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گروه خبر // رئیس جمهور تعــدادی از اعضای 
دولت را مامور کرد راهکارهای پرداخت حقوق بر 
اساس میزان بهره وری و کیفیت کار و ارائه خدمت 

را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. 
هیات دولت در جلســه فوق العاده که به ریاســت 
رئیس جمهور برگزار شد، ادامه رسیدگی به الیحه 
بودجه سال آینده کل کشور را در دستور کار قرار 
داد و تبصره های دیگری از این الیحه را بررســی 

کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید 

بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت ها به کارکنان 
دولت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ کل کشــور، 
گفت: تامین معیشــت و رفاه کارکنــان دولت در 
بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل 

بهره وری صورت گیرد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهور تعدادی از اعضای 
دولت را مامور کرد به ســرعت راهکار پرداخت 
حقوق براساس میزان بهره وری و کیفیت کار و ارائه 
خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ 

شود.

رئیس جمهور : 
فراخوان  مناقصه عمومي )ارزيابي کیفی(حقوق کارکنان دولت براساس میزان بهره وری پرداخت شود

مناقصه عمومي یك مرحله اي شماره م م آ ج /1401/0051 )شماره فراخوان ثبت شده در سامانه ستاد 2001093228000258
مربوط به تأمین نیروي انساني انجام خدمات حراست و نگهبانی در منطقه دو ناحیه دو صنعتی

 توجه : اعالم آمادگي جهت شركت در این مناقصه صرفاً بصورت الكترونیكي )توكن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني  www.setadiran.ir مي باشد.
 الف-   شرح مختصر: 1- خدمات فوق الذكر توسط 147  نفر صورت مي پذیرد.  2- تهیه و تأمین البسه و كاال و مواد مورد نیاز طبق شرح خدمات بعهده و هزینه پیمانكار مي باشد.

ب-   برآورد کارفرما/محل و مدت انجام : 1- محل انجام خدمات ، حوزه عملیاتي  شركت  بهره  برداري نفت و گاز آغاجاري در شهرستان امیدیه  مي باشد.
2-  مدت انجام خدمات از تاریخ ابالغ شروع به كار، یكسال شمسي مي باشد . 3- برآورد تقریبي كارفرما معادل -/ 869ر212ر931ر469 ریال بدون احتساب مالیات پیمانكار میباشد.

ج -   شر ايط مناقصه گران متقاضي:   -  ارائهگواهینامه تعیین صالحیت و گواهینامه تأیید صالحیت ایمني معتبر از  اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي
  -  ارائه آگهي تاسیس و آخرین تغییرات معتبر )داشتن عنوان حراست و نگهباني در موضوع فعالیت شركت الزامي است(

   - داشتن تایید صالحیت از سازمان حراست شركت ملی نفت ایران الزمی است     -  ارائه آخرین نسخه از صورت هاي مالي حسابرسي شده تأیید شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران 
رسمي در هنگام انعقاد قرارداد الزامي است.    -  ارائه تضمین شركت در فرایند ارجاع كار )تضمین شركت درمناقصه( به مبلغ-/ 000ر624ر398ر15 ریال و در صورت برنده شدن ارائه تضمین انجام تعهدات 

به میزان ده درصد مبلغ پیمان به كارفرما .  ضمنا  در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر اولویت با شركت هاي بومي مي باشد. 
   -  ارائه رسید وجه صادره از سوي حسابداري كارفرما مبني بر واریز مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار ) به شماره حساب IR190100004001119106377061  تمركز وجوه سپرده نزد بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ایران بنام شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري.      -  مناقصه گر جهت تحویل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار عالوه بر بارگذاري تصویر تضمین از طریق سامانه ستاد الزم 
است بصورت حضوري به دفتر كمیسیون مناقصات در  استان خوزستان – شهرستان امیدیه - محوطه غیر صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري ساختمان 300 اتاق 306 در مهلت مقرر مراجعه و 
تضمین مربوطه  را تسلیم نماید.     -  متقاضي براساس ماده 22 قانون برگزاري مناقصات موظف به اعالم شماره دورنگار فعال بمنظور ارسال مكاتبات مي باشد و ارسال هرگونه مكاتبه به دورنگار اعالمي به 

منزله تصدیق دریافت آن از سوي متقاضي است.    -  قیمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.
www.setadiran. د- محل و مهلت دريافت اسناد: از كلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگي از طریق سامانه ستاد به نشاني

ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق  بند )ب( ماده 16 آئین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي كیفی( بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران بعمل آید.
ضمناً فرمهاي ارزیابي كیفي مي بایستي ظرف مدت 14 روز تكمیل و اطالعات مورد درخواست در سامانه بارگذاري گردد. حداقل امتیاز قابل قبول براي دعوت به مناقصه 55 مي باشد.

1- مهلت دریافت استعالم ارزیابي كیفي بصورت الكترونیكي )غیر حضوري( از ساعت 8:00 صبح تاریخ 1401/09/12 تا ساعت 14:00 تاریخ 1401/09/21
2- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي كیفي بصورت الكترونیكي )غیر حضوري( تا ساعت 14:00 تاریخ 1401/10/05      3- مهلت توزیع اسناد مناقصه تا ساعت 14:00 تاریخ 1401/10/27

www.setadiran.ir 4- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب واریز مبلغ 000ر600 ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشاني
ه- محل، زمان تحويل و گشايش پیشنهادها: متقاضیان مكلفند پیشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 9:00 روز یكشنبه مورخ 1401/11/09 به صورت الكترونیكي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناً 

پیشنهادات در همان روز یكشنبه مورخ 1401/11/09 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران یا معرفي نامه و كارت شناسایي معتبر بالمانع است.
ضمناً مهلت و محل تحویل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار تا ساعت 9:00 روز یكشنبه مورخ 1401/11/09 در محل كمیسیون مناقصات شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در آدرس فوق الذكر مي 
باشد.در صورت هر گونه تغییر در زمان و تاریخ مناقصه به مناقصه گران اطالع رسانی خواهد شد.         همزمان ارائه معرفي نامه و كارت ملي براي متقاضیان شركت در مناقصه و نمایندگان شركتها در همه مراحل 

الزم و ضروري مي باشد.  نشاني: خوزستان- امیدیه- محوطه صنعتي- ساختمان 300- امور حقوقي و قراردادها تلفن 06152627701
 http:/iets.mporg.ir          ,   www.shana.ir       ,      www.nisoc.ir

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

نوبت دوم

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
شركت بهره برداري نفت و گاز 

آغاجاري)سهامي خاص(

شناسه آگهی : 1419941

در نظر است نسبت به واگذاری یک مجموعه پذیرایی به همراه تاالر پذیرایی برگزاری 
مراسمات بصورت اجاره اقدام گردد

متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی همه روزه به مدت 10 روز برای بازدید به آدرس 
ذیل مراجعه نمایند.

بلوار سدید)پردیس سابق(، مجموعه پذیرایی هزار و یک شب فعلی
بلوار سدید)پردیس سابق( خیابان شیخ کیشی، تاالر مجلل یاس

شماره های تماس برای کسب اطالع از ساعت بازدید و شرایط شرکت در مزایده

آگهی مزايده تاالر و رستوران

09171330965 -09120239180-09175797114

 تا چند سال قبل واز اواسط دهه90 که مستاجران افزایش اجاره بهای مسکن در 
مناطق مختلف را تجربه می کردند، از مناطق خوب شهر به محالت و مناطق حاشیه ای و 
بافت فرسوده که اجاره ها کمتر بود، کوچ می کردند؛ اما در سال های اخیر بدلیل افزایش 
مستاجران و استقبال اجباری از اجاره خانه ها در این مناطق، قیمت مسکن و رهن و 
اجاره  در محالت هم علی رغم فرسودگی و غیراستاندارد بودن بیشتر این خانه ها باال 

رفت و مستاجران درمانده شدند که از محالت به کجا کوچ کنند؟
بها  اجاره  روزافزون  افزایش  از  گالیه  اظهار  با  بندرعباسی  از شهروندان  برخی   
می گویند  قیمت مسکن و ودیعه و اجاره مسکن حتی در محالت حاشیه ای بندرعباس 

مرتب در حال افزایش است و واقعا نمی دانیم باید چه کار کنیم و به کجا برویم که 
ندارد؟ مالک و  این بخش وجود  باشد. چرا هیچ نظارتی در  وضعیت بهتری داشته 
بنگاه دار فقط به فکر افزایش اجاره بها و ودیعه هستند و کسی به فکر مردم و بخصوص 

قشر کارگر نیست.
 برخی خانه ها در محالت بندرعباس که حتی فرسوده اند و سقف ودیوار شان موریانه 
دارد و در بارندگی هم سقف شان مانند آبکش هستند و شرایط مناسبی ندارند، اجاره 
شان بین یک تا دو میلیون و حتی بیشتر وتا سه میلیون تومان است و پول پیش هم بین 

بیست سی تا صد میلیون وگاهی باالتر است.

افزایش فشار مالکان بر بی خانمان ها ومستاجران

مستاجران حاشیه نشین به کجا کوچ کنند؟
هر سال اجاره ها باال می رود و فكر كنم با این وضعیت چادرنشین شویم

مناقصه عمومی
شماره به  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  قشم  کشتیرانی  مهندسی  و  دریایی  خدمات   شرکت 

TN/1401/09 با موضوع تأمین کاال و اجرای رینگ آتش نشانی مخازنکه مشخصات آن به طور 
کامل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است را برگزار نماید.

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ضمن دریافت اطالعات شرایط کلی 
مناقصه و مستندات از طریق مراجعه به تارنمای شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به نشانی 
www.irisl.net و یا دفاتر حراست شرکت واقع در تهران - شیان - میدان شهید طجرلو - خیابان 
طجرلوی شرقی - شماره 63 - طبقه پنجم – کد پستی 1678695180 و یا بندرعباس، کیلومتر 8 
جاده اسکله شهید رجایی کد پستی 7917174469، شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی 
قشم  حداکثر تا تاریخ 1401/09/27 نسبت به تکمیل اسناد و تحویل به دفتر حراست این شرکت 

در مناقصه اقدام نمایند.
همچنین در صورت سوال یا ابهام در خصوص شرایط مناقصه، شماره تماس 33514075-076 و یا 

رایانامه به نشانی tech.beh@ramouz.com پاسخگوی متقاضیان می باشد.

حافظ زیبایی شهرمان باشیم
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پشت پرده سیاست 

صادقی: رویکردشان »تعاملی« است، »تقابلی« نیست  
اصالح طلبان که پس از انتخابات ۱۴۰۰ حســابی در الک انفعالی  
خود فرو رفته بودند، آرام آرام  و  با اوج گرفتن حوادث اخیر سیاسی 
کشور در میدان سیاست حضور پیدا کرده اند. رسانه ها و روزنامه ها 
و نشریات  نزدیک به جریان  اصالحات کنشگری فعالی به اتفاقات 
کشــور داشته و برخی فعاالن سیاسی منتســب به این جریان نیز به 
صورت پراکنده دست به قلم برده اند. در این میان، خبری از کنشگری 
و فعالیت حزبی و رســمی اصالحات در دســت نبود تا این که  دو 
هفته قبل خبری درباره نشســت هیئت رئیسه جبهه اصالحات ایران 
از جمله بهزاد نبوی، جواد امــام، الیاس حضرتی، محمود صادقی و 
حسین مرعشــی با رئیس قوه قضاییه و علی شمخانی منتشر شد و 
طی روزهای گذشــته نیز  آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت 
ایران اســالمی خبر داد که به همراه جمعی از فعاالن سیاسی با  علی 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده است. دیدارهایی که 
به نظر با رئیس دستگاه قضا نیز انجام شده و  اظهارات اخیر محسنی  
اژه ای در بهارســتان و دفاع تمام قد او از گفت وگو با افکار مختلف 
نیز حاکی از همین دیدارها  بوده اســت. در همین خصوص  محمود 
صادقی دبیر کل انجمن اســالمی مدرسین دانشگاه ها و فعال سیاسی 
اصالح طلب در گفت و گوی اخیر خود درباره کم و کیف آن ســخن 
گفت و  درباره جزئیات دیدار اصالح طلبان با ســران نظام از جمله 
دیدار با آقایان شــمخانی، اژه ای، رئیسی و این که چه پیشنهادهایی 
در این دیدارها مطرح شده اســت، اظهار کرد :» به طور  کلی هدف 
اصلی از این دیدارها دعوت مســئوالن به مدارا کردن با معترضان، 
شناســایی حقوق آن ها و پرهیز از خشونت در برخورد با معترضان 
بود و این که مسائل کالن  کشور برای پاسخگویی به اعتراض افراد و 
شنیدن صدای آن ها درنظر گرفته شود این موضوعات از مواردی بود 
که در این جلســات مطرح شد.« به گزارش ایسنا، صادقی در پاسخ 
به این ســوال که فکر می کنید این جلسات منجر به چه نتایجی شود، 
گفت: گاهی  ایــن گفت وگوها خودش موضوعیت دارد. نفس این که 
کانال های ارتباطی باز باشد و گفت وگو صورت بگیرد، مهم است، اما 
هدف کالن اصالح طلبان از چنین دیدارهایی با مقام های کشور عمدتا 
تاکید بر حفظ حقوق مردم یعنی مــدارا  کردن با آنان و تاکید بر این 
که مســئوالن صدای مردم را بشنوند و برخوردها با رعایت موازین 
قانونی و حقوقی باشــد و از شــدت عمل پرهیز شود، بوده است. به 
نظر می آید در کنار همه رایزنی هایی که صورت می گیرد این دســت 
از رایزنی ها تاثیرات خودش را داشته است.« دبیر کل انجمن اسالمی 
مدرسین در پاسخ به این سوال که واکنش سران نظام به خواسته های 
اصالح طلبان چه بوده است، گفت:» سران نظام نگاه تعاملی داشتند.
ســعی کردند بشــنوند و نگاه تقابلی نبوده، یعنی حداقل حرف ها را 
شنیده اند و پذیرش ضرورت چنین ارتباط هایی را تایید و بر تداوم آن 
هم تاکید کردند. تا جایی که اطالع دارم فضای همدالنه ای رقم خورده 
اســت. یعنی توصیه ها را توصیه های بجا و قابل  استفاده ای دانستند 
و اعالم کردند که پیگیر خواهند بود.« وی در پاســخ به این ســوال 
که پیش بینی می کنید درخواست ها و توصیه هایی که اصالح طلبان به 
سران نظام می کنند اجرایی خواهد شد، نیز تصریح کرد :»بستگی دارد 
که چقدر آقایان جلو بروند. من فعال پیش بینی روشنی از آینده ندارم، 

اما جای امیدواری وجود دارد.« 

نزدیک توافق بودیم؛ آشــوب، آمریــکا را به طمع 
انداخت

مســائل داخلی و انتخابات آمریکا را شاید بتوان به عنوان حقیقتی 
دانست که مانع امضای برجام شده است، اما از سویی نیز می توان آن 
را پوششی دانست برای بدعهدی و بدقولی دوباره آمریکا. با وجود 
فراهم بودن شرایط و موقعیت برای امضا کردن آن، باز هم برای امضا 
نکردن توافقنامه برجام بهانه تراشید. اکنون باید دید آمریکایی ها با 
وجود انتخاباتی که پشت سر گذاشــتند، وضعیت برجام را به کدام 
ســو هدایت می کنند، زیرا به  گفته محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره 
 کننده وین و کارشناس مسائل بین الملل، متن برجام آماده امضاست 
و این اقدام فقط به واکنش آمریکا بســتگی دارد.به نوشته همشهری 
آنالین، مرندی در پاســخ به این که آیا توافق هسته ای تا پایان سال 
قابل پیش بینی است؟ گفت: در آخر مذاکرات، علت این که به توافق 
نرسیدیم این بود که آمریکایی ها به دلیل مسائل داخلی ایاالت متحده 
دغدغه منــد بودند. بایدن و گروه او نگــران انتخابات و نگران این 
بودند که مخالفان شان  بگویند که او در برابر ایران امتیاز زیادی داده 
اســت، بنابراین مذاکرات به دلیل انتخابات آمریکا متوقف شد.اکنون 
که انتخابات آمریکا تمام  شــده است باید ببینیم که آمریکا چه کار 
خواهد کرد. البته وقتی در داخل کشــور آشــوب یا ناآرامی وجود 
داشته باشــد،آمریکایی ها طمع و تعلل می کنند،اما ایران نشان داده 
است که حقوق خود را می داند و اجازه نمی دهد که توافقی صورت 
بگیرد تا آمریکا بتواند دوباره تقلب کند. اگر آمریکایی ها تقلب کنند، 
این توافق فایده ای برای ایران نخواهد داشت. هم اکنون آمریکایی ها 
می داننــد که اگر بخواهند توافق کنند، متنی که اتحادیه اروپا داده به 
عالوه خواســته های ایران را اگر بپذیرند، قطعا می توانند برای امضا 
به وین برگردند و پای میز مذاکرات بنشــینند. بنابراین این تصمیم با 
آمریکاست.مشــاور تیم هسته ای در پاسخ به این سوال که برخی بر 
این باورند که متن فعلی توافق، همان متنی است که در دوران دولت 
سابق نهایی شده بود، میزان اختالف دو متن چقدر است؟ گفت: خیر، 
متن ها خیلی متفاوت هســتند. ما امتیاز زیادی به دست آورده ایم که 
درصورت توافق نهایی بر همگان روشن خواهد شد.زحمات زیادی 
کشــیده شده است. ما نزدیک توافق بودیم امتیازات قابل توجهی را 
به دســت آوردیم، متن اتحادیه اروپا با نکاتی که ایران لحاظ کرد، به 
تأیید اروپا هم رســید.اگر آمریکایی ها حس کنند، در داخل ایران 
چالش وجود دارد طمع ورزی و سعی می کنند، زیاده خواهی کنند.از 
این رو قطعا کار مذاکره ســخت و حتی همه کارهای کشور سخت تر 

خواهد شد.
 روایــت ایســنا از بولتــن های خبری هک شــده 

خبرگزاری فارس 
ایسنا نوشت: جنجالی ترین بخش هک خبرگزاری فارس مربوط به 
انتشــار فایل هایی با عنوان بولتن های خبری است که واکنش های 
زیادی را برانگیخته است. این بولتن ها سال هاست که توسط قائم مقام 
این خبرگزاری توزیع می شود و وی پیش از حضور در خبرگزاری 
فارس نیز به صورت شخصی چنین بولتن هایی را تولید و به صورت 
محدود توزیع می کرده اســت،اما مشخص نیست آن چه در صفحه 
گروه هکری بلک ریوارد منتشــر شده تا چه میزان صحت داشته و 

چقدر از اخباری که این گروه منتشر کرده، جعلی است.تغییر فونت

و استفاده از برخی حروف در فایل منتشر شده نشان می دهد که این 
فایل فونت و حروف این بخش از اخبار با باقی فایل های منتشــر 
شده متفاوت است و ظن دستکاری و جعل در این فایل ها را تقویت 
می کند و از سوی دیگر بســتری برای راستی آزمایی اطالعات آن 
وجود ندارد.این بولتن ها سال هاست که با واکنش منفی چهره های 
رســانه ای و سیاسی روبه روست و به دلیل بی دقتی در نقل اخبار و 
وجود برخی اخبار کذب و نادرست، بارها محتوای آن تکذیب شده 
اســت. پیگیری های خبرنگار ما حاکی از آن اســت که فرد توزیع 
کننده این بولتن ها، تاکنون بارها بابت محتوای نادرست منتشر شده 
از سوی دستگاه های مســئول مواخذه شده و سال هاست که اجازه 
انتشار این اخبار در رسانه ها وجود ندارد.چندی پیش گروهی دیگر 
از افراد به دلیل انتشــار اخبار مشابه در برخی کانال های تلگرامی 
دســتگیر شدند و پرونده آن ها در دســتگاه قضایی مفتوح است و 

پیش بینی می شود به زودی دادگاه آن ها برگزار شود.
سخنگوی ستاد امر به معروف: ماموریت گشت های 

امنیت اخالقی و اجتماعی تمام شد 
حجت االسالم  سیدعلی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر گفت: االن از طرف دســتگاه های مختلف در سطح 
کشور پیگیری می شود که درباره بحث کشف حجاب سازوکارهای 
مناسبی داشته باشند و بتوانند با آن مقابله کنند.تعداد معدودی دارند 
هنجارشــکنی و بی قانونی می کنند و مسئوالن مختلف نمی توانند 
راجع به آن بی تفاوت باشند.به گزارش جماران،وی افزود:به صورت 
کلی تصمیماتی درباره عفاف و حجاب گرفته می شود و ان شاء ا... 
در یک چهارچوب نوین تر، با اســتفاده از فناوری هایی که در این 
زمینه هست و با فضایی که یک طرفه نباشد، انجام شود، اما گشت 
های امنیت اخالقی و اجتماعی که برقرار بوده و با دستور دادستانی 
و مرجع قضایی توســط فراجا انجام می شده، االن ماموریتش تمام 
شــده است. این که بخواهد با چه شیوه ای باشد، قطعا درباره بودن 
یا نبودن این ها در ســطح اجتماع، مســئوالن مختلف باید تصمیم 
بگیرند و جمع بندی کنند. وظیفه ستادهای استانی حمایت از آمر به 
معروف است. پیشتر دادستان کل کشور نیز حجت االسالم والمسلمین 
منتظری در پاســخ به ســوال یکی از حاضران مبنی بر این که چرا 
گشــت ارشاد تعطیل شد،گفت: گشت ارشــاد ربطی به قوه قضاییه 
ندارد و از همان جایی که در گذشــته تأسیس شد از همان جا نیز 
تعطیل شد. البته قوه قضاییه نظارت های خود را بر کنش های رفتاری 

در سطح جامعه ادامه می دهد.
تازه های مطبوعات

جمهوری اســالمی -برای سر و ســامان دادن به وضعیت به وجود 
آمــده در اثر ناآرامی های ماه های اخیــر و رفع عوارض منفی آن، 
قوه قضاییه می تواند نقش مهمی داشــته باشد.مسئوالن قوه قضاییه 
دو معیــار برای تصمیم گیری دارند؛ یکی قانون و دیگری مصلحت. 
اگر تصمیم گیری بر اســاس مصلحت به نفع کشور و ملت و مصالح 

عمومی و منافع ملی باشد، می تواند بر اجرای قانون غلبه کند.
 سازندگی- این انتظار وجود داشت که احزاب منتقد دولت و همچنین 
معترضان در کمیته حقیقت یاب برای حوادث اخیر نماینده داشــته 

باشند، اما وزیر کشور آن را رد کرده است.

  کیهــان -تفکیک اغتشاشــگران بــه فریب  خــورده و دیوانه و 
هیجان زده و مزدور و منافق و آشــوبگر، تفکیکی هوشــمندانه و 
مردم دوســتانه است، اما در جریان آشــوب و اغتشاش، چگونه 
می توان فریب  خورده و مزدور را از یکدیگر تشــخیص داد؟!این 
که فالن اغتشاشــگر، دیوانه یا هیجــان زده و فریب  خورده بوده ، 
موضوعی است که بعد از دستگیری و در جریان دادگاه باید به آن 
رسیدگی و مجازات هر کدام به تناسب جرمی که مرتکب شده اند، 

اعمال شود.
 صبــح نو- خاتمی تاکنون نشان داده که »حفظ صندوق رای«برای 
او در مقایســه با ایســتادن پای ارزش های نظام، رجحان قطعی 
داشــته و اگر هم در جایی و زمانی،از هنجارها دفاع و نسبت به 
براندازان،غیریت پیشه کرده،  بیشتر با هدف ارسال پالس همراهانه 
به قدرت جهت کسب»امکان بازی مجدد«بوده است. به بیان دیگر، 

دفاع خاتمی از نظام، عمدتا وجه منفعت سیاسی دارد.
انعکاس

همشهری آنالین نوشت: مســعود پزشکیان نماینده اصالح طلب در 
مناظره مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف 
در واکنش به اظهارات دانشــجویی به ارائــه توضیحاتی درباره 
پوشیدن لباس ســپاه در مجلس پرداخت و گفت: من باز هم می 
پوشــم؛ سپاه با آن چه که االن شــما می بینید خیلی فرق می کند؛ 
سپاهی اگر نبود، االن مملکت ما را تجزیه کرده بودند. وی همچنین 
با اشاره به این که اعتراضات کنونی کشور قانونی نیست، گفت: آن 

قدر اعتراضات جامعه را نگه داشتیم که اکنون منفجر شده است.
 دیده بان ایران مدعی شد: رئیس اتحادیه طال و جواهر شمیرانات 
درباره خبر پلمب رستوران و جواهرفروشی  علی دایی اظهار بی 
اطالعی کرد و گفت، به اتحادیه اطالع داده نشده  است. گفتنی است 
برخی رسانه ها اعالم کرده اند که رستوران و مغازه جواهرفروشی 
دایی پلمب شــده و علت پلمب را  همراهی دایی با فراخوان ضد 

انقالب اعالم کرده بودند.
انتخاب مدعی شد: انسیه خزعلی معاون امور زنان ریاست جمهوری 
گفت: فرزند من دو تابعیتی نیست و برای کار به خارج رفته و االن 
به کشور برگشته اســت. نوه من کالس اول است و در این جا به 
مدرســه می رود.پسر من یک قران نه از من گرفته نه از پدرش و 
نه از دولت، یک نرم افزاری تهیه کرده؛ باید تشویق شود یا توبیخ؟  

وا... با...فرزندم شرکت فیلترشکن ندارد.
کارت زرد مجلس به وزیر بهداشت

نمایندگان مجلس شورای اســالمی از پاسخ های وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به سوال نماینده بهار و کبودرآهنگ قانع 

نشدند. 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی سوال توسلی 
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ از وزیر بهداشت و درمان پیرامون 
وضعیت بهداشت و درمان در شهرها و روستاهای کشور را بررسی 
کردند و در نهایت با ۱۰۳ رای موافق، ۱۲۳ مخالف، ۷ رای ممتنع 
از مجموع ۲۴۵ نماینده از پاســخ های وزیر قانع نشــده و بدین 
ترتیب وزیر بهداشــت و درمان از مجلس شورای اسالمی کارت 

زرد گرفت.

  
سرمقاله

  نماینده ولي فقیه در اســتان هرمزگان بارها از وضعیت ایفای 
نقش مسئولیت های اجتماعی صنایع در استان گالیه کرده اند که 
کامال بحق بوده اســت. در استانی که به دلیل وجود همین صنایع، 
بنادر، گمرکات، پاالیشگاه ها، کارخانجات و... قطب اقتصاد کشور 
لقب گرفته است، اما از آن طرف این استان صدرنشین استان های 
کشور در فقر وفالکت و بیکاری و گرانی می باشد و هرمزگانی ها 
با مشــکالت زیادی مواجهند. برخی از دانش آموزان استان ترک 
تحصیل کرده انــد، بعضی بیماران توان درمان شــان را ندارند و 
خانواده های زیادی با مشکل معیشت و مسکن واجاره و.... مواجهند. 
معلوالن زیادی نیاز به ویلچر و ارتوز و پروتوز و سمعک، پوشاک، 
مسکن و... دارند. درصورتیکه شرکت ها وصنایع مالیات و عوارض 
شان را در این سال ها در هرمزگان پرداخته بودند وهمچنین به ایفای 
نقش مسئولیت های اجتماعی شان پایبند بودند، بطور حتم هرمزگان 
صدرنشین فقر وفالکت و بیکاری و.... نبود. در این استان که از سایر 
مناطق کشور برای اشتغال آمده اند، اما جوانان هرمزگانی بیشترین 
آمار بیکاری را دارند که برای مسئوالن وصنایع خجالت آور ومایه 
شرمساری است. از طرفی دیگر از صنایعی مانند فوالد کاوه جنوب 
کیش که وابسته به بنیاد مستضعفان است، انتظار می رود به محرومان 
و مستضعفان در استان در حوزه اشتغالزایی و خدمت رسانی و رفع 
نیازها و محرومیت شان توجه ویژه تری داشته باشند. امید می رود 
با توجه به دغدغه امام جمعه بندرعباس به حوزه مسئولیت های 
اجتماعی صنایع، این بنگاه های اقتصادی به دغدغه های ایشان هم 
توجه کنند. امام جمعه بندرعبــاس با ذکر این نکته که به صورت 
جدی پیگیر ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع هستم، عنوان کرد: 
ســهم مســئولیت های اجتماعی صنایع هرمزگان نسبت به سایر 
استان های دیگر از جمله خوزستان بسیار کم  است؛ اما خوشبختانه 
با پیگیری های انجام شده شاهد روند افزایشی هستیم، اما هنوز قابل 
قبول نیست. صنایع باید سالیانه بین ۵۰۰ تا هزار دستگاه ویلچر را 
برای معلولین هرمزگان تامین کنند و در اختیار بهزیستی قرار دهند.

امام جمعه بندرعباس، با اشاره به لزوم پیگیری دستور رئیس جمهور 
برای استخدام معلولین، تشریح کرد: در هر جایی که کاری از عهده 
معلولین بر می آید، باید در اســتخدام اولویت باشند. تحقق این امر 
نیازمند انجام اقدامات کارشناســانه و پیگیری است که الزم است 
بهزیســتی توانمندی ها را احصاء کنند و در صورت نیاز از طریق 
فنی و حرفه ای مهارت های الزم به معلولین ارائه شــود تا اشتغال 
جامعه هدف بهزیستی محقق شود. اگر ظرفیت های معلولین به کار 
گرفته شود، یکی از اقشار مولد جامعه محسوب می شوند و می توانند 
نقش مهمی در پیشرفت کشور ایفا کنند. نظام اسالمی موظف است 
که نسبت به توانمندســازی معلولین اقدام کند؛ چراکه این عزیزان 

سرمایه هایی بزرگ برای کشور محسوب می شوند.
   علی زارعی

صنایع به دغدغه امام جمعه پاسخ دهند

سرپرست شیالت هرمزگان خبرداد
 ارز آوری 76 میلیون و 500 هزار دالری 

صادرات آبزیان هرمزگان 

  گروه خبر // سرپرســت شیالت هرمزگان از ارز آوری ۷6 
میلیون و ۵۰۰ هزار دالری صادرات آبزیان اســتان هرمزگان 
تا پایان هشت ماهه نخست ســال ۱۴۰۱ خبرداد.  به گزارش 
خبرنگار دریا  ، ساسان صادقی با بیان اینکه شیالت هرمزگان 
با برخورداری از ۲۵ درصد تولیدات شیالتی کشور توانسته ارز 
آوری قابل توجهی داشــته باشد گفت: در استان هرمزگان 8۳ 
واحد شیالتی در زمینه های عمل آوری، فرآوری، تولید کنسرو ، 
پودر ماهی و خوراک آبزیان مشغول به فعالیت هستند.  صادقی 
بــا بیان اینکه تا پایان آبان ماه ســال جاری بالغ بر۴۰هزار تن 
انواع آبزیان صادر شده اســت گفت: خوشبختانه این میزان از 
صادرات بالغ بر ۷6میلیون و ۵۰۰هزار دالر ارز آوری داشــته 
است. وی اظهارداشت : آبزیان صادر شده استان شامل میگوی 
پرورشی ، انواع ماهیان ماکول )حسون ، سلطان ابراهیم ، طالل 
و... ( و غیرماکول ) ماهی مرکب ، یال اســبی ، مارماهی و ...( 
می باشد. سرپرست شیالت هرمزگان کشورهای حاشیه خلیج 
فارس، روسیه، ویتنام ، مالزی ، تایلند و چین... را از عمده مقاصد 
صادرات آبزیان شــیالت هرمزگان خواند. گفتنی است، استان 
هرمزگان با تولید بیش از یک چهارم محصوالت شیالتی کشور 
سهم قابل توجهی در ارز آوری و صادرات از طریق محصوالت 

شیالتی دارد و رتبه اول صادرات در سال ۱۴۰۰ بوده است.
آبگیری 75 درصد

 از ذخایر سد های هرمزگان  
 گــروه خبر // معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقــه ای هرمزگان گفت: به طور میانگیــن ۷۵ درصد ذخایر 
سد های استان آبگیری شــده است. به گزارش خبرنگار دریا ، 
عبدالحمید کمالی افزود: اکنون حجم ســد استقالل میناب ۱۴۰ 
میلیون متر مکعب است که ۵8 درصد آن آبگیری شده است. وی 
گفت: سد های شمیل و نیان هم ۲۹ میلیون متر مکعب آبگیری 
شده است. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
هرمزگان گفت: ســد جگین در شهرستان بشاگرد ۱8۴ میلیون 
متر مکعب ظرفیت دارد که 8۷ درصد آن آبگیری شــده است. 
عبدالحمید کمالی افزود: ســد سرنی هم ۲۹ میلیون متر مکعب 
آبگیری شده است. ذخائر آبی سد های استان تا اواسط سال آینده 
است. نیاز آبی شهر بندرعباس ۲ هزار و ۴۰۰ لیتر بر ثانیه است.

خبر

خبری
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عبادی زاده در بازدید از مرکز توانمندســازی 
بیمــاران نخاعی کــه به مناســبت هفته 
گرامیداشت معلولین انجام شد، اظهارداشت: 
در هیچ دین و آئینی به اندازه اسالم نسبت به 
جامعه معلولین تاکیدات وجود ندارد به همین 
جهت مردم و مســئولینی که خود را پیروی 
باید برای کاهش آالم  مکتب اسالم می دانند 

معلولین تالش کنند.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی، با ذکر این نکته که 
به صورت جدی پیگیر ایفای مسئولیت اجتماعی 
صنایع هســتم، عنوان کرد: سهم مسئولیت های 
اجتماعی صنایع هرمزگان نســبت به ســایر 
اســتان های دیگر از جمله خوزستان بسیار کم  
است اما خوشبختانه با پیگیری های انجام شده 
شاهد روند افزایشی هستیم اما هنوز قابل قبول 

نیست.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به 
عدم توازن توزیع سهم مسئولیت های اجتماعی 
میــان نهادها و بخش های مختلــف، ابراز کرد: 
طی سال های گذشــته به واسطه شرایط خاص 
پیش آمده ناشــی از بیماری کرونا، کمک های 
قابل توجهی از بخش مسئولیت های اجتماعی 
به حوزه سالمت اختصاص پیدا کرد و می توان 
گفت که بخش سالمت بیشترین سهم را از این 

حوزه داشته است.
حجت االسالم والمســلمین عبادی زاده، با ذکر 
این نکته دولت باید خالءهای اعتباری خود از 
راه های دیگری غیر از مسئولیت های اجتماعی 
صنایع حل کنــد، ابراز کرد: یکی از بخش هایی 
که باید به صــورت جدی مورد حمایت صنایع 
باشــد، حمایــت از بخش هــای غیردولتی و 

سازمان های مردم نهاد است تا از این طریق برای 
توانمندسازی مردم اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: صنایع باید سالیانه بین ۵۰۰ 
تا هزار دستگاه ویلچر را برای معلولین هرمزگان 

تامین کنند و در اختیار بهزیستی قرار دهند.
امام جمعه بندرعباس، با اشاره به لزوم پیگیری 
دســتور رئیس جمهور برای استخدام معلولین، 
تشــریح کرد: در هر جایی کــه کاری از عهده 
معلولین بر می آید باید در استخدام اولویت باشند. 
تحقق این امر نیازمند انجام اقدامات کارشناسانه و 
پیگیری است که الزم است بهزیستی توانمندی ها 
را احصا کنند و در صورت نیاز از طریق فنی و 
حرفه ای مهارت های الزم به معلولین ارائه شود تا 

اشتغال جامعه هدف بهزیستی محقق شود. 
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده، با اشاره به 
جایگاه معلولین در جامعه، گفت: اگر ظرفیت های 

معلولین به کار گرفته شود، یکی از اقشار مولد 
جامعه محسوب می شوند و می توانند نقش مهمی 
در پیشرفت کشور ایفا کنند. نظام اسالمی موظف 
است که نســبت به توانمندسازی معلولین اقدام 
کند؛ چراکه این عزیزان سرمایه هایی بزرگ برای 

کشور محسوب می شوند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان خواستار شد 

تامین  ويلچر برای معلوالن  توسط صنايع مستقر در هرمزگان

گروه خبــر // طرح داناب با هدف آشــنایی 
دانش آموزان با روش هــای صرفه جویی در 
مصرف آب در مدارس استان هرمزگان در حال 

اجرا است.
عبدالحمید کمالی معاون حفاظت و بهره برداری 

شرکت آب منطقه ای هرمزگان با بیان اینکه طرح 
داناب با هدف صرفــه جویی در مصرف آب در 
مدارس استان هرمزگان در حال اجرا است، گفت: 

در این طرح دانش آموزان با شــیوه های سنتی و 
نوین تهیه آب در استان آشنا می شوند.کمالی گفت: 
در این طرح کارشناسان شــرکت آب منطقه ای 

استان روش های صرفه جویی را به دانش آموزان 
آموزش می دهند. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان ؛ او گفت: مســابقه َکنِدر کشی هم بخشی 
از طرح داناب است تا دانش آموزان با شیوه های 

آبیاری سنتی و سختی های آن آشنا شوند.

اجرای طرح داناب در مدارس هرمزگان 

گروه خبر // در مراســمی با حضور 
فرمانده مرزبانی کشور، سرتیپ دوم 
بهادر اســماعیلی به عنوان فرمانده 
جدید مرزبانی هرمزگان معرفی شد. 

فرمانده مرزبانی کشور در این مراسم، 
امنیــت را یکــی از مؤلفه های قدرت 
عنوان کرد و گفت: آمریکا در دو سال 
اخیر با ایجاد ویروس کرونا، امنیت و 
سالمت مردم دنیا را به خطر انداخت تا 
از این طریق با فروش واکسن به منفعت 
اقتصادی دست یابد. سردار احمدعلی 
گودرزی، فرهنگ را مولفه دوم قدرت 
دانست و افزود: تعطیلی مدارس به علت 
شیوع ویروس کرونا و تاثیرگذاری بر 
فضای فکری جوانــان و نوجوانان از 
طریق رسانه ها دیگر اقدام دشمن بود 
و ما نباید اجازه دهیم فرهنگ دینی ما 

تحت تاثیر اقدامات دشمن قرار بگیرد. 
وی بیان کرد: اقتصاد مولفه دیگر قدرت 
است و با توجه به اهمیت اقتصاد دریا 
و اقتصاد دریا محور کشور، نیروهای 
انتظامی، مرزبانی و مسلح کشورمان در 
حوزه صیانــت از دریا و تامین امنیت 
مجاهدت می کنند. ســردار گودرزی 
اســتان هرمزگان را استان راهبردی و 
در خط مقــدم مبارزه با قاچاق عنوان 
کرد و افزود: با توجه به اهمیت باالی 
این اســتان درصدد تقویت آن هستیم 
که در روزهای آینده 8۰ شناور تندرو 
در اختیار دریابانی استان های ساحلی 
جنوب و شمال بویژه استان هرمزگان 
قرار می گیرد.فرمانده مرزبانی کشــور 
بیان کرد: اولویت های امسال مرزبانی، 
ارتقاء توان و آمادگی عملیاتی است و 

در جنوب کشور با توجه به تهدیدات، 
یکــی از اولویت ها ارتقــاء و تامین 
شناورهایی است که عالوه بر سواحل 
در عمق دریا و تا قسمت های اقتصادی 
و انحصاری نیز دریابانی در کنار سایر 
نیروی دریایی ســپاه و ارتش ایجاد 
امنیت کند.وی افزود: در این مدت ۴۲ 
تن مواد مخدر عمدتًا صنعتی نیز کشف 
شده است که قاچاقچیان قصد داشتند 
از کشــورهای جنوب شــرق کشور 
بصورت مســلحانه وارد کشور کنند. 
فرمانده مرزبانی کشــور در خصوص 
مبارزه با کاالی قاچــاق عنوان کرد: 
بیش از ۳ هراز و ۲۰۰ میلیارد تومان 
نیز در این حوزه کشف شده که بیشتر 
این قاچاق بصورت مســلحانه و بیمه 
شده بوده است.سردار گودرزی اظهار 

کرد: هفته گذشته در جلسه با مرزبانی 
کشور عراق هماهنگی خوبی انجام شد 
و بر اساس تاکیدات مسئوالن کشور به 
نخست وزیر عراق، ارتش و مرزبانی 
عــراق در مرزهای اقلیم کردســتان 
وارد شــدند و بیش از پیش امنیت در 
مرزهای غربی کشــور تامین می شود. 
کرد:  مرزبانی کشــور عنوان  فرمانده 
در مجموع در یکی دو ســال اخیر در 
بحث هوشمندسازی، تقویت شناوری، 
خودروهای تاکتیکی، سالح های مورد 
نیاز و انسداد مرزهای کشور اقدامات 
خوبی صورت گرفته است و در یکی 
دو ســال آینده نیز وضعیــت امنیتی 
مرزهای کشــور بیش از پیش تقویت 
خواهد شد. احســان کامرانی معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 

فرماندهی،  هرمزگان هــم وحــدت 
وحدت ملت و حفظ ارزش های مقدس 
همچون شــهادت را سه مولفه قدرت 
در جمهوری اســالمی ایــران عنوان 
کرد و گفت: اســتان هرمزگان استانی 
ســاحلی و دریایی است و باید امنیت 
این اســتان بیش از پیش تقویت شود.
سردار حســین دهکی فرمانده پیشین 
مرزبانی هرمزگان هــم از تالش ها و 
نیروهای  و  مســئوالن  همکاری های 
مســلح اســتان قدردانی کرد.سردار 
ســرتیپ دوم بهادر اسماعیلی فرمانده 
جدید مرزبانی هرمــزگان هم گفت: 
امیدوارم با تعامل با همه دستگاه های 
اســتان و با تالش فراوان به وظایف و 
یابیم.  دست  کشــور  مرزبانی  اهداف 
به گزارش ایســنا، در پایان مراســم 
سردار حسین دهکی فرمانده مرزبانی 
هرمزگان تودیع و سردار سرتیپ دوم 
بهادر اسماعیلی به عنوان فرمانده جدید 

مرزبانی هرمزگان معرفی شد.

فرمانده مرزبانی کشور:

هرمزگان در خط مقدم مبارزه با قاچاق است
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  گروه استان ها – یزد //  استاندار یزد بر رصد 
و ارزیابی عملکرد روابط عمومی دستگاه ها در 
حوزه انعکاس اخبار مجموعه و پاسخگویی به 

شبهات و رسانه ها در طی یکسال اخیر تاکید 
کرد و گفت: در این راســتا اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان با همکاری اداره کل 
روابط عمومی اســتانداری، محتواهای تولید 
شده را به صورت کارشناسی و علمی تحلیل 
و گزارش مربوط به آن را برای ارائه به شورای 

اطالع رسانی تهیه کنند . 
شــورای نشســت  در  فاطمــی  مهــران      

  اطالع رسانی استان یزد ضمن قدردانی از اقدامات و 
فعالیت های انجام شــده در حوزه اطالع رسانی 
توسط دســتگاه ها و رسانه ها، گفت: با توجه به 
حجم باالی فعالیت های رســانه ای دشمنان علیه 
دولت هــا در جهت ناکارآمد نشــان دادن نظام 
و مایوس ســازی مردم، باید اطالع رســانی در 
خصوص اقدامــات و فعالیت های دولت تقویت 
شــود.وی در ادامه بر رصد و ارزیابی عملکرد 

روابط عمومی دســتگاه ها در حــوزه انعکاس 
 اخبــار مجموعه و پاســخگویی به شــبهات و 
رســانه ها در طی یکســال اخیر تاکید و اظهار 
کرد: در این راســتا اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان با همکاری اداره کل روابط عمومی 
اســتانداری، محتواهای تولید شده را به صورت 
کارشناسی و علمی تحلیل و گزارش مربوط به آن 

را برای ارائه به شورای اطالع رسانی تهیه کنند.

اســتاندار در بخش دیگری از سخنانش به لزوم 
ارتقاء دانش و مهارت مســئولین روابط عمومی 
دستگاه ها اشاره و خاطرنشان کرد: در این زمینه 
باید با بهره گیری از دانــش روز، آموزش های 
کارآمد و موثری برای ارتقاء سطح اطالع رسانی 

هنرمندانه در استان ارائه شود.
   فاطمی در پایان بر تشــکیل سه کمیته »رصد 
و پایش فضای رسانه ای استان«، »تولید محتوا« 
و »شبکه توزیع« تاکید و خاطرنشان کرد: بر این 
اساس پس از رصد و پایش فضای رسانه ای از 
سطوح ملی تا روستاها، متناسب با موارد احصا 
شده تولید محتوا شده و توسط رسانه ها و ادارات 

مربوطه منتشر خواهد شد .

استاندار یزد:

عملکرد روابط عمومی دستگاه ها رصد و ارزيابی می شود

خبر

جوانان روستایی 
در یزد با 50 هزارتومان بیمه می شوند 

  گروه اســتان ها – یزد // مدیــر صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر استان یزد گفت: همه افراد ۱8 
تا ۵۰ ساله ســاکن مناطق روستایی و فعاالن مشاغل مرتبط 
می توانند بیمه این صندوق شوند . حسن ابراهیمی اظهار کرد: 
این صنــدوق یکی از چهار صندوق بیمه عمومی کشــور و 
تنها صندوق بیمه اختیاری کشور است که خدمات مستمری 
بازنشســتگی، از کارافتادگی و بازماندگان ارائه می دهد.وی 
افزود: همه افراد ۱8 تا ۵۰ ســاله ساکن در مناطق روستایی، 
عشایری و شهر های کمتر از ۲۰ هزار نفر بدون شرط اشتغال 
و تنها به شرط سکونت می توانند بیمه شوند.ابراهیمی ادامه داد: 
در سایر شــهر های باالی ۲۰ هزار نفر مثل شهر یزد هم کلیه 
افراد شــاغل مرتبط با کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری، 
میراث فرهنگی، مشاغل خانگی، مربیان مهد قرآن، بسیجیان، 
کارگران ساختمان، قالیبافی، شاغالن فصلی، مهندسان عضو 
نظام مهندسی منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی در سراسر 
استان می توانند عضو این صندوق شوند.وی اظهار کرد: حق 
بیمه از حداقل ۵۰ هزار تومان آغاز شده و حداکثر ۱۳۳ هزار 
تومان است و دو برابر حق بیمه هم دولت در نقش کارفرما به 
صندوق پرداخت می کند و اعضا می توانند بعد از یکسال به هر 
دلیلی نظیر ازکارافتادگی و فوت، مستمری را دریافت کنند.مدیر 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان 
تصریح کرد: بعد از سن 6۵ ســالگی هم با حداقل پرداخت 
۱۵ سال مســتمری بازنشســتگی را دریافت کنند.ابراهیمی 
خاطرنشــان کرد: سوابق این صندوق پس از اشتغال در جای 
دیگر و عضویت در یک صندوق بیمه دیگر، قابل تبدیل است 
و می توانند از آن اســتفاده کنند.وی بیان کرد: مبنای پرداخت 
مســتمری در این صندوق بر اساس سطوح درآمدی است که 
افراد انتخاب می کنند. بعد از یکسال هر فردی که بیمه می شود 
اگر اتفاقی بیفتد؛ دو سوم سطح درآمد مبنای پرداخت حق بیمه، 
حقوق دریافت می کند و بعد از ۳۰ ســال همه سطح درآمدی 
را دریافت می کند.مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر افزود: این قشر به دلیل اینکه تشکل صنفی 
ندارند، از کمک های دولت و مجلس برای افزایش مستمری 
محروم هســتند و امیدواریم نمایندگان مجلس و دولتمردان 
نیم نگاهی به روســتاییان و کشاورزان و عشایر داشته باشند.

ابراهیمی جمعیت زیر پوشش روستایی و عشایری استان را 
 هم اینک ۱6 هزار و ۷۹۱ نفر اعالم کرد و افزود: بیشــترین 
 بیمــه گذار این حــوزه  با 6 هــزار و ۴۷۰ عضو مربوط به 
شهرستان یزد و کمترین پوشش با 6۵۷ نفر به شهرستان بافق 

تعلق دارد .

  

  گروه اســتان ها – یزد //  یزد به عنوان استان 
انرژی خورشیدی در  از  بهره برداری  پیشرو در 
کشور، ایجاد نیروگاه های خورشیدی خود تأمین 
توســط صنایع را به عنوان یکی از طرح های 
 پیشران توسعه اســتان در قالب طرح تحولی 

»یزد نوین« در دستور کار دارد . 
  استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به  ویژه انرژی 
خورشیدی برای تولید برق می تواند باعث کاهش 
وابستگی به منابع فسیلی، صرفه جویی در مصرف 
آب بــرای تولید برق و کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای که تأثیر اساسی بر باال رفتن دمای زمین 
دارد، شود.اســتان یزد از نظر موقعیت جغرافیایی 
پتانسیل مناســبی در جهت ایجاد و بهره گیری از 
انرژی خورشــیدی در کشور دارد و خوشبختانه 
رویکرد این استان نیز مبنی بر ایجاد نیروگاه های 

خورشیدی خود تأمین توسط صنایع است.
*  تولید برق خورشیدی موتور پیشران توسعه 

یزد
   »مهران فاطمی« استاندار یزد در هفتمین نشست 
کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری در سال 
جاری که با حضور مدیران دستگاه های دولتی و 
صنایع اســتان یزد برگزار شد، یکی از طرح های 
پیشران توسعه اســتان را تولید برق خورشیدی 
دانســت.وی با اشــاره به اینکه انرژی برق جزء 

الینفک صنعت و فعالیت های این بخش اســت، 
افزود:  استان یزد موقعیت بسیار مناسبی برای ایجاد 
و فعالیت نیروگاه های خورشیدی داشته و با ایجاد 
نیروگاه های خودتامین بــرق در صنعت، صنایع 
اســتان برق موردنیاز خود را از انرژی های پاک 

تامین می کنند.
*  معرفی یزد به  عنوان قطب انرژی خورشیدی 

خاورمیانه
  »سیدمســعود عظیمی« معاون هماهنگی امور 
اقتصــادی اســتانداری یزد و مســئول پیگیری 
ویژه انرژی های خورشــیدی، با اشــاره به اینکه 
دولت ســیزدهم با برنامه ریزی و شناسایی دقیق 
ظرفیت های اســتان یزد، انرژی خورشــیدی را 
به عنوان یکی از محورهای ســند یزد نوین قرار 
داده و گام های مهم عملیاتی را برای توسعه انرژی 
خورشــیدی طی یک سال گذشته برداشته است، 
 افزود: با پیش بینی تولیــد دو هزار مگاواتی برق 
تا ســال ۱۴۰۴ و تبدیل استان یزد به عنوان قطب 
انرژی خورشیدی خاورمیانه،  همه زیرساخت های 
الزم برای سرمایه گذاری در استان فراهم شده است.

* ایجاد نیروگاه خودتامین صنایع برای تداوم 
تولید صنایع

  »ابوالفضل اسدی« مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
یزد نیز ایجاد نیروگاه های خود تأمین خورشیدی 

توسط صنایع کوچک و بزرگ را به عنوان راهی 
برای تأمین برق مطمئن این صنایع در ایام حساس 
عنوان کــرد و افزود:  با انجام این امر، گامی مؤثر 
در تولید نیروی برق برداشته شده و صرفه جویی 
در هزینه های عمومی، کاهش زمان راه اندازی و 
تداوم فعالیت در شرایط اضطراری کمبود برق را به 
دنبال خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه استان یزد 
با بهره مندی از 8۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی، 
مقام برتر بهره برداری از انرژی خورشــیدی در 
کشــور را دارا است،  افزود: در دولت سیزدهم نیز 
برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر در ســطح کشور انجام  شده که از این 
میزان چهار هزار مگاوات به نیروگاه خورشیدی، 
سه هزار مگاوات به نیروگاه تجدیدپذیر صنایع و 
سه هزار مگاوات به نیروگاه بادی اختصاص دارد. 
به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی برق 
منطقه ای یزد، »احمد کردستانی« معاون برنامه ریزی 
و تحقیقات این شرکت هم در تشریح اهم اقدامات 
انجام شــده برای ایجاد نیروگاه هــای خودتامین 
تجدیدپذیر صنایع،  با اشاره به اینکه برق مشترکین 
در نقطه مصرف، به میــزان تولید این نیروگاه ها، 
از شــمول محدودیت برق مستثنا خواهند بود و 
تمهیدات الزم برای ترانزیت و تحویل برق تولیدی 
به صورت هموار به مشترکین انجام می شود، افزود: 
تاکنــون بیش از ۲۱۰۰ مــگاوات مجوز نیروگاه 
تجدیدپذیر صنایع کشــور توسط ســاتبا صادر 
شــده و 68۰ مگاوات نیز در حال صدور است.
این مســئول با اشاره به برنامه ریزی انجام شده به 
 منظور ایجاد نیروگاه خورشیدی صنایع در استان 
یزد،  هماهنگی و مشخص نمودن مدل ایجاد نیروگاه 
خورشیدی توسط صنعت به صورت سرمایه گذاری 
یا خود تأمین، معرفی اراضی مناســب به صنعت 
و ســرمایه گذار، اخذ و صدور مجوزهای مربوطه 
از ســازمان های ذی ربط و آغاز عملیات ساخت 
نیروگاه توسط صنعت و سرمایه گذار در استان را 

از جمله این اقدامات عنوان کرد .

ایجاد نیروگاه های خورشیدی صنایع به  منظور تحقق یزد نوین

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یزد :

 زنگ خطر کاهش جمعیت در استان یزد به صدا درآمده است
   گروه اســتان ها – یزد //  سرپرســت دانشگاه 
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد هشدار داد: زنگ 
خطر کاهش جمعیت در استان به صدا درآمده و در 
به سرای سالمندان  نزدیک مراکز آموزشی  آینده 

تبدیل می شوند . 
   دکتــر "عمیدالدین خطیبــی" در آیین رونمایی از 
پویانمایی "پیــرا و پیری" در یزد افزود: با این روند 
 کاهش جمعیت، مشــکالت اقتصــادی و اجتماعی 

گریبان گیر جامعه خواهد شــد. معاون بهداشــتی 
دانشگاه علوم پزشکی یزد هم گفت: یکی از مهم ترین 
اولویت های کالن در کشــور بحــث جوانی جمعیت 
اســت.    دکتر مســعود میرزایی افزود: انتظار داریم 
با مداخالتی که براساس قانون جوانی جمعیت انجام 
می دهیم به خصــوص در فرهنگ ســازی، در این 
فرصت پنج تا 6 ساله که به عنوان پنجره جوانی است، 
جمعیت کشور را به سمت جوان شدن سوق دهیم تا 

بتوانیم آینده خوبی را ترسیم کنیم.معاون سیمای صدا 
و سیمای مرکز یزد هم گفت: پویانمایی پیرا و پیری با 
سرپرستی هاشمی و نویسندگی حسنی در ۱۰ قسمت 
تهیه و تولید شــده و آماده پخش از شبکه های ملی، 
اســتانی و فضای مجازی اســت.   زارع با اشاره به 
لزوم پرداخت به بحث جوانی جمعیت، اظهار داشت: 
پویانمایی پیرا و پیری با مشــارکت دانشــگاه علوم 

پزشکی و صدا و سیمای مرکز یزد تهیه شده است . 

    

گروه استان ها – یزد // رئیس سازمان سرمایه 
گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد با 
اشاره به در دستور اجرا بودن ۱۰ هزار میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری در طرح های شاخص 
مشارکتی شــهرداری، رویکردهای آتی این 
ســازمان را مبتنی بر ایجاد تحولی عظیم در 

حوزه سرمایه گذاری ذکر کرد . 
   "محمدرضا پاکدل" در حاشیه تور رسانه ای 
 طرح هــای فاخــر مشــارکتی شــهرداری و 
ســرمایه گذاران بخش خصوصــی، در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: ســازمان سرمایه گذاری 
شهرداری به عنوان یکی از بزگترین سازمانهای 
حوزه سرمایه گذاری در استان دارای یک سری 
رسالتهاست که تاکنون عمدتًا در قالب طرحهای 
عمرانی بوده به نحوی که ۹۴ درصد این طرحها 
عمرانی و کمتر از شــش درصد آنها مربوط به 
سایر طرح ها و غالبًا خدمات محور بوده است.

وی با بیان این که بــا توجه به این که یکی از 
موضوع  شهرداری ها  امروز  مشکالت  مهمترین 
تامیــن درآمدهای پایدار اســت، رویکرد آتی 
سازمان ســرمایه گذاری شهرداری مرکز استان 
را ایجاد تحولی عظیم در حوزه سرمایه گذاری 
ذکــر کرد.پاکــدل از جمله ایــن رویکردها را 
ایجاد واحدR&D برای بررســی و مطالعات 
 آخریــن اتفاقــات در شــهرداری ها، ایجــاد 
گروه های تمرکز متشکل از افراد داری فکر و 

 دانش برای توسعه سرمایه گذاری، ورود به حوزه 
 ســرمایه گــذاری خارجی بــا اســتفاده از 
ظرفیت خواهــر خواندگی هــا،  تدوین اطلس 
سرمایه گذاری در شــهرداری با قابلیت رصد 
آنالین توســط عالقمندان به ســرمایه گذاری، 
برگزاری تورهای ســرمایه گذاری برای اولین 
بــار برشــمرد. وی همچنیــن از برنامه ریزی 
 برای برگزاری رویداد ســاالنه تخصصی برای 
ســرمایه گذاری در حوزه شهرداری های استان 
خبر داد و گفت: این برنامه احتمااًل در اسفندماه 
امسال برگزار می شــود و در قالب این برنامه، 
ضمــن معرفــی فرصت های ســرمایه گذاری 
شــهرداری ها، بــرای کارشناســان مرتبط در 
برگزار  آموزشــی  های  کارگاه  شــهرداری ها 
خواهیم کرد.این مســئول فعال کــردن رابطان 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف شهرداری 
و ایجاد مرکزی برای اجالس های سرمایه گذاری 
شــهرداری ها را از دیگر رویکردهای آتی این 

سازمان خواند.
  وی با بیان این که طرحهای عمرانی گذشــته 
را با قدرت تا به سرانجام رسیدن دنبال خواهیم 
کرد، از مشــارکت ۱۰ هزار میلیــارد تومانی 
سرمایه گذاران در طرحهای مشارکتی شهرداری 
یزد خبــر داد و گفت: عالوه بــر تالش برای 
برندسازی و ثبت برند برای شهرداری یزد، برای 
اســتفاده از تمام ظرفیتهای جهانشهر شدن شهر 

یزد، در زمینه برندینگ شــهری یزد نیز فعالیت 
خواهیم داشــت.وی با اشاره به زمین های خرد 
متعلق به شــهرداری در سطح شهر، گفت: برای 
ایــن زمینهای خرد نیز برنامــه ریزی داریم تا 
سرمایه های خرد را از این طریق مورد استفاده 
بــه ظرفیتهای مغفول  اهتمام  قرار دهیم.پاکدل 
مانده از جمله معدن شــن و ماســه و تدوین 
پارکهای سطح شهر  برای  الگوهای درآمدزایی 
به منظــور درامدزایی را از دیگــر برنامه های 
این ســازمان بیان کرد و گفت: در حوزه های 
با  مرتبط  گردشــگری و همچنین طرحهــای 
حوزه IT نیز برنامه داریم.وی از برنامه ریزی 
تخصصی در مورد حوزه پســماندهای پزشکی 
خبر داد و گفت: مواد اولیه این پســماندها که 
از کیفیــت باالیی برخوردار اســت با الزامات 
قانونی و بهداشتی قابل برگشت به چرخه تولید 
است. این مســئول همچنین از سرمایه گذاری 
قدرتمنــد در زمینه دانــش بنیانها و حمایت از 
تجاری سازی آنها خبر داد و گفت: با توجه به 
سرمایه گذاری  برای  اختیار  در  زیرساخت های 
در زمینه انرژی نیز برنامه  داریم.پاکدل در پایان 
تنها  معتقدیم ســرمایه گذاری  کرد:  خاطرنشان 
مختص طرحهای عمرانی نیست و بر این باوریم 
تحول را با توسعه متوازن در تمام بخشها مدنظر 
داشته باشیم در چشم اندازهای بیان شده بتوانیم 

طی سالهای آینده موفق باشیم .

رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری یزد خبر داد

اجرای ۱۰ هزار میلیارد 
طرح مشارکتی شهرداری یزد با سرمایه گذاران 

گروه استان ها – یزد //  رئیس کمیسیون 
خدمات و محیط زیست شهری شورای 
شــهر یزد گفت: بازپیرایی و زیباسازی 
پارک ها با هدف آراسته شدن شهر یزد 

برای ایام نوروز در حال انجام است . 
   فاطمه زارع اظهار داشــت: در راستای 
آمــاده ســازی محیط های اســکان و 
چند  نــوروزی،  میهمانان  گردشــگری 
ماهی است که با پیگیری های کمیسیون 
طراحی،  عملیــات  شــورا،  خدمــات 
بازســازی و بازپیرایی پارکهای ســطح 

شــهر در دســتورکار قرار گرفته است. 
 بــه گفتــه وی، عملیــات بهســازی و 
آماده ســازی پارک های ســطح شــهر 
 شامل مرمت و تعمیر سرویس بهداشتی، 
سنگ  مرمت  آبخوری،  های  ســرویس 
فرش های پــارک ها، تجهیز وســایل 
 بازی کودک، نظافت مســاجد و محوطه 
تمامی پارک های ســطح شهر یزد است. 
رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست 
شهری شــورای شهر یزد افزود: همچنین 
فضاهــا و امکانات ورزشــی با توجه به 

باید شود  مردمی، ســاماندهی  مطالبات 
بر همین اســاس و با توجه به بازدیدهای 
 انجام شــده طــی هفته هــای متوالی، 
ست های ورزشی که در برخی پارک ها 
نیاز به تعمیرات و بازسازی دارند که این 
موضوع برای رفع و اصالح در دستور کار 

مناطق قرار گرفت.
   زارع بیان کرد: فضاهای ورزشــی در 
بعضی پارک ها نیز بالاستفاده مانده است 
 که ضرورت دارد برای اســتفاده بهینه این 
فضا ها اقدامات الزم صورت پذیرد.رئیس 

کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری 
شورای اسالمی شهر یزد در مورد اقدامات 
انجام شده طی چندماه گذشته در مناطق 
برای بهسازی پارک ها نیز گفت: سیستم 
روشــنایی میدان های احسان، حج، انبیا، 
راه آهن و پارک های اصالنی، شــهرک 
رزمندگان، ۱۲ امام آزادشــهر و بازارچه 
اطلســی با تعویض و نصب انواع چراغ 
ال ای دی و نصب پایــه چراغ، همراه با 
کابل کشی و نصب فنداسیون  بهسازی و 

اصالح شد.
  وی عنوان کرد: امید اســت همکاری و 
منجر  ذیربط  هــای  مجموعه  هماهنگی 
به ارائه خدمات مناســب به مسافران و 

شهروندان شود .

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد:

پارک های شهر یزد برای نوروز بازپیرایی می شود

آگهی مزایده  
مرحله اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد بموجب پرونده کالسه ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۲۰۹۸۷۳۸ صادره از شعبه ۱ اجرای احکام حقوقی سیرجان ، 
یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲۲۰ متر مربع فاقد پالک ثبتی به حدود اربعه ) شماال به طول ۲۲ متر به قطعه تفکیکی ارثی منصور حسن زاده و شرقا به طول ۱۰ 
متر به کوچه ۸ متری و جنوبا به طول ۲۲ متر به ارثی مرحوم رمضان حسن زاده و غربا به طول ۱۰ متر به زمینهای رحمت اله حسن زاده (متعلق به مرحوم مسلم سمیعی 
نیا فرزند احمد واقع در شهرستان حاجی آباد بلوار امیر کبیر روبروی زمین های شهرضایی که طی تحقیقات و کپی یک برگ A ۴ به تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۸ که از طرف 
آقای اکرم حسن زاده فرزند مرحوم غالمرضا حسن زاده به آقای مسلم سمیعی نیا فرزند احمد به شماره شناسنامه ۲۶۲ واگذار نموده است که قطعه زمین مذکور به مبلغ 
۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)سه میلیارد و سیصد میلیون ریال ( برآورد و کارشناسی گردیده است ، که ملک ذکر شده با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی در اجرای احکام 

حقوقی شهرستان حاجی آباد با قیمت مذکور شروع و به فروش میرسد .
۱- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است .//

۲- کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است .
۳- پیشنهاد دهندگان باید قبال ده درصد بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند . 

۴- پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و الک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ به 
اجرای احکام دادگستری تسلیم شود.)ضمنا شرکت کنندگان به صورت فی المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند(

5- با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده برخالف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۶- اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است . ۷- پیشنهاد در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ قرائت خواهد شد حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بالمانع و برنده کسی است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد مینماید . ۸- در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و خسارات از تجدید نظر مزایده 
حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به اجرای احکام دادگستری حاجی 

آباد مراجعه نمایند . 

قدرت اله فراز - قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد

  گروه اســتان ها – یزد //  مدیر کل کتابخانه های عمومی استان یزد با 
بیان اینکه نگاه توسعه ای به کتابخانه ها نداریم، گفت: اولویت ما فضاسازی 
و جابجایی مکان مخزن کتاب برای دسترسی بهتر عالقمندان در راستای 

کیفی سازی خدمات است . 
   محســن رفیعی در نشست انجمن کتابخانه های عمومی بهاباد که با حضور 
فرماندار، شــهردار و ســایر اعضاء در محل فرمانداری بهاباد برگزار شــد، 
طی ســخنانی دانش آموزان را از اعضای فعال کتابخانه ها دانســت و گفت: 
مدارس نزدیک ترین کتابخانه را، کتابخانه مدرســه خود بدانند.  وی با اشاره 
به این که در حال حاضر ۱۱۲ باب کتابخانه عمومی در ســطح اســتان یزد 
 فعال اســت که بالغ بر دو میلیون  و ۴۰۰ هزار عنــوان کتاب دارند، افزود: 
رویکرد این نهاد در اســتان یزد کیفی ســازی عملکرد کتابخانه های عمومی 

است.  
   مدیر کل نهاد کتابخانه های اســتان با بیان این که برای ترغیب مخاطب به 
کتابخانه و انس با کتاب، باید به زیرســاخت ها و فضای فیزیکی توجه شود، 
اظهار کرد: اگر فضا دلپذیر نباشد، نمی توان انتظار داشت رغبتی به حضور در 

کتابخانه ها ایجاد شود.
   »علیرضا  تیموری« فرماندار بهاباد نیز در این نشست با تقدیر از زحمات 
کتابداران، گفت: آنچه مشــخص هســت کتابداران شهرستان از آموزش های 
خوبی برخوردار هســتند.وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب بر تولید 
 محتــوا برای دانش آموزان و اســتفاده از ظرفیــت کتابخانه ها تأکید کرد تا 

دانش آموزان و جوانان، بیشتر با کتاب مأنوس شوند. 
    برگزاری جشــن کتاب به صورت تخصصی، شاداب ســازی کتابخانه ها، 
برگــزاری کارگاه های مهارت های کتاب خواندن، آموزش برای کتابداری در 
مدرسه و تجهیز کتابخانه سیار بهاباد از برخی موارد و تصمیمات جلسه بود. 
همچنین طی لوح تقدیری از ســوی دکتر فاطمی استاندار یزد، از »علیرضا 
تیموری« فرماندار بهاباد به عنــوان رئیس انجمن برتر کتابخانه های عمومی 

استان یزد تجلیل شد .

مدیر کل کتابخانه های عمومی یزد :

 مدارس نزدیک ترین کتابخانه 
را کتابخانه مدرسه خود بدانند

 واگذاری زمین بنام 7/90/5115 به بنام 
 رستم بشولیده تاریخ 89/2/6 به آدرس قشم 

به شماره تفكیكی 13 روستایی رمكان به كد ملی 
3459275278 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

پروانه كسب  بنام عبدالكریم رشیدی صدور 1401/4/6 
شماره پروانه كسب 01/ت پ ك/8920 صنف پوشاك 
چند منظوره به آدرس  قشم سی سنتر1 طبقه همكف 
پالك 1033 و1063  كدملی 2510841882 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی  مفقودی 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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فرهنگ وهنر

اعتراض ها به جشنواره » دریای سرخ «
بین المللــی  جشــنواره   // فرهنگــی  گــروه    
فیلــم »دریای ســرخ« عربســتان در حالی دومین 
دوره خــود را برگزار می کند که منتقدان، این رویداد 
ســینمایی را تالشی حکومتی برای سرپوش گذاشتن 
بر نقض حقوق بشر در این کشور می دانند.به گزارش 
ایسنا، جشــنواره بین المللی و پرزرق وبرق »دریای 
ســرخ« عربســتان فرش قرمز دومین دوره خود را 
بــرای انبوهی از بازیگران و کارگردانان سرشــناس 
جهــان پهن کرده اســت و نوید یــک رویداد بدون 
سانسور را با نمایش فیلم هایی با محوریت اقلیت های 
جنسی داده، مضامینی که در عربستان جرم محسوب 
می شوند! تنها ۵ ســال پس از آن که رژیم تندروی 
ســعودی ممنوعیت ۳۵ ساله ســینماها را لغو کرده، 
 جشنواره بین المللی فیلم دریای سرخ روز پنج شنبه 
هفته گذشــته )اول دســامبر( دومیــن دوره خود را 
کلیــد زد و مهمانــان سرشــناس بین المللی از گای 
ریچی، اســپایک لی، شارون اســتون تا جکی چان 
و شــاهرخ خان را به این کشور دعوت کرده و الیور 
استون ســینماگر هالیوودی برنده اسکار نیز ریاست 
هیئت داوران بخش مسابقه را بر عهده گرفته است.این 
جشنواره سینمایی در حالی مشغول برگزاری دومین 
دوره خود اســت که با اتهاماتی نیز روبه رواست، از 
جمله این که دولت عربســتان سعودی در حال سوء 
استفاده از فرهنگ برای سرپوش گذاشتن بر کارنامه 
ضعیف خود در زمینه حقوق بشــر است. مایکل پیج 
معاون بخش خاورمیانه و شــمال آفریقا در دیده بان 
حقوق بشر، مقامات عربستان سعودی را متهم کرده که 
از جشنواره ها به عنوان ابزاری برای خوب جلوه دادن 
شرایط اســتفاده می کنند، به همان شیوه ای که پیشتر 
از افراد مشــهور و رویدادهای ورزشــی برای پنهان 
کردن تصویر بســیار وحشتناکش اســتفاده می کرده 
اســت. »دانا احمد« محقق خاورمیانه در ســازمان 
عفو بین الملل معتقد اســت: »این جشنواره را باید در 
چارچــوب فکری مقاماتی دید که تحمل آزادی بیان 
را ندارند. این مهم اســت که در بحبوحه تالش های 
اصالح طلبانه عربستان ســعودی توجه داشته باشیم 
که ســرکوب مداوم آزادی بیان توسط مقامات به این 
معنی است که همه برای آزادی بیان خود در معرض 

خطر چندین دهه زندان هستند« . 

خبر

اشــکان خطیبی،   // فرهنگــی  گروه     
مهران غفوریان، حامــد آهنگی و پژمان 
تلویزیون  بازغی در مسابقه های دنباله دار 
بعدی  فصول  مجری های  از  بهتری  اجرای 

داشتند .
   فصل پنجم مسابقه شبکه پنج به نام »پنج 
ستاره«، از چهارشنبه هفته گذشته روی آنتن 
رفته و قرار اســت در طول هفته، از دوشنبه 
تا پنج شــنبه ســاعت ۲۱ پخش شود. از 
فصل اول این مسابقه تا به حال، چهره های 
مختلفی فرصت اجرای »پنج ستاره« را در 
اختیار داشــتند و اکنون اجرای فصل پنجم 
آن نیز به حســین رفیعی سپرده شده است. 
به بهانه پخش فصل جدید »پنج ســتاره«، 
نگاهی داشتیم به دیگر مسابقات چند فصلی 
تلویزیون در سال های اخیر که افراد مختلفی 
تجربــه آن را اجرا کردنــد و به این ترتیب 

رقابتی میان آن ها شکل گرفت.
* 5 ستاره

  اشکان خطیبی اولین چهره ای بود که اجرای 
مســابقه اطالعات عمومی »پنج ســتاره« 
را برعهده گرفــت. او پس از اجرای برنامه 
گفت وگومحور »خانه ای با طرح نو« و ویژه 
برنامه نوروزی »بهارستان«، مسابقه اطالعات 
عمومی »پنج ســتاره« را نیــز به تجربیات 
خود در زمینه اجــرا اضافه کرد. فصل اول 
این مسابقه اواخر سال ۹6 روی آنتن رفت 
و تا ســال ۹۷ ادامه داشت. اشکان خطیبی 
سعی کرد با اجرای رسمی و کمی جدی در 
»پنج ستاره« حضور یابد و در کار خود نیز 
موفق بود. در فصل دوم و سوم »پنج ستاره«، 
حمید گودرزی جایگزین خطیبی شــد. این 
بازیگر سعی داشــت با اجرای پرتحرک و 
پرسروصدا هیجان را به مسابقه تزریق کندو 
با رفتار صمیمانه به شرکت کنندگان نزدیک 
شــود، اما گرفتار زیاده روی شــد و نتیجه 
کار او قابل قبول نبــود، در نتیجه اجرایش 
با انتقاد مخاطبان مواجه شد. »پنج ستاره« 
در فصل چهارم نیز ســراغ مجری تازه ای 
رفت. ابتدا قــرار بود زنده یاد علی انصاریان 
این مســابقه را اجرا کند، اما این اتفاق رخ 
نداد و ابوالفضــل آقاخانی مجری جدید آن 
شد. »پنج ستاره« جزو برنامه های پرمخاطب 
تلویزیون نبود و آقاخانی نیز شهرت مجریان 
پیشین را نداشت، بنابراین حضور او به عنوان 
مجری مسابقه کمکی به دیده شدن آن نکرد 
و موفقیتی نصیب این مجری نشد. این مسابقه 
از فصل اول تا چهارم با وجود تغییراتی در 
ســاختار، با رویکرد باال بــردن اطالعات 
عمومی مخاطبان تولید شد، اما این مسابقه 
در فصل پنجم به بازی و مسابقه تبدیل شده 
اســت. حســین رفیعی مجری جدید »پنج 

ستاره« به دلیل روحیه شوخ طبعی که دارد، 
اجرای راحت و صمیمانه ای در مسابقه دارد 
و به خوبی با شرکت کنندگان همراه است، اما 
بازی هایی که برای »پنج ســتاره« طراحی 
شده، تکراری هستند و برای مخاطب جذاب 
نیستند. موضوع فصل پنجم مسابقه برخالف 
نیســت.  قبلــی، اطالعات عمومی  فصول 
خانواده ها به همراه فرزندان شان شرکت کننده 
مسابقه هستند و یکی از اهداف آن آموزش 

مسائلی در حوزه تربیت فرزند است.
*  اعجوبه ها

  پخش مسابقه »اعجوبه ها« از آبان ۹8 آغاز 
شــد و مهران غفوریان اولین مجری آن بود. 
غفوریان پیش از این مســابقه استعدادیابی، 
با برنامه طنز »ســه  شــو« در شــبکه سه، 
تجربه ای در زمینه اجرا به دست آورده بود، 
اما »اعجوبه ها« تجربه متفاوتی برای او بود. 
غفوریان بعد از کاهش وزن خود، با ظاهری 
متفــاوت در این برنامه اســتعدادیابی دیده 
شــد و مهمانان او کودکان بودند. کودکان و 
نوجوانانی که در زمینه های مختلف توانایی 
عجیب و ویژه ای داشــتند، در »اعجوبه ها« 

حاضر می شدند. 
  نمایش استعداد بچه ها و گفت وگو با آنان از 
بخش های این برنامه بود. مهران غفوریان در 
»اعجوبه ها« که نسخه ایرانی برنامه مشهور 
LITTLe BIg ShoTS بود، ســعی کرد 

با بیان ســاده و کودکانه بــه مهمانان برنامه 
نزدیک شــود و فضایی صمیمانه و راحت 
برای آنان شــکل بگیرد. تــالش غفوریان 
نتیجــه مثبتی داشــت و گفت وگوهای این 
برنامه ســرگرم کننده و بامزه بــود، اما این 
برنامه به یکی از برندهای تلویزیون و اتفاقی 
ویژه  در کارنامه غفوریان تبدیل نشــد. در 
فصــل دوم »اعجوبه هــا«، غفوریان جای 
خود را به نادر ســلیمانی داد، به این ترتیب 
اولین تجربه اجرای این بازیگر اتفاق افتاد. 

برخالف مهران غفوریان که از لحاظ ظاهری 
به استیو هاروی مجری نسخه اصلی برنامه 
شــباهت نداشــت، اما ظاهر نادر سلیمانی 
یادآور چهره هاروی بود. این بازیگر اجرای 
ضعیفی در »اعجوبه ها« نداشت، اما از طرفی 
هم نتوانســت با این برنامه جایگاه خود را 
به عنوان یک مجــری تثبیت و مخاطب را 
غافلگیر کند. او با همان شوخ طبعی خاص 
خود و جدیت بامــزه ای که دارد با کودکان 
گفت وگو می کرد و اجرای قابل قبولی داشت. 
پس از دو بازیگــر، اجرای »اعجوبه ها« به 
حامد سلطانی مجری شبکه سه سپرده شد. 
ســلطانی مانند غفوریان و سلیمانی کمدین 
نبود و در مواجهه با کودکان نیز موفق نبود. 
سلطانی که همچنان اجرای »اعجوبه ها« را 
برعهده دارد، انتخاب مناســبی برای چنین 
با مجریان  نیســت و عملکردش  برنامه ای 
فصول پیشــین فاصله زیادی دارد. ساختار 
»اعجوبه ها« در زمان اجرای ســلطانی، از 
یک برنامه اســتعدادیابی به برنامه سرگرمی 

تغییر کرد.
*  شوتبال

   فصل اول مسابقه فوتبالی »شوتبال« سال 
۹۷، با اجرای امیرحسین رستمی روی آنتن 
شبکه نسیم رفت. شــرکت کنندگان مسابقه 
باید با انجام ورزش ها و بازی های مختلف 
با یکدیگر رقابت و امتیاز کســب می کردند. 
با توجه به این که فضای مســابقه هیجانی و 
پُرنشاط بود، امیرحســین رستمی نیز سعی 
می کرد متناسب با این فضا، اجرای پرشوری 
داشته باشــد. او عملکرد راضی کننده ای در 
»شوتبال« داشت، اما این مسابقه و اجرای آن 
نقطه عطفی در کارنامه این بازیگر به حساب 
نمی آید. سال ۹۹ اجرای فصل جدید مسابقه 
به کمدین محبوب حامد آهنگی واگذار شد. 
آهنگی معموال در هــر برنامه ای که حضور 
داشته باشــد، چه به عنوان مجری و چه در 

جایگاه مهمان، با طنازی های خود مخاطب 
را به خنده می اندازد. او در »شــوتبال« نیز 
با شوخی های بامزه خود با شرکت کنندگان، 
باعث می شد »شوتبال« مفرح و سرگرم کننده 

باشد.
   بهــار امســال، اجرای فصــل جدید این 
مسابقه را علی عامل هاشمی برعهده گرفت. 
اجــرای این بازیگر با جنس اجرای طنازانه 
حامد آهنگی قابل مقایسه نیست و آهنگی 
مجری موفق تری اســت. در میان خانم ها 
نیز مبینا نصیری و سوگل طهماسبی اجرای 
»شوتبال« را تجربه کرده اند. شور و هیجان 
با فضای  بیشــتری  اجرای نصیری تناسب 
»شوتبال« داشت و سوگل طهماسبی اجرای 

کامال متوسطی دارد.
*  کودک شو

  پژمان بازغی با اجرای مسابقه »کودک شو«، 
توانایی  خود را در عرصه اجرا نشــان داد و 
حضور بســیار موفقی در این برنامه داشت. 
»کودک شــو« اولین بار به مناســبت نوروز 
۹6 پخش شــد و تا بهار سال گذشته ادامه 
داشــت. پژمان بازغی با صبوری و تسلط 
کامل، با کودکانی که همــراه خانواده خود 
به این مســابقه می آمدنــد برخورد می کرد. 
 او بــا رعایــت احترام و ادب، بــه موقع با 
خانواده ها شوخی می کرد یا در مواقع لزوم 

به آن ها تذکر می داد. 
  اجرای بازغی بــرگ برنده ای برای برنامه 
محســوب می شــد و این بازیگر سه فصل 
مجری »کودک شــو« بود. به دلیل مشــغله 
پژمان بازغی در عرصه بازیگری، در فصل 
چهارم مسابقه حمید گودرزی جایگزین او 
شــد. این بازیگر در »کودک شو« نیز مانند 
»پنج ســتاره« موفق نشد جایگزین خوبی 
برای مجری قبلی باشد و گزینه مناسبی نبود. 
باید دید ســازندگان »کودک شو ۵« در این 

فصل سراغ کدام چهره خواهند رفت .

رقابت مجریان در گود مسابقات چند فصلی

 گــروه فرهنگی // نخســتین دور 
مذاکرات ایران و عربستان درباره حج 
۱۴۰۲ به صورت وبینار انجام شد و بر 
این اســاس، مقامات حج دو کشور تا 

یک ماه آینده در عربستان با یکدیگر 
را امضاء  دیــدار و تفاهم نامه حــج 

می کنند . 
  مذاکــرات اولیه میان ســازمان حج و 

زیارت و وزارت حج و عمره عربســتان، 
به صــورت وبیناری برگزار شــد، بنا بر 
اعالم روابــط عمومی ســازمان حج و 
زیارت، این مذاکرات نخســتین گام در 
برنامه ریزی های رســمی حــج بین دو 
کشور ایران و عربســتان در حوزه حج 
تمتع ۱۴۰۲ محســوب و مثبت ارزیابی 
می شــود و مقرر اســت حدود یک ماه 
آینده، نشست رسمی بعدی در عربستان 
و با حضور وزیر حج و عمره عربستان و 
رییس سازمان حج و زیارت تشکیل شود 
و تفاهم نامه حج ۱۴۰۲ به امضا برســد.

در این مذاکرات، پس از بررسی عملیات 
حج گذشته، نظرات و پیشنهادهایی برای 
تسهیل در برگزاری حج آینده مطرح شد. 
طرفین همچنین بر ضرورت تعامل درباره 
موضوعات مطرح شده برای ارایه خدمات 
شایســته به ضیوف الرحمان )زائران( که 
از کشورمان به ســرزمین وحی مشرف 
می شــوند، تاکید کردند.ســازمان حج و 
زیارت در ماه های اخیر موضوعات حج 
گذشته را در کارگروه های آسیب شناسی 
مورد کارشناســی قرار داد و به بررسی 
مســائل اجرایی حج پرداخته است تا در 

عملیات آینده حج نســبت به رفع نقاط 
ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام کند و در 
نشست با مسؤوالن وزارت حج و عمره 
عربستان نیز از نتایج تالش کارگروه های 
آسیب شناسی صحبت شد.طرفین بر حل 
نقاط ضعف و بررسی پیشنهادها به منظور 
ارایه خدمات هرچــه بهتر به حجاج در 
مقایسه گذشته نیز تاکید کردند.محورهای 
این گفتگو بخش های مختلفی، از جمله 
خدمات در حوزه اســکان، حمل و نقل، 
خدمات فرودگاهی، خدمات ایام تشریق 
و مشاعر مقدس و تغذیه و تدارکات بود 

که از سوی دست اندرکاران سازمان حج 
وزیارت مطرح و مقرر شــد موضوعات 
توســط وزارت حج و عمره عربستان و 
سایر دستگاه های ذی ربط تا حصول نتیجه 

پیگیری شود.
   ســازمان حج و زیارت هنوز سهمیه و 
هزینه های حج ســال ۱۴۰۲ را مشخص 
نکرده و پس از امضا تفاهم نامه جزئیات 
آن را اعــالم می کند. با این حال، نماینده 
ولی فقیه در امور حج و زیارت پیش بینی 
کرده که سهمیه حج ایران به میزان قبل از 
کرونا، یعنی حدود 8۵ هزار نفر بازگردد. 
ســهمیه ایران در دوران کرونا با توجه به 
محدودیت های عربستان، کمتر از ۴۰ هزار 

نفر بود .

ایران و عربستان درباره حج مذاکره کردند

گروه فرهنگی // سینما رفتن که زمانی یکی از مهم ترین 
تفریحات خانواده ها و فرصتی برای گذران اوقات فراغت 
و ســرگرمی جوان تر  ها و عالقه مندانش بود این روزها 
رونق چندانی ندارد و با چالش های جدی روبه رو شــده 

است . 
   گرچه ناآرامی های اخیر، ســینما را به حاشــیه راند اما 
برگزاری جام جهانی فوتبال نیز در این کم فروغی بی تأثیر 
نبود و تا حدود زیادی توجهات را از ســینما دور کرد. اما 
در حالی به پایان فصل پاییز نزدیک می شویم که سینما یک 
رکورد بی سابقه در اکران از خود به جای گذاشته است. در 
گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشــت به مجموع آثاری 
که طی سه ماه گذشته بر پرده سینما نقش بستند و وضعیت 

فروش فیلم هایی که طی یک ماه اخیر به نمایش درآمدند.
شاید برایتان جالب باشد بدانید در سه ماهه پاییز چند فیلم به 
چرخه اکران افزوده شده اند. در نمودار اکران و جدول نمایش 
مهرماه فقط فیلم سینمایی »بام باال« به چشم می خورد، در 
حالی که طبق آنچه اواخر شــهریورماه در شورای صنفی 
نمایــش تصویب شــد دو فیلم »مالقــات خصوصی« و 
»گیجگاه« برای اکران در مهرماه قرارداد اکران خود را ثبت 
کرده بودند اما صاحبان هر دو فیلم راضی به نمایش آثارشان 

نشدند. 
   درست در میانه های مهرماه طرح بلیت نیم بها در راستای 
حمایت از سینما تصویب شد که به دو دلیل عمده عماًل تأثیری 
در میزان فروش نداشت؛ نخست اینکه با وجود ناآرامی های 
اجتماعی اخیر در شــهرهای بزرگ کمتر کسی قصد سینما 
رفتن می کرد و نکته مهم تر اینکه اساسًا فیلم جدیدی برای 
مخاطب وجود نداشت و تمام فیلم هایی که شامل بلیت نیم بها 
شدند را ماه ها قبل تر تماشا کرده بود.وضعیت در ماه آبان تا 
حدودی بهتر می شود؛ فیلم های »طبقه یک و نیم«، »بیرو« 
و انیمیشن »لوپتو« با ثبت قرارداد در شورای صنفی اکران 
از هفته دوم آبان ماه روانه پرده سینماها شدند اما فروش دو 
فیلم اول چندان تعریفی ندارد و بار گیشه همچنان بر دوش 
»پسر دلفینی« و انیمیشن تازه نفس »لوپتو« است تا اینکه در 
روزهای پایانی آبان ماه »بخارست« راه خود را به اکران باز 
کرد. اما امروز در حالی آذر به نیمه رسیده که از ابتدای این 
ماه هیچ فیلم تازه ای اکران نشده و فقط دو فیلم »بی آبان« و 
»اینان« در گروه هنر و تجربه به نمایش درآمده اند که تاکنون 

فروش چندانی هم نداشتند.
*  آیا »بخارست« نجات بخش گیشه می شود؟

    بســیاری از سینماداران و کارشناســان معتقدند اکران 
فیلم های پرمخاطب تا حدود زیادی ســینما را از وضعیت 
فعلی خــارج می کند و حاال »بخارســت« یکی از همان 
گزینه هایی است که می تواند این فرضیه را اثبات کند. مسعود 
اطیابی، کارگردانی که دو فیلم اخیر خود یعنی »دینامیت« و 
»انفرادی« را در شــرایط نامطلوبی اکران کرده بود توانست 
رکورد فروش ســینمای ایران را بزند و این امید می رود که 
فیلم جدیدش یعنی »بخارست« به سینما فرصتی بدهد تا 

نفس تازه کند. گرچه شروع اکران این فیلم مانند دو اثر قبلی 
چشمگیر نبوده است.

   در ادامه بد نیســت مقایسه ای از میزان فروش فیلم قبلی 
اطیابی و »بخارست« داشــته باشیم. »انفرادی« با مجموع 
فروش ۷۴ میلیاردی؛ در هفته نخســت اکران ۵ میلیارد و 
8۷۷ میلیون تومان فــروش و ۱۷۱ هزار و ۴۹۰ مخاطب 
داشــت در حالی که فروش هفته نخست »بخارست« یک 
میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان بوده و ۳۵ هزار و ۵۷8 قطعه 
بلیت فروخته اســت و حاال پس از نزدیک به ۲۱ روز از 
نمایش این فیلم رقم کلی فروشــش بــه ۵ میلیارد و ۳6۷ 
میلیون تومان رسیده و البته در هفته گذشته نیز صدرنشین 
گیشه بوده است. شاید ســیر صعودی فروش »بخارست« 
مانند دو فیلم قبلی اطیابی پرشــتاب نباشــد اما با وجود 
طرح های حمایتی سازمان سینمایی همچون محاسبه »هر 
دو هفته اکــران، یک هفته« در ایام برگزاری جام جهانی و 
ادامه اکران بدون محدودیت های آیین نامه ای تا پایان ســال 
۱۴۰۱ این امکان وجود دارد که فروش قابل قبولی را تجربه 
کند اما باید دید آیــا اطیابی می تواند رکورد پرفروش ترین 
فیلم خودش و سینمای ایران را بار دیگر آن هم در شرایط 

فعلی بزند یا خیر. 
   وضعیت فروش فیلم های دیگری که از آبان ماه روی پرده 
هستند مشــخصًا »طبقه یک و نیم« با فروش 68۰ میلیون 
تومانی و »بیرو« با فروش 8۴ میلیونی چندان تعریفی ندارد 

و با فاصله از »بخارست« و »لوپتو« عقب افتاده اند.
*  ارتباط بچه ها و سینما هنوز خوب است

  اما در شرایطی که سینما در کش و قوس جذب مخاطب 
است، سه فیلم سینمای کودک و نوجوان در حال اکران است 
که استقبال خوبی هم از آن ها صورت گرفته و به نظر می آید 
رقابت میان انیمیشــن ها همچنان گیشه را گرم نگه داشته 

است.
  »پسر دلفینی« که از شهریوماه میهمان سینماهاست تاکنون 
۱8 میلیارد و ۴66 میلیون تومان فروش داشــته و »لوپتو« 
نیز با 6 میلیارد و ۵۷6 میلیون تومان پس از آن قرار گرفته 
است. این در حالی است که فیلم دیگر سینمای کودک یعنی 
»بام باال« فروشی معادل یک میلیارد و ۷۷۲ میلیون تومان را 
پس از هشت هفته اکران ثبت کرده که با وجود برخورداری 
از تیزرهای تلویزیونی نتوانسته در گیشه چندان موفق باشد 

و عرصه را به دو رقیب کارتونی خود واگذار کرده است.
*  ریزش مخاطب را جدی بگیریم

  کل مخاطب سینما از ابتدای سال جاری تاکنون و براساس 
آنچه در سامانه سمفا ثبت شده کمتر از ۱۰ میلیون نفر بوده 
و این رقم در ســه ماه اخیر یعنی فصل پاییز به یک میلیون 
و 6۴۴ هزار نفر می رســد و مجموع فروش تا ۱۵ آذرماه 
نیز تنها ۴۵ میلیارد تومان بوده است؛ ارقامی که زنگ خطر 
وضعیت بحرانی در ســینما را به صــدا درآورده اند و باید 
راهکاری برای ترغیب صاحبــان آثار پرمخاطب به اکران 

فیلم هایشان اندیشید .

نگاهی به فروش فیلم هایی که یک ماه گذشته به نمایش درآمدند

 روزهای پاییزی گیشه

  
    *

گروه فرهنگی// در قســمتی از کارتون شیرشاه 
وقتی شخصیت اصلی داستان به زمین می افتد، 
ابری در آسمان تشــکیل می شود که اگر به آن 
دقت کنید واژه نامناسبی برای کودکان می بینید . 
   والت دیزنی یکی از شرکت های تولید محتوای 
محبوب بین کودکان اســت. شرکتی که به آسانی 
ذهن کودکان جهان را هدف گرفته و ســعی در 
القــای تفکرات ضد اجتماعــی و ضد دینی در 
ذهن آن ها دارد. در چند سال اخیر خانواده های 
بسیاری در سراسر جهان نسبت به انیمیشن های 
دیزنــی اعتراض کردند و حتــی اکران آن ها در 
بعضی از کشورها مثل مالزی و امارات نیز ممنوع 

شد.
  نمی خواهیم از نقش موثر والت دیزنی، موسس 
کمپانی دیزنی در ترویج صنعت انیمیشــن جهان 
غافل شویم، اما باید ذکر کنیم کمپانی دیزنی آنطور 
که باید به رسالت و وظیفه خود عمل نکرد و این 
روزها به بحرانــی جدی برای خانواده ها تبدیل 

شده است.
*  والت دیزنی که بود؟

   ۵6 امین سالگرد درگذشت والت دیزنی است، 
فردی که در خانواده ای روســتایی بزرگ شد و 
از همان کودکی عاشق نقاشــی بود. اما به دلیل 
مشکالت مالی آن را رها کرد و به روزنامه فروشی 
رو آورد. والت در ۱6 سالگی ترک تحصیل کرد 
و با شروع جنگ جهانی اول به ارتش و صلیب 
سرخ پیوست. بعد از جنگ مشغول به کار تبلیغات 

تلویزیونی شــد. پس از مدتی هم تصمیم گرفت 
شرکتی با نام خود تاسیس کند که در آن به تولید 

انیمیشن بپردازد.
*  گسترش قلمرو دیزنی

  دیزنی با فردی به نام اوب ایورکز در سال ۱۹۲۳ 
به هالیوود رفت و اینجا بود که بزرگ ترین شرکت 
رســانه ای جهان با عنوان »اســتدیوی کارتون 
برادران دیزنی« تاسیس شــد. شرکت دیزنی تا 
ســال ۱۹۵۵ فقط روی کارتون کار می کرد. از 
اولین شــخصیت کارتونی دیزنی در سال ۱۹۲8 
رونمایی شــد و نام او را میکی موس گذاشتند. 
دیزنی در ۱۹۳۷ نخستین فیلم بلند پویانمای خود 
به نام »سپیدبرفی« را ساخت. همچنین در همان 
سال کارگاهی فراهم کرد که در آن پویانماگران را 

آموزش می داد.
  در نهایت پس از ســال ها تالش در ۱۷ ژوئیه 
۱۹۵۵ دیزنی لند را گشــود. این شرکت امروزه 
مالک ۱۴ شهربازی، شمار زیادی شبکه تلویزیونی 
از جمله ای بی سی، شــبکه دیزنی، ای اس پی ان 
و ای بی ســی خانوادگی و شــرکت های تابعه و 
زیرمجموعه والت دیزنی پیکچرز، پیکسار، مارول 
اینترتینمنت، لوکاس فیلم و هیولو است. در سال 
۱۹8۴ با مرگ والت دیزنی، مایکل ایزنر یهودی 
)MIchaeL eISneR( ریاست شرکت دیزنی 
را بر عهده گرفــت. در این دوران جدید فروش 
و سود شــرکت دیزنی افزایشی ناگهانی یافت و 

بار دیگر به قله جهانی صنعت ســرگرمی و البته 
پولسازی برای القای افکار به کودکان بازگشت.

*  میکی موس و جری نماد یهودیت هستند؟
  طبق نظر کارشناســان »میکــی موس«، اولین 
شخصیت کمپانی دیزنی نمادی از فرد یهودی تنها 
و بی کس اســت که دائم از سمت رقیبان تهدید 
 می شــود؛ اما با زیرکی خود، بر دشمنان پیروز 
می شود! یا شــخصیت جری موشه که در تمام 
 قســمت های تــام و جری با فریــب و زیرکی 
بــر گربه نادان پیروز می شــود. برخی هدف به 
تصویر کشیدن چنین چیزی را القای حس اعتماد 
به نفس به یهودیان می دانند. در فرهنگ یهودی 
موش معنا و ارزش ویژه ای دارد. گویا آلمان های 
 نازی در جنگ های جهانی یهودیان را موش کثیف 
می خواندند. همچنین ممکن اســت با نشــان 
 دادن چنیــن مفاهیمی ذهن کــودک دغل باز و 

فریب کارانه رشد کند.
*  دیزنی و حمایت از هم جنس گرایان

  همین چند وقت پیش بود که جمعی از مادران 
دغدغه مند آمریکایی نســبت به سکانســی در 
انیمیشن »اسباب بازی های ۴« کمپین اعتراضی 
راه انداختند و این انیمیشــن را تحریم کردند. بنا 
به اطالعات انجمن خانواده آمریکا انیمیشن های 
دیزنی از ابتــدا دارای مفاهیم حمایتی همجنس 
گرایانه بوده؛ اما در سال های اخیر مشهودتر شده 
است. همچنین شرکت دیزنی یکی از بزرگترین 

حامیان همجنس بــازی در حــوزه برنامه های 
تلویزیونی اســت »رابرت دی. ویلیامز«، رئیس 
گــروه کارکنــان همجنس باز دیزنی، در ســال 
۱۹۹۷ گفته بود که حدود ۴۰ درصد از کارکنان 
این شــرکت همجنس باز هســتند.رئیس بخش 
ســرگرمی کانال دیزنی هم در ســال ۲۰۰8 در 
مورد مسئله همجنس بازی گفت: »شخصیت هایی 
در کانــال دیزنی وجود دارند که به نظر من مردم 
فکر خواهند کرد همجنس باز هســتند. تفســیر 
این موضوع بر عهده خود خوانندگان اســت.« 
 بــا خواندن ایــن صحبت ها به وضــوح پی به 
عادی سازی و ترویج همجنس گرایی در جهان 

توسط کمپانی دیزنی می بریم.
*  رسیدن به هدف با پیام رسانی غیر مستقیم

   دیزنی در این ســال ها مفاهیم غلط بســیاری 
را در ذهن کودکان ایجاد کرد. برای مثال همیشــه 
دختران را منتظر شاهزاده ای نشان می داد، پسران 

را ناجی صرف می خواند و غیره در کنار این موارد 
در تمام انیمیشن های خود سعی داشت مفاهیمی را 
به صورت زیرآستانه در ضمیر ناخودآگاه مخاطب 
جایگذاری کند. پیام رسانی زیرآستانه یا ناخودآگاه 
نوعی روش تبلیغاتی است بدین صورت که پیامی 
را داخل محتوای یک تصویر یا عکس جاســازی 
می کنند و شما متوجه آن نمی شوید؛ اما این پیام به 
صورت خودکار در ناخودآگاه شما نقش می بندد. در 
سال ۱۹۹۵ گروهی به نام »اتحادیه زندگی آمریکا« 
مســتنداتی را ارائه کرد که نشان می داد بسیاری از 
انیمشین هایی که این شرکت برای کودکان ساخته، 
از جمله رهاکنندگان، پری کوچک و شیرشاه حاوی 
پیام های زیر آستانه ای جنسی بوده است. برای مثال 
در قسمتی از کارتون شیرشاه وقتی شخصیت اصلی 
داســتان به زمین می افتد، ابری در آسمان تشکیل 
می شود که اگر به آن دقت کنید واژه نامناسبی برای 

کودکان می بینید . / قدس آنالین

دیزنی لند چطور شکل گرفت؟ 

 شلیک غیرمستقیم ديزنی لند به عقايد و افکار کودکان
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دختر زیبا تبهکار بود! 
در امتداد تاريکی

گروه حوادث// سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه از توقیف یک دستگاه وانت پیکان حامل موتور 
قایق قاچاق به ارزش 5 میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد .

   به گزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ »محمد امین نوروزی« گفت: در راســتای طرح تشدید کنترل محورهای 
مواصالتی، مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی حین کنترل محور »بندر عباس- بندر لنگه« یک دســتگاه وانت 
پیکان حامل کاالی قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه با بیان اینکه 
در بازرسی از این خودرو یک دستگاه موتورقایق فاقد مجوز گمرکی کشف شد، اظهار داشت: طبق نظر کارشناس 
مربوطه ارزش این محموله ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.سرهنگ نوروزی با اشاره به اینکه در این رابطه یک 
متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد؛ افزود: شهروندان می توانند هرگونه موارد مشکوک به قاچاق را به مرکز 

فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ گزارش کنند تا در این خصوص اقدام شود .

توقیف موتور قایق در بندرلنگه

صدای مشاوره

نوجوانی ،دوره ی رها شدن از وابستگی خانوادگی و ورود 
به صحنه ی اجتماع اســت.دراین ســن،نوجوان از جهت 
وابستگی عاطفی از خانواده جدا می شود وبه تدریج توان 
اتکا به خود وپیوستن به جامعه را به دست می آورد وتجربه 
می کند.اســتقالل طلبی به مفهوم کنــاره گیری ودوری از 
والدین نیست بلکه نوجوان تالش می کند که خودش تصمیم 
بگیــرد وآن را اجرا کند. او کم کم خودش را آماده می کند 
که مسئولیت های اجتماعی راقبول کند.برخی از نوجوانان 
برای دستیابی به استقالل،نافرمانی از دستورات والدین را در 
پیش می گیرند.این نافرمانی ممکن است علیه عقاید والدین 
باشد و یا علیه ارزش های اخالقی ویاعلیه سنت ها وآداب 
و رسوم جامعه باشد.برخی ازنوجوانان،عقاید والدین خود را 
کهنه می دانند. والدین مشاهده می کنند که کودک سربه زیر 

دیروز،فردی نافرمان شده است.
حضــرت علی)ع( می فرمایند: فرزنــد خود را برای زمان 
خودش تربیت کنید. پدر و مادر عقاید خود را باید طوری 

عرضه کند که برای آنان قابل پذیرش باشد.
اول : به علت تغییرات جســمانی،عاطفی و روانی،نافرمانی 
به وجود می آید.تا این سن،فرزندبادستور والدین کارهای 
خود را انجام می داد، ولی دراین سن می خواهد خودش به 
این نتیجه برسد که مثال نماز بخواند یانه؟یا اینکه به دیگران 

احترام بگذارد وچگونه این رفتاررانشان دهد؟    
دوم : اینکه شک وتردید نسبت به قدرت والدین درنوجوان 
پیدا می شود.قبل از این سن،آنان اعتقاد داشتند که والدین 
آنها قادر به انجام هرکاری هســتند وکمتر قدرتی اســت 
که باقدرت والدین مقابله کند ولی دراین ســن،این باورها 
دچارتردید می شوند ونوجوان پی می برد آن طور که قبال 
فکرمی کرد، والدین دارای  قدرت بی پایان نیســتند و این  
امر باعث  نافرمانی  او می شود.                                                                                                                                 
سوم: اینکه ، اگرمحدودیت زیادبرای کودکان درسنین قبل 
از نوجوانی ایجاد کنیم، درســن نوجوانــی ، نافرمانی آنان 

بیشترمی شود .
  مركز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان  هرمزگان

 شماره تماس : 33340624-21821355

تحوالت روانی دوران نوجوانی
 )استقالل طلبی نوجوانان(

گروه حوادث// فرمانده انتظامی هرمزگان 
از دســتگیری ۸ نفر از عامــالن ناامنی 
جاده ای و ســنگ پراکنی به خودرو های 

عبوری خبر داد . 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ ســردار جعفری 

گفت: در پی فراخوان معاندان مبنی بر ایجاد 
ناامنی در جاده های کشور و ترغیب جوانان 
فریب خورده و هواداران خود در زمینه حمله 
به خودرو های عبــوری به ویژه کامیون ها، 

موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
قرار گرفت.

  فرمانــده انتظامــی هرمــزگان گفت: با 
تالش های شــبانه روزی صورت گرفته در 
چند عملیات ضربتی و غافلگیرانه 8 نفر از 
عامالن ناامنی جاده ای و ســنگ پراکنی به 
خودرو های عبوری در جاده های اســتان 

شناسایی و دستگیر شدند.
  سردار جعفری گفت:متهمان دستگیر شده با 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 
مراجع قضایی معرفی شدند و هماهنگی های 
الزم برای اعمال مجازات سنگین برای این 

مجرمان صورت گرفته است.
  وی بر اســتمرار طرح های گشــت زنی و 
پایش جاده ای در محور های فرعی و اصلی 
اســتان و قاطعیت پلیس برای شناسایی و 
دستگیری عامالن سنگ پرانی به خودرو های 

عبوری تاکید کرد .

دوســتم وقتی از تایلند به ایران بازگشــت که دیگر 
 اوضــاع مالی خوبی نداشــت ولی مــن تحت تاثیر
وسوســه های او قرار گرفتم تا پول هنگفتی به دست 
بیاوریم و این بار برای ادامه زندگی با یکدیگر به تایلند 
برویم. این بود که نقشه زیرکانه ای را در شبکه اجتماعی 
تلگرام طراحی کردم و خودم را به جای یک دختر زیبا 

معرفی کردم تا ...
  این ها بخشــی از اعترافات جوان ۲۷ ســاله ای است 
که چند ســال قبل به اتهام آدم ربایی توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی خراســان رضوی دستگیر شد. این جوان 
درحالی که به همراه همدســتانش پشت میله های زندان 
 بود، درباره سرگذشــت خود گفت: مدتــی را در یکی 
 از هتــل هــای مشــهد کار می کــردم ولی بــه دلیل 
بلندپروازی هایم از آن جا بیرون آمدم تا وضعیت مالی ام 
 بهتر شود اما با گذشت چند سال از این ماجرا نتوانستم به 
خواسته ها و آرزوهایم برسم تا این که روزی یکی از دوستانم 
 را دیدم که از چند سال قبل به تایلند رفته بود و در آن جا 
زندگی می کرد. آن روز دوستم از زندگی رویایی در خارج 
از کشور سخن گفت و مدعی شد که حدود ۲ سال قبل به 
علت این که ورشکسته شده و اوضاع مالی اش به هم ریخته 
 بود، به ناچار به مشهد بازگشته است. من هم تحت تاثیر 
حرف های دوســتم قرار گرفتم و وسوســه شدم تا در 
تایلند ادامه زندگی بدهم. این بود که تصمیم گرفتیم تا پول 
هنگفتی به دست بیاوریم و برای همیشه به تایلند برویم. 
در این هنگام به یاد مرد هتلدار افتادم که خیلی ثروتمند 
بود. ابتدا نقشــه آدم ربایی به ذهنم خطور کرد تا آن مرد 
هتلــدار را گروگان بگیریم ولی خیلــی زود از این فکر 
منصرف شدم و نقشــه ربودن پسر نوجوان او را طراحی 
 کردم چرا که می دانستم او برای نجات فرزندش پول زیادی 
خواهد پرداخت. برای اجرای این نقشــه، به سراغ دختر 
۳۰ ســاله ای رفتم که در آن هتل کارگری می کرد و از 
بستگان مرد هتلدار بود. با وعده ازدواج او را فریب دادم 
و به ســوی خودم جذب کردم تا از طریق او نقشه ام را 

اجرا کنم. با ترفند پیامک های عاشقانه او را شیفته خودم 
کردم و ســپس بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان از او به بهانه 
»قرض« گرفتم تا چنــد روزه بازگردانم او هم این مبلغ 
هنگفــت را به من داد وقتی اعتمــاد او را جلب کردم با 
ترفندی خاص شماره تلفن پسر نوجوان مرد هتلدار را هم 
از او گرفتم و با یک سیم کارت بدون هویت وارد شبکه 
تلگرام شدم. تصویر دختری زیبا را در پروفایلم گذاشتم 
و پیامک عاشقانه ای برای پسر نوجوان فرستادم. »الف« 
که عاشــق تصویر شد و تصور می کرد با یک دختر زیبا 
چت می کند پاسخ پیام هایم را داد و این گونه من خودم 
 را به جای یک دختر هم ســن و ســال او جا زدم و به 
چت های عاشــقانه ادامه دادم تا این که در یک فرصت 
مناسب برای دیدار حضوری با او قرار گذاشتم و از سوی 
دیگر هم مقدمات ربودن او را با همدستانم فراهم کردم. 
وقتی آن نوجوان ســر قرار رسید، طبق نقشه دختری از 
خودروی من پیاده شد و از او خواست سوار پراید شود. 
زمانی که »الف« در صندلی عقب نشست همدستانم نیز 
از دو طرف کنار او نشستند و بدین ترتیب او را ربودیم و 
قصد داشتیم او را به یک باغ ویالی اجاره ای ببریم و بعد 
با پدرش تماس بگیریم برای همین در بین راه، خودرو را 
متوقف کردم و دســت و پاهای پسر نوجوان را با چسب 
پهن بســتم و ســپس پیکر او را به درون صندوق عقب 
انداختم اما زمانی که به مقصد رسیدیم و من در صندوق 
عقب را باز کردم فقط بقایای چسب های پهن را دیدم که 
در آن جا افتاده و خبری از آن پسر نبود! تازه فهمیدم که او 
در بین راه دست و پاهایش را باز کرده و در حال حرکت 
خودرو، خودش را پایین انداخته است... خالصه وقتی در 
اجرای نقشه گروگانگیری ناکام ماندیم تصمیم به تهدید مرد 
هتلدار گرفتم تا از این طریق مبلغ زیادی اخاذی کنم.به او 
می گفتم اگر می خواهد هتل او را به آتش نکشــیم باید 
صدها هزار دالر پول بدهد ولی او توجهی به تهدیدهای 
من نداشت تا این که پلیس با پیگیری پرونده آدم ربایی 

به سراغمان آمد...

گروه حوادث// رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
اســتان هرمزگان ازکشف انواع لوازم خانگی 
قاچاق از یــک انبار بــه ارزش 3 میلیارد و 
6۰۰میلیون ریال در شهرســتان بندر عباس 

خبر داد . 
     بــه گــزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ 
» حســین خلیلی « با اعــالم این خبر بیان 
داشــت: در اجــرای طرح ارتقــای امنیت 
اجتماعــی و مبــارزه با احتــکار کاالهاي 
اساســي، مأموران پلیس امنیــت اقتصادی 

اســتان هرمزگان از وجود یک انبار احتکار 
لوازم خانگی قاچاق مطلع شدند. 

وي اظهارداشــت: مامــوران پلیس امنیت 
اقتصادی استان از این انبار بازدید کرده و در 
بازرسي از آن ۱۵۹ عدد انواع لوازم خانگی 

احتکار شده کشف کردند. 
  رئیــس پلیــس امنیت اقتصادی اســتان 
هرمزگان با اشــاره به اینکــه ارزش ریالی 
کاالهای کشف شده از ســوی کارشناسان 
۳ میلیارد و 6۰۰میلیون ریال برآورد شــده 

است، گفت : در این خصوص پرونده تشکیل 
و تحویل مراجع قضایی شد . 

   ســرهنگ خلیلی خاطر نشان کرد: مبارزه 
با قاچاق کاال و احتــکار کاالهای اصلی و 

ضــروری مردم، یکــی از اولویت های مهم 
پلیس اســت که در این راســتا با تشکیل 
قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال و ارز ، شــاهد 

اقدامات خوبی در این زمینه بوده ایم .

 انبار احتكار لوازم خانگی میلیاردی
 در بندرعباس كشف شد  

دستگیری عامالن سنگ پراکنی به خودرو های عبوری در جاده های هرمزگان 

محاکمه پیرمردی که با ماهیتابه همســـــرش را کشت
گروه حوادث// مرد ســالخورده ای که متهم است هنگام 
درگیری با همسرش، او را با ضربه ماهیتابه به قتل رسانده 
در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه 

می شود .
 رســیدگی به این پرونده از شهریور امسال با تماس مرد 
جوانی که مدعی بود مادر ۷۵ ســاله اش در خانه فوت 

کرده آغاز شد.
پــس از آن مأموران انتظامی رباط  کریم به محل اعزام و 
با جسد زنی مواجه شــدند که در آشپزخانه افتاده بود. 
بررسی های اولیه نشــان می داد که وی با ضربه ماهیتابه 
به سرش به قتل رسیده است. در ادامه، جسد به پزشکی 

قانونی منتقل شد.
پسر مقتول در تحقیقات به مأموران گفت: من هر روز با 
مادرم تلفنی صحبت می کردم و به خانه اش می رفتم امروز 
هرچه با او تماس گرفتم تلفنــم را جواب نداد به همین 
دلیل نگران شــدم و خودم را به خانه شان رساندم. وقتی 
وارد خانه شــدم پدرم را دیدم و با نگرانی حال مادرم را 
پرسیدم که گفت خسته بوده و خوابیده. بعد به آشپزخانه 

رفتم اما ناگهان با جســد خونین مادرم روبه رو شدم که 
نفس نمی کشید. با نگرانی از پدرم پرسیدم چه بالیی سر 
مادرم آمده و او با خونســردی گفت برای انجام کاری از 
خانه خارج شده بود و وقتی برگشته جسد مادرم را دیده 
است. از آنجا که موضوع مشکوک بود به سرعت پلیس را 

در جریان قرار دادم.
  با اظهارات پسر مقتول، مأموران به پدر 8۵ ساله او ظنین 
شــدند و وی را تحت نظر قرار دادند. در نخستین گام، 
مأموران به سراغ دوربین های مداربسته ساختمان رفتند 
و مشخص شد پیرمرد در زمان قتل همسرش خانه بوده 
است و بعد از آن با کیســه ای مشکی از در خارج شده 

است.
   در ادامه مأموران زباله های نزدیک ساختمان را بررسی 
کردند و کیسه ای که آن را به سطل انداخته بود یافتند که 

در آن چند لباس خونی وجود داشت.
   با این مســتندات پیرمرد به اتهام قتل عمد همســرش 
بازداشــت شــد و تحت بازجویی قرار گرفت. متهم در 
همان بازجویی های اولیه به قتل همســرش اعتراف کرد 

و در توضیح ماجرا گفت: ما 6۰ سال پیش باهم ازدواج 
کردیم. با اینکه من خیلی به همســرم محبت می کردم او 
هیچ محبتی به من نمی کرد. انگار اصاًل بود و نبودم برایش 

مهم نبود. 
  همه زندگی اش پســرش بود. من بیماری های متعددی 
دارم امــا او، من را بارها با حالم بدم رها کرده و به خانه 
پسرمان رفته بود تا به او رسیدگی کند. به تازگی هم همه 
اموالش را به نام پسرمان کرده بود و من بیشتر احساس 
پوچی می کردم. روز حادثه در آشپزخانه بودیم که باهم 
بحث مان شــد و به یکباره از کوره در رفتم و با ماهیتابه 
چند ضربه به ســرش زدم و او روی زمین افتاد بعد هم 
دیگر نفس نکشــید. همان موقع پسرمان به خانه آمد و 

متوجه موضوع شد و به پلیس خبر داد.
   پس از اعترافات صریح متهم، گزارش پزشکی قانونی 
و تکمیل تحقیقات پرونده برای رســیدگی به شعبه دهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. پسر مقتول با 
حضور در دادسرا با ثبت شکایتی خواستار قصاص برای 

پدرش شد .

 گروه حوادث// با تالش ماموران ایســتگاه بازرسی شهید میرزایی در 
بازرسی از یک دستگاه کامیون انواع پوشاک و البسه قاچاق به ارزش ۱7 

میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال کشف شد . 
   به گزارش خبرنگار دریا،  سردار »غالمرضا جعفری« با اعالم این خبر بیان 
داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید میرزایی بندرعباس 
شب گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور »بندر عباس - حاجی 
آباد« به یک دستگاه کامیون تریلی کشنده مشکوک شده و دستور توقف دادند. 
وی افزود : مأموران کامیون مورد نظر را متوقف ودر بازرسی ازآن ۴۹۲ جفت 

کفش و  ۴ هزار و ۱۴۵ ثوب انواع  پوشــاک و  البسه  قاچاق کشف کردند. 
سردار جعفری ارزش محموله کشف شده را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی 
۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون  ریال عنوان کرد. فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
با بیان این که تالش های پلیس بی وقفه و به صورت شبانه روز و با اقتدار 
در مقابله با قاچاق کاال ، سوخت و مواد مخدر ادامه دارد ، از عموم شهروندان 
خواست در صورت مشاهده و یا اطالع از هرگونه دپو و یا قاچاق کاال و مواد 
مخدر مراتب را از طریق تلفن مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند تا 

در کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود .

توقیف محموله کفش و البسه در بندرعباس

گروه حوادث// جانشین فرمانده 
از  اســتان هرمزگان  انتظامی 
مقابله  ضربتــی  طرح   اجرای 
 بــا ســرقت و دســتگیری 
۱۰۸ سارق در 7۲ ساعت خبر 

داد .  
  به گــزارش خبرنــگار دریا، 
ســرهنگ »مهرداد« مشوق در 
تشــریح این خبر بیان داشت : 
در راستای ارتقاء امنیت عمومی 
و اجتماعی با تالش همه جانبه 
مأمــوران انتظامی و با محوریت 
پلیس آگاهي استان طرح مقابله 
با سرقت و دستگیری سارقان به 
مدت ۷۲ ساعت در جای جای 
استان و مناطق جرم خیز استان 
اجرا شد . وی افزود : در اجرای 
این طرح که با هدف شناســایي 

، دستگیري ســارقان و مقابله با 
سرقتهاي داخل خودرو ، وسایل 
و قطعات ، سایر سرقتها ، کشف 
اموال مسروقه اجرا شد مجموعا 
۱۳۲ فقره انواع سرقت کشف و 
۱۰8 نفر انواع ســارق شناسایی 
ودر عملیــات هــای جداگانه 

دستگیر شدند . 
   این مقام انتظامی استان با تأکید 
بر جدیت پلیس در اجرای منظم و 
مستمر طرح های مقابله با سرقت 
و پاکســازی مناطق و محالت 
آلوده و جرم خیز ، اظهار داشت: 
متهمان دســتگیر شده با تشکیل 

پرونده جهت سیر مراحل قانونی 
به مراجع قضایی معرفی و تالش 
پلیس برای شناسایی مالباختگان 
و تحویل اموال مســروقه کشف 

شده ادامه دارد.
 جانشین انتظامی استان هرمزگان 
با هــدف پیشــگیری و کاهش 
وقوع سرقت از عموم شهروندان 
ومردم قدرشناس استان خواست 
ضمن توجه جدی به توصیه های 
کارشناسان پلیس ، در نگهداری 
و حفاظت از امــوال خود دقت 
بیشتری داشته و منازل و وسایل 
نقلیه خودرو و موتورســیکلت 
خــود را به تجهیــزات ایمنی و 
و پدال  قفــل  نظیر   بازدارنــده 
 قفل زنجیــر ، قفل فرمان مجهز 

کنند .

طرح ضربتی مقابله با سرقت
 با دستگیری 108 سارق در هرمزگان  

سند مالكیت خودرو كامیونت كمپرسی  تیپ میتسوبیشی _كانتر پالك 46757 شخصی قشم 
مالكیت محمدتیمار شماره شاسی 420819  شماره موتور E 74990 مدل 2003 رنگ آبی   

مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی نوبت اول
طرح : بيتا هوشنگی
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شهرستان

  ســعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان // مدیر بنادر و 
دریانوردی غرب هرمزگان گفت: افزون بر هفت میلیون و 
6۰۰ هزار تن انواع کاالی نفتی و غیرنفتی از ابتدای سال 
جاری تا کنون در بنادر غرب اســتان تخلیه و بارگیری 
شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، »مرتضی ســاالری« اظهارداشت: در مجموع 
هفت میلیون و 688 هزار و ۱88 تن انواع کاالی نفتی و 
غیرنفتی در بنادر غرب استان تخلیه و بارگیری شد که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته 
است.وی ادامه داد: از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری 
انجام شده، سه میلیون و ۷6۱ هزار و 88۵ تن با افزایش 
۵8 درصدی مربوط به کاالهای غیرنفتی و سه میلیون و 
۹۲6 هزار و ۳۰۳ تن بــه فرآورده های نفتی اختصاص 
دارد.مدیر بنــادر و دریانوردی غرب هرمزگان در بخش 
دیگری از ســخنان خود به تردد بیش از ۲۰ هزار فروند 
شناور و نجات جان ۲۹ نفر در آب های حوزه استحفاظی 
غرب استان طی این بازه زمانی اشاره کرد.ساالری ادامه 
داد: طی این مدت ۲۰ هزار و ۴۴۹ فروند شــناور با ۱۷ 
درصد افزایش در بنادر غرب استان هرمزگان رفت و آمد 
کردند که از این میزان، یک هزار و ۳6۰ فروند شــناور 
باالی هزار تن و ۱۹ هزار و 8۹ فروند شناور نیز زیر هزار 
تن بوده اســت.به گفته وی؛ در این مدت مرکز جستجو 
و نجات دریایــی )MRcc( بنادر غرب هرمزگان در 
راستای اعمال وظایف حاکمیتی و به منظور حفظ و ارتقاء 
ایمنــی دریانوردی خود با ۹ پیــام اولیه و ۴۴ عملیات 
جستجو و نجات موفق به نجات جان ۲۹ نفر در آب های 

حوزه استحفاظی خود شده است .

 گروه شهرســتان// در دیدار دکتر افشار 
فتح الهی رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد قشــم بــا معاون 
دیپلماسی اقتصادی و معاون مالی و اداری 
بر  ایران  اسالمی  وزارت خارجه جمهوری 
توسعه دیپلماسی و ارتباطات خارجی در 
تفاهمنامه همکاری  و  تاکید  جزیره قشم 

بین این دو مجموعه امضا شد . 

  افشــار فتح الهی در این دیدار با تشریح 
موقعیت استراتژیک جغرافیایی و اقتصادی 
جزیره در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، 
گفت: اجرایی نمودن توافق نامه های سازمان 
منطقه آزاد با کشورهای خارجی به منظور 
توسعه همه جانبه و پایدار جزیره جهانی 
قشــم، یکی از مهمترین موضوعاتی است 
که با همــکاری وزارت امور خارجه در 

حال پیگیری هســتیم.وی ادامه داد: آغاز 
عملیات اجرایی پل خلیج فارس به عنوان 
یکی خواســته ها و آرزوهای دیرینه مردم 
جزیــره و پیگیری فعال کــردن مجموعه 
سوخت رسانی به کشــتی های عبوری در 
قشم از جمله مهمترین مواردی هستند که 
می تواند با همکاری دوجانبه ســازمان و 
وزارت امور خارجه محقق شود.به گزارش 

ایســنا، رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: با 
آغاز فعالیت ســرمایه گــذار خارجی در 
عرض ۳ ســال پل خلیج فارس احداث 
و موجب رونق اقتصــادی جزیره خواهد 
شــد.به گفته فتح الهی، جزیره قشم با دارا 
بودن ۱۷ میــدان نفتی و گازی، قرارگیری 
در تنگــه هرمز و دسترســی به آب های 

بین المللی و بازار گســترده کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس موقعیت مناسبی برای 
جذب سرمایه های خارجی در حوزه نفت 

 گاز، پتروشیمی و انرژی دارد و احداث پل 
خلیج فارس و توســعه زیرســاخت های 
جزیره نیز در همین راستا ضروری است  .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم :

به دنبال فعال کردن مجموعه سوخت  رسانی به کشتی های عبوری هستیم

 گروه شهرستان// فرماندار سیریک گفت: ۱۰۰ میلیارد 
ریال وام بانکی کم بهره »چهار درصد« به دهیاری های 

شهرستان سیریک اختصاص داده شد . 
   محمد رضا پاکروان در همایش دهیاران و شــوراهای 
اسالمی بخش بمانی ســیریک افزود: این وام های بانکی 
کم بهره، پنج ســاله و با یک ســال دوره تنفس است که 
در راستای توســعه گردشگری، اشتغالزایی و درآمدزایی 

دهیاری ها به دهیاری ها پرداخت می شود.
   وی یــادآور شــد: اعتبارهای واریــزی به دهیاری ها 
از ۲ محــل بند »الف« مــاده ۳۹ و بند »ب« ماده ۳۹ و 
ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه 
سرانه جمعیتی واریز می شــود و بانک های ملی و پست 
 بانک پرداخت کننده این تســهیالت بانکی هســتند که 
برای نخستین بار به دهیاری های سیریک اختصاص یافته 

است.
  به گزارش ایرنا، فرماندار ســیریک اضافه کرد: افزون بر 
۷۰ درصد جمعیت یعنی چیزی نزدیک به ۲۴ هزار نفر از 
جمعیت ۵۲ هزار نفری این شهرستان در روستاها زندگی 
می کنند و سیریک دارای ۷6 روستا و 66 دهیاری است.

سیریک در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شرق بندرعباس قرار 
دارد .

فرماندار سیریک : 

100 میلیارد تسهیالت به دهیاری های سیریك اختصاص یافت
   

گروه شهرستان// معاون زیباسازی و محیط زیست شرکت عمران، 
آب و خدمات کیش گفت: ۲۰ میلیارد ریال برای بهسازی زمین بازی 

پارک محالت این جزیر اختصاص یافت . 
  غفار آقازاده گفت: با استفاده از این میزان اعتبار تاپایان سال جاری 
برخی از اســباب بازی های فرســوده در پارک های بازی جزیره به 
منظور سهولت دسترســی کودکان و نونهاالن خریداری می شود.وی 
با اشاره به اینکه به علت شرایط جوی جزیره اقالم بازی در پارک ها 
عمر کمتری دارد گفت: از ابتدای سال نیز حدود ۲۰ مجموعه اسباب 
بازی در پارک محالت این جزیره با لوازم تازه جایگزین شــده است 
و این روند تا پایان ســال ادامه دارد.آقا زاده گفت: با توجه به ترکیب 
 جمعیتی جزیره کیش عمده این اقالم در پارک محالت محله سفین و 
شهرک های نوبنیاد، میرمهنا با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته 

خریداری و جایگزین می شود.
   به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، وی گفت: همچنین امسال ۲ 
هزار متر مربع از زمین چمن محل بازی کودکان اصالح شده که تا پایان 
ســال نیز بهسازی این میزان دیگر در دستور کار است.وجود پارک ها 
و محل بازی در محله ها به عنوان یکی از اساسی ترین عوامل پایداری 
و توسعه حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی امروز به شمار می رود؛ 
جزیره کیش با ۷۰۰ هکتار فضای ســبز به صورت میانگین برای نفر 

حدود ۱۵۰ متر مربع سرانه دارد که رتبه اول کشور است .

اختصاص 20 میلیارد 
 برای بهسازی پارك محالت كیش 

آگهي  مناقصه عمومی يک مرحله ای  شماره 9-45-1401 )نوبت دوم (
اداره کل  راه آهن هرمزگان در نظر دارد نسبت به»خرید کت و شلوار مشاغل سیر و حرکت ، اداری و فنی 
پرســنل اداره کل راه آهن هرمزگان« از طریق مناقصــه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید لذا از کلیه تامین 
کنندگان واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ســتاد( به نشانی www.setadiran.ir به شــرح زیر اقدام نمایند . تامین کنندگان موظفند برای شرکت در 
مناقصه نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند .الزم به ذکر است کلیه مراحل 

برگزاری مناقصه از طریق سایت مزبور انجام می گردد .
1- موضوع مناقصه : خرید کت و شلوار مشاغل سیر و حرکت ، اداری و فنی پرسنل اداره کل راه آهن هرمزگان

2-مبلغ برآورد : 13.984.000.000 )سیزده میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون( ریال                     
3-مدت و محل  اجرا  : 3/سه ماه و محل تحویل طبق اسناد مناقصه مي باشد .       

4- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار699/200/000)ششصد و نود و نه میلیون و دویست هزار ( ریال به صورت :
 الف- ضمانتنامه بانکي در وجه شرکت راه آهن ج.ا.ا ، صادره یکي از بانک هاي مجاز که حداقل سه ماه از تاریخ آخرین مهلت 

تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد . 
ب-اصل  فیش واریز نقدي به حساب شبا   IR 290100004001064006372624 راه آهن نزد بانک مرکزي با شناسه 

واریز )98428050111111111111111111111 ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ها
 ج- اوراق مالی اسالمی دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید

5- شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه : دارا بودن مجوز تولید و یا تامین کاال )پروانه کسب معتبر( در زمینه البسه از مراجع 
ذیصالح قانونی الزامی می باشد .

6- قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
7- مهلت دریافت اسناد مناقصه : حداکثر تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/09/22

8- مهلت بارگذاری اسناد مناقصه تکمیل شده ، حداکثرساعت14:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/07
9- زمان گشــایش پاکات ساعت 10:00 روز پنجشنبه  مورخ  1401/10/08 در محل اداره کل راه آهن هرمزگان  برگزار 

خواهد شد . 
شایان ذکراست دریافت اسناد صرفاً میبایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( صورت پذیرد . در صورت 

بروز هرگونه ابهام با شماره 1456 )پشتیباني سامانه ستاد( تماس حاصل نمائید . 

     اداره کل راه آهن هرمزگان

وزارت راه وشهرسازي
راه آهن  جمهوري اسالمي ايران

شناسه آگهی : 1421195              

تاريخ چاپ :  1401/9/16   

در نظر اســت نسبت به اجاره و نگهداری یک قطعه باغ ) نخلســتان (  واقع در استان 
 هرمزگان ، شهرســتان حاجی آباد ، 35 کیلومتری جاده حاجی آباد به سیرجان روستای 

علی آباد شاهوران از طریق مزایده عمومی اقدام شود .
لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشــار آگهی ) دوشنبه مورخ 1401/09/14( 
تــا پایان روز )یکشــنبه1401/09/20( همه روزه از ســاعت 8 الی 17 روز دوشــنبه 
مورخه1401/09/21 از ساعت 8 الی 10:30 جهت اطالع از شرایط و تهیه اوراق شرکت 
در مزایده به آدرس : بندرعباس بلوار جمهوری اســالمی ، نرســیده به سه راه جهانبار ، 

خیابان نمایشگاه عرضه مستقیم کاالپالک 20 مراجعه نمایند . 
تلفن تماس 33468820-33468821 )076(

مالحظات :
* اخذ درخواســتهای پیشنهادی به همراه فرم شــرکت در مزایده و اخذ یک فقره چک 
بانکی در وجه ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به شناسه ملی 14003127610 
بدون پشــت نویســی به میزان 5 درصد قیمت پایه اجاره بهاء در روزهای اعالم شده و 

ساعات تعیین شده صورت می پذیرد .
 * باغ مزبور مشــتمل بــر 1500 اصله نخل ، 1000 اصله مرکبات ، ششــدانگ قنات ، 

یک واحد مسکونی و دو باب انبار با انشعابات آب و برق می باشد .
* بازگشایی پاکتهای پیشنهادی رأس ساعت 11 روز دوشنبه مورخه1401/09/21 در 

محل ستاد به نشانی فوق برگزار می شود .
* پیشنهادهای فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش ، قیمت پیشنهادی کمتر از قیمت پایه و 

یا ارائه شده پس از مهلت تعیین شده قابل پذیرش نمی باشد .

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/09/16آگهی مزايده اجاره باغ

مشخصات

ششدانگ باغ به مساحت ۸۹ هکتار )حدود ۲۰ هکتار نخلستان مثمر(

مبلغ سپرده)ریال(

1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مبلغ پایه اجاره بهاء )ریال( 

۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت
 جابجایی هفت میلیون و 600 هزار تن

 انواع کاال در بنادر غرب هرمزگان

گروه شهرستان// برای گسترش کمربند 
ســبز نگین خلیج فارس با مشارکت 
مردم و جامعه محلی 75 هزار اصله نهال 
َحّرا در خط ساحل شمالی جزیره قشم 

کاشته می شود .
   رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
قشــم گفت: با اجرای این طرح در ۱۰۰ 
هکتار از خط ســاحل شــمالی جزیره 

 قشــم در مناطق الفت، گورزین، طبل و 
دهخدا نهال حرا کاشــته می شــود.اکبر 
محمودی زاده افــزود: برای اجرای این 
طرح ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص 

یافته است.
  وی گفت: کاشــت نهال َحّرا در ساحل 
شــمالی جزیره قشم تا پایان آذر ۱۴۰۱ 

ادامه دارد.

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز 
خلیج فــارس؛ جنگل های حرا بر روی 
 خاک های لجنی ناشی از رسوب حاصل از 
فرســایش سواحل رشــد می کنند و با 
جزر و مد آب، در دریا شناور می شوند 
و این ویژگی، راز شــگفتی جنگل های 

اسطوره ای حراست.
   تنها ۵۵ کشور دنیا و ۱۴ کشور آسیایی 

دارای سطوح وسیعی از جنگل های حرا 
است.

   از نظر وسعت جنگل های مانگرو، ایران 
رتبه ۴۳ را در دنیا دارد.  سطح جنگل های 
حرا در هرمزگان بیش از ۲۰ هزار هکتار 
 اســت که درمیان کشــور های حاشیه 
خلیج فارس بیشترین سطح جنگل های 

طبیعی مانگرو را داراست .

کاشت 75 هزار اصله نهال َحّرا در ساحل قشم 

گروه شهرستان// برداشت هندوانه شب یلدا از زمین های کشاورزی بخش سندرک 
شهرستان میناب آغاز شد . 

   عباســی مدیر مرکز جهاد کشاورزی بخش سندرک با اشاره به آغاز برداشت 
هندوانه شب یلدا از زمین های کشاورزی این منطقه گفت: امسال حدود 8۰ هزار 
تن هندوانه شب یلدا برداشت و به نقاط مختلف استان و کشور ارسال می شود. به 
گزارش خبرنگار دریا؛ عباسی گفت: برداشت هندوانه تا اواخر آذر ادامه خواهد 

داشت .

هندوانه شب یلدا به بازار آمد 

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه کبری رنجبری به استناد  دو فقره استشهاد محلی در خصوص پالک 5۷۹۹۹ فرعی از ۳- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی 
شده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به نامش ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ۷۲۲۶۳۸ سری ب/ ۹۹  به نامش 
صادر گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است . لذا باستناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله 
اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور 
و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . ۱۴۰۱/۳۰۶ 

م/الف- تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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گروه اجتماعی // مطالعات انجام شده درباره کودکان 
کار نشان می دهد که تمرکز بر حمایت از این گروه، 
درباره کودکانی است که در خیابان ها حضور دارند 
و آنهایی که در کارگاه های رسمی و غیررسمی یا 

مشاغل خانگی فعال هستند، مغفول مانده اند .
  مبحث کودکان کار به عنــوان یکی از جدی ترین 
آسیب های اجتماعی مطرح است، اما بررسی ها نشان 
می دهد که نگاه اصلی به حل مشــکل این کودکان 
با تمرکز بیشــتر بر کودکانی است که در خیابان ها 
حضور دارند. نکته مغفول اما کودکانی هستند که در 
بخش های مختلف اقتصادی، کارگاه های رسمی و 
غیررسمی، مشاغل سخت و حتی مشاغل خانگی 
مشغول به کار هستند اما از نگاه سیاستگذاران دور 
مانده اند. آمار دقیقی هم از کودکان کار در کشــور 
در دست نیست.سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور چند روز پیش 
گفته بود که حدود ۱۴هزار کودک کار در کشــور 
داریم که نیمی از آنها شناســایی شده اند، اما برخی 
فعاالن اجتماعی کودکان کار را تا ۷میلیون نفر هم 
اعالم می کنند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار که 
به نام بررسی وضعیت کودکان در سال ۹۹ منتشر شده 
هم ۱۱۴کشور مورد مطالعه یونیسف قرار گرفته اند 
که طبــق آن، ایران با نرخ ۷.8۵درصد، در رتبه ۴۴ 

قرار دارد.  
*  7 آسیبی که کودکان کار را تهدید می کند

  مطالعات متعددی که در رابطه با کودکان کار انجام 
شده نشان می دهد که آنها به واسطه زمانی که ناگزیر 
در کار صرف می کنند و گاه نیز به واســطه شرایط 
کاری شان، با مشــکالت متعددی مواجه می شوند. 
یکی از این مطالعات در کتاب »وضعیت اجتماعی 
کودکان در ایران« منتشر شده و تأثیرات کار کودکان 
بر زندگی آنها را در ۷حوزه بررســی کرده: »از بین 
رفتن کودکی، نارســایی های آموزشی، مشکالت و 
نارسایی در ســالمت )در اثر بهداشت کار، سختی 
کار و نامناسب بودن محیط کار(، خشونت در محیط 
کار، تبعیض های جنسیتی، استثمار اقتصادی و نبود  
دسترســی مناسب به خدمات و حمایت های تامین 

اجتماعی«.
  »زمانی که در سال۷۷، گزارشی از موقعیت کودکان 
خیابانی در ایران منتشر شد، برای نخستین بار کودکانی 
که عمدتا برای کمک به تامین معاش خانواده ناگزیر 
به  کارکردن در خارج از خانه بودند، مورد توجه قرار 

گرفتند. از آن زمان تاکنون بیش از ۲دهه می گذرد 
و طی این سال ها تصویر روشن تری از ابعاد متفاوت 
کار کودکان به ویژه در بخش غیررسمی اقتصاد ایران 

به دست آمده است.«
این مقاله به دستمزد پایین تر دخترها نسبت به پسران 
در مقابل کار یکسان هم اشاره کرده و اینکه برخی 
از دختربچه ها حتی از میزان دســتمزد خود مطلع 
نیستند و دستمزد آنها از سوی سرپرستان  دریافت 
می شود، درحالی که پســربچه ها عمدتا به تمام یا 
بخشــی از درآمد خود دسترسی داشتند. یافته های 
مطالعه دیگری که تجربه زیسته تعدادی از دختران 
کار مهاجر افغان از خشــونت را مورد بررسی قرار 
داده نشان می دهد این دختران از کودکی توسط پدر 
به  کار گمارده شده اند و درآمدی که از کار اقتصادی 
آنان حاصل شده، مستقیما به  خودشان تعلق نگرفته 
است.این دختران همچنین عهده دار کارهای خانگی 
نیــز بوده و متحمل فشــار مضاعف هم شــده اند. 
همچنین کســانی که در کارگاه های خارج از خانه 
اشتغال داشــتند، به آزار جنسی و نگاه شهوت آلود 
از جانب کارفرمایان هم اشاره کرده اند. پیامد چنین 
تجربه زیسته ای برای دختران فرمانبرداری محض، 
خستگی مفرط، ناامیدی شدید، تضییع اعتمادبه نفس 
و نفرت از جنس مخالف بوده است. در میان کودکان 
کاری که در خیابــان کار می کنند نیز تفاوت هایی 
میان دختربچه ها و پسربچه ها وجود دارد.براساس 
یافته های مطالعه ای در ســال۱۳۹۲، از بین کودکان 
مورد مطالعه، دخترها بیش از پســرها در خیابان 
مریض شده اند )۳۲.۴درصد در مقابل ۲۱.۵درصد(، 
بیشــتر تصادف کرده اند )۴۹.۳درصــد در مقابل 
۲۹.۲درصد( و تجربه آزار جنسی )۱۲.۷درصد در 
مقابل ۲.۷۵درصد(، کتک خوردن و اهانت از طرف 
مردم )۲6.8درصد در مقابل ۱۱.8درصد( بیشتری 

هم داشته اند.
*  شاخص پایین تحصیل کودکان کار در ۳ استان

  این مطالعه همچنین تأکید دارد که ۷سطح آسیب  به 
این کودکان به سادگی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند 

و همپوشانی بسیاری با یکدیگر دارند. در این باره 
گزارش شــده که بیشــترین فراوانی نقض حقوق 
کودک بر اثر کار، ایجاد مشــکالت و نارسایی در 
سالمت کودک ۴۰.۲درصد به ویژه در اثر نامناسب 
بودن محیط کار ۱۵.۵درصد است. این در حالی 
است که نارسایی های آموزشی هم یکی دیگر از 
مشکالتی اســت که کودکان کار با آن مواجهند. 

در توضیح بیشتر این مقاله در این باره آمده است: 
»با آنکه آمار دقیقی از وضعیت تحصیلی کودکانی 
که در بخش غیررســمی اقتصــاد فعالیت می کنند 
یا کودکان کاری که مهاجر یا پناهنده هســتند در 
دسترس نیســت، اما یافته های برخی از مطالعات 
رسمی کشوری نشان می دهد بخشی از کودکان کار 
خارج از چرخه تحصیل هستند.مطالعه سالمت و 
جمعیت کشور در سال8۹ نشان می دهد، با آنکه در 
مجموع ۹۰.۳۷درصد کودکان کار به مدرسه می روند 
اما این شــاخص در برخی استان ها نظیر کردستان 
6۲.۷۴درصد، سیستان و بلوچستان 68.۱۱درصد 
و قــم ۷۳.۰8درصد پایین تر از این رقم اســت.« 
براساس دیگر اطالعات موجود در این مطالعه، در 
میان دانش آموزان ۱۱.۱۲درصد کار می کنند که این 
نسبت در مناطق شــهری ۹.۳۵درصد و در مناطق 
روستایی ۱۴.۷۷درصد است. این عدد در تفکیک 
جنسیتی بین پســران ۱۲.۳۵درصد و در دختران 
۹.۷۹درصد است. بیشــترین کار کودکان محصل 
هم به ترتیب در اســتان های گلستان ۲۳.6درصد، 
چهارمحــال و بختیــاری ۱۹.۹۹درصد و قزوین 

۱۹.۱۹درصد گزارش شده است.
*  ۳ خشونت علیه کودکان کار

  خشونت در محیط کار و تبعیض های جنسیتی از 
سطوح دیگر تأثیرات منفی کار کودکان بر زندگی و 
حقوق آنان محسوب می شود. این مطالعه همچنین 
شرایط کار کودکان در کارگاه های رسمی و غیررسمی 
را هــم مورد بررســی قرار داده که براســاس آن 
خشونت لفظی و کالمی در محیط کار بیشتر گزارش 
شده است اما تنبیه بدنی هم وجود دارد. عالوه بر این 

تحقیرهایی 
واســطه  به  هم 

یا جثه کودکان  جنسیت 
وجــود دارد.همچنین به نظر می رســد 

تبعیض های جنســیتی در میان کودکان کار دختر 
و پســر باعث شده که دختران در موقعیت متفاوتی 
نسبت به پســران قرار بگیرند و این در حالی است 
که عموم کــودکان کار از خانواده هــای فقیر بوده 
و بــرای کمک به امرار معاش خانــواده ناگزیر به  
کارکردن هســتند. گزارش مستندسازی ۲سازمان 
غیردولتی که در زمینه مســئولیت پذیری اجتماعی 
شرکت ها فعالیت هایی داشته اند نشان می دهد شرایط 
کاری کودکانــی که در برخی کارگاه ها کار می کنند 
بسیار نامناســب بوده و سالمت آنها را به مخاطره 
انداختــه است.براســاس یافته های ایــن گزارش 
بســیاری از کودکان در کارگاه هایی کار می کنند که 
برای دورماندن از چشم بازرسان یک یا چند طبقه 
زیرزمین فعالیت می کنند. محیط این کارگاه ها فاقد 
نور بوده و تهویه ای نیز در آنها وجود ندارد. همچنین 
برخی از کودکان در کارگاه هایی نظیر ســراجی ها 
مشغول به  کار هستند که بخش قابل توجهی از کار 
آنها با چسب است و در اثر استنشاق بوی چسب در 
محیط بسته دچار مشکالتی می شوند. یافته های این 
مطالعه نشان می دهد کار کودکان در بازیافت زباله 

بیش از سایر مشاغل، آنان 
را بــا مخاطرات 
مت  ســال
جه  ا مو

می سازد.
ن  کا د کــو
مشــاغل خانگــی 

مغفول مانده اند
ایــن مطالعه همچنین تأکید کــرده برای اجرای 
سیاســت ها و برنامه های حمایتــی از این کودکان 
باید رویکرد پیشگیرانه هم وجود داشته باشد و در 
این باره الزم است تا مداخالتی در زمینه کاهش فقر 
خانواده های این کودکان در سطح کشور انجام شود. 
این سیاست ها می تواند هم مانع از ورود کودکان به 
چرخه کار شود و هم تعداد کودکانی را که هم اکنون 

مشغول به کار هستند کاهش دهد.
  در رابطه با قوانین مرتبط با کار کودکان هم به نظر 
می رســد که چالش اصلی در رابطه با کارگاه های 
زیر ۱۰نفر )که از شمول وزارت کار خارج هستند( 
است، چراکه مطالعات نشان می دهد بخش زیادی از 
کودکان در این کارگاه ها به کار گرفته شده  که نظارت 
کارآمدی نیز بر این محیط های کاری وجود ندارد. 
همین امر منجر به آسیب مضاعف کودکان شده است.
همچنین در قوانین، وضعیت حقوقی فرزندان اتباع 
خارجی و کودکانی که شناسنامه ندارند و کودکانی 
که به کارهای خانگی اشــتغال دارند نیز نامشخص 
بوده و الزم اســت تا تدابیری برای این گروه ها نیز 
اندیشیده شود تا دست کم وضعیت شان اندکی بهبود 

پیدا کند .

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

هم استانی های عزيز ، كشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگيری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع يادمان باشد :

04:58:43 اذان صبح
06:21:23
11:36:54
16:51:06
1۷:08:12

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:34:42 اذان صبح
0۷:00:54
12:0۷:21
1۷:12:28

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:22:48 اذان صبح
06:46:51
11:58:38
1۷:09:05
1۷:26:30

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:43:24 اذان صبح
06:0۷:55
11:18:32
16:2۷:50
16:45:22

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:16:53 اذان صبح
06:41:31
11:51:4۷
1۷:00:44
1۷:18:1۷

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:59:41 اذان صبح
06:24:55
11:33:42
16:41:09
16:58:51

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:22:16 اذان صبح
06:4۷:54
11:55:43
1۷:02:11
1۷:19:58

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:12:39 اذان صبح
06:39:25
11:44:30
16:48:15
1۷:06:19

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب1۷:30:23 اذان مغرب اذان مغرب

   

    گــروه اجتماعی // مدیرکل هماهنگی 
امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته 
تشــریح  ضمن  خمینی)ره(  امام  امداد 
و  ایتام  فرزنــدان  از  حمایت  شــرایط 
محسنین گفت: برای پرداخت کمک های 
نقدی به این مددجویان سقف تعریف شده 
و سامانه اجازه کمک به یک نفر )بیش از 

سقف تعیین شده( را نخواهد داد . 
  حســین گیالســی افزود: سه روش اصلی 
برای حمایت از فرزندان ایتام و محســنین 
 در کمیتــه امــداد امــام خمینــی تعریف 
شــده اســت. در روش نخســت، خیران 
 و نیکــوکاران بــا مراجعــه بــه ســایت

 ekRaM.eMDaD.IR و انتخاب گزینه ثبت نام 
و ســپس درج اطالعات هویتی می توانند به 
عنوان حامی نسبت به انتخاب فرزند معنوی 
اقدام کنند.طرح اکرام ایتام و محسنین با هدف 
ترویج و احیای فرهنگ احسان و نیکوکاری 
و اکرام ایتام و نشر سنت های حسنه اسالمی 
و در حقیقت استفاده از مشارکت های مردمی 
در رسیدگی به نیازمندان از جمله کودکان یتیم 
و بدسرپرســت ایجاد شد. گیالسی توضیح 
داد: »فرزندان یتیــم« فاقد پدر و »فرزندان 
محسنین« در حقیقت بدسرپرست هستند. به 
عبارت دیگر، پدر فرزند )یا فرزندان ایتام( 
فوت شده و پدر فرزند محسنین بیمار، زندانی 
یا ازکارافتاده است. این مسئول ادامه داد: همه 
فرزندان ایتام و محسنین، در سراسر کشور 
)همــراه با ویژگی های فردی اعم از ســن، 
جنس و محل سکونت استان و شهرستان( 
در سامانه نام برده به ثبت رسیده اند و خیران 
با مشــاهده همه مولفه ها می توانند گزینه 
موردنظر خود را انتخاب کنند. گیالسی در 
رابطه با میزان مبالغ حمایتی نیز یادآور شد: 
سرانه تعهدات در این سامانه از حداقل ۱۰ 
هزار تومان تعریف شده است؛ که متقاضیان با 
وجود شرایط اقتصادی دشوار هم بتوانند از 

این فرزندان حمایت کنند.مدیرکل هماهنگی 
امور اجرایی مشــارکت های مردمی کمیته 
امداد گفت: به منظور توزیع عادالنه اعتبارات 
حمایتــی در این زمینه یک ســقف برای 
پرداخت مبالــغ خیران و نیکوکاران تعریف 
شده است. برای نمونه، اکنون بیش از ۷۵۰ 
هزار تومان به یک فرزند یتیم اهدا نمی شود 
و در حقیقت ســامانه مزبور اجازه کمک به 
خیران بیش از این مبلغ را )به یک فرزند یتیم( 
نخواهد داد.گیالسی اظهار داشت: این سامانه 
به صورت خودکار فرزندان ایتام و محسنینی 
که کمتر به آنها کمک شده باشد را در صدر 
جدول قرار می دهد. خیران می توانند یک یا 
چند فرزند را برای حمایت انتخاب کرده و در 
سامانه مربوطه به هر یک میزان متفاوتی را 
اختصاص دهند.وی افزود: سامانه نام برده در 
پایان فرایند انتخاب فرزند، یک شماره کارت 
مجازی به حامیــان اختصاص می دهد که 
بتوانند روند پرداخت را ادامه دهند. از طریق 
این شماره کارت می توان مبلغ موردنظر را از 
طریق همه درگاه های بانکی کشور پرداخت 
کرد.به گفته این مسئول، مبالغ واریزی توسط 
حامیان به صورت مستقیم به حساب فرزندان 
ایتام و محســنین واریز می شود.ارسال عدد 
یک به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳؛ روش دوم 
حمایت از فرزندان ایتام و محسنین گیالسی 
ادامه داد: در روش دوم، خیران و نیکوکاران 
می توانند با ارســال عدد یک به سرشماره 
۳۰۰۰۳۳۳۳ فرزندان ایتام و محســنین را 
حمایت کنند. با انتخاب این شماره و تعیین 
و ارسال کد اســتانی، مشخص می شود که 
»حامی« متقاضی حمایت از فرزندان کدام 
یک از استان ها خواهد بود. وی توضیح داد: 
شماره تلفن فرستنده برای همکاران استانی 
ارسال می شــود و همکاران حداکثر ظرف 
مدت یک هفته با این گروه تماس گرفته و 

شماره کارت مجازی را در اختیار آنان قرار 
می دهند. 

*  مراجعه به دفاتر کمیته امداد سراســر 
کشور و پایگاه های جذب حامی

  گیالســی افزود: در روش سوم )آخر( نیز 
خیران می توانند بــا مراجعه به دفاتر کمیته 
امداد سراســر کشــور و پایگاه های جذب 
حامــی )اعم از پایگاه هــای نماز جمعه و 
مناســبت های ویژه در طول ســال( برای 
حمایــت از این جمعیت اقدام کنند.مدیرکل 
هماهنگی امور اجرایی مشارکت های مردمی 
کمیته امداد گفت: خیران و نیکوکاران عالوه 
بر پرداخت معیشــت ماهیانه می توانند در 
تامین نیازهای اساســی ایتام و محســنین 
اعم از تامین مسکن، جهیزیه، لوازم تحریر 
و بــه طور کل لوازم ضــروری زندگی هم 
به صورت ویژه مشــارکت داشــته باشند. 
متقاضیان برای عضویت در کمیته امداد امام 
خمینی)ره( به عنوان مددجوی تحت پوشش 
 باید از طریق »ســامانه ســها« درخواست 
نیازمندی خود را ثبت کنند. درخواســت  
 متقاضیــان در ایــن ســامانه به نشــانی
 Soha.eMDaD.IR بررســی می شــود 
و در صــورت تایید وجود شــرایط الزم، 
متقاضی ذیــل چتر حمایتــی کمیته امداد 
قــرار خواهد گرفــت. مددجویــان برای 
دریافت تســهیالت این نهــاد حمایتی نیز 
 با مراجعه به »صفحه خدمت« به نشــانی 
 hTTpS ://eMDaD .IR/fa/Soh

 )Soha.eMDaD.IR(  در ســامانه ســها
می توانند درخواست خود را ثبت کنند.کمیته 
امداد امام خمینی)ره( ۱۴ اســفند ۱۳۵۷ با 
هدف پشتیبانی از محرومان و توانمندسازی 
نیازمندان، پیشگیری از تولید نظام یافته فقر 
در کشور و کمک به بهبود فضای کسب و کار 

و اشتغال بنیان گذاری شد .

۳ خشونت دردناک علیه کودکان کار ؛

 آسیب هايی که کودکان کار را تهديد می کند

شرایط حمایت از فرزندان ایتام 
و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد چگونه است؟

فروردين :
 کارهــای عــادی روزمــره امــروز بــه نظرتان 
 خســته کننده نیســتند، چون باعث شــده اند که 
حواس تان به چیزهای دیگری غیر از مشکالت تان 
 پرت شود. هنوز راه حل مناسبی برای مشکالت احساسی اخیر که در 
روابط تان داشــته اید پیدا نکرده اید. شاید بهتر باشد چند قدمی 
به عقب بردارید و به دیگران هم لحظه ای فرصت نفس کشــیدن 
دهید. انجام کارهای عادی روزمره نه فقط باعث توجه شــما به 
امور دیگر می شود، بلکه راهکار مناسبی برای سرگرم شدن تان 

است و حتما از این بابت حس خوبی خواهید داشت .
  ارديبهشت :

اکنون فرصت مناســبی برای تشکیل گروه و انجام 
کار مشارکتی اســت. خوشبختانه، عقل سلیم شما 
را به راه درســت هدایت خواهد کرد. از کارهای 
ســخت فرار نکنید و بدانید هر کاری را که امروز 
انجام ندهید، بعدا مجبور خواهید شــد که انرژی بیشتری برای 
انجــام آن صرف کنید. اهداف تان را از نو اولویت بندی کنید تا 
آن هایی که برای تان مهم تر هســتند مشــخص شوند و زودتر 

چاره ای برای تحقق شان بیندیشید .
     خرداد :

امروز ممکن است یک مالقات کاری شما را که در 
ابرها ســیر می کنید از خواب بیدار کند و به زمین 
بزند. از آن جایی که دیگران کارهای نیمه تمام تان 
را به شــما یادآوری می کنند حال خوشی ندارید. 
یادتان باشــد که هیچ کس به اندازه ی خودتان قابل ســرزنش 
نیســت. به این فکر نکنید که موقعیت تان چه طور می توانست 
باشد، بلکه ســعی کنید با همین چیزی که هست کنار بیاید. به 
جــای این که همــه ی توجه تان را به یک آینــده ی نامعلوم 
معطوف کنید، به شــما توصیه می شــود که همه ی حواس تان 

روی زمان حال قرار دهید .
   تیر :

وظایف تان باعث شــده که استرس به شما دست 
دهد، از طرفی هم نمی توانید به چیزی غیر از کار 
بپردازید. بدانید که احساســات و افکار منفی فقط 
انــرژی تان را هدر می دهند و کارآمدی تان را می گیرند. بهتر 
اســت دیدگاه تان را به زندگی عوض کنید تا شــانس بیشتری 
برای احساس رضایت داشته باشــید. وقتی ببینید که در زمان 
حال پیشرفت کرده اید، آن وقت حس و حال بهتری درباره ی 

آینده خواهید داشت .
   مرداد :

امروز متوجه خواهید شــد که دستیابی به اهداف 
تان بیشتر از چیزی که فکر می کردید طول خواهد 
کشــید. البته، این دلیل نمی شــود که به خودتان 
ناراحتــی راه دهید، چــون ناراحتی و نا امیدی هم به نســبت 
خودشان می توانند پیشرفت تان را به تعویق بیندازند. در انجام 
کارهای تان عجله نکنید، آهســته جلو برویــد و بدانید که هر 
حرکت شما حایز اهمیت است. اکنون کیفیت انجام کارهای تان 

مهم تر از هر چیز دیگری است .
 شهريور :

امروز شــدت احساســات تان فروکــش خواهد 
کرد، اما این تغییر به هیــچ وجه تضمین کننده ی 
تصمیمات عقالنی نیســت. از ایــن فرصت برای 
اولویــت بندی کارهای تان اســتفاده کنید تا بــرای مرحله ی 
 بعدی آماده شوید. تا به امروز به اندازه ی کافی اطالعات جمع 
کرده اید و دیگر وقت عمل کردن است. بگذارید فکر دیوانه وار 
تصویرســازی کند، پس فکرتان را آزاد کنید تا راحت تر لبخند 

روی لبان تان بنشیند .
   مهر :

به انــدازه ی کافــی در فعالیت هــای اجتماعی 
 شرکت کرده اید و حاال وقت آن است که به انجام 
تعهدات تان بپردازید. اکنون دیگران به شــما تکیه 
خواهند کرد، چون می بینند که می توانید در کارتان ثبات ایجاد 
کنید. آن ها امید دارند که کارآمدی شــما به آن ها هم سرایت 
کند. البته، اکنون برای شــما بهتر اســت که فقط روی کارهای 
 خودتان متمرکز شوید. تا زمانی که مشکالت خودتان حل نشود 

نمی توانید به دیگران کمک کنید .
   آبان :

برنامه ی کاری تان بســیار فشــرده است و باید 
 بــه طریقــی آن را مدیریت کنید. ســعی کنید در 
برنامــه ریزی های تان همــه ی جوانب را در نظر 
بگیرید تــا بتوانید برای هر کاری جای مناســبی پیدا کنید. به 
مهلتــی که برای هر کار دارید توجــه کنید تا همه چیز به موقع 
انجام شود. اولین قدم برای رسیدن به موفقیت این است که برای 

هر کاری در برنامه ی تان جای مناسبی پیدا کنید .
     آذر :

با ایــن که می دانید به تعویق انداختن وظایف تان 
نتایج خوشــایندی نخواهد داشت، اما انگار هنوز 
آمادگی الزم را بــرای پایان دادن به این وضعیت 
 نداریــد. اوقات خوش تنهــا در صورتی ادامــه خواهد یافت
 کــه کارتان را جدی تر بگیرید. به جــای این که مدام به فکر 
خوش گذرانی های مختلف باشــید، بهتر اســت هوشمندانه تر 
عمل کنید. باید کاری کنید تا موقعیت مالی شما تثبیت شود و به 

فقط به انجام وظایف تان فکر کنید .
  دی :

اکنون فرصتی دست داده تا بدرخشید، پس به هیچ 
وجه این فرصت را از دســت ندهیــد و آن را به 
تعویق نیندازید. بهتر است وظایف تان را با سرعت 
یکنواخت انجام دهید. باید به کل فرآیند و مسیری که در پیش 
دارید فکر کنید و همه ی حواس تان به مقصد مورد نظر باشــد. 
برای این که با موفقیت به انتهای مسیر برسید باید پله پله پیش 

بروید .
 بهمن :

 چشــم تــان را خوب بــاز کنید، چون قرار اســت 
درس های مهمی بگیرید که برای رشــد شــخصیت 
 تان بــه درد می خورد. معموال بیشــتر به آینده فکر 
می کنید تا به زمان حال، اما اآلن بهتر است توجه تان را به زمان حال 
 معطوف کنید. یادتان نرود که همه ی کارهای امروز شما روی زندگی 

فردای تان تاثیر خواهد گذاشت .
    اسفند : 

امــروز باید تا جایی که می توانید با واقعیت نگری 
 به زندگی نگاه کنید. معموال در رویاهای تان ســیر 
می کنید، اما اکنون این قابلیت را دارید که بین رویا 
و واقعیت تمایز قایل شــوید. بهتر اســت فقط به حقایق توجه 
کنید و برای رسیدن به موفقیت کارآمدی تان را افزایش دهید . 

چه کسانی پرخاشگر هستند؟
گروه اجتماعی // خشــم بدن را 
گرم می کند و گرمای ایجاد شده از 
آن بیش از سایر حالت های روحی 
است و به خصوص برای گرم مزاجان 

می تواند آسیب رسان باشد . 
   شــاید در محیط اطــراف، افراد 
بسیاری را دیده باشید که در مواجهه 
با مشکل یا معضلی خشم زیادی از 
خود بروز می دهند و مدام به زمین 
و زمــان گیر داده و پرخاشــگری 
می کننــد. از دیدگاه طب ســنتی، 
افرادی که در برخورد با مشکالت، 
بروز  پرخاشــگرانه  حالت  بیشتر 
می دهند، معموال مزاج یا سوء مزاج 
گرم عمومی یا مغزی دارند و عالوه 
بر تمرینات کنترل ذهنی و پرهیز از 
شــب زنده داری باید نوع تغذیه و 
سبک زندگی خود را اصالح کنند. 
تغییــرات مزاجی اصلی ترین عامل 
بروز ســطوح مختلف هیجانات در 
محرک های  اســت.  متفاوت  افراد 
بروز خشــم و پرخاشگری، شاید 
در حد چند دقیقــه نفس و بدن را 
تحت تأثیر قرار دهند، ولی بســته 
به شــدت محرک، وضعیت مزاجی 
فــرد و عوامل مختلف، می توانند تا 
ســال ها و حتی تا پایان عمر، ذهن 
و جســم و ابعاد مختلف وجودی 
کنند.خشم  را درگیر خود  انســان 
بدن را گرم می کند و گرمای ایجاد 
شده از آن بیش از سایر حالت های 
روحی است و به خصوص برای گرم 
باشد  آسیب رسان  می تواند  مزاجان 
و جالب است بدانید چنانچه خشم 
ادامه دار باشــد، می تواند بدن را به 
سمت ســردی مزاج و ضعف ببرد. 
خشــم اگر بجا و به اندازه باشد در 
سرد مزاجان باعث گرم شدن بدن و 
افزایش جریان خون شده و انرژی 

آن ها را تقویت می کند.
* چگونه خشم را کنترل کنیم؟

  از دیدگاه طب ســنتی افرادی که 
مستعد طغیان هستند برای فروکش 
کردن خشم خود باید از خوراکی های 
با مزاج ســرد مانند کاهــو، کدو، 
گشنیز، ماءالشعیر طبی، شربت خنک 
سکنجبین، جالب )گالب و زعفران( 
و لیمو استفاده کنند. همچنین بوییدن 
عطرهای مالیم و خنک مانند عطر 
گیاه بنفشه، صندل و گالب توصیه 
شده است. این افراد باید برای تقلیل 
شدت این حاالت در برنامه غذایی 
خود پرهیزاتی نیز داشته و از مصرف 
ادویه جــات تند و تیز مثل زنجبیل، 
فلفل، خردل، خوراکی های بســیار 
گرم نظیر عســل کهنــه، مغزها و 
تنقالت مثل پســته، سیر، پیاز خام، 
خرما خشک، نوشــیدنی های گرم 
و داغ مثل قهوه، نســکافه، چای، 
غذاهای آمــاده و هر غذای حاوی 
با  خوراکی های  نگهدارنــده،  مواد 
طبع گرم و چــرب مثل حلوا ارده، 
ســرخ کردنی ها به خصــوص اگر 
حالت سوخته پیدا کنند و ترشی های 

غیرطبیعی و هر غذایی که مزه ترشی 
شدید داشته باشد اجتناب کنند.

*  دوش اکسیژن بگیرید!
  توصیه هایی وجود دارد که می تواند 
به حفظ سالمت روان کمک کرده و 
در همه حالت های روحی، فرد را به 
تعادل نزدیک کند. تنفس های عمیق 
یکی از این دســتورات و به دوش 
اکســیژن معروف اســت و اگر هر 
یک تا ۲ساعت انجام شود، می تواند 
موثر باشد. روی صندلی نشسته و 
۵ تنفس عمیق انجام دهید. این گونه 
که ابتدا نفس را به آرامی از راه بینی 
داخل کنید، ۴شماره نفس را داخل 
سینه نگه داشــته و سپس به آرامی 
تمام هوای ریه را از راه دهان خارج 
کنید. ۲ثانیه مکث کــرده و مجدد 
تکرار کنید. از دیگر توصیه های طب 
سنتی جهت رفع این حاالت باغبانی 
کردن و ارتباط با طبیعت و عناصر 
چهارگانه خاک، آب، باد و هواست. 
دوســتان،  با  هم صحبتی  همچنین 
گوش دادن به نغمه های طبیعی مانند 
صدای آبشار یا دریا می تواند در رفع 

عامل خشم موثر باشد .



امام  موسی کاظم )ع( : چیزی به انسان بهتر از عقل داده نشده است
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ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

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

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.
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جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد       علیرضا حائری زاده             09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
سید ابوالحسن جعفری                    09177746020

سرویس شهرستانها : سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور: امین زارعی
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مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

 بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، یزد
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فراخوان  مناقصه عمومی)ارزيابی کیفی(
توجه: اعالم آمادگي جهت شركت در این مناقصه صرفاً بصورت الكترونیكي)توكن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني 

www.setadIran.ir مي باشد.
مناقصه عمومی یك مرحـــله ای شماره  م م/01/0318مربوط به  تعمیر اساسي تجهیزات مربوط به واحد بهره برداري و نمكزدایي 

منصوري 
الف- شرح مختصر خدمات: شرح مختصر پروژه: اسپیدگذاري، بخارزني، بازكردن دریچه هاي نفررو، شیرهاي ایمني، تامین خاك، 
احداث حوضچه خاكی، رسوب زدایی، تركیب رسوبات با خاك، حمل، گودبرداری،دفن رسوبات،تمیزكاري مناسب جهت انجام بازرسي 
قسمت هاي تحتاني مخزن، داربست بندي، همكاري با بازرسي فني و خوردگي فلزات، انجام آزمایش های الزم، سندبالست، اعمال 

انواع پوشش الزم، راه اندازي مقدماتي و نهایي و سایر عملیات جزئي و كلي
 ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار: محل اجرای خدمات در بهره برداری منصوری در حد فاصل 70 كیلومتری شــركت 

بهره برداری نفت و گاز كارون و مدت انجام آن 120روز  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما: برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/46,320,461,240ریال  مي باشد

د-شرايط مناقصه گران متقاضی: - داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
مناقصه گران داراي  حداقل پایه 5 گرایش نفت و گاز و **داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

*گواهی صالحیت ایمنی و صالحیت پیمانكاری در تاریخ بارگذاری مدارك )آخرین مهلت بارگذاری( می بایست حداقل دارای 30 روز 
اعتبار باشد؛ عدم اعتبار گواهی صالحیت ایمنی و صالحیت پیمانكاری معتبر بمنزله حذف از لیست مناقصه گران خواهد بود .همچنین 
مناقصه گرانی كه گواهی صالحیت ایمنی دو ماهه در سامانه ستاد بارگذاری می نمایند بایستی اسامی آنها در سامانه وزارت تعاون، كار 

و رفاه اجتماعی ثبت و قابل رویت باشد.
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.توانایي ارائه تضمین شركت در فرآیند ارجاع 

كار به مبلغ -/2,316,023,062ریال  همچنین ) 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات می باشد(
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت 
حضوری به دفتر كمیسیون مناقصات در اهواز، كوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوك دو، ساختمان طرحهای راه و 

ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
  هـ-محل و  مهلت دريافت اسناد: از كلیه متقاضـــیان واجد شرایط دعـوت بهعمل میآید 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 كیفی(بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
 1- مهلــت اعالم آمادگی: بصــورت الكترونیكی )غیر حضوری و( از ســاعت 8:00 تاریخ  1401/09/21لغایت  ســاعت 19:00  

تاریخ   1401/09/29
 2- مبلغ خرید اســناد و شــماره حســاب: واریــز مبـــلغ  4,046,000ریــال از طریق درگاه موجود در ســامانه به نشــانی

www.setadIran.ir 
ضمناً می بایستی حداكثر ظرف مدت 14روز مدارك ارزیابی كیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی كیفی از 
طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است كارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد به مداركی كه شرایط مندرج در متن آگهی 

و استعالم ارزیابی كیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.
محل، زمان تحويل و گشايش پیشنهادها: متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی كیفی مكلفند پیشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 
15:00روز  یكشــنبه مورخ  1401/12/14به صورت الكترونیكي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 
08:00 روز دوشنبه مورخ  1401/12/15 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسایي 

معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الكترونیكی تصویر تضمین شركت در فرایند ارجاع كار در سامانه تا ساعت 15:00روز  
یكشنبه مورخ1401/12/14اصل تضمین مذكور را به صورت فیزیكی به كمیسیون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: 

اهواز- كوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوك دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و كارت ملی برای متقاضیان شركت در مناقصه و نمایندگان شركتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.

تذكر: حســب مورد ارائه یك نسخه اصلي از اساسنامه شركتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد 
شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخیز
www.nisoc.irhttp://iets.mporg.ir

نوبت دوم

شركت ملي   
مناطق نفتخيز

شناسه آگهی : 1419948

گروه گزارش // تا چند سال قبل واز اواسط 
دهه9۰ که مســتاجران افزایش اجاره بهای 
مسکن در مناطق مختلف را تجربه می کردند، 
 از مناطق خوب شــهر به محالت و مناطق 
حاشیه ای و بافت فرسوده که اجاره ها کمتر 
بود، کوچ می کردند؛ اما در ســال های اخیر 
بدلیل افزایش مستاجران و استقبال اجباری 
از اجاره خانه ها در این مناطق، قیمت مسکن 
و رهــن و اجاره  در محــالت هم علی رغم 
فرسودگی و غیراستاندارد بودن بیشتر این 
خانه ها باال رفت و مستاجران درمانده شدند 

که از محالت به کجا کوچ کنند؟
   اگرچه تامین مســکن مناســب براساس قانون 
 اساسی وظیفه دولت ها محسوب می شود، اما برخی 
دولت ها از این وظیفه شــان بطــور کامل غفلت 
کردنــد که مردم تــاوان این غفلــت را می دهند. 
دولت قبل که طرح مســکن مهر را مزخرف خواند 
 و هیچ طرح جایگزینــی هم اجرا نکرد که این نوع 
مدیریت شان در حوزه مسکن باعث انفجار قیمت 
و رهن واجاره مسکن در یک دهه اخیر شدو باعث 
گردید بســیاری از مردم از خانه دارشدن قطع امید 
کنند و به سمت اجاره نشینی بروند و میزان مستاجران 
جهش زیادی یافت.  بســیاری از مستاجران هم که 
در مناطق مناســب شهری بودند، مجبور به کوچ به 
 مناطق حاشیه شهرها وحتی روستاها و زندگی در 
پشــت بام ها وکانکس ها و... شــدند و برخی از 
خانواده ها با مشــکالت خانوادگــی و جدایی و... 
مواجه شــدند. از طرفی دیگر در این ســال ها نبود 
شغل مناسب در روستاها، عدم حمایت از روستاییان 
 و ســختی معیشــت وکمبود امکانات و همچنین 
بی توجهی به نیازهای اساسی روستانشینان  باعث 
 شد برخی روستاییان به حاشیه شهرها کوچ کنند و 
اجاره نشین شــوند ویا چهاردیواری غیراستاندارد 
وناایمن را به ســختی برای خودشــان بســازند. 
مشکالت مســکن مردم روزبه روز افزایش یافت 
ومتناســب نبودن عرضه با تقاضا باعث شد، قیمت 
مسکن و رهن و اجاره نجومی وحبابی در سال های 
اخیر افزایش یابد و شــهروندان با مشکالت زیادی 
مواجه شوند. برای رفع مشکل مسکن مردم از سال 
گذشته و در دولت ســیزدهم نیز که قرار شد طرح 
نهضت ملی مسکن در کشــور اجرایی شود، اما در 
شهری مانند بندرعباس همچنان مشکل زمین، علی 
رغم وجود زمیــن خدادادی بدلیل مدیریت ضعیف 
در این بخش و عدم الحاق قانونی به شــهر توسط 
 وزارت راه وشهرســازی برطرف نشــده است. در 
ماه های نخست اجرای طرح در کشور و ثبت نام در 
مهرماه سال گذشته، از بندرعباسی ها ثبت نام نشد 
ومسئوالن راه وشهرســازی اعالم کردند متقاضیان 

مسکن می توانند در شهرک علوی ثبت نام کنند که 
بدلیل فاصله ۵۰ کیلومتری از بندرعباس و افزایش 
اعتراضات  نسبت به جانمایی این طرح وبعد از کش 
و قوس های فراوان، مکان اجــرای طرح به داخل 
شهر بندرعباس تغییر یافت و ثبت نام از متقاضیان 
مسکن در بندرعباس از نیمه تیرماه سال جاری آغاز 
 شد و به مرور روند پاالیش انجام شد؛ اما برخی از 
ثبت نام کننــدگان از حــذف یاعدم تاییدشــان 
 در ســامانه ثبت نــام طرح نهضت ملی مســکن 
گالیه مندند و پیگیری سه هفتگی مان برای گفتگو 
با مســئوالن مربوطه در خصوص آخرین وضعیت 
 اجرای طرح نهضت ملی مســکن در بندرعباس و 
گالیه ها ومشکالت متقاضیان مسکن هم بی نتیجه 

مانده است.
   افزایش روزافزون اجاره بها

  برخی از شــهروندان بندرعباسی با اظهار گالیه از 
افزایش روزافزون اجاره بها می گویند : قیمت مسکن 

و ودیعه و اجاره مسکن حتی در محالت حاشیه ای 
بندرعباس مرتب در حال افزایش است و واقعا نمی 
دانیــم باید چه کار کنیم و به کجا برویم که وضعیت 
بهتری داشــته باشد. چرا هیچ نظارتی در این بخش 
وجود ندارد؟ مالک و بنگاه دار فقط به فکر افزایش 
اجاره بها و ودیعه هســتند و کســی به فکر مردم و 

بخصوص قشر کارگر نیست.
   خانه های فرسوده، اما اجاره های گران 

   یــک مســتاجر می گویــد : برخــی خانه ها 
 در محــالت بندرعبــاس که حتی فرســوده اند و 
سقف ودیوار شــان موریانه دارد و در بارندگی هم 
سقف شــان مانند آبکش هستند و شرایط مناسبی 
ندارند، اجاره شــان بین یک تا دو میلیون و حتی 
بیشتر وتا ســه میلیون تومان است و پول پیش هم 
بین بیست سی تا صد میلیون وگاهی باالتر است و 
برخی از این خانه هــا در روی کوه  و یا زیرکوه و 
در پرتگاه اســت وبرخی خانه ها با صاحبخانه ویا 

مستاجر و مســتاجران دیگر مشترک است و دو تا 
سه خانواده در یک خانه کوچک زندگی می کنند و 
بدترین شرایط ممکن را دارند. آب در بیشتر ساعات 
در خانــه هایی که روی کوه یا در ارتفاع قرار دارند 
 که رفت وآمد مان هم ســخت بوده، قطع اســت و

نیمه های شــب باید حمام کنیــم. برخی خانه ها 
آبگرمکن ندارند وباید داخل دیگ آب گرم و حمام 
کنیم و برای همین خانه ها وبا این شرایط سخت باید 

چندین میلیون اجاره دهیم .
   درددل کارگر روزمزد 

   یــک کارگر روزمزد هم می گوید : من با دو بچه 
مدرسه ای که شاید نیمی از ماه هم کار ندارم و حتی 
برای خرید لباس و وسایل مدرسه بچه هایم، خیرین 
و مــردم کمکم کردند، چطور می توانم اجاره یک و 
نیم تا دو میلیونی را بپردازم و صاحبخانه هم مرتب 
می گوید باید پول پیش یا اجاره را بیشــتر بدهی یا 
خانه را را تخلیه کنی که استرس مان بیشتر می شود. 

ما که تا آخر عمر می دانیم صاحب خانه نمی شویم 
وبه اجاره  نشینی هم راضی هستیم و با این وضعیت 
حتی نمی توانیم اجاره مان را پرداخت کنیم. بنظرتان 
حــاال که اجاره ها حتی در محالت بندرعباس و با 
این خانه های قدیمی وفرسوده باالست، مستاجران 
ماننــد ما باید چه کار کنند وبه کجا پناه ببرند؟ هیچ 
مسئولی هم به فکر مستاجران کم درآمد نیست. مگر 
ما حق زندگی آرام نداریم؟ بنگاه داران از یک طرف 
و صاحبخانه ها از طرفی دیگر اجاره ها را افزایش 
می دهند و هیچکس هم نظارتی ندارد. از این محالت 

به کجا کوچ کنیم وبرویم؟ 
  چادرنشین می شویم 

   شــهروندی دیگر که از چند ســال قبل بخاطر 
نداشتن شغل مناســبی از روستا به یکی از محالت 
بندرعباس مهاجرت کرده است و اجاره نشین است، 
می گوید: هر سال اجاره ها باال می رود و فکر کنم 
با این وضعیت چادرنشین شویم. شغل مان به سختی 
کفاف زندگی را می دهد و وقتی بیمار می شــویم، 
 نمی توانیم به دکتر برویم و زجر می کشــیم. برخی 
وعده هــای غذایی را نمی خوریــم و از خیلی از 
ضروریات زندگی باید چشم پوشی کنیم تا بتوانیم 
اجاره را بدهیــم واز خانه بیرون مان نکنند. برخی 
صاحبخانــه ها هم رحم ندارد. یکــی از اقوام مان 
ماه قبل که قراردادشــان تمام شده بود و صاحبخانه 
پــول پیش واجــاره را دوبرابر و آنهــا را از خانه 
بیــرون کرده بود و وســایل شــان را داخل کوچه 
ریختــه بود و گفته بــود تا پول پیــش دوبرابری 
را ندهیــد، اجازه نداریــد برگردیــد و این زن و 
 شــوهر که دو ســال ازدواج کرده اند، با خواهش 
وسایل شان را به خانه همسایه برده بودند و چقدر 
سختی کشیدند تا بعد از چند روز یک خانه با پول 
کمتری پیدا کرده بودند و برای مابقی پول پیش هم با 
التماس از صاحبخانه چند روز مهلت گرفته بودند تا 
بتوانند مابقی پول را جور کنند. بنظرتان با این شرایط 
جوانان چطور می توانند ازدواج کنند و فرزند بیاورند. 
این خانواده ها حتی سهم آورده نهضت ملی مسکن 

هم ندارند و دولت باید برای این قشر فکری بکند.
  فروش زمین در آبشورک 

   شــهروند دیگری می گوید در منطقه آبشــورک 
بندرعباس برخی ها مســیر رودخانه ها وخورها را 
پر از نخاله وخــاک می کنند وبه عنوان زمین خالی 
 به مردم می فروشند تا برای خودشان خانه بسازند. 
خیلی ها هم که در داخل شهر بندرعباس نمی توانند 
خانه بخرند، این زمین ها را می خرند و برای خودشان 
خانه درست می کنند که در زمان بارندگی هم خودشان 
و دیگران با مشکل مواجه می شوند ودر سیالب غرق 
می شوند. از یک طرف نظارتی در این بخش وجود 
ندارد و برخی با رشوه و... هم کارشان را انجام می دهند 
وبه اهداف شان می رسند و برخی داللی می کنند و به 
 سودهای بادآورده دست می یابند و برخی هم که این 

زمین هــا را می خرنــد و داروندارشــان را برای 
ساخت خانه می دهند، شاید بعدها با مشکل مواجه 
 شوند. از مشکل مســکن مردم، برخی سوءاستفاده 
می کنندکه ضرورت دارد هم نظارت ها افزایش یابد 
و هم اینکه مشکل مسکن قشر محروم جامعه برطرف 

شود.  

  خیرین مســکن ساز برای محرومین خانه 
بسازند

   شــهروند دیگری می گوید: وظیفه دولت هاست 
 که مشــکل مســکن مردم را برطرف کنــد. دولت
  احمدی نژاد که طرح مســکن مهــر را اجرا کرد،

 خیلی ها خانه دار شدند. اما دولت بعدی این طرح 
را اجرا نکرد و هشــت ســال در کشور دولت خانه 
نســاخت و جمعیت مان افزایش یافت و مشکالت 
مسکن مردم بیشتر شــد و به این راحتی آن نقصان 
و کــم کاری آن دولــت در حوزه مســکن در این 
دولت برطرف نمی شــود. در دولت آقای رئیســی 
کــه طرح نهضت ملــی در حال اجراســت، اما در 
بندرعباس روند اجرا خیلی کند اســت. از آن طرف 
دولت برای کســانی که چند صدمیلیون سهم آورده 
 ندارد، حداقل خانه های اجاره ای بســازد یا خیرین 
مسکن ساز برای شان خانه بسازند تا محرومینی که 
تحت پوشش هیچ نهادی نیستند هم خانه دار شوند ویا 

در خانه های مناسب اجاره نشین شوند.
  حذف می شوم یا تایید؟ 

  شهروند دیگری که باهمسرش در خانه پدرش ساکن 
است، می گوید در طرح نهضت ملی ثبت نام کردم که 
هنوز تایید نشــده ام واعتراض زدم ومنتظر ماندیم و 
تایید نشدم. از آن طرف با چند وام، ماه قبل خانه ای 
قدیمی خریدم و چون نمی توانستم پول خرید را کامل 
بدهم، مجبور شدم رهن دهم تا پول را بطور کامل به 
فروشنده بدهم. نمی دانم حاال که این خانه را خریده 
ام، آیا در طرح نهضت ملی تایید می شوم ومی توانم 

از سهمیه ام استفاده کنم یا نه؟

افزایش فشار مالکان بر بی خانمان ها ومستاجران

مستاجران حاشیه نشین به کجا کوچ کنند؟
 هیچ مسئولی هم به فکر مستاجران کم درآمد نیست. مگر ما حق زندگی آرام نداریم؟ بنگاه داران از یک طرف و صاحبخانه ها 

از طرفی دیگر اجاره ها را افزایش می دهند و هیچکس هم نظارتی ندارد. از این محالت به کجا کوچ کنیم وبرویم؟
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ما که تا آخر عمر می دانیم صاحب 
خانه نمی شويم وبه اجاره  نشینی 
هــم راضــی هســتیم و بــا ايــن 
وضعیت حتی نمی توانیم اجاره مان 
را پرداخت کنیم. بنظرتان حاال که 
اجاره ها حتی در محالت بندرعباس 
و با اين خانه های قديمی وفرسوده 
باالســت، مستاجران مانند ما بايد 

چه کار کنند وبه کجا پناه ببرند؟

برخی از اين خانه ها در روی کوه  و يا زيرکوه و در پرتگاه است وبرخی خانه ها با صاحبخانه ويا مستاجر و 
مســتاجران ديگر مشترک است و دو تا سه خانواده در يک خانه کوچک زندگی می کنند و بدترين شرايط 
ممکن را دارند. آب در بیشتر ساعات در خانه هايی که روی کوه يا در ارتفاع قرار دارند که رفت وآمد مان 
هم سخت بوده، قطع است ونیمه های شب بايد حمام کنیم. برخی خانه ها آبگرمکن ندارند وبايد داخل ديگ 

آب گرم و حمام کنیم و برای همین خانه ها وبا اين شرايط سخت بايد چندين میلیون اجاره دهیم

 پاییز هزار رنگ فرارســیده است. فصلی که در 
آن هوای هرمزگان رنگ بــوی بهار دارد. پس 
از گذشــت چند ماه گرم در استان، اینک فصل 
بهار هرمزگان فرارسیده است. فصلی که در آن 
شهرهای استان دگرگون شده و چهره بهاری پیدا 
می کند. شهر بندرعباس نیز از این قاعده مستثنا 
نبوده و با فرا رسیدن فصل پاییز، رنگ بهاری به 
خود می گیرد. این روزها اگر به خیابان های شهر 
سری زده باشیم، قطعًا تغییرات زیادی را مشاهده 
کرده ایم. کاشت گل ها، درختچه ها و درختان در 
سطح شــهر افزایش پیدا کرده و چهره این شهر 
را تغییر داده اســت. هر سال با فرا رسیدن فصل 
پاییز، شهر بندرعباس متحول می شود. این تحول 
با کشت گونه های مختلف گیاهی خود را نشان 
می دهد و حال و هوای شــهر را عوض می کند. 
خیابان ها، بلوارها، بوستان ها و نقاط مختلف شهر 
دستخوش این تغییرات شده و رنگ و بوی بهاری 
به خود گرفته اند. برای اینکه چهره شهر تغییر کند 
زحمات زیادی کشیده می شود که بخش زیادی 
از این تغییرات بر عهده سبزبانان شهر بندرعباس 
است. ســبزبانانی که در شــرایط آب و هوایی 
مختلف و در گرما و ســرما اقدام به کاشــت و 

نگهداری از فضاهای ســبز شــهر بندرعباس 
می کنند. سبزبانانی که اگر تالش آنها نباشد این 
تغییرات به وجود نمی آید. شهر بندرعباس به دلیل 
شــرایط آب و هوایی که دارد در فصل تابستان 
کاشت گونه های مختلف گیاهی در آن به سختی 
انجام می شــود اما با شروع فصل پاییز، کاشت 
گل ها و گیاهان در این شهر سرعت بیشتری به 
خود می گیرد و چهره آن را دگرگون می کند و این 

کاشت تا پایان سال ادامه پیدا می کند و زیبایی را 
به این شهر به ارمغان می آورد. انسان با دیدن این 
زیبایی ها حال و هوای دیگری پیدا کرده احساس 
خوبی خواهد داشــت. انسان هر چیز زیبا را که 
می بیند، باعث آرامش او شده و از آن لذت می برد 
و تا زمانی که این زیبایی وجود دارد، او نیز از این 
زیبایی بهره می برد. اما آنچه انسان را آزرده خاطر 
می کند این اســت که گاهی دیده می شود برخی 

شهروندان اقدام به تخریب این زیبایی می کنند. 
بعضی از مردم فکر می کنند اگر این گل ها را از 
بلوارها کنده و به منزل خود منتقل کنند رشد آنها 
ادامه پیدا می کند اما این گل ها پس از اینکه کنده 
می شوند، به ریشه آنها آسیب وارد شده و پژمرده 
می شوند و از بین می روند. این کار آنها موجب 
می شود زیبایی شهر نیز از بین برود. انسان ذاتا 
زیبا پسند است و هر آنچه زیبا باشد را دوست 
دارد. برای اینکه این شــهر زیبا شــود، زحمت 
زیادی کشیده می شود و ما نیز به عنوان شهروندان 
این شــهر باید تالش کنیم در حفظ و نگهداری 

شهرمان و هر آنچه باعث زیبایی آن می شود خود 
را سهیم دانسته و تالش نماییم. گل ها و گیاهانی 
که برای زیبایی این شــهر کاشته می شود، از آن 
همه ماســت به همین دلیل همه ما باید خود را 
در قبال آن مسئول دانسته و از تخریب و از بین 
بــردن آن خودداری کرده و مانع از بین بردن آن 
توسط دیگران شویم. شهر خوب ساختنی است و 
به دست همه افراد جامعه ساخته می شود، پس ما 
نیز زحمت هایی که برای ساختن شهرمان کشیده 
می شــود را ارج می نهیم و برای حفظ آن تالش 

می کنیم . 

حافظ زیبایی شهرمان باشیم 
يادداشت

          امین زارعی/ دريا
Amin.zch2011 @                        gmail.com

گروه خبر // آیین اختتامیه نخســتین جشنواره رسانه ای » 
گمبرون شــهر« با حضور مهدی نوبانی شهردار بندرعباس، 
فاطمه جراره رئیس و یعقوب دبیری نژاد و عیســی عباسی 
اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس و مریم پاساالر مدیر 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس و خبرنگاران 

حوزه شهرداری برگزار شد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ شــهردار بندرعباس در این مراسم 
با بیان اینکه تقویت حوزه خبر و رســانه شهرداری با ارتباطات 
گسترده اتفاق می افتد، تصریح کرد: جشنواره رسانه ای گمبرون 
شهر با هدف تقویت حوزه رسانه و خبر شهر و شهروند برگزار شد 
که انتظار داریم اصحاب رسانه وفرهنگ در بحث اطالع رسانی، 
تحلیل، پژوهش و نقد منصفانه ما را همراهی کنند.مهدی نوبانی 
گفت: آشنایی با ظرفیت ها و استعدادهای درخشان در رسانه های 
مکتوب و الکترونیکی و بهره گیری از این ظرفیت ها در توسعه شهر 
 از اهداف برگزاری این جشنواره است.نوبانی افزود: ما معتقدیم که

 رســانه ها می توانند در مدیریت شهری بسیار اثر گذار باشند و 
تالش کرده ایم ارتباط خوبی با رسانه ها داشته باشیم و امیدواریم 
که برگزاری این جشنواره فتح بابی برای برقراری ارتباطات عمیق 
تر با رسانه ها باشد.این مقام مسئول بیان کرد: جشنواره در بخشهای 
گزارش، مصاحبه، تیتر یادداشت، شهر خالق، شهردوستدار کودک، 
 و خبر برگزار شــد که آثار زیادی به جشنواره ارسال شد و پس 
بررسی های داوران جشــنواره، برگزیدگان آن مشخص شدند.

 نوبانی گفت: از نظر ما همه کسانی که کار اطالع رسانی را انجام 
می دهند برنده هســتند اما رقابت و مسابقه خاصیتش این است 
که باید انتخاب و قضاوت شــکل بگیرد امیدواریم با همکاری و 
همراهی اصحاب رســانی بتوانیم شاهد توسعه شهر بندرعباس 

باشیم.فاطمه جراره رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس در این 
جلســه گفت: تعامل و همکاری رسانه ها با مجموعه شهرداری 
قابل تقدیر اســت و رسانه ها می توانند با انتقادات،پیشنهادات و 
نظرات سازنده خود به مجموعه شهرداری در حوزه های مختلف 
کمک کنند.مریم پاساالر دبیر جشنواره گمبرون شهر اظهار کرد: 
با هدف ایجاد رقابت مثبت و افزایش مشارکت رسانه ها پیرامون 
اخبار شهرداری بندرعباس و استفاده از ظرفیت های موجود در 
رسانه ها در توسعه شهر بندرعباس نخستین جشنواره رسانه ای 
گمبرون شهر برگزار شده است.پاســاالر افزود: این جشنواره با 
موضوعاتی همچون محیط زیست، عمران و آبادانی، شهر هوشمند 
و الکترونیک، هویت و کالبد شــهری، فرهنگ شهروندی در دو 
بخش اصلی و ویژه برگزار شد.پاساالر ادامه داد: بخش های اصلی 
جشنواره شــامل خبر، تیتر مصاحبه، گزارش خبری )تحلیلی(، 
یادداشت، گزارش تصویری )عکس، انیمیشن، اینفوگرافی( و بخش 
ویژه نیز شامل دوستدار کودک و شهر خالق، استاندارسازی فضای 

پارک ها و احداث پارک کودک و مادر بود که 88 اثر با بیش از ۳۰ 
شرکت کننده به این جشنواره ارسال گردید و از بین آثار ارسالی 
به جشــنواره ۱8 اثر برگزیده شد و در بخش فیلم و عکس نیز 
اثری ارسال نشده بود. مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندرعباس در پایان بیان کرد: امیدواریم با همراهی رسانه ها بتوانیم 

شاهد عمران، آبادانی و پیشرفت شهر بندرعباس باشیم.
آراء هیئــت داوران نخســتین جشــنواره رســانه ای گمبرون 

شهرشهرداری بندرعباس:
بخش یادداشــت: **جایــزه نقدی و لوح تقدیر رتبه ســوم 
 بصورت مشترک آقای کاظم گلخنی از روزنامه ندای هرمزگان و 

خانم شهین صادقی از پایگاه خبری کلمه نیوز 
** جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه دوم آقای غالمحسین عطایی 

از هفته نامه ندای جوان
 ** جایــزه نقدی و لــوح تقدیر رتبه اول آقــای غالمعباس 

شمس الدینی از تجارت جنوب

بخش خبر: ** جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه سوم خانم سوسن 
قتالی از هفته نامه فداغ

** جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه دوم خانم مرضیه دشــتی از 
روزنامه ندای هرمزگان

** جایزه نقدی و لــوح تقدیر رتبه اول آقای پدرام مجیدی از 
هفته نامه دلفین

بخش مصاحبه: ** جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه ســوم خانم 
سمانه کمالی باغستانی از خبرگزاری ایمنا

** جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه دوم خانم زهرا شــاکرمی از 
هفته نامه دلفین

** جایــزه نقدی و لوح تقدیر رتبه اول خانم آنا رام از روزنامه 
صبح ساحل

بخش گزارش: ** جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه ســوم خانم 
مهری محمود آبادی ازهفته نامه نگاه روز

** جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبــه دوم خانم هدی عطایی از 
روزنامه ندای هرمزگان

** جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه اول آقای علی اکسیر از هفته 
نامه تیدر

بخش تیتر: ** جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه سوم خانم آنا رام 
از روزنامه صبح ساحل

** جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه دوم خانم جمیله دبیری نیا از 
پایگاه خبری صبح دریا نیوز

** جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه اول آقای محمودرئیســی از 
روزنامه صبح ساحل 

در بخش ویژه )شهر دوستدار کودک(
** جایزه نقدی و لوح تقدیر خانم مریم منصف از روزنامه دریا 

رتبه برتر 
** جایزه نقدی و لوح تقدیر خانم ســمانه کمالی باغستانی از 

خبرگزاری ایمنا رتبه برتر

برگزیدگان جشنواره رسانه ای »گمبرون شهر« تجلیل شدند
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