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// معاون نخســت وزیر  گروه خبر 
جانبه  دو  تفاهم  با  گفت:  قزاقستان 
میان ایران و قزاقســتان قرار است 
اقتصــادی میان دو  حجم تبادالت 
کشور به ۳ میلیارد دالر افزایش یابد. 
معــاون  ژومانگاریــن  ســریک 
نخســت وزیر و وزیــر تجــارت 
از  بازدید  در حاشــیه  قزاقســتان 
بندرشهیدرجایی در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به دیدار اخیر روســای 
جمهور ایران و قزاقستان در سمرقند 
اظهارداشــت: تصمیم گرفته شــده 
بین دو کشــور این است که  روابط 
اقتصادی و تجاری افزایش و تبادل 
کاالها تا حجم 3 میلیارد دالر برسد.

وی با بیــان اینکه بــه وزرای راه 
و شهرســازی و جهادکشــاورزی 
جمهوری اســامی ایران مذاکراتی 
داشته اســت، افزود: هــدف اصلی 
ما در توســعه ارتباطــات خود با 
جمهوری اســامی ایــران و انجام 

این سفر به هرمزگان، توسعه حمل 
و نقل و تجارت است و قصد داریم 
در بندرشهید رجایی زمینی را جهت 

سرمایه گذاری دریافت کنیم.
ژومانگارین بیان کــرد: برنامه ریزی 
کرده ایم تا از طریق بندرشهیدرجایی 
صــادرات محصوالت خــود را به 
کشــورهای ثالث مانند هندوستان، 
چین و آســیای شرق دور گسترش 

دهیم چرا که کشــور  قزاقســتان 
بزرگترین کشــور در دنیا است که 
راهی به آب های آزاد ندارد و  برای 
ما حائز اهمیت اســت که از خاک 
جمهوری اسامی ایران مسیری برای 

صادرات کاالهای خود پیدا کنیم.
معاون نخست وزیر قزاقستان با اشاره 
به اینکه قزاقستان در چین ترمینالی 
کانتینری در اختیار دارد، ادامه داد: از 

این ترمینال برای صادرات کاالهای 
صادرات  همچنیــن  و  قزاقســتان 
کاالهای چینی به کشورهایی مانند 
که  اســتفاده می شود  ترکمنســتان 
همین استفاده دو جانبه در ایران نیز 
امکان پذیر اســت و در کنار اینکه 
مــا محصوالتمــان را می توانیم از 
ایران  کنیم  صادر  رجایی  بندرشهید 
نیز می توانــد محصوالت خود را از 

طریق قزاقستان صادر کند.
به گــزارش تســنیم ، وی با بیان 
اینکــه در ماه فوریه نخســت وزیر 
قزاقستان به ایران سفر خواهد کرد، 
خاطرنشــان کرد: آینده خوبی برای 
تجارت بین دو کشور متصور هستیم 
و در مذاکــره با مقامــات ایرانی از 
کردیم  دعوت  ایرانی  سرمایه گذاران 
که از بندر خشــک خورگوس که 
در مــرز قزاقســتان و چیــن قرار 
گرفته اســت دیدن کــرده و در آن 

سرمایه گذاری کنند.

گروه خبــر // فرمانده منطقه یکم 
نیروی دریایی ســپاه با بیان اینکه 
نفتکش توقیفــی در خلیج فارس، 
ســوخت قاچاق را برای متجاوزاِن 
مردم مظلوم یمن حمل می کرد گفت:  
این نفتکش در آب های ســرزمینی 
کشورهای همســایه سوخت گیری 
می کرد و دور از دســترس بود و با 
اقــدام عملیاتی هنــگام خروج از 

خلیج فارس و تنگه هرمز توقیف شد. 
دریادار دوم پاسدار عباس غامشاهی 
بــا بیان نــکات تــازه در خصوص 
نفتکش حامل سوخت قاچاق، اظهار 
داشت:  دریادالن نیروی دریایی سپاه 
هوشــمندانه یک  اطاعاتی  با رصد 
شبکه ســازمان یافته قاچاق سوخت 
در آب های ســاحلی کشورهای  که 
همســایه اقدام به دریافت سوخت از 

شناورهای ســبک می کرد شناسایی 
کردند. وی ادامه داد:  این کشــتی که 
تنها یکی از تانکرهای نفتکش قاچاق 
سوخت بوده و با پرچم و ثبت کشور 
پاناما اســت و ۱۴۴ متر طول دارد و 
۲۱ خدمه غیر ایرانی داشــت با اقدام 

عملیاتی توقیف شد.
وی اضافه کرد:  این تانکر در آب های 
سرزمینی یکی از کشورهای همسایه 
ســوخت گیری کرد که به مقصد یکی 
از کشــورهای خارج از خلیج فارس 
در حال انتقال بود که آن کشــور نیز 
این سوخت را علیه مردم مظلوم یمن 

استفاده می کرد.
 فرمانده منطقه یکــم نیروی دریایی 
سپاه ابراز داشــت: این نیرو  تاکنون 
افزون بر ۱۴ میلیون و ۸۸۰ هزار لیتر 
ســوخت قاچاق از انواع شناورهای 
سبک و سنگین کشــف کرده است. 
شــایان ذکر است فرمانده منطقه یکم 

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب 
اســامی گفــت: نفتکــش خارجی 
متخلف حامل ســوخت قاچاق زیر 
رصد اطاعاتی هوشمندانه قرار داشت 
و بعد از تحویل کامل سوخت قاچاق 
از شــناورها، توسط دالوران از جان 

گذشته این منطقه توقیف شد.
این  کرد:   اضافه  غامشــاهی  سردار 
نفتکش، سر شــبکه یک باند قاچاق 
ســازمان یافته است که سوخت را از 
شناورهای ســبک دریافت می کرد و 
حجم سوخت قاچاق در این نفتکش 
معادل حدود ۱۱۰ شناور سبک و پنج 
هزار و ۵۰۰ وانت نیسان تخمین زده 
می شــود. به گزارش  ایرنا، وی در 
همین خصوص اشــاره کرد: افزون بر 
از  لیتر ســوخت قاچاق  میلیون   ۱۱
نوع گازوئیل در خلیج فارس توسط 
دریایی  نیروی  یکم  منطقه  رزمندگان 

سپاه کشف و توقیف شد.

معاون نخست وزیر قزاقستان عنوان کرد

افزایش حجم تبادالت اقتصادی ایران و قزاقستان به ۳ میلیارد دالر 
فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه:

نفتکش توقیفی در خلیج فارس، سوخت قاچاق را برای متجاوزاِن مردم یمن حمل می کرد 

قاچاقچی مرکب صنعتی در هرمزگان 
جریمه میلیاردی شد

کیفیت وقف در هرمزگان به سمت نیازهای 
2جامعه افزایش پیدا کرده است

بندرگاه های شرق هرمزگان نیازمند 
6زیرساخت کشتیرانی و گمرکی

فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(
توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در اين مناقصه صرفاً بصورت الكترونيكي)توکن( و از طريق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.

مناقصه عمومی يک مرحـله ای شماره  م م/01/0271 مربوط به  پروژه تكميل کارهاي باقي مانده نصب سيستم ايمني و تجهيزات اطفا حريق در محل پل اللي 
الف- شرح مختصر خدمات: نصب تجهيزات اعالن و اطفاء حريق در محل عبور خطوط لوله نفت و گاز از پل اللی و راه اندازی سيستم آب آتشنشانی و نصب شناگرهای مورد نياز تاسيسات مستقر 

در ضلع شمالی و جنوبی         ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار: محل اجرای خدمات در پل کابلی جاده مسجدسليمان به اللی و مدت انجام آن 12مـاه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما: برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/267,481,315,324ريال  وتعديل پذير می باشد

د-شرايط مناقصه گران متقاضی: - داشتن ظرفيت آزاد)تعدادي و ريالي( در رشته مربوطه             مناقصه گران داراي حداقل پايه 5 گرايش نفت و گاز
- در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر،الويت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.

-داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي توانايي ارائه تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ -/11,349,626,306ريال  همچنين توانايي ارائه 5% مبلغ 
پيمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمين انجام تعهدات                   -ارائه يک نسخه تأييد شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضای جامعه حسابداران 
www. رسمی الزاميست. )مبنای پذيرش در خصوص هر گونه گزارش حسابرسی صورت های مالی، بارگذاری گزارش مذکور از طريق سايت جامع حسابداران رسمی ايران)قابل استعالم در وبگاه
iacpa.ir( با قابليت مشاهده در سامانه پرديس می باشد(مناقصه گر جهت تحويل تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصوير تضمين از طريق سامانه الزم است بصورت 
حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز، کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمايند.          
 هـ-محل و  مهلت دريافت اسناد: از کليه متقاضـيان واجد شرايط دعـوت بهعمل ميآيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان جهت دريافت اسناد و اعالم آمادگی از طريق سامانه ستاد و به نشاني

 www.setadIran.ir مراجعه نمايند تا ارزيابي هاي الزم وفق آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)ارزيابي کيفی(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آيد.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الكترونيكی )غير حضوری و( از ساعت 8:00 تاريخ  1401/08/14 لغايت  ساعت 19:00  تاريخ   1401/08/24

www.setadIran.ir 2- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب: واريز مبـلغ  7,616,000ريال از طريق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمناً می بايستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزيابی کيفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزيابی کيفی از طريق سامانه ستاد بارگذاری نمايند. بديهی است کارفرما 

اين حق را برای خود محفوظ ميدارد به مدارکی که شرايط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزيابی کيفی را لحاظ ننموده اندترتيب اثر ندهد.
محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها : متقاضيان واجد الشرايط در مرحله ارزيابی کيفی مكلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  چهارشنبه مورخ  1401/10/07 به صورت 
الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسليم نمايند. ضمناَ پيشنهادات در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ  1401/10/12 گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه 
و کارت شناسايي معتبر بالمانع است.همچنين مناقصه گران می بايست ضمن بارگذاری الكترونيكی تصوير تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  چهارشنبهمورخ 
1401/10/07 اصل تضمين مذکور را به صورت فيزيكی به کميسيون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوک 

دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسليم نمايند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.

تذکر: حسب مورد ارائه يک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسيس، آخرين تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرايط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخیز
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

شركت ملي نفت ايران   
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
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خبر خوش مدیرکل راه وشهرسازی برای هرمزگانی ها؛

قفل صدور سند 
در بافت های فرسوده هرمزگان  باز شد
ساکنان بافت های فرسوده در بندرعباس برای تشکیل پرونده به دفاتر پیشخوان دولت و در شهرستان ها به ادارات 

راه وشهرسازی مراجعه کنند
خبر اختصاصی // مدیرکل راه وشهرســازی هرمزگان با بیان اینکه مشکل صدور سند در 
بافت های فرسوده هرمزگان برطرف شده است؛ اظهار داشت : با پیگیری و حمایت های استاندار 
و تالش های همکاران مان در راه وشهرسازی، شیوه نامه اجرایی واگذاری اراضی تصرفی در 
بافت فرسوده از هیئت دولت را گرفتیم و تا پایان سال ساکنان بافت های فرسوده بایستی برای 

اخذ سند مالکیت در این مناطق اقدام کنند.
عباس کمالی در گفتگو با خبرنگار دریا افزود: ساکنان بافت های فرسوده در بندرعباس برای 
تشــکیل پرونده به دفاتر پیشخوان دولت و در شهرستان ها به ادارات راه وشهرسازی مراجعه 
کنند. کمالی بابیان اینکه این شــیوه نامه مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است، تاکید کرد: 

درصورتیکه ســاکنان بافت های فرسوده  تا پایان ســال ثبت نام نکنند، بعد از این تاریخ از 
دریافت سند اماک در این مناطق محروم می شوند و به همین دلیل توصیه می کنیم تا قبل از 
پایان سال ۱۴۰۱ برای تشکیل پرونده اقدام کنند و در محات بافت فرسوده نیز اطاع رسانی 
می کنیم. کمالی با اشاره به اینکه ۴3درصد شهر بندرعباس در بافت فرسوده واقع شده است؛ 
اظهار داشت: ساکنان تمام محات فرسوده از جمله آیت ا... غفاری، اسام آباد، نخل ناخدا و... 
برای تشکیل پرونده اقدام نمایند. وی افزود: اماکی که تا قبل از سال 9۴ در بافت های فرسوده 
احداث شده اند، ۲۰۰متر آن براساس نرخ منطقه ای و مابقی با نرخ کارشناسی و اماکی که بعد 

از سال 9۴ ساخته شده اند بطور کامل با نرخ کارشناسی محاسبه می شوند.
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گروه خبر // مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان از 
برگزاری دوره اول طرح آموزش رایگان هنر در مناطق کمتر 

برخوردار و مرزی خبر داد.
اســمعیل جهانگیری مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
هرمزگان امروز اظهار کرد: این دوره آموزشــی که از سوی 
وزارتخانــه به نــام  آموزش هنر برای همــه برنامه ریزی 
شده اســت و تمام هنرمندان شهرستانی می توانند نسبت به 

برنامه ریزی و ثبت نام در این دوره ها اقدام کنند.
به گفته جهانگیری، حد نصاب تشکیل هر دوره حداقل ۲۰ 
نفر و حداکثر 3۰ نفر و حداقل سن متقاضیان ۱۵ سال تمام 
می باشد و طول دوره های مذکور بر اساس سرفصل مصوب 

می بایست حداقل یک و حداکثر سه هفته باشد.
به گــزارش فارس ، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
هرمــزگان همچنین بیان کرد: برای افرادی که ثبت نام کرده 
و در دوره ها شــرکت داشــته اند، گواهی پایان دوره صادر 
خواهد شــد و برای ثبت نــام در دوره های تکمیلی، حتما 

گواهی شرکت در این دوره الزم و ضروری است.

برگزاری دوره های آموزشی 
رایگان هنر در مناطق کم 

برخوردار هرمزگان 

پشت پرده سیاست 

حواشی بی پایان رستم   
واکنش مشاور وزیر راه به تصاویر منتشر شده از رستم قاسمی : انتشار عکس های 
خصوصی یک زن و شــوهر با کدام مکتب اخاقی ســازگار است؟حواشی دست 
از سر رستم قاســمی بر نمی دارد. وزیر راه این بار با یک موج خبری جدید روبه 
رو شــده است. کانال چند ثانیه نوشت: رســتم قاسمی در شروع دولت سیزدهم با 
حواشی زیادی بر مســند وزارت راه، مسکن و شهرسازی نشست و از همان روز 
اول وقتی در جلسه معارفه به جای وزیر مسکن خود را وزیر نفت نامید، سوژه شد. 
در روزهای بعد اما بحث بیماری، مشــکات ایجاد شده برای واحد روابط عمومی 
و ســپس بازداشت نزدیک ترین فردش در ســتاد وزارتخانه، خبرساز شدند اما او 
همچنان بر مســند وزارت ماند. به تازگی نیز گفته  می شد که او عمل دیسک کمر 
کرده اما برخی کاربران فضای مجازی با اشــاره به تصاویری که نشان می داد او به 
پشت خوابیده اســت، در این نکته هم تردید کردند. پیشتر نیز هم میهن نوشته بود: 
ایشان )رستم قاسمی( مدت ها در ضمیر ناخودآگاه خویش فکر می کرد که وزیر نفت 
است و اصوال خود را برای وزارت نفت و نه راه، آماده کرده بود چراکه تعلق خاطری 
به وزارتخانه اخیر نداشت و اخباری که درباره چگونگی پیشنهاد این وزارتخانه به 
او وجود دارد، نشان دهنده همین نکته است. از این رو، نمی توانست کارایی کافی در 
این وزارتخانه داشته باشد همچنان که تاکنون نداشته است ... بنابراین انتظار می رود 
در مدیریت این وزارتخانه زیرساختی و بسیار مهم تجدیدنظر شود. دولت نباید نگران 
باشد که کسی در نقد دولت بگوید که چرا وزرا در طول یک سال تغییر می کنند. حتی 
اگر این نقطه ضعف باشد که قطعا هست ولی نقطه ضعف بزرگ تر، تداوم این مدیریت 
بر وزارتخانه زیربنایی اســت.« در این مدت البته مــدام انتقادها از او درباره وعده 
یک میلیون مسکن ساالنه تکرار می شد. گرانی مسکن، مشکات جاده ای، بحران 
هواپیمایی و ده ها چالش دیگر، او را مدام یکی از کاندیداهای جدی ترمیم کابینه لقب 
داده بود اما قاســمی که در سال های قبل بارها خود را ناجی کشور در مقام فروش 
نفت در شرایط تحریم معرفی کرده بود، به لطف پیشینه سال های جوانی توانسته بود 
بحران ها را ســپری کند. حاال اما او وارد حاشیه جدیدی شده است، موجی که از 
بیرون برایش طراحی و تصاویر شخصی از او منتشر شده است که در توضیح آن ادعا 
شده این تصاویر در  ســال ۲۰۱۱ و دو سال پس از  درگذشت همسر قبلی وی و 
زمانی که وزیر نفت احمدی نژاد بود، در سفری به مالزی  در محوطه پشتی برج های 
دوقلوی پتروناس کواالالمپور گرفته شده است اما هنوز شاهد واکنشی از سوی وزیر 
مســکن  نبوده ایم. تجمیع اخبار منفی که در این مدت علیه قاسمی مطرح شده، هر 
روز احتمال جدایی او را از دولت بیشتر و بیشتر می کند.در این بین مشاور و رئیس 
دفتر رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درباره تصاویری که  از رستم  قاسمی در 
فضای مجازی منتشر شده است، گفت: انتشار عکس های خصوصی یک زن و شوهر 
با کدام مکتب اخاقی سازگار اســت؟ به گزارش دیده بان ایران؛ علی جعفری، در 
توییتر خود نوشت: »صرف نظر از اصالت عکس ها، انتشار عکس های خصوصی 
یک زن و شوهر با کدام مکتب اخاقی سازگار است؟ برای اغراض سیاسی، شرافت 

و انسانیت را لجن مال نکنیم.«/ خراسان
اژه ای: دست دشمن را رو کنید

بدون تردید قضات ما بر اســاس موازین قانونی و با دقت و سرعت به پرونده های 
اغتشاشات اخیر رسیدگی خواهند کرد 

حجت االسام والمسلمین محســنی اژه ای، در نشست  شورای عالی قوه قضاییه، 
بخشی از سخنان خود را به  انتظار و توقع بحق مردم از دستگاه های انتظامی، امنیتی 
و قضایی برای پایان دادن به اغتشاشات و دستگیری و برخورد با عاملین و مسببان 
قضایای اخیر به ویژه حادثه تروریستی شاهچراغ)ع(، اختصاص داد و در این باره 
اظهار کرد: »انتظار و توقع بحق مردم آن است که عوامل و مسببان قضایای اخیر 

شناسایی و دستگیر شوند و به مجازات مستحق شان برسند؛ نظام و دستگاه های

مسئول نیز در طول این مدت، نهایت خویشتنداری را به خرج دادند تا صفوف 
کامًا از هم جدا و متمایز شود؛ یک سری از افراد به هر دلیلی ناراضی هستند 
و حتی ممکن است معترض نیز باشند؛ اما این افراد به هیچ وجه نمی خواهند 
با نظام مقابله کنند و امنیت مردم را به خطر بیندازند؛ لذا آن ها باید صف خود 
را جــدا کنند؛ نظام نیز فرصت کامل به آن ها داده تا صف خود را جدا کنند. 
حتی در میان اغتشاشــگران هم باید روشن شود که کدام یک قصد مقابله با 
نظام و براندازی را داشتند؛ همکاران ما در دستگاه قضایی تمام تاش خود را 
انجام دادند که این صفوف را جدا کنند و این امر محقق شد.« قاضی القضات 
در ادامه تاکید کرد: »قطعًا آن کســانی که قصد مقابله با نظام و براندازی را 
دارند و وابسته به بیگانه هســتند، منطبق با موازین قانونی به مجازات شان 
خواهند رسید؛ از همین تریبون باید از مراجع قضایی برخی استان ها به ویژه 
تهران که پرونده های عناصر اغتشاشات را جدا کرده و دادگاه های رسیدگی به 
آن ها را آغاز کرده اند، تشکر و قدردانی کنم. بدون تردید قضات ما بر اساس 
موازین قانونی و با دقت و سرعت به پرونده های اغتشاشات اخیر رسیدگی 
خواهند کرد و احکام جنایتکاران طبق قانون و آن چه استحقاق آن را دارند، 
صادر خواهد شد و در صورت قطعیت، اجرایی می شود.« رئیس عدلیه در 
بخش دیگری از سخنان خود، تبیین ابعاد مختلف و پشت پرده قضایای اخیر 
را بسیار ضروری دانست و بر همین اساس به مرکز رسانه قوه قضاییه دستور 
داد با همکاری صداوسیما و سایر رسانه ها  در خصوص روشنگری ابعاد و 
زوایای قضایای اخیر اهتمام داشــته باشند تا دست دشمن بیش از پیش رو 
شود و برای کسی حجتی باقی نماند؛ و چنان چه کسی به همراهی اغتشاشات 
ادامه دهد، مشخص می شود در صف دشمن است. به گزارش میزان،  رئیس 
دستگاه قضا گریزی هم به تناقض گویی های رسانه های غربی  زد و در این 
باره گفت: »رسانه های وابسته به غرب حتی حاضر نشدند جنایت رخ داده 
در حرم شاهچراغ را پوشش دهند؛ حال آن که همین رسانه ها در مواردی که 
منافع نظام سلطه اقتضا می کند، از کاه کوه می سازند اما در قبال یک جنایت 
تروریستی مشابه حادثه دلخراش شیراز، دستگاه های دروغ پرداز وابسته به 
نظام سلطه، قلب واقعیت می کنند و برخاف ادعاهای مزورانه شان حتی اجازه 
نمی دهند مردم دنیا سّفاکی تروریست های دست پرورده آمریکا و اذنابش را 

مشاهده کنند.« 
گرامی مقدم: حذف اصالح طلبان از قدرت، بازی 2 سر باخت 

برای حاکمیت بود
 اســماعیل گرامی مقدم، قائم مقام حزب اعتماد ملی با تحلیل ریشــه های 
رخدادهای اعتراضی اخیر، راه حل درک مشــکل و راهکار خروج از بحران 
را ارائه و در این باره اظهار کرده است: »پیش بینی می شد نادیده گرفتن بخش 
اعظم جمعیت ایران در انتخابات ریاست جمهوری به یک زخم بدل می شود و 
در نهایت این زخم روز و روزگاری سر باز کرده و مشکل ساز می شود...بحران 
امروز کشور، نتیجه پروژه یک دست شدن قدرت است. ۴۶ روز است کشور 
تاوان این پروژه یک دست شدن قدرت را می دهد. ... برخی تصور می کردند 
از طریق ردصاحیت ها، اصاح طلبان را به سمت شکست سوق داده اند اما این 
بازی دو سر باخت بود. هزینه حذف اصاح طلبان به دوش حاکمیت افتاد.« 
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: »ریشه مشکات اخیر در 
وعده های برزمین مانده، تورم باال، تندروی هایی چون افزایش گشت ارشاد و 
طرح صیانت و غیره است که باعث بروز این بحران شده...گفت وگو مهم ترین 
گزاره برای عبور از بحران اســت...اما این گفت وگو باید توام با عمل باشد. 
گفت وگو برای گفت وگــو و گفت وگو برای خوابیدن آتش بحران و بعد رها 

کردن آن، منجر به مشکات بیشتری خواهد شد. / اعتماد آناین

انسیه خزعلی: یک هفته مهلت می دهم شایعات مربوط به پسرم 
را تکذیب کنید

 معاون رئیس جمهور در امور زنان درباره شایعه مهاجرت پسرش به خارج از 
کشور  گفت: »طرح مسئله مهاجرت پسرم و این که وی شرکت وی پی ان دارد 
و فیلتر شکن می فروشد، دروغ محض است. از برخی کسانی که نسبت دروغ 
داده اند، شکایت کرده ام.« خزعلی گفت: »اصل این شایعه از رسانه های معاند 
منتشر شد و برخی از داخلی ها نیز آن را بازنشر کردند. از بعضی از این رسانه ها 
شــکایت کرده ام و از برخی دیگر هم در شــرف شکایت هستم.« به گزارش 
فارس، وی افزود: »از همین جا اعام می کنم یک هفته به آن هایی که این دروغ 
را منتشــر کردند، مهلت می دهم مطلب کذب خود را اصاح کنند. بعد از یک 
هفته این حق را در پیگیری شکایت یا طرح آن نسبت به سایر افراد و رسانه 
ها محفوظ می دارم.«  گفتنی است او پیش از این در صفحه توئیتری خود در 
پاسخ به شایعات درباره فرزندش نوشته بود: »اما امروز برخی با ذوق زدگی از 
مهاجرت فرزند این جانب گفتند؛ درحالی که سفر موقت کاری وی برای توسعه 
و پشتیبانی مجموعه دانش بنیانی است که در ایران با تعداد زیادی از دانشجویان 
کامپیوتر فعال است. خوشــبختانه این پروژه کاری رو به اتمام بوده و وی در 
ماه های آینده به کشور باز می گردد.   اگرچه ایشان متاهل و مستقل است ولی 
هرگز قصد مهاجرت ندارند. بی شک بسترسازی برای تقویت فعالیت های دانش 
بنیان جاری در کشــور، برخاسته از تعلق به وطن و مسئولیت پذیری است.« 
پیشــتر البته تسنیم به نقل از سید محمدرضا رضازاده، استاندار اسبق فارس و 
همسر انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره شرکت 
دانش بنیان فرزندش بیان کرده بود: »شرکت حمیدرضا از ابتدای تأسیس، بازار 
کشورهای خارجی را هدف قرار داده و هیچ فعالیتی در بازار ایران نداشته است. 
هیچ گاه به کاربــران ایرانی خدمات »وی پی ان«، چه رایگان و چه پولی، ارائه 
نکرده و قوانین هیچ کشوری را نقض نکرده است. ماهیت اصلی وی پی ان برای 
حفظ حریم شخصی آناین افراد است و کاربرد اصلی آن در دنیا بهره جویی به 

مثابه »فیلترشکن« نیست.«
تازه های مطبوعات

جمهوری اسالمی-به سخن مردم گوش بدهید، مطالبات برحقشان را بپذیرید 
و انجام دهید و زبان های ســرخ و قلم های پرخاشگر را که به بهانه حمایت از 
شما بنزین روی آتش می ریزند، مهار کنید، قطعًا این آتش خاموش خواهد شد.
 ایران - طی آشــوب های اخیر در کشور، مدافعان امنیت حداقل 3۵ شهید را 
تقدیم ملت و نظام جمهوری اسامی ایران کرده اند اما کسی از طرف مقابل کشته 
نشد. این امر درعین حال به معنای موفقیت نیرو های حافظ امنیت، در فراجا و 
بسیج و  نشان دهنده مظلومیت این نیرو ها نیز هست زیرا این وضعیت، بیانگر این 
است که این نیروها، نه تنها هیچ گاه از ساح های جنگی استفاده نکرده اند بلکه 
در موارد بسیاری، مانع تحقق پروژه های کشته سازی در طرف مقابل   شده اند.

همشهری -همه آن ها که اعتراض این مردم را به انحراف کشیدند، در این  دنیا 
محاکمه نشــوند، در آخرت برای همه بددهنی ها و فریادکشیدن های شبانه و 
سوت و بوق و الیک و به اشتراک گذاشتن ها باید تقاص پس دهند.  ای کاش 

توبه کنند و جبران.
 اعتماد -هنوز هم برخی شواهد پرشمار نشان می دهد باور به گفت وگو در بین 
جناح مستقر در ساختار قدرت وجود ندارد یا ضعیف است. نمونه آن اخراج 
یکی از جامعه شناسان اصولگرا از برنامه زنده تلویزیونی یا لعنت فرستادن یکی 
از وعاظ اصولگرا به کســانی اســت که رفتار خشونت بار از سوی طلبه ها را 

نمی پذیرند!

با ارسال نامه به همتای عراقی؛
اژه ای خواستار تسریع در محاکمه 
عامالن ترور سردار سلیمانی شد

  گروه خبر // رئیس قوه قضائیه طی نامه ای به همتای 
عراقی خود خواستار تسریع در محاکمه عامان ترور سردار 
سلیمانی شــد.  حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای، 
رئیس قوه قضائیه جمهوری اســامی ایران طی نامه ای به 
فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی عراق ضمن ابراز 
خرسندی از برگزاری ســه دور مذاکرات کمیته تحقیقات 
مشــترک میان مقامات قضائی دو کشور، نتایج حاصل از 
این همکاری مشترک را نشان دهنده اراده دو کشور جهت 
مبارزه با تروریسم، برقراری عدالت، حفظ صلح و امنیت و 
گسترش روابط دوستانه به خصوص همکاری های دوجانبه 
قضائی دانســت. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه ترور 
سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و ۸ 
نفر از همراهان ایشــان توسط دولت مردان آمریکا و سایر 
ایــادی آن ها در خاک عراق مغایر بــا صلح و امنیت بین 
المللی اســت، افزود: این اقدام تروریستی منجر به نقض 
حاکمیت دو کشــور، اصول مسلم شناخته شده حقوق بین 
الملل و همچنین نقض تعهــدات بین المللی در خصوص 
حمایت از شــخصیت های رسمی مورد حمایت بین المللی 
شــده است. حجت االسام و المســلمین محسنی اژه ای، 
تصریح کرد: اگر چه این اقدام تروریســتی توسط رئیس 
جمهور وقت آمریکا با مشــارکت برخی مقامات رسمی و 
ســایر کشورها صورت گرفته است، لکن سمت آن ها مانع 
مسئولیت و مجازات نیست و اقدامات آغاز شده در دستگاه 
قضائی عراق نیز نشان دهنده عزم و اراده آن کشور جهت 
دستگیری، محاکمه و مجازات این جنایتکاران است. رئیس 
دســتگاه قضا در ادامه یادآور شد: الزمه برقراری عدالت، 
رعایت اصل ســرعت در رسیدگی است. با توجه به اینکه 
اقدام تروریستی مذکور در خاک عراق روی داده و از زمان 
وقوع آن بیش از دو سال گذشته است صدور دستور تسریع 
در رسیدگی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایت مورد 
درخواســت ملت ایران می باشد. در این راستا، قوه قضائیه 
جمهوری اســامی ایران همچنان آماده تداوم همکاری ها 
با دســتگاه قضائی جمهوری عراق است. به گزارش مهر؛ 
حجت االسام و المسلمین محســنی اژه ای، در پایان از 
درگاه خداوند متعال برای دولت و ملت دوســت و برادر 

جمهوری عراق، توفیق و سربلندی مسألت کرد.
مجلس دوباره به فاطمی امین اعتماد کرد

 گروه خبر // نمایندگان مجلس شــورای اسامی در 
جریان بررســی طرح اســتیضاح وزیر صنعت،  معدن و 
تجارت دوباره به وزیر اعتمــاد کردند. به گزارش قدس 
آناین ؛ در جریان رای گیری برای استیضاح فاطمی امین، 
از مجموع ۲۷۴ رای، ۸۴ رای موافق و ۱۸۴ رای مخالف 
اخذ شد. بدین ترتیب فاطمی امین بر وزارت صمت باقی 

ماند.
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سرمقاله

  درحالیکه یک وماه ونیم و از بازگشــایی مدارس 
می گذرد، امــا همچنان برخی از والدین با مشــکل 
ســرویس مدارس مواجهند و جلسات شورای شهر، 
برخی معاونین و خود اســتاندار و تذکرات و تاکیدات 
چندباره برای حل و رفع مشــکات سرویس مدارس 
هنوز گره گشــا نبوده اســت. این وضعیــت درحالی 
اســت که انتظار منطقی این بود که قبل از بازگشایی 
مدارس،مشکات ســرویس مدارس بایستی برطرف 
می شــد و والدین با ســرویس های مدارس قرارداد 
می بستند و نباید دغدغه ای داشتند. اما از همان آغازین 
روزهای بازگشایی مدارس، والدین دانش آموزان در 
این بخش با مشکاتی مواجه بودند و بسیاری از والدین 
خودشان مجبور شدند رفت وبرگشت فرزندان شان به 
مدرسه را انجام دهند که هم باعث افزایش وقفل شدن 
ترافیک در بســیاری از مسیرها شده و از طرفی دیگر 
این وضعیت باعث بروز مشکاتی برای والدین شاغل 
در محل کارشان شده که هم دیربه محل کار می رسند 
و هم بایستی در ساعت تعطیلی مدرسه، دوباره برگردند 
وفرزندان را از مدرسه به خانه برگردانند. از طرفی دیگر 
این شرایط کمبود سرویس مدارس و ساماندهی نشدن 
آن  باعث شــده اســت که بازار سیاهی در این حوزه 
ایجاد شود و برخی ها قیمت های نجومی را از والدین 
مطالبــه کنند و برخی از والدین به ناچار این قیمت ها 
را پذیرفته اند تا فرزندشــان به موقع به مدرسه برود 
وبرگردد و به شــغلش هم لطمه ای وارد نشود وبرای 
بســیاری از والدین بخصوص کسانی که بیشتر از یک 
فرزند مدرسه ای دارند، پرداخت این مبلغ سخت است. 
اما ضرورت دارد که برای رفع این مشکل اقدام مناسبی 
صورت گیرد تا دغدغه والدین برای تامین ســرویس 
مدارس فرزندان شان برطرف شود ونظارت های الزم 
بایستی صورت گیرد تا از دریافت وجه اضافی توسط 
رانندگان و شرکت های ســرویس مدارس از والدین 
اجتناب شود و فشار اقتصادی بیشتری به والدین وارد 
نشود.  اســتاندار هرمزگان نیز با تاکید بر آماده سازی 
بســته های معطــل آموزشــی بر لزوم حل مشــکل 
سرویس مدارس شهر بندرعباس تاکید کرد.به گزارش 
روابط عمومی اســتانداری هرمــزگان، مهندس مهدی 
دوستی در جلسه شــورای آموزش و پرورش استان 
هرمزگان با بیان اینکه عمده توان مدیران برروی توسعه 
ســخت افزاری صرف می شــود، اظهار داشت: امروز 
گرفتاری اصلی کشــور در حوزه نرم افزاری است چرا 
که دیگر با آجر روی آجر گذاشتن نمی توانیم بگوییم 
توسعه ای صورت گرفته است بر همین مبنا انتظاری که 
داریم این است که دستگاه های مسئول مانند آموزش 
و پرورش و دانشگاه فرهنگیان بیش از پیش به دنبال 
محتوی تربیتی و آموزشــی باشند.  وی افزود: امروز 
تمام مسائل ما و حتی امنیت ملی و آینده کشور نیز با 
آموزش گره خورده اســت و الزم است در این حوزه 
وقت بیشتری گذاشته شود. استاندار هرمزگان با انتقاد 
از اینکه زمان جلســات بجــای تصمیم گیری صرف 
تبادل اطاعات می شــود، تاکید کرد: اگر می خواهیم 
تحولی در آموزش و پرورش اتفاق بیافتد باید بسته ی 
تصمیمات معطل آموزشــی را تهیه و دراین شورا در 
رابطه بــا آن ها تصمیم گیری کنیم چرا که باتکلیفی ها 
جامعه را گرفتار می کنــد و باید با تصمیمات صحیح 
باتکلیفی هــا را از بین ببریم.دوســتی با اشــاره به 
مشکات ســرویس مدارس در شــهر بندرعباس و 
تاکید بر لزوم حــل آن، عنوان کرد: علت اصلی که در 
سرویس های مدارس با مشکل روبرو هستیم  افزایش 
چند برابری هزینه های دریافتی ســرویس ها نسبت به 
تعرفه اعامی شهرداری اســت چون در این موضوع 
فضای رقابتی وجود ندارد و استفاده از سرویس ها تنها 
راه اولیا و دانش آموزان برای رفت و آمد می باشد، از 
این رو باید ترتیبی اتخاذ کنیم که اتوبوس های شهری 
بتوانند در مســیر مدارس نیز خدمات ارائه دهند.وی 
در پایان  به مدیرکل آموزش و پرورش استان دستور 
داد که مسیرهای پرتردد دانش آموزان را احصاء کند تا 
بتوان با تخصیص اتوبوس در این مسیرها بار تقاضای 

سرویس مدارس را کنترل کرد.
   علی زارعی

درماندگی مسئوالن هرمزگان 
در ساماندهی سرویس مدارس 

گروه خبر// سرپرســت شیالت هرمزگان به 
همراه جمعی از معاونین و مسئولین شیالت 
هرمزگان با نماینده ولی فقیه در هرمزگان و 

امام جمعه بندرعباس دیدار کردند.
به گزارش  خبرنگار دریا ،در این دیدار نماینده 
ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس  
با اشــاره به اهمیت و جایگاه شیات هرمزگان 
در کشــور و به ویژه در استان هرمزگان گفت: 
فعالیت های شــیاتی در صــدر فعالیت های 
اقتصادی استان هرمزگان قرار دارد و باید نگاه 
ویژه ای به فعالیت های شیاتی در استان هرمزگان 
باشد.  همچنین حجت االسام والمسلمین دکتر  
محمد عبادی زاده  به بیان رهنمودهایی در جهت 
پیشبرد اهداف و برنامه های سازمانی اداره کل 
شیات هرمزگان پرداختند. در ادامه سرپرست 
اداره کل شــیات هرمزگان با اشاره به جایگاه 

شیات استان هرمزگان در کشور اظهارداشت: 
شــیات به عنوان موتور پیشران اقتصادی می 
تواند جایگاه ویژه ای در اســتان داشته باشد و 
امید است  با استعانت از خداوند متعال و تاشی 
مضاعــف در جهت بالفعل کردن ظرفیت ها گام 
های استواری برداریم. دکتر ساسان صادقی ابراز 
کرد: با بهره گیری از نیروهای خدوم در اســتان 
هرمــزگان و ایجاد یک نظام پویا، امید اســت 
بتوانیم شــیات را به جایگاه واقعی  ودر شأن 
خود برسانیم. وی ضمن تاکید بر نگاه مکعبی و 
چند وجهی در توسعه شیات، تصریح کرد: در 
حوزه توسعه شیات به دنبال فعالیت های پایدار 

هستیم. سرپرست شیات هرمزگان ضمن تقدیر 
از نگاه کارشناســانه نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان ابراز کرد: برنامه ریزی های الزم برای 

ســاماندهی صید و صیادی و تحقق مطالبات 
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان در حال 

انجام است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد 

ضرورت نگاه ویژه به فعالیت های شیالتی در هرمزگان  

گروه خبر //  معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف 
و امور خیریــه هرمزگان گفت: کیفیت وقف 
یعنی منطبق بودن نیت های وقف کنندگان 
جدید با نیازهای روز جامعه و همچنین توجه 
آنان به آینده، نشان دهنده افزایش کیفیت و 

رشد در این حوزه است. 
حجت االســام مصطفی آزادی اظهار داشت: 
آن موضوعی که در وقف باید مد نظر باشــد 
همین مســاله انطباق وقف با نیازهای جامعه 
اســت که برای تحقق این منظور فعالیت های 
مشاوره ای و اطاع رســانی بسیاری در این 

سال ها انجام شده است.
وی با یادآوری اینکه نباید وقف های جدید را 
براساس تعداد مقایسه کرد، گفت:  گاهی وقفی 
که انجام می شــود تنها برای نیاز روز است و 
گاهی عاوه بر نیــاز روز جامعه به آینده هم 
توجه شده اســت و این نکته ها حائز اهمیت 

است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال امسال چهار وقف 
در بندرلنگه انجام شده است که ارزش ریالی هر 
کدام از آن ها افزون بر چهار میلیارد ریال است 
و با نگاه بلند واقفان و همچنین مشــاوره هایی 

که توســط اوقاف به آن ها داده شد نکات ذکر 
شــده در انجام وقف ها لحاظ شد. به گزارش 
ایرنا ؛ معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور 
خیریه هرمزگان با تأکید بر اینکه این اســتان 
دارای مردمی مذهبی و دلسوز است که با نگاه 
بلند خود در راســتای رفع نیازهای همنوعان 
و همدیگر تاش می کننــد و این را در حوزه 
وقف به خوبی می توان مشــاهده کرد، یادآور 
شد: امسال ۷۰ مورد وقف جدید که 3۵ درصد 
به صورت منفعتــی یا درآمدزا و ۶۵ درصد به 
مدارس است، در این استان ثبت شد.صورت انتفاعی مانند مســاجد و حسینه ها و 

گروه خبر // مدیرعامل شــرکت 
نفت ستاره خلیج فارس و مدیرکل 
صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در 

راستای همکاری صنعتی و رسانه ای 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار دریا ، مدیرعامل 

در  نفت ستاره خلیج فارس  شرکت 
آیین امضای این تفاهم نامه بیان کرد: 
جهاد تبیین کــه مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( بــر آن تأکید دارند، 
بسیار حائز اهمیت است و اقدامات 
صورت گرفته نظــام را باید برای 
آحاد جامعه به خصوص نسل جوان 

بیان کرد.
داد:  ادامــه  علیرضــا جعفرپــور 
به  خلیج فارس  ســتاره  پاالیشگاه 
عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه کشور 
وظیفــه خطیــری در تأمین امنیت 
این  سبد سوخت کشورمان دارد و 
بسیار حیاتی  برای کشور  مجموعه 

و با اهمیت است.

وی افزود: صدا و ســیما به عنوان 
رســانه ای تأثیرگــذار در تبییــن 
دســتاوردهای نظــام جمهــوری 
اســامی ایران و پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس که در خط مقدم مقابله 
قرار  استکبار جهانی  تحریم های  با 
دارد، نقش بسزایی را ایفا می کند و 
بیان دســتاوردهای آن از اهم امور 
به شــمار می رود. مدیرکل صدا و 
ســیمای مرکز خلیج فارس نیز بیان 
کــرد: با توجه به قــرار گرفتن در 
جنگ اقتصادی و رسانه ای در این 
برهه از زمــان، یکی از محورهای 
فعالیت های صدا و ســیما کمک به 

پیشرفت کشور است. 

مهران جایی خاطرنشان کرد: استان 
هرمزگان پتانسیل های مختلفی برای 
دارد  کشور  پیشــرفت های  تداعی 
که نقطــه عطف این پیشــرفت ها 
به  خلیج فارس  ســتاره  پاالیشگاه 
شــمار می رود و بیان دستاوردهای 

آن ضرورت دارد. 
در پایــان تفاهم نامه همکاری های 
صنعتی و رســانه ای شــرکت نفت 
صداوسیمای  و  خلیج فارس  ستاره 
مرکز خلیج فــارس به منظور تبیین 
فعالیت هــا و هم افزایــی مــا بین 
بزرگ تریــن پاالیشــگاه میعانات 
گازی جهان و رســانه ملی به امضا 

رسید.

امضای تفاهم نامه همکاری پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و صداو سیمای مرکز خلیج فارس

کیفیت وقف در هرمزگان به سمت نیازهای جامعه افزایش پیدا کرده است



ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای مهدی خواجه فرزند حسین به اسناد دو فقره استشهادیه 1401۶2۶۵۵۷۷0004۶۶مورخ 1401/0۷/24 ارسالی 
دفترخانه ۵0 بندرعباس و ســند وکالت فروش اموال غیرمنقول- انتقال اجرایی بشــماره 42۸۶۳ مورخ 1400/0۹/0۶ تنظیمی 
دفترخانه ۵0 بندرعباس از موســی برین فرزند یوسف با قائم مقامی اجرای احکام شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بندرعباس ، مدعیست که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه واحد تجاری به پالک ثبتی ۸ فرعی از ۵۶۶۸ اصلی 
، مفروز و مجزا شده از 1 فرعی از اصلی مذکور ، قطعه ۷ در طبقه 1 و واقع در بخش یک ناحیه یک بندرعباس به مساحت 
۳24.1۸ متر مربع بشماره چاپی 2۷۹۹0۹ سری ب سال ۹۵ با شماره دفتر الکترونیکی 1۳۹۶20۳2۳1۳۶004۸1۶ که بنام موسی/ 

برین فرزند یوسف شماره شناسنامه 1۷1 تاریخ تولد 1۳2۶/0۳/01 صادره از بندرعباس دارای شماره ملی ۳۳۹1۳41۷01 ثبت ، صادر و تسلیم گردیده که 
سند فوق بدلیل جابجایی مفقود گردیده، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده، لذا استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم 
میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد. 1401/۳۳۷ م الف

تاریخ انتشار : 1401/0۸/11
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گروه اســتان ها - کرمان // دادستان 
عمومی و انقالب مرکز اســتان کرمان 
و  شناســایی  رصد،  اینکه  بیــان  با 

دســتگیری تک تــک عوامل اصلی 
در  کرمان  استان  در  اخیر  اغتشاشات 
دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، 
گفت: حفظ امنیت خط قرمز اســت و 
در این رابطه با هیچ شخص و گروهی 

مماشات نخواهد شد. 
مهدی بخشی در حاشــیه مراسم تشییع 

دانش آموز شهید علی اصغر لری گوئینی 
کــه در حادثه تروریســتی حرم مطهر 
شــاهچراغ مظلومانه به شهادت رسید، 
اظهار کرد: خون این شهیدان قطعا موجب 
تنومند شدن درخت انقاب و اتحاد بیشتر 

مردم خواهد شد.
وی افــزود: یکی از درخواســت ها و 

انتظارات به حق مــردم به ویژه خانواده 
معظم شــهدا و ایثارگران این اســت که 
عوامل و مسببین قضایای اخیر شناسایی، 
دستگیر و متناسب با جرم شان مجازات 
شوند. دادســتان کرمان به تمامی افرادی 
کــه در ناامنی های اخیر عامدانه موجب 
اغتشاش و ناراحتی مردم شده اند، هشدار 

داد: در آینده نزدیک این افراد محاکمه و 
مجازات خواهند شد.

 وی با بیان اینکه  نظام و دســتگاه های 
مســئول در طــول این مــدت نهایت 
خویشتنداری را به خرج دادند تا صفوف 
معترضان از اغتشــاش گران کامًا از هم 
جدا و متمایز شــود، خاطرنشان کرد: در 

حفــظ امنیت خصوصا پــس از حادثه 
دلخراش حرم مطهر شــاهچراغ با هیچ 

شخص و گروهی مماشات نخواهد شد.
بخشــی اعام کرد: در آینــده نزدیک 
اقدامات انجام شــده در این خصوص به 
اطاع مردم شــریف و والیتمدار استان 

کرمان خواهد رسید.

گروه استان ها - کرمان // از سه هفته 
برخی  برای  سند  صدور  امکان  پیش 
مختصات  با  کشــاورزی  زمین های 
اعالم شده مهیاســت اما بسیاری از 
اقدام  و  بی اطالعند  هنوز  کشاورزان 
که  است  این جمله مهمی  نمی کنند؛ 
در نشســت بررسی مشکالت اسناد 

مالکیت شهرستان بم مطرح شد. 
آنطــور که اعام شــده زمیــن های 
کشاورزی که قبل از سال ۱3۸۵ خرد 
شده و به صورت ششــدانگ درآمده 
باشند با هر مساحت می توانند صاحب 

سند مالکیت شوند.
همچنین نکته مهــم دیگری که در این 
جلســه در بم مطرح شد اینکه صدور 
سند تک برگ برای روستاییان تا پایان 
امسال رایگان است که باوجود اطاع 
رسانی کشــوری، همچنان بسیاری از 
شهروندان بی اطاع هستند و مراجعه 

نمی کنند.
مدیرکل ثبت اســناد و اماک اســتان 
کرمان در این جلســه اعام کرد: طی 
انعقاد تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد 
و وزارت جهاد کشاورزی، زمین های 
کشاورزی با هر مســاحتی می توانند 

سند مالکیت دریافت کنند.
علی محمودی در حاشیه جلسه بررسی 
مســائل و مشکات اســناد مالکیت 
شهرستان بم در جمع خبرنگاران گفت: 
طبق مصوبه دوازدهمین قرارگاه صدور 
که  اراضی کشاورزی  مالکیت  اســناد 
در ســه هفته اخیر صورت گرفته مقرر 
شد اراضی کشــاورزی که قبل از سال 
۸۵ خرد شــده و به صورت ششدانگ 

درآمده باشــند با هر مساحتی بتوانند 
سند مالکیت دریافت کنند.

وی توضیح داد: اولویت اول ســازمان 
ثبت اســناد بحث اراضی کشــاورزی 
اســت تا با همکاری جهاد کشاورزی 
برای اراضی کشاورزی شهروندان سند 

مالکیت صادر شود.
بــه گفته محمودی تاکنــون برای یک 
اراضی  هزار و 93۷ هکتــار کاربری 
کشاورزی در شهرســتان بم در شرق 
اســتان کرمان سند مالکیت صادر شده 
اســت. وی اظهارداشت: یکی از موانع 
برای متقاضیان این بود که قبا به دلیل 
بحث یکپارچگی اراضی کشاورزی به 
زمین هایی که خرد یا بین وارثان تقسیم 
شده بودند سند مالکیت صادر نمی شد.

مدیرکل ثبت اســناد و اماک اســتان 
اسناد  کرمان همچنین در بحث صدور 
مالکیت اراضی کشــاورزی بیان کرد: 
کشاورزی  زمین  دارای  که  شهروندانی 
هســتند به ادارات ثبــت مراجعه و از 
طریق قانون تعیین تکلیف، ثبت نام به 
عمل آورند تا برای اراضی کشاورزی 

خود سند مالکیت دریافت کنند.
محمــودی دربــاره اســناد مالکیت 
زمین های وقفی نیز تاکیدکرد: طبق ماده 
۱۰۴ مکرر قانون ثبت، در صورتی که 
ســند مالکیت اجاره بین شهروندان و 
اوقاف تنظیم شده باشــد می توانند با 
همان ســند اجاره سند مالکیت اعیانی 

خود را دریافت کنند.
وی خاطرنشــان کرد: از ابتدای شروع 
طرح کاداستر تاکنون سند مالکیت ۸۶۵ 
هزار هکتار زمین ملی در شهرستان بم 

به نام دولت با نمایندگی سازمان منابع 
طبیعی صادر شده است.

به گفتــه وی همچنین یــک هزار و 
۸3۸ هکتار ســند مالکیت به ســایر 
دســتگاه های اجرایی صادر و تحویل 

خزانه شده است.
مدیرکل ثبت اســناد و اماک اســتان 
کرمان همچنین گفت: در قانون بودجه 
امســال تمامی متقاضیان تبدیل اسناد 
دفترچه ای به تک برگ در روستاها، از 
پرداخت هزینه برگ سند معاف هستند.

محمودی بیان کرد: بــا توجه به قانون 
بودجه امسال، روستاییان برای تعویض 
اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگ 
تا پایان سال جاری از پرداخت هزینه 
برگ سند معاف هستند و اگر شخصی 
مراجعه نکند ســال آینده باید هزینه را 

پرداخت کند.
وی در ادامه با اشــاره به قانون الحاق 
موادی به قانون ساماندهی درخصوص 
صدور اسناد مالکیت روستاییانی که در 
محدوده طرح هادی روستا قرار دارند 
عنوان کرد: تمام پرونده هایی که توسط 
بنیاد مســکن به ثبت اسناد و اماک بم 
ارجاع شده منجر به صدور سند مالکیت 

شده است.
محمودی اضافه کرد: روســتاییان می 
توانند از طریق دهیار یا شورا پرونده در 
بنیاد مسکن تشکیل دهند تا پرونده ها 
برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت 

اسناد و اماک ارسال شود.
قانون مشــمول  ایــن  به گفتــه وی 
روستاییان باالی ۲۰ خانوار و شهرهای 

زیر ۲۵ هزار نفر می شود.

اطالع رسانی به صاحبان زمین های کشاورزی برای صدور سند

دادستان کرمان خبر داد

دستگیری و برخورد با عوامل اصلی اغتشاشات در کرمان در دستور کار

استاد پزشکی اجتماعی عنوان کرد
اعتیاد؛ مانع اصلی پیشرفت و توسعه 

استان کرمان 
 گروه اســتان ها - کرمان // استاد پزشکی اجتماعی گفت: 
خانواده، مهدکودک و مدرسه، دوستان و همکاسی ها و رسانه ها 
چهار نهاد اجتماعی ســازی فرزندان ما هستند اما نقش اصلی 
را خانواده دارد و مهم ترین مســئولیت اجتماعی ما در مبارزه 
با اعتیاد متوجه پدر و مادر اســت.  دکترنوذر نخعی در مجمع 
خیرین یاریگران زندگی در کرمان با اشاره به نقش مشارکت های 
اجتماعی در کنترل مصرف مواد مخدر اظهار کرد: موانع ذهنی 
در کار مبــارزه با اعتیاد وجود دارد که از جمله آن می توان به 
این مسئله اشاره کرد که در خیلی جاها نمی پذیریم که مشکل 
داریم. وی با اشــاره به اینکه نباید در مقابل اعتیاد بی تفاوت 
باشیم، افزود: مسئولیت ما بسیار بیشتر از آحاد مردم است. نخعی 
با اشاره به کمبود تمایل به مشارکت فعال در پیشگیری از اعتیاد 
تصریح کرد: قراردادن ســیگار در معرض دید در فروشگاه ها 
خاف قانون اســت و مردم می توانند از طرق تماس با شماره 
رایگان ۱9۰ این موارد را اطاع رسانی کنند. این استاد پزشکی 
اجتماعی با اشاره به اینکه در زمینه اعتیاد در استان کرمان آسیب 
پذیر هســتیم و باید آگاهسازی بیشتر باشد، بیان کرد: خانواده، 
مهدکودک و مدرسه، دوستان و همکاسی ها و رسانه ها چهار 
نهاد اجتماعی سازی فرزندان ما هستند اما نقش اصلی را خانواده 
دارد و مهم ترین مسئولیت اجتماعی ما در مبارزه با اعتیاد متوجه 
پدر و مادر اســت. وی افزود: مشارکت اجتماعی بر سه اصل 
همکاری بین بخشی، مشارکت مردمی و حمایت مسئولین استوار 
است و یکی از آســیب هایی که جلوی مشارکت را می گیرد، 
دیوارهای بین دستگاهی، موازی کاری و مخالفت هاست. نخعی 
اظهار کــرد: تقویت حس مطالبه گری در مردم، تقویت روحیه 
پاســخگوئی در مسئوالن و آگاهســازی مردم پیش نیازهای 
مشارکت مردمی هستند. وی با بیان اینکه مانع اصلی پیشرفت و 
توسعه استان کرمان اعتیاد است، افزود: خاء قانونی در مدیریت 

اعتیاد در بخش صنعت و معدن داریم.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

فعالیت های اجتماعی نابه سامان است
  گروه اســتان ها - کرمان // رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: تشکیل سمن های خیر 
و فعالیت های اجتماعی نابه ســامان است و براساس اولویت 
بندی و تقسیم کار، انتخاب و تشکیل نمی شوند و ممکن است 
در برخی رشته ها تعداد و تمرکز داشته و در برخی موضوعات 
دیگر اصا کار نکرده باشــیم.   سیدمهدی طبیب زاده در مجمع 
خیرین یاریگــران زندگی در کرمان اظهار کرد: ذات تجارت و 
تولید به کار خیر ختم می شود و امیدواریم همه فعاالن اقتصادی 
مســیر کار خیر را بروند. وی افزود: اتــاق بازرگانی با همین 
رویکــرد به فعالیت های اجتماعی می پردازد و به ســهم خود 
در این حوزه مسئولیت ایفا می کند و در مدرسه سازی نهضت 
"کرمان دانا" را راه اندازی کردیم چراکه استان وضعیت مناسبی 
در ســرانه آموزشی نداشت و تعهد کردیم ۱۲۰ مدرسه با ۷۲۰ 
کاس بسازیم که موجب رونقی در مدرسه سازی شده و رد پای 
بازرگانان را در کارهای خیر در استان می بینیم. طبیب زاده بیان 
کرد: تشکیل سمن های خیر و فعالیت های اجتماعی نابه سامان 
اســت و براساس اولویت بندی و تقسیم کار، انتخاب و تشکیل 
نمی شوند و ممکن است در برخی رشته ها تعداد و تمرکز داشته 
و در برخی موضوعات دیگر اصا کار نکرده باشیم. رئیس اتاق 
بازرگانی استان کرمان گفت: امیدوارم تشکلی راه اندازی شود 
تا براســاس نیاز و اولویت ها کار کند و با ایجاد همپوشانی و 
تمرکز امکانات، کار کنــد. وی با بیان اینکه اکنون هیچ خیری 
باالتر از آرامش زندگی برای افراد آسیب دیده اجتماعی نیست، 
افزود: فردی که به هر دلیلی دچار محکومیت شده و بعد از آن 
برای شــغل هر جا برود، گواهی عدم سوء پیشینه می خواهد و 
نداشتن شغل موجب از بین رفتن اعتماد به نفس، خانواده و آینده 
فرد می شــود. طبیب زاده بیان کرد: بهترین کار در استان کرمان 
این است به مسائلی از جمله اشتغال پس از بهبودی، پیشگیری 
و درمان علمی در این زمینه توجه کنیم و اتاق بازرگانی آماده 
همکاری اســت و باید امکانات را جمع کرده و در مسیر نیاز 
اساسی هدایت کنیم. وی با اشاره به اینکه در ابتدای شیوع کرونا 
برای مقابله بــا این بیماری فعاالن اقتصادی کرمان ۶۰ میلیارد 
تومان هزینه کردند، گفت: با توجیه آنها می توانیم حمایتشــان 
را در زمینه حل مســائل افراد بهبودیافته، مقابله با اعتیاد و ... 
جلب کنیم. احمد دهقانی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان کرمان نیز در این مجمع اظهار کرد: یاریگران زندگی 
طرحی است که ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرا می کند تا همه 
برای مواجهه با همه چالش ها و بدی هایی که در رابطه با مواد 
مخدر می شناسیم، یار هم باشــیم. وی افزود: این طرح اجزاء 
مختلفــی دارد و مهم ترین جزء آن ظرفیت مردم اســت و گل 
سرسبد این ظرفیت، خیران هســتند. دهقانی با اشاره به اینکه 
اشــتغال افراد بهبودیافته برای ما اهمیت زیادی دارد، از خیران 
درخواســت کرد در همه برنامه هایی که برای کنترل و کاهش 

اعتیاد رقم می خورد، همراهی داشته باشند.
حادثه در معدن پابدانا جان دو کارگر را گرفت 
 گروه اســتان ها - کرمان // فرمانــدار کوهبنان از فوت دو 
کارگر معدن پابدانا در حادثه ریزش این معدن خبر داد.  مجید 
توکلی فرماندار کوهبنان در تشریح حادثه معدن زغالسنگ پابدانا 
اظهار کرد: در ساعت ۱9 و 3۰ دقیقه دوشنبه شب بر اثر ریزش 
معدن پنج نفر از کارگران معدن دچار حادثه شــدند. وی خاطر 
نشان کرد: اعضای کمیسیون کارگری و تیم های امداد و نجات 
سریع به منطقه معدنی اعزام شدند و اقدامات اولیه را برای نجات 
حادثه دیدگان آغاز کردند. فرماندار کوهبنان گفت: عملیات امداد 
تا ساعت ۲3 شب به طول انجامید که در نهایت در این حادثه از 
پنج کارگری که دچار حادثه شده بودند سه نفر آنها نجات پیدا 
کردند و دو نفر دیگر فوت کردند. وی ابراز داشت: عملیات برای 
بیرون آوردن جنازه دو کارگر محبوس و فوت شده آغاز شد اما 
به دلیل ریزش های متوالی زغالسنگ تا ساعت سه شب کار ادامه 
پیدا کــرد. توکلی تصریح کرد: در حال حاضر جنازه دو کارگر 
فوت شده به پزشک قانونی جهت انجام مراحل قانونی فرستاده 
شــده تا پس از صدور جواز دفن جهت خاک سپاری به زادگاه 

خود منتقل شوند.

خبر

گروه اســتان ها - کرمان // رئیس 
اورژانس اســتان کرمــان و دبیر 
دانشــگاه علوم  پدافند غیرعامل 
پزشــکی کرمان با بیان این مطلب 
که حوزه ســالمت باید همواره در 
آماده باش قرار داشته باشد، عنوان 
کرد: باتوجه به موقعیت جغرافیایی 
استان؛ بیماری وبا نیز استان کرمان 
را تهدید می کنــد و حتی ممکن 
که  هایی  بیماری  از  برخی  اســت 
ریشه کن نیز شــده اند نیز دوباره 

شیوع پیدا کنند. 
جمــع  در  محمدصابــری  دکتــر 
خبرنگاران به مناســبت هفته پدافند 
غیرعامل با تبییــن تعاریف مختلف 
از پدافنــد غیرعامل گفت: اســتان 
تنها اســتانی است که چهار  کرمان 
نقشه ویژه در حوزه پدافند غیرعامل 
شامل تهدیدات بیولوژیکی، تهدیدات 
پرتویی، تهدیدات ثانویی شــیمیایی 
تهیه کــرده و در همین راســتا نیز 
برش های شهرســتانی این نقشه ها 
نیز تدوین شــده است. او می افزاید: 
تهدیــدات شــهرها را در خصوص 
حوادث شیمیایی، میکروبی، پرتویی 
یا رادیواکتیو شناسایی کرده و نقشه 
در خصوص  پرخطــر  هــای  پهنه 
حوادث آماده شــده و نقاط پرخطر 
شناســایی و هشــدارهای الزم به 
صنایع، کارخانه ها، آزمایشــگاه ها، 
ادارات و ... نیز داده شــده اســت. 
رئیــس اورژانس اســتان کرمان و 
علوم  دانشگاه  غیرعامل  پدافند  دبیر 

بیان  با  ادامــه  پزشــکی کرمان در 
ایــن مطلب که حوزه ســامت باید 
همواره در آماده باش قرار داشــته 
باشد، عنوان کرد: باتوجه به موقعیت 
جغرافیایی استان؛ لذا بیماری وبا نیز 
استان کرمان را تهدید می کند و حتی 
ممکن اســت برخی از بیماری هایی 
که ریشــه کن نیز شــده اند دوباره 
شــیوع پیدا کنند. او با بیان اینکه در 
زمینه دارو مشــکل حادی در استان 
نداشــتیم، اظهار کرد: طــی 3۰ ماه 
کرونا( حدود  زمان شیوع  گذشته)از 
۷۱ هــزار نفر در بیمارســتان های 
استان بستری شدند )به طورمتوسط 
هر لحظه ۴۰۰ بیمار بستری( که این 
در کنار بیماران کوپیدی، بیماری های 
دیگر نیز وجود داشــتند که با تاش 
کادر درمان، درمــان این افراد نیز با 
نهایــت دقت و دلســوزی صورت 
گرفت بنابراین حوزه سامت آمادگی 
الزم در خصوص خدمت رسانی به 

مردم را داشــته و هماهنگی الزم با 
سایر دستگاه ها برای ارائه خدمات 

بهتر به هم استانی ها را دارد.
علوم  دانشگاه  غیرعامل  پدافند  دبیر 
پزشــکی کرمان عنــوان کرد: چهار 
بیمارســتان در حوزه دانشگاه علوم 
پزشــکی کرمان آمادگــی پذیرش 
را  پروتویی و شــیمیایی  بیمــاران 
دارنــد و در همین راســتا نیز اتاق 
آلودگی زدایی در برخی بیمارستان ها 
تعبیه و فضاهای جایگزین و افزایش 
ظرفیت، در بیمارســتان ها در نظر 
گرفته شــده تا در صورت مواجهه با 
حوادث بتوانیم از آن فضاها استفاده 
کرد. صابری با بیان اینکه کشتارگاه  ها 
زیر نظر دامپزشکی نظارت و بررسی 
می  شــوند، می افزاید: آب استفاده 
شده در کشــتارگاه کرمان به  عنوان 
آب آشــامیدنی مشکلی ندارد اما در 
مجموع نظارت بــر توزیع مواد خام 

غذایی برعهده دامپزشکی است.

دبیر پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

وبا، استان کرمان را همچنان تهدید می کند

گروه استان ها - کرمان // رییس دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان با اشاره به کمبود ۲۵۰ تا ۳۰۰ تخت 
بستری در حوزه دانشگاه علوم پزشکی این استان 
تصریح کرد: بیمارستان آرمین با حدود ۳۰۰ تخت 
بســتری بزودی به بهره برداری خواهد رسید و 

تاحدودی نیاز استان کرمان را رفع خواهد کرد. 
مهدی احمدی نژاد در نشست خبری تشریح برنامه ها 
و دستاوردهای حوزه سامت استان کرمان در پدافند 
غیرعامل افزود: تعداد زیادی افاغنه غیرمجاز در استان 

کرمان وجود دارد.
 وی با بیان اینکه مهاجرت بیش از حد افاغنه شبکه 
بهداشــت و درمان این استان را تحت تاثیر قرار داده 
اســت گفت: ۲۰ تا ۲۵ درصد تخت های بســتری 

بیمارستان های استان کرمان در اشغال افاغنه است.
وی به اجرای طرح های توســعه ای دانشگاه علوم 
پزشــکی نیز اشــاره کرد و گفت: اتمام این طرح ها 
نیز بخشی از کمبود تخت بستری را در استان کرمان 
برطرف می کند هر چند آمار کمبود تخت های بستری 

در کرمان ساالنه تغییر می کند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان همچنین پدافند 
غیرعامل را شــیوه های دفاعی در برابر تهاجم ها به 
منظور کاهش آسیب ها دانست و تصریح کرد: پدافند 

غیرعامــل جامعه را در برابر آســیب های خارجی 
مصون نگه می دارد. وی پدافند غیرعامل را شــامل 
اقدامات و حالت دفاعی در برابر حوادث غیرنظامی 
عنــوان کرد و افزود: این مهم زمانی اتفاق می افتد که 
از قبل حمله دشمن پیش بینی شده باشد و تا زمانی 
جنگ های میکروبی اتفاق نیفتد کسی به فکر مقابله 
نمی افتد. احمدی نژاد با تاکید بر اینکه با پیشــرفت 
علم احتمال حمات بیوتروریسمی جدید وجود دارد، 
اظهار داشت: مقابله با این توطئه ها هوشیار بودن همه 
ارکان جامعه را می طلبد. وی شیوع بیماری ویروسی 
کرونا را زنگ خطری برای هوشــیار شــدن جامعه 
جهانی برشــمرد و گفت: این اتفاق به نوعی بسیاری 
از کشورهای دنیا را بیدار کرد. رییس دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان به مبارزه موفق ایران اسامی با کرونا با 
وجود تنگناها و تحریم ها طی سه دهه اخیر اشاره کرد 
و افزود: ایران در این جنگ با وجود تحریم ها و حتی 
حمایت نشدن توسط سایر کشورها عملکرد موفقی 
داشت به طوری که توانست ۶ نوع واکسن برای مقابله 
با کرونا تولید کند و اکنون صادر کننده این نوع واکسن 
است. وی با اشاره به اینکه اکنون شیوع ویروس کرونا 
در کشور مهار شــده است، گفت: ایران جزو محدود 

کشورهای است که کرونا در آن کنترل شده است.

احمدی نژاد از تولید ماسک به عنوان اقدامی در حوزه 
پدافندغیرعامل اشــاره و بیان کرد: بیوتروریسم یک 
تروریسم شامل انتشار عمدی عوامل بیولوژیک شامل 
باکتری ها، ویروس ها یا ســموم  است که ممکن است 
به شکل طبیعی شان یا به فرم دستکاری شده توسط 
انســان باشــند. وی افزود: ایران در بخش پدافندی 
مقابله با بیوتروریسم اقدامات خوبی در حال انجام و 

آزمایشگاه ها و تجهیزات خوبی دارد.
احمدی نژاد از تهیه نقشــه حوادث و تهدیدات استان 
کرمان خبر داد و افزود: در این نقشه مشخص شده که 
هر نقطه از استان در معرض چه آسیب هایی قرار دارد 
و سناریوهایی برای آنها نوشته و تمهداتی برای مقابله 
با آن اتخاذ شده است. وی بیان کرد: نقشه راه شناسایی 
تهدیدات و آسیب ها در استان کرمان طراحی شده و 
نوع خطر را شناسایی و متناسب با آن جانمایی کردیم 
و مانورهای نیز برای ســنجش میزان توان دانشگاه 
علوم پزشــکی کرمان برای مقابله با آن برگزار شده 
اســت. رییس دانشگاه علوم پزشــکی کرمان گفت: 
سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به 
عنوان یک اقدام پدافندی هر هفته با حضور میدانی در 
میدان میوه و تره بار از میوه های موجود در این مکان 
نمونه برداری و همه سموم موجود را ردیابی می کند.

وی همچنین بیماری های تهدید کننده استان کرمان را 
کرونا، آنفلوآنزا، تب کریمه کنگو، آبله میمونی عنوان و 
تصریح کرد: قاچاق گوسفند از افغانستان با توجه به 
هجواری کرمان با این منطقه موجب شیوع تب کریمه 

کنگو در این استان می شود.
وی تصریح کرد: با وجود آنکه هنوز آبله میمونی در 
ایران اپیدمی نشــده است، اما باید مراقبت های الزم 
را انجام داد. احمدی نژاد گفت: همچنین سال گذشته 
بیماری سرخک در کشور شیوع پیدا کرد به طوری که 

مجبور به اجرای واکسیناسیون گسترده شدیم.
وی اظهار داشــت: بیماری ماالریا در جنوب استان 
کرمان و ســیاه زخم نیز از دیگر بیماری های تهدید 

کننده استان کرمان بوده و هستند.
وی گفت: بیماری آنفلوآنزا 3۰ ســال یک بار جهش 
پیــدا می کند و در ایران در ســال ۲۰۰9 بود که این 

جهش موجب بروز مرگ و میر زیادی شد.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی گفت: سویه امسال 
آنفلوآنزا مقداری ســخت و غافلگیر کننده بود زیرا 
زودتر از همیشه اتفاق افتاد و هنوز واکسیناسیون این 
بیماری انجام نشده بود. وی با تاکید بر اینکه آنفلوانزا 
شایع شــده خیلی خطرناک نیســت، اما بیماران با 

مشکات زمینه ای باید مراقبت کنند.

احمدی نژاد با بیان مشکل کمبود دارو از جمله سرم و 
آنتی بیوتیک فقط مخصوص کرمان نبود، افزود: مواد 
اولیه آنتی بیوتیک در کشور وجود داشت اما شرایط 
تولید شربت برای کودکان وجود نداشت و اکنون این 
مشــکل در حال رفع است. وی همچنین تاکید کرد: 
محموله ســرم طی چند روز اخیر وارد استان کرمان 
شــده و مشکل کمبود سرم رفع شــده است. وی به 
مصــرف بی رویه آنتی بیوتیک در کشــور به عنوان 
یک معضل اشاره کرد و اظهار داشت: این امر موجب 
مقاومت بدن افراد به آنتی بیوتیک می شود که این رویه 
باید اصاح شود. رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
افزود: شهرک سامت استان کرمان باید ایجاد شود و 
این شهرک با وجود حضور پزشکان متخصص و مراکز 
تشــخیصی، تصویر برداری و درمانی مکان مناسبی 
برای پذیرش بیماران است زیرا از استانداردهای الزم 
برخوردار خواهد بود. وی به احداث شهرک سامت 
در اســتان اصفهان اشــاره کرد و گفت: رایزنی برای 
اختصاص زمین شهرک ســامت انجام شده و چند 
مکان برای احداث این شــهرک پیشنهاد شده که در 

دست بررسی است.
احمدی  نژاد همچنین با اشــاره به خبر مطرح شــده 
در مورد آلودگی آب کشــتارگاه کرمان با بیان اینکه 
کشــتارگاه  های کرمان زیر نظر دامپزشکی نظارت و 
بررسی می  شوند گفت: آب اشامیدنی مورد استفاده در 

این مکان بهداشتی است.
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گروه اســتان ها - کرمــان //   نماینده عالی 
قوه قضاییه در اســتان کرمان بــا بیان اینکه 
اراضی دولتی شکل  حاشیه نشینی بیشــتر در 
می گیرد گفت: نخستین ترک فعل مدیران زمانی 
رخ می دهــد که نظارت کامل بــر اراضی تحت 
ندارند و زمینه حاشیه نشــینی  را  نظارت خود 

ایجاد می شود. 
حجت االسام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست 
بررسی مسائل و مشکات حاشیه نشینی شهر کرمان 
افزود: حاشیه نشینی با تلفیقی از مشکات فرهنگی، 
اقتصادی، معیشــتی، اجتماعی کانونی ایجاد می کند 
که منشا آســیب های اجتماعی است و در حقیقت 
حاشیه نشینی، نتیجه سوء مدیریت ها و ترک فعل ها 
است. وی با بیان اینکه حاشیه نشین مانند استخوانی 
است که در گلو گیر کرده است که نه می توان آن را 
بیــرون آورد و نه می توان آن را قورت داد و از این 
رو موضوع پیشگیری از حاشیه نشینی و ساماندهی 
وضعیت موجود ضروری اســت اظهار داشت: قصه 
پرغصه حاشیه نشــینی و آســیب های اجتماعی 
سالهاست مطرح می شود اما در حقیقت در دولت ها 
هیچ اتفاقی برای مهار حاشیه نشینی نمی افتد در حالی 
که حاشیه نشینی منشا بروز بسیاری از مشکات و 

آسیب های اجتماعی اســت.رییس کل دادگستری 
استان کرمان با بیان اینکه اگر اراده حاکمیتی وجود 
داشته باشد، می توان نســبت به ساماندهی حاشیه 
نشــینی اقدام کرد، ادامه داد: دســتگاه های اجرایی، 
انتظامــی، قضایی و ... به تنهایی نمــی توانند برای 
ساماندهی حاشیه نشــینی اقدام کنند و دراین زمینه 
تمامــی نهادها باید ید واحده باشــند.وی بیان کرد: 
باید قرارگاهی برای ساماندهی حاشیه نشینی تشکیل 
شــود تا وظیفه فرماندهی را بر عهده گیرد و در این 
قرارگاه پیگیری شود که هر یک از دستگاه ها وظایف 
و مســئولیت های خود را به صورت کامل اجرایی 
کنند. حجت االسام حمیدی بر برخورد با افرادی که 
در حاشیه شهرها به دنبال سوء استفاده و کسب منافع 
غیرقانونی هســتند، تاکید کرد و گفت: افراد حاشیه 
نشین نیز شــهروند نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران هستند و در امور ساماندهی حاشیه نشینی باید 
از ظرفیت های موجود برای کمک به آنها اســتفاده 
شود.وی پیشگیری از توسعه حاشیه نشینی را اقدامی 
بسیار ضروری برشمرد و ادامه داد: بسیاری از نهادها 
در حاشیه شهر کار می کنند اما متاسفانه این اقدامات 
به شــکل هماهنگ انجام نمی شود و همین موضوع 

موجب عدم نتیجه بخشی این اقدامات می شود.

رییس کل دادگستری کرمان: 

حاشیه نشینی بیشتر در اراضی دولتی شکل می گیرد



  

طنز

4
چهارشنبه 11 آبان 1401

7 ربيع الثانی 1444

سال بيست و يکم شماره 4017

فرهنگ وهنر

گروه فرهنگی  // تمام حرف بازی این است 
که از ایران بترسید، نگذارید به بمب هسته 
ای دست پیدا کند و شاهد یک ایران هراسی 

جدی در بازی بتلفیلد ۳ هستیم. 
 خواستگاه بســیاری از اتفاقات سال های 
اخیر رســانه بــوده و یکی از رســانه های 
تاثیرگذار،جذاب و تعاملی بازی های رایانه ای 
است. همیشــه در بحث آموزش هم مطرح 
شده است که اگر می خواهیم تاثیر بگذاریم 
بایدتعاملــی عمل کنیم. یکــی از بازی های 
رایانه ای که این سال ها سعی در القای مفاهیم 
ضد اســام و ضدایرانــی در روان کودک و 
نوجوان را داشته Battlefield 3 است. 
در این گزارش به تحلیل این بازی با حسین 
مدبر عزیزی، کارشناس بازی های رایانه ای 

و مدرس سواد رسانه می پردازیم.
۱.علت تمایل شدید کودکان در سال های 

اخیر به بازی های رایانه ای چیست؟
کودکان از زمان تولد تا قبل از مدرسه به طور 
متوسط ۶۰۰۰ هزار ساعت با رسانه سروکار 
دارند. کودکان هم دنبال جذابیت، یادگیری و 
همزاد پنداری هستند و ناخودآگاه به سمت 
بازی ها کشیده می شوند.خانواده ها هم در 
بحران اطاعاتی با ســواد رسانه مواجه اند. 
بازی رایانه ای تلفیقی از ســینما، طراحی، 
نقاشــی، گرافیک، موسیقی است، لذا بهترین 
وســیله برای سرگرمی و گنجاندن پیام های 

رسانه ای است و باالترین تاثیر گذاری را در 
مخاطب دارد.

۲.آیــا واقعا غرب از طریــق بازی های 
رایانه ای مفاهیم ضد ایرانی را به بچه ها 

القا می کند؟
اصوال وقتی تکرار و تمرین صورت می گیرد 
آموزش در ذهن کودکان شــکل می گیرد و 
در مقابل پاداش هم دریافت و همزاد پنداری 
می کنند. شــما تمام این مــوارد را در بازی 
رایانه ای می بینید. مسئله همزاد پنداری بسیار 
مهم است شــما می بینید وقتی یک کودک 
در بــازی گل می زند می گوید من گل زدم! 
نمی گوید کاراکتر گلزده. این نشان از همزاد 
پنداری دارد. پس می بینیم بازی چقدر تاثیر 
گذار اســت و در چنین شرایطی کشورهای 
دیگر برای رســاندن پیــام و تغییر رفتار از 
بــازی های رایانه ای اســتفاده کردند. الزم 
به ذکر اســت بازی های رایانه ای در بخش 
عملیات روانی استراتژیک آمریکا قرار گرفته 
که مخاطب شان مردم و نظامیان دشمن هستند 
بر اســاس همین موضوع حوزه نبرد رسانه 
ای خود را با ماهواره، شبکه های اجتماعی 
و بــازی های رایانه ای رونق بخشــیدند و 
شروع به اســتفاده شدید از این ابزارها برای 

تاثیرگذاری کردند.
۳.استراتژی القای مفاهیم غرب از طریق 
بازی چیســت؟ آیا در تمــام بازی ها به 

صورت مســتقیم اشــاره ای به مفاهیم 
ضدایرانی می شود؟

غرب با تاکید بر استراتژی اغوا تصمیم دارد 
به شدت روی مخاطب تاثیر بگذارد. به همین 
علت فیلم های سینمایی مثل 3۰۰ و آرگو یا 
بازی هایی مثل کال آف دیوتی، اساسینز کرید 
و بتلفیلد می سازند. البته در بازی های ذکرشده 
به صورت مستقیم به مفاهیم ضدایرانی اشاره 
شد و هدف آمریکا بر علیه ایران و اسام را 
نمایان کرد. به طور مثال در بازی بلک لیست 
عاوه بر بحث ضداسامی بحث ضدایرانی آن 
مشهود است و یا فردی مثل تام کرنسی که کا 
طراح بازی های ضدایران و ضداسام هست.
۴.بــازی بتلفیلــد ۳ یکی از بــازی های 
ضدایرانی اســت که در سال های اخیر 
جنجال زیادی به پا کرده، این بازی چرا و 

توسط چه کسی ساخته شده است؟
آمریــکا و اروپا به غول های بازی ســازی 
برعلیه اسام و ایران خط و برنامه می دهند. 
آمریکا در توجیه اقدامــات ظالمانه اش در 
سراســر جهان به شدت روی بحث فرهنگی 
کار می کند. معتقد اســت ما به کشــوری 
نمی توانیــم نفوذ کنیم مگر این که ســال ها 
روی افکار مردمش کار کنیم. بر اساس همین 
تفکر بازی ها طراحی می شود. در راستای 
سیاست های آمریکا در امر بازی سازی در 
سال ۲۰۱۱ یک شرکت بازی سازی سوئدی 

به نام دایس، که بعدا با الکترو آرتز تلفیق شد، 
بازی بتلفیلد 3 را می سازد. داستان بازی در 
ســال ۲۰۱۴ اتفاق می افتد، تریلرهای قبل 
انتشار بازی مشــخص کرد گرافیک بازی 
عالی است. نحوه روایت بازی بتلفیلد 3 کاما 
به کال اف دیوتی بلک اوت مشــابهت دارد. 
داســتان بازی با وجود ضعف هایی که دارد 
مخاطب را به دنبال خود می کشد. در بازی 
اشاره های مســتقیمی به پیداکردن plr در 
ایران می شود. بعضی plr را نمادی از پژاک 
 plr می دانند. تحلیل های زیــادی درباره
هست. به صورت مستقیم در بازی به ارتش 
ایران و مقابله با ارتش امریکا پرداخته نشده و 
بیشتر به plr پرداختند و هنوز دقیقا مشخص 

نشده منظور چه بوده است.
۵.در بازی از شخصیتی به نام سلیمان 
رونمایی می شود، آیا سازندگان بتلفیلد 

۳ منظور خاصی داشتند؟
در بازی های رایانه ای مخصوصا بازی هایی 
که کمپانی های بزرگ علیه یک کشــوری 
می ســازند مقصود خود را کامل و مستقیم 
نمی گویند و کد می دهند. در اواســط بازی 
شخصیتی به اسم سلیمان نشان داده می شود و 
یکی از اعضا بلک بر به او می گوید همزمان 
با زلزله بزرگی که در منطقــه رخ داده، فرد 
 plr ایرانی به اسم فرخ البشــیر با حمایت
حکومت را به دست گرفته است (سازندگان 
بــازی به این نکته توجه نکردند که ایرانی ها 
ابتدای اسمشان ال اضافه نمی کنند(. در بازی 
یکــی از کاراکترها می گوید ســلیمان به او 
دستور خرید بمب های هسته ای را داده و به 
همه هشدار می دهد! در بازی سلیمان را می 
کشند و مانع انفجار بمب هسته ای می شوند. 
زمان انتشار این بازی مصادف با ترور سفیر 
عربستان سعودی در آمریکا بود، خیلی ها این 
موضوع را به بازی و اتهام به ایران ربط دادند. 
همان زمان هم جنجال رسانه ای علیه شهید 
سردار سلیمانی آغاز کردند که ما نمی توانیم 
ســاده از کنارش رد شــویم. مقامات ارشد 
آمریکایــی هم در آن زمــان نظراتی درباره 
ترور نیروهــای نظامی ایران داشــتند. آن 
سال یکی از کارشناســان موسسه دفاع از 
دموکراســی آمریکا گفت با به قتل رساندن 
یکی از سرداران ایرانی، می توانید ایرانی ها را 
مرعوب کنید. حتی می گوید سردار سلیمانی 
خیلی سفر می کند می توانید او را دستگیر یا به 
قتل برسانید. همه این اتفاقات و همزمانی آنها 
نمی تواند اتفاقی باشد. به طور کلی تمام حرف 
بازی این است که از ایران بترسید، نگذارید به 

بمب هسته ای دست پیدا کند. شاهد یک ایران 
هراسی جدی را در بازی بتلفیلد 3 هستیم.

۶.معموال در فیلم هــا و بازی های غرب 
بحث نمادگرایی وجود دارد، در رابطه با 

این بازی هم این نکته صدق می کند؟
جزییات مناطقی که در بــازی نمایش داده 
می شود خیلی شباهتی به ایران ندارد و تابلو ها 
عربی نوشته شده است. در نهایت سازندگان 
بازی یک بانک در وسط بازی قرار می دهند 
که تاش کنند ارتباطی بین بانک های ایران و 
مسائل تروریستی القا کنند و همچنین با ذکر 
این نکته تحریم بانک های ایران در خارج از 
کشور بیشتر شود. نکته بعدی اینکه ساح های 
مورد استفاده توسط ایرانیان در این بازی با 
دقت طراحی و تماما از ســاح های ایرانی 
مثل خیبر۲۰۰۲ استفاده شده، ظاهر نیروهای 
ایرانی بر خاف بازی های مشابه غیرمعقول 
نیست چون به این نتیجه رسیدند هرچه دشمن 

را بهتر طراحی کنند بازی قوی تر می شود.
رنگ های زرد، قرمز و سبز هم زیاد در بازی 
مشاهده می شود. در بازی رنگ زرد بیشتر 
به تهدیدهای نزدیک اشاره دارد و بیشتر در 
عراق دیده می شــود، رنگ قرمز به تهدید 
واقعی و اصلی و بیشتر در ایران دیده می شود 

و رنگ سبز هم به مسلمانان اشاره دارد.
تابلوهــای بازی نیــز کاما معنــادار و در 
موقعیت های خاص قرار گرفته است. واقعیت 
امر این اســت که از طریق این بازی آمریکا 
قصد دارد ایران را یک تهدید اتمی معرفی کند. 
آمریکایی ها با این بازی در تاشند شرایط 
را مهیا کنند و بگویند در آینده شاید با ایران 
درگیر شویم. کدهای سلیمان در بازی زیاد 
اســت. او را چند وجهی معرفی می کنند! از 
طرفی خائن و از طرفی دوســت آمریکا و 
قدرت نظامی او را در سطح بین المللی نشان 
می دهند اما در هرصورت به طور قطعی نمی 
توانیم شخصیت سلیمان را در دنیای واقعی به 

شخص خاصی نسبت بدهیم.
۷.دیالوگ های شــخصیت هــای بازی 

حاوی پیام خاصی نیست؟
یکی از نکات مهم بحث گروه plr هست، 
این گروه در بازی بســیار فحاش هستند و 
آمریکا صفات نیروهای خودش را به نظامیان 
ایران نســبت داده اســت. در بازی جمات 
دوســتانه ای هم به کار برده شــده که مثا 
بگویند بازی جبهه گیری ندارد، در مکالمه ای 
بین سربازان گفته می شــود آمریکا توسط 
تروریست ها تاسیس شده، همین مکالمات 
با برنامه ریزی عنوان شده که گیمیر با خودش 

فکر کند بازی جبهه گیری نــدارد. البته در 
اواسط بازی دیالوگ ها کاما تغییر می کند. 
در اواسط بازی نیروهای آمریکایی به ایران 
حمله و تهــران را بمباران می کنند. در ادامه 
گیمیر باید در نقش یک خلبان زن، البشــیر 
را نابود کند و جالب این جاســت حمله از 
خلیج فارس شروع می شود. در بازی هم نام 
خلیج فارس ذکر شده، با این کار می خواهند 
بگویند خلیج فارســی که شــما مدعی اش 
هستید ما در فراز آسمان بر آن تسلط داریم، 

در صورتی که این طور نیست.
۸.با توجه به اهمیت صنعت بازی سازی 
در دنیــا از نظر سیاســی، اقتصادی و 
فرهنگــی صنعت بــازی ایــران در چه 

مرحله ای قرار دارد؟
قدم های خوبی در این صنعت برداشته شده، 
اما دیر اقدام کردیــم و هنوز به قدرتش پی 
نبردیم. کشورهای دیگر از یک بازی رایانه ای 
درآمدهای هنگفتی کسب می کنند. اگر کشور 
ما سازنده بازی نباشد، مصرف کننده صرف 
می شود. ما اگر بخواهیم انقابمان را عرضه 
کنیم الزم است خودمان را به علم روز، یعنی 
بازی رایانه ای مجهز کنیم. آمریکا و اروپا در 
این حوزه ســرمایه گذاری سنگین می کنند، 
هم سرمایه شــان بر می گردد و هم مفاهیم 
شــان را القا می کنند. مثا سری بازی های 
»کرایســیس«، »کال اف دیوتــی« و حتی 
در ســری بازی های »رزیدنت اویل« همه 
پیام های خاصی دارد و مخاطب خیلی خوب 
پیام ها را می گیرد. باید قبول کنیم تغییرات 
نسل ها مشهود اســت و در یک شب اتفاق 
نیافتــاده، همه این تغییرات به مرور از طریق 
فیلم و بازی در نوجوان ها پیاده می شــود. 
وقتی نوجوان ســری بازی های Gta را 
بازی می کند نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
خشــن نباشــد. حتی بعضی بازی ها مثل 
»من هانــت« در کشــورهای زیادی جمع 
شــده اما منعی در ایران ندارد! چه کسی باید 
نظارت کند؟ یا در بازی های sims که یک 
دخترخانوم که ســبک زندگی را از آن یاد 
می گیرد نمی توانیم انتظار داشته باشیم گیمر 
این بازی ســبک زندگی غربی را یاد نگیرد! 
موضوع بازی رایانه ای بسیار جدی است و 
ما خیلی ساده از کنار آن رد شدیم. آنها را در 
اختیار فرزندانمان قرار می دهیم و بعد از تغییر 
منش و رفتار آنها تعجب می کنیم. برای عبور 
از بحران های اجتماعی نیاز است خانواده ها، 
مسئولین و رسانه ها بیشتر روی بازی های 

رایانه ای کار کنند./ قدس آناین 
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خشکسالی

گروه فرهنگی // حادثه مرگباری که در کارناوال 
هالووین در سئول رخ داد و به کشته 

شــدن بیش از ۱۵۰ نفر منجر 
شــد که اتفاقا ۴ نفر آن ها 

ایرانــی بودند، بهانه ای 
شــد تا به تاریخچه 

این جشن و چرایی 
جاخوش کردن آن 
ایران  فرهنگ  در 

بپردازیم. 
جشنی  هالووین 
که در 3۱  اســت 

اکتبر برگزار می شود 
و در سال های اخیر به 

مراسمی جهانی بدل شده  
که به ایران نیــز راه پیدا کرده 

است. در ادامه به تاریخچه این جشن 
و چرایی استقبال مردم از آن می پردازیم.

  ریشه تاریخی جشن هالووین
که  می دهند  نشــان  تاریخی  پژوهش های 
هالوویــن امروزی تا حد زیادی برگرفته از 
آداب و رسوم و اعتقادات ملت های سلتی 
است. این جشن ارتباط نزدیکی با فستیوال 
ســلتیکی ســوون دارد که در ایرلند قدیم 

همزمان با پایان تابستان برگزار می شد.
جشن سوون درواقع یکی از روزهای مهم 
در تقویم قرون وسطایی گالی ها بود که در 
3۱ اکتبر در ایرلند، اســکاتلند و جزیره من 
برگزار می شد. این جشن درواقع پایان فصل 
برداشت و آغاز زمستان یا نیمه تاریک سال 
است و به اعتقاد گذشتگان روز اعتدال نامیده 
می شود، یعنی روزی که مرز بین این جهان و 
جهان دیگر بسیار باریک می شود و ارواح به 
راحتی می توانند در دنیا رفت و آمد کنند. در 
جشن سوون اعتقاد بر این بود که این ارواح 
باید آرامــش می یافتند تا مردم از دام آن ها 
در زمستان رها شوند، بنابراین مقداری غذا 
و نوشیدنی و محصوالت کشاورزی خود را 

خارج از خانه برای آنها کنار می گذاشتند.
این فستیوال از قرن ۱۶ در ایرلند، اسکاتلند 
و جزایــر مــن و ولز با پوشــیدن نقاب و 
قاشق زنی همراه شــد. افراد در این مراسم 
با لباس های مبدل به خانه ها می رفتند و در 
ازای دریافت غذا، دعا یا آهنگ می خواندند 

تا ارواح را از آن خانه دور کنند!
این رسومات خرافی تحت تاثیر مسیحیت 
کمی رنــگ و بوی معنویت به خود گرفت. 
هالووین امروزی در واقع در شــب قبل از 
اعیاد بزرگ مسیحیان یا روز همه مقدسین 

برگزار 
می شود که در گذشــته نیز رسم بر آن بوده 
که آن را با شب زنده داری به صبح برسانند.

در پایان قرن دوازدهم این مراسم در سرتاسر 
اروپا به رسمی همگانی تبدیل شد و آداب 
جدیدی همچون به صدا در آوردن ناقوس 
کلیســا، رژه مردان سیاه پوش و... در طول 
تاریخ به آن افزوده و کم شــد تا به شــکل 
کنونی درآمد، جشنی که نه شبیه یک رسم 
سنتی و خرافی است نه اعمال معنوی دارد، 
بلکه تماما در اختیار نظام لیبرال است و جز 

سرگرمی نتیجه ای دیگر به دنبال ندارد.
اما چرا این جشــن با ریشه و تاریخچه ای 
که از ایران دور اســت ، به فرهنگ غنی ما 
نفوذ پیدا کرده؟ تا حدی که این روزها شاهد 
هســتیم که فروشــگاه ها به فروش وسایل 
هالووین مشــغول می شوند و از روزها قبل 
تم هالووینی را می توان در رســتوران ها و 

کافه های مناطق مرفه مشاهده کرد!
رواج هالوویــن از چهارچــوب خانه های 
شمال شهر فراتر رفته و کم کم پای خودش را 
به مکان های عمومی باز کرده است. قنادی ها 
در این ایام به پخت کیک و شیرینی هالووینی 
می پردازند، آرایشگاه های زنانه به گریم های 
هالووینی مشغول می شوند، واینرها و باگرها 
طوری پست و استوری می گذارند که انگار 
هالووین واقعا بخشی از فرهنگ ایران است، 

نه یک رسم وارداتی و بی اساس!
ایــن نفوذ و همه گیــری تاجایی ادامه پیدا 
کرد که باخبر شــدیم در میان کشته شدگان 
کارنــاوال هالووینی ســئول، ۵ ایرانی نیز 

حضور داشتند!
این اقبال فزاینده به ســمت این جشن 
غربی درحالی دارد اتفاق می افتد 
که اتفاقا بســیاری از رسوم 
ایرانی و اصیــل ما رو به 
است.  رفته  فراموشــی 
آداب و رســوم اصیل 
سوری  چهارشــنبه 
جای خــودش را به 
داخلی  جنــگ  یک 
تمــام عیــار داده که 
هرساله چندنفری را هم 
می کشاند!  مرگ  کام  به 
رســومات  از  بســیاری 
باســتانی ایرانی نیز فراموش 

شده و غیرمرسوم به نظر می رسند!
علی رغــم تاکیدات چندیــن باره مقام 
معظم رهبری نسبت به نفوذ فرهنگ غربی 
، واکنش و عملکرد قابل توجهی از ســوی 
متولیان فرهنگ کشور نسبت به این مساله 
مشــاهده نکردیم، در حالی کــه برگزاری 
هالووین و کریســمس و جشن عید پاک از 
مصادیق بارز نفوذ فرهنگ غربی به کشور به 

حساب می آیند.
چرا ایرانی ها به این جشــن اقبال نشــان 

می دهند؟
در باغ ســبزی که غــرب و امریکا برای 
ایرانی ها در اغلب فیلم و سریال هایش نشان 
می دهد، ناخوداگاه بســیاری از ایرانی ها را 
به فرهنگ آن ها متمایل می کند. کسانی که 
نســبت به فرهنگ غنی کشورشان آگاهی 
ندارند اما از تاریخ دقیق ولنتاین و هالووین 
و کریسمس باخبرند، به راحتی در دام این 

هجوم فرهنگی می افتند.
اما همه تقصیرها هم متوجه مردم نیســت. 
وقتــی متولیــان فرهنگی، بــه خصوص 
فیلم ســازان، عاقه ای به نمایش رسومات 
فرهنگی نشان نمی دهند، فاصله با آداب و 
رسوم و سنت های کهن کشور، نسل به نسل 

افزایش پیدا می کند.
باید برای خانواده هایی که برای عکاسی از 
فرزندشان با تم هالووین از روزها قبل وقت 
رزرو می کنند برنامه ریزی کنیم تا آن ها را با 
رسومات سنتی ایرانی آشنا و نسبت به تهدید 
نفوذ فرهنگ غرب آگاه کنیم. عدم رسیدگی 
به این موضوع نتیجه ای جز داغ شدن بازار 
فــروش نقاب و لباس مبــدل وارداتی و از 
رونق افتادن دورهمی های خانوادگی ایرانی 

نخواهد داشت.

ایرانی ها پیگیرترین طرفداران هالووین!

موضوع انشا : علم بهتر است یا ثروت ؟
با گذشــت قرن ها از مطرح شدن این ســوال، هنوز دانشمندان 

نتوانسته اند با ضرس قاطع بگویند کدام بهتر است.
پدر ما می گوید علم بهتر است و در این راه خیلی زحمت کشیده 
اســت او به خوبی می داند که چرا نسل دایناسورها منقرض شده 
و با تحقیق و نوشتن چندین مقاله ثابت کرده است که اول مرغ به 
وجود آمده نه تخم مرغ اما حاال با این همه علم، به قول خودش از 
کله ی صبح تا بوق سگ چند شیفته به دنبال پول می دود تا شب 
ها با دست پر به خانه بیاید زیرا مادرمان دوست دارد مرد خانه، 

آن قدر دستش پر باشد که دِر خانه را با پا باز کند.
پدر ما فوق لیســانس دارد و دبیر دبیرستان است. از دبیرستان، 
یک راست به گاو داری عمویمان می رود و به رتق و فتق بعضی 
از امور آن جا می پردازد و بعد از آن هم به حمل و نقل مســافر 

مبادرت می کند.
عمویمان وضعش توپ اســت و چند آپارتمــان و ویا دارد. ما 
مســتاجر یکی از آپارتمان های او هســتیم و در اجاره گرفتن 
هوایمان را دارد. ما عید ها به ویای او در نمک آبرود می رویم و 
همیشه به پدرمان غر می زنیم که چرا در کار پرورش گوساله نرفته 
که وضع ما هم توپ بشود و بتوانیم مثل پسر عمو هایمان گوشی 

آیفون بخریم و ماشین شاسی بلند سوار بشویم.
عمویمــان خیلی به درد ما می خورد. دیروز که رفته بودیم بانک 
تــا پدرمان برای خرید آجیل و شــیرینی عیــد وام بگیرد، اول 
می خواستند به ما وام ندهند اما بعد که پدرم اسم عمویمان را آورد 
خــارج از نوبت به ما وام دادنــد و خیلی هم تحویلمان گرفتند. 
معموال رسم است در انشاها و سخنرانی ها بگویند علم بهتر است 
اما به نظر من هردوی آن ها اگر خوب ازشان استفاده بشود خوبند.

این بود انشای من.
 مصطفی مشايخی

***
سنجیده حرف بزنید 

اکثر بزرگانـ  و از جمله حقیرـ همواره در سخنان خود به کّرات، 
دعوت به سنجیده سخن گفتن کرده ایم که اگر خیلی ها به گوش 
گرفته بودند؛ در خیلی مواقع، هر حــرف چرتی را نمی زدند. به 
خصوص کســانی که مثل پسته بی مغز، چون لب گشایند، رسوا 

شوند.
از آنجا که کار از محکم کاری عیب نمی کند، مگر چطور بشــود؛ 
فلذا مجدداً و برای بار چندم، به سهم خود حرف های دیگری در 

همین راستا عرض می کنیم. باشد که به درد خورد.
شیوه های سنجش کام

برای ســنجیده صحبت کردن، هزار و یــک راه و روش مختلف 
االضاع وجود دارد که در اینجا فقط یک چندتایش جا می شود. 

کسی جا داشت، خبرمان کند تا الباقی را نیز ذکر کنیم.
و اما چند شگرد ایزو ۲۰۰۰ برای سنجیده حرف زدن:

۱ـ مشورت با ما
شــور کردن با دیگران، اگر شــورش را در نیاورند، خیلی چیز 
مفیدی است. بعضی ها مثل ما )یا حتی شما!( ذاتًا سنجیده سخن 
می گویندـ بهتر از حتی مسؤولین سازمان سنجش کشورـ اگر قبل 
از هر سخنی، به خصوص چنانچه طوالنی شود و شکل سخنرانی 
پیــدا کند؛ یک زنگی به ما یا دفتر ما بزنید و با ما هماهنگ کنید؛ 
مطمئن باشــید که چون طبق استانداردهای مورد قبول ما حرف 

خواهید زد، در نتیجه سنجیده حرف خواهید زد.
در این صورت، صحبت های  شــما حرف نخواهد داشــت و در 
غیر این صورت ممکن اســت هزار تا حرف و حدیث از البای 

حرف های شما در آورده شود.
۲ـ استفاده از اندیشه

 فکر کردن، خواص بی شماری دارد و الغرکننده است. اگر عادت 
کنید که قبل از هر ســخنی، یکبار زبانتان را در جهت عقربه های 
ساعت دور دهانتان بچرخانید، خیالتان تخت باشد که کام شما 
سنجیده و شنونده کام شــما نرنجیده خواهد شد. این مطلب را 
قدیمی های ســر به زیر تیره تراب فرو برده و برنیاورده هم تأیید 

کردند و از بیخ مجّرب است.
3ـ خلوت کردن

انسان عصر ماشین و موبایل و تبلت و اینترنت، که به قول محمد 
علی بهمنی عزیز، گاهی دلش برای خودش تنگ می شود؛  آنقدر 
گرفتاری از ســرو کولش باال می رود که به ندرت فرصت می کند 
 با خودش و ســایه اش خلوت کند و دو نفری بنشینند راجع به 
اندیشه ها  و گفتارها و کردارهای خود بازنگری اصاحی کنند و 

این خیلی بد است.
حتمًا که نباید این فرصت و فراغت و خلوت به زور و ناخواسته 
قسمت آدم گردد که متوجه نسنجیده بودن خیلی از حرف هایی که 
تا به حال زده اســت بشود و توضیح بدهد که در گذشته سخنان 
نســنجیده ای زده است که االن تازه پی به مزایای سنجیده سخن 

گفتن برده.
۴ـ حرف نزنید

بهترین راه برای اجتناب از ناسنجیده سخن گفتن، حرف نزدن یا کم 
حرف زدن است. همچنان که عزیز دلم، سعدی بزرگوار که سال ها 
از محضرش کسب فیض کردم، به ظرافت به این نکته اشاره دارد 

و می فرماید:
زبان بریده به کنجی نشسته صُم بکم

به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم
زبان در دهان آدم، به کلید در گنج صاحب هنر می ماند که چون 
درش بسته باشد، چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله ور یا 
شغل دیگری دارد؟… مگر این که کسی به حرف زدن معتاد باشد 
و اگر حرف نزند، می میرد؛ که این یکی استثنائًا بگذارید حرف بزند. 
شنونده باید عاقل باشد، جدی نگیرد. درست عین خیلی از همین 

حرف های امروز ما و امثال ما!…
 رضا رفيع



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

با مصرف مرتب گوشت ماهي و میگو خطر ابتالء به بیماري گواتر و آسم کاهش مي یابد

حوادث جهان
 آغاز رزمایش نظامی کره جنوبی 
و آمریکا با ۲۴۰ هواپیمای جنگی 

  رزمایش هوایی بزرگ و مشترک کره جنوبی با آمریکا متشکل از 
۲۴۰ فروند هواپیمای جنگی، در حالی آغاز شد که تحلیلگران درباره 
واکنش احتمالی کره شمالی هشدار می دهند.به گزارش همشهری آناین، 
علی رغم هشــدارهای صریح و مکرر کره شمالی به همسایه جنوبی 
خود برای توقف رزمایش های تحریک آمیز نظامی مشترک با آمریکا، 
ســئول اما از آغاز رزمایش بزرگی با واشنگتن خبر داد.نیروی هوایی 
کره جنوبی اعام کرد رزمایش هوایی ترکیبی موســوم به »ویجیلنت 
استورم« را به همراه نیروی هوایی آمریکا و با حضور حدود ۲۴۰ فروند 
هواپیمای جنگی از روز دوشنبه آغاز شده است.به نوشته خبرگزاری 
»یونهاپ«، این رزمایش پنج روزه با هدف ســنجش توانمندی های 
عملیاتی و جنگی نیروهای هوایی دو کشور انجام می گیرد و قرار است 
در آن حمات هوایی به اهداف فرضی تمرین شــود.در این رزمایش، 
تقریبا ۱۴۰ فروند هواپیمای جنگی از کره جنوبی شامل جنگنده های 
اف-3۵، جنگنده هــای اف-۱۵ و اف-۱۶ حضور خواهند داشــت 
و آمریــکا نیز حدود ۱۰۰ فروند هواگرد نظامی از جمله جنگنده های 
اف-3۵ و هواپیماهای سوخت رســان کی سی-۱3۵ شرکت می کنند.
طبق این گزارش، مقامات سئول می گویند این اولین بار است که ارتش 
آمریکا جنگنده های اف-3۵ خود را به کره جنوبی گسیل می کند که 
اقدامی آشکار برای نشان دادن قدرت هوایی متحدان علیه تنش زایی ها 
و اقدامات تحریک آمیز کره شمالی، از جمله آزمایش احتمالی اتمی، 
است.پیش از این، معاونان وزرای خارجه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن با 
درخواست از کره شمالی برای اجتناب از اقدامات تحریک آمیز بیشتر، 
هشدار دادند که انجام آزمایش اتمی واکنش بی سابقه ای را از سوی این 
سه کشور خواهد داشت.این در حالی است که ارتش کره شمالی روز 
جمعه دو فروند موشک بالستیک کوتاه برد از منطقه »تونگچون« در 

استان »کانگ وون« به سمت دریای شرق )دریای ژاپن( شلیک کرد .
تیراندازی مرگبار در فلوریدا

  در حادثه تیراندازی در شهر »تاالهاسی« واقع در ایالت فلوریدای 
آمریکا، یک نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات 
پلیس ایالتی، شنبه شب چند نفر در یکی از خیابان های شهر تاالهاسی 
اقدام به تیراندازی کردند.این مقامات پلیس ایالتی اعام کردند که پس 
از تیراندازی یک مرد زخمــی را خارج از مغازه ای پیدا کردند که بر 
اثر شــدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.
بر اســاس این گزارش، پلیس یکی از ضاربان را دیده که به ســمت 
جمعیت زیادی تیراندازی کرده و سپس متواری شده است. در همین 
حال نیروهای پلیس وی را تعقیب کرده و به منظور جلوگیری از تهدید 
بیشــتر به سمت او تیراندازی کردند.هشت تن دیگر نیز در این حادثه 
زخمی شــده اند با این حال تاکنون ســن و هویت آن ها اعام نشده 
است.مقامات پلیس ایالتی اعام کردند که تاکنون سه مظنون مرتبط با 
این حمله مسلحانه دستگیر شده اند و تحقیقات برای بررسی جزئیات 
بیشتر آن در جریان است.به گزارش شبکه خبری سی ان ان، همچنین 
انگیزه این تیراندازی هنوز مشخص نیست.تیراندازی های دسته جمعی 
به عنوان حوادثی تعریف می شــوند که در آن چهار نفر یا بیشتر مورد 
اصابت گلوله قرار می گیرند و حوادثی از این دست به ویژه از آغاز سال 
جدید میادی )۲۰۲۲( تاکنون در ایاالت مختلف آمریکا شدت گرفته و 

به بحرانی حتی جدی تر از قبل تبدیل شده است .
تصادف مرگبار در جنوب شرق میانمار

  مقامات پلیس میانمار اعام کردند که در پی وقوع یک سانحه 
رانندگی در ایالت »کایین« واقع در جنوب شرق این کشور، هفت 
تن کشــته و ۱۴ تن دیگر نیز زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس 
میانمار، این حادثه زمانی رخ داد که یک وســیله نقلیه حامل ۲۱ 
مسافر با وســیله نقلیه ای دیگر که در حال بارگیری محصوالت 
غذایی بوده، برخورد کرده است.در این حادثه هفت تن در صحنه 
کشته و ۱۴ تن دیگر نیز زخمی شدند. همچنین اجساد قربانیان و 
مصدومان به بیمارستانی محلی منتقل شده است.تاکنون جزئیات 
بیشــتر و علت وقوع این حادثه منتشر نشــده است.به گزارش 
خبرگزاری شــینهوا، در اوایل ماه جاری نیز بر اثر واژگونی یک 
خودروی شش چرخ در میانمار به دلیل خرابی ترمز، ۱۱ نفر کشته 

و چندین نفر دیگر زخمی شدند .
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سوء ظن خیانت در سومین ازدواج! 
در امتداد تاريکی

گروه حــوادث // سرپرســت اداره کل 
تعزیرات حکومتی هرمزگان از جریمه ۳۲۹ 

میلیارد ریالی برای قاچاق جوهر و مرکب 
صنعتی خبر داد .

  مرتضی ممیزی سرپرســت اداره تعزیرات 
حکومتی هرمزگان اظهــار کرد: با گزارش 
معاونت حقوقی و قضایی گمرکات اســتان 
هرمزگان پیرامون کشــف ۱9 هزار و 3۰۰ 
کیلوگرم جوهر و مرکب صنعتی، پرونده این 
تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی 

شهرستان بندرعباس ارجاع شد.
  سرپرســت اداره کل تعزیــرات حکومتی 
هرمزگان افزود: شعبه چهارم ویژه رسیدگی 

به تخلفات قاچاق کاال و ارز پس از بررسی 
و با توجه به ارائه نکــردن مدارک قانونی، 
متهم را عاوه بر ممانعت از فعالیت شخص 
حقوقی به مدت یک سال به پرداخت مبلغ 
3۲۸ میلیارد و ۸3۲ میلیــون ریال جزای 

نقدی محکوم کرد.
  بــه گزارش فــارس ، تعزیرات حکومتی 
هرمزگان از فعال ترین ادارات تعزیرات کشور 
بدلیل تمرکز صــادرات و واردات در بنادر 
این استان است که تاکنون پرونده های کان 

متعددی را مورد بررسی قرار داده است .

قاچاقچی مرکب صنعتی در هرمزگان جریمه میلیاردی شد 

گروه حوادث // آموزش و پرورش شهرســتان ایرانشهر با صدور 
بیانیه ای کشته شدن یک دانش آموز در مدرسه پروین اعتصامی 

این شهرستان را تکذیب کرد . 
   آموزش و پرورش شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان 
پیرو ادعای دروغین رسانه های ضد انقاب مبنی بر کشته شدن یک 
دانش آموز در مدرسه ای با نام »پروین اعتصامی« با صدور بیانیه ای 
به این خبر کذب واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: در راستای 
جنگ شناختی ترکیبی و پروژه دروغین کشته سازی رسانه های معاند، 
یکی از کانال های معاند، کشته شــدن یکی از دانش آموزان دختر با 
مشخصات »پارمیس هم نوا« در دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی را 
در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است.آموزش و پرورش ایرانشهر 
تاکید کرده است: این ادعا از اســاس کذب بوده است و در کل حوزه 
آموزش و پرورش ایرانشــهر دانش آموزی با این مشخصات وجود 
نداشته و هیچ  دانش آموزی هم در شهرستان کشته نشده است.به گزارش 
ایرنا، پروژه کشته سازی در روزهای اخیر به عنوان یک خط خبری و 
تاکتیک جنگ روانی از ســوی شبکه های معاند پیگیری می شود تا 
با تحریک افکار عمومی مردم را خشــمگین کنند؛ اما این پروژه ها و 
هشتگ سازی های متعدد یکی پس از دیگری شکست خورده و مردم 

در روزهای اخیر با اسناد ارائه شده از سوی منابع رسمی به خوبی با این 
شیوه رسانه های ضد انقاب آشنا شده اند. نیکا شاکرمی یکی از این 
موارد بود که در شــبکه های وابسته غربی و سعودی به ساخت شایعه 
درباره مرگ او پرداختند و با پخش تصاویرش در بخش های مختلف 
خبری و شــبکه های اجتماعی تاش کردند مرگ او را به حضور در 
اغتشاشــات پیوند بزنند اما اسناد ارائه شده پس از بررسی های دقیق 

نشان داد این مطالب از اساس دروغ است .

فقط به دلیل این که همــواره در زندگی خودم به 
تنهایی تصمیم می گرفتم و درباره مســائل مهمی 
چون ازدواج با هیچ کســی مشورت نمی کردم و از 
سوی دیگر نیز به نصیحت های دلسوزانه پدر و مادرم 
توجهی نداشتم چنان در فراز و نشیب های روزگار 

ضربه های سختی خوردم که ...
  این ها بخشــی از اظهارات جوان ۲۴ ساله ای است 
که مدعی بود ســومین ازدواجش نیــز در طول چهار 
 سال گذشته در آستانه فروپاشــی قرار دارد و درباره 
تصمیم های اشتباه و سرگذشت خود گفت: با آن که سه 
خواهر داشتم اما پدر و مادرم مرا که تک پسر بودم بیشتر 
دوست داشتند و همه خواسته هایم را برآورده می کردند 
حتی اطرافیانم نیز احترام خاصی به من می گذاشتند و 
سعی می کردند کاری انجام ندهند که من ناراحت شوم 
به همین دلیل وقتی به ســن نوجوانی رسیدم به پسری 
خودرای و خودســر تبدیل شدم به طوری که در مقطع 
راهنمایی ترک تحصیل کردم اما هیچ کســی برای این 
کار مرا ســرزنش نکرد چرا که من فقط خودم تصمیم 
می گرفتم و به حرف های دیگران کاری نداشــتم. در 
همین شــرایط بود که با توصیه پدرم در یک تعمیرگاه 
خودرو مشغول کار شــدم تا حرفه ای بیاموزم اما سه 
روز بعد با این بهانه که اســتادکارم به من توهین کرده 
اســت تعمیرگاه را رها کردم و بــه عنوان جارچی در 
یکی از پایانه های مســافربری مشغول کار شدم. چند 
ماه بعد نیز دفترچه آماده به خدمت گرفتم و عازم غرب 
کشور شدم تا این که خدمت سربازی ام به پایان رسید 
و دوباره به مشــهد بازگشتم. در همین روزها بود که با 
دیدن »طاهره« عاشــق شدم. او دختر ۱۵ ساله ای بود 
که درمحله ما زندگی می کرد و خواهرانم وقتی فهمیدند 
 که من عاشق شده ام از خوشحالی در پوست خودشان 
نمی گنجیدند. خیلی زود ماجرای عاشــقی من در بین 
اطرافیانم پیچید و من تصمیم گرفتم با طاهره ازدواج کنم 
 چرا که او دختری بسیار زیبا بود و من نمی توانستم زیبایی 
خیره کننــده او را از خاطر ببرم اما پدرم بعد از تحقیق 
مقدماتی درباره وضعیت اجتماعی و خانوادگی آن ها به 
شدت با این ازدواج مخالفت کرد چرا که معتقد بود طاهره 
خانواده آشفته ای دارد و دختری سر به راه نیست اما من 
که به خودسری عادت کرده بودم نصیحت های پدرم را 
نادیده گرفتم و آن ها را مجبور کردم به خواســتگاری 
بروند. خاصه چند روز بعد من و طاهره درحالی پای 
سفره عقد نشستیم که حدود یک ماه بعد از این ماجرا 
متوجه رفت و آمدهای مشکوک نامزدم به مغازه سبزی 
فروشی محله شدم. این موضوع سوء ظن مرا برانگیخت 
و به همین دلیل به طور پنهانی همسرم را تعقیب کردم تا 
این که متوجه شدم طاهره با پسر مرد سبزی فروش قبل 
از ازدواج با من ارتباط داشــته و به این ارتباط خیابانی 

بعد از ازدواج با من نیز ادامه می دهد و تازه فهمیدم که 
چرا پدرم مخالف این ازدواج بود و نمی خواســت من 
با طاهره ازدواج کنــم. از آن روز به بعد درگیری ها و 
اختافات ما در حالی آغاز شد که طاهره با بی حیایی 
مقابلم ایســتاد و ادعا کرد هیچ گاه مرا دوست نداشته و 
تنها به توصیه خانواده اش پای سفره عقد نشسته است. 
دیگر می دانستم این ازدواج فرجامی نخواهد داشت و 
زیبایی های ظاهری نامزدم چون مار خوش خط و خال 
و سمی خطرناکی است که آینده و زندگی ام را به نابودی 
خواهد کشاند، این گونه بود که در همان دوران نامزدی 
از طاهــره طاق گرفتم و با »اقدس« ازدواج کردم چرا 
که او دختری بی بهره از زیبایی های ظاهری بود و من 
با خودم می اندیشیدم هیچ پسری دوست ندارد با چنین 
دختری ارتباط خیابانی برقرار کند. او از بستگان یکی از 
همکارانم بود و به همین دلیل خیلی زود با هم ازدواج 
کردیم. این بار نیز اعضای خانواده ام با این ازدواج مخالف 
بودند اما من تصمیم خودم را گرفته بودم و در واقع می 
خواستم با دختری ازدواج کنم که هیچ کسی فریب ظاهر 
او را نخورد. با این حال بعد از گذشت دوماه از زندگی 
مشترک اختافات من و اقدس نیز آغاز شد چرا که او 
تصاویر طاهره را در آلبوم خانوادگی ما دید و زیبایی او 
را تحسین کرد. من هم ناخودآگاه به او گفتم به دلیل همین 
 زیبایی او را طاق دادم و با تو ازدواج کردم. این جمله 
آتشــی برافروخت که آن روی اخاق پرخاشگرانه و 
تندخویی های اقدس نمایان شد. از آن روز به بعد او هر 
رفتار و گفتاری را به زشــتی و زیبایی ارتباط می داد و 
روزگارم را سیاه کرده بود تا حدی که دیگر روابط سردی 
بین ما حاکم شد و کار به شکایت و طاق کشید. در نهایت 
از اقدس هم جدا شدم و با رعنا زن مطلقه ای ازدواج کردم 
که بعد فهمیدم او هم به دلیل سوء ظن خیانت از همسر 
سابقش طاق گرفته است اما این سوء ظن و شکاکی در 
وجودش رخنه کرده بود و به من هم تهمت خیانت می زد. 
 او مدعی بود دو همسر سابقم به دلیل خیانت از من طاق 
گرفته اند و باید مراقب من باشد تا به او هم خیانت نکنم. حاال  
 دیگر بدون حضور او حتی برای خرید مایحتاج زندگی 
 نمی توانســتم به خواربار فروشــی محله بروم، همه 
تماس هایم را تک تک بررسی می کرد و با خط های 
مختلف به محل کارم زنگ می زد تا مطمئن شود که من 
در محــل کارم حضور دارم. رعنا زندگی را برای من به 
جهنمی وحشتناک تبدیل کرد تا این که باالخره کارد به 
استخوانم رسید و او را به خانه مادرش بردم و تاکید کردم 
تا روزی که بیماری سوءظن را درمان نکرده است حق 
بازگشــت به زندگی مرا ندارد. اکنون هم رعنا تقاضای 
طاق داده و سومین ازدواجم در آستانه فروپاشی قرار 

دارد و ...

گروه  حــوادث // مرد جوان که 
خانه  زیرزمین  در  می کرد  تصور 
نهفته  گنجی  تهران  در  قدیمی  
است با کمک دوستش شروع به 
حفاری کرد اما قبل از رســیدن 
دفن  زیر خروارها خاک  گنج  به 

شدند .
   هفته گذشــته مــرد جوانی با 
از  و  گرفت  تماس  آتش نشــانی 
ریزش چــاه و حبــس دو مرد 
زیــر آوار در خانــه ای ویایی و 
قدیمــی خبر داد.با گــزارش این 
آتش نشــانی  مأمــوران  حادثه 
راهی محل شــده و در نخستین 
بررســی ها دریافتند چاهی عمیق 
در زیرزمین یک خانه ویایی حفر 
شده و ریزش کرده است. دو مرد 
جوان که در محــل حادثه بودند 
پلیس  مأموران  و  امدادگــران  به 
گفتند که قصد حفر چاه فاضاب 
داشــته اند که این حادثه رخ داد و 
دو نفر از دوستانشــان داخل چاه 
گرفتار شدند اما در ادامه بررسی ها 
شواهد نشان داد این افراد واقعیت 
را نمی گویند.طبق اظهارات دو مرد 
جوان، دو مرد دیگر که یکی از آنها 
صاحب خانه بود و دیگری دوست 

صاحبخانه در چاه گیر کرده بودند. 
امدادگران عملیات نجات را آغاز 
کردند اما به علت شدت ریزش چاه 
بودن خاک جست و جو  و سست 
برای یافتن و بیرون کشیدن افراد دو 
روز طول کشید و سرانجام اجساد 
دو مرد از اعماق چاه بیرون کشیده 
اورژانس علت  شد و متخصصان 
مرگ را خفگی با گازهای داخل 
چاه اعام کردند.با گزارش مرگ 
دو مرد جوان در چاه خانه قدیمی، 
بازپرس عظیم سهرابی دستور انجام 

تحقیقات را صادر 
با  کــرد. 

جه  تو
به 

حفر 
غیــر 

قانونی چــاه در زیرزمین خانه 
ویایی، دو مرد جوان که موضوع 
را به پلیــس خبــر داده بودند 
آنها راز  ادامه  بازداشت شدند.در 
حفاری برای یافتن گنج را برما 
کردند. یکی از آنها گفت: هاشم، 
صاحب خانه بــود و مدتی قبل 
تصمیم گرفت که خانه قدیمی اش 
را تعمیــر کند. در حال تعمیرات، 
داخل طاقچه قدیمی برگه ای پیدا 
کرد. برگه ای که چند خط روی آن 
کشیده شده بود و با ضربدر محلی 
را نشان می داد. 
هاشــم 

برگــه 

را به دوستش ســامان نشان داد 
و او مدعی شــد که نقشــه گنج 
است. خاصه شــروع به مطالعه 
در رابطه با گنج کردند و درنهایت 
به این نتیجه رسیدند که محل دفن 
گنج زیرزمین خانه هاشم است.
او ادامه داد: بعــد ازاینکه به این 
نتیجه رسیدند که گنج داخل خانه 
هاشم است، از ما خواستند که در 
من  کنیم.  این حفاری کمک شان 
و دوستم هم به کمک آنها رفتیم. 
چند روزی حفاری طول کشید تا 
اینکه آخرین روزی که هاشم برای 
حفاری به داخل چاه رفت، ظاهراً 
زیر پایش خالی شده و به داخل 
چاه افتاده بود. ما با بی ســیم های 
برد کوتاه بــا او در تماس بودیم. 
سامان هم برای کمک به او وارد 
چاه شــد که ناگهان چاه ریزش 
شعبه  بازپرس  دســتور  کرد.به 
نهم دادسرای امور جنایی تهران، 
اجساد برای مشخص شدن علت 
اصلی مرگ به پزشــکی قانونی 
منتقل شــده و دو مرد جوان در 
بازداشــت هستند و تحقیقات در 

این خصوص ادامه دارد .

پایان شوم یافتن گنـج در خـــانه قدیمی

کالهبرداری با فروش ارز دیجیتال
گروه حوادث// مجرم ســایبری که با 
ترفند فروش ارز دیجیتال از شهروندان 

کالهبرداری کرده بود، دستگیر شد .
  ســرهنگ داوود معظمــی گودرزی، 
رئیــس پلیس فضای تولیــد و تبادل 
اطاعات پایتخــت در این باره اظهار 
کرد: بــا مراجعه یکی از شــهروندان 
به پلیس مبنی بــر کاهبرداری تحت 
عنوان فروش ارز دیجیتال پر ســود و 
گرانقیمت، موضوع در دستور کار پلیس 
فتای پایتخت قرار گرفت. شــاکی در 
اظهارات خود عنوان داشت چند وقت 
پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با 
شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای 
فعالیت می کند و ســودهای  دیجیتال 
کانی در ازای ســرمایه گذاری در این 
زمینه پرداخت می کند، آشــنا شدم و 

مدت کوتاهی بــا وی در ارتباط بودم. 
پس از جلــب اعتمادم معــادل مبلغ 
دو میلیارد ریــال ارز دیجیتال از وی 
خریداری کردم و بعــد از واریز وجه، 
دیگر پاسخی از وی دریافت نکردم و 

متوجه کاهبرداری شدم.
  سرهنگ گودرزی گفت: کارشناسان 
پلیــس فتــای تهران بــزرگ پس از 
بررسی های همه جانبه و تاش بی وقفه 
برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات 
تخصصی و پلیسی اطاعاتی از مجرم 
به دســت آوردند که با اقدامات فنی و 
این شیاد  اجتماعی،  مهندسی  عملیات 

اینترنتی شناسایی شد. 
  با به دســت آمدن هویت متهم و پس 
از تشریفات قضایی، تیم عملیات این 
پلیس، مجــرم را در یکی از محله های 

جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس 
فتا منتقل کردند.

   متهم پس از انتقــال به پلیس فتا و 
مواجهه با شــاکی به جرم خود اقرار 
کرد و اظهار داشت که با توجه به عدم 
آگاهی شــهروندان با هویتی جعلی و 
جلب اعتماد شــاکی ها با وعده واهی 
سود بسیار باال از کاربران کاهبرداری 

کرده است.
سرهنگ گودرزی تأکید کرد: ساده ترین 
و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات 
افزایش  ســایبری،  مجرمین  مجرمانه 
ســطح آگاهــی کاربران نســبت به 
موضوعات مختلف فضای مجازی بوده 
و این مهم جز با احساس مسئولیت و 
برنامه ریزی و صرف زمان کافی محقق 

نخواهد شد . 

واکنش فراجا به تخریب اموال عمومی تکذیب کشته شدن یک دانش آموز دختر در شهرستان ایرانشهر
توسط افرادی با لباس پلیس

گروه حوادث // پلیس تهران درخصوص تصاویر منتشرشده 
از ۳ فرد که با لباس پلیس اقــدام به تخریب اموال عمومی 

می کنند، توضیح داد .
   بــه گزارش قدس آناین در اطاعیــه ای اعام کرد: »در پی 
انتشــار فیلمی در فضای مجازی که در آن 3 نفر با پوشــیدن 
لباس هایی شبیه به لباس پلیس اقدام به تخریب اموال شهروندان 
می کنند با اشاره به اینکه در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شــد این افراد پلیس نبوده و با ظاهری شبیه به کارکنان یگان 
امداد با استفاده از شرایط موجود به دنبال مخدوش کردن چهره 
پلیس بوده اند، تاکید کرد: دستگیری این افراد فرصت طلب در 
دستور کار است.پلیس خود را همواره خادم و خدمتگذار مردم 
می داند و همه تاش خود را به کار بســته اســت تا از امنیت و 
آرامش و آســایش خاطر شهروندان صیانت و پاسداری نمایند 
و بطور حتم اینگونه برخوردهای ســخیف به هیچ عنوان مورد 

تایید پلیس نیست.«

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده نوبت دوم

*  دستور کارجلسه :
 - گزارش هيئت مديره و بازرسان در خصوص عملكرد سال مالی1400

- طرح وتصويب صورت های مالی منتهی به سال 1400/12/29
- طرح و تصويب بوجه پيشنهادی سال 1401

- انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل بازرس
- داوطلبان تصدی سمت بازرس به موجب ماده )2( دستور العمل موظفند حداکثر ظرف مدت 

يک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تكميل و تحويل دفتر تعاونی نمايند .

شرکت تعاونی مسکن کارمندان اداره کل بنادرو کشتیرانی استان هرمزگان 

شرکت تعاونی مسکن کارمندان اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان
تاریخ انتشار آگهی:1401/08/11

شرکت تعاوني مسکن کارمندان  العاده نوبت دوم  جلسه مجمع عمومي عادی به طور فوق 
مورخ  يكشنبه  13:00روز  ساعت  رأس  هرمزگان  استان  وکشتیرانی  بنادر  کل  اداره 
بندر آدرس:  به  نوردی  دريا  و  بنادر  کل  اداره  اجتماعات  سالن  محل  در   1401/08/29 

 شهيد رجائی سالن اجتماعات اداره کل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان تشكيل مي گردد.
لذا از کليه اعضاء دعوت مي شود با در دست داشتن کارت و يا دفترچه عضويت رأس ساعت 

مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانيد و يا و کيل/ نماينده خود را کتباً معرفي نمائيد .

ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومی؛تعداد 
آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و هرشخص غيرعضوتنها يک رأی خواهد بود و اعضاي 
متقاضي اعطاي نمايندگي،مي بايست به همراه نماينده خود حداکثر تا تاريخ 1401/08/25  
در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وکالت، برگه ورود به مجمع 

را دريافت دارند .
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خبری

شهرستان

نماینده مردم غرب هرمزگان :
مصوبه اعتبار مورد نیاز بازسازی سایه خوش 

هرمزگان به دولت ارسال شد
  گروه شهرستان // نماینده مردم غرب هرمزگان گفت: مصوبه اعتبار 
بازسازی منطقه زلزله زده سایه خوش با امضای رئیس سازمان برنامه و 
بودجه برای تصویب نهایی به دولت ارســال شد. احمد جباری اظهار 
داشت: مبلغ اعتباری این مصوبه همان چیزی است که مد نظر مسووالن 
هرمزگان بوده است.وی یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسامی ۲ ماه قبل برای پیگیری بازسازی منطقه زلزله زده سایه خوش 
نشســت برگزار کرد و پیگیری های الزم را انجام داد.وی اشاره کرد:  
مصوبه ای که از طرف اســتان آمده بود به امضای وزیر کشور رسید و 
به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد و هفته گذشته به امضای مسعود 
میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه رسید که برای تصویب نهایی 
به هیات دولت ارســال شد.نماینده مردم غرب هرمزگان یادآور شد: 
نیازهای روستای سایه خوش از روزهای نخست با حضور مسئوالن 
کشوری و تأمین کانکس رسیدگی و خدمات به بهترین شکل ممکن 
ارائه شــد.جباری بیان کرد: اکنون که زمین لرزه خوی واقع شده فصل 
سرما هم در آنجا آغاز شده است و امیدواریم رسیدگی به مردم زلزله 
زده خــوی به بهترین نحو ممکن انجام شــود.زلزله هایی ۶.۱ و ۶.3 
ریشــتری بامداد یازدهم تیرماه در هرمزگان به همراه ده ها پس لرزه 
بوقوع پیوست، این زمین لرزه ها هفت کشته و ۱۱۱ مصدوم برجای 
گذاشته است.سایه خوش از توابع بخش مهران شهرستان بندرلنگه بوده 
و این شهرستان در ۲۵۱ کیلومتری جنوب غربی بندرعباس است.به 
گزارش ایرنا ؛ این شهرستان از سمت شمال با استان فارس و شهرستان 
بستک از سمت جنوب به خلیج فارس و از غرب با شهرستان پارسیان 

هم مرز است .
برداشت عسل پاییزه در حاجی آباد 

  گروه شهرســتان // برداشــت عســل پاییزه از ۷ هزار و ۲۵۰ 
 ُکُلنی زنبور عســل در حاجی آباد آغاز شــد. مدیر جهاد کشاورزی 
حاجی آباد پیش بینی کرد از این کلنی ها ۵۸ تن عسل برداشت شود.
برداشت عسل پاییزه از اواخر مهر آغاز شده و تا اوایل آذر ادامه دارد.
یعقوب محمدمرادی گفت: نژاد زنبور کندو ها در شهرســتان حاجی 
آباد از نژاد ایرانی، ایتالیایی و کارنیکای آلمانی است.وی افزود: عسل 
برداشت شــده عاوه بر مصرف بازار استان هرمزگان به استان های 
کرمان و اصفهان ارســال می شود.مدیر جهاد کشاورزی حاجی آباد 
افزود: عسل برداشت شده در بازار کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به فروش 
 می رسد.به گزارش  مرکز خلیج فارس،محمد مرادی گفت: شهرستان 
 حاجی آباد به دلیل پوشش گیاهی و آب و هوای مناسب رتبه اول تولید 
عسل کندویی در اســتان هرمزگان را دارد . وی افزود: در شهرستان 

حاجی آباد 9۰  بهره بردار زنبور عسل فعالیت دارند .

گروه شهرستان // ســاختمان مرکز آموزشی 
علمی کاربردی شهرداری قشم با حضور معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان 

افتتاح شد . 

   میرداد میردادی شهردار قشم در حاشیه برگزاری 
این مراســم گفت: ساختمان مرکز آموزشی علمی 
کاربردی شــهرداری قشــم در زمینی به مساحت 

یکهزار و ۶3۴ مترمربع بــا اعتباری افزون بر ۸۰ 
میلیارد ریال احداث شــده اســت.وی افزود: با 
بهره برداری از این ســاختمان و خروج از تمامی 
ساختمان های اســتیجاری ۱۰ میلیارد ریال در 
هزینه های ساالنه شهرداری برای اجاره ملک برای 
اســتقرار مرکز علمی کاربردی صرفه جویی شده 
است.مهدی روشن زاده رییس مرکز آموزش علمی 
کاربردی شهرداری قشــم نیز اظهار داشت: اکنون 
۵۴۵ دانشجو در این مرکز انتخاب واحد کرده اند 
که نسبت به مدت مشابه ۱۵۰ درصد رشد را نشان 
می دهد.وی توضیح داد: ۲۸ رشته در مقطع کاردانی 
و کارشناسی مرکز علمی کاربردی شهرداری قشم 
فعال اســت و ایــن مرکز رتبــه دوم را در جذب 

دانشــجو در بین مراکز علمی کاربردی هرمزگان 
)نیمسال جاری( دارد.رییس مرکز آموزش علمی 
کاربردی شهرداری قشــم ادامه داد: ایجاد کانون 
دانش آموختگان و بانک مشاغل برای پیوند دادن 
دانش آموختگان به بازار کار، آمایش ســرزمین و 
فعال کردن رشــته ها بر اساس تقاضا و نیاز بازار 
کار و بهره مندی از مدرســان خبره برای آموزش 
مهارتی و کاربردی از دیگر اقدامات شــاخص در 
حوزه آموزشی اســت. وی اضافه کرد: برگزاری 
 اســتارت آپ در حوزه شــیات و گردشگری، 
دوره های کوتاه مدت آموزشــی، جشــنواره ها، 
شــرکت در نمایشــگاه ها، برگزاری آزمون های 
بین المللی تافل و تولیمو و همچنین کســب مقام 

اول دفتر پژوهشــی مرکز در سطح مراکز آموزش 
علمی کاربردی اســتان هرمزگان از دستاوردهای 
حوزه پژوهش و کارآفرینی می باشد.روشــن زاده 
خاطرنشــان کرد: چاپ کتاب توسط دانشجویان 
مرکز، برگزاری همایش ها، مســابقات، دوره های 
آموزشی و فعالیت مستمر در زمینه عفاف و حجاب 
نیز از اقدامات شــاخص حوزه فرهنگی به شمار 
می رود.  به گزارش ایرنا  ، در این مراســم احسان 
کامرانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
هرمزگان، محمد محمدحسینی فرماندار شهرستان 
قشم، حبیب بازماندگان قشمی رئیس شورا ، مریم 
خادمی، بی بی  مریم پیرزنده از اعضای شورای شهر 
قشم و میرداد میردادی شهردار قشم حضور داشتند .

آگهی مزایده عمومی 
شهرداری بندر گروک در نظر دارد برابر مجوز شورای اسالمی شهر بندر گروگ تعداد 4 قطعه زمين با کاربری مسكونی 
واقع در شهر بندر گروگ از محل اجرای ماده 101 قانون شهرداری با بهره گيری از سامانه تدارکات الكترونيكی دولت 
)www.setadiran.ir(  با شماره مزايده2001093175000001 به شرح جدول ذيل به خريداران واجد شرايط واگذار 

نمايد . لذا از کليه متقاضيان دعوت می شود جهت اخذ اسناد مزايده به سامانه ستاد مراجعه فرمايند . 

مبلغ ضمامت نامه با سپرده شرکت در مزايده ، مزايده گران می بايد ضمانت نامه بانكی بدون قيد و شرط و قابل 
تمديد و يا اصل فيش واريزی وجه به حســاب متمرکز وجود سپرده با شماره حساب0104059304008بانک 
صادرات يا به شماره شبایIR150190000000 104059304008 از طريق سامانه دولت بارگذاری نمايند . 
زمان انتشار در سايت مورخه 1401/08/09 ساعت 08:00، مهلت بازديد مورخه1401/08/15 ساعت 12:00، 
مهلت ارسال پيشنهاد قيمت مورخه 1401/08/26 ساعت 19:00، زمان بازگشايی پاکات مورخه 1401/08/28 

ساعت 10:00، قيمت بر مبنای نرخ کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
شــرایط اختصاصی : برگزاری مزايده صرفاً از طريق ســامانه تدارکات الكترونيكی دولت می باشد و مراحل 
فرايند مزايده شــامل خريد و دريافت اسناد مزايده در صورت وجود هزينه مربوط ، پرداخت تضمين شرکت در 
 مزايده، ارسال پيشنهاد قيمت ، بازگشايی پاکات ، اعالم برنده و واريز وجه مزايده در بستر سامانه از اين طريق 
 امكان پذير ميباشد . عالقه مندان به شرکت درمزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الكترونيكی)توکن( با 

شماره های زير تماس حاصل نمايند .
مرکز پشتيبانی و راهبردی سامانه 4193-021، خانم باقری- بندرعباس 09900598005

به اسناد و مدارک فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد . - پيشنهاد های مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد 
شد . - پيشنهادی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد . - هزينه ثبت قرارداد 
در دفترخانه اسناد رسمی بر عهده برنده مزايده خواهد بود . - هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد 
نشده اند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد . -  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت سامانه 

)www.setadiran.ir( بخش ثبت نام پروفايل مزايده موجود است .

موقعیت
گروگ- جاده کناردان
گروگ- جاده کناردان
گروگ- جاده کناردان
گروگ- جاده کناردان

متراژ
468.8
480

462.60
367.95

موضوع مزایده
قطعه زمین شماره 1
قطعه زمین شماره 2
قطعه زمین شماره 3
قطعه زمین شماره 4

قیمت پایه کارشناسی )ریال(
5.860.000.000
6.000.000.000
5.782.500.000
4.599.375.000

سپرده شرکت در مزایده )ریال(
586.000.000
600.000.000
578.250.000
459.937.500

آگهی مزایده ) نوبت اول (   
احتراماً در راستاي ارجاع کارشناسي محوله به اینجانب موضوع پرونده کالسه 140001۹20001۶4۹00۷ و به شماره بایگاني 010041۸ در خصوص دعوي 
آقاي امیر سلیماني به طرفیت آقاي رمضانعلي ابراهیمي خیر آباد به جهت بررسي و ارزیابي ملک معرفي شده بدینوسیله با هماهنگي محکوم علیه به محل 
مورد نظر واقع در بندرعباس بلوار سیدجمال الدین اسد آبادی کوچه مشتاق ساختمان دیده بان طبقه یک مراجعه و ذیاًل گزارش کارشناسي تقدیم مي گردد :

 بدیهی است چنانچه پس از تحریر این گزارش مدارک و مستندات و اطالعات ملکی به اسناد قابل قبول دیگر ارائه گردد که در نتیجه حاصله موثر واقع شود 
مسئولیت متوجه کارشناس نبوده و رسیدگي به آنها خارج از شمول اقدام های بعمل آمده مي باشد و نقداً در صورت تائید مقام محترم قضائي و مکفي و 
مستند بودن مدارک عند الزوم گزارش تکمیلی ارائه می گردد . همچنین مسئولیت ناشي از هر گونه اقرار به ادعاي جعل یا مخدوش بودن یا نابرابري تصاویر 
و مدارک موجود در پرونده و ابرازي از سوي ابراز کننده یا نسخه اصلي و انکار و تردید به اقرار و سایر موارد فوق کارشناس خود را مبري از مسئولیت مي 

داند . مضاف بر اینکه گزارش حاضر صرفاً نظریه کارشناس بوده و تصمیم گیری نهایی در حدود اختیارات مقام محترم قضایي مي باشد مضافا انکه در صورت نگارش اظهارات هریک 
از طرفین دعوی در این گزارش کارشناسی به منزله رد یا تایید صحت اظهارات نامبردگان نمیباشد : 

خالصه گزارش،بررسي و مالحظات :
 مورد بازدید عبارتست از یک واحد آپارتمان معرفي شده طبق بازدید وبا توجه به مدارک ابرازي وتصویر سند آپارتمان مذکور با مشخصات ذیل اعالم مي گردد

1 - آپارتمان مذکور در بندرعباس بلوار سیدجمال الدین اسد آبادي کوچه مشتاق ساختمان دیده بان طبقه یک واحد ۶ واقع گردیده وداراي پالک فرعي ۶ از 2۸2 اصلي بخش یک 
مفروض ومجزي شده از صفر فرعي از اصلي مذکور قطعه شش تفکیکي وبه مساحت ۷4/41 متر مربع وتصویر سند شماره چاپي ۳۵1۳۶۹ سري ج ۹۸ در حال حاضر نام صاحب 

ملک در سند مذکور اقاي رمضانعلي ابراهیمي خیر آباد فرزند برات محمد مي باشد. 
2- ساختماني که آپارتمان مورد نظر در آن قرار دارد داراي سازه بتني وبا قدمت حدود12 سال ،با نماي سرامیک ویک دستگاه آسانسور مي باشد.

 ۳ -آپارتمان مورد نظر داراي 2 اتاق خواب، سالن پذیرایي ،سرویس بهداشتي وحمام مجزي ،آشپزخانه اوپن با کابینت ام دي اف ، ،دیوارها با پوشش گچ ،درب ورودي ضد سرقت 
، سیستم سرمایش گولر گازي وایفون تصویري مي باشد. 

4-متعلقات: آپارتمان فاقد پارکینگ و انباري و همچنین داراي یک فقره انشعاب برق ویک فقره انشعاب آب مشاع باشد. 
۵- منزل مورد نظر در حال حاضر در اختیار خانم شیما مکي آبادي فرزند اکبر بوده و ایشان با ارائه مبایعه نامه شماره ۶۳۷۶0 بتاریخ1۳۹1/۸/۳0 اظهار مي دارد آپارتمان فوق توسط 
آقاي رمضانعلي ابراهیمي خیر آبادي به خانم مریم زاهدي فروخته شده وسپس خانم مریم زاهدي نیز طي مبایعه نامه عادي دیگر بتاریخ 1۳۹۷/10/2۶ آپارتمان مذکور را به خانم شیما 

مکي آبادي فروخته است )تصاویر مدارک پیوست مي باشد(. 
۶-طبق اطالعات ظهر سند آپارتمان مذکور در رهن بانک مسکن باشد. 

نظریه کارشناسي : برآورد قیمت ملک مورد نظر :
با توجه و عنایت به بازدید صورت گرفته و طي مدارک ابرازي با در نظر گرفتن موقعیت کیفیت و قدمت ساخت شکل هندسي ، ارزش منطقه اي و بافت آن ونوع مصالح بکار رفته 
، انشعابات ومتعلقات آن ووضعیت فعلي بازار امالک و مستغالت ) عرضه و تقاضا ( همچنین بدون در نظر گرفتن وقفي بودن ، مستحق للغیر بودن ، بازداشتی بودن و تعهدات دیون 
و بدهي احتمالي که ممکن است به اشخاص حقیقي و حقوقي یا سایر موسسات ، بانک ها و نهادهاي دولتي و خصوصي داشته باشد یا در مسیر بودن یا نبودن طرح هاي عمراني و 
اصالحات و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازي و با در نظر گرفتن سایر پارامترها و مولفه هاي موثر در کارشناسي از نظر اینجانب ارزش شش دانگ اپارتمان ومتعلقات 

مورد نظرمجموعا مبلغ ۵00،000، 11،1۶1 ریال )یازده میلیاردویکصدوشصت ویک میلیون و پانصد هزار ریال( اعالم می گردد. 
1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بها یک ماه مي باشد . 2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.

 ۳- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 21۷12۹۵40۹00۸ 
نزد بانک ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 4 - اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . ۵- مزایده در روز چهارشنبه ساعت 12 
مورخ1401/0۸/2۵ در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستري بندرعباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی به صورت حضوری به 
عمل مي آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . ۶- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید 
مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتي که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد 

شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند . 
مجتبي عطایي زاده بندري  - دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستری بندر عباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

افتتاح ساختمان مرکز آموزشی علمی کاربردی شهرداری قشم 

مسابقات کشوری فوتبال الکترونیک در کیش نفرات برتر خود را شناخت
گروه شهرستان // مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال 
الکترونیک در مرحله ملی در جزیره کیش با شناختن 

برترین ها به کار خود پایان داد .
     بــه دنبال برگزاری جشــنواره بین المللی »جزیره 
فوتبال« در جزیره کیش، مسابقات جام جهانی فوتبال 
الکترونیک با حضور بازیکنان بزرگ و مستعد ایرانی 
برگزار شــد و به دنبال آن ۱۶ بازیکــن راه یافته به 
مسابقات بین المللی مشخص شدند.این مسابقات در 

 3۱ استان کشور برگزار شد و از هر استان یک قهرمان 
 به مســابقات نهایی راه یافت که در نهایت 3۲ نفر از

 اســتان های سراسر کشور طی ســه روز با یکدیگر 
رقابت کردند.

   در مرحله دوم که جزیره  کیش میزبان قهرمانان کشور 
بود، از 3۲ نفر راه یافته به مسابقات قهرمانی کشور ۱۶ 
نفر ایرانی سهمیه جام جهانی را کسب کردند.در مسابقات 
 جــام جهانی، ۱۶ قهرمان ایــران در برابر ۱۶ قهرمان

 قاره های جهان صف آرایی خواهند کرد. در مرحله ملی 
این مسابقات؛ نیما صادقی منفرد قهرمان شد و جایزه 
یک میلیارد ریالی مسابقات را کسب کرد.نفر دوم سامان 
زارع ابراهیم زاده جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی مسابقات و 
رامین یزدخواستی هم جایزه سوم ۲۵۰ میلیون ریالی 
 مسابقات را کســب کردند. به گزارش ایرنا، مسابقات 
بین المللی این رویداد در نیمه دوم آبان ماه سال جاری 

در جزیره کیش برگزار می شود .

اســکله های شرق   // گروه شهرستان   
هرمزگان می تواند دروازه ای برای صادرات 
 کاالهــای ایرانی با دنیا باشــد اما نبود 
زیر ساخت های کشتیرانی و گمرکی عامل 
عقب ماندگی این ظرفیت از توسعه حوزه 

بندری و تجارت است .
   شــالوده اصلی و اولیه سیاست خارجی 
جمهوری اسامی ایران بر مبنای حفظ روابط 
دوستانه و تعامل با کشورهای همسایه تنظیم 
شده است. این رابطه در سال های گذشته با 
کشورهای همسایه فراز و نشیب های متعددی 
را پشت سر گذاشــت.رابطه با کشورهای 
منطقه در دولت سیزدهم وارد مرحله جدیدی 
شده است. سیاست همســایگی در دولت 
ســیزدهم به یک نگاه راهبردی تبدیل شد. 
رئیس جمهور در همان روزهای اول فعالیت 
دولت ســیزدهم بر آن تاکید داشته است، تا 
اینکه از منابع، قابلیت ها و ظرفیت هایی که 
در کشورهای همسایه وجود دارد برای تأمین 
منافع متقابل استفاده شود. یقیناً این رویکرد 
جدا از اینکه تأثیر راهبردی بر اقتصاد و ثبات 
امنیت منطقه خواهد داشت، بلکه اثراتی هم 
برای توسعه منطقه به خصوص مناطق مرزی 
ایران مانند ســیریک، جاسک و میناب به 

همراه دارد.
* مطالبه مردم شرق هرمزگان؛ تعامل بیشتر 

با کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس
  کشورهای حاشــیه خلیج فارس از قبیل 

عمان و امــارات متحده عربی به خصوص 
شهر دبی، یکی از ظرفیت های بزرگ است 
که در چند قدمی کشــور مــا ایران به ویژه 
شهرســتان های مرزی میناب، جاســک و 
ســیریک در شرق اســتان هرمزگان واقع 
شده است، که این مســیر می تواند، دروازه 
صادرات ایران به دنیا باشد، و حتی می توان 
از این مسیر به طور غیرمستقیم و به واسطه 
موافقت نامه های تجارت آزاد نیز کشور ما 

بهرمند شود.
* بندرگاه های شــرق هرمــزگان دروازه 

صادرات کاالهای ایرانی
  در ایــن بین باید به این موضوع هم توجه 
داشــت که صادرات کاالهای غیر نفتی و 
محصوالت کشاورزی شهرستان های شرق 
استان هرمزگان، در بازارهای دبی و کشور 
عمان از سالهای بسیار دور جایگاه مطلوب 
و خوبی برخوردار بوده است و چنانچه زمینه 
ارتباط و تعامات بیــن المللی در بنادر و 
اسکله های موجود در شهرستان های تیاب- 
میناب، جاسک و سیریک فراهم شود، یقینًا 
فرصت های قابل توجهــی برای بازرگانان 
ایران و به خصوص این شهرستان ها ایجاد 
خواهد شــد.  نه تنها محصــوالت معدنی، 
نفت خام و محصوالت کشــاورزی، بلکه 
برای صادرات محصــوالت با پیچیدگی و 
سطح فناوری باالتر که در حال حاضر نیز 
جز اقام صادراتی ایران به شــمار می روند 

شرایط خوبی در بازار امارات و عمان وجود 
دارد.در صــورت رفع کامل محدودیت های 
تجاری بین شهرستان های مرزی هرمزگان 
و آغاز صادرات به کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس می توان، ظرفیت های موجود 
در اقتصــاد امارات و عمــان را برای حفظ 
حیات تجاری به کار گرفت.هر چند به دلیل 
تحریم محدودیت هایی ایجاد شده است اما 
در همین زمان تمایل امارات، قطر و کشور 
عمان به اســتراتژی صادرات و واردات این 
فرصت را به وجود آورده اســت که تاجران 
ایرانی کاالهای خود را با حاشیه سود کمتر 
به امارات صادر کنند و از این طریق تا زمانی 
که محدودیت های موجود رفع شــود، هم 
ســهم خود در بازارهای بین المللی را حفظ 
می کنند و هم از بنیه تولیــدی و صادراتی 
کشور در مقابل تحریم ها محافظت می کنند.

البته کمبودها و مشــکات زیادی از قبیل 
زیرســاخت بنادر و حمل و نقل کشتیرانی 
وجود دارد، که با توجه به موقعیت جغرافیایی 
بندرگاه های شهرســتان های شــرق استان 
هرمزگان، می تواند با جذب سرمایه گذاری 
در ایــن حوزه درآمدهای ارزی خوبی را از 
مسیر تجارت با کشتی و لنج های تجاری به 

دست آورد.
* تداوم دیپلماسی قوی با عمان می تواند به 
حجم صادرات و حجم مبادالت باال کمک کند

  حسین رئیسی، نماینده مردم شرق هرمزگان 

در مجلس شــورای اســامی در گفتگو با 
مهر، بیان کــرد: در دولت ســیزدهم ایران 
باالترین حجم مبادالت تجاری را با عمان 
داشــته، و الحمداهلل بدون مشکل تبادالت 
تجــاری و ارزی بین این دو کشــور انجام 
گرفته است.رئیســی بیان کرد: عمان یکی 
از ظرفیتی بزرگ که در چند قدمی کشــور 
ما به خصوص شهرستان های مرزی شرق 
استان هرمزگان قرار دارد، که می تواند دروازه 
صادرات ایران به دنیا باشد.رئیسی با اشاره به 
اینکه، از مسیر عمان، ایران حتی می تواند به 
طور غیرمستقیم از موافقت نامه های تجارت 
آزاد نیز بهره مند شود، تصریح کرد: ایران بر 
اساس موافقت نامه های تجارت آزاد، حجم 
مبادالت باالی نســبت به سالهای گذشته 
داشته است.مسئول مشارکت تجاری مجلس 
در کشور عمان با اشاره به اینکه، در صورت 
تداوم دیپلماســی قوی با عمان، می توان به 
هدف کشــورمان که حجم باالی صادرات 
است برســیم، بیان کرد: در رویکرد جدید 
به ســرمایه گذاری بخش های خصوصی 
اهمیت زیادی داده شــده است و بر همین 
اساس قرار شده که صدور روادید برای تجار 
آسان تر شود.رئیسی با بیان اینکه، در صورت 
تداوم دیپلماســی قوی با عمان می توان به 
حجم صادرات و حجم مبادالت باال دست 
یافت، گفت: با رویکرد جدیدی که مجلس 
 شورای اسامی و دولت در پیش رو دارند، به 

سرمایه گذاری بخش های خصوصی اهمیت 
زیادی داده شده است.رئیسی با بیان اینکه، 
معیشت بخش زیادی از مردم منطقه شرق 
هرمزگان به فعالیت ملوانی وابســته است، 
تصریح کرد: با پیگیری های دو ساله موضوع 
ته لنجی برای ملوانــان منطقه حل خواهد 
شد.وی با بیان اینکه امر ملوانی از مشاغلی 
است که ریشــه در تاریخ و فرهنگ مردم 
این منطقه دارد، افزود: مردم این منطقه از راه 
ملوانی ارتزاق می کنند که نیاز است مجلس 
و دولت با حســن نیت و با قانون تســهیل 

مبادالت مرزی این مشکل نیز مرتفع کنند.
*  مجتمع بندری شــهر بندر سیریک با 
هدف تسریع در روند صادرات و واردات 

استقرار یافته است
  فرماندار شهرســتان ســیریک در گفتگو 
با  مهر، با اذعان به اینکه، تمام دستگاه های 
مربوطه تاش برای توســعه صــادرات از 
طریق گمــرکات در ســیریک دارند، بیان 

کرد: بــه زودی ادارات گمرگ و اداره بندر 
و دریانوردی شهرســتان سیریک در محل 
مجتمع بندری شــهر بندر سیریک با هدف 
تسریع در روند صادرات و تخلیه کاالهای 
ملوانی اســتقرار خواهند یافت.پاکروان با 
بیان اینکه سیریک از موقعیت استراتژیکی 
برای رونق اقتصادی برخوردار است گفت: 
باید با اســتفاده از توسعه و رونق صادرات 
کاالهای غیر نفتــی و ظرفیت های بخش 
خصوصی در شهرستان رونق اقتصادی احیا 
و شکوفا شود.پاکروان اضافه کرد: نزدیکی 
 بندر سیریک با کشــورهای حاشیه حوزه 
خلیج فــارس، برخورداری شهرســتان از 
موقعیت استراتژیکی، وجود دومین اسکله 
بزرگ استان در سیریک همه اینها در راستای 
تأمین معیشت مردم منطقه و باال بردن سطح 
رفاه مردم از جمله اهداف توســعه است که 
برای رونق و احیای شهرستان سیریک در 

نظر گرفته شده است .

بندرگاه های شرق هرمزگان نیازمند زیرساخت کشتیرانی و گمرکی
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 گروه اجتماعی // برای آن که زومر های نســل 
جدید را بهتر بشناســیم، کافی است تا به آمار 
انتخاب رشته و حضور در دانشگاه طی سال های 

اخیر نگاهی بیندازیم . 
   در فاصله ســال های 9۶ تــا ۱۴۰۰، جمعیت 
دانشجویی کشور یک میلیون نفر آب رفته است! 
امری که در کنار کاهش جمعیت جوان کشور یک 
هشدار جدی دیگر را مطرح می کند؛ این که نسل 
»زد«، زومر ها یا هر عنوان دیگری که بخواهیم به 
متولدین نیمه های دهه ۷۰ تا دهه ۸۰ بدهیم، مانند 
نسل های قبلی خود در گیر و بند درس، مدرسه، 
کنکور، آقا، خان و دکتر یا مهندس شــدن نیستند 
و بیشتر دل شان می خواهد بی چنین مقدمات دست 
و پاگیری مستقیم وارد زندگی شوند و آن طوری 
زندگی کنند که خودشــان می خواهند .  نسلی که 
جســور و اهل ریسک اســت، اما در عین حال 
عجین شــدن با تکنولوژی و فناوری اطاعات از 
این نسل افرادی باهوش، مستقل و مطالبه گر ساخته 
است. نسلی که طی یکی دو دهه آینده اصلی ترین 
بازیگران عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و صدالبته اقتصادی کشور است و همین حاال هم 
توانسته در تمامی این عرصه ها خودی نشان دهد.
تا همین چند وقت پیش کســی حواسش به دهه 
هشتادی ها نبود و این بخش از جمعیت کشور بین 
رقابت دهه شــصتی ها و هفتادی ها بر سر میزان 
آسایش و سختی کشیدن، مجالی برای خودنمایی 
نمی یافت. دهه هشتادی ها یا زومر ها بعد از ماجرای 
حضورشان در بلوار چمران شیراز بر سر زبان ها 

افتادند. 
*  نخستین مجال خودنمایی

  با ماجرای تجمع دهه هشتادی ها و دهه نودی ها 
در شیراز، تازه بخشی از متفکران و مدیران جامعه 
حواس شان جمع شد این نسلی که تاکنون بی هیچ 
ســر و صدایی پای رایانه و تلفن های همراه شان 
بزرگ شــده، حاال در کنار حضور در شبکه های 
اجتماعی و فضای مجــازی و گرداندن صفحات 

اینســتاگرامی، می خواهد در دنیــای واقعی هم 
خودی نشان دهد! این حضور و خودنمایی، اما در 
جریان اغتشاشات اخیر شکل و شمایلی جدی تر 
به خود گرفت و در شــرایطی که نسل های قبلی، 
زومر های دهه هشتادی را نادیده گرفته بودند این 
بچه ها که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
بزرگ شده اند با خط گیری از همین شبکه ها کف 
خیابان ریختند تا این بار خیلی جدی به مدیران 
و برنامه ریزان فرهنگی کشور گوشزد کنند ما هم 
هستیم و قرار است صحنه گردانی جامعه را در آینده 

به دست بگیریم.
* آغاز حیات اجتماعی زومر ها

  جمعیت دهه هشــتادی ها وارد مرحله ای جدی 
از حیات اجتماعی شان شده است. حاال آن ها در 
سن ورود به دانشگاه و تحصیات عالی هستند، اما 
برخاف نسل های قبلی خود یعنی دهه شصتی ها و 
هفتادی ها، متولدین این دهه چندان اشتیاقی برای 
ورود به دانشگاه ندارند. حتی اگر تحت فشار پدر 

و مادر و خانواده هم در کنکور 
باشند،  کرده  شرکت 

نیستند  حاضر 
هر  بــه 

قیمتی 
که 

ه  شد
بــه 

بروند  دانشگاه 
و در هر رشته ای درس 

بخوانند. طبق آمارها، جمعیت دانشجویی در سال 
تحصیلــی9۶- 9۵، چهار میلیــون و ۷3 هزار و 
۸۲۷ نفر بود، اما این آمار در سال تحصیلی سال 
تحصیلی 9۷ -9۶ به ســه میلیون و ۶۱۶ هزار و 
۱۱۴ نفــر کاهش یافت. روند کاهشــی جمعیت 
دانشجویی کشــور در سال تحصیلی 9۸- ۱39۷ 
همچنان ادامه داشت و به سه میلیون و 3۷3هزار 
و 3۸۸ نفر رســید. تعداد دانشــجویان کشور در 
ســال تحصیلی 99- ۱39۸ نیز به سه میلیون و 
۱۸۲ هزار و 9۸9 نفر رسید و دانشجویان باز هم 
کاهش استقبال از دانشگاه را نشان دادند. آخرین 
آمار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
وزارت علوم نشــان می دهد در ســال تحصیلی 
۱۴۰۰- ۱399 در دانشگاه های کشور سه میلیون 
و ۱۷3هزار و ۷۷9دانشجو داشتیم.از سوی دیگر 
گزارش های ســازمان سنجش نشان می دهد طی 
ســال های اخیر بیش از ۵۰ درصد از کنکوری ها 
انتخاب رشته نکرده اند. سال گذشته بود که سازمان 
کشور  آموزش  ســنجش 
کــرد ۵۲  اعام 
صــد  ر د

ن  طلبا و ا د
کنکور سال ۱۴۰۰ 

که مجاز به انتخاب رشــته شده بودند، از این کار 
صرف نظر کردند و عطای ورود به دانشــگاه را به 
لقایش بخشیده اند. این روند کاهش انتخاب رشته 
کنکوری ها از ســال ۱39۰ آغاز شد و هر سال 
تعداد کمتری از داوطلبان کنکور انتخاب رشــته 
کردند. تنهــا ۱۵- ۱۰درصد از کنکوری ها واقعا 
خواهان رفتن به دانشــگاه هستند و این ۱۵ -۱۰ 
درصد هم رقابت شان سر صندلی های خاص در 
دانشگاه های خاص و برتر است و بقیه داوطلبان 
هم اگر بخواهند به دانشگاه بروند با فرش قرمز و 

صندلی های خالی فراوان مواجه اند.
* زومر ها و تغییر پارادایم های اجتماعی

این بدین معناست که برای دهه هشتادی ها لیسانس 
گرفتن از مد افتاده و مانند دهه شــصتی ها و دهه 
هفتادی ها به دنبال این نیســتند که به هر قیمت و 
در هر رشــته ای مدرک دانشگاهی بگیرند. شاید 
خیل بیکاران تحصیلکــرده و بی پول، اصلی ترین 
مسأله ای باشــد که تحصیات دانشگاهی را در 
چشم این گروه از داوطلبان از سکه انداخته است. 
در نگاه دهه هشــتادی ها، تحصیات دانشگاهی 
دیگر معیار منزلت اجتماعی نیست و پارادایم های 
اجتماعی منزلت تغییر کرده است. این نسل، نسلی 
است که متوجه شده مسیر موفقیت و خوشبختی 
تنها از دانشگاه نمی گذرد و اصا قرار نیست همه 
افراد تحصیات دانشگاهی داشته باشند. در برابر 
این اســتقبال سرد از دانشــگاه و دروس نظری، 
زومر ها به سمت آموزش مهارت های فنی حرفه ای 
گرایشی جدی تر دارند. به گونه ای که آمار گرایش 
دانش آموزان پایه نهم به رشته های فنی و حرفه ای 

و کار و دانش قابل تامل است. 
* کنشگرانی که آینده ایران در دست شان است

  دهه هشتادی ها یا زومر ها حاال به سن کنشگری 
سیاسی رســیده اند. نسلی که از طریق اینترنت، 
دسترســی بی حد و حصری به جهان و اطراف 
خود دارد و طبیعی است نسبت به نسل های پیشین 
خود متفاوت عمل کند. آینده ایران در دست این 
بچه هاســت؛ نسلی که در چند ماه اخیر نشان داد 
بیشتر باید به آن ها توجه و باب گفتگو را با آن ها 
باز کرد و پیش از آن که از لیدر های مجازی شــان 
خط بگیرند، باید زمینه مشــارکت فعال و منطقی 

آن ها را فراهم کنیم . / جام جم آناین

خصوصیات نسلی که در عصر کنشگری به سر می برد 

نسل Z و خواب  غفلت برنامه ریزان فرهنگی! 
فروردین :

امروز ماه جدید دوست داشتنی برج میزان در هفتمین 
خانه شما، یعنی خانه دیگران حضور پیدا كرده است، 
كه حكایت از این دارد كه افراد خوب و جالبی وارد 
زندگی تان می شوند. با وجود اینكه شما دوست ندارید این روزها 
به پایان برســد، اما افكار ایده آل و عالی شما آمادگی رویارویی 
با موقعیت های غیر ممكن را بهتان می دهد. اگر شــما از توقعات 
خود بگذرید ممكن است شكستی كوچك را تجربه كنید، بنابراین 

آمادگی تغییردادن ذهن خود نسبت به آینده را داشته باشید .
   اردیبهشت :

ماه جدید آگاه و اجتماعی برج میزان در ششمین خانه 
شما یعنی خانه خدمات حضور دارد و زندگی شغلی 
را برای شــما راحت تر كرده است. شما می توانید از 
جذابیت های شــخصی خود در كنار آمدن با دیگران بهره بگیرید و 
 این موضوع به نفع شما تمام می شــود. در نهایت این اتفاق اهمیت 
كنار آمدن با رویدادهایی كه دور و برتان رخ می دهد را آشكار می كند. 

شما نتیجه تالش های مضاعف خود را تا پایان هفته خواهید دید .
  خرداد :

شما در طول دو هفته آینده روابط عاشقانه جدیدی 
را تجربه می كنید و یا اینكه به روابط قبلی تان نشاط 
و زندگی تازه بخشیده می شود. ماه جدید در پنجمین 
خانه شما یعنی خانه عشق نشانه ای اتفاقی است، بنابراین هم كانون 
به نهایت خود رسیده است؛ چراكه شما برای روابط عاشقانه خود 

خواستار آزادی و وقت خالی هستید .
    تیر :

برگشتن به زمان گذشته یكی از رفتارهای جدید شما 
نیســت، اما امروز به اندازه ای شدت پیدا كرده است 
كه شــما به یاد نمی آورید پیش از این اینگونه رفتار 
كرده باشید. خوشبختانه شما می توانید به راحتی احساسات خود را 
بررسی و در نتیجه مدیریت كنید. اما سعی كنید به سمت منفی بافی 
نروید. هم اكنون بیشتر به نفعتان است به جای فكر كردن به گذشته 

بیشتر در زمان حال حضور داشته باشید .
    مرداد :

با وجود اینكه خودتان می دانید چه چیزی برایتان بهتر 
اســت، ولی باز بهتان توصیه می كنیم زمانی را برای 
شناختن نیازهای افراد دیگر در نظر بگیرید. اگرچه 
شما همیشه تابع اصول و مقررات نیستید، ولی امروز نمی توانید بدون 
صحبت كردن با كسانی كه از نزدیك با شما كار می كنند برای خود 
برنامه ریزی كنید. در نظر گرفتن نیازهای دیگران بهتان كمك می كند 

كه به آسانی و بدون دردسر در كارتان موفق شوید .
 شهریور :

 امــروز شــما مجبوریــد در مورد مســائل مالی 
تصمیم گیری كنید. متاســفانه وجود ماه جدید برج 
میزان در دومین خانه شما یعنی خانه پول و مادیات 
داشتن دیدگاه واضح و روشن را برای شما سخت كرده است. شما 
دو دل هستید و نمی توانید عزم خود را جزم كنید. زیاد به خودتان 
سخت نگیرید. قبل از اینكه برای تصمیم گیری سر دوراهی قرار 

بگیرید یك یا دو روز صبر كنید تا ببینید چه پیش می آید .
   مهر :

وجود ماه جدید در نشانه شما می تواند نشانه جدایی 
مفید و خوب شما از گذشته تان باشد. شما آماده قدم 
برداشتن برای اهداف جدید خود می باشید، ولی اول 
باید مطمئن شوید به اندازه كافی آرزوهای خود را روشن و واضح 
بیان كرده اید كه بتوانید تاثیری كه می خواهید روی دیگران بگذارید. 
تمركز كردن روی هدفتان شــما را در مســیری كه الزم است قرار 
می دهد، اما فقط شور و هیجان داشتن كافی نیست. شما باید استقامت 

و مداومت هم داشته باشید .
   آبان :

شــما معموالً فرد راز نگه داری هستید، اما حاال در 
شرایط اضطراری و خاصی قرار گرفته اید كه می تواند 
منشأ مشكالت شود. شــما می خواهید چیزهایی كه 
می دانید را به یك نفر بگویید، چــرا كه اعتقاد دارید این حرف ها 
بهش كمك می كند. اما اگر شما بند را آب بدهید برخالف قول خود 
 عمل كرده اید. متاسفانه شما چه این راز فاش كنید و چه فاش نكنید 
 باز هم در شــرایط برزخی قرار می گیرید. بنابراین تصمیم نهایی 
خود را تا صبح چهارشنبه كه ماه وارد نشانه تان می شود به تعویق 

بیندازید .
  آذر :

حتــی اگر برنامه ریزی های اجتماعی شــما خیلی 
امیدوار كننده به نظر می رســد، حاال كه ماه جدید بر 
یازدهمین خانه تان یعنی خانه دوســتان تاكید دارد، 
شما برای موفق شدن در مراحل بعدی نیاز به انرژی و توانایی های 
بیشتری دارید. برای اوقات خود با افراد هم فكر برنامه ریزی كنید. 
این كار را حتمًا انجام دهید و به تعویق نیاندازید، چراكه مطرح كردن 

رویاها و اهداف بلند مدت تان با آنها به نفع خودتان خواهد بود .
  دی :

مــاه جدیــد در دهمین خانه شــما یعنــی خانه 
مســئولیت های اجتماعی واقع شــده اســت و بر 
چیزهایی كه در گذشــته برای تان مهم بودند تاكید 
دارد و این موضوع می تواند به نفع شــما باشد. الزم نیست حتمًا 
بیشــتر از قبل كار كنید. به شغل خود مثل یك مبادله نگاه كنید. 
فقط زمانی می توانید مسئولیت های بیشتری را قبول كنید كه قبلش 
نظرات مخالف و موافق برای قبول كردن یك تعهد جدید را بررسی 

و سبك سنگین كرده باشید .
  بهمن :

االن وقت این رسیده كه به منظور بسط دادن به افكار 
خود و همچنین تجربه كردن ایده های نو و خالقانه 
راه های جدید را هم امتحان كنید. اگر شــما تصمیم 
گرفته اید در یك رشته آموزشی جدید ثبت نام كنید، تحقیق كردن 
در مورد آموزشگاه ها و برنامه هایشان در تصمیم گیری بهتان كمك 
می كند. اما خودتان را به رشــته هایی كه به شغلتان مربوط هستند 
محدود نكنید؛ هم اكنون زمان شكستن محدودیت ها و انجام دادن 

كاری كاماًل متفاوت است .
 اسفند : 

حاال كه ماه هشتمین خانه شما یعنی خانه احساسات 
عمیق را فعال می كند، اهمیت دادن به احساسات افراد 
دیگر می توانــد درهای صمیمت را بروی تان باز كند. 
خوشــبختانه شما اكنون كنترل خود را از دست نمی دهید، چرا كه 
حتــی مواقعی كه ناراحتی های ناخواســته در روابطتان به وجود 

می آید، قادر هستید تعادل احساسی خود را حفظ كنید.
  اوقات خوبی برای لذت بردن در انتظار شماســت، پس بگذارید 
آهنــگ زندگی شــما را به رقــص دربیاورد! ذهــن رویاپرداز 
 شما با كهكشــان ها پیوند دارد، اما شــما این پیوند را به چشم 

نمی بینید .

زمان وزش باد هرگز آتش روشن نکنیم 
روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

هم استانی های عزيز ، كشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگيری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع يادمان باشد :
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 گروه اجتماعی // بیمه  شدگان سازمان تامین  اجتماعی 
برای اطالع از سوابق بیمه  پردازی خود نیازی به مراجعه 
حضوری به شــعب ندارند و می توانند به سامانه خدمات 

غیرحضوری مراجعه کنند . 
  ســازمان تامین اجتماعی اعام کرد: در حال حاضر بالغ بر 
۴۰ مورد از خدمات بیمه ای و درمانی پرمخاطب ســازمان 
تأمیــن  اجتماعی در ســامانه خدمــات غیرحضوری این 
ســازمان در دسترس بیمه شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان 
و مستمری بگیران است و برای دریافت این خدمات، نیازی 
به مراجعه حضوری به شــعب نیست.براساس این گزارش، 
محمد محمدی، مدیرکل نامنویســی و حساب های انفرادی 
ســازمان تأمین اجتماعی، ارائه گزارش های متنوع از سوابق 
بیمه  پردازی را یکی از پرمخاطب ترین خدمات قابل ارائه در 
این سامانه معرفی کرد و گفت: مشاهده سوابق، مشاهده ریز 
دستمزد، مشاهده عنوان شغلی و مشاهده میانگین دستمزد دو 
ســال آخر و همچنین اعام سوابق به مؤسسات، در سامانه 
خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به صورت کامًا 
رایگان در دسترس است و بیمه شدگان محترم می توانند پس 
از ثبت نام در این ســامانه به نشانی Es.tamin.ir، سوابق 
بیمه پردازی خود را در قالب هــای مختلف از طریق منوی 
بیمه شــدگان / خدمات سابقه و انتخاب گزینه های مربوطه، 
مشاهده و دریافت کنند.وی با اشــاره به اینکه اعتراض به 
ســوابق موجود یا اعتراض به سوابق ناموجود نیز از طریق 
همین سامانه قابل طرح و پیگیری است، افزود: بیمه شدگان 
محترم می توانند با مراجعه بــه درگاه خدمات الکترونیکی 
سازمان نسبت به مشاهده سوابق پرداخت حق بیمه خود اقدام 
و پس از مشــاهده سوابق، در صورت مغایرت یا اشکال در 
رابطه با روزهای کارکرد )کسری روزهای کارکرد( از طریق 
منوی بیمه شدگان / خدمات سابقه / اعتراض به سوابق دارای 
کسری کارکرد، با انتخاب ردیف دارای اشکال و با استفاده از 
کلید ویرایش، نســبت به ثبت درخواست خود اقدام و پس 
از اطمینان از صحت روزهای کارکرد، کلید تائید را انتخاب 
کنند تا درخواست بررسی و تعیین تکلیف سوابق به صورت 
الکترونیکی به شعبه مربوطه ارسال شود.محمدی همچنین 
افزود: اعتراض به سوابق ناموجود نیز در همین سامانه قابل 
طرح است و بیمه شدگان محترم در صورتی که قسمتی یا کل 
سوابق مربوط به یک کارگاه )یک شعبه( در سامانه نمایش 
داده نمی شود، می توانند از طریق منوی بیمه شدگان / خدمات 
سابقه / اعتراض به سوابق ناموجود، فرم مربوط به اطاعات 
سابقه خود را تکمیل و پس از انتخاب کلید تائید، نسبت به 
ثبت درخواست خود اقدام و کد پیگیری دریافت کنند و بعداً 
از طریق کد پیگیری دریافت شده )در زمان ثبت درخواست( 
نسبت به پیگیری اعتراض خود از طریق منوی تأمین اجتماعی 
من / درخواســت های من و استفاده از کلید عملیات اقدام 
کنند.مدیرکل نامنویســی و حســاب های انفرادی سازمان 
تأمین اجتماعی همچنین گفت: در مواردی برخی سازمان ها، 
نهادها، دستگاه های دولتی و.... از بیمه شدگان می خواهند که 
گزارش ســوابق بیمه ای خود را ارائه کنند که در این موارد 
و برای اعام ســابقه به سازمان ها و مؤسسات، بیمه شدگان 
محترم می توانند با مراجعه بــه درگاه خدمات الکترونیکی 
سازمان، وارد منوی بیمه شــدگان / خدمات سابقه / اعام 
ســابقه به مؤسسات شده و نوع اعام سابقه خود را انتخاب 
کرده و بر روی گزینه ارسال به صندوق شخصی کلیک نموده 
و سپس وارد منوی تأمین اجتماعی من / صندوق شخصی 
من شــده و با انتخاب ردیف مربوط به ســابقه درخواستی 
خود و اســتفاده از کلید عملیات و صدور مجوز اســتعام، 
زمان معتبر بودن ســابقه خود را تعیین کنند. در این صورت 
سیســتم، یک رمز ۱۲ رقمی به آن درخواســت اختصاص 
می دهد. بیمه شدگان می توانند رمز ۱۲ رقمی را به همراه کد 
ملی خود به مرجع موردنظر )سازمان ها، نهادها و…( ارائه 
کنند و ســازمان یا مؤسسه درخواست کننده می تواند جهت 
مشاهده سوابق بیمه  شده به نشانی Es.tamin.ir مراجعه 
و بر روی لینک پنل مخصوص دستگاه های دولتی و مرجع 
استعامات رسمی، کلیک کرده و با درج کد ملی و رمز ارائه 
شده، تمامی سوابق بیمه شــده را مشاهده و در صورت نیاز 
نسخه چاپی آن را دریافت کند.گفتنی است خدمات مربوط به 
سابقه بیمه پردازی از طریق برنامه کاربردی )اپلیکیشن( »تامین  
اجتماعی من« که برای اســتفاده در گوشی های تلفن همراه 
طراحی شده است نیز قابل دریافت است. این برنامه کاربردی 
که تنها اپلیکیشن رسمی و مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی 
اســت، در هفته تأمین اجتماعی سال جاری رونمایی شده و 
کلیه بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان می توانند با 
مراجعه به نشــانی hamrah.tamin.ir برای دریافت و 
دانلود نسخه اندروید آن اقدام کنند یا با مراجعه به نشانی فوق 
و همچنین نشانی اینترنتی hamrah.tamin.ir/pwa از 
نسخه وب این نرم افزار که نیاز به دانلود ندارد، استفاده کنند.
بیمه شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعی همچنین در صورت داشتن هر گونه ابهام یا 
مشکل در زمینه خدمات غیرحضوری سازمان، می توانند در 
تمامی ساعات شبانه روز و هفت روز هفته با مرکز ارتباطات 
و نظارت مردمی این سازمان با شماره ۱۴۲۰ تماس برقرار 

کنند .

سازمان تامین  اجتماعی : 

مشاهده سوابق بیمه پردازی 
نیازمند مراجعه حضوری نیست 

گروه اجتماعی // آنفلوآنزا در کشور فراگیر 
شده است و کارشناســان حوزه بهداشت و 
درمان نسبت به افزایش این بیماری در بین 

کودکان هشدار می دهند . 
   در چنین شــرایطی از آموزش و پرورش نیز 
خبرهای متناقضی به گوش می رسد، برای نمونه 
وزیر آموزش و پرورش از احتمال تعطیلی برخی 
مدارس سخن به میان آورده است. اما مدیرکل 
دفتر سامت این وزارتخانه نظر دیگری دارد .    
شیوع آنفلوآنزا در کشور سرعت گرفته است. 
آن طور که مدیران وزارت بهداشــت و درمان 
می گویند حدود 3۰هزار نفر هر روز با نشانه های 
ابتا به بیماری به مراکز درمانی مراجعه می کنند 
و در این بین نتیجه آزمایش ابتا به آنفلوآنزای 
حدود ۵۰ درصد از آنها مثبت اعام می شود.در 
این بین آنچه خانواده ها را  بیشتر نگران می کند، 
شــیوع بیماری در بین کودکان و دانش آموزان 

است.
  اخبار متناقض از آموزش و پرورش

  افزایش ابتا به بیماری در بین کودکان سبب 
شــده اســت که زمزمه های تعطیلی مدارس 
نیز بیش از گذشــته به گوش برســد، چراکه 
خانواده های بیشتری این روزها درگیر بیماری 
کودکان شده اند.شهنام عرشی، سرپرست مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت 
نیز افزایش بیماری در بین کــودکان را تاکید 
می کند و درباره علت افزایش بیماری آنفلوآنزا 

در کودکان می گوید: در دو ســال گذشته برای 
پیشگیری از ابتا به کرونا بیشتر دانش آموزان 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و   به شکل 
غیر حضوری تحصیل کرده اند. در واقع مواجه 
آنها با ویروس های تنفسی کاهش یافته بود. به 
همین دلیل این روزها آنها بیش از گذشته مستعد 
ابتا به بیماری هســتند.در این بین از وزارت 
آموزش و پرورش نیز اخبار متفاوتی به گوش 
می رســد، برای نمونه وزیر آموزش و پرورش 
احتمال تعطیلی مدارس را رد نمی کند و می گوید: 
با توجه به شیوع آنفلوآنزا احتمال دارد به شکل 
محدود شاهد تعطیلی باشیم.البته او تاکید می کند 
که این رویکرد به معنی  تعطیل شــدن آموزش 
نیســت، چراکه از شبکه شــاد برای برگزاری 
کاس های درس اســتفاده خواهد شــد. اعظم 
گودرزی، مدیرکل دفتر ســامت و تندرستی 
وزارت آموزش و پرورش اما نظر دیگری دارد.
او می گوید: تعطیلی مدارس بعضی استان ها به 
دلیل شــیوع آنفلوآنزا در دستور کار نیست .آن 
طورکه مدیرکل دفتر سامت و تندرستی وزارت 
آمــوزش و پرورش توضیح می دهد آموزش و 
پرورش دستورالعملی را اباغ خواهد کرد که در 
آن به رعایت نکات بهداشتی در مدارس تاکید 

می شود.
   تبعات تصمیم های نادرست

   کارشناسان معتقدند در زمان  طغیان  بیماری ها 
مدارس و دانشــگاه ها آخرین مراکزی هستند 

که باید بســته شــوند و پس از بهبود شرایط 
مدارس و دانشــگاه ها  اولین مراکزی هســتند 
که باید  بازگشایی  شــوند. دکتر حمید سوری، 
اپیدمیولوژیست و   رئیس کارگروه پیشگیری 
و بهداشت قرارگاه ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
 نیز معتقد اســت که کودکان در برابر آنفلوآنزا 
آســیب پذیرتر هســتند. با این حال او تاکید 
می کند که اپیدمی کرونا سبب شد کارشناسان 
با پیامدهای  بستن یا بازگشایی نسنجیده مراکز 
آموزشی آشــنا شــوند، چرا که تصمیم های 
نادرست خســارات جبران ناپذیری به جامعه 
تحمیل می کند.سوری در پاسخ به این پرسش 
که آیا به دلیل شــیوع آنفلوآنزا مراکز آموزشی 
باید تعطیل شوند؟ می گوید:  نسخه واحدی برای 
همه مدارس نباید پیچید. در واقع  باید خطر را 
ارزیابی   و محل طغیان های احتمالی بیماری را 
شناسایی کرد.آن طور که او توضیح می دهد این 
رویکرد به شاخص های مناسب و ساده ای نیاز 
دارد که در تمام کشــور قابل اجرا باشد. رئیس 
کارگروه پیشگیری و بهداشت قرارگاه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا ادامه می دهد: پس از به دســت 
آمدن اطاعــات الزم  راحت تر می توان درباره 
تعطیلی  یک کاس یا مدرسه تصمیم گیری کرد.
به گفته او برای کنترل شرایط باید رصد و پایش 
بیماری در مدارس کشور انجام شود و تیم های 
واکنش سریع شرایط مدارس را بسنجند.برای 
جلوگیری از طغیان آنفلوآنزا در مدارس معلمان 
و مدیران مدارس باید اطاعات الزم از  شیوع 
بیماری در دانش آموزان  را در اختیار مسئوالن 
بهداشتی قرار دهند .مساله دیگری که باید مورد 
توجه والدین و معلمان قرار گیرد پیشــگیری 
از شــیوع بیماری در منازل است. به گزارش 
جام جم آناین،  رئیس کارگروه پیشــگیری و 
بهداشــت قرارگاه ستاد ملی مبارزه با کرونا در 
این باره توضیح می دهد:  انجمن اولیا و مربیان 
باید آموزش های الزم را به والدین بدهند تا اگر 
کودکی نشانه های ابتا به بیماری را داشت، مانع 

از حضور او در مدرسه شوند  .

آیا با توجه به شیوع آنفلوآنزا در کشور باید مدارس را تعطیل کرد؟ 

ابهام در تعطیلی مدارس ؛ لزوم ارزیابی خطر   
آگهی مزایده  

 یــک دســتگاه خــودرو ســواری پژو 
20۶SDTU۵ مــدل 1۳۹۷ به شــماره 
انتظامی b 1۹۶ - ۸4 ۵۳ شــماره شاسی 
شــماره   ۵۹02۸۸  NAAP41FE۳[[
موتــورVB 00۵044۶ 1۶ رنگ اصلی : 
سفید به نام پرهام قائدی ارجنگی نام پدر: 
غالمحسین که به موجب ســند ازدواج 

شــماره 24۹ مورخ 1۳۹۳/01/04 دفترخانه ازدواج شــماره 4 و 
طالق شماره 24 شهر بیرجند استان خراسان جنوبی منجر به صدور 
اجرائیه و تشــکیل پرونده اجرایی به شماره 140100۷۵۳ در این 
اداره گردیده که حسب درخواست بستانکار پرونده اجرایی توسط 
راهنمایی و رانندگی توقیف سیســتمی و در بندرعباس پارکینگ 
گامبرون بازداشت میباشد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری 
خودرو سواری پژو 20۶SDTU۵مدل 1۳۹۷ با مشخصات فنی 
بدنه ســالم - وضعیت موتور خاموش - وضعیت شاسی سالم - 
قابلیت بازسازی و شــماره گذاری دارد - تجهیزات داخلی اتاق 
ســالم - وضعیت سیستم برقی سالم - وضعیت دیفرانسیل سالم 
- پالک و مشخصات دارد - اصالت دارد - وضعیت داخلی اتاق 
سالم - وضعیت الستیک ها ۵0 درصد - وضعیت گیربکس سالم 
- درصد استهالک خودرو ۵ درصد قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 
2/۷00/000/000 ریال ) دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال ( ارزیابی 
و قطعی گردیده، از ســاعت ۹ الی 12 در روز چهارشــنبه مورخ 
1401/0۸/2۵ در اداره اجرای اســناد رسمی بندرعباس از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود شرکت در جلسه مزایده برای 
عموم آزاد است و فروش کال نقدی است، شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت نه درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت )به موجب 
یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره 
اجرای اسناد رسمی بندرعباس( و حضور خریدار با نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفات 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد، مزایده از مبلغ 
فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و 
کلیه هزینه های قانونی اعم از انتقال سند به عهده برنده مزایده است 

. 1401/۳42 م/الف - تاریخ انتشار: 1401/0۸/11
مریم چمنی  

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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گروه گزارش // شــیوع آنفلوانزا میان کودکان 
هرمزگانی ســبب شــده تا ظرفیت بیمارستان 
کودکان بندرعباس به عنوان تنها مرکز درمانی 
کودکان در این استان که وضعیت نامناسبی نیز 
دارد، از ۴ آبان ماه تکمیل شود و مردم بچه به بغل 
و دولتی گرفتار یک  در درمانگاههای خصوصی 

ویزیت ساده باشند . 
   محرومیت هــای هرمزگان در زمینه بهداشــت و 
درمانی بخصوص در حوزه زیرســاخت ها زمانی 
نمود بیشتری پیدا می کند که این استان با بیماری های 
گســترده و شــیوع باال مواجه می شود. چه زمانی 
که کرونا در هرمزگان تاخــت و تاز می کرد و چه 
حاال که آنفوالنزا بسیاری را گرفتار کرده و کودکان 
پرشماری را در وضعیت بستری قرار داده، وضعیت 
بغرنج کمبود زیرســاخت های بهداشتی و درمانی 
بیشتر جلوه گری می کند.روزی برای جبران کمبود 
تخت بســتری برای بیماران کرونایی، ســالن های 
نمایشــگاه بین المللی مجهز به تخت شد تا بتواند 
جوابگوی شمار باالی بیماران بدحال باشد و حاال 
از بیمارستان کودکان بندرعباس خبر می رسد که از 
۴ آبان، ظرفیت این بیمارســتان نیم بند که بشدت 
مستهلک و فرسوده است، تکمیل شده و جایی برای 
بستری بیماران جدید نیست.  اگر این روزها سری 
به درمانگاه بیمارستان کودکان بندرعباس نیز بزنید، 
مادران بســیاری را خواهید دید که بچه به بغل در 
نوبت یک ویزیت ســاده نشسته اند و گاه باید برای 
آن دو تا سه ساعت معطلی بکشند چرا که در موج 
آنفوالنزای شــدید، کودکان از همه آسیب پذیرترند 
و نیاز به درمان بســتری بیشتری دارند.کمبود آنتی 
بیوتیک نیز معضل دیگری شــده و پس از ویزیت 
ساده پزشــک که ســاعت ها زمان نیاز دارد، باید 
ساعت ها نیز به دنبال آنتی بیوتیک در داروخانه ها 
گشت.کمبود آنتی بیوتیک در هرمزگان به مانند دیگر 
نقاط کشــور هنوز ادامه دارد و باید دید سهم این 
اســتان از محموله جدید ۴9 تُنی خریداری شده از 
هند، چه زمانی به هرمزگان می رسد تا این کمبود تا 

حدودی فروکش کند.
  فراخوان جذب پزشــک عمومی در پی شــیوع 

آنفلوآنزا در بندرعباس!
  دانشــگاه علوم پزشکی استان هرمزگان که بارها 
خبر از کمبود شــدید پزشک عمومی داده، حاال با 
صــدور اطاعیه ای از جذب پزشــک عمومی در 

بیمارستان کودکان بندرعباس خبرداده است.
   در این فراخوان آمده که با توجه به افزایش بیماران 

در بخش اورژانس و کلینیک ســرپایی بیمارستان 
کودکان بندرعباس، همکاران پزشــک عمومی که 
عاقه مند به همکاری با این مرکز درمانی هســتند، 
می توانند جهت هماهنگی الزم با شــماره موبایل 
تمــاس   ۰9۱۷3۶۸۶۷۷۲ و   ۰9۱۷۲۱۰۲۶۸۱

بگیرند .
  کمبودهای زیرساختی درمان در هرمزگان چه 

زمانی رفع می شود؟
  مدیرعامل شــرکت پاالیش نفــت بندرعباس که 
ساخت بیمارســتان کودکان بندرعباس را عهده دار 
شده می گوید: بیمارستان 9۰ تخت خوابی تخصصی 
کودکان بندرعباس با بیش از ۵۱ درصد پیشرفت در 
حال ساخت است. هاشــم نامور، اظهار کرد: برای 
بهبود فضای درمانی و ایجاد بخش های تخصصی، 
ســاختمان جدید بیمارستان کودکان با ظرفیت 9۰ 
تخت با همکاری شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
برای توسعه زیرســاخت های درمانی در زمینی به 
وسعت 9 هزار مترمربع و در ۵ طبقه در حال ساخت 

است.
  مراکز درمانی دیگر به کمک بیایند

  محمد پاینده قائم مقام مجمع رهروان امر به معروف 
و نهی از منکر استان هرمزگان نیز در بیان مطالبه ای 
عمومی در این زمینه گفت: با توجه به شــواهد و 
قرائن و گزارشات خانواده ها شیوع سرماخوردگی 
فصلی )پاییــزی ( در هرمزگان در حال همه گیری 

است.
  وی افزود: با توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی 
و معیشــتی خانواده ها در تامین واکسن آنفلوانزا، 
مســئوالن امر باید چاره ای برای رفع این مشکل 

بیندیشند .

  توصیه های مکرر سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی/ 
بیماران آنفوالنزایی ۵ تا ۷ روز قرنطینه الزم دارند

  فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان در این باره با توصیه مکرر به مردم برای 
مراقبت از کودکان در برابر آنفوالنزا گفت: یکی از 
نکات بسیار مهم برای شکسته شدن زنجیره انتقال 
بیماری دور کردن بیماران از سایر افراد است و در 

نتیجه قرنطینه ۵ تا ۷ روز برای بیماران الزم است.
وی همچنین در پســتی در فضای مجازی از عدم 
اعطای مرخصی استعاجی بیش از یک روز و نیز 
نامه برای غیبت دانش آموزان توسط برخی پزشکان 
انتقاد و خواستار در نظر گرفتن حداقل ۵ روز برای 

قرنطینه بیماران آنفوالنزا شد.
  فرصــت حضور بخش خصوصــی در حوزه 

درمان کودکان فراهم شود
  به گزارش فــارس ، آنچه در کمبود تخت و دارو 
و خدمات درمانی در هرمزگان هویداســت، عدم 
حضور بخش خصوصی واقعی و فعال و توانمند در 
حوزه بهداشت و درمان است به طوری که بیش از 
9۰ درصد تخت های بیمارســتانی هرمزگان دولتی 
اســت و کمبود اعتبارات و گاه سوء مدیریت سبب 
افت کیفیت درمان از یک سو و نارضایتی مردم از 
سوی دیگر می شود.  از آن جا که بسیاری از مردم 
هرمزگان در مراکز صنعتی و یا ادارات و دستگاهها 
شاغلند و از خدمات بیمه تکمیلی بهره می برند، لذا 
میدان دادن به بخش خصوصی واقعی برای احداث 
بیمارستان و مراکز درمانی ویژه در هرمزگان می تواند 
بار فشار را از روی مراکز درمانی دولتی نیز برداشته 
و در عین حال به ارتقای کیفیت خدمات در استان 

نیز بیانجامد .

شیوع آنفلوانزا و گرفتاری مردم
 پشت دیوار محرومیت درمانی هرمزگان 

گروه گزارش// مدیرعامل شرکت عمران شهر های 
جدید گفت: هنوز تایید نهایی بسیاری از متقاضیان 
نهضت ملی مسکن برای افتتاح حساب ها را انجام 
نداده ایم؛ زیرا درصدد هستیم تا پروژه ها را تعریف 

کنیم و بعد پیامک بفرستیم .
   اگــر متقاضیان مبلــغ آورده اولیه را واریز کنند 
و پروژه تعریف نشــود ارزش ریالی پول آن ها با 
توجه به نوسانات قیمت ساخت کاهش می یابد؛ لذا 
درصددیم تا در کوتاهترین زمان، منابع به پروژه ها 

تزریق شود . 
  طرح نهضت ملی مسکن یکی از طرح های دولت 
سیزدهم برای خانه دار شــدن مردم است.تفاوت 
طرح نهضت ملی مســکن با مسکن مهر در این 
است که در این طرح زمین 99 ساله باید در اختیار 
تمام مردم قرار بگیرد، در صورتی که در مســکن 
مهر این تعهد نبود.چه کسانی می توانند در نهضت 

ملی مسکن ثبت نام کنند؟
  مــردان مجرد هم می توانند در طرح نهضت ملی 
 مســکن شــرکت کنند.وزارت راه و شهرسازی، 
 مبلغ اقســاط ماهیانه طرح نهضت ملی مســکن 
 برای اقشــار کم درآمد در مناطق مختلف کشور 
 را بین یــک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ســه 
 میلیــون و۲۰۰ هــزار تومــان در نظــر گرفته 

است.
 علیرضا جعفری اظهار کرد: نهضت ملی مسکن بر 
روی اراضی احداث می شود که قیمت زمین یک 

سوم قیمت ساخت باشد. 
   زمین های مولد برای احداث پروژه های روبنایی، 
زیربنایی، تاسیسات شهری و سرانه های خدماتی 
استفاده می شــود.وی افزود: در برنامه ریزی زمین 
برای نهضت ملی مســکن بیشتر به دنبال استفاده 
 از زمین هایــی هســتیم که در حریم شــهر های 
جدید هستند تا با الحاقاتی که در این حوزه انجام 
می دهیم زمین هــای دارای ظرفیت بالقوه، بالفعل 

شود.
*  معماری خانه های نهضت ملی مسکن بر اساس 

فرهنگ ایرانی اسالمی
  معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توجه 
به معماری و زیست بوم کشور اهمیت دارد گفت: 
در بســیاری از مناطق کشور ما فرهنگ زیست 
شهری متناســب با خانه های دارای حیات است؛ 
بنابراین نباید این الگویی که در زیســت اسامی 
بسیار تاثیرگذار است را با رویکرد هایی در حوزه 
مسکن تحت الشعاع قرار دهیم. باید بتوانیم توسعه و 
ترویج زیست اسامی را متناسب با معماری ایرانی 

ایجاد کنیم.

*  واریز آورده اولیه نهضت ملی مسکن توسط ۸۰ 
هزار نفر

  جعفری درباره جدیدترین آمار افتتاح حســاب 
و واریز وجه برای واحد های نهضت ملی مســکن 
در شــهر های جدید گفت: در حال حاضر بالغ بر 
۱3۰ هزار نفر افتتاح حساب و ۸۰ هزار نفر آورده 
اولیه به مبلغ ۴۰ میلیــون تومان را واریز کرده اند. 
پیش بینی می شــود که ۱3۰ هزار نفر مذکور وارد 
فاز بعدی یعنی واریز آورده شوند.وی تاکید کرد: 
ما هنوز تایید نهایی بســیاری از افراد برای افتتاح 
حســاب ها را انجام نداده ایم تا بتوانیم پروژه ها را 
تعریف کنیم؛ زیرا اگر متقاضیان مبلغ آورده اولیه را 
واریز کنند و پروژه تعریف نشود پول آن ها در بانک 
می ماند و با توجه به نوسانات قیمت ساخت، ارزش 
ریالی پول کاهش می یابد؛ لذا تدبیری اتخاذ شده تا 

در کوتاهترین زمان، منابع به پروژه ها متصل شود.
*  در بعضی شهر ها به دنبال الحاقات برای تامین 

زمین نهضت ملی مسکن هستیم
  مدیرعامل شــرکت عمران شــهر های جدید با 
اشــاره به بســته ۱۰۰ هزار واحدی نهضت ملی 
 مســکن در شــهر های جدید که در هفته جاری 
کلنگ زنی می شــود گفت: ۱۰۰ هزار واحد گام 
دوم با ۱۰۰ هزار واحدی که در خردادماه شــروع 
کردیم جمعا ۲۰۰ هزار واحد می شــود. امیدواریم 
بتوانیم تعهدی که داریم را پیش ببریم. البته در بعضی 
شهر ها که متقاضیان بیشتری داریم و با محدودیت 
زمیــن مواجهیم در حال برنامه ریــزی، مطالعه و 
امکان سنجی الحاقات زمین هایی هستیم تا بتوانیم 
به تناسب متقاضیان ظرفیت را برای احداث مسکن 
فراهم آوریم. به گزارش جام جم آناین، جعفری 
در پاسخ به این سوال که آیا واحد هایی آماده افتتاح 
شده اســت اظهار کرد: بله در حال حاضر ۸۰۰۰ 
واحد مسکن مهر در شهر های جدید آماده افتتاح 
اســت که پس از آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار 
واحد مرحله دوم در فرصتی دیگر به بهره برداری 

خواهد رسید .

دلیل عدم ارسال پیامک تایید نهضت ملی مسکن 

گروه گــزارش // ترانشــه حاجی آباد، 
قطعه ای حدود یک کیلومتری از کریدور 
شمال به جنوب کشــورمان در محدوده 
از  بدلیل عبور  استان هرمزگان است که 
معبری کوهستانی عمال با شیب بسیار زیاد 
میزبان عبور روزانه هزاران تریلی است که 
در این نقطه به شرایط بحرانی و ترافیکی 
می رسند و تاکنون صدها حادثه تلخ را به 

دنبال داشته است . 
  ترانشــه حاجی آباد، قطعه ای حدود یک 
کیلومتری از جاده حاجی آباد به ســیرجان 
اســت که در شمال شــهر حاجی آباد در 
کریدور شــمال - جنوب ایران واقع شده 
است.این قطعه حدود ۱۰ سال پیش و پس 
از آن که چند سالی دوبانده شده بود، دچار 
ریزش سنگینی شد و عما یک باند آن به 
طور کامل از دســترس خارج شد و اکنون 
۱۰ سال است که تردد سنگین در این محور 
استراتژیک و پر فشــار، تنها از یک الین 
صورت می گیرد و بدلیــل عبور از معبری 
کوهستانی عما با شیب بسیار زیادی روزانه 
میزبــان عبور هزاران تریلــی و کامیون با 
بارهای سنگین است که با وضعیت بغرنجی 
این قطعه را طی می کنند و عما خودروهای 
سبک و سنگین در مارپیچی خطرناک پشت 
سر هم قرار گرفته و گاه تریلرها بدلیل وزن 
باالی محموله، ترمز بریده و با ســرعت به 
خودروهای سبک برخورد می کنند و جان 
افراد زیادی در این نقطه از دست رفته است.

تقریبا هیچ روزی نیســت که در این نقطه 
شاهد وقوع یک یا چند حادثه پر خسارت 

نباشیم. 
  ویدیوهــای مختلفــی در فضای مجازی 
به صــورت هفتگــی و ماهانه دســت به 
دست می شــود که نشان دهنده بروز حادثه 
برای خودروهای در طول این مســیر یک 
کیلومتری پرخطر است.این در حالی است 
که علی خرم نسب فرماندار حاجی آباد بارها 
در گفت وگو با رسانه ها از مسئوالن کشوری 
خواسته تا با توجه به وخامت این وضعیت 
و افزایش شدید شمار موارد تصادف در این 
مقطع جاده ای، فکری اساسی برای آن کنند. 
پیگیری های فارس از منصور آرامی نماینده 
مردم بندرعباس که خود عضو کمیســیون 
عمران مجلس نیز هست، حاکی از آن است 
که استاندار و نمایندگان بارها در این باره به 

وزارت راه و شهرسازی نامه نوشته و پیگیر 
اعتبار برای رسیدگی به این وضعیت شده اند 
اما وزارت راه و شهرســازی در این زمینه 
اعتباری اختصاص نداده و این پروژه را ذیل 
سایر پروژه های عمرانی تقسیم کرده که در 

اولویت اعتباری قرار ندارند.
   بنــادر و صنایع بــه بهبود وضعیت 

جاده کمک کنند
  منصور آرامی نماینده بندرعباس راهکار 
جدیدی پیشنهاد کرده و می گوید: کامیون های 
پرشــماری که روزانه در ایــن محور تردد 
می کنند، عمدتا برای صنایع مواد اولیه و برای 
بنادر کاال و بار می آورند و بار دیگر محصول 
تولیدی از صنایع و یا محصولی از بنادر را 
بارگیری و به کانون کشور راهی می شوند لذا 
سازمان بنادر و دریانوردی و صنایع استان 

باید دســت باال زده و هر کدام با اختصاص 
۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومــان به این پروژه که 
رقمی برای آنها در مقایسه با سود کانی که 
ساالنه بدست می آورند، نیست، به تکمیل آن 

کمک کنند.
  اســتاندار: ســازمان پدافند غیرعامل 

اولویت طرح ترانشه را پیگیری کند
  مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز مسیر 
جدیدی برای پیگیری اعتبار به منظور تعیین 
تکلیف این پروژه را در دستور کار قرار داده و 
اخیراً در نشست با رسول رحیمی معاون امور 
استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور، 
اظهار داشــت: مدت ها است که درگیر این 
پروژه هستیم که یکی از مسیرهای مبادالتی 
حیاتی کشور به شمار می آید اما وزارت راه 
و شهرسازی آن را در ذیل سایر پروژه های 

عمرانی قرار داده  از این رو با توجه به لزوم 
اصاح و ساماندهی این پروژه درخواست 
داریم که از سوی سازمان پدافند غیرعامل 
 اولویت ویــژه ای برای ایــن طرح تعریف 
شــود و اعتباراتی نیز در اختیار استان قرار 

گیرد.
  پیگیری دوستی از سازمان پدافند غیرعامل 
بدان جهت اســت که  دستگاههای اجرایی 
ملزم هستند تا یک درصد میزان اعتبارات 
خــود را در زمینه اقدامات مربوط به حوزه 
پدافند غیرعامــل هزینه کنند و تردد امن و 
ایمن در این محور بسیار مهم و استراتژیک 
یــک اصل در اصول پدافنــد غیرعامل در 
استان بشــمار می رود تا این شریان حیاتی 
برای کشور به طور مســتمر بازمانده و در 

خدمت اقتصاد ملی باشد.

  نماینــدگان هرمــزگان، وزیــر راه و 
شهرسازی را به دیدن پروژه بیاورند

  علی حاتمی یک فعال حوزه حمل و نقل در 
این زمینه  می گوید: وضعیت ترانشه حاجی آباد 
واقعا اسفناک است و خودروها در این مقطع هر 
لحظه در معرض یک حادثه خطرناک هستند. 
خودروهای سواری با رسیدن به این نقطه بسیار 
خطرناک و بحرانی، در تاش برای گریختن از 
این مهلکه، مرتب شتاب و سرعت می گیرند و 
این خود ســبب حوادث تلخی شده است. از 
طرفی این محور استراتژیک در خدمت اقتصاد 
ملی است و نمایندگان هرمزگان باید جوششی 
از خود نشــان داده و رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرسازی را برای دیدن پروژه به حاجی آباد 
بکشانند. وی عنوان کرد: جاده ای که روزانه ۴ 
تا ۵ هزار خودروی سنگین از آن عبور می کنند 

و معادل این تعداد نیز خودروهای ســبک در 
آن تردد دارند، نباید دارای نقطه فوق بحرانی 
و حادثه خیز و پرخطر باشد و لذا نمایندگان 
حداقل کاری که می توانند بکنند این است که 
وزیر را مورد تذکــر قرار داده و یا از او طرح 
سوال کنند که چرا نســبت به جان مردم در 
این جاده بی تفاوت هســتند؟! سازمان بنادر 
و دریانوردی ســالی صدها میلیارد تومان از 
بنادر هرمزگان بخصوص بندر شهید رجایی و 
بندرلنگه درآمد دارد و بیشترین باری که در این 
جاده می بینید به سمت بنادر می رود و یا از بندر 
بارگیری شده و به کانون کشور منتقل می شود 
و لذا باید نسبت به این جاده مسؤولیت بپذیرند 
و بدانند که چه فشــار مهلکی را بر جاده های 

هرمزگان وارد می آورند.
   ترانشه حاجی آباد چقدر پول می خواهد؟

 چندی قبل دهدشتیان مدیر حوزه هرمزگان 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
به رسانه ها  گفته بود که پروژه اصاح ترانشه 
حاجی آباد ۶3۰ متر است و تاکنون مقدار ۲۸۷ 
متر گالری و ۱۲۰ متر دیوار برای آن احداث 
شده است. برآوردهای کارشناسان می گوید که 
حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای انجام 
کامل ترانشه حاجی آباد الزم است و این مبلغ 
برای صنایعی که هر کدام ساالنه چندین هزار 
میلیارد تومان از هرمزگان درآمد کسب می کنند 
و فشار تأمین مواد اولیه و فشار عرضه محصول 
به بازارهای مختلف کشــور را بر یک جاده 
ضعیف ۱۶ متری می آورند، رقم بسیار ناچیزی 
است و این سوال را در اذهان بوجود می آورد 
که این صنایع چه زمانی دیگر به درد اســتان 
خواهند خورد؟  اســتانی که این همه صنایع 
کان و کلیدی دارد نباید این همه مشــکات 
خرد و ریز ناشی از عدم توسعه یافتگی و بی 
خیالی مسؤوالن آن در سال های گذشته را در 
آن دید.به گزارش فارس ؛ ضروری اســت تا 
نمایندگان هرمزگان و استاندار در یک اقدام 
منسجم و هماهنگ، پیگیر کشاندن وزیر راه 
و شهرسازی به هرمزگان و ترتیب دادن یک 
نشست تمامی معاونان وزارت راه و شهرسازی 
برای گره گشایی از مشکات استان در حوزه 
این وزارتخانه باشند. مشکاتی که به زخمی 
کهنه برای استان بدل شده و رها ساختن آن، 
برای مردم استان و میهمانانش، جانکاه بوده 

و خواهد بود .

معضلی ملی بنام ترانشه حاجی آباد ؛

 نمایندگان هرمزگان وزیر راه را پاسخگو کنند 
وضعیت ترانشه حاجی آباد واقعا اسفناک است و خودروها در این مقطع هر لحظه در معرض یک حادثه خطرناک هستند


