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 رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران 
کنگره شهدای استان قم :

شهیِد امنیت جان خود 
را برای امنیت و آسایش 

مردم فدا می کند

کشف مواد مخدر جاسازی شده 
در بطری های شامپو در فرودگاه بندرعباس 

استاندار هرمزگان خبر داد 

تخصیص اعتبارات استانی 
 برای مبارزه با مگس

 میوه مدیترانه ای

لبخندی که بر لب خانواده ها می نشیند
ان آی سی یو بیمارستان خلیج فارس 

زندگی بخش کودکان نارس 

تسلیت رئیس جمهور به خانواده های 
شهدای حادثه تروریستی ایذه 

برترین های جشنواره های دانش آموزی 
محیط زیستی ، کانونی هستند

 سپاه هرمزگان با ۷۳۵ برنامه 
به استقبال هفته بسیج می رود
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خبر اختصاصی // رئیس گروه طراحی شهری و زیباسازی شهرداری بندرعباس، استفاده از کامپوزیت و 
تمام شیشه ای را در نمای ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری خطرناک خواند و بر ممنوعیت استفاده 

از آنها تاکید کرد .
    هادی جعفری در گفتگو با خبرنگار دریا ؛ اظهار داشت: از شش سال گذشته نیز مجموعه ای از ضوابط را با همراهی 

اســاتید دانشگاه و نظام مهندسی ساختمان درخصوص انضباط نمای ساختمان تدوین کردیم. جعفری اظهارداشت : این 
موضوع در  شهرداری و شورای شهر مصوب شد و طبق اسناد باالدستی شورای عالی معماری وشهرسازی ایران و کمیسیون 
سیما و منظر اداره کل راه وشهرسازی هرمزگان، تاییدیه اش اخذ گردید و از آن زمان به مناطق شهرداری، نظام مهندسی و 

سایر متولیان امر به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی و کنترل اجرای ساختمان ابالغ کردیم .

توصیه می شود  در اجرای نمای ساختمان از آجرهای نوین با رنگ ها وابعاد مختلف
 ورقه های سمنت برد ویا سازه های نوین استاندارد استفاده شود

ادامه در همین صفحه

ادامه از تیتر یک //
   جعفری خاطرنشــان کــرد: یکــی از آیتم های 
ضوابط مورد اشــاره عدم اســتفاده از کامپوزیت در 
نمای ساختمان اســت، البته موضوعات دیگر مانند 
رنگ، تناســب نما با اقلیم و فرهنــگ و ... هم مورد 
تاکیــد قرار دارد.وی اســتفاده از کامپوزیت در نمای 
 ســاختمان را بدلیل قابلیــت اشــتعال آن در زمان 

 آتش سوزی بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت: در 
ساختمان های شــخصی ساز در ســال های اخیر 
 از کامپوزیــت اســتفاده نمی شــود، امــا برخی از 
 ســاختمان های دولتی با توجه به اینکه مراحل تایید

 نقشــه ها و کنترل آنها با ســایر دستگاهها  است، از 
کامپوزیت استفاده کرده اند که بدلیل تردد عموم مردم  
و بار تجمعی در این ساختمان ها، خطرش بسیار بیشتر 

است.رئیس گروه طراحی شهری و زیباسازی شهرداری 
بندرعباس البته بازتاب نور و همسان نبودن کامپوزیت با 
شرایط اقلیمی شهر بندرعباس، عدم ماندگاری طوالنی 
مدت و فرســودگی و ازبین رفتن رنگ و  عدم نصب 
اصولــی را از دیگر دالیل ممنوعیت اســتفاده از این 
مصالح در نمای ساختمان خواند و گفت: شایسته است 
در نماها به معماری بومی استان و شاخصه های هویت 

بخش توجه شود وبدلیل سهولت در اجرا از کامپوزیت 
استفاده نشود. البته استفاده گسترده از شیشه هم مناسب 
نیست و هدررفت انرژی و خطراتی را نیز به همراه دارد. 
وی بر رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و مجموعه 
ضوابط تدوین شده  در مراحل طراحی و ساخت تاکید 
کرد و گفت: توصیه می شود  در اجرای نمای ساختمان 
از آجرهای نوین با رنگ ها وابعاد مختلف، ورقه های 
سمنت برد ویا سازه های نوین استاندارد استفاده شود.

جعفری افزود: با توجه به هماهنگی های بعمل آمده 
با ســازمان نظام مهندسی ساختمان و در جهت بهبود 
 کیفیــت اجرای ســاختمان مقرر گردیــده در حوزه 
نظارت ها، نظارت سازه ومعماری از همدیگر تفکیک 

شود، زیرا رعایت این موضوع موجب ارتقای کیفیت 
معماری ساختمان خواهد شد .

هشدار به سازندگان امالک

نمای کامپوزیتی نمای کامپوزیتی 
و تمام شیشه ای و تمام شیشه ای ساختمان ؛ هر دو ساختمان ؛ هر دو خطرناکخطرناک

فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(
 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/01/0229 مربوط به  بابت تعمیرات و بازسازي 9 دستگاه 
کشنده ماك شماره هاي شــرکتي 203-212-281-270-262-248-246-225-224-1352 و یک 

دستگاه ماك بكس به شماره شرکتي 2561-081 
 الف- شــرح مختصر خدمات   بابت تعمیرات و بازسازي 9 دستگاه کشــنده ماك شماره هاي شرکتي
 203-212-281-270-262-248-246-225-224-1352 و یک دســتگاه ماك بكس به شــماره 

شرکتي 2561-081
ب -   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در اهواز و مدت انجام آن 180روز  می باشد .
ج -   برآورد کارفرما  

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/26,700,000,000ریال  مي باشد
د - شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
مناقصه گران داراي مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و دارای گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی-مناقصه گران می بایست در محدوده شهر اهواز دارای گارگاه مجهز باشند. 
مناقصه گران داراي مجوز از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي- داشتن صورتهای مالی حسابرسی شده 
و  ثبت شده در سامانه پردیسان منتهی به سال 1399 الزامی است- 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 -/1,335,000,000ریال  همچنین ) 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن( 

بعنوان تضمین انجام تعهدات می باشد(
-ارائه یک نســخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرســی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای 
 جامعه حسابداران رسمی الزامیست. )مبنای پذیرش در خصوص هر گونه گزارش حسابرسی صورت های 
 مالی، بارگذاری گزارش مذکور از طریق ســایت جامع حسابداران رســمی ایران)قابل استعالم در وبگاه

 www.iacpa.ir( با قابلیت مشــاهده در سامانه پردیس می باشد( 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 .
ـ - محل و  مهلت دریافت اسناد   ه

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

مناقصه گران به عمل آید .
 1- مهلت اعــالم آمادگی: بصورت الكترونیكی )غیر حضوری و( از ســاعت 8:00 تاریخ  1401/08/29 

لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/09/05
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـــلغ  1,428,000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به 

www.setadIran.ir نشانی
ضمناً می بایســتی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارك ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست 
شده در اســتعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند . بدیهی است کارفرما این حق را 
 برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که شــرایط مندرج در متن آگهی و اســتعالم ارزیابی کیفی را لحاظ 

ننموده اندترتیب اثر ندهد .
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان واجد الشــرایط در مرحله ارزیابی کیفی مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  
یكشنبه مورخ  1401/09/20 به صورت الكترونیكي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات 
در ســاعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ  1401/09/23 گشــایش 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 1401/09/20 اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیكی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق 
نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوك دو، ساختمان 
سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان 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 - مناطق نفتخیز
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 گروه خبر // بیانات رهبر انقاب اســامی در دیدار 
دســت اندرکاران برگزاری کنگره شهدای قم که در 
تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۱ برگزار شده بود، در محل برگزاری 

این همایش در قم منتشر شد . 
  حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با تأکید بر لزوم زنده 
نگه داشــتن یاد شهیدان و شنیدن پیام آنها، قم را شهر »قیام و 
اقامــه« خواندند و گفتند: قم هم قیام کرد، هم ایران را به قیام 

واداشت که این از برکات حرم حضرت فاطمه معصومه و حوزه 
علمیه و همچنین مردم خوب آن بود که شهدای زیادی در راه 
مبارزه تقدیم کردند، البته شهیدانی همچون مطهری، بهشتی و 
باهنر نیز که پرورش یافتگان قم هســتند و بلکه همه شهدای 
ایران، شهیِد قم محسوب می شوند، چرا که قم بود که با پاسخ 
به ندای امام بزرگوار، نهضت را آغاز کرد.ایشــان با اشاره به 
نقش درخشــان مردم قم در پیروزی انقالب و دفاع مقدس 
و امتحان های پی در پی تا امروز، بر نشــان دادن ویژگی های 
برجسته شهدا با زبان هنر تأکید و خاطرنشان کردند: هر یک 
از حوادث درخشــان قبل و بعد از انقالب مانند ستاره و نقطه 
درخشــان تاریخی است و حادثه اخیر شاهچراغ نیز یکی از 
این ستاره ها است که اگرچه عده ای را داغدار و دلهای همه را 
سرشار از غم و اندوه کرد اما در تاریخ کشور ماندگار می شود و 

نشانه زنده بودن ملت، و مایه افتخار و سربلندی است.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، شهید و شهادت را دربردارنده مجموعه ای از 
ارزشهای ملی، دینی، انسانی و اخالقی برشمردند و افزودند: 
شهید مظهر »ایمان صادق« و »عمل صالح« و »جهاد در راه 
خدا« اســت و هویت ملی را ارتقاء می دهد همچنانکه امروز 
فداکاری های شــهیدان و پدران و مادران آنها موجب عظمت 
ملت ایران شده است.ایشان همچنین شهادت را مظهر فداکاری 
و شجاعت خواندند و افزودند: شهیِد دفاع مقدس جان خود را 
داد تا دشمن خبیث و ظالم نتواند وعده خود یعنی رسیدن به 
تهران و به ذلت کشــیدن ملت را عملی کند و شهیِد امنیت نیز 
جان خود را برای امنیت و آســایش مردم فدا می کند که این 
فداکاری ها تجسم همه معارف اخالقی نهفته در شهید و شهادت 
است. رهبر انقالب، شــهادت را معامله با خدا و تأمین کننده 

مصالح ملی دانستند و گفتند: شهادت مایه همدلی، و همچون 
نخ تسبیحی است که مجموعه ای از قومیتها و زبانهای مختلف 
را در میهن به هم پیوند زده و در هر شهر نام شهیدانی برجسته 
است که با یک هدف و در یک صف با دیگر هموطنان خود 
برای عزت اسالم و عظمت جمهوری اسالمی و تقویت ایران 
به شهادت رسیده اند.ایشان، انتقال جزئیات دفاع مقدس و شرح 
احوال شــهیدان و پدران و مادران آنها را ضروری خواندند و 
گفتند: این کار نیازمند زبان هنر و تولیدات هنری همچون فیلم 
و سریال، مستند و شعر است.به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در پایان سخنانشان ابراز امیدواری کردند همه کسانی 
که دل در گروی اسالم و انقالب و ملت دارند برای کودکان و 
نسل های نو و برای ایران عزیز همه توان و ظرفیت خود را بکار 

گیرند تا یاد و پیام شهیدان استمرار یابد و منتقل شود .

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای استان قم:

شهیِد امنیت جان خود را برای امنیت و آسایش مردم فدا می کندشهیِد امنیت جان خود را برای امنیت و آسایش مردم فدا می کند

هشدار به سازندگان امالک

نمای کامپوزیتی و تمام شیشه ای ساختمان ؛ هر دو خطرناک

نشســت  در   // خبــر   گــروه 
مجید آقــازاده حبشــی معاون 
مهندسی شــرکت مهندسی آب 
مدیرعامل،  با  کشــور  فاضاب  و 
 معاونین و مدیــران دفاتر معاونت 
آب و فاضاب و مجریان پروژه ها، 
برنامه های بخــش آب و فاضاب 

هرمزگان بررسی شد .

   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ اقازاده در 
 این نشست با اشــاره به استفاده از همه 
ظرفیت ها برای تامین نیاز آبی مردم افزود: 
استفاده از ظرفیت مشارکت خیران آبرسان، 
مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( و 
اعتبارات مصوب حوزه وزارتی از جمله 
ظرفیت هایی است که در این زمینه استفاده 
خواهد شد.وی گفت: با هدف تامین نیاز 

آبــی مردم برخی از پروژه ها با قید ویژه 
و اضطراری پیش بینی شده است که باید 
تا پایان دولت سیزدهم به سرانجام برسد.
معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور، آبرسانی به ۱۰ هزار 
روستا را از جمله پروژه های ویژه یاد کرد 
که دولت به جد دنبال تحقق این مهم است.
وی در عین حــال پیش بینی کرد که تا 
پایان برنامه توســعه هفتم نباید روستای 
بــاالی ۲۰ خانوار دارای تنش داشــته 
باشیم.آقازاده همچنین با اشاره به اهمیت 
استفاده از پساب تولیدی و استفاده آن در 
 صنعت تصریح کرد: هرمزگان نیز از جمله 
اســتان هایی اســت در انتقال پساب به 

صنایع ورود کــرده و اقدامات خوبی در 
دستور کار است که با تکمیل آن پساب 
تولیدی شهر بندرعباس به صنایع واقع در 
غرب شهر منتقل خواهد شد.وی افزود: 
بر اســاس برآورد انجام شده هرمزگان 
۴۶۳ لیتر بــر ثانیه ظرفیــت واگذاری 
پســاب را دارد.معاون مهندسی و توسعه 
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور 
گفت: استفاده از ظرفیت خیران آبرسان 
به عنوان یک فرصت ویژه در دســتور 
کار اســت که الزم اســت مجمع خیران 
آبرســان در هرمزگان تشکیل شود.وی 
ابراز امیدواری کرد، با استفاده از ظرفیت 
افراد توانمنــد و معتقد در حوزه خیرین 

آبرســان بتوان به نتیجه مطلوبی دســت 
 یابیم.در ادامه این نشست نیز عبدالحمید 
حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان به ارائه گزارشی از اقدامات آب و 
فاضالب هرمزگان پرداخت و افزود: حدود 
نیمی از جمعیت هرمزگان در روســتاها 
زندگی می کنند که با توجه به سیاســت 
دولت برای ماندگاری جمعیت روستایی 
فرصت خوبی اســت که با تامین نیاز آبی 
آنها گامی در ماندگاری جمعیت روستایی 
برداریم.به گفتــه وی، هرمزگان به دلیل 
بهره مندی از ظرفیت دریا عالوه بر اینکه 
معیشت مردم آن بویژه در مناطق ساحلی به 
 دریا گره خورده است با استفاده از ظرفیت 

 شیرین سازی آب دریا می توان گام مهمی 
در این راســتا برداشت تا روند مهاجرت 
 از شــهر بــه روســتا متوقف شــود. 
 حمزه پور افــزود: در حال حاضر حدود 
۳۵ درصد آب تولیدی هرمزگان از طریق 
آب شــیرین کن ها تامین می شود که به 
دلیل ظرفیت دریا و پیش بینی های الزم 
می توان میــزان آب تولیدی هرمزگان از 
 آب شــیرین کن ها را افزایش داد. وی به 
پروژه هــای مهم تأمین پایــدار آب در 
 شهرســتانهای قشم، ســیریک، بشاگرد، 
میناب، بســتک، پارســیان و روستاها و 
شهرهای شمال بندرعباس و شهرستان خمیر 
 هم اشاره کرد و گفت: در این زمینه اقدامات 
توسعه ای برای بهبود وضعیت آب مشترکین 
 این مناطــق صورت گرفتــه و با تامین 
اعتبار الزم شــاهد بهبــود این وضعیت 

خواهیم بود .

معاون مهندسی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور :

هرمزگان ۴۶۳ لیتر بر ثانیه ظرفیت واگذاری پساب به صنایع  را دارد
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گروه خبر // ساماندهی مدارس کانکسی 
مســتقل دارای بیــش از ۱۰ دانش آموز 
 کــه در قالب طرح شــهید دانش آموز 
»رضا پناهی« از تیرماه امسال در سراسر 
کشــور کلید خورد، در  هرمزگان نیز در 
قالب ساماندهی ۱۳ مدرسه کانکسی در 

حال اجراست .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ سیدفخرالدین 

هاشــمی مدیرکل نوســازی مــدارس در 
خصوص تشــریح این طرح در هرمزگان 
اظهار کرد: این طــرح با اعتبار ۲۵ میلیارد 
تومان در اســتان در حال اجرا می باشد.به 
گفته وی، ســاماندهی ۱۳ مدرسه کانکسی 
در اســتان در قالــب ۲7 کالس درس تا 
شــهریورماه ۱۴۰۲ به اتمام می رسد که با 

بهره برداری از این مدارس تعداد ۶7۵ دانش 
آموز از فضای آموزشــی ایمن و استاندارد 
در سراسر استان برخوردار خواهند شد.این 
مســئول خاطرنشان ســاخت: ساماندهی 
مدارس کانکسی مستقل دارای بیش از ۱۰ 
دانش آموز در شهرستانهای میناب، حاجی 
 آباد، بشــاگرد و جاســک در حــال اجرا 

می باشد.هاشمی در پایان افزود: این طرح 
با مشــارکت اداره کل نوســازی مدارس 
هرمزگان، خیرین و بنیادبرکت در اســتان 
هرمزگان در حال اجرا می باشد.گفتنی است؛ 
طرح »شــهید پناهی« در فاز نخست برای 
ساماندهی ۱۱۴۹ مدرسه سنگی و کانکسی 
در ۲۸ استان کشــور تا پایان شهریور ماه 
۱۴۰۲، هدف  گذاری شــده، که تاکنون در 
۱۵ استان با عقد قرارداد و شروع عملیات 
عمرانی وارد مراحل اجرای طرح شده است .

ساماندهی 13 مدرسه کانکسی در هرمزگان 

  گروه خبر // معاون مهندســی و توسعه شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشــور در ادامه سفر به هرمزگان از تأسیسات 
نمک زدایی شهر درگهان در جزیره قشم و نیروگاه قشم مولد 
بازدید کرد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجید آقازاده حبشي در 
این بازدید که با هدف استفاده از ظرفیت آب تولیدی نیروگاه 
قشــم مولد انجام شد، افزود: اســتفاده از این ظرفیت نیازمند 
بررسی مطالعاتی و فنی دقیق موضوع از لحاظ فنی و رعایت 
استانداردهاســت که پس از تائید طبق ضوابــط و مقررات 
خرید تضمینی انجام خواهد شــد.به گفته وی، این نیروگاه در 
فراینــد تولید برق، حدود ۱۶ هــزار مترمکعب ظرفیت تولید 
 آب شــیرین دارد که با اضافه کردن افزودنی ها و کاهش دما 
می توان برای شــرب اســتفاده کرد.معاون مهندسی و توسعه 
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور با بیان اینکه در حال 
حاضر آب شیرین کن های در مدار بهره برداری کشور ظرفیت 
تولیــد ۴۵۰ هزار متــر مکعب آب در شــبانه روز در بخش 
شرب دارند، افزود: با هدف تامین و بهبود وضعیت آبی کشور 
ظرفیت سازی برای تولید ۲۰۰ هزار متر مکعب دیگر در حال 
 ساخت است.وی با اشاره به خرید تضمینی از سرمایه گذاران

 آب شیرین کن ها در کشور افزود: مبلغ ۲۵۲۰ میلیارد تومان برای 
خرید تضمینی تولیدی آب شیرین کن ها در بودجه امسال مصوب 
 شده که تا کنون یک هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته است. 
آقازاده گفت: با توجه به ظرفیت سامانه های نمک زدایی و تصفیه 
 خانه های آب شرب که توسط بخش خصوصی در حال ساخت و 
بهره برداری است پیشنهاد ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی برای 
درج در الیحه بودجه ۱۴۰۲ درخواست شده است.عبدالحمید 
حمزه پور مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان نیز با 
 اشاره به ظرفیت تولید آب توسط آب شیرین کن ها در هرمزگان

 گفت: 7 ســایت فعال در جزیره قشم وجود دارد که ظرفیت 
شیرین سازی ۲۵ هزار متر مکعب در شبانه روز را دارند.وی 
با اشاره به نیاز آبی قشــم، از احداث و انتخاب سرمایه گذار 
برای سه سایت جدید آب شیرین کن در قشم خبر داد و گفت: 
این آب شیرین کن ها در روستاهای باسعیدو، تورگان و سلخ 
در حال احداث اســت که با تکمیل آن ۱۲ هزار متر مکعب به 

ظرفیت تولید آب این شهرستان اضافه خواهد شد .
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سرمقاله

  رهبر معظم انقالب با تاکید بر اینکه باید کوتاهی های گذشــته تکرار 
نشــود، فرموده اند :دولتمردان وظایف سنگینی دارند؛ دولتمردان در این 
زمینه خیلی وظیفه دارند. این فرمایش معظم له نشــان می دهد که دولت 
بایســتی عزمش را جزم کند تا اوال اینکه از مسیرهای اشتباه دولت های 
 گذشته عبرت بگیرد وثانیا در راستای اصالح امور گام بردارد. متاسفانه در 
حوزه های مختلف با مشکالتی مواجهیم که باعث نارضایتی مردم شده 
است و دولت و مجلس بایستی برای اصالح امور و افزایش خدمات بهینه 
به اقشار مختلف گام بردارند. در حوزه اشتغال، مسکن، فقرزدایی و... نیاز به 
عزم جدی وجود دارد. در سال های اخیر به دلیل بی تدبیری های صورت 
گرفته، بسیاری از اقشار با مشکل مسکن مواجه شده اند، تاجایی که بیشتر 
افراد نه تنها از خانه دار شدن ناامید شدند، که حتی توان رهن واجاره خانه 
را هم به راحتی نداشــته و شرایط سختی را دارند. گرچه دولت سیزدهم 
وعده ساخت ساالنه یک میلیون واحد مســکن را در کشور داده است، 
اما بنظر می رسد بســیاری از مدیران در سطوح میانی و پایین همچنان 
در شــرایط دولت های گذشته قرار دارند که با اجرای این طرح همراهی 
مناسبی را ندارند. همچنان پروسه واگذاری زمین های مازاد دستگاه های 
دولتی جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن تکمیل نشده است و برخی 

دســتگاه ها و مدیران مقاومت می کنند که در بندرعباس شرایط حادتر 
اســت. از آن طرف در این شهر حتی زمین های مورد نیاز جهت اجرای 
این طرح ملی واگذار نشده است و متولیان مربوطه از سال گذشته وعده 
الحاق اراضی به شهر را داده اند تا این طرح در آنها اجرا شود که متاسفانه 
همچنان این الحاق صورت نگرفته و توپ این بازی در زمین وزارت راه 
وشهرسازی قرار دارد. درصورتیکه بدلیل وجود زمین فراوان در بندرعباس، 
درصورتیکــه این الحاق صورت بگیرد، حتی می توان طرح نهضت ملی 
مسکن را در شهربندرعباس نیز بصورت ویالیی اجرایی نمود که نیاز است 
در این حوزه وزارت راه وشهرســازی، همراهی بیشتری را با بندرعباس 
داشــته باشــد و زمین ها زودتر به محدوده شهر الحاق شود تا واگذاری 
اراضی به مردم جهت ســاخت مسکن ویالیی سرعت بگیرد. مشکالت 
 فرم ج متقاضیان مسکن وشهروندان بایستی سریعتر برطرف شود وشرایط

 بگونه ای رقم بخورد تا تمام افــرادی که تاکنون از زمین وملک دولتی 
استفاده نکرده اند، امکان ثبت نام شان در طرح نهصت ملی مسکن فراهم 
شود. دکتر رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
در شــورای اداری هرمزگان در هفته گذشته در بندرعباس نیز با اشاره 
به برنامه دولت برای ساخت مســکن عنوان کرد: کم کاری دولت گذشته 
در ساخت مسکن موجب شــده است که امروز حدود ۵ میلیون مسکن 
در کشــور کم داشته باشیم و بر همین اساس مجلس به دولت تأکید کرده 
است که ساالنه یک میلیون مسکن احداث شود، اما این امر از توان یک 
وزارتخانه خارج است و باید همه پای کار این مهم بیایند. رئیس کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: برای اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن الزام شده است که همه دستگاه های دولتی زمین های مازاد خود را 
برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهند، از این رو در 
این مهم نیز  الزم است مدیران حساسیت به خرج دهند.وی خاطرنشان کرد: 
مجلس ابالغ کرده اســت که ۲۰درصد تسهیالت بانکی کشور باید برای 
ساخت مســکن اختصاص پیدا کند، اما فقط بانک مسکن ۳۰ درصد به 
تعهدات خود عمل کرده اند و بقیه بانک ها عمل به تعهداتشــان صفر بوده 

است که الزم است همراهی بانک ها نیز بیشتر شود .
  علی زارعی

توپ بازی در زمین وزارت راه وشهرسازی

گروه خبر // استاندار هرمزگان با تاکید 
بر لزوم رصد و پایش مستمر آفات و 
کشاورزی  کننده  تهدید  بیماری های 
گفت: اعتبارات اســتانی برای مبارزه 
با مگس میوه مدیترانه ای و سوسک 
ســرخرطومی حنایی تخصیص داده 

می شود . 

  به گزارش خبرنگار دریا ، شــصت و 
گفت و گوی  نشست شــورای  هفتمین 
دولــت و بخش خصوصی اســتان با 
دســتورکار بررسی مسائل و مشکالت 
کشاورزی اســتان هرمزگان به ریاست 
مهندس دوســتی برگزار شد. مهندس 

دوستی با تاکید بر لزوم تالش در جهت 
تامیــن امنیت و ســالمت محصوالت 
کشاورزی، اظهارداشت: رصد و پایش 
مستمر آفات و بیماری هایی که کشاورزی 
استان را تهدید می کند مورد تاکید است و 
با توجه به اینکه در حال حاضر مگس 
میوه مدیترانه ای و سوسک سرخرطومی 
حنایی، مرکبات و نخیالت استان را در 
معرض تهدید قرار داده اســت پیگیری 
تخصیص اعتبارات ملی جهت ردیابی 
و مبارزه با این آفات در دستورکار قرار 
می گیرد و برای این مهــم از اعتبارات 
اســتانی نیز تخصیص بودجه خواهیم 
داشــت. نماینده عالی دولت در استان 
هرمزگان در بررسی روند طوالنی شدن 
اخذ مجوز آزمایشگاه های معین جهت 
تطبیق سموم در محصوالت کشاورزی، 

تاکید کرد: شکایت سازمان غذا و دارو به 
دلیل اطاله در صدور مجوزهای مورد نیاز  
به بازرسی نهاد ریاست جمهوری ارسال 
خواهد شد.مهندس دوســتی با اشاره 
به ظرفیت بندرلنگه در جهت توســعه 
صادرات محصوالت کشاورزی به مقصد 
بندر َحَمد قطــر، تصریح کرد: کارهای 
بزرگی برای توسعه ظرفیت های بندری 
شهرستان بندرلنگه تعریف شده است که 
احداث بندرگاه جدید، الحاق یک هکتار 
به بندرگاه فعلی، اختصاص ۱۰۰هکتار 
زمین برای احداث پارکینگ کانتینری و 
احداث پروژه کمربندی بندرلنگه از جمله 
این طرح ها هستند که وضعیت این بندر 
را برای صادرات محصوالت کشاورزی 
مطلوب تر خواهد کــرد.وی با تاکید بر 
لزوم اصالح گلوگاه هایی که ســرعت 

حرکت صادرکنندگان و بخش خصوصی 
را می گیرد، گفت: در خصوص ترانزیت 
در بندر شــهید رجایی اصالحات قابل 
توجهی را اعمــال کردیم که رویه ها را 
در ترانزیت از ۴۸ ساعت به سه تا پنج 
ساعت کاهش داد که نتیجه آن برروی 
حجم ترانزیت تاثیر بســزایی گذاشت.
اســتاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: در 
بحث کمک های فنی و اعتباری، بیش از 
۸۴ میلیارد تومان به حمایت از بخش 
دانش بنیان اختصاص داده شده که اگر 
آزمایشگاه های  خصوص  به  شرکت ها 
مرجع بخواهند تجهیزاتی از شرکت های 
نیز مشمول  کنند  دانش بنیان خریداری 
این اعتبارات خواهند شد و می توانند از 
این ظرفیت نیز برای توسعه و نوآوری 

استفاده کنند .

استاندار هرمزگان خبر داد 

تخصیص اعتبارات استانی برای مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای

 گروه خبر // رئیس کمیســیون عمران مجلس 
شورای اسامی گفت: موضوع تامین مالی اجرای 
پُل خلیج فارس را از محل مصوبات ســفرهای 
استانی رئیس  جمهور به صورت جدی پیگیری 
می کنیم و امیدواریم این طرح توسعه کریدور 
شمال به جنوب کشــور از طریق اتصال جزیره 
راهبردی قشم به ســرزمین اصلی در آینده ای 

نزدیک اجرایی شود . 
   محمدرضا رضایی کوچی در حاشــیه بازدید از 
مراحل اجرای پُل خلیج فارس ، اظهار داشت: در 
راستای بازدیدهای میدانی کمیسیون عمرانی مجلس 
شورای اسالمی به جزیره زیبای قشم سفر کرده ایم، 

در زمان حاضر جمعیت قابل توجهی بیش از ۱۰۰ 
هزار نفر از مردمی که در روســتاهای این جزیره 
زندگی می کنند، دچار کمبود آب هستند که برای 
حل مشکل آنان با حضور مدیران آب و فاضالب 
کشور تصمیماتی گرفته شده است.وی ادامه داد: پیرو 
این تصمیمات مقرر شد واحدهای که در حال انجام 
عملیات عمرانی و شیرین سازی آب در جزیره قشم 
هستند، عملیات عمرانی و توسعه ای خود را هر چه 
سریع تر به پایان برسانند و سایر واحدهای دیگر 
هم کار خود را برای حل این مشکل با سرعت آغاز 
کنند، وزارت نیرو هم متعهد شد که خرید تضمینی 
آب را انجــام دهد تا ان شــاء اهلل حداکثر ظرف ۲ 
سال آینده مشکل آب شرب روستاهای این جزیره 
حل شود. رییس کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی توضیح داد: موضوع دوم بحث اتصال این 
جزیره به ســرزمین اصلی توسط پُل خلیج فارس 
بود که قــرارگاه خاتم االنبیا )ص( در زمان خیلی 
گذشته کار عمرانی این پل را آغاز کرده بود، منتهی 
 این کار به دالیلی متوقف شــده بود که در ســفر 
آیت  اهلل سید ابراهیم رئیسی به این جزیره توافقاتی 
انجام و قرار شــد که سازمان منطقه آزاد قشم هم 

 برای اجرای ایــن پُل یــک آورده ای از فروش 
زمین ها داشته باشــد.رضایی کوچی اضافه کرد: 
در ادامــه این تصمیمات بحث تهاتر نفت به بخش 
خصوصی را داشــتیم که متاسفانه کار روی زمین 
مانده و هنوز اجرایی نشده است در تالش هستیم 
که بعد از سفر به تهران جلسه ای با حضور مسئولین 
مرتبط با سفرهای رئیس  جمهور را برگزار کنیم، تا 
 این کار انجام شود. وی افزود: احداث و اجرای پُل 
خلیج فارس موضوع مهمی است و شاید مهم ترین 
مطالبه مردم در این جزیره این باشد که اجرای این 
پُل به پایان برســد، ما دانش فنی انجام این کار و 
پیمانــکاران خوب و پای کار برای ســاخت این 
پُل را در کشــور داریم، امــا موضوع اصلی بحث 
 تامین منابع مالی اســت که با مدل های مختلفی از 
جمله تهاتر نفت مــی توانیم آن را تعریف کنیم که 
ان شــاء اهلل این خاصه به حق مردم جزیره قشم به 
زودی محقق شود و مردم این جزیره بتوانند از این 
پُل اســتفاده کنند.رییس کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه جمعیت زیادی از 
سراسر کشور برای بازدید، تجارت و کسب و کار به 
این جزیره سفر می کنند، گفت: اکنون حمل و نقل 

خودروها و گردشــگران برای ورود به این جزیره 
به صورت زمینی )ســفر با خودروهای شخصی و 
عمومی از طریق بندر پهل بندرعباس به بندر الفت 
جزیره قشم و توسط شناورهای لندینگ کرافت( با 
زمان طوالنی و رفت و آمدی سخت انجام می شود 
که با تکمیل این پُل در یک زمان کوتاه می توانیم 
هم مسیر ریلی را که طراحی کرده ایم و هم مسیر 
رفت و آمد خودروها و گردشــگران را به آسانی 
انجام دهیم.اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی با حضور در جزیره قشم به ترتیب از اسکله 
صیادی و موج شکن مردمی شهر سوزا، آب شیرین 
کن شهر سوزا با ظرفیت ۲ هزار متر معکب در روز، 
محل احداث پل خلیج فارس و اسکله گردشگری 
شهر طبل جزیره قشم بازدید کردند.به گزارش ایرنا؛ 
در جریان این بازدید چند ســاعته افشار فتح الهی 
رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
قشم، محمد محمدحسینی فرماندار شهرستان قشم، 
میرداد میردادی شهردار، حبیب بازماندگان قشمی 
رئیس شورای شــهر و جمعی از مدیران اجرایی 
و اداری اســتان هرمزگان و شهرستان مرزی قشم 

حضور داشتند .

رئیس کمیسیون عمران مجلس :

تامین مالی اجرای پُل خلیج فارس را به صورت جدی پیگیری می کنیم

 گروه خبر //  فرمانده ســپاه امام ســجاد)ع( استان 
هرمزگان گفت: امســال ۷۳۵ عنوان برنامه مختلف 
 به مناســبت گرامیداشــت هفته بســیج با شعار 
»بسیج خدمتگزاِر ملت ایران« توسط رده های مختلف 

بسیج در سراسر استان اجرا می شود . 
  ســردار اباذر ســاالری در نشســت خبری تشــریح 
برنامه های هفته بســیج افزود: برنامه های هفته بسیج از 
 ۲۹ آبان ماه جاری تا پنجم آذرماه در عرصه های مختلف 
محرومیت زدایی، خدمت رســانی، اشتغالزایی، عمرانی، 
فرهنگی و حوزه های مختلف در استان هرمزگان تدارک 
دیده شده اســت.وی بیان داشت: در هفته بسیج بیش از 
یکهزار و ۲۰۰ گروه جهادی بســیج سازندگی به مناطق 
محــروم و دوره افتــاده هرمزگان اعزام می شــوند و به 
 خدمت رســانی در عرصه های مختلف همچون احداث 
منزل محرومان و مددجویان، آبرسانی به روستاها و اجرای 
طرح های راه سازی می پردازند.فرمانده سپاه امام سجاد )ع( 
هرمزگان اظهار داشــت: همچنین در پنجم آذرماه امسال 
همزمان با سالروز تشکیل بسیج، تجمع سراسری بسیجیان 
با حضور ۱۰ هزار نفری از قشــرهای بسیجی در سطح 
استان برگزار می شود که این نشانه مظهر مقاومت و اقتدار 

ملی ما است.
*دشمنانازایرانقویمیترسند

  فرمانده سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان با اشاره به اغتشاشات 
و حوادث اخیر در کشورمان تصریح کرد: دشمن برای انتقام 
از مردم حوادثی مانند شاهچراغ را به بارآورد که در واقع 
با این شیطنت ها بدنبال تجزیه کشورمان بوده اما در واقع 
این ها از ایران قوی می ترسند.سردار ساالری گفت: بسیج 
میدان دار عرصه های سخت و شاه کلید حرکت این نظام و 
انقالب است و این افتخار را دارد که برای امنیت و آرامش 
مردم کشورمان تا پای جان بایستد و امیدواریم با وحدت 
و انسجام بیشتر بتوانیم مشت آهنینی در مقابل توطئه های 
دشمنان باشیم.وی باتوجه به اینکه هیچ بُن بستی برای این 
شجره طیبه و اثرگذار در جامعه وجود ندارد، یادآور شد: 
بســیج بعد از دوران دفاع مقدس تبدیل به یک مجموعه 
تخصصی خدمتگذار در جامعه شــد و امروز ۲۲ قشــر 
تخصصی در بسیج ساماندهی شده است که همواره منشا 

خیر و برکت برای کشورمان هستند.
*افتتــاح۱۰۰منزلمســکونیمحرومانکمیتهامداد

هرمزگاندرهفتهبسیج
    معاون هماهنگ کننده ســپاه امام سجاد )ع( هرمزگان 

نیز در این نشست به تشریح برنامه های عمرانی هفته بسیج  
پرداخت و گفت: در این هفته ۱۰۰ منزل محرومان کمیته 
امداد به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال، طرح های آبرســانی به 
روســتاها با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال، خانه های سالمت 
بــه ارزش ۱7 میلیارد ریال، طرح های برق رســانی به 
 ۶ روســتا، زمین چمن مصنوعی و ۳۰ واحد منازل برای 
سیل زدگان در لیردف جاسک و ۵۶۰ صندوق قرض الحسنه 
بسیجیان افتتاح می شود.به گزارش ایرنا، سرهنگ حسن 
صنعتکاران افزود: همچنین برنامه های شاخص فرهنگی، 
هنری و ورزشــی از جمله رزمایش جهادگران فاطمی، 
مســابقه های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی، همایش 
بزرگ پیاده روی خانواده، میثاق با شهدا و عطرافشانی قبور 
مطهر شــهدا، همایش بزرگ مادران فاطمی، توزیع اقالم 
و نوشــت افزار بین دانش آموزان نیازمند، ویزیت رایگان 
بیماران توســط گروه های جهادی بسیج جامعه پزشکی، 
 کوه پیمایی بسیجیان، توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان، 
 کاروان اردوی بازدیــد رســانه ها در زمینــه طرح های 
محرومیت زدایی و پیشرفت و آبادانی، یادواره به رنگ هنر، 
همایش نغمه ســرایان اهل سنت و همایش بانوان آفتاب 

برگزار می شود . 

سپاه هرمزگان با 735 برنامه به استقبال هفته بسیج می رود

معاون مهندسی و توسعه 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور مطرح کرد

پیشنهادالیحهبودجه56۰۰میلیاردی
برایخریدتضمینیآبازآبشیرینکنها

پشت پرده سیاست 

  
شــرق- مشکل کشور حاکمیت اجرایی یک نگرش خاص با حذف رقبا 
نبود؛ مشکل ناتوانی مدیران اجرایی و تصمیم های اشتباه و مکرر در یک 
 ســال  و  اندی گذشته بود که نشــان می دهد برای اداره کشور با شعار و 
وعده و وعید نمی شــود موفق شد و همراهی دوستان هم جز افزودن به 
مشکالت تأثیری نداشــته و ندارد. مجلس که همه اعتبار خود را روی 
موفقیت دولت سیزدهم گذاشته، مدت هاست منتقد عملکرد کابینه است اما 

تاکنون نتوانسته باعث تغییر رویه های اشتباه شود .
جمهوری اسالمی - بارزانی ها به دلیل وابستگی شدید به صهیونیست ها و 
آمریکا، وصله ناجوری برای منطقه و حتی برای کشور عراق هستند. تنها 
راه این اســت که ایران و عراق به طور مشترک بارزانی ها را کنترل کنند. 
بارزانی ها هم بدانند اگر موجودیت خود را می خواهند، باید تفکر تجزیه 
 طلبی را کنار بگذارند، گروهک های تجزیه  طلب ایرانی را طرد کنند و به 

جای وابسته بودن به بیگانگان دلبسته مردم باشند .
صبح نو- با مشــاهده سیر اعتراضات و اغتشاشات در ۵۰ روز گذشته به 
روشنی معلوم می شود که مناطق کردنشین، عرب نشین و بلوچ نشین، سه 
نقطه ای بودند که اپوزیسیون برانداز برای سرنگونی نظام جمهوری اسالمی 
و دست یافتن به هدف اصلی یعنی تجزیه ایران، بیشتر از سایر اقوام روی 
تحریک احساسات آن ها وقت گذاشتند و هزینه کردند. آن ها فقط به یک 

چیز، یعنی تجزیه تمامیت خاک ایران فکر می کنند.
انعکاس

نورنیوز نوشــت : این رسانه با اشاره به حمله  به یک نفتکش در سواحل 
دریای عمان  تاکید کرد: »شرارت های سابقه دار رژیم صهیونیستی در ایام 
جام جهانی این بار زودتر آغاز شد. رقابت های منطقه ای و انتقال بحران 
تشکیل کابینه در سرزمین های اشغالی به خارج، محور عبری-عربی را 
برای حمله به نفتکش در دریای عمان فعال کرده تا به کمک جوســازی 

رسانه ای، همزمان قطر و ایران را درگیر حاشیه کنند . «
عصرایران نوشت : ســخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در پی ادعای 
موریتز کریِمر، اقتصاددان ارشد بانک نیمه دولتی LBBW این کشور مبنی 
بر مذاکرات پنهانی دولت آلمان با ایران برای واردات انرژی، به اورشلیم 
پست گفت: »واقعیت این است هیچ مذاکرات یا برنامه ای برای خریداری 

نفت یا گاز از ایران در کار نیست . «
انصاف نیوز مدعی شــد :  پرویز برومند دروازه بان سابق  باشگاه استقالل 
دســتگیر شد؛ این دروازه بان ســابق فوتبال گویا در جریان اعتراضات 
 ســه شنبه در غرب تهران بازداشت شده است.آن طور که رسانه ها ادعا 

می کنند او در غرب تهران دستگیر شده است .
دیده بان ایران مدعی شــد : سردار سعید قاســمی به ۱۳ماه و یک روز 
حبس تعزیری محکوم شــد. محمد جعفر غفاری رئیس شــعبه ۱۰۰۵ 
دادگاه کیفری۲ مجتمع قضایی ولیعصر تهران، در خصوص اتهام ســردار 
بازنشســته، سعید محمد قاسمی لنگرودی دایر بر توهین و تهدید به قتل 
موضوع شکایت رضا گلپور چمرکوهی نویسنده و فعال رسانه ای، منطبق 
بر مفاد کیفرخواست  وقوع دو بزه انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص 
داد و به اســتناد قوانین مربوط، سعید قاسمی را بابت توهین به پرداخت 
مبلــغ ۱۳میلیون و یک ریال جزای نقدی در حق دولت و بابت تهدید به 
قتل و ضررهای جســمی و حیثیتی به ۱۳ماه و یک روز حبس تعزیری 

محکوم کرد .

روایت وحیدی از کارگردانان ناآرامی ها 
وزیرکشور: ورود دستگاه های اطالعاتی، امنیتی و انتظامی به دانشگاه ها ممنوع 
است. عناصری از دستگاه اطالعاتی فرانسه و داعش در آشوب های اخیر دستگیر 
شدند . وزیر کشور از تهیه کیفرخواست هایی از سوی قوه قضاییه برای کارگردانان 
داخلی و خارجی ناآرامی های اخیر خبر داد و گفت: آن ها حتما کیفرهای جدی 
خواهند دید. به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره 
به ناآرامی های اخیر ادامه داد: عناصری که در این ماجرا حضور دارند، دو دسته 
 هســتند؛ یک گروه با صحبت قابل اصالح هستند، آن ها اظهار پشیمانی کرده و 
گفته اند تحت تاثیر شــبکه های خارجی بوده اند اما در کنار آن ها، کارگردانان 
داخلی و خارجی وجود دارند که با آن ها با قاطعیت و قوت برخورد می شــود. 
وحیدی درباره نقش کشورهای خارجی در ناآرامی های کشور، بیان کرد: آمریکا، 
رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و انگلیس ستاد اصلی را تشکیل داده اند، البته 
برخی کشورهای اروپایی هم نقش داشته اند که مورد توجه ما هستند. وی درباره 
برنامه وزارت کشــور  برای برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز بیان کرد: قبال هم 
گفته شده کسانی که حرف روشنی دارند، درخواست مجوز بدهند تا مشخص شود 
راجع به چه موضوعی قصد اعتراض دارند و موضوع اعتراض آن ها چیست؟ ما 
مشکلی برای برگزاری این اعتراضات نداریم. در این مدت، اعتراضات مختلف چه 
با مجوز و چه بی مجوز، با رعایت مســائل مدنظر، برگزار شده است. در شرایط 
ناامنی و اغتشاش فرصت رسیدگی به اعتراض مسالمت آمیز شاید بی درنگ ممکن 
نباشد. ما با اعتراض در چارچوب قانون مشکلی نداریم. چند حزب تقاضای مجوز 
داشــته اند که با آن ها جلسه برگزار شده است ولی چون مجامع خود را تشکیل 
نداده بودند، شرایط قانونی برای تقاضای مجوز را نداشتند. وزیر کشور همچنین با 
بیان این که در درگیری های اخیر افرادی از ملیت های مختلف دستگیر شده اند، 
تصریح کرد: عناصری از دستگاه اطالعاتی فرانسه و عناصری از داعش حضور 
داشتند که دستگیر شده اند. در اغتشاشات اخیر عناصری از کشورهای دیگر هم 
حضور داشته اند که دستگیر شده اند و در اختیار قوه قضاییه هستند که برابر ضوابط 
قضایی با آن ها برخورد می شــود. وحیدی در گفت وگو با شفقنا نیز درباره نوع 
برخورد و محرومیت برخی از دانشجویان در اعتراضات اخیر، اظهار کرد: مدیریت 
و کنترل فضای دانشگاه ها بر عهده وزارت علوم، وزارت بهداشت و به طور عمده 
مربوط به روسای دانشگاه هاست. دانشگاه ها آیین نامه های انضباطی دارند که باید 
 طبق آن عمل کنند. وی تأکید کرد ورود دستگاه های اطالعاتی، امنیتی و انتظامی به 
دانشگاه ها ممنوع است و بناست روسای دانشگاه ها با استفاده از ساز و کارهای 
مناسب، فضا را مدیریت کنند. به گفته وحیدی تعداد دانشجویانی که اعتراضات خود 

را در فضای دانشگاه نشان دادند، کمتر از یک درصد بوده است .
تازه های مطبوعات

جــوان- نگاهی کنیم به آن چه دولت ترکیه پس از یک عملیات انتحاری انجام 
می دهد: بستن یا اعمال محدودیت بر شبکه های اجتماعی مجازی و پر طرفدار در 
این کشور نظیر اینستاگرام، فیسبوک، توئیتر و یوتیوب. قطع اینترنت همراه دقایقی 
پس از حادثه در میدان تقسیم و اطرافش. اطالعیه رسمی در نیم ساعت اول که به 
خوبی روایت رسمی را تبدیل به روایت اول می کند.  واکنش اردوغان یک ساعت 
پس از حادثه مقابل دوربین های تلویزیونی. حضور مقام عالی رتبه، به مردم آرامش 

می دهد که مسئوالن متوجه اهمیت ماجرا و پیگیر آن هستند .
اعتماد - جواد ظریف در ســال های اخیر از سه جهت هدف حمله قرار گرفت: 
۱- از سوی البی های اسرائیل، عربستان سعودی و امارات ۲- از سوی ایرانیان 
وابسته به این جریان ها مانند مسیح علی نژاد و اپوزیسیون بودجه دار خارج از کشور 

۳- از سوی طیف تندروی جناح راست در ایران .

 

گروه خبر // چهارمین یادواره شــهدای دانش آموز و 
امنیت توسط دبیرستان پسرانه و دخترانه شجره طیبه 

ناحیه یک بندرعباس برگزار شد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ این مراســم با حضور سردار 

هاشمی جانشین فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ، رئیس 
و معاون پرورشی آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس، 
نماینده شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان، امیر 
هوشــمند جانشین پدافند هوایی ، ســرهنگ اوالد علی 
معاون اجتماعی مرزبانی استان هرمزگان، حجت االسالم 
برآهویی نماینده ولی فقیه در منطقه یکم ندسا ، رییس بنیاد 
شهید استان، صالحی رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره 
کل آموزش و پرورش و سایر مسئولین برگزار شد.سردار 
هاشمی جانشین فرماندهی منطقه یکم ندسا در خصوص 
 شــهدای دانش آموز گفت: ما بیش از پنج هزار شــهید 
دانش آموز داریم و عملکردمان باید نمایانگر ادامه دهنده 
راه این شهدای عزیز باشد. در پایان جلسه از خانواده های 

شهدای دانش آموز و امنیت تقدیر به عمل آمد .

توسط دبیرستان پسرانه و دخترانه شجره طیبه ناحیه یک بندرعباس ؛

چهارمین یادواره شهدای دانش آموز و امنیت برگزار شد
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سید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها // 
اســتاندار بوشــهر با بیان اینکه ۲۰ روستای 
استان با اعتبارات سفر رئیس جمهور در برابر 
سیاب ایمن ســازی شد، گفت: در حال حاضر 

۱۵۶ روســتای دیگر استان باید ایمنی آنها در 
برابر سیاب فراهم شود .

  به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده در 
جلســه کارگروه مدیریت جامع حوزه آبخیزداری 
استان بوشهر با اشاره به اینکه از ۱۰ تهدید زیستی 
۶ تهدیــد آن در حوزه زیســت محیطی مربوط 
به تغییــرات آب و هوایی و اقلیمی اســت اظهار 
کرد: تشــکیل قرارگاه جهادی نقش مهمی در رفع 

مشکالت زیســتی و کاهش مخاطرات به ویژه در 
روستاها دارد.وی با اشاره به روان آب ها در استان 
بوشــهر خاطر نشان کرد: اســتان بوشهر دارای ۴ 
رودخانه بزرگ است که بیشتر جریان های سیل به 
این رودخانه ها هدایت می شود. استاندار بوشهر با 
اشاره به نوار 7۳7 کیلومتری ساحلی بوشهر تصریح 
کرد: اکنون آب روان ۲ رودخانه با ایجاد سد مهار 
و کنترل می شــود و ۲ سد دیگر نیز برای مهار آب 

دیگر رودخانه ها در حال ساخت است.محمدی زاده 
ساخت سد دشت پلنگ و دالکی را مورد اشاره قرار 
داد و خاطر نشان کرد: اکنون سد رئیسعلی دلواری 
با مخزن 7۶۰ میلیون مترمکعب وارد مدار فعالیت 
است و ۲ سد دشــت پلنگ و دالکی به ترتیب با 
پیشــرفت فیزیکی ۱۵ و ۳7 درصد در حال اجرا 
اســت که تکمیل آنها نقش مهمی در مهار آب های 

روان دارد.
   وی با اشــاره به اینکه ۱7۶ روستا استان بوشهر 
در معرض سیالب قرار داشت، افزود: ۲۰ روستا با 
اعتبارات سفر رئیس جمهور ایمن سازی شد و اکنون 
۱۵۶ روستای دیگر باید ایمنی آنها در برابر سیالب 
فراهم شود.استاندار بوشهر روان آب ناشی از بارش 

باران در استان را ۲.7 میلیون تا ۳ میلیون مترمکعب 
در ســال دانست و خاطر نشان کرد: این میزان آب 
با عبور از استان بوشهر راهی خلیج فارس می شود.

محمدی زاده نقش طرح هــای آبخیزداری در مهار 
روان آب هــا در رودخانه های فصلی و کوچک را 
مهم دانســت و تصریح کرد: اکنون طرح های مهم 
آبخیــزداری و پروژه های فنی تدوین و آماده اجرا 
است.  وی ظرفیت آبگیری سدهای در حال ساخت 
و بهره برداری استان بوشهر را ۱.۵ میلیارد مترمکعب 
دانست و بیان کرد: سرمایه گذاری ساخت سد دالکی 
با ظرفیت آن ۲7۰ میلیون مترمکعب ۲ هزار میلیارد 
تومان و تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان آن هزینه شده 

است .

استاندار بوشهر عنوان کرد

۱۵۶ روستای بوشهر در معرض خطر سیالب

آرزو توکلی سرویس استان ها // رئیس بنیاد 
مســتضعفان گفت: بنیاد مستضعفان چند 
قطعه زمین در کرمان دارد که پیشــنهاد و 
اعام می کنم اگر برای مسکن ملی کارآیی 
دارد ما آنها را برای ســاخت مسکن ملی به 

دولت واگذار می کنیم .
  به گزارش خبرنگار دریــا ، پرویز فتاح در 
دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان کرمان با 
اشــاره به اینکه طرح های کشاورزی و مدرن 
در ارزوئیه داریم، اظهار داشت: یک گلخانه به 
وسعت ۲۰هکتار در ارزوئیه راه اندازی شده و 
این بزرگترین گلخانه کشور است که 7۵درصد 
آن به صورت هیدروپونیــک و ۲۵درصد آن 
به صورت کشت در خاک است و حدود ۶۰۰ 
نفر از افراد بومی در این گلخانه مشغول به کار 
هستند.وی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم این 
طرح گلخانه را توســعه دهیم و حتما توسعه 
می یابد و با سازمان جهاد کشاورزی و استاندار 
صحبت می کنیم  نوع کشت را تغییر دهیم.فتاح 
بیان داشــت: ما موظف هستیم در کشاورزی 
به امنیــت غذایی توجه کنیم و محصوالتی که 
تولید می شــود در همین راســتا است.رئیس 
بنیاد مستضعفان گفت: در سفر به ارزوئیه یک 
دســتگاه آمبوالنس به منطقه اهدا و دو هزار 
بسته معیشتی در بین نیازمندان این منطقه توزیع 
خواهد شد و همچنین اهدای لوازم و تجهیزات 
بهداشــتی، احداث چند زمین  چمن مصنوعی 
و ۲۰ میلیارد تومان وام قرض الحسنه در نظر 
گرفته شده است.وی افزود: کارخانه زمزم کرمان 
ورشکسته شده بود که با کمک بنیاد مستضعفان 
احیا شــد و ۲۰۰ نفر در این کارخانه مشغول 

به کار هستند و به دلیل اینکه مشکل آب ندارد 
این کارخانه قابل توسعه است. وی تصریح کرد: 
بنیاد مستضعفان چند قطعه زمین در کرمان دارد 
که پیشنهاد و اعالم می کنم اگر برای مسکن ملی 
کارآیی دارد ما آنها را برای ساخت مسکن ملی 
به دولت واگذار می کنیم.رئیس بنیاد مستضعفان 
کشور خاطرنشــان کرد: حدود سه هزار واحد 
مســکن محرومان برای کمیته امداد، بهزیستی 
و افراد غیر تحت پوشش برنامه ریزی کرده ایم 
که بسازیم که بخشــی از این خانه ها ساخته 
شــده و بخش دیگری در حال ساخت است.

حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی نماینده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه کرمان نیز در 
این دیدار اظهار داشت: کرمان بعد از تقسیمات 
خراسان بزرگ، بزرگترین استان کشور است و 
۱۱درصد مساحت کشور را به خود اختصاص 

داده است.
   وی با اشــاره به اینکه اســتان کرمان در دو 

محور حرف بــرای گفتن دارد؛ یکی در زمینه 
معادن و دیگری در زمینه کشاورزی و باغداری 
از ســرآمدهای کشور است، گفت:  جیرفت و 
کهنوج به دلیل محصوالت کشاورزی و جالیزی 
و باغات، به هندوستان ایران معروف هستند و بم 
و شرق استان از نظر نخیالت و زرند، سیرجان 
و رفسنجان به خاطر پســته معروف هستند.
امام جمعه کرمان افزود: اســتان کرمان با دارا 
بودن ۲۳ شهرستان، در زمینه محرومیت به ویژه 
در جنوب و شــرق رتبه و حال خوبی ندارد.
علیدادی سلیمانی ابراز کرد: در منطقه اسفندقه 
معادن کرومیت قرار دارد که متاسفانه کرومیت 
به صورت خام به فروش می رســد و از شــما 
درخواست دارم در صورت امکان یک کارخانه 
تبدیل کرومیت به کنسانتره و چرخه کامل تولید 
محصول این معدن در منطقه راه اندازی کنید که 
اگر این اتفاق رخ دهد موجب تحوالت عظیمی 

در منطقه خواهد شد .

واگذاری زمین های بنیاد مستضعفان 
در کرمان به دولت برای ساخت مسكن ملی 

آرزو توکلی ســرویس استان ها // طبق اعام فرمانده 
سپاه ثاراهلل استان کرمان، از آذرماه سال گذشته تاکنون 
بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان پروژه در حوزه ســازندگی و 
محرومیت زدایی )مسکن مددجویان، آبرسانی و ...( و ۱۰ 
پروژه عمرانی با اعتبار ۳۸ میلیارد تومان اجرا شده که 

در هفته بسیج به بهره برداری می رسند .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســردار محمدعلی نظری در 
نشست خبری به مناســبت فرارسیدن هفته بسیج ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای بســیج گفت: بسیج 
مولود فکر و اندیشه امام راحل است.به گفته او، بسیج در 
دفاع مقدس بن بســت شکن بود و پس از دفاع مقدس به 
بازسازی مناطق جنگ زده ورود پید ا کرد و پس از آن از 
علم و توان بسیج نیز استفاده شد.فرمانده سپاه ثاراهلل استان 
کرمان از مباحث علمی که بســیج به آنها ورود پیدا کرده، 
سخن به میان آورد و اظهار کرد: کشور از فکر و عملکرد 
جهادی بسیجیان به رتبه های باالی علمی، نظامی، هوا و 
فضا و ... دســت پیدا کرد.او با اشاره به اقدامات بسیج در 
زمان شــیوع کرونا در قالب طرح شهید سلیمانی در ادامه 
 عنوان کرد: هم اکنون از بســیجیان در امنیت جنوبشرق 
بهره گیری می کنیم و همچنین در حوادث اخیر بسیج نیز 
به کمک نیروی انتظامی رفته است.نظری، گستره کار بسیج 
را بســیار زیاد دانست و بیان کرد: هفته بسیج از ۲۹ آبان 
آغاز می شود و تا ۵ آذر ادامه دارد و تصویر حقیقی بسیج 
با معرفی هنرمندانه خدمات بسیج در قالب نمایشگاه ها، 
کلنگ زنی ها، افتتاحیه و ... نشــان داده خواهد شد و این 
هفتــه را به هفته مقاومت وصل خواهیم کرد.او با بیان این 
مطلب که در چشــم انداز برنامه پنج ساله هفتم، بسیج به 
عنوان پرچمدار تمدن نوین قلمداد شده است، اظهار کرد: 
رویدادهای متعددی در هفته بسیج داریم از جمله؛ رویداد 

فضای مجازی و تولید محتوا در سرچشــمه رفسنجان، 
حرکت های خودجوش مردم و ...

   بــه گفته فرمانده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمــان، تجلی 
اعتالی بســیج با تاکید بر تبیین مجاهدت ها و بن بست 
شکنی ها در عمر ۴۳ ساله بسیج مستضعفین و همچنین 
"بسیج خدمتگذار ملت ایران" از جمله شعارهای امسال 
هفته بسیج است.او با برشــمردن برنامه های هفته بسیج 
عنوان کرد: برای انجام برنامه های هفته بسیج شش کمیته 
برنامه ریزی شده و همچنین قرارگاه های فضای مجازی، 
ســازندگی و محرومیت زدایی، علــم و فناوری، تعلیم و 
تربیت، فرهنگی و اجتماعی و تحقق محله اســالمی و ... 
در هفته بســیج برنامه هایی ارائه خواهند داد.طبق اعالم 
فرمانده ســپاه ثاراهلل استان کرمان، از آذر ماه سال گذشته 
تاکنون بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان پروژه در حوزه سازندگی 
و محرومیت زدایی )مســکن مددجویان، آبرسانی و ...( و 
۱۰ پروژه عمرانی با اعتبار ۳۸ میلیارد تومان اجرا شــده 
که در هفته بسیج به بهره برداری می رسند.»جشنواره علم 
و فناوری، جشــنواره اقتصاد مقاومتی، رزمایش جهادی 
فاطمی، افتتاح طرح حقوق یاران، جشنواره فضای مجازی، 
آزادسازی زندانیان معســر، افتتاحیه مرکز مشاوره محله 
کرامت، برگزاری دعای ندبه، عطرافشــانی قبور شهداء، 
جشــنواره خدمت رسانی در نمازجمعه، برگزاری یادواره 
خانگی شهید، همایش پیاده روی خانواده، برگزاری محافل 
قرآنی، تجلیل از ورزشکاران و نخبگان ورزشی، نشست 
هم اندیشــی رسانه ها، دیدار با مقام معظم رهبری، افتتاح 
طرح پیشرفت مدرسه، میقات صالحین، همایش دانشجوی 
امروز و حاج قاسم فردا و ...« بخشی از برنامه های هفته 

بسیج است که سردار نظری در این نشست اعالم کرد .

در هفته بسیج صورت می گیرد

افتتاح ۹۰ میلیارد پروژه عمرانی و محرومیت زدائی 
در استان کرمان

استاندار یزد:

قصه پر غصه  حوزه کتاب ، کتابخوان نبودن جامعه است

ســرویس  زاده  حائــری   علیرضــا 
اســتان ها // اســتاندار یــزد با بیان 
ایــن که قصه پر غصه ی حــوزه کتاب، 
اســت،  جامعه  نبــودن  کتابخــوان 
از  یکی  را  کتابخوانــی  فرهنگ  ترویج 
نهاد  کل  اداره  رســالت های   مهمترین 

کتابخانه های عمومی استان خواند . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی 
در نشســت انجمن کتابخانه های استان که 
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برگزار 
شد، ضمن تبریک این هفته به دوستداران 
 کتاب، کتابخوانان و پرســنل اداره کل نهاد 
کتابخانه های عمومی استان، گفت: کتاب 
و کتابخوان از عناصر اساســی و مهم در 
کتابخوانی هستند و امروز یکی از رسالت های 

اصلی اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی 
اســتان، ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین 
اقشار مختلف مردم است.وی با بیان این که 
قصه پر غصه حوزه کتاب، کتابخوان نبودن 
جامعه است، اظهارداشت: ارتباط مستقیمی 
بین سطح اندیشــه و کتابخوانی جامعه با 
میزان وقوع آســیب های اجتماعی وجود 
دارد لذا باید برنامه ریزی جدی در جهت 
گســترش فرهنگ مطالعه صورت گیرد.
استاندار در بخش دیگری از سخنانش به 
 ضرورت نونوارسازی منابع و مخازن کتاب 
کتابخانه ها متناسب با نیاز و سلیقه اقشار 
مختلف جامعه اشــاره و خاطرنشان کرد: 
با توجه بــه وجــود ۱۱۲ کتابخانه فعال 
در ســطح اســتان، یکی از رویکرد های 
 مــورد پیگیری در این حــوزه باید انعقاد 
تفاهــم نامه بیــن  ۱۱۲ واحــد تولیدی 
 اســتان جهت غنی ســازی مخزن کتاب 
کتابخانــه هــا باشــد.فاطمی در ادامــه 
ضمن قدردانــی از تالش کتابــداران، از 
پیگیری ارائه تســهیالت ویژه به کتابداران 
خبر داد و با اشــاره به گزارشــات ارائه 
شــده در جلســه در خصــوص برخی 
از طرح هــای نیمــه تمــام کتابخانه ای 

 اســتان، بر تســریع در عملیات اجرایی 
پروژه ها جهت بهره برداری در کوتاه ترین 
زمان ممکن تاکید کــرد.وی افزود: اهتمام 
جدی ما بر تقویــت منابع مالی مورد نیاز 
بهبود فضای کتاب و کتابخوانی اســتان از 
محل مسئولیت های اجتماعی و اعتبارات 
اســتانی و ســفر دور دوم رئیس جمهور 
به اســتان است.استاندار همچنین با اشاره 
به نقــش ترویجی برگــزاری رویدادهای 
کتابخوانی در امر ترویج کتاب و کتابخوانی، 
گفــت: رویدادهــای کتابخوانــی باید به 
 عنوان یکی از محورهای اصلی در حوزه 
فعالیت های کتاب دنبال شود.وی در بخش 
دیگری از ســخنانش مدارس را یکی از 
محل های حائز اهمیت در حوزه کتابخوانی  
دانســت و افزود: جلســه مشترکی فی ما 
 بین شــورای آموزش و پرورش و انجمن 
کتابخانه های اســتان جهت حل مسائل و 
دغدغه های مربوط در خصوص کتابخانه 
مدارس برگزار شود .فاطمی در پایان نوید 
تهیه مینی بــوس های حامل کتاب جهت 
حضور در مناطق کمتر برخوردار و قراردادن 
کتاب در اختیار ساکنین این مناطق؛ در قالب 

برنامه زمانبندی مشخص را داد .

      

  علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها // مدیرعامل 
 شــرکت آب منطقه ای یــزد گفت:با بــارش های اخیر، 
پیش بینی های بارش پاییز کــه پایین تر از نرمال بود به 
امیدواری تبدیل شد اما در حال حاضر تاثیر معنا داری بر 

روی منابع آبی استان نداشته است . 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛  محمدمهدی جوادیان زاده با اشاره به 
وضعیت استان به لحاظ خشکسالی مستمر و عمدتا ناشی از تغییر 
اقلیم افزود: در حال حاضر مهمترین مسئله، تامین آب شرب پایدار 

است و همه برنامه ریزی ها بر این اساس در حال انجام می باشد.
وی با بیان اینکه خشکســالی بر روی منابع آب زیرزمینی داخل 
استان به شدت اثر منفی گذاشــته و کسری مخزن متوسط دوره 
آماری استان از ۲۳۰میلیون متر مکعب به حدود ۲۴۵میلیون متر 
مکعب رسیده است اظهار کرد: بارش های مقطعی در اردیبهشت 
ماه و مردادماه ســالجاری که مربوط به سال آبی گذشته می شود 
نشــان می دهد در برخی از مناطق، اثرات مثبتی داشــته ولی ما 

همچنان دچار کسری مخزن هستیم.

 جوادیان زاده به راهکارهایی که برای توســعه منابع آب شــرب
 برنامه ریزی شــده اشــاره کرد و گفت: با همکاری شرکت آب 
و فاضالب در ســال گذشــته و ۶ماهه اول سالجاری به بیش از 
۱۰۰ حلقه چاه، مجوزهای الزم برای حفر، کف شکنی و جابجایی 

تخصیص، صادر شده است.
  وی اظهار داشت:خوشــبختانه با پیگیری های الزم جهت منابع 
آب انتقالی که توســط مجموعه استان انجام شده فعال آب پایدار 
و مناســبی را دریافت می کنیم و امیدواریم بــا این رویه ای که 
 طی می شود مشکل خاصی نداشته باشیم.مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای یزد همچنان مدیریت مصرف توســط شهروندان را مهم 
دانست و گفت: مردم عزیز استان مثل همیشه مدیریت مصرف را 

دراولویت برنامه های خود داشته باشند .

  ســرویس اســتان ها // آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی 
رئیس جمهور کشور در گفت وگوی تلفنی با استاندار خوزستان، 
شــهادت جمعی از هموطنــان را در حادثه تروریســتی ایذه 
بــه خانواده های آن ها تســلیت گفت. آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور کشور ضمن تسلیت به خانواده شهدای 
حمله تروریســتی در ایذه، در گفت وگوی تلفنی با اســتاندار 
خوزســتان، به وی دســتور داد اقدامات دستگاه های امنیتی 
و انتظامی را برای شناســایی و بازداشت عامالن و آمران این 
 واقعه تلخ در کوتاه ترین زمان ممکن پیگیری کند.رئیسی ضمن 
مطلع شدن از جزییات حادثه رخ داده دستور داد، دستگاه های 
امنیتی و انتظامی به فوریت عامالن و آمران این واقعه تروریستی 
 را شناســایی و برای مجازات تحویل دســتگاه قضایی دهند.

رئیس جمهور همچنین دســتور داد تا همه امکانات الزم برای 
رسیدگی به مجروحان این حادثه فراهم شود .

کشتقراردادیگندمدر۱5هزارهکتارازاراضیبوشهر
  ســید ابوالحسن جعفری- سرویس استان ها // معاون بهبود 
تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی اســتان بوشهر گفت: کشت 
قراردادی گندم در بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی این اســتان 
انجام می شــود.به گزارش خبرنگار دریــا ؛ کبری توکلی اظهار 
کرد: کشت قراردادی محصوالت کشاورزی در ۱۵ هزار و ۴۰۰ 
هکتار از زمین های کشاورزی استان در سال زراعی جاری انجام 
خواهد شد؛ این طرح در اراضی گندم آبی استان با امضای قرارداد 
شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی با فعاالن این بخش اجرا 
خواهد شــد.وی اضافه کرد: در کشــت قراردادی کود یارانه ای، 
بیمه محصوالت کشاورزی توسط طرف قرارداد تأمین و پس از 
برداشــت و تحویل محصول از مطالبات کشاورزان کم می شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر  ادامه 
داد: در این قرارداد ۱۰۰ درصد هزینه بیمه با ۲۰ درصد تخفیف و 
۵۰ درصد هزینه کودهای فسفاته و پتاسه از سوی بانک کشاورزی 
پرداخت و در فصل برداشت به ازای طلب بانک کشاورزان گندم 

تحویل خواهند داد .

خبر

 // ها  اســتان  ســرویس  توکلی  آرزو 
زیست شهرستان  محیط  رئیس حفاظت 
این  وحوش  سرشماری  گفت:  رفسنجان 
شهرستان در ســال ۹۹ بالغ بر دو هزار 
راس قــوچ و میش، کل و بز را نشــان 
می دهد در حالی که یکسال بعد آمار یک 
هزار و ۷۰۰ رأس ثبت شده و این کاهش 
ناشــی از شــیوع بیماری طاعون بین 
حیوانات حیات وحش و خشکســالی ها 

بوده است .
  بــه گــزارش خبرنــگار دریا ؛ حســین 
آخوندی در مانور پدافند غیرعامل در منطقه 
حیات وحــش منصورآباد به دو زیســتگاه 
حیات وحش در این شهرستان اشاره و اظهار 
کرد: شهرستان رفسنجان دارای دو زیستگاه 
حیات وحش اســت که بــرای حفاظت از 
گونه های حیات وحش در نظر گرفته شــده 
و این زیســتگاه ها شامل مناطق نودرهنگ با 
وسعت ۱۲۸ هکتار و منطقه قرق اختصاصی 
منصور آباد ) اولیــن منطقه قرق اختصاصی 

ایران ( با مساحت ۱۲۶ هزار هکتار است.
آخوندی بیــان کرد: با وجــود بیماری های 

حیات وحــش امــکان واکسیناســیون این 
حیوانات وجود نــدارد ازطرفی بیماری های 
مشــترک دام های اهلی و حیات وحش که از 
طریق آبشــخورهای مشترک منتقل می شود، 
قرار بر این شــد که مانور مبــارزه با بیماری 
طاعون نشخوارکنندگان کوچک را در سطح 
فرمانداری،  همکاری  با  رفسنجان  شهرستان 

ادارات مرتبط از جمله منابع طبیعی، شــبکه 
دامپزشکی و جهاد کشاورزی، برگزار کنیم.

آخوندی ادامــه داد: در این پدافند غیرعامل، 
عوامل شب  که دامپزشکی نسبت به ضدعفونی 
کردن آبشخورها و اطراف آن با محلول و آب 
آهک تا شعاع ده متری اقدام کردند و از طرفی 
گروه دوستداران طبیعت که بخش خصوصی 

اســت در این زمینه کمک های شایســته ای 
ارائه کردند.وی با اشــاره به اینکه منطقه قرق 
اختصاصی منصورآباد رفسنجان توسط گروه 
دوستداران طبیعت مدیریت می شود، اظهار کرد: 
تعداد دام زیادی در این منطقه تردد دارند و این 
منطقه از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار 
است.آخوندی گفت: بر اساس سرشماری در 
سال ۹۹ بالغ بر ۲ هزار رأس قوچ و میش، کل 
و بز شناسایی شدند اما بنا به خشکسالی های 
دو سال اخیر و نیز شــیوع طاعون ما شاهد 
کاهش ۳۰۰ راسی حیوانات وحشی در مناطق 
حیات وحش رفسنجان هستیم.وی خاطرنشان 
کرد: شــیوع این بیماری طی دو ســال اخیر 
به خصوص در اطراف مناطق کوه سرخ، راویز 
و اطراف منصورآباد اتفاق افتاده است.  رئیس 
اداره محیط زیست شهرســتان رفسنجان از 
مردم به خصوص دامداران محلی خواســت 
که از ورود دام های واکسینه نشده خودداری 
کنند و دام هایی که مشکوک یا از جای دیگر 

خریداری شده است حتما واکسینه شوند .

تلف شدن 3۰۰ راس وحوش رفسنجان بر اثر بیماری طاعون و خشکسالی ها 

  

استاندار خوزستان : 

شرارت دشمن در ایذه قطعا بی پاسخ نخواهد ماند

حسن ســیاوی ســرویس اســتان ها // استاندار 
تعدادی  مظلومانه  شــهادت  پیامی  در   خوزســتان 
 از هموطنان در حادثه تروریســتی ایذه را تســلیت

 گفت . 
  بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ صــادق خلیلیان در پیام خود 
آورده اســت: جنایت تروریستی که منجر به شهادت جمعی 
از هم استانی های عزیزمان در شهرستان ایذه و مجروح شدن 

تعدادی دیگر شد، موجب تاسف و تاثر اینجانب گردید.وی 
در این پیام آورده اســت: مزدوران و دشمنان نظام جمهوری 
اســالمی بدانند این قبیل جنایات و به خاک و خون کشیدن 
مردم مظلــوم و بی دفاع، هرگز خللی در اراده مردم صبور و 

مقاوم خوزستان وارد نخواهد کرد.
  در پیام اســتاندار خوزستان آمده است: این شرارت، قطعا 
بی پاسخ نخواهد ماند و دستگاه های امنیتی و انتظامی ضمن 
شناســایی عقبه های این جنایت کور، به طراحان آن پاسخ 
پشــیمان کننده و عبرت آموزی خواهند داد.وی در پیام خود 
افزوده است: اینجانب ضمن آرزوی سالمتی برای مجروحان 
این حادثه، تســاّل و همدردی خود را بــه خانواده های این 
شهیدان عزیز عرض می کنم و علّو درجات را برای شهیدان 

مسألت می نمایم.
  در حادثه کور تروریستی شامگاه چهارشنبه در ایذه که با به 
رگبار بستن مردم و ماموران حافظ امنیت از سوی ۲ موتور 
سوار در مرکز شهر ایذه رخ داد، پنج نفر شهید و ۱۰ نفر دیگر 

مجروح شدند .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد: 

بارش های اخیر، امیدوار کننده اما بی تاثیر بود

تسلیترئیسجمهور
بهخانوادههایشهدایحادثهتروریستیایذه
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گروه فرهنگــی // وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســامی تاکید کرد: 
خودکفایی کاغذ مساله راهبردی 
در دولت مردمی است و با جدیت 

پیگیری می شود . 
  محمدمهــدی اســماعیلی در آیین 
ایرانی  کاغذ  توزیع  اســتمرار  شکرانه 
در تاالر رودکی با بیــان اینکه دولت 
مردمی از روزهای نخست آغاز بکار 
خود به دنبال تحقق نهضت خودکفایی 

کاغذ بــوده، گفت: همانطــور که این 
مســئله از مطالبات چندین ساله مقام 
معظم رهبری به شمار می رفت، دولت 
انقالبــی و مردمی هــم از همان روز 
نخست تحقق نهضت خودکفایی کاغذ 
را در اولویت های کاری خود در حوزه 
فرهنگ قرار داد که خوشبختانه تاکنون 
دســتاوردهای خوبی به دســت آمده 
اســت.وی با تاکید بر اینکه خودکفایی 
کاغذ مساله راهبردی در دولت مردمی 

اســت به وضعیــت کارخانه چوب و 
کاغذ مازندران اشــاره کرد و گفت: در 
زمان حضور آیت اهلل رئیســی در قوه 
مازندران  کارخانــه  وضعیت  قضائیه، 
به عنوان یــک مجموعــه صنعتی با 
 ظرفیت باال دچار رکود شده بود، مورد 
بررسی قرار گرفت و خوشبختانه طی 
یکسال گذشــته این کارخانه با تغییر 
مدیریــت و اتکا بــه نیروهای داخلی 

متحول شد.
   اسماعیلی با اشاره افزایش چشمگیر 
تولید کاغذ داخلی در کارخانه چوب و 
کاغذ مازندران افزود: کارخانه مازندران 
امســال با تحویل چهل و پنج هزار تن 
و ســال آینده تا شصت و پنج هزار تن 
بخش بزرگی از نیاز آموزش و پرورش 
برای چاپ کتاب های درسی و بخشی 
از نیاز بازار نشر را مرتفع خواهد کرد.

عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی 
ادامه داد: در راستای سفرهای استانی 
به اســتان هــای فارس، خوزســتان 
و... شــاهد ظرفیت های خوبی برای 
تولیــد کاغذ داخلی بودیم که با تجمیع 
تمامی ظرفیت هــا، نهضت خودکفایی 
کاغذ بطور کامل تحقق خواهد یافت.
اسماعیلی برپایی آیین شکرانه استمرار 
توزیع کاغذ ایرانــی را نمادی از عزم 
جدی در این زمینــه توصیف و ابراز 
امیدواری کرد بــا همیاری همه اهالی 
بزودی  کاغذ  کامل  نشــر، خودکفایی 

تحقق پیدا کند.
*مسیردســتیابیبهتولیدوتوزیع

گستردهکاغذایرانیسادهنبود
  همچنیــن در ایــن مراســم، معاون 
فرهنگــی وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
به تولید  اسالمی گفت: مسیر دستیابی 

و توزیع گســترده کاغذ ایرانی ســاده 
نبود بلکه حمایت های شخص رئیس 
جمهور و اعضای هیات دولت در کنار 
 پیگیری ویژه وزیــر فرهنگ و تالش 
دســت اندرکاران کارخانــه چوب و 
کاغذ مازندران در این مهم بسیار موثر 
بود.   یاسر احمدوند با اشاره به تامین 
بخش عمده کاغذ مورد نیاز کتاب های 
درسی سال آینده با کاغذ داخلی گفت: 
امید اســت در کتاب های درسی این 
نکته درج شــود که با کاغذ کارخانه 
ادامه داد:  اند.وی  مازندران تولید شده 
به اذعان ناشــران، کیفیت کاغذ تولید 
داخلــی بهبود پیدا کرده؛ گرچه تقویت 
مستمر آن را پیگیری می کنیم.وی تاکید 
 کــرد: در جهان امروز که عرصه جنگ 
اراده هاست، تولید کاغذ داخلی نمادی 

از تحقق اراده ملی ماست.

* وعدهکارخانــهکاغذمازندرانبرای
تولید65هزارتنکاغذدرسال۱۴۰۲

  مدیرعامل کارخانــه چوب و کاغذ 
مازنــدران نیز در این مراســم اظهار 
داشــت: آمــار ۹ ماهه تولید ســال 
۱۴۰۰ نشان می دهد در کارخانه کاغذ 
مازندران  کاغذ ام. اس هفتاد تا همین 
امروز ۵۸۵ تن تولید شــده بود، اما در 
مدت ۹ ماهه تولید به ۲7 هزار و ۳۴۰ 
تن کاغذ رسیدیم که آمار نشان می دهد 

7۰ برابر افزایش داشته ایم.
  امید نیک نــژاد با تاکید بر این مطلب 
که ریالی کمک دریافت نکردیم، خاطر 
نشــان کرد: تا پایان سال بیش از ۴۵ 
هزار تن تولید خواهیم داشت، اما وعده 
می دهیم با اهتمام دولت  آمادگی داریم 
به ۶۵ هزار تــن کاغذ چاپ و تحریر 

برای سال بعد برسیم .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :  

کشور در حوزه کاغذ بی نیاز خواهد شدکشور در حوزه کاغذ بی نیاز خواهد شد

گروه فرهنگی // مســابقه »دیدی نو« با اجرای 
شهرام شکیبا، چه ویژگی هایی دارد و تفاوت  آن 

با برنامه سروش صحت چیست ؟
   پس از توقــف ناگهانی برنامــه »کتاب باز« و 
تعطیلی این برنامه، شــبکه نســیم برای پُر کردن 
جای خالی برنامه ای بــا محوریت کتاب و کتاب 
خوانی، مسابقه ای به نام »دیدی نو« را تولید کرد. 
خبر ساخت این مســابقه با اجرای حمید ُگلی در 
رســانه ها منتشر شد، اما در آستانه پخش آن خبر 
رســید که به دلیل تداخل »دیدی نو« با پروژه ای 
دیگر، این مجری امکان حضور در برنامه را ندارد 
و اجرای آن به شــکیبا سپرده شده است. سه شنبه 
۲۴ آبان مــاه همزمان با روز کتاب و کتاب خوانی، 
اولین قسمت »دیدی نو« از شبکه نسیم روی آنتن 
رفت. این مسابقه چه کیفیتی دارد؟ آیا می تواند مانند 
»کتاب باز« به یکی از برندهای شبکه نسیم تبدیل 

شود؟
*روایتکتاببانواونمایش

  »دیدی نو« در قالب مسابقه تولید شده است، در 
هر قسمت دو گروه شرکت کننده که شامل اعضای 
یک خانواده یا سه دوست هستند، با یکدیگر رقابت 

می کنند. هدف مسابقه معرفی کتاب به مخاطبان و 
ترغیب آن ها به مطالعه کتاب است و برای رسیدن 
به این هدف از ایده های جدیدی بهره برده اســت. 
شــرکت کنندگان در بخش »تماشاخانه« با اجرای 
نمایشــی، کتاب مخصوص گروه خود را معرفی 
می کنند و اطالعات مختصری درباره آن به مخاطب 
می دهند. در بخــش »نگارخانه« با تصاویری که 
مشابه تکه های پازل در اختیار دارند، باید صفحه ای 
از کتاب را تصویرسازی کنند. در بخش »نواخانه« 
نیز دو نفر از اعضای گروه، صفحه ای را به ســبک 
نمایش های رادیویی اجــرا می کنند و دیگر عضو 
گروه با استفاده از وسایل ساده، باید صداهای صحنه 
را به وجود بیاورد. معرفی کتاب به صورت عملی 
شیوه جالبی است، اما جذابیت آن ارتباط مستقیمی 
با کیفیت عملکرد شرکت کنندگان و خالقیت آن ها 
دارد. شــرکت کنندگان با رای تماشــاگران امتیاز 
می گیرند و فضای رقابتــی در »دیدی نو« وجود 
دارد. گفت وگومحور نبودن برنامه و ساختار مسابقه 

باعث شده این برنامه با »کتاب باز« متفاوت باشد.
کتاببازهامخاطبان»دیدینو«؟

مســابقه جدید شبکه نسیم سعی می کند با استفاده 
از روش های عملی و ســرگرم کننده کتاب هایی را 
به مخاطب معرفی کند. اطالعاتی که مســابقه به 
تماشــاگر می دهد، شامل شناسنامه مختصر کتاب 
است، همچنین بخش های کوتاهی از آن در مرحله 
»نگارخانه« و »نواخانه« خوانده می شود، در نتیجه 
»دیدی نو« برای آن دســته از مخاطبان تلویزیون 
که خوره کتاب محســوب می شوند و کتاب خوان 
حرفه ای هســتند، حرف زیادی برای گفتن ندارد. 
»کتاب باز« بیشــتر به صورت تخصصی به حوزه 
کتاب و کتاب خوانی می پرداخت و بحث های جدی 
در این زمینه مطرح می شد، اما »دیدی نو« رویکرد 
متفاوتی را در پیش گرفته است. عالوه بر ساختار 

دو برنامه، مخاطبان آن ها نیز متفاوت هستند.
*اجرایشهرامشکیباودکورساده

  همان طور که اشــاره کردیم ابتدا حمید ُگلی به 
عنوان مجری »دیدی نو« انتخاب شده بود و شهرام 
شکیبا جایگزین او شده اســت. شش قسمت از 
»دیدی نو« ویژه رده سنی کودک و نوجوان تولید 
شده، به همین دلیل سابقه کار گلی در حوزه کودک 

یکی از دالیل انتخــاب او در جایگاه مجری بود. 
شهرام شــکیبا نیز تجربه اجرای برنامه  کودک را 
داشته است، اما بیشتر به عنوان مجری برنامه های 
اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شــناخته می شــود. 
شکیبا نویسنده، شاعر و اهل کتاب است، اما مانند 
بسیاری از مجریان تلویزیون در برنامه های مختلف 
دیده شده و حضورش در »دیدی نو« برگ برنده ای 
برای او نیست. شهرام شکیبا عملکرد متوسطی در 
برنامه دارد و ســعی می کند با استفاده از توانایی 
خود در طنزپردازی با شرکت کنندگان شوخی کند 

و فضایی صمیمانه شکل بگیرد. این مسابقه متکی 
به حضور مجری نیســت و شکیبا برای اجرای آن 
کار ســختی پیش رو ندارد. دکور مسابقه »دیدی 
نو«، زیبایی و جذابیت ویژه ای نــدارد. آثاری از 
شاهکارهای ادبیات فارسی و کتاب های معروف در 
ابعاد بزرگ، سمت راست و چپ استودیو طراحی 
شــده اند و فضایی مانند یکی از طبقات کتابخانه 
را تشکیل داده اند. دکور مســابقه با یک طراحی 
خالقانه تر و زیباتر، می توانســت جذابیت بصری 

ویژه ای به »دیدی نو« ببخشد .

رقابت بر سر کتاب خوانی در جایگزین »کتاب باز«
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مالکیت المثني نموده ؛ لذا استناد ماده 120آئین نامه اصالحي و تبصره ذيل آن بدينوسیله اعالم میشود هر کس مدعي انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت 

در نزد خود میباشد بايستي از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به اين اداره تسلیم و رسید اخذ نمايد در غیر اين صورت وفق مقررات اقدام مي گردد . 
1401/266 م/الف - تاريخ انتشار : 1401/08/28

ابوالحسن دستوري - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه يک بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

گروه فرهنگی // شــاید شــما هم تا 
به حــال مثل من در میان پرســه زدن 
 البه الی کتاب هایی که برای شــهدا و 
قهرمان های ملی نوشته شده اند؛ دچار 
اید! یا حتی روی   یاس فلسفی شــده 
صندلــی هــای ســینما، میخکوب 
تیتراژ پایانی فیلم هایــی که قرار بود 
قهرمان داشــته باشند، شــده اید و 
 با یک دنیــای ابهام ســینما را ترک 

کرده اید!
 آری ما دوباره قهرمان هایمان را شهید می 
کنیم! آن هم درست وقتی که مثال می خواهیم 
آن هارا به جامعه معرفی کنیم! شاید تا به حال 
 کمتر اثری در خصوص ارائه ی ایدئولوژی 
قهرمان هــای ملی ما به چاپ رســیده 
باشــد در صورتی کــه آن طــرف دنیا 
 کتابــی تحت عنوان »میشــل شــدن« 
می نویســند، ولی ما به خاطرات و چند 
برگ دلنوشــته و مناجات قهرمان هایمان 
بسنده کردیم! یا حتی افسانه ی جومونگ 
 که شخص اول آن سال ها تبدیل به قهرمان 
 ذهن هــای مردم شــده بــود! در واقع 
آن هــا ، از »هیچ« قهرمان می ســازند 
 یــا بــه قــول معــروف: کالغ را رنگ 
مــی کننــد و جــای قناری به دســت 
 مــردم می دهنــد! و مــا در پرداختن به 
قهرمان های راستین و حقیقی خود،چندان 
موفق نیستیم! شاید الزم باشد به این عبارت 
کمی فکر کنیم:یک نظریه درســت،تبدیل 
به یک مقاله خوب می شــود.چند مقاله 
خوب،یک کتاب خوب را شکل می دهد.
چند کتاب خوب،به یک مستند قوی تبدیل 
خواهد شد و چند مستند قوی می توانند 
مولــد یک فیلم اثر گذار باشــند.  در این 
خصوص با محمد علی صباغی،کارگردان 
و کارشناس سینما گفت و گو کردیم تا این 
موضوع را ریشه یابی کنیم.صباغی درباره 
علت عدم موفقیت فیلم ها و داستان های 
ما در خصوص قهرمان های ملی گفت: این 
موضوع را از سه منظر می شود بررسی کرد. 
نکته اول و اساســی در قیاس محصوالت 

داخلــی و محصوالت روز دنیا مخصوصا 
سینمای امریکا، بحث تکنیک و تجهیزات 
 ساخت اســت. تفاوت تکنیکی و تفاوت 
ســرمایه ای که در تولیــدات داخل ایران 
و تولیدات روز دنیــا دارد اتفاق می افتاد، 
به قدری زیاد اســت که حتی می شــود 
گفت قطــره ای در مقابل دریاســت! این 
 تفاوت فاحــش تکنیــک ، تجهیزات و 
 هزینه هایی که در پروژه ها انجام می شود؛ 
 می تواند بــزرگ ترین دلیل عدم موفقیت 
فیلم ها، داستان ها و محصوالت داخلی ما 
باشد.صباغی در ادامه گفت: محور دوم که 
بسیار مهم است، نحوه پرداخت نویسندگان 
و هنرمندانی است که می خواهند به مقوله 
قهرمانان ملی بپردازند. با تمام احترامی که 
برای این اســاتید و بزرگوارن قائلم باید 
عرض کنم در حوزه قهرمان سازی ، قهرمان 
 پروری، پرداخت داســتانی و ســینمایی 
از  یکــی  و  داریــم  مشــکل   بســیار 
ضعف های اساسی محصوالت داخلی ما، 
مقوله نوشــتن و خلق کردن قهرمان است.
چرا که مــا در درجه اول بعنوان هنرمند و 
خالق اثر باید شناخت درستی از مخاطبمان 
و شــرایط روز دنیا و آن چیزی که مطالبه 
مخاطب و خاصه جوانان اســت؛ داشته 
باشیم تا پرداخت درستی در حوزه قهرمان 
 مورد نظرمان داشته باشیم . اما متاسفانه این 
اتفاق در محصــوالت ما نمی افتد و یکی 
از بزرگترین ضعف ها در مسئله پرداخت 
و حوزه خلق و نویســندگی ما است.وی 
افزود: محور ســوم بحث تبلیغات است.
 ما نمی توانیم بدون بســتر سازی و بدون 
آماده سازی ذهن جامعه توقع داشته باشیم 
تا صرفا با تولید یک فیلم یا یک ســریال 
هرچقدر قدرتمند و پر هزینه، قهرمانی را 

برای مردم جا بندازیم.
   کافیســت در این حوزه نگاهی داشــته 
 باشــید بــه اتفاقــی که برای یکســری 
از قهرمــان ها و کاراکتر ها و شــخصیت 
هــای اصلی پــروژه های ســینمایی و 

 فرهنگــی درکشــورهای غربــی اتفاق 
 می افتد.شــما تصور کنید محصولی به نام 
باربی هــا یا محصولی به نام ســوپر من 
 بتمن، اگر قرار باشد به جامعه ارائه بشود؛ 
صرفا در قالــب یک فیلم یا انیمیشــن 
نیســت! در جامعه ســال های سال کار 
می شود.در قالب داســتان های مصور  ، 
 اســباب بازی کــودکان و در قالب اکثر 
رســانه هــای دیــداری و شــنیداری 
 و اخبــار های متعــدد شــبانه روزی، 
بستر سازی می شود تا یک قهرمان شکل 
می گیرد . واقعا خیلی ساده انگارانه است 
اگر فکر کنیم یک شبه و در طول یک فیلم 
یا ســریال، می توان قهرمانی را محبوب 
و قدرتمنــد آفرید و به مــردم ارائه کرد و 
مردم هــم آن را بپذیرند. بــه هیچ عنوان 
این چنین نیســت! اگر ما در شناســاندن 
قهرمان های ملی، قهرمان های اساطیری. 
حماســی مان اغلب با شکست رو به رو 
می شویم؛ باید واقع بین باشیم و بدانیم از 
نظر تکنیک،پروداکشن و هزینه های تولید 
با غرب بســیار فاصله داریم. همچنین از 
نظــر پرداخت ، خلق و نویســندگی این 
موضوعات بسیار ایراد داریم و در پایان در 
حوزه تبلیغات وبستر سازی می شود گفت 
که هیچ کاری را انجام نداده ایم!به گزارش 
قدس آنالیــن ؛ صباغی در پایان گفت: از 
این ها که بگذریم، بد نیست اشاره ای داشته 
 باشیم که حاال هر محصولی و با هر کیفیتی که 
تولید می شــود؛ دســتخوش تغییرات و 
ممیزی ها و رفتار های سلیقه ای می شود 
که متاســفانه در جامعه هنری و سینمایی 
 ما بســیار زیاد اســت .این ممیزی ها و 
گرفتاری هایی که برای پروژه ها ایجاد می 
شــود؛ در واقع تیر خالص را به پیکر نیمه 
جان این آثار می زند و در خاتمه اگر اثری 
هم تولید بشــود، اثری ناقص و بدون برد 
مشخص در جامعه خواهد بود! همانند یک 
کورسویی از ستاره دنباله دار که در آسمان 

خاموش می شود .

وقتی که خودمان دوباره قهرمان ها را شهید می کنیم!
گروه فرهنگی // حســن قربانزاده خیاوی، 
مربی کانــون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان اســت. او ۲۰ ســال است که به 

نوجوانان داستان نویسی آموزش می دهد . 
   قربانزاده خیــاوی تاکنون کتاب های »آب 
و زنجیر«، »روی سیم تار« و »گریز از سال 
صفر« را برای این گروه ســنی نوشته است. 
اگر نوجوانی هســتید که به نویســنده شدن 
قربانزاده  آقــای  توصیه های  عالقه مندیــد، 
خیاوی را درباره نوشتن، بخوانید.  سال هاست 

مربی داستان نویســی هســتم. در این مسیر 
خودم هم پای درس استادان بزرگ نشسته ام 
و می نشینم. آموختن برای یک نویسنده هرگز 
به نقطه پایان نمی رسد عزیزی که می خواهد 
نویســنده شــود باید خودش را برای یک 

آموختن مادام العمر آماده کند. 
   روزی شاید رمان جنایی-پلیسی بنویسد و 
نیــاز به مطالعه دقیق حقوق و قضا و محاکمه 
داشته باشد. روزی به ســراغ داستان علمی 
تخیلی می رود و باید مطالعات آزمایشگاهی و 

ستاره شناسی داشته باشد. این زنجیره آموختن 
متوقف نمی شود.

    نویسنده از کشاورزی و باغ داری گرفته تا 
سیاست، ورزش، پرورش گل و گیاه و زنبور 
نیازمند آگاهی و مطالعه است. پس ابتدا برای 
عزیزانی که مســیر نوشتن را انتخاب کرده اند 
صبر و بردباری توصیه می کنم. نوشتن کاری 

سخت، زمانبر و دیربازده است. 
  یعنی ســال ها می خوانــی و می آموزی اما 
نوشته ها چنگی به دل نمی زند اما شاید نقطه 

امید درســت یک ذره بعــد از نقطه ناامیدی 
است، پس باید ادامه داد.پس از صبر، تالش، 
تن دادن به آموزش، مطالعه در ابعاد گسترده و 
مختلف، تمرین و روزانه نویسی از توصیه های 
دیگر من به دوســتان نوقلــم، خودم و تمام 

نویسنده هاست.
  یک پیشــنهاد دیگر که برای یک عالقه مند 
به نویسندگی در مسیر نوشتن معجزه می کند، 
یادداشــت روزانه نوشتن  خرید سررسید و 
است. هر روز صفحه همان روز. شامل تمام 
اتفاق ها، رویدادها، نظر و عقاید شــخصی در 
مورد رخدادهای مهم. این کار تأثیر شگرفی 
برای یک نویســنده دارد و دارای ارزش های 

بسیاری است .

 گروه فرهنگی // فیلم »جنگ جهانی سوم« در گزارشی به عنوان 
یکی از پنج فیلمی معرفی شده که می تواند موفقیت غیرمنتظره ای 

در اسکار ۲۰۲۳ داشته باشد .
   به گزارش ایسنا، نشریه هالیوود ریپورتر در مطلبی با اشاره به پنج 
فیلم از جمله »جنگ جهانی سوم« نماینده رسمی سینمای ایران در 
اسکار ۲۰۲۳، از آن ها به عنوان شانس های غیرمنتظره شاخه بهترین 
فیلم بین المللــی۲۰۲۳ نام برده که با تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان 
جهانی، حاال باید نظر اعضای آکادمــی را جلب کنند. در توصیف 
»جنگ جهانی ســوم« در این مطلب آمده است: »درام پوچ گرایانه 
هومن سیدی داستان کارگر روزمزدی را روایت می کند که در پی از 
دست دادن همسرش در یک فاجعه وحشتناک، به طور شگفت انگیزی 

برای بازی در نقش آدولف هیتلر در فیلمی ایرانی و آلمانی از جنگ 
جهانی دوم انتخاب می شود. ترکیب کمدی، درام احساسی و تفسیر 
اجتماعی ظریف، هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را برانگیخت، تا 
جایی که جوایز بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد )محسن تنابنده( در 
بخش افق ها به این فیلم رسید.« در گزارش هالیوود ریپورتر فیلم های 
»برادران ما« ساخته رشید بوشارب کارگردان فرانسوی-الجزایری به 
نمایندگی از سینمای الجزایر، پویانمایی »بهار ابدی« ساخته جیسون 
لوفتوس به نمایندگی از کانادا، »دختر آرام« ســاخته کولم بیرید از 
ســینمای ایرلند و »مارس وان« ساخته گابریل مارتینز از برزیل به 
عنوان دیگر آثاری معرفی شده اند که می توانند بر خالف پیش بینی ها 

معادالت شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳ را تغییر دهند .

برای آموختن مادام العمر آماده باش !

 توصیه های یک نویسنده به نوجوانان عالقه مند نویسندگی

»جنگ جهانی سوم« در میان شانس های غیرمنتظره اسکار»جنگ جهانی سوم« در میان شانس های غیرمنتظره اسکار

هرس غیر اصولی درختان 

فصل پاییز از راه رسید و آماده باش شهرداری ها برای حضور 
باد و باران. بندرعباس قبل از آمادگی برای باران های سیل آسا 
در حال آمادگی برای باد و طوفان است. شهرداری و منابع طبیعی 
و ادارات مربوطه تمام ســعی خود را می کنند تا قبل از شروع 
زمســتان شهر را آماده کنند تا نه سیلی در خیابان های شهر به 
راه بیفتد و نه درختی از ریشــه بیــرون بیاید و یا بر روی افراد 
و ماشین ها بیفتد.همیشه بعد از کوچکترین باران و بادی منتظر 
اتفاق ها ی مختلف در سطح شهر بندرعباس بوده ایم. چند سالی 
 است که مسئولین زودتر از موعد سعی بر پاکسازی جوی ها و 
 کانال ها دارند تا ســر ریز نشــوند. از طرفی درختان را هرس

می کنند تا شــاخه ای شکســته نشــود و بر روی شــخص 
 یا ماشــینی نیفتد. بســیاری از درختان شــاخه های آنها تا 
 سیم های برق رفته و آنها را احاطه کرده که اداره برق هم جداگانه 
درخت ها را هرس می کند .اما مســئله ای که وجوددارد هرس 
غیر اصولی این درختان است . بندرعباس به علت آب و هوای 
گرمی که دارد بیشترین فصل سال را در تابستان و گرما به سر 
می بریم فضای ســبز آن بسیار کم اســت . همین درختان کم، 
کمی به زیبایی شــهر افزوده اند. بسیاری از این درختان بومی 
 و با قدمت طوالنی هســتند.وقتی این درختان هم با روشــی 
غیر اصولی شــاخ و برگ آنها کنده شــود، مدت زمان زیادی 
طول می کشد تا دوباره رشــد کنند.این روزها هر صبح که از 
خانه خارج می شویم تمام نقاط شهر را می بینیم که همگی در 
حال کندن شاخ و برگ درختان هستند. بدترین  نوع هرس هم 
مربوط به اداره برق است که فقط برای رهایی سیم و کابل های 
خود شــاخه های درختان را قطع می کند.بسیاری از درختان 
 تنومند بدون هیچ گونه نظارتی شــاخه های آنان قطع شده اند. 
شاخه های بلندی که برگ های آنان کنده شده است برای اینکه 
از ســیم های برق عبور نکنند. اداره برق بهتر است قبل از قطع 
شــاخ و برگ این درختان از  شهرداری و فضای سبز مشورت 
بگیــرد و یا از نیروهای آنان اســتفاده کند تا درختان به روش 
اصولی هرس شوند و چهره نازیبایی برای شهر و درختان بوجود 
نیاید. شاید در نگاه اول مسئله مهمی به نظر نیاید، قطع چند شاخه 
درخت و برگ باشد، اما قطع و هرس این درختان به شیوه بسیار 
بد باعث نازیبایی شهر ما که با کمبود درخت وفضای سبز روبرو 
هستیم شده است. از طرفی سال ها طول می کشد تا این درختان 

باز رشد کنند و شاخ و برگ آنان جایگزین شوند .

                   سعیده دبیری نژاد/ دریا
Dabiri_      @yahoo.com91
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گروه حوادث// رئیس پلیس فتای هرمزگان از شناسایی و دستگیری 
شیادی که در  اینستاگرام اقدام به کاهبرداری ۲ میلیارد ریالی از طریق 

فالگیری کرده بود، خبرداد.   
سرهنگ احسان بهمنی گفت: این فرد مبلغ دو میلیارد ریال و مقداری 
طالی قابل توجه کالهبرداری کرده بود که در یکی از شهرســتان های 
اطراف شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شد. این مرد به 
پلیس گفته است: با ایجاد صفحه ای در اینستاگرام با عنوان فالگیری و 
رمالی پس از جلب اعتماد شاکی و سوء استفاده از سادگی وی و دادن 
امید واهی و وعده های دروغین، با دریافت مبالغی اقدام به کالهبرداری 
از او نموده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ 
رئیس پلیس فتای اســتان هرمزگان از شهروندان خواست در صورت 
آگاهی از وقوع جرایم در این فضا، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا 

به آدرس www.cyberpolice.ir به پلیس اطالع دهند.

دستگیری رمال اینستاگرامی در هرمزگان

حملهموشکییمنیهابهپایگاههواییآمریکا
درامارات

 مقامات آمریکایی به حمله موشــکی علیه پایگاه هوایی الظفره 
در امارات متحده عربی که در ماه ژانویه ۲۰۲۲ انجام شده اذعان 
کردند. ایاالت متحده آمریکا به حمله موشکی علیه یکی از اصلی 
ترین پایگاه های نظامی خود در منطقه حاشیه خلیج فارس، اذعان 
کرد. نشــریه آمریکایی تبلت در این باره گزارش داد که مقامات 
واشنگتن ضمن اذعان به این حمله موشکی که در روز ۱7 ژانویه 
۲۰۲۲ رخ داده اســت، تالش داشــته اند که این رخداد را از دید 
افکار عمومی پنهان نگه دارند. بنابراین گزارش، این حمله موشکی 
از ســوی نیروهای یمنی انجام شده و موشک های شلیک شده با 
عبور از سپر دفاع موشکی آمریکا، پایگاه الظفره در اراضی امارات 
متحده عربی را هدف قرار داده اســت. به اذعان منابع آمریکایی، 
موشک های یمنی با دقت اهداف مورد نظر در یکی از اصلی ترین 
پایگاه هــای نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس را مورد اصابت 
قرار داده اند. همچنین یکی از موشــک های پرتاب شده از یمن، 
یک تأسیسات نفتی در نزدیکی پایگاه نظامیان آمریکایی را هدف 

قرار داده است.
دستگیریدوقاچاقچیانساندرمجارستان

 دو قاچاقچی مظنون پس از درگیری مسلحانه و تعقیب و گریز 
 پلیس در نزدیکی بوداپســت دستگیر شــدند. پلیس مجارستان 
می گوید که دو مظنون به قاچاق انســان را پس از درگیری شدید 
با اســلحه و تعقیب و گریز خودرو در نزدیکی بوداپست دستگیر 
کرده اســت. پلیس مجارستان در بیانیه ای اعالم کرد که مظنونان 
پس از خودداری از توقف در نزدیکی شــهر »اینارکس« از یک 
ون به سمت پلیس مجارستان شــلیک کردند. پس از آن، تعقیب 
و گریز خودرو در حدود ۲۰ کیلومتری جنوب شــرقی پایتخت 
مجارستان آغاز شد. ون حامل مهاجران بود و قبل از فرار مظنونان 
به جنگل و شلیک گلوله های بیشتری به سمت پلیس، مجبور شد 
در حومه شهر توقف کند. یک افسر پلیس یک تیر اخطار شلیک 
کرد و ســپس به تیراندازی ادامــه داد. در این تعقیب و گریز یک 
ساعته به کسی آسیبی نرسید. دو مرد - که ادعا می کنند تبعه عراق 
هستند - توســط ماموران ضد تروریسم مجارستان در بوداپست 
بازداشت شدند و قرار است متهم شوند. پلیس همچنین گفت ۲۱ 
مهاجر مشکوک سوری در این ون که دارای پالک مجارستانی بود، 
پیدا شــد. هفته گذشته یک افسر پلیس بلغارستان توسط یک فرد 

ناشناس در مرز با ترکیه به ضرب گلوله کشته شد.

گروه حــوادث// در دو حادثه رانندگی ۱۱ 
دانش آموز کرمانی مجروح شدند.

بیمارســتانی کرمان   رئیس اورژانس پیش 
گفت: صبح پاییزی آخــر هفته در  کرمان 
با دو حادثه ترافیکی و مجروح شــدن  ۱۱ 

دانش آموز همراه بود.

صابــری افزود : در حادثه نخســت در پی 
برخورد یک دســتگاه  گــزارش  دریافت 
ســواری َون ســرویس مدرســه و یــک 
دســتگاه کوییک و  واژگونی َون در بولوار 
نصر، ابتدای خیابان بهارســتان شهر کرمان، 
بالفاصله ســه  گروه  فوریت های پزشکی 

به محل حادثه اعزام شــدند.وی اظهارکرد : 
این حادثه  پنج مصدوم  به جا گذاشــت که 
همه پســر و در رده ســنی ۱۲ تا ۱۵ سال 
بودند و بعد از رهاسازی و اقدامات درمانی 
مناسب، توسط تیم های فوریت های پزشکی 
با حال عمومی مســاعد به بیمارستان شهید 

ادامه داد:  باهنر کرمان منتقل شدند.صابری 
حادثه دوم در تقاطــع خیابان امام جمعه با 
نامدارمحمدی گزارش شد  خیابان شــهید 
که در پی برخــورد  ۴۰۵ و  پژو پارس که 
هر دو ســرویس مدرسه بودند، شش دانش 
آموز زخمی  شدند.رئیس اورژانس کرمان 

گفــت:در پی دریافت گــزارش این حادثه 
بالفاصله دو  تیم فوریت های پزشــکی به 
محل حادثه اعزام شدند و بعد از رهاسازی 
و اقدامات درمانی مناسب یک دانش آموز 
پسر ۱۳ ســاله )تنها سرنشین پژو ۴۰۵( در 
محل حادثه درمان سرپایی شد و پنج دانش 
آموز دختر ۱۴-۱۳ ســاله )سرنشــین پژو 
پارس( با حال عمومی مساعد به بیمارستان 

شهید باهنر کرمان منتقل شدند.

۱۱۱۱دانش آموزکرمانی  در دانش آموزکرمانی  در 22 تصادف سرویس مدرسه مجروح شدند  تصادف سرویس مدرسه مجروح شدند 

جهان

  ۵۵
شنبه 28 آبان 1401

24 ربیع الثانی 1444

سال بیست و یکم شماره 4031

حوادث

  

آن زن و مردی که به همراه همسرم وارد خانه شده بودند، 
دســت و پاهای مرا بستند و به زور مرا به بیمارستان روان 
پزشکی مشهد بردند تا چنین وانمود کنند که من دیوانه 

هستم و... .
زن ۲۵ ساله در حالی که بیان می کرد دیگر از این همه شکنجه 
روحی و تحقیر و توهین خســته شده ام و از همسرم به دلیل 
آدم ربایی و حبس غیرقانونی شــاکی هستم، درباره ماجرای 
عشق خیابانی خود به کارشناس و مددکار اجتماعی کالنتری 
گفت: ۱۵ سال بیشتر نداشتم که روزی در مسیر مدرسه به نگاه 
عاشقانه »آرتین« دل باختم و این گونه روابط پنهانی ما آغاز 
شــد. از آن روز به بعد مدام در کوچه و خیابان منتظر او بودم 
تا با هم گفت و گو کنیم. اگر چه من در خانواده ای متوســط 
رشد کردم و پدرم تعمیرگاه خودرو داشت اما هیچ سنخیتی با 
خانواده »آرتین« نداشتیم چرا که آن ها در حاشیه شهر زندگی 
می کردند و از نظر فرهنگی و اقتصادی در سطح پایینی قرار 
 داشــتند. با این حال،من همچنان به این عشق خیابانی ادامه 
می دادم و به قول معروف »عاشق« شده بودم. هنوز دو ماه از 
این آشنایی نگذشته بود که روزی یکی از بستگانم من و آرتین 
را در کنار یکدیگر دید و بدین ترتیب ماجرای عشق خیابانی 
ما لو رفت و آبروریزی شد. در این شرایط خانواده »آرتین« به 
خواستگاری ام آمدند اما پدرم به شدت با این ازدواج مخالفت 
کرد. از ســوی دیگر اصرارهای من هم بی فایده بود تا این که 
باالخره تصمیم گرفتیم از خانــه فرار کنیم. من و »آرتین« با 
یک قرار مالقات چند روز به شــمال کشور رفتیم به طوری 
که این رسوایی موجب شد پدرم با چشمانی اشک آلود به این 
ازدواج پوشالی رضایت بدهد. در کمترین زمان ممکن مراسم 
عقدکنان برگزار شد و من و آرتین زندگی مشترک را در حالی 
آغاز کردیم که خانواده ام دیگر به من کاری نداشتند و در واقع 
از ســوی آن ها طرد شده بودم. یک سال بعد وقتی دخترم به 
 دنیا آمد، مادرم به طور پنهانی نــوه اش را دید و این گونه با 
میانجی گری مادرم باالخره پدرم نیز به منزلم رفت و آمد کرد. 
آن زمان آرتین در یک شرکت بسته بندی چای مشغول به کار 
بود و بنا به خواست من، برادرم »حسن« را هم به شرکت معرفی 

کرد تا به عنوان »بازاریاب« کار کند اما متاسفانه »حسن« یک 
روز که  به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی  حال طبیعی نداشت 
با همکارانش درگیر شده بود و مدیران شرکت هم او را اخراج 
کردند. همین موضوع دستاویزی برای تحقیر من شد به طوری 
که همسرم با این بهانه که آبروی او در شرکت رفته است، مدام 
 به من توهین می کرد. حتی شب ها بیدار می شد و به من ناسزا 
می گفت که چرا برادرت چنین رفتاری انجام داده است. هر شب 
شکنجه روحی می شدم و ناسزاهای شوهرم را تحمل می کردم 
تا جایی که باالخره دچار افسردگی شدم و در حالی که افکار 
خودکشی به سراغم آمده بود، به یکی از مراکز بهداشتی رفتم 
تا از روان شناس کمک بگیرم اما آن ها با اورژانس اجتماعی 
بهزیستی تماس گرفتند و مرا به جای معرفی به یک مرکز روان 
شناختی به بیمارستان روان پزشکی ابن سینا بردند! خواهرانم 
که این موضوع را فهمیدند آرتین را آن قدر ســرزنش کردند 
که او مجبور شــد با رضایت کتبی مرا از بیمارستان ترخیص 
کند. پزشک بیمارستان روش زوج درمانی را برای آرامش من 
پیشنهاد کرده بود ولی همسرم همکاری نمی کرد تا این که چند 
روز قبل مشغول رسیدگی به درس های مدرسه دخترم بودم که 
ناگهان آرتین به همراه یک زن و مرد دیگر وارد خانه ام شدند 
و با بستن دســت و پاهایم، مرا سوار خودرو کردند. آن زن و 
مرد خود را مامور دولت معرفی می کردند ولی در بین راه مدام 
سیگار می کشیدند و آثار خودزنی با تیغ و چاقو روی دست 
هایشان بود. خیلی می ترسیدم ولی دم بر نمی آوردم. آن ها که 
همسرم را با نام کوچک خطاب می کردند مرا تا بیمارستان روان 
پزشکی بردند و سپس با »چشمک« همسرم مرا تنها گذاشتند. 
آن شب آرتین مرا به بیمارستان برد و پزشک شیفت با طرح 
چند سوال و مشاهده پاسخ هایم به پرسش نامه گفت: او مشکل 
خاصی ندارد، فقط باید برای زوج درمانی بروید! وقتی به خانه 
بازگشتم، همسرم گفت آن دو نفر از دوستانش بودند که مدتی 
را هم در بیمارستان ابن سینا بستری شده اند و سپس ادعا کرد 
اگر مرا بستری می کردند او می توانست بدون پرداخت حق و 
حقوقــم مرا به راحتی طالق بدهد و... . حاال هم از آن دو نفر 
و همسرم به اتهام آدم ربایی و حبس غیرقانونی شکایت دارم. 

در امتداد تاریکی

گوشتگوشت ماهي و ميگو  ماهي و ميگو ، حاوي چربي اهي مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهي  گوانگون است، حاوي چربي اهي مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهي  گوانگون است     روابط عمومي اداره کلروابط عمومي اداره کل
شيالت رهمزگانشيالت رهمزگان

گروه حوادث// فرمانده پلیس فرودگاه های 
کشور از کشف ۱۴ کیلوگرم هروئین جاساز 
شــده در بطری های شــامپو در فرودگاه 

بندرعباس خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریا، ســردار محسن 
 عقیلی با اشــاره به هوشــیاری و فعالیت 
شــبانه روزی کارکنان پلیس فرودگاه های 
کشــور به منظور جلوگیری از قاچاق مواد 
مخدر از طریق خطوط هوایی گفت: کارکنان 

پلیس فرودگاه بندرعباس موفق شدند فردی 
را که با اجیر کردن چند نفر قصد انتقال مواد 
مخدر به کشــور های حــوزه خلیج فارس 
را داشــت شناسایی کنند. ســردار عقیلی 
گفت: کارکنان پلیس فرودگاه بندرعباس با 
بهره گیری از تجهیزات کمک بازرســی در 
بررســی از چمدان نامبرده تعداد ۱۴ عدد 
بطری شامپو که مواد مخدر از نوع هروئین 
به صورت ماهرانه در آن جاســازی شــده 

بود، کشف کردند. وی گفت: در رصد انجام 
شده مشخص شــد که متهم با یک دستگاه 
خودروی ســواری به فرودگاه رفته است و 
خودرو مذکــور در پارکینگ فرودگاه مورد 
بازرسی قرار گرفت و تعداد ۱۳ عدد شامپو 
مشابه کشف شد. فرمانده پلیس فرودگاه های 
کشــور میزان مواد مخدر کشف شده را ۱۴ 
کیلوگرم هروئین اعالم کرد و گفت: در این 

رابطه پنج نفر دستگیر شدند.

کشف مواد مخدر جاسازی شده در بطری های شامپو در فرودگاه بندرعباس 

گروه حوادث// فرمانده انتظامی استان از نجات جوان 
۲۰ ساله سراوانی پس از ۲۴ ساعت اسارت از چنگال 

آدم ربایان خبرداد.
سردار« محمد قنبری« فرمانده انتظامی استان در تشریح 
جزئیات این خبر گفــت: در پی گزارش یک فقره آدم 
ربایی، در یکی از محالت شهرستان »سراوان« بالفاصله 
تیمی مجرب از مأموران پلیس آگاهي شهرستان وارد 
عمل شــدند. وی افزود: با حضــور کارآگاهان پلیس 
آگاهی در محل و بررســی  اظهارات شــاهدان عینی 
مشخص شد، افرادی مسلح و ناشناس با صورت هایی 

پوشیده و با تهدید ســالح ، جوانی ۲۰ ساله را با یک 
 دســتگاه خودروی ســواری ربوده و از محل متواری 
 شــده اند. فرمانده انتظامی اســتان تصریــح کرد: در 
بررسی های اولیه کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص شد 
که آدم ربایان به دلیل یک سری اختالفات خانوادگی این 
جوان را ربوده و او را به مکانی نامعلوم منتقل کرده اند. 
این مقام ارشد انتظامی در استان عنوان کرد: تیم رسیدگی 
کننده به پرونده به منظور حفظ جان گروگان، تحقیقات  
گسترده ای را برای شناسایی محل نگهداری او و دستگیری 
عامالن این اقدام شرارت آمیز آغاز کردند. سردار قنبری 

بیان داشت: ســرانجام پس از ۲۴ ساعت تالش شبانه 
روزی پلیس، محل اسارت این جوان در یکی از مناطق 
 شهرستان سراوان شناسایی و تیم عملیات ویژه پلیس 
آگاهی با حضور در محل، فرد ربوده شده را آزاد کرده و 
عامل اصلی این گروگان گیری نیز دستگیر شد. فرمانده 
انتظامی استان با اشاره به اینکه فرد ربوده شده صحیح و 
سالم آزاد و به آغوش خانواده بازگشت، خاطرنشان کرد: 
متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و با توجه 
به شناسایی همدستان آدم ربایان تحقیقات تخصصی 

برای دستگیری آنها ادامه دارد.

رهایی گروگان 2۰ساله از چنگال آدم ربایان

آدم رباها مامور قالبی بودند!

گروه حوادث// فرمانده انتظامی اســتان از 
 کشــف ۱۱۶ قبضه ســاح در اجرای طرح 
جمع آوری ساح و مهمات غیرمجاز در استان 

خبر داد.
سردار »سید محمد صالحی« در تشریح این 
خبــر با تاکید بر برخــورد قاطعانه پلیس با 
دارندگان سالح های غیرمجاز، اظهار داشت: 
 در راســتای ارتقــاء امنیــت عمومی طرح 
جمع آوری سالح و مهمات غیرمجاز توسط 

پلیس اطالعات و امنیت عمومی به مدت ۴ روز 
بــه مرحله اجرا در آمد. وی افزود: در اجرای 
این طرح مامــوران پلیس اطالعات و امنیت 
عمومی با همکاری سایر یگان های انتظامی 
در سراسر استان خوزستان با تسلط اطالعاتی 
و اقدامات خاص پلیسی ۹۰ نفر از دارندگان 
ســالح غیرمجاز را شناسایی و با هماهنگی 
مراجــع قضائی طی چند عملیات مقتدرانه و 
منسجم دستگیر کردند. فرمانده انتظامی استان 

خوزستان تصریح کرد: در راستای اجرای این 
طرح ۱۱۶ قبضه سالح غیر مجاز، شامل ۴۱ 
قبضه ســالح جنگی ) ۲۰ قبضه کالش، ۲۰ 
قبضه کلت و یک قبضه سیمینوف( به همراه 
7۵ قبضه سالح شکاری غیر مجاز و همچنین 
۵۶۶ عدد فشنگ کشف شد. سردار صالحی با 
بیان اینکه متهمان دستگیر شده پس از تشکیل 
پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، تاکید 
کرد: پلیس با مجاهدت و تالش شبانه روزی 
با مخالن نظم و امنیت و دارندگان سالح های 

غیرمجاز قاطعانه برخورد می کند.

کشف 116 قبضه سالح غیرمجاز در)خوزستان(

هشدار پلیس نسبت به کالهبرداری پیامكی با سوءاستفاده از پیام رسان های نام آشنا

گروه حوادث//رئیس مرکز تشخیص 
و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس 
فتای فراجا نســبت به کاهبرداری 
از شــهروندان با ارسال پیامک هایی 
جعلی تحت عنوان سازمان ها، مراکز و 
برخی پیام رسان های نام آشنا هشدار 

داد. 
ســرهنگ علی محمد رجبی، با بیان 
اینکه سودجویان و مجرمان سایبری 
از هر فرصتی بــرای کالهبرداری یا 
سوءاســتفاده از اطالعــات کاربران 
اقدام می کنند، گفت: اخیرا در مواردی 

مشاهده شــده که افراد ســودجو با 
ارسال پیامک های جعلی تحت عنوان 
سازمان ها، مراکز و پیام رسان های نام 
آشــنا به تلفن همراه کاربران لینکی 
را برای آنان ارســال کرده و از آنان 
می خواهنــد که وارد لینک شــده یا 
اطالعاتی را برای آنان ارســال کنند، 
اقدامــی که می تواند منجــر به آلوده 
شــدن تلفن همراه کاربران به بدافزار 
یا ایجاد دسترسی غیرمجاز به برخی 
شود.   آنان  کاربری  حســاب های  از 
وی با تاکید بر اینکه هیچ ســازمانی 
از کاربران نمی خواهد که برنامه ای را 
از مرجعی غیر از سایت رسمی خود 
دریافت و نصب کنند، گفت: از این رو 
به شهروندان به خصوص سالمندان و 
به  کودکان هشدار می دهیم که نسبت 
ارســال لینک ها، برنامه ها و پیام های 
مختلــف مبنــی بر گرفتــن هرگونه 

اطالعات هوشیار باشند، از وارد شدن 
به لینک های ناشــناس پرهیز کرده و 
اطالعات درخواســت شده مانند کد 
تایید، کدملی و ... در چنین پیام هایی 
را برای فرستنده ارسال نکنند.  رئیس 
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم 
سایبری پلیس فتای فراجا اضافه کرد: 
حتی گاهی ممکن است افراد سودجو 
پیام های خود را در پوشش سازمان ها، 
مراکز و حتی پیام رسان های نام آشنا یا 
قانونی مثل قوه قضائیه، سهام عدالت و 
... ارسال کنند که به این موارد نیز نباید 

توجهی کرد.   
رجبی با اشــاره به ارســال پیامک 
به برخی از شــهروندان در پوشــش 
پیام رسان بله و ... نیز گفت: شهروندان 
توجه داشــته باشــند که بانک ملی 
ایران و پیام رســان بلــه و همچنین 
دیگر پیام رسان ها تحت هیچ شرایطی 

درخواست کد ورود یا دانلود برنامه ای 
را از آنان نخواهند کرد.

  وی از کاربــران فضــای مجازی 
نرم افزارهای  برای نصب  خواست که 
مورد نیاز خــود بر روی تلفن همراه 
حتما به نرم افزارهای خدماتی معتبر 
مراجعه کنند و از دانلود و نصب این 
لینک هایی که  نرم افزارها از طریــق 
ممکن اســت در پیام برایشان ارسال 

شود، پرهیز کنند.  
 رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری 
از جرائم سایبری پلیس فتای فراجا 
همچنین به شهروندان توصیه کرد که 
هنگام ورود به سایت های مربوط به 
سازمان ها، بانک ها، مراکز و ... حتما 
باشــند که وارد سایت  توجه داشته 
اصلی شــده و با ترفند سایت هایی با 
آدرس مشابه ســایت اصلی، در دام 
فیشینگ و کالهبرداران سایبری نیفتند. 

دستگیری عامل آتش زدن بیت امام جمعه یزد
گروه حوادث// فرمانده انتظامی اســتان یزد از 
دستگیری عامل آتش زدن درب بیت امام جمعه 

یزد در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد 
ســردار »عباسعلی بهدانی فرد« ضمن  اعالم این 

خبر افزود: عامل به آتش کشیدن درب بیت امام 
جمعــه یزد با اقدامات فنی و اطالعاتی توســط 
ماموران پلیــس شناســایی و در یک عملیات 
ضربتی توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( در 

یکی از محالت شهر یزد دستگیر شد. تحقیقات 
از این فرد  ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقبا از 
مراجع رسمی اطالع رسانی استان اعالم خواهد 

شد.
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شهرستان

 معاون عمرانی فرماندار بندرخمیر: 
باآغازفصلپاییز

تقاضایناندرشهرستانافزایشمییابد
  امین درســاره _ گروه شهرستان// جلسه شــورای آرد و نان 
شهرســتان خمیر ،به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور 
عمرانی فرمانداری خمیر برگزار شــد. به گــزارش خبرنگار دریا، 
عبداللطیف گورانی در این جلسه با بیان اینکه همزمان با آغاز فصل 
پاییز و فعالیت کارگران فصلی، تقاضا برای نان نیز بیشتر می شود ، 
 اظهار کرد: در این راستا جلسات متعددی برگزار و مکاتباتی نیز با 
دستگاه های متولی اســتانی صورت پذیرفته است.  گورانی ادامه 
داد:در حــال حاضر آرد فوق العاده به هیچ شهرســتانی تخصیص 
نیافته اما با این وجود پیگیر تخصیص آرد فوق العاده برای شهرستان 
خمیر هســتیم. وی همچنین در خصوص کاهش یا افزایش سهمیه 
آرد نانوایی ها در سطح شهرســتان عنوان کرد: این کار بایستی با 
دالیل منطقی و قانع کننده انجام شــود تا حق هیچ یک از واحدها 
ضایع نشــود. او همچنین از دبیر شورا خواست گزارش تحلیلی از 
وضعیت آرد و نان و شبکه توزیع در شهرستان آماده کند. همچنین 
برای نظارت بهتر بر فرآیند شبکه توزیع ، نظرات بخشداری ها نیز 
اعمال شود. این مسئول تاکید کرد:با همه این موضوعات، اگر موضوع 
شبکه توزیع به خوبی صورت پذیرد بخش زیادی از مشکالت در 
این حوزه مرتفع می شــود. وی همچنین بر لزوم ارتقای کیفی نان 
اشاره نمود و تاکید کرد: ضرورت دارد با نظارت  بیشتر ، کیفیت نان 
 افزایش یابد تا نان با کیفیت تری به مردم عرضه گردد. او ادامه داد:

نانوایی هایی که دستگاه های آن با مشکل مواجه هستند الزم است 
آن را اصالح و به روز رســانی کننــد. گورانی همچنین گفت: در 
صورت عدم اصالح و کیفیت مطلوب نان ، از سهمیه آرد آن نانوایی 
کسر خواهد شد. معاون فرماندار در ادامه خواستار اختصاص بیشتری 
از ســهمیه آرد شهرستان به حوزه خام پزی شد و خاطرنشان کرد: 
بسیاری از مناطق زیادی شهرستان به ویژه مناطق روستایی به دلیل 
فرهنگ منطقه ، نان به صورت خانگی پخت می شود لذا ضرورت 
دارد مقداری بیشــتری از سهمیه آرد ، به این حوزه اختصاص یابد. 
وی در خصوص درخواست افزایش کرایه حمل نیز عنوان کرد: نرخ 
کرایه حمل بار بر اساس مصوبه شورای تنظیم بازار است و افزایش 
نرخ کرایه می تواند بر دیگر آیتم ها تاثیرگذار باشد لذا الزم است در 
یک جلسه تخصصی با تامل بیشتر در این خصوص تصمیم گیری 
شود. گورانی در ادامه گفت:واحد هایی هم هستند که به دلیل موقعیت 
جغرافیایی خارج از بازه زمانی پخت می کنند لذا پیگیری شود طی 
مکاتبه با اداره غله، عرضه آرد به این نانوایی ها اصالح شود. قابل 
ذکر است در این جلســه مشکالت نانوایی های سطح شهرستان و 
همچنین گزارشات تخلفات نانوایی ها بررسی و تصمیماتی در این 

زمینه اتخاذ شد.

ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروزظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی آتش سوزی است است
روابط عمومی اداره کلروابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگانمنابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سعیده دبیری نژاد – گروه شهرستان // معاون مهندسی 
و توسعه آب و فاضاب کشور به همراه رییس و اعضای 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی از تأسیسات 

نمک زدایی شهر سوزا در جزیره قشم بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان در این بازدید با اشاره 
به وضعیت آب روســتاهای قشــم افزود: قشم نیازمند 
توجه و تخصیص اعتبار ویژه برای گذر از وضعیت فعلی 

است. وی با بیان اینکه عملیات توسعه ای شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان در این شهرستان با حمایت مجموعه 
وزارت نیرو، شــرکت مهندســی و اســتاندار هرمزگان 
بدون وقفه ادامه دارد، گفت: آب شــیرین کن شهر سوزا 
 بــا ظرفیــت ۲۵۰۰ مترمکعب در شــبانه روز از طریق 
سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، آب مورد نیاز ۸ هزار نفر 
از جمعیت ساکن در این شهر را تامین می کند.  مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان ادامــه داد، با توجه به 
فرسودگی تاسیسات و همچنین پیش بینی افزایش ظرفیت 
این آب شیرین کن نیازمند توجه ویژه است که امیدواریم 
با بازدید میدانی اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای 

اسالمی گره کم آبی سوزا و همچنین روستای شهرستان 
قشم باز شــود. حمزه پور خاطرنشان کرد: شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان در راستای تامین نیاز آبی قشم، قدم های 
الزم برای توسعه آب شیرین کن ها در این جزیره برداشته 
است که عملیات احداث سه آب شیرین کن با ظرفیت ۱۲ 
هزار متر مکعب آغاز شــده که با تکمیل آن شاهد بهبود 
وضعیت آب این شهرســتان خواهیم بود. مدیرعامل آبفا 
ابراز امیدواری کرد، با تعاملی که مجموعه دولت و مجلس 
شورای اسالمی دارند شاهد گره گشایی از مشکالت آبی 
جزیره قشم باشیم و در آینده ای نزدیک وضعیت آب این 
شهرستان بهبود یابد. حمزه پور ادامه داد: در استان هرمزگان 

نیز تعامل خوبی بین مجموعه دولت  و در راس آن استاندار 
هرمزگان با نمایندگان مجلس شورای اسالمی وجود دارد 
که باعث هم افزایی خوبی شده است. به گفته وی، شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان و منطقه آزاد قشم نیز در تعامل 
با یکدیگر تالش دارند تا زیرساخت های الزم برای مردم 
قشــم فراهم آورند. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان تصریح کرد، وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب 
 و فاضالب کشــور نیز با توجه به شرایط هرمزگان نگاه 
ویژه ای به هرمزگان دارند و نگاه ویژه مجلس شــورای 
اســالمی در این خصوص به بهبود وضعیت آب اســتان 

هرمزگان بویژه جزیره قشم منجر خواهد شد.   

مدیرعامل آبفای هرمزگان: 

آب شیرین کن سوزا نیاز آبی 8 هزار نفر را تامین می کند

گروه شهرســتان// رییس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر فرماندهی انتظامی کیش گفت: ۴۰ طرح 
تشدید مبارزه با مواد مخدر امسال در سطح این 

جزیره اجرا شد. 
سرهنگ غالمرضا خادمی اظهار کرد: این طرح ها 
با هدف ارتقای امنیت عمومی، کنترل محورهای 
ورودی به جزیره و پاکسازی نقاط آلوده به مواد 
مخدر اجرا شــده که چهار مورد آن در نیمه دوم 
عملیاتی شده است. وی افزود: در نیمه دوم سال 
جاری آموزش پیشگیری از اعتیاد به شکل ویژه 
ای در دستور کار قرار گرفته و در این راستا حضور 

در مدارس و برگــزاری دوره های مختلف بین 
دانش آموزان از مهمترین محورها است. خادمی 
همچنین برپایی دوره های آموزشی پیشگیری از 
شیوع اعتیاد با همکاری شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر در مساجد و محالت مختلف شهر 
را از دیگر اولویت های این پلیس در سال جاری 
اعالم کرد. وی گفت: امســال در نتیجه  اقدامات 
پیشگیرانه پلیس از جمله پایش مستمر سواحل 
جزیــره برای جلوگیــری از ورود مواد مخدر و 
تنگ تر شدن عرصه فعالیت قاچاقچیان، کشفیات 

مواد مخدر در سال جاری نسبت به مدت مشابه 
کاهش چشمگیری داشته است . به گزارش ایرنا، 
خادمی یادآور شد: نصب دوربین های چهره خوان 
و نصب دســتگاه ایکس ری کامیونی از از جمله 
خواسته های این پلیس برای افزایش تاثیرگذاری 
اقدامات پیشگیری برای مبارزه با ورود مواد مخدر 
به جزیره کیش است. جزیره کیش با ۹۲ کیلومتر 
مربع مســاحت و حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت از 
توابع شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان بوده و 
در آب های نیلگون خلیج فارس واقع شده است.

4۰طرح تشدید مبارزه با مواد مخدر در کیش اجرا شد استقرار اداره تعزیرات حكومتی در کیش نهایی شد
بازرگانی  مدیر  شهرستان//  گروه 
ســازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
استقرار اداره تعزیرات حکومتی به 
عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات 
مرتبط با قوانین تعزیرات و حیطه 
اختیارات خود در این جزیره قطعی 

شد. 
علی امیدی در نشســت مشترک با 
اداره تعزیــرات حکومتی و برخی 
 از مدیران، روســا و کارشناســان 
حوزه های نظارتی و بازرسی اظهار 
کرد: با اســتقرار اداره تعزیرات در 
جزیره کیش، ناظران آموزش های 
الزم را برای بررســی پرونده های 
متخلفان را فرا می گیرند. وی افزود: 
سازمان منطقه آزاد کیش بر اساس 
ماده ۶۵ قانون، نمایندگی دولت است 
اما رســیدگی به تخلفات در طول 
سال های گذشــته ایراداتی داشت 
که به مرور رفع یا اصالح شده و در 
نهایت به این نتیجه رســیدیم که در 
تخلفات صنفی، به هر شکل ممکن 
از حیطه اختیارات خود اســتفاده 
کنیم و مجوز فعالیت اقتصادی واحد 
متخلف را باطل کنیم. مدیر بازرگانی 
سازمان منطقه آزاد کیش اضافه کرد: 
عدم امکان تغییــر چارت و جذب 
نیرو، عوامل اصلی برای ایجاد کمیته 
رسیدگی به تخلفات اقتصادی بود. 
رییس اداره تعزیرات حکومتی کیش 
نیز در نشست با اشاره به اینکه این 

تعزیرات حکومتــی بازوی قضایی 
دولت محســوب می شــود افزود: 
قوانین تعزیــرات حکومتی قوانین 
پویا، کامــل و اداره مرجع قضایی 
اســت که مطابق باسیاســت های 
دولت پیش می رود و بســیاری از 
معضالتی که از طریق مراجع قضایی 
قابل حل نیســت از این طریق رفع 
می شود. وی افزود: کیش مشکالت 
آن چنانی در حوزه تخالفات صنفی 
نــدارد و تعزیرات به صورت عادی 
می تواند وظایف و مسئولیت های 
خود همچنین اقدامات استثنایی را 
با هماهنگی و همکاری ســازمان 
انجام دهد. به گزارش ایرنا، طالبی 
قانون نظام صنفی شــامل تخلفات 
اصناف در حــوزه کاال و خدمات 
را از مهمتریــن قوانین در تعزیرات 
حکومتی اعالم کــرد و گفت: این 
قانون سراســری کشور است و در 
کیش نیز در چارچوب قوانین مناطق 

آزاد اجرایی خواهد شد.
وظایــف بازرســان و ضابطــان 
 تعزیــرات، چگونگــی ارزیابــی 
واحد های صنفی بر اســاس فرم 
تعزیراتــی، چگونگی ارائه گزارش 
تخلفــات گران فروشــی، عرضه 
خارج از شــکبه، فروش اجباری، 
کم فروشی یا تقلب، قیمت گذاری 
مصوب و یــا متعــارف از جمله 
مواردی بود که در این جلسه مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین 
فاکتور های خرید،  اعتبار  استعالم 
رویــت فاکتور فیزیکی از ســوی 
فروشــندگان، مانیفیست ترخیص 
کاال های وارد شــده از کشورهای 
خارجی، لزوم گشــت مشترک با 
حضور کارشناســان و ضابطان و 
رئیس تعزیرات در موارد حساس، 
ذکر کد تخلفات در گزارش ناظران 
و ضابطان تعزیرات از دیگر مباحث 

مطرح شده در این نشست بود.

  
                                        دادانهم

پرونده کالسه 140140920000642272 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390001962336.  
شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرايی 

فرمان امام )ره( با نمايندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 
گردشکار: بتاريخ پنجم آبان ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشکیل است 
پرونده کالسه 140140920000642272 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احديت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینمايد .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 43 به مساحت 324 متر مربع از طرف ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140040390001368415 مورخه 
1400/06/07 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار 
صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط 
ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهیچگونه اطالعی ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست 
نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحرير الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور 
مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد اجرايی طی نامه شماره181/228655/ ن مورخه1401/07/17درخواست 
صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالک يا قائم مقام قانونی ويا صادر واعالم میدارد . 
 رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در اين دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران 

 ) ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .
مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000642609 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390001962426.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرايی 
فرمان امام )ره( با نمايندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاريخ پنجم آبان ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشکیل 
است پرونده کالسه 140140920000642609 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت 

از درگاه احديت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینمايد .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 49 به مساحت 324 متر مربع طرف ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک باير بالصاحب معرفی گرديده اســت اين دادگاه پس از بررســی های اولیه طی دادنامه شــماره 140040390001368594 
مورخه1401/06/07مســتنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نمايد 
وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام 
شده توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهیچگونه اطالعی ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانونی 
وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحرير الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( 
درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/238980/ن مورخه 1401/07/24 
درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالک يا قائم مقام قانونی ويا صادر واعالم 
میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در اين دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان 

تهران ) ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .
مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000643598 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390001975004.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرايی فرمان 
امام )ره( با نمايندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاريخ هفتم آبان ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشکیل است پرونده 
کالسه 140140920000643598 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه خداوند 

متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینمايد .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شــش دانگ يک قطعه زمین واقع در شهرســتان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی، قطعه 80 به مساحت 587/63 از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به 
عنوان ملک باير بالصاحب معرفی گرديده اســت اين دادگاه پس از بررســی های اولیه طی دادنامه شــماره 140140390001371813 مورخه 1401/06/07 مستنداً به تبصره ماده 10 
اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی 
در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک 
موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهیچگونه اطالعی ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای 
حضرت امام )ره( درتحرير الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی 
به عنوان مدعی يا معترض ، ســتاد اجرايی طی نامه شــماره 181/228648/ ن مورخه1401/07/17درخواســت صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با 
 عنايت به عدم مراجعه شــخص يا اشــخاصی به عنوان مالک يا قائم مقام قانونی و يا وکیل مالک و توجها به تحقیقات و برسیهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام 
) ره ( و اينکه ملک موضوع پرونده از مصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده و هیچگونه اطالعی از مالک و يا ورثه يا نماينده قانونی وی به دست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 
28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام ) ره ( در تحريرالوسیله کتاب ) لقطه ( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ) ره ( در ملک مذبور صادر و اعالم میدارد. رای صادره 
 غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در اين دادگاه و ســپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران 

) ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد.
   مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000642788 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390001974867.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرايی فرمان 
امام )ره( با نمايندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاريخ هفتم آبان ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشکیل است پرونده 
کالسه 140140920000642788 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه خداوند 

متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینمايد .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شــش دانگ يک قطعه زمین واقع در شهرســتان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی، قطعه 75 به مساحت 2487/50 از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( 
به عنوان ملک باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001371532 مورخه 1401/06/07 مستنداً به تبصره ماده 10 
اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی 
در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک 
موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهیچگونه اطالعی ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای 
حضرت امام )ره( درتحرير الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی 
به عنوان مدعی يا معترض ، ســتاد اجرايی طی نامه شــماره181/238982/ن مورخه1401/07/24درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با 
 عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالک يا قائم مقام قانونی و يا وکیل مالک و توجها به تحقیقات و برسیهای انجام شده توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام 
) ره ( و اينکه ملک موضوع پرونده از مصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده و هیچگونه اطالعی از مالک و يا ورثه يا نماينده قانونی وی به دســت نیامده ، لذا در راســتای اجرای 
ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام ) ره ( در تحريرالوسیله کتاب ) لقطه ( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ) ره ( در ملک مذبور صادر و اعالم میدارد. رای 
 صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در اين دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران 

) ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد.
مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

رفع تصرف 66هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی در فین 
گروه شهرســتان// رئیس کل 
رفع  از  هرمزگان  دادگســتری 
تصرف بیش از ۶۶ هزار مترمربع 
از اراضی ملی و دولتی در شهر 

فین خبر داد. 
کل  رئیس  قهرمانــی  مجتبــی 
هرمزگان  اســتان  دادگســتری 
اظهار داشــت: به منظور صیانت 
از حقوق بیت المال و حفظ انفال 
و در راســتای احقــاق حقوق 
عامه به استناد تبصره ۱ ماده ۵۵ 
قانون حفاظت و بهره برداری از 
جنگل ها و مراتع کشــور، از ۶۶ 
هزار و چهارصد و شــصت و نه 
متر مربع از اراضی ملی و دولتی 

در شهر فین رفع تصرف شد. وی 
تصریح کرد: این زمین ها بدون اخذ 
قانونی توسط سودجویان  مجوز 
تصرف شده بود که پس از خلع 
ید متصرفین، به دســتور رئیس 

حوزه قضایی فیــن به بیت المال 
اعاده شــد. به گــزارش فارس، 
هرمزگان  دادگستری  کل  رئیس 
در پایــان با اشــاره به تأکیدات 
رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم 

اهتمام هرچه بیشتر در خصوص 
صیانت از حقوق عامه به ویژه در 
امر مقابله با تصرفات غیرمجاز و 
تغییرکاربری اراضی، یادآور شد: 
با توجه به اولویت  های پانزده گانه 
مطرح شده در ابتدای سال ۱۴۰۱، 
پرونده هایی که در ارتباط با تعدی 
به اراضی ملی و دولتی در مراجع 
قضایی هرمزگان تشکیل شده با 
جدیت و ســرعت رسیدگی می 
شــوند و با قلع و قمع ساخت و 
سازهای غیرمجاز، اراضی ملی از 
دستبرد متجاوزان و فرصت طلبان 

محفوظ خواهند ماند.



  
دادانهم

پرونده کالســه 140140920000642979 شعبه دادگاه 
اصل 49 قانون اساسي اســتان هرمزگان تصمیم نهايي 

شماره 140140390001974890.  
شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني 
استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد 
- اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرايي فرمان امام 

)ره( با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 
اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشکار: بتاريخ هفتم آبان ماه يکهزارو چهارصد و يک در وقت فوق العاده دادگاه 
اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذيل تشکیل است. پرونده 
کالسه 140140920000642979 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و 
محتويات پرونده ختم رسیدگي را اعالم وبا استعانت از درگاه احديت متعال بشرح 

آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف، 
لیردف جنوبی، قطعه 76 به مســاحت 2500 متر مربع از طرف ستاد اجرائی فرمان 
حضرت امام )ره( به عنوان ملک باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از 
بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001368695 مورخه 1401/06/07 
مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع 
اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار صادره 
به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گرديد و متعاقبًا 
با عنايت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط 
ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال 
بالصاحب تلقی گرديده وهیچگونه اطالعی ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانونی وی 
بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( 
درتحرير الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( 
درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به 
عنوان مدعی يا معترض ، ســتاد اجرايی طی نامه شماره 181/228653/ن مورخه 
1401/07/17 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه 
اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالک يا قائم مقام 
قانونی ويا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط ستاد 
اجرايــی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملــک موضوع پرونده از مصاديق اموال 
بالصاحــب تلقی گرديده و هیچگونه اطالعی از مالک و يا ورثه يا نماينده قانونی 
وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام 
)ره( در تحريرالوسیله )کتاب لقطه( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 
)ره( در ملک مزبور صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز 
پس از ابالغ  قابل واخواهی در اين دادگاه وســپس ظرف بیست روز قابل تجديد 
نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر اســتان تهران ) ويژه دادگاههای اصل 49 

قانون اساسی ( می باشد . 
مختارصادقي 

 رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

گروه اقتصادی // وزارت جهاد کشاورزی 
در بخشنامه ای به وضع عوارض صادراتی 
۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصــدی بــر صادرات 
سیب زمینی، گوجه فرنگی غیرگلخانه ای 
و پیاز گرفته اســت، اقدامی که تبعات 

متعددی در بلند مدت دارد.
در روزهــای گذشــته وزارت جهــاد 
کشاورزی در بخشــنامه ای که به امضای 
محسن شــیراوند، معاون توسعه بازرگانی 
ایــن وزارت رســیده، تصمیــم به وضع 
عــوارض صادراتــی ۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ 
بر صــادرات ســیب زمینی،  درصــدی 
گوجه فرنگــی غیرگلخانه ای و پیاز گرفته 
است. در ماه های اخیر موضوع ممنوعیت 
و عوارض صادرات محصوالت جالیزی 
به چالشــی جدی در بین کارشناســان، 
مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی، 
کشاورزان و صادرکنندگان بدل شده است. 
وزارت جهاد کشــاورزی در فروردین ماه 
سال ۱۴۰۱ تصمیم به ممنوعیت صادرات 
چهار محصول گوجه فرنگی، سیب زمینی، 
پیاز و بادمجان گرفــت و همان زمان با 
اعتراض نمایندگان مجلس و کشــاورزان 
روبرو شــده و اجرایی نشد و ۱۲ مهر ماه 
هم دیوان عدالت اداری با اســتناد به ماده 
۲۳ قانون احکام دائمی توســعه، حکم به 
ابطال این بخشــنامه با این حال وزارت 
جهــاد کشــاورزی در اقدامی عجیب در 
اوایل خرداد ماه تصمیم به وضع شفاهی و 
دریافت عوارض صادراتی ۶ هزار تومانی 
از ســیب زمینی و در اواخر شهریور ماه 
طی بخشنامه ای دیگر عوارض ۴ هزار و 
۲ هزار تومانی بر صادرات گوجه فرنگی و 

پیاز وضع کرد.
قیمتســیبزمینی،گوجــهوپیاز

افزایشخواهدیافت
درحالــی کــه مســئولین وزارت جهاد 
کشاورزی تصور می کنند با وضع عوارض 
ایــن محصوالت  بر صادرات  ســنگین 
می توانند با وجود تــورم باال، قیمت این 

محصوالت را کنترل کنند اما این گزاره در 
فضای کارشناسی و در واقع درست نیست.
زمانی کــه دولت تصمیم بــه وضع آنی 
عوارض صادرات می گیرد، کشاورزانی که 
با هزینه باال دست به تولید این محصوالت 
زده و اکنون قادر به صادرات محصوالت 
خود نیستند با زیان جدی اقتصادی مواجه 
می شــوند و تأثیر جدی بر بــازار داخل 
گذاشته و به دلیل ازدیاد محصول در داخل، 
همه کشاورزان ضربه جدی خواهند خورد 
و در فصل کشــت بعدی، اقــدام به تولید 
نخواهند کرد و تولید این محصوالت با افت 

جدی روبرو خواهد شد.
بر اســاس منحنــی تــار عنکبوتی اگر 
کشاورزان ضرر کنند حتی اگر دولت هم 
بگوید کشــت کنید، کشت نخواهند کرد و 
فصــل بعد آن محصــول در بازار کاهش 
می یابد و عرضه و تقاضای آن با مشــکل 
مواجه خواهد شــد و قیمت به شــدت 

افزایش خواهد داشت.
صــادراتســیبزمینی۸۰درصد

کاهشیافت
تجربه عوارض صادرات ســیب زمینی در 
چند ماه گذشته، چشــم انداز روشنی از 
اثرات این اقدام وزارت جهاد کشاورزی بر 
روی دو محصول دیگر مشمول عوارض 
به دست خواهد داد. بررسی آمار گمرک 

جمهوری اســامی ایران در سال ۱۴۰۱ 
نشــان می دهد که صادرات سیب زمینی 
در ۷ ماهه نخســت سال ۱۴۰۱ نسبت به 
مدت مشابه در ســال ۱۴۰۰، ۸۰ درصد 
یافته است. صادرات سیب زمینی  کاهش 
در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۸۸ هزار 
تن بــه ارزش ۵۹ میلیــون دالر بوده که 
بعد از اعمال عوارض صادراتی در اوایل 
خرداد سال جدید، صادرات این محصول 
به ۶۸ هزار تن به ارزش ۲۵ میلیون دالر 
کاهش یافته است. این آمار یعنی صادرات 
سیب زمینی در ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته بالغ بر ۸۰ 
درصد در وزن و بیــش از ۵۵ درصد در 
ارزش کاهش داشــته اســت. این اتفاق 
درحالی است که عوارض ۶ هزار تومانی، 
۵۱ درصــد میانگین قیمت پایه صادراتی 
سیب زمینی در ســال ۱۴۰۱ است. وضع 
عــوارض ۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصدی به 
طور قطع صادرات این ســه محصول را 
به صفر خواهند رســاند و کشــاورزان و 
صادرکنندگان کشــور را با ضرر و زیان 

جدی روبرو خواهد کرد.
مغایرتعوارضصادراتیباقوانین

این اقدام که آسیب جدی به فضای تجارت 
خارجی و تولید این محصوالت زده است، 
با قوانین مختلفی مغایر است که در ذیل به 

چند نمونه از آنها اشاره می شود:
مطابق بنــد »ش« تبصره ۸ قانون بودجه 
۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات 
در جهت محدودیت صادرات محصوالت 
کشاورزی تنها شش ماه پس از اباغ آن 
الزم االجرا خواهد بود. با توجه به این که 
این اقدام وزارت جهاد کشاورزی محدود 
از  کردن صادرات محصــوالت جالیزی 
طریق افزایش عوارض صادراتی است، این 
اقدام مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱ می شود 
و در صورت تصویب، اجرای آن در سال 
۱۴۰۲ و بــا رعایت فاصله زمانی ۶ ماهه 
میسر خواهد بود. هرگونه مصوبه خاف 

این رویه، مطابق قانون باید لغو شود.
بر اســاس ماده ۲۳ قانــون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشــور، وضع هرگونه 
عوارض یا مالیات بــر کاالهای مجاز و 
غیریارانــه ای و جلوگیــری از صادرات 
هرگونه کاال برای تنظیم بازار داخل، ممنوع 
است و دولت تنها در صورت اعطای یارانه 
مستقیم به کاال می تواند صادرات را محدود 
کند. مطابق تبصره بند الف ماده ۲۳ قانون 
احکام دائمی توسعه کشور، وزارت جهاد 
کشاورزی مســتقًا اختیار وضع عوارض 
صادراتــی را ندارد و ابتدا باید فهرســت 
کاالهای یارانه ای را احصاء و به شــورای 
اقتصاد پیشنهاد داده و در صورت تصویب 
در این شــورا، پس از ســه ماه عوارض 
مصــوب را اعمال کند. میزان عوارض نیز 
باید متناسب با یارانه مستقیم پرداختی به 
کاالی صادراتی باشد. تا زمانی که وزارت 
جهاد کشاورزی اقام مشــمول و میزان 
یارانه مستقیم آن ها را به تصویب شورای 
اقتصاد نرســاند، اعمال هرگونه عوارض 

صادراتی ممنوع خواهد بود.
لذا اقــدام وزارت جهاد کشــاورزی در 
خصــوص اعمال تعرفه های ســنگین بر 
صادرات محصوالت جالیزی از نظر قانونی 
نیز، با قوانین کشور مغایرت داشته و نیازمند 

بازنگری جدی می باشد.

  طالع بینی  

شنبه 28 آبان 1401

24 ربیع الثانی  1444

 سال  بیست و یکم شماره 4031

فروردین :  
احتماال امروز می خواهید تا فرصت از دســت 
نرفته به هدف بزنید، اما ممکن است قبل از اینکه 
به مقصودتان برســید از پا بیفتید. چند ساعت 
اول صبح را زیاد کار نکنید، برای اینکه ممکن است همین چند 
ساعت انرژی تان تحلیل رود. بهترین کار این است که آهسته 
و پیوسته حرکت کنید، حتی اگر باز هم خسته شدید، تا بعد از 

ظهر احتماالً موج تازه ای از انرژی وارد زندگی تان می شود.
اردیبهشت :  

هم اکنون که شــما احساس خیلی خوبی دارید، 
حتی اگر حرکتی رو به جلو نداشــته باشید، باز 
هم قادر نخواهید بود دست از کار کردن بردارید. 
تاش های شما برای اینکه دیگران را سر جای خود نگه دارید 
دیگر مثمرثمر واقع نخواهد شد. درنهایت همه انسانها می خواهند 
چیزهای جدید را تجربه کنند، پس مانع پیشرفت خود و دیگران 

نشوید.
خرداد : 

شما فکر می کنید که دیگر وقتی برایتان باقی نمانده 
اســت، اما هنوز کارهای خیلی زیادی دارید که 
انجام نداده اید. اما این قضیه در مورد کارهایی که 
تمام کرده اید صدق نمی کند، بلکه در مورد کارهایی است که تازه 
شروع کرده اید و یا قرار است انجامشان دهید. از نگاه کردن به 
گذشته بپرهیزید؛ شما االن نمی توانید گذشته را تغییر دهید. در 

عوض به دور و بر خود و زمان حال توجه کنید. 
      تیر :

امروز صبح قدرت تخیل شما خیلی قوی می شود 
و باید ســعی کنید با مهارت تمــام آن را تعقیب 
کنید. پس عجله کنید، برای اینکه این قدرت های 
خاقانه تا عصر که ماه وارد نشــانه تان می شود دوام نخواهند 
آورد. خوشــبختانه اگر شما نتوانید هر کاری را همین حاال به 

پایان برسانید، فردا فرصت دیگری خواهید داشت.
     مرداد :

شــما امروز خیلی عجیب شده اید! هرچقدر روز 
جلو می رود شــما کمتر به دنبــال تفریح و لذت 
بردن می روید. امروز شــاید ابتدا خیلی فعال و 
پرانرژی ظاهر شوید، اما بهتر است کمی از فعالیت تان کم کنید، 
بدین وسیله می توانید بخشــی از انرژی تان را برای وقتی که 

می خواهید تفریح کنید ذخیره نمایید.
     شهریور : 

شما معموالً تنها کسی هســتید که از افراد دیگر 
پشــتیبانی می کنید و وقتی آنهــا از انجام دادن 
مسئولیت هایشان اجتناب می کنند ازشان حمایت 
می کنید. اما امروز اینگونه نیســتید. اجازه ندهید افراد دیگر به 
احساسات تان بی توجهی کنند. شما دوست دارید هر چیزی که 
در دسترس تان هست را درست کنید، اما این بدین معنی نیست 

که همیشه نقش سیندرالی حاضر به خدمت را بازی می کنید.
     مهر : 

شما نمی توانید خیلی راحت از کنار اتفاقات مهمی 
 که پیرامونتان رخ داده بی تفاوت گذشــته و آنها 
را فراموش کنید. حتی اگر دوســت نداشته باشید، دیگران این 
نگرش شما را تحسین کرده و می خواهند نقش مهم رهبری را به 
شما بدهند. حتی اگر نمی دانید چه کاری باید بکنید، سعی نکنید 
از این مسئولیت شــانه خالی کنید. وقتی که زمان نشان دادن 

شایستگی فرا رسید، توانایی کافی را به دست خواهید آورد.
      آبان : 

امروز آخرین روزی است که عطارد در نشانه شما 
حضور دارد، بنابراین قبل از اینکه خواسته هایتان 
در محل کار را ســرکوب کنید، حمله شدیدی از 
آدرنالین را حس خواهید کرد. قبــا اتفاقات زیادی رخ داده 
بود و حاال شما اصًا وقتی برای تلف کردن ندارید. تا جایی که 
می توانید پر جنب و جوش باشید؛ بعدا برای استراحت و خیال 

پردازی کردن وقت خواهید داشت.
     آذر :  

شما امروز می توانید به درستی دیوارهایی که افراد 
دیگر دور خودشان کشیده اند را ببینید و آنها هرقدر 
که بیشتر این موضوع را انکار می کنند، صحت آن 
برایشان روشن تر می شــود. الزم است که نسبت به اهدافتان 
هوشیارتر باشید، برای اینکه ممکن است به نتیجه دلخواه خود 
نرسید. هم اکنون بهتر است که با احتیاط و آرام قدم بردارید. اگر 
یک قدم به جلو بردارید بهتر از این اســت که یکدفعه و خیلی 

زود به جلو خیز بردارید!!
      دی : 

امروز شــاید کمی  عصبانی بشــوید، برای اینکه 
اوضاع در حال تغییر کردن است و شما نمی توانید 
تا موقعی که این تغییرات در دسترستان است آنها را 
به چنگ آورید. اگر یک نفر ازتان حمایت کند یا حتی عاشقتان 
باشد، تنبلی و سستی های شما گل می کند! به جای اینکه سعی 
کنید اوضاع را همین طوری ثابت نگه دارید، از توقعات گذشته 

خود دست برداشته و بعد ببینید چه اتفاقی برایتان می افتد.
  بهمن : 

امروز به جای اینکــه در تمام روز به افراد دیگر 
خدمت کنید، بیشتر به خودتان توجه کنید. متاسفانه 
این نظریه ›همه چیز می گذرد!‹ زیاد دوام نخواهد 
داشــت و اتفاقاتی رخ می دهد که نیاز به توجه شما دارد. اول 
از وقت های اضافی خود نهایت لذت را ببرید و بعد به ســراغ 

کارهای مهم تر بروید.
اسفند : 

ابتدا شــما به کارهایی که باید در خانه انجام دهید 
فکر می کنید. اما افکار شــما در معرض اتهام قرار 
می گیرد و شــما مجبورید به آنها بهاء بدهید. قبل 
از اینکه بتوانید شــرایط و موقعیت هــا را تغییر دهید، راه حل 
جدیدی دریافت خواهید کرد که شــما را برای قدم بعدی تان 
آماده می گرداند. آرام حرکت کردن عاقانه اســت، برای اینکه 

این روزها کمکتان می کند به هدفتان برسید.
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77 اقتصادي

عملکرد  //بررسی  اقتصادی  گروه 
نقل دریایی در سال ۱۴۰۱  و  حمل 
حاکی اســت که در بخش تخلیه 
و بارگیــری بنادر تجاری رشــد 
۲ درصــدی، در بخــش عملیات 
کانتینری بنادر رشــد ۱۰ درصدی 
و در بخش جابه جایی مسافر رشد 
۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، محقق شده است.
عملکرد هفت ماهه بخش دریایی 
در بخش عملیات تخلیه و بارگیری 
بنادر تجــاری، عملیات کانتینری 
بنادر و جابه جایی مســافر توسط 
معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع 

اعام شده است.
بنا بر گزارشی که توسط آن معاونت 
در وزارت راه و شهرسازی تدوین 
شده است میزان تخلیه و بارگیری 
بنادر تجاری کشــور در هفت ماه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۲ درصد افزایش، عملیات 
کانتینری بنادر در مقایسه با مدت 
مشابه ســال گذشــته ۱۰ درصد 
افزایش و جابه جایی مسافر نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشته ۷۵ 
درصد افزایش را تجربه کرده است.
*رشد۲درصدیعملیاتتخلیه
وبارگیریبنادرتجاریدرهفت

ماهنخستامسال
جزئیات عملیات تخلیه و بارگیری 
بنادر تجاری حاکی است که میزان 
عملیات تخلیــه و بارگیری بنادر 
تجاری کشــور در ۷ ماهه ســال 
جاری ۸۸ میلیون تن بوده اســت 
که در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشــته )۸۶ میلیون تن( ۲ درصد 
افزایش داشته است. با بررسی روند 

۱۰ ساله عملیات تخلیه و بارگیری 
که  بنادر تجاری مشخص می شود 
بیشــترین میزان عملیات تخلیه و 
بارگیری بنــادر تجاری در ۷ ماهه 
سال ۱۳۹۶ و به میزان ۹۲ میلیون 

تن ثبت شده است.
*افزایــش۱۰درصدیعملیات
کانتینــریبنــادردرهفتماه

امسال
عملیات کانتینری بنادر نیز نشــان 
می دهد میزان عملیــات کانتینری 
بنادر در ۷ ماهه سال جاری ۱۳۱۰ 
هــزار TEU بوده اســت که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
)۱۱۹۵ هــزار TEU ( ۱۰ درصد 
افزایش داشــته اســت. با بررسی 
روند ۱۰ ســاله عملیات کانتینری 
مشخص می شود که بیشترین میزان 
عملیات کانتینری بنادر در ۷ ماهه 
سال ۱۳۹۶ و به میزان ۱۷۹۵ هزار 

TEU ثبت شده است.
*رشــد۷5درصدیجابهجایی
مسافردربنادرکشوربرایسال

جاری
در بخــش جابه جایــی مســافر 
آمارهای  نیز  خروجی(  )ورودی- 
حاکی است که تعداد مسافر ورودی 
و خروجی از بنادر در ۷ ماهه سال 
جاری ۸.۴ میلیون نفر بوده اســت 
که در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشته )۴.۸ میلیون نفر( ۷۵ درصد 
افزایش داشته است. با بررسی روند 
۱۰ ساله عملیات جابه جایی مسافر 
مشخص می شود که بیشترین میزان 
عملیات جابه جایی مســافر در ۷ 
ماهه ســال ۱۳۹۸ و به میزان ۱۱ 

میلیون نفر ثبت شده است.

رشد ۷۵ درصدی
 جابه جایی مسافر دریایی
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از پیمانکارانی که حداقل دارای رتبه ۵ راه و باند و دارای صالحیت می باشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1401/0۸/21 لغایت سه شنبه 

مورخ 1401/0۹/01 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.  )دانلود اسناد از سایت ستاد ایران(

ساير شرايط مناقصه:
- برآورد اولیه پروژه موضوع مناقصه بصورت مقطوع به مبلغ 40/000/000/000 ریال می باشد.

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/000/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار و یا بصورت واریز نقدی به حساب سپرده  
شهرداری به شماره ۷2۳01111۵2۵0۳01 نزد بانک مهر ایران می باشد. 

- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد )بارگذاری در سامانه ستاد( ساعت 1۹ روز شنبه مورخ 1401/0۹/12 می باشد. )اصل پاکت الف تحویل بصورت فیزیکی(
- جلسه کمیسیون افتتاح پاکات مناقصه روز یک شنبه مورخ 1401/0۹/1۳ در شهرداری قشم برگزار خواهد شد.

- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، بدون سپرده و ناقص و پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه نشر آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.     - سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

شهرداری قشمشهرداری قشم

ردیف
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شرح عملیات
تهیه خاک، پخش، رگالژ، آبپاشی و کوبیدن با تراکم ۹۵% و به ضخامت متوسط 2۰ سانتی متر

 تهیه مصالح و اجرای روکش )قیرپاشی الیه زیرین 1 کیلوگرم در هر متر  مربع( و آسفالت گرم با مصالح رودخانه ای به ضخامت ۳ سانتی متر پس از  کوبیدن 

واحد
مترمکعب
متر مربع

مقدار
۵۰۰

26.۰۰۰

قسمت هشتم    
شــدید  ومخالفت  دوســتی  وطــن 
امیرکبیــر با نفوذ کشــورهای بیگانه 
برقراری عدالت  برای  درایران، تالش 
وامنیــت، جلوگیــری ازپناهندگــی 
جنایتــکاران  ومجرمیــن سیاســی 
خارجی  های  درســفارتخانه  وغیره 
وتالش برای قطع ارتباط جاسوســی 

اطالعاتی اتباع داخلی برای نمایندگان 
خارجی ازدیگراقدامات اصالح گرانه 
کوتاه)ازمنشی  دوران  امیرکبیردرطول 
تاصدراعظمــی  مشــاوری  گــری، 
حدود۴ســال(صدارت بــود. وی که 
موردحمایت واعتمادناصرالدین شــاه 
قرارگرفته بــود، درروزجمعه ۲۲ربیع 
عزت  خانم  ۱۲۶۴باملکــزاده  االول 
کرد.  ازدواج  شــاه  خواهرتنی  الدوله 
متاســفانه تالش هــای اصالحگرانه 
امیرکبیرمدتی طوالنــی تداو م نیافت 
ودرحالــی کــه سیاســت خارجی 
جدی  های  امیرکبیروتالش  مســتقل 
نفوذودخالت)روســیه  قطــع  اوبرای 
تاطلیعــه  رفــت  وانگلیس(مــی 
آغازعصرنوینی درکشــورپهناورایران 
شــود، توطئه های نمایندگان سیاسی 
ایــن دوکشــوروهمگامی بدخواهان 
پیداوپنهــان داخلــی امیرکبیــر بــا 
تدریج  بــه  بیگانگان  سیاســت های 

موجبات وســپس ناامیدی وخشــم 
آورده،  راازاوفراهم  شــاه  ناصرالدین 
متاســفانه او را ازصــدارت اعظمی 
ودیگرمشــاغل اداری ونظامــی اش 
معزول کرده وبه شهرکاشان تبعیدکرد. 
بیگانگان  دسیســه  ترتیــب  بدیــن 
ازعوامل  گروهی  وخیانت  وهمدستی 
اثرگذارداخلی، ناصرالدین شاه، حاجی 
الدوله( )حاجــب  ایی  مراغــه  علی 
امیرکبیرکردوســپس  رامامورقتــل 
درمحرم۱۲۶۸درشــب شنبه ۱۸ربیع 
االول ۱۲۶۸قمــری توســط حاجب 
الدولــه درحمام فین کاشــان به قتل 

رسید,روحش شادیادش گرامي باد. 
     زندگینامــه خانوادگــی، مذهبی 
اجتماعی، مبارزاتی میرزایونس معروف 
بــه میرزاکوچک خــان جنگلی: وی 
درسال۱۲۵7هجری  فرزندمیرزابزرگ 
قدیمــی  محلــه  در  شمســی 
استادسراشهررشــت درخانــواده ای 

متوسط ومذهبی چشم به جهان گشود. 
آغازعمرخودرادرمدرسه  ســنین  وی 
علمیه حاج حسن )صالح آباد(و مدرسه 
آموختن صرف  به  جامع شهررشــت 
ونحووتحصیــالت دینی گذرانید. پس 
ازآن به قزوین رفته ودرمدرسه صالحیه 
تحصیــل دروس حــوزوی راادامــه 
محمودیه  درمدرســه  هم  دادوچندی 
تهران به همیــن منظوراقامت گردید. 
پایه آمــوزش  وی حوزوی بود. بنابه 
گفته اطرافیانش میــرزا کوچک خان 
مردی قوی بنیه، زاغ چشــم ودارای 
ســیمای متبســم بودوازنظراجتماعی 
مردی باادب، فروتن، خوش برخورد، 
مومن به اصول اخالقی، صریح اللهجه، 
طرفدارعدل وآزادی وحامی مظلومان 
بــود. وی اهــل ورزش وازمصــرف 
مشروبات الکلی ودخانیات خودداری 

می کرد. 
ادامهدارد...

بصیرت واصالت، هویت ملی وتربیت اسامی                                                
یادداشت

        نگارنده : ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشد حقوق عمومی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمي اریان
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ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

آئين نامه اخالق حرفه ای روزنامه دريا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و 
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی 

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.
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گروه گزارش // ۱۷ نوامبــر روز جهانی نوزاد نارس، 
اولین بار از ســال ۲۰۱۱ در کشورهای مختلف جشن 
گرفته شــد. این ایده اولین بار سال ۲۰۰۸ مطرح شد 
و هدف آن افزایش آگاهی و هشــدار به عموم مردم 

درباره نوزادان نارس است.
هر ســاله حدود ۱۵ میلیون نوزاد نارس در دنیا متولد 
می شوند که چیزی معادل یک نوزاد در هر ده تولد است. 
از این میزان یک میلیون نوزاد ساالنه به دنبال عوارض 
نارســی فوت می کنند و شمار زیادی از نجات یافتگان 
مدت زیادی از زندگی خود را با عوارض نارسی دست 
به گریبان هستند. عوارضی چون فلج مغزی، مشکالت 

بینایی و شنوایی و…
نوزاد نارس به نوزادی گفته می شود که تولد زودهنگام 
پیش از ۳7 هفته  داشــته باشد. ساالنه ۱۵ میلیون نوزاد 
نارس در سراســر جهان به دنیا می آیند. در ایران آمار 

تقریبی تولد نوزادان نار س ۱۲درصد ذکر می شود.
نارس بودن نوزادان می تواند دالیلی مثل سبک زندگی و 
کار مدرن، استرس و بیماری، افزایش سن بارداری)به ویژه 
در اولین بارداری( ، مصرف الکل و سیگار و مواد مخدر، 
مصرف داروهای غیرمجاز در حیــن بارداری، باداری 

دوقلو و … داشته باشد. 
نوزاد نارس اغلب وزن بســیار کمی دارد و این نوزادان 
باید تا مــدت زمان زیادی تحت مراقبت های ویژه در 
بیمارستان قرار داشــته باشند گاهی این مدت زمان ۲ 
الی ۳ ماه طول می کشد تا یک نوزاد نارس به شرایطی 
برسد که بتواند از بیمارستان ترخیص شود. در این مدت 
زمان، خانواده نوزاد با کادر درمانی بخش ویژه نگهداری 
از این نوزادان همیشه در ارتباط هستند. همین موضوع 
باعث می شــود که حتی پس از ترخیص از بیمارستان، 
خانواده این بیماران ارتباط خود را با پزشــک و کادر 
درمانی بیمارستان قطع نکند. کودکان نارس در بخش 
ان آی سی یو بستری هســتند این بخش، ویژه مراقبت 
از نوزادان می باشــد بســیاری از خانواده های کودکان 
نارســی که پس از بهبودی از بیمارستان مرخص می 
شوند همچنان با هم در ارتباط هستند و این امر باعث 
می شود که بتوانند تبادل اطالعات مناسبی با هم داشته 
و اگر برای فرزندشــان مشکلی پیش بیاید با همفکری 
رفــع کنند. ۱7نوامبر یا ۲۶آبان مــاه در تقویم جهانی 
روز جهانی نوزاد نارس است. بیمارستان خلیج فارس 
بندرعباس یکی از بیمارستان های استان هرمزگان است 
که بخش ان آی ســی یو آن دارای امکانات مناسبی بوده 
و مراجعه کنندگان بســیار زیــادی دارد که اکثر آنها از 
خدماتی که در این بخش به آنها ارائه می شــود راضی 
هستند. کودکان نارس زیادی نیز در این بیمارستان متولد 

و در بخش ان آی ســی یو بیمارستان مدت زمان زیادی 
را بســتری می شوند و پرســتاران و کادر درمانی این 
بخش با دلسوزی فراوان و از جان گذشتگی از کودکان 
نگهداری می کنند تا آنها به شرایطی برسند که بتوانند به 
زندگی عادی برگشــته و رشد مناسبی داشته باشند. به 
مناسبت روز جهانی نوزاد نارس، مسئوالن بیمارستان 
خلیج فارس و بخش ان آی سی یو بیمارستان جمعی از 
کودکان نارســی که این ســال ها در این بخش بستری 
بوده اند را گرد هم آورده و مراسم جشن شادی برای آنها 

برگزار کردند. دیدن کودکانی که در ابتدا امید به زندگی 
آنها بســیار پایین بوده و اکنون خوشبختانه سرحال و 
سرزنده به زندگی خود ادامه می دهند لذت بخش است. 
ریحانه الماسی کودکی است که در هفته بیست و هفتم 
بارداری با وزن ۸۰۰ گرم متولد می شــود و این کودک 
پس از پنجاه و دو روز بســتری در بخش ان آی سی یو 
با وزن یک کیلو و ششصد گرم از بیمارستان ترخیص 
شــده و اکنون در مقطع پیش دبستانی تحصیل می کند. 
یکی دیگر از کودکانی که در این بخش بســتری بوده، 

رضا اســت. او نیز در هفته ۲7 بارداری متولد می شود 
اما نکته جالب این اســت که رضا در زمان تولد ۵۸۰ 
گرم وزن داشت و بعد از دو ماه بستری بودن در بخش 
ان آی سی یو بیمارستان خلیج فارس با وزن یک کیلو 
ســیصد گرم از بیمارستان مرخص می شود و اکنون نیز 
سه سال دارد. مادر رضا می گوید: زمانی که رضا به دنیا 
آمد اصاًل به زنده بودن فرزندم امیدی نداشتم و اصاًل فکر 
نمی کردم که پسرم زنده از بیمارستان مرخص شود اما با 
زحماتی که کادر درمانی برای رضا کشیدن باعث شد او 

پس از دو ماه به یک کیلو و ۳۰۰ گرم برسد و سالمت 
از بیمارستان مرخص شود. واقعًا زحمات شبانه روزی 
کادر درمانی بخش ان آی ســی یو را هیچگاه فراموش 
نمی کنم که با جان و دل برای فرزندم زحمت کشیدند. 
اکنون ماحصل تالش های کادر درمانی را می بینند که 
رضا ســالمت بوده و اکنون به این ســن رسیده است. 
به همــه اطرافیانم هم توصیه کرده ام که اگر می خواهند 
زایمان کنند حتما به بیمارستان خلیج فارس مراجعه کنند 
چرا که اگر خدایی نکرده فرزندشان نارس باشد، کادر 

درمانی بخش ان آی سی یو بیمارستان خلیج فارس واقعا 
دلسوز و با تجربه هستند و هر کاری از دستشان بربیاید 
برای نــوزاد انجام می دهند و مانند فرزند خود از نوزاد 
بیمار مراقبت می کنند.  در بین افرادی که به این جشن 
آمده اند، سه قلوی حضور دارند که در زمان تولد وزن هر 
کدام از آنها تنها یک کیلو بود و بعد از ۴۵ روز بستری 
بودن در بیمارستان با وزن ۲ کیلو از بیمارستان مرخص 
می شوند و اکنون سه سال از آن زمان گذشته است. نیما 
و نیلما خواهر و برادری هســتند که در زمان تولد یک 
کیلو و دویست گرم وزن داشتند و نیلما ۴7 روز و نیما 
۶7 روز در بخش ان آی سی یو بستری بودند تا توانستند 
وزن مناسب و شــرایط زندگی عادی را پیدا کنند و از 
بیمارستان مرخص شود. ایلما نوزاد دیگری است که با 
وزن یک کیلــو و ۴۵ گرم به دنیا آمد و پس از دو ماه 
بستری بودن در بخش ان آی سی یو، با وزن یک کیلو و 
هشتصد گرم از بیمارستان مرخص شده است. این نوزاد 
اکنون ده ماه و ۱۶ روز از زمان تولد گذشته است. پدر 
ایلما می گویند مادر ایلما به دلیل بیماری در بیمارستان 
بستری بود و زمانی که قرار بود ترخیص شود، در هفته 
۲7ام بچــه به دنیا می آید و به دلیل پایین بودن وزن و 
نارس بودن در بخش ان آی سی یو بستری شد. کارکنان 
این بخش به گونه ای با ما رفتار می کردند که قوت قلب 
و آرامش دهنده ما بودنــد. حتی زمانی که با آن ها با 
تندی حرف میزدیم و برخورد مناسبی نداشتیم باز ما را 
آرام مــی کردند و در دو ماهی که دخترم در این بخش 
بستری بود فقط محبت از آن ها دیدیم. در هر شرایطی 
ما را آرام می کردند و با لطف خدا و کمک کادر درمانی 
بخش ان آی سی یو حال دخترم خوب شد و توانستیم او 
را از بیمارستان مرخص کنیم. به مردم توصیه می کنم که 
اگر در این شرایط قرار گرفتند، حتمًا صبر و تحمل داشته 
باشــند و به حرف پزشکان و کادر درمانی گوش دهند 

چراکه آنها خیر و صالح بیمار را می خواهند. 
 محمد بیمار دیگری اســت که با وزن ۹۹۵ گرم به دنیا 
آمد و در بخش ان آی ســی یو بستری بود. بیماری که نه 
خانواده و نه کادر درمان امیدی به زنده ماندن او نداشتن 
و حتی یک بار مجبور می شــوند او را احیا کنند اما با 
لطف خداوند و تالش کادر درمان بخش ان آی ســی یو 
بیمارستان خلیج فارس این کودک نیز به زندگی بازگشت 
و اکنون زندگی عادی خود را دارد. بخش ان آی ســی یو 
بیمارســتان خلیج فارس بندرعباس یکی از بهترین و 
مجهزترین بخش های ان آی سی یو در استان می باشد. 
این بخش با دارا بودن کادر درمان دلسوز و با تجربه، با 
خدماتی که به مراجعه کنندگان ارائه کرده اند توانسته اند 
رضایــت آنها را جلب نمایند و همه افرادی که فرزندان 
آنها در این بخش بستری بوده اند از این بخش و کارکنان 

آن راضی هستند. 

لبخندی که بر لب خانواده ها می نشیند

ان آی سی یو بیمارستان خلیج فارس، زندگی بخش کودکان نارس

مصاحبه اختصاصی // اعضای کانون پرورش فکری 
کودکان ونوجوانان عــاوه بر حضور در کارگاه های 
عادی کانــون، در برخــی از کارگاه هایی هم که با 
تعامل بین دســتگاه های اجرایی برگزار می شود، 
حضــور می یابند. یکی از ایــن کارگاه های مربوط 
به محیط زیســت است که توســط علی کریمی، 
به آموزش موضوعات  از محیط بانان مســلط  یکی 
زیست محیطی برای کودکان و نوجوانان با همکاری 
اداره کل محیط زیســت در کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان هرمزگان برگزار می شود. در این 
شماره با وی در خصوص آموزش هایی که به کودکان 
و نوجوانان عضو کانون پــرورش فکری کودکان و 

نوجوانان می دهد، گفتگو کردیم. 
آموزشتعطیلیندارد

علی کریمی در خصوص زمان شروع و پایان دوره های 
آموزشی زیست محیطی می گوید: برگزاری مجموعه 

برنامه زمین سیاره آبی  »مگه قراره پایان داشته باشه؟ 
نه هرگز، آموزش تعطیل نیست.«برنامه های آموزشی 
تحت عنوان »زمین ســیاره آبی« از زمســتان ســال 
۱۳۹۹  تحت عنوان »کالس های آموزشــی زیســت 
شناســی و محیط زیست« به صورت منظم به صورت 
کالس های برخط هفتگی و کالس های  ترمی متفاوت 
با موضوع های متنوعی در حال برگزاری اســت و در 
آینده نیز ادامه خواهد داشــت. موضوع کالس ها نیز 
با هماهنگی جدول مناسبت های محیط زیستی ، برای 
هر فصل، انتخاب می شــود. کریمی در خصوص هدف 
از اجرای برنامــه و مخاطب برنامه هم می گوید:اصل 
پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را یک 
وظیفه عمومی و امانتی برای نســل آینده می داند. به 
همین دلیل، با توجه به اینکه مخاطبین کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان، دانش آموزان و نســل 
آینده کشور هستند، اداره آموزش و پژوهش اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان هرمزگان با همکاری مرکز 
علوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، 
جهت آشــنایی دانش آموزان با گونــه های جانوری 

استان، زیســتگاه حیوانات در استان، آشنایی با وظیفه 
محیط بان ها و سازمان حفاظت محیط زیست و به بهانه 
مناسبت های گوناگون محیط زیستی که با شرایط تنوع 
زیستی استان هرمزگان همخوانی دارد، در طی سال )۵۴ 
مناسبت محیط زیستی سراسری و ۱7 مناسبت محیط 

زیستی همخوان با شرایط آب و هوایی استان هرمزگان  
همزمان به صورت حضوری در مرکز آفرینش و آنالین 

با بقیه مراکز استان، برگزار می شود.
محلاجراهایبرنامه

این برنامــه ها در مرکز علوم کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به صورت حضوری و یا برخط برای 
دانش آموزان ۴ ســاله تا ۱۸ ساله ، مناسب با جدول 
گروه بندی سنی کودکان کانون پرورش فکری )نوباوه، 
نوخوان، نونهال ، نونگاه و نوجوان( برگزار می شــود.
البته برنامه هایی مانند آشنایی با پرندگان و یا آشنایی 
با تاالب ها و مانگرو، جمع آوری بذر حرا و نهال کاری 
حرا به صورت میدانی در کنار ساحل و یا جنگل های 
حرا برای بچه ها برگزار می شود و کودکان با استفاده از 
تلســکوپ مخصوص پرنده بینی و دوربین چشمی که 
محیط بان ها و کارشناسان محیط زیست برای تماشای 
حیات وحش از فاصله دور اســتفاده می کنند، استفاده 
کرده و طرز کار وســایل مورد استفاده محیط بان ها را 
می آموزند. مدرسی که از طرف اداره کل حفاظت محیط 
زیست برای برگزاری این کالس های آموزشی به کانون 

پرورش فکری معرفی شده  است )افسر محیط دار دوم 
علی کریمی( خود نیز محیط بان بوده و با آشنایی کامل 
با مباحث مطرح شــده برای بچه ها با نمایش فیلم و 
عکس از گونه های جانوری استان هرمزگان و زیستگاه 
آنها در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیســت 
استان، دانش آموزان را با گونه های جانوری استان و 

دالیل اهمیت حفاظت از آنها، آشنا می کند.
نــامکارگاههایبرگزارشــدهونحوهاجرای

برنامهوکارگاهها
کارگاه های برگزار شده، از جدول مناسبت های محیط 
زیستی ســازمان حفاظت محیط زیست و هماهنگ با 
شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی و جانوری استان 
هرمزگان انتخاب و برای دانش آموزان، مناسب با گروه 

سنی آنها تدریس و اجرا می شود.
  مناســبت هایی مانند : دوم اردیبهشــت روز جهانی 
زمین پاک ، ۲۰ اردیبهشت روز جهانی پرندگان مهاجر 
، ۲۸ اردیبهشت روز جهانی گونه های در معرض خطر 
انقراض ، یکم خرداد روز جهانی تنوع زیســتی ، دوم 
خرداد روز جهانی الکپشت های دریایی ، ۱۶ خرداد روز 
جهانی محیط زیست ، ۲۱ تیر روز بدون پالستیک، ۲۳ 
تیر روز آگاهی در مورد کوسه ها، ۴ مرداد روز جهانی 
حفاظت از اکوسیستم مانگرو، والدت امام رضا )ع( روز 
ملی محیط بان، ۳۱ شهریور روز جهانی بدون خودرو، ۹ 
مهر روز جهانی زیستگاه ها، ۱۶ مهر روز جهانی کودک 
و محیط زیســت، ۲۱ مهر روز جهانی پرندگان مهاجر 
زمســتانه، ۲۹ دی روز ملی هوای پاک، ۱۳ بهمن روز 
جهانی تاالب ها، ۱۲ اسفند روز جهانی حیات وحش، 
از مهمترین مناسبت هایی هستند که به طور مرتب هم 
به صورت کالس ترمی هشت جلسه ای در مرکز علوم 
کانون پرورش فکری  و هم به صورت نشســت یک 
روزه با تمامی مراکــز کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان، در حال برگزاری است. مطالبی که به 
دانش آموزان تدریس می کنم. ابتدا با مشورت رییس 
اداره آموزش و مشــارکت های مردمی محیط زیست، 
سرکار خانم عابدینی، مناسب با مناسبت های مختلف 
محیط زیست در هر فصل انتخاب و مطالب با مشارکت 

کارشناسان بخش های تخصصی و با استفاده از منابع 
معتبر تهیه می نمایم. مطالب در قالب پاورپوینت، فیلم، 

انیمیشن و فعالیت کالسی ارائه می گردد.
کودکانونوجواناندراینبرنامهچهمشارکتی

داشتند؟
چــون مطالب برای گروه های ســنی مختلف کودکان 
ونوجوانان مناسب سازی شده و برای بچه ها قابل فهم 
است و به زبان بسیار ســاده برای بچه ها توضیح داده 
می شــود،  حتی در بعضی از کالس ها مثال هایی از 
انیمیشن هایی که با شخصیت های حیوانات تهیه شده اند 
زده می شــود، بچه ها همزاد پنداری کرده و با مطالب 
ارتباط برقرار می کنند. همچنین زمانی که جشنواره های 
مختلف کشــوری یا اســتانی توســط کانون پرورش 
فکری یا اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در 
موضوع های متنوع از قبیل نقاشی، ساخت کاردستی با 
مواد دور ریختنی، تهیه فیلم و عکس و کلیپ و موشن 
گرافیــک و... برگزار می شــود، دانش آموزان مطالب 
آموخته در کالس های آموزشــی را در تهیه آثار خود 
رعایت می کنند و آثارشــان را بــا محوریت محیط 
زیست تهیه و ارائه می کنند. در جشنواره دانش آموزی 
محیط زیست که ســال ۱۴۰۰  در ده رشته برگزار شد، 
در هشت رشــته، دانش آموزان برتر عضو کالس های 
آموزشــی کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 

استان هرمزگان بودند.

برترین های جشنواره های
 دانش آموزی محیط زیستی، کانونی هستند

در جشنواره دانش آموزی محیط زیست که سال ۱۴۰۰  در ده رشته برگزار شد، در هشت رشته، دانش آموزان برتر عضو 
کاس های آموزشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان بودند
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این برنامه ها در مرکز علوم کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
به صورت حضوری و یا برخط برای 
دانش آموزان ۴ ساله تا 18 ساله 
، مناسب با جدول گروه بندی سنی 
کــودکان کانــون پــرورش فکری 
)نوباوه، نوخوان، نونهال ، نونگاه و 

نوجوان( برگزار می شود

,,

Amin.zch2011 @                        gmail.com
                امین زارعی/ دریا

کودکان با اســتفاده از تلســکوپ 
مخصــوص پرنده بینــی و دوربین 
و  هــا  بــان  محیــط  کــه  چشــمی 
کارشناســان محیــط زیســت برای 
تماشای حیات وحش از فاصله دور 
اســتفاده می کنند، استفاده کرده 
و طرز کار وســایل مورد اســتفاده 

محیط بان ها را می آموزند.

,,


