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رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :
  تکمیل طرح های نیمه تمام اولویت 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است
سخنگوی شورای نگهبان :

الیحه متناسب سازی 
حقوق کارکنان دولت تایید شد
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گــروه خبر //دکتر محمد مخبر پس از ورود به بندرعباس اظهار داشــت: در تهران راجع 
به استان ها یک ســری تصمیمات گرفته می شود که نیاز است این تصمیمات به صورت 

میدانی مورد بررسی قرار گیرد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی افزود: در این بررسی ها مسائل و مشکالت این تصمیمات احصا 

و در نهایت بازبینی خواهند شد تا مصوبات شکل عملی به خود بگیرند. 

   معاون اول رئیس جمهور همچنین در خصوص ســفر به بشــاگرد گفت: در خصوص بشاگرد 
تاکنون دســتگاه های مختلف در کنار دولت کارهای خوبی برای این شهرستان انجام داده اند، مقام 
معظم رهبری نیز دستورات خاصی در خصوص بشاگرد دارند و در بازدید از این شهرستان شرایط 

را بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد . 
ادامه در همین صفحه

ادامه از تیتر یک //
* 33۰۰متر مربع فضای آموزشی برای ۵۰۰ دانش آموز بشاگردی

  دکتر محمد مخبر در جریان ســفر به اســتان هرمزگان، با حضور در 
شهرستان بشاگرد، دبستان )برکت( دانشمند شهید محسن فخری زاده را با 
زیربنای ۳۰۰مترمربع و سه کالس درس در ر وستای بند نر و دو خوابگاه 
را در منطقه خمینی شهر افتتاح کرد.گفتنی است این مدارس و خوابگاه ها 
جزو دســتورات مقام معظم رهبری برای کمک به شهرســتان بشاگرد 
 بوده اســت که با حضور دکتر مخبر به بهره برداری رسید.دبستان برکت 
)شــهید فخری زاده( در زیربنای ۳۰۰مترمربع با ســه کالس درس و 
 فضاهای جانبی شامل آزمایشگاه، سالن چند منظوره و کتابخانه با اعتباری 
بالغ بر ۲,۳۴۰میلیارد تومان در روســتای بند نر احداث شــده است. 
خوابگاه دخترانه به مســاحت ۱۵۸۵ متر مربــع در دو طبقه بصورت 
اسکلت فلزی با ظرفیت ۲۰۰ دانش آموز و خوابگاه پسرانه به مساحت 
۱۴۵۰ متر مربع در دو طبقه با سیستم icf با ظرفیت ۲۰۰ دانش آموز 
در منطقه خمینی شهر بشاگرد در مدت ۱۵ ماه توسط گروه جهادی آل 
یاسین ساخته شــده و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس آن را تجهیز 
کرده است.خوابگاه دخترانه به مســاحت ۱۵۸۵ متر مربع در دو طبقه 
بصورت اســکلت فلزی با ظرفیت ۲۰۰ دانش آموز و خوابگاه پسرانه 
به مساحت ۱۴۵۰ متر مربع در دو طبقه با سیستم icf با ظرفیت ۲۰۰ 
دانش آموز در منطقه خمینی شهر بشاگرد در مدت ۱۵ ماه توسط گروه 
جهادی آل یاسین ساخته شده و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس آن 

را تجهیز کرده است .

مدیر بنادر و دریانودری
 شهید باهنر و شرق هرمزگان  خبر داد 

افزایش ۳۵۴ درصدی ترانزیت خودرو 
در بندر شهید باهنر 

دستبند پلیس هرمزگان بر دستان 
متهمان آدم ربایی

معاون اول رئیس جمهور :

رهبر معظم انقالب دستورات خاص
 در خصوص بشاگرد صادر نمودند

در سفرهای استانی به دنبال بررسی میدانی مصوبات هستیم

فراخوان  مناقصه عمومی
توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الكترونیكي)توکن( و از طریق 

سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir  مي باشد .
مناقصه عمومی یک مرحـــله ای شماره  م م/01/0284 مربوط به  مرمت و بهسازي جاده و 

محوطه چاه 401 اهواز 
الف- شرح مختصر خدمات

عملیات تخریب ،تسطیح وکوبیدن بستر، عملیات خاکي ، اجراي قشرمخلوط رودخانه اي وتثبیت 
با آهک ، شن ریزیي ، تسطیح ورگالژ ، خاکبرداري وخاك ریزي ، اجراي قشر زیراساس وشفته 
آهک ، ساختمان پي دستگاه حفاري ، دیوارسنگي سمت 17متري ، احداث گودال بتني/ بلوکي 
به ابعاد50 در20 ، لوله کشــي آب وگاز ، ســاخت و نصب مهارهاي لوله گاز ، سپتیک ، ، محل 
احداث مخازن سوخت و موتور برق ، حصارمحوطه چاه ، احداث ابروازلوله بتن مسلح : تجهیز 

و برچیدن کارگاه
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در 30کیلومتري اهواز و مدت انجام آن 3مـاه  می باشد .
ج-   برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/32,101,069,327ریال  و تعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد )تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
- مناقصه گران داراي حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابري

- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ، الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد .
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي- توانایي ارائه 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/1,605,053,466ریال که بایستی به یكی از دو 

صورت زیر ارائه گردد :
الف:  ارائـه رسیـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري کارفـرما مبني بـر واریـز مبلـغ فـوق 
الـذکربه شماره حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک  مرکزي جمهوري 
اســالمي ایران شعبه مرکزي جمهوري اسالمي ایران - اهوازکد 0 حساب - بنام  شرکت ملي 

مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانكي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت )90روز( 

معتبر بوده  وپس از آن نیز با اعالم کارفرما براي مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد .
- توانایي ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات

مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین 
از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز ، کوی فدائیان 
اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی بلوك دو ، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت 

مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند .
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت 
 www.setadIran.ir دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ســتاد و به نشاني
مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات 

)ارزیابي ساده( بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آید .
1- مهلت اعــالم آمادگی : بصورت الكترونیكــی )غیر حضوری و( از ســاعت 8:00 تاریخ  

1401/08/23 لغایت  ساعت 19:00  تاریخ  1401/09/02
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب : واریز مبـلغ  4,046,000ریال  از طریق درگاه موجود در 

www.setadIran.ir سامانه به نشانی
محل ، زمان تحویل و گشایش پيشنهادها 

متقاضیان مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  یكشنبه مورخ  1401/09/13 
به صورت الكترونیكي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند . ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 
روز چهارشنبه مورخ  1401/09/16 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران 

با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است .
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الكترونیكی تصویر تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  یكشنبه مورخ 1401/09/13 اصل تضمین مذکور را به 
صورت فیزیكی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس : اهواز- کوی 
فدائیان اســالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی بلوك دو ، ساختمان سابق طرحهای راه و 
ساختمان تسلیم نمایند . همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در 

مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد . 
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها ، آگهي تاسیس ، آخرین تغییرات 
ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد . 

امور حقوقي و قراردادها - شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

نوبت اول

شركت ملي نفت ایران   
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

معاون اول رئیس جمهور :

رهبر معظم انقالب دستورات خاص 
در خصوص بشاگرد صادر نمودند

خدمتی دیگر از بانک سینا

شعبه شهدای پرواز 655 بانک سینا در بندرعباس افتتاح شد 
صفحه 8 را بخوانید

شناسه آگهی : 1404039

جناب آقای دکترکمالی

 بــه مصداق حدیــث » من لم یشــکرالمخلوق
 لم یشکرالخالق « و ضمن سپاسگزاری ازمساعدت 
و همکاری شــما و مجموعه محترم ابواب جمعی 
درمشارکت وپشــتیبانی ازتعاونی مسکن کارکنان اســتانداری هرمزگان ؛ ارتقاء جایگاه 
خدمتگذاری  حضرتعالی را به عضویت موظفی هیئت مدیره بانک مسکن کشور  تبریک عرض 

می کنیم و برای جنابعالی آرزوی موفقیت درعرصه های خدمتگذاری مسئلت می نماییم . 

                هیئت مدیره تعاونی مسکن کار

عضومحترم موظفی هیئت مدیره بانک مسکن 

►

 گروه خبر //  یک هیات ۲۶ نفره متشکل 
از تجــار و نمایندگان شــرکت های 
حمــل و نقل لجســتیک روســی با 
حضــور در بندرشــهید رجایــی از 
مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری 
دربزرگترین بندر تجاری کشورآشنا 

شدند . 
   آشنایی با ظرفیت های دریایی و بندری 
ایران در استان هرمزگان به عنوان مهم ترین 

استان ساحلی کشــور، شناخت خطوط 
مواصالتی بنادر شمال ایران )امیرآباد، انزلی 
و آستارا( و تقویت کریدور شمال جنوب 
و نیز توسعه مبادالت تجاری و ترانزیتی 
هند، آسیای جنوب شرقی از طریق بنادر 
ایران به روســیه از مهم ترین اهداف این 
بازدیدها بود.بازدید از ۲ ترمینال کانتینری، 
پایانه هــای فله مواد معدنــی، ترانزیت، 
تجهیزات و طرح های توســعه این بندر 

و همچنین نشســت با شرکت های بخش 
خصوصی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید 
رجایی بخشــی از برنامه های این گروه 

تجاری روسی در این بندر بود.  
  در این بازدید که »حســین عباس نژاد« 
مدیــرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان 
ایــن هیات تجــاری را همراهــی کرد، 
امکانات بندر شهید رجایی برای ترانزیت 
محصوالت روســی مورد بررســی قرار 

گرفت .
  به گزارش ایرنا، منطقه ویژه اقتصادی بندر 
شهید رجایی دارای ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار 
مســاحت، ۲۲۰ هکتار محوطه بارانداز 
و ۲۴ هکتار انبار مســقف، ۱۳ اســکله 
چندمنظوره، کاالی عمومی و فله، ۹ اسکله 
چندمنظوره، کاالی عمومی و نفتی، هشت 
اســکله کانتینری درحال تجهیز و هفت 

اسکله کانتینری است . 

بازدید نمایندگان شرکت های حمل و نقل روسیه از بندر شهید رجایی 
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کنان استانداری هرمزگان
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گروه خبر //  مدیر بنادر و دریانودری شهید باهنر 
و شــرق هرمزگان از جهش 3۵۴ درصدی ترانزیت 
خودرو از بندر شــهید باهنر طی هفت ماهه ســال 

جاری خبر داد . 
   حمیدرضا محمد حسینی تختی افزود: با شروع فعالیت 
ترانزیتی خودرو در بندر شهید باهنر در سال جاری، این 
بندر موفق به تخلیه و بارگیری سه هزار و ۳۸۹ دستگاه 
خودرو شده که این رویه در مهرماه امسال روند افزایشی 
را به دنبال داشــته اســت.  وی با اشاره به هدف گذاری 
دولت در جذب ۱۰۰ میلیون تُن کاالی ترانزیتی از مسیر 
ایران گفت: از مجموع جابجایی سه هزار ۳۸۹ دستگاه 
خودرو از بندر شهید باهنر سه هزار و ۶۴ دستگاه خودرو 
ترانزیت خارجی اســت.مدیر بنادر و دریانودری شهید 
باهنر و شرق هرمزگان با بیان اینکه ترانزیت خودرو در 
۶ ماهه امســال یک هزار و ۵۰۸ خودرو بوده است، از 
تبدیل بندر شــهید باهنر به یکی از مراکز اصلی ترانزیت 
خوردرو در کشور نام برد.به گفته محمد حسینی تختی؛ 
این خودروها از امارات بارگیری و از طریق بندر شهید 
باهنر به مقصد کشورهای آسیای میانه و عراق ترانزیت 
می  شود.به گزارش ایرنا ؛  وی خاطر نشان کرد: مجموعه 
بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شــرق هرمزگان با 
برخورداری از زیر ساخت های دریایی و بندری الزم و 
قرارگیری در مسیر کریدورهای ترانزیتی منطقه ای ظرفیت 

باالیی برای تحقق اهداف ترانزیتی کشور دارند .

مدیر بنادر و دریانودری شهید باهنر و شرق 
هرمزگان  خبر داد 

افزایش 354 درصدی ترانزیت خودرو 
در بندر شهید باهنر 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :
  تکمیل طرح های نیمه تمام 

اولویت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است
  گروه خبر //  رئیس جدید دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: تقویت و ادامه روند قبلی در ارتقای شــاخص های بهداشتی 
و درمانی و تکمیل طرح های نیمه تمام بر اساس برنامه زمان بندی، 
مهمترین اولویت کاری این مجموعه است. دکتر غالمعلی جاودان 
ضمن تبریک انتصاب رئیس قبلی دانشگاه علوم پزشکی استان به 
سمت معاونت وزارت بهداشت، این انتصاب را نشانه کارنامه موفق 
دکتر حسین فرشیدی و لزوم ادامه تقویت زیرساخت های بهداشتی 
و درمانی استان دانست.وی یادآور شد: یکی از مهمترین مباحثی 
که در دوره جدید مدیریتی پیگیری و اجرایی خواهد شــد، قوت 
بخشــی و غنی سازی برنامه های بهداشتی به عنوان یک شاخص 
مهم در پیشگیری از رسیدن به مرحله درمان و کاهش هزینه های 
 مادی و معنــوی آن یکی دیگر از اولویت های کاری دانشــگاه 
 علوم پزشکی هرمزگان است.جاودان ضمن تاکید بر لزوم ارتباط دانشگاه 
علوم پزشــکی با نخبگان، رسانه ها و ســایر الیه های مختلف 
اجتماعی، تعامل بین دستگاهی و فرابخشی را نیز از دیگر شروط 
موفقیت برنامه های این دانشگاه دانست.به گزارش ایرنا ؛ هفته گذشته 
با حکم وزیر بهداشت، حسین فرشیدی رئیس سابق دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشــتی و درمانی هرمزگان به عنوان معاون 

بهداشتی وزیر منصوب و غالمعلی جاودان جایگزین وی شد .
افتتاح مدرسه امیدآتراکران در بندرعباس 

   گروه خبر //  با حضور حمیدرضا خان محمدی رئیس سازمان 
نوسازی مدارس کشور،سیدفخرالدین هاشمی مدیر کل نوسازی 
مدارس استان، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس، 
محمد قویدل مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان،ســیدعبداهلل 
هاشمی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان، خیرین و جمعی 
از مسولین استانی مدرسه امیدآتراکران در منطقه چهچکور واقع در 
بندرعباس به بهره برداری رسید.به گزارش خبرنگار دریا ؛ هاشمی 
در این آیین اظهار کرد: مدرسه ۱۲ کالسه امیدآتراکران با زیربنای 
یک هزار و ۳۱۲ مترمربع وبا اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال در 
منطقه چهچکور بندرعباس به بهره برداری رسید.وی با بیان اینکه 
شــرکت آتراکران انرژی بعنوان خیر هزینه احداث این مدرسه را 
بصورت مشارکتی متقبل شده است، ابراز داشت: 7۵میلیارد ریال 
توسط خیر جهت احداث این فضای آموزشی هزینه شده است.
گفتنی است؛ مدرســه امیدآتراکران با مشارکت شرکت آتراکران 
انرژی و اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان احداث شده است . 

جانمایی محل اجرایی
 پروژه حراکاری در نوار ساحلی بندرعباس 

  گروه خبر // رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرعباس 
گفت:  محل اجرایی پروژه حراکاری در منطقه  ساحلی  شور اول 
بندرعباس به مساحت 7۵ هکتار جانمایی شد.به گزارش خبرنگار 
دریا  ، روح اهلل وفاکیش افزود: جانمایی برای کاشت نهال های حرا 
با هدف افزایش ســطح پوشش جنگل های حرا صورت گرفت.
وی گفت: این پروژه  تا هفته منابع طبیعی امسال  اجرا می شود .

گروه خبــر // امام جمعــه بندرعباس 
با ابراز نگرانی از روند کند پیشــرفت 
احداث منازل مسکونی برای زلزله زدگان 
و ســیل زدگان هرمزگان گفت: سازمان 
برنامه و بودجه کشــور در تخصیص 
بودجه پروژه هایی که برای احداث منازل 
تخریبی ناشی از سیل و زلزله آغاز شده 

است تسریع کنند . 
   حجت االسالم والمســلمین محمد عبادی زاده 
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه 
بندرعباس در خطبه هــای نماز جمعه این هفته 
بندرعباس، با اشــاره به سالروز وفات حضرت 
فاطمه معصومه سالم اهلل علیها، اظهارداشت: هجرت 
حضرت معصومه سالم اهلل علیها مانند هجرت امام 
رضا علیه السالم به ایران سر منشا تحول سازی 
و تمدن سازی در کشور بود و تحت هدایت های 
والیت امر سفر کریمه اهل بیت به ایران انجام شد که 
امروز برکت وجودی آن برای ایران قابل مشاهده 
است. وی افزود: دشمن در همه ما، چه انقالبی و 

چه غیر انقالبی طمع دارد و لذا در تاریخ می بینیم 
که دشــمن در امامزادگان نیز طمع دارد و باعث 
می شــود برخی از فرزندان ائمــه مانند زید نار 
دست مایه ی استکبار و استعمار زمان خود شوند.
عبادی زاده با اشــاره به روز ملی استکبارستیزی 
تاکید کرد: مردم ایران زمان شناس هستند و ملت 
ما در این جنگ ترکیبی مسائل را از هم تفکیک 
کردند و تاکنون هم نظام اســالمی با صبوری و 
بردباری اغتشاشــات را مدیریت کرده است در 
حالی که دشمن دنبال این بود که کشته سازی کنند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان تصریح کرد: 
توطئه های دشــمن برای این بود که کشته سازی 
کنند چنانچه به بسیاری افراد مشروبات الکلی و 
مواد مخدر صنعتی می خوراندند و مست و الیعقل 
وارد خیابان می کردند.وی بیان کرد: ۴۳ سال است 
که مردم ما در مقابل دسیسه های نظام استکباری 
ایســتاده اند و آمریــکا را بــه دریوزگی و ذلت 
کشــانده اند حرکت های بزرگ ملت ایران باعث 
شده است که هیمنه ی قدرت آمریکا را شکسته  

شود از این رو این ها نسبت مردم ایران کینه به دل 
دارند و این فتنه اخیر آشوب سازی بود. عبادی زاده 
تاکید کرد: هیچ گاه مراکز بین اللملی در راستای دفاع 
از محرومین اقدامی نکرده اند و تنها با عنوان های 
مختلف به مخالفین خود تهمت می زنند و تنها به 
دنبال این هستند که هر صدایی که در دنیا بر علیه 
آمریکا و نظام استکباری بلند می شود را خفه کنند.

وی تاکید کرد: در جنگ جهانی دوم، آمریکا صبر 
کرد تا کشورهای درگیر جنگ همدیگر را تضعیف 
کنند و در آخر به مانند مردار خوار وارد جنگ شد 
و خــود را به عنوان پیروز جنگ معرفی کردند و 
همین کار را در روســیه و اوکراین و چین انجام 
دادنــد، اما امروز دیگر این چنین نخواهد شــد، 
آمریکا بداند هر آتشی که خاورمیانه، شرق آسیا 
و اوراســیا ایجاد کند دود این آتش اول به چشم 
خودشان خواهد رفت.امام جمعه بندرعباس در 
بخش پایانی سخنانش تاکید کرد: استان هرمزگان 
در این سه سال اخیر درگیر حوادث مختلفی مانند 
ســیل و زلزله بوده است و دولت خدمتگزار هم 

شــروع کارشان با ســرعت برای احداث منازل 
زلزله زدگان بود اما امروز دل نگرانی داریم چرا که 
این پروژه ها کند جلو می رود و تامین منابع مالی  
به کندی انجام می شــود. به گزارش تسنیم ، وی 
خاطرنشان کرد: از ریاست محترم سازمان برنامه 
و بودجه کشور درخواست می کنم در تخصیص 
بودجه پروژه هایی که برای احداث منازل تخریبی 
ناشی از سیل و زلزله آغاز شده است تسریع کنند 
چرا که زمســتان در پیش اســت و مردم نگران 

هستند و شرایط خوبی نیست .

امام جمعه بندرعباس : 

دل نگران روند کند پيشرفت خانه سازی ها در مناطق زلزله زده هستيم 

گروه خبر //  با حضور حمیدرضا خان محمدی رییس سازمان 
نوسازی مدارس کشور،احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در 
مجلس، سیدفخرالدین هاشمی مدیر کل نوسازی مدارس استان، 
سید عبداهلل هاشمی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان، 
محمد قویدل مدیرکل آمــوزش و پرورش هرمزگان، خیرین و 
جمعی از مسولین استانی مدرسه ابراهیم خلیل اهلل در منطقه 

پشته ایسین واقع در بندرعباس به بهره برداری رسید .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ هاشــمی در این آیین اظهار کرد: مدرســه ۱۵ 
کالسه ابراهیم خلیل اهلل با زیربنای یک هزار و ۶۵۰ مترمربع وبا اعتباری بالغ 
بر ۲۰۰میلیارد ریال در منطقه پشته ایسین به بهره برداری رسید.به گفته وی 
این فضای آموزشی دارای کالس، سرایداری، آبخوری، سرویس بهداشتی، 

دیوار و محوطه می باشد .

   
سرمقاله

  ردپای دشــمنان ایران اســالمی در اغتشاشات اخیر 
کامــال هویداســت و بیانیــه ای هم که اخیــرا وزارت 
اّطالعات و ســازمان اّطالعات سپاه نیز در این خصوص 
دادند، برمالکننده اقدامات دشــمنان برای این اغتشاشات 
بود. رهبر معظم انقالب نیز در آســتانه سیزدهم آبان ماه، 
 روز دانش آمــوز و روز ملی مبارزه با اســتکبار در جمع 
دانش آموزان در این بخش هم نکات مهمی را بیان داشتند. 
ایشــان فرمودند :در همین اغتشاشات اخیر چند هفته ای 
کشــور ما، در اینجا هم آمریکا نقش روشنی داشت. این 
اطالعیه ای که وزارت اّطالعات و سازمان اّطالعات سپاه 
دادند، اطالعیه ی مهمی اســت؛ طوالنی است و بعضی ها 
حوصله نمی کنند بخوانند. اطالعاتش و گزارش هایش را ما 
داشتیم. اینها اطالعات بسیار مهمی است، خیلی مطلب در 
این زمینه وجود دارد؛ بعد کشفیات دستگاه های اطالعاتی 
ما در این زمینه خیلی ارزشــمند است. برای تهران، برای 
شــهرهای بزرگ، برای شهرهای کوچک نشسته اند نقشه 
کشیده اند، برنامه ریزی کرده اند. حاال ظاهر قضیه این است که 
مثاًل یک مشت جوان یا نوجوان در میدانند. خب این جوان 
و نوجوان، بچه های خود ما هستند؛ ما با اینها بحثی نداریم. 
اینها هیجان است، احساسات است، یک قدری بی دقتی در 
فهم مسائل است که این  جوری می آید؛ نه، بحث سر آنهایی 
اســت که دارند می گردانند قضایا را؛ آنها کسانی هستند 
 که با نقشه وارد میدان شــده اند.این ]چیزی[ را که عرض 
می کنم، باید همه در نظر بگیرند: طرف نقشــه دارد؛ هم 
مســئولین ما باید در نظــر بگیرند ــ که خوشــبختانه 
اطالعاتی های ما توجه دارند؛ مســئولین سیاســی مان، 
مسئولین اقتصادی مان، مسئولین گوناگونمان باید بدانند که 
ـ هم آحاد مردم بدانند، هم  طرف با نقشه وارد میدان شدهـ 
شما جوان ها بدانید؛ اینها با برنامه وارد میدان شده اند. برنامه 
هم این است که بلکه بتوانند ملت ایران را با خودشان همراه 
کنند، کاری کنند که ملت ایران عقیده اش بشود عقیده ی سران 
انگلیس و آمریکا و امثال اینها؛ نقشه این است، مقصود این 
است. البته ملت ایران زد توی دهنشان؛ بعد از این هم توی 
دهنشان خواهد زد.آن کسانی که طراحی کردند و در میدان 
ـ این خیلی مهم  عمل با نیت و با نقشه و با فهم وارد شدندـ 
ـ اینها مرتبط بودند با دستگاه های خارجی  است برای ماـ 
و جنایت کردند. شما ببینید این قضیه ی شاهچراغ شیراز، 
چه جنایت بزرگی بود! آن پسربچه ی پایه ی دوم یا پایه ی 
ششم یا پایه ی دهم، اینها چه گناهی کرده بودند؟ آن طفلک 
شش ساله ای که پدر و مادر و برادرش را از دست داده، این 
کوه ســنگین غم را چرا بر دوش او انبار کردند؟ چرا؟ این 
بچه چه  کار کند با این غم بزرگ و غیر قابل تحمل. اینها 
جنایت است؛ اینها جنایتهای بزرگی است. آن طلبه ی جوان 
ـ چه گناهی  ــ طلبه ی شهید جوان در تهران، آرمان عزیزـ 
کرده بود؟ یک طلبه ی جوان؛ دانشجو بوده، آمده طلبه شده؛ 
متدین، مؤمن، متعبد، حزب اللهی. ]اینکه او را[ شکنجه کنند، 
زیر شکنجه او را بکشند، جسدش را بیندازند در خیابان. 
اینها کارهای کوچکی است؟ اینها چه کسانی اند؟ باید فکر 
کرد. اینها چه کسانی اند؟ اینها بچه های ما که نیستند، اینها 
جوان های ما که نیستند؛  اینها چه کسانی اند؟ از کجا دستور 
می گیرند ؟ چرا این کســانی که مدعی حقوق بشرند اینها 
را محکوم نکردند؟ چرا قضیه ی شیراز را محکوم نکردند؟ 
چرا یک قضیه ی خالف واقع را، یک حادثه ی دروغین را، 
در سّکوهای اطالعاتی شان در اینترنت، هزاران بار تکرار 
می کنند، اما اسم آرشام را در اینترنت ممنوع می کنند که نیاید 
در سکوی اینترنتی؟ چرا؟ اینها طرف دار حقوق بشرند؟ اینها 
این ]جور[ هستند. اینها را بشناسیم؛ اینها را بشناسید. البته 
ما یقه ی اینها را رها نخواهیم کرد. نظام جمهوری اسالمی 
 حتمًا به حساب این جنایت کارها خواهد رسید. هر کس 
ثابت بشــود که همکاری داشته با این جنایت ها ، در این 
جنایت ها دستی داشته، ان شاءاهلل مجازات خواهد شد؛ بدون 

تردید .
   علی زارعی

ردپایی که هویداست

پشت پرده سیاست 

  
گزارش ها از آخر هفته ناآرام کرج و خاش 

استاندار البرز: صبر پلیس حدی دارد؛ از این به بعد به طور قاطع با اغتشاشگران 
برخورد می شــود .  سناریو نویسی سعودی – آمریکایی چند وقتی است که 
 نسخه رادیکالیســم را برای حوادث اخیر کشورمان پیچیده است  اما آن چه 
پنج شنبه گذشــته در کرج رقم  خورد  خیلی ها  را شوک زده  کرد. حضور 
در برخی خیابان های کرج به مناسبت چهلمین روز درگذشت جان باختگان 
حوادث اخیر و درعین حال کندن لباس یک بسیجی و وارد کردن چند ضربه 
چاقو به کمر و در نهایت به شــهادت رســاندن وی از سویی و منتشر شدن 
تصاویر ناراحت کننده  و تلخ حمله به نیروی انتظامی و سنگ باران و ضرب 
 و جرح مدافعان امنیت و حمله به یک طلبه  و مجروح کردن او از سوی دیگر 
صحنه های تلخی را رقم زد . موضوعی که واکنش صریح استاندار البرز را به 
همراه داشت .مجتبی عبداللهی  با اشاره به آن چه ایجاد ناامنی و آشوب توسط 
عده ای اراذل و اوباش در کرج اعالم کرد، افزود :  »اعتقاد ما بر این اســت که 
صبر پلیس و فراجا حدی دارد. خویشتن داری دیگر کافی است.« و  »از این 
پس برخورد با هرگونه آشــوب و اغتشاش قاطع و جدی است و هیچ رأفتی 
در کار نخواهد بود.« ایرنا نیز  در تشــریح حوادث تلخ روز پنج شــنبه کرج 
نوشت:تعدادی از آشوبگران در اقدامی سازمان دهی شده، به بهانه چهلمین روز 
دو نفر از جان باختگان حوادث اخیر، تالش کردند با مسدود کردن آزادراه کرج 
- قزوین ضمن ایجاد ترافیک سنگین، در این محور اقدام به ایجاد آشوب و هرج 
و مرج کنند.همزمان با این اقدام، نیروهای انتظامی و امنیتی برای پراکنده کردن 
آشوبگران و بازگشایی مسیر وارد میدان شدند. با این حال ترافیک طوالنی در 
خط شمالی  آزادراه کرج - قزوین سبب معطل شدن مردم در این مسیر شد.این 
در حالی بود که اغتشاشگران با افروختن آتش و ریختن نخاله های ساختمانی 
سعی در بسته نگه داشتن مسیر داشتند.اغتشاشگران همچنین سعی می کردند 
با حرکت به سمت بهشت بی بی سکینه در مراسم چهلم افراد یاد شده شرکت 
کنند و در مســیر دســت به تخریب تابلوهای راهداری بزنند.در همین حال، 
اغتشاشــگران با حمله به ماموران نیروی انتظامی ضمن توقف یک خودروی 
فراجا، ســه تن از ماموران را به شدت مجروح کردند.اخبار دریافتی حکایت 
از آن دارد که حال برخی از ماموران مجروح شــده فراجا وخیم است.به دلیل 
ترافیک سنگین، بالگرد امداد هوایی به محل اعزام شد تا مجروحان اغتشاشات 
را به مراکز درمانی منتقل کند.این افراد همچنین یک کیوسک پلیس در میدان 
حصارک و یک دستگاه ون در بولوار گلدشت به خوارزمی را به آتش کشیدند.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگاران ایرنا در درگیری های کرج، بر اثر اقدام 
مسلحانه و سازمان دهی شده اغتشاشگران ، یک بسیجی مدافع امنیت شهید شد 
و حداقل ۱۰ مامور نیروی انتظامی مجروح شدند که حال برخی از آن ها وخیم 
گزارش شده است. مجتبی عبدا... ،استاندار البرز با اشاره به حوادث پنج شنبه 
در شهر کرج و با بیان این که صبر پلیس حدی دارد و از این به بعد به  طور قاطع 
با اوباش و اغتشاشگران برخورد می شود،افزود: نیروهای امنیتی اغتشاشگران را 
 که با چاقو، قمه و حتی سالح حضور داشتند ، دستگیر کردند.ماجرای  رفتارهای 
خشونت آمیز به همین جا ختم نشد و خشونت به سیستان و بلوچستان نیز رسید. 
 در همین زمینه،سجاد شهرکی امام جمعه مسجد موالی متقیان در زاهدان عصر 
پنج شنبه ۱۲ آبان هنگام اذان مغرب و عشا هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس 
قرار گرفت و به شــهادت رســید. عالوه بر این  خاش نیز صحنه آشوب و 
 درگیری بود .ایسنا نوشت:برخی آشوبگران پس از اقامه نماز جمعه اهل سنت 
مســجد الخلیل در خاش با اقدامات هنجارشکنانه خود فضای شهر را ناآرام 
کردند.این افراد آشوبگر شعارهای هنجارشکنانه سر دادند و فضای آرام این 

شهر را برای مدت کوتاهی ملتهب کردند .

آن ها همچنین  به ســمت فرمانداری خاش که در مسیر بازگشت نمازگزاران 
مسجد الخلیل اهل سنت بود اقدام به سنگ پراکنی کردند.تعدادی از اغتشاشگران 
هم  به سمت فرمانداری خاش تیراندازی کردند و یک کیوسک پلیس نیز در این 
شهر توسط آن ها به آتش کشیده شد.گفته می شود  چند مامور انتظامی در جریان 
این اغتشاشات زخمی شدند. به گفته فرماندار خاش، هم اکنون شهر آرام است و 

مشکل خاصی در این زمینه نیست.
انعکاس

 انتخاب  مدعی شــد : این سایت متن نامه سرگشاده »جمعی از دیپلمات های سابق 
ایران« را منتشر کرده که در آن هشدار داده  شده که در کنار پوشش خبری اعتراضات 
ایران در رسانه های جهانی و گزارش فروش پهپاد به روسیه، بدون نتیجه رها کردن 

مذاکرات ]هسته ای[ بازی خطرناکی را برای ایران به وجود آورده است.
 برنا نوشــت : محســن معتمدکیا، مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان 
نوشــت: همزمان با چهل و پنجمین سفر استانی وزیر ورزش و جوانان، شایعه 
بی ربط تصمیم دکتر سجادی برای استعفا در فضای مجازی مطرح شده. اگر قصد 
این شایعه ســازان برهم  زدن تمرکز وزارت ورزش بوده که قطعا موفق نشده اند 
چون امور با قدرت بیشتر برای خدمت رسانی به مردم با هدایت آقای وزیر در 

جریان است.  
تابناک نوشت : محسن رضایی ،معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به این که 
وضعیت اقتصادی کشور بهبود می یابد، گفت: دیواره های تحریم در ماه های آینده 
شکسته خواهد شد. مسابقه جدی بین ما و مخالفان نظام اسالمی وجود دارد و 
در این مســیر سرعت در پیشرفت بدون حضور گسترده مردم در اقتصاد امکان 

پذیر نیست.
 چند ثانیه مدعی شد: سردار نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه گفت:  بار ها اعالم 
کرده ام ۱۰کیلو طال به فردی که اثبات کند کشــوری خون خوارتر، کثیف تر و 

ظالم تر از آمریکا در تاریخ وجود دارد، جایزه می دهم.
 رویداد24 خبر داد: رئیس دانشــگاه صنعتی شریف گفت: از برخی فرزندان مان 
خواستیم مدتی به دانشگاه نیایند. این روزها، با پدیده ممنوع الورودی مواجهیم.من 
از شما والدین می خواهم که در فضای مجازی که زیست آن بسیار فراگیر شده 
است، با فرزندان تان دوستی کنید .این دانشگاه به طور میانگین، ۱۱ هزار دانشجو  
دارد، در آن روز چند ۱۰ نفری بی ادبی کردند که به شریف ظلم شد و بچه ها تذکر 

شنیدند و یاد گرفتند که بی ادبی ممنوع است.
تازه های مطبوعات

جمهوری اسالمی - این را همه می دانیم که در مکتب سلیمانی، همه مردم صاحب 
احترام هستند. حاج قاسم را در مکتب او و در کالم طاهر او باید شناخت. برخی 
کلمات ناپالوده و بســیار آلوده را نباید به حساب او گذاشت که او را حساب از 
خیلی ها جداســت. حساب او پاِک پاک است. از محاسبه نیز او را نه تنها باکی 
 نیســت که پاکی می افزاید. نگاه و کالم او نیز ارزش افزاست. حاج قاسم فرزند
» تراز« انقالب اسالمی است. هرکس مثل او رفتار می کند، انقالبی است. هرکه به 
نام او مسیر عکس او را در پیش گیرد نسبتی با »انقالب سلیمانی پرور« ندارد .

دنیای اقتصاد - بررسی ها نشان می دهد که در روزهای اخیر نسبت خروج دارایی 
از بازار ســرمایه افزایش یافته و به عقیده کارشناسان این دارایی ها به بازارهای 
دیگر سرایت خواهند کرد که نزدیک ترین مقصد آن ها بازارهای ارز و طالست.

در نتیجه با افزایش ســطح تقاضا درمعامالت ارزی شرایط فشار خرید ایجاد 
خواهد شــد.برخی معتقدند که از افزایش قابل توجه نرخ دالر،سیگنال خروج 

سرمایه مخابره می شود .

 جــام جم -  به  جز رســانه های معمول فارســی زبان، پای رســانه های 
انگلیســی زبان نیز به میدان برجسته ســازی اتفاقات ایران باز شده است 
و حتی رســانه ای مانند cNN  که ســابقه ای طوالنی در زمینه ســازی 
 جنگ هــا داشــته، گزارش هایــی کم ســابقه از ایران منتشــر می کند و 
مجالتــی مانند اکونومیســت و روزنامه هایی ماننــد گاردین نیز به موج 
فضاســازی های رســانه ای برای درگیر کردن ذهن مخاطبان غیرایرانی 

پیوسته اند.
فرهیختگان - دولت محترم و شخص رئیس  جمهور جناب آقای رئیسی که 
در طول ۱۴ ماه اخیر تالش زیادی کرده اند تا کمبودهای گذشته را جبران 
کننــد به نظر در محاصره ایده های واپس گرایانه ای در حوزه شــبکه های 
اجتماعی گیر کرده اند. تبدیل وزارت ارتباطات به وزارت صیانت اشتباهی 

تاریخی برای دولت سیزدهم است. کاش قبل از واقعه عالج شود.
اعتماد - زیدآبادی نوشــت : احترام به دانشــجو یعنی احترام به آزادی و 
انتخاب او. یک دانشــجوی جوان معموال ورود خود به دانشــگاه را به 
 معنای برخورداری از احترام بیشتر و رفتار آزادانه تر و نقد آشکارتر فرض 
می کنــد، اما همین که پا به دانشــگاه می گذارد، محیــط آن جا را از هر 
حیث بســته تر و محدودتر از فضای عمومی جامعه می بیند.هر یک از این 
محدودیت ها و مشــکالت کافی است تا دانشجویی را به خشم و عصیان 

بکشاند. 
 فرمانده سپاه : انتقام گرفته خواهد شد 

دشــمنان می دانند که ما حتمًا نتیجه اقدامات مداخله جویانه و شــرارت 
افروز آن ها را پاسخ خواهیم داد اما االن نمی توانیم بگوییم کجا و چگونه  
 سرلشکر حسین ســالمی، فرمانده کل سپاه در حاشــیه راهپیمایی روز

 ۱۳ آبان تهران و در جمع خبرنگاران تاکید کرد: مردم ما در صحنه هستند 
و هیچ خطری انقالب ما را تهدید نمی کند زیرا دشــمنان کشــورمان از 
نتیجه اقدامات خود علیه این مردم مایوس شــدند. دشمنانی که می گفتند 
تمرکز ما بر برجام نیست، بر مسائل داخلی ایران تمرکز کرده اند.به گزارش 
تسنیم، وی افزود: امروز همین دشمنان به نیروهای خود آماده باش دادند 
و نگران هســتند که جمهوری اسالمی اقدامی علیه آن ها نشان ندهد و بر 
همین اساس اکنون از بیم اقدام ایران علیه آن ها در الک دفاعی فرو رفتند. 
در واقع این موضوع نشــان دهنده واقعیت ماست.فرمانده کل سپاه درباره 
مطالبات مردم در برخورد با اغتشاشــگران هم بیان کرد: ما تمرکز خود را 
روی ریشــه های چنین جریان هایی گذاشته ایم، البته به سرشاخه های 
چنین حوادثی نیز هشدار می دهیم که از مسیر خطرناک فعلی جدا شوند 
زیرا این مسیری است که دشمنان برای برخی فریب خوردگان این جامعه 
تدارک دیدند.وی با اشــاره به حضور خود در راهپیمایی و مطالبات مردم 
برای پاســخ دادن به جنایات تروریست ها در به شهادت رساندن تعدادی 
از هموطنانمان در شــاهچراغ و دیگر مناطق کشــور، گفت: در طول این 
مسیری که در راهپیمایی می آمدم، مردم فقط ندای انتقام سر می دادند. هم 
دشمنان و هم ما به خوبی می دانیم که این انتقام گرفته خواهد شد. مردم ما 
عزیز هستند و انقالبشان باشکوه است.  اتفاقاتی که به تازگی شاهد بودید، 
نمی تواند هیچ تاثیری بر روند انقالب ما داشته باشد.سرلشکر سالمی تاکید 
کرد: دشــمنان می دانند که ما حتمًا نتیجه این اقدامات مداخله جویانه و 
شرارت افروز آن ها را پاسخ خواهیم داد اما االن نمی توانیم بگوییم کجا و 
چگونه این اقدام را انجام خواهیم داد البته این ها موضوعاتی است که برای 
ما می ماند و بعدها در روز حادثه دشمنان خودشان متوجه می شوند. هر 

کسی که آرامش مردم ما را بگیرد، آرامش نخواهد داشت .
 

گروه خبر // با حضور استاندار هرمزگان 
عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن 
در میناب با واگذاری ۲ هزار قطعه زمین 
۲۵۰ متری به مردم در شهرستان میناب 

آغاز شد .
   بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ بــا حضور 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان عملیات اجرایی 
طرح نهضت ملی مســکن در شهرستان میناب با 

کلنگ زنی طرح احداث ۲ هزار واحد مســکونی 
آغاز شد.مهندس دوســتی در حاشیه این مراسم 
اظهار داشــت: راهبردی که در طرح نهضت ملی 
مســکن در استان دنبال شــده واگذاری قطعات 
ویالیی بــه مردم بــوده به جــز در مناطقی که 
محدودیت زمین داشته باشیم. وی افزود: در همین 
راستا طرح نهضت ملی مسکن در میناب آغاز و ۲ 
هزار قطعه ۲۵۰ متری تقدیم مردم شد، زمین هایی 
که در شهر میناب جانمایی شده و تا ۱۰۴۵ قطعه 

۲۵۰ متری به متقاضیان این طرح در میناب واگذار 
خواهد شد. استاندار هرمزگان با اشاره به وضعیت 
اســتان در حوزه طرح نهضت ملی مسکن گفت: 
هرمزگان پیشتاز واگذاری قطعات ویالیی در کشور 
است و عمده شهرها به همین صورت واگذار شده 
است. وی تصریح کرد: واگذاری زمین به مردم در 
شهرستان های حاجی آباد، سیریک و جاسک نیز 
در این هفته دنبال می شــود و طرح نهضت ملی 

مسکن در این شهرستان ها نیز آغاز خواهد شد . 

استاندار هرمزگان در آیین آغاز طرح نهضت ملی مسکن در میناب :

هرمزگان پیشتاز 
واگذاری قطعات ویالیی در کشور است

با حضور رئیس
 سازمان نوسازی مدارس کشور؛

مدرسه ابراهیم خلیل اهلل 
در بندرعباس افتتاح شد
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سال بیست و یکم شماره 4020 حسن سیالوی سرویس استان ها // 
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل 
با  خوزســتان  پرورش  و  آموزش 
دانش آموز  تفاوت های  به  اشــاره 
معلمان  هم  گفت:  امروز  و  گذشته 
باید به ســالح سواد  اولیاء  و هم 
رسانه ای مسلح باشند و جنگ نرم 
با  مقابله  شیوه های  و  بشناسند  را 
و  فرزندان  بتوانند  تا  بدانند  را  آن 
هم  را  بوم  و  مرز  این  آینده سازان 
در مقابل خطرات داخلی و خارجی 

حفظ کنند . 
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ جاســم 
از  یکی  کــرد:  اظهــار  حســینی زاده 
ساحت های مهم در سند تحول بنیادین، 
تربیت سیاســی اجتماعی دانش آموزان 
تقســیم بندی جهانی،  در یک  اســت. 
ســرمایه انسانی شــاخص اصلی برای 
توســعه یافتگی اســت و دانش آموزان 
بزرگترین سرمایه انسانی کشور هستند.  
وی افــزود: انقالب اســالمی از آغاز 

شــکل گیری یکی از اهداف خود را در 
این عرصه، اهتمام و توجه ویژه به این 
قشــر مهم و تاثیرگذار قرار داده است.
معاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل 
آمــوزش و پرورش خوزســتان گفت: 
حضور فعال و گسترده دانش آموزان در 
شــکل گیری و پیروزی انقالب اسالمی 
با اطاعت و پیروی از فرامین حکیمانه 
حضرت امام خمینی)ره( که تجلی آن در 
۱۳ آبان ماه اتفاق افتاد، بر کسی پوشیده 

نیست.
   حضور فعال و داوطلبانه دانش آموزان 
در ایام هشــت ســال دفاع مقدس و 
فداکاری های قهرمانانه و ایثارگری های 
آنــان در جبهه های حــق علیه باطل 
و تقدیــم شــهدای عزیــزی همچون 
حســین فهمیده ها و بهنام محمدی ها و 
جانبازان عزیز نشــان دهنده تاثیر آنان 
در شــکل گیری و دوام و قــوام ایــن 
نظام است.حســینی زاده افزود: در ادامه 
پــس از دفاع مقدس بــا ادامه دفاع از 

آرمان های بزرگ نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و پیروی از منویات مقام معظم 
رهبری حضرت آیت اهلل امام خامنه ای 
و تاکیدات ایشــان در زمینه پیشرفت و 
رشد کشور در همه عرصه های علمی و 
ورزشی و فرهنگی، نتایج ارزنده ای در 
عرصه های ملی و جهانی متجلی شــد.  
وی یادآور شد: همکاران خوب من در 
آموزش و پرورش خــوب می دانند که 
با هدایت و زمینه ســازی مناسب و باال 
بردن توانمندی هــای دانش آموزان این 
مــرز و بوم با زیر بنای تحکیم و تعمیق 
باورهای دینی و اعتقادی و سیاســی، 
شــاهد نقش آفرینی موثر دانش آموزان 
در اعتال و تحوالت سیاســی اجتماعی 

کشور خواهیم بود.
   معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل 
آموزش و پرورش خوزســتان با اشاره 
به تفاوت دانش آموز گذشــته با امروز 
بیان کرد: بــا توجه به تفاوت ســطح 
دانایــی و توانایی اولیاء در گذشــته و 

حال و با عنایت به وجود فناوری های 
ابزار  نوین حــال حاضر و پیشــرفت 
آموزشی، طبیعتا تفاوت های اساسی بین 
دانش آموز گذشته و امروز وجود دارد.    
حسینی زاده گفت: طبیعتا اکنون نمی توان 
کار تربیتی و آموزشــی را مانند گذشته 
انجــام داد؛ امام علــی)ع ( می فرمایند 
َُّهم  "ال تُْقِسروا أْوالَدکْم َعلی آدابِکم، فَِان
َمْخلُوقُوَن لَِزماٍن َغْیِر َزمانِکم"  فرزندان 
خود را بر آداب و رســوم خود مجبور 
نســازید، زیرا آنان به روزگاری غیر از 

روزگار شما تعّلق دارند. 
   لذا می طلبد که هم معلمان و هم اولیاء 
به سالح سواد رســانه ای مسلح باشند 
و جنگ نرم را بشناســند و شیوه های 
مقابله با آن را بدانند تا بتوانند فرزندان 
و آینده ســازان این مــرز و بوم را هم 
در مقابل خطــرات داخلی و خارجی 
حفظ کنند و هم آنان را برای ســاختن 
فردایی بهتر آماده کنند.  وی با اشــاره 
به اولویت های ایــن معاونت ادامه داد: 

بــا توجه به اغتشاشــات اخیر، تقویت 
بدنه آموزش و پــرورش اهمیت دارد. 
بدنه آموزش و پــرورش به طور کلی 
از دو قشــر دانش آموز و معلم تشکیل 
می شــود و در این راســتا روی هر دو 
قشر کار کردیم. برای معلمان تیم ۲۰۰ 
نفره در کل اســتان خوزســتان در نظر 
گرفته شــده اســت و از هر منطقه پنج 
نفر از معلمان ســواد رسانه ای، بهترین 
معلمان بینش اســالمی، بهترین مشاور 
منطقه و دو نفر دیگر، انتخاب شــدند. 
را  معلمــان دوره هــای تخصصی  این 
گذراندند و با آن ها درباره اخبار جعلی 
و شیوه شناسایی آن ها، سواد رسانه ای و 

دستاوردهای نظام و جنگ نرم صحبت 
شد. 

  معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل 
آموزش و پرورش خوزســتان یادآور 
شــد: وقتی معلم ما مســلح به ســواد 
رسانه ای شود و جنگ نرم را بشناسد، 
طبیعتا آگاه می شود. این مسائل در دوره 
عمومی جهاد تبیین بیان می شــوند. این 
دوره ها در بخــش دانش آموزی، برای 
قرآن  حوزه های  برجسته  دانش آموزان 
و نماز، برجســتگان علمی، ورزشــی 
و فرهنگــی برگزار می شــود زیرا این 
دانش آموزان می تواننــد در تبیین تاثیر 

زیادی داشته باشند .

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان : 

معلمان و اولياء باید به سالح "سواد رسانه ای" مسلح باشند 
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مفقودی

  سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه رکن اصلی کشور برای 
حفظ نظام مردم هستند، گفت: مسئوالن باید 

مردم را راضی کنند . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حمیدرضا حاجی بابایی 
در راهپیمایی یوم اهلل ۱۳ آبان بوشــهر بابیان اینکه 
ملتی که برای خدا قدم بردارد سختی ها بر او آسان 
می شــود، اظهار کرد: ملت هایی که در راه خدا قدم 
برداشــته اند به طور مداوم آزمایش می شوند، پس 
باید همیشــه آماده ایثار و جانبــازی در راه خدا 
باشــند.به گفته وی، اگر کسی بپندارد که تا دیروز 
انقالبی بوده و دیگر تکلیفش را انجام داده است اما 

امروز ســکوت کند هیچ چیزی از انقالبی گری در 
دست ندارد.

  رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: مردم ایران از دانش آموزان 
تا همه مسئوالن یکپارچه پای کار انقالب ایستاده 
و انقالبــی هســتند جز عده ای اندکــی  که در هر 
فرصت دنبال مشــکل آفرینی برای کشور و نظام 
هســتند.  حاجی بابایی با بیان اینکه ملت ایران در 
۴۳ ســال انقالب ایثار و مجاهدت و ایســتادگی 
کرده انــد، افزود: مردم با نظام و انقالب و شــهدا 
و دین خود مشــکلی ندارند ملــت ایران از برخی 
مســئوالن به علت عملکرد ضعیف نقد دارد اما در 
همه صحنه های انقالب پای کشــور ایستاده است.

وی با تاکید بر اینکه رکن اصلی کشور برای حفظ 
نظام مردم هستند، عنوان کرد: مسئوالن باید مردم را 
راضی کنند و در بخش اشتغال و ازدواج جوانان به 

مشکالت رسیدگی کنند.
   رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه نجات یک کشور فقط در 
آموزش و پرورش است، عنوان کرد: اگر می خواهیم 
کشور پرافتخار باشــد باید به آموزش و پرورش 
برســیم و باید به شکلی عمل کرد که معلم گل سر 

سبد جامعه باشد.
  حاجی بابایی با بیــان اینکه اگر نظر رهبر انقالب 
در آموزش و پرورش اجرا شــود آسیبی به کشور 
نمی رسد، گفت: فرزندان ما سرمایه کشور هستند و 
آموزش و پرورش و معلم و دانش آموزان باالترین 
سرمایه و در خدمت نظام هستند؛ دشمن با این جاها 
کار دارد با مدرســه و دانشــگاه کار دارد باید این 

موضوع را درک کرد .

خبر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد یزد: 
 زبان هنر بهترین ابزار انتقال ارزش ها 

به نسل جوان است
  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی اســتان یزد گفت: زبان هنر و بهره گیری از 
برنامه های ادبی و فرهنگی فاخر در مناسبت های مختلف بهترین 
ابزار انتقال ارزش های دینی و انقالبی به نســل جوان است. به 
گزارش خبرنگار دریا ، احســان عابدی در جمع فرهنگیان و 
مسئوالن مهریز افزود: استفاده از جلوه های فرهنگی و هنری 
نقش مهمی در گســترش مفاهیم ارزشــی و دینی به مردم به 
خصوص نوجوانان و جوانــان دارد.وی با قدردانی از تمامی 
فعاالن عرصه فرهنگ و هنر که برای تعالی ارزش های معنوی 
و انقالبی در جامعه و برای نســل جوان تالش دارند ادامه داد: 
باید بیش از گذشته در قالب برنامه های مختلف از عرصه هنر 
و فرهنگ برای تحقق اهداف اســتفاده کرد.همچنین فرماندار 
مهریز با گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان انقالب اسالمی و 
روز دانــش آموز گفت: عزت و اقتدار کشــور مدیون ایثار و 
جانفشانی شهیدان و روحیه انقالبی و بصیرت مردم است.محمد 
دهقان بنادکی افزود: امروز ملت ایران و جوانان کشــور ما در 
کنار هم برای رســیدن به قله های عزت و شرف تالش دارند 
و باید این هدف و روحیه مهم روز به روز تقویت شــود.وی 
اظهار کرد: دشــمنان که در کشــور ما منافع خود را از دست 
رفتــه می بینند هر روز به بهانه ای علیه مردم و جوانان اقدام به 
توطئه می کنند ولی تاکنون با درایت همگان ذلیل شــدند.این 
مسئول از برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری در شهرستان 
قدردانی کرد و گفــت: باید با همکاری نهادها و هنرمندان در 
ارتباط با مسائل جامعه برنامه های معرفتی و فرهنگی برگزار 
شود.دهقان توجه به عرصه فرهنگ و هنر و تقویت فعاالن این 
بخش مهم را جزو برنامه های مهم دولت ســیزدهم ذکر کرد و 
گفت: باید بر اساس نیاز جامعه با برنامه ریزی برای گسترش 
برنامه ها همت داشت.در این آیین ادبی و فرهنگی از تصاویر سه 
شهید دانش آموز حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز که توسط 
هنرمندان مهریز طراحی شده بود رونمایی و یاد و خاطره آنها 
گرامی داشته شد. همچنین در این مراسم که امام جمعه و جمعی 
از مسئوالن مهریز حضور داشتند تعدادی از فرهنگیان و ادیبان 
در خصوص اهمیت موضوع توجه به مسائل فرهنگی و هنری 
مطالبی بیان کردند.در این آیین ادبی و فرهنگی از تصاویر سه 
شهید دانش آموز حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز که توسط 
هنرمندان مهریز طراحی شده بود رونمایی و یاد و خاطره آنها 
گرامی داشــته شد.در پایان از هنرمندان فعال شهرستان مهریز 

قدردانی به عمل آمد .

  

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // 
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشــاره به 
استقبال قطری ها برای توسعه سرمایه گذاری 
مشترک با استان بوشهر، گفت: همکاری های 
اقتصادی ایران و قطر از طریق استان بوشهر 

تقویت می شود . 
 بــه گزارش خبرنگار دریا ، محســن رضایی در 
نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری 
استان بوشــهر اظهار داشــت: در اقتصاد مردمی 
با توسعه کســب و کارهای خانگی، روستایی و 
عشایری می توان شهرک های صنعتی را به کسب 

و کارهای خانگی متصل کرد تا ضمن حذف داللی 
و ایجاد سود بیشتر برای تولید کننده از طریق بسته 
بندی این کاالها در شــهرک های صنعتی آن ها را 
آماده ورود به بازارهــای بزرگ صادراتی منطقه 
کرد.معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشــاره به 
آمادگی قطری ها برای ایجاد بندر مشترک هوشمند 
 در اســتان بوشــهر افزود: امیر قطر دستور داده
 بندر الرویس به بازار ارتباط با ایران تبدیل شود.

  وی ادامه داد: بازارهای منطقه بستر بسیار مناسبی 
برای صدور کاالهای تولیدی ایران است و با توسعه 
اقتصاد مردمی و تکمیل و فعال سازی زنجیره های 

ارزشی می توان بازارهای منطقه را فتح کرد.  این مقام 
مسئول بیان داشت: مسئوالن قطر آماده هستند تا 
در بندر الرویس انبارهای بزرگ بسازند تا کاالهای 
 صادراتی از بوشهر در این انبارها ذخیره و در حوزه 
خلیج فارس توزیع شــود. در حــوزه دامداری 
آمادگی دارند در بوشــهر شرکت های دام صنعتی 

ایجاد کرده و تولیدات دامی را صادر کنند.
 رضایی تاکید کرد: زمین و نیروی انسانی ایرانی و 
ســرمایه گذاری قطری ها می تواند بازار اقتصادی 
بزرگی را برای تولید و صدور کاالهای ایرانی در 

منطقه و جهان شکل دهد.

معاون رئیس جمهور خبر داد

 آمادگی قطری ها برای ایجاد بندر مشترک هوشمند در بوشهر

 

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
اســتاندار یزد با بیان اینکه دانش آموز باید 
سیاســی باشــد، گفت: مطالبات مجموعه 
دانش آموزی اســتان باید توســط مجلس 
دانش آموزی دنبال شود و فضای مطالبه گری و 

کنش گری در مدارس ایجاد شود . 
  به گزارش خبرنگار دریــا ؛ مهران فاطمی در 
مجلس دانش آموزی استان یزد که به مناسبت ۱۳ 
آبان ماه برگزار شــد، ضمن گرامی داشت ایام اهلل 
ســیزده آبان و روز دانش آموز، اظهار کرد: نفس 
تشــکیل مجلس دانش آموزی و مشارکت دهی 
دانش آموزان در امر تصمیم گیری و تصمیم سازی 

امر مبارکی است.
  وی گفــت: حضور دانش آمــوزان در مجلس 
دانش آموزی، تمرین زیستن در فضای وسیع تری 
 بــرای آمادگــی در آینــده و تاثیرگــذاری و 
نقش آفرینی های بزرگتر است.استاندار با تأکید بر 
اینکه هویت بخشی و صیانت از جایگاه مجلس 
دانش آموزی و تشــکیالت رسمی دانش آموزی 
صورت گیرد تصریح کــرد: مطالبات مجموعه 

 دانش آموزی باید توســط ایــن مجلس دنبال 
شود.

  فاطمی با بیان اینکه قدرت، شجاعت و جسارت 
در چارچوب موازین قانونی، از جمله مهمترین 
شــاخصه های دانش آموز اثر گذار است گفت: 
دانش آموز باید سیاسی باشد و در موارد مربوط 
به مجلس دانش آمــوزی توجه به این حوزه نیز 

گنجانده شود.
  استاندار عنوان کرد: این مجلس با دستور کار، 
بیانیه و مطالبات مشخص تشکیل شود و فضای 
مطالبه گری و کنش گری صحیح از سوی آموزش 
و پرورش استان برای مدارس فراهم شود.فاطمی 
در پایان افــزود: اقدامــات الزم جهت حضور 
اعضای مجلس دانش آموزی استان در کارگروه ها 

و شوراهای مختلف استان فراهم شود .

استاندار یزد :

فضای مطالبه گری و کنش گری در مدارس ایجاد شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :

رکن اصلی کشور برای حفظ نظام مردم هستند

آرزو توکلی سرویس استان ها//   
استفاده  گفت:  جیرفت  فرماندار 
از کارت آزاد بنزین در جیرفت با 
 تصمیمی که بــه صورت مجزا در 
این شهرســتان اتخاذ شده به ۲ 
جایگاه عرضه ســوخت محدود 

می شود . 
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ احمد 
بلندنظر افزود: بر اساس تصمیم انحصار 
اســتفاده از کارت آزاد بنزیــن به ۲ 
جایگاه عرضه سوخت در جیرفت که 
در ســتاد سوخت این شهرستان اتخاذ 
 شــده، شــهروندان می توانند تنها از 
جایگاه های "بــاب الحوائج" جنب 
پلیس راه و جایگاه "سبزواران" جنب 
شرکت نفت از کارت های آزاد سوخت 

خود استفاده کنند.

   وی بــا بیان اینکــه هدف ما کاهش 
صف های طوالنی و راحتی بیشتر مردم 
و همزمان کنترل قاچاق بنزین اســت 

اظهار داشت: همشــهریان می توانند 
در تمــام جایگاه هــا از طریق کارت 
سوخت شخصی خود سوختگیری کنند 

و محدودیتــی از این نظر ندارند.  بعد 
از فعال سازی طرح کدینگ در جنوب 
و شرق استان کرمان شاهد صف های 
طوالنی در بیشتر شهرهای این مناطق 
بودیم که بعد از مدتی این طرح ملغی 
شــد اما همچنان شــاهد صف های 
طوالنی سوخت در این منطقه هستیم.  
 شهرســتان جیرفت برای کاهش این 
صف ها در جایگاه های سوخت اقدام 
به محدود کردن کارت های آزاد به ۲ 
جایگاه کرده است تا صف های طوالنی 
در دیگر جایگاه ها کاهش یابد.  دلیل 
اصلی طوالنی شدن صف ها در مقابل 
جایگاه های ســوخت وجود قاچاق 
بنزین اســت که عمدتا با سو استفاده 
 از کارت هــای آزاد بنزیــن صورت 

می گیرد .

استفاده از کارت آزاد بنزین در جیرفت به ۲ جایگاه محدود شد

 

حسن سیالوی سرویس استان ها // رئیس مرکز بهداشت خوزستان با 
بیان اینکه تشدید مراقبت از کیفیت آب آشامیدنی اهواز و سه شهر 
دیگر در دستور کار است گفت: تا این لحظه آلودگی میکروبی در آب 

اهواز گزارش نشده است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛  دکتر پژمان بختیاری نیا در جلســه ویژه بررســی 
آب شهرســتان های اهواز، حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان که در اهواز برگزار 
شد اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع سالمت آب، کنترل کیفی آب به 
صورت مداوم و با دقت در حال انجام است و نمونه برداری دائمی انجام می شود.  

وی افزود: به دنبال بارندگی های اخیر، از صبح روز پنج شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ 
در برخی مناطق اســتان، شاهد توزیع آب با کدورت باال و بوی نامطبوع بودیم 
که بالفاصله پس از مشــاهده این مسئله، نمونه برداری میکروبی، کلرسنجی و 
کدورت سنجی آب شبکه توزیع در طول شبانه روز را به بازرسان بهداشت محیط 

شهرستان های مذکور ابالغ کردیم.
   رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان گفت: تا این لحظه در بررسی  نمونه های 
اخذ شــده، آلودگی میکروبی گزارش نشده اســت؛ با این حال از شرکت  آب و 
فاضالب خواسته ایم ضمن اطالع رسانی به مردم اهواز، حمیدیه، هکیزه و دشت 
آزادگان درباره علت وقوع کدورت آب شــبکه توزیع و آموزش تدابیر الزم در 
خصوص مخازن آب خانگی، اقدامات پیشگیرانه برای عدم تکرار رویداد مشابه 
به عمل آید.وی ضمن تاکید بر تأمین آب آشــامیدنی سالم توسط مسئوالن امر 
افزود: مدیران آبفای استان در آخرین تماس اعالم کردند که مشکل از روز جمعه 
برطرف گردیده و شاهد رفع مشکل در شبکه توزیع آب این شهرستان ها خواهیم 
بود .گفتنی اســت آب شرب اهواز و برخی از شهرها از روز پنجشنبه گذشته با 

مشکالتی مواجه شد .

رئیس مرکز بهداشت خوزستان :

 آب اهواز فاقد 
هرگونه آلودگی است

آرزو توکلی سرویس استان ها // به انتقاد 
رئیس ســازمان صنعت معدن و تجارت 
اســتان کرمان، پهنه های معدنی توسط 
افرادی که توان فنی و مالی ندارند ضبط و 
ثبت شده و معدن به عنوان بیت المال است 
 و متاسفانه یکسری افراد این معادن را ثبت 
 کرده اند و بــه ۸۰ میلیــون نفر ضربه 

می زنند . 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهدی حسینی نژاد 
در سومین گردهمایی فعاالن اقتصادی و مسئوالن 
قضایی استان کرمان گفت: به واسطه قوانینی که 
داریم دچار چالش هایی هســتیم که نمی توانیم 
درخواست های مردم را برآورد کنیم.به گفته او، 
ظرفیت معدنی در کل کشــور وجود دارد ضمن 
آنکه ذخایر نفــت و گاز خوبی در ایران وجود 
دارد اما سهم تولید ناخالص داخلی )GDP( در 

ایران زیر یک درصد بوده این درحالی است که 
در برخی کشــورها این سهم خیلی بیش از این 
می باشد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان اظهار می کند: سه معدن با اکتشافات 
عمیق را در کشور جلو برده ایم که دو معدن مس 
سرچشمه و میدوک شهربابک در استان کرمان 
هســتند و باید به سمت اکتشــافات عمیق گام 
برداریم.به انتقاد او، پهنه های معدنی توسط افرادی 
که توان فنی و مالی ندارند ضبط و ثبت شــده و 
معدن به عنوان بیت المال است و متاسفانه یکسری 
افراد این معادن را ثبت کرده اند و به ۸۰ میلیون 

نفر ضربه می زنند. 
  حســینی نژاد می افزاید: مدنظر است که حقی 
 از این افراد ضایع نشــود و دســتورالعمل هایی 
نوشته ایم که به آنها خیلی توجه کرده ایم اما به 
حق ۸۰ میلیون نفر توجه نکرده ایم و ۱۰ ســال 
این معادن مانده است و باید قانون را اصالح کنیم 

در غیر ایــن صورت همین طور می ماند.  او بر 
لزوم اصالح قانون تاکید مــی کند و می گوید: 
حدود 7 هزار محدوده معدنی در اســتان کرمان 
ثبت شده اما ۴۰۰ معدن وجود دارد و بقیه آن را 
در اختیار افراد گذاشته شده تا کشفیات را انجام 
دهند.   رئیس سازمان صمت استان کرمان، اظهار 
می کند: ۵ هزار محــدوده به لحاظ اصالح بند 
قانونی حذف می شــود و اجازه ورود به کسانی 
که توان فنی و مالی دارند می دهیم تا معدن کاران 

واقعی به این حوزه ورود پیدا کنند.
  او با بیان این مطلب که حقوق دولتی کشور ۴۰ 
هزار میلیارد تومان از محل درآمد معادن است، 
عنوان می کند: ۶۴ درصد حقوق دولتی کشــور 
از استان کرمان وصول می شود و امسال حدود 
۹ هزار میلیارد تومان بــه خزانه واریز کردیم و 
باید ۱۵ درصد آن برگشت داده شود.طبق اعالم 
حسینی نژاد، حداقل حدود ۱۲ سال ۱۵ درصد 

حقوق دولتی به اســتان کرمان بازگشت نشده 
است و حدود ۵ صدم یک درصد برگشته است 
و امسال در قانون بودجه سقف برگشت حقوق 
دولتی استان کرمان ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که 
استان به شــدت ضرر می کند و باید این قانون 
را اصــالح کرد. او می گوید: بهره برداران معادن 
مکلف هستند ۱۰ درصد از حقوق داخلی معدن 
را به شکل مستقیم بعد از تصویب توسط شورای 
 معادن اســتان در کرمان هزینه کنند و این پول
 هــم در راه، آب، گاز و زیرســاخت ها هزینه 
می  شود.حســینی نژاد ادامه می دهد: تبصره ۵ 
ظرفیت خوبی برای اســتان کرمان بوده است و 
این جزوتاکیدات رهبری هم هست اما این تبصره 
توســط یک نفر در اسفند پارسال حذف شد در 
صورتی که باید بهره برداران را تشــویق کنیم، 
فرآوری و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را 

دنبال کنند .

رئیس سازمان صمت کرمان :

معدن بیت  المال است ؛چرا به حقوق 80 میلیون ایرانی توجه نمی کنیم ؟
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بانوی ردیا

آشپزی

ساالد مرغ و نخود یکی از انواع ساالدهای سرد است که از ترکیب 
مرغ با نخود، ذرت، کاهو، پیازچه، گردو و... تهیه می شود و به همین 
دلیل بســیار مقوی و کامل است و می تواند جایگزین وعده غذای 

اصلی باشد . 
 در ادامــه این مطلب طرز تهیه ســاالد مرغ و نخــود همراه با 
آموزش ســس این ساالد و نکات مهم مربوط به تهیه آن آورده 

شده است .
  مواد الزم برای تهیه ساالد مرغ و نخود

سینه مرغ.......................................... نصف یک عدد
نخود پخته.............................................. نصف لیوان
ذرت پخته....................................... یک چهارم لیوان
کاهو........................................................... 1 عدد
سیر............................................................ 2 حبه
پیازچه....................................................... 3 ساقه
شوید تازه.................................................. 2 شاخه
نمک، فلفل سیاه، پودر پاپریکا و زردچوبه............ به میزان الزم
مغز گردو......................................... به میزان دلخواه
روغن زیتون.................................. 3 قاشق غذاخوری

  مواد الزم برای تهیه سس ساالد
سس مایونز................................... 2 قاشق غذاخوری
سس خردل................................... 1 قاشق مرباخوری
روغن زیتون.................................. 3 قاشق غذاخوری
آبلیمو تازه.......................................... 3 نصف فنجان
نمک و فلفل سیاه................................. به میزان الزم

  طرز تهیه ساالد مرغ و نخود
 ۱ ـ برای شروع کار ســینه مرغ را همراه با سیر، کمی نمک، 
 فلفل ســیاه و زردچوبه داخل یک قابلمه بریزید و یک لیوان 
آب بــه آن اضافه کنیــد. قابلمه را روی حــرارت اجاق گاز 
بگذارید تا ســینه مرغ کامال بپزد؛ سپس سینه مرغ پخته را از 
قابلمه خارج کنید و بعد از اینکه کامال خنک شد، ریش ریش 

کنید.
۲ـ  کاهو را بشــویید و بعد خرد کنید و داخل ظرف مورد نظر 
بریزید. ذرت پخته را همراه با پیازچه و شــوید خرد شده به 
کاهو اضافه کنید؛ سپس سینه مرغ پخته و ریش شده را داخل 

ظرف بریزید.
 ۳ـ  داخــل یــک ماهی تابه کمــی روغن زیتــون بریزید و 
روی اجاق گاز بگذارید تا گرم شــود؛ سپس مغز گردو خرد 
شــده و نخود پخته را به آن اضافه کنیــد و با حرارت کم به 
مدت ۵ دقیقه تفت بدهید. در آخر پودر پاپریکا را اضافه کنید 
و اجاق گاز را خاموش کنید. این ترکیب را روی مواد ســاالد 

بریزید.
۴ ـ برای تهیه سس ســاالد کافی است تا سس مایونز، سس 
خــردل، آبلیمو، روغن زیتون و نمک و فلفل ســیاه را داخل 
یک کاســه بریزید و خوب با هم مخلوط کنید. می توانید این 
 ســس را داخل ســاالد بریزید و هم بزنید تا همه مواد با هم 
مخلوط شــوند؛ همچنین می توانید سس را هنگام سرو روی 

ساالد بریزید .

ساالد مرغ و نخود  
بهترین گزینه برای شام

بهتریــن راه مقابله با ترس در کودکان، 
آگاه کردن آنهاست . 

   ترس های کودکی درصورتی غیرطبیعی 
قلمداد می شــوند که دائمی باشــند و در 
کودک باقــی بمانند .همیــن باقی ماندن 
ترس در کودک اگر درمان نشود به مرور 
تبدیل به بیماری ترس بی مورد و بی اساس 
)تشویش(  می شــود.هیچ بچه ای ترسو به 
دنیا نمی آید. سرمنشاء ترس کودک، اعم 
از اینکه معقول باشــد یا نامعقول، باید در 
تجارب آنها جست وجو شود. البته ممکن 
است به  دلیل تفاوت های شخصیتی و ارثی 
برخی بچه ها محافظه کارتر و برخی دیگر 
بی باک تر از بقیه باشــند.با وجود این همه 
کودکان در مقطعی از زندگی خود ترس و 
وحشت را تجربه می کنند که همین مسئله 
هم بخشــی از رشد طبیعی آنها به حساب 
می آید. امــا ترس های کودکی درصورتی 
غیرطبیعی قلمداد می شوند که دائمی باشند 
و در کودک باقی بمانند. همین باقی ماندن 
ترس در کودک اگر درمان نشود به مرور 
تبدیل به بیماری ترس بی مورد و بی اساس 

)تشویش(  می شود.
*  ترس از جدایی

   ترس در کودکان ازجمله مسائلی است 
که همه پدر و مادرها با آن روبه رو هستند. 
اما ترس از چه زمانی در کودکان به وجود 
می آید. علــل به وجودآمــدن ترس در 
کودکان، متفاوت است. برخی از کودکان 
به دلیل شاغل بودن مادر ناچارند تا ساعاتی 
از روز را در مهدکودک و یا نزد اقوام خود 
باشــند، همین موضوع باعث می شود تا 
حس امنیتی که کودک در خانه و کنار مادر 
داشته،  خدشه دار شده و همین حس ناامنی 

باعث ترس او از جدایی مادر شود.به همین 
دلیل این کودکان هر روز هنگام جداشدن 
از مادر گریه کرده و شاید تا ساعت ها بعد 
از جدایی گریه شان تداوم داشته باشد و این 
داســتان هر روز صبح تکرار شود. برخی 
از کودکان هم با رسیدن به سن دبستان و 
جدایی از مادر برای رفتن به مدرسه دچار 
این ترس می شوند و تصور می کنند با رفتن 
به مدرسه مادرشان را از دست می دهند و 

یا مادر او را برای همیشه رها کرده است.
*  ترس از محل های جدید

   بعضــی اوقــات کودکان بــا رفتن به 
محل های جدید و به دلیل ناشناخته بودن آن 
محل و تغییراتی که در زندگی شان به وجود 
 آمده است دچار ترس و واهمه می شوند. 
مثال موقعی کــه خانواده به خانه جدیدی 

ناشناخته بودن  به دلیل  مکان می کنند  نقل 
فضا برای کودک و آشــنایی نداشــتن با 
موقعیت محل جدید،  کودک دچار ترس 
شــده و حتی ممکن اســت دچار شب 
ادراری یا ناخن جویدن شــده و یا تمایل 
به خوابیدن کنار پدر و مادر داشته باشد.

یکی دیگر از دالیل ترس در کودکان دیدن 
فیلم هایی اســت که متناسب با سن آنها 
نیست و متأسفانه برخی خانواده ها توجهی 
به این مسئله ندارند که دیدن فیلم ها و یا 
انیمیشن ها باید متناسب سن کودک باشد؛ 
چراکه در غیر این صورت کودک با دیدن 
برخی صحنه ها دچار ترس و وحشــت 
می شود. کودک به دلیل اینکه مغزش هنوز 
رشد کافی ندارد قابلیت تجزیه و تحلیل 
برخی صحنه هــای فیلم هــا را ندارد و 

نمی تواند ارتباط زمانی و مکانی و علت و 
معلولی را در آنچه تماشا می کند درک کند.

ترس از مراکز درمانی و یا روپوش سفید 
پزشکان و پرســتاران نیز در بسیاری از 
کودکان دیده می شود. جیغ و گریه بچه ها 
با دیدن روپوش سفید پزشکان و مقاومت 
آنها در برابر رفتن به داخل مطب، صحنه 
آشنایی برای بسیاری از پدر و مادرهاست.

*  ترس های القایی
  برخی والدین برای اینکه بتوانند فرزندشان 
را مطیع کنند از تهدیدکردن استفاده می کنند. 
مثال برای اینکه کودک خود را وادار کنند 
که داروهایش را بخــورد به او می گویند 
اگــر قرصت را نخوری دوبــاره می رویم 
دکتر تا آمپول بزنــد و یا اگر غذا نخوری 
دکتر آمپولــت می زند. یا اگر زود نخوابی، 

»لولو« می آید توی اتاقت. برخی کودکان 
هم در ســن دبستان از این ترس دارند که 
اگر تکالیفشان را به موقع و درست انجام 
ندهند مثال معلم آنهــا را از کالس بیرون 
کند و یــا جلوی دیگــر دانش آموزان او 
را دعوا کند.تــرس از حیوانات هم یکی 
دیگر از ترس هایی اســت که در کودکان 
مشــاهده می شــود. معموال کودکان ۴تا 
۵ســاله از حیواناتی نظیر سگ می ترسند 
و از نزدیک شدن به او خودداری می کنند. 
تصویر دویدن سگ به سمت کودکان و در 
عین حال با صدای بلند پارس کردن تصویر 
جالبی برای کودکان نیست. برخی والدین 
هم هستند که از حیوانات می ترسند و این 
ترس خود را به کودکان نیز منتقل می کنند. 
برای مقابلــه با این نوع تــرس، بهترین 
راه نزدیک شــدن قدم به قــدم با موضوع 
ترس آور است.بهترین راه این است که به 
جای اینکه به کودک خود بگوییم ســگ 
ترس ندارد، قــدم به قدم به ترس نزدیک 
شــوید و به کودک خود فرصت بدهید تا 
تجربه بی خطر و تحت نظارت شما را داشته 
باشــد. مثال زمانی که سگ خوابیده است 
می توانید به آرامی به او نزدیک شوید و به 

کودکتان اجازه بدهید تا به سگ نگاه کند.
*  مواجهه با ترس

  اینکه انتظار داشته باشیم ترس بچه هایمان 
خودبه خود از بین بــرود، انتظار نابجایی 
است. بهترین راه برای مقابله با ترس کودکان 
این است که او را قبل از ترسیدن آگاه کنیم. 
مثال زمانی کــه هوا ابری و احتمال رعد و 
برق وجود دارد با کودک باید در مورد این 
پدیده صحبت کنیم و بگوییم که زمانی که 
آسمان برق می زند بعد از آن صدای بلندی 

از آسمان شنیده می شود که نباید از این صدا 
ترسید.با تکرار این صحبت ها و نشان دادن 
برق آسمان به کودک می توان از ترس او در 
این زمینه کم کرد و یا اگر قرار است برای 
مداوا او را به مرکز درمانی ببریم بهتر است 
در همان خانه با او درباره اقدامات احتمالی 
که قرار است پزشــک برایش انجام دهد 
و داروهــا و آمپولی که برایش تجویز کند 
صحبت کنیم و مثال به او بگوییم که می دانیم 
آمپول درد دارد امــا دردش زود برطرف 
می شــود و در عوض بیمــاری تو زودتر 
خوب می شود.در برخی مواقع هم کودکان 
مثال از تاریکی شب و یا کمد لباس هایشان 
در تاریکی می ترسند. بهترین راه برای غلبه 
بر ترس آنها این است که مثال چندین شب 
همراه کودک وارد کمد لباس هایش شوید 
و با یک چراغ قوه کوچک سایه بازی کنید 
و یا مثال به او بگویید که ما ســوار ماشین 
هستیم و این کمد تونل است و می خواهیم 
با هم از این تونل که چراغ ندارد عبور کنیم.
تکرار این بازی ها می تواند در کاهش ترس 
کودک مؤثر باشد. یا کودکی که از تاریکی 
اتاقش می ترســد می توانید با روشن کردن 
چراغ اتاق و نشــان دادن زوایای مختلف 
آن به کودکتان از او بخواهید آن چیزی را 
که باعث ترسش شده، پیدا کند و دوباره با 
خاموش کردن چراغ آن شیء را به او نشان 
بدهید و بگویید که با تاریک شدن اتاق هیچ 
تغییری در وســایل اتاق ایجاد نمی شود.
زمانی کــه با ترس کودک خــود مواجه 
می شوید، مهم ترین راهکار این است که به 
احساس او احترام بگذارید و به او بگویید 
که می دانید در شرایطی قرار دارد که موجب 

ترس او شده است .

نوشیدنی معجزه آسای پاییزی  

چغندر یا لبو یکی از محصوالت محبوب فصل پاییز 
 اســت که نقشــی موثر در عملکرد استقامتی بدن 

دارد .    
  دانشــمندان توصیــه می کنند اگــر اهل ورزش 
هســتید از خــوردن آن غافل نشــوید . چغندر یا 
لبــو می تواند به یکــی از غذاهای مــورد عالقه 
ورزشــکاران تبدیل شــود، زیرا تحقیقات دانشگاه 
استرالیای جنوبی نشــان می دهد که مزیت رقابتی 
با ســایر خوراکی های محبوب در بین ورزشکاران 
دارد.محققان با ارزیابی اثــرات عملکرد غذاهایی 
که تصور می شــود اثر مفیدی بــر عملکرد هوازی 
دارنــد، دریافتند که چغندر، انگــور و آلبالو به در 
 دسترس بودن اکسید نیتریک کمک می کنند، ماده ای 
که عملکرد ورزش استقامتی را در بدن افزایش می دهد.

با ارزیابی داده های پ ژوهش های انجام شده در ۲۵ 
کشور مختلف، تأثیر مصرف غذاهای غنی از نیترات 
مفید )معموال سبزیجات برگ سبز( و غذاهای حاوی 
پلی فنل )مانند توت ها، گیالس و کاکائو( بر عملکرد 
اســتقامتی بدن در حین ورزش بررسی و مشخص 
شــد مواد مغذی موجود در این ریشه قرمز، باعث 
افزایش جریان خون و افزایش اکســیژن ماهیچه ها 

در طول ورزش می شــوند و به ورزشکاران کمک 
 می کنند عملکرد سریع و بهتری داشته باشند.همچنین 
مواد مغذی موجود در چغنــدر، انگور و آلبالو  به 
محافظت از نیترات مفیــد در برابر تخریب در بدن 
کمک کرده و استقامت ورزشکاران را بیشتر می کنند. 
عملکرد اسید نیتریک شــبیه نیتروگلیسیرین است 
و به قلب در خون رســانی یاری می رساند. در این 
فصل که چغندر یا لبوی تازه به راحتی در دسترس 
است، می توانید اســموتی لبو تهیه کنید و به عنوان 
یک نوشــیدنی مقــوی قبــل از فعالیت های بدنی 
بنوشــید. برای تهیه این اسموتی کافی است دو عدد 
لبوی متوســط خام یا پخته را پوست بگیرید و به 
همراه نصف فنجان ماست پروتئینی یا یونانی داخل 

مخلوط کن بریزید.
  نصف قاشــق چای خوری زنجبیل به همراه یک 
سیب پوست کنده و بدون هسته که چهار قاچ شده را 
هم اضافه کنید و با کمک آب خنک، غلظت اسموتی 
خود را اندازه کنید.نکته: ماست به افزایش پروتئین 
و زنجبیل به افزایش گرما و عطر این اسموتی کمک 

می کند .

متخصصان علوم کشاورزی می گویند پاییز امسال برگ های ریخته 
روی باغچه ها را دور نریزید؛ برگ های پاییزی فواید زیادی دارد. به 
قول کتاب های مدرسه »برگ درختان سبز )زرد( در نظر هوشیار/ 

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار« .
   کارشناسان می گویند در این فصل از سال کمی صبر پیشه کنید 
و برای خالص شدن از شر برگ های ریخته شده روی چمن و 
باغچه به ســرعت وارد عمل نشوید. این برگ ها حاوی مقادیر 
زیادی ویتامین رایگان برای خاک هستند؛ موادی مغذی و مهم 
مانند نیتروژن، کربن، فسفر و پتاسیم؛ این کود طبیعی برای باغچه 
و موجودات کوچکی که در باغ شما زندگی می کنند عالی است.

البته توصیه متخصصان علوم کشاورزی بخش دیگری هم دارد؛ 
شما نباید باغچه و چمن خود را به طور کامل رها کنید، زیرا یک 
الیه از برگ های مرده که بیش از حد ضخیم باشد ورود نور را 
مسدود می کند و باعث از بین رفتن پوشش گیاهی می شود.یک 

الیه نازک از برگ های پاییزی اما مشکلی ایجاد نخواهد کرد و 
شاید حتی خوب باشد اگر روی آنها راه بروید تا هم از شنیدن 
صدای خش خش برگ ها لذت ببرید و هم با خرد کردن به تجزیه 

سریع تر آنها کمک کنید.
  سوزان بارتون، متخصص ترویج باغبانی منظر از دانشگاه دالور، 
به ان پی آر گفت: »این مواد مغذی به شــکلی طبیعی در حال 
بازگشت به خاک هســتند. این واقعیت است که شما این بافت 
را دارید که در نهایت تجزیه می شــود و سالمت خاک را بهبود 

می بخشد.«
  با نگه داشــتن برگ ها، به حیات وحــش نیز لطف می کنید. 

بی مهرگانــی مانند عنکبوت ها و کرم ها همگی از زیســتگاهی 
 از برگ های مرطوب بهره مند می شــوند و بــه نوبه خود یک 
وعده غذایی برای افراد باالتر در زنجیره طبیعی از جمله خفاش ها 

و پرندگان فراهم می کنند.
   کود طبیعی ای که این برگ ها ایجاد می کنند، نیاز به آفت کش ها 
و کودهای شــیمیایی را نیز کاهش می دهد و این برای حشرات 
گرده افشــانی مانند زنبور عسل مفید اســت. بسته به جایی که 
زندگی می کنید، حتی ممکن است حیواناتی مانند الک پشت ها 

و سنجاب ها نیز بهره مند شوند.
  با کیسه نکردن برگ ها، ضایعات را نیز کاهش خواهید داد. هر 

ساله میلیون ها تن برگ به محل دفن زباله ها وارد می شود اما شما 
می توانید آنها را در اطراف پایه درختان و درختچه ها جمع کنید 

تا به طبیعت سود برسانید.
  برگ های یک جنــگل حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد از مواد مغذی 
دریافتی درختان را تامین می کننــد. هیچ کس برای تمیز کردن 
برگ ها به جنگل نمی رود. عالوه بر آن، برگ ها از سطوح رطوبتی 
که به درختان می رسد محافظت می کنند و همچنین خاک را تنظیم 
می کنند.دیوید میزژوسکی، طبیعت شناس فدراسیون ملی حیات 
وحش با تایید این ایده گفت: »برگ های افتاده ســود مضاعفی 
دارند. برگ ها یک مالچ طبیعی تشکیل می دهند که به سرکوب 
علف های هرز کمک می کند و در عین حال با تجزیه خود خاک 
را بارور می کند. اگر به طبیعت عالقه دارید این برگ ها را به حال 

خود رها کنید.«

فواید باور نکردنی ریختن برگ های پاییزی درختان 

تمیز کردن
 دور درهای شیشه ای قابلمه

همان گونه که شما هم میدانید در های شیشه ای به تدریج زرد 
می شــوند و تمیز کردنشان  دشوار می شود و یا بعضی اوقات 
کنار دسته هایشان چربی جمع می شود برای تمیز کردن آنها 

در این مطلب راهکاری ارائه شده است .
   روی درهای شیشه ای مقداری پودر صابون یا صابون رنده شده 
و مقداری پودر ماشین لباسشویی می ریزیم و می گذاریم حدود 
یک روز بماند سپس با اسکاچ آن را بشویید و بعد آبکشی کنید 

خواهید دید که چقدر راحت تمیز می شوند.
     نکته :

شــما با یک تشــت آب و قدری پودر صابون یا رنده صابون و 
مقداری پودر ماشین لباسشویی میتوانید بارها و بارها و طی چند 

روز ظروف مختلف را بشویید.
 خود قابلمه و قاشــق و چنگال هــا و چاقو ها را نیز می توانید 
در ایــن محلول قرار دهید و تمیز کنید و احتیاجی نیســت این 
 آب رو زود به زود عوض کنید با این شــیوه در های شیشه ای 
خیلی چرب قابلمه ها و قاشــق و چنگال ها و توری هود و … 
به طور معجزه آسایی تمیز می شوند. این راهکار را حتما امتحان 

کنید .

خطوط خنده یا خطوط لبخند به واسطه حرکات 
مکرر صورت به وجود می آیند. پس کسانی که 
زیاد می خندند یا زیاد لبخند می زنند، ممکن 
است با خطوط شبیه به U در اطراف دهان و 
همچنین چین وچروک های خاصی در گوشه 

بیرونی چشم ها مواجه شوند .
  برای بعضــی افراد، خطوط خنده فقط زمانی 
قابل مشــاهده می شــوند که لبخند می زنند، 
می خندند یــا اینکه چشم هایشــان را جمع 
می کنند. اما خطوط خنده بــرای بعضی افراد 
جزو ویژگی های ثابت و دائمی صورت هستند، 
حتی وقتی که صورتشان کامال در حالت عادی 
و بدون حرکت قرار دارد.این مشــکل معموال 
به خاطر عواملی مانند آســیب های پوســتی 
ناشــی از تماس با نور خورشید، پیری طبیعی 
 پوست و همچنین حرکات مکرر صورت مثل 
لبخند زدن شکل می گیرد.هرچقدر که اجزای 
صورت برای بیان حاالت و عواطف شما بیشتر 
حرکت کنند، به مرور زمان چین خوردگی ها و 

خطوط پوستی هم عمیق تر و واضح تر نمایان 
می شــوند.خطوط خنده دور دهــان به  دلیل 
تاخوردگی یا چین خوردگی مکرر پوست در اثر 
خندیدن به وجود می آیند. همراه شدن این روند 
مکرر با کاهش حجم صورت که به خاطر پیری 
طبیعی اتفاق می افتد، می تواند باعث شکل گیری 
خطوط خنده شــود.عالوه بــر این، هر بار که 
اجزای صورت بــرای بیان حاالت و عواطف 
مختلف به حرکت درمی آیند، یک شیار خاص 
زیر سطح پوست ایجاد می شود. با گذشت زمان 
و از دســت دادن انعطاف پذیری طبیعی پوست، 
این شیارها به سختی ترمیم می شوند و درنهایت 
حالتی دائمی به خود می گیرند. اگر متوجه شدید 
که خطوط خنده حتی در مواقع بی حرکت بودن 
صورت همچنان نمایان هستند، وقتش رسیده 
اســت که از ترفندهای مختلفی برای مقابله با 
خطوط خنده یا کاهش جلوه ظاهری آنها کمک 
بگیرید.مقابله با جلــوه ظاهری خطوط خنده 
نهایتا با آبرسانی منظم به پوست و تالش برای 

افزایش حجم پوست به نتیجه می رسد. بنابراین 
در درجه اول باید از آن دســته از ماسک های 
مخصوص صورت استفاده کنید که برای مبارزه 
با خطوط خنده طراحی شده اند.بسیاری از این 
ماســک های صورت حاوی ترکیبات آبرسان 
برای پوســت صورت هســتند که هم حجم 
بیشتری به پوست می بخشند و هم جلوه ظاهری 
پوســت را تقویت می کنند. البته به یاد داشته 
باشید که اگرچه این ماسک های صورت موقتا 
جلوه ظاهری بهتری به خطوط خنده می دهند، 
اما نمی توانند از شکل گیری چین وچروک های 
پوســتی بیشــتر جلوگیری کنند.توجه ویژه 
به اســتفاده منظم و دقیــق از ضدآفتاب های 
باکیفیت هم نقــش مهمی در مبارزه با خطوط 
خنده دارد. متخصصان پوست ومو بارها تاکید 
کرده اند که اگر محافظت از پوست در برابر نور 
خورشید را جدی نگیرید، احتمال شکل گیری 
چین وچروک های پوستی و خطوط ریز دائمی 

هم بیشتر می شود .

ترفندهایی ساده برای مقابله با ایجاد خط خنده

با ترس کودکان چطور مواجه شویم؟ 

►

طرح : بیتا هوشنگی
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حوادث

گــروه حــوادث // با هوشــیاری و 
آگاهی  پلیس  کارآگاهان  سرعت عمل 
ربایی  آدم  متهم  میناب، ۵  شهرستان 

شناسایی و دستگیر شدند. 
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح این 
خبر بیان کرد: در اجرای نیابت قضایی واصله 
از دادسرای عمومی شهرستان دهدشت استان 
فارس مبنی بر یک فقره آدم ربایی فردی به 

هویت »هیوا-ر« ۱۵ ساله از روستای دمهد از 
توابع شهرستان دهدشت آن استان و متواری 
شدن متهمان به استان هرمزگان و شهرستان 
میناب، پیگیری موضــوع بصورت ویژه در 
دســتور کار پلیس آگاهی این شهرســتان 
قرار گرفت. سردار غالمرضا جعفری افزود: 
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان میناب 
ضمن شناسایی مخفیگاه متهمان با هماهنگی 

و اخذ مجوز قضائی با تشکیل تیمی مجرب 
به محل اعزام و در چهار عملیات جداگانه ۵ 
نفر متهمان آدم ربایی بنامان معلوم دستگیر و 
در بازرسی از مخفیگاه آنان یک قبضه اسلحه 
جنگی کالش، ۳۸ تیر فشنگ جنگی به همراه 
دو قبضه خشاب، ۳ عدد پالک خودرو آالت 
اســتعمال مواد مخدر، مقداری مواد مخدر 
، ۶ دســتگاه گوشی تلفن همراه و یک عدد 

دستبند فلزی کشف کردند. به گزارش ایسنا 
؛ وی اظهار کرد: متهمان دســتگیر شده در 
بازجویی های فنی بعمل آمده صراحتا به جرم 
ارتکابی در یکی از روستاهای تابعه شهرستان 
دهدشت اســتان فارس اعتراف کردند که با 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 
مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه 

زندان شدند.

حوادث جهان
5 روز پس از ریزش پل معلق در هند

عملیات جست وجو ی ناپدیدشدگان پایان یافت
 عملیات جســت وجو برای ناپدیدشــدگان حادثه ریزش 
پل معلق در ایالت گجرات هند پایان یافته اســت. به گزارش 
خبرگزاری شــینهوا، یکی از مقامات امدادی هند روز جمعه 
در این باره گفت: پس از پنج روز، عملیات جست وجو برای 
یافتن ناپدید شــدگان این حادثه پنجشنبه به پایان رسید زیرا 
دیگر گزارشی از مفقود بودن فردی وجود ندارد. به همین دلیل 
تصمیم بر آن شد تا عملیات جســت وجو را پایان دهیم. در 
مجموع ۱۴۱ نفر در این حادثه جان باختند و بیش از ۱۰۰ نفر 
در این حادثه مصدوم شده و ۱77 نفر دیگر نیز نجات یافته اند. 
این پل معلق روز یکشــنبه گذشته فروریخت و گفته شده در 
زمان وقوع حادثه صدها نفر روی پل بودند که با فروریختن 
 )Machchhu( »آن تعدادی از آنان بــه رودخانه »ماچو
سقوط کردند. این پل که ۲۳۳ متر طول دارد، در سال ۱۸۸۰ 
میالدی روی رودخانه ماچو در ایالت زادگاه »نارندرا مودی« 
- نخســت وزیر کنونی هند- ساخته شــده و شش ماه برای 
مرمت و تعمیرات تعطیل بود. همچنین مقامات پلیس هند از 
بازداشت ۹ نفر در ارتباط با این حادثه خبر دادند. به گفته آنها، 
کلیه این افراد برای شرکتی کار می کنند که مسئول بازسازی و 

مرمت پل بخش »موربی« در این ایالت هند بود.
تولد نوزاد هندی از مادری که در کما بود 

 زن هندی که در نخستین روزهای بارداری به کما رفته بود 
پس از 7 ماه کودک ســالمی به دنیا آورد.یک زن ۲۳ ســاله 
هندی که ۴۰ روزه باردار بود در حالی که کاله ایمنی نداشت و 
ترک موتور همسرش سوار بود ناگهان بر اثر حادثه ای از روی 
موتور به زمین افتاد و از ناحیه ســر دچار جراحات شدیدی 
شــد. زن جوان به کما رفت و با وجود ۵ عمل جراحی روی 
مغز جراحان بخشی از جمجمه او را برداشتند تا از فشار وارده 
به مغز او کاسته شــود.  پس از این جراحی، تنفس این مادر 
جوان دیگر تنها از طریق دستگاه تنفس مصنوعی ممکن بود.  
در این مدت پزشکان با این تصمیم دشوار درگیر بودند که آیا 
باید جلوی ادامه بارداری شفیعه را بگیرند و فرزند او را سقط 
کنند یا نه.  اما تصاویر ســونوگرافی نشان داد بارداری او در 
وضعیت طبیعی قــرار دارد و در نهایت به خانواده او توصیه 
کردند که بارداری ادامه یابد. تا اینکه ســرانجام نوزاد وی را 

در 7 ماهگی به دنیا آوردند و کودک در سالمت کامل است.

کالمی که یک زندگی را سوزاند! 
کالم نســنجیده و شــوخی بی جای شوهر 
خواهرم درباره این که همسرم را با زنی غریبه 
در خیابان دیده اســت، نه تنها زندگی ام را 
متالشــی کرد بلکه از من یک بیمار روحی 
ساخت و عشق و اعتماد را به گونه ای از بین 
برد که همسرم باالخره زنی تبعه خارجی را به 

عقد موقت خودش درآورد و ...
زن ۶۲ ساله با بیان این که  مدتی قبل با وساطت 
پدرم بــه زندگی مشــترک بازگشــته ام درباره 
سرگذشت تاســف بار خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی طبرسی شمالی مشهد گفت: سال ها قبل 
زمانی که من دختری خردسال بودم پدرم به مشهد 
مهاجرت کرد و در منطقه گلشهر ساکن شدیم. آن 
زمان زمین های حاشــیه شهر کشــاورزی بود و 
پیشرفتی نداشــت. پدرم نیز برای خرید و فروش 
زمین های کشاورزی بنگاه امالک راه اندازی کرد 
و خیلی زود به درآمد باالیی رسید. با آن که پدرم 
مرد مهربانی بود، اما به بهانه این که پسری ندارد تا 
گوشه تابوتش را بگیرد با زن جوان دیگری ازدواج 
کرد. در آن هنگام مــن در مقطع ابتدایی تحصیل 
می کردم و مدام اشــک ها و نفرین های مادرم را 
می دیدم که چگونه با کینه و نفرت ناله می کرد؛ چرا 
که آن زن را عامل نابودی زندگی اش می دانست. 
چند سال بعد من با پســرخاله ام ازدواج کردم و 
صاحب دو پسر شــدم. »رجب« جوشکار بود و 
درآمد بســیار خوبی داشت به طوری که در مدت 
کوتاهی خانه و مغازه خرید، ولی من که با اشــک 
ها و نفرین های مادرم بزرگ شده بودم حساسیت 
خاصی درباره همســرم داشتم که او نیز بر سر من 
هــوو نیاورد، حتی با به دنیا آمدن دو دختر و یک 
پسر دیگرم، این حساسیت کم نشد به گونه ای که 
دیگر زبانزد اطرافیانم شــده بودم. خالصه در این 

شــرایط روزی برای عید دیدنی به منزل خواهرم 
رفتیم. شوهر خواهرم با آن که می دانست من تا چه 
حد درباره رجب حساس هستم هنگام احوالپرسی 
گفــت: احوال آقا رجب چطور اســت؟ گفتم در 
مغازه اش مشغول کار است. با تعجب به چشمانم 
خیره شد و گفت: همین یک ساعت قبل او را در 
داخل فضای سبز میدان فردوسی دیدم که با زنی 
جوان و فرد دیگری کنار هم نشسته بودند! با این 
جمله انگار قلبم از حرکت ایستاد و همه گریه ها 
و ناله های مادرم از مقابل چشمانم عبور کرد. خیلی 
زود و با بهانــه ای از خانه خواهرم بیرون آمدم و 
به طرف مغازه همسرم رفتم، اما فقط شاگردان او 
مشغول کار بودند و به هر جایی که فکر می کردم 
ســر زدم، اما رجب را پیدا نکردم. شــب وقتی 
همســرم به خانه بازگشت مشاجره سختی بین ما 
شروع شد، به طوری که برای اولین بار در زندگی 
مشترک مرا کتک زد و سپس من و فرزندانم را به 
خانه مادرشوهرم برد و خودش به تنهایی به خانه 
بازگشــت. از آن روز به بعد حساسیت های من 
بیشتر شــد تا جایی که هر رفتار و گفتار او را به 
ازدواجش با یک زن دیگر ارتباط می دادم. شوهر 
خواهرم وقتی ماجرای دعوای ما را شنید به همراه 
مادرشوهرم به خانه ما آمد و با عذرخواهی از من 
گفت: آن حرف ها فقط یک شــوخی ساده بود و 
من هیچ وقت رجب را بــا زن دیگری ندیده ام! 
ولی این ماجرا حس عجیبی بود که مانند خوره به 
جانم افتاده بود حاال دیگر کار هر روز من تعقیب 
رجب بود و به چیز دیگری نمی اندیشــیدم حتی 
فرزندانم را به حال خودشــان رهــا کرده بودم و 
تنها می خواســتم مچ همسرم را بگیرم. رجب که 
می دانســت من او را تعقیب می کنم بارها سوگند 
خورد که زن دیگری در زندگی اش نیست، ولی من 

حرف هایش را باور نمی کردم تا این که باالخره 
رجب مادرش را به خانه ما آورد که از من مراقبت 
کند؛ چرا که دیگر به دلیل سوء ظن های من حتی 
همکارانش او را مســخره می کردند با وجود این 
من فقط اشک می ریختم و نگران بودم. یک شب 
زمانی که همسرم دیر به خانه آمد با کمک دو پسر 
بزرگ تــرم او را با چوب و چمــاق کتک زدیم 
که دیگر دیر به خانه نیاید! اما آن شــب همسرم 
از خانه خارج شــد و دیگر بازنگشــت. اوضاع 
زندگی ما کامال به هم ریخت و من با فرزندانم تنها 
ماندم اگرچه با اجاره مغازه های همسرم روزگار 
می گذراندیــم، اما فرزندانم ترک تحصیل کردند و 
دیگر به مدرسه نرفتند. از سوی دیگر من هم دچار 
افسردگی و بیماری های روحی و روانی شده بودم 
به همین دلیل دو پسر بزرگم همواره مرا نزد روان 
پزشک می بردند. در این شرایط باز هم من از هر 
کسی که می شناختم ســراغ رجب را می گرفتم، 
اما نه برای خودش بلکه می خواستم بفهمم که با 
زن دیگری ازدواج کرده است یا خیر! خالصه آن 
قــدر این رفتارها را تکرار کردم که رجب به دلیل 
تهمت ها و جلوگیری از آبروریزی بیشتر، زنی تبعه 
خارجی را به عقد موقت خودش درآورد و دیگر 
سراغی از من و فرزندانم نگرفت. چند سال از این 
ماجرا گذشت تا این که روزی پدرم به طور اتفاقی 
رجب را در فروشگاهی دیده و با او صحبت کرده 
بود. باالخره با وســاطت پدرم من و رجب با هم 
آشــتی کردیم و او بعد از اتمام عقد موقت آن زن 
تبعه خارجی، نزد ما بازگشت، اما دیگر نمی دانم 
با این روح و روان فرسوده و اعتماد از دست رفته 
چه کنم که این گونه زندگی ام را متالشــی کرد و 
آینده فرزندانم را نیز به نابودی کشاند. کاش شوهر 

خواهرم چنین شوخی بی جایی را نمی کرد ...

درامتداد تاریکی 

گروه حوادث// حکم قصاص، شالق و حبس 
زن جوانی که پیرزنی را با انگیزه ســرقت 
طالهایش به قتل رســانده است از سوی 

قضات دیوان  عالی کشور صادر شد.
 مهرماه سال ۹۸ زنی با مراجعه به پلیس از 

کشف جسد مادرش در خانه خبر داد.
وقتــی مأموران بــه خانه پیــرزن رفتند، 
دختــرش درباره این حادثــه گفت: مادرم 
در خانه اش تنها زندگی می کرد و به خاطر 
آســایش او تصمیم گرفتیم برایش پرستار 
بگیریم. از یک ســال قبل تا کنون هم زنی 
به عنوان پرستار در خانه مادرم کار می کرد. 
اما از صبح خبری از مادرم نبود، نگران شدم 
و به خانه اش رفتم اما هرچه زنگ زدم در 
را باز نکــرد با کلید یدک در را باز کردم و 
دیدم مادرم نیمه جــان و کبود روی زمین 
مأموران  بعدی  بررسی های  است.در  افتاده 
مشخص شد که طالهای زن سالمند سرقت 
شده و همین موضوع نشان می داد که سارق 
با انگیزه ســرقت دست به چنین عملی زده 
است.  مأموران در نخســتین گام پرستار 
خانگی را شناســایی و بازداشت کردند و 
پس از بازجویی بی گناهــی وی ثابت اما 
مشخص شــد گاهی اوقات دختر این زن 
به نام میترا به خانــه مقتول می رفته و این 
موضوع سبب شــد تا مأموران میترای ۳۸ 
ساله را نیز احضار کنند.وی پس از حضور 
در اداره آگاهــی وقتــی در برابر مأموران 
قرار گرفت ناچار به اعتراف شد و گفت: ۴ 
سال پیش از همسرم جدا شدم و با دخترم 
زندگی می کــردم. در این مــدت به افراد 
زیادی بدهکار بودم تا اینکه مادرم پیشنهاد 

داد بعضی از روزها به جای او من به خانه 
پیرزن بروم و با گرفتن حقوق آن بخشــی 
از بدهی ام را بپــردازم. یک روز وقتی در 
حال تمیز کردن کمد خانه او بودم چشــمم 
به طالهایش افتاد و در یک لحظه فکر کردم 
که اگر این طالها را به دست بیاورم می توانم 
کل بدهی ام را بپردازم و آسوده زندگی کنم. 
روز حادثه از پشــت پیرزن را هل دادم و 
بعد با یک روســری گردنش را فشار دادم 
تــا اینکه بیهوش روی زمین افتاد و من هم 
بسرعت طالهایش را برداشتم و رفتم. همان 
موقع به مغازه طالفروشی رفتم و همه طالها 

را به قیمت ۱۰ میلیون تومان فروختم.
در ادامــه تحقیقات، کمیســیون پنج نفره 
پزشــکی قانونی پس از بررســی وضعیت 
جســد و علت مرگ اعالم کرد: »مرگ زن 
سالمند به علت فشــار بر عناصر حیاتی و 
نرسیدن اکســیژن به اندام های حیاتی بوده 
اســت.« با این گزارش و تکمیل تحقیقات، 
پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد .در 
آغاز جلسه رسیدگی، اولیای دم برای متهم 

درخواست قصاص کردند.
در ادامه متهم به جایــگاه رفت و با تکرار 
اظهاراتش در مرحلــه بازجویی گفت: من 
قتل را قبول دارم و حاال هم پشــیمانم و از 

اولیای دم می خواهم من را ببخشند.
پس از اظهارات متهــم و وکیل او قضات 
وارد شور شدند و وی را به قصاص، حبس، 
شالق و ردمال محکوم کردند. حکم صادره 
در شــعبه ۲۶ دیوان عالی کشور نیز تأیید 

شد. 

قصاص زن بدهکار به جرم قتل پیرزن 

شــهادت طلبه  عامالن  حوادث//  گروه 
جوان در شهرک اکباتان تهران در حالی 
دستگیر شدند که مدعی هستند تحت 
تأثیر آموزش های شــبکه های مجازی و 
مصرف ماده مخدر گل دست به این کار 

زده اند. 
شامگاه ۴ آبان امسال، خبر شهادت یک طلبه 
بسیجی در شهرک اکباتان به بازپرس جنایی 
و تیم تحقیق اعالم شد. لحظاتی بعد بازپرس 
مسلمی  محمدرضا صاحب جمعی، سرهنگ 
رئیس اداره دهم پلیس آگاهی و تیم بررسی 

صحنه جرم در محل حاضر شدند.
بررســی های اولیه حکایت از آن داشت که 
طلبه جوان آرمان علی وردی نام داشــته که 
بر اثر شــکنجه چند اغتشاشگر در یکی از 
پارکینگ های شــهرک اکباتان به شــهادت 
رســیده اســت. در حالی که تحقیقات برای 
دســتگیری عامالن این جنایت ادامه داشت، 
فیلم شــکنجه های آرمان در فضای مجازی 
منتشر شــد و واکنش های زیادی را به دنبال 
داشت. در این تصاویر اغتشاشگران با سنگ 
و چاقو و لگد به پســر جوان حمله کرده و 
در نهایت او را به شهادت رساندند. در ادامه 
تحقیقات برای دســتگیری متهمان در نهایت 
هویت ۱۵ متهم این پرونده شناســایی شد و 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
بامداد پنجشــنبه ۱۲ آبان، ۵ متهم اصلی این 

پرونده را دستگیر کردند.
ســاعاتی بعد از دستگیری ۵ عضو این باند، 
ســردار حســین رحیمی، فرمانده انتظامی 
پایتخت و ســرهنگ علی ولیپور گودرزی، 
رئیــس پلیــس آگاهی پایتخــت در جمع 
خبرنگاران حاضر شده و به تشریح جزئیات 
این حادثــه پرداختند. ســردار رحیمی در 
خصــوص دســتگیری متهمان گفــت: در 
تحقیقات صورت گرفته از سوی همکارانم، 
۵ نفر از عوامل اصلی با تالش مأموران پلیس 
آگاهی شناســایی و دستگیر شدند. همزمان 
همکاران در مجموعه قضایی اقدامات الزم 

برای تشــکیل پرونده را انجام می دهند تا در 
کمترین زمان به سزای اعمال خود برسند.

ســردار رحیمی با بیان اینکه قطعًا این افراد 
فریب خــورده هســتند و از روی تحریک 
احساسات از سوی دشمن و رسانه های معاند 
این طلبه را به شهادت رساندند، خاطرنشان 
کرد: این افراد نفرات اصلی پرونده هســتند، 
یعنی فردی که به طلبه شــهید چاقو می زند، 
فــردی که با ســنگ وی را می زند و فردی 
که به مســئوالن نظام فحاشی کرده است در 
میان این متهمان هســتند. وی ادامه داد: این 
متهمان همه مرد هستند و در بازجویی ها به 
جرم خود اقرار کرده اند. عامالن این جنایت 
فجیع که فریب خورده دشــمن هستند تحت 
تأثیر احساسات و ناآگاهی یک طلبه مظلوم 
و متدین بسیجی را به شهادت رساندند. این 
افراد فریب خورده جنگ رسانه ای هستند که 
دشــمن در خارج و داخل کشور راه انداخته 
اســت. این افراد در تهران دستگیر شدند و 
درحال بررسی سوابق کیفری آنها هستیم. البته 
باوجود دستگیری این افراد در شهرک اکباتان، 

این افراد اهل این منطقه نیستند.
 گفت و گو با یکی از سرکرده ها

۵ متهمی که بازداشت شده اند تحصیالتشان 
سیکل یا دیپلم اســت اما وضع مالی خوبی 
دارنــد. همگی مدعی هســتند کــه فریب 
خورده اند و ابراز پشــیمانی می کنند. یکی از 
متهمان، پســری با موهای بلند است، همان 
شخصی که در فیلم کاپشن سبز رنگ به تن 
دارد و با چاقو به شــهید آرمان علی وردی 

ضربه می زند.
 شــهید آرمــان علــی وردی را از قبــل 

می شناختی؟
نه. اصاًل. آن شب برای اولین بار بود که او را 
می دیدیم. داخل جمعیت بودیم که یک نفر به 
ما پیامکی فرستاد و مشخصات این بسیجی را 
داد. ما هم او را در جمعیت شناسایی کردیم 
و زمانــی که بچه ها او را دنبال کردند من هم 

با آنها رفتم.

 بعد چه اتفاقی افتاد؟
او را دنبــال کردیــم و در پارکینگ یکی از 
بلوک های شــهرک به او رسیدیم. من و یکی 
دیگر از بچه ها، جــزو اولین نفرها بودیم که 
به مقتول رسیدیم. دوستم با سنگ به مقتول 
می زد و من با چاقو و لگد. دوستم حتی کوکتل 
مولوتف هم می ساخت و در اغتشاشات پخش 

می کرد.
 چــرا ایــن کار را انجــام دادی؟ وقتــی 
خصومتی نداشــتی و هیچ کینه ای از قبل 

نداشتید؟
فریب خورده بودیم و حالمان یکجوری بود. 
فریب تبلیغات منفی را که در ماهواره و فضای 

مجازی است، خوردیم.
 مگر حالتان چطوری بود؟

در فضای مجازی آموزش هایی اســت برای 
شرکت در اغتشاشــات. یکی از آموزش ها 
این است که قبل از شرکت در این اغتشاشات 
حتمًا گل مصرف کنیم تا جســارت بیشتری 
داشته باشیم. نیم ســاعت قبل از اینکه وارد 

اغتشاشات شویم، گل مصرف کرده بودیم.
 بعد از آن کجا رفتید؟

فــرار کردیم اما فیلم فرارمان را نیز پلیس به 
دست آورده بود. هر کدام به خانه هایمان رفتیم 
و یکی از همدستانم فیلم را که توسط دیگران 
گرفته شده بود در فضای مجازی منتشر کرد.

 چرا این کار را کرد؟
ما واقعًا تحــت تأثیــر آموزش های غربی 
بودیم. از طرفی فکر می کردیم با انتشار این 
فیلم معروف می شویم و بازدید صفحه مان در 

فضای مجازی باال می رود.
 فکر می کردید دستگیر شوید؟

وقتی ایــن کار را می کردیم اصاًل به عاقبتش 
فکر نکردیم. اما بعــد از ماجرا تازه متوجه 
شدیم چه کار اشتباهی کرده ایم. تصمیم به فرار 

داشتیم و می خواستیم از کشور خارج شویم.
 هدف تان از این کارها چه بود؟

فریــب خوردیم و پشــیمانیم. امیدواریم که 
بخشیده شویم. 

دستبند پليس هرمزگان بر دستان متهمان آدم ربایی

ناپدید شدن  ماجرای  گروه حوادث// 
پدر علم ژنتیک ایران با دستگیری دو 
مرد که متهم به آدم ربایی هستند به 
شایعاتی که در فضای مجازی منتشر 

شده بود، پایان داد.
روز یکشنبه هشــتم آبان ماه، خبر ناپدید 
شــدن مرموز دکتر داریوش فرهود »پدر 
علم ژنتیک ایران« منتشــر شد و پلیس 

تالش خود را برای یافتن وی آغاز کرد.
در حالی که بررسی ها ادامه داشت حدود 
یک روز بعد دکتر به خانه برگشت و این 
بار شایعه ای در فضای مجازی منتشر شد 
که او توســط نیروهای امنیتی ربوده شده 
است. در حالی که شایعات دامنه بیشتری 
پیدا کرده بود سرانجام روز پنجشنبه پلیس 
با دستگیری دو آدم ربا خبر از گروگانگیری 

۸ میلیارد تومانی دکتر فرهود داد.
بر اســاس این گزارش، ساعت ۵ صبح 
یکشنبه هشتم آبان ماه دو مرد جوان زمانی 
که دکتر داریوش فرهود »پدر علم ژنتیک 

ایران« سوار بر خودروی مزدا از خانه اش 
در محله گیشا خارج شد تا به محل کارش 
برود، راه او را سد کردند و به عنوان مأمور 
ســوار خودروی او شــده و پروفسور را 
ربودند. مأموران قالبی که نقشــه اخاذی 
۸ میلیارد تومانی داشــتند، او را به باغی 
در خارج از تهران بردنــد.در باغ آنها به 
دکتر گفتنــد که برای آزادی اش ۸ میلیارد 
تومان بایــد پرداخت کند. در نهایت پس 
از ۲۶ ساعت گروگانگیری آنها به توافق 
۴ میلیارد تومانی رسیدند و دکتر را سوار 
خودرواش کــرده و در نزدیکی خانه اش 
رها کردنــد. آنها دکتر را تهدید کردند اگر 
مبلغی را که به آنها قــول داده بود فراهم 

نکند، دست به اقدام بعدی می زنند.
با این حال به محــض اطالع کارآگاهان 
پلیس آگاهی پایتخــت، آنها وارد عمل 
شدند و در عملیاتی غافلگیرانه دو مأمور 

قالبی را بازداشت کردند.
  گروگا گیری ۲۶ ساعته

ســرهنگ علی ولیپور گودرزی، رئیس 
پلیس آگاهی تهــران درخصوص ربوده 
شدن دکتر فرهود و شایعاتی که در این باره 
در فضای مجازی منتشر شده به خبرنگار 
»ایران« گفت: در بررسی های دوربین های 
مداربســته اطراف محــل زندگی دکتر، 
تصاویر ربوده شــدن او به دست آمد. دو 
مرد با لباس های مشکی سوار بر خودروی 
دکتر شده و او را می ربایند. با اطالع از این 
خبر، پیگیری برای یافتن دکتر آغاز شــد 
و در بررسی ها مشخص شد که هیچ  یک 

از نهادهای امنیتی او را دستگیر نکرده اند.
او ادامه داد: گروگانگیــران دو نفر بودند 
که یکــی از آنها در آژانــس امالک کار 
می کنــد. او به واســطه شــغلش متوجه 
می شــود که دکتر وضع مالی خوبی دارد. 
همین مســأله انگیزه ای برای ربودن دکتر 
می شــود و از حدود یک ماه قبل با یکی 
از دوستانش نقشــه ربودن او را طراحی 
می کننــد. گروگانگیران قصــد اخاذی ۸ 

میلیاردی از دکتر را داشتند اما در نهایت 
به ۴ میلیارد تومان راضی شدند. وی گفت: 
گروگانگیران بعد از ۲۶ ســاعت دکتر را 
آزاد اما تهدید می کنند که از این موضوع 
به پلیس حرفی نزند و به قدری او را تهدید 
کرده بودند که دکتر می ترســید با پلیس 
همکاری کند. با ایــن حال همکاران من 
به کار خود ادامه داده و درنهایت موفق به 
دستگیری عامالن این گروگانگیری شدند.

  گفت و گو با یکی از متهمان
مرد امالکی که طراح و عامل اصلی سناریوی 
ربودن دکتر است در تحقیقات گفت: با توجه 
به اغتشاشات اخیر و شلوغی ها، »پدر علم 
ژنتیک« را تحت عنــوان مأمور ربودیم و 
بعد او را به بانک بردیم تا از حسابش پول 
برداشت کنیم، اما چون مدارک الزم همراه 
دکتر نبود موفق نشــدیم. بعد هم پیشنهاد 
۸ میلیاردی را مطرح کــرده و درنهایت با 
وعــده دریافت ۴ میلیارد تومــان دکتر را 
رها کردیم. چون وضع مالی مان خوب نبود 
نقشه آدم ربایی را طراحی کردیم اما حاال از 
کاری که کرده ایم پشیمانیم.متهمان در اختیار 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار 
دارند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد. 

عامالن ربودن پدر علم ژنتیک ایران عنوان کرد

برای آزادی دکتر ۴ میلیارد تومان خواستیم 
اعتراف قاتالن شهید طلبه آرمان علی وردی: 

دوستم با سنگ می زد من با چاقو !

گروه حوادث // فرمانــده پلیس راه هرمزگان 
بندرلنگه-  در جــاده  اتوبوس  واژگونی  گفت: 
بندرعباس یک کشــته و یک مجروح بر جای 

گذاشت. 
سرهنگ مهدی نیکبخت در تشریح این خبر، افزود: 
این حادثه ساعت ۵:۴۵ در نزدیکی روستای حمیران 

رخ داد و بر اثر آن یکی از سرنشینان پس از جراحت 
در بیمارستان بندرلنگه جان باخت و یک سرنشین نیز 

مجروح شد که پس از درمان سرپایی مرخص شد.
وی با بیان اینکه این اتوبوس با ۸ شهرنشین از اهواز 
راهی بندرعباس بود، اظهار کرد: علت این حادثه در 

حال بررسی است.

فرمانده پلیس راه هرمزگان:
واژگونی اتوبوس در جاده بندرلنگه- بندرعباس یک کشته برجای گذاشت

طرح : بیتا هوشنگی



 

 

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان اهی افقد سند رسمی  آگهی موضوع ماده 3 اقنون وماده 13آئین انهم اقنون تعیین وت
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی میناب تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند
قطعه 2 بخش 4

1-آقای محمد عباسی فرزند غالم   به شماره شناسنامه  3صادره از میناب   و به شماره ملی 3421902781و به شماره رای  140160323057000778 
در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  24619/47 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 82و83فرعی از1061-اصلی  قطعه 2 بخش4 واقع در میناب روستای دومشهر خریداری از 

مالک رسمی می هاشم امیرزاده شمس
قطعه یک بخش 5

2-آقای مختار شهرجو فرزند عبداله به شماره شناسنامه 639 صادره از میناب  و به شماره ملی 3420456425و به شماره رای  140160323057000779 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 571/45 متر مربع  قسمتی از پالک شماره یک اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب خریداری  از مالک رسمی  خانم زینب دانشور

3-آقای خلیل رحیمی فرزند عباس به شماره شناسنامه 1319 صادره از بیکاه رودان    و به شماره ملی 4699545602و به شماره رای  140160323057000729 در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 286/18 متر مربع  قسمتی از پالک شماره یک اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی  آقای راهی  شیخ آبادی

4-خانم نرگس زاهدی دهوئی فرزند باران به شماره شناسنامه 992 صادره از میناب و به شماره ملی 3421168121و به شماره رای  140160323057000807 در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 273/86 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 145-اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب  شهرک دانش خریداری  از مالک رسمی  شرکت تعاونی مسکن کارکنان 

آموزش و پرورش شماره یک میناب
5-خانم مریم زارع فرزند محمد به شماره شناسنامه 3410144951 صادره از میناب    و به شماره ملی 3410144951و به شماره رای  140160323057000752 در ششدانگ یک 
باب خانه مشتمل  بر رهن که به موجب سند رهنی شماره 97360مورخ 1385/05/04تنظیمی دفتر خانه 13میناب در رهن بانک ملی میناب قرار گرفته است به مساحت 207/81 
متر مربع  قسمتی از پالک شماره 145-اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب  شهرک دانش خریداری انتقال  از مالک رسمی مشاعی شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و 

پرورش شماره یک میناب
6-آقای بهرام رسولی سلیمانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 657 صادره از میناب     و به شماره ملی 3420504241و به شماره رای  140160323057000751 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 259/52 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 173- اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب محله سلیمانی خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی  آقای احمد حقیری 
7-آقای حسن فردی زاده فرزند احمد به شماره شناسنامه 961 صادره از میناب و به شماره ملی 3420507305و به شماره رای  140160323057000727 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 321/80 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 176- اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب محله سلیمانی خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی خانم شریفه ستایش 

8-آقای احمد جاللی فرزند حسن به شماره شناسنامه 3318 صادره از میناب و به شماره ملی 3422069003و به شماره رای  140160323057000750 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 288 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 570- اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب کریم آباد  خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی آقای عبدالکریم احمدی  

9-خانم نسیبه درویشی فرزند خلیل به شماره شناسنامه 11187 صادره از میناب     و به شماره ملی 3422147799و به شماره رای  140160323057000696 در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 296 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 570- اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب کریم آباد  خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی آقای عبدالکریم احمدی  

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف2087
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/15                   

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/30
عقیل قاسمی-رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک میناب 

کلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی آگهی ماده 3 اقنون تعیین ت
 نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره 140160323054000495 مورخ 
1401/08/03تصرفات مالکانه مهدیه داوری نژاد فرزند جهانگیر در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 240 متر مربع قسمتی 
از پالک ثبتی 36 فرعی از 1-اصلی در اجرای بخشنامه استاندارد سازی پالک جدید 21876 فرعی از 1- اصلی تعیین گردید، واقع در 
گلشهر جنوبی بخش دو بندرعباس انتقال مع الواسطه به استناد مواد 1و 3 قانون مذکور و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن به جهت فوت 
مالک رسمی و عدم دسترسی به وراث مرحوم محمد اسمعیل زاده نخلی رای به طی تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت بنام متقاضی 
مذکور صادر گردیده است و مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکور و سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم 
گردد لذا در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی رای مذکور در دو نوبت به فاصله 15 

روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل، اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود 
و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت منطقه دو بندرعباس ظرف مهلت 
یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم 
ارائه گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه دو بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. 1401/346 م الف
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/15 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/08/30
محمد اسالمی موحد- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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شهرستان

رییس شورای اسالمی شهر قشم خبر داد 
بهره برداری از نخستین باغ تاالر ویژه ازدواج 

آسان در قشم 
 گروه شهرســتان //  رییس شــورای اســالمی شهر قشم از 
بهره برداری نخســتین باغ تاالر این شــهر برای استفاده جوانان 
و متقاضیان طرح ازدواج آســان در ایــن جزیره خبر داد. حبیب 
بازماندگان قشــمی  با تاکید بر برگزاری ازدواج آســان و بدون 
گناه بین زوج های جوان اظهار داشــت: با برگزاری ازدواج آسان 
برای جوانان باید به آنان درس بی گناهی و شیوه زندگی آسان را 
بیاموزیم. وی رونق فرهنگی در ســطح جامعه و شهرستان مرزی 
قشــم با محوریت دین پروری به خصوص در بین جوانان را از 
جمله برنامه های هدفمند شورای شهر و شهرداری قشم عنوان کرد. 
رییس شورای اسالمی شهر قشم بهترین ازدواج ها را آسانترین آنها 
دانست و افزود: ازدواج های که خیلی با تشریفات برگزار می شود 
تضمینی ندارد. بازماندگان قشمی ازدواج آسان، سالم و همُکف را 
به جوانان نگین خلیج فارس توصیه و تصریح کرد: جوانان هر چه 
قدر در ازدواج حواشی را کم و به بطن ازدواج توجه کنند پیوندی 
آسمانی و معنوی خواهند داشت. وی، ترویج سنت حسنه ازدواج 
و کاهش هزینه های اولیه آغاز زندگی مشترک زوج های جوان را 
از مهمترین اهداف این اقدام برشمرد و گفت: همه شهروندان قشم به 
ویژه جوانان با اولویت اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار می توانند 
از این فضا بهره مند شوند. رییس شورای اسالمی شهر قشم توضیح 
داد: این باغ تاالر در بیش از چهار هزار متر مربع با هدف گسترش 
سنت حسنه ازدواج آســان برای جوانان ساخته شده است. وی 
ادامه داد: فضای باغ تاالر شهر قشم پیش از این در اختیار شورای 
شهر و شهرداری این شــهر قرار داشت که با انتقال این ۲ نهاد به 
ساختمان جدید و با صرف یک  میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال هزینه، 
به فرصت مناسبی در زمینه برپایی آیین های مختلف به ویژه ازدواج 
آســان جوانان تبدیل شده است. بازماندگان قشمی اعالم کرد: در 
این  مجموعه امکان  پذیرایی از ۴۰۰ میهمان طراحی و اجرا شده و 
آتلیه عکاسی بسیار خوبی هم برای عکس و فیلم از مراسم در این 
باغ تاالر ســاخته شده است. وی اضافه کرد: برنامه های آموزشی 
و مشاوره های پیش و بعد از ازدواج و همچنین کالس های درسی 
در ســطح  مدارس و دانشگاهی هم از دیگر برنامه های پیش بینی 
شــده برای این باغ تاالر است که در مرحله دوم اجرا می شود. به 
گزارش ایرنا ؛ رییس شورای شهر قشم به رویکرد تبدیل شهرداری 
قشم از یک سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی اشاره کرد و اظهار 
داشــت:  تمام امکانات و ظرفیت های شهرداری و شورای شهر به 
منظور جذب قشر جوان برای انجام ازدواج آسان در اختیار اعضای 

شورای فرهنگی و قشموندان قرار دارد.

خبری

ســعیده دبیری نژاد - گروه شهرســتان // به 
ریاســت اســتاندار هرمزگان و با حضور دکتر 
حسین رئیسی نماینده شرق استان در مجلس، 
معاونان اســتانداری، مدیران کل دستگاه های 

اجرایی ، امــام جمعه و فرماندار شهرســتان 
استان  اداری  شورای  جلسه  هفدهمین  میناب، 
به محوریت بررســی مســائل، مشــکالت و 
برگزار  شهرستان  این  بخش های  پتانسیل های 

شد.
مهندس دوستی در تشریح مصوبات جلسه شورای 
اداری استان اظهار داشت: در ادامه سفر به بخش ها و 
شهرستان های مختلف استان، امروز در خدمت مردم 
شریف شهرســتان میناب بودیم که حدود ۸۰ طرح 

بررسی و تصویب شد.
وی افــزود: در حوزه بهداشــت و درمان، تکمیل 
و راه انــدازی مرکز ناباروری بیمارســتان حضرت 
ابوالفضل علیه السالم که یکی از اولویت های استان 
بــود مورد تصویب قرار گرفت، در این جلســه راه 
اندازی دانشــکده علوم پزشــکی از ترم جدید نیز 

بررسی شد.
استاندار هرمزگان گفت: در خصوص کارهای خرد 
در حوزه بهداشت و درمان شهرستان میناب به ویژه 
احداث خانه بهداشــت، تامین و تکمیل تجهیزات 
پزشکی مورد نیاز بیمارستان  شهرستان نیز مصوباتی 

در این جلسه وجود داشت.

وی ســاماندهی رودخانه های مینــاب را یکی از 
مهم ترین مصوبات این جلسه برشمرد و تصریح کرد : 
با توجه به ســیالب های سال گذشته تمام اعتبارات 
مورد نیاز آب منطقه ای به تصویب رسید و تخصیص 

خواهد یافت تا در این زمینه مشکلی نداشته باشیم.
مهندس دوستی با اشاره به مصوبات جلسه شورای 
اداری در حوزه کشــاورزی گفــت: میناب قطب 
کشاورزی اســت و برای این شهرستان برنامه های 
ویژه ای در این بخش وجود دارد، در شهرک صنعتی 
هشتبندی نیز زنجیره صنایع تکمیلی و تبدیلی دیده 
شده که اعتبارات مورد نیاز برای احداث زیرساخت ها 
مصوب شده و تا ۵ ماه آینده بخش عمده ای از این 

شهرک صنعتی به سرانجام خواهد رسید.
وی ادامــه داد: بــرای اصالح و نوســازی باغات 
شهرســتان میناب اعتبار بســیار مناسبی در حدود 
۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد، همچنین برای 
احداث مجتمع گلخانه ای زرتوجی نیز آمادگی  اعطای 

تسهیالت بانکی با نرخ سود تک رقمی وجوددارد.
اســتاندار هرمزگان گفت: در حوزه ورزشی چندین 
طرح معطل مانده در شهرستان میناب وجود داشت 
که با تخصیص اعتبار بخشی از این طرح ها در دهه 
فجر و برخی نیز تا شهریور سال آینده به بهره برداری 

خواهند رسید.
وی افزود : در حوزه آمــوزش و پرورش نیز عالوه 
بر تکمیل مدارس در دســت ساخت، هنرستان های 
تخصصی شامل هنرستان هنرهای نمایشی و تجسمی 
و یک هنرســتان تخصصی در حوزه پتروشــیمی 
پیش بینی شده که امیدواریم بتوانیم در کوتاه مدت این 

دو پروژه را نیز به سرانجام برسانیم.
مهندس دوســتی با اشــاره به اینکه تقویت شبکه 
بــرق میناب یکی از مطالبات مهم مردمی بود گفت: 
اصالحات ۲ پســت برق فعلی انجام می شود تا با 
رسیدن به فصل گرم ســال در این شهرستان شاهد 

نوسان برق نباشیم. 

استاندار هرمزگان  خبر داد 

اختصاص 50  ميليارد برای اصالح و نوسازی باغات  ميناب 

حمله به کندوهای طبيعی زنبور عسل به وسيله آتش
 باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کل
منابع طبيعی و آبخيزداری هرمزگان

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

  

مجمع  اجالســیه   // شهرســتان  گروه 
بسیجیان شهرســتان بندرلنگه با حضور 
اقشار مختلف بسیج این شهرستان برگزار 

شد. 
اجالسیه مجمع بسیجیان شهرستان بندرلنگه با 
حضور سردار علی عظمایی، سرهنگ جعفر 
اسالمی جانشین فرمانده سپاه امام سجاد علیه 
السالم در امور بســیج اقشار، هیئت رئیسه 
مجمع، نخبگان و هیئت رئیســه و اعضای 
کارگروه هــای موضوعی و تخصصی مجمع، 
هیئات اندیشــه ورز بسیج، شــورای اقشار 
بسیج، مسؤولین قرارگاه های تحول محالت 
و مســؤولین ادارات و نهادهای دولتی و غیر 
دولتی شهرســتان بندرلنگه در مکان سالن 
اجتماعات شهید سلیمانی دفتر امام جمعه این 

شهرستان برگزار گردید.
حجت االســالم جواد اسماعیل نیا امام جمعه 
و رئیس مجمع بسیج شهرستان بندرلنگه در 
این مجمع، اظهار داشــت: ۱۳ آبان کابوس 
آمریکاســت و روز معرفی حقیقت پلید آن 

رژیم خون آشام است.

وی بســیج را همراه همیشگی مردم در همه 
صحنه ها خوانــد و از خواص بی بصیرتی که 
بعد از گذشت چندماه از اغتشاشات سکوت 
کرده اند گالیــه کرد و افــزود: مردم خوب 
حواسشان هست و به موقع با این افراد تسویه 

حساب خواهند کرد.
در ادامه سردار علی عظمایی فرمانده منطقه 
پنجم نیروی دریایی سپاه، بیان داشت: دشمنان 
از قــدرت گرفتن نظام مقــدس جمهوری 
اسالمی دل نگرانند، سخنان مقام معظم رهبری 
در جمع دانش آموزان فصل الخطاب است و 

امروز والیتمدار کسی است که حرف ولی را 
گوش و به توصیه های معظم له عمل کند. 

وی افزود: جهاد تبیین را که مقام معظم رهبری 
تاکید نمودند باید پیگیری کرد و این جهاد باید 
مستمر باشد و فرهنگ ایثار و شهادت را در 

جامعه ترویج کنیم.
فرمانده منطقه پنجم ندسا  خطاب به آموزش 
وپــرورش و دســتگاه های فرهنگی، گفت: 
جنایات داعش برای دانش آموزان بازخوانی 
شــود و بگویید که اگر حاج قاسم و شهدای 

مدافع حرم نبودند چه می شد؟

سردار عظمایی بیان داشت: دشمنان امروز به 
دنبال توطئه هستند و هنوز فتنه ها در راه است 
و این خون شهیدان است که دشمنان را رسوا 

و نقش هایشان را نقش بر آب کرده است.
به گــزارش فــارس، راه حل های تخصصی 
مسائل احصاء شده توسط کارگروه ها درقالب 
طرح هــای توجیه رأی گیــری و تصویب 
طرح های ارائه شده، روشنگری، مطالبه گری 
وجریان ســازی در جهت گفتمان ســازی 
تخصصی، هم افزایی، حفظ و انسجام اعضای 

مجمع از محورهای این اجالسیه بود.
در این اجالســیه پنج طــرح تربیت نوین 
اســالمی، طراحی مدل آمیختــه بازاریابی 
صنعت گردشــگری هرمزگان )شهرســتان 
بندرلنگه(، اســتحکام بنیان خانواده)کاهش 
طالق(، طراحی و ارائه بســته حمایتی ویژه 
مادران باردار آســیب پذیر در شهرســتان 
بندرلنگه، زیســت بوم عفاف و حجاب در 
قالب ۵کارگروه موضوعــی و تخصصی از 
جمله کارگروه هــای، فرهنگی و اجتماعی،  
آموزش و تربیت، آموزش تحقیقات وفناوری، 
سالمت، بهداشــت، محیط زیست و زنان و 

خانواده ارائه شد.

برگزاری اجالسیه مجمع بسیجیان بندرلنگه 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مناقصه عمومی 

با اخذ سپرده

موضوع آگهی : 

خرید کولر اسپلیت و پنجره ای
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .
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ســعیده دبیری نــژاد - گروه 
شهرســتان // توسعه و تجهیز 
مــدارس هرمــزگان، با حضور 
رییس  محمدی  خان  حمیدرضا 
ســازمان نوســازی مــدارس 
مردم  نماینده  جباری  کشــور، 
غــرب هرمــزگان در مجلس، 
سیدفخرالدین هاشمی مدیر کل 
نوســازی مدارس استان، محمد 
قویدل مدیرکل آموزش و پرورش 
هاشمی  عبداهلل  سید  هرمزگان، 
مدرســه  خیرین  مجمع  رییس 
رییس  مرتضوی  اســتان،  ساز 
کارشناسان  کانون  مدیره  هیات 
تهران  استان  رسمی دادگستری 
از مســولین  ، خیرین و جمعی 
در  کارشناس  مدرســه  استانی 
به  زلزله زده سایه خوش  منطقه 

بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ هاشمی 
در این آیین با اشاره به اینکه این 

مدرسه در بازه زمانی ۳ ماهه بعداز 
وقوع زلزله ســایه خوش احداث 
شده است، افزود: مدرسه ۶کالسه 
کارشناس با زیربنای ۴۳۳ مترمربع 
وبا اعتباری بالغ بــر 7۵ میلیارد 
ریال در شهرستان بندرلنگه به بهره 

برداری رسید.
هاشمی همچنین با بیان اینکه کانون 
کارشناســان رســمی دادگستری 
هزینه  خیر  بعنوان  تهران  اســتان 
احداث این مدرسه را متقبل شده 
است، ابراز داشت: ۶۰میلیارد ریال 
توسط این کانون جهت احداث این 

فضای آموزشی هزینه شده است.
با  کارشناس  گفتنی است؛ مدرسه 
مشارکت کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری استان تهران و اداره کل 
نوسازی مدارس هرمزگان در بازه 
زمانی ۳ ماه بعــد از وقوع زلزله 
ســایه خوش ) ۲7 تیرماه الی ۲7 

مهرماه ( احداث شده است.

افتتاح مدرسه »کارشناس« 
در منطقه زلزله زده سایه خوش 
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فروردین :
امروز برای بیشــتر فروردینی ها رفتن به ســر كار 
ســخت اســت، به خاطر اینكه ماه برج سرطان 
بهتان اجــازه می دهد خودتان را پشــت وظایف 
خانوادگی تان پنهان كنید. شاید هم شما در محل كارتان مسئولیت 
زیادی ندارید كه طبق برنامه منظم خود به انجام برسانید. بنابراین 
بهتر اســت برای انجام دادن كارهای معمولی وقت كمتری صرف 
كنید تا بتوانید با امتحان كردن راه های مختلف قابلیت های خودتان 

را افزایش دهید.
  اردیبهشت :

هم اكنون شما نمی توانید به راحتی محدودیت های 
خود را قبول كنید، برای اینكه ماه در سومین خانه تان 
یعنی خانه ارتباطات به ژوپیتر زیاده رو ملحق می شود. خوشبختانه 
امروز شما به دردسر نمی افتید و اوضاع بر وفق مراد خواهد بود. اما 
احتمال دارد كه از مسیر اصلی خود منحرف شوید، انعطاف پذیری 

مرموزترین اسلحه شماست.
  خرداد :

امروز شما خیلی حساس شده اید، ولی درست نیست 
كه احساسات خود را انكار كنید. در حقیقت حاال كه 
شما احساس تنهایی می كنید، ممكن است ارتباط خود را به طور 
كامل با همكاران و دوستانتان نیز قطع كنید. اما نمی توانید كاری 
برای این تنهایی تان بكنید؛ این مشكل تا چند روز آینده خود به 
خود برطرف می شــود. در عوض به دنبال راه هایی برای سرگرم 

كردن خودتان باشید.
   تير :

امروز ابراز كردن احساسات مثبت برای شما ساده تر 
شده است، برای اینكه شما می توانید به كسانی كه به 
اهداف شــما عالقه مندند كاماًل اطمینان كنید. اما افراد دیگر كمی  
دو دل هســتند و شما نمی توانید بگویید آیا آنها ایده های شما را 
می پذیرند یا نه؟! باوجود این تصمیم گیری هایتان را شخصی نكنید، 
برای اینكه آنها حتمًا باید اصالح شــوند. به جای غر زدن به سر 
كار بروید و به فكر پیدا كردن راه های بهتری باشید!

    مرداد :
امروز احساسات و عالیق خود را برای دیگران فاش 
نكنید، برای اینكه آنها انقدر كه شــما فكر می كنید 
ارزش اعتماد كردن را ندارند. امروز ممكن است یك نفر به شما 
تكیه كند و حتی احساسات تان را هم به بازی بگیرد! بهترین اسلحه 
شما خویشتن داری است، هرچقدر كه بیشتر احساسات خود را 
مخفی نگه دارید آنها شدید تر می شوند. پس تا موقعی كه آمادگی 
پیدا نكرده اید و دیگران نیز شایستگی اعتماد كردن را پیدا نكرده اند 

كارهای شخصی خود را انجام دهید.
 شهریور :

امروز شما نمی توانید در مسیر و روش اصلی خود 
باقی بمانید، چراكه احساسات شما با اتفاقاتی كه در 
جهان خارج به وقوع پیوسته است فرق دارد. هم اكنون احساسات 
شــما زیاد منطقی نیستند و ممكن اســت استراتژی های شما به 
شكســت بینجامد، برای اینكه بر پایه واقعیت و حقیقیت شكل 
نگرفته اند. متوقف كردن بخشی از فعالیت هایتان بهتان كمك می كند 

تا بر روی كاری كه هم اكنون در دست دارید بیشتر تمركز كنید.
 مهر :

شما امروز مثل اردك شده اید!! شما مثل اردك مادر 
كه جوجه هایش را دور خود جمع می كند، دوستان و 
همكارانتان را دور خود جمع می كنید!! متاسفانه همه 
افرادی كه بهتان می پیوندند كارهایی كه شما می خواهید را انجام 
نخواهند داد، چراكه آنها هم كارها و برنامه های خودشان را دارند. 
به جای اینكه مثل پرنده ها دور هم جمع شوید، یك نفس عمیق 

بكشید و یكی یكی با دوستان تان صحبت كنید.
  آبان :

حاال كه مــاه در پنجمین خانه تان یعنی خانه »ابراز 
كردن و مطرح كــردن« خودش را بــا اورانوس با 
استعداد هماهنگ می كند، مسیر پیشرفت و خالقیت و 
پویایی برای شما باز و مهیا است. اما شاید نتوانید به راحتی دیگران 
را متقاعد كنید كه به حرف های شما گوش بدهند، برای اینكه آنها 
هم برنامه های خودشان را دارند. اگر فكر می كنید كه آنها شما را 
درك خواهنــد كرد و بهتان كمك می كنند پس زیاد روی نظرات 

خودتان پافشاری نكنید.
  آذر :

امروز روز خیلــی زیبایی خواهد بود، به خصوص 
اگر شما با احساساتی كه دیروز برایتان مشكل ساز 
بودند راحت تر كنار بیایید. شــاید این كار ابتدا به 
نظرتان سخت بیاید، ولی هرچه جلوتر می روید راحت تر می شود. 
كار كردن با دیگران لذت بخش خواهد بود، اما آن وقت شــاید 
نتوانید تمام برنامه های خودتان را عملی كنید. با كمی  انطاف پذیری 

می توانید هر دوی اینها را با هم داشته باشید.
  دی :

شــما امروز به زندگی تان كاماًل اطمینان دارید، اما 
همراهی و پیش رفتن با این مسیر برایتان سخت شده 
است. ممكن است افراد دیگر از قوانین شما سرپیچی 
كنند و انتظارات شما اعم از ســازندگی و سازگاری را برآورده 
نكنند. جلب كردن موافقت دیگران برای قبول كردن خط فكری تان 
یك چیز است، متقاعد كردن آنها برای عمل كردن به وعده هایشان 
یك چیز دیگر! صبر و شكیبایی و كمی  هم شوخ طبعی و خوش 

خلقی برای گذر از این مرحله سخت بهتان كمك می كند.
 بهمن :

حاال كه احساســات غیرمعقول زیــادی دور و بر 
شــما وجود دارند، شما احساس غریبی می كنید و 
فكر می كنید این مشــكالت پیچیده اصاًل قابل حل 
نیستند. برای اینكه شما هم اكنون قادر نیستید كه روی اهداف خود 
تمركز كرده و كارهایتان را تمام كنید. به جای اینكه كارهایتان را با 
روش های معمولی انجام داده و خودتان را خسته كنید، سعی كنید 

راه های جدید را هم امتحان كنید.
 اسفند : 

امروز شــما ســعی می كنید مخالفت خود را ابراز 
كنید، اما این مخالفت شــما در جهت تصمیم گیری 
در خصوص محدودیت های خودتان اســت نه چیز 
دیگری. شما حرف ها و ایده های زیادی دارید، اما نمی توانید به 
راحتی بر افكار منفی و و ناامیدی كه افكار تان را تحت تاثیر قرار 
داده است غلبه كنید. سخت تر كار كردن چیزی نیست كه بهتان 
كمك كند، شــما هم اكنون به كمی  پایداری، ثبات قدم و افكار 

مثبت نیاز دارید.

گروه اجتماعی  // پس از گذشــت ۲ دهه از 
تصویب قانون اهدای جنین و دست و پنجه 
نرم کردن زوجین نابــارور و مراکز درمانی با 
مشــکالت آن، اکنون قرار است این قانون 

ساماندهی شود.
 به گزارش همشــهری آنالین، سال ۸۲ بود 
كه قانون اهدای جنیــن و آیین نامه اجرایی 
آن به شــرط سالمت متعارف اهداكنندگان و 
دریافت كنندگان ابالغ شد؛ قانونی كه هیچ وقت 
قانونگذار بــه جزئیات آن نپرداخت و احراز 
این موضوع را به مراكز درمان ناباروری مجاز 
محول كرد. همین مسئله باعث شد تا امروز 
هر كدام از مراكز درمــان ناباروری، قوانین 
خاص خود را در زمینه اهدای جنین داشــته 
باشــند و در كنار اهــدای جنین به اقتضای 
شــرایط موجود بحث اهدای تخمك را هم 

رواج دهند.
درست است در ســایه وجود قانون اهدای 
جنین چند سالی اســت كه موضوع اهدای 
جنیــن و اهــدای تخمك با وجــود همه 
پیچیدگی هایی كه دارد امید زوج های نابارور 
برای تجربه حس زیبای پدر و مادر شــدن، 
شــده است، اما نواقص این قانون باعث شده 
تا پای دالالن و واســطه های زیادی به این 
موضوع باز شــود و آنها با تبلیغات گسترده 
خود در كنار اهدای جنین حاال بازار خرید و 

فروش تخمك را هم حسابی داغ كنند.
 ردپای دالالن در اهدای تخمک

دالالن و واسطه هایی كه در واقع بدون توجه 
به الزامات بررسی همه جانبه فرد اهداكننده و 
گیرنده تخمــك و فیلترهای مختلف اخالق 
پزشــكی در این بازار، پرسه زده و به كسب 
درآمد از آن می پردازند.دكتر زهرا ابراهیمی از 
فوق تخصص های زنان و نازایی هم با اشاره به 
تجاری شدن اهدای تخمك زیر سایه قانون 
اهدای جنین طی ســال های اخیر می گوید: 
متأسفانه ساماندهی نشدن قانون اهدای جنین 
در سال های اخیر و ورود دالالن به این حوزه 
باعث شــده تا زنان آسیب دیده اجتماعی به 

بیشترین فروشندگان تخمك در جامعه تبدیل 
شوند؛ موضوعی كه به راحتی در سطح جامعه 
قابل مشاهده اســت و می توان اطالعیه های 
جذب این زنان را به مراكز مختلف ناباروری و 
كسب سود بسیار از این راه توسط سودجویان 
و واسطه ها دید.به گفته او دالالن این روزها با 
توسل به قانون اهدای جنین، اهدای تخمك 
را به یك عرصه رها شــده و بدون ضوابط 
قانونی تبدیل كرده اند و این افراد با اســتفاده 
از ســطح آگاهی اندك مــردم در این رابطه 
سعی می كنند فعالیت های غیرقانونی خود را 
قانونی جلوه دهند. متأسفانه تبلیغات پیرامون 
اهدای تخمك در شــهرهای بزرگ به حدی 
زیاد اســت كه حتی برخی سودجویان از آن 
به عنوان فرصت شــغلی یاد كرده و در سایه 
گســترش فقر و بیكاری و شرایط نامطلوب 
اقتصادی به خصوص برای زنان بدسرپرست و 
بی سرپرست هر روز شاهد ورود زنان فوق به 

این بازار به بهانه تامین معاش هستیم.
 قانون اهدای تخمک نداریم

محمدرضا صادقی، رئیس پژوهشگاه و مركز 
درمان ناباروری ابن سینا با اشاره به فراوانی 
اهدای تخمك در جامعه و بازاری كه دالالن 
و ســودجویان از آن برای خود ساخته اند، 
می گوید: ما قانونی تحت عنوان قانون اهدای 
تخمــك نداریم بلكه آنچــه به عنوان قانون 
مصوب از مجلس شــورای اسالمی وجود 
دارد قانــون اهدای جنین اســت و اهدای 
تخمك صرفا براســاس آرا و فتاوی مراجع 
تقلیــد صورت می گیرد.او البتــه به این مهم 
هم معتقد است كه اهدای تخمك از الزامات 
موضوع درمان ناباروی است و حتی می توان 
گفت بخشی از درمان ناباروری بدون اهدای 
تخمك، ناقص می ماند؛ مخصوصا در شرایط 
كنونی جامعه كه تغییر الگوی زندگی افراد و 
افزایش سن باعث شده اهدای تخمك یكی از 
روش های مؤثر در باروری باشد، اما افرادی 
كه در ارتباط بــا اهدای تخمك و ناباروری 
خود مشكالتی داشته باشند معموال با مراجعه 

به دفاتر مراجع سؤاالت خود را در این زمینه 
مطرح و اگر مشــكلی وجود نداشــته باشد 

نسبت به انجام این كار اقدام می كنند.
 قانون اهدای جنین ناقص است

حجت االسالم فرج اهلل هدایت نیا، عضو هیأت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
هــم می گوید: قانون نحــوه اهدای جنین به 
زوجین نابارور، آن هم با ۵ماده، بسیار ناقص 
است. این قانون در كشورهای دیگر بیش از 
۵۰ماده دارد و ایــن نقایص، موجب تضییع 
حقوق طرفین می شــود. قانونگــذار در این 
قانون به جای اینكه ضوابط را مشخص كند، 
دادرس را به شریعت احاله داده است.به گفته 
او از یك طرف ماهیت اهــدا در این قانون 
مشخص نیســت و از سوی دیگر تردیدآمیز 
بودن قانون به خاطــر تعیین موضوع نكردن 
برخی مسائل شــرعی در آن، باعث شده تا 

فقها نظرات مختلفی درباره آن مطرح كنند.
 قانــون اهــدای جنین ســاماندهی 

می شود
نرخ باالی ناباروری در ایران امروزه به لحاظ 
جنبه های اجتماعی و فرهنگی آن، به ویژه نزد 
زنان اهمیت خاصی پیدا كرده است. از دیدگاه 
پزشكان، جمعیت نابارور در ایران كه از طبقه 
نسبتًا كم درآمد بوده بیشترین مشكالت عاطفی 
و روانی را تحمل می كنند؛ یأس و اضطراب 
از عوامل روانشــناختی مهمی است كه هر 
فرد را بــرای ابتال به بیماری های روانی مهیا 
می ســازد؛ امری كه زنان بیشتر از مردان در 
معرض آسیب های آن هستند.شاید مجموعه 
این عوامل باعث شــود تــا قانونگذار ما به 
فكر تدوین قانونی بیفتد كه حداقل قســمتی 
از این معضالت را حل كند، اما شــاید تردید 
و اختالف نظر در برخی مسائل فقهی موجب 
شــده كه غیر از قانون نحوه اهدای جنین به 
نابارور ۱۳۸۲، قانون دیگری وضع  زوجین 

نشود.
 حل زوایــای فقهــی و حقوقی در 

روش های نوین باروری

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
به منظور حل مسائلی پیرامون زوایای فقهی 
و حقوقی روش های نوین باروری و اهدای 
جنیــن به زوجین نابــارور، در حال تدوین 
اهدای  به منظور »ساماندهی  الیحه ای جامع 
جنین« اســت. پرداختن به زوایای فقهی و 
حقوقی روش های نوین بــاروری و اهدای 
جنین به زوجین نابارور به عنوان مســئله ای 
كه خانواده ها به ویژه در سال های اخیر با آن 
درگیر بوده و نسبت به ابعاد فقهی و حقوقی 
آن دغدغه دارند، ذیل اداره حقوقی معاونت 
امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در 
حال پیگیری است. این موضوع طی جلسات 
تخصصــی در قالب تدوین یك الیحه جامع 
به منظور ســاماندهی اهدای جنین در حال 
پیگیری است تا پس از تكمیل، تقدیم هیأت 

دولت شود.
همچنیــن درخصــوص حمایــت از بیمه 
زوجین نابارور و ارتقــا، تجهیز و راه اندازی 
مراكز درمان ناباروری در استان ها، معاونت 
امور زنــان و خانواده پیگیری هایی از طریق 

مصوبات اعتبارات استانی داشته است.
در این راستا به طور خاص ۷ استان قزوین، 
هرمزگان، قم، البرز، گلستان، خراسان رضوی 
و گیــالن دارای مصوبه ارتقــای وضعیت 
بیمارســتان های خاص بانوان، زایشگاه ها و 
بیمارستان های دوستدار مادر و به ویژه مراكز 
ناباروری هســتند و عالوه بر این مصوبات، 
حوزه سالمت، به ویژه سالمت باروری ازجمله 
نكات مورد تأكید و در دســتور كار معاونت 
امور زنان و خانواده طی سفرهای استانی بوده 
كه برای تامین اعتبارات مورد نیاز، رایزنی های 
الزم انجام شده است. از جمله دیگر اقدامات 
این معاونت پیگیری برای اختصاص فضاهای 
ورزشــی و اماكن تفریحی ســالم به بانوان 
به منظــور جلوگیــری از كم تحركی و ایجاد 
بیماری هایی ازجمله چاقی مفرط در بانوان 
است كه این مهم در سفرهای استانی در ذیل 

مصوبات استان قرار گرفته است.

گــروه اجتماعی // کارشــناس تعلیم و 
تربیت گفت: انتظار از دانش آموز امروزی، 
تالش برای تجهیز بیشــتر بــه دانش و 
نیــاز جامعه و تقویت  مهارت های مورد 
روحیه خودباوری و دوری از فعالیت هایی 
است که برای تخریب روح و روان جوانان و 

نوجوانان طرح ریزی شده است. 
 بهروز گودرزی كارشناس تعلیم و تربیت 
و عضو شورای مركزی جمعیت اسالمی 
فرهنگیان با اشاره به اینكه فلسفه انتخاب 
روز دانش آموز، آشــنایی بــا تاریخچه 
فعالیت های دانش آمــوزی در انقالب و 
تبین نقش آنان در حــوادث پیش روی 
اســت، اظهار كرد: انتظار از دانش آموز 
امروزی، تالش برای تجهیز بیشتر به دانش 
و مهارت های مورد نیاز جامعه و تقویت 
روحیه خود باوری و دوری از فعالیت هایی 
است كه برای تخریب روح و روان جوانان 
و نوجوانان طرح ریزی شده است.وی با 
اشاره به آسیب های خأل تربیتی در دوران 
كرونا، گفت: آسیب های وارده كه عمدتا 
ناشی از دوری از اجتماع، حضور مداوم 
در جمع كوچك خانواده، حضور مستمر 
در فضای یله و رهای مجازی و سرگرم 
شــدن به بازی های رایانــه ای كه عمدتا 
مروج خشونت و قهرمان پروری خیالی 
است بوده است، عالوه بر تقویت روحیه 
فردگرایی و تضعیف مســؤولیت پذیری 
جمعی، موجب بروز اعمــال هیجانی و 

رویایی شده اســت چرا كه بازیگر خود 
را در نقــش قهرمان خیالی تصور كرده و 
فضای مجازی را بــا فضای واقعی یكی 
می داند. گودرزی با اشاره به تالش دشمن 
برای نفوذ به مــدارس در حوادث اخیر، 
افزود: دشــمن روی همــه ظرفیت هایی 
كه موجب تضعیف نظام و یا كند شــدن 
پیشرفت كشور و بروز فشار های روانی، 
اجتماعی و اقتصادی بر كشــور می شود، 
دســتگاه های  می كند؛  ســرمایه گذاری 
مســؤول در هر زمینه ای باید متناسب با 
اقدامات احتمالی دشمن مواضع پدافندی 
اتخاذ كنند كه متأسفانه به روزمرگی دچار 
شــده و موجب غلفت از این مهم شــده 
اســت.وی تصریح كرد: پیشنهاد می شود 
ستادی صرفا به منظور پیش بینی تحركات 
دشمن و تدوین راهكارهای مقابله با آن 
از افراد مطلع و كار بلد تشــكیل شود تا 
با رصد مداوم طرح های دشمنان داخلی 
و خارجی از بــروز حوادثی این چنینی 
ممانعت به عمل آید. این كارشناس تعلیم 
و تربیت با اشاره به لزوم تربیت دانش آموز 
تراز انقالب، گفت: تربیت دانش آموز در 
تراز جمهوری اسالمی مستلزم معلمانی با 
این ویژگی اســت و قاعدتا مراكز تربیت 
معلم بیش تر نیازمند سازوكارهای تربیت 
این چنین معلمانی است. متأسفانه نحوه 
گزینش مدرسان دانشگاه فرهنگیان نشان 

از اهتمام به این موضوع ندارد.
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گروه گزارش // شــعبه شــهدای پرواز ۶۵۵ و 
ساختمان مدیریت شعب منطقه هرمزگان و بوشهر 
بانک ســینا در بندرعباس بلوار امام خمینی)ره( 

جنب اداره کل دادگستری افتتاح شد. 
با حضور حمداله جمالی معاون امور شعب و مناطق 
بانک ســینا، ابوالقاسم قاســمی مدیر شعب مناطق 
هرمزگان و بوشهر بانک ســینا و جمعی از کارکنان 
این بانک، شعبه شهدای پرواز ۶۵۵ این بانک افتتاح 

گردید. معاون امور شعب و مناطق بانک سینا در این 
مراسم گفت: بانک سینا از بدو تاسیس همواره سعی 
بر ارائه خدمات مطلوب به هموطنان را داشته است . 
این فعالیت از سال ۱۳۶۴ تاکنون ادامه دارد و کسب 
رتبه های برتر شفافیت و رتبه سالمت بر اساس مدل 

کملز نمونه ای از این موفقیت ها بوده است. 
جمالی اظهارداشت: در سامانه آرش بانک مرکزی که 
۱۸ آیتم برای فعالیت های بانک ها دیده شــده، بانک 
سینا توانسته است این آیتم ها را به خوبی ارائه نماید. 
وی ادامه داد: سال گذشته در این سامانه، بانک سینا 
مقام دوم را کســب کرد و در سال جاری نیز تاکنون 
رتبه اول سامانه آرش به بانک سینا اختصاص یافته 
اســت.  وی خطاب به کارکنان این بانک عنوان کرد: 
در فعالیــت ها و مراودات خود دقت کنید و خدمات 
بانکی را به بهترین نحو ممکن به مشتریان ارائه نمایید 
تا بهترین ســرمایه بانک یعنی اعتماد مشتریان پیش 
از گذشته گردد. جمالی اظهارداشت: تغییر دیدگاه و 
استفاده از توانایی قابلیت رشد در همه افراد را افزایش 

می دهد. وی اظهارکرد: در جهت پیشبرد مقاصد خود 
و بانک تالش کنید چرا که پیشرفت بانک باعث رشد 
کارکنان خواهد شــد و در کار خود انگیزه و نشاط 
داشــته باشید و به جایگاهی که دارید بسنده نکنید و 

همواره در جهت رشد و پیشرفت تالش نمایید. 
در ادامــه مدیر شــعب مناطق هرمزگان و بوشــهر 
بانک ســینا گفت: افتتاح شعبه شهدای پرواز ۶۵۵ و 
سرپرستی بانک در استان های هرمزگان و بوشهر با 
تالش همکاران محقق شده است.  ابوالقاسم قاسمی 
عنــوان کرد: یکــی از مولفه های ارائــه خدمت به 
مشتریان، داشتن مکان مناسب جهت ارائه این خدمات 
است. قاسمی خاطرنشــان کرد: برای اینکه بتوانیم 
مشتریان خود را تکریم نماییم و خدمات بانک را در 
دسترس مردم قرار دهیم در یک سال گذشته ۲شعبه 
در بندرعباس و یک شعبه در بوشهر افتتاح شده است. 
وی اظهارداشت: بانک سینا در استان های هرمزگان 
و بوشــهر دارای ۱۳ شعبه و یک باجه می باشد که ۹ 
شــعبه و یک باجه در استان هرمزگان و چهار شعبه 

در استان بوشــهر قرار دارد.   با افتتاح شعبه شهدای 
پرواز ۶۵۵، تعداد شعب شهر بندرعباس به چهار شعبه 
افزایش یافت.  وی ادامه داد: افتتاح این شعبه در جهت 
ارائه خدمات بهتر به مشتریان بانک در این استان ها 
بوده است . قابل ذکر است؛ در سفر به استان هرمزگان، 

حمداله جمالی معاون امور شعب و مناطق بانک سینا 
از شعب سطح شهر بندرعباس بازدید و با کارکنان و 
مشتریان این بانک گفتگو کرد. همچنین روسای شعب 
این بانک در اســتان هرمزگان نشست هم اندیشی با 

معاون امور شعب و مناطق بانک سینا برگزار کردند.

خدمتی دیگر از بانک سینا

شعبه شهدای پرواز 655 بانک سينا در بندرعباس افتتاح شد

                  امین زارعی/ دریا
Amin.zch2011 @                        gmail.com

گروه خبر // ســخنگوی شــورای نگهبان از 
درباره  اسالمی  شــورای  مجلس  مصوبه  تایید 
الیحه متناسب ســازی حقوق کارکنان دولت 
و بازنشستگان کشــوری و لشکری در شورای 

نگهبان خبر داد. 
هادی طحان نظیف در نشســت خبــری با بیان 
بررســی  ۹ طرح و الیحه و ۳ اساسنامه از دولت 
و ۲7 استعالم از دیوان عدالت اداری  در این مدت 
گفت: مصوبه مجلس شورای اسالمی درباره الیحه 
متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
کشوری و لشکری در شورای نگهبان مورد بحث 
قرار گرفت و مصوبه خالف موازین شرع و قانون 

اساسی شناخته نشد.
وی با اشــاره به الیحــه موافقتنامه بین جمهوری 
اســالمی ایران و قزاقســتان افزود: این الیحه نیز 

خالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره اساسنامه صندوق ملی مسکن گفت:  سه 
شــنبه اخیر مصوبه را دریافت کردیم و با توجه به 
اهمیت موضــوع، بعد از تصویب در هیات وزیران 
یکی دوبار،  بین شورا و مجلس رفت و امد داشت و 
شورا ایراداتی داشت که تنها ایراد ما هم برطرف شد 
و اساســنامه خالف موازین قانون اساسی شناخته 

نشد.
طحان نظیف اظهــار کرد: طرح شــفافیت قوای 
سه گانه و دســتگاه های اجرایی و سایر نهادها هم 
اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار 
مجلس است، ولی ایرادهای هیات عالی نظارت در 
خصوص این طرح در تمامی مورد کماکان بر قوت 

خودش باقی و به مجلس ارسال شده است.
سخنگوی شــورای نگهبان ادامه داد: باید تعامل 

بیشتری بین مجلس و هیات عالی نظارت صورت 
بگیرد تا ایرادهای هیــات عالی نظارت در همین 
مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن بستی 
در نظــام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت 
این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام 

می رود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرزندان برخی 
نمایندگان در اغتشاشــات اخیر  دســتگیر شدند 
و گروه دیگری تابعیت دوگانه دارند، آیا شــورای 
نگهبان این موضوع را  برای انتخابات ســال آینده 
لحاظ می کند؟ گفت: برای انتخابات عجله دارید و 
زمان زیادی باقی مانده و  مبنای ما قانون است و 

تا ان زمان باید  دید قانون انتخابات چگونه است.
وی در پاسخ به ســوالی درباره اعالم  نظر برخی  
نمایندگان در اغتشاشــات و با توجه به اینکه از 

طرف شورا تعیین شدند، آیا
برنامه نظارتی بر رفتار انها وجود دارد؟  گفت: ما 
در جریان بررسی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
نیســتیم و چیزی اعالم نشــده و نظارت در دوره 
نمایندگی با هیات نظارت بر نمایندگان است و در 
مجلس است و شورای نگهبان ناظر انتخابات است.
سخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به سوالی 
مبنی بر اینکه در رابطه با اجرایی نشدن مصوبات  
مجلس آیا شــورای نگهبان از بعد نظارتی کاری 
انجام خواهد داد؟ گفت: شــورای نگهبان در این 
موارد وظیفه ندارد، بر اساس قانون اساسی نهادهای 
مختلف وظایفی دارند مثــال مجلس با ابزار های 
مختلف می تواند ایــن موضوع را مطالبه کند و یا 
سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های مختلف 

از جهات مختلف حق ورود دارند.
وی در پاســخ به این سوال که آیا اصل ۲7 قانون 
اساســی ابهامی دارد یا خیر گفت: به نظر می رسد 
ابهامی وجود ندارد، اگر ابهام وجود داشته باشد راه 
تفسیر باز است. تفسیرفرایندی دارد، باید از مقامات 
صالح به شــورای نگهبان ارسال شود و اگر چنین 
درخواستی به شورا مطرح شود مورد رسیدگی قرار 

می گیرد.
وی در پاســخ به ســوالی درباره اصــالح قانون 
انتخابات گفت: هفته گذشته در مجلس بودم و از 
نمایندگان پرسیدم و گفتند که بررسی اصالح قانون 
انتخابات در کمیسیون تمام شده و در نوبت صحن 

است و چیزی تصویب نشده که به شورا ارسال شود 
و ما بتوانیم نسبت به آن اعالم نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه چرا شورای نگهبان بر اجرای اصول قانون 
اساسی نظارت نمی کند؟ گفت: ما مسئول نظارت بر 
اجرای قانون اساسی نیستیم، بلکه مسئول آن هستیم 
که مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق 

داشته باشد.
طحان نظیف دربــاره علت عدم اجــرای قانون 
واردات خودرو، گفت: شورای نگهبان در این موارد 
وظیفه ای ندارد. البته نهادهــای مختلف از جمله 
مجلس می توانند به علت عــدم اجرای قوانین با 

استفاده از ابزارهای قانونی خود ورود کنند.
وی دربــاره راهکار تحقق قانون اساســی، گفت: 
پژوهشکده شورای نگهبان عالوه بر اینکه یکی از 
بازوان مشورتی شورای نگهبان است، در حوزه های 
مختلف قانون اساسی و در بعد نظری هم فعال است 
و کار پژوهشــی هم انجام می دهد. البته مسئولیت 
اجرای قانون اساســی در حوزه اجرایی با رئیس 
جمهور است و در سایر موارد قانون اساسی هم هر 
دستگاه و نهادی وظایفی دارد که بر حسن اجرای 

قانون اساسی نظارت کند.
طحــان نظیف در پاســخ به ســوالی درباره حق 
اعتراض قانونی و تفاوت بین اغتشاش و اعتراض 
قانونی چیست؟ گفت: شــورای نگهبان مثل بقیه 
دستگاه های نظام بین اغتشاش و اعتراض قانونی 
تفــاوت قائل اســت و اگر در قالــب طرح و یا 
الیحه ای، مصوبه ای در این باره به شورا ارسال شود 
آن را بررســی می کنیم. وی  در پاسخ به این سوال 
که قانون تجمعات به شورای نگهبان رسیده است؟ 
گفت: چیزی به شورای نگهبان ارسال نشده است و 
اگر در قالب آیین نامه باشد به شورای نگهبان ارسال 

نمی شود و مرجع نظارتی دیگری وجود دارد.
طحان نظیف درباره ســامانه های شورای نگهبان  
گفت: شورای نگهبان سامانه های متعددی دارد و 
بدون الزام قانونی موارد را اعالم و در سامانه قرار 
می دهد. ما اخیرا سامانه ارتباطات شورای نگهبان 
را رونمایی کردیم که بخش های مختلفی دارد و این 
ســامانه جامع و کامل و پیش رو است . ما سامانه 
جامع نظرات شورای نگهبان را داریم که بدون الزام 
قانونی و داوطلبانه تمــام متن لوایح و طرح ها از 

ابتــدای انقالب تاکنون در این ســامانه بارگذاری 
شده است و مشــروح مذاکرات شورای نگهبان به 
مرور در سامانه قرار می گیرد و حتی استدالل های 
شورای نگهبان به صورت دسته بندی شده در سامانه 

بارگذاری می شود.
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به این سوال 
که آیا پژوهشــی در پژوهشــکده شورای نگهبان 
در خصوص اصول بر زمین مانده قانون اساســی 
صورت گرفته اســت؟ گفت: پژوهشکده شورای 
نگهبان عــالوه بر اینکــه در حوزه های کاربردی 
فعالیت می کند و بازوی مشــورتی شورای نگهبان 
اســت در حوزه های نظری هم ورود می کند. برای 
مثال شــرح فقهی قانون اساسی منتشر شده است. 
طبیعتًا جزییات را باید از دوســتان پژوهشــکده 

بپرسید.
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به این سوال 
که در جریان تحوالت اخیر این انتقاد مطرح شــد 
که شــورای نگهبان با حذف نخبگان باعث شده 
تا فضای گفت وگو در کشــور از بین رفته و دیگر 
افرادی نیستند که سوپاپ اطمینان نظام باشند، گفت: 
هر فرد و نهاد و جریانی باید پاسخگوی عملکرد 
خودش باشــد. در کشــور مــا در ادوار مختلف 
گروه های مختلفی به قدرت رســیدند و قدرت را 
تحویل دادند که رویکردها کامال با یکدیگر متفاوت 
بودند. شورای نگهبان بر مبنای قانون عمل می کند.

طحان نظیف در پاســخ به این ســوال که امروز 
معترضان در کشــور فضایی بــرای بیان اعتراض 
خود ندارند و در سال ۸۸ آقای کروبی گفتند حتی 
اگر کویر لوت را برای اعتراض به ما بدهید راضی 
هستیم، آیا همچنان باید همه معترضان را اغتشاشگر 
بدانیم، گفت: قطعا نظر شورای نگهبان این نیست و 
مقام معظم رهبری هم نظرشان را در این رابطه بیان 
کردنــد. اگر این دغدغه در قالب طرح یا الیحه به 

شورای نگهبان ارسال شود، بررسی خواهیم کرد.
به گزارش ایســنا، وی در پایان یادآور شد: خبر 
خوش امروز همان  الیحــه اصالح قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ کشــور درباره ترمیم حقوق کارکنان 
و بازنشســتگان لشکری و کشــوری و مستمری 
بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه بود که  
در جلسات شورا مورد بحث قرار گرفت و خالف 

موازین شرع و قانون شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان:

ایران ارسال پهپاد  برای روسیه الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت تایيد شد
را تائید کرد 

  گروه خبر // امیرعبداللهیان گفت: این هیاهویی که برخی 
از کشــور های غربی به راه انداختند که ایران برای کمک به 
جنگ اوکراین موشک و پهپاد در اختیار روسیه قرار داده، 
بخش موشکش کامال غلط است؛ بخش پهپادش درست است 
و ما مقدار معدودی پهپــاد، ماه ها قبل از جنگ اوکراین در 

اختیار روسیه قرار دادیم.
وزیر امور خارجه کشورمان  اظهار کرد :با وزیر خارجه اوکراین 
توافق کردیم هرگونه مستندی که در اختیار دارند که روسیه از 
پهپاد ایرانی در اوکراین اســتفاده کرده، آن را در اختیار ما قرار 

دهند.
بــه گزارش جام جم آنالین ،  وی بیــان کرد چنین قراری را 
دو هفته پیش در یک کشــور اروپایی داشتیم، هیئت دفاعی و 
سیاسی ما به آن کشور اروپایی رفت، اما متاسفانه در دقیقه ۹۰ 

هیئت اوکراینی حضور پیدا نکرد.
***

قیمت بنزین افزایش نمی یابد

گروه خبر // شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با 
صدور اطالعیه ای اعالم کرد: افزایش نرخ بنزین به هیچ وجه 
در دســتور کار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 

نبوده و این شایعات از اساس کذب است.
به گزارش همشــهری آنالین، شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اطالعیه جدیدی در تأکید عدم افزایش قیمت بنزین منتشر 
کرد. متن این اطالعیه بدین شرح است: »پیرو برخی شایعات 
مطرح شــده در فضای مجازی درباره احتمال افزایش قیمت 
بنزین بدین وسیله اعالم می دارد: افزایش نرخ بنزین به هیچ وجه 
در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نبوده 

و این شایعات از اساس کذب می باشد.
لطفا هموطنان محترم به شایعات مطرح شده در این زمینه توجه 
نکنند و اخبار مربوط به سیاست های توزیع فرآورده در کشور 
را از سایت رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 

به آدرس www.niopdc.ir دنبال کنند.«
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