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به مناسبت هفته بسیج انجام شد 
تجلیل از بسیجیان نمونه مدیریت 

درمان تامین اجتماعی هرمزگان
رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس :

حمایت از تولید
 اولویت اصلی کار ما است
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به مناسبت هفته بسیج صورت گرفت

غبارروبی گلزار شهدای 
بندرعباس با حضور پرسنل 

تأمین اجتماعی هرمزگان

َمُکرانی ها خطاب به رئیس جمهور:

 سالم ما را 
به رهبر انقالب برسانید
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در راستای حفظ و ارتقا توان عملیاتی بنادر کشور ؛
تعمیرات اسکله های جاسک و تیاب 

در درست اقدام است

  برخی از سازندگان، مشاوران امالک و دالل ها با تبانی، قیمت مسکن را حبابی 
نگه داشته اند واین حباب در حال بزرگ تر شدن است که بر رهن واجاره هم 

بسیار اثرگذار است .
  بدلیل عدم ساخت مسکن در هشت سال دولت سابق و افزایش تقاضا، 
و  نامتعارف  های  قیمت  و  نموده  سوء استفاده  بازار  آشفته  این  از  سودجویان 
افزایش مشکالت  باعث  این شرایط  و  دارد  بازار مسکن وجود  غیرواقعی در 
خانواده ها برای پرداخت هزینه مسکن و اختالفات خانوادگی، جدایی و.... شده 

است . 
  برخی از فعاالن مسکن در این شهر بندری، قیمت مسکن را گران نمی دانند 

ومی گویند جا برای افزایش قیمت ها وجود دارد وبا استفاده از خالءنظارتی، 
تالش می کنند به اهداف شان برسند .

بندرعباس تعداد دفاتر مشاوران امالک بسیار زیاد است و محدودیتی   در 
برای اخذ مجوز وجود ندارد که حتی برخی از مشاوران امالک نیز از این وضعیت 

ناراضی هستند .
  نابسامانی موضوع مسکن باعث افزایش قیمت ملک شده و هیچ نظارتی 
 هم وجود ندارد و هیچ نهادی خود را به عنوان دستگاه نظارتی در بخش مسکن 
نمی داند و رانت هایی در این حوزه وجود دارد که باعث شده است قیمت ها 

حبابی تر شده و فقط دودش به چشم مردم برود .
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 فرمانده معظم کل قوا در دیدار تعدادی
 از فرماندهان نیروی دریایی ارتش :

استفاده از فرصت و ظرفیت های 
عظیم دریا به فرهنگ عمومی 

در کشور تبدیل شود

گروه خبر// حضرت آیت اهلل خامنه ای 
فرمانده معظم کل قوا در دیدار تعدادی 
از فرماندهان نیــروی دریایی ارتش 
جمهوری اســامی ایران تأکید کردند: 
استفاده از فرصت دریا و ظرفیت های 
عظیم آن باید بــه فرهنگ عمومی در 

کشور تبدیل شود .
    به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر 
مقام معظم رهبــری ، در این دیدار که به 
مناسبت ۷ آذر روز نیروی دریایی برگزار 
شــد، حضرت آیت اهلل خامنــه ای ارتقاء 
همه جانبه توان رزمی و تجهیزات دفاعی 
در نیــروی دریایی و اســتمرار اقداماتی 
همچون دریانوردی در آبهای دوردست و 
بین المللی را الزم دانستند و گفتند: تقویت 
ارتباط نیروهای مســلح با دولت و سایر 

قوا به تفاهم و همکاری و پیشرفت کارها 
کمک خواهد کرد.رهبر انقالب اســالمی 
با اشــاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در 
گذشــته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن 
اسالمی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، 
خاطرنشــان کردند: با وجود این ســابقه 

و ســواحل طوالنی دریایی در شــمال و 
بخصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از 
فرصتهای دریا در کشور مورد غفلت واقع 
شده و باید به فرهنگ عمومِی مردم تبدیل 
شود.ایشان فرهنگ سازی در این زمینه و 
ایجاد فهم عمومــی از دریا به عنوان یک 

زیرساخت اساسی را ضروری دانستند و 
افزودند: در چند سال گذشته بحث توسعه 
ســواحل مکران مطرح شد و دولت ها هم 
از آن اســتقبال کردند اما پیشرفت جدی 
فرهنگ ســازی  نیازمند  موضوع  این  در 
تولیدات  خامنه ای،  آیت اهلل  است.حضرت 
هنری از جمله پویانمایی را در شناساندن 
فرصتهــای متنوع دریا مؤثــر خواندند و 
گفتند: با استفاده از تولیدات هنری و معرفی 
ظرفیتهای پیشرفت دریاپایه کشور چه در 
بخش نظامی و چه در بخش عمرانی، شوق 
مردم به اســتفاده از این فرصت افزایش 
خواهد یافت.در این دیــدار امیر دریادار 
شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
نیز گزارشــی از اقدامات و برنامه های این 

نیرو در بخش های مختلف بیان کرد .

فرمانده معظم کل قوا در دیدار تعدادی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش :

 استفاده از فرصت و ظرفیت های عظیم دریا
 به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود

 ۶ پروژه مدرسه سازی 
در هرمزگان کلنگ زنی شد

گــروه خبــر//  مدیرعامــل شــرکت آب و 
فاضاب هرمزگان از تیرماه امسال بارها در 
نشســت های خبری و حتی جلسه با مدیران 
اســتان، طلب بیش از ۲۹۸ میلیارد تومانی 
آبفا را از دســتگاه های اجرایی استان فریاد 
می زنــد، اما چرا این مشــترکان هیچ اقدامی 

برای پرداخت بدهی خود نمی کنند . 
  عبدالحمیــد حمزه پور در نشســت با مدیران 
دستگاه های اجرایی هرمزگان افزود: شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان ۳۴۳ میلیارد تومان بابت آب 
بها از مشترکان خود در شهرستان بندرعباس طلب 
دارد که از این میزان بیش از ۲۹۸ میلیارد تومان 
مربوط به دســتگاه های اجرایی و بقیه در بخش 

مسکونی شهری و روستایی است.
  وی تصریح کرد: آب و فاضالب هرمزگان تنها 
در بخش زیرســاختی اعتبارات خود را از دولت 
دریافت می کنــد و برای نگهداری، بازســازی، 
اصالح شبکه و پرداخت حقوق کارکنان از منابع 
درآمدی خود هزینه مــی کند که اگر قبض های 
صادره به موقع پرداخت نشود؛ در خدمات رسانی 

خلل ایجاد می شود.
  به گفتــه مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان، هزینه نگهداری و پایداری آب بسیار 
باالست و در شرایط تورمی فعلی اگر دستگاه های 
اجرایی که مصرف کننده بزرگ ما هستند، نسبت 

به پرداخت آب بهای خــود اقدام نکنند، آبفا در 
خدمات رسانی به مردم با مشکل مواجه می شود.

حمزه پور با اشاره به کمبود منابع زیرزمینی گفت: 
برای تامین نیاز آبی مردم ناگزیر به اســتفاده از 
ظرفیت آب شــیرین کن ها هستیم که آب تولیدی 

آن ها هم با کیفیت و هم گران است .
  وی ادامه داد: با توجه به گران بودن آب تولیدی 
آب شــیرین کن ها ضروری است، ضمن صرفه 
جویی در مصــرف آب در پرداخت قبض ها نیز 

توجه بیشتری شود.
   به گــزارش ایرنا، مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب هرمزگان همچنین به میزان برخورداری 
جمعیت شهرســتان بندرعباس از آب آشامیدنی 
پایدار اشاره کرد و گفت: ۱۰۰ درصد از جمعیت 
شهری و ۹۰ درصد جمعیت روستایی شهرستان 
بندرعباس تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار دارند 
که آب مورد نیاز این تعداد مشترک از سد استقالل 
میناب، پنج سایت آب شیرین کن، ۹۸ حلقه چاه و 

سه چشمه تامین می شود.
    حمــزه پور همچنین به طرح هــای فعال در 
شهرستان بندرعباس اشاره کرد و گفت: در حال 
حاضر ۸۷ طرح بــا اعتبار مصوب ۹۱۱ میلیارد 
ریال روند احداث آن آغاز شده که ۱۰۸ میلیارد 

ریال آن تخصیص یافته است.
   فرماندار بندرعباس نیز در این نشست با تاکید بر 

پرداخت مطالبات شرکت آب و فاضالب از سوی 
دستگاه های اجرایی خاطرنشان کرد: ادارات باید 
در سرفصل اعتبارات خود به هزینه های آب نیز 
توجــه کرده و بدهی های خود را به آبفا پرداخت 

کنند.
   محمد مرودی با قدردانی از تالش شبانه روزی 
مجموعه آب و فاضالب هرمزگان، پایداری آب 
این شهرســتان را نتیجه این تالش ها دانست که 
ادارات نیز باید با پرداخت مطالبات خود در روند 
خدمات رسانی این مجموعه همکاری کنند.آب 
و فاضالب استان هرمزگان بیش از ۴۸۱ هزار و 
۲۶۶ مشــترک دارد که مشترکان خانگی با ۴۴۳ 
هزار و ۹۴۶ مورد بیشترین و خوش حساب ترین 

مشترکان را شامل می شوند .

دستگاه های اجرایی هرمزگان
 ۳۰۰ میلیارد تومان به آبفا بدهکارند

بازار مسکن بندرعباس
 بدون چـترنظارت

صفحه 2 را بخوانید

آگهی تجدید مزایده عمومی شركت فوالد هرمزگان

نحوه شــرکت در مزایده : کلیه اشخاص حقوقی براي شــرکت در مزایده مي توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده مبلغ 500/000 ریال به 
حســاب 0111111100008 بنام شــرکت فوالد هرمزگان جنوب ، نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرعباس واریز نموده و با ارائه فیش واریزي و 
درخواست کتبي در ساعت اداري )بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل( پس از هماهنگی به شرکت فوالد هرمزگان مراجعه نمایند و یا با ارسال فیش 

واریزی از طریق فکس به شماره 33530055-076 و یا آدرس ایمیل Nikhalat.m@hosco.ir اسناد را از طریق الکترونیکی دریافت نمایند .
ارائه معرفي نامه ، داشتن مهر شرکت )اشخاص حقوقی( و رسید واریزي هزینه خرید اسناد جهت دریافت حضوری اسناد الزامي است .

 محل دریافت اسناد :
بندرعباس ، کیلومتر 13 جاده اسکله شهید رجایي ، شرکت فوالد هرمزگان جنوب ، واحد خرید مواد مصرفي و فروش کاالی مازاد .

جدول زماني انجام مزایده

روابط عمومی شركت فوالد هرمزگان جنوب

متقاضیان براي آگاهي بیشتر مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن 44848813-076تماس حاصل فرمایند و یا به سایت فوالد هرمزگان به 
آدرسwww.hosco.ir مراجعه نمایند . جهت حضور افراد در فوالد هرمزگان و بازدید از موضوع مورد مزایده ، هماهنگی با شماره فوق )48 ساعت 

قبل از حضور( الزامیست . هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد .

تاريخ شروع فروش اسناد
1401/09/07

تاريخ گشايش پاكت ها
1401/09/19

تاريخ پايان فروش اسناد
1401/09/13

آخرين مهلت تحويل پاكت هاي مزايده
1401/09/16 تا ساعت 12:00

شماره مزايده
010408

شرح كاال
شالكه ورقه ای

واحد
كیلوگرم

مقدار
20،000،000

مبلغ ضمانت شركت در مزايده )ريال(
12،860،000،000

رديف
1

موضوع مزایده : ضایعات فلزی – شالکه ورقه ای
مواد مورد مزایده به شرح جدول ذیل :

جریان نفوذ، ســوء مدیریت و نبود نظــارت در حوزه مسکن در بندرعباس
 اجازه هیچ تغییری را نمی دهنــد و روال موجــود هیچ تغییر مثبتی نداشــته اســت
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پشت پرده سیاست 

  
وطن فروش ها ، عصبانی از کی روش پرتغالی!

رسانه های فارسی زبان که با بی شرمی و خبرسازی تالش داشتند مانع از 
حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲۰۲۲ شوند، در نهایت 
خودشان از رسیدن به دوحه منع و نقره داغ شدند؛ این رسانه ها اما سعی 
داشتند با پرداختن به انواع حواشی فوتبال از جمله استخدام خبرنگاران 
صهیونیســت برای مصاحبه با معدود اپوزیسیون حاضر در دوحه، تهیه 
گزارش  های منفی و حمله به بازیکنان تیم ملی، اظهار نفرت از پیروزی و 
خوشحالی مردم و... بازی تعیین کننده ایران و امریکا را تحت الشعاع قرار 
دهند. در این بین اما رسانه های رسمی دولت امریکا، آلمان و انگلیس نیز 
به کمک رســانه  های ضدایرانی آمدند اما با هوشیاری کادر تیم ملی در 
رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.به گزارش تسنیم، این رسانه ها که از 
خوشحالی مردم پس از پیروزی تیم ملی در برابر تیم ولز عصبانی بودند، 
حتی جشن پیروزی در شهرهای ایران را جشن »حکومتی« خواندند تا 
به ناکامی خود تسکین ببخشــند. مسأله ای که عمق کینه آنها از همدلی 
و اتحاد ایرانیان را به نمایش گذاشــت. در این میان کارلوس کی روش 
سرمربی پرتغالی و مطرح تیم ملی فوتبال کشورمان که در روزهای گذشته 
تالش کرد تا بازیکنان به دور از کمترین حواشی کار خود را پیش ببرند و 
پس از شکست در برابر تیم انگلیس توانست تیم را بازیابد و پیروزی در 
برابر ولز به دست آورد، این روزها بیش از دیگر اعضای تیم ملی مورد 
هجمه رسانه های فارسی زبان بخصوص اینترنشنال قرار گرفت. پاسخ های 
سرمربی تیم ملی به سؤاالت جهت دار تعدادی از خبرنگاران انگلیسی و 
آلمانی موجب شد تا این رسانه سعودی بیش از پیش عصبانی و نگران 
شود. ایران اینترنشنال در آخرین گزارش های ضدایرانی خود با موضوع 
جام جهانــی ۲۰۲۲، کی روش را نماینده »ولی فقیه« در تیم ملی خواند! 
مجری وطن فروش سرویس ورزشی این شبکه نیز که پس از پیروزی تیم 
ملی ایران در برابر ولز با ظاهری یکدست مشکی روی آنتن ظاهر شده 
بود، در صحبت هایی سرمربی تیم ملی کشورمان را شبیه افرادی دانست 

که در حوزه های علمیه درس خوانده اند! 
روایت BBC از چپ های امریکایی

 با خبر شــدیم که، روز شنبه در تعدادی از شــهرهای خارج از کشور 
تجمعاتی در حمایت از اغتشاشات ایران و اقدامات تجزیه طلبانه احزاب 
کرد همچون کومله و دموکرات برگزار شــد. در بیشــتر این تجمعات 
بخصوص در تجمعی که در پاریس برگزار شد، شرکت کنندگان پرچم های 
غیرایرانــی و متعلق به احزاب تجزیه طلب همچــون حزب دموکرات، 
کومله و پژاک حمل می کردند. به گزارش تســنیم،  بی بی سی فارسی که 
پیش از این خبرنگارش )رعنا رحیم پور( از مأموریت اینترنشــنال برای 
گفت و گو با احزاب تجزیه طلب کردســتان خبر داده بود و این رسانه نیز 
از گفت و گو با آنها ابــا دارد، از عنوان »چپ گرایان« برای تجزیه طلبان 
استفاده کرد.»چپ گرا« عنوانی اســت که برای گروه ها و احزابی که به 
افکار کمونیستی و سوسیالیســتی تمایل دارند و در دوره شوروی با آن 
دولت ارتباط داشــتند به کار می رود، در حالی که اکنون بسیاری از این 
گروه ها مورد حمایت سیاسی و مالی دولت های غربی هستند و با اسرائیل 
نیز همکاری نزدیکی دارند. این در حالی است که اینترنشنال در روزهای 
گذشــته بارها با ســران احزاب تجزیه طلب کرد گفت و گو کرده و حتی 
بتازگی میهمان این برنامه گفته است: »همه باید بگوییم که تجزیه طلب 

هستیم . «  

 قالیباف : تنها راه برون رفت از مشــکالت، نوســازی نظام حکمرانی مبتنی 
بر فرهنگ بسیجی است

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره 
به این که فداکاری و شــهادت و مجروح شدن جمعی از بسیجیانی که 
برای حفظ امنیت مردم خود را در معرض خطر قرار می دهند، افتخار 
دیگری بود که در کارنامه زرین بســیج به ثبت رسید، ادامه داد: مردم 
هنوز اقدامات مخلصانه و جهادی بسیج و سپاه را در چالش های پیش 
آمده فراموش نکرده اند. بســیج اثبات کرده است، در هر مقطع زمانی 
و در هر شــرایط ویژه ای که برای مردم پیش می آید، می تواند نقطه 
اتکا و امید مردم برای عبور از چالش ها باشد.قالیباف بیان کرد:زمانی 
که در فراگیری کرونا نیازمند فوری تجهیزات اولیه پزشــکی بودیم یا 
زمانــی که فاصله گذاری های اجتماعی، معیشــت مردم محروم را با 
مشکل مواجه کرده بود یا هنگامی که سیل گسترده، مردم استان های 
مرکزی و جنوبی کشــور را دچار بحران،   یــا زلزله، هموطنان را در 
خوی، سی سخت ، ورزقان و هرمزگان با مشکل مواجه کرده بود، مردم، 
بسیجی ها را در کنار خود دیدند و آثار حضورشان  را در حل مسائل 
مشاهده کردند.رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: نسخه شفابخش 
فرهنگ بسیجی، تکیه بر مردم و باور به سنت های الهی بود و بر همین 
اساس است که تصریح می کنم تا این دو باور در عرصه های اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاســی مبنای برنامه ریزی و اقدام قرار نگیرد، 
نخواهیم توانست چالش های این عرصه ها را حل کنیم بنابراین تاکید 
می کنم  تنها راه برون رفت کشــور از مشکالت پیش رو به خصوص 
در حوزه اقتصاد، نوسازی نظام حکمرانی با بازگشت به مردم و تاکید 
بر خداباوری به عنوان دو رکن اصلی فرهنگ بسیجی است که باید ما 

مسئوالن به آن توجه کنیم./خانه ملت
اعتراض تند سیاستمدار ایرلندی به جنگ تبلیغاتی علیه ایران

 شنیدیم که،  هجمه  رسانه ای و دروغ پراکنی تمام عیار علیه ایران باعث 
شده برخی مقامات غربی نیز به این مسأله اعتراض کنند. مایک واالس، 
نماینده ایرلند در پارلمان اروپا با اعتراض به این مســأله گفت: »هفته 
گذشته نمایندگان پارلمان اروپا و اعضای سرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا و حتی برخی از رهبران جهان را داشــتیم که اطالعات نادرستی 
منتشر و ادعا کردند دولت ایران تصمیم گرفته حدود ۱5 هزار معترض 
را اعدام کند! وقتی این دروغ برمال شد، نخست وزیر کانادا توئیت خود 
را حذف کرد اما عذرخواهی نکرد!«  وی با اشاره به اقدامات تروریستی 
صورت گرفته توســط اغتشاشگران ادامه داد: »همچنین خشونت ها و 
قتل های زیادی توســط برخی از معترضان در ایران انجام شده است 
که در هیچ  جا قابل تحمل نیست. جان بولتون تأیید کرد مخالفان ایران 
اکنون به ســالح هایی مجهز شده اند که از کردســتان عراق وارد ایران 
می شــود و ایران مورد حمله قرار گرفتــه و کارزار تبلیغاتی و حمله 
رسانه ها شدید است.« نماینده ایرلند حتی به سناریوی سوریه سازی در 
ایران نیز اشاره کرد و با اعتراض به این مسأله گفت: »کمپین تبلیغاتی 
و ایجاد بی ثباتی، عملیات تغییر رژیم سوریه را به ذهن متبادر می کند. 
کسانی  که از به اصطالح انقالب سوریه حمایت کردند، امروز در مورد 
سوریه ویران و غیر قانونی اشغال شده که تا حد مرگ تحریمش کرده اند 
و میلیون ها آواره و صدها هزار نفر کشته شده اند، چیزی نمی گویند. آیا 

این چیزی است که برای ایران می خواهید؟«

تازه های مطبوعات
جمهوری اسالمی - اگر در قوانین »حق اعتراض مدنی« به رسمیت شناخته 
و چارچوب آن معین شــود یا »نافرمانی مدنی« )عاری از خشونت( به 
عنوان یکی از عناوین مورد ابتالی جوامع امروزی، جرم انگاری شــود، 
در چنین مواقعی مدیران و مسئوالن تکلیف خود را در چگونگی برخورد 
با »معترضان« و »نافرمانان مدنی« می دانند و ملزم خواهند شــد »حق 
اعتراض« را به رسمیت بشناســند و امنیت معترضان را تامین کنند و با 

»نافرمانان مدنی« نیز برخورد قانونی داشته باشند .
 کیهان - این روزنامه در واکنش به روایت ابطحی از مکاتبه خاتمی با رهبر 
انقالب  نوشت: خاتمی و برخی اصالح طلبان در سال ۸۸ با ادعای دروغین 
تقلب و بازی در نقشه آمریکایی- انگلیسی- صهیونیستی آشوب، عمال در 
زمین براندازان نقش ایفا کردند و این در حالی بود که خاتمی می دانست و 
در محافل خصوصی چند بار اعتراف کرده بود که تقلبی اتفاق نیفتاده است .

 آرمــان امروز- بیژن عبدالکریمی به  این روزنامه گفت: مخالفان رادیکال 
سیستم سیاســی قبول نخواهند کرد تا چهره ای نظیر سیدمحمد خاتمی 
نماینده آن ها باشد و شاید این قبیل رفتارها بزرگ ترین اشتباه معترضان 
باشــد. معترضان باید از این قبیل واسطه ها استقبال کنند، زیرا تحوالت 
اجتماعی به صورت تدریجی رخ می دهد. معترضان اگر بخواهند رادیکال 
رفتار کنند مشــخصا هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. این که یک رسانه 
نزدیک به سیستم سیاسی کشور ) صبح صادق وابسته به سپاه(  می آید و از 
آقای خاتمی اسم می برد تا به عنوان نماینده ای برای حل اختالفات وارد 

میدان شود یک سیگنال است که باید جدی گرفته شود . 
 همدلی- بررسی سخنان رئیسی در دو ماه گذشته نشان می دهد که نسبت به 

دو رئیس قوه دیگر کمترین واکنش را به اعتراض ها داشته است.
 همشهری - این مردم رشد یافته اند و از جمهوری اسالمی هم عبور کنند، 
دنبال جمهوری اسالمی برتر هستند؛ ارتجاع برای این ملت محال است و 
این را دشــمن خوب می داند که کمر به نابودی ملت بسته است؛ فراتر از 
حکومتی که آن هم از مردم است.ایرانی جماعت بعد از انقالب، مزه غرور 
را چشیده است، چطور حاضر می شود مجدد تحقیر شود؟ مثل این که به 
فرد تحصیل کرده ای بگویند به دوران بیسوادی برگرد. مگر ممکن است ؟
ذوالقدر: دشمن در حوادث اخیر به دنبال طراحی انقالب رنگی در ایران بود

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: در حوادث اخیر دشمن خیال 
می کرد، شــرایط برای یک انقالب در ایران فراهم شــده و می خواست با 
الگوگیری از تجربه ســابقش در انقالب های رنگی در بعضی کشــورها، 
در ایــران هم انقالب رنگی به راه انــدازد که این بار نیز با نه بزرگ ملت 
ایران مواجه شد. به گزارش ایرنا محمدباقر ذوالقدر افزود:   دشمن خیال 
می کرد با تداوم تحریم های اقتصادی و تنگناهای معیشتی و دشواری های 
اقتصادی که بر کشــور تحمیل کرده اســت و با هجوم فرهنگی و جنگ 
رسانه ای ناجوانمردانه ای که طی سال ها برای تضعیف اعتقادات واثرگذاری 
بــر ادراکات مردم ایران تــدارک دیده بود و بــروز برخی اعتراضات و 
نارضایتی های مردم از عملکرد مســئوالن و دستگاه ها، شرایط برای یک 
انقالب در ایران فراهم شــده و می خواست انقالب رنگی به راه اندازد که 
این بار نیز با نه بزرگ ملت ایران مواجه شد و مردم آگاهانه و هوشیارانه 
از همان ابتدا صف خود را از آشــوب طلبان و اغتشاشگران جدا کردند و 
در ۱۳ آبان، با تظاهرات چند میلیونی خود، هدف شوم و شیطانی دشمن 

را ناکام گذاشتند .

انعکاس
الف مدعی شــد : در راهروهای مجلس شــنیده شــد که معرفی مهرداد 
بذرپاش به بهارســتان برای تصدی وزارت راه و شهرسازی منتفی شده 
است.قرار بود رئیس جمهور وی را به مجلس معرفی کند که این کار انجام 
نشد.خبرنگار الف از چند نماینده مجلس شنیده که رئیس جمهور از تصمیم 

خود منصرف شده است. 
انتخاب مدعی شــد : محمودزاده نماینــده مردم مهاباد با انتقاد از حوادث 
پیش آمده در حوزه انتخابیه اش خطاب به وزیر کشور گفت: آقای وزیر 
به عنوان وزیر کشــور و رئیس شورای امنیت کشور باید جوابگوی این 
وضعیت باشــید. وی گفت: در اعتراض مردمی یک ماه گذشته متاسفانه 
تاکنون ۱۳ نفر و بر اساس آمار های غیررسمی در مناطق کردنشین ۱۰5 
نفر کشته شده اند. آقای وحیدی برای چندمین بار درخواست داریم کسانی 
را که به مردم تیر جنگی شلیک کرده اند شناسایی و به دادگاه معرفی کنید، 
اما متاسفانه به جای پیگیری حق و حقوق مردم، دستگاه قضایی با کمال 
تعجب از مِن نماینده مردم که پیگیر این موضوع هستم، شکایت کرده است.
 خبرآنالیــن نوشــت: برخی رفتارهــای ضرغامی را برنامــه او برای 
کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم ارزیابی کردند، اما 
اکنون جایگاه او در دولت سیزدهم هم لغزنده شده است. با توجه به افزایش 
فشارها بعید نیست که ضرغامی پس از عبدالملکی و رستم قاسمی، سومین 

اخراجی از پاستور باشد!
  رکنا خبر داد: محمدمهدی اســماعیلی، وزیر ارشــاد اعالم کرد روزنامه 
جهان صنعت که به تازگی توقیف شده، بیش از دو بار پرونده اش به دادگاه 
ارســال شده و بیش از چند بار تذکر کتبی و شفاهی به این روزنامه داده 
شده بود.ما در دوره جدید یک مورد هم تعطیلی رسانه ها را نداشتیم، با این 
حال اصرار بر توهین داشتند. به طور مثال شما نگاه کنید در آن مصاحبه 
چه توهینی به نیروی انتظامی شد، خب این حرف، حرف نادرستی است.  

شهید امنیت مشهد، مجاهد دیروز لرستان
 خبر اول اینکه، تصویری از شهید بسیجی مدافع امنیت دانیال رضازاده از 
سوی دوستان این شهید در فضای مجازی منتشر شد. این تصویر قابی از 
حضور شــهید رضازاده در حال امدادرسانی به مردم سیلزده شهر پلدختر 
در اســتان لرستان را نشــان می دهد که در فروردین ۹۸ ثبت شده است.

شهیدان دانیال رضازاده و حسین زینال زاده روز پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۱ 
در اغتشاشــات مشهد بواسطه جراحات ناشی از ضربات چاقوی یکی از 
اشرار به شهادت رسیدند. پیکر پاک این دو بسیجی  دانشجو طی مراسمی 

کم نظیر و باشکوه در حرم مطهر رضوی تشییع شد .  
برد ایران مقابل ولز، فضای مجازی چین را تسخیر کرد

 خبر دیگر اینکه، رسانه های چینی در روزهای اخیر پس از پیروزی تیم 
ملی کشــورمان واکنش های زیادی به این مسأله نشان دادند و نسبت به 
آن ابراز خوشــحالی کردند.»چانگ هوا« سفیر چین در ایران با اشاره به 
پیروزی در برابر ولز نوشت: »مردم چین به مسابقه تیم ملی ایران در جام 
جهانی توجه زیادی دارند و برای پیروزی ایران تبریک می گویند.« همچنین 
در تصویری که سفیر چین در توئیتر خود استفاده کرده،  پیروزی تیم ملی 
ایــران برابر ولز با بیش از ۳۳۰ میلیون بازدید، در صدر عناوین پربازدید 
شبکه های اجتماعی چین قرار گرفته است. این بازدید باال نشان می دهد 

مردم و رسانه های چینی به دنبال کردن بازی های ایران عالقه مندند .

  گروه خبر// رئیس کل دادگســتری هرمزگان از تکمیل آخرین 
حلقه زنجیره راه اندازی دفاتــر خدمات الکترونیک قضایی در این 
اســتان با افتتاح باجه دفتر خدمــات الکترونیک قضایی در بخش 
توکهور و هشت بندی خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا، رئیس کل 
دادگستری هرمزگان از تکمیل آخرین حلقه زنجیره راه اندازی دفاتر 
خدمات الکترونیک قضایی در این استان با افتتاح باجه دفتر خدمات 
الکترونیک قضایی در بخش توکهور و هشت بندی خبر داد.مجتبی 
قهرمانــی در ادامه افزود: با افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی 
توکهور و هشت بندی، هم اکنون تمام حوزه های قضایی استان دارای 
دفتر خدمات الکترونیک هستند و به این ترتیب، زنجیره راه اندازی 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان هرمزگان تکمیل شد.وی 
هــدف از راه اندازی این دفتر خدمات الکترونیک را کاهش نیاز به 
مراجعه اهالی منطقه توکهور و هشت بندی به شهرستان میناب برای 
پیگیری امور خود و امکان دسترسی آســان به عدالت برای مردم 
شریف این منطقه بر شــمرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود، 
کاهش حجم مراجعه حضوری مردم به مراجع قضایی و ســرعت 
بخشیدن به امور را از دیگر اهداف راه اندازی نخستین دفتر خدمات 
الکترونیک در بخش توکهور و هشت بندی عنوان کرد و خاطرنشان 
ساخت: طرح دادخواست، شکواییه، دعاوی حقوقی، تجدید نظر و 
فرجام، دریافت گواهی عدم سوء پیشینه، تأمین مالیاتی وکال، تمدید 
پروانه، نظریه کارشناسی و الیحه از جمله خدماتی است که در این 
دفتر ارائه می شــود.قهرمانی همچنین تصریح کرد: خوشبختانه با 
 اجرای نهضت راه اندازی دفاتر الکترونیک در سراسر هرمزگان، امکان 
بهره مندی مردم در اقصی نقاط استان از خدمات قضایی و دستیابی 
به عدالت آسان فراهم شده است.وی یادآور شد: یکی از دغدغه های 
رئیس محترم قوه قضاییه در مورد کاهش هزینه های دادرسی است 
که این مهم در استان هرمزگان پیگیری و عملیاتی شد و بدون تردید 
راه اندازی دادگاه بخش توکهور و هشتبندی و افتتاح دفتر خدمات 
الکترونیک قضایی در این منطقه به عنوان یکی از دوردست ترین نقاط 
کشور، در هزینه های جانبی دادخواهی تأثیر بسزایی خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با بیان اینکه هم اکنون 
در اســتان هرمزگان ۲۸ دفتر و ۶ باجه خدمات الکترونیک قضایی 
در ۳۴ نقطه در حال خدمت رسانی به مردم هستند، تأکید کرد: قطعًا 
توسعه خدمات الکترونیک قضایی در کاهش سفر های برون شهری 
 و مراجعات حضوری مردم، صرفــه جویی در هزینه ها و افزایش 

بهره وری سازمانی تأثیر قابل توجهی خواهد داشت .

گروه خبر//  توســعه وتجهیز مدارس استان 
هرمزگان، با حضور ســیدفخرالدین هاشــمی 
مدیرکل نوســازی مدارس هرمزگان، ســردار 
امیری جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد)ع( 
،حجت االسام و المسلمین ابراهیمی امام جمعه 
شهرســتان میناب و دانشــمند مدیرکل ستاد 
اجرایــی فرمان حضرت امــام )ره( و جمعی از 
مسوولین محلی  تعداد ۶ پروژه مدرسه سازی 
در راستای ساماندهی مدارس کانکسی مستقل 
بیــش از ۱۰ نفر دانش آموز بــه نمایندگی در 
روســتای کوتک رئیســی واقع در شهرستان 

میناب کلنگ زنی شد .
   به گزارش خبرنگار دریا، هاشمی در تشریح این 
طرح با اشاره به اینکه ساماندهی مدارس کانکسی 

مســتقل دارای بیش از ۱۰ دانش آموز که در قالب 
طرح شــهید دانش آموز »رضــا پناهی« از تیرماه 
امســال در سراسر کشور کلید خورد، در  هرمزگان 

نیز در قالب ساماندهی ۱۳ مدرسه کانکسی در حال 
اجراست، اظهار داشت: تعداد ۶ مدرسه با زیربنای 
۴۳۲ مترمربع در قالب ۱۱ کالس درس با اعتباری 

بالغ بر 5 میلیارد تومان در حال احداث می باشد.به 
گفته وی، ساماندهی مدارس کانکسی مستقل دارای 
بیش از ۱۰ دانش آموز در شهرســتانهای میناب، 
حاجی آباد، بشاگرد و جاســک در حال اجرا می 
باشد.گفتنی اســت؛ این پروژه که به نمایندگی از ۶ 
پروژه ساماندهی مدارس کانکسی مستقل بیش از 
۱۰ نفر دانش آموز در روســتای کوتک رئیسی در 
میناب کلنگ زنی شد با مشارکت خیر نیک اندیش 
حاج اکبر ابراهیمی در حال احداث می باشد.تعداد ۷ 
پروژه دیگر طرح ساماندهی مدارس کانکسی مستقل 
بیش از ۱۰ نفر دانش آموز نیز با مشارکت نوسازی 
مــدارس ، خیرین و بنیاد برکت در شهرســتانهای 
حاجی آباد، بشاگرد و جاسک با پیشرفت فیزیکی 

5۰ درصد در حال اجرا می باشد .

 ۶ پروژه مدرسه سازی در هرمزگان كلنگ زنی شد

   
سرمقاله

  بارها گزارش های مختلف و مقاالت زیادی را از حوزه مسکن 
از زوایای مختلف در بندرعباس منتشــر کردیم، اما بنظر می رسد 
 جریان نفوذ، ســوء مدیریت و نبود نظارت اجازه هیچ تغییری را 
نمــی دهنــد و روال موجود هیچ تغییر مثبتی نداشــته اســت. 
 همچنان برخی از ســازندگان، مشــاوران امــالک و دالل ها با 
تبانی، قیمت مســکن را حبابی نگه داشته اند واین حباب در حال 
بزرگ تر شدن اســت که بر رهن واجاره هم بسیار اثرگذار است 
و باعث شــده بسیاری از خانواده ها از خانه دار شدن ناامید شوند 
وحتی رهن و اجاره هم برایشــان بسیار سخت شده است و مبالغ 
 بســیار باالیی برای ودیعه و اجاره و رهن از مســتاجران مطالبه 
می شود. در این حوزه، مالک، سازنده، مشاور امالک و دالالن هر 
قیمتی وبدون هیچ ضابطه ای را اعالم می کنند وهیچ نظارتی در این 
بخش وجود ندارد. برخی از مالکان می گویند اگر قیمت ملک مان 
را پایین بگوییم، برخی از مشاوران امالک می گویند خانه تان ارزش 
بیشتری دارد و گران تر می توانید بفروشید یا رهن واجاره دهید. از 
آن طرف برخی مشــاوران امالک هم عنوان می کنند که بعضی از 
مالکان قیمت خانه شان را حبابی و غیرواقعی اعالم می کنند و به 
مشاوره و توصیه شان توجهی نمی کنند. بدلیل عدم ساخت مسکن 
در هشت سال دولت ســابق و افزایش تقاضا، سودجویان از این 
 آشفته بازار سوء استفاده نموده و قیمت های نامتعارف و غیرواقعی در 
بازار مســکن وجود دارد و این شــرایط باعث افزایش مشکالت 
خانواده ها برای پرداخت هزینه مســکن و اختالفات خانوادگی، 
جدایی و.... شده است. علی رغم این شرایط متاثرکننده، اما بازهم 
برخی از فعاالن مســکن در این شــهر بندری، قیمت مسکن را 
گران نمــی دانند ومی گویند جابرای افزایش قیمت ها وجود دارد 
وبا اســتفاده از خالءنظارتی، تالش می کنند به اهداف شان برسند. 
موضوع دیگر اینکه در بندرعباس تعداد دفاتر مشاوران امالک بسیار 
زیاد است و محدودیتی برای اخذ مجوز وجود ندارد که حتی برخی 
از مشــاوران امالک نیز از این وضعیت ناراضی هستند واز طرفی 
دیگر برخی از این مشــاوران امالک در حوزه ساخت وساز وارد 
شده اند وبرخی سازندگان هم برای خودشان دفتر فروش یا مشاور 
امالک راه اندازی کرده اند که مشاوران وسازندگان هم همدیگر را 
به مداخله در امور یکدیگر متهم می کنند واز آن طرف این وضعیت 
باعث افزایش قیمت ملک شده وهرکدام بدنبال سود بیشتر است و 
در این بخش هم هیچ نظارتی وجود ندارد و هیچ نهادی خود را به 
عنوان دستگاه نظارتی در بخش مسکن نمی داند و رانت هایی در 
این حوزه وجود دارد که باعث شده است قیمت ها حبابی تر شده 
و فقط دودش به چشم مردم برود. از طرفی دیگر انتظار می رفت با 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس، این بحران مسکن 
برطرف شود که بدلیل ســوء مدیریت و سلیقه ای عمل کردن در 
خصــوص جانمایی برای اجرای این طرح و تاخیر نه ماه و نیم در 
ثبت نام از متقاضیان مسکن و عدم الحاق زمین به شهر بندرعباس 
و... همچنان اجرای طرح بصورت الک پشــتی پیش می رود که 

بایستی به اجرای این طرح هم سرعت داده شود .
  زارعی

بازار مسکن بندرعباس بدون چترنظارت 

آخرین حلقه زنجیره راه اندازی دفاتر 
خدمات الکترونیک قضایی در هرمزگان تکمیل شد

گروه خبــر// رئیس کمیســیون کشــاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس شــورای اســامی گفت: وزارت 
اقتصاد را مکلف کرده ایم که بخشــی از فروش اموال 
مازاد دســتگاه های اجرایی را در اختیار صندوق بیمه 
محصوالت کشــاورزی قرار دهند و ۱۰ هزار میلیارد 
تومان نیز برای بخش سرمازدگی اختصاص داده شده 

است . 
  محمد جواد عسکری در نشست با مدیران و فعاالن بخش 
کشاورزی استان هرمزگان، افزود: همیشه حمایت از تولید 
اولویت اصلی کار ما بوده اســت و در راستای همین بحث 
از بدو ورود به مجلس در کمیســیون کشاورزی با استفاده 
از نظرات کشــاورزان خبره مباحثی را دنبال کردیم که در 
راســتای هموار کردن تولید، اشتغال و صادرات باشد. وی 
بیــان کرد: طرح تقویت امنیت غذایی کشــور و رفع موانع 
تولیدات کشــاورزی نتیجه ی تالش های انجام شــده در 
مجلس بــود که به قانونی با ۱5 ماده تبدیل شــد و عمده 
گالیه هایی که کشاورزان داشتند در آن گنجانده شده است 
که اگر اجرایی شــود بسیاری از مشکالت ما در بحث بیمه 

محصوالت کشاورزی،  و ... برطرف خواهد شد.
    رئیس کمیســیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: به زودی وارد برنامه بودجه ۱۴۰۲ 
و برنامه هفتم توســعه خواهیم شد، خیلی از پیشنهادات را 
می توان از کف جامعه تولیــدی پیدا کرد و تبدیل به قانون 
کرد لذا تاکید داریم تولیدکنندگان اگر پیشــنهادی دارند به 

کمیسیون ارائه کنند. به گزارش ایسنا، عسکری عنوان کرد: 
در گذشــته قیمت محصوالت کشــاورزی را یک عده ای 
در تهران بدون اینکه مســائل جانبی را بدانند مشــخص 
می کردند و خسارت سنگینی به کشــاورزان وارد می کرد 
 کــه ما این مســئله را اصالح کردیم و در قالب شــورای 
قیمت گذاری آوردیم که ۶ نفر از اعضای این شــورا جزو 
تولیدکنندگان و سه تن از اعضا نیز جزو وزرای دولت هستند. 
وی ادامه داد: ما تا االن هر آنچه که توانستیم قوانین مندرس 
و کهنه را بروزرسانی کردیم و هر آنچه که می توانسته بخش 
کشــاورزی را فعال تر کند را دنبال کردیم. رئیس کمیسیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد: در بحث مکانیزه کردن کشاورزی ایرادی که داشتیم این 
بود که اتکا کردیم به بخشی از شرکت های خاص، و ساخت 
تجهیزات در انحصار آن ها قرار گرفته اســت و فضا رقابتی 
نشــده است، در حال حاضر حدود ۲۸ هزار متقاضی برای 
دریافت تراکتور در نوبت هســتند، بنابراین حتما باید برای 
تولید تراکتور در کشور فضای رقابتی ایجاد شود در همین 
راستا شــرکت تراکتورسازی تبریز را مکلف کردیم شرکت 

باید بالغ بر ۷۰ درصد تراکتورها را تامین کند. 
   عســکری عنوان کرد: در راستای ســنددار کردن اراضی 
مشــکلی که داریم این اســت که اراضی کالس یک ما در 
حال از بین رفتن است و این اراضی در قالب ارث و میراث 
تقسیم می شوند، دوستان ما طرحی را ارائه کرده اند تا اراضی 
کالس یک به واسطه ارث دســتخوش تغییرات نشود.وی 

تصریح کرد: در بحث تمدید وام های کشاورزان، طبق قانون  
بانک های کشور  باید ۱5 درصد اعتبارات خود را به بخش 
کشــاورزی اختصاص دهند؛ این در حالی است که یکی از 
بانک ها  تنها ۱.۴ درصد اعتبار اختصاص داده بود و چون 
مصداق ترک فعل بود این بانــک را به قوه قضائیه معرفی 

کردیم.
    رئیس کمیســیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شورای اســالمی، با اشاره گالیه کشــاورزان برای وضع 
تعرفه هــای صادراتی بر گوجه فرنگــی و پیاز، اضافه کرد: 
بحث وضع تعرفه بر صادرات محصوالت کشاورزی، هم در 
برنامه های توســعه ای کشور منع شده است و هم در بودجه 
۱۴۰۱ تاکید شــده است که کســی حق ندارد تعرفه برای 
صادرات محصوالت کشاورزی وضع کند، این موضوعات 
را هم به وزیر جهادکشاورزی گفته ایم و هم بالغ بر ۴۳ نامه 
به خود رئیس جمهور برای ایراداتی که در بخش کشاورزی 
وجود داشــته اســت ارســال کرده ایم، تعرفه ای که برای 
صادرات لحاظ شده است مبنای قانونی ندارد و باید کاری 
 کنیم که بازار صادرات دچار مشکل نشود چرا که تصمیمات 
خلق الســاعه بی اعتمــادی ایجاد می کنــد.وی بیان کرد: 
 حداقل سه الی چهار جلســه در بحث گازوئیل و سوخت 
ماشــین آالت کشــاورزی برگزار کرده ایم، بــه وزارت 
جهادکشــاورزی اعالم کرده ایم که به اســتان ها اعالم کنند 
میزان سوخت مورد نیاز خود را برای کشاورزی احصا کنند 
و اعالم کنند. عسکری خاطرنشــان کرد: وزارت اقتصاد را 
مکلف کرده ایم که بخشی از فروش اموال مازاد دستگاه های 
اجرایی را در اختیار صندوق بیمه محصوالت کشــاورزی 
قــرار دهند و ۱۰ هــزار میلیارد تومان نیــز برای بخش 

سرمازدگی اختصاص داده شده است .

رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس :

حمایت از تولید اولویت اصلی کار ما است
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سال بیست و یکم شماره 4040

 حســن سیالوی ســرویس اســتان ها //  
 رئیس ســمپوزیوم بین المللی ایدز دانشگاه 
علوم پزشــکی اهواز با بیان اینکه یک هزار و 
۱۶۷ بیمار مبتال به اچ. آی. وی در زیر مجموعه 
 این دانشــگاه وجود دارد گفت: تخمین زده 
می شود آمار واقعی آن حدود سه هزار بیمار 

باشد . 
   به گزارش خبرنگار دریا،  دکتر سیدمحمد علوی 

در نشســت خبری نخستین سمپوزیوم بین المللی 
ایدز که در دانشــگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز برگزار شد ، بیان کرد: در سال ۱۹۸۱ پاندمی 
بیماری اچ.آی.وی )ایدز( در جهان رخ داد و اکنون 
با گذشــت بیش از ۴۱ سال، جهان دچار مصیبت 
بزرگی در مورد بیماری  های واگیردار به ویژه ایدز 
شده اســت.وی با بیان اینکه بیماری ایدز در دنیا 
اکنون به عنوان یک مســاله مهم بهداشتی که حوزه 
سالمت را تهدید می کند، توسط مسووالن کشورها 
پذیرفته شده است ، افزود: خوشبختانه این بیماری 
نزد مردم شــناخته شــده و آن را به عنوان تهدید 
حیات می  شناسند.رئیس سمپوزیوم بین المللی ایدز 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه امکان 

شناســایی به موقع بیماری در کشورها و از جمله 
کشور ما وجود دارد گفت: اســتفاده از دارو برای 
کاهش بار ویروس، افزایش کیفیت زندگی و طول 
عمر بیماران از دیگر موفقیت های به دست آمده در 
جهت کنترل این بیماری است.وی افزود: با وجود 
همه تالش  های انجام شــده، تولید نشدن واکسن 
علیه بیمــاری ایدز یکی از شکســت های جامعه 
 بشری است همچنین هنوز دارویی برای درمان و از 
بین بردن این ویروس، کشــف و تولید نشده است.

 علوی با بیان اینکه ایدز مساله مهمی است و باید همه 
تالش کنند تا این بیماری قابل کنترل باشــد گفت: 
در ســال  های اخیر شــاهد تغییراتی در سیمای 
 اپیدمیولوژیک بیماری شــده ایم کــه این موضوع 

مــی تواند خطرناک باشــد. در ســال  های اخیر 
 بیشــتر موارد ابتال بر اثر تغییر الگوی بیماری در 
خانواده  ها و انتقال جنســی بوده است.اکنون ۲۲ 
درصــد موارد ابتال به ایــدز در زنان رخ می دهد 
که نگران کننده می باشد زیرا اگر زنان مبتال شوند 
بیماری وارد خانواده شده و از مادر به کودک منتقل 
 می شود. رئیس سمپوزیوم بین المللی ایدز دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در شهرهای 
تابعه دانشگاه علوم پزشــکی اهواز که ۷۰ درصد 
جمعیت خوزستان را زیرپوشش قرار می دهد، یک 
هزار و ۱۶۷ بیمار اچ.آی.وی مثبت وجود دارد که 
۸۹۲ نفر از این تعداد زیر مراقبت هستند و ۸۱۹ نفر 
آنها برای دریافت دارو مراجعه می  کنند همچنین بار 

ویروس در 5۸۹ نفر از این تعداد نیز سنجش شده 
که 5۳۴ نفر آنها به درمان پاسخ داده  و ویروس در 
بدنشان شناسایی نشده است. علوی راه  های مهم 
انتقال اچ.آی.وی را خــون و فرآورده های خونی، 
تزریقات، ترشــحات آلوده جنســی و از راه مادر 
به کودک )جنین، عبــور از کانال زایمان، زایمان و 
شیر( عنوان کرد. علوی گفت: بسیاری از مردم برای 
تشخیص و درمان بیماری اقدام نمی کنند زیرا داشتن 
این بیماری یک انگ )برچسب( محسوب می شود 
در حالی که باید این نگاه تغییر کند.رئیس سمپوزیوم 
بین المللی ایدز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز با بیان ینکه بیماری ایدز سه مرحله دارد ادامه 
داد: در مرحله اول عالیمی شــبیه آنفلوآنزا بروز 
پیدا می کنــد. در مرحله دوم بیماری بدون عالمت 
است یعنی فرد سال  ها دچار عفونت فعال است اما 
عالمتی از ابتال به بیماری ندارد و در مرحله ســوم 
فرد دچار نقص سیستم ایمنی شده و ویروس وارد 

سلول ها شده است .

رئیس سمپوزیوم بین المللی ایدز دانشگاه علوم پزشکی اهواز

شناسایی یک هزار و ۱۶۷ بیمار مبتال به اچ.آی.وی

خبر

یزد رتبه هفتم کشور
 در ایجاد خانه های بهداشت کارگری را دارد

   علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی یزد گفت: این اســتان هم اکنون در رتبه 
هفتم کشور از لحاظ تعداد خانه بهداشت کارگری قرار دارد که 
مبین توجه استان به سالمت این بخش مولد است. به گزارش 
خبرنگار دریــا، محمدرضا فالحتی در آیین افتتاح خانه های 
بهداشت کارگری معدن آنومالی شمالی )شرکت صنعتی معدنی 
شهداب یزد( و سایت شرکت ســنگ آهن میشدوان )معادن 
سنگ آهن فالت مرکزی ایران( در بافق با قدردانی از خدمات 
کارگران اســتان افزود: با آغاز به کار این دو خانه بهداشــت 
کارگری، در مجموع ۱۹۷ خانه بهداشت به کارگران واحدهای 
تولیدی اســتان خدمت رسانی می کنند.وی با تشریح اهمیت 
تشکیل خانه بهداشت کارگری در واحدهای تولیدی و تاکید 
بر رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار اظهار داشت: بر 
اساس تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و 
بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگران است و باید 
اقدامات الزم را در این زمینــه به عمل آورد.وی اظهار کرد: 
دولت به موجب ماده ۱۴۷ قانون کار مکلف اســت خدمات 
بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این 
قانون و خانواده آن ها فراهم سازد که در استان سعی می  شود با 
همکاری کارفرمایان استان در زمینه توسعه خانه های بهداشت 
 کارگری اقدامات بیشــتری صورت گیرد.مرکز شهرســتان 
بافق در ۱۱۰ کیلومتری شــهر یزد قرار دارد و ای شهرستان 
 از قطب های مهم معدنی و صنایع وابســته به آن در کشــور

 است .
 بوشهر میزبان جشنواره سراسری 

تئاتر بسیج شد
   ســید ابوالحسن جعفری سرویس اســتان ها // رئیس 
سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر گفت: بنا به درخواست 
دبیرخانه جشــنواره سراســری تئاتر بســیج، این اســتان 
 میزبان سیزدهمین جشنواره سراســری تئاتر بسیج با عنوان 
"سودا عشق" شد. به گزارش خبرنگار دریا ؛مصطفی مردانی 
اعالم کرد: در این جشــنوار ۶۰ نمایــش تئاتر صحنه ای و 
خیابانی از سراسر کشور در مدت پنج روز ارائه می شود.وی با 
اشاره به حضور هنرمندان ۳۰ استان کشور در استان خواستار 
حمایت همه دستگاه های اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر این 
رویداد هنری شد.مردانی اضافه کرد: سیزدهمین جشنواره تئاتر 
بسیج در روزهای ۲۸ تا سوم دی ماه و به دبیری سعید نجفیان 

در بندر بوشهر برگزار می شود .

معاون صمت بوشهر:

۲ هزار و ۵۰۰ پرونده تخلف صنفی 
در بوشهر تشکیل شد

 سید ابوالحسن جعفری سرویس اســتان ها //معاون نظارت، 
 بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کننــده اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت اســتان بوشــهر گفت: بازرســی و نظارت بر 
 نحوه عرضه کاال وخدمات در این اســتان در سال جاری منجر 
به تشــکیل حدود ۲هزار و ۵۰۰ فقره پرونده تخلف صنفی شده 

است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛نصراله کشــاورز افزود: امسال تاکنون بیش 
از ۱5هزار و ۳۹۷ فقره عملیات بازرســی و نظارت از نحوه عرضه کاال 
و خدمات در اســتان بوشهر انجام شــده که در نتیجه آن حدود ۲ هزارو 
 5۰۰ پرونده تخلف به ارزش ۹5 میلیارد ریال تشکیل و برای طی فرآیند
  قانونی به تعزیرات حکومتی ارســال شــده اســت.وی اظهارداشــت:

 این بازرســی ها در راســتای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای 
بررسی چالش های احصا شده در نحوه عرضه کاال و خدمات انجام شده 

است.
   معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت استان بوشهر عنوان کرد: از مجموع بازرسی های صورت 
گرفته، امسال هفت هزار و ۷۲۰ فقره بازرسی نوبه ای، چهار هزار و ۳۲۸ 
 فقــره طرح های نظارتی مانند عید نوروز و مــاه مبارک رمضان و دیگر 
طرح های نظارتی، یکهزار و 5۲۹ مورد شکایات مردمی و یکهزار و ۸۲۰ 
فقره گشت های مشترک بازرسی با حضور دستگاه های اجرایی انجام شده 

است .
   کشــاورز توصیه کرد: هم استانی ها در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
صنفی مانند گرانفروشــی، کم فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و صدور 
فاکتور می توانند از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ سازمان صنعت معدن و 

تجارت شکایت ها و گزارش های خود را منعکس نمایند .

  

حسن سیالوی ســرویس استان ها //  
یکی از نمایندگان خوزستان در مجلس 
خبرگان با بیــان اینکه امام زمان)عج( 
هنــگام قیام نیاز به ارتشــی مکتبی، 
مومن، متدیــن و انقالبی برای حکومت 
تمام  در  دارد گفت:بسیج  بر کل جهان 
ابعاد و با توجه بــه افتخاراتی که تا به 
شایســته ترین  مطمئنا  آفریده،  حال 
نیرویی است که می تواند در اختیار امام 

زمان)عج( قرارگیرد . 
  به گــزارش خبرنگار دریــا،  آیت ا... دکتر 

محســن حیدری، در نشست بصیرتی اساتید 
و کارکنان دانشــگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی استان خوزســتان، در سالن کنفرانس 
این دانشــگاه بیان کرد: دستور تشکیل ارتش 
۲۰ میلیونی از طرف امام خمینی)ره(، با توجه 
به آثاری که در این چند دهه در پی داشــت، 
مسلما دســتوری فراتر از یک تصمیم فردی 
است و حتما با عنایت حضرت ولیعصر)عج( 

بوده است.
   وی در خصوص اهداف آمریکا و کشورهای 
استکبار جهانی از اغتشاشات اخیر که پارسال 
و پیش از شهریور امسال طراحی و پی ریزی 
شده اســت، گفت: آمریکا از این اغتشاشات 
چهار هدف دارد که هدف اول این اســت که 
نفوذ ایران در منطقــه را بکاهد چرا که ایران 
محور مقاومت منطقه است، وی با بیان اینکه 
هدف دوم تامین امنیت رژیم صهیونیستی ادامه 
دارد ، هدف سوم دشــمن از این اغتشاشات 
تضعیف اقتدار نظامی ایران و هدف چهارم از 
بین بردن اقتدار اقتصادی جمهوری اســالمی 

ایران است.

   عضو خبرگان رهبــری افزود: با روی کار 
آمدن دولت ســیزدهم، کارهایی توســط این 
دولت انجام شــد که اگر به ثمر برســد، تمام 
نقشه های آمریکا و غرب برای تضعیف اقتدار 
 اقتصادی جمهوری اســالمی ایران خنثی و از

  بین می رود، لذا با احســاس خطــر از این 
جانب، به طراحی و اجرای فتنه اغتشاشــات 

پرداختند.
  امام جمعه موقت اهواز با توجه به فرمایشات 
رهبر معظم انقــالب در خصوص جهاد تبیین 
گفت: فتنه گران و طراحان این اغتشاشــات 
با تمرکز بر گسســت های اجتماعی، مذهبی، 
فرهنگــی و قومیتــی، می خواســتند آنها را 
گسترش دهند و در نتیجه با ایجاد جنگ های 
داخلی، از ایران سوریه ای جدید بسازند، اما 
ملت ایران با حضور هوشمندانه و باشکوه آن 

نقشه را خنثی کرد.
   وی بیان کــرد: تمرکز اصلی این فتنه روی 
فریب جوانان اســت لذا وظیفه ما، اســاتید 
دانشگاه ها و معلمان، تبیین برای جوانان است 

تا فریب این حیله ها را نخورند . 

عضوخبرگان رهبری :

تمرکز اصلی فتنه های اخیر فریب جوانان است 

حسن سیالوی سرویس اســتان ها //  رئیس 
کل دادگســتری خوزســتان با بیان اینکه ۶۱ 

نفر در ارتباط با حادثه ایذه دستیگر شده اند، 
گفت: بازپرس ویژه ای برای رسیدگی به پرونده 
عملیات تروریســتی ایذه تعیین شده تا روند 

قضایی سرعت گیرد . 
  به گــزارش خبرنگار دریا، علی دهقانی با تشــریح 
اقدامات صورت گرفته درخصوص رســیدگی قضایی 
بــه حادثه تروریســتی ایذه و عوامــل ناامنی افزود: 
تاکنون ۶۱ متهم شناســایی و دستگیر شده اند که 5۴ 
نفر آنان با قرار بازداشــت موقت در بازداشت هستند.
وی اظهار داشت: تحقیقات و اقدامات الزم و ضروری 
برای شناســایی ضاربان، تمامی عوامل، مرتبطان در 
صحنه و پشــتیبانی کنندگان تا شناسایی و دستگیری 
کامل آنــان و تکمیل تحقیقات از ســوی بازپرس و 

ضابطــان عام و خاص در حال انجام اســت.   رئیس 
دادگســتری خوزســتان افزود: جمع آوری ادله، اخذ 
اظهارات حاضران در صحنه، تحقیقات میدانی، معاینه 

و تحقیقات محلی صورت گرفته است.
  دهقانی گفت: مجازات و کیفر سزادهنده و بازدارنده 
و اثرگذار در انتظار مرتکبیــن خواهد بود و برخورد 
دســتگاه قضایی با افرادی که به جــان و امنیت مردم 
و آرامش عمومی جامعه تعــرض می کنند، قاطعانه و 

سخت گیرانه است.
  به گزارش ایرنا در جریان عملیات تروریســتی شب 
۲5 آبان ایذه در ۱۴۰کیلومتری شــمال شــرق اهواز 
 هفت تن شهید و هشت نفر دیگر با سالح گرم مجروح 

شدند .

 تعیین بازپرس ویژه برای پرونده عملیات تروریستی ایذه

دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در اهواز کشف شد
  حســن ســیالوی ســرویس 
اســتان ها //  مدیرعامل شرکت 
اهواز گفت:  بــرق  نیروی  توزیع 
ارز  رمز  ۲۶۱دســتگاه  تعــداد 
امســال  ماه  آبان   غیرمجاز طی 
پنجگانه شــرکت   در مناطــق 
توزیــع بــرق اهواز کشــف و 

جمع آوری شد . 
  به گزارش خبرنگاردریا، عبدالحمید 
عباس شــیاری اظهار داشت: با تالش  
کارکنــان توزیع برق اهواز و همکاری 
عوامــل انتظامــی و حکــم قضائی 
 ۱۹ مزرعــه رمز ارز غیــر مجاز در 
مناطــق مختلــف اهــواز کشــف و 

جمع آوری شد.
   وی ادامه داد : ناپایداری شبکه، نوسان 
برق، آســیب دیدگی تجهیزات برقی و 

افزایش نرخ تلفــات انرژی مهم ترین 
رمزارزهای  از  اســتفاده  پیامدهــای 

غیرمجاز است.
عباس شــیاری از شهروندان خواست 
در خصوص  رســانی  اطــالع  برای 
ماینرهــای غیرمجــاز از طریــق " 
اپلیکیشن برق من " ، "سامانه اینترنتی 
 www.tavanir.org.ir/samaat

و یا شماره گیری ۱۲۱ و ۱5۲۱ اقدام 
کنند.

  پــول مجازی )بیت کویــن( پیش از 
این با اســتفاده از رایانه های خانگی 
تولید می شــد اما در ســال های اخیر 
این  استخراج  مخصوص  دستگاه های 
پول مجازی )ماینر( ســاخته شده که 
واردات و اســتفاده از آنهــا در ایران 

غیرمجاز است .

معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر : 

امکان معاینه چشمی نوزادان نارس در بوشهر فراهم شد 
جعفری  ابوالحســن  ســید 
سرویس اســتان ها // معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بوشــهر گفت: با تالش انجام 
برگزاری  زمینــه  در  شــده 
برای  آموزشــی  دوره هــای 
پزشــکان متخصص و تامین 
امــکان  الزم،  زیرســاخت 
نارس  نوزادان  چشمی  معاینه 
)ROP( در این استان فراهم 

شده است . 
  بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر 
احمد یزدان پناه افزود: در کودکان 
چشم  عروقی  ســاختمان  نارس، 
کامل نشده اســت و دارای رشد 
غیر طبیعی اســت در این بیماری، 
شبکیه چشم به دلیل تنظیم نبودن 
اکســیژن یعنی کمتر بودن یا زیاد 
بــودن از حد طبیعی، وزن کمتر از 

آمدن  دنیا  به  کیلوگرم جنین،   ۱.5
نوزاد زودتر از ۳۴ هفته به وجود 

می آید.
  وی اظهار کرد: براســاس برنامه 
ریزی انجام شده هم اکنون امکان 
نارس  نــوزادان  معاینه چشــمی 
با وزن یــک کیلوگرم که تا پیش 
از این باید متصل به دســتگاه با 
آمبوالنس به شیراز اعزام می شدند 
در روزهای یکشنبه و سه شنبه در 
بیمارستان شــهدای خلیج فارس 
تاکید  پناه  است.یزدان  شده  فراهم 
کرد: بــا توجه به اینکــه نوزادان 
نارس بسیار آســیب پذیر هستند 
فراهم شــدن زیرســاخت معاینه 
چشمی این گروه از نوزادان یکی 
اســتان  درمانی  ضرورت های  از 

بوشهر بود.
  معــاون درمان دانشــگاه علوم 

پزشــکی بوشــهر گفت: براساس 
اســتراتژی معاونــت درمــان و 
شده  تالش  دانشــگاه  سیاســت 
کمبود مزمن اســتان در رشته های 
ویژه  صــورت  به  تخصصی  فوق 
برطرف شود.یزدان پناه اظهار کرد: 
براین اساس تالش شده با تکمیل 
زیرساخت ها امسال فوق تخصص 
شــبکیه  عروق، جراحی  جراحی 
چشم، الپاراسکوپی، پیوند کلیه و 
داخلی و اطفال د راســتان بوشهر 

تامین شود.
  وی ادامــه داد: در زمان حاضر 
درخواســت ۸۰ نیروی متخصص 
از معاونــت درمان انجام شــده و 
امیدواریــم بــاالی ۶5 درصد از 
این نیاز براســاس کمبودهایی که 
وجود دارد، برطرف شــود.یزدان 
پناه در بخش دیگری از ســخنان 

خود درباره تعرفه های پزشــکان 
 گفت: بیشتر پزشکان استان بوشهر 
تعرفه ها را رعایت می کنند و یک 
عده معدودی در برخی از رشته ها 
هســتند که ممکن است خارج از 
تعرفه مبلغی را درخواســت کنند 
کــه مردم می توانند طبق ســامانه 
وزارتی گزارش این افراد را بدهند.

وی ادامه داد: از بهمن سال گذشته 
تاکنــون ۱۱ جلســه کمیســیون 
تعزیرات در دانشگاه برگزار و ۶۸ 
پرونده  که ۱۳  بررسی شد  پرونده 
بــه نظام پزشــکی، ۱۱ پرونده به 
تعزیرات و ســه پرونده نیز برای 
به دادستانی ارسال  اجرای دستور 
شــد.معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر گفت: آینده روشن 
اســت اما نیاز بــه کار همدلی و 

تالش شبانه روزی دارد .

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی    آگهی  اصالحی موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت
برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض 
 متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در یک نوبت به فاصله30 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایندو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد شد .
آگهی اصالحی

1-اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان رودان به شماره شناسه ملی14003506881 در ششدانگ بازارچه به مساحت 1794/45مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
610فرعی از 8-اصلی واقع در معزاباد سنگ آباد رودان-هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 610فرعی از 8-اصلی بنام عبداهلل فاتحی معرفی گردیده است  که در اگهی قبلی 

مالک پالک 610فرعی از 8-اصلی از قلم افتاده که بدینوسیله اصالح میگردد . 45/م/الف -  تاریخ انتشار: 1401/9/8

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

    

اســتاندار کرمان گفت: هر گونه 
جذب  راه  ســر  بر  سنگ اندازی 
سرمایه گذار موجب عقب ماندگی 
توسعه استان است و مدیران باید 
به تسهیل روند سرمایه گذاری در 

استان کمک کنند . 
   آرزو توکلی ســرویس استان ها //  
محمدمهدی فداکار در شــورای توسعه 
با اشاره  و برنامه ریزی اســتان کرمان 
به وضعیت فضای کســب و کار استان، 
اظهار داشت: مســئوالن مرتبط با این 
حوزه باید با پرهیز از بخشــی نگری، 
چالش های  رفــع  دغدغه  دلســوزانه 
سرمایه گذاری را داشــته باشند.وی با 
بیان اینکه همیشه باید احساس وظیفه 
داشــته باشــیم تا رو به جلو حرکت 
کنیم، افزود: نیاز به آسیب شناســی در 
بخش های مختلــف به ویژه نمونه هایی 
که ایراد مطرح می شــود، وجود دارد و 
باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که وضعیت 
استان این گونه است.استاندار کرمان با 
اشــاره به اینکه حوزه های کسب و کار 
استان کرمان با استان های دیگر متفاوت 
است، گفت: صنایع کوچک در این فضا 

 دیده نمی شوند و جذب سرمایه گذار و 
غیرفعال  تولیدی  واحد های  فعال شدن 
راه حل مشــکل اشــتغال در اســتان 
اســت. وی با بیان اینکه در کنار تالش 
برای جذب سرمایه گذاری  مســئوالن 
در استان باید موضوعات فرهنگی این 
حوزه نیز به وســیله متولیان فرهنگی و 
با مشــارکت مردم در دستور کار باشد، 
ادامه داد: خطر بزرگ در اســتان این 
است که ما دغدغه نداریم سرمایه گذار 

در استان بماند یا برود.
   به گزارش تابناک؛ فداکار با اشاره به 
اینکه این مســئله مهمی است که ریشه 
فرهنگی دارد و مــا به لحاظ فرهنگی 
ذاتًا با ســرمایه گذاری مخالف هستیم، 
گفت: هر گونه ســنگ اندازی جاهالنه 
یا عامدانه بر سر راه جذب سرمایه گذار 
موجب عقب ماندگی توســعه اســتان 
است و مدیران باید کمک کنند که روند 
ســرمایه گذاری در استان تسهیل شود.
وی با بیــان اینکه مســئله دیگر نگاه 
بخشی به این مسئله اســت، ادامه داد: 
اینکه هر کــدام به بخش خودمان نگاه 
می کنیم باعث می شود که کار پیش نرود 

و انجام ندادن کارها دانســته یا ندانسته 
خیانت است.

   اســتاندار کرمان با اشــاره به اینکه 
ما مسئول شــدیم کاری انجام بدهیم و 
اگر نمی توانیم و جــرات انجام کار را 
نداریم، باید کنــار برویم، گفت: باید از 
ظرفیت داخل اســتان استفاده و کارها 
را اجرایی انجام دهیم.وی با بیان اینکه 
ســرمایه گذاری موجب اشتغال شده و 
این اشــتغال گاهی موجب نجات یک 
خانــواده چهار یا پنج نفره می شــود، 
افزود: تامین نیازهای شرکت های بزرگ 
 از داخل اســتان، بایــد هدفمند دنبال 
شــود.ذبیح اهلل اعظمــی، نماینده مردم 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 
اسالمی نیز در این جلسه با اشاره به از 
عدم حضور مدیران کل استان در جنوب 
کرمان، اظهار داشت: در دو سال اخیر به 
جز دو ســه نفر از مدیران کل، مدیری 
از مرکز استان در جنوب حضور نیافته 

است.
   وی با بیان اینکه وقتی نظارت میدانی 
نباشــد کارها پیش نمــی رود، افزود: 
وضعیت امروز فضای کسب و کار استان 

کرمان به همین دلیل است.نماینده مردم 
جیرفــت و عنبرآباد با بیان اینکه وقتی 
تســهیالت به موقع و سریع در اختیار 
ســرمایه گذار قرار نگیرد، سرمایه گذار 
از دســت می رود، گفت: تالش زیادی 
 برای تصویب اعتبارات ســفر ریاست 
جمهوری به اســتان انجام شده و وقتی 
این اعتبارات جذب نشود، همه زحمات 

هدر می رود.
   وی با بیــان اینکه فعال کردن معادن 
نقش مهمی در توســعه کســب و کار 
استان دارد، گفت: برخی در شهرک های 
صنعتی زمین می گیرند، اما در آن کاری 
انجام نمی شــود که بایــد ضرب العجل 

تعیین و این زمین ها خلع ید شود .

استاندار کرمان :

 مدیران روند سرمایه گذاری در کرمان را تسهیل کنند 
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اقتصادی

سکه ۱7 میلیونی شد
  گروه اقتصادی// قیمت ســکه در ادامه روند صعودی خود وارد 
کانال ۱۷ میلیون تومان شد. این در حالی است که قیمت جهانی طال 
و دالر در چند روز اخیر تغییر چندانی نداشته است و به نظر می رسد 
حباب و سوق یافتن بخشی از سرمایه های مردم به این بازار عامل 
اصلی افزایش قیمت است.به گزارش تسنیم ، محمد کشتی آرا ؛ رئیس 
اتحادیه طال و جواهر نیز در این باره تصریح کرده است: حباب سکه 
نیز با افزایش به ۲ میلیون تومان رسیده که نشان دهنده افزایش تقاضا 
برای خرید سکه در بازار است. در هفته قبل باتوجه به انتشار اوراق 
گواهی ســکه بانک مرکزی حباب سکه به یک میلیون و ۴۰۰ هزار 

تومان کاهش یافته بود .
زیان 5.5 هزار میلیاردی خودروسازان در ۶ ماه

  گروه اقتصادی// بررسی صورت های مالی خودروسازان در نیمه 
نخست امسال نشان می دهد قیمت گذاری دستوری صرفا از محل 
فروش توانســته حدود 5.5 هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان 
وارد کند. به گزارش مهر، بررسی آخرین وضعیت صورت های مالی 
خودروسازان در نیمه نخست امسال نشان می دهد در این بازه زمانی، 
بهای تولید خودرو در ســه خودروساز بزرگ کشور )ایران خودرو، 
سایپا، پارس خودرو( بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی 

که بهای فروش ۱۱۴ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان بوده است .
  معرفی 4۲۲ هزار متقاضی نهضت مسکن 

به بانک برای دریافت وام
  گروه اقتصادی// سرپرست بانک مسکن با اشاره به افتتاح حساب 
۷۴۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن گفت:  تاکنون ۴۲۲ هزار و ۶۲۲ 
نفر برای دریافت وام به بانک مسکن معرفی شده اند.به گزارش تسنیم،  
علی عسکری افزود: ۷۴۰ هزار و ۳۳5 متقاضی تایید صالحیت شده 
نهضت ملی مسکن در بانک مسکن افتتاح حساب کرده  و تاکنون ۴۲۲ 
هزار و ۶۲۲ واحد برای دریافت وام به بانک معرفی شده و بانک هم 
با ۱۸۴ هــزار و ۳۴۴  واحد به مبلغ ۶۲ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 

قرارداد امضا کرده است .
کشف ۱۱ میلیون دالر ارز تقلبی در بازار 

  گروه اقتصادی// پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری 
هفت نفر از دالالن ارزی و کشــف ۱۱ میلیون دالر اسکناس 
تقلبی در بازار ارز تهران خبر داد. به گزارش مهر، بر اســاس 
این اطالعیه، پلیس امنیت اقتصــادی اعالم کرد با اقدامات و 
هماهنگی های اطالعاتــی و عملیاتی در رهگیری اخاللگران 
بازار ارز توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا؛ شبکه هفت نفره 

انتقال و توزیع ارز تقلبی در بازار تهران متالشی شد .

خبر

    *  
مسکنی  سیاست های  قفل  اقتصادی//  گروه 
در هشت ســاِل عملکرد دولت های یازدهم 
و دوازدهم، بازار مســکن را با تورم و کاهش 
قــدرت خریــد و افزایش صــف جمعیت 
رسانه های  برخی  اما  کرد،  مواجه  مستاجران 
حامی دولت قبل بدون توجه به سیاست های 
دولت مورد عالقه شان، می خواهند مشکالت 
این بخش را به پای دولت سیزدهم بنویسند . 
   غفلت از برنامه ریزی ســاخت مســکن در 
دولت های یازدهم و دوازدهم موجب شــد تا 
عرضه نســبت به تقاضا پیشــی بگیرد و حاال 
دســت کم ۶ میلیون واحد مسکونی از برنامه 
ساخت مســکن عقب باشیم؛ اکنون بیش از هر 
زمان دیگری نتیجه سیاست غلط عدم مداخله 
دولت در ساخت مســکن را شاهد هستیم که 
موجب شــده تورم مســکن و به تبع آن اجاره 
افزایش چشــمگیری داشته باشــد  و هم زمان 
با کاهش قــدرت خرید مردم به صف جمعیت 

مستاجران اضافه شود.
   مشکل مسکن در کشور از آنجایی جدی شد 
که دولت های یازدهم و دوازدهم طرح مسکن 
مهر را غلــط می پنداشــتند و در مقابل طرح 
مسکن اجتماعی را مطرح می کردند، اما همین 
طــرح هم در حد شــعار روی کاغذ ماند و به 
جایی نبرد. تا سال های ۹۰ و ۹۱ در شهر تهران 
حدود 5۰ هزار پروانه ساختمانی صادر می شد 
 که این آمار در ســال ۹۹ به هشــت هزار فقره 
کاهش یافت و همچنان نیز مسیر نزولی را طی 
می کند.در یک سال پایانی دولت دوازدهم، طرح 

 اقدام ملی مسکن که اتفاقًا به همان طرح مسکن مهر 
شباهت داشت کلید خورد و سرانجام با روی کار 
آمدن دولت سیزدهم طرح »نهضت ملی مسکن« 
 با هدف جبران بخش بزرگی از تقاضا اجرایی 

شد.
   به گــزارش ایرنا، پیش تر »خشــایار باقر 
تعاونی های عمران  اتحادیــه  مدیرعامل  پور« 
تهران درباره تاثیر سیاســت توقف ســاخت 
مســکن در دولت قبل به ایرنا گفته بود: فضای 
اقتصادی بخــش خصوصی متاثــر از بخش 
دولتی اســت و ذات جامعه ایرانی این اســت 
کــه عملکرد و سیاســت های دولت به فعالیت 
بخش خصوصی ســمت و ســو می دهد. برای 
مثــال در دوره ای فعالیت بخــش خصوصی 
به ویژه بخش عمرانی به شــدت شتاب گرفت، 
زیرا سیاســت دولِت وقت توسعه کار عمرانی 
بود، اما فعالیت های صنعت ساختمان در دولت 
یازدهم و دوازدهم قفل شد؛ در نتیجه ۶ میلیون 
 واحد تقاضای انباشت شده از دولت قبل وجود 
دارد و بازار در تناســب عرضه و تقاضا دچار 
مشکل شده اســت و نمی توان از طرح نهضت 
ملی انتظار معجــزه و تاثیر روی کاهش قیمت 

مسکن را داشت.
   دولت ســیزدهم هم اکنــون در دو جبهه در 
حال فعالیت اســت، یکی برنامه ساخت نهضت 
ملی مســکن و دیگــری برنامه نوســازی در 
بافت های فرســوده تــا کســری واحدها در 
کالن شهر به خصوص شهر تهران را جبران کند. 

برای این هدف نیز مشــوق های زیادی را برای 
ســرمایه گذاران در بافت های فرسوده در نظر 
گرفته اســت.»خلیل محبت خواه« مدیرکل راه 
و شهرسازی استان تهران با اعالم اینکه در حال 
حاضر در کالن شهر تهران با مشکل یک میلیون 
کسری واحد مسکن روبرو هستیم، گفته است: 
انتظار ما از بانک ها این است تا به تعهدات خود 
در قبال پرداخت وام های نوســازی عمل کنند 
تا جریان تولید مسکن با اولویت بافت فرسوده 

متوقف نشود.
  بر اساس قانون جهش تولید مسکن، با هدف 
جبران عقب ماندگی در بخش مسکن، بانک ها 
مکلف هســتند دولت را در تامین مالی نهضت 
ملی مسکن تا سالی ۳۶۰ میلیارد تومان حمایت 
کنند. با این حال بر اســاس آمار تســهیالت 
پرداخت شــده به نهضت ملی مســکن از منابع 
بانکی، در ۶ ماه دوم ســال ۱۴۰۰ نظام بانکی 
تنها دو هزار میلیارد تومان تسهیالت در اختیار 

نهضت ملی مسکن قرار داده است.
   بر اســاس این گزارش، در ۶ ماه اول ســال 
۱۴۰۱، رقم تســهیالت پرداختی نظام بانکی به 
نهضت ملی مســکن به ۱۶ هزار میلیارد تومان 
می رســد. به معنای دیگر از زمان ابالغ قانون 
جهش تولید و تامین مســکن ۱۸ هزار میلیارد 
تومان تســهیالت به ساخت مسکن اختصاص 
یافته اســت در حالی که در مدت یک ســال 
گذشته باید ۷5۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت 

به بخش مسکن پرداخت می شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی پیش تر 
بــود در  اعــالم کرده 

همه  که  صورتی 
ه ها  ستگا د

ی  ر همــکا
ظرفیــت  کننــد، 

ســاخت 5 میلیــون واحد 
مســکونی در کشــور وجــود دارد، محمــد 
آیینــی گفته بــود: خوشــبختانه نوســازی 
 بافت های فرســوده شــهری و روســتایی در 
دولت مردمی ســیزدهم مورد توجه قرار گرفته 
اســت و به عنوان یکی از چهار چالش اصلی 
بخش مســکن و شهرســازی در سند تحول 

مردمی به شمار می رود.
   سیاســت غلط دولت قبــل در توجیح عدم 

ساخت مسکن باعث شد که قیمت 
مســکن در ۹ ســال 
رشد  با  گذشته 
 ۸ جهشی 
بر  ا بر

شود 
مردم  و 
ایــن  در 
بخش با مشکالت 
اما  شــوند،  مواجه  زیادی 
برخی رســانه های حامی دولــت قبل که در 
مقابل سیاســت های دولت یازدهم و دوازدهم 
سکوت اختیار کرده بودند، با گذشته یک سال 
از عمر دولت ســیزدهم، زبان به انتقاد باز کرده 
 و بدون توجه به سیاست های اشتباه دولت قبل، 
همه مشــکالت را بــه پای دولت ســیزدهم 
می نویسند و از مشکالت مردم در حوزه مسکن 

سخن می گویند .

تورم مسکن با غفلت از ۸ سال خانه سازی در دولت قبل

 گروه اقتصادی//  معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر 
پرداخت ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت در قالب تبصره 
۱۸ قانون بودجه برای اشتغال زایی در استان ها، گفت: 
وزارت کشور باید استانداران را مکلف کند از فرصت ها 
و ظرفیت هــای هر منطقه در قالــب این تبصره برای 

اشتغال زایی استفاده کنند  . 
  »محمد مخبر« در جلســه ای با موضوع اشتغال 
اظهار داشــت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
عملکرد همه دستگاه های اجرایی و استان ها برای 
تحقق وعده اشــتغال دولــت را ارزیابی کند و در 
صورت عقب بودن از برنامه، از آنها برنامه جبرانی 
زمان بندی شده بخواهد.وی با اشاره به عدم انطباق 
مهارت متقاضیان اشــتغال با نیازهای بازار کار، از 
ســازمان فنی و حرفه ای کشــور خواست ضمن 
احصای نیازهای بازار کار، برنامه ریزی گسترده ای 
برای آموزش به متقاضیان اشــتغال در کشور ارائه 
کند.معــاون اول رئیس جمهور همچنیــن بر لزوم 

تعیین رشته های تولیدی متناسب با نیازهای کشور 
تأکید و خاطرنشــان کرد: باید رشته های تولیدی 
منطبق بر نیازهای کشــور احصا و به تناسب این 
رشته های شــغلی، منابع مالی و اعتبارات الزم به 
سمت مشــاغل ُخرد، متوســط و خانگی هدایت 
شــود.به گزارش ایرنا، مخبر با تأکید بر پرداخت 
۶ هزار میلیارد تومان تســهیالت در قالب تبصره 
۱۸ قانون بودجه به اســتان ها طی یک هفته آینده، 
تصریح کرد: وزارت کشور باید استانداران را مکلف 
کند از فرصت ها و ظرفیت های هر منطقه در قالب 
این تبصره برای اشتغال زایی استفاده کنند؛ همچنین 
بانک مرکزی نیز باید به صورت مستمر از بانک های 
عامل گزارش اشتغال ایجاد شده ناشی از پرداخت 
تسهیالت بانکی را دریافت و به دولت ارائه دهد.در 
این جلســه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
جهاد کشاورزی و معاونین دستگاه های ذیربط نیز 
حضور داشتند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

گزارشی از سامانه رصد ملی اشتغال ارائه و اعالم 
کرد تا پایان آبان ماه، ۶۶ درصد از تعهد اشــتغال 
دولت ســیزدهم در ســال ۱۴۰۱ در سامانه رصد 
ملی اشــتغال این وزارتخانه ثبت شده است که این 
میزان مطابق زمان بندی پیش بینی شده تا پایان سال 
بوده و همه موارد در ســه مرحله پیامکی، تماس و 
به صورت حضوری تا پایان ســال نظارت خواهند 
شد.ســید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز در این جلســه بــا تأکید بر افزایش 
آمار بیمه شــدگان در دولت سیزدهم گفت: به دنبال 
طراحی سامانه ثبت بیکاران در کشور هستیم تا با 
اطالعات و آمار دقیق تر بتوانیم برنامه ریزی مناسبی 
برای رفع معضــل بیکاری انجام دهیم.در ادامه این 
نشست سازمان برنامه و بودجه گزارشی از نقشه راه 
اشتغال زایی این سازمان و چالش های پیِش رو ارائه 
کرد و اعضای حاضر در جلسه نظرات و دیدگاه های 

خود را در خصوص این گزارش ارائه کردند .

معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد 

پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی در استان ها 

دبیرخانه  رئیــس  اقتصــادی//  گروه 
شورای عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: در دولت سیزدهم 
در ســامانه جامع رصد، پایش و نظارت 
بر اشــتغال به ۸۰۰ هزار نفر که درصدد 
ازجمله  خدماتی  بوده اند  اشتغال  ایجاد 
ارائه  و مشاوره  صدور مجوز، تسهیالت 

شده است .
   قاســم رســتم پور گزارشی از عملکرد 
زیست بوم ملی اشتغال در دولت سیزدهم 
ارائه کرد و اظهار داشــت: دولت سیزدهم 
اهتمام ویژه ای به تأمین زیرســاخت های 
اشــتغال دارد، از این رو زیســت بوم ملی 
برای هماهنگی و خدمات رسانی  اشتغال 
جامــع در زمینــه اشــتغال بــا حضور 

دستگاه های متولی توسط رئیس جمهور 
در آبان ماه سال گذشته رونمایی شد.وی 
افزود: این زیست بوم مانند یک زمین بازی 
است که همه مســئوالن و متولیان ایجاد 
اشتغال را ساماندهی می کنند تا به صورت 
هماهنــگ و یکپارچــه و بــا پرهیز از 
مــوازی کاری به مردم خدمات ارائه کنند؛ 
ایجاد  ساالنه  سیزدهم  دولت  براین اساس 
یک میلیون و ۲۱۲ هزار شــغل را در نظر 
دبیرخانه شورای عالی  است.رئیس  گرفته 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

تأکید کرد: این زیســت بوم در راســتای 
تحقق منویات رهبر معظم انقالب اسالمی 
و دســتور رئیس جمهور در جلوگیری از 
انحراف تسهیالت اشتغال و خدمات رسانی 
بــه متقاضیان و جوینــدگان کار با دقت 
و نظارت در حال پیگیری اســت.وی با 
بیان اینکه ســامانه رصد، پایش و نظارت 
بر اشتغال یکی از مهم ترین شاخص های 
نظارت بر مشــاغل ایجاد شــده است، 
گفت: هر نوع خدماتــی از جمله صدور 
مجوز، تسهیالت، مشاوره و سایر موارد به 

متقاضیان که در این سامانه توسط دستگاه ها 
ارائه می شــود ثبت و مورد رسیدگی قرار 
می گیرد.به گزارش ایرنا، رســتم پور ادامه 
داد: ســامانه رصد اشــتغال ۱۶ هزار و 
5۰۰ کاربر دارد که شــامل ناظران ملی و 
استانی از جمله نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، فرمانداران، استانداران، مدیران و 
کارشناسان در بخش دولتی و اجرایی است 
که دسترســی به اطالعات و آمار و نحوه 
فرایند اشــتغال دارند.وی عنوان داشت: 
در این ســامانه امکان دسترسی کامل به 

شاغالن با کد ملی و سایر اطالعات وجود 
دارد کــه امکان نظارت بر طرح های ملی 
اشــتغال را فراهم می کند.رئیس دبیرخانه 
شورای عالی اشــتغال وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی با تأکید بر اینکه ســه 
مرحله نظارت و صحت سنجی نسبت به 
مشاغل ایجاد شــده در سامانه صورت 
می گیرد، گفت: در مرحله اول کارشناسان 
و بازرسان به کسانی که خدمات دریافت 
کرده اند، پیام ارسال می کنند، در مرحله دوم 
تماس و در مرحله سوم نظارت به صورت 

حضوری انجام می شود.وی ابراز داشت: 
تماس ها از طریق ســامانه ای با شــماره 
۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳ مشخص وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد و اگر 
نقضی در خدمات رســانی باشد از طریق 
متقاضیــان جویای کار اعالم و توســط 
می شود.رستم پور  بررســی  کارشناسان 
تأکید کرد: همه ابعاد حقوقی و زیرساختی 
اشتغال در سامانه رصد اشتغال دیده شده 
است که امیدواریم با همکاری دستگاه ها 
در خدمات رســانی و ثبت و نظارت بر 
مشاغل ایجاد شده و رفع موانع اشتغالزایی، 
زمینه بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ 

بیکاری را در جامعه شاهد باشیم . 

خدمات دهی سامانه رصد اشتغال به ۸۰۰ هزار نفر در دولت سیزدهم

گروه اقتصــادی//  واگذاری بلوک ۱۲ 
درصدی پتروشــیمی خلیج فارس با 
نقدی  واریز 3۲ هزار میلیاردی بخش 
تا خصوصی سازی  قطعی شد  معامله 

۱۰۸ هزار میلیاردی نهایی شود . 
   رئیس ســازمان خصوصی سازی با 
اعالم واریز بخــش نقدی مزایده بلوک 
۱۲ درصــدی هلدینــگ خلیج فارس 
معادل ۳۲ هــزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، 
از نهایی شــدن این معامله خبر داد. به 
گزارش ســازمان خصوصی ســازی، 
حسین قربانزاده گفت: ۳۲ هزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومان بابت بزرگ ترین معامله 
تاریخ خصوصی ســازی توسط شرکت 

خریدار به حساب سپرده گذاری مرکزی 
واریز و بدیــن ترتیب معامله بلوک ۱۲ 
پتروشیمی  درصدی شــرکت هلدینگ 
سازمان  قطعی شد.رئیس  فارس  خلیج 
خصوصی ســازی افزود: فــروش این 
ســهام در راســتای تکالیــف بند الف 
تبصره۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ اســت که 
است. وظیفه سازمان خصوصی سازی 

قربانزاده گفت: البته همواره این دغدغه 
مورد توجه است که نبایدبه فروش سهام 
شرکت های دولتی نگاه درآمدی صرف 
داشــت و به همین دلیل در این مزایده 
ابتدا اهلیت و صالحیت متقاضیان شرکت 

در مزایده یعنی پاالیشگاه نفت تهران و 
شرکت اهداف در کارگروه پایش اهلیت 
بررسی و تأیید و ضمنًا مالحظات بازار 
ســرمایه نیز در نظر گرفته شد چنان که 
اتفاقًا فروش بلوکی این سهام بیش از سه 
برابر قیمت تابلو، رونق را به بازار سرمایه 
برگرداند.رئیس سازمان خصوصی سازی 
تصریح کرد: خوشبختانه این تأمین مالی 
غیرتورمی صرفًا محدود به امسال نیست 
و هر شــش ماه یک بار تا چهار سال 
حدود ۱۴ هــزار میلیارد تومان از محل 
اقساط این معامله به حساب خزانه دولت 
واریز می شود.گفتنی است؛ نهم آبان بلوک 

۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس با قیمت پایه ۱۳۹۷ تومان 
به ازای هر سهم، پس از سه روز رقابت 
نفس گیــر و ۲۷۰ مرتبه تغییر قیمت، در 
نهایت به قیمت ۱۸5۱ تومان به فروش 
رسید و ارزش کل بلوک فروخته شده از 
حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان به حدود 
۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید و 
بدین ترتیب، به لحاظ ریالی بزرگ ترین 
معامله تاریخ خصوصی سازی کشور به 
ثبت رسید. در همین خصوص در مهلت 
۲۰ روز کاری، بخش نقدی این معامله 

دیروز واریز و معامله قطعی شد .

گروه اقتصادی// براســاس اطالعــات موجود در 
سامانه جامع روابط کار به عنوان یکی از سامانه های 
مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در راستای 
خدمت رسانی مطلوب تر به جامعه هدف حوزه روابط 
کار، تاکنون تعداد ۹ میلیون و ۴۴هزار و ۴3۸ پرونده 

برای مراجعان به این سامانه تشکیل شده است .
    براســاس گزارش آتیه آنالیــن، همچنین داده های 
آماری مرتبط با مراجعه به ســامانه جامع روابط کار 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بیانگر در جریان 

بودن بیش از ۳ میلیــون و 55۹ هزار و ۴۰۶ پرونده 
مراجعان به این ســامانه است.سامانه جامع روابط کار 
در قالب یکی از ســامانه های کاربردی وزارت تعاون، 
کارو رفاه اجتماعی در حوزه خدمت رسانی مطلوب تر 
به جامعه هدف فعال در حوزه کسب و کار و روابط کار 
آنها محسوب می شود.براین اساس راه اندازی و توسعه 
خدمات این سامانه مرتبط با حوزه روابط کار اقدامی 
اثرگذار در چهارچوب شفافیت، گسترش ارائه خدمات 
به مخاطبان و فعاالن بازار کار، دسترســی راحت تر به 

نیازمندی های حوزه روابــط کار و دریافت خدمات 
الکترونیک به شمار می رود. ثبت تمامی دادخواست های 
مربوط به حوزه های تعریف شده روابط کار بین شرکای 
اجتماعی این بخش، بررسی جوانب مرتبط با مشاغل 
سخت و زیان آور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی 
نیروهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، ثبت و تأیید 
و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و 
طبقه بندی مشاغل به عنوان بخشی از امور قابل پیگیری 

در سامانه جامع روابط کار دنبال می شود .

قطعی شدن معامله بلوک پتروشیمی خلیج فارس  با واریز 32 هزار میلیاردی

تشکیل بیش از 9 میلیون پرونده در سامانه جامع روابط کار 



مرگ 7 کارگر معدن در افغانستان
 هفت کارگر معدن زغال  ســنگ در ولسوالی دره  صوف 
باالی سمنگان بر اثر گازگرفتگی جان باختند. منابع محلی 
در سمنگان از جان باختن هفت کارگر معدن زغال سنگ در 
ساحه »دهن تور« ولسوالی دره صوف باالی سمنگان، زمانی 
اتفاق افتاده که کارگران سرگرم استخراج زغال سنگ بوده اند. 
به گفته منابع، قربانیان از والیت های دایکندی و ســمنگان 
بوده اند و اجســاد آنان به خانواده هایشان تحویل داده شده 
اســت. منابع محلی  می گویند بیش از شش هزار کارگر در 
معدن زغال سنگ دره صوف باالی سمنگان کار می کنند که از 
این میان بیش از سه هزار و 5۰۰ کارگر، کودکان زیر سن ۱5 
سال اند. این در حالی  است که طالبان روند استخراج معادن 
زغال ســنگ را در کشور تسریع کرده اند. اما هیچ گونه موارد 
ایمنی در هنگام کار کارگران در معادن زغال ســنگ  رعایت 
نمی شود. منابع محلی علت این حادثه را گاز گرفتگی اعالم 

کرده اند. 
سقوط مرگبار بالگرد در کره جنوبی

 در حادثه سقوط یک فروند بالگرد در استان »گانگوون« 
واقع در شمال شرق کره جنوبی پنج نفر کشته شدند.  مقامات 
آتش نشــان محلی اعالم کردند که تاکنون اجســاد پنج تن 
پیدا شده اســت. این بالگرد حوالی ساعت ۱۰:5۰ به وقت 
محلی ســقوط کرده و سپس دچار حریق شده است که پس 
از عملیات اطفای آتش سوزی، اجساد پنج قربانی این حادثه 
پیدا شده اســت. به گزارش خبرگزاری شینهوا، این بالگرد 
در حال انجام عملیات اطفای حریق جنگلی بوده که دچار 
سانحه شده و سقوط کرده است. تاکنون علت وقوع این حادثه 

مشخص نشده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.
سقوط هواپیما

 در آمریکا برق ۹۰ هزار خانه را قطع کرد
 رســانه های آمریکا گزارش دادند که در پی سقوط یک 
فروند هواپیمای کوچک بر روی خطوط انتقال برق در ایالت 
مریلند، برق هزاران نفر قطع شــده است. رسانه های آمریکا 
گزارش دادند که در پی ســقوط یک هواپیمای کوچک بر 
روی خطوط انتقال برق در شــهر گیترزبرِگ ایالت مریلند، 
برق بیش از ۹۰ هزار ساختمان مسکونی و تجاری قطع شده 
است. تصاویر و فیلم های منتشرشده در شبکه های اجتماعی 
نشــان می دهد که این هواپیمای کوچــک بر روی خطوط 
برق گرفتار شــده و تالش ها برای نجات ۲ سرنشین آن در 
جریان است. به گفته مقامات سرنشینان آن در سالمت کامل 
هســتند. علت این حادثه مشخص نیست ولی گفته می شود 
این هواپیما از فرودگاه »کانتِی وستِچستِر« نیویورک به سمت 
فرودگاه »کانتی مونتِگوِمری« شهر گیترزبرِگ در حرکت بوده 
که قبل از رســیدن به فرودگاه، احتماالً به علت بدی شرایط 

آب وهوایی بر روی خطوط برق فرود آمده است.
انفجار در هتل محل اسکان مقامات سومالی

 در موگادیشو
 منابع خبری از وقوع انفجــار و تیراندازی در هتل محل 
اسکان نمایندگان و مقامات سومالی در نزدیکی کاخ ریاست 
جمهوری در موگادیشو پایتخت این کشور خبر دادند. منابع 
امنیتــی از وقوع انفجار و تیرانــدازی در هتل محل اقامت 
نماینــدگان و مقامات ســومالی در نزدیکی کاخ ریاســت 
جمهوری این کشور در موگادیشو خبر دادند. بر اساس این 
گزارش، منابع امنیتی گفتند که دو انفجار و تیراندازی در هتلی 
که نمایندگان و مقامات سومالی در آن اقامت دارند، به وقوع 
پیوست. الزم به ذکر است که سومالی سال ها گرفتار ناامنی 
بوده است و الشباب یکی از تهدیدهای اصلی در این کشور 
شــاخ آفریقا به شمار می رود. سومالی طی سال های گذشته 
تا کنون مرکزی برای فعالیت گروهک های تکفیری به ویژه 
گروه تروریستی الشباب اســت که این گروه نیز ارتباطات 
بسیار نزدیکی با گروهک تروریستی داعش دارد. طی چند 
سال گذشته انفجارهای تروریستی متعددی از سوی گروهک 
تروریستی الشباب در شهرهای مختلف سومالی به ویژه در 
پایتخت این کشور به وقوع پیوســته است. حداقل از سال 
۲۰۰۷ تا کنون، عملیات های تروریستی الشباب جان هزاران 
نفر را در سومالی گرفته است. سازمان ملل نیز درباره بی ثباتی 
فزاینده در سومالی هشدار داده و گزارش های دوره ای خود 
درباره این کشــور در ســال جاری را به جزئیات حمالت 

الشباب و گروه های طرفدار داعش اختصاص داده است.

 گروه حوادث// رئیس پلیس فتا استان 
هرمزگان از شناســایی و دستگیری 
فردی خبــر داد که بــا درج آگهی 
کابینت سازی در سایت دیوار اقدام به 

کالهبرداری از شهروندان می کرد. 
به گزارش خبرنگار دریا، سرهنگ بهمنی، 

در تشریح این خبر اظهار داشت: یکی از 
شهروندان با ارائه مرجوعه قضایی به این 
پلیس مراجعه و اظهار داشت شخصی با 
هویت معلوم از شماره ای معلوم در سایت 
دیــوار اقدام به آگهی کابینت ســازی و 
کمددیواری  نموده که پس از واریز وجه از 

طریق شاکی و مراجعه به محل اندازه گیری 
و نوشــتن قرارداد با گذشت چند ماه کار 
وی تحویل داده نشــده است. وی افزود: 
پس از اخذا اظهارات شــاکیه با توجه به 
شکایت صورت گرفته مراتب در دستور 
کار کارآگاهان و کارشناســان این پلیس 
قرار گرفت که با بررسی های تخصصی 
و اطالعاتــی صورت گرفته مشــخص 
گردید متهم از طریق آگهی کابینت سازی 
در ســایت دیوار اقدام به کالهبرداری از 
شهروندان می کرد و با قرار دادن آدرس 
جعلی و مهر جعلــی در قرار داد پس از 
جلب اعتماد پیش پرداخت زیاد در یافت 

نموده و دیگر کاری را تحویل نمی نمود. 
این مقام مســئول گفت: با اقدامات فنی 
و تحقیقــات خــاص پلیســی متهم در 
بندرعباس شناســایی و بــا هماهنگی 
مراجع قضائی دستگیر شد.وی افزود: در 
بازجویی های اولیه، متهم منکر هرگونه بزه 
ارتکابی می شد، ولی پس از مواجهه شدن 
با دالیل و مستندات و مدارک جمع آوری 
شده از سوی کارشناسان پلیس فتا به بزه 
ارتکابی خود اعتراف کرد و بیان داشــت 
با قــرار دادن آگهی در دیــوار با عنوان 
کابینت ســازی و کمد دیــواری پس از 
جلب اعتماد شاکیان وعده های دروغین، 

با دریافت ۷۰ در صد پیش پرداخت قبل 
کار اقدام به کالهبــرداری از آنها نموده 
اســت. رئیس پلیس فتا استان هرمزگان 
تاکید کرد: ســایت »دیــوار« در پیامی 
آموزشی اعالم کرده که این سایت، هیچ 
گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله 
افراد ندارد، لذا علی رغم این هشدارهای 
امنیتــی در صورتی که افــرادی قربانی 
کالهبرداران شــوند باید شکایت فرد از 
طریق سیستم قضایی به پلیس فتا ارجاع 
داده شود، که در این صورت حتما مورد 
رســیدگی قرار می گیرد و بزهکاران از 
رصد و پیگیری پلیس، در امان نیســتند. 

ســرهنگ بهمنی در پایان خاطرنشــان 
کرد: شهروندان در صورت بروز هرگونه 
مشــکل و مواجهه با جرایــم رایانه ای 
می توانند بــا مراجعه حضوری به پلیس 
فتا از راهنمایی مستقیم کارشناسان و یا 
با مراجعه به ســایت پلیس فتا به آدرس 
درخواست  ثبت  و   www.cyberpolice.ir
در قســمت درخواست های مردمی و یا 
با شماره گیری ۰۹۶۳۸۰ مرکز امـداد و 
فوریت های سایبـری به جهت استفاده از 
مشاوره ها و راهنمایی های کارشناسان این 
پلیس در جهت رفع مشــکالت احتمالی 

خود اقدام نمایند.

كالهبرداری با انتشار آگهی در سایت دیوار

جهان
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4 جمادی االول 1444

سال بیست و یکم شماره 4040

حوادث

  

خودم هم نفهمیدم چگونه در دام زنی افتادم که با 
توسل به حیله و نیرنگ خودش را به من نزدیک 
کرد و حاال نه تنها پول هایم را باال کشیده است 
بلکه از رابطه گذشته من با دختری سوء استفاده 
می کند کــه پدر و مادر آن دختر بــا ازدواج ما 

موافقت نکردند و ...
این ها بخشــی از اظهارات پسر ۲۴ ساله ای است 
که برای رهایی از اخاذی های یک زن جوان دست 
به دامان قانون شــده بود تا شــاید چاره ای برای 
جلوگیری از یک رسوایی بزرگ بیندیشد. او با بیان 
این که در یک شــرکت هرمی بازاریابی عضو شده 
است درباره این ماجرا به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفت: بعد از آن که در رشــته علوم تجربی 
دیپلم گرفتم در آزمون سراسری )کنکور( هم شرکت 
کردم اما رتبه ام آن قدر باال بود که در هیچ رشــته 
دانشــگاهی پذیرفته نشــدم و به همین دلیل بار و 
بندیلم را بستم و عازم خدمت سربازی شدم تا مسیر 
زندگی ام را انتخاب کنم. پدرم مردی زحمتکش است 
که با پاکبانی لقمه ای نان حالل بر ســر سفره ما می 
گذاشت اما متاســفانه من دچار اشتباه جوانی شدم 
و پس از پایان خدمت ســربازی به بیراهه رفتم. با 
آن که مشــکالت مالی زیادی داشتیم و روزگار را 
به سختی ســپری می کردیم اما من عاشق دختری 
شدم که فکر می کردم با او مسیر خوشبختی را طی 
می کنم.  روزی که در خیابان »فرشــته« را  دیدم و 
با یک لبخند خیابانی دل باختم، فقط به ازدواج با او 
می اندیشیدم. هنوز مدت زیادی از این رابطه پنهانی 

و دیدارهای مخفیانه نگذشته بود که ماجرا را برای 
مادرم بازگو کردم و از او خواســتم به خواستگاری 
»فرشته« برود. پدر و مادرم ابتدا مخالفت کردند اما 
وقتی با  اصرارهای سماجت گونه من روبه رو شدند، 
به ناچار پذیرفتند و به خواستگاری او رفتند اما پدر 
»فرشته« زمانی که فهمید پدرم کارگری ساده است و 
اوضاع مالی خوبی نداریم، با نیش و کنایه هایش به 
شدت مرا تحقیر کرد و از درآمدم پرسید. من هم که 
بیکار بودم فقط سرم را پایین انداختم و چنین وانمود 
می کردم که »فرشته« را خوشبخت می کنم! اما پدر 
او در حالی که تمسخرگونه از من تعریف و تمجید 
می کرد، ادامه داد: ما هم مشتاقیم تا با چنین شاهزاده 
خوش قد و قامتی فامیل شــویم ولی خرید منزل و 
خودرو تنها خواسته ماست که حداقل دخترمان در 
آغاز زندگی مستاجر نباشد و هر سال از این خانه به 
آن خانه اثاث کشی نکند! با این شرط تازه فهمیدم 
که همه حرف های پدر »فرشته« چیزی جز سرزنش 
و کنایه های تحقیرآمیز نیست برای همین ناامیدانه، 
منزل آن ها را ترک کردیم. این درحالی بود که رابطه 
پنهانی ما ادامه یافت و من از »فرشــته« خواستم تا 
پدرش را راضی کند ولی او به چشمانم نگاه کرد و 
گفت: پدرم می خواهد من بعد از ازدواج در رفاه و 
آسایش زندگی کنم! و برای نان شب محتاج کسی 
نشوم!... خالصه با این پاسخ »فرشته« دیگر تصمیم 
گرفتم تا پولدار شوم و پله های ترقی و پیشرفت را 
خیلی زود طی کنم! این بود که وارد یک شــرکت 

بازاریابی شــدم که درآمد باالیی داشت و هیچ گاه 
تصور نمی کردم که ناخواسته وارد شبکه های هرمی 
شده ام. زن جوانی که مرا به عنوان بازاریاب معرفی 
کرده بود، خودش سرشــاخه این شرکت هرمی بود 
و مدام پای درد دل هایم می نشســت. »سعیده« که 
۳۰ ساله است با حیله و نیرنگ به من نزدیک شد و 
سپس به بهانه این که قصد دارد مرا از این فالکت و 
بدبختی نجات دهد با جعل عناوین شغلی و به نام من 
تسهیالت ده ها میلیونی از بانک گرفت و سپس از 
من خواست تا دیگر بازاریاب ها را آموزش بدهم! 
و به پول های هنگفت برسم!در این میان وقتی بانک 
مبلغ کالن تســهیالت را به حساب بانکی من واریز 
کرد، »سعیده« از من خواست که پول ها را یک ماه 
به حساب او واریز کنم که زمینه دریافت مبلغ دیگری 
از تســهیالت بانکی فراهم شود، من هم بدون هیچ 
گونه ســندی پول ها را به حساب او واریز کردم اما 
بعد از پایان موعد مذکور، او نه تنها از پرداخت پول 
ها به من خودداری کرد بلکه یک فلش از فیلم ها و 
تصاویر ارتباط پنهانی من و »فرشته« را برایم فرستاد 
و تهدید کرد که اگر از »پول« سخنی بر زبان جاری 
کنم، همه آن تصاویر را برای پدر »فرشته« ارسال می 
کند. او حتی برای عملی کردن تهدیدش، چند عکس 
را از طریق شبکه های مجازی برای مادر »فرشته« 
فرستاده است که نشــان دهد من هنوز با او ارتباط 
دارم. اکنون از یک رسوایی بزرگ می ترسم که پدر 

»فرشته« متوجه ماجرا شود و ...

پسری در تله زن جوان! 
در امتداد تاریکی

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

گروه حــوادث// دو قاچاقچی 
هنگام تحویــل ۷۲۱ کیلوگرم 
انواع مــواد مخدر در عملیات 
رزم  عملیات  قرارگاه  تکاوران 
و پلیس شهرســتان سیرجان 

دستگیر شدند.
سردارعبدالرضا ناظری، فرمانده 
انتظامی استان کرمان با اعالم این 
خبر اظهار کرد: مأموران قرارگاه 
عملیاتی ابــوذر پس از یک ماه 
از  شــبانه روزی  اطالعاتی  کار 
ورود یک محموله سنگین مواد 
مخدر به شــهر سیرجان و زمان 

دقیــق تحویل آن بــه عامالن 
حمل مواد افیونی مطلع شدند و 
عملیاتی را با همکاری مأموران 
پلیس ســیرجان برای کشــف 
این محمولــه طرح ریزی کردند. 
مأموران با حضــور در یکی از 
سیرجان  صنعتی  شــهرک های 
راننده یک دســتگاه کامیون را 
درســت در لحظه تحویل مواد 
دستگاه  یک  سرنشین  به  مخدر 
هر  و  غافلگیر  پــژو  خودروی 
دو متهم را دســتگیر و ۲۸ بسته 
تریاک کشــف کردند. در ادامه 

نیز در بازرسی از منزل یکی از 
متهمان چند بسته مواد مخدر و 
روانگردان دیگر را هم کشــف 
کردند. فرمانده انتظامی اســتان 
کرمان با اشــاره به کشــف در 
مجمــوع ۷۲۰ کیلوگــرم مواد 
مخدر شامل بیش از 5۸۹ کیلو 
تریاک، ۴۹کیلوگرم مرفین و ۸۲ 
کیلوگرم شیشه طی این عملیات 
ضربتی گفت: اقدامات اطالعاتی 
عامالن  دیگر  شناســایی  برای 
دخیــل در حمــل و توزیع این 

محموله در دست انجام است.

گــروه حوادث// سرپرســت فرمانــده انتظامی 
شهرستان بندر لنگه از توقیف یک دستگاه خودرو 
سمند حامل کاالی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال 

در این شهرستان خبر داد. 
به گــزارش خبرنگار دریا؛ ســرهنگ »محمد امین 
نوروزی«  اظهارداشــت: مأموران پاســگاه مغویه با 
همکاری عوامل پاســگاه شیبکوه  حین گشت زنی 
در محور »بندرمغویه – دهنومراغ« به یک دســتگاه 
خودروی »سمند« مشکوک و آن را به دلیل حمل بار 

قاچاق توقیف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی صورت گرفته از داخل 
خودرو  تعداد ۱۲5 ثوب البســه ، 5۰ ثوب کاپشین 
پســرانه و دخترانه ، ۲۰ عدد قمقمــه آب ، ۲5 عدد 

ژل ،۳۲۰ عدد کرم خارجی کشــف کردند. سرپرست 
فرمانده انتظامی شهرســتان بندرلنگــه  ارزش این 
محموله کشف شده را۴میلیارد ریال عنوان وتصریح 
کرد: در این خصوص ۱ متهم دســتگیر و جهت سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

72۰ کیلوگرم موادمخدر سنتی و صنعتی کشف شد

محموله 4 میلیاردی قاچاق به مقصد نرسید 

قصــاص مجازات قاتل دختر ایرانی
گروه حوادث// کارگر افغانستانی که به خاطر ۲۸ 
میلیون تومان دختر مــورد عالقه اش را به قتل 

رسانده پس از محاکمه به قصاص محکوم شد.
پاییز سال ۹۶ با کشف جسد خونین دختری جوان 
در یک ســاختمان نیمه کاره در شــهرری پرونده 
جنایی تشکیل شد و جســد ناشناس به پزشکی 
قانونی انتقال یافت. دو روز از این ماجرا گذشــته 
بود که خانــواده ای به پلیس آگاهی مراجعه کردند 
و از ناپدید شدن دخترشان خبر دادند وقتی پلیس 
آنها را به سردخانه پزشکی قانونی فرستاد تا جسد 
ناشناس را مشــاهده کنند بالفاصله دخترشان را 
شناسایی کردند. اما نمی دانستند چرا وی به چنین 

سرنوشتی دچار شده است.
در ادامه پلیس با بررســی تماس های تلفنی دختر 
جوان به رابطه وی با یک مرد افغانستانی به نام نعیم 
پی برد. کارآگاهان دریافتند او کارگر ســاختمانی 

بوده اما به طرز مرموزی ناپدید شده است.
 به این ترتیب فرضیه جنایت از ســوی وی قوت 

گرفت و یک هفته بعــد در حالی که قصد خروج 
مخفیانه از کشور را داشت دستگیر شد.متهم به قتل 
اعتــراف کرد و در تشــریح جزئیات ماجرا گفت: 
حدود ۸ ماه قبل با این دختر در خیابان آشنا شدم. 
همان موقع به او گفتم افغانستانی هستم و در یک 
ســاختمان کارگری می کنم او هم قبول کرد با من 
دوست شود. در این مدت حدود ۲۸ میلیون تومان 
بــه بهانه های مختلف از من پول گرفت. چون قرار 
بود به خواســتگاری اش بروم و با هم ازدواج کنیم 
من به او پول می دادم اما چند هفته قبل از این حادثه 
او یکباره از ازدواج با من منصرف شد. یک روز به 
من گفت خودش کار مناســبی پیدا کرده و ماهانه 
دو میلیون تومان حقوق دارد. به همین خاطر دیگر 
نیازی به ازدواج با من ندارد. از حرف هایش خیلی 
ناراحت شدم هرچه اصرار کردم و گفتم من عاشقت 

هستم اجازه بده با هم ازدواج کنیم قبول نکرد.
تا اینکه یک روز او را به ســاختمان نیمه سازی که 
در آنجا کار می کردم کشــاندم و به او گفتم اگر مرا 

نمی خواهی باید ۲۸ میلیون تومانی را که به تو داده ام 
برگردانی وگرنه تو را می کشم. اما او با خونسردی 
گفت هر کاری می خواهی انجــام بده من نه پول 
می دهم نه با تو ازدواج می کنم. رفتارهای ســرد و 
بی تفاوتش باعث شــد کنترل اعصابم را از دست 
بدهم و با چاقو به جانش بیفتم. من چند ضربه چاقو 
به او زدم ولی وقتی غــرق خون روی زمین افتاد 
پشیمان شــدم. بعد هم از ترس وسایلم را جمع و 
فرار کردم. من قصد داشتم به افغانستان برگردم که 
دستگیر شدم. بدین ترتیب با اعترافات متهم وی به 
دادگاه کیفری رفت تا محاکمه شــود. درآن جلسه 
اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند.سپس 
نعیم به دفاع پرداخت و اظهارات قبلی اش را تکرار 
کرد. وی گفت: من عاشــق او  بودم و می خواستم 
ازدواج کنــم. اما او کاری کرد که کنترل اعصابم را 
از دســت دادم و با چاقو به جانش افتادم.در پایان 
جلسه قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص 

محکوم کردند. 

جلوگیری از قاچاق زعفران 
در گمرک شهید باهنر بندرعباس 
گــروه حوادث// مدیرکل گمرک شــهید باهنر گفت: یک 
محموله نیم تنی زعفران در گمرک بندر شهید باهنر کشف 

و ضبط شد.
فریبرز گرگی افزود: ارزش این محموله قاچاق ۱۷۳ میلیارد 

ریال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، وی 
گفت: قاچاقچیان قصد داشــتند این محموله را که در کنار 
مواد خوراکی جاسازی شده بود به کشور امارات منتقل کنند.

گروه حوادث// با تالش کارآگاهان پلیس 
آگاهی »بم« کودک ۹ ساله پس از ۱3 روز 
اسارت از چنگال آدم ربایان رهایی یافت.  
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: با تالش 
نیروهای پلیس »بم« کودک ۹ ساله ای که 
۱۳ روز قبل از شهرستان بیرجند گروگان 

گرفته شده بود آزادشد و به آغوش خانواده 
برگشت. سردار ناظری افزود: این باند آدم ربا 
که قصد درخواســت ۴ میلیارد تومان وجه 
نقد و انتقال گروگان به سمت استان های هم 
جوار را داشتند با اقدام فنی و ضربتی پلیس 
آگاهی »بم« و توقیف خودروی متهمان با 

شلیک گلوله دستگیر شدند. این مقام ارشد 
انتظامی با بیان این که یکی از اعضای این 
باند چهار نفره به جرم قتل عمد تحت تعقیب 
مقام قضایی بود، خاطر نشان کرد: متهمان  
برای ســیر مراحل قانونــی تحویل مرجع 

قضایی و روانه زندان شدند.

برای دومین بار در دادگاه کیفری

دانشجوی نخبه از اتهام قتل عمد تبرئه شد
گروه حوادث// دانشجوی نخبه که 
به اتهام قتل دوستش برای دومین 
بار محاکمه شــده بود، بار دیگر با 
رأی قضات دادگاه کیفری از اتهام 

قتل عمد تبرئه شد.
ایــن پرونده از حدود ۲ ســال قبل 
تشــکیل و پسر دانشــجویی که در 
مقطع دکترای دانشگاه شریف تحصیل 
می کرد، به اتهام قتل دوستش که او 
نیز پســری نخبه و مدال آور المپیاد 
شیمی بود بازداشت و سپس محاکمه 
شد.پسر جوان در بازجویی ها گفت: 
من و دوســتم  از دبیرســتان با هم 
صمیمی بودیم  هر دو در دانشــگاه 
شریف درس می خواندیم. دوستم به 
تازگی بورســیه از دانشگاه بوستون 
امریکا گرفته و قصد مهاجرت داشت.
یــک روز او را به خانــه ام دعوت 
کردم تا قبل از رفتن چند ســاعتی 
با هم باشیم. من خودم یک محلول 
شــیمیایی اعتیــادآور را که حاوی 
کلروفرم بود ســاخته بودم و گاهی 
مصــرف می کردم محلول همیشــه 
در شیشــه آبمیوه در یخچال بود آن 
روز هم آن را با آبمیوه مخلوط کرده 
بودم که دوســتم بی اطالع من سر 
یخچال رفت و محلول را سر کشید 
و حالش بد شد. اگر  متوجه می شدم، 
اجازه نمی دادم این کار را بکند. بعد 
می خواستم او را به بیمارستان برسانم 
اما حالش خیلی بد بود. دیگر نفس 
نمی کشید من هم با اورژانس تماس 
گرفتــم. وی ادامــه داد: مــن هیچ 

انگیزه ای برای قتل او نداشتم.
به دنبــال اظهارات نخبه جوان برای 
وی کیفرخواست صادر و پرونده اش 
برای رســیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران فرستاده 
شد. در ابتدای جلسه وکیل اولیای دم 

در جایگاه ویژه ایستاد و درخواست 
قصاص را مطرح کرد و گفت: متهم 
عمدی و احتماالً به خاطر حسادت 
دوســتش را با خورانــدن محلول 

شیمیایی کشته است.
وقتی متهم در جایگاه ویژه ایســتاد 
منکر قتل عمدی شــد و با توجه به 
مدرک های موجود در پرونده، قضات 
وی را از اتهام قتل عمدی تبرئه و او 
را به خاطر قتل شبه عمد به پرداخت 

دیه محکوم کردند.
اما این حکم در دیوان عالی کشــور 
تأیید نشــد و قضــات عالی رتبه 
خواستند تا پرونده بار دیگر در شعبه 

هم عرض رسیدگی شود.
در دومین جلسه محاکمه نیز که  در 
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهران برگزار شد، پدر قربانی گفت: 
پسرم رتبه 5۴ کنکور سراسری بود. 
او  کاپیتان تیم فوتســال دانشــگاه 
ادامه تحصیل  برای  بود می خواست 
به امریکا برود. من از خون پســرم 
گذشت نمی کنم و برای متهم قصاص 

می خواهم .
سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و 
با تکرار اظهارات قبلی خود بار دیگر 

اتهام قتل عمدی را نپذیرفت .
 وقتی  وکیــل وی به دفاع پرداخت  
گفت: موکلم  هیــچ انگیزه ای برای  
قتل نداشته اســت و مقدار کمی از 
ماده کشنده در معده قربانی پیدا شده 
است که این موضوع نشان می دهد 
او  مقدار کمی از آن  را مصرف کرده 
اســت. در پایان جلسه قضات وارد 
شور شدند و با توجه به مدرک های 
موجــود در پرونده، بار دیگر وی را 
از اتهــام قتل عمدی تبرئه و به جرم 
قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم 

کردند. 

گروگان ۹ ساله بیرجندی به خانه بازگشت



گروه شهرســتان// ساحل نشــینان 
دریای َمُکران اعم از شــیعه و سنی 
با حضور پرشــور در بندر جاسک از 
آیت اهلل رییسی خواســتند که درود 
و سالمشــان را به رهبر معظم انقالب 
برساند. چکیده سفر رییس جمهور به 
سواحل مُکران استان هرمزگان را در 

گزارش زیر بخوانید. 
پنجم آذرماه خبری تحت عنوان »رییس 
جمهور یکشــنبه با مردم بندر جاسک 
دیدار می کند« در خروجی خبرگزاری ها 
و شــبکه های اجتماعی منتشر و همین 
خبــر باعث شــد که مردم زیــادی از 
روســتاهای مختلف جاسک، سیریک 
و بشــاگرد برای دیدار با رییس دولت 
مردمی، خود را به بندر جاسک برسانند 
تا بتوانند مطالبات و خواسته های خود را 
به طور مستقیم به آیت اهلل رئیسی منتقل 

کنند.
تعداد زیادی از خبرنگاران هرمزگان نیز 
عازم ســواحل مُکران شدند تا با تولید 
اخبــار و گزارش هایــی در قالب های 
متعدد، دومین ســفر رییس جمهور به 

بخشی از این استان را پوشش دهند.
رییس جمهور در بدو ورود به فرودگاه 
بنــدر جاســک، با حضــور در منطقه 
دوم دریایــی والیت بندر جاســک و 
با حضور در ناوشــکن سهند به عنوان 
ناو ســرفرماندهی، برای گرامیداشــت 
نیروی دریایی ارتش  هفتم آذرماه روز 
جمهوری اسالمی ایران از رژه یگان های 
پروازی  و  زیرسطحی، ســطحی  نمونه 
ارتش جمهوری اســالمی ایران بازدید 
کرد. وی همچنین پیــش از حضور بر 

عرشه ناوشکن ســهند برای سان دیدن 
از رژه یگان های ارتش، از نمایشــگاه 
نیز  ارتش  دریایی  نیروی  دستاوردهای 
بازدید کرد. »ناوشکن های سهند، البرز، 
ناوچه های کالس فجر و کالس سیریک، 
ناو تنــب، لندینگ کرافت کالس هرمز، 
فاتح  و  زیردریایی های غدیر  هواناوها، 
و دسته بالگردی جزو یگان های حاضر 

در این رژه بودند«
 گفت وگــوی تصویــری رییــس 
ارتش در دریای  با ناوگروه  جمهور 

سرخ و اقیانوس آرام
 رییس جمهــور همچنیــن در ارتباط 
تصویری با ناوگروه های نیروی دریایی 
ارتش مستقر در اقیانوس آرام و دریای 

سرخ، برای آنها آرزوی موفقیت کرد.
در ارتباطی تصویری بــا ناوگروه های 
۸5، ۸۶ و ۸۷ نیــروی دریایی ارتش با 
فرماندهان ایــن ناوگروه ها، فرماندهان 
ناوشــکن باینُدر و ناو پشتیبانی رزمی 
بندرعباس در آب های دریای ســرخ و 
فرماندهان ناوبندر مُکران و ناوشکن دنا 
در آب های اقیانوس آرام گفت وگو و از 
آخرین وضعیت ماموریت این ناوگروه ها 

مطلع شد.
 رئیس جمهــور ضمن آرزوی موفقیت 
بــرای فرماندهــان و افســران نیروی 
دریایی ارتش مستقر در این ناوگروه ها، 
از نقش آفرینــی آنهــا در تامین امنیت 

جمهوری اسالمی ایران قدردانی کرد.
دیدار بــا خانواده های معظم شــهدا و 
خانــواده کارکنان منطقــه دوم دریایی 
ارتش از دیگر برنامه های رئیس جمهور 

در بندر راهبردی جاسک بود.

 اقتــدار و نــوآوری از جلوه های 
نیروی دریایی ایران 

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در حاشیه 
رژه یگان های نیــروی دریایی ارتش در 
منطقه دوم دریایی والیت این نیرو اظهار 
داشت: روز نیروی دریایی ارتش یاد آور 
شــهامت، شــجاعت، دالوری و اقتدار 
نیروی دریایی ماســت، به همین دلیل 
همواره باید ایــن روز را به عنوان روز 
نمادین برای توجه به نیروهای دریایی 

ارتش گرامی داشت.
وی با اشــاره به گام هــای بلند نیروی 
دریایی ارتــش پــس از دوران دفاع 
مقــدس گفت: حضور نیــروی دریایی 
نه فقط برای امنیــت مرزها بلکه برای 
حضــور در اقیانوس هــا و حمایت از 
فعالیت هــای اقتصــادی و تجاری در 
آبراه های بین المللی بسیار اطمینان بخش 

است.
رئیسی با بیان اینکه گسترش فعالیت های 
اقتصادی و توســعه تجاری با حضور 
نیروهای دریایی ارتش امکان پذیر است، 
تصریح کرد: با وجود تهدیداتی که امروز 
در آب های بین المللی و بخش  های مختلف 
اقیانوس ها وجــود دارد، حضور نیروی 
دریایی بــرای فعاالن اقتصادی اطمینان 

بخش است.
وی گفــت: از دوســتان مان در نیروی 
دریایــی ارتش بابت برقــراری امنیت 
کشــتی رانی در منطقه، دفــاع و امنیت 
کشــور، صیانت از سکوها و همه منافع 
جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه 

و جهان تشکر می کنم.
انتظار  در  مردم شــرق هرمــزگان 

سخنرانی رییس جمهور
امروز نه تنها مردم شرق هرمزگان بلکه 
افرادی هم از روستاها و مناطق دورافتاده 
این دیار برای دیــدار با رییس جمهور 
محبوب خود به شهرســتان جاســک 
افرادی هم درخواست های  بودند،  آمده 
مکتــوب مردم را تحویــل گرفتند و به 
همراهان رییس جمهور تحویل دادند تا 

در موقع مناسب به آنها رسیدگی شود.

جمعیت زیاد و هوا هم گرم بود اما مردم 
منتظر ماندند تا آیت اهلل رئیسی به جایگاه 
ســخنرانی برسد، با شــعارهای اهالی 
هرمزگان، آیت اهلل رئیسی برای سخنرانی 
در اجتماع مردمی بندر جاسک حاضر 

شد.
 آیت اهلل رییســی خطاب به مردمی که 
 می خواستند سالمشــان به رهبر معظم 
انقالب برســد تصریح کرد: همه شــما 
مایه افتخار کشــور و نظام هستید و من 
از ســوی رهبر معظم انقالب نمایندگی 
دارم که ســالم ایشــان را خدمت شما 
تقدیم کنم و بگویم که ایشان دلشان برای 
شــما می تپد. رییس جمهور در ابتدای 
هفته  گرامیداشت  خود ضمن  سخنرانی 
بسیج با اشاره به اهمیت سواحل َمُکران 
در بحث تجارت دریایی گفت: سواحل 
مکران می تواند به نقطه ای برســد که 
مرکز اقتصادی، تجاری، داد و ســتد و 
رونق تولید نه فقط بــرای هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان؛ بلکه برای کشور 
شود. استعداد زیادی در سواحل مکران 
وجود دارد که می تواند این ســواحل را 
به نقطه بسیار مهم و راهبردی اقتصادی 
و تجاری، گردشگری و تولید در کشور 
قرار دهد که نه فقط برای مردم روستاها 
و شهرهای منطقه بلکه برای بسیاری از 
مردم ما در نقاط کشور رونق ایجاد کند.

رییس جمهــور اظهارداشــت: باید با 
هم برای آبادی این منطقه حســاس و 
به  کنیم  تالش  کشــورمان  استراتژیک 
نحوی که هیچ روستایی نباشد که مشکل 
آب آشامیدنی داشته باشد و کسانی که 
به دنبال تجارت و صیــادی و کارهای 
خدماتی و تولیدی از جمله صنایع دستی 
هستند، بتوانند قانونمند زندگی خودشان 

را تامین و برای کشور هم مفید باشد.
 4۳ ســال توطئه دشمنان، ما را از 

اهداف خود بازنداشته است
 آیت اهلل رئیسی در ادامه سخنان خود با 
بیان اینکه ۴۳ ســال توطئه دشمنان، ما 
را از اهداف خود بازنداشته است، گفت: 
نوکری بــرای مردمی که از مال، جان و 

وجود خود گذشتند و دشمنان را ناامید 
کردند، برای ما افتخار است.

وی تصریح کرد: مردم جاســک و همه 
ملت ایران اسالمی بدانید امروز در این 
توطئــه هایی که دشــمن می کند، مردم 
عزیزمان دشمن را ناکام گذاشتند و این 
ناکام گذاشتِن دشمن برای باِر اول نیست 
بلکــه بارها و بارها در این ۴۳ ســال 
دشمن فتنه، فســاد و توطئه علیه ملت 
ایران کرد و هشت سال جنگ تحمیلی 
راه انداخت و هــزاران نفر را در کوچه 
و خیابان به گلوله بســت و ترور کرد، 
تحریم اقتصادی کرد اما نتوانستند ما را 

از اهداف بلندی که داریم ناامید کنند.
 رییس جمهور بیان داشت: امروز ملت 
ایران در مقابل تمامی دنیا می تواند که 
بگوید ۴۳ سال توطئه و دشمنی دشمنان، 
محاصره  دشــمنان،  تهدید  و  تحریــم 
اقتصادی و جنگ نظامی نتوانسته است 
ما را از اهداف بلندمــان بازبدارد و ما 
همچنان بر آرمان ها و اهداف بلندمدت 

تاکید می کنیم.
توجه دولت به ســواحل مکران نور 

امید در دل مردم روشن کرد
مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز در 
این اجتماع پرشــور گفت: آغاز دولت 
ســیزدهم و دستور رییس جمهور مبنی 
بر توجه به مناطق کمتر توســعه یافته و 
تذکرهای پی درپی مبنــی بر توجه به 
محرومان، اقتصاد دریاپایه و ســواحل 
مکران، نور امیدی را در دل مردم ایران 

و هرمزگان روشن کرده است.
وی جاســک را مروارید دریای عمان 
و کانــون وحدت و برادری دانســت و 
تاکید کــرد: حجم بــاالی اعتبارات و 
تســهیالت تخصیص یافته به اســتان 
هرمزگان در سفر پیشین رییس جمهور، 
تشکیل ســتاد ویژه توســعه بشاگرد، 
تمرکز بر توسعه شهرستان های سواحل 
مکران، آغــاز طرح های راهبردی نظیر 
فوالد، پتروپاالیشــگاه ها، مراکز تقویت 
ذخایر صیادی و شــهر نساجی از نقاط 
در شهرستان  دولت  عملکرد  امیدبخش 

جاسک و منطقه شرق استان است.
نماینــده عالی دولــت در هرمزگان با 
تبیین عملکرد دولت سیزدهم در استان 
اقدامات  خاطرنشــان کرد:  هرمــزگان 
درخشــان رییس  جمهور در ایستادگی 
در برابــر زیاده خواهــان و زورگویان 
بین المللی و اصالحات اقتصادی به نفع 
مردم، توجه به محرومان و گســترش 
چند برابری ترانزیت، توسعه و پیشرفت 
مطلوبی را برای مردم به همراه داشــته 

است.
دوســتی بــا تاکید بر ضــرورت مهار 
آب های مــرزی افزود: احــداث پنج 
سد بزرگ، تســهیل صدور مجوزهای 
ســرعت  و  پیله وری  تجارت  صیادی، 
اجرایی کریدور  به عملیات  بخشــیدن 
جنوب کشور با هدف اتصال خرمشهر به 
بندر چابهار مهم ترین خواسته های مردم 

شرق هرمزگان از دولت سیزدهم است.
جاســک یکی از ۶ شهرســتان بندری 
هرمزگان اســت که به علت واقع شدن 
در انحنای جغرافیایی استان و مجاورت 
با دریایی مکــران و تنگه هرمز همواره 
دارای اهمیت بــوده و در فاصله ۳۰۰ 
کیلومتری شــرق بندرعباس واقع شده 

است.
َمُکران از نظر تاریخی سرزمینی ساحلی 
در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی 
پاکستان است که در طول خلیج عمان 
تا  از رأس الکــوه در غرب جاســک 
جنوب غربی ایالت بلوچستان پاکستان 
بارها در صحبت های  گسترده اســت. 
رهبر معظم انقالب و همچنین برخی از 
فرماندهان نظامی ارشد در سالهای اخیر 
به توسعه سواحل مکران که نقطه اتصال 
کریدور شــمال- جنوب اســت، مورد 

تاکید قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا؛ آیت اهلل رئیســی ۲۳ 
دی مــاه ۱۴۰۰ در چهاردهمین ســفر 
اســتانی همراه با هیات دولت به استان 
هرمزگان ســفر و از پروژه های مهم و 
زیرساختی استان بازدید کرد. حضور در 
میان مردم هشت بندی، مناطق زلزله زده 
فین، جزیره هرمز و جزیره قشم در کنار 
برگزاری جلسه شــورای اداری استان 
و دیدار با خانواده شــهدا، ایثارگران و 
نخبگان هرمــزگان از جمله برنامه های 

سفر رییس جمهور به هرمزگان بود.

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

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

در راستای حفظ و ارتقا توان عملیاتی بنادر کشور؛ 
تعمیرات اسکله های جاسک و تیاب

 در درست اقدام است
 سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// معاون فنی و نگهداری اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از آغاز داکینگ و تعمیرات زیرآبی 
و اساسی یدک کش های ثاراهلل و احد و همچنین شناور راهنمابر 
قیام ۷ بر روی سرســره تعمیراتی بندر شهید رجایی خبرداد. به 
گزارش خبرنگار دریا، »محمدرضا پوررجبی« با اشاره به آغاز 
داکینگ و تعمیرات زیرآبی و اساســی همزمان چند یدک کش  و 
شناور راهنمابر بر روی سرسره تعمیراتی بندر شهید رجایی اظهار 
داشت: یدک کش ثاراهلل متعلق به هرمزگان، یدک کش احد متعلق 
به استان خوزستان و شــناور راهنمابر قیام ۷ نیز متعلق به اداره 
کل بنادر و دریانوردی بوشــهر است.  وی با بیان اینکه در حال 
حاضر هفت فروند شناور نیز با کاربری های مختلف در حال تعمیر 
هستند، اظهارداشت : یک کش ثاراهلل به طول ۳۰متر و عرض ۹ متر 
برای انجام تعمیرات زیرآبی شامل خزه تراشی، ضخامت سنجی، 
تعویض نقاط خورده شده، تعمیرات شافت و پروانه و جایگزین 
کردن آندهای فرسوده از سی ام آبان بر روی سرسره تعمیراتی اداره 
تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی مســتقر و عملیات تعمیرات 
آن آغاز شــد. به گفته معاون فنی و نگهــداری اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان، قدرت سیستم رانش یدک کش ثاراهلل حدود 
۳ هزار اســب بخار با آبخور حدود ۳.۲5 متر و طول یدک کش 
احد نیز ۲۶متر، عرض ۸/۸ متر و آبخور حدود ۳متر می باشــد. 
پوررجبی در خصوص به آب اندازی دو فروند اسکله فلزی شناور 
بندر شهید ذاکری قشم نیز توضیح داد: در راستای حفظ و ارتقاء 
ایمنی زیرساخت های مسافری جزایر و بنادر استان هرمزگان،  دو 
فروند اسکله فلزی شناور بندر مسافری شهید ذاکری قشم بعد از 
انجام تعمیرات زیرآبی و اساسی و انجام بازرسی های کارشناسان 
موسســه رده بندی دوم آذر به آب اندازی شــد.  وی گفت:  این 
نوع اسکله ها برای پهلوگیری انواع شناورهای مسافری طراحی و 
ساخت و نصب شده و جهت حفظ ایمنی سازه و انجام بررسی های 
بدنــه زیرآبی به صــورت دوره ای به داک منتقــل،  تعمیرات و 
مجددا نصب می شــود.  معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان از عمده ترین تعمیرات انجام شــده به خزه 
تراشی و شستشوی بدنه زیرآبی ، گریت بالست و زنگ زدایی و 
انجام ضخامت سنجی بدنه و سازه برای اطمینان از استحکام سازه 
اشاره کرد پوررجبی افزود: تعویض زینک آندهای حفاظتی بدنه 
زیرآبی برای جلوگیری از خوردگی بدنه، انجام تعمیرات پل های 
دسترسی و ضربه گیرهای اطراف اسکله ها و همچنین بهینه سازی 
سیستم روشنایی اسکله ها جزو مهم ترین اقالم تعمیراتی این نوع 
اسکله است. وی طول این نوع اسکله ها را حدود ۲۲ متر ، عرض 
پنج متر و آبخور حدود ۴۰ ســانتیمتر اعالم کرد. به گفته معاون 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان؛ از ابتدای سال تاکنون تعداد 
شش فروند از اسکله های فلزی شناور در محوطه تعمیراتی بندر 
شهید رجایی تعمیر و به آب اندازی و به بنادر مختلف منتقل شده 
و تعمیرات اسکله های بنادر جاسک و تیاب نیز در درست اقدام 
است. پوررجبی در پایان با بیان اینکه عملیات تعمیرات اساسی و 
زیرآبی شناورها براساس الزامات موسسه رده بندی هر سه سال 
انجام می شود، خاطرنشان کرد: کاربری یدک کش ها یاد شده برای 
پهلودهی و جداسازی کشتی های تجاری بوده و عالوه بر عملیات 
یاد شده از قابلیت شرکت در عملیات اسکورت کشتی و مشارکت 

در عملیات های اطفا حریق نیز برخوردار می باشد. 

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس:
راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مستقل از 
خواسته های اصلی مردم شرق استان است

 گروه شهرستان// نماینده مردم شــرق هرمزگان در مجلس 
شورای اســالمی در بیان بخشی از مهمترین خواسته های مردم 
شرق هرمزگان در حضور رئیس جمهور، گفت: راه اندازی دانشگاه 
علوم پزشکی مستقل از خواسته های اصلی مردم شرق استان است.  
به گزارش خبرگزاری تقریب، حســین رئیسی در دیدار مردمی 
رئیس جمهور با مردم بندرجاســک در ساحل این شهر افزود: 
اختصاص اعتبار مصوبات سفر رئیس جمهور به استان از مهمترین 
خواسته های مردم این شهرستان است. وی ادامه داد: شرق هرمزگان 
با 5۰۰ کیلومتر طول و بیش از هفتصد هزار نفر جمعیت دانشگاه 
علوم پزشکی مستقل ندارد و به طور کلی هرمزگان با این وسعت 
زیاد تنها یک دانشگاه علوم پزشکی دارد در حالی که بسیاری از 
استان های همجوار ما چند دانشگاه علوم پزشکی دارند. حسین 
رئیسی افزود: در زمینه آموزش عالی نیز شرق هرمزگان نیازمند 
راه اندازی دانشگاه مکران در میناب به عنوان پشتیبان علمی توسعه 
ســواحل مکران و دانشگاه فنی و حرفه ای در شهرستان جاسک 
برای آموزش نیرو های مورد نیاز صنایع این منطقه است که مردم 
انتظار دارند با دستور رئیس جمهور این دانشگاه ها هرچه زودتر 
راه اندازی شود. وی با اشاره به لزوم ارتقای تقسیمات کشوری در 
شرق استان گفت: دورترین نقطه بخش لیردف با مرکز شهرستان 
جاسک دویست کیلومتر فاصله دارد و مرکز این بخش نیز بیش از 
۱۲۰ کیلومتر با بندرجاسک مرکز شهرستان فاصله دارد که الزم 
است با ارتقای لیردف به شهرستان مشکالت این منطقه رفع شود.  
نماینده شرق هرمزگان افزود: همچنین بخش های رودخانه رودان 
و توکهور و هشتبندی میناب، نیز با توجه به جمعیت این مناطق و 
فاصله تا مرکز شهرستان نیازمند ارتقاء به شهرستان هستند که مردم 
منتظر موافقت رئیس جمهور با این ارتقاء ها هستند. حسین رئیسی 
افزود: جاده میناب به جاسک و کنارک نیز نیازمند ساخت باند دوم 
برای کاهش حوادث جاده ای و تسهیل رفت و آمد در این منطقه 

است که انتظار داریم دولت توجه ویژه به این محور داشته باشد. 

خبری

َمُکرانی ها خطاب به رییس جمهور:

 سالم ما را به رهبر انقالب برسانید

  

  

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای ســهراب نجفی فرزند غالم به شــماره ملی 469906۲881 به موجب دو فقره 
استشهادیه محلی مدعی شده است که سند مالکیت پالک 3373 فرعی از 8- اصلی تحت عنوان 
شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 88537 متر مربع واقع در رودان بخش سه بندعباس که در 
دفتر امالک جلد 81 صفحه 131 ذیل ثبت 11485 سند مالکیت آن به شماره چاپی 430944 سری 
الف سال 8۲ صادر و تسلیم گردیده است لکن به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های 

ذیل آن نموده است لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه هر کس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد 
بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت 
عدم اعتراض و عدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده 1۲0 آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت 
المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود. در ضمن پالک مزبور برابر سند رهنی 58460 مورخه 1397/03/1۲ دفترخانه اسناد رسمی 

شماره 3 رودان در رهن بانک کشاورزی شعبه رودان می باشد. 44/م/الف
تاریخ انتشار: 1401/09/08

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

کلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی  آگهی ماده ۳ اقنون اقنون تعیین ت
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندر عباس به شرح رای شماره 
1401603۲3136000610 مورخ 1401/05/15 تصرفات مالکانه حســین دامن زن فرزند محمد 
تحت عنوان ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی مساحت ۲9190.98 متر مربع قسمتی از پالک 
101 فرعی از ۲3 -اصلی واقع در روستای صحرای شمیل سرسماد بخش 6 بندرعباس به استناد 
ماده 1 و ماده 3 قانون مذکور به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی 
ســند مالکیت رسمی صادر و تســلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان 
حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک 
بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت 
وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و 
تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن  مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت 
به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1401/۲9۲ م الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/08             
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/۲3

ابوالحسن دستوری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
امروز ذهن تان دچار آشفتگی و نگرانی است. 
مشکل این جاســت که از چیزی می ترسید و 
نگران آن هســتید که اصال واقعی نیست. انگار 
به دام اطالعات نادرســت افتاده اید که هیچ پایه و اساسی 
در واقعیت ندارند. حتی ممکن است دیگران احساسات غلط 
به شــما منتقل کنند، به ویژه درباره ی این که واقعا چه جور 

آدمی هستید.
  اردیبهشت :

اگــر امروز بخواهید که از همه ی پیچیدگی ها 
ســر در بیاورید حتما حال تان خراب خواهد 
شد. به اندازه ی کافی سرتان شلوغ هست، پس 
بیخودی برای خودتان کار درســت نکنید. مثل این است که 
یک گره را باز می کنید، اما همین طور مجبورید پشــت سر 
هم گره های بعدی را هم باز کنید. به نفع تان است که بگذارید 
این جور مسایل همان جایی که هستند دست نخورده باقی 

بمانند.
  خرداد :

در ذهن تان ایده هــای بزرگی دارید که مدتی 
اســت دارید آن هــا را در فکرتــان پرورش 
می دهید. امروز ممکن است با کس دیگری که او 
هم چنین افکار بزرگی در سر دارد دعوای تان شود. این آدم 
قصد دارد که با رفتارش شــما را از هدف تان منصرف کند. 
به شما پیشنهاد می شود که از رویاهای تان دست برندارید. 
یادتان باشــد که این جور موانع فقط بخشی از مسیر طبیعی 

هستند.
  تیر :

تا همین چندی پیش بســیار احساساتی شده 
بودید، اما امروز انرژی های جدیدی به شــما 
رســیده که مســیرتان را به کل عوض خواهد 
کرد. برای این که نسبت به وضعیت فعلی تان دیدگاه بهتری 
کسب کنید، بد نیست کمی خودتان را رها کنید. چیزی دارد با 
قدرت شما را به سمت جلو هل می دهد و به شما می گوید 

که افسار کار را به دست دیگری بسپارید.
  مرداد :

آدم ها و موقعیت هایی که روی آن ها حساب 
کرده بودید ممکن است نتیجه ی معکوس نشان 
دهند. اگر صندلی ای که روی آن نشســته اید 
ناگهان از زیر شما کشیده شد تعجب نکنید. حواس تان باشد 
که حســابی زیر پای تان را محکم کنید، چون ممکن است 
ضربه ی شــدید به شما وارد شود. با همه ی سختی ها شما 

می توانید از پس این موقعیت بحرانی بربیایید.
 شهریور :

به شدت احســاس اعتماد به نفس می کنید و 
هوای قدرت در سر دارید. اما امروز ممکن است 
از سوی کسی مورد تهدید قرار بگیرید. به نظر 
می رسد که این آدم با شما مخالف است و به شدت ضد شما 
وارد عمل شده است. به همین خاطر شاید احساس کنید که 

نمی توانید با او کنار بیایید، چون فاصله زیادی با او دارید. 
 مهر :

شاید فکر کنید که حقیقت همه چیز را در دنیای 
بیرونی می دانید. یادتان باشد که هیچ چیزی را 
با دیدن صورت ظاهر به سادگی نپذیرید. باید 
همــه ی جزییات را به دقت زیر نظر بگیرید. برای دانســتن 
حقیقت به گفته های دیگران تکیه نکنید، یعنی خودتان دست 
به کار شــوید و ببینید که قضیه از چه قرار اســت. اطمینان 
حاصل کنید که دیگران مانع شما در دیدن حقیقت نمی شوند.

 آبان :
ســعی نکنید دیگران را تحت کنترل بگیرید، این 
کار فقط باعث دردسر می شود. بهتر است دیگران 
را راحت بگذارید و اجــازه دهید همان طوری 
زندگی کنند که خودشــان می خواهند. انگار برای خودتان 
طرحی ریخته اید و فکر می کنید که حتما باید طور خاصی 
باشــید، اما بدانید که با این کار فقط خودتان را به سمت نا 

امیدی می کشانید و دیگران را هم عصبانی می کنید.
   آذر :

بهتر اســت یک منبع اطالعاتــی جدید برای 
خودتان پیدا کنید. شــاید به این طریق بتوانید 
از اطالعاتی که عموم مردم به آن ها دسترســی 
ندارند باخبر شوید. با دانستن چیزهای جدید احساس قدرت 
خواهید کــرد. همین که دارید منابــع اطالعاتی مختلف را 
بررســی می کنید، حواس تان باشد که صداقت آن ها را هم 
زیر نظر بگیرید، چون بعضی ها به شــدت غیر قابل استناد 

هستند.
 دی :

قلب مهربانی دارید و امروز دیگران را از مهربانی 
های تان مشعوف خواهید کرد. باید سعی کنید با 
کسانی که به سراغ تان می آیند ارتباط عمیقی 
برقرار کنید. شاید دوست داشته باشید دیگران را از کمک های 
مالی خود بهره مند کنید، اما انگار پول چندان زیادی ندارید. 
مــی توانید یک مبلغی تعیین کنید و آن را ســالیانه در امور 
خیریه خرج کنید، شاید این طوری بتوانید پول بیشتری جمع 

کنید.
  بهمن :

امروز ممکن است با رفتارهایی باعث درگیری 
شوید و بعدش هم نتوانید اوضاع را آرام کنید. به 
شدت احساس فشار می کنید و انگار هیچ کس 
حاضر نیســت از موضع اش کوتاه بیاید. مشکل این جاست 
که دیگران دارند بعضی چیزها را اشتباه متوجه می شوند. به 
جای این که به آشفتگی ها دامن بزنید، بهتر است به همکاران 

تان آگاهی دهید.
 اسفند : 

امروز به ســختی می توانید با اطرافیان تان کنار 
بیایید. انگار دیگران هم به اندازه ی خود شــما 
سرسخت شده اند. فکر نکنید که در این مسیر یا 
باید پیروز شوید یا این که اگر نشد حتما همه چیز را از دست 
خواهید داد. شــاید بهتر باشد بعضی از امتیازات را به طرف 

مقابل تان بدهید تا کار خودتان راحت تر پیش رود.
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گروه ســالمت // نشانه هایی که به شما 
نشان می دهد نوزادتان به اندازه ی کافی 

غذا می خورد.
به گــزارش ســالمت نیوز بــه نقل از 
وب ام دی، مهم نیســت کــه چقدر آماده 
هســتید، پس از تولد کودکتان همچنان 
سواالتی خواهید داشــت. یکی از رایج 
ترین نگرانــی هایی که والدین دارند این 
که است آیا کوچولوی آنها به اندازه کافی 

غذا می خورد؟
اما  اســت،  منحصربه فرد  نــوزادی  هر 
که  دارد  اساسی وجود  دستورالعمل های 

باید هنگام شیر دادن به آن توجه داشت.
 نوزادان چقدر غذا می خورند؟

نوزادان تا ۲ ماهگی: در ماه اول، نوزادان 
باید ۸ تا ۱۲ بار در روز غذا بخورند. یعنی 
هر ۲-۳ ساعت یکبار. با این حال، برخی 
از نوزادان، می توانند هر ۱.5 ساعت و تا 
۱5 بــار در روز غذا بخورند. اگر کودک 
شما در چند هفته اول به تنهایی از خواب 
بیدار نمی شود، باید او را مجبور کنید تا 

طبق برنامه غذا بخورد.
اگر شما شیر می دهید، کودک شما حدود 
۱۰ تا ۲۰ دقیقه را روی سینه شما صرف 
می کند. برخی ممکن اســت برای مدت 
طوالنی تری شــیر بخورند، اما مطمئن 
شوید که در واقع تمام مدت قدرت مکیدن 

و قورت دادن دارند.
برنامه ریــزی کنید که کودکتان ۱.5 تا ۳ 
اونس در هر شیر خوردن بنوشد. بعد از 
حدود یک ماه، آنها شــروع به خوردن 
حداقل ۴ اونس در هر شیردهی می کنند. 
چه در حال شیردهی باشید و چه از شیشه 
شیر کودکتان را تغذیه کنید، با رشد کودک 

شما، اشتهای او نیز افزایش می یابد.
• در ۲ ماهگی: آنها ممکن اســت 5-۴ 
اونس در هر شــیردهی با فاصله ۴-۳ 

ساعت بنوشند.
• در ۴ ماهگی: ممکن است هر بار تا ۶ 
اونس نیاز داشته باشند. متخصص اطفال 
ممکن است شما را تشویق کند که شروع 
به معرفی غذاهای جامد کنید یا به شــما 

توصیه کند که اگر نوزاد شما هنوز به طور 
انحصاری با شیر مادر تغذیه می شود صبر 

کنید.
• در ۶ ماهگــی: برخی از نــوزادان به 
اندازه ۸ اونس شیر مادر یا شیر خشک 
می نوشــند، حتی اگر فاصله زمانی بین 

شیردهی بیشتر باشد.
به یاد داشته باشید: مقدار دقیق نوشیدنی 
کوچولوی شــما از روز به روز متفاوت 
است. برای مثال، ممکن است زمانی که 
در حال جهش رشــد هستند، بخواهند 
بیش از حد معمول غذا بخورند. به کودک 
خود اعتماد کنید تا بداند به چه مقدار غذا 

نیاز دارد.
شما می توانید چند نشانه سیر شدن آنها 

را مشاهده کنید:
• آنها از سینه یا شیشــه شیر خود دور 

می شوند
• آنها در حین تغذیه به خواب می روند

• سرشان را تکان می دهند یا دهانشان را 
بسته نگه می دارند

ایــن عالئم همچنین می تواند به شــما 
کمک کند که بدانید بیش از حد به کودک 
خود غذا نمی دهید. و در معاینات منظم، 
پزشک اطفال به شما اطالع می دهد که 
آیا رشد کودک شما )قد و وزن( در مسیر 

درستی قرار دارد یا خیر.
 نشانه هایی که نشان می دهد کودک 

شما به اندازه کافی غذا می خورد
هنگامــی که آنها مقدار مناســب غذا را 

دریافت می کنند، خواهید دید:
• پوشک خیس فراوان: چند روز اول پس 
از تولد، ممکن اســت هر روز فقط یک 
یا دو پوشک را خیس کنند. پس از آن، 
آنها باید هر ۲۴ ساعت به ۶ تا ۸ پوشک 
پارچــه ای )پنج یا شــش بار مصرف( 
تعویض کنند، به عــالوه هر روز ۲ تا 5 

عدد پوشک مدفوعی داشته باشند.
• افزایش وزن ثابت: پس از ۲ هفته اول، 
نوزاد شما باید تا ماه ششم حدود ۴ تا ۷ 
اونس در هفته و از ۶ تا ۱۸ ماهگی ۳ تا 

5 اونس وزن اضافه کند.

• کودک شــما فعال و شاد است: کودکی 
که خوب غذا می خورد هوشیار و فعال 
به نظر می رسد. آنها همچنین بعد از غذا 

خوردن راضی به نظر می رسند.
 نشانه هایی که نشان می دهد کودک 

شما به اندازه کافی غذا نمی خورد
دالیل تماس با پزشک عبارتند از:

• کریستال های تیره ادرار یا نارنجی در 
پوشک آنها

• آنها ترجیح می دهنــد بخوابند تا غذا 
بخورند

• آنها به سینه شما نمی چسبند، یا از شما 
دور می شوند

• آنها بالفاصله پس از شیردهی بی قرار 
هستند

• آنها پوشــک های کمتــری را خیس 
می کنند

به عنوان یک والدین جدید، مهم است که 
یاد بگیرید به غرایز خود اعتماد کنید. اگر 
در مورد غذا خوردن کودک خود نگرانی 

دارید، با پزشک او مشورت کنید.

جدید  مطالعه  یک  ســالمت//  گروه 
نشــان می دهد که غربالگری ساالنه 
سرطان ریه برای افراد سیگاری شدید 
می توانــد در درازمدت احتمال زنده 
ماندن ناشی از سرطان ریه را افزایش 

دهد.
محققان دریافتند وقتی غربالگری سی 
تی اســکن با دوز پایین سرطان ریه 
را در مراحل اولیه شناســایی می کند، 
بیماران ۸۰ درصد شانس زنده ماندن 
۲۰ ســاله دارند. و برای برخی، این 

شانس به ۱۰۰ درصد می رسد.
اما بر اســاس گــزارش انجمن ریه 
آمریکا، تنها ۱۶ درصد از سرطان های 
ریه زود تشخیص داده می شوند و بیش 
از نیمی از افراد مبتال به ســرطان ریه 
در عرض یک سال پس از تشخیص 
می میرند. میانگین بقای پنج ساله کمتر 

از ۱۹ درصد است.
نویســندگان این مطالعه می گویند با 
شناســایی و درمان سرطان در زمانی 
بیماران  که کوچک و جزئی اســت، 
می تواننــد در درازمدت به طور مؤثر 

درمان شوند.
دکتر »کلودیا هنشکی«، محقق اصلی 
مطالعه از دانشــگاه آیکان نیویورک، 
غربالگری  بــرای  »موانعی  می گوید: 
وجــود دارد که عمدتًا ناشــی از این 
باور است که از تشعشعات بیش از حد 
استفاده می شــود. اما دوز اشعه بسیار 
کم است. این دوز کمتر از ماموگرافی 
است، و زنان سال هاست که این مورد 

را داشته اند.«
با این حال، غربالگری ســرطان ریه 
کمتر مورد اســتفاده قــرار می گیرد. 
گزارش اخیر انجمن ریه نشان داد که 
تنها ۶ درصد از آمریکایی های واجد 
شرایط غربالگری را انجام داده اند. در 
برخی ایالت ها، نرخ غربالگری سرطان 

ریه به ۱ درصد می رسد.
گروه ویژه خدمات پیشگیرانه ایاالت 
متحده غربالگری ساالنه سرطان ریه 
را برای افراد 5۰ تا ۸۰ ســاله که به 
مدت ۲۰ ســال یک بســته در روز 
سیگار کشیده اند یا در ۱5 سال گذشته 

آن را ترک کرده اند، توصیه می کند.

گروه ســالمت// مدیتیشــن تمرینی است که 
می تواند به شما کمک کند آرامش داشته باشید 
و بهتر با اســترس مقابله کنیــد. همچنین می 
تواند طیف گسترده ای از مزایای سالمتی دیگر 
را نیز داشته باشــد. حتی اگر در گذشته از این 
تمرین لذت برده اید، یافتن زمان برای گنجاندن 
مدیتیشــن منظم در زندگی شما همیشه آسان 

نیست.
آیا زمانی که مدیتیشن می کنید تأثیری بر فواید 
یا تأثیراتی که بر ذهن، بدن و ســالمتی شما می 
گذارد دارد؟ برای بسیاری از افراد، صبح می تواند 
بهترین زمان برای مدیتیشــن باشد. اما حتی اگر 
نمی توانید مدیتیشن را در برنامه صبحگاهی خود 
قرار دهید، می تواند برای ذهن و سالمت شما در 
هر زمانی از روز مفید باشــد.در اینجا آنچه باید 
در مورد زمان مدیتیشــن بدانید، چرایی اهمیت 
یافتن زمان برای مدیتیشن و نکاتی که می تواند 
به مدیتیشن به یک عادت منظم کمک کند، آورده 

شده است .
 چه زمانی باید مدیتیشن کرد؟

بهترین زمان برای مدیتیشن چه زمانی است؟ در 
حالی که انتخاب زمان مناسب برای برنامه شما 
ضروری اســت، ممکن است زمان های خاصی 
وجود داشته باشد که می تواند به شما کمک کند 

تا فواید مدیتیشن را به حداکثر برسانید. 
 در صبح

مدیتیشن اول صبح می تواند فرصتی عالی برای 
تنظیم روز باشد. در این ساعات اولیه صبح، زمانی 
که کار، خانواده و ســایر تعهدات هنوز شروع به 
رقابت برای زمان و توجه شــما نکرده اند، اغلب 
تمرکز و وضوح کافی بــرای تمرکز کامل روی 
مراقبــه دارید. به گزارش ســالمت نیوز، مدت 
مدیتیشــن به شما بستگی دارد و ممکن است به 
اهداف و ترجیحات شما بستگی داشته باشد، اما 
حتی یک مدیتیشن سریع پنج دقیقه ای می تواند 

شروعی سالم برای روز شما داشته باشد.
تحقیقات نشــان می دهد که یک مدیتیشن کوتاه 
و روزانه می تواند اثرات مثبت بسیاری از جمله 
تقویت حافظه، توجه و تنظیم هیجانی ایجاد کند. 

تنظیم وقت خود برای شــروع روز با مدیتیشن 
همچنین می تواند به شــما کمــک کند نگرش 
مثبت و آرامی داشــته باشید که می تواند به شما 
در مدیریت بهتر استرس هایی که ممکن است در 

طول روز ایجاد می شود کمک کند.
 در طول زمان ناهار 

اگر در تعیین وقت برای مدیتیشن در صبح مشکل 
دارید، در عوض آن را در زمان استراحت ناهار 
خود انجام دهید. این می تواند یک راه عالی برای 
استراحت بسیار مورد نیاز از کار و شارژ مجدد 

بعد از ظهر آینده باشد. 
 چگونه در محل کار مدیتیشن کنیم؟

مکانی آرام برای مدیتیشن پیدا کنید تا از مدیتیشن 

خود نهایت استفاده را ببرید. اگر سر کار هستید، 
این ممکن اســت به این معنی باشد که از میز یا 
اتاقک خود دور شوید .یک اتاق کنفرانس یا دفتر 
خالی پیدا کنید. اگر از خانه کار می کنید، ســعی 

کنید در ایوان یا حیاط خلوت خود بنشینید.
  دربعدازظهر

پایان دادن به روز خود با مدیتیشــن می تواند به 
شما کمک کند تا آرام شوید و برای یک خواب 
خوب آماده شــوید. این می توانــد به ویژه در 
صورتی مفید باشد که در خواب مشکل دارید یا 
در مورد رویدادهای روز قبل از خواب نشخوار 

می کنید.
اگر معموالً مشکل خواب دارید، سعی کنید ۱۰ تا 
۲۰ دقیقه قبل از خواب مدیتیشن کنید. همچنین 
ممکن است بخواهید روی تمرینات تنفسی تمرکز 
کنید یا به مدیتیشن هدایت شده ای گوش دهید 
که به شــما کمک می کند آرام شوید و به خواب 

بروید.
 بعد از اینکه از سر کار به خانه برگشتید

برای بسیاری از افراد، زمان بالفاصله بعد از کار 
زمانی است که بیشتر احساس استرس می کنند. 
این می تواند آرامش را دشوار کند و ممکن است 
به مکانیسم های مقابله ای ناسالم مانند پرخوری 

منجر شود.
مدیتیشن می تواند به شما کمک کند تا به روشی 
ســالم از حالت »کار« به »حالت خانه« خارج 

شده و از حالت فشرده خارج شوید. 
 بعد از تمرین

مدیتیشــن همچنین می تواند راهی عالی برای 
خنک شدن بعد از تمرین باشد. اگر بعد از رفتن 
به باشگاه، یوگا یا مسیر دویدن احساس می کنید 
سرحال شــده اید یا استرس دارید، چند دقیقه به 
آرامی بنشینید و روی نفس خود تمرکز کنید. این 
می تواند به تمرکز ذهن شما کمک کند و هرگونه 
تنش پس از تمرین را که ممکن اســت احساس 

کنید کاهش دهد. سعی کنید در همان مکانی که 
تمرین کرده اید مدیتیشن کنید تا از مدیتیشن بعد 
از تمرین حداکثر استفاده را ببرید. این می تواند به 
تثبیت پاسخ آرامش در حین مدیتیشن به فضایی 
که در آن ورزش می کنید کمک کند، که می تواند به 

شما کمک کند بعد از تمرین خنک شوید.
 وقتی نیاز به آرامش دارید

عالوه بر این زمان های خاص از روز، مهم است 
که انعطاف پذیر باشید و هر زمان که بیشتر به آن 
نیاز دارید، مدیتیشن کنید. اگر احساس استرس 
یا اضطراب می کنید، چند دقیقه از هر چیزی که 
باعث ناراحتی شما می شود فاصله بگیرید و کمی 
تمرکز کنید. هنگام انتخاب زمان مدیتیشن، همیشه 
سالمت روان خود را در اولویت قرار دهید. اگر 
احســاس می کنید خســته، مضطرب یا افسرده 
هســتید، کمی استراحت کنید تا روی نفس خود 

تمرکز کنید و در لحظه حاضر باشید.
در حالی کــه زمان های ایــده آل زیادی برای 
مدیتیشن وجود دارد، بهترین زمان برای مدیتیشن 
زمانی است که بتوانید آن را در برنامه خود قرار 
دهید. همیشه ســالمت روان خود را در اولویت 
قرار دهید و هر زمان که بیشــتر به آن نیاز دارید 

مراقبه کنید.
 هر زمان که شما می توانید بهترین است

بهترین زمان برای مدیتیشــن زمانی اســت که 
بتوانید آن را در برنامه خود قرار دهید. در حالی 
که ممکن است زمان های خاصی برای مدیتیشن 
ایده آل باشــد، نکته مهم این اســت که زمانی را 
پیدا کنید که برای شــما مفید باشــد و آن را به 
یک عــادت منظم تبدیل کنید. ایجاد یک عادت 
جدید به زمان و تالش مداوم نیاز دارد. می توانید 
با انتخاب زمانی که به شــما کمک می کند آن را 
راحت تر کنید. اگر می دانید مدیتیشــن در صبح 
دشوار است، زمان دیگری از روز را انتخاب کنید، 
چــه در هنگام ناهار و چــه در عصر که روز را 

تعطیل می کنید. هر چه مدت بیشتری به آن پایبند 
باشید، احتمال اینکه به یک عادت پایدار تبدیل 

شود بیشتر می شود.
اگر در خانه برای مدیتیشن مشکل دارید، سعی 
کنید در طــول رفت و آمد یــا زمانی که برای 
پیاده روی بیرون هســتید، به برنامه مدیتیشــن 
راهنما گوش دهید. همچنین می توانید برنامه های 
مدیتیشن را دانلود کنید که مراقبه های کوتاه ۱۰ 
دقیقه ای را ارائه می کنند که می توانید در هر مکان 

و هر زمان انجام دهید.
یک مطالعه در ســال ۲۰۲۲ که تأثیر مدیتیشن 
صبحگاهی و عصرانه را مقایسه کرد، نشان داد که 
مدیتیشن که در هر زمان رخ می دهد، اضطراب را 
کاهش می دهد و ذهن آگاهی را افزایش می دهد 
. نویسندگان این مطالعه به این نتیجه رسیدند که 
مدیتیشن می تواند سالمت روانی را بهبود بخشد، 

چه در صبح یا عصر انجام شود. 
  فواید وقت گذاشتن برای مدیتیشن

عالوه بر یافتن بهترین زمان برای مدیتیشن، درک 
اینکه چرا مدیتیشن می تواند مفید باشد، ضروری 
است. در حالی که دالیل زیادی برای مدیتیشن 
وجود دارد، برخی از رایج ترین آنها عبارتند از: 

• کاهش اســترس : یکی از رایج ترین دالیلی 
که افراد مدیتیشــن می کنند، کاهش اســترس 
است. مطالعات نشان می دهد که مدیتیشن ذهن 
آگاهی می تواند به تسکین عالئم شرایط مرتبط 
با استرس مانند اضطراب، افسردگی و درد مزمن 

کمک کند. 
• بهبــود خواب : اگر مشــکل خــواب دارید، 
مدیتیشــن ممکن است با کاهش افکار و تقویت 
آرامش به شما کمک کند. مطالعات نشان داده اند 
که مدیتیشن ذهن آگاهی می تواند کیفیت و کمیت 

خواب را بهبود بخشد.
 • افزایش تمرکز : مدیتیشن همچنین می تواند به 
بهبــود تمرکز و تمرکز کمک کند. اگر در حضور 

خود مشکل دارید یا مدیتیشن منظم می تواند به 
افزایش دامنه توجه شما و بهبود توانایی شما برای 

ادامه کار کمک کند. 
مدیتیشن چندین فواید دیگر برای سالمتی دارد، 
از جمله عادی سازی فشار خون، بهبود عملکرد 
سیستم ایمنی و کاهش تولید کورتیزول .بنابراین، 
اگر به دنبال راهی برای بهبود سالمت کلی خود 

هستید، زمانی را برای مدیتیشن در نظر بگیرید.
  چرا وقت گذاشتن برای مدیتیشن مهم است؟

در دنیای پر سرعت امروز، به راحتی می توان در 
شلوغی زندگی روزمره گرفتار شد و مراقبت از 
خــود را فراموش کرد. اما صرف تنها چند دقیقه 
از روز برای نشســتن آرام و تمرکز بر نفس خود 

می تواند به شدت بر احساس شما تأثیر بگذارد.
بنابراین، اگر به دنبال راهی برای بهبود ســالمت 
و تندرستی خود هســتید، حتمًا زمانی را برای 
مدیتیشــن اختصاص دهید. ممکن است تعجب 

کنید که چقدر می تواند تفاوت ایجاد کند.
مدیتیشن می تواند استرس را کاهش دهد، خواب 
را بهبود بخشد و تمرکز و تمرکز را افزایش دهد. 
همچنین می تواند به کاهش اضطراب، افسردگی 
و درد کمک کند. به عالوه، این یک راه عالی برای 
ارتقای سالمت کلی و یافتن حس آرامش در میان 

یک روز پر هیجان است. 
 نکاتی برای عادت کردن مدیتیشن

اگر در مدیتیشن تازه کار هستید ، به آرامی شروع 
کنید و با خودتان صبور باشید. در اینجا چند نکته 

برای کمک به شما برای شروع وجود دارد: 
• یک موقعیــت راحت پیدا کنیــد : می توانید 
در حالت نشســته، دراز کشیده یا حتی ایستاده 
مدیتیشــن کنید. فقط مطمئن شــوید که راحت 

هستید و حواس بدنتان پرت نمی شود. 
• روی نفس خــود تمرکز کنید : هنگامی که در 
یک موقعیت راحت قرار گرفتید، چشمان خود را 
ببندید و روی نفس خود تمرکز کنید. نفس عمیق 
و آهسته بکشید، از طریق بینی به داخل و خارج 

کنید. 
• به افکار توجه کنید، اما تمرکز را به نفس خود 
بازگردانید : طبیعی اســت که در حین مدیتیشن، 
ایده ها به ذهن شــما خطور کنند. وقتی آنها این 
کار را کردند، فقط آنها را رها کنید و دوباره روی 

نفس خود تمرکز کنید. 
• با یک جلســه کوتاه شروع کنید : اگر در حال 
شروع هســتید، سعی کنید روزانه 5 تا ۱۰ دقیقه 
مدیتیشــن کنید. همانطور که با آن راحت تر می 
شــوید، می توانید به تدریج طول جلسات خود 

را افزایش دهید.
کمی تمرین، مدیتیشن می تواند راهی عالی برای 
کاهش اســترس، بهبود خواب و ارتقای سالمت 
باشد. زمانی را پیدا کنید که برای شما مفید باشد 
و آن را به بخشی منظم از روال خود تبدیل کنید. 

ذهن )و بدن شما( از شما تشکر خواهد کرد.

فواید وقت گذاشتن برای مدیتیشن

بهترین زمان
 برای مدیتیشن

آیا نوزاد من به اندازه کافی غذا می خورد؟

غربالگری با سی تی اسکن موجب 
تشخیص زودهنگام سرطان ریه می شود
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به مناسبت هفته بسیج انجام شد 

تجلیل از بسیجیان نمونه مدیریت درمان تأمین اجتماعی هرمزگان
گروه خبر// به مناسبت هفته بسیج طی مراسمی از 
بسیجیان نمونه مدیریت درمان هرمزگان تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار دریا، مدیر درمان تامین اجتماعی 
در آیین »تجلیل از بســیجیان نمونه مدیریت درمان 
هرمزگان« با تبریک »هفته بسیج«و اشاره به جایگاه 
ویژه و ارزشمند بسیج، اظهار داشت: خدمات صادقانه 
و مجاهدانه بسیجیان به مردم کمک ویژه ای به دولت 
و حاکمیــت در حلقــه های میانی بــوده و بر لزوم 
 توجه هرچه بیشــتر به دفع مشکالت خدمت رسانی 

تاکید کرد.
دکتر غالمعباس مومنی همچنین عنوان کرد: تفکر و 
روحیه بســیجی و ایثار در مجموعه درمان بیشتر از 
هرجای دیگری نمایان است و همین روحیه است که 
استقبال خوبی از خدمت رسانی در قالب گروه های 

جهادی درمانی در مناطق محروم شده است. 
وی خطــاب بــه بســیجیان حاضــر در جلســه 
گفت: قــدر ایــن خدمت رســانی هــای خارج 
از ســازوکار ســازمانی و اداری بــه مــردم در 
 مناطق محــروم را بدانیــد و بر این کار اســتمرار 
داشته باشید که این اجر در نزد خداوند محفوظ است 

و به زندگی شما برکت خواهد داد.
در پایان از بسیجیان نمونه کارمندی و جامعه پزشکی 
مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان تجلیل شد. 
قابل ذکر اســت؛ در این مراســم از دکتر سید علی 
وطن خواه، اسماعیل نقی زاده، مژگان عامری، ساسان 
مراد احمدی و دکتر لیال خورگویی به عنوان بسیجیان 

نمونه تقدیر شد.

به مناسبت هفته بسیج صورت گرفت

غبارروبی گلزار شهدای بندرعباس 
با حضور پرسنل تامین اجتماعی هرمزگان

گروه خبر// به مناســبت هفته بســیج، مدیران و کارکنان بیمه ای و 
درمانی تامین اجتماعی هرمزگان در گلزار شهدای بندرعباس حاضر 
و مزار شــهدا را غبارروبی و گلباران کرده و به مقام واالی شهدا، ادای 

احترام نمودند.
به گزارش خبرنگار دریا؛ مدیران و کارکنان تامین اجتماعی هرمزگان 
به منظور تجدید بیعت با آرمان های شهدای انقالب اسالمی و امامین 
انقالب با حضور در گلزار شهدای بندرعباس مزار شهیدان را غبارروبی 

و عطرافشانی کردند.

فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی كیفی(
توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/۰1/۰218/ت1 مربوط به  احداث خط انتقال شبکه و مخابرات انبارهاي مخصوص نگهداري مغزه ها سالن مطالعات و تاسیسات جانبي 
الف- شرح مختصر خدمات: عملیات تخریب و برچیدن، عملیات خاکی با دست، عملیات خاکی با ماشین، عملیات بنایی با ماشین، عملیات بنایی با سنگ، قالب بندی فوالدی، بتن در جا، آجرکاری و شفته ریزی، 
بتن پیش ساخته و بلوک چینی، کارهای فوالدی سبک، اندودکاری و بندکشی، رنگ آمیزی، زیراساس و اساس، آسفالت، حمل و نقل، لوله های فوالدی، وسایل ارتباطی، سیستم شبکه های اطالع رسانی، کارهای 
دستمزدی، تهیه مفصل دفنی فیبر نوری)کلوژ(، تهیه مفصل حرارتی کابل مخابراتی)ریکم(، تهیه فیوژن، تهیه کانکتور SC - SC، تهیه کابل نوری ژله فیلد خاکی، تهیه کابل تلفن مسی قابل دفن در زمین از نوع 

ژله فیلد، تهیه ترمینال کروز نرمالی کلوز، تهیه سینی ترمینال کروز، تهیه پیگتل، تهیه صفحه فن، تهیه ترموستات و بقیه موارد طبق نظر کارفرما مي باشد.
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام كار: محل اجرای خدمات در کریت کمپ - جنب پتروشیمی مارون و مدت انجام آن 7مـاه  می باشد.

ج-   برآورد كارفرما: برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/۳9,999,4۰9,1۳8ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی: - داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 

مناقصه گران داراي حداقل پایه 5 گرایش تاسیسات و تجهیزات در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/1,999,97۰,457ریال  همچنین ) 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده 
شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات می باشد(   - ارائه یک نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست. )مبنای پذیرش در 
خصوص هر گونه گزارش حسابرسی صورت های مالی، بارگذاری گزارش مذکور از طریق سایت جامع حسابداران رسمی ایران)قابل استعالم در وبگاه www.iacpa.ir( با قابلیت مشاهده در سامانه پردیس 
می باشد(مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم 

مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
   هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد: از کلیه متقاضـــیان واجد شرایط دعـــوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اســناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني

 www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي کیفی(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:۰۰ تاریخ  14۰1/۰9/12لغایت  ساعت 19:۰۰  تاریخ   14۰1/۰9/21

www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  4,۰4۶,۰۰۰ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را برای 

خود محفوظ میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها : متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:۰۰روز  چهارشنبه مورخ  14۰1/11/19به صورت الکترونیکي و 
از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت ۰8:۰۰ روز  دوشنبه مورخ  14۰1/11/24 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر 
بالمانع است.همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:۰۰روز  چهارشنبهمورخ14۰1/11/19اصل تضمین مذکور را به 
صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.

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

شرکت ملي   
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شناسه آگهی : 1414939

 استاندار هرمزگان : 

واگذاری زمین بدون مصوبه شورای برنامه ریزی غیرقانونی است
با تاکید بر لزوم  گروه خبر// اســتاندار هرمزگان 
اصالح رویه ها و تعیین اهلیت ســرمایه گذاران در 
واگذاری اراضی، گفت: هرگونه واگذاری زمین بدون 

مصوبه شورای برنامه ریزی غیرقانونی است.
به گزارش خبرنگار دریا، هفتمین جلســه شورای 
برنامه ریزی و توسعه اســتان هرمزگان به ریاست 
با حضور مدیران دســتگاه های  مهدی دوســتی 
اجرایی استان با دســتورکار بررسی پیشنهادات و 
تصویب توزیع اعتبارات کمک های فنی و اعتباری 
سال ۱۴۰۱، بررسی واگذاری اراضی استان و ارائه 
گزارش وضعیت تعییــن کاربری اراضی خارج از 

حریم شهرها و آبادی های استان برگزار شد.
دوستی در این نشست با تاکید بر لزوم تنوع بخشی 
بر تخصیص اعتبــارات فنی و اعتباری اســتان، 
اظهارداشــت: این اعتبارات باید به سمت کارهای 
حرفه ای و جلب مشارکت بخش خصوصی سوق 
داده شــود و با حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و طرح هــای فناورانه، به ســمت ایجاد اختالف 
پتانسیل  استان با سایر اســتان ها حرکت کنیم تا 
ســرمایه گذاران رغبت بیشــتری برای حضور در 

هرمزگان پیدا کنند.

وی با تاکید بر لزوم بهــره گیری از  فناوری های 
نوین در کشــاورزی و آبزی پــروری، افزود: الزم 
اســت بخشی از اعتبارات فنی و اعتباری استان به 
احداث یک آزمایشگاه مرجع اختصاص پیدا کند 
تا در راســتای رونق صادرات و آزمایش میوه و 
محصوالت کشــاورزی به خارج استان متکی نیاز 

نباشیم. 
اســتاندار هرمزگان با بیان اهمیت ســازوکارهای 
نظارتی بر صندوق های توســعه بخش کشاورزی، 
عنوان کرد: اگر سازمان جهاد کشاورزی و سازمان 
صمت اســتان بتواننــد تجهیزات دانــش بنیان و 
فناوری هایی جدیدی را وارد اســتان کنند حتما از  

طرق مختلف مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، در بررسی 
روند واگذاری اراضی استان با تاکید  بر لزوم پهنه بندی 
اراضی، ابرازداشت: در گذشته واگذاری های زمین با 
رویه های نامناســبی انجام شده که در برخی موارد 
منجر به تضییع حقوق بیت المال شده است بر همین 
اســاس هرگونه واگذاری زمینی در اســتان بدون 

مصوبه شورای برنامه ریزی غیرقانونی است. 

وی تعیین و تایید اهلیت ســرمایه گذار را اولویت 
واگذاری زمیــن برای انجــام پروژه های مختلف 
سرمایه گذاری دانســت و بیان داشت: الزم است 
در این حوزه مدیرانی که موافقت اصولی با طرح ها 
و واگذاری ها را صادر می کنند در این مهم بیش از 

پیش حساسیت به خرج  دهند.
در پایان اســتاندار هرمزگان و اعضای شــورای 
برنامه ریزی استان جهت اجرای نهضت ملی مسکن 
با الحاق ۱۴۹ هکتار زمین به شهر رودان با رعایت 

ضوابط زیست محیطی موافقت کردند.
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