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احمدمرادی نماینده مردم هرمزگان 
خطاب به رئیس سازمان شیالت ایران  : 

الزم است یک بار 
برای همیشه مشکل بیمه 
صیادان را حل کنید 

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:
وضعیت ذخایر آبزیان خوب نیست

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد 

تسریع در حل مشکالت 
مردم مناطق زلزله زده 

فین و سایه خوش 

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان تاکید کرد

لزوم گسترش آموزش های فنی و حرفه ای 
ویژه متکدیان

افزایش۸.۸ درصدی 
صادرات بخش  کشاورزی هرمزگان 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور 
در حاشیه بازدید از برخی بنادر هرمزگان :

هزار نفر از نخبگان در دستگاههای اجرایی 
جذب می شوند

سرپرست اداره کل ثبت احوال هرمزگان خبر داد
بهره برداری از سامانه

 هویت یکتای ملی ایرانیان »سهیم«
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گروه خبر // رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها نفر از بسیجیان، تشکیل بسیج را 
از مهمترین و بزرگترین ابتکارات امام خمینی خواندند و با ذکر گوشه هایی از برکات حضور 
بسیج در میدان های مختلف چهل سال اخیر تأکید کردند: بسیج در جایگاه و شأنی باالتر از 
یک سازمان نظامی،  و در واقع یک فرهنگ و تفکر و گفتمان است که ظرفیت دارد کشور را در 

حرکت عظیم ملت، با گام های بلند به پیش ببرد .
   به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری ؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان تحلیل 
کالن از جایگاه بســیج در جغرافیای سیاسی دنیای اسالم و شکست نقشه راهبردی امریکا در مقابل 

ملت ایران، و لزوم فهم دقیق بسیج از عرصه کارزار وسیع ایران با امریکا، گفتند: امروز مهمترین شیوه 
بدخواهان ایران، جعل و دروغ پردازی اســت تا با تسلط بر مغزها، اهداف خود را محقق کند. در این 
دیدار که به صورت زنده در اجتماعات بسیجیاِن سراسر کشور به مناسبت روز بسیج دریافت می شد، 
رهبر انقالب اسالمی، تبدیل تهدیدها به فرصت را از َمَلکات خدادادِی امام خمینی برشمردند و گفتند: 
امام در آذر ۵۸ چند هفته پس از تسخیر النه جاسوسی و بعد از تهدیدهای امریکایی ها، به جای اینکه 
مثل رؤسای غالب کشورها از این تهدیدها بترسد، با تأکید بر ضرورت وجود ۲۰ میلیون بسیجی در 

کشور، ملت را با یک بسیج عمومی وارد میدان کرد .

امروز مهمترین شیوه بدخواهان ایران، جعل و دروغ پردازی است تا با تسلط بر مغزها، اهداف خود را محقق کند

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار بسیجیان :

 امروز مهم  ترین شیوه ی دشمن 
جعل و دروغ  پردازی است

ادامه در همین صفحه

  

2

محالت فقط
 صندوق رای نیستند ! 

ادامه از تیتر یک //
  ایشــان با اشاره به بیانیه واال و شــیوای امام در آذر 
۱۳۶۷ یعنی ۹ ســال پس از تشکیل بسیج و استفاده 
ایشــان از تعابیر عجیب و ادبیات فاخر در مدح بسیج، 
افزودند: بســیج به گونه ای عمل کرد که امام خمینی در 
آن بیانیه مانند پدری که به فرزندانش عشق می ورزد، 
بســیج را مدرسه عشق و مکتب شــاهدان و شهیدان 
گمنــام می خوانَد و با وجود برخورداری از عظمتی که 
دنیا و تاریخ را تکان داد، بسیجی بودن را افتخار خود 
بر می شمرد و دست یکایک بسیجیان را می بوسد.رهبر 
انقالب، مخاطب بیانیه سرشار از عشق و ارادت امام را 
همه بسیجیاِن گذشته و حال و  آینده دانستند و افزودند: 
امام در همین بیانیه، بســیج دانشــجو و طلبه را اعالم 
می کند که نشان می دهد بسیج در نگاه امام فقط مربوط 
به میدان نظامی نیست بلکه بسیجی باید در همه میدانها 
از جمله عرصه علم دین و علم مادی حضور داشــته 
باشد.حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور بسیج در دفاع 
مقدس را حضوری بســیار کارآمد، گره گشا، درخشان 
و موفقیت در آزمونی پُر شــکوه خواندند و افزودند: با 
وجود این، جایگاه بسیج باالتر از یک سازمان نظامی 
است و در حقیقت بسیج یک فرهنگ و گفتمان و تفکر 
اســت.حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین ویژگی های 
فرهنگ بســیجی، به »خدمت بی تظاهر و بی توقف به 
اجتماع و کشــور« اشاره کردند و گفتند: بسیجی بدون 
داشــتن حتی انتظار تشّکر، وارد میدان جهاد و خدمت 
می شود و خطرات آن را به جان می خرد.ایشان در بیان 
مصادیقی از این خدمات، به تالش سخت و دشوار در 
هنگامه بالهای طبیعی از جمله سیل، به جان خریدن 
خطر ابتال به کرونا و مــرگ برای نجات جان بیماران 
و حضور خستگی نشناس با شــیوه های ابتکاری در 
گسترش کمک های مؤمنانه، اشــاره کردند و افزودند: 
جوانان برخوردار از فرهنگ بســیجی در محیطهای 
علم و دانش نیز، افتخارات بسیاری آفریدند که شهدای 
هســته ای و مرحوم کاظمی آشتیانی بنیانگذار مؤسسه 
رویان از جمله آنان هستند.رهبر انقالب حضور بی محابا، 
دالورانه و با همه توان در میدانهای مقابله با دشمن را 
از دیگر جلوه های فرهنگ و تفکر بسیجی خواندند و 

گفتند: فرهنگ بسیجی، فرهنگ مجاهدان گمنام است که 
بدون چشم داشت و با خطرپذیری، از همه وجود خود 
برای خدمت به کشــور مایه می گذارند و برای رهایی 
بخشــیدِن دیگران مظلوم واقع می شوند، همچنانکه در 
قضایای اخیر، بســیجیان مظلومانه در عرصه بودند تا 
ملت در مقابِل اغتشاشــگران و عناصر غافل یا مزدور 
دچار مظلومیت نشود.حضرت آیت اهلل خامنه ای »پرهیز 
کامل از نا امیدی در هر شرایط« را از ویژگی های مهم 
فرهنگ بسیجی دانســتند و افزودند: برخالف برخی 
سخنان روشنفکری، انقطاع نسلی در بسیج وجود ندارد 
و بسیجیان نوجوان و جواِن امروز با وجود اینکه امام و 
دفاع مقدس را ندیده اند همچون دهه شصتی ها با همان 
روحیه در میدان کار و تالش و جهاد هستند.ایشــان 
ظرفیت کشور برای »پرورش بسیج و تربیت رویش های 
نو به نو« و ظرفیت بســیج برای »توســعه و پیشرفت 
کشور« را دو واقعیت ممتاز برشــمردند و با اشاره به 
وجود روحیه بسیجی و شجاعت و نهراسیدن از ورود به 
میدان در نسل های پیشین ملت ایران گفتند: در حکومت 
طاغوت این روحیه به دست بیگانگان یا حکومت های 
فاسد سرکوب می شد.رهبر انقالب افزودند: با توجه به 
معنای حقیقی بسیجی، اشخاصی همچون شیخ محمد 
خیابانی، محمد تقی پسیان، میرزا کوچک خان جنگلی، 
آقا نجفی و حاج آقا نوراهلل، آسیدعبدالحسین الری و 
رئیسعلی دلواری را هم می توان به نوعی بسیجی نامید.

 حضرت آیت اهلل خامنه ای، پیــروزی انقالب را باعث 
آزاد شــدن روحیه و فرهنگ بســیجی دانســتند و 
گفتند: انقالب با دادن امید، روحیه ضداســتعماری و 
ضداستبدادی را در ملت آزاد کرد و در پرتو حضور امام 
خمینی که به ملت روح و جان می داد استعداد فرهنگ 

و تفکر بسیجی شکوفا شد.
  ایشان کتابها و شــرح حال شهیدان بسیجی در دفاع 
مقدس را حاوی مطالب حیرت انگیز خواندند و افزودند: 
عظمت آن بزرگاِن میدان نبرد، در حالی که یک بسیجی 
ساده بودند،  انســان را متحیر می کند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، امتداد بسیج در جهان اسالم را یکی دیگر از 
برکات بسیج دانستند و تأکید کردند: به لطف خداوند این 
یادگار امام، امروز در کشور و جهان اسالم فعال است و 

در آینده هم باقی خواهد ماند و ثمرات آن دیده خواهد 
شد.ایشــان با یادآوری تعبیر امام در مورد بسیج که آن 
را براساس آیات قرآنی »شجره ای طیبه« خوانده بودند 
که ثمرات شیرین خود را در هر دوره ای بروز می دهد، 
افزودند: نشان دادن نوزایی و زنده بودن انقالب، پیشرفت 
کشــور به برکت کار جهادی و بی توقع، برجسته شدن 
عنصر معنویت در هر فعالیتی که با روحیه بسیج شکل 
بگیرد و آرمان گرایی در کنار عمل گرایی از جمله برکات 
روحیه بسیجی است که این روحیه باید در جامعه حفظ 
شــود و دچار آفت مغرور شدن نشود.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در ادامه به تحلیل جایگاه بسیج در جغرافیای 
سیاسی دنیای اسالم پرداختند و گفتند: جایگاه بسیج را 
باید فراتر از مسائل روزمره و مقابله با اغتشاشات اخیر 
دانست.ایشان با بررسی چرایی رویکرد ویژه استعمار به 
منطقه غرب آسیا افزودند: استعمار غرب که در ابتدا اروپا 
مظهر آن بود و ســپس امریکا، توجه خاص و ویژه ای 
به منطقه ما داشــته و دارد زیرا منطقه غرب آسیا مرکز 
عمده نفت و انرژی و منابع طبیعی و چهار راه ارتباطی 
شرق و غرب اســت و بر همین اساس رژیم جعلی و 
غاصب صهیونیســتی در این منطقه پایه گذاری شد تا 
غرب در منطقه غرب آســیا برای غارت منابع و ایجاد 
جنگ و تفرقه انگیزی، پایگاه داشته باشد.رهبر انقالب با 
تأکید بر اینکه مهمترین و حساس ترین نقطه در منطقه 
راهبردی غرب آسیا، ایران است،  خاطرنشان کردند: بر 
همین اساس، در ابتدا انگلیسی ها و سپس امریکایی ها 
سرمایه گذاری ویژه ای بخصوص برای مزدور پروری 
در ایران کردند، تا ســلطه کامل داشته باشند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در تشریح سلطه و فشار امریکایی ها 
بر ایران و حاکمان قبل از انقالب گفتند: این فشــار به 
گونه ای بود که در خاطرات رجال سیاسی دوران پهلوی 
ذکر شــده، حتی محمدرضا پهلوی از باج خواهی های 
فزاینده امریکا گله مند بود اما جــرأت به زبان آوردن 
نداشت.ایشان با اشــاره به پیروزی انقالب اسالمی در 
نقطه کانونی سلطه استعمار غرب در منطقه غرب آسیا 
گفتند: وقوع انقالب، ناگهان ُچرت استعمارگران را پاره، 
و ضربه ای مهلک، گیج کننده و غافلگیرانه به سیاستهای 
استعماری در جزیره اَمن آنها وارد کرد.رهبر انقالب با 
تأکید بر اینکه انقالب اسالمی سّد مستحکمی در مقابل 
حضور امریکا و غرب در منطقه شد و هویت جدیدی را 
به وجود آورد، خاطرنشان کردند: انقالب اسالمی،  هویت 
وابستگی کشور را تبدیل به »هویت استقالل و استحکام 
و روحیه روی پای خود ایســتادن و از موضع قدرت 
حرف زدن و باج ندادن«، کرد و این تفکر طبعًا در ایران 
منحصر نماند و در منطقه اثر گذاشت.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشــاره به مباحث مربوط به صدور انقالب 
در اوایل پیروزی انقالب اســالمی گفتند: من در همان 

ســال های ابتدایی انقالب در نماز جمعه گفتم، انقالب 
همچون بوی گل و هوای بهاری اســت که خودش در 
فضا پیچیده می شود و همه آن را استشمام می کنند و 
کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد به همین علت انقالب 
اسالمی بطور طبیعی، مردم منطقه را دگرگون و آنها را 
بیدار کرد بنابراین غربی ها و به ویژه امریکایی ها باید 
به فکر عالج می افتادند زیرا نهال انقالب ســلطه آنها 
بــر ایران را از بین برده و منطقــه را دچار تزلزل کرده 
بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای مهمترین مشــکل غرب 
برای مقابله با نظام اســالمی در ابتدای پیروزی انقالب 
را حضور مردم و نیروهای انقالبی در صحنه دانســتند 
که تبلور عینی آن شکســت صدام و حامیان غربی او 
در هشت ســال دفاع مقدس بود.رهبر انقالب اسالمی 
با اشاره به طراحی امریکاییها که حدود ۱۵ سال قبل به 
وسیله شخصیت های برجسته این کشور افشا شد، گفتند: 
طراحی آنها این بود که شش کشور عراق، سوریه، لبنان، 
لیبی، سودان و سومالی را ساقط کنند تا در نهایت، امتداد 
و عمق راهبردی ایران در منطقه از بین برود و با تضعیف 
کشــور،  در نهایت خود نظام جمهوری اسالمی ایران 
ساقط شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
اما تفکر و امتداد انقالب اســالمی در سه کشور عراق، 
ســوریه و لبنان کارکرد پیدا کرد و کار بزرگ و مهمی 
انجام شد که عبارت است از شکست امریکا در این سه 
کشور.ایشان با اشاره به شکست طراحی امریکا برای از 
بین بردن حزب اهلل و اَمل در لبنان و همچنین ناکامی در 
عراق و سوریه با وجود چندین هزار میلیارد دالر هزینه 
و هزاران ساعت کار فکری با به کارگیری صدها متفکر 
تأکید کردند: این نقشه و توطئه در منطقه، با نیروی عظیم 
و کارآمد جمهوری اسالمی خنثی شد و مظهر و پرچم 
این نیروی عظیم، شخصی به نام »حاج قاسم سلیمانی« 
بود، بنابراین اکنون مشخص می شود که چرا نام »حاج 
قاســم« تا این حد برای مردم ایــران، محبوب و برای 
دشــمنان، تا این حد ناراحت کننده است.رهبر انقالب، 
بسیجیان را به فهم و تحلیل کالن از این کارزار وسیع، و 
پرهیز از محدود کردن دید خود به درگیری با چند عنصر 
ضدانقالب توصیــه کردند و گفتند: با این تحلیل کالن 
است که می توان فهمید علت اصرار دشمن بر برجام های 
۲ و ۳ چــه بود که در داخل نیز عــده ای البّد از روی 
غفلت حرف آنها را تکرار می کردند.ایشان در این زمینه 
افزودنــد: برجام ۲ یعنی ایران حضور منطقه ای خود را 
کاماًل رها کند و برجام ۳ یعنی ایران متعهد شود که هیچ 
سالح راهبردی و مهم مانند موشک و پهپاد تولید نکند 
تا در مقابل تهاجم، دست خالی باشد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، حضور بسیج در کشور را سینه سپر کردن در 
مقابل چنین توطئه های بزرگی دانســتند و خاطرنشان 
کردند: شما بسیجیان در این میدان نبرد، از حرم دفاع، و 

با داعِش دست ساِز آمریکا مبارزه کردید و به دالوران 
رزم آوِر لبنان و فلسطینی ها هر چه توانستید کمک کردید 
و باز هم کمک خواهیم کرد.ایشــان با تأکید بر اینکه 
میدان رزم بســیج چنین میدان وسیع و عمیقی است نه 
فقط مبارزه با چند اغتشاشگر خیابانی، افزودند: البته این 
به معنای صرف نظر کردن بسیج از مقابله با اغتشاشگران 
نیست چرا که آن مسئله نیز باید عالج، و هر اغتشاشگر 
و تروریستی مجازات شود اما بسیجی باید قدر خود و 
بسیج را بداند و محدود به کارهای جزیی نشود و بداند 
که اغتشاشگر نیز سرانگشت همان دستی است که در 
آن نقشه بزرگ شکست خورده و اینجا به میدان آمده 
است.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بسیج فراموش 
نکند که مبارزه و درگیری اصلی با استکبار جهانی است 
و ایــن چند نفر، غافل یا جاهل یــا بی اطالع و دارای 
تحلیل غلط، و یا مزدور هستند.ایشــان با ابراز تأسف 
از تحلیل های سست و بی مایه برخی افراد گفتند: بعضی 
از این افــراد در روزنامه ها و فضای مجازی می گویند 
برای تمام کردن اغتشاشات باید »مشکل تان را با آمریکا 
حل کنید« و »صدای ملت را بشنوید«.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با طرح این سؤال که »چگونه مشکل آمریکا با 
ایران حل می شود«، گفتند: این یک سؤال جدی و واقعی 
است و قصد دعوا نداریم. آیا مشکل با نشستن و مذاکره 

کردن و تعهد گرفتن از آمریکا حل می شود؟
  ایشان با یادآوری مذاکرات الجزایر با آمریکایی ها در 
ســال ۱۳۵۹ بر سر آزادی گروگانها، و تعهد آمریکا به 
آزاد کردن ثروتهــای ایران و پرهیز از مداخله در امور 
داخلی ما، گفتند: ما همه گروگانهــا را آزاد کردیم اما 
آمریکا به تعهــدات خود از جمله رفع تحریم ها و آزاد 
کردن ثروت های مسدود شــده ملت عمل نکرد.رهبر 
انقالب، بدعهدی آمریکا در قضیه برجام یعنی برداشتن 
تحریم ها در مقابل کاهش فعالیت صنعت هســته ای را 
نمونه دیگری از بطالن حل مشکل با آمریکا از طریق 
مذاکره دانستند و افزودند: مذاکره، مشکل ما با آمریکا 
را حل نمی کند، بله باج دادن به آمریکا مشکل را حل 
می کند که البته به یک بار باج دادن هم قانع نیستند و هر 
بار باج جدیدی خواهند خواست.ایشان در این زمینه 
افزودند: اول می گویند غنی سازی ۲۰ درصد را تعطیل 
کنید، بعد غنی سازی ۵ درصد را، بعد کل صنعت هسته ای 
را، بعد تغییر قانون اساسی را مطالبه می کنند، بعد محبوس 
شدن پشت مرزها و خالی کردن دست ایران و تعطیلی 
صنایع دفاعی را.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر 
اینکه ممکن اســت یک نفر حتی جمهوری اسالمی را 
قبول نداشته باشد اما هیچ ایرانی با غیرتی حاضر نیست 
چنین باج هایی را بدهد، گفتند: بنابراین مذاکره با آمریکا 
مشکلی را حل نمی کند و تنها در صورت باج دادن در 
همه مسائل اساسی و عبور از همه خطوط قرمز است 

که آمریکا مانند دوره پهلوی دیگر کاری با کشور ندارد. 
اما آیا مردم برای این شــیوه، انقالب کردند و این همه 

شهید دادند؟
  ایشــان در مقابل تجویز دیگــر برخی مدعیان مبنی 
بر »شنیدن صدای ملت« خاطرنشــان کردند: صدای 
رعدآسای ملت، امسال در ۱۳ آبان بلند شد؛ آیا آن را 
شنیدید؟ شما بشنوید صدای ملت را. آن جمعیت عظیم و 
بیش از ۱۰ میلیونی در تشییع شهید سلیمانی صدای ملت 
بود. امروز تشییع شهدا در شهرهای مختلف و شعارهای 
مردم علیه تروریسم و اغتشاشگر صدای ملت است. شما 

صدای ملت را نمی شنوید؟
  رهبر انقالب در بخش پایانی سخنانشان به بیان چند 
توصیه به بسیجیان پرداختند: »بسیجی بمانید و روحیه 
و ایمان بســیجی را در خود حفظ کنید«، »قدر خود را 
بدانید البته خاصیت بسیجی تفاخر نکردن است اما قدر 
این توفیق خدادای را بدانید«، »دشــمن و نقاط ضعف 
و نقشه های آن را بشناســید و در مقابل دشمنی که با 
بزرگ و قوی جلوه دادن خود به دنبال غافلگیر کردن 
شما است، هوشیار باشــید«، و »رشد معنوی خود را 
مراقبت و اندازه گیری کنید«.ایشان در توصیه پنجم به 
بسیجیان گفتند: امروز مهمترین شیوه بدخواهان، جعل و 
دروغ پردازی به وسیله تلویزیونهایشان یا فضای مجازی 
است، در مقابل این شگرد با عمل به وظیفه جهاد تبیین، 
»روشــن بینی خود را افزایش دهیــد« و اجازه ندهید 
دشــمنی که بیش از تسلط بر سرزمینها به دنبال تسلط 
بر مغزها است، به این هدف دست یابد.رهبر انقالب در 
توصیه ششم با تأکید بر اینکه »آمادگی عملی خود را 
حفظ کنید و غافلگیر نشوید«، گفتند: حواس همگان 
بخصوص مسئوالن کشــور باید در خصوص مسائل 
اطراف کشور هم جمع باشد چرا که برای ما هم منطقه 
غرب آسیا، هم قفقاز و هم مناطق شرقی کشور مهم است 
و باید حواس ما به همه اینها باشد که دشمن چه کاری 

می خواهد انجام دهد؟
  حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به استفاده مستکبران 
از فرصت جام جهانی و غفلت ناشــی از تمرکز همه 
چشمها به آن برای انجام کارهای دیگر )مانند دوره های 
قبلی این مسابقات(، مراقبت و هوشیاری در این مقطع 
را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: اکنون که اسم جام 
جهانی را آوردیم بگوییم که دیروز بچه های تیم ملی ما 
چشم ملت را روشن کردند و ان شاءاهلل چشم شان روشن 

باشد که ملت را خوشحال کردند.
  ایشان در توصیه هفتم، بسیجیان را به مراقبت از نفوذ 
افراد ناباب و فاســد در بسیج سفارش کردند و توصیه 
آخر خود را به یک دســتور قرآنی اختصاص داند که 
»سست نشوید و غمگین نگردید، شما برترید اگر ایمان 

داشته باشید« .

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار بسیجیان :

امروز مهم ترین شیوه ی دشمن جعل و دروغ  پردازی است
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خبر داد 
افزایش۸.۸ درصدی 

صادرات بخش  کشاورزی هرمزگان 
  گروه خبر // رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان 
از رشــد ۸.۸ درصدی صادرات بخش کشاورزی نسبت 
ســال گذشــته خبر داد. عباس مویدی رئیس ســازمان 
جهاد کشــاورزی در چهارمین نشست شورای هماهنگی 
بخش کشاورزی که با حضور محمدجواد عسکری رئیس 
کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی و جمعی از 
اعضای کمیسیون برگزار شد، اظهارداشت: بخش کشاورزی 
هرمزگان دارای ۹۵ هزار بهره بردار اســت که در قالب  ۸۰ 
هزار هکتار زمین، حدود ۲.۷ از ســهم تولیدی کشور در 
بخش  زراعی را به خود اختصاص داده است. وی با بیان 
اینکه استان هرمزگان از نظر تولیدات باغی در سطح مطلوبی 
قرار دارد، افزود: باغداران ما در ۸۰ هزار هکتار ســطح ۲ 
میلیــون ۹۸۰ تن محصول تولید می کننــد، و در تولیدات 
باغی ۳.۷ محصوالت باغی کشــور را اســتان هرمزگان 
تامین می کند. رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با 
بیان اینکه  دوازده رقم از محصوالت کشــاورزی و باغی 
هرمزگان دارای رتبه اول تا ســوم در تولید کشور هستند 
گریزی به بخش شــیالت زد و گفت: استان هرمزگان از 
لحاظ تولیدات در بخش آبزیان رتبه نخســت کشوری را 
در اختیار دارد و توسعه این بخش نیاز به عزمی ملی دارد.

مویدی عنوان کرد: در دولت سیزدهم رویکرد مناسبی برای 
افزایش سطح صادرات در پیش گرفته شد و با حمایت های 
استاندار هرمزگان شاهد افزایش ســطح صادرات بودیم 
به نوعی که در صادرات بخش کشــاورزی نسبت به سال 
گذشته ۸.۸ درصد افزایش را شاهد بودیم و ۵۱۱ هزار تن 
از محصوالت کشاورزی را صادر کردیم. وی تصریح کرد: 
در حوزه صنایع تبدیلی استان هرمزگان عملکرد خوبی را از 
خود به جای گذاشته است و در حال حاضر  با ۱۹۲ واحد 
صنعتی اشتغالی بالغ بر ۵ هزار ۱۳۵ نفر به صورت مستقیم 
و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت غیرمســتقیم با جذب یک 
میلیون و  4۶۰ هزار تن مواد اولیه ایجاد کرده است. رئیس 
سازمان جهادکشاورزی هرمزگان عنوان کرد: اگر بخواهیم 
اوضاع زراعی خود را با کشــور مقایســه کنیم شاید عدد 
قابل توجهی نباشد اما عملکرد و تولیدات بسیار با کیفیت 
و خوبی را داریم که یکی از دالیل آن آب و هوای مطلوب 
و کشت خارج از فصلی است که در استان هرمزگان انجام 
می شود. به گزارش تسنیم ؛ مویدی خاطرنشان کرد: استان 
هرمزگان یکی از استان های مهم در محصوالت خارج ار 
فصل اســت اما همه ساله چیزی که برای هرمزگان در نظر 
گرفته نمی شود ریسک باالی کشاورزی استان به دلیل کشت 
در زمستان و عدم پایداری آب و هوا است که درخواست 
داریم از کمک های فنی و اعتباری برای جبران خسارت ها 
یا کمک به کشاورزان در زمان افت قیمت محصول استفاده 

شود . 

گروه خبــر // نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس شــورای اسالمی خطاب به 
رئیس سازمان شیالت ایران گفت: یک 
بار برای همیشه مشکل بیمه صیادان 

را برطرف کنید . 
   احمد مــرادی نماینده مــردم بندرعباس، 
بندرخمیر، حاجی آباد، قشــم، ابوموســی در 
مجلس شورای اسالمی در نشست با اعضای 
کمیســیون کشــاورزی که با حضور رئیس 
ســازمان شیالت ایران برگزار شد، با اشاره به 
مشکل اسناد زمین های کشاورزی اظهارداشت: 
موضــوع اراضی کشــاورزان، نیاز به اصالح 

قانون دارد که اگر این موضوع اصالح شــود 
بسیاری از مشــکالت حل خواهد شد.مجمع 
نمایندگان اســتان هرمزگان در جلسه ای که 
با وزیر جهادکشاورزی داشتند این اختیار را 
گرفتند که شورایی در استان هرمزگان جاهایی 
که تداخالت ارضی وجــود دارد به نفع مردم 
رای دهد تا مشکل مردم حل شود.وی افزود: 
امروزه فرم های یــک و پنج بحث آب تبدیل 
به عذابی برای کشاورزان شده است، اگر یک 
نمونه  چاه را بازدید کنید شاهد خواهید بودید 
که این چاه  قبل از سال ۸۵ فعال یا نیمه فعال 
بوده است اما بهره بردار آن به هر دلیلی ممکن 
است نتوانسته باشــد فعال بودن چاه خود را 
ثابت کند و امروز به مشکل جدی تبدیل شده 
است.نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه، اکثریت کشاورزان مشکل 
اضافه برداشت دارند، گفت: در برنامه پنجم و 
ششم توسعه موضوع برقی کردن چاه های آب 
کشاورزی مطرح شد و وزارت  جهادکشاورزی 
و وزارت نیرو مکلف شــدند این برنامه را به 
اتمام برسانند اما با وجود اینکه در آستانه اتمام 

برنامه ششم توسعه هستیم این امر محقق نشده 
است و کشــاورزان هم با موانع عدیده ای در 
بحث تامین سوخت روبرو شده اند که آن ها را 

آزار می دهد.
   مرادی تاکید کــرد: هرمزگان چند محصول 
تولیدی دارد که برندشان جهانی شده است اما 
امروز آفات و بیماری ها آن ها را تهدید می کنند 
و برای حفظ  آنان به مشــکل برخورده ایم که 
الزم اســت تمهیداتی در این راستا اندیشیده 
شــود. وی تصریح کرد: ما در حوزه شیالت 
گالیه های بسیار زیادی داریم، احساس می کنم 
اراده ای برای انجام کار در شیالت ایران وجود 
ندارد و صیاد، تولید کننده ، سرمایه گذار همه در 
استان به حال خود رها شده اند، انتظار و توقع 
داریم در حوزه شــیالت استان جدی تر وارد 
شــوید.وی خطاب به رئیس سازمان شیالت 
ایران گفت: الزم اســت یک بار برای همیشه 
مشکل بیمه صیادان را حل کنید برای این امر 
یا باید از طریق دولت الیحه بدهید و یا کمک 

کنید.
   مــا طرح می دهیم امــا انتظار جدی ما این 

اســت که شــیالت و دولت الیحــه ای را به 
مجلس ارائه دهد. مرادی با اشاره به برکناری 
بی سر و صدای مدیرکل شــیالت هرمزگان، 
اظهارداشت: جابه جایی مدیر حق شما است 
امــا اخالق در جابه جایی و انصاف در جا به 
جایی هم  حق ما اســت، ما مطالبه داریم که 
اگر قرار اســت مدیرکلی جا به جا شوند  با 
استاندار و نمایندگان هماهنگی شود، نمی شود 
که یک شبه تودیع و معارفه انجام دهید، استان 
هرمزگان ۶۰ درصد فعالیت شیالتی کشور را 
بر عهده دارد انتظار داریم که اگر حتی رئیس 
شیالت کشــور یک هرمزگانی نیست حداقل 
مدیرکل شــیالت حتما بایــد یک هرمزگانی 
و بومی استان باشــد.به گزارش تسنیم ، وی 
خاطرنشــان کرد: اگر به این مسئله رسیدگی 
نشــود ما  با اهرم های نظارتی قطعا رسیدگی 
خواهیم کرد چرا که این مســئله بی حرمتی به 
مردم هرمزگان بوده اســت و همین جا اعالم 
می کنیم هر مدیری که نگاه کج به مردم داشته 
باشــد و بی حرمتــی به مردم کنــد در زمره 

خیانتکاران به کشور است . 

احمدمرادی نماینده مردم هرمزگان خطاب به رئیس سازمان شیالت ایران  : 

الزم است یک بار برای همیشه مشکل بیمه صیادان را حل کنید 

   
سرمقاله

  مشــکالت محالت در حوزه های مختلف همچنان الینحل 
 مانده اند ویا اینکه روند حل شــان الک پشــتی است. تاریکی 
کوچه های این مناطق که باعث افزایش ضریب ناامنی شده است، شما 
 را به دورانی پرتاب می کند که شهرها برق کشی نشده بود وبا فانوس و 
چراغ دســتی بایستی در شــب ها رفت و آمد می کردید. االن 
 هم باید با نور تلفن همراه در بیشــتر این کوچه ها گذر کنید و 
خفت گیری هم در همین کوچه ها بیشتر است و بارها این معضل 
را در یکی دو دهه اخیر در گزارش ها و... منعکس کردیم، اما کو 
گوش شنوا. از آن طرف همین تاریکی ها باعث افزایش سرقت از 
خانه ها و خودروها شده است و مسئوالن هم به خودشان زحمت 
نمی دهند تا بازدیدی را از این محالت داشــته باشند. چند سال 
پیش یکی از معتمدان محله ای می گفت که مسئوالن یک شب 
در مســجد محله شان بودند ودر مورد مشکالت محله صحبت 
شد و بعد از پایان جلســه،برخی حاضران در جلسه خواستند 
که  بازدیدی را از کوچه های این محله داشته باشند که فرماندار 
شهرســتان مخالف بود و می گفــت بازدید ازکوچه های محله 
 در برنامه نبوده اســت. در واقع آقای فرماندار نگرانی ناامنی در 
کوچه ها بود. ناامنی که ساکنان ورهگذران بایستی همیشه متحمل 
شــوند و مسئوالن و متولی امنیت شــهر خودش جرات ندارد 
 یک شب سرزده و بدون تدابیر قبلی از کوچه ها بازدید کنند تا 
واقعیت های موجود را ببینند. تا زمانی که مســئوالن بخواهند 
از داخل اتاق شــان بــرای محالت نســخه بپیچند  وضعیت 
 بهتر از این نخواهد شــد. هر زمان مســئوالن میدانی و بدون 
اطالع رســانی قبلی از محالت بازدید کردند، آنگاه واقعیت ها 
را می بینند وشاید تصمیمات کارشناسانه و واقع گرایانه گرفته 
شود. در حوزه تاریکی کوچه ها و... باید گفت که البته در برخی 
معابــر و پیاده روهای بعضی بلوار هــای اصلی و فرعی حتی 
 مرکز اســتان این تاریکی ها وجود دارد. پیشنهاد می کنم برخی 
شب ها مسئوالن از پارک شهر یا همان پارک شهید دباغیان در 
بلوار امام)ره(  و یا بلوار جمهوری اسالمی پیاده روی کنند تا هم 
متوجه تاریکی و هم حفاری ها و چاله ها و دست اندازها شوند.

 جلوی ثبت احوال هم تاریک است و هم حفاری ترمیم نشده باعث 
می شود عابران بیفتند و زخمی شوند. پیاده رو پشت ساختمان 
۱۲ طبقه دانشــجویی سابق و پیاده روهای پارک شهر به سمت 
ســه راه گمرک و... تاریک و پر از دست انداز است. بلوار معلم 
و وحدت در خواجه عطاء نیز وضعیت مشابهی دارند. از طرفی 
دیگر  کوچه هــای تنگ وتاریک محالت مامنی برای معتادان، 
اراذل واوباش و ســارقان و کیف قاپان، مواد ومشروب فروشان 
 و... تبدیل شــده اســت. در برخی از این محــالت و بعضی

 کوچه هایش گاهی چند ده نفر معتاد را می توان در حال تزریق 
و استعمال دید که مشاهده این وضعیت برای ساکنان عادی وبرای 
کودکان و نوجوانان الگویی مخرب است و برای مسئوالن هم مهم 
نیست که مشــاهده مداوم این صحنه ها چه بالیی را بر روح و 
روان کودکان و نوجوانان و جوانان محالت وارد کرده و چند نفر 
الگو گرفته ودر دام اعتیاد، مشروبات و... گرفتار می شوند. امالک 
فرسوده هم معضل دیگری در این مناطق است که به عنوان مثال 
در محله آیت ا.... غفاری بندرعباس قرار بود برخی نهادها امالک 
 فرسوده ساکنان فقیر را تعمیر یا بازسازی کنند که برخی ساکنان 
گالیه مندند که ملک شان تخریب شده و همچنان بازسازی نشده 
و آنها آواره اند. بیشــتر امالک فرسوده را هم ساکنان محرومش 
توان بازســازی ندارند. از طرفی دیگر در همین محله، مشکل 
سنددار شدن امالک بسیاری از ساکنان بدلیل قیمت های باالیی که 
 توسط شهرداری اعالم شده است، برطرف نشده و امالک بی سند 
مانده اند وبرخی هم سقف ودیوار فرسوده شان فرو ریخته و برخی 
هم فرو می ریزندو ســاکنان با ترس ودلهره در زیر این سقف ها 
زندگی می کنند. از طرفی دیگر راه وشهرسازی و شهرداری هر دو 
عنوان می کنند که ساکنان این محالت از طریق این ادارات بایستی 
برای سنددار کردن امالک شان اقدام کنند که برای ساکنان دوگانگی 
ایجاد شده است که باید به کجا مراجعه کنند. گرچه راه وشهرسازی 
 مــاه قبل اعالم کرد که ســاکنان محالت برای ســنددار کردن 
امالک شان به دفاتر پیشخوان در بندرعباس وادارت راه وشهرسازی 
در شهرستان های استان مراجعه نموده و پرونده تشکیل دهند، 
 اما متاسفانه روند اطالع رســانی ضعیف است و ضرورت دارد 
اطالع رسانی گسترده تری در محالت صورت گیرد تا همه ساکنان 
این مناطق برای سنددار کردن امالک شان اقدام کنند وبتوانند با 
 استفاده از تسهیالت نوسازی بافت های فرسوده نسبت به بازسازی 
امالک شــان اقدام نمایند. بحث روان بودن فاضالب در محالت 
همچنان باعث بروز مشکالت بهداشتی و بوی تعفن برای ساکنان 
است و از طرفی بوی تعفن در اطراف خورهایی که فاضالب را به 
دریا منتقل می کنند، در این محالت بیشتر است. محالت از امکانات 
ورزشی، تفریحی، فرهنگی و... مناسبی برخوردار نیستند وهمواره از 
این تبعیض و بی عدالتی گالیه مندند. شهری که قطب اقتصاد کشور 
اســت، باعث تاسف است که این شرایط اسفناک را داشت ه باشد 
ومسئوالن در ادوار مختلف نسبت به این وضعیت تصمیمات مناسبی 
اتخاذ نکرده اند و آن طور که خود ساکنان هم عنوان می کنند این 
محالت فقط در انتخابات به عنوان صندوق رای دیده شده اند که 
بیشترین آرا از همین محالت کسب می شود و بعد از انتخابات هم 
محالت به فراموشی سپرده می شود  همواره در زمان تهیه گزارش 
از محالت، ســاکنان از این وضعیت گالیه مند بوده و می گویند 
در زمان انتخابات بــه آنها وعده های رنگین کمانی برای عمران 
و آبادانی محالت و رفع مشــکالت شان در حوزه های مختلف 
داده می شود واین وعده ها از جمعه بعد از انتخابات به فراموشی 
سپرده می شوندکه ونیاز است به محالت رسیدگی بیشتری نمود. 
 بسیاری از ساکنان حاشیه نشین حتی از درمان و معیشت و تحصیل 
 فرزندان شان هم درمانده اند و مسئوالن در رده های مختلف بایستی 
ارتباط شان را با محالت بیشتر کنند و در این مناطق حضور یابند و 
وضعیت اهالی و مشکالت شان را بصورت میدانی بررسی و مرتفع 
کنند. در این حوزه پیشــنهاد می شود حداقل هفته ای یک مرتبه 
استاندار، فرماندار، شهردار و مدیران دستگاه های اجرایی بازدیدی 
میدانی را در روز از یکی از محالت داشته باشند و وضعیت ظاهری 
محالت را مشاهده نموده و با ساکنان گفتگو کنند و شورای اداری را 
در همین محالت برگزار و برای رفع مشکالت محالت تصمیماتی 
اتخاذ نموده و بر روند اجرای مصوبات هم نظارت شــود و مانند 
برخی مصوبات، به فراموشی سپرده نشوند . ساکنان  محروم همین 
محالت بیشــترین حمایت را از نظام دارند و در راهپیمایی ها و 
انتخابات و... حضور حداکثری دارند و در اغتشاشــات اخیر هم 
دیدیم که هیچ همراهی را با دشــمنان نکردند و حق شان نیست 
که اینطور مورد بی مهری قرار گیرند وبایستی مسئوالن  بیشترین 
خدمات را به این مردم فهیم و انقالبی ارائه دهند تا امیدوارتر شوند 

واز مواهب انقالب بیش از پیش بهره مند شوند .
   علی زارعی

محالت فقط صندوق رای نیستند! 

پشت پرده سیاست 

تازه های مطبوعات  
آرمان امروز- به صورت طبیعی زمانی که احزاب حرفه ای در کشــور وجود 
نداشــته باشد، مردم ساالری تبدیل به شبه مردم ساالری می شود و صرفا 
یک شور انتخاباتی در چند روز خاص از انتخابات خواهیم داشت و فردای 
انتخابات همه چیز فراموش می شــود و مردم بار دیگر نقشی در احزاب 
نخواهند داشت. این چنین عملکردی سبب می شود تا هیچ مکانیزمی برای 

پیگیری مطالبات مردم وجود نداشته باشد .
فرهیختگان - این روزنامه با اشــاره به ابــراز تمایل اخیر رئیس جمهور به  
شــنیدن صدای معترضان  نوشت: به شــیوه گفت وگویی که توسط غالب 
مسئوالن اجرا می شود، دو ایراد اساسی وارد است؛ اوال در اغلب جلسات 
انتقادی که با حضور مســئوالن برگزار می شــود، چهره ها و گروه هایی 
صاحب تریبون هستند که دارای جایگاهی رسمی و ثبت شده در کشورند. 
حال آن که بسیاری از معترضان کف خیابان در گروه خاصی قابل تعریف 
نیســتند و طبعا نماینده ای نیز ممکن است در جلسات نداشته باشند. ایراد 
دیگری که به شــیوه گفت وگو وارد اســت، تبدیل میز پرسش و پاسخ به 

تریبون تبلیغاتی است .
 کیهان - این روزنامه به انتقاد  از ســکوت خواص در اتفاقات اخیر کشور 
پرداخت و نوشت: آیا آنانی که مدعی خون ریخته نشده مهسا امینی بودند 
و ادای روشــنفکری و اصالح طلبــی را در می آوردند، در آزمون دفاع از 
خون های به ناحق ریخته شــده و بدن های سوزانده شده مردم و مدافعان 
امنیت به وظیفه خود عمل کردند؟...آن ها که ســکوت کردند یا مواضع دو 
پهلو گرفتند، در آزمون مردود شــدند. علمایی که به دفاع از حق و دفاع 
از مظلوم نپرداختند و هنوز ساکت اند یا در سخنان خود صراحت به  خرج 

ندادند، در این امتحان سرافراز نبودند .
 جمهوری اســامی - این روزها هر بخشی از رســانه های طرفدار دولت را 
مطالعه می کنیم با کلی تمجید و تعریف از دولت مســتقر مواجه می شویم. 
حتی صدا و ســیما برخالف ادوار گذشــته هر برنامه مربوط به دولت را 
حداقل ۲ نوبت پخش می کند.حتی زمانی که ساده ترین داروها در دسترس 
بیماران نیســتند، وزیر بهداشــت و درمان در تلویزیون حضور می یابد و 
 برعکس گذشــته کــه گناه بر گــردن دولت قبلی بود، حــاال گناه را بر
 گردن تولید کنندگان دارو انداخته اند! آیا هدف رســانه های طرفدار دولت 
مستقر از این هماهنگی در نحوه انتشار وتوزیع اخبار، اقناع عمومی جامعه 

است ؟
سردار پاکپور: یگان های نیروی زمینی سپاه در مرزهای غربی و شمال غرب تقویت می شوند

ســردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: به دنبال 
تحرکات اشــرار و گروهک های تروریســتی تجزیه طلب ضدایرانی در 
شــمال غرب کشور و ایجاد شــرارت و ناامنی در برخی مناطق، نیروی 
زمینی ســپاه با تقویت نیروهای خودی در محدوده نوار مرزی استان های 
غرب و شمال غرب کشــور و بهره گیری از همکاری مردم غیور بومی به 
مقابلــه قاطعانه با عوامل ناامنی در منطقه می پردازد.فرمانده نیروی زمینی 
 ســپاه با بیان این که هم اکنون برخی یگان های زرهی و نیروی مخصوص 
نزســا در حال عزیمت به اســتان های مرزی غرب و شمال غرب کشور 
هســتند، تصریح کرد: این اقدام نیروی زمینی ســپاه بــه منظور تقویت 
یگان های مســتقر در مرز و جلوگیری از نفوذ تیم های تروریستی وابسته 
به گروهک های تجزیه طلب مســتقر در اقلیم شمال عراق صورت گرفته 

است ./فارس

انعکاس
عصرایران نوشت: سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
آمریکایی ها نامه ای در ۳۰ شهریورماه از منطقه غرب آسیا به پنتاگون نوشتند که 
ما در این توطئه شکســت خورده ایم و مردم ایران با ما همراهی نکرده اند، در میان 
دشمن هم اختالف نظر است و برخی از آن ها گفته اند که تکلیف این همه پولی که 
خرج شده چه می شود؟ سلیمانی گفت: در اغتشاشات اخیر هیچ کدام از پایگاه های 
بسیج توسط عوامل دشمن در داخل گرفته نشده است و هیچ کدام از بسیجیان در 

این اتفاقات دچار لغزش نشده اند؛ بسیجیان محکم و استوار ایستاده اند .
 برنا مدعی شــد: وریا غفوری بازداشــت شد.  این خبرگزاری علت بازداشت وریا 
غفــوری را »توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام « بیان کرد. 
وریا غفوری کاپیتان سابق استقالل و بازیکن فعلی فوالد خوزستان است که سابقه 

پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را هم دارد .
 دیده بان ایران مدعی شــد: روزنامه »گاردین« به نقل از »الکســی دانیلوف« دبیر 
شــورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، مدعی »کشــته شدن شماری از مستشاران 
ایرانی در شــبه جزیره کریمه« شد. وی با تکرار برخی ادعاهای اثبات نشده، گفت 
که نیروهای ایرانی برای کمک به نظامیان روســیه به منظور به کارگیری پهپادهای 
شاهد-۱۳۶ در کریمه حضور دارند و شماری از آن ها در این منطقه جان خود را 

از دست داده اند .
آملی الریجانی: این که شنیدن اعتراضات صوری نباشد حرف درستی است

 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این حرف که اعتراضات باید شنیده 
شود حرف صحیحی اســت. این که شنیدن صوری نباشد هم درست است و این 
نظام هم ظرفیت اصالح خــود را دارد.آیت ا... آملی الریجانی در دیدار با جمعی 
از دانشجویان دانشگاه شریف و نمایندگان تشکل های سیاسی این دانشگاه پس از 
شنیدن نظرات و دیدگاه های دانشجویان با تاکید بر این که ما دنبال شنیدن حرف ها 
هســتیم و در این دیدار از جانب خودم صحبت می کنــم، گفت: این مرزبندی با 
مسئوالن را قبول ندارم. اشکالی در روش کار شما و روش قضاوت و نتیجه گیری 
برخی از شما دیدم. وی با اشاره به این که حجاب در کشور قانون است، گفت: در 
لیبرال ترین کشورها هم باید التزام به قانون داشت در غیر این صورت سنگ روی 
سنگ نمی ماند. باید قانون را رعایت کرد. آیا شما توهین را جرم می دانید یا نه؟ در 
همه دنیا جرم است. آیا نباید با مجرم برخورد کرد؟ چه فرقی می کند که یک دانشجو 
جرمی را مرتکب شود یا یک فرد غیردانشجو؟ نباید بین دانشجو و غیردانشجو از 
این نظر فرق گذاشت.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به دانشجویان 
گفت: این حرف شما که اعتراضات باید شنیده شود حرف صحیحی است. این که 
شنیدن صوری نباشد هم درست است. شما تحرکات دشمن بیرونی را دشمن تراشی 
ندانید. آمریکایی ها در تسلیح گروه های تروریستی در آن سوی مرزهای کردستان 
نقش دارند. شــما دانشجویان برای شــناخت نقش دشمن خارجی و پایگاه های 
منافقین و برخی کشورهای منطقه چقدر تالش کرده اید؟وی گفت: معقول ترین راه، 
اصالح اشکاالت و خرابی ها است. آینده امیدوارکننده است. شما در یکی از بهترین 
دانشگاه های دنیا درس می خوانید. مطالبات شما که در یکی از بهترین دانشگاه های 
جهان تحصیل می کنید باید باالتر از سلف سرویس مختلط باشد. این نظام ظرفیت 
اصالح خود را دارد.آملی الریجانی با دعوت جوانان به خودسازی گفت: شما جوان 
هستید. در سن ساختن خود و شخصیت معنوی خود هستید. در ارتقای شخصیت 
معنوی، باید برنامه ساختن داشت زیرا که مسیری بی نهایت در پیشگاه انسان وجود 
دارد. این هستی در دنیایی دیگر، به شکل حیاتی دیگر ادامه می یابد. ما انسان ها، 
تمام کارها و حرف هایمان اگر در چارچوب معنوی قرار گرفت، در مسیر بی نهایت 

و بدون مرگ، رنگی دیگر پیدا می کند. به فکر خودتان باشید./ایسنا

رئیس اتاق اصناف کشاورزی هرمزگان :

 درخواست کشاورزان تخصیص آب متناسب
 با اراضی قابل کشت است

راه اندازی نخستین هنرستان دخترانه بهیاری 
در بندرعباس 

گــروه خبــر // رئیس اتــاق اصناف 
کشــاورزی هرمــزگان گفت: امســال 
 تعرفه های صادراتی ســنگینی برروی 
محصوالت پیاز و گوجه فرنگی بســته 
شده  که نفس کشاورزان را بریده است . 
  عبــاس خــالده رئیس اتــاق اصناف 
کشاورزی استان هرمزگان در ادامه نشست 
با رئیس و اعضای کمیســیون کشاورزی 
مجلس شورای اسالمی، اظهارداشت: در 
استان هرمزگان یکی از مشکالت اساسی 
که داریم زمین هایی اســت که با این حال 
که جزو زمین های آبا اجدادی کشاورزان 
بوده است و بعضا بیش از ۵۰ سال کشت 
روی آن ها انجام شده است به دلیل اینکه 
 اراضی ملی تعریف شــده اند  نتوانسته اند 
ســند زمین خود را بگیرند که درخواست 
داریم در این حــوزه اقدام عاجلی اتخاذ 

شود. 
  وی افزود: تا سال ۸۵ مجلس مصوبه ای 
داشت که کشــاورزانی که چاه دارند و از 
این چاه  خود اســتفاده می کننــد پروانه 
بهره بــرداری دریافت کنند اما متاســفانه 
بســیاری از این چاه ها پروانه دار نشده اند 
و آن هایــی هم که پروانه دار شــدند تنها 

یک لیتر بر ثانیه مجوز برداشــت دریافت 
کشــاورزی  اصناف  اتاق  کرده اند.رئیس 
هرمزگان تاکید کرد: کشاورزانی که سطح 
اراضی آن ها باالســت نمی توانند با این 
میزان آب کشت انجام دهند به عنوان مثال 
کشاورزی که ۲۰ هکتار زمین دارد با آب 
یک لیتر بر ثانیه کاری نمی   تواند انجام دهد 
و حداقل به ۱۰ لیتر بر ثانیه آب نیاز دارد 
و این امر موجب می شــود که کشاورزان 
مجبور به اضافه برداشــت شوند و جرایم 

سنگینی برای آن ها وضع شود. 
  به گزارش  تسنیم ، خالده با تاکید بر اینکه 
درخواست کشاورزان استان تخصیص آب 
متناسب با اراضی قابل کشت است، گفت: 
سه سال است که کشــاورزان هرمزگان 
در کشــت خود شاهد ضررهای عمده ای 
هستند، امســال هم تعرفه های صادراتی 
سنگینی برروی محصوالت پیاز و گوجه 
فرنگی بسته شده است که نفس کشاورزان 
را بریده اســت از ســوی دیگر آب بهای 
بخش کشــاورزی در بحث آب ســدها 
افزایش پیدا کرده است و بهایی تعیین شده 
اســت که قابل پرداخت نیست و استدعا 

داریم این تعرفه اصالح شود.  

 گــروه خبر // مدیرکل آمــوزش و پرورش هرمــزگان در این خصــوص، افزود: 
دانش آموزان می توانند از کالس دهم وارد این هنرستان شوند و سه سال آموزش 

بهیاری فرا گیرند . 
  محمد قویدل در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه این هنرستان با هزینه ده میلیارد ریال 
و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تجهیز و راه اندازی شده است، اظهار کرد: 
ابتدا دانش آموزان در آزمونی شرکت کردند و پس از دو مرحله آزمون کتبی و شفاهی 
۱۵ دانش آموز برای تحصیل در این رشــته انتخاب شدند که البته برای سال های آینده 
ظرفیت پذیرش و شمار مراکز دارای این رشته افزایش خواهد یافت.وی با اشاره به اینکه 
توســعه آموزش های فنی و حرفه ای با هدف تربیت نیروهای مورد نیاز بازار کار، یکی 
از سیاست های دولت سیزدهم است، تصریح کرد:  هنرستان ها و رشته های هنرستانی با 
رویکرد تامین نیروی بازارکار و مشارکت بخش های مختلف و دستگاه های مرتبط است.

قویدل اضافه کرد: رشته بهیاری نیز از رشته هایی است که با مشارکت وزارت بهداشت 
راه اندازی شده و دانش آموزان پس از سه سال آموزش می توانند در مراکز بهداشتی و 
درمانی مشغول به کار شوند.به گزارش ایسنا ؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در 
پایان با بیان اینکه این هنرستان زیر نظر آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی دوره 
سه ساله بهیاری را به دانش آموزان آموزش می دهد، عنوان کرد: این رشته آموزشی در 

هنرستان آیت اهلل رئیسی ناحیه یک بندرعباس راه اندازی شده است .

  

گروه خبر //  فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: 
شــهدا چراغ راه هدایت و بصیرت امت هستند و 
والدین شهدا ســند اعتبار، شرف و عزت کشور 

هستند .
  سردار علیرضا تنگسیری ضمن تفقد و دیدار از پدر شهید 
علیرضا آرمات گفت: شهدا چراغ راه هدایت و بصیرت امت 
هستند و ما باید از آنها درس والیتمداری، ایثار و اخالص 

در عمل یاد بگیریم.
   فرمانده نیروی دریایی ســپاه با اشــاره بــه مطالعه دقیق 
وصیت نامه شهدا و تأثیر آن بر رشد و تعالی جامعه افزود: 
وصیت نامه بصیرت افزای شــهید آرمات که در سن کمتر 
از بیست ســالگی نوشته شده مملو از تعابیر معنویت افزا و 
حکیمانه است که انگار برای همین وضعیت جامعه امروز ما 

نوشته شده است.
  سردار تنگســیری، والدین شهدا را سرمایه معنوی جامعه 
دانســت و تصریح کرد: خانواده شهدا ســند اعتبار، شرف 

و عزت کشــور هستند و امنیت امروز کشــورمان مدیون 
ایثارگری شهدا و جانبازان است.فرمانده نیروی دریایی سپاه 
ضمن تفقد و عیادت از پدر گرامی شــهید آرمات گفت: ما 
وظیفه داریم دائمأ به خانواده شــهدا که نور چشم ما هستند 
سر کشی، احوال پرسی و آنها را زیارت کنیم و با ابراز ارادت 
و محبت نسبت به آنها، از فضای معنوی این منازل نور، برای 
ادامه مسیر حرکت و حیاتمان بهره بگیریم و شما برای ما دعا 
کنید تا ما وظیفه مان درست انجام دهیم.وی افزود: هر کس 
در هر موقعیت و جایگاهی که هســت اگر می خواهد عاق 
خون شهدا نشود و عاقبت بخیر شود باید به وظیفه ای که بر 
عهده اش هست، سعی کند درست انجام دهد.دریادار پاسدار 
تنگسیری گفت: إن شاءاهلل به لطف خداوند متعال و هدایت 
مقام معظم رهبری، مشکالت اقتصادی هم با تالش مسئوالن ، 
مردم والیتمدار، جوانان انقالبی و شــرکت های دانش بنیان 
برطرف می شود و در گام دوم انقالب اسالمی، مردم ، تحقق 
تمدن نوین اسالمی که ثمره خون شهدا، ایستادگی و مقاومت 

ملت قهرمان ایران اسالمی است، را خواهند دید.به گزارش  
مهر، سردار تنگسیری با آرزوی صحت و سالمت برای پدر 
بزرگوار شــهید آرمات گفت: ما بعنوان فرزند شما هرگونه 
کار و درخواستی که داشته باشید با کمال افتخار، برای انجام 

وظیفه و خدمتگزاری آماده ایم .

فرمانده نیروی دریایی سپاه :

والدین شهدا سند اعتبار ، شرف و عزت کشور هستند
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 آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار 
کرمان خطاب به دانشــجویان گفت: شما به 
عنوان کسانی که انگیزه کار انقالبی و دینی 
دارید باید محکم پــای آرمان های انقالب 
ایســتاده و کوتاهی نکنید و ابایی از بروز 

نمادهای دینی نداشته باشید . 
  بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ محمدمهدی فداکار 
در اجتماع بزرگ دانشــجویان انقالبی اســتان در 
محل گلزار شــهدای کرمان به مناسبت هفته بسیج 
با گرامیداشــت یاد و خاطره شهداء اظهار کرد: در 
کشــور هرچه داریم مدیون خون شهداســت.وی 
افزود: طبق فرمایش مقــام معظم رهبری، توقع از 
جوانان، تهذیب، تحصیل و ورزش اســت و شاید 
مهم تریــن کاری که در کنــار کارهای فردی مثل 

تهذیب و ورزش دارید، تحصیل اســت زیرا جامعه 
به متخصص متعهد به شدت نیاز دارد.فداکار تصریح 
 کــرد: برتری ما باید برتری علمی باشــد و در هر 
حوزه ای توسعه شــکل گرفته، نقش دانشجویان 
پای کار انقالبی مشهود است.اســتاندار کرمان در 
ادامه با اشاره به اتفاقات اخیر کشور بیان کرد: شما 
دانشــجویان به عنوان کسانی که انگیزه کار انقالبی 
و دینی دارید بایــد محکم پای آرمان های انقالب 
ایســتاده و کوتاهی نکنید و ابایی از بروز نمادهای 

دینی نداشته باشید.وی افزود: گاهی کوتاهی و غفلت 
کرده و برخی موارد را جدی نمی گیریم اما دشمن 
سوءاستفاده می کند که به لحاظ عددی کم است اما 
شانتاژ رسانه ای می کند.فداکار اظهار کرد: نباید در 
بیان آرمان ها و عمل به وظایف دینی و محکم پای 
کار بودن در دفاع از نظام اسالمی کوتاهی کنیم.وی 
تصریح کرد: حدود ۱۰۰ نفر در اغتشاشات اخیر در 
کشور شهید شدند، کسانی مانند شهیدان آرمان علی 
وردی و عجمیــان که اخاللگران با رذالت آنها را به 

شهادت رســاندند. سردارمحمدعلی نظری فرمانده 
سپاه ثاراهلل استان کرمان نیز در این مراسم اظهار کرد: 
با توجه به اتفاقات اخیر کشــور، برنامه های هفته 
بسیج را به سمت تبیینی، خدماتی و محرومیت زدائی 

برای نمایش اقدامات امیدآفرین بسیج بردیم.
   وی افزود: بســیجیان در دو مــاه اخیر که درگیر 
ســیاه نمایی، روایت های نابه جــا، غلط و وارونه 
دشمن بودیم، بسیجیان میدان را خوب شناختند و 
حضور پیدا کرده و با بصیرت و دشمن شناسی خود 

کار تبیینی و حضور در میــدان را انجام دادند .این 
مراسم با حضور دانشــجویان دانشگاه های استان 
کرمان و با برنامه های فرهنگی و مذهبی برگزار و 

بیانیه سه زباله دانشجویان بسیجی قرائت شد .

استاندار کرمان :

دانشجویان از بروز نمادهای دینی ِابا نداشته باشند

خبر

رئیس اتاق بازرگانی اهواز:
وابستگی به نفت را می توان 
تا کمترین حد ممکن کاهش داد

  حسن ســیالوی سرویس اســتان ها // رئیس اتاق 
بازرگانی اهواز معتقد است می توان وابستگی اقتصاد کشور 
بــه نفت را تا کمترین حد ممکن کاهــش داد. به گزارش 
خبرنگار دریا ؛ شــهال عموری ، با اشاره به توسعه اقتصاد 
خوزستان و کشــور بدون توجه به نفت اظهار کرد: استان 
خوزستان بدون  نفت نیز ظرفیت های باالیی برای تولید و 
صادرات دارد و در صورت بهبود فضای کســب  و کار و 
کاهش مشکالتی که در حوزه تولید وجود دارد قطعا شاهد 
توسعه و رونق اقتصادی در خوزستان و به تبع آن در کشور 
خواهیم بود.وی افزود: حدود ۸۰ درصد از نفت کشــور 
در خوزســتان تولید می شــود اما اگر نفت را از معادالت 
اقتصادی استان حذف کنیم، خوزستان همچنان به واسطه 
وجود تولیدکنندگان عظیم در حوزه فوالد و پتروشیمی ها 
نقش بســیار موثری در اقتصاد کشــور دارد.رئیس اتاق 
بازرگانی اهواز با تاکید بر بهبود فضای کســب و کار برای 
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان، گفت: اگر شــرایط برای 
فعالیت و تولید در اســتان خوزستان به خوبی فراهم شود 
و از تولیدکننــدگان و صادرکنندگان با روش های مختلف 
حمایت شود و فضای کسب و کار بهبود یابد، قطعا زمینه 
برای افزایش اثرگذاری این بخش ها در اقتصاد کشور بدون 
توجه به نفت فراهم خواهد شــد.عموری ادامه داد: توجه 
به صادرات محصوالت غیرنفتی از اســتان به کشورهای 
همســایه از جمله عراق یکی از راهکارهایی اســت که 
می تواند عالوه بر کاهش نقش نفت در اقتصاد کشــور و 
خوزستان، زمینه را برای افزایش فعالیت بخش های تولیدی 
در استان فراهم کند و این فعاالن می توانند با نگاه صادرات 
 محور عالوه بر ارزآوری و ایجاد اشــتغال نقش بســیار 
تعیین کننده ای در اقتصاد کشــور داشته باشند.وی افزود: 
بخش عمده ای از مسیر توسعه اقتصادی و صادرات کشور 
دقیقا از مسیر توسعه روابط خارجی به  ویژه از مسیر توسعه 
روابط با همسایگان عبور می کند و در این زمینه رفع عمده 
موانع موجود از ســوی دولت می تواند وابســتگی اقتصاد 
کشور به نفت را به کمترین حد ممکن کاهش دهد.رییس 
اتاق بازرگانی اهواز گفت: ظرفیت های خوزستان در حوزه 
صنایع، معادن، کشاورزی و... ظرفیت های عظیمی هستند 
که نشــان می دهد خوزستان بدون نفت نیز می تواند زمینه 
رشــد و رونق اقتصادی کشور را فراهم کند اما باید موانع 
پیش روی این امر حذف شود و این امر نیازمند همکاری 

بیش از پیش دولت با بخش خصوصی است .

 

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
رئیس شورای اسالمی شــهر یزد در نود و 
هشتمین جلسه علنی شورا گفت: با پیگیری 
نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر یزد 
و طی جلسات مستمر، تبصره ۳ از قبوض 
آب مشترکان آب و فاضالب شهر یزد حذف 

شد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ "عزیزاله سیفی" در 
خصوص لغو تبصره ســه موجود در قبوض آب، 
تصریح کرد: مصوبه تبصره سه قبوض آب که در 
شــورای دوره چهارم تصویب و در شورای دوره 
پنجم نیز اخذ آن از شهروندان ادامه داشت، به دلیل 
پیشگیری از تضییع حقوق مردم با تصویب شورای 
اسالمی کنونی و بر اساس رای دیوان عدالت اداری 
ابطال و لغو شد.وی ادامه داد: در دوره های قبل و 
به پیشنهاد شرکت آبفای استان، جهت توسعه شبکه 
آب در مناطق مختلف به ویژه مناطق روســتایی 

مبلغی به عنوان تبصره ماده سه به قبض آب اضافه 
و از مردم أخذ می شد.

  رئیس شــورای اسالمی شــهر یزد خاطرنشان 
کرد: این مصوبه در دیوان عدالت اداری لغو شــد 
و شــورای ششم نامه ای به شــهرداری و شرکت 
آبفا ارســال کرد که این مبلغ از مردم أخذ نگردد 
اما متأســفانه طی گزارشــات بازرسی، مشخص 
شــد بر اساس همان مصوبه شورا های دوره قبل، 
مبلغی در قبض بــه عنوان تبصره ســه از مردم 
توسط شــرکت آبفا گرفته می شود.سیفی افزود: با 
مذاکرات فشرده ای که در شورای ششم انجام شد، 
پیشنهاد شد این مصوبه اخذ تبصره سه آب بها در 
قبوض آب کامل لغو و رسمًا به شرکت آبفا ابالغ 
 شــود که أخذ تبصره ماده ســه از مردم ممنوع و 
غیر قانونیســت.حجت االســالم »ســید ناصر 
حیدری« نائب رئیس شورای اسالمی شهر یزد نیز 
در این جلسه تأکید کرد: در مالقات های مردمی 

شاهد شکایات متعدد شهروندان و مصرف کنندگان 
از مبلغ تبصره سه هســتیم و باید در این مصوبه 
شفاف به مردم اعالم شود که مبلغ پرداختی تبصره 
ســه در قبوض آب که طی این مدت، غیر قانونی 
اخذ شده به چه شکل به مردم بر می گردد و برای 

باز گرداندن این مبالغ چاره ای اندیشد.
  »مجیــد تجملیــان« عضو دیگر شــورا هم در 
این باره گفت: زمانی که حکمی از ســوی دیوان 
عدالت اداری اعالم شود اگر یک دستگاه دولتی یا 
حاکمیتی اجرا نکند مجازات اعمال می شــود، در 
همین خصوص وقتی این تبصره ابطال شده است 
امــا همچنان از مردم مبلغ را أخــذ کرده اند باید 
از سوی دستگاه های نظارتی پیگیری و برخورد 

جدی تری صورت پذیرد.
 »محمدمهدی نیکونژاد« دیگر عضو شورا گفت: 
این موضوع در کمیسیون نظارت و حقوقی شورا 
طی چندین جلســه مختلف با حضور مدیران و 
کارشناســان آبفا و مشاورین حقوقی شهرداری و 
کمیســیون برگزار شد و در نهایت عالوه بر حذف 
تبصره ســه از قبوض آب شهروندان، مصوب شد 
که مبلغ اخذ شده طی این چند سال به هرشکل به 
شهروندان بازگردد و متولیان هم باید اعالم کنند که 
این مبالغ را به چه شــیوه و در چه مدت زمانی به 
شهروندان ارجاع می دهند.در نهایت با رای اکثریت 
این موضوع در نود و هشتمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر یزد مطرح و اعضای شورای ششم با 
رای اکثریت نســبت به حذف تبصره ماده سه از 
قبوض آب رای مثبت دادند و نسبت به بازگرداندن 
مبالغ اخذ شده طی شش سال گذشته هم موافقت 

و به تصویب شورای ششم رسید .

تبصره ماده ۳ از قبوض آب شهروندان یزدی حذف شد

    

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //
اینکه احداث جزیره  بیان  با  بوشهر  شهردار 
مصنوعی در آب های این شهر در دستور کار 
است، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته 
همکاری های مشترک این شهرداری و اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر توسعه 

می یابد . 
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ حســین حیدری 
در نشســت با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشــهر اظهار کرد: اداره بندر و شهرداری جهت 
توسعه استان مکمل یکدیگر بوده که در این راستا 
زیرساخت های شــهری باید مورد بررسی مجدد 
قرار گیــرد.وی بیان کرد: در جهت رفع مشــکل 

ترافیکی شــهر و تردد خودروهای سنگین احداث 
مسیر فرعی از بزرگراه امام علی به سمت اداره بندر 
و همچنین تسریع در تکمیل جاده دسترسی جزیره 

نگین اولویتی اجتناب ناپذیر است.
  شــهردار بوشــهر ادامه داد: همچنین با توجه به 
برنامه ریزی صورت گرفتــه برای احداث دومین 
پالژ بانوان در شــهر بوشــهر باید دســتگاه های 
اجرایی ذیربط همکاری مورد نیاز را داشته باشند.

حیدری گفت: بوشــهر با توجه بــه وجود منابع، 
 امکانات، درآمد و منابع انســانی قوی می تواند با 
مشــارکت و همکاری و تعامل بین دســتگاه ها 
شــاهد پیشرفت های خوبی در کارهای عمرانی و 
جذب گردشگر و خدمات رسانی به جمعیت باالی 

بانوان داشته باشد.در این نشست هاشمی،سرپرست 
ســرمایه گذاری شهرداری بوشهر نیز طرح جزیره 
مصنوعی برای کمک به جذب گردشگر را مطرح 
کردند که مورد موافقت ضمنی مدیر کل اداره بندر 
قرار گرفت.در ادامه مدیــرکل بنادر و دریانوردی 
اســتان بوشهر نیز ضمن ابالغ دستور از معاونتهای 
خود خواست که با نگاهی مثبت، به تعامل پایدار با 

شهرداری بندر بوشهر دست بیابند.
  محمد شــکیبی نســب افزود: تــداوم همکاری 
شــهرداری و اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 
بســیار حائز اهمیت اســت چراکه نداشتن تعامل 
آســیب به ظرفیت ها و به ضرر مردم تمام خواهد 

شد .

 علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // اولین 
مرکز تولید پالســما و محصوالت دانش بنیان 
مشتق از آن جنوب کشور با حضور مسئوالن 
ارشد استانی و کشوری در حوزه تولید پالسما 

در یزد افتتاح شد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مرکز پالسمای استان یزد 
به عنوان هاب مرکزی مراکز پالسمای شهرهای کرمان، 

اصفهان، شیراز و اهواز جمعًا با اعتباری بالغ بر یکصد 
میلیارد تومان ایجاد شده است؛ هر کدام از شعب مراکز 
پالسما دارای بانک ذخیره پالسما با ظرفیتی بالغ بر ۳۰ 
هزار لیتر اســت ۵۰ فرصت شغلی پایدار ایجاد کرده و 
در جمعًا می توانند ۱۲۰ هزار لیتر پالســما را نگهداری 
کنند.مرکز پالســمای اســتان یزد دارای هشت بخش 
مختلف است، گفت: پرستاری، پزشک، تضمین کیفیت، 

 فنی، مهندسی برق و میکانیک، انبار و خدمات از جمله 
بخش های تعیین شده برای مرکز پالسما در استان یزد 
است که با تمام ظرفیت در اختیار شهروندان و متقاضیان 

قرار می گیرد.
  بخش های آزمایشــگاه و بانک ذخیره پالسما که در 
اســتان یزد ایجاد شــده به عنوان هاب مرکزی مراکز 

پالسمای جنوب شرق کشور تعیین شده است .

ســرویس  ســیالوی   حســن 
مدیرکل شیالت    // ها  اســتان 
های  یــگان  گفت:  خوزســتان 
حفاظت منابع آبزیان در هشت ماه 
صیادی  شناور  ۲۰۴فروند  امسال 
متخلف در آبهــا و صیدگاه های 
شمال غرب خلیج فارس را توقیف 

کردند . 
   به گزار ش خبرنــگار دریا ؛ فتح اهلل 
ابوعلــی افزود:در جریان بازرســی از 
متخلف ۶۹هزار  صیادی  شــناورهای 
کیلوگرم انواع ماهی و میگوی دریایی 
کشــف و ضبط شــده و پرونده تخلف 
این شــناورها برای سیر مراحل قانونی 
به مرجع قضایی و کمیسیون رسیدگی 
به تخلفات صیادی ارســال شــد.وی 
گفت:امسال نظارت و بازرسی یگان های 

حفاظت منابع آبزیان شیالت خوزستان 
بر صیدگاه های شمال غرب خلیج فارس 
به منظور صیانت از ذخایر ارزشــمند 
آبزیان دریایی تشدید شده است.مدیرکل 

شیالت خوزستان در ادامه افزود:تشدید 
نظارت و بازرسی در صیدگاه های شمال 
غرب خلیج فارس در دراز مدت سبب 
پایداری اشتغال صیادان مجاز استان و 

جلوگیری از نابودی گونه های ارزشمند 
آبزیان که برخی از آنان همچون زبیدی 
و شــوریده که در معرض انقراض قرار 

دارند خواهد شد.
  ســنگینی ناوگان صیــد و صیادی ، 
فعالیت شــناورها و قایــق های فاقد 
پروانه در صیدگاه هــا ، قاچاق صید ، 
صید در زمان ممنوعیت و استفاده روش 
غیرقانونی صید ترال و ورود شناورهای 
بیگانه به محدوده صیدگاه های شــمال 
غرب خلیج فارس از چالش های صید 

و صیادی در خوزستان است.
  ســاالنه۵۰ تا ۵۵هزار تــن ماهی و 
 میگــو در صیدگاه های شــمال غرب 
خلیج فارس صید می شود که به علت 
فشار بیش از حد به ذخایر آبزیان ، صید 

دریایی هرساله رو به کاهش است . 

شهردار بوشهر:

جزیره مصنوعی در آب های بوشهر احداث می شود

توقیف ۲۰۴فروند شناور صیادی متخلف در آبهای شمال غرب خلیج فارس

افتتاح اولین مرکز تولید پالسما جنوب کشور در یزد
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مفقودی

 ســید ابوالحســن جعفری سرویس 
امام  ســپاه  فرمانده   // ها   اســتان 
ابتدای  از  گفت:  بوشــهر  )ع(  صادق 
امســال تا کنــون ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان پروژه محرومیت زدایی 

در استان بوشهر اجرا شده است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، ســردار علی 
رزمجو پیــش از خطبه هــای نماز جمعه 
بوشــهر ضمن گرامیداشــت هفته بســیج، 
اعــالم کــرد: در زمان حاضــر یکهزار و 
۲۰۰ گــروه جهادی در اســتان بوشــهر 
سازمان یافته اســت.  وی افزود: از سوی 
این استان  پایگاه های بسیج در روستاهای 
بانک های اطالعاتی شــکل گرفته است که 
اقشــار بی بضاعت را برای خدمت رسانی 
به آنها شناســایی می کند و امسال تاکنون 
۲۱ میلیارد تومان بســته معیشتی در میان 
نیازمندان روســتایی و حاشــیه شهرهای 
این اســتان توزیع شده است.رزمجو اظهار 

کرد: گردان های بســیج اســتان بوشهر در 
زمینه های سیاســی، دفاعــی، فرهنگی و 
آموزش،  زدایــی،  محرومیت  اجتماعــی، 
بهداشت و درمان کارنامه درخشانی دارند.  
فرمانده سپاه امام صادق )ع( استان بوشهر 
بسیج را نیرویی نقش آفرین خواند و گفت: 
این نیرو از بدو تاســیس در امور تربیتی، 
در بحث هــای حاکمیتی و گفتنمانی انقالب 
اســالمی، در کارهای اجرایی و عملیاتی، 
عمــران و آبادانی، تولیــد علم و قدرت و 
ارتقای توان بازدارندگی ایران اسالمی نقش 

آفرین بوده است.
* بلند همتی بســیج به دیگر کشورها هم 

نفوذ کرده است
  ســردار رزمجو اظهار کرد: بسیج نیروی 
بلند همت است که خواسته های آن در حد 
اعتالی جمهوری اســالمی ایــران و دیگر 
کشورهایی اســت که داعیه اسالم خواهی 
دارند و این بلند همتی به دیگر کشورها هم 

نفوذ کرده است.
  فرمانده سپاه امام صادق )ع( استان بوشهر 
گفت: هر جا که فرهنگ و تفکر بســیجی 
موج می زند، دشمن از ما در هراس است و 
این نیرو در رفع فساد، تبعیض، بی عدالتی و 

رفع سلطه دشمنان نقشی فعاالنه دارد.
  وی ادامه داد: بســیج امروز آمادگی همه 
جانبه ای بــرای فعالیــت در بخش های 
مختلــف دارد و بســیج در همه عرصه ها، 
ادارات و نهادها ســازماندهی شده و ارائه 

خدمت می کند .

سپاه بوشهر ۲1 میلیارد 
پروژه محرومیت زدایی اجرا کرد
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بانوی ردیا

آشپزی

فینگر فود گوشت و بادمجان یکی 
از انواع فینگر فودهای خوشمزه 
ایرانی است که طرفدارهای زیادی 
دارد، برای مشاهده آموزش کامل 
و مرحله به مرحلــه طرز تهیه 
فینگر فود گوشت و بادمجان در 

ادامه با ما همراه باشید .
  مواد الزم 

بــرای تهیــه فینگــر فــود 
گوشت و بادمجان به مواد زیر نیاز داریم :

گوشت چرخ کرده...................................... 200 گرم
بادمجان قلمی................................................3 عدد
پیاز.............................................................1 عدد
سیر............................................................ 2 حبه
آرد ذرت.......................................3 قاشق غذاخوری
آرد سفید..................................... 3 قاشق غذاخوری
بیکینگ پودر................................. 1 قاشق مرباخوری
جعفری تازه......................................... به مقدار کافی
دلستر بی طعم.................................... به مقدار کافی
پاپریکا و زیره..................................... به مقدار کافی
نمک و فلفل سیاه................................ به مقدار کافی

  طرز تهیه 
     مرحله اول

برای تهیه فینگر فود گوشــت و بادمجان خوشمزه در ابتدای کار پیاز 
را به صورت ریز رنده کرده و از صافی رد می کنیم تا آب اضافی شان 
گرفته شود سپس به همراه گوشت چرخ کرده و سیر له شده درون یک 

تابه می ریزیم .
      مرحله دوم

حاال جعفری خرد شده را به همراه مقداری نمک، فلفل سیاه، پاپریکا و 
زیره به کاسه اضافه کرده و به خوبی ورز می دهیم تا مواد ترکیب و یکدست 

شوند، سپس بادمجان ها را شسته و به صورت حلقه ای برش می زنیم .
      مرحله سوم

در ادامه آرد ســفید را به همراه آرد ذرت، بیکینگ  پودر و دلستر بی طعم 
درون یک کاسه مناسب ریخته و مخلوط می کنیم، سپس از مواد گوشتی به 

اندازه یک فندق جدا کرده و بین دو ورقه بادمجان قرار می دهیم .
     مرحله چهارم

حاال فینگر فود گوشــت و بادمجان را درون مایه فرو برده، سپس درون 
روغن داغ سرخ می کنیم. در نهایت فینگر فودها را روی دستمال مخصوص 
روغن گیری قرار می دهیم تا روغن اضافی شان کشیده شود. نوش جان .

فینگر فود خوشمزه با بادمجان 

3روغنی که برای موهای خشک و کدر معجزه می کنند   

بهترین راه برای مراقبت از موی خشک این است 
که آن را با روغن گرم ماســاژ بدهید . اگر شما هم 
می خواهید از شر موهای خشک و کدر خود خالص 

شوید، این مطلب را بخوانید .
   خشک بودن مو می تواند سبب بروز مشکالت بیشتر 
برای موها شود که رفع آنها نیاز به یک روتین طوالنی 
مدت مراقبــت از موها دارد. خبر خوب اینکه برخی 
درمان های ساده خانگی می توانند به درمان خشکی 

موها کمک کنند.
   بهترین راه برای مقابله با موهای خشــک این است 
که آن را با روغن گرم ماساژ بدهید. استفاده از روغن 
برای موی خشک، یک راه حل برای مشکالت مختلف 
مو مانند شکســتگی، خشکی، دو شاخه شدن انتهای 
مو و کم آبی آن اســت. اگر شما هم می خواهید از شر 
موهای خشک و کدر خود خالص شوید، این نوشتار 

را مطالعه کنید.
     روغن پیاز برای موی خشک

   احتماال شنیده اید که پیاز چه تاثیر شگفت انگیزی 
برای مو و پوست سر دارد. استفاده از روغن پیاز برای 
مو یکی از بهترین گزینه های انتخابی برای تقویت موها 
اســت. این روغن به عنوان یک حالت دهنده طبیعی 
عمل می کند و به معنای واقعی بافت موهای شــما را 
بهبود می بخشد. مواد مغذی موجود در روغن پیاز به 
اندازه کافی مو را تغذیه می کند تا از شکســتن، نازک 
شدن موها جلوگیری کند. همچنین سطح PH پوست 
سر شــما را حفظ می کند که باعث رشد بهتر و سالم 

مو می شود.
نحوه اســتفاده از روغن پیاز: چند قطره روغن پیاز را 
روی کف دست خود بریزید و هر دو دست خود را به 
هم بمالید تا گرم روغن شود. سپس آن را به مدت ۱۵ 
تا ۲۰ دقیقه روی پوســت سر خود ماساژ دهید. صبر 
کنید تا روغن حدود ۳ تا ۵ ســاعت روی پوست سر 
بماند. در آخر با مقداری آب ولرم و شــامپوی مالیم 

موهای خود را بشویید.

    روغن نارگیل برای مو
   روغن نارگیل سرشــار از مواد مغذی است که برای 
موهای شما خیلی مفید است. در اصل استفاده از روغن 
نارگیل یک روش قدیمی برای صاف کردن، نرم کردن 
و حالت دادن موها اســت. این روغن به جلوگیری از 
آسیب، شکستگی، ریزش مو کمک می کند و همچنین 

باکتری ها و عفونت پوست سر شما را آزاد می کند.
نحوه اســتفاده از روغن نارگیل برای موی خشــک: 
قبل از این که موهای خود را شــامپو بزنید، از آن به 
عنوان نرم کننده پیش از شســت و شو استفاده کنید. 
قبل از شســتن موها، روغن نارگیل را حدود ۱۰ تا 
۳۰ دقیقه روی موهای خود بمالید. البته دقت کنید که 
روی قسمت میانی موهایتان تمرکز کنید نه روی پوست 
سرتان. این روغن به مرطوب کردن و تغذیه مو کمک 
می کند و از وز یا خشک شدن آن ها جلوگیری می کند.

   روغن آرگان برای موی خشک
  روغن آرگان یکی از بهترین روغن هایی اســت که 
به تغذیه موهای شــما کمک می کنــد. این روغن به 
درخشــندگی و نرمی  موها کمــک می کند و باعث 
می شود از شر موخوره نیز خالص شوید. روغن آرگان 
به دلیل خواص تقویت کننــده خود به جلوگیری از 

شکستگی و ریزش مو تاثیر دارد.
  ویتامین E موجود در این روغن رشد مو را تقویت 
کرده و از ســاقه مو در برابر آسیب بیشتر محافظت 
می کنــد. به عالوه از عفونت های پوســت ســر نیز 

جلوگیری می کند.
نحوه استفاده از روغن آرگان: اگر می خواهید خشکی 
موهای خود را درمان کنید، بهترین راه استفاده از روغن 
آرگان برای آبرسانی آن است. این روغن نه تنها سبب 
آبرسانی موها می شــود بلکه به حالت آن نیز کمک 

می کند. 
 کافی است چند قطره از آن را به شامپوی خود اضافه 
کنید. روغن آرگان به پاکسازی پوست سر نیز کمک 

می کند .

این روزهــا زندگی  کامال براســاس برنامه ای 
مشخص پیش می رود. بچه ها باید در کالس های 
مختلف شرکت کنند و حتی کاردستی هایشان 

نیز تکراری و محدود است  .
   با این حال هنوز هم خیلی از بچه ها خوشحالند. 
ایــن بچه  ها چند ویژگی مشــترک دارند. معموال 
بزرگ ترها بیشتر از شاد بودن کودکان به موفقیت  
آنها اهمیت می دهند. انتخاب کالس های آموزشی یا 
برنامه ریزی برای دانشگاه و انتخاب رشته  تحصیلی 
که به بچه ها کمک کند در آینده شغل بهتری پیدا کنند 
و مواردی از این دست برای آنها بیشتر اهمیت دارد.
والدین به این موارد بسیار توجه می کنند، ولی آن قدر 
که باید و شــاید به مسائلی که بچه ها را خوشحال 
می کند، توجه نشان نمی دهند. زمانی دوران کودکی 
با بازی های بیرون از خانه و بدون حضور موبایل و 
تبلت طی می شد. آن زمان، بچه ها بدون داشتن ابزار 
و وسیله ای خاص بازی می کردند، یاد می گرفتند و 
اجتماعی بار می آمدند؛ مهم تر از همه، خوشحال تر 
بودند.این روزها زندگی  کامال براســاس برنامه ای 
مشــخص پیش می رود. بچه ها باید در کالس های 
مختلف شــرکت کنند و حتی کاردستی هایشان نیز 
تکراری و محدود اســت. این روزها جای خالی 
بازی هــای آزادانه، خالقیت  و انجام کارهای بدون 
برنامه بیشتر احساس می شود. البته هنوز هم خیلی 
از بچه ها خوشحالند و در حیاط پشتی خانه شان، 
زندگی ای پر از هیجان و تازگی دارند. اما بسیاری 
نیز شــاد نیستند و فقط دارند از یک برنامه پیروی 
می کنند و ایــن واقعا مایه  خجالت اســت، چون 
شادی حق همه ی بچه هاست. چطور می توان شاد 
بود وقتی همیشه کارهای زیادی برای انجام دادن 
داریم؟ در ادامه  این مقاله با هفت راز کودکان شــاد 

آشنا می شوید. 
  کودکان شاد به موقع غذا می خورند

   احتماال با خود فکر می کنید این که کاری ندارد. 
باز هم فکر کنید. تا حاال آن قدر گرســنه شده اید 
که دل تــان بخواهد جیغ بکشــید؟ وقتی بچه ها 
خوراکی شان را از دست می دهند یا وقتی مجبورند 
دو ساعت صبر کنند تا وقت ناهار خانواده برسد، 
دقیقا همین حس را دارند. تغذیه کودک در بازه های 
زمانی منظم باعث می شــود مغــز و بدن در حال 

رشد او به منبع غذایی کافی دسترسی داشته باشد 
و کودک بتواند گرســنگی اش را کنترل کند. وقتی 

بچه ها آرام و سیر هستند، بیشتر شادند.
  برنامه  خواب منظم دارند

  خواب کودک هم نکته  بســیار مهمی است. بله، 
بله، درست است خواباندن بعضی از بچه ها راحت تر 
است، اما این مسئله نباید باعث شود اجازه بدهیم 
کودک هر زمان دلش خواست، بخوابد. بچه ها به 
خــواب نیاز دارند و باید ایــن موضوع را به آنها 
آمــوزش بدهیم. وقتی بچه ها خیلی خســته اند، 
بدعنق می شوند اما وقتی خوب استراحت کرده اند و 
آماده اند تا روز خوبی داشته باشند، خوشحال ترند. 
بنابراین »خواب« )و برنامــه خواب منظم( را در 

اولویت قرار دهید.
   بی برنامه بازی می کنند

   بازی کــردن بدون برنامه ی قبلی، یکی دیگر از 
رازهای کودکان شاد اســت. به نظر می رسد هنر 
بدون برنامه بازی کردن یکــی از کمبودهای این 
روزهاســت. امروزه بچه ها سرشان با برنامه های 
مختلف شلوغ شده و محو اسباب بازی هایی هستند 
که به جای آنها بازی می کنند. بهتر است در برنامه ی 
شلوغ آنها تجدیدنظر کنید و زمانی را خالی بگذارید 
تا بتوانند با هم بازی کنند. بازی برای روح، خوب 

است. 
  اجازه  دارند احساسات شان را ابراز کنند

   بچه ها هنگام عصبانیت فریــاد می زنند. وقتی 
ناراحتند گریــه می کنند. حتی وقتی نمی دانند چه 
احساســی دارند، پاها را به زمین می کوبند یا دور 
اتــاق می دوند. جلوی آنها را نگیرید، زیرا به ابراز 
احساسات شان نیاز دارند. بزرگترها وقتی حال شان 
خوب نیســت به یک دوســت زنگ می زنند و 
خودشان را خالی می کنند ولی بچه ها قادر به انجام 
این کار نیستند. ساکت کردن و سرزنش آنها در جمع 
هیچ کمکی نمی کند. اجازه بدهید با روش خودشان، 
خودشان را تخلیه کنند و بعد به آنها پیشنهاد کمک 
بدهید. عصبانیت بچه ها شاید برای لحظاتی کوتاه 
شما را دســتپاچه کند ولی بهتر از این است که به 
او اجازه ندهید احساساتش را بروز دهد و باعث 
شوید در درازمدت دچار مشکالتی مثل اختالالت 

خوردن، افسردگی یا دیگر مسائل روحی شوند.

  می توانند انتخاب کنند
  بچه هــا روی زندگی خود کنترل زیادی ندارند و 
این دیگران هستند که مرتب به آنها می گویند کجا 
بروند، چه کار بکنند و چه چیزی بخورند. اگر به آنها 
اجازه بدهید کمی کنترل اوضاع را به دست بگیرند، 
قدم بزرگی در شاد کردن شــان برداشته اید. اجازه 
دهید خودشان لباس هایشان را انتخاب کنند. اجازه 
بدهید هفتــه ای یک بار انتخاب کنند که چه غذایی 
می خواهند بخورند. از آنها بپرسید دوست دارند به 
چه کالسی بروند. به آنها فرصت تصمیم گیری بدهید 
و بعد ببینید چطور لبخند به صورت شان برمی گردد.

  حس می کنند شــما به حرف هایشان گوش 
می دهید

  بچه ها حــس و درک باالیی دارند. حتی کودکان 
نوپا هم متوجه می شــوند که شما با جان و دل به 
آنها گــوش می دهید یا حواس تان پرت اســت و 
بدون توجه به آنها جــواب می دهید. وقتی بچه ها 
حــس کنند والدین واقعا به آنهــا گوش می دهند، 
بیشتر احساس نزدیکی و صمیمیت می کنند. همین 
موضوع باعث افزایــش اعتماد به نفس کودکان و 
شادی آنها می شود. پس وقتی بچه ها حرف می زنند 
به آنها گوش بدهید. این شیوه، بهترین راه برای ایجاد 
ارتباطی صمیمی و صادقانه با کودک است و باعث 
می شود او شادتر باشد. و اما می رسیم به مورد آخر 

که از همه مهم تر است.
  کودکان شاد عشق بی قید و شرط را تجربه 

می کنند
  بچه ها زیاد خراب کاری می کنند. به آنها می گویید 
روی مبل باال و پایین نپرند ولی  گوش شان بدهکار 
نیست و به کارشان ادامه می دهند و بعد گریه می کنند. 
بچگی دوران آزمون و خطاست و آنها گاهی نیاز 
دارند چیزهای مختلفی را تجربه کنند. باید آنها را 
ببخشید و در هر صورت دوست شان داشته باشید. 
وقتی بچه ها بفهمند والدین آنها را دوست دارند و هر 
اتفاقی که بیفتد از آنها پشتیبانی می کنند، کمتر خود 
را به دردسر می اندازند. با اعتماد به نفس بیشتری 
تصمیم می گیرند و می آموزند همه ی آدم ها ممکن 
است اشتباه کنند ولی همیشه می توانند اشتباه خود 
را اصالح کنند. وقتی بچه ها بدانند والدین شان در هر 

شرایطی کنارشان هستند، شادترند .

وقتی حالتان بد است این کارها را نکنید

حال بــد مصادیق زیــادی دارد. یکی با حال 
بد، خلقش پایین می آید، دیگری احساســات 
ناخوشایندی را تجربه می کند مثل غم یا تنفر 
یا خشم و....در این شرایط اما نباید اشتباهاتی 

را انجام دهیم .
   دوســتی می گفت هــوای ابری حالت عجیبی 
دارد؛ اگر حالت خوب باشد بهترت می کند و اگر 
حالت بد باشــد، بدترت می کند. من اما می گویم 
بیشتر شــرایط و احواالت دنیا بستگی به حال 
ما دارد. زیباتریــن صحنه های جهان، عذاب آور 
می شــوند وقتی حال آدم خوب نباشد و حالمان 
که خوب باشــد به ترک دیوار هم دل می بندیم و 
با دیدنش سرزنده می شویم. حال بد مثل باتالق 
می ماند؛ هرچه بیشتر برای از بین بردنش دست و 
پا بزنی بیشتر در آن فرومی روی. گاهی الزم است 
فقط بنشینیم و نگاهش کنیم بی آنکه به خودمان 
برچسب بزنیم و قضاوت کنیم اعمال مان را. حال 

بد گاهی موهبت هم می شود چون باعث می شود 
قدردان روزهای خوشــحالی باشیم و آنان را که 
حال بد را تجربه می کنند بتوانیم بهتر درک کنیم.

اما حال بد دقیقا چیست؟ اینکه گاهی دل مان دو، 
ســه روزی می گیرد، اینکه چند ساعتی بی دلیل 
مضطرب می شــویم، اینکه عزیزی را از دســت 
می دهیم و می خواهیم دنیا دیگر ادامه نداشــته 
باشــد، اینکه به واسطه بیماری یا شرایط خاص 
هرازگاهی دچار خشم و غم بی پایان می شویم... 
کدام شــان حال بد است؟ با این حال بد چه باید 
کرد؟ اینکه می گویند حال بدمان را بپذیریم، دقیقا 
یعنی چه؟ اینها ســؤاالتی است که دکتر علیرضا 
زرندی، روانشناس و روان درمانگر به آنها پاسخ 

می دهد .
*  مصادیق حال بد

  به گفته دکتر زرنــدی، حال بد مصادیق زیادی 

دارد. یکــی با حال بد، خلقــش پایین می آید، 
دیگری احساسات ناخوشایندی را تجربه می کند 
مثل غم یا تنفر یا خشم و.... گاهی ممکن است از 
چیزهایی که قبال لذت می بردیم دیگر لذت نبریم 
یا بی قرار شویم و حتی ممکن است از نظر جسمی 
به هم بریزیم. همه اینها می تواند مصداق این باشد 
که ما داریم حال بد را تجربه می کنیم. یعنی تجربه 
احساسات ناخوشایندی که دوست شان نداریم و 
موقعیت بیرونی مطابق خواسته ها و انتظارات ما 
جلو نمی رود و به تعبیر دیگر اینکه روند برطرف 
شدن نیازهای ما مختل شــده است. این باعث 
می شود احساسات و هیجاناتی در ما شکل بگیرد 
که ناخوشــایند است و معموال ما از این به عنوان 

حال بد یاد می کنیم.
*  اولین مواجهه با حال بد

اولین اشــتباهی که در این مواقع رخ می دهد این 
است که آدم ها می خواهند با حال بدشان بجنگند. 
زرندی می گوید: صادقانه اش این است که حال 
بد با جنگیدن خوب نمی شــود. وقتی با حال بد 
می جنگیــم در واقع داریم از آن اجتناب می کنیم 
و این اجتناب حــال بد و ناکامی ما را دوچندان 
می کند. جنگیدن یعنی اینکــه خودمان را بابت 
این حال بد، بازخواست کنیم و بگوییم من نباید 
چنین حالی داشته باشم و باید حالم را خوب کنم. 
جنگیدن یعنی به رسمیت نشناختن این واقعیت که 

محرکی باعث حال بد ما شده است.
روان درمانگر پویشی می افزاید: حاال اگر بخواهیم 
نجنگیــم و اجتناب نکنیم چــه باید بکنیم؟ اول 
اینکه حال بدمان را ببینیم. یعنی ما به عنوان انسان 

این را طبیعی بدانیــم که در معرض محرک های 
ناخوشــایندی قرارمی گیریم کــه حالمان را بد 
می کند و بابت این حال بد، به خودمان حق بدهیم. 
حاال برای اینکه این حال را تعدیل کنیم می توانیم 
یکسری راه حل پیدا کنیم؛ مثال به خودمان فرصت 
بدهیم، با خودمان خلوت کنیم، از آدم ها مشورت 
بگیریم، با آنها حــرف بزنیم، محیط مان را تغییر 

دهیم و... .
*  تجربه حال بد

  قرار اســت اجــازه بدهیم حال بــد در دنیای 
روانشــناختی ما،  پردازش و حل و هضم شود تا 
روان، خودش را بازســازی کند و زندگی دوباره 
به همان روال سازگاری برگردد. علیرضا زرندی 
چنین ادامه می دهد: حال بد را نمی شــود از بین 
برد؛ باالخره محرکی داشته و در واقعیت زندگی 
اتفاقی رخ داده است که روان نتوانسته آن را حل 
و هضم کند و برای هضمش نیاز به زمان دارد. ما 
با خودمراقبتی این شــرایط را فراهم می کنیم که 
روان، خودش را بازسازی کند تا دوباره به تعامل 

با واقعیت و سازگاری برسد.
  به گفته علیرضا زرندی، این تنها بخشی از فرایند 
پذیرش است. او می گوید: وقتی این شوک اولیه 
را پشت سر گذاشتیم و روان کمی بازسازماندهی 
شد، حاال  بررســی می کنیم چه شد که این حال 
بد برایمان اتفاق افتاد؟ آیا دلیلش مســئله ای در 
بیرون است که باید مدیریت اش کنیم یا جنبه هایی 
درونی است که باید به آن آگاه شویم؟ و از همه 
مهم تر اینکه هیچ کدام از موارد گفته شده نباید به 
کنترلگری تعبیر شود و دچار این توهم شویم که 

از این به بعد شرایط را کنترل کنیم که دیگر حال 
بــد برنگردد. ما فقط می توانیم پیش بینی کنیم که 
این اتفاق کمتر رخ دهد یا اگر رخ داد کمتر صدمه 
ببینیم و آماده تر برویم سراغش تا هم شدتش کمتر 
شود و هم زودتر بتوانیم خودمان را بازیابی کنیم.

*  مراقبت از حال بد
  ذهن آگاهــی به ما کمک می کنــد از خودمان 
در مواجهه با حال بد مراقبــت کنیم. زرندی با 
اشــاره به این مطلب می گویــد: در ذهن آگاهی 
قرار نیســت با آنچه در محیط بیرون یا درون ما 
اعم از افکار و احساســات، رخ می دهد مقابله و 
مبارزه یا حتی کنترلش کنیم. قرار است به عنوان 
یک ناظر بیرونی نگاهش کنیم. در واقع جنگیدن، 
 نقطه مقابل ذهن آگاهی است. وقتی اتفاق سختی 
روی می دهــد؛ مثال وقتی عزیزی را از دســت 
داده ایم، در غم، غرق می شــویم. باید سوگ را 
برای خودمان طبیعی بدانیم و اجازه بدهیم آن را 

تجربه کنیم.
  زرندی تأکید می کنــد: نگاه کردن و نجنگیدن 
به معنای بی تفاوتی نیســت، به معنای به رسمیت 
شناختن احساسات مان اســت. فراموش نکنید 
که پذیرش با تســلیم فرق دارد. تســلیم یعنی 
دســتانم باال برود و اجازه دهم حال بد هر کاری 
دوست دارد با من بکند؛ یعنی در موضع قربانی و 
درماندگی قرار گرفتن. تسلیم یعنی من دیگر ادامه 
نمی دهم اما پذیرش جنبه آگاهانه دارد یعنی من 
آن را طبیعی بدانم و واقف باشــم این یک حال 
است که من تجربه اش می کنم و به واسطه تجربه 

کردنش دوباره به حرکت درمی آیم .

کودکان شاد این ۷ ویژگی را دارند

►►

►

از ما در طول روز گرســنه  بســیاری 
می شویم و هوس غذا خوردن می کنیم .

   ایــن میان وعده هایی که عمدتا ناســالم 
هســتند، یکی از اصلی ترین دالیل چاقی 
است. مطالعات جدید نشان می دهد بهترین 
میان وعده برای ســیر شدن و پیشگیری 
از چاقی، خوردن بادام اســت.اگر به دنبال 
کاهش کالری روزانه خود هستید، تحقیقات 
جدید نشان می دهد که تنها چیزی که الزم 
دارید، یک مشــت بادام است. دانشمندان 
دانشگاه استرالیای جنوبی گزارش دادند که 
مصرف تنها ۳۰ تا ۵۰ گرم بادام می تواند به 
کاهش کالری مصرفی کمک کند.باید توجه 
داشــت که یک وعده بادام تقریبًا ۲۸ گرم 
اســت. این موضوع بدان معناست که برای 

کنترل اشــتهای شما کمتر از دو وعده بادام 
در روز الزم است.اعضای این تیم تحقیقاتی 
دریافتند: افرادی که به جای یک میان وعده 
کربوهیدراتی، مقداری بادام می خورند، در 
نهایت در طول وعده غذایی بعدی، انرژی 
دریافتــی خود را تــا ۳۰۰ کالری کاهش 
می دهند. قابل توجه اســت کــه این ۳۰۰ 
کالری اضافی معموالً از غذاهای ناســالم 
حاصل می شــود.به گفته دکتر شرایا کارتر 
از پژوهشگران ارشــد این تیم مطالعاتی، 
میزان اضافه وزن و چاقی یک نگرانی عمده 
برای سالمت عمومی است و تعدیل اشتها از 

طریق واکنش هورمونی بهتر ممکن اســت 
کلید ارتقای مدیریت وزن باشد. تحقیق ما 
هورمون  هایی را که اشتها را تنظیم می کنند 
و اینکه چگونه آجیل و به ویژه بادام، ممکن 
است در کنترل اشتها نقش داشته باشد، مورد 
بررسی قرار داد.ما دریافتیم، افرادی که بادام 
می خورند، تغییراتــی را در هورمون  های 
تنظیم  کننده اشتها تجربه می کنند و این ممکن 
است به کاهش مصرف غذا کمک کند. چاقی 
یک مشکل گسترده در سراسر جهان است 
و امروز یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون نفر در 
گوشه و کنار جهان با چاقی دست و پنجه 

نرم می کنند. به همین دلیل معرفی یک میان 
وعده سالم که منجر به جلوگیری از چاقی 
شود، دارای اهمیت زیادی است.یافته های 
جدید نشان داد: افرادی که بادام می خوردند، 
4۷ درصد با این الگوی تغذیه، حساسیت 
به انسولین را بهبود بخشیده و خطر ابتال به 
دیابت و بیماری  های قلبی عروقی را کاهش 
می دهد.دکتر کارتــر در ادامه توضیحاتش 
می افزاید: بادام سرشــار از پروتئین، فیبر و 
اسیدهای چرب غیراشباع است که می تواند 
به خواص ســیر کنندگی آن  کمک کرده و 
توضیح دهد که چرا کالری کمتری مصرف 
شده است.در مجموع، یافته های این مطالعه 
قویًا نشان می دهد که خوردن بادام می تواند 
تغییرات کوچکــی در انرژی دریافتی افراد 

ایجاد کنــد. دکتر 
کارتر معتقد 

ست  ا
که 

ایــن 
ی  لگــو ا

ممکن  غذایــی 

است اثرات بالینی 
طوالنی  در 

ت  مــد
داشته باشد .

معجزه مصرف روزانه یک مشت بادام 

راهکارهایی برای استفاده از رنگ در آپارتمان کوچک
اگر رنگی را دوست دارید و احساسی را که می خواهید به فضا منتقل می کند، آن 
را دنبال کنید تا متوجه لذتی که به ارمغان می آورد بشوید اما برای این کار، این 

تکنیک ها را در نظر بگیرید تا از نتیجه مطمئن باشید .
   رنگ دیوارها، رنگ پرده ها و مبلمان، رنگ وسایل کوچک همه در حس خوبی که 
شما از فضای خانه خود می گیرید تاثیر دارند و در مقابل انتخاب اشتباه آنها فضای خانه 
را ناخوشایند و حتی کوچک تر خواهد کرد. برای فضاهای بزرگ  دستتان باز است و 
می توانید سراغ رنگ هایی متنوع بروید، اما برای فضاهای کوچک تر باید دقیق تر عمل 
کنید.رنگ های مالیم در کنار هم ترکیبی آرامش بخش و البته زیبا ایجاد می کنند. رنگ  
صورتی روشن، طیف رنگی کرم تا قهوه ای و طیف مالیمی از رنگ های نارنجی در کنار 
یکدیگر به روشنی فضا و زیبایی بصری آن کمک می کند. رنگ هایی خنثی مثل سفید، 
بِژ، خاکستری، عاجی و خاکی، در کنار هم هماهنگ به نظر می رسند و فضا را بزرگ تر 
نشان می دهند.اگر آنها را با رنگ های مختلفی مثل سبز یا زرد ترکیب کنید، روشنایی 
بیشتری به فضا می دهند. انتخاب رنگ های طیف صورتی، بنفش و آبی  فضا را مالیم 
و آرامبخش می کنند. برخی کارشناسان طراحی داخلی توصیه می کنند جسور باشید، 
روشــن باشید، گاهی استفاده از رنگ های تندتر بیشتر شبیه چیزی است که همیشه 
آرزویش را داشته اید.اگر از دیدن رنگ های کرم و بژ خسته شده اید، این فکر غلط که 
جسور بودن در طراحی داخلی، قیمت خانه  را کاهش می دهد یا تغییر آن سخت است، 
را کنار بگذارید؛ شما بیشتر وقت خود را در خانه می گذرانید، پس چرا اجازه نمی دهید 

که باعث شادی شما شود؟
*  به حال و هوای دلخواهتان فکر کنید

    وقتی به دکوراسیون یک اتاق فکر می کنید، با در نظر گرفتن حس و حالتان شروع 
کنید. آیا می خواهید فضایی آرامش بخش برای اســتراحت داشته باشید؟ یا به دنبال 
طراحی فضایی برای پذیرایی از مهمانان هستید؟ میکاال شارپ، طراح داخلی، می گوید: 
»من همیشه با این شروع می کنم که این فضا چه احساسی را قرار است منتقل کند و 
می خواهم چگونه به نظر برسد.« »اگر می خواهید فضایی آرام بخش ایجاد کنید، باید 
از رنگ های روشن تر استفاده کنید، اما این بدان معنا نیست که سفید تنها گزینه است. 
سایه های کمرنگ گزینه خوبی هستند که با رنگ های پررنگ مبلمان یا پرده ها ترکیب 
می شوند. برای ایجاد حس آرامش، سایه های تیره تر و متعادل شده با مبلمان روشن را 

نیز در نظر بگیرید.
* به چرخه رنگ ها نگاه کنید

   رنگ می تواند بر احساس ما تأثیر بگذارد و جالب اینکه هیچ رنگی دقیقا یک تأثیر 
ثابت بر روی همه افراد ندارد. فرآیند طراحی خود را با فکر کردن بر روی یک چرخه 
رنگ شروع کنید و کمی آزمایش کنید تا ببینید چه ایده هایی به ذهنتان می رسد. برای 
این کار ابتدا باید یک رنگ پایه را انتخاب کنید که رنگ اصلی دکور شما خواهد بود 
و بعد رنگ هایی را که با آن جفت می شوند بررسی کنید.شارپ، یکی از کارشناسان 
مشهور برنامه تغییر دکور تلویزیون انگلستان، می گوید: »اگر در مورد رنگ هایی که 
دوست دارید مطمئن نیستید، با نگاه کردن به چرخه رنگ و مطالعه اینکه هر رنگی چه 
احساس متفاوتی را برمی انگیزد، شروع کنید. برای مثال، رنگ سبز آرام بخش، تازه و 
طبیعی است، در حالی که رنگ قرمز قدرت، عشق و اشتیاق به همراه می آورد. البته این 

کار به جسارت بیشتری نیاز دارد .
* تکنیک بلوکه کردن رنگ ها را امتحان کنید

   ایده آســان تر این اســت که رنگ هایی را در نظر بگیرید که در کنار رنگ اصلی، 
انتخاب های پایه شما را تکمیل کنند. مثال استفاده از دو یا سه رنگ دیگر که در همان 
طیف و چرخه رنگی هستند. رنگ های مختلف را می توانید با کمک تکنیک بلوکه 
کردن به کار ببرید. این تکنیک که در فشــن و دیزاین بسیار به کار می رود از جفت 
کردن دو یا چند رنگ مختلف ایجاد می شود.برای این کار می توانید در قسمت های 
بزرگ تری مانند اتصال دیوارها و سقف ها یا در انتخاب کابینت های دو رنگ آشپزخانه 
دســت به خالقیت بزنید. گورنر، طراح و برنده جوایز متعدد، می گوید: »بلوکه کردن 
رنگ ها یک راه عالی برای تزریق رنگ و شــخصیت به فضا است و باید با ذهنیتی 
خالقانه و جسورانه به آن نزدیک شد.« نکته مهم در مورد بلوکه کردن رنگ این است 

که هیچ قانون واقعی ای وجود ندارد .



 5
یکشنبه 6 آذر 1401

2 جمادی االول  1444

سال بیست و یکم شماره 4038

حوادث

جهان

روابط عمومی 
وندی است ، آن را از كودكان رديغ ننماديي شیالت رهمزگان  ماهی و میگو هدهي ی خدا

  
 

با یک اشتباه بزرگ هیجانی در دوران نوجوانی و 
هوس هایی که نام »عشق« را یدک می کشید، همه 
زندگی و آینده ام را در حالی تباه کردم که برای 
ادامه تحصیل از خانواده ام جدا شدم و تصمیم های 
نابجا و اشــتباه را تا جایی ادامه دادم که اکنون 
حتی بیان سرگذشــتم برای عبرت دیگران نیز 

وحشتناک است...
  دختر ۲۲ ســاله که مدعی بود دیگران حق و حقوق 
او را تضییع کرده اند، درباره سرگذشت تاسف بار خود 
گفت: در خانواده ای با فرهنــگ »آزاد« به دنیا آمدم 
و در مشــهد به تحصیل ادامه دادم اما سرنوشــتم از 
۱۵ ســالگی در حالی تغییر کرد که به همراه یکی از 
دوستانم در گروهی تلگرامی عضو شدم. در آن گروه 
چند پسر جوان نیز عضویت داشتند که با یکی از آن ها 
بیشتر گفت وگو می کردم. »امید« حتی صفحه مجازی 
مرا در اینســتاگرام   دنبال می کرد. من هم تصاویری 
از چهره خودم را در گروه به اشــتراک می گذاشتم به 
طوری که دوســتان دیگری هم پیدا کردم که یکی از 
آن ها در خرمشــهر بود و مرا نصیحت می کرد که در 
رشته »ریاضیات« ادامه تحصیل بدهم. اما در این میان 
»امید« سعی داشت با من ارتباط نزدیکی برقرار کند تا 
جایی که مدام مرا در پارک ملت مشهد تعقیب می کرد. 
او که از درد دل های من متوجه کمبود شــدید محبت 
خانوادگی ام شــده بود، پیام های بیشتری برایم ارسال 
می کــرد و این گونه روابط ما با یکدیگر ادامه یافت و 
بعد از این که »امید« وارد دانشگاه شد به دنبالم می آمد 
و سوار بر خودرو با هم به گشت و گذار می پرداختیم. 
او نه تنها خواسته های زننده و غیرمتعارفی از من داشت 
بلکه »بنگ« و »گل« )مواد مخدر( را نیز به من تعارف 
می کرد که با ســیگار استفاده کنم! خالصه این ارتباط 
احمقانه و هوس آلود که نام »عشق« را یدک می کشید 
تا حدی ادامه یافت که یک روز مرا به باغ ویالی یکی 
از بســتگانش برد و در آن جا اتفاقی افتاد که آینده ام 
را به نابودی کشاند...پس از آن خلوت شیطانی، دیگر 
»امید« مرا رها کرد و بعد از گذشت دوماه از این ماجرا 
نزد پزشــک زنان رفتم و تازه فهمیدم که چه بالیی به 
ســرم آمده اســت. زمانی که دوباره با »امید« تماس 
گرفتم و ماجرا را توضیــح دادم با خودروی مادرش 
به در منزل مان آمد و با لبخندی تمســخرآمیز گفت: 
اگر می خواهی با من ازدواج کنی، باید تا ۳۰ سالگی 
صبر کنی، بعد هم من از آن روز شیطانی، فیلم و عکس 
دارم! حاال هم گم شو برو پایین! با این جمله اگرچه از 
او نفرت پیدا کردم ولی باز هم با تهدید مرا مجبور کرد 
کــه به این رابطه ادامه دهم. از آن روز به بعد من برای 
حس آرامش، ســیگار می کشیدم و از درون احساس 
پوچی می کردم! تا جایی که تصمیم به خودکشی گرفتم 
اما یکی از همان پسرهایی که در فضای مجازی با او 
آشنا شده بودم، مرا از این کار منصرف کرد. »هوشنگ« 
اهل قوچان بود و بعد از مصرف مواد مخدر سیگار را 
با سیگار روشن می کرد اما من تنها او را می شناختم. 
بعد از این ماجرا، با پســری تبعه خارجی آشنا شدم 

 که بیش از حد به من محبــت می کرد و من هم به او 
عالقه مند شدم. حتی برای یکدیگر حلقه ازدواج هم 
گرفتیم و رابطه مان را علنــی کردیم به طوری که او 
مسئولیت صفحه اینستاگرامی مرا به عهده گرفت چون 
من درگیر آزمون کنکور بــودم اما وقتی پدرم از این 
رابطه مطلع شد، به شدت با ازدواج مان مخالفت کرد 
چرا کــه معتقد بود ازدواج با اتبــاع خارجی تبعات 
وحشتناکی دارد. در این هنگام »امید« هم مرا دختری 
هرزه و فاسد خواند و من هم پاسخ دادم که »عاشق فرد 
دیگری هستم!« پدرم وقتی فهمید که من توسط »امید« 
فریب خورده ام، شــبانه به خانه آن ها رفتیم و مادرم 
موضوع را با خانواده اش در میان گذاشت و آن ها هم به 
ناچار با ازدواج من و »امید« موافقت کردند و این گونه 
پای سفره عقد نشستم ولی »امید« با دختران دیگری 
نیز در فضای مجازی ارتباط داشت و مرا کتک می زد. 
هنوز مدت کوتاهی از برگزاری مراسم عقد نگذشته بود 
که من در یکی از دانشگاه های »آبادان« پذیرفته شدم 
و در آن شهر عالوه بر تحصیل به تدریس خصوصی 
پرداختم. تا این که روزی »امید« به آبادان آمد و با هم 
به مســافرخانه رفتیم، در آن جا بود که به او گفتم من 
فرد دیگری را دوســت دارم و طالق می خواهم! ولی 
او با عصبانیت کتکم زد که مسئول مسافرخانه مرا از 
دستش نجات داد.من هم به خوابگاه دانشگاه بازگشتم 
ولی نیمه های شــب پیام داد که قصد خودکشی دارد! 
من هم که ترسیده بودم به توصیه هم اتاقی ام دوباره به 
مسافرخانه رفتم اما او روی تخت نشسته بود و »بنگ« 
می کشــید. زمانی که قصد داشت به من نزدیک شود،  
فریاد زدم جیغ می کشم! و بدین ترتیب او را در همان 
مســافرخانه رها کردم و به خوابگاه رفتم. پدرم وقتی 
ماجرا را شــنید، از من خواست تا از او شکایت کنم. 
من هم با »فرید«، یکی از دوستانم که در شمال کشور 
زندگی می کرد تماس گرفتم تا برای راهکارهای قانونی 
کمکم کند. او هم بالفاصله به آبادان آمد و برایم لباس 
و خوراکی خرید و هشدار داد که »امید« پسر خوبی 
نیست!! بعد از درگیری تقاضای طالق دادم و دانشگاه 
را رها کردم سپس به تهران رفتم و در آن جا مشغول 
کار شدم تا این که یک روز »هوشنگ« به دیدارم آمد 
و با هم یک واحد آپارتمانی را به صورت مشــترک 
اجاره کردیم و چندین میلیون تومان هم پرداختم اما 
قولنامه منزل را به نام هوشــنگ نوشتیم که در نهایت 
او با همکاری بنگاه دار پولم را باال کشــیدند و من که 
در رویای مهمانداری هواپیما بودم، هیچ گاه نتوانستم 
به خواسته ام برسم و برای حفظ آبروی خودم سکوت 
می کردم. در این شــرایط به مشهد بازگشتم و به دلیل 
بیماری صرع که داشتم، نزد پزشک مشاور رفتم. حاال 
در شرایطی که هرکســی به خودش اجازه می داد به 
خواستگاری ام بیاید، یکی از دوستانم شماره تلفن مرا 
در فضــای مجازی به عنوان زنی که قصد عقد موقت 
دارد، منتشــر کرده و مردی مدام مزاحمم می شود. به 
همین دلیل به همراه مادرم نزد خانواده آن دختر کثیف 

رفتیم تا از آن مرد مزاحم نیز شکایت کنیم و. ..

تباهی دختری در خلوت شیطانی!
گروه حوادث// محموله ۸۰ کیلوگرمی 
پوشش  در  که  ماده مخدر شیشــه 
چرخ خیاطی به گمرک شهید رجایی 
بندرعباس وارد شده بود، توقیف شد .

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور در 
بازدید از این محمولــه قاچاق گفت: 
این محموله با یک تریلی از مبدا کشور 
افغانســتان و از طریق مرز میلک وارد 
کشــور شــده بود و قاچاقچیان قصد 
داشتند آن را به کشور امارات ترانزیت 

کنند.
سردار محمد مســعود زاهدیان افزود: 

مایع  بصــورت  این محموله شیشــه 
 در بســته های روغن چــرخ خیاطی 
قرار گرفته بود که با هوشیاری کارکنان 
و ارزیابان گمرک شناســایی و توقیف 

شد.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما 
مرکز خلیــج فارس، وی گفت: گمرک 
جمهوری اســالمی ایــران بزرگترین 
کاشــف مواد مخدر در میان گمرکات 
همواره  و  اســت  جهان  کشــور های 
کارکنان گمرک با تالش های خود مسیر 
انتقال مواد مخدر به سمت سایر نقاط 

جهان را دچار اختالل کرده اند .

در امتداد تاریکی
توقیف چرخ خیاطی های حاوی ماده مخدر شیشه در بندرعباس 

حمله مسلحانه در نیجریه ۱۵ کشته بر جا گذاشت
  رســانه های محلی نیجریه از حمله افراد مســلح به ۳ منطقه در شمال 
این کشور خبر می دهند که دست کم ۱۵ کشته در پی داشته است.رسانه های 
محلی نیجریه از حمله افراد مســلح به ۳ منطقه در شمال این کشور خبر 
می دهند که دست کم ۱۵ کشــته در پی داشته است.روزنامه محلی »پانچ« 
به نقل از »ســاموئل آروان«، کمیسر امنیت دولتی نیجریه در این باره نوشته 
است: در منطقه گیوا )دولت محلی در ایالت کادونا(، ۱۱ نفر از ساکنان محلی 
کشته شدند و 4 نفر دیگر نیز در مناطق برنین گواری و کاجو کشته شدند.
ماه گذشته نیز افراد مسلح با یورش به مناطقی در شمال غرب نیجریه ۱۱ 
نفر را کشــتند و دهها نفر دیگر را هم ربودند. منابع محلی اعالم کردند که 
افراد مسلح روستاهای واقع در زمفارا در شمال غرب نیجریه را هدف قرار 
دادند.این افراد به روستای دورافتاده ماسو در منطقه بوکویوم حمله کرده و 
۵۰ نفر را که بیشــتر آنها را زنان تشکیل می دهند، ربودند. در حمله افراد 
مسلح به برخی دیگر از روستاها ۱۱ نفر کشته و شماری دیگر ربوده شدند.
نیجریه در زمره کشورهایی است که از پدیده شبه نظامیان مسلح و گروه های 
تکفیری رنج می برد. نیروهای امنیتی نیجریه سالهاست که با حمالت مسلحانه 
و بمب گذاری های شبه نظامیان تندروی »بوکوحرام« در مناطق شمالی این 

کشور درگیر هستند؛ بوکوحرام وابسته به گروه تروریستی داعش است .
۱0 کشته در آتش سوزی چین

  آتش  گرفتن پریز برق در یک واحد آپارتمانی در منطقه »سین کیانگ« 
واقع در شمال غرب چین ۱۰ کشته و ۹ زخمی بر جا گذاشت.مقامات محلی 
گزارش کردند که این آتش سوزی در شهر »اورومچی«، مرکز استان سین 
کیانگ رخ داده است. بنابر اعالم مأموران آتش نشانی، عملیات اطفای حریق 
حدود سه ساعت طول کشیده است. گزارش ها حاکی است که علت فوت و 
مصدومیت این افراد، استنشاق دود سمی بوده و انتظار می رود همه مصدومانی 
که به بیمارستان منتقل شده اند، زنده بمانند.تحقیقات اولیه نشان می دهد که 
آتش سوزی از یک پریز برق در اتاق خواب یکی از واحدهای طبقه پانزدهم 

شروع شده است .
پسر 6 ساله از زیر آوار زنده خارج شد

  نیروهای امداد و نجات ۷۲ ساعت پس از زلزله اندونزی توانستند یک 
پسربچه ۶ ساله را زنده از زیر آوار بیرون بکشند.این زلزله ۵.۶ ریشتری در 
استان جاوه غربی رخ داد و سازمان مدیریت بالیای طبیعی اندونزی مرگ 
۳۱۰ نفر را تاکنون تأیید کرده است. همچنین 4۰ نفر کماکان ناپدید هستند 
و حدود ۲۰۰۰ نفر هم زخمی شده اند. بنابه گزارش این سازمان، نیروهای 
امدادی روز چهارشنبه این پسربچه را در شهر سیانجور از زیر آوار نجات 
دادند. یکی از بستگان این کودک گفته است که پنج نفر از جمله این پسربچه 

در این منزل بوده اند اما فقط سه نفر آنها زنده مانده اند .

توقیف کامیون دانگ و فنگ حامل ۲1۰ کیلو مواد مخدر در هرمزگان

گروه حوادث// فرمانده انتظامي استان هرمزگان از زمین گیر شدن خودروی 
کامیون دانگ و فنگ حامل مواد مخدر در » شهرستان بندر لنگه « خبر داد . 

  به گزارش خبرنگار دریا، ســردار غالمرضا جعفری درتشریح این خبر بیان 
داشت: ماموران شهرســتان بندرلنگه در پی کار اطالعاتی مشترک با پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خمیر در 
حین کنترل خودرو های عبوری به یک دســتگاه خودروی کامیون دانگ و 
فنگ مظنون و مشکوک شده و دستور توقف دادند .وی افزود: ماموران جهت 
بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی دقیق از آن ۲۱۰ کیلو مواد مخدر تریاک 
که به صورت کامال حرفه ای و ماهرانه جاساز شده بود، کشف کردند. سردار 
غالمرضا جعفری با اشــاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضایی 
خاطرنشان کرد: ماموران جان برکف پلیس در زمینه برخورد قاطع و بی امان با 
بالی خانمان سوز اعتیاد و قاچاقچیان موادمخدر از هیچ تالشی دریغ نمی کنند  

و با مجرمان با جدیت و اقتدار برابر قانون رفتار می کنند .

گروه حوادث// رئیس پلیس فتا استان سیستان و 
بلوچستان از شناسایی خانمی که پس از جدایی از 
همسر خود به  قصد ایجاد مزاحمت، اطالعات شخصی 
همسر او را در شبکه اجتماعی واتس آپ منتشر کرده 

بود، خبر داد . 
   ســرهنگ حســن کیخا، رئیس پلیس فتا استان 
سیستان و بلوچستان در تشریح این خبر گفت: در 
پي مراجعه خانمی به پلیس فتا و با ارائه شکوائیه ای 
متضمن به دستور قضایی و با موضوع انتشار اطالعات 
خصوصي در فضای مجازی، رسیدگی به موضوع در 
دستور کار،کاراگاهان پلیس فتا قرار گرفت.وی ادامه 
داد: با اقدامات تخصصی و فنی صورت گرفته توسط 
کارشناسان این پلیس و پس از استخراج مستندات 

مربوطه، متهم شناسایی گردید و با توجه به حساسیت 
موضوع طی هماهنگی با مقام قضایی وی به پلیس 
فتا احضار شد.این مقام انتظامی افزود: متهم که همسر 
سابق شاکی بود، در تحقیقات انجام شده با پذیرش 
اتهام خود گفت به علت مشکالت خانوادگی که با 
همسرش داشته پس از چندین سال زندگی مشترک 
 کــه ثمره آن داشــتن یک فرزند بــوده از هم جدا 
شده اند و  به دلیل مشکالتی که قباًل با شاکیه داشته 
اقدام به انتقام وانتشــار اطالعات خصوصی وی در 
فضای مجازی کرده است.سرهنگ کیخا بیان داشت: 
فضاي مجازي مکانی بــراي حل کردن اختالفات 
خانوادگي و همچنین انتقام جویی نیست، لذا رعایت 

اخالق در فضای ســایبر و به خصوص شبکه های 
اجتماعی امری مهم محسوب می شود.

   رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان این 
مقام سایبری خاطرنشــان کرد: برابر قانون هرگونه 
توهین، اهانــت و یا پخش تصاویــر و اطالعات 
شخصی افراد در فضای مجازی جرم محسوب شده 
و عواقب جبران ناپذیری برای فرد به همراه دارد.این 
مقام سایبری خاطر نشان کرد : سایت پلیس فتا به 
کامل  مرجعــی   cyberpolice.ir آدرس
از اخبار، اطالعات و آموزش های ســایبری بوده و 
کاربران با مراجعه به آن می توانند راهنمایی های الزم 
را دریافت نمایند. همچنین در صورت نیاز می توانند 
گزارش موارد مشــکوک را در سامانه پاسخگویی 
به فوریت های ســایبری با همکاران ما با شــماره 

۰۹۶۳۸۰در میان بگذارند .

گروه حوادث// اداره اطالعات سیستان 
و بلوچســتان با انتشار اطالعیه ای از 
دستگیری عواملی که روز دوشنبه ۳۰ 
آبان طی حمله ناجوانمردانه به ماموران 
گشت انتظامی پاسگاه چشمه زیارت 
زاهدان باعث شهادت یک سرباز شده 

بودند، خبر داد . 
در اطالعیه اداره اطالعات سیســتان و 
بلوچستان آمده است: با تالش سربازان 
گمنــام امام زمان)عــج( عواملی که با 
حمله ناجوانمردانه به ماموران گشــت 
انتظامی پاسگاه چشمه زیارت زاهدان 
باعث شهادت سرباز مدافع امنیت شدند 
دســتگیر و به اقدامات خــود اعتراف 
افراد  این  اطالعیه می افزاید:  کردند.این 
به گشت کالنتری چشمه زیارت زاهدان 

حمله و سبب شــهادت سرباز وظیفه 
براهویی و مجروحیت ستوانیکم  بهزاد 
مهدی هاشم زهی شدند.به گفته فرمانده 

انتظامی سیســتان و بلوچستان؛ سرباز 
وظیفــه در حمله ناجوانمردانه اشــرار 
مسلح کوردل به ماموران گشت انتظامی 

پاسگاه چشمه زیارت زاهدان به شهادت 
رسید.سردار محمد قنبری اظهار داشت: 
ماموران انتظامی پاسگاه چشمه زیارت 
زاهدان در حین گشــت زنی در حوزه 
استحفاظی بوده که اشرار مسلح کور دل 
با یک دستگاه خودرو پژو 4۰۵ نقره ای 
غافلگیرانه به ســمت ماموران انتظامی 
تیراندازی می کنند.وی افزود: اشــرار 
مسلح بعد از حمله ناجوانمردانه سریعا 
از محل متواری شدند.فرمانده انتظامی 
سیستان و بلوچستان افزود: بر اثر این 
تیراندازی مســلحانه به ماموران گشت 
انتظامی سرباز وظیفه »بهزاد براهویی« به 
فیض شهادت نائل و ستوانیکم »مهدی 

هاشم زهی« مجروح شد .

همسر سابق عامل اختالف زندگی جدید 

دستگیری عوامل حمله به نیروهای گشت انتظامی زاهدان 

گروه حوادث// رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
استان هرمزگان با هدف کاهش و پیشگیری از سرقت 
خودرو و محتویات داخل ، توصیه های پلیسی الزم را به 

شهروندان ارائه کرد . 
به گزارش خبرنگار دریا، سرهنگ » عبدالمجید کرمی« 
در خصوص راههای پیشگیری از سرقت خودرو و لوازم 
آن گفت : از میان جرایم علیه اموال، »سرقت خودرو« و 
»سرقت لوازم خودرو« از جمله سرقت های رایج بوده 
و داراي اهمیــت ویژه ای اســت و آمارها حاکي از آن 
است که سرقت لوازم اتومبیل به دلیل سهولت در سرقت 
در مقایســه با سرقت خوِد خودرو به مراتب بیشتر رخ 

مي دهد. 
وی با تقسیم ســارقان خودرو به دو گروه حرفه ای و 
غیر حرفه ای افزود: سارقان غیرحرفه اي، با استفاده از 

فرصت به دست آمده وسایل نقلیه اي را که فاقد لوازم و 
تجهیزات ایمني مناســب بوده و در مکان خلوت پارک 
باشند یا سوئیچ برروي آن ها باقي مانده باشد، به سرقت 

مي برند.  
رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان تصریح کرد: این گونه 
وسایل نقلیه معموالً به-منظور اوراق شدن و استفاده از 
قطعات و لوازم آنها و یا براي انجام اعمال مجرمانه، مورد 
سرقت قرار مي گیرند و خوشبختانه درصد باالیي از این 

خودروهاي مسروقه توسط پلیس کشف مي شود.
این مسئول انتظامی اســتان خاطر نشان کرد : سارقان 
حرفه اي خودرو، افرادي هستند که از مهارت و سرعت 
عمل باالیي براي راه اندازي و روشــن کردن وســایل 
نقلیه از قبیل قطع سیســتم هشداردهنده، بازکردن درب 

خودرو و قفل و زنجیر برخوردار بوده و پس از مبادرت 
به سرقت با انجام جعل اسناد و مدارک اقدام به فروش 

خودرو مي کنند .

توصیه های پیشگیرانه پلیس هرمزگان در پیشگیری از سرقت خودرو 

گروه حــوادث// واژگونی یک دســتگاه 
خودروی پژو سواری ۴۰۵ حامل بنزین منجر 

به مرگ راننده و سرنشین آن شد .
   سرهنگ حســن کیخا فرمانده انتظامی 
شهرستان ایرانشهر اظهار داشت: صبح جمعه 

برابر اعالم مرکز فوریت های پلیس مبنی بر 
وقوع یک مورد واژگونی و حریق خودرو 
سواری پژو 4۰۵ در خیابان »شهید درزاده« 
شهرستان ایرانشــهر، بالفاصله مأموران و 
عوامل اورژانس به صحنه اعزام شــدند. در 

بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه 
خودروی سواری پژو که حامل بنزین قاچاق 
بوده به جدول برخورد کرده و واژگون شده 
و آتش گرفته که بر اثر این حادثه راننده و 

سرنشین نیز در آتش جان باختند .

  فرمانــده انتظامی شهرســتان ایرانشــهر 
خاطرنشان کرد: شائبه ای  ایجاد شده مبنی بر 
اینکه مأموران انتظامی این خودرو را تحت 
تعقیب قرار داده و در اثر تیراندازی واژگون 
و سپس دچار حریق شده؛ از این روی، برای 
بررسی موضوع تیم ویژه ای تشکیل شده و 
در حال بررسی است و نتیجه اعالم خواهد 

شد . 

گروه حوادث// سربازان گمنام امام زمان )عج( در سازمان 
اطالعات ســپاه اســتان یزد موفق به شناسایی یکی از 
کانالهای آشوبگر کرده و عوامل آن را شناسایی و دستگیر 

کردند . 
   سازمان اطالعات سپاه اســتان یزد در اطالعیه ای اعالم 

کرد: به اطالع می رساند مدیران این کانال که در طول دوماه 
گذشــته اقدام به انتشار اخبار کذب، تحریک احساسات و 
دعوت به شــورش و ارتباط با شبکه های معاند ضد نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران نموده اند طی روزهای اخیر 

شناسایی و دستگیر شدند.اطالعات سپاه یزد اضافه کرد : به 
کلیه مخاطبین تذکر داده  می شود مراقب چنین اخبار کذب 
و مجرمانه ای باشــند و آینده خود را به دست افراد شیاد و 
معاند نسپارند.ضمنًا اعالم می دارد دنبال کنندگان کانال مذکور 
که اقدام به ارســال محتوای مجرمانه به این کانال و ســایر 
کانال های معاند نموده اند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند 

گرفت .

گروه حوادث// جانشــین فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه 
کامیون و کشف یک دستگاه مینی لودر قاچاق به ارزش ۱۱میلیارد ریال در 

شهرستان عسلویه خبر داد .
   سرهنگ »ســهام صالحی« در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی 
کالنتری ۱۲ بیدخون شهرستان عسلویه در محور خروجی »بیدخون« به 
محور »عسلویه کنگان«، یک دستگاه کامیون آمیکو را به ظن حمل کاالی 

قاچاق متوقف کردند.این مقام انتظامی خاطر نشــان کرد: در بازرســی از 
کامیون توقیف شده، تعداد یک دستگاه مینی لودر )بابکت( به صورت قاچاق 
و فاقد پروانه گمرکی کشف شد.جانشین فرمانده انتظامی استان با اعالم اینکه 
کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۱ میلیارد ریال برآورد کرده اند، 
افزود: در این رابطه یک دستگاه کامیون توقیف و  یک نفر متهم دستگیر و 

به همراه پرونده به مرجع قضائی معرفی شد .

سوختن ۲ نفر در آتش بنزین قاچاق

گروه حوادث// فرمانده انتظامي شهرستان 
»رودان« از اجــراي طــرح ارتقاء امنیت 
اجتماعی –ترافیکی خبر داد و گفت:در این 

طرح 9 متهم شناسایی و دستگیر شدند .
   بــه گزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ 
بیان داشت: ماموران  »حســین زارعی« 
انتظامي شهرستان » رودان« طرح ارتقاء 
امنیت اجتماعي . ترافیکــي را به مدت 
۲4 ساعت با هدف تامین نظم و امنیت 
و آرامش و آسایش عمومی و برخورد با 

متخلفان و هنجارشکنان اجرا کردند.
   وي افزود: با اجراي این طرح ۳ دستگاه 
خودرو توقیف و ۳ راننده متخلف در حوزه 
راهور به علت تخلفــات و عدم رعایت 

قوانین راهنمائي و رانندگي رانندگان اعمال 
قانون شــدند. فرمانده انتظامي شهرستان 

رودان دیگر نتایج این 
را  طــرح 

کشف 

۳ فقره ســرقت دســتگیری ۳نفر سارق 
- کشف مقادیری مشروب دست ساز - 
دستگیری ۳نفر اتباع بیگانه 
- دستگیری ۲ 

نفــر متهم 

و توقیف ۲دستگاه خودرو متخلف عنوان 
کرد.

  این مســئول انتظامی خاطر نشان کرد: 
انتظامي بسترســاز  اجراي طرح هــاي 
افزایش احســاس امنیت شهروندان بوده 
 و مردم خواســتار اســتمرار اجراي این 
طرح ها در مناطق مختلف هستند که ضمن 
قدرداني از مشارکت و همدلي شهروندان 
از مردم قدرشناس این شهرستان خواست 
در صورت مشــاهده و برخورد با هرگونه 
موارد مشــکوک از طریق سامانه تلفنی 
فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند تا 
در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی 

جرم و دستگیری مجرمان اقدام گردد .

طرح ضربتی ارتقاء امنیت اجتماعي با دستگیری 9 متهم در رودان 

دستگیری عوامل یک کانال مرتبط با ضد انقالب در یزد 

مینی لودر قاچاق 
در عسلویه 
توقیف شد
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دادستان عمومی و انقالب جاسک : 
در توسعه ملی باید بومی ها

 بکار گرفته شوند 
شهرســتان//   گــروه  نــژاد  حیــدری  کمیــل    
حجت االسالم علی امامی دادستان عمومی و انقالب جاسک 
از پترو پاالیش مکران ، مروارید مکران ، پتروپاالیش امید و 
گاما بازدید کرد .به گزارش خبرنگار دریا ؛  دادستان عمومی 
و انقالب جاسک حجت االسالم والمسلمین علی امامی به  
همراه  فرماندار شهرستان و بازپرس دادسرا، رئیس اداره کار 
و برخی روسای ادارات از پاالیشگاه های نفتی و پتروشیمی 
کوه مبارک جاسک  بازدید و دستورات مقتضی صادر کردند.

دادستان عمومی وانقالب جاسک حجت االسالم امامی در 
این بازدید ضمن تشکر از فرماندار محترم و آرزوی سالمتی 
رهبر معظم انقــالب گفت :هدف از ایــن بازدید مراجعه 
مکرر کارگران این شــرکت ها  در خصوص مشکالت در 
 پرداخت حقوق و دستمزد و پیگیری علت  توقف برخی از 
 پــروژه هــای نفتــی و رفع برخــی از معضــالت بود. 
حجت االسالم امامی افزود : با توجه به عنایت ویژه مقام  معظم 
رهبری به توسعه سواحل مکران بحمداهلل خدمات خوبی در 
حال انجام است که با اتمام این پروژه ها این شهرستان دچار 
جهش چشــمگیری خواهد شد .دادستان عمومی وانقالب 
اضافه کرد : باید از ظرفیت این شهرستان که بومی ها هستند 
استفاده شود  و در اتمام پروژه ها تسریع تا به بهره برداری 
کامل برسند ،  توسعه سواحل مکران باید به سمت و سوی 
توسعه ملی پیش برود و در توسعه ملی باید بومی ها بکار 
گرفته شــوند و  از پتروپاالیش مکران که در جهت اهداف 
توســعه سواحل مکران به خوبی  از نیرو های بومی منطقه 
استفاده کرده اند  تقدیر و تشکر نمودند حجت االسالم امامی 
 بیان داشــت : عدم به کار گیری بومی ها توسط برخی از 
شرکت ها و پرداخت بموقع حقوق و دستمزد باعث نارضایتی 
اهالی این شهرستان شده که پیگیری انجام شد و مقرر گردید 
که در ســریع ترین زمان ممکن نسبت به حقوق و دستمزد 
کارگران اقدام شــود و قطعا دســتگاه قضایی شهرستان از 
 شرکت های نفتی جهت رفع برخی موانع همکاری و حمایت 
خواهد کرد. دادســتان عمومی وانقالب شهرستان جاسک 
در پایان ســخنانش از حضور فرماندار شهرستان و  برخی 
از روســای ادارات و همچنین همکاری دریابانی  تشکر و 
قدردانی کرد.الزم بذکراســت : دادستان عمومی و انقالب 
جاسک با کارگران شــرکت ها در خصوص مشکالت از 

نزدیک دیدار و گفتگو کردند .

خبری

شهرستان

 آتش از بین برنده مواد آلی خاک می باشد 
 بجای آتش زدن پسماندهای کشاورزی آنها را دفن کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

گروه شهرستان// نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان گفت: بسیج مدرسه عشق به ارزش ها 

و آموزه های دینی است . 
  حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده در 
جمع نمازگزاران بندرعباس، افزود: تجربه و تجلی 
بسیج را می توان در گروه های همچون حزب اهلل، 
حماس و جهاد اسالمی دید.وی ادامه داد: سردار 
شهید سلیمانی هم با عنصر بسیج در جهان اسالم 
توانســت گروهک تروریستی داعش را سرنگون 

کند.نماینده، ولی فقیه در هرمزگان با گرامیداشت 
روز نیــروی دریایی ارتش اظهــار کرد: ارتش 
 مظهر صالبت کشور اســت و عبور دریا دالن از 
کانال ســوئز و اقیانوس اطلس نشــان از اقتدار 
آنان اســت.حجت االســالم و المسلمین محمد 
عبادی زاده عنوان کــرد: امپراطوری دریا نیروی 
دریایی کشــورمان با حضــور در خلیج عدن و 

اقیانوس هند برای نخســتین باربه جهانیان ثابت 
شــد.وی همچنین در بخشــی از سخنان خود به 
روز مجلس اشــاره و تصریح کرد: شهید مدرس 
 الگوی تمــام عیــار نمایندگان مجلس اســت 
 که می توانند با تمســک به این شــهید بزرگوار

 راه جوانمردی و رستگاری را طی کنند.
  خطیب جمعه بندرعباس به ســفر هفته گذشته 

خود به منطقه فین اشــاره کــرد و افزود: پیگیر 
مشــکل کمبود آب آشامیدنی ۱۳ روستای منطقه 

فین هستیم.
  به گزارش ایســنا ؛ حجت االسالم و المسلمین 
محمد عبــادی زاده بیان کرد: مشــکالت مردم 
مناطق زلزله زده فین و ســایه خوش هم باید هر 
چه سریعتر بر طرف شود تا مردم بتوانند در مکانی 

امن زندگی کنند.
   وی در بخشــی از ســخنان خود به برگزاری 
همایش فاطمی در جزیره هرمز اشاره کرد و گفت: 
شهیده فاطمه نیک مادر ۸ شهید در جزیره هرمز 

است که باید بیشتر به مردم معرفی شود .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد 

تسریع در حل مشکالت مردم مناطق زلزله زده فین و سایه خوش 

گروه شهرســتان// رئیس شــورای 
اسالمی شهر قشــم از بهره برداری و 
افتتاح چمن مصنوعی جدید ورزشگاه 
جهــان پهلوان تختی ایــن جزیره و 
بازگشــت دوباره شور و نشاط به جمع 
ورزشکاران، پیشکســوتان و فوتبال 

دوستان نگین خلیج فارس خبر داد . 
   حبیــب بازماندگان  قشــمی افزود: با 
تخصیص اعتبــارات ملی مراحل نصب 
چمن مصنوعی جدید ورزشــگاه تختی 
شهر قشم به مســاحت هفت هزار و ۷۲ 
متر به پایان رســید و مورد بهره برداری 
قرار گرفــت.وی ادامه داد: برای خرید و 
نصب چمن مصنوعی این ورزشگاه چهار 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده 
است.رئیس شــورای اسالمی شهر قشم 
توضیح داد: ورزشگاه جهان پهلوان تختی 
شهر قشم از سالیان گذشته به عنوان میزبان 
 برگزاری لیگ برتر جزیره با حضور ۱۰ 
تیم ورزشــی فوتبال، مسابقات ورزشی 
دســتگاه های برتر اســتان هرمزگان، 
مــدارس فوتبــال، مســابقات فوتبال 
نونهاالن مورد اســتفاده قرار می گرفت 
که به درخواســت جمعی از ورزشکاران 
و پیشکســوتان ورزش قشم به وضعیت 
بد چمن مصنوعی آن نیاز به بازسازی و 

نصب چمن مصنوعی جدید داشت.
   بازماندگان  قشمی اضافه کرد: همزمان 
با نصب چمن مصنوعــی جدید در این 
ورزشگاه رنگ آمیزی فنس ها، بازسازی 
و  بهسازی  و  تماشــاگران   ســکوهای 
فضا ســازی این مجموعه را با همکاری 
شهرداری قشم، سازمان منطقه آزاد و اداره 

تربیت بدنی این شهرستان در دستور کار 
قرار گرفت و حساســیت به خرج دادیم 
تا کار اصولی و ماندگاری انجام شــود.

وی با بیان اینکه خلق حماسه و رسیدن 
 بــه موفقیت های مهم، نیازمند داشــتن 
جامعه ای ســالم، پویا و با نشاط است، 
گفت: ایــن امر با نهادینه کردن ورزش و 
تقویت روحیه جسمی و روانی شهروندان 
و قشموندان در این جزیره میسر خواهد 
قشم  اســالمی شهر  شد.رئیس شورای 
افزود: توسعه فضاها و زیرساخت های 
ورزشــی به ویژه ورزش های همگانی 
در دســتور کار این شــورا و شهرداری 
 قشــم قرار دارد و بیشــترین ســطح 
فعالیت های عمرانی و بهسازی های انجام 
شده از ســوی شهرداری قشم مربوط به 

این حوزه است.
 به گــزارش ایرنــا، در آییــن افتتاح و 
بهره بــرداری از پــروژه تعویض چمن 
مصنوعی جدیــد زمین فوتبال مجموعه 
 ورزشــی تختــی قشــم انجام شــد .

 مریم کاظمی پور معاون توسعه ورزش 

بانــوان وزارت ورزش و جوانان، مظفر 
مهری خادمی مدیرکل ورزش و جوانان 
استان هرمزگان، حجت االسالم غالمرضا 
حاجبی امام جمعه قشــم، فرزاد دهقانی 
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
فرمانداری قشــم، رضــا دریایی رییس 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان قشم ، 
سرهنگ دوم پاســدار محمد اوجی زاده 
جانشین ســپاه قشــم، میرداد میردادی 
شهردار قشم و جمعی از مسئولین محلی 
حضور داشتند.جزیره قشم با وسعت یک 
هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از تنگه هرمز به 
موازات ساحل جنوبی ایران به طول ۱۳۵ 
کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر از 
توابع هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر خط 

ساحلی دارد.
  شهرستان قشم شامل جزیره های قشم، 
هنگام و الرک بــا حدود ۱۵۰ هزار نفر 
جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل 
اســتان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض 
میانگین ۱۱ کیلومتــر در میان آب های 

خلیج فارس گسترده شده است .

جاسک آمادگی  میزبانی چمن مصنوعی جدید ورزشگاه تختی قشم بهره برداری شد
مسابقات شتر دوانی کشوری را دارد 

کمیل حیدری نژاد گروه شهرستان// 
همزمان بــا هفته بســیج رقابت 
شــتردوانی جنوب شرق کشور در 
بخش لیردف جاســک برگزار شد 
این مسابقه با حضور از استان های 
در بخش لیردف جاسک برگزار شد .

  به گــزارش خبرنگار دریا، به همت 
ناحیه مقاومت بســیج جاســک و 
اداره ورزش  فرمانــداری،  همکاری 
لیــردف  بخشــداری   ، وجوانــان 
 به مناســبت هفته بســیج مســابقه 
شــتر دوانی جنوب شــرق کشور با 
شرکت ۳۰ شــتر سوار از روستاهای 
بخش لیردف جاســک واستان های 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان در 

بخش لیردف برگزار گردید. 
 در مراسم اختتامیه و اهدا جوایز این 
مســابقات مهندس مهرانی فرماندار ، 
مهندس دور اندیش معاون سیاســی 
فرمانــدار ، ســرهنگ علی نســب 
فرمانده بسیج ، سرهنگ نکویی زاده 
میرزایی   ، بسیج جاســک  جانشین 
بخشدار لیردف، مرادی رئیس ورزش 
وجوانان، شــوراها و دهیاران لیردف 

حضور داشتند. 
  در این مراسم سرهنگ پاسدار عبداهلل 
بسیج جاسک  فرمانده  نســب  علی 
گفت:  نمایش همدلــی، همراهی و 
اتحاد قوم بلوچ در شهرستان جاسک 
را از اهداف برگزاری این مسابقه بود و 
برگزاری این مسابقات  ایجاد شادابی 

نشاط بین مردم و توسعه و گسترش 
ورزش بومی محلی شــتر دوانی در 
منطقه می باشــد و از همه کسانی که 
در امر برگزاری این مسابقه بسیج را 

همکاری کردند تشکر می کنم .
  ســپس مهندس مهرانــی فرماندار 
جاســک گفت: بسیج شــجره طیبه 
انقالب اســت بســیج در توسعه و 
گسترش ورزش جامعه نقش آفرینی 
میکند کارهای بزرگی در کشور توسط 
بسیج انجام شده که جای تشکر دارد، 
توسعه و گسترش ورزش اصیل شتر 
سواری باید در دستور کار مسئولین 
باشد این مسابقه با شرکت شتر سواران 
منطقه جاسک و شهرســتان زرآباد 
سیستان بلوچستان برگزار گردید که 

حرکت بسیار خوبی بود.
 رئیس شــورای ورزش جاســک 
جاسک اضافه کرد : شهرستان جاسک 
مســابقات  برگزاری  در   می توانــد 

شتر دوانی کشور میزبان خوبی باشد 
و این آمادگی را داریــم در آینده با 
همــکاری مســئولین و متولیان امر 
مســابقات شتر دوانی کشــور را در 

شهرستان جاسک برگزار کنیم. 
  مهرانــی افزود : مردم از این ورزش 
اصیل بومی و محلی به خوبی استقبال 
کردند جای تشــکر را دارد و زمینه 
شادابی نشاط و سالمتی مردم فراهم 
گردید و از همکاری همه دستگاه ها 
و ادارات که در امر برگزاری مســابقه 
شتر دوانی جنوب شرق کشور تشکر 

قدردانی می کنم. 
در پایــان مســابقه به نفــرات برتر 
لیردف  بخش  از  کورانی  عبدالرحمن 
جاسک مقام اول، محمد ساالری از 
روستای کرتی  مقام دوم و مراد بی تما 
از روســتای نگر بخش لیردف مقام 
سوم را کسب کردند جوایز نقدی اهداء 

گردید .

گروه شهرستان// بهسازی روستای باغوی 
کیش و کاشــت درختان بومی قبل از آغاز 

سال نو در دستور کار قرار گرفت . 
   مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در 
بازدید از روســتای باغو دستور بهسازی و 
ساماندهی روســتای باغو و حذف درختان 
مهاجم و کاشت درختان بومی را صادر کرد.

مهدی کشاورز گفت: ســاخت زمین چمن 
مصنوعی ورزشی برای اهالی روستای باغو 
به عنوان تنها روســتای این جزیره ضروری 

باغو  بوم گردی  است.حسن خلدون صاحب 
نیز گفت: توجه سازمان به بهسازی روستای 
 باغو نشــان دهنده عزم جدی ســازمان در 
رفع مشکالت ساکنان این روستا است که با 
بازدید های دوره ای خود باعث ایجاد انگیزه 
در میان اهالی و سرمایه گذران این منطقه شده 
است.روستای باغو در حاشیه جنوبی جزیره 
واقع شده است و تنها روستای قدیمی کیش 
اســت که همچنان به حیاط روستایی خود 
ادامه می دهد؛ این روستا در قدیم نیز دارای 

 یک مســیر قنات و تعدادی چاه آب شیرین 
)گاو چــاه( بوده که آب مصرفی ســاکنین و 
آبیاری مزارع و نخلستان ها را فراهم می آورده 
اســت.اکنون تنها آثاری از مخروبه های این 
قنات و چاه ها باقی مانده است. هم اکنون ۱۳ 
خانوار در این روستا ساکن هستند.این روستا 
از قدمت بیش از ســه هزار ساله برخوردار 
بوده و عالوه بر قنــات تاریخی به طول ۱۳ 
کیلومتر، مسجد تاریخی و برخی درختان نادر 
و گونه های جانوری نیز قابل مشاهده است.

به گزارش ایرنا، در بخش شمالی روستا تعداد 
۹ گونه درخت شامل ُکنار، کهور، لور، انجیر 
بنگالی، اصبار،بمبار، قــاف، گراب، المباو و 
 تمر هندی مشــاهده شده که برخی از آنها از 
گونه های نادر است که تعداد آنها در جزیره 
انگشت شمار است.گونه های جانوری از جمله 

آهو، سمور و صدها گونه پرنده بومی و مهاجر 
از دیگر جاذبه های طبیعی این روستا است و 
در سال های گذشته با توجه به ظاهر متفاوت 
باغو از دیگر نقاط کیش، همواره گردشگران 
 را به ســوی خود جذب کرده است.درمیان 
جزیره ای مملو از مدرنیت یکی از بکر ترین 
نقاطی که گردشــگر می تواند به آن پناه ببرد 
همین روستای کوچک است؛ در حال حاضر 
تنها مکان خدمات رسان به گردشگران در این 
روستا فضایی است که در بخش شمالی روستا 
و در جوار مســجد به وجود آورده است.این 
فضا که شبیه به چادرهای بادیه نشینان عرب 
است از میهمانان به وسیله خوراک های محلی 
پذیرایی می کند و برخی سوغاتی های محلی 
از قبیل قهوه عربی یــا ادویه عربی را نیز به 

گردشگران عرضه می کند .

 بهسازی روستای »باغو« کیش 
در دستور کار قرار گرفت

گروه شهرستان// نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه ۱۲هزار شناور غیر مجاز در 
اســتان هرمزگان از دریا بهره برداری می کنند، خواستار 

ساماندهی و تعیین تکلیف آن ها شد . 
  حســین رئیســی نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، 
سیریک و بشــاگرد در مجلس شورای اسالمی در نشست 
با مدیران بخش کشــاورزی هرمزگان و اعضای کمیسیون 
کشــاورزی مجلس شورای اســالمی، که با حضور معاون 
وزیر جهادکشــاورزی و معاون دریایی سازمان حفاظت از 
محیط زیست کشور برگزار شــد، اظهارداشت: ما در استان 
هرمزگان ۱۲ شناور داریم که در حال صید هستند اما مجوزی 
برای صید و صیادی ندارند، این شــناورها  از نظر سازمان 
شیالت غیرمجاز محسوب می شوند اما به هر صورت در حال 

بهره برداری از دریا هستند. 
   وی افزود: این صیادان و شــناورها باید ساماندهی شوند، 
اما معتقدیم برخورد با قوه قهریــه نه به صالح جامعه و نه 
امکان پذیر اســت از این رو خواهش داریم این عزیزان در 

قالب قانون تعیین تکلیف و ساماندهی شوند تا بتوانند با مجوز 
و به صورت قانونی کار خود را انجام دهند.نماینده مردم شرق 
هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر لزوم حفظ 
ذخایر آبزیان دریا، تاکید کرد: صید و صیادی پیشــه ی آبا و 
اجدادی بسیاری از ساحل نشینان به ویژه در شرق هرمزگان 
اســت از این رو به هیچ وجه نمی خواهیــم ترتیبی اتخاذ 
 داده شــود که از مشغولیت مردم به شغل اجدادشان ممانعت 
شود بر همین اســاس باید طرح های تقویتی برای پایداری 
و کنترل ذخایر آبزیان در زیســتگاه های دریایی در اولویت 

قرار گیرد.
  حسین رئیسی تاکید کرد: در راستای صیانت از حقوق دریا 
و حفظ ذخایر آبزیان مسئله ای که اهمیت دارد این است که 
بعد از ساماندهی و تعیین تکلیف کسانی که در حوزه صید و 
صیادی اشتغال دارند باب اعطای مجوز به صیادان جدید را 
بگیریم و متقاضیان جدید به بخش آبزی پروری هدایت شوند. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، نماینده مردم میناب، رودان، 

جاسک، ســیریک و بشــاگرد در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: در حال حاضر بخشــی از صیادان جوب شــرق 
کشــور  به صورت میهمان  به استان هرمزگان آمده اند و در 
آب های هرمزگان صید می کنند اما برای کارهای اداری شان 
بین چابهار و جاســک در تردد و ســرگردان هســتند که 

درخواست دارند کارهایشان کال به استان منتقل شود . 

 سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// رئیس اداره 
منابع طبیعی شهرستان میناب از برگزاری دوره 
آموزشی مدیریت چرا ویژه دامداران و بهره برداران 
مراتع شهدادی راونگ و باغ سیسی میناب خبر 

داد .
   به گزارش خبرنگار دریا؛ خســرو بهرامی نژاد 
گفت: برگزاری دوره های آموزشی برای مجریان 
و بهــره بــرداران منابع طبیعی نقش به ســزایی 
دارد، زیرا افزایش هر چه بیشــتر دانش و آگاهی 
 آنان موجب حفاظت و بهــره برداری اصولی از 
عرصه های طبیعی و متعاقب آن شاهد پیشرفت 
و بازدهی مناسبی در این زمینه های خواهیم بود.

قانعی رئیــس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری اســتان هرمزگان که به عنوان مدرس 
در دوره مذکور حاضر بود ضمن اشاره به اهمیت 
مراتع و اینکه هر کدام از مراتع شهرســتان میناب 
دارای ظرفیت های خدادادی درخصوص گیاهان 
دارویی، گردشــگری، وجود معادن، آب و خاک 
مناسب و ... می باشد، افزود: مدیریت چرا یکی از 
موارد اساسی در مدیریت اکوسیستم های مرتعی 
بوده و هدف از آن استفاده بهینه از مناطق تحت چرا 
به منظور دستیابی به بازده مطلوب و حفظ پایداری 
است. وی ضمن بیان اینکه هر مرتعی میتواند برای 
تعداد مشــخصی دام علوفه تولید کند، پس بهتر 
خواهد بود ظرفیــت مرتعمان را بدانیم و با دقت 

آن را رعایت کنیم، افزود: بهره برداری بی رویه و 
مفرط از مرتع، نابودی پوشش گیاهی و فرسایش 
آبی و بادی را به دنبال داشته است، که خسارات 
ناشی از این فرســایش به صورت سیل، کاهش 
عمر مفید ســدها، تخریب پل ها، راه ها، مزارع، 
کاهش سطح ســفره های آب زیرزمینی، خشک 
کردن چشمه ها و عدم تعادل محیط زیست خود 
را نشان می دهد.قانعی افزود: مهمترین موضوع در 
رابطه با مدیریت چرا جلوگیری از چرای زودرس 
و کنترل ورود و خروج دام به مراتع اســت و در 
واقع زمان ورود دام به مراتع باید زمانی باشد که 
گیاهان مرتعی به حداکثر رشد و تولید خود رسیده 
باشــند تا ضمن کاهش آســیب پذیری پوشش 
گیاهی در مقابل چرای دام، علوفه بیشــتری در 

اختیار دام قرار گیرد .

۱۲هزار شناور غیرمجاز در هرمزگان ، صید و صیادی می کنند 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت چرا در میناب

طرح : بیتا هوشنگی

►



طرح : بیتا هوشنگی

گروه اجتماعی // بیمه شــدگان سازمان 
تأمین اجتماعی در صــورت برخورداری 
از شــرایط اعالمی می توانند هدیه نقدی 
بالعوضی را به مناسبت ازدواجشان از این 

سازمان دریافت کنند.
طبق ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی، کمک 
هزینــه ازدواج به عنوان یکی از تعهدات 
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان هدیه به 
بیمه شدگان اجباری واجد شرایط که برای 
بار اول تشکیل خانواده می دهند، پرداخت 
برابر  ازدواج  هزینه  کمک  می شود.میزان 
است با مجموع حقوق و مزایای مشمول 
کسر حق بیمه ظرف ۲ سال قبل از تاریخ 
ازدواج تقســیم بر ۲۴ و در صورتی که 
مبلغ محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد 
تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به 
حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش 

می یابد.
در صورتی که زن و شوهر هر دو بیمه شده 
سازمان تامین اجتماعی و واجد شرایط 
باشند، پرداخت کمک هزینه ازدواج به هر 
دو نفر انجام می شود. همچنین بیمه شدگان 
ازدواج  قبل  تامین اجتماعی که سال های 
کرده اند و در زمان ازدواج شرایط فوق را 
داشته اند و کمک هزینه مذکور را دریافت 
نکرده اند، می توانند برای دریافت آن اقدام 
کنند. در حال حاضــر نیازی به مراجعه 
حضوری به شعب تامین اجتماعی برای 
دریافت این حمایت نیســت و مشموالن 

حائز شرایط می توانند درخواست هدیه 
ازدواج خــود را در ســامانه خدمــات 

غیرحضوری ثبت کنند.
در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان 
تامین اجتماعی در بخش شرایط دریافت 
این حمایت طبق ماده ۸۵ تامین اجتماعی 

به موارد ذیل اشاره شده است:
۱- ازدواج اول بیمه شده باشد.

۲- در تاریــخ ازدواج )عقد دائم( رابطه 
استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده 

باشد.
۳- بیمه شده ظرف ۵ سال قبل از تاریخ 
عقد دائم حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت 

حق بیمه داشته باشد.
۴- عقد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده 

باشد.
۵- بیمه شــدگان حرف و مشاغل آزاد، 
اختیاری، قالیبافان و کارگران ساختمانی 

مشمول دریافت هدیه ازدواج نیستند.
۶- پرداخت هدیه ازدواج بیمه شــدگان 
کارگاه های دارای قرارداد پورسانتاژی بر 

عهده کارفرما است.
بیمه شدگان متقاضی می توانند با ورود به 
سامانه es.tamin.ir و مراجعه به منوی 
بیمه شــدگان/ حمایت های کوتاه مدت/ 
درخواســت کمک هزینه ازدواج، صرفًا 
بــا ورود اطالعات تاریخ عقد و کد ملی 
همسر، درخواست خود را برای دریافت 

این کمک هزینه ثبت کنند.

دریافت هدیه ازدواج
 بالعوض از تامین اجتماعی با ۶ شرط  

طالع بینی
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فروردین :
شــما امروز در حالی که در مورد احساسات خود 
با افــراد دیگر صحبت می کنید اعتقــاد دارید که 
نسبت به همیشه عمیق تر هستید و نمی توانید غیر 
از فعالیت هــای مثبت کار دیگری انجــام دهید. این موقعیت در 
ظاهر خیلی عالی دیده می شود، اما نکته منفی نیز وجود دارد. شما 
قصد دارید شرایط نامطلوبی که باید در موردشان صحبت کنید را 

پوشانده و خوب جلوه دهید.
  اردیبهشت :

امروز یک فرد پرهیجان و پرشور و نشاط می تواند 
در زندگیتان نقش خیلی مهمی  داشــته باشد، شاید 
شما در ابتدا سعی کنید که از او دور شوید، اما نیازی 
به فاصله گرفتن نیست. مطمئنًا شــما قصد دارید از روابط ساده 
دوســتانه لذت ببرید، اما االن خودتان هــم می دانید که فرصتی 
نصیب تان شــده که به یک رابطه دوستانه جدید شکل دهید، این 

رابطه می تواند ذهنتان را باز کرده و بهتان درس بدهد.
  خرداد :

فعالیت های منظم یکســان و یکنواخت روزانه که 
اغلب شما را خسته و حتی گاهی اوقات بی انگیزه 
می کند، امروز به نظرتان خوب و عالی هستند. امروز 
وقتی با مســئولیت هایی روبرو می شوید که همیشه ازشان فراری 
بودید، ممکن است حتی لذت هم ببرید! پس فکر خود را بازسازی 
کنید تا احساسات امروز خود را دقیقًا به یاد بیاورید، بنابراین در 
آینده هروقت که نسبت به هر چیزی حس خوبی نداشتید، با به یاد 

آوردن امروز می توانید دوباره نگرش مثبت خود را حاصل کنید.
   تیر :

انرژی خالقانه شما امروز در حال تمام شدن است، 
اما هنوز خوب است که بفهمید چه کاری قرار است 
انجــام دهید. هرکاری را که شــروع کردید، خیلی 
محافظــه کارانه و پیرو اصول عمل نکنید. ریســک کردن کمک 
می کند توجه خود را فراتر از رویاهای تان بســط دهید، پس در 
مورد ابراز کردن آنچه در دل دارید پرجرات بوده و جسارت داشته 

باشید.
    مرداد :

شــاید افراد دیگر فکر کنند که شما را می شناسند، 
اما امروز حتی دوستان صمیمی  و یا خانواده تان نیز 
شاید نتوانند کاماًل احساسات تان را درک کنند. این 
حرف به این معنی نیست که شما از قصد احساسات خود را مخفی 
می کنید و یا اینکه حال و حوصله ندارید! بلکه فقط به این معنی 
اســت که احساسات شــما امروز عمیق تر از قدرت فهم و درک 
اطرافیان تان است و شما هم نمی خواهید موضوعی را فاش کنید 

که باعث شود بیشتر احساس ضعف و آسیب پذیر بودن بکنید. 
 شهریور :

شــما امروز می توانید همراه با فردی که دوستش 
دارید موفقیت های بیشتری کسب کنید، اما الزمه این 
موفقیت ها این اســت که روی کارهای خودتان نیز 
برنامه ریزی کرده و حساب باز کنید. بدون شک سریع عمل کردن 
کلید موفقیت تان اســت و باعث می شود دیگران شما را تحسین 
کنند، پس تا جایی که می توانید در لحظه حال حضور داشته باشید. 
به جای تجزیه و تحلیل کردن شرایط و بررسی کردن تمام گزینه ها 

بهتر است که به حرف دلتان گوش دهید.
 مهر :

شما امروز می توانید با یک دیدگاه تازه و جدید به 
اتفاقاتی که پیرامونتان رخ می دهد نگاه کنید. ایده های 
ناب و تازه تان در محل کار دوســتانتان را شگفت 
زده خواهد کرد، چرا که شما امروز قالب ها را شکسته اید و ظاهراً 
دیدگاه های جدیدی به دســت آورده اید. اگر ایده ای داشــتید، به 
خاطر ترس یا قضاوت های منفی دیگران از آن صرف نظر نکنید. 

  آبان :
شما امروز خودتان تعیین می کنید که برنامه جدیدی 
را به فعالیت های معمولی روزانه خود اضافه کنید و 
در عمل کردن به این ایده جدید کاماًل  آزاد هســتید. 
قبول کردن راهنمایی های همکاران برایتان کمی  سخت است، اما 
در چنین مواقعی بهترین کار است. آنها نه تنها چاره کار را بهتان 
نشان می دهند، بلکه به خاطر اینکه نصیحت شان را قبول کرده اید 

تحسین تان هم خواهند کرد.
  آذر :

امروز حتــی اگر مجبور بودید که به ســر کارتان 
برگردید، نمی توانید در برابر وسوسه های درونی تان 
بی تفاوت بمانید. در حقیقت شــما می توانید بدون 
اینکه دیگران متوجه بشوند و بدون اینکه فعالیت های روزانه تان را 
تحت شعاع قرار دهید، عازم سفری در دنیای درونتان بشوید. حتی 
مواقعی که در کهکشــان های دور و دراز ذهن خود سیر می کنید، 

منطق را پیشه خود سازید.
  دی :

حتی اگر شما شــغل ایده آلی نداشته باشید، امروز 
اطرافیان تان از توانایی تان برای پافشــاری کردن بر 
رویاهای تان شــگفت زده خواهند شد. شما غالب 
اوقات چنان روش های روشــن و کاربردی ای دارید که می توانید 
از ســیندرالی فقیر تبدیل به یک پرنسس بشوید!! اجازه ندهید 
نگرش های منفی افراد دیگر وارد مســیرتان شود، برای اینکه به 
کمک همین روش و شــیوه می توانید حتی به بیشتر اهداف غیر 

طبیعی خود نیز برسید.
 بهمن :

شــما امروز برای اینکه در محــل کار برای اینکه 
وظایف خود را شــفاف ســازید و همچنین برای 
اینکه آزادی های خود را حفظ کنید، باید به صورت 
رودررو با افراد دیگر کار کنیــد. در مورد کارهایی که می توانید 
انجام دهید و کارهایی که فراتر از توانایی هایتان اســت رک و بی 
پرده سخن بگویید و از این کار نترسید. اگر به جای همکارانتان با 
رئیس خود به گفتگو بنشینید، شانس به دست آوردن چیزهایی که 

نیاز داشتید بیشتر می شود. 
 اسفند : 

امروز شــما آنقدر اعتماد به نفــس باالیی دارید که 
مشتاق این هســتید که در محل کار به مدارج باالتر 
بروید. باوجود این ممکن است یک نفر با سخنان تند و تیز خود به 
شما هجوم آورد و یا اینکه بر شما سخت گیری کند که کارهایتان 
را با روش دیگری انجام دهید. خوشــبختانه شما از نظر فکری 
اینقدر قوی هســتید که می توانید از انتقادها به نحو موثر و مثبتی 

استفاده کنید.

دبیرخانه  رئیــس   // اجتماعی  گروه 
اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی 
کشور با اشاره به بند ب تبصـــره ۱۶ 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ که براساس 
آن مبلغ ۱۰ هزار میلیـارد تومان برای 
هدف  جامعه  به  اشــتغال  تسهیالت 
سازمان بهزیستی اختصاص داده شده 
است، شرایط پرداخت وام های اشتغال 

به مددجویان را تشریح کرد. 
سید محمد حســن صافی با اشاره به 
بند ب تبصـره ۱۶ قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ که براســاس آن مبلغ ۱۰ هزار 
میلیـارد تومان برای تسهیالت اشتغال 
به جامعه هدف ســازمان بهزیســتی 
اختصاص داده شــده اســت، اظهار 
کرد: مطابق با قانون مذکور میزان این 
وام در ســال جاری از ۱۰۰ میلیون 
تومــان به ۱۵۰ میلیــون تومان برای 
هر فــرد افزایش پیدا کرده و همچنین 
کارفرمایانی که بــه دلیل به کارگیری 
جامعه هدف سازمان در مراکز خود تا 
سقف اعتباری ۲ میلیاردتومان امکان 
دریافت وام داشتند، این اعتبار برای آنها 
به ۴ میلیاردتومان ارتقاء یافته اســت. 
وی با بیان اینکه ســازمان بهزیستی 
نیز  بیمه ای  درخصوص مشــوق های 
در حال انجام اقداماتی اســت، گفت: 
سال گذشته برای ۳۰ هزار فرد دارای 

معلولیــت و زنان سرپرســت خانوار 
حق بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی 
توسط سازمان بهزیستی پرداخت شد 
تا تثبیت شغلی برای افراد ایجاد شود 
که ســرانه هر فرد معادل ۶ میلیون و 
۴۰۰ هزارتومان بود، این درحالیست 
که باتوجه به افزایــش ۵۲ درصدی 
دستمزدها در سال جاری، این رقم به 

حدود ۱۴ میلیون تومان رسیده است.
رئیس دبیرخانه اشــتغال و کارآفرینی 
سازمان بهزیستی کشــور تاکید کرد: 
امید است تا منابع بیشتری در این زمینه 
وجود داشته باشد که بهزیستی بتواند 
افرادی که به کار مشغول هستند را به 
لحاظ بیمه ای تامین کند و کارفرمایان 
نیز تمایل بیشتری برای ایجاد اشتغال 
بهزیستی  افراد تحت پوشش سازمان 

داشته باشند.
صافــی در بخــش دیگــری از این 
گفت وگو به تشــریح شرایط پرداخت 
مددجویان  بــه  اشــتغال  وام هــای 
پرداخت و با بیان اینکه شــرایط ارائه 
وام بــه مددجویان تحت پوشــش به 
طور شفاف نیز به استان ها ابالغ شده 
اســت، خاطرنشــان کرد: طبق آنچه 
بانــک مرکزی درخصوص شــرایط 
ارائه وام اشتغال ۱۵۰ میلیون تومانی 
به مددجویان کمیته امداد و ســازمان 

بهزیســتی اعالم کرده »اعتبارسنجی 
متقاضی« به همراه »ســفته« یا »یک 

ضامن معتبر« است.
وی با بیــان اینکه شــرایط ارائه وام 
نســبت به سال گذشــته تسهیل شده 
است، افزود: البته ممکن است معتادان 
بهبودیافته از اعتیاد شرایط اعتبارسنجی 
بهزیستی  باشند؛ ســازمان  نداشته  را 
برای ایــن موضوع اقداماتــی را در 
دستور کار خود قرار داده، به طوریکه 
به دنبال راه انــدازی صندوق ضمانت 
است تا بخشی از مسائل اعتبارسنجی 

مددجویان برطرف شود.
رئیس دبیرخانه اشــتغال و کارآفرینی 
سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 
در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به سازمان 
بهزیستی و کمیته امداد اجازه راه اندازی 
صندوق ضمانت داده شــده و براین 
اســاس پیگیر راه اندازی این صندوق 
هستیم، گفت: صندوق ضمانت تعهدات 
را از مددجو می گیرد و واسط بین بانک 
و مددجو خواهد بود و به عبارتی این 
صندوق دریافت وام را از بانکها برای 
مددجــوی ســازمان از طریق ایجاد 
ضمانت  تســهیل کند؛ هرچند که بنابر 
آمارهای رســمی بیش از ۹۰ درصد 
بازپرداخت مددجویان در حال انجام 
است و مشــکلی در این زمینه وجود 

ندارد اما با این وجود صندوق ضمانت 
برای افرادی که اعتبارســنجی پایینی 
دارند یا زنان سرپرســت خانواری که 
در تامین ضمانت مشکل دارند می تواند 

کمک کننده باشد.
صافــی ادامه داد: همچنین از مســیر 
صندوق ضمانت تعاون برای تســهیل 
ضمانت مددجویان نیز در حال پیگیری 
هستیم. البته ســال گذشته با صندوق 
ضمانت تعاون وارد مذاکره شــدیم اما 
به دلیل نوع برنامه ریزی این صندوق 
امــکان ضمانت بــرای وام های خرد 
وجود نداشت. اما با این وجود در حال 
حاضر باتوجه به تکلیفی که برعهده این 
صندوق گذاشته شــده است سازمان 
بهزیستی به دنبال این است که از طریق 
این صندوق نیــز اقدامی انجام داده و 
موضوع ضمانت برای جامعه هدف را 

تسهیل کند.
وی در ادامه بــه ارائه آماری از میزان 
اشــتغال های ایجاد شــده برای زنان 
سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت 
و معتادان بهبودیافته از اعتیاد پرداخت 
و گفت: طی سال جاری، تاکنون برای 
۱۲ هزار زن سرپرســت خانوار، ۲۳ 
هزار و ۶۰۰ فــرد دارای معلولیت و 
۶۱۷۲ فرد دارای اعتیاد بهبودیافته از 

اعتیاد اشتغال ایجاد شده است.
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اجتماعی

رقم »وام« اشتغالزایی کارفرمایانی که مددجویان را به کار می گیرند 4 میلیاردتومان شد

  

گروه اجتماعی // رئیس اداره پزشــکان، دارو و 
پاراکلینیک اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان 
تأمین اجتماعی درباره مدت زمان اعتبار نســخ 
الکترونیک گفت: اعتبار نسخ تجویز شده پزشکان 
جهت دریافــت دارو و پاراکلینیک از زمان تجویز 

نسخه به مدت دو ماه تعیین شده است. 
ســلیمه رحیمی مقدم ، در پاسخ به این پرسش که 
»در حال حاضر مدت اعتبار نسخه ای که به صورت 
الکترونیک نوشته می شــود، چند روز است؟ آیا 

تفاوتی با نســخ کاغذی دارد یا خیر؟« اظهار کرد: 
بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان های بیمه گر 
پایه، اعتبار نسخ تجویز شده پزشکان جهت دریافت 
دارو و پاراکلینیک از زمان تجویز نسخه به مدت دو 

ماه تعیین شده است.
وی افزود: در این زمینه توجه به این نکته ضروری 
اســت که چنانچه پزشــک، دوره تکرار دریافت 
خدمت را برای بیمار تعیین کرده باشــد، نسخه در 
موعد مقرر که توســط پزشک تعیین شده می تواند 

از طریق داروخانه یا مرکز پاراکلینیک ارائه شود و 
نیازی به مراجعه مجدد بیمار جهت دریافت نسخه 

جدید نیست.
رئیس اداره پزشکان، دارو و پاراکلینیک اداره کل 
درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان 
اینکه براین اســاس بیمارانی که دچار بیماری های 
مزمن بوده و قباًل هر ماهه برای دریافت نســخه به 
پزشک مراجعه می کردند، نیازی به مراجعات مکرر 
ندارند گفت: چنانچه پزشک معالج دوره تکرار را 
مشخص کند، بیماران می توانند برای چندین دوره 
نسخه خود را بدون مراجعه به پزشک دریافت کنند.

اعتبار نسخه های الکترونیک تامین اجتماعی چقدراست؟
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 گروه خبر // مســئول بسیج حقوقدانان 
هرمزگان  اســتان  سجاد)ع(  امام  سپاه 
از اجرای طرح حقــوق یاران جهادی در 
حوزه های بسیج محالت خبرداد و گفت: 
این طرح جهت آگاه سازی عمومی مردم 
در قالب قرارگاه های تحول محالت اجرا 

می شود. 
محمد ترابی در گفت وگو باخبرنگار روزنامه 
دریا در بندرعباس با تبریک فرارســیدن 
روز بسیج مســتضعفین در تاریخ ۵ آذرماه 
۱۳۵۸ با فرمان تاریخی رهبر کبیر انقالب 
حضرت امام خمینی )ره(،  اظهار کرد: بسیج 
در تمام عرصه ها حضور پررنگی داشــته و 
در طول 4۳ ســال از عمر بابرکت انقالب 
شکوهمند اسالمی توانسته خدمات شایانی 
را ارائه دهد. وی در ادامه با بیان اینکه بسیج 

حقوقدانان یکی از اقشــار تخصصی بسیج 
در عرصه حقوق و قضا اســت، افزود: این 
مجموعه در ســنوات گذشته و حال حاضر 
با در اختیار داشتن حقوقدانان زبده، جهادی 
و بسیجی موفق به اختصاص بخش مهمی 
از فعالیــت خود در جهت کمک به افزایش 
کارآمدی نظام حقوقی و تحقق سند قضایی 
شده است. مســئول بسیج حقوقدانان سپاه 
امام ســجاد)ع( هرمزگان با اشاره به اینکه 
این ســازمان در سال   ۱۳۸۸ تاسیس شده 
است، خاطر نشان کرد: هم اکنون دارای ۱۰ 
رده شهرستانی و هشت رده مرتبط استانی 
و بالــغ بر هزار نفر عضــو و این مجموعه  
دارای جامعه هدفی شــامل قضات، وکال، 
سردفترداران و دفتر یاران، کارمندان حقوقی 
و قضایی، کارمنــدان   تخصصی و تجربی 
دستگاه های حقوقی و قضایی،  کارشناسان 
رسمی دادگستری، نمایندگان حقوقی ادارات 
و وزارتخانه ها، نمایندگان مجلس، اســاتید 
حقوق، فارغ التحصیالن مقطع کارشناســی 
و دانشــجویان تحصیالت تکمیلی حقوق 

و فقه می باشــد. ترابی، بســیج حقوقدانان 
را مجموعــه ای پویا و فراگیر و متشــکل 
از حقوقدانان معتقد به انقالب اســالمی و 
پایبند به ارزش هــای دینی خواند و گفت: 
این سازمان زمینه حضور و نقش آفرینی در 
عرصه های مختلف حقوقی، علمی،فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی را برای تحقق اهداف و 
ارزش های واالی انقالب اسالمی را فراهم 

می کند.
 ارائه سه هزار و ۲00 مشاوره حقوقی 

رایگان
وی آزادی ۳۲ زندانی معســر به مبلغ ۷۰۰ 
میلیــون تومان، ارائه ســه هــزار  و ۲۰۰ 
مشــاوره حقوقی و صلح و ســازش، ارائه 
4۷ وکالــت ارزان و رایگان به نیازمندان با 
همکاری و مشارکت مرکز وکال هرمزگان، 
تهیه و توزیع دوهزار و ۱۰۰ بسته معیشتی 
و بهداشتی در قالب کمک های مومنانه، ایجاد 
سه گروه جهادی جهت خدمات تخصصی 
در زمینه های گوناگون ، ایجاد ۱۰ کانون در 
شهرستان های مختلف استان و… را مهم ترین 

اقدامات بسیج حقوقدانان درطی ۱۰ ماهه 
گذشــته از )بهمن۱4۰۰ تا آبان ماه ۱4۰۱( 

نام برد.
مسئول بســیج حقوقدانان سپاه امام سجاد 
)ع( هرمزگان، برگزاری نشست هیئت های 
اندیشــه ورز ملی و استانی با موضوع رفع 
موانع حقوقــی تولید و اشــتغال،  تجلیل 
ازخانواده معظم شهدا و تکریم از ایثارگران 
و بســیجیان، برگزاری همایش بررســی 
روند حقوقی پرونده ترور شــهید سلیمانی 
و همراهان ایشــان،  نشســت تخصصی با 
موضوع بررســی حقــوق زن و خانواده 
در قانون اساســی و قوانیــن موضوعه، از 

برنامه های هفته بسیج است.
ترابی آموزش حقوقــی یاران جهادی صد 
نفر )حقوقی یاران حوزه( در سطح استان و 
شهرستان، برگزاری نشست تخصصی جهاد 
تبیین و مطالبــه گری با موضوع صیانت از 
حقوق عامه و اغتشاشگران در سطح استان 
و شهرســتان، خدمت رســانی تخصصی 
در ۱۰۰ مســجدو مصالی شهرســتان ها 

جهت ارائه مشــاوره و معاضدت حقوقی و 
میانجیگری برای صلح و سازش و حضور 
در نماز جمعه،  برگزاری مراسم آزادسازی 
زندانیان معســر، تجلیل از خیرین در سطح 
ملی و رده های اســتانی و اعزام گروه های 
جهادی به زندان های سراســر استان برای 
ارائه خدمات حقوقی را برنامه های دیگر این 

سازمان در طول هفته بسیج   نام  برد.
 هدف های بسیج حقوقدانان

وی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
هدف های  بســیج حقوقدانان پرداخت و 
ادامه اداد: آمــوزش همگانی حقوق) طرح 
هر مســجد یک حقوقدان(، ایجاد صلح و 
ســازش در قالب یــاران محالت )اصالح 
ذات البین(، آزادسازی زندانیان معسر )طرح 
احــرا(، مطالبه گری و احیای حقوق عامه و 
مبارزه با فســاد طرح طالیه داران فســاد 
ســتیز،  کمک به رفع موانع حقوقی تولید و 
اشتغال پیشــگیری از وقوع جرم و آسیب 
های اجتماعی بخشــی از هدف های است 
که این سازمان آن را دنبال می کند. مسئول 

بسیج حقوقدانان سپاه امام سجاد)ع( استان 
هرمزگان ماموریت های این ســازمان را 
کمک به پیشگیری از وقوع جرم و کاهش 
آسیب های اجتماعی با ترویج فرهنگ قانون 
مداری آموزش همگانی و ارائه مشاوره های 
حقوقی، صیانت از ارزش ها و مبانی نظری 
اســالم و جلوگیری از نفوذ اندیشــه های 
انحرافی با تبیین مبانی حقوق قضایی اسالم 
در چارچوب فقــه جواهری و احصا نظام 
مسائل سیاسی نظام مسائل حقوقی قضایی 
در سطح داخل و بین المللی  )آسیب شناسی 
و ارائــه راهکارهای الزم( تربیت حقوقدان 
مومن انقالبی پایه کار) حقوقدان تراز انقالب 
اســالمی( و مطالبه گری و احیای حقوق 
عامه، مبارزه با فساد و ترویج فرهنگ امر به 
معروف و نهی از منکر در بین مسئولین و… 
نام برد. ترابی در پایان از اجرای طرح حقوق 
یاران جهادی در حوزه های بسیج محالت 
خبرداد و گفت: این طرح جهت آگاه سازی 
عمومی در قالب قرارگاه های تحول محالت 

اجرا می شود.

گروه خبر // معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری هرمزگان گفت: برنامه ریزی ها در 
حوزه ساماندهی متکدیان نیازمند بازنگری جدی 

برای دستیابی به اهداف مورد نظر است .
به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر احسان کامرانی 
در جلسه ستاد ســاماندهی متکدیان استان، با 
اشاره به آثار مخرب پدیده تکدی گری، عنوان 
کرد: گســترش پدیده تکدی گــری پیامدهای 
اجتماعی و فرهنگی بســیاری دارد که ضروری 
اســت با اتخاذ تدابیر مناســب از گسترش آن 

پیشگیری کرد.
وی افزود: گســترش پدیده تکدی گری زمینه 
افزایش انواع آســیب های اجتماعی همچون 

سرقت، اعتیاد و... را در پی دارد.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 

هرمزگان، با اشــاره به اهمیت توجه به اقدامات 
فرهنگــی برای کاهش آســیب های اجتماعی 
تصریح کرد: دســتیابی به اهداف تعیین شده در 
حوزه کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند اهتمام 
دستگاه های اجرایی در عمل به ماموریت های 
خود در این بخش به ویژه مسائل فرهنگی مرتبط 

با نوجوانان و جوانان است.
کامرانی در همین خصــوص، افزود: غفلت از 
مقوله مهــم فرهنگی نوجوانــان و جوانان در 
سالهای اخیر به ویژه دوران کرونا و عدم مدیریت 
مسائل مرتبط با این قشر تاثیر گذار هدر رفت 
بسیاری از ظرفیت ها در این بخش  را به دنبال 
داشــته اســت. وی افزود: توانمند سازی افراد 
متکدی برای جلوگیری از بازگشت دوباره آنها 
به این آســیب مهم اجتماعی از اهمیت بسزایی 

برخوردار است و تاکنون اقداماتی که در راستای 
توانمندســازی آنها صورت پذیرفته به اهداف 

مورد نظر دست نیافته است.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان، خاطرنشان کرد: در حوزه آسیب های 
اجتماعی همچون پدیــده تکدی گری، طالق، 
اعتیاد و ســرقت نیازمند آسیب شناسی جدی، 
بهره گیری از طرفیت دانشگاهیان، بازنگری در 
برنامه ریزی ها و بهره گیری از شــیوه های نو 

هستیم تا به اهداف مورد نظر دست یابیم.
کامرانی گفت: گســترش آموزش های فنی و 
حرفه ای و مهارتــی ویژه متکدیان برای یافتن 
شغل مناسب از اهمیت بسزایی برخوردار است و 
ضروری است دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت 

به تحقق این مهم گام بردارند.

گروه خبر // برگزاری نشســت مشترک با 
وزیــر علوم برای تربیــت نیروی متخصص 
در رشــته های مرتبط با دریا و سواحل در 
رئیس  و  رییس جمهور  معاون  دانشــگاهها 
سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص 
تقویت نیرو های متخصص در حوزه دریایی، 
گفت: بایســتی برای نیروهایی که اکنون در 
رشــته های مرتبط دریا متخصص هستند، 
ایجــاد جذابیت کنیم که از ظرفیت شــان 
استفاده شود، در تعامل با بنیاد ملی نخبگان 
نیز به دنبال جذب چنین نیروی هایی هستیم 
که تا پایان ســال، یکهزار نفــر از نخبگان 
شناسایی می شود که بخشی از این سهمیه 

برای سازمان بنادر کشور است.
به گــزارش خبرنگار دریــا ، »میثم لطیفی«در 
حاشــیه بازدید از بخش های مختلف بندر شهید 
رجایی ، پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت 
سیزدهم و همچنین بررسی مسائل سازمان ها و 
دستگاه هایی مانند سازمان بنادر که در این خطه 
از کشــور نقش اصلی را در حــوزه تجارت و 
صادرات و واردات دارند را یکی از اهداف خود 
از سفر به هرمرگان اعالم کرد و گفت: با توجه به 
سیاست های دولت در راستای افزایش تعامالت 
با همسایگان و توســعه صادرات و واردات در 
عرصه بین الملل، باید بتوانیم نرم افزار متناســب 
با آن در حوزه نیروی انســانی و ساختار را نیز 
اصالح نماییم تا این ساختار با بهره وری باالتری 

فعالیت کند.
رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی کشور 
با بیان اینکه با توجه به بررســی کارشــناس ها 
و مجموعه های دســتگاه های اجرایی اســتان 
هرمزگان برای جذب نیرو هم از بین نخبگان و 
هم نیروی های بومی استفاده خواهد شد، افزود: با 

فعال شدن مراکز آموزشی در حوزه تربیت نیروی 
متخصص در این اســتان، کمبودهای سال های 

گذشته با سرعت مضاعفی جبران می شود.
معاون رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه در حوزه ساحل، فراساحل و 
پسکرانه مجموعه های فعالی وجود دارند، تصریح 
کرد: بــا توجه به مطالعات قبلی و مشــاهدات 
میدانی، باید مدیریت واحد و منســجم در حوزه 

مدیریت سواحل و بنادر داشته باشیم.
به گفته لطیفی؛ ارگان های مختلفی به دنبال تسهیل 
تجارت هستند اما گاهی اوقات، موازی کاری ها 
شرایط را برای تجار سخت می کند، لذا علیرغم 
اینکه بخشــی از نیازهای کشــور باید از طریق 
واردات از بنادر تامین شــود، ضــرورت دارد 
جهت گیری حــوزه بنادر بجای واردات محوری 

بیشتر به سمت صادرات برود.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با 
بیان اینکه ظرفیت های داخلی کشور رو به توسعه 
است، اظهار داشت: بخش عظیمی از اقتصاد در 
حوزه صادرات و واردات در حوزه دریایی است 
و این امکان وجود دارد که ساختار بنادر به این 

سمت حرکت دهیم.
وی تصریح کرد: در راســتای افزایش بهره وری، 
باید نیروی انســانی متخصص برای امور ساحل 
و فراســاحل جذب شــوند، لذا هرچه به سمت 
تخصصی شدن و استفاده از نیروهای متخصص 
پیش برویم، منافع آن برای مردم این اســتان و 
هم کل کشور خواهد بود. معاون رییس جمهور 
ادامه داد: توقف بیش از حد کشتی ها روی دریا 
و در کنار اسکله ها ، هزینه های زیادی به دولت 
وارد می کند، که برای کاهش میزان توقف کشتی ها 
می توان با اصالح فرآیندها و اتصال سامانه های 
بین ارگان های ذیربط همچون گمرک، شــیالت، 

بنادر و وزارت بازرگانی فرآیند خدمت رســانی 
را تسهیل کرد.

وی  در خصــوص رویکــرد ســازمان امور 
استخدامی کشور برای تقویت نیروهای متخصص 
در سازمان هایی مثل بنادر و دریانوردی نیز گفت: 
دانشگاه هایی در حوزه تربیت نیروی متخصص 
در رشــته های مرتبط با دریا و ســواحل وجود 
دارد و در همین راستا و بعد از این سفر، نشستی 
نیــز با وزیر علوم برای تربیت و جذب نیروهای 

متخصص برگزار خواهیم کرد.
لطیفی در پاسخ به این ســوال که سازمان امور 
اداری استخدامی کشــور برای تقویت نیرو های 
متخصص در حــوزه دریایی، چه سیاســت و 
رویکردی را دنبال می کند، گفت: دانشــگاه هایی 
وجــود دارد کــه در حوزه تربیت نیــرو که در 
رشــته های مربوط به مهندســی در حوزه های 
ســاحل و فراســاحل فعالیت می کنند و ما در 
تالشیم بتوانیم از هم اکنون پیش بینی های الزم را 
در سند آمایش آموزش عالی ببینیم و نسبت به 
تقویــت نیرو برای میان مدت اقدام کنیم. به گفته 
رییس ســازمان امور استخدامی کشور، بایستی 
برای نیروهایی که اکنون در رشــته های مرتبط 
دریا متخصص هستند، ایجاد جذابیت کنیم که از 
ظرفیت شان استفاده شود، در تعامل با بنیاد ملی 
نخبگان نیز به دنبــال جذب چنین نیروی هایی 
هســتیم که تا پایان سال، یکهزار نفر از نخبگان 
شناسایی می شود که بخشی از این سهمیه برای 
سازمان بنادر کشور است. معاون رییس جمهور 
گفت: اگر کار به دســت ما باشد هر هزار نخبه 
را در دستگاه های اجرایی قبول می کنیم اما تنوع 
رشــته داریم و ابتدا باید بدانیم ورودی نخبگان 
چقدر اســت تا حرکتی در این مجموعه ایجاد 
شود. لطیفی در پایان از آمادگی برای ۱۰۰ مجوز 
استخدام در مشــاغل اختصاصی ادارات استان 
هرمزگان خبرداد و افزود: برای دستگاه هایی مثل 

گمرک و بنادر باید جداگانه بررسی شود.
بنا بــر این گزارش، میثم لطیفــی معاون رییس 
جمهــور و رییس ســازمان امور اســتخدامی 
کشــور، در ســفر به هرمزگان از زیرساخت ها 
و ظرفیت های دریایی و بندری اســتان در بنادر 
شهید حقانی، شهید باهنر و بندر چندمنظوره خمیر 

بازدید کرد.
بازدید از مرحله ســوم طرح توسعه بندر شهید 
رجایی، ســاختمان مرجع دریایــی این بندر و 
فعالیت های این بندر،  بخش دیگری از برنامه های 

امروز لطیفی در هرمزگان بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه بازدید از برخی بنادر هرمزگان:

 هزار نفر از نخبگان 
در دستگاههای اجرایی جذب می شوند

مسئول بسیج حقوقدانان سپاه هرمزگان: 

طرح حقوق یاران جهادی در حوزه های بسیج محالت اجرا می شود

بصیرت و اصالت  هویت ملی وتربیت اسالمی 
یادداشت

قسمت دوازدهم                            
 جنگلی هابه دسته های کوچک تقسیم 
شدندوباپای پیاده به سمت شرق گیالن 
تانواحی تنکابــن حرکت کردند. دراین 
راهپیمایی طوالنی عده ای ازجنگلی ها 
ازپای درآمدندوعده ای هم اسیرشدند. 
هم  برخی جداوبخشــی  مرورزمان  به 

آنهادکترحشمت  شــدندازجمله  تسلیم 
بودکه نیروهای قزاق توسط امان نامه ای 
مهروامضاء شده درپشت یک جلدقرآن 
کریم اورافریــب داده وبه قول خویش 
دکترحشــمت  وفانکردندوســرانجام 
دررشــت اعــدام شــد. میرزاپــس 
ازراهپیمایی طوالنی درجنگل دوباره به 
فومنات یعنی همان پایگاه آغازجنبش 
برمی گــردد واین پایان دوره نخســت 
جنبش جنگل است. دوره دوم جنبش 
جنگل)از۱۲۹۸الی۱۳۰۰(    قوای دولتی 
نتوانستندمیرزارادستگیر کنند، لذاجنبش 
بقــای خودادامه  به  جنگل همچنــان 
داد و رفته رفتــه جنگلی هاهمدیگررا 
ازطرفی  پیداکردندودوبارقدرت گرفتند. 
دولــت وثــوق الدولــه بعدازمخالفت 

باقرارداد۱۹۱۹احســاس  سراســری 
ای  لذانماینــده  ثباتــی می کــرد.  بی 
نزدمیرزافرســتاد که تابازشــدن دوره 
جدیدمجلس بین قــوای دولتی وقوای 
جنگل آتش بس برقرارشود. دراین دوره 
میرزاباازدســت دادن برخی دوستانش 
احمدکسمایی  دکترحشــمت،  همچون 
ومیرزاحســین خان کسمایی که درقیام 
اوبسیارموثربودندهمراه بایاران جدیدش 
الرعایا سپس  حسن خان آلیانی، معین 
به بعضی دیگرازدوستانش که تمایالت 
چپ گرایانه داشــتندازجمله احســان 
اهلل خــان وخالوقربان میــدان میدهد 
وآنــان نیزمیرزاراترغیب بــه نزدیکی 
همین  می کنند.  بااتحادجماهیرشوروی 
اقدامات اســت که به برخــی منتقدان 

جدایی  به  دهداورامتهم  می  میرزااجازه 
طلبی کننــد. درتاریخ۲۸ اردیبهشــت 
سرخ  ارتش  نیروهای  ۱۲۹۹شمســی 
شوروی به بهانه تعقیب روس های سفید 
واردانزلی شدند. جنگلی هاازاین فرصت 
اســتفاده کرده ودوباره رشت راتصرف 
می کنند، سپس میرزابه انزلی می رود و 
پس ازمالقات بانماینده شوروی درانزلی 
باآنهابرسرایجادیک حکومت خودمختار 
باحفظ شــعائردینی مــردم درمحدوده 
گیالن به توافق می رسد واین مقدمه ای 
برتشکیل کمیته جمهوری می شود. قوای 
شوروی جنگلی هاراتشویق می کردند که 
وحکومت جمهوری  کرده  رافتح  تهران 

رادرکل ایران توسعه دهد. 
ادامه دارد...

ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشدحقوق عمومی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد 

لزوم گسترش آموزش های فنی و حرفه ای ویژه متکدیان

گروه خبر //  سرپرســت اداره کل ثبت 
احوال استان هرمزگان  از بهره برداری 
هویت یکتای ملی ایرانیان )ســهیم (

خبرداد .
به گزارش خبرنگار دریــا ؛ ابراهیم هویدا 
،سرپرســت اداره کل ثبت احوال اســتان 
هرمــزگان ضمــن اشــاره به اهــداف و 
ماموریتهای ســازمان ثبــت احوال اظهار 
داشت: سازمان ثبت احوال سازمانی مردمی 
و خدمتگذار است و اهداف و ماموریتهای 
این سازمان همواره در راستای تسهیل گری 
ارائه خدمات به مردم شــریف ایران بوده و 
ایجاد درگاه خدمات یکپارچه الکترونیکی 
ســازمان ثبت احوال با عنوان » ســامانه 

هویت ملی یکتای ایرانیان )سهیم( » اقدامی 
در این راستا است .

وی  همچنین در ادامه خاطر نشــان کرد: 
راه اندازی این ســامانه کمک شــایانی به 
صرفه جویی در زمان و هزینه برای دریافت 
خدمات ثبت احوال از سوی مردم خواهد 
کــرد و باعث کاهش مراجعــات و اطالع 
رســانی مطلوب شده  و در نهایت منجر به 
افزایش  میزان رضایتمندی ارباب رجوع و 

بهره وری سازمان می شود.
این مقام مسئول یادآور شد: کلیه شهروندان 
می توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی 
sahim.sabteahval.ir  از خدمــات این 
سامانه استفاده کنند .اولین نسخه موبایلی 

این سامانه  در دســترس مردم قرارگرفته 
 Qr است و مردم می توانند از طریق اسکن
CODe با دوربین موبایل خود مستقیما به 
این سامانه وصل شــده و از خدمات بهره 
گیرند. سرپرست اداره کل ثبت احوال استان 
هرمــزگان ضمن برشــمردن خدمات این 
سامانه خاطر نشان کرد: اطالعات خانوار 
شامل اطالعات سببی و نسبی خانوار ،ثبت 
نام کارت هوشمند ملی،تغییر نشانی،انتخاب 
نام،مدارک پیدا شده و گواهی تجرد از جمله 
خدماتی اســت که در حال حاضر در این 

سامانه ارائه می شود. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان ثبت 
احوال کشــور در راستای اجرای اهداف و 

ماموریتهای ســازمانی و بــا هدف تحقق 
»نظام هویت معتبــر در فضای مجازی« و 
مصوبه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی 
»نگاشــت  موضوع  با  مورخ۱۳۹۹/۵/۲ 
نهادی«، به عنوان تأمین کننده اصلی شناسه 
معتبر برای اتباع داخلــی و خانواده های 
ایرانی تعیین گردیده است و سامانه نمایش 
و اصالح اطالعات خانــوار  را  به منظور 

رعایت حقوق شهروندی ایجاد کرده است.

سرپرست اداره کل ثبت احوال هرمزگان   خبر داد 

بهره برداری از سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان »سهیم« 

  
گروه خبر // رئیس فراکسیون محیط 
زیست مجلس گفت: وضعیت ذخایر 
آبزیان به هیچ عنوان خوب نیست و 
اگر قرار است وضعیت صید ما ادامه دار 

باشد باید تمهیداتی اندیشیده شود. 
ســمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط 
زیست مجلس شورای اسالمی، در ادامه 
نشست با مدیران بخش کشاورزی استان 
هرمزگان، با اشاره به دغدغه های صیادان 
در حوزه بیمه ای اظهار داشــت: طرحی 
در مجلس مطرح است و قالیباف آن را 
پیگیری می کنند تا مشکل بیمه ملوانان و 
صیادان حل شــود و این مسئله در حال 
حاضــر در  معاونت نظارت مجلس در 
حال پیگیری اســت.وی افزود: سازمان 
را  بدقلقلی هایی  کشور  اجتماعی  تامین 
در می آورد و نمی خواهد زیربار پذیرش 
بیمــه  صیادان برود امــا مجلس مصمم 

است که این اتفاق بیافتد. عضو کمیسیون 
کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
هیچ کسی  تاکید کرد:  اســالمی،  شورای 
نمی تواند بهتر از صیاد بگوید اوضاع دریا 
چگونه اســت، و آنچه که از پایش ها به 
نظر می آید گواه است که وضعیت ذخایر 
آبزیان به هیچ عنوان خوب نیســت و 
اگر قرار است وضعیت صید ما ادامه دار 
باشــد باید تمهیداتی اندیشــیده شود. 
رفیعی بیان کرد: اوضاع آبزیان در منطقه 
واقعا خطرناک و بحرانی است و صیادان 
باید دلشان برای منطقه و زیستگاه های 
آبزیان بســوزد و الزم است برای حل 
این مشــکل از نظرات صیــادان بومی 
نیز استفاده شــود. وی خاطرنشان کرد: 

اظهارات در مورد وجود صید غیر مجاز 
و عدم ساماندهی شــناورهای صیادی 
کامال درســت اســت، قانون حفاظت 
و بهره بــرداری از منابــع آبزی درحال 
بازنگری است و خیلی از مسائل همچون 
جرم انــگاری صید غیرمجــاز درحال 
بررسی اســت و امیدواریم اصالح کامل 
این قانون به عمر این مجلس برســد. به 
گزارش تسنیم ، رئیس فراکسیون محیط 
زیست مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
با این حال می شود با خالقیت و گرفتن 
نظر ذی نفعان، مردم و محیط زیســتی ها 
بســیاری از آیین نامه ها و بخشنامه ها را 
تا بازبینی کامل قانون اصالح کردچرا که 
بسیاری از آیین نامه ها واقعا نخ نما شده اند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس: 
وضعیت ذخایر آبزیان خوب نیست 


