظ وزن یا کاهش سرعت افزایش وزن تدوین می شود تا با افزایش 
قد به تدریج کودک در وزن مناسب سنش قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی در 
مواردی که کودک دارای نمایه توده بدن برای سِن باالی صدک ۹5 یا بین 85 تا ۹5 است و 
دارای فاکتورهای خطر دیگری مانند ابتالء به دیابت باشد، کاهش وزن بسیار تدریجی زیر نظر 
متخصص تغذیه، توصیه می شود. این متخصص تغذیه یادآور شد: بخش اعظم ذائقه آموختنی 
 اســت و کودکان از والدین خود، غذا خــوردن را می آموزند. بنابراین والدین نقش مهمی در 
شــکل گیری الگوی غذایی کودک خود دارند. اسالمیان، برقراری نظم در ساعات خواب و 
بیداری را در رشد و کنترل وزن کودکان بسیار تأثیرگذار عنوان کرد. وی آهسته غذا خوردن را 
یکی از راهکارهای مهم در کنترل اشتها برشمرد و گفت: افرادی که سریع غذا می خورند پیش 
از رسیدن پیام سیری مقدار زیادی غذا خورده اند. بنابراین باید آهسته غذا خوردن را با کودکان 
تمرین کنیم. این دکتری علوم تغذیه به والدین توصیه کرد: غذای کودک را در ظرف جداگانه ای 
برای او بریزید تا هنگام غذا خوردن، احساس رقابت با سایر اعضای خانواده را نداشته باشد 
و در آرامش غذای خود را میل کند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
تاکید کرد: از مصرف غذا در هنگام تماشای تلویزیون در خانه پرهیز کنید، زیرا این امر سبب 
عدم تمرکز در هنگام غذا خوردن و در نتیجه مصرف بیش از حد مواد غذایی می شود. به گفته 
اسالمیان، باید به کودک آموزش دهیم همراه با غذا به میزان کافی از سبزی های تازه به صورت 
ساالد یا سبزی خوردن استفاده کند. این متخصص تغذیه انجام فعالیت بدنی منظم به صورت 
روزانه و به مدت حداقل یک ســاعت را توصیه کرد و گفت: مدت زمان پیاده روی را باید 
برحسب تحمل کودک به تدریج افزایش داد تا تمایل بیشتری برای انجام آن داشته باشد. به گفته 
وی، نباید به منظور تشویق کودک از خرید مواد غذایی مثل تنقالت یا رفتن به رستوران استفاده 
 کرد. اسالمیان با تاکید بر کنترل اســترس، اضطراب و دل نگرانی های کودکان که به صورت 
ریزه خواری نمود پیدا می کند، توصیه کرد: در کودکان و نوجوانانی که عادت به مصرف زیاد 
مواد غذایی پرکالری از قبیل چیپس، نوشابه و غیره دارند بهتر است به تدریج میزان این مواد در 

رژیم غذایی کاهش داده شود.

متخصص تغذیه مطرح کرد؛

تاثیر چاقی بر اُفت تحصیلی و کاهش 
اعتماد به نفس دانش آموزان

راهکارهایی برای درمان بی اشتهایی کودکان 
گروه سالمت // کودکان بیش از هر چیز 
به غذا، لباس و سرپناه و همچنین مقدار 
کافی خواب نیاز دارند. عالوه بر این برخی 
از والدین نگران بی اشتهایی کودکان خود 

هستند.
بی اشتهایی یک اختالل غذا خوردن است 
که با مصرف بسیار کم غذا یا فعالیت بدنی 
بیش از حد مشــخص می شــود. اغلب 
ناشــی از ترس از افزایش وزن و تصویر 
مخدوش بدن است. بی اشتهایی می تواند 
منجر به بروز عالئم شــدیدی مانند توقف 
رشد، تحلیل استخوان، آسیب به اندام های 
اصلی مانند قلب و حتی مرگ شود. کودک 
مبتال به بی اشتهایی ممکن است گرسنگی 
خود را ابراز نکند یا در زمان معین به اندازه 
کافی مواد غذایی مصرف نکند. این مساله 
می تواند بر وزن کودک اثر بگذارد. در این 
حالت بیشترین نگرانی والدین در ارتباط با 
رشد کودک خود است. علت بی اشتهایی در 
کودکان مشخص نیست اما به نظر می رسد که 
ژنتیک و دنیای اطراف آن ها در این اختالل 

نقش دارند.
  عوامل خطر

بی اشتهایی می تواند هم در دختران و هم 
 در پســران رخ دهد، اما در دختران بسیار 
شایع تر است. مواردی که خطر بی اشتهایی 

کودک را افزایش می دهد عبارتند از:
- سابقه خانوادگی اختالالت خوردن

- عزت نفس پایین
- انگیزه شدید برای کمال

- ترس از اضافه وزن
- احساس فشار برای الغری

- اختــالالت خلقی، ماننــد اضطراب، یا 
ویژگی های وسواسی

- سابقه کودک آزاری عاطفی یا جنسی
یکی از بهترین اقداماتی که والدین می توانند 
برای کمک به بهبودی فرزندشان انجام دهند، 
ارائه حمایت و محبت بی قید و شرط به فرزند 
قبل، در طول و بعد از درمان بی اشــتهایی 
است. در این گزارش به راهکارهایی برای 
درمان بی اشتهایی کودکان اشاره شده است.

  راهکارهایی برای درمان بی اشتهایی 
کودکان

۱. عادات غذایی ســالم برای کودک خود 
داشته باشید

بگذارید کودک شما میزان غذایش را خودش 
انتخاب کند. غذا را در بشقاب  های کوچک 
سرو کنید و به آنها این فرصت را بدهید تا 
برای غذای بیشتر از شما درخواست کنند. با 
مــشاوره تغذیه می توان یک برنامه غذایی 
مفید و مقوی برای کودکان تهیه کرد که تمامی 
 ویتامیــن های مورد نیاز بــدن کودکان را 

تامین نماید.
۲. برای فرزند خود الگوی خوبی باشید

برای این که فرزندتــان را به غذا خوردن 
تشویق کنید، الزم است است برای کودک 
خود الگوی خوبی باشــید. در صورتی که 
تمام اعضای خانواده انواع غذاهای ســالم 
را مصرف کنند، کودک نیز به خوردن آن ها 
تشویق می شود و سعی می کند مزه ی آن ها 

را امتحان کند.
۳. از غذا خوردن لذت ببرید

اگر غذا خوردن لذت بخش باشــد، کودک 
شما تمایل بیشتری برای آن دارد؛ صحبت 
کردن در مورد مسائل منفی و استدالل گویی 
را در زمــان صرف غذا کنار بگذارید. بهتر 
اســت در زمان غذا خوردن تمام اعضای 
خانواده دور هم جمع شوند و محیط شادی 
را برای کــودک ایجاد کننــد. هنگام غذا 
خوردن از بحث و دعوا کردن بپرهیزید. با 
تهیه غــذاهایی که کودکان دوست دارند میل 
و اشتهای آنان را تحریک نمایید تا به خوبی 

غذا بخورند.
۴. فعالیت جسمانی

ورزش کردن دارای فواید بســیاری برای 
کودک است. فعالیت جسمانی باعث مصرف 
انرژی در بدن می شود. مصرف انرژی باعث 
تحریک دســتگاه گوارش شده و اشتهای 
کودک را افزایش می دهد. معموالً کودکانی 
که به مقدار زیادی ورزش می کنند و دارای 
فعالیت های جسمانی زیادی هستند به ندرت 

دچار بی اشتهایی می شوند.
۵. تأثیر دمای محیط بر اشتهای کودک

دمای محیط بر اشتهای بزرگساالن و کودکان 
تأثیر دارد. معموالً کودکان در فصل تابستان 
و در هوای گرم بی اشتها می  شوند. در حالی 
که به نظر می رســد در زمستان و در هوای 
سرد اشتهای کودکان افزایش پیدا می کند. 
دمای محیط بر میزان انرژی مصرف شــده 
جهت گرم نگه داشــتن بدن اثر می گذارد. 
با خنک نگه داشــتن دمای محیط، فرایند 
سوخت و ساز بدن کودک با سرعت طبیعی 
انجام می شــود و در نتیجه اشتهای کودک 

افزایش پیدا می کند.
۶. مصرف روی جهت رفع بی اشــتهایی 

کودک
مصرف عنصــر روی جهت بهبود عملکرد 
گــوارش ضروری اســت. در صورتی که 
میزان اســید کلریدریــک در معده طبیعی 
باشــد، فرایند هضم غذا تنظیم می شود. در 
کنار مصرف مواد غذایی حاوی روی، طبق 
دستور پزشک متخصص کودکان، می توان از 

مکمل های روی نیز استفاده کرد.
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تاریخ گواه این مدعا اســت که همواره این 
خطه زرخیر ، بعنوان دروازه اقتصادی کشور 
محسوب می شــده  و از جمله مناطق تولید 
درآمد و ارز آور بوده اســت ، خطه ای که در 
کنار دریا و اقتصــاد دریا محور که هنوز هم 
بسیار جای توســعه دارد و نیز  بهره مند از 
محصوالت  و  کشــاورزی  حاصلخیز  مناطق 
منحصر به فرد می باشد  ، به ویژه در فصولی 
که  خیلی از مناطق کشور به دلیل شرایط آب 
و هوایی امکان کاشت برخی از محصوالت را 
ندارند ، این استان بعنوان محدود استان های 
کشور در تولید محصوالت کشاورزی محسوب 
می شــود  بنابراین از جهت کشاورزی  نیز ، 
استانی زر خیز و جای توسعه ی پژوهش محور 
دارد،  در بخش منابع معدنی نیز سرشــار از 
معادن گوناگون  می باشد از گچ و سنگ آهن 
گرفته تا منابع غنی  دیگر ، از حیث استقرار 
صنایع مادر و مراکــز صنعتی متعدد ، دارای 
بنادر بزرگ ، تخصصی و گمرکات ، هرمزگان 
جز محدود مناطق کشــور است که از جاذبه 
های توریستی فراوان و بکری بهره می برد از  
جزایر زیبای استان مثل  جزیره هرمز بعنوان 
اکوسیستم  یک  و  شناســان  زمین  بهشت 

طبیعی گرفته تا قشم ، کیش و هنگام  … 
آنچه بیان شد بخشی از منابع ثروت استان هرمزگان 
محسوب می شوند  و اگر به آن درآمد مالیاتی استان 
هم اضافه کنیم که در چندیــن دوره حائز رتبه اول 
درآمد مالیاتی در کشــور گردیده  و  جالب آن است 
که کسب این رتبه در حالی است که برخی از صنایع 
و بنگاههای  اقتصادی  مالیات خود را در  هرمزگان 

پرداخت نمی نمایند.
حال تصور کنید که اگر تمام صنایع و فعاالن اقتصادی 
، مالیات خود را به حق در استان واریز نمایند ،  این 
منابع درآمدی می تواند چه نقش اساســی در تحول 
اقتصادی و اجتماعی اســتان ایفا نماید ، حال سئوال 
این اســت که اگر تا کنون چنیــن نبوده و هرمزگان 
در عین ثروتمندی در رتبه نخســت فقر و فالکت و 
بیکاری قرار گرفته اســت ، چه نهادها و اشخاصی 
مسئول این عقب ماندگی بوده و هستند؟؟ و مسئوالن 
اســتان که در بیان این معضل ، بعبارتی همان رتبه 
نخست فقر و فالکت استان لب به سخن می گشایند  
باید قدری تامل و بررسی  شود  که تا کنون در رفع 
آن کدام  اقدام جدی و عاجلی را  انجام داده اند ؟؟ و 

می بایست چه برنامه ها و اقدامات عملی و موثری 
داشته باشند تا از مرحله سخن به عمل رسید و آثار 

توسعه و تحول را در استان مشاهده کرد .
آنگاه ، کسب مقام نخست درآمدهای مالیاتی و داشتن 
وصف ثروتمند برای این استان موجب افتخار خواهد 
بود که به همان نسبت شاهد توسعه و رفاه و تحول در 
مسیر تکامل باشیم و اینکه در عین ثروتمندی فقر و 
فالکت هم وجود داشته باشد ، یا دچار سو مدیریت 
هستیم که البته چنین است یا به نوعی بر خالف معنای 
لغوی اســتعمار ، منابع و ثروت استان  در بند و اسیر 

معنای اصطالحی استعمار گردیده است .
استان هرمزگان همواره در ادوار مختلف تاریخ مورد 
تعرض قرار گرفته اســت از انتقال فوالد به اصفهان 
بعنوان صنایع مادر تــا معدن فاریاب به کرمان و در 
ســال های اخیر چشــم طمع فارس به بخش غربی 
خاک هرمزگان ، که خــود بعنوان  بخش تاریک و 
سیاه تاریخ این  خطه محسوب می شود  که موجب 
اندوه بزرگ بر پیکــر هرمزگان و هرمزگانی بوده و 

می باشد   ..
از نقش نداشتن نیروهای متعهد و متخصص بومی در 
هیات مدیره مناطق آزاد تا صنایع و مراکزی که هیات 
مدیره های پروازی و پایتخت نشــین دارند .) کنترل 

از راه دور ( 
از فقدان جایگاه مدیریتــی نیروهای هرمزگانی  در 
سازمان ها و نهادهای دولتی و خصولتی تا استخدام 
نیروهای غیربومی در صنایــع و مراکز اقتصادی و 

صنعتی و وارد کردن نیروهای انســانی اتوبوسی از 
استان های همجوار و سایر استان ها و ترجیح دادن 

به نیروهای بومی..
اما راهکار چیســت ؟ آیا به صــرف طرح موضوع  
کفایت می کند و اینکه گاهی مطالبی در این راســتا 
بیان شود و در عمل هیچ برنامه ای نباشد یا در فرض 
وجود برنامــه ، در  تحقق و رفع آن معضلها اقدامی 

مشهود نباشد و یا آنچنان توفیقی حاصل نگردد.
 پیشنهادها : 

1- استانداری بعنوان مدیریت قوه مجریه در استان با 
ایجاد ساختاری سازمانی ، هدفمند و پژوهش محور 
،بعنوان کمیته صیانت از حقوق عامه و منابع و تمامیت 
ارضی استان ، نقش اساسی و تعیین کننده ای در رفع 
بیکاری و خروج از فالکت این استان ، برقراری توازن 
و تعادل بین ثروتمند بودن اســتان و سطح توسعه و 
رفاه آن ، اختصاص مطلق سهیمه به نیروهای بومی 
از تحصیالت تکمیلی تا اشــتغال ، حفظ و حراست 
از منابع درآمدی اســتان از عوارض شــهرداری ها 
تا درآمدهای مالیاتی و هزینه شــدن برای  استان تا 
حراست از تمامیت ارضی ، از پیگیری مجدانه ابطال 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص انتزاع 
بخشی از گاوبندی گرفته تا بازگرداندن معدن فاریاب 
و صنایعی که می بایست در جوار دریا باشد نه آنکه 
با اســتحصال آب خلیج فارس و انتقال آن تا فالت 
مرکزی آثار  مخرب محیط زیستی آن بر این استان 

بار شود …

۲-دادگستری کل اســتان هرمزگان بعنوان بدنه قوه 
قضاییه در این استان می تواند نقشی مهم در دفاع و 
صیانت از حقوق عامه داشته باشد ، بیانات و عملکرد 
رییس کل دادگســتری استان و دادستان بندرعباس 
نوید بخش اهتمام جدی به حوزه حقوق عامه دارد، 
ایجاد معاونت حقوق عامه دادســتانی خود نشان از، 
عزم راســخ بدنه قوه قضاییه اســتان است  هر چند  
توســعه در این حوزه اعم از  ساختاری و پژوهش 
محوری می تواند به تحقق اهداف و صیانت از حقوق 

عامه شتاب بیشتری دهد . 
قطعا هویدا است که وظیفه قوه قضاییه صرفا رسیدگی 
به پرونده ها نیست و استقرار عدالت نیز صرفا معطوف 
به این بخش نمی باشد  بلکه یکی از وظایف ذاتی قوه 
قضاییه رسیدگی به شکایت ها و دعاوی و اهتمام در 
استقرار عدالت در این بخش است و از دیگر وظایف 
قــوه قضاییه به صراحت ذیل اصل یکصد و پنجاه و 
ششم قانون اساسی » احیای حقوق عامه و گسترش 
عــدل..« و در متنی که در صــدر اصل مذکور آمده 
اســت اهمیت این مهم را نیز به تاکید یادآور  میشود 
» قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق 
فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت 
و عهده دار وظایف ذیل اســت « ، بعبارتی عالوه بر 
آنکه در بخش احصایی وظایف قوه قضاییه که ذیل 
اصل مذکور آمده اســت به حقوق عامه و صیانت از 
عدالت  اشاره شده اســت در صدر اصل مذکور نیز 
به این مهم تاکید دارد که خود نشان از اهمیت حقوق 

عامه و عدالت در این بخش میباشد . 
بنابراین انتظار می رود در راســتای تحقق عدالت از 
منظر حقوق عامه مرجع قضایی اســتان هرمزگان ، 

اهتمام جدی به : 
۲/1-برقراری تعادل و توازن بین ثروت اســتان با 

توسعه و رفاه عمومی برای مردم استان 
۲/۲-نظارت و صیانت از  منابع مالی استان و تکلیف 
به پرداخت مالیات توسط کلیه بنگاهای اقتصادی خرد 
و کالن استان و جلوگیری از خروج منابع و رسیدگی 
به اقدامات غیر قانونی از این منظر در راستای نظارت 

بر حسن اجرای قوانین 
۲/۳-حمایت از اشتغال نیروهای بومی در  سازمان ها، 

صنایع ..
در راستای تحقق عدالت و اولویت فرصت های شغلی 

برای فرزندان این استان 
۲/4-حمایت از رفاه عمومی،  توسعه عدالت محور 
ســطح رفاه عامه از بهداشــت و درمان تا توسعه و 

عمران زیر ساختی در این حوزه 
۲/5-صیانت از تمامیت ارضی اســتان و منابع ، در 
راستای مصالح و منافع عمومی استان و اهتمام جدی 
در حمایت از ابطال مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
در خصوص انتزاع بخشــی از اســتان هرمزگان و 

استرداد  معدن و صنایع متعلق به این استان 
۳-نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی اســتان 
در تربیــت و پرورش و تامین نیرو های متخصص و 
متعهد مورد نیاز تمام حوزه ها و مشاغل استان بر پایه 

پایش و آمایش  پژوهش محور .
اقدامات اخیر دانشــگاه هرمزگان بعنوان تمهیداتی 
جهت پیوند دانشگاه و صنعت سر آغاز امید بخشی 
است که چنانچه با تخصیص سهمیه به فرزندان استان 
همراه باشد با سرعت می توان نیرو های متخصص و 

متعهد مورد نیاز حال و آینده استان را  تامین نمود .
4- دانشــگاه علوم پزشــکی بعنوان محور  امنیت 
بهداشت و سالمت اســتان در تحقق عدالت حقوق 

عمومی و تامین سالمت جامعه :
4/1- اختصاص مطلق سهمیه تحصیل تکمیلی در 
مجموعه رشــته های تحت شمول آن دانشگاه برای 
فرزندان این استان تا در آینده شاهد خودکفایی و تا 
حد زیادی رفع نیاز از حیث نیروی انسانی متخصص 

در جغرافیای استان باشیم .
4/۲-بــا اختصاص اعتبار الزم در این حوزه اعم از 
اعتبارات ملی و استانی ، جلب سرمایه گذاری و ایفای 
نقش صنایع و سازمان های مستقر در استان از منظر 
مسئولیت اجتماعی برای ساخت مجموعه ها و مراکز 
درمانی تخصصی و فوق تخصص در رشته های متعدد 
می تواند عالوه بر رفع نیازمندی های استان، فرصتی 
باشد برای تبدیل شــدن به قطب توریسم درمانی و 
به جهت همجوار بودن با کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس  و امکان تردد دریایی و هوایی با داشتن برنامه 
های کوتاه و بلند مدت تحقق این امر دور از دسترس 

نیست.
5-اهتمام جدی مجمع نمایندگان استان در مجلس 
شورای اسالمی در جهت مطالبه گری و محقق شدن 
موارد مطرح شــده و تالش در مسیر ارائه برنامه ها 
و فراهم نمودن بســتری در بهبود و بلکه ریشه کنی 
وضعیت بیکاری و فقر و فالکت اســتان و خروج از 

این آمار اسفناک .
و البته یک عزم و اراده همه جانبه می خواهد تا بین 
مزیت ثروتمند بودن استان در گذر از فقر و بیکاری و 
تحقق رفاه عمومی مردم استان تعادل و توازنی برقرار  

گردد.
عملی و شدنی است اگر بخواهیم و به جد مطالبه گری 
شــود و رسانه ها بیش از پیش رصد نمایند و بدون 
تعارف از مدیران و مســئوالن، موارد را خواستار و 
اقدامات عملی را مورد ارزیابی و پردازش قرار دهند .

از منظر  حقوق اجتماعی و دفاع از حقوق عامه بررسی شد

هرمزگان در جدال فقــر  و  ثــروت
سعید نصیری - وکیل دادگستری 

گــروه خبر // مدیــر اداره بنادر و 
دریانوردی قشم، تعداد دانشجویان 
در حــال تحصیل در تــرم چهارم 
رشته افسر دوم نامحدود در موسسه 
آموزش دریانوردی این شهرستان را 

۱7 نفر اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار دریا ، »علی اشتری« 
با اشاره به اشتغال به تحصیل 1۷ دانشجو 
در حال تحصیل در ترم چهارم رشته افسر 
دوم نامحــدود افزود: در دوره دوم۳۰ نفر 
پذیرش و از 1۶ مهرماه نیز امتحان ورودی 
آن ها آغاز می شود.وی ادامه داد: دوره های 
تخصصی افسر دومی بر روی کشتی های با 
ظرفیت ناخالص 5۰۰ یا بیشتر سفرهای 
نامحدود در قشــم ویژه دارندگان مدارک 
دیپلم متوسطه در رشته های ریاضی فیزیک، 
علــوم تجربی و ناوبری هنرســتان های 

دریایی، برق یا فــارغ التحصیالن مقطع 
کاردانی در رشته های ریاضی، برق، ناوبری 
آموزشــکده هایدریایی، فنــی حرفه ای، 
عمران و یا دارندگان مدرک کارشناســی 
رشــته های ریاضی، برق فیزیک صنایع، 
کامپیوتر و یا عمران است.مدیر اداره بنادر 
و دریانوردی قشــم با بیان اینکه حداکثر 
فراگیران شرکت کننده در هر دوره ۲۰ نفر 
می باشد، گفت: دارندگان مدرک دپیلم غیر 
از این رشــته ها به شرط قبولی در آزمون 
ورودی می توانند در دوره پذیرفته شوند.

اشــتری از دیگر شرایط پذیرش دانشجو 
در موسســه آموزش دریانوردی در قشم 
به داشتن حداقل 18سال سن و دارا بودن 
گواهینامه معتبر سالمت پزشکی دریانورد 
اشــاره کرد و ادامه داد: داشــتن گذرنامه 
برای انجام دوره  کارورزی بر روی کشتی 

الزامی است. وی برگزاری دوره های ملوان 
یا  مهماندار شناورهای مسافربری  صیاد، 
مســافربری رو-رو، مدرسان و ممتحنان 
دریایی، آگاهی امنیتی دریانوردان، ناخدا 
در شناور صیادی با طول کمتر از 1۲ متر 
آب های ساحلی، افسر امنیتی کشتی، کاربر 
مخابرات محدود و عمومی، شبیه ساز رادار 
بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر 
از 5۰۰ سفرهای نزدیک به ساحل و دوره 
آموزشی مقدماتی عملیات بار تانکرهای 
حمل مواد نفتی و شــیمیایی را بخشی از 
این دوره های آموزشی عنوان کرد.اشتری 
با توجه محدودیت های  خاطرنشان کرد: 
آمــوزش علــوم و فنون دریایــی، نبود 
وجود شبیه ســازهای دریانوردی به روز 
و با کیفیت در استان هرمزگان، دسترسی 
آســان دریانوردان داخلی و خارجی به 
جزیره قشم و همچنین کاهش هزینه های 
خدمات در این جزیره نســبت به کیش و 
تهران، وجود موسسه آموزشی دریانوردی 
قشم در آینده ای نزدیک به قطب آموزش 
علوم و فنون دریایی و فراســاحل بخش 
خصوصی در جنوب کشور تبدیل خواهد 
اســت؛ موسسه آموزش  شد.شایان ذکر 
دریانوردی در جزیره قشــم در ساختمان 
پروین اعتصامی دانشگاه آزاد اسالمی این 

جزیره واقع شده است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم:

گذرنامه برای دوره  کارورزی بر روی کشتی الزامی است

گروه خبر // طی مراسمی بمناسبت ۷ مهرماه 
روز ملی آتش نشــانی وخدمات ایمنی با 
حضور  »فواد جلیلیان« مدیرعامل شرکت 
بتاء از  توســعه خدمات دریایی و بندری 
کارکنان واحد hSE این شرکت در مجتمع 
بندری شهید رجایی قدردانی و تجلیل به 

عمل آمد.
  به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ مدیرعامل 
شــرکت توســعه خدمات دریایی و بندری 
بتــاء در ابتــدای این جلســه ضمن عرض 
خســته نباشــید و خداقوت بــه همکاران 
واحــد hSE، گفــت: فرهنــگ ســازی 
و بروز رســانی اســتانداردها، اســتفاده از 
 تمام ظرفیــت ها به منظور کنتــرل عوامل 
آسیب رسان در محیط های کاری، نیازسنجی 
علمی و برگزاری دوره های آموزشی در سطح 
شــرکت از جمله برنامه های پیش روی این 
واحد جهت ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی است.  
»فواد جلیلیان« نبود حوادث ناشی از کار را 
از مهمترین دستاورد های تمامی همکاران از 
جمله همکاران واحد ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست شرکت بتاء دربزرگترین بندر تجاری 
 hSE ایــران عنوان کرد و افزود: پرســنل

شرکت، حافظ جان،امنیت و ایمنی همکاران 
هستند و بایستی نفرات همواره با نظارت ویژه 
بر رفتارهای پرخطــر هرگونه فعالیت های 
غیر ایمن را در عملیات متوقف ســازند. وی 
در ادامه ابــراز امیدواری کرد: از طریق پیاده 
ســازی الزامات و مقررات ایمنی و بهداشت 
کار، برگــزاری منظم کمیته هــای اجرایی 
hSE، تقویت سیستم های بازرسی ایمنی و 
بهداشت حرفه ای و تامین خدمات تخصصی 
برای اجرای موثر سیاست های کلی شرکت 
بتوان در راســتای حفظ و حراست از نیروی 
کار و سرمایه های ملی و بین المللی موجود 

قدم های موثری برداشت و شاهد ارتقاء هر 
چه بیشتر شــاخص ها در سالجاری باشیم. 
در پایــان این مراســم از »علی منصوری« 
رئیس  واحــد hSE، ســیدمحمد جعفر 
سعیدی، احسان عباسی، محسن نصراصفهانی، 
اکبری، وحید محمدی، فردین فالحی،  علی 
محمد خزائی و سیده نرجس حسینی بعنوان 
کارشناســان این واحد نسبت به تالش های 
صورت گرفته در جهت دســتیابی به اهداف 
واالی ایمنی، بهداشــت و محیط زیست در 
شرکت بتاء با تقدیم لوح سپاس تقدیر به عمل 

آمد .

به مناسبت روز ملی آتش نشانی و ایمنی صورت گرفت

 HSE تجلیل از کارکنان واحد
در شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء

گروه خبر // ۱۴ بانوی هرمزگانی به 
مدت پنج روز در ایام آخر صفر در 
مشهد الرضا میزبان امام مهربانی 

ها بودند.
  به گزارش خبرنگار دریا، عماد یگانه 
دوست مسئول موکب پخت نان استان 
هرمزگان در مشــهد الرضــا، گفت: به 
همت شــبکه جوانان رضوی اســتان 
هرمزگان و ســازمان بسیج کارگران و 
کارخانجات و جمعی از خیرین مردمی 
با حضور 14بانوی هرمزگانی از زائرین 
امام رئوف با پخت نان محلی توموشی 

پذیرایی کردند. 
وی در ادامــه افزود: این بانوان به مدت 
5 روز در موکب خدمات زائر واقع در 
خیابان امام رضا روزانه با پخت 1۰۰۰ 

قرص نان محلی در دو نمونه )نان دستی 
،نان توموشی( در دو تایم  صبح  و عصر 

میزبان زائران رضوی بودند.

بانوان هرمزگانی با پخت نان محلی  میزبان زائران رضوی


