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گروه خبر // مدیر عامل شــرکت آلومینیوم المهدی گفت: علی رغم مشکالتی که در تولید 
شــمش آلومینیومی اعم از اختالف نرخ ارز آزاد و نیمایی، قطعی برق در فصل تابستان 
و همچنین قیمت   گذاری در بورس کاالی ایران مواجه هســتیم اما هدف گذاری خود را بر 
مبنای سودآوری و توسعه تولید قرار داده ایم که تحقق این امر، مستلزم حمایت دولت و 

سازمان های ذی ربط است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدرضا قاسمی بیان کرد: با توجه به اینکه صنعت آلومینیوم به عنوان یکی 
از موتورهای محرکه اقتصادی کشور می تواند صنایع پایین دستی بسیاری را در حوزه قطعات خودرو، لوازم 
خانگی، برق، لوازم ساختمانی و حتی هوا فضا و بسیاری از صنایع مرتبط دیگر به حرکت در بیاورد و ارزش 

افزوده ایجاد کند، صنعت بسیار مهم و با اهمیتی به شمار می آید .
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مدیر شعب بانک قرض  الحسنه مهر ایران 
استان هرمزگان :

13میلیون فقره تسهیالت 
توسط بانک قرض الحسنه 
مهرایران پرداخت شده است 

ادامه از تیتر یک //
  وی افزود: متاسفانه سرمایه گذاری کافی در حوزه صنایع 
باال دستی آلومینیوم کشور مانند تولید پودر آلومینا و برخی 
مواد  معدنی و سنتزی دیگر که در این صنعت مورد  استفاده 
قرار می گیرد، انجام نشــده و این امر باعث وابستگی ارزی 
برای صنعت آلومینیوم شده است. نکته  مهم و حائز اهمیت 
اینکه صنعت آلومینیوم مانند صنعت طال برای اقتصاد کشور 
سودآور بوده و شمش آلومینیوم مانند شمش طال به راحتی 

قابل مبادله است.
* ضرورت تامین مواد اولیه در صنعت آلومینیوم

  مدیر عامل شرکت آلومینیوم المهدی عنوان کرد: در حوزه 
تامین مواد اولیه، خوشبختانه این صنعت با چالش خاصی 
مواجه نیســت و به خوبی توانسته است با تامین مواد اولیه 
مورد نیاز صنایع پایین  دستی کشور، به لحاظ آماری بالغ بر 
300 هزار نفر شغل ایجاد کند. الزم به تاکید است که شرکت 
آلومینیوم المهدی نگاه ویژه  ای به مقوله توسعه ، تولید، اشتغال 
پایدار و نیروی انسانی داشته و دارد و ما همواره تالش خود 
را در راســتای تکریم جایگاه سرمایه انسانی و پرداخت به 
موقع حقوق و مطالبات نیروهای انسانی شاغل در مجموعه 

داشته ایم.
  قاســمی در ادامه به وضع قوانیــن و مقررات در صنعت 
آلومینیوم اشــاره کرد و گفت: وضع عــوارض صادراتی 
بــر محصوالت معدنــی و فلزی در ابتدای ســال جاری، 
صادرکنندگان محصوالت آلومینیومی را با مشــکل مواجه 
کرد که پس از گذشــت چند ماه، شرایط کمی بهبود یافت. 
رشــد تعرفه گمرکی واردات شــمش آلومینیومی در سال 
جاری و همچنیــن تفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز نیمایی، 
هزینه های گزافی را به کارخانجات آلومینیومی تحمیل کرد؛ 
به طوری که از اواسط خرداد ماه سال جاری با این مشکل 
مواجه بودیم. اگرچه در راستای تلطیف فضای حاکم بر بازار 
کسب وکار با واردات شمش آلومینیومی، نمایندگان مجلس 

شــورای اســالمی طی چند ماه اخیر قانون کاهش تعرفه 
گمرکی را تصویب کرده اند اما متاسفانه هنوز این مسئله به 
گمرکات ابالغ نشده اســت. البته در رسانه ها هر چند روز 
یک بار می شنویم که قانون جدید به گمرکات ابالغ شده است 

اما متاسفانه در واقع این چنین نیست.
*  واقعی ســازی بهای انرژی، منجر به سودآوری 

تولید خواهد شد
  این تولیدکننده شمش آلومینیومی تصریح کرد: با وجود اینکه 
میزان تولید طی سالیان اخیر کاهش پیدا کرده و هزینه های 
جاری نیز افزایش داشته است اما چالش مهم تری که پیش 
روی تولیدکنندگان قرار دارد، افزایش بهای حامل های انرژی 
بوده است که به دنبال آن، محدودیت ها و مشکالتی با کاهش 
برق مصرفی ایجاد می شود زیرا قطعی برق، حکم مرگ را 
برای صنعت آلومینیوم دارد و اگر این محدودیت ها ادامه یابد، 
سودآوری تمام شرکت های صنعتی به شدت کاهش خواهد 
یافت که این امر به هیچ وجه به نفع تولیدکنندگان محصوالت 
آلومینیومی نیست.وی در ارتباط با نحوه قیمت گذاری شمش 
آلومینیوم در بورس کاالی ایــران، مطرح کرد: با توجه به 
محدودیت های ارزی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، 
زمانی  که می خواهیم کاالی تولیدی خود را در بورس کاالی 
ایران به فروش برسانیم، قیمت گذاری با نرخ ارز نیمایی انجام 
می شــود که اختالف قیمت آن با نرخ ارز آزاد، هزینه های 
بســیاری را به این صنعت تحمیــل می کند و این در حالی 
اســت که در زمینه تامین لوازم یدکی، خدمات پیمانکاری، 
پشتیبانی ها و حتی نیروی انسانی و...، تمامی هزینه ها متاثر 

از هزینه های قیمت ارز آزاد است.
* نوسان قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن

  مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی ادامه داد: قیمت تمام 
شــده آلومینیوم در بورس فلزات لندن تحت  تاثیر عوامل 
سیاســی و ژئوپلیتیکی مانند  جنگ روســیه و اوکراین و 
همچنین   شیوع دوباره ویروس کرونا در چین به عنوان یکی 

از بزرگ ترین مصرف کننــدگان این فلز طی 6 تا هفت ماه 
اخیر، با نوسان همراه و نزولی بوده است. 

   قیمــت آلومینیــوم در » LME« در روزهای پایانی 
ســال گذشته به حدود ســه هزار و 900 دالر به ازای هر 
تن رســید و در حال حاضر در حدود دو هزار و 400 دالر 
به ازای هر تن قیمت گذاری شــده است. طبق مطالعاتی که 
ما انجام داده ایم، پیش بینی قاطع و روبه رشدی در خصوص 
قیمت آلومینیــوم در بورس فلزات لندن نداشــته ایم و بر 
همین اساس نیازمند پشــتیبانی های داخلی هستیم.وی در 
پایان ضمن درخواست حمایت از چهار تولیدکننده بزرگ 
شمش آلومینیومی کشــور، یادآور شد: درخواست ما این 
اســت که حداقل در حوزه نرخ گذاری، مکلف به پرداخت 
نرخ ارز نیمایی نباشــیم زیرا در عمل هزینه تمام شــده ما 
باالتر از نرخ ارز آزاد اســت. بــرای مثال، بخش عمده ای 
از لوازم یدکی مورد نیاز تولیدکنندگان شــمش آلومینیومی 
وارداتی است و بدون شــک قیمت تمام شده این قطعات، 
 30 یــا 40 درصد بیشــتر از نــرخ ارز آزاد خواهد بود؛ 
چرا که نرخ ارز آزاد حتی برای وارد  کنندگان نیز هزینه بردار 

است .

مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی  :

آلومینیوم المهدی نگاه ویژه  ای به تولید و اشتغال پایدار دارد 

مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی  :

آلومینیوم المهدی نگاه ویژه  ای 
به تولید و اشتغال پایدار دارد 

شرکت آلومینیوم المهدی نگاه ویژه  ای به مقوله توسعه ، تولید ، اشتغال پایدار و نیروی انسانی داشته و دارد 

مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان هرمزگان

بانک قرض الحسنه مهر ایران ، حامی اشتغال و کار آفرینی مدیریت شعب 
بانک قرض الحسنه مهر ایران استان هرمزگان

آقای دادستان !
صفحه 2 را بخوانید لطفا مدافع حقوق عابران باشید

ریا
/ د

عی
زار

ی 
 عل

س:
عک

ادامه در همین صفحه

 



خبر

خبری

سه شنبه 22 آذر 1401

18 جمادی االول  1444

گروه خبر//  شــورای مســکن به ریاست سال بیست و یکم شماره 4052
پایش  دســتورکار  با  هرمزگان  استاندار 
طرح نهضت ملی مسکن با حضور مدیران 
وبیناری  ارتباط  و  مرتبط  دســتگاه های 

فرمانداران برگزار شد . 
     به گزارش خبرنگار دریا ؛ در این جلســه که به 

منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن در شهرهای مختلف استان برگزار شد، 
مدیرکل راه و شهرســازی و فرمانداران گزارشات 
خــود از وضعیت ثبت نام هــا، تفکیک و واگذاری 

زمین ها را ارائه دادند.
   مهدی دوســتی استاندار هرمزگان در این جلسه 
عمل به وعده واگذاری زمین مطابق آنچه در سفر 

به شــهرهای مختلف و آیین کلنگ زنی اعالم شده 
را الزامی برشمرد و گفت: تامین زمین برای اجرای 
طرح نهضت ملی مســکن به جز در دو شهرستان 
مســئله ای وجود ندارد اما مهم توجــه به ایجاد 
زیرســاخت ها زمان واگذاری زمین است. وی با 
تاکید بر آینده نگری در بحث تخصیص زمین افزود: 
قطعــه بندی زمین ها  نیز اهمیــت دارد و بر همین 

اساس در شــهرهایی که محدودیت زمین نداریم 
تاکید بر ســاخت منازل مسکونی بصورت یک یا 

دو طبقه است .
  اســتاندار هرمزگان تصریح کــرد: از امروز باید 
تشکیل پرونده های فیزیکی ثبت نام شدگان دارای 
شرایط کامل در همه شهرستان ها فراخوان داده شود 
و در جلسه آتی گزارش آماری پرونده های تشکیل 
شده به تفکیک هر شهرستان نیز ارائه شود. دوستی 
گفت: برای تسریع در کار و عدم اختالل در مسیر 
تشکیل پرونده فیزیکی، فرمانداران موظف هستند 
به ادارات شهرستانی راه و شهرسازی کمک کرده و 

نیروی انسانی مورد نیاز را  تامین کنند . 

استاندار هرمزگان در جلسه شورای مسکن تاکید کرد

تسریع  درقطعه بندی زمین های طرح نهضت ملی مسکن

   
سرمقاله

  تضییع حقوق عابران به طرق مختلف، موضوعی است که بارها 
در گزارش ها ومقاالت مختلف به آنها اشاره شده است، اما متاسفانه 
متولیان مربوطه در این حوزه ســکوت اختیار کرده اند و اقدامات 
الزم صورت نگرفته است که انتظار می رود در این حوزه دادستان 
محترم بندرعباس ورود جدی داشــته باشند تا بیش از این حقوق 
عابران تضییع نشــود. در اینجا الزم است به تضییع حقوق عابران 
پیاده در چند حوزه اشاره کنیم.1. تصرف پیاده روها و گاهی بخشی 
از خیابان توسط بساز بفروش ها به موضوعی عادی در بندرعباس 
تبدیل شده است و بسیاری از مناطقی که ساخت وساز می شود، 
پیاده روها تصرف می شــوند و گاهی این تصرف ها مانند تصرف 
یکی از سازندگان در بلوار وحدت، ضلع جنوبی اداره کل ورزش و 
جوانان و... سال ها طول می کشد و پیاده رو تصرف شده و سال ها 
عابران بایستی از خیابان برای رفت و آمد استفاده کنند و شاید چنین 
مواردی در این شهر کم هم نیستند و آیا واقعا این موارد را متولیان 
مربوطه نمی بینند یا تضییع حقوق عابران برایشان مهم نیست؟ همین 
مورد خیابان وحدت، عالوه بر اینکه پیاده رو تصرف شــده است، 
حتی بخشی از خیابان نیز از مدتی قبل نوار زرد کشیده شده است 
تا عابران از ریزش احتمالی مصالح و براده های جوشــکاری و... 
درامان بمانند و از آن طرف عابران مجبورند از وسط خیابان ودر 
طول خیابان عبور کنند که بسیار خطرناک است و احتمال تصادف 
وجود دارد. از طرفی پیاده رو جلوی مجتمع های احداث شده در 
سطح شهر تا مدت ها مصالح ریخته شده و قابل استفاده نیستند. آیا 

دستگاه های متولی و نظارتی این موارد را نمی بینند؟
  2. در برخی مناطق مانند بلوار معلم خواجه عطاء و... که بخشی

 از پیاده روها خاکی اســت و بخشــی دارای پستی وبلندی و یا 
سنگفرش ها و موزائیک ها شکسته شده است و...، هم عبور و مرور 
عابران را مشکل می کند وعابران مجبور می شوند از خیابان رفت 
و آمد کنند که جان شان درخطر قرار می گیرد. آیا نباید پیاده روها 
از استانداردهای الزم برخوردار باشند؟ همچنین در برخی از پیاده 
روها، قایق، خوردو، موتورسیکلت و.... گذاشته می شود. 3.تصرف 
پیاده روها و پیاده راه ها توسط صنوف مزاحم مانند تعمیرگاه ها،  
درب و پنجره سازی ها وجوشکاری ها، نمایشگاه های اتومبیل 
و... باعث شده است که عابران نتوانند از پیاده روها استفاده کنند که 
انتقال صنوف مزاحم به خارج از شهر باعث می شود تا حد زیادی 
مشکل عابران و حتی ساکنان محالت و همسایگان صنوف مزاحم 
برطرف شود واین موضوع در بیش از یک دهه اخیر بارها مطرح 
شده و همچنان تعمیرگاه ها و... داخل شهر فعالند و پیاده روها را 
تصرف می کنند. همچنین برخی از صنوف مانند آپاراتی ها، تزئینات 
اتومبیل، آب معدنی فروشی ها و... هم پیاده رو جلوی واحد صنفی 
و حتی خیابان جلوی واحد صنفی رامتعلق به خودشان می دانند 
 و از پارک خودرو و یا رفت و آمد عابران جلوگیری ویا شــرایط 
بگونه ای اســت که رفت وآمد عابران به ســختی صورت گرفته 
ویا غیرممکن می شــود.4. تصرف پیاده رو توسط برخی کسبه و 
دستفروشان نیز باعث شده است که برخی عابران نتوانند از پیاده رو 

بخوبی استفاده کنند و از این حق شان محروم می شوند. 
 5. آموزش استفاده از پیاده رو و خطوط عابر پیاده توسط عابران و 
دانش آموزان در مدارس و ایســتادن خودروها در پشت خطوط 
توقف در چهــارراه ها واجازه دادن به عابران جهت عبور از روی 
این خطوط در زمان قرمز شدن چراغ راهنما بدلیل عدم خط کشی 
بیشتر خیابان ها و پاک شدن خطوط عابر پیاده در مناطق مختلف 
 و چهارراه ها و... باعث شــده اســت که هم دانش آموزان نتوانند 
آموخته های شــان را بصورت عملی در خیابان ها ومعابر اجرا 
کنند و هم کسانی که در حال آموزش رانندگی هستند، این خطوط 
 را کمتر می بینند که پشــت خطوط عابر پیاده متوقف شــوند و 
آمــوزش ها در واقع ابتر می ماند وبعــد از اخذ گواهینامه نیز به 
این موارد چندان توجهی نمی شــود. این موضوع باعث شــده 
اســت که عابران در چهارراه ها و... نتوانند از روی خطوط عبور 
 کننــد و برخی خودروهــا نیز در چهارراه هــا بگونه ای متوقف 
می شوند که مسیر عبور عابران را هم مسدود می کنند. 6. وضعیت 
پیاده روها وقتی اینگونه باشــد که برای عابران سالم قابل استفاده 
نباشــد، معلوالن وضعیت بدتری دارند. چند شب پیش تعدادی از 
معلوالن ویلچری را دیدم که بدلیل تصرف پیاده روساحلی روبروی 
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس به عنوان پارکینگ قایق ها، آنها 
مانند سایر عابران مجبور شدند از خیابان بروند که بسیار خطرناک 
بود. پارکینگ قایق ها در واقع اقدام به تصرف پیاده رو کرده است. 
7. وضعیت غیراستاندارد پیاده رو در شب ها شرایط را برای عابران 
حادتر می کنند، زیرا بیشتر پیاده روها در تاریکی بسر می برند و 
عابران اگر بخواهند از پیاده رو استفاده کنند، با تاریکی و از طرفی 
چاله ها، حفاری دســتگاه های خدمات رسان و... در این پیاده رو 
در مناطق مختلف شهر با مشکل مواجه می شوند و احتمال افتادن 
و آسیب دیدن شان زیاد اســت. در برخی مناطق هم درب های 
منهول ها به سرقت می روند، شرایط حادتر وخطرناک تر هستند. 
احتمال زورگیری و سرقت و کیف قاپی و... در پیاده روهای تاریک 
بیشتر اســت. 7.حفاری های های دستگاه خدمات رسان و عدم 
ترمیم آنها باعث می شــود که عابران ماه ها و گاهی چند سال با 
مشــکل مواجه شوند و به خودروهای شهروندان هم هنگام عبور 
از کوچه های ترمیم نشــده آسیب وارد شود. 8. فاضالب روان در 
کوچه های محالت حاشیه ای بندرعباس باعث شده که عالوه بر 
تاریکی، عابران و رهگذران با مشــکل رفت و آمد مواجه شوند 
و مشخص نیســت این کالف سردرگم بازگشایی معابر و تکمیل 
شبکه فاضالب بندرعباس کی باز می شود. وضعیت پیاده روهای 
بیشــتر خیابان های احداث شده در محالت هم مانند برخی پیاده 
 روهای اصلی شهر استاندارد نیست. در نهایت این وضعیت باعث 
فرهنگ سوزی شده و فرهنگ سازی رعایت حقوق عابران پیاده 
صورت نمی گیرد وبه همین دلیل  حتی در اماکنی که پیاده رو بدون 
تصرف وقابل استفاده است،  بدلیل استفاده زیاد عابران از خیابان و 
تبدیل شدن این موضوع به عادت برای شان، در سایر مناطق که پیاده 
روها هم قابل استفاده است، اما ناخودآگاه برخی از عابران از پیاده 
 رو استفاده نمی کنند.در پایان پیشنهاد می کنم دادستان بندرعباس 
 به همراه شــهردار، اعضای شورای شهر، مســئوالن برق وسایر 
دستگاه های خدمات رسان ، پلیس، رئیس اتاق اصناف و روسای 
اتحادیه های مرتبــط، نماینده جامعه معلوالن و... مدتی را هم در 
روز و هم شــب ســاعاتی را در پیاده روها بروند وبازدید داشته 
باشند و ببینند چند درصد از پیاده روها استانداردهای الزم را برای 
 استفاده عابران دارند و چند درصد تصرف شده اند و بعد با مشاهده 
 واقعیت ها، آنگاه نســخه مناســبی را برای اســتفاده عابران از 
پیاده روهای سطح شهر بپیچند وبا ناقضان حقوق عابران برخورد 

شود .
  علی زارعی

آقای دادستان !
 لطفا مدافع حقوق عابران باشید

گــروه خبــر // معاون سیاســی 
ســازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
ایــران ضمن  اســالمی  جمهوری 
حضــور در منطقه یکــم نداجا و 
دیدار صمیمانه با فرمانده قرارگاه 
مقدم ناوگان جنوب در نشســتی 

با فرماندهان و کارکنان، جریانات 
سیاســی و فتنه های اخیر کشور 
را مورد تحلیل و بررسی قرار داد . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســرتیپ دوم 
خداداد فالح در جلســه با فرماندهان و 
کارکنان منطقــه یکم تصریح کرد: آمریکا 
در ســند امنیت ملــی 2022 خود را در 
معرض سه چالش مهم  اقتصادی )چین(_
ایدئولوژیک)ایران(  و  نظامی)روســیه(_ 
تعریف کرده است و در جهت مهار کردن 

 چنین چالــش هایی و تداوم ســلطه بر 
 دنیا درحال پیاده ســازی ســناریو خود 

می باشد .
   وی ادامــه داد: آمریــکا در جنــگ 
ایدئولوژیــک با ایران، برابر فرمایشــات 
مقام معظم رهبری )مدظله( از حربه جنگ 
ترکیبی اســتفاده کرده اســت که ترکیبی 
از همه مولفه هــای قدرت، اعم از جنگ 
اقتصادی، جنگ نظامی ، جنگ سایبری، 
جنگ دیپلماسی، جنگ اطالعاتی، جنگ 

روانی-شناختی و حمایت از اغتشاشات و 
شورش های داخلی در کشور هدف است. 
وی بــا تاکید بر دو شــاخصه مهم جنگ 
ترکیبی که شامل 1( هم افزایی و تسری 2( 
تکثر بازیگران است، عنوان کرد: با توجه به 
این دو شاخصه دشمن با آنالیز کشور هدف 
یکی از شــاخصه جنگ ترکیبی را جهت 
بهتر عملیاتی شــدن مد نظر قرار می دهد 
و سایر مولفه ها را در کمک و هم افزایی 
به آن بسیج می کند، این راهبرد دشمن در 

استفاده از شاخصه های جنگ ترکیبی، در 
مقاطع زمانی مختلف متغیر است . سرتیپ 
دوم فالح در ادامــه افزود فرمانده نیروی 
هوایی سنتکام چند ماه گذشته اقرار کرده 
اســت که بعد از 70 ســال قدرت هوایی 
ارتــش آمریکا به دلیــل افزایش قدرت 
پهپادی ایران در حال تقلیل و از دســت 
رفتن است که اقتدار و پیشرفت جمهوری 
اسالمی ایران را در عرصه نظامی بر همه 
ملت های دنیا عیان و آشکار کرده است .

معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران :

راهبرد دشمن در فتنه های اخیر، جنگ ترکیبی  است 

پشت پرده سیاست 

  
سیگنال هشدار بهارستان به پکن

 همزمان بــا واکنش نمایندگان مجلــس به بیانیه های ضــد ایرانی چین، 
نایب رئیس مجلس نیز گفت: جزایر سه گانه به طور مطلق متعلق به جمهوری 
اسالمی ایران است.بر سر تمامیت ارضی خود با هیچ کشوری شوخی نداریم.
سفر اخیر رئیس جمهور چین به عربستان سعودی و صدور بیانیه  مشترکی که 
رویکرد خصمانه ای در قبال جمهوری اسالمی دارد، با انتقادهای گسترده ای در 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی مواجه شد؛ اقدامی که واکنش ضمنی تهران را 
نیز به دنبال داشت و معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در توییتی، تالش های 
منطقه ای ایران باهدف مبارزه با تروریســم را به طرف چینی یادآوری کرد. 
در بیانیه مشــترک چین و شورای همکاری خلیج فارس در 4بند به مسائل 
مربوط به ایران اشــاره شــده که در یکی از  این بندها )بند 12( آمده است: 
رهبران از تمامی تالش های مســالمت آمیز شــامل ابتکارها، پیشنهاد های 
امارات برای رســیدن به راهکار صلح آمیز برای حل مسئله سه جزیره تنب 
بزرگ، تنب کوچک و ابوموســی، از راه مذاکرات 2جانبه بر مبنای قوانین 
بین المللی حمایت می کنند. این اقدام »شی جین  پینگ« رئیس جمهور چین 
 می تواند به نوعی نشان دهنده موضع و سیاست بی سابقه این کشور در حوزه 
خلیج فارس ارزیابی شود چرا که پکن تاکنون در سیاست های اعالمی خود 
از ورود به موضوعات مناقشــه  برانگیز بین سایر کشورها از جمله در غرب 
آســیا خودداری می کرد؛ به همین دلیل همراهی صریح با مواضع ضد ایرانی 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس یک موضع غیرمعمول و البته تکرار 
سیاســت شکست خورده ایران هراسی اســت. رژیم های عربی معموال در 
چنین نشســت هایی، بحث مالکیت ادعایی امارات بر این جزایر را مطرح و 
دور باطل اتهام زنی علیه جمهوری اســالمی ایران را تکرار می کنند. چین و 
اعضای شورای همکاری خلیج فارس در شرایطی این بیانیه را امضا کرده  اند 
که جمهوری اسالمی ایران همواره این جزایر سه گانه را جزء جدایی ناپذیر از 
خاک ایران و ادعاهای امارات متحده عربی در باره این سه جزیره را مردود 
و غیرقابل مذاکره دانســته است. این در حالی است که اسناد معتبر نیز تعلق 
این جزایر ســه  گانه به ایران را ثابت می کند؛ به عنوان مثال در نقشه نیروی 
دریایی بریتانیا در سال 1881، نقشه وزارت دریاداری بریتانیا در سال 1863 
و همچنین نقشه ایران تهیه شده توسط وزارت جنگ بریتانیا در سال 1886، 
 این جزایر به رنگ سرزمین ایران رنگ آمیزی شده که نمونه هایی از اســناد 
بین المللی موجود اســت و حاکمیت ایران بر این جزایر را نشــان می دهد. 
همزمان علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان این که ما 
از افزایش تبادالت اقتصادی کشــورهای همســایه خود استقبال می کنیم و 
دخالتی در امور داخلی آن ها نداریم اما بر ســر تمامیت ارضی خود با هیچ 
کشوری شوخی نداریم، گفت: ما هیچ مشکلی با این که قاتل خاشقچی، مادر 
معنوی داعش و گاو شیرده آمریکا با کشورهای مختلف دنیا قرارداد تجاری 
ببندد، نداریم اما چنین حقی را برای ایشان قائل نیستیم که در البه الی مناسبات 
اقتصادی، درباره جزایر ایرانی، الف در غریبی بزنند. نیکزاد با بیان این که اثبات 
حاکمیت مطلق جمهوری اســالمی ایران بر این جزایر، حتی نیاز به بررســی 
حقوقی و معاهدات بین المللی و اسناد ســازمان ملل متحد ندارد، اضافه کرد: 
 کمی موزه گردی و مشاهده نقشه های قدیمی کافی است تا اثبات شود که این جا 
خلیج فارس است؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر و این جزایر به طور 
مطلق متعلق به جمهوری اسالمی ایران است. ناخرسندی ایران از برخی بند های 
بیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس از جمله مسائل مطرح شده 
درباره تمامیت ارضی ایران، شنبه شب بااحضار سفیر چین به وی اعالم شده بود . 

 برخی از نمایندگان مجلس نیز در واکنش به بیانیه مشــترک چین و شورای همکاری 
خلیج فارس در صفحات شخصی توئیترشان مطالبی نوشتند: احمد نادری نماینده تهران: 
رویا فروشی به کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس، از آمریکا و غرب به چین و شرق 
رسیده! این ضرب المثل فارسی که کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی؛ مصداق بارز 
امید کشورهای حاشیه خلیج فارس به چین است که سال ها درگیر تایوان مانده! چینی ها 
گنده تر از دهانشان حرف نزنند. جانم فدای ایران. جالل رشیدی کوچی نماینده مرودشت: 
دولت چین بداند صحبت راجع به هر چیزی جز حق مالکیت ایران بر جزایر ســه گانه، 
آتش بر خرمن صلح در منطقه غرب آسیاست. ما بر سر تمامیت ارضی خود با هیچ کس 
تعارف نداریم، چه غرب باشد چه شرق.سیدنظام الدین موسوی نماینده تهران:دولت چین 
باید بداند تمامیت ارضی ایران خط قرمز ماست و در این باره با هیچ کس تعارف نداریم.

هر دولتی، در هر شرایطی و با هر بهانه ای بخواهد درباره یک سانتی متر از این مرز پرگهر 
اما و اگر کند، پاسخ قاطعی از ملت و نظام ایران دریافت خواهد کرد.امیدواریم بفهمند و 
به سرعت جبران کنند. همان طور که جمهوری اسالمی ایران در خصوص تایوان دخالتی 

ندارد، انتظار است چین نیز از دخالت های تفرقه افکن پرهیز کند .
تازه های مطبوعات

کیهان- مدیر مســئول این روزنامه خطاب به رئیس جمهور خلق چین گفت: شما با 
کشورهای هم پیمان آمریکا در تردید به حاکمیت مسلم و قطعی ایران بر جزایر سه گانه 
همصدا شــده اید! آیا این همصدایی به مفهوم و معنای آن نیست که به آمریکا نیز حق 

می دهید درباره حاکمیت چین بر تایوان تردید داشته باشد و آن را قابل مذاکره بداند .
رســالت- این روزنامه خطاب به معترضان به اعدام محســن شکاری نوشت: به 
کســانی که از این حکم ها می رنجند باید گفت اعدام نشدن در ایران کار سختی 
نیست؛ کافی است قمه ات را از خانه بیرون نیاوری و به وسیله آن، سد معبر نکنی 

و به حافظان امنیت، مثل قصاب ها حمله نکنی !
 فرهیختگان – آن چه بر بخشی از فضای رسانه حاکم است و بر افکار عمومی سایه 
افکنده، سواالت، ابهامات و انتقادات  به نحوه رسیدگی به جرم و اجرای حکم محسن 
شکاری است که بهتر بود قوه قضاییه قبل یا حین فرایند به اطالع مردم می رساند و 
افکار عمومی را چنین بی پناه نمی کرد. وقتی می خواهید کسی را بکشید باید نهایت 

احتیاط را به خرج دهید. با فراغ بال و گشاده دستی نمی توان اعدام را انجام داد .
 اعتماد - عباس عبدی در این روزنامه نوشت: یکی از ادعاهای رسمی این است 
که همیشه میان افراد ناراضی با معترض و اغتشاشگر تفاوت می گذارند. آیا می توان 
این ادعا را راســتی آزمایی کرد؟ هنگامی که ساختار سیاسی سخن ناراضیان را 
نشــنود یا آنان نمایندگی نهادینه شده نداشته باشــند، طبیعی است که به سوی 
معترضان سوق پیدا می کنند و اگر بی توجهی گذشته در این مرحله نیز ادامه داشته 
باشد، به سوی درگیری و خشونت یا مقابله به مثل پیش می روند و هر حکومتی 

برای افراد این مرحله عنوان خاصی را انتخاب می کند .
جام جم - ضلع داخلی با ضلع خارجی تجزیه  طلب منافع مشــترک زیادی دارند که 
اتفاقا جریان انقالبی اهل سنت سیستان و بلوچستان و عقالنیت آن ها را مانع بزرگی 
مقابل افراط  گرایی مذهبی و سیاسی می دانند که اجازه تجزیه و تفکیک قوم بلوچ و اهل 
سنت را از جمهوری اسالمی ایران نمی دهند حتی اگر خودشان در این راه کشته شوند .

 همشــهری - با گذشــت حدود ســه ماه از آغاز ناآرامی ها و در پی آن تشدید 
اختالالت اینترنتــی و محدودیت های مرتبط، کاربران منتظرند اینترنت به تدریج 
به شــرایط عادی بازگردد. با اختالالت اینترنتی و محدودیت های ایجاد شــده 
در پلتفرم های کسب وکاری، طیف گسترده ای از فعاالن اقتصادی متضرر شدند . 
مشاغل خرد و خانگی یا به تعبیر مرکز ملی فضای »زیرپله ای« را اگر یک سوی 

این طیف درنظر بگیریم، سمت دیگر آن اپراتورها خواهند بود .

انعکاس
 منیبان خبرداد : آقاتهرانی رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس و عضو ارشــد 
جبهه پایداری در واکنش به این که گفته می شــود قضیه فیلترینگ از جریان 
پایداری حاضر در مجلس شروع شد و در مقابل طیف منسوب به قالیباف با این 
قضیه مخالفت کردند، تصریح کرد: اصاًل چنین چیزی نبوده و قضیه فیلترینگ 
ربطی به جبهه پایداری ندارد. نظر جبهــه پایداری برنامه ریزی برای مدیریت 

داخلی فضای مجازی است .
 قرن نو خبرداد :  سردارفدوی جانشین فرمانده کل سپاه در مراسم تشییع رستم 
قاسمی گفت:سردار قاســمی غیرت خاصی داشت و ما این غیرت را بیش از 
40 سال در او دیدیم و حتی در لحظات مرگ هم این غیرت را با خود داشت.
او برای کار و مالقات با برخی متخصصان جهانی چین به این  کشور سفر کرده 
بود و قبل از این که به بیمارســتان و آی سی یو برود، جلسات کاری را برگزار 
کرد، آن هم در شــرایطی که تمام بدنش را بیماری گرفته بود اما به دلیل غیرت 

پاسداری، اجازه نداد حتی یک جلسه هم تعطیل شود .
 خبرآنالین مدعی شــد : محمد طاهری، همزمان با تشــدید فضای انتقادی از 
اقدامات ضدایرانی چین، از »احضار و ارشاد« پیشین خود بابت طرح »جلد« 
ضدچینی نشریه »تجارت فردا« خبر داد.طاهری گفت:استداللشان این بود که 
»چین هرگز مثل روســیه از پشت به ما خنجر نزده است.« به گمانم این گزاره 

دیگر در احضار و ارشاد کاربرد ندارد .
 رویداد24 مدعی شد : جعفر موحدیان، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی 
تهران بزرگ از حضور روحانیون مشــاور در 65 کالنتری در تهران خبر داد.او 
گفت: مشــاور روحانی در کالنتری ها نقش طلبگی را دارد. رسالت اصلی این 
افراد در کالنتری ها مشــاوره برای کارکنان خودمان است یعنی   روحانی در 
بین نیروهای وظیفه و نیروهای کادر  حضور دارد تا به  سواالت و موضوعات 

اعتقادی، سیاسی و... این عزیزان پاسخ دهد .
 امیرنصر آزادانی )بازیکن سابق تراکتور(عضو یک گروه مسلحانه است

حجت االسالم و المسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، درباره 
ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم محاربه برای فردی 
با نام امیر نصر آزادانی اظهار کرد: روز 25 آبان در جریان ناآرامی ها در اصفهان 
3 نفر از نیروهای امنیتی به شــهادت رسیدند که متهمان پرونده دستگیر شدند. 
وی با بیان این که ایــن پرونده 9 متهم دارد که یکی از آن ها امیر نصرآزادانی 
است، افزود: کیفرخواست متهمان صادر شده است.رئیس کل دادگستری استان 
اصفهان بیان کرد: امیر نصر آزادانی براســاس کیفرخواســت صادر شده متهم 
ردیف پنجم پرونده اســت و از 27 آبان در بازداشت به سر می برد. وی افزود: 
براساس کیفرخواست صادر شــده این فرد متهم به بغی است. وی با عضویت 
در گروه مسلحانه به صورت شبکه ای و سازمان یافته به قصد مقابله با اساس 
نظام جمهوری اسالمی با 3 نفر دیگر اقدام به اغتشاش مسلحانه در تاریخ 25 
آبان کرده است که در نتیجه این اقدام به وسیله یکی از اعضای گروه، 3 تن از 
ماموران تامین امنیت در اصفهان به شهادت رسیدند.رئیس کل دادگستری استان 
اصفهان بیان کرد: عناوین اتهامی دیگر امیر نصرآزادانی عضویت در دسته های 
غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم 
ضد امنیت است که معاونت در محاربه محسوب می شود. جعفری گفت: تا امروز 
کیفرخواست و حکمی برای متهمان پرونده صادر نشده است. وی افزود: متهم 
به اقدامات مجرمانه خود به صراحت اقرار کرده است. فیلم دوربین های محل و 
همچنین مستندات کافی مبنی بر حضور این فرد در گروه مسلحانه وجود دارد و 

کیفرخواست براساس همین موارد صادر شده است ./ میزان
 

  گــروه خبر // به همت اداره کل نوســازی مدارس و آموزش و 
پرورش اســتان کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی راهی مدارس 
این اســتان ن شــد .به گزارش خبرنگار دریا ، طی آیینی با حضور 
فخرالدین هاشــمی مدیرکل نوسازی مدارس استان ، کامرانی معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان ، قویدل مدیرکل آموزش 
و پرورش استان تجهیزات ورزشی و بهداشتی بین مدارس در سراسر 
اســتان توزیع شد.هاشــمی در این آیین اظهار کرد: اقالم تهیه شده 
ورزشی شامل میله والیبال ، دروازه فوتسال، میله بدمینتون و میز تنیس  
روی میز می باشــد که بین مدارس سراسر استان توزیع شد.به گفته 
وی، تجهیزات ورزشی و بهداشتی با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان 
بین مدارس سراسر استان توزیع شد.مدیرکل نوسازی مدارس استان 
همچنین ابراز داشت: تقویت روحیه ورزشی و رعایت بهداشت یکی 
از برنامه های مهمی اســت که سند تحول بنیادین در تربیت زیستی و 
بدنی برای دانش آموزان در نظر گرفته است.هاشمی خاطرنشان کرد: 
این اقالم با هدف رعایت عدالت و رفــاه حال دانش آموزان، ایجاد 
روحیه نشــاط و خدمات رسانی هرچه گسترده تر به این افراد انجام 
می شود.کامرانی نیز در این آیین ضمن قدردانی از ادارات کل آموزش 
و پرورش و نوسازی مدارس هرمزگان به جهت تامین اقالم ورزشی 
و بهداشتی برای مدارس استان اظهار کرد: بایستی در این حوزه ها در 
استان بیش از پیش کار شود ودر استعداد یابی ها بیشتر فعالیت انجام 
داد.وی همچنین گفت: امیدواریم توزیع اقالم ورزشی بتواند در حوزه 
ورزش، اســتعدادیابی ها و کمک به جامعه ورزشی و جوانان تحولی 
عظیم ایجاد نماید.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان 
با بیان اینکه در حوزه های ورزشی دریایی بایستی بیشتر کار شود ، 
افزود: نگاه استانداربه ورزش و آموزش و پرورش نگاه ویژه ای است، 
تمام توانمان را برای خدمت به جوانان گذاشته ، برنامه های خوبی در 
حوزه آموزش و پرورش داریم .کامرانی در پایان تصریح کرد: بایستی 
خودمان رابرای کارهای بزرگ در حوزه ورزش و آموزش و پرورش 
استان آماده کنیم و این کارها تنها با تالش و کوشش برای آینده سازان 
این مرزو بوم اتفاق خواهد افتاد.قویدل نیز در حاشیه آیین توزیع اقالم 
ورزشی و بهداشتی اظهارکرد: این توزیع در راستای اجرایی کردن سند 
تحول بنیادین در اســتان بوده و حدود 30 هزار قلم کاالی بهداشتی 
 و250 قلم وســایل ورزشــی در22 منطقه بین دانش آموزان توزیع 
می شود.وی، با بیان اینکه در سراســر مناطق توزیع اقالم را داریم، 
افزود: در راستای توســعه عدالت آموزشی ، مناطقی که کمبودهای 
بیشتری دارند را در اولویت قرار دادیم.گفتنی است؛ اداره کل نوسازی 
مدارس اســتان هرمزگان از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 11 سالن 
ورزشــی ویژه دانش آموزان دختر و پســر در مدارس این استان را 
احداث کرده اســت و همچنین ساخت 8 ســالن ورزشی دیگر در 

فضاهای آموزشی این استان را در دست اجرا دارد .

در راستای توجه ویژه به ورزش
 و سالمت دانش آموزان صورت گرفت

توزیع تجهیزات ورزشی و بهداشتی در مدارس هرمزگان

   گــروه خبر // رئیس ســازمان صمت 
استان هرمزگان گفت:در استان هرمزگان 
محکوم به تولید صادرات محور هستیم 
چون امکان ارســال به مرکز کشور چه 
به لحاظ هزینه هــای حمل و چه رقابت 
با سایر تولیدکنندگان ما را محدودتر از 

سایر استان های مرزی می کند . 
  خلیل قاســمی در حاشیه نشست با مدیرعامل 
 صنــدوق حمایت از صنایع پیشــرفته، در گفت 

و گو با ایســنا، افزود: تاکنون از ظرفیت صندوق 
حمایت از صنایع پیشــرفته غفلت شده و افتتاح 
دفتر صحا در اســتان هرمزگان می تواند ظرفیتی 
 بســازد تا صنایع ما در این اســتان به ســمت 
هایتِک شــدن گرایــش پیدا کننــد.وی با بیان 
اینکه هدف از تشــکیل این جلسه بحث تامین 
مالی به عنــوان دغدغه تولیدکنندگان و همچنین 
بروزرســانی صنایع به مرز دانش و لبه فناوری 
است، اظهار کرد: ما در استان هرمزگان محکوم به 
تولید صادرات محور هستیم چون امکان ارسال 

به مرکز کشــور چه به لحاظ هزینه های حمل و 
چه رقابت با سایر تولیدکنندگان ما را محدودتر از 

سایر استان های مرزی می کند.
   قاسمی بیان کرد: استان هرمزگان هم در حوزه 
معدن هم کشــاورزی و شــیالت دامنه شمول 
گسترده ای برای همه حوزه های اقتصادی دارد 
 و خوشبختانه این اســتان پتانسیل تولید در این 
زمینه ها رادارد.وی اضافــه کرد: وقتی از معدن 
صحبت می کنیم یک ظرفیت بیش از 800 میلیون 
تنی سنگ آهن داریم که می تواند سرفصل جدیدی 

برای زنجیره فوالد باشــد و کشور را از نگرانی 
تامیــن مواد اولیه نجات دهد . می توانیم به میزان 
20میلیون تن که همگی برای صادرات هســت، 
در تولیــد فوالد نقش آفرینــی کنیم.به گزارش 
ایسنا ، رئیس ســازمان صمت استان هرمزگان 
با اشاره به اینکه در اســتان بیش از هزار واحد 
فعال صنعتی داریم، خاطرنشــان کرد: بزرگترین 
بندر تجاری کشور در هرمزگان است و تاکنون از 
ظرفیت صندوق حمایت از صنایع پیشرفته غفلت 
شــده و افتتاح دفتر صحا در اســتان هرمزگان 
می تواند ظرفیتی بســازد تا صنایــع ما در این 
 استان صنایع به سمت هایتِک شدن گرایش پیدا  
کنند و ظرفیتی برای تامین مالی صنایع اســتان 

فراهم شود . 

رئیس سازمان صمت هرمزگان :

در هرمزگان محکوم به تولید صادرات محور هستیم

 گروه خبر // رئیس ســازمان سیما 
منظــر و فضای ســبز شــهرداری 
بندرعباس از حمایت این ســازمان از 

مدارس و مراکز آموزشی خبر داد .
   به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ شــهرام 
آرمان بیان کرد: فضای سبز مدارس و مراکز 
آموزشی از طرف سازمان سیما منظر و فضای 

سبز پشتیبانی می شــوند.آرمان عنوان کرد: 
کاشــت نهال و گل فصلی به همراه آموزش 
دانش آموزان توســط همیار فضای سبز با 
هدف زیباسازی بصری و جلوه بخشیدن به 
فضاهای آموزشی می باشد. وی گفت: ارتقاء 
مسئولیت پذیری کودکان نسبت به درختان و 
کمک به بهسازی فضای سبز عمومی مدارس 

این طرح در دستور کار سازمان است .

رئیس سازمان فضای سبز بندرعباس :

فضای سبز مدارس 
پشتیبانی می شود 



3جنوب کشور
سه شنبه 22 آذر 1401

18 جمادی االول  1444

سال بیست و یکم شماره 4052

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: باید از 
ظرفیت نخبه ها و نوابغ کشور در راستای بهبود 
شــرایط اقتصادی و تولید محصوالت داخلی با 

کیفیت و دانش بنیان استفاده کرد . 
  بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ آیت اهلل محمدرضا 
ناصری در دیدار معاون ارزیابی و کیفیت سازمان 
ملی استاندارد اظهار کرد: مســئله استاندارد از 
مهمترین مســائل در زمینه تولیــد، صادرات و 
واردات اســت و صادرات نیز به تبع، مسئله ای 
 حیثیتــی و اجتماعی برای کشــور محســوب 
می شــود.وی افزود: کنترل استاندارد نباید تنها 
در مراحل اولیه صــادرات و واردات و یا تولید 

صورت گیرد بلکه الزم است این کنترل در تمام 
مراحل و در طول ســال با توجه به پیشرفت هر 

محصول مورد بررسی قرار گیرد.
   امام جمعه یزد با تاکید بر اهمیت کنترل قیمت 
و قیمــت گذاری عادالنه بــر محصوالت گفت: 
 تجار و تولیدکنندگان نباید به دلیل ســود خود، 
قیمت گذاری نامتعارف داشــته باشــند و باید 
 اســتانداردی بر موضــوع ســودهای کالن و 
قیمت گذاری ناعادالنه در نظر گرفته شــود. وی 

گرانی را معضل بزرگ مردم و جامعه دانســت 
و تصریح کرد: تجار و تولیدکنندگان باید ســود 
معقولی را بــرای خود در نظــر بگیرند، زیرا با 
اعمال ســودهای چندین درصدی، کنترل قیمت 
و در نتیجه کنترل گرانی اتفــاق نخواهد افتاد و 
باید استانداردی برای سود کسب و کارها وجود 

داشته باشد.
  ناصری ادامه داد: مــردم پای والیت و انقالب 
ایستاده اند و تمام ســختی ها را به جان خریده 

اند، نیاز اســت که در این شرایط از مردم شریف 
حمایت شــود تا دشــمن نتوانــد از راه جنگ 
اقتصادی عرصه را بــر ملت ایران تنگ کند.وی 
تولید محصــول باکیفیت، قیمت گذاری معقول و 
بازاریابی صحیح را سه رکن اصلی و مهم چرخه 
تولید و فروش دانست و تصریح کرد: باید در تمام 
امور تولید و فروش و با تولید محصول باکیفیت، 
قیمت گذاری معقول و بازاریابی صحیح، چرخه 
اقتصادی کشور را سرپا نگه داشت و اجازه ندهیم 

غربی ها ما را در این زمینه عقب نگه دارند.
    وی افــزود: باید از ظرفیــت نخبه ها و نوابغ 
کشور در راستای بهبود شرایط اقتصادی و تولید 
محصوالت داخلی با کیفیت و دانش بنیان استفاده 

کنیم .

امام جمعه یزد :

 از ظرفیت نخبگان برای بهبود شرایط اقتصادی بهره بگیریم

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان خبر داد

 اعمال محدودیت مصرف گاز 
در صنایع خوزستان

حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیرعامل شرکت گاز خوزستان از 
اعمال محدودیت ها برای مصرف گاز در صنایع اســتان خبر داد و گفت: 
در شرایط اوج سرما عدم توجه صنایع اســتان به دستورالعمل اعمال 
محدودیت در مصرف گاز برای شــهرهای سردسیر کشور مشکل ساز 

خواهد شد . 
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ علی اکبر نکونام اظهار کرد: علی رغم اینکه 
دمای هوا در خوزســتان روز به روز کاهش می یابد و سمت سرد شدن هوا 
پیش می رویم اما هیچ کمبود گازی در بحث مصارف خانگی در شــهرها و 
روستاها در خوزستان وجود ندارد.وی با اشاره به محدودیت های اعمال شده 
برای مصرف گاز از ســوی صنایع اســتان افزود: شــرکت ملی گاز ایران 
دستورالعمل هایی در خصوص اعمال محدودیت هایی برای صنایع استان در 
مصرف گاز در این ایام ســرد سال و فصل زمستان ابالغ کرده است تا این 
صنایع به شکلی محدود از گاز استفاده کنند.مدیرعامل شرکت گاز خوزستان 
با انتقاد از عدم رعایت صنایع خوزســتان در مصرف گاز و توجه نکردن به 
دستورالعمل اعمال محدودیت مصرف گاز، گفت: این محدودیت ها به منظور 
تامین نیاز گاز دیگر استان های کشور است و صنایع استان خوزستان باید به 
این مهم توجه داشته باشند اما متاسفانه هیچ توجهی به این موضوع از سوی 
شرکت ها نمی شــود.نکونام عنوان کرد: صنایع و شرکت هایی که شامل این 
دستورالعمل هستند با مطرح کردن مشکالت مالی، صنفی و کارگری عنوان 
می کنند که نمی توانند این محدودیت ها در مصرف گاز را اعمال کنند اما باید 
گفت که اگر این محدودیت ها اعمال نشود، شهرهای دیگر استان های کشور 
با مشکل تامین گاز مواجه خواهند شد.وی افزود: در شرایط اوج سرما عدم 
توجه صنایع استان به دســتورالعمل ها و محدودیت های مصرف گاز، برای 
شــهرهای سردسیر کشور مشکل ساز خواهد شــد و از این رو در صورت 
عدم توجه به این مهم، مجبور هستیم با روش های قهری نسبت به این مساله 
عمل کنیم.مدیرعامل شرکت گاز خوزستان گفت: کارخانه های فوالد، سیمان، 
پتروشیمی ها و نیروگاه های خوزستان از جمله مجموعه هایی هستند که باید 
به دستورالعمل اعمال محدودیت در مصرف گاز توجه کنند و انتظار می رود 

تا نسبت به این محدودیت ها توجه شود .

  

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // 
معاون ســالمت دامپزشکی استان یزد با 
بیان این که آنفلوآنــزای فوق حاد فقط 
در طیور تخم گذار دیده می شــود، گفت: 
استفاده از طیور گوشتی هیچ خطری برای 

مردم ندارد . 
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ هادی زارع 
ضمن بیان این مطلب، خاطرنشــان کرد: 
خوشبختانه نوع انســانی این بیماری در 
ندارد  حال حاضر در کشــورمان وجود 
و با اقدامات پیشــگیرانه ای که با رعایت 
قوانین بهداشــتی ســازمان دامپزشکی و 
واکسیناســیون طیور صــورت می گیرد، 
در ســال های اخیر نیز هیــچ نوع از این 
بیماری در استان یزد گزارش نشده است.

وی مهمترین تاثیــر آنفلوآنزای فوق حاد 
پرنــدگان را وارد آمدن خســارت های 

اقتصادی به جوامع به دنبال تلفات باالی 
این بیماری در مرغداری ها و به دنبال آن 
کاهش تولیــد تخم مرغ ذکر کرد و گفت: 
بی توجهی به پیشگیری و مهار این بیماری 
حتــی می تواند به بــروز جهش هایی در 
این بیماری شــود و برای جامعه انسانی 
باشد.»نرگس حسینی« رئیس  تهدیدآمیز 
اداره بهداشــت و بیماری های طیور این 
اداره کل نیز بر لزوم عقیم سازی کود مرغ 
حاصل از دوره پــرورش در واحد های 
پرورشی مرغ تخمگذار و گوشتی خبر داد 
و گفت: به منظور پیشگیری و جلوگیری 
از انتشار بیماری های طیور بین واحد های 
پرورشی، کلیه واحدهای پرورشی ملزم به 
رعایت اصول بهداشتی دامپزشکی هستند.

وی تصریــح کرد: یکــی از اصول کنترل 
و کاهش شــیوع و گسترش بیماری های 

عفونی طیور در بین مرغداری ها، رعایت 
دســتورالعمل های دامپزشکی برای عقیم 
ســازی یا عمــل آوری کــود در محل 
مرغداری، قبل از خــروج و حمل آن و 
جلوگیری از پراکنده شدن کود در محیط 
مرغداران  افزود:  است.حســینی  اطراف 
تولیدی  کود  عقیم سازی  موضوع  بایستی 
واحدها را جدی بگیرند و از خروج کود 
عقیم نشــده پایان دوره پرورش به منظور 
استفاده در کشاورزی و سایر موارد صنعتی 
جداً خودداری کنند تــا از انتقال عوامل 
بیماری زایی ماننــد آنفلوآنزای پرندگان، 
آنگارا  و  برونشــیت، گامبورو  نیوکاسل، 
به سایر نقاط جلوگیری شود.این مسئول 
در پایان خاطر نشــان کرد: اخذ گواهی 
بهداشــتی جهت حمل کود مرغ توســط 

واحدهای مرغداری الزامیست .

معاون سالمت دامپزشکی یزد :

آنفلوآنزای فوق حاد از طریق طیور گوشتی منتقل نمی شود

    

حسن سیالوی ســرویس استان ها // 
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشــاره به 
بنادر و  برنامه های کاربردی ســازمان 
زیرساخت های  بهبود  برای  دریانوردی 
ترانزیت  تجارت دریامحور گفت: رونق 
کاال از بنادر یک ضلع مهم در توســعه 

تجارت خارجی خوزستان است . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ شهال عموری 
در نشست هم اندیشی با مدیران اداره کل 
بنادر و دریانوردی خوزســتان در محل 
اتاق بازرگانی در اهواز برگزار شد، اظهار 
کرد: سرمایه گذاری های بسیار خوبی در 
مجموعه های بندری اســتان شروع شده 
که این موضوع می تواند به نتایج مطلوبی 
در اقتصاد منطقه ای کشــور منجر شود.

وی ادامه داد: همــواره در کنار صادرات 
محصوالت تولید شده داخلی و همچنین 

تامین کاالهای اساسی )واردات( موضوع 
ترانزیت کاال برای بخش خصوصی استان 
خوزســتان از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت.دبیر شــورای گفت وگوی دولت 
و بخــش خصوصی خوزســتان عنوان 
کرد: موضوع ترانزیت عــالوه بر منافع 
اقتصادی برای کشــور به توسعه روابط 
تجاری با دیگر کشــورها منجر می شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهــواز با تاکید بر 
اینکه سرمایه گذاری های سازمان بنادر و 
دریانوردی در خوزســتان بعد از سال ها 
انتظار در حال متناسب سازی است، گفت: 
این حرکت رو به جلو نویدبخش آینده ای 
روشن برای توســعه تجارت دریامحور 

است. 
   عمــوری تصریح کرد: دســتیابی به 
بازارهای کشور ســوریه از طریق حمل 

و نقل دریایی کم هزینه، می تواند به بهبود 
ســهم تجارت ایران در این کشور منجر 

شود.
  وی با تاکید بر اینکه کشــور سوریه در 
حال بازسازی است، گفت: بخش مهمی از 
نیاز این کشور می تواند از طریق تجارت 
دریامحور تامین شــود که قطعا توسعه 
صادرات محصوالت ایرانی را درپی دارد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران 
و عراق همچنیــن به موضوع همجواری 
بنادر اســتان خوزســتان و کشور عراق 
اشاره و خاطرنشان کرد: این همجواری، 
ظرفیت مناســبی برای توسعه مبادالت 
تجــاری بخصوص در بخــش ترانزیت 
کاال اســت که باید با جدیت و همکاری 
مشــترک مجموعه های بنــدری و اتاق 
بازرگانی اهواز دنبال شــود.وی با بیان 

اینکه بخشی از کاالهای فعاالن اقتصادی 
خوزســتان از طریق دیگر بنادر کشور 
صادرات می شــوند، گفــت: در صورت 
تخفیف های  و  تشویقی  بسته های  اعمال 
مربوط بــه خطوط کشــتیرانی، امکان 
صادرات این کاالها از بنادر خوزســتان 
فراهم می شود.رئیس اتاق بازرگانی اهواز 
همچنین خواســتار همکاری دوجانبه با 
اداره کل بنادر و دریانوردی خوزســتان 
در راستای جذب سرمایه گذار و تسهیل 
فرآیندهای تجاری شد و گفت: برگزاری 
تورهای ســرمایه گذاری، نمایشگاه های 
برگزاری  توانمندی ها و همچنین  معرفی 
همایش های آموزشــی بــا موضوعات 
 مربــوط بــه تجــارت دریامحــور از 
جمله ســرفصل های ایــن همکاری ها 

خواهند بود .

رئیس اتاق بازرگانی اهواز عنوان کرد

رونق ترانزیت از بنادر، ضلع مهم در توسعه تجارت خارجی خوزستان
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جراحی فرهنگ پالستیک
ببینید کــی دارم عرض می کنــم؛ اگر نصف همین 
توجهی که بعضی از ما ملت به جراحی پالســتیک 
فرهنگ  به  داریــم،  زیباترشــدن»خود«مان  برای 
پالستیک اختصاص می دادیم؛ اآلن با محیط زیست 
 زیباتری مواجــه بودیم. و مثــل باباطاهرمرحوم،

می زدیم زیرهرچه آواز که:
به هرجا بنگرم؛کوه و در و دشت نشان از قامـــت 

رعنا تو بینـم
اگر این فرهنگ رعایت می شد، به کوه و در و دشت 
 و دریا که نگاه می کردیم؛ فقط قامت زیبای طبیعت 
بی نظیــر خدا را می دیدیم؛ نه ظروف پالســتیکی 
یکبار مصرف و بطری نوشابه و سرنگ آمپول تزریق 
شــده و نایلون چیپس و چیتوز خورده شده و جعبه 
اســمارتیز بلعیده شده و دســته چتر استفاده شده و 
دندان مصنوعی عمه لیالی فوت شده و…. امثال این 
اضافات و خزعبالت صادره شده را. بیخود نیست که 
می گویند تولید 1/5 میلیون تن پالستیک در جهان 
در ســال 1۹5۰، به ۲۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۰۲ 
رسیده است. حاال هم که البد چندمیلیون تن دیگر به 
مبلغ اضافه شــده که اگر کسی از کرۀ مریخ به زمین 

آمد؛ خیال نکند که زمینی ها پیشرفت نکرده اند.
اگر به موازات افاضات خود، مواظب اضافات خود 
هــم بودیم؛ از خشــکی ما این قدر آت و آشــغال 
جورواجور حل نشــدنی، سر از دریا و اقیانوس در 
نمی آورد که دمپایی همســایه سفرکرده به کیش ما 
را از شــکم نهنگ خلیج همیشه فارس در آورند که 
دچار دردمعده شده و جهت معالجه به ساحل مراجعه 

کرده است.
»نهنگ آن به که با دریا ستیـزد« به شرطی که از آن 

چیزی نخیزد!
چه چیـزی بدتـراز ایـن آشغــالی که ملـت تـوی 

اقیانـوس ریـزد؟
اگر شما اطالع دقیق داشتید که برای بازگشتن یک 
کیســه نایلونی به آغوش طبیعت ـ که یعنی دوباره 
جزئی از آن شــود ـ حدود 1۰۰۰ سال وقت الزم 
اســت که نه من و شــما در دنیا هستیم،نه نوه های 
 مــا؛ آن وقت شــاید به این راحتی کیســه نایلونی 
میوه ها و تخمه هایتان را از داخل ماشین مدل باالی 
 خود به ســمت جاده و بیابان های اطراف آن پرت 
نمی کردید. آنهم در حالی که داخل ماشــین،دارید 
 راجع به مهمترین مســائل منطقــه و جهان صحبت 
می کنید و موضع می گیرید و خوشــحالم که شنیدم 
روز ۲1 تیــر را به عنوان»روز خرید بدون کیســۀ 

نایلونی« نامگذاری کرده اند .
در تأییــد عرایــض مــا: » بر اســاس گفته های 
مدیرســازمان تحقیق درباره زباله  های پالستیکی، 
زباله های پالســتیکی به راحتی حیوانات دریایی 
را آلوده و مســموم می کنند؛زیرا آنها این مواد را به 
جای غذا اشــتباه می گیرند و مصرف می  کنند. در 
معده برخی از این حیوانات، مقادیر زیادی پالستیک 
 دیده شده و این زباله ها هرسال بیش از یک میلیون 

مرغ دریایی و یکصدهزار پستاندار را می کشد . «
به نقل از منابع موثق

بستۀ پیشنهادی پالستیکی  :
این مدیریت ســازمان تحقیق دربــاره زباله  های 
پالستیکی،باید شغل جدید و سختی بوده باشد؛ فلذا 
ما نیز در کنار ایشان و این سازمان قرار می گیریم تا 
حاال که زمین گرفتار اپیدمی پالستیک شده؛ ما نیز به 

سهم خود، راهکارهایی عرضه کنیم :
1ـ حذف تدریجی پالستیک: تا جایی که امکان دارد، 
 پالستیک را از زندگی مان خارج کنیم. مثاًل مثل سابق، 
میوه ها و سایرخوراکی های خود را داخل کیسه  های 
 کاغذی بریزیم. البته اینجوری باز ممکن است نسل 
درخــت ها بر بیفتد، که خب بــرای این معضل هم 
خدمت خواهیم رســید و راهکار خواهیم داد. نه که 
تا اآلن بساز و بفروش ها و برج سازها، همینطوری 
خودجوش،فاتحه بسیاری از درختان را نخوانده اند. 

الکی مثاًل ما اطالعی نداریم !
 ۲ـ روز جمــع آوری پالســتیک: در خصــوص 
جمع آوری انواع پالستیک های مضّر و بی  مصرف 
هم یــک روزی را اعالم کنیم تــا در آن روز مثاًل 
هرکس یک کیسه پالستیک بالمصرف آورد تحویل 
مســئوالن داد؛ یا یارانه اش دوبرابر بشود یا که یک 
چیزی باالخره جایزه بگیرد که دست خالی برنگردد 
و تشویق شود برود بازهم پالستیک جات جمع کند .
 ۳ـ جریمــه پالســتیک انــدازان: بــا اســتفاده از 
دوربین های سطح جاده و خیابان  ها، شهروندان عزیز 
را به شدت زیرنظر داشته باشیم تا هرکس بی مالحظگی 
کرد و یک چیز پالســتیکی انداخت وســط خیابان یا 
بیابان؛ بالفاصله دوربین ها عکس وی را بگیرند بفرستند 
در خانه اش تا آبرویش پیش زن و بچه و در و همسایه 
برود و منبعد به او به چشم یک آشغال ساز و زباله انداز 

بی فرهنگ نگاه کنند ؛ یعنی چپ چپ !
  رضا رفیع

طنز

سید ابوالحســن جعفری سرویس استان ها // مدیرکل 
حوزه استاندار بوشهر گفت: با اجرای طرح یکشنبه های 
پاســخگویی مدیران این اســتان یکی پس از دیگری 

پاسخگوی سواالت اهالی رسانه خواهند بود . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ سیدحسن موسوی در حاشیه 
نشست "یکشــنبه های پاسخگویی" که با حضور مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان بوشــهر در سالن 

کوثر اســتانداری برگزار شــده بود، اظهار کرد: با دستور 
رهبر معظم انقالب و تاکید رئیس جمهور، استاندار بوشهر 
بر لزوم اجرایی شــدن جهاد تبییــن و بیان دقیق خدمات 
دولت به مردم، طرح یکشــنبه های پاســخگویی از هشتم 
آبان در استان اجرایی شــده است.وی اضافه کرد: تاکنون 
هفت نوبت از این طرح با حضور مدیرکل، معاونین و روابط 
عمومی های هشت دستگاه  اجرایی استان بوشهر برگزار شده 

است.مدیرکل حوزه استاندار تصریح کرد: سه شنبه این هفته 
نیز غالمرضا حشمتی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان بوشهر در سالن کوثر استانداری پاسخگوی سواالت 
اهالی رسانه استان خواهد بود.مدیران دستگاه های اجرایی 
بر اساس برنامه زمان بندی شده با روابط عمومی استانداری 
هماهنگی الزم را داشته باشند تا این طرح با نظم مناسب و 

با کیفیت مطلوب برگزار شود.
   موسوی با تاکید بر لزوم خدمات رسانی بهتر و موثرتر به 
مردم در نقاط مختلف استان عنوان کرد: تمام مدیران اجرایی 
استان باید تمام توان و ظرفیت خود را برای ارائه بهترین و 

باکیفیت ترین خدمات به مردم به کار گیرند .

مدیرکل حوزه استاندار بوشهر:

مدیران بوشهری یکی پس از دیگری پاسخگو می شوند

آگهی مناقصه عمومی
 TN/1401/10 شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم  در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره
با موضوع تعمیر و بازسازی خودرو آتش نشانی ایسوزو 26 تن دوکابین که 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 1401/10/03 نسبت به تکمیل اسناد و تحویل به دفتر حراست 
 این شرکت در مناقصه اقدام نمایند . همچنین در صورت سؤال یا ابهام در خصوص شرایط مناقصه ، 
شماره تماس 4-32123903-076 داخلی 255 ) آقای مهندس حامد اخوان ( و یا رایانامه به نشانی 

hse@ramouz.com پاسخگوی متقاضیان می باشد .

کتاب روشنای مسیر زندگی
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اقتصادی

واریز سود سهام عدالت مشروط شد
  گروه اقتصادی // درحالی که قرار بود بخش نخست 
سود سهام عدالت تا پایان ماه جاری به حساب مشموالن 
واریز شــود، آخرین اخبار از تعویق این فرایند حکایت 
دارد و زمــان پرداخت آن مشــروط بــه زمان پرداخت 
سود از سوی شرکت ها شده اســت. دهم آبان ماه بود که 
سیداحســان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعالم 
کرد که طبق مصوبه شــورای عالی بورس واریز بخشی 
سود ســهام عدالت در دو مرحله صورت خواهد گرفت 
که مرحله نخست آن به میزان 500 هزار تومان برای هر 
مشمول بوده و قرار است تا پایان پاییز سال جاری واریز 
شود. بنا به گفته وزیر، واریزی مابقی سود که برای هر نفر 
متفاوت است نیز تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده 
انجام خواهد شــد.با این حال بررسی ها نشان می دهد که 
قرار نیســت واریز بخش نخست در زمان وعده داده شده 

صورت بگیرد و زمان دقیق آن نیز مشخص نیست.
* دلیل تعویق پرداخت سود چیست؟

  در این راســتا، حســین قربانزاده - رییس ســازمان 
خصوصی ســازی - در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
برگزاری مجامع شــرکت های ســهام عدالتی اظهار کرد: 
مجامــع شــرکت ها در زمان های مختلف برگزار شــد، 
مجمع برخی شــرکت ها در خرداد، برخی دیگر در تیر و 
تعدادی از آن ها نیز در شهریورماه برگزار شد. طبق قانون 
تجارت شرکت ها تا هشــت ماه بعد از برگزاری مجمع، 
برای پرداخت ســود فرصت دارند.وی افــزود: بنابراین 
شرکت هایی که مهلت قانونی آن ها تمام شده است باید به 
تکلیف خود عمل و سود را واریز کنند اما برخی شرکت ها 
که طبق قانون مهلت دارند می توانند واریز نکنند. به طور 
کلی برآوردها این بود که از 60 هزار میلیارد تومان سودی 
که باید از سوی شرکت ها پرداخت شود، 30 هزار میلیارد 
تومان تا پایان پاییز وصول شود اما تا کنون بخشی از آن 
محقق شده است. شــرکت سپرده گذاری باید باقی مانده 
سود را از شــرکت ها وصول کند.در این راستا، بررسی ها 
حاکی از آن اســت که از میان 36 شرکت سهام عدالتی، 
تنها پنج شرکت که عمدتا شــرکت های کوچکی بوده اند 
ســود خود را واریز کرده انــد. بنابراین فقط چهار درصد 
سود وصول شده است. با توجه به این موضوع نمی توان 
 زمان دقیقی برای پرداخت سود سهام عدالت متصور شد و 
همه چیز به فرایند واریز ســود از سوی شرکت ها بستگی 

دارد .

خبر

  
    *

گروه اقتصــادی // اســتاندار هرمزگان در 
نشســت با مدیرعامل صنــدوق حمایت از 
تحقیقات و توســعه صنایع پیشرفته کشور 
ضمن امضای تفاهم نامه ای ســه جانبه برای 
اجرای پایلــوت طرح های بزرگ تحقیقاتی و 

صنعتی اعالم آمادگی کرد . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ، طی نشســتی با 
حضور مهندس دوســتی اســتاندار هرمزگان، 
محسن نادری منش مدیرعامل صندوق حمایت 
از تحقیقات و توســعه صنایع پیشرفته کشور، 
مدیرکل صمت و روســای دانشگاه های استان، 
تفاهم نامه همکاری ســه جانبه بین استانداری 
 هرمــزگان، صنــدوق حمایــت از تحقیقات 
و توســعه صنایع پیشرفته کشــور و اداره کل 
 صنعت، معــدن و تجارت اســتان بــه امضا 

رسید.
    مهندس دوستی در این نشست، اظهارداشت: 
تشــکیل صندوق هایی مانند صندوق حمایت 
از تحقیقات و توســعه صنایع پیشرفته این نوید 

را می دهــد که کشــور حرکت خــود را برای 
افزایش بهره وری و پیشــرفت در صنایع آغاز 
 کرده اســت. وی با اشــاره به اعتبارات دولت 
برای ایجاد اشــتغال خرد در کشور، افزود: در 
 اســتان هرمزگان اعتبارات خــرد دولتی را به 
نیروگاه های خانگــی هدایت  ســمت تجمیع 

 کرده ایــم که اتفاقــات خوبی را رقــم زده و 
می توانیم در این حوزه همکاری های مناســبی 

داشته باشیم.
    نماینــده عالی دولت در اســتان هرمزگان، 
تاکید کرد: بنادر هرمزگان، بنادر نســل ســوم 
به شمار می آیند و مشــکالت تجهیزاتی آن ها 
موجب کاهش بهره وری می شود و الزم است 
همکاری  بندری  فرآیندهای  بروزرســانی  در 
داشته باشیم.مهندس دوســتی با تاکید بر لزوم 
گفت:  ســاختارها،  در  فرآینــدی  اصالحات 
دســتاوردهای مطالعاتی و تحقیقاتی صندوق 
می تواند به اســتقرار حکمرانی هوشمند کمک 
کنــد و هرمــزگان آمادگی دارد بــرای انجام 

اینگونه کارهای بزرگ پایلوت شود.اســتاندار 
هرمزگان با اشــاره به اهمیت ایجاد ثروت در 
کشور تصریح کرد: ضعف استان در بخش صنایع 
اســتان، این اســت که پایه های صنعتی استان 
بزرگ مقیاس بنا شده و متناسب با آن بنگاه های 
 کوچک و متوســط و زنجیره هــای خدمات 
پایین دستی شکل نگرفته و ما برای جبران این 
نقص در اطلس ســرمایه گذاری استان، تمام 
این خوشــه ها و زنجیره های تکمیلی صنعتی 
را گنجانده ایم و مشــوق هایی تعریف کرده ایم 
که مزیت ســرمایه گذاری در استان را چندین 
برابر کرده است و  ظرفیت حمایتی صندوق در 
این حوزه نیز می تواند کمک خوبی باشــد.وی 
ادامه داد: مدل توسعه در استان هرمزگان ناقص 
بوده و همین امر باعث شده هرمزگان علی رغم 
صنایع بزرگی که دارد یکی از استان های دارای 
بیشــترین جمعیت بیکار باشد چرا که  در این 
مدل توســعه ای پیاده شده در استان به ازای هر 
یک میلیون دالر فقط یک شغل ایجاد شده که 

هم اکنون این رویه با استقرار  صنایع تکمیلی در 
حال اصالح می باشد.

   گفتنی است مشارکت در شناخت اولویت های 
حمایتی، فرصت های سرمایه گذاری، زمینه  های 
صادراتی، جذب ســرمایه گذاری خارجی در 
صنایع پیشرفته و دانش بنیان کشور و مرتبط با 
حوزه نیازها و فعالیت های مشترک، همکاری با 
هدف تبدیل ایده هــای فناوری و کارآفرینی به 
محصول یا خدمت، تجاری سازی دستاورد های 
پژوهشی، رشد ســریع بنگاه های نوپا و فناور، 
همکاری در زمینه توســعه بنگاه های فعال به 
ویژه با موضوع گسترش فعالیت های تحقیق و 

توسعه و ارائه محصوالت جدید، آموزش های 
تخصصی، کســب بازارهای جدید و بازارهای 
خارجــی از طریق شــرکت در نمایشــگاه و 
زمینه  در  همایش هــای خارجی، همــکاری 
سرمایه گذاری  بسترهای  ایجاد  فناوری،  انتقال 
بین المللی، همکاری در  مشــترک و تعامالت 
زمینه ارائه خدمات مشــاوره ای و صنعتی در 
زمینه های فنی، کســب استاندارها، بازاریابی و 
تهیه طرح های توجیهــی و همکاری در زمینه 
گسترش ارتباطات بین شرکت ها و ایجاد شبکه 
و خوشــه های صنعتی از اهم موضوعات این 

تفاهم نامه است  .

استاندار هرمزگان : 

هرمزگان آمادگی دارد پایلوت کارهای بزرگ باشد 

گروه اقتصادی //  مدیرعامل صندوق حمایت 
از صنایع پیشــرفته گفت: صحــا بنگاه دار 
نیست و نخواهد بود و هدفمان توسعه صنایع 

پیشرفته در کشور است . 
  محســن  نادری  منش در حاشــیه ســفر به 
استان هرمزگان، در جمع خبرنگاران با اشاره 
به ظرفیت های صنعتــی هرمزگان اظهار کرد: 
صندوق حمایت از صنایع پیشــرفته وابسته به 
وزارت صمــت و بازوی تامیــن مالی صنایع 
پیشرفته کشور در بخش خصوصی و تعاونی 

هست.
  وی افزود: این امــکان در صندوق حمایت 
از صنایع پیشــرفته وجود دارد که در خدمت 
بنگاه های صنایع پیشــرفته باشیم و به تولید 
بهینه تر کمک کنیم. از سال گذشته منابع خوبی 
با کمک دولت و مجلس به این صندوق تزریق 
شد و بحمدهلل درخصوص تامین منابع حمایتی 
نگرانی زیادی وجود نــدارد و اکنون به دنبال 

جذب متقاضیان هستیم.
  نادری منش با اشاره به اینکه در گذشته بیش 
از 80 درصد منابع حمایتی معطوف به اســتان 
تهران بود، تصریح کرد: از سال گذشته تصمیم 
بر این شد که در استان هایی که ظرفیت جذب 
منابع و رشد بنگاه های صنایع پیشرفته را دارند، 

نمایندگی تاسیس کنیم.

  وی به نظــارت به عنوان نقطه ممیزه اعطای 
تسهیالت صندوق با تسهیالت بانکی اشاره و 
بیان کرد: همین موضوع باعث شده که بتوانیم 
تســهیالت راحت تری در اختیــار متقاضیان 
قرار دهیم چون صحــا کار تخصصی می کند 
و فقط بحث اعتباری یک شــرکت نیســت و 
بررســی های فناوری و بازار هم برای ما مهم 
است و با بررسی جمیع امور به بنگاهی، امتیاز 
یا تسهیالت می دهیم لذا هم شرکت های نوپا و 
هم شرکت هایی که در حوزه صنایع پیشرفته با 
مشکل تسهیالت مواجهند و بانک ها کمتر به 
دارایی این شــرکت ها می پردازند، ما دارایی 

نامشهود آنها را قبول می کنیم.
  نادری منش ادامه داد: بخشــی از خدمات ما 
ارائه تسهیالت با نرخ ترجیحی 5 تا 15 درصد 
است که در حوزه هایی مثل تجهیز خط تولید و 
راه اندازی خط تولید، سرمایه در گردش، تجهیز 
آزمایشگاهی، اخذ اســتانداردها و شرکت در 
نمایشگاه ها و تولید نمونه های اولیه و صادرات 
و ...  به متقاضیان تعلــق می گیرد.وی افزود: 
سقف تســهیالت صحا هم اکنون 15 میلیارد 
تومان و تابعی از ســرمایه صندوق است و با 
توجه به افزایش سرمایه، سقف ارائه تسهیالت 

هم افزایش می یابد.
   مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته 
با بیان اینکه حوزه دیگر ارائه ضمانتنامه های 
حســن انجام کار، شرکت در مناقصه ها، پیش 
پرداخت، تعهد پرداخت و... است که به بنگاه ها 
اعطا می شود، تصریح کرد: بر اساس اساسنامه 
صندوق، امکان ســرمایه گزاری غیرمستقیم 
خطرپذیر و جســورانه در صنــدوق وجود 
دارد که از ایــن طریق صندوق های خطرپذیر 
بورسی و خصوصی ایجاد می کنیم و در حوزه 
هوشمندسازی معادن و بخش های دیگر صنعت 

صندوق هایی را ایجاد می کنیم و برای ورود و 
خروج استراتژی هایی داریم.

  نادری منش با اشاره به ورود صندوق به حوزه 
بیمه صنایع و معادن در آینده عنوان کرد: روی 
این بحث کار می شود تا صنایع و فناوری هایی 
که نیازمند بیمه های خاص دارند از این خدمات 
استفاده کنند و امیدواریم این خدمات را هم در 

اختیار بنگاه ها قرار دهیم.
  مدیرعامل صحا با اشــاره به ماموریت صحا 
به عنوان بــازوی تامین مالی شــرکت های 
خصوصی و تعاونی صنایع پیشرفته اضافه کرد: 
ارائه تســهیالت با نرخ های ترجیحی و ارائه 
ضمانتنامه و خدمات مشــاوره ای و همچنین 
این  از خدمات  ســرمایه گذاری خطرپذیــر 

صندوق است.
  مدیرعامــل صحا با تاکید بــر اینکه صحا 
بنگاه دار نیست و نخواهد بود و هدفمان توسعه 
صنایع پیشــرفته در کشور است، تصریح کرد: 
در 11 اســتان کارگــزاری تخصصی داریم و 
به دنبال توســعه در سایر استانها هستیم و در 
 اســتان هرمزگان در حوزه صنایع دریامحور، 
بنگاه ها می توانند کارهای ارزنده ای داشــته و 
لجستیک، حمل و نقل و صادرات نیز می توانند 
زمینه های حمایتی خوبی برای حمایت داشته 

باشند.
  به گزارش ایسنا، نشست مشترک با مدیرعامل 
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، 
امضای تفاهمنامه سه جانبه بین صحا، استانداری 
و سازمان صمت استان هرمزگان و نشست با 
 رئیس صنعــت، معدن و تجــارت هرمزگان 
 و مدیــران اتاق بازرگانــی و خانه صنعت و 
معدن و مدیران صنایع پیشــرفته هرمزگان از 
برنامه های ســفر مدیرعامل صحا به اســتان 

هرمزگان بود .

مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته  :

بازوی تامین مالی شرکت  ها و تعاونی صنایع پیشرفته هستیم

گروه اقتصــادی // اقتصاددانان براین 
 باورنــد که مالیات خانــه های خالی 
نمی تواند بازار اجاره بها را کاهش دهد 
اما می تواند به مرور زمان آن را کنترل 

کند . 
   طرح شناســایی و دریافت مالیات از 
خانه های خالی که با هدف جلوگیری از 
احتکار و کمک به خانه دار شدن جامعه 
به اجرا در آمده اســت به نظر می رسد 
که پیشــرفت قابل توجهی نداشته است.

دولتمردان یکی از مهمترین راهکارهای 
کنترل تورم مســکن را، اخــذ مالیات 
از خانه های خالــی عنوان می کنند و از 
طرفی با اجرای این طرح تصمیم دارند تا 
بر درآمدهای مالیاتی دولت نیز بیفزایند.

مالیات  اخذ  معتقدند  دولتی  کارشناسان 
از خانه هــا، تأثیر مثبتی بر فضای امروز 
کســب و کار در حوزه مسکن خواهد 
داشت. به گفته آنها طرح دریافت مالیات 
از خانه های خالی می تواند، موضوع تولید 
مسکن که مبنای جهش تولید مسکن در 
کشور است را عملیاتی کند و لذا اعتقاد 
دارند اجرای صحیح و جدی این قانون 

مسکن  اجاره نشینی  فضای  در  می تواند 
نیز مؤثر واقع شود.  یکی از دغدغه های 
 مهم مردم در دو ســال گذشته افزایش 
بی رویه اجاره بهای مسکن بوده است. 
در این راســتا قانون تعیین سقف اجاره 
بها در دســتور کار دولت قرار گرفت. 

همچنین پرداخت ودیعه مسکن نیز 
از دیگر اقدامات حمایتی دولت 

در این زمینه بوده اســت اما 
هرچند این اقدامات به عنوان 
راه مقطعی و کوتاه در بازار 
کارساز  می تواند  مســکن 
باشد، اما برای کنترل قیمت 
از  واقعی  و حمایت  مسکن 

مســتأجران تاکنون کار ساز 
نبوده است.

  در حال حاضر یکی از مهمترین 
چالش های پیش رو برای اخذ مالیات از 
خانه های خالی نبود پایگاه های اطالعاتی 

جامع در کنار برخی ساختارهای معیوب 
این قانون است که عماًل اغلب واحدهای 
مسکونی خالی از ســکنه را از مالیات 

کرده  معاف 

است و لذا برخی از کارشناسان توصیه 
می کنند در این شرایط اخذ مالیات سالیانه 
از تمامــی زمین ها و یا خانه ها اگر اجرا 
می توانست  بیشتر  می شد 
برای  را  دولــت 
فزایــش  ا

ی  هــا مد آ ر د

مالیاتی و یا حل مسکن کمک کند.
* مالیات خانه های خالی ترمزی برای 

جلوگیری از افزایش اجاره بها
   علــی قنبری؛ اقتصاددان در خصوص 
متأسفانه  گفت:  مالیات خانه های خالی 
اطالعــات دقیقی برای مالیات ســتانی 
خانه های خالی وجود ندارد و مســئله 
خانه های خالی یک مســئله پیچیده در 

کشور تبدیل گشت.
   وی در ادامــه افزود: مالیات ســتانی 
خانه های خالی نمی تواند راهکاری برای 
کاهش قیمت مســکن باشد اما می تواند 
 ترمــزی بــرای افزایش بــی دلیل این 
 بازار شــود اما به شرطی که آمار دقیقی
داشــته وجود  خالــی  خانه هــای   از 

 باشد.
*  افزایش قــرار دادهای صوری برای 

فرار از مالیات خانه های خالی
  مرتضی افقه؛ کارشــناس اقتصادی در 

از خانه های  مالیات ســتانی  خصوص 
خالــی گفــت: واقعیت این اســت که 
افزایش مالیات ها و مالیات ســتانی از 
خانه های خالی نمی تواند راهکاری برای 
قیمت های بازار اجاره بها باشد چرا که 
افرادی که خانه خالــی دارند نیازی به 
بنابراین حاضر هستند  اجاره آن ندارند 
 تا مالیات دهنــد. برخی ها نیز در ایران 
زندگــی نمی کنند و ایــن خانه ها برای 
تفریح اســت و وقتی می آیند به خانه 
می روند و برایشان این مالیات ها ارزشی 

ندارد.
  بــه گزارش مهــر؛ وی در ادامه اظهار 
داشت: مالیات خانه های خالی نمی تواند 
انگیزه ای بــرای کاهش قیمت اجاره بها 
داشته باشــد از طرفی هم قراردادهای 
صوری نوشــته می شــود که خود این 
قراردادهای صوری باعث اشتباهاتی در 
محاســبات خانه های خالی می گیرد به 
نوعی فرار مالیاتی با قراردادهای صوری 
صورت می گیرد امــا در بازار اجاره بها 

هیچ تأثیری نخواهد داشت .

مالیات بر خانه های خالی ترمزی برای کنترل نرخ اجاره بها 

اتحادیه  //مدیرعامل  اقتصــادی  گروه 
مرکزی دام سبک کشور می گوید کسانی 
که می خواهند جلوی صادرات را بگیرند 
قصدشان تســلط بر بازار دام در داخل 
کشور اســت. البته برخی نیز به دنبال 

منافع خود یعنی واردات هستند . 
  افشــین صــدر دادرس با بیــان اینکه 
هنوز صادرات دام بــه طور کامل متوقف 
 نشده اســت، گفت: قرار اســت بر روی 
شیوه نامه صادرات دام تغییراتی ایجاد شود 
و تــا آن زمان مجوز جدید برای صادرات 
داده نمی شــود.وی ادامــه داد: امیدواریم 
این تغییرات در جهت تســهیل صادرات 
دام باشــد، زیرا شیوه نامه قبلی  اشکاالتی 
 داشــت و این اشــکاالت باعث شده بود 
که مجوز فروشی صورت گیرد و افرادی که 

صادرکننده نبودند نیز وارد عرصه شوند.
* قیمت گوشت ارتباط زیادی با قیمت دام 

ندارد
  مدیرعامــل اتحادیه مرکزی دام ســبک 

کشــور با بیان اینکه آیا عدم صدور مجوز 
جدید برای صادرات به دلیل افزایش قیمت 
گوشت قرمز در داخل کشور است یا خیر؟ 
گفت: قیمت دام زنده با قیمت گوشت رابطه 
مستقیمی ندارد. برای مثال در اسفند 1400 
که صادرات دام متوقف شــد و قیمت دام 
زنــده 75 هزار تومان بود تا مهرماه 1401 
که صادرات دام از سرگرفته شد این قیمت 
از کیلویی 75 هزار تومان به زیر 65 هزار 
تومان رسید. این یعنی قیمت دام زنده سیر 
نزولی داشت.وی تصریح کرد: شش ماه اول 
هر ســال زمان عرضه دام به بازار اســت. 
بره هایی که در زمســتان متولد شده اند در 
ابتدای سال بعد عرضه می شوند. با وجود 
کاهش قیمت دام زنده و عرضه فراوان آن به 
بازار در شش ماه اول سال قیمت گوشت نه 
تنها پایین نیامد بلکه روند افزایشی به خود 
گرفت. همچنین در این مرحله از صادرات 
به  دلیل تعرفه باال گوساله ای از کشور صادر 
نشد اما قیمت گوشت گوساله سیر صعودی 

در بازار داشت. مجموعه این شواهد نشان 
می دهند که قیمت دام زنده ارتباط زیادی با 
قیمت گوشت ندارد و به نظر می رسد عوامل 
دیگری وجود دارد که نقششان از قیمت دام 

زنده پررنگ تر است.
* قیمت هر کیلــو دام زنده ســبک؛ ۹۰ 

هزارتومان
  مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور 
در ادامه گفت: قیمت هر کیلو دام  زنده 90 
هزار تومان است و باید قیمت گوشت بره نر 
حدود 200 هزار تومان باشد، ولی قیمت ها 
در بازار به باالی 200 هزار تومان رسیده 

است.
* بازار میش و بز پر رونق تر از بره شد 
  ایــن فعال صنعــت دامپــروری افزود: 
مشاهدات عینی و گزارش های مرکز آمار 
نشان می دهد که بازار میش و بز بسیار پر 
رونق تر از بازار بره نر اســت. قیمت یک 
راس میش پروار شده حداکثر کیلویی 50 
هزار تومان است و گوشت آن باید با قیمت 

حدود کیلویی 120 به دســت مردم برسد. 
همچنین یک راس بز زنده پروار 40 هزار 
تومان قیمت دارد و گوشت آن باید حداکثر 
100 هزار تومان باشــد ولی آیا در بازار، 
گوشــت کیلویی 100 هزار تومان و 120 

هزار تومان پیدا می شود؟
*  کسانی که می خواهند جلوی صادرات را 

بگیرند قصدشان تسلط بر بازار دام است
  دادرس در پاسخ به اینکه چرا برخی علت 
افزایش قیمت گوشت قرمز را صادرات دام 
می دانند؟ گفت: دام زنده یا صادر می شود 
یا در داخل کشــور عرضه می شود. بازار 
صادرات یک بازار متنوع با آدم های مختلف 
اســت و انحصاری در آن وجود ندارد. اما 
بازار داخل دقیقا برعکس است و خریداران 
عمده محدود هستند. وقتی بازار صادرات 
بسته شــود اختیار دامدار به دست کسانی 
خواهــد افتاد که در بــازار داخل فعالیت 
می کنند و طبیعی اســت که هر تصمیمی 
بخواهند برای دامدار می گیرند. در حقیقت 
کســانی که می خواهند جلوی صادرات را 
بگیرند قصدشان تسلط بر بازار دام در داخل 
کشور است. البته برخی نیز به دنبال منافع 

خود یعنی واردات هستند .

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک :

صادرات دام به طور کامل متوقف نشده است

گروه اقتصادی // سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت 
صمت گفــت: افزایش تعرفه خدمات آموزشــگاه های 

رانندگی صحت ندار د .
  محمدحســین قمــری در خصــوص افزایــش تعرفه 
آموزشــگاه های رانندگی و گرانی هایــی که باعث تخلف 
شــده، اظهار کرد: فرایند قیمت گــذاری خدمات صنفی در 
دستورالعمل ابالغی از سوی هیأت عالی نظارت، پیش بینی 
شده است.سرپرســت دفتر خدمات عمومی )مرکز اصناف( 
وزارت صمت با بیان اینکه موضوع افزایش تعرفه خدمات 
آموزشگاه های رانندگی به اتحادیه آموزشگاه های رانندگی 
یا اتحادیه های ذیربط در هر شهرســتان و کمیسیون نظارت 
آن مربوط است، تاکید کرد: طبق ماده 18 آئین نامه اجرایی 
آموزشــگاه های رانندگی، نرخ آموزشگاه های رانندگی در 
صورت لزوم به صورت سالیانه توسط کمیسیون های نظارت 

مراکز اســتان ها و شهرستان ها تعیین و ابالغ می شود.قمری 
افزود: نرخ خدمات آموزشگاه های رانندگی در استان تهران، 
حداقل در یک سال گذشته تغییر و افزایش قیمت نداشته و 
مصوبه ای در این خصوص وجود ندارد. همچنین تعیین نرخ 
خدمات آموزشگاه های رانندگی، طبق آئین نامه مصوب هیأت 
وزیران و همچنین دستورالعمل نرخ گذاری کاال و خدمات، 
به عهده کمیسیون نظارت شهرها است.وی اضافه کرد: پس از 
ارائه پیشنهاد از سوی اتحادیه هر استان در خصوص افزایش 
نرخ خدمات آموزشگاه های رانندگی، کمیسیون نظارت در 
هر استان برای بررسی پیشنهاد ارائه شده از سوی اتحادیه، 
برگزار می شود. در این بین وزارت صمت تنها وظیفه برگزاری 
این کمیســیون را برعهده دارد و یک رأی در میان 13 رأی 
حاضران در این نشســت را داراست.  قمری با تاکید مجدد 
بر اینکه بحث افزایش قیمت آموزش به کمیســیون نظارت 

و وزارت صمــت به عنوان یکی از اعضای این کمیســیون 
مرتبط اســت نه بحث افزایش قیمت امتحان، گفت: در حال 
حاضر حتی به دلیل عدم افزایش قیمت، مشکالت به وجود 
آمده میان اتحادیه و کمیســیون نظارت تهران به وجود آمده 
است. الزم به ذکر است، کمیسیون نظارت در شهرستان های 
 هر اســتان به ترتیب بــا حضور نماینــدگان بخش های
  1- صنعــت، معــدن و تجــارت )رئیس کمیســیون(،

 2- امور مالیاتی، 3- بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
4- تعزیرات حکومتی، 5- نیروی انتظامی، 6- سازمان ملی 
استاندارد، 7- انجمن حمایت از مصرف کنندگان، 8- بسیج 
اصناف، 9- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، 
10- اتاق تعاون استان، 11- رئیس شورای اسالمی استان، 
12- رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان، 13- 

نماینده مطلب و تام االختیار استاندار، برگزار می شود .

یک مقام مسئول :

افزایش تعرفه خدمات آموزشگاه  های رانندگی صحت ندارد 

گروه اقتصادی // معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهادکشاورزی 
هرمزگان گفت: اکنون بهترین زمان برای خرید مردم و ذخیره سازی مرغ 

است .
   محمدجواد میرزاده با بیان اینکه جوجه ریزی در مرغداری های هرمزگان 40 
درصد افزایش یافته اســت، تصریح کرد: در مهر امسال دو میلیون و 100 هزار 
و در آبــان ماه دو میلیون و 200 هزار قطعــه جوجه ریزی در مرغداری های 
هرمزگان صورت گرفته است.وی با اشاره به اینکه با این شمار جوجه ریزی و 
با تالش مرغداران اکنون تولید گوشت مرغ، مازاد بر نیاز استان است، اظهار کرد: 

هر ماه بیش از ســه هزار و 500 تن گوشت مرغ تولید می شود که بیش از نیاز 
بازار استان است.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان 
با بیان اینکه روزانه به صورت میانگین صد تن گوشــت مرغ در استان مصرف 
می شــود، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تولید گوشت مرغ در استان، این 
روزها قیمت مرغ گرم در بازار کاهش یافته است.به گزارش ایسنا ؛ وی با اشاره 
بــه اینکه اکنون مرغ گرم با قیمت 56 هــزار و 900 تومان در بازار به فروش 
می رســد، اظهار کرد: اکنون بهترین زمان برای خرید مردم و ذخیره سازی این 

کاالی اساسی است و در هرمزگان 300 واحد مرغداری فعال است .

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:

تولید گوشت مرغ ، مازاد بر نیاز هرمزگان شد



حوادث جهان
شهادت دختر نوجوان فلسطینی 

در یورش نظامیان صهیونیست به جنین
  منابع فلســطینی از شهادت دختر نوجوان 16 ساله فلسطینی 
در پی تیراندازی نظامیان صهیونیســت و یورش آنها به جنین در 
کرانه باختری خبر دادند.منابع فلســطینی از شهادت یک دختر 
نوجوان فلسطینی در پی یورش نظامیان صهیونیست به جنین در 
کرانه باختری خبر دادند.بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت 
فلســطین اعالم کرد که »جنی مجدی عصام« دختر نوجوان 16 
ساله فلسطینی درپی اصابت گلوله نظامیان صهیونیست به وی از 
ناحیه ســر به شهادت رسید.الزم به ذکر است که سرایا القدس-
گردان جنین از ورود یگانی ویژه از نظامیان صهیونیست به اطراف 
اردوگاه جنین و هدف قرار دادن آن در تیراندازی مقاومت فلسطین 
خبر داد.بر اســاس این گزارش، گردان جنین در پیامی توئیتری 
گفت: گردان جنین اقدام یگانی ویژه در اطراف اردوگاه را رصد 
کرد و طی تیراندازی انبوه آن را هدف قرار داد.گردان جنین افزود: 
رزمندگان ما در حال درگیری شدید هستند و نظامیان اشغالگر را 
مورد تیراندازی قرار داده اند.گردان جنین همچنین اعالم کرد که 
نظامیان صهیونیست را در اطراف یکی از خانه های تحت محاصره 
در محله شرقی جنین مورد تیراندازی قرار داده است.این گردان 
در عین حال گفت که عملیات هنوز در حال انجام است و نظامیان 
صهیونیست به صورت کامل از جنین خارج نشده اند و یک خانه 
تحت محاصره قرار دارد.در همین حال، هالل احمر فلسطین اعالم 
کرد که در یورش نظامیان اشــغالگر به جنین و درگیری مقاومت 
فلسطین با آنها، سه فلسطینی زخمی شدند.یوسی یهوشع خبرنگار 
نظامــی روزنامه یدیعوت آحرونوت پیش از این اذعان کرده بود 
که دولت جدید رژیم صهیونیســتی به هیچ عنوان قادر به توقف 
عملیات های مقاومتی فلسطینیان علیه نظامیان و شهرک نشینان 

صهیونیست در کرانه باختری نخواهد بود.
تیراندازی در رم ۳ قربانی گرفت

 رسانه های ایتالیا از وقوع تیراندازی در رم و کشته شدن دستکم 
سه تن خبر دادند. رسانه های ایتالیایی گزارش کردند: در جریان 
برگزاری جلسه ساکنان یک بلوک آپارتمانی در رم یک مرد اقدام 
به تیراندازی کرد که به مرگ دستکم سه زن منجر شد.گزارش های 
اولیه حاکی از آن اســت که فرد مســلح پــس از تیراندازی در 
کافه که محل برگزاری این جلســه بود، دستگیر شد.خبرگزاری 
 رویترز نوشت: در جریان این حادثه یک نفر نیز دچار جراحت 

شدید شد.
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حوادث

فتای  پلیس  حوادث//رئیس  گروه    
اســتان  غرب  انتظامی  فرماندهی 
تهران از بازداشــت فــردی که با 
ایجاد یک حســاب جعلی در یکی 
به  اقدام  اجتماعی  شــبکه های  از 
کالهبرداری ۱۲۰ میلیونی کرده بود، 

خبر داد. 
 سرهنگ سید نظام موسوی در تشریح 
جزئیات این خبر گفت:  چندی پیش 
یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه 
و اعالم کرد که فردی با هویت نامعلوم 
اقدام به ایجاد اکانتی جعلی و مشــابه 
شاکی در یکی از شبکه های اجتماعی 
کرده و از این طریق اقدام به ارســال 
پیام برای دوستان و اقوام این فرد کرده 
است. فرد شاکی همچنین مدعی شد 
که این فرد از طریق همین حســاب 
جعلی تاکنــون مبلــغ 120 میلیون 

ریال از دوستانش دریافت و در واقع 
کالهبرداری کرده است. رئیس پلیس 
استان  انتظامی غرب  فرماندهی  فتای 
تهران ادامه داد:  با بررســی های اولیه 
و اقدامــات تخصصی انجام شــده از 
سوی ماموران مشــخص شد که فرد 
کالهبردار با شناسایی افراد معتبر در 
شــبکه های اجتماعی اینســتاگرام و 
ایجاد اکانت جعلی به نام آنها، اقدام به 
ارسال پیام به اقوام و خانواده این افراد 
کرده و تحت این عنوان که شــدیدا به 
 پول احتیاج دارد، از آنان کالهبرداری 

کرده است. 
  وی با بیان اینکه ماموران پلیس فتا 
با اقدامات فنی و شــگردهای خاص 
پلیسی، متهم به هویت معلوم را مورد 
شناسایی قرار دادند، گفت: با شناسایی 

متهم هماهنگی هــا و مجوزهای الزم 
قضایی برای دســتگیری این فرد در 
دستورکار قرار گرفته و متهم در جریان 
یک عملیات پلیسی دستگیر و به مقر 

انتظامی منتقل شد.
  موسوی با اشــاره به انتقال متهم به 
مقر انتظامی و انجام بازجویی از وی 
گفت: این فرد در جریان بازجویی های 
انجام شده ابتدا منکر جرم خود شد، اما 
پس از روبه رو شدن با مستندات و ادله 

موجود به جرم خود اقرار کرد. 
  به گزارش ایسنا، رئیس پلیس فتای 
فرماندهی انتظامی غرب استان تهران 
گفت: برای متهم دستگیر شده پرونده ای 
تشکیل شد و این فرد برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد. 
  وی همچنیــن بــه شــهروندان و 

به خصوص 
کاربران فضای مجازی هشدار داد که 
اگر با چنین پیام هایی مواجهه شــدند 
حتما با فرد موردنظر تماس گرفته و 
پس از اطمینان از صحت موضوع اقدام 
به واریز وجه یا ارسال مدارک و اسناد 

هویتی کنند.

  

  با آن که ۱5 سال از ازدواجم می گذشت اما 
همواره احساس می کردم همسرم رازی را از 
من پنهان می کند چرا که وقتی ســرزده به 
خانه می آمدم، چشم هایش از شدت گریه 
سرخ شده بود اما او هربار با بهانه ای مرا قانع 
می کرد که رازی در سینه ندارد تا این که یک 

روز ...
مرد 45 ســاله که با صداقتی وصف نشــدنی 
مادر و دختری را پس از سال ها دوری به هم 
رسانده بود، در تشریح این ماجرای شیرین اما 
پیچیده گفت: ســال ها قبل با زن جوانی آشنا 
شدم و از او خواستگاری کردم. او زنی مهربان و 
خانه دار بود. من هم که معلولیت اندکی در پایم 
داشتم، در یکی از ادارات  دولتی کارمند بودم و 
روزگار شیرینی را در کنار همسرم می گذراندم 
اما در طول این سال ها صاحب فرزندی نشدیم. 
باوجود این، گاهی احساس می کردم همسرم 
غمی سنگین در ســینه دارد و رازی را از من 
پنهان می کند. هر بار به طور غیرمستقیم تالش 
می کردم تا متوجه شــوم که چه چیزی او را 
در زندگی آزار می دهد ولی فایده ای نداشت. 
حتی گاهی سرزده از سرکار به منزل می آمدم 
و چشم های همســرم را می دیدم که از شدت 
گریه به ســرخی گراییده بود ولی باز هم با هر 
بهانه ای مرا قانع می کرد که مشکلی در زندگی 
ندارد. او مرا از صمیم قلب دوست داشت و این 
موضوع بارها برایم به اثبات رســید. با وجود 
این من نمی توانستم این ماجرا را فراموش کنم. 
حس کنجکاوی در وجودم ریشــه دوانده بود 
و ســعی می کردم به هر طریق ممکن راز غم 
پنهان در چهره همسرم را دریابم. روزها پشت 
سر هم می گذشــتند تا این که روزی به طور 
سرزده و در یک ساعت غیرمتعارف به آرامی 
وارد خانه شــدم و همسرم را دیدم که هراسان 
و سراسیمه آلبوم عکســی را زیر تختخواب 
انداخت، دیگر یقین یافتم که سرنخ این راز در 
همان آلبوم عکس است ولی آن روز خودم را 
به آن راه زدم به طوری که انگار متوجه موضوع 
مشکوکی نشدم. بعد از گذشت حدود یک هفته، 
روزی که همسرم برای خرید به بیرون از منزل 
رفته بود، به جست وجوی آلبوم پرداختم و همه 
عکس ها را نگاه کــردم ولی چیزی که توجه 
مرا به خود جلب کند در آن آلبوم عکس پیدا 
نکردم. خیلی عجیب بود! خوب می دانســتم 
که باید آلبوم را با دقت بررســی کنم، به ناچار 

همه عکس ها را بیرون کشــیدم که ناگهان از 
البه الی عکــس های خانوادگــی، تصویر 
دختر خردســالی که در آغوش همسرم بود و 
پســتانک به دهان داشت، نگاهم را میخکوب 
کرد. آن دختر برایم ناآشنا بود به طوری که با 
همه وجودم احساس می کردم این دختر همان 
راز چندین ساله است که تاکنون در پی افشای 
آن بودم.در همین هنگام همسرم وارد اتاق شد 
و با مشــاهده عکس آن دختــر زیبا که روی 
زانوی من قرار داشت، هراسان مقابلم نشست 
و درحالــی که صدای گریه اش فضای اتاق را 
پرکرده بود، فریاد زد: مرا ببخش! نمی توانستم 
در این باره چیزی بگویم،می ترسیدم زندگی ام 
ویران شــود چرا که تو را دوست داشتم و ... 
خالصه آن روز همسرم با افشای آن راز گفت: 
حدود 3 سال قبل از آن که با هم ازدواج کنیم 
من با مرد دیگری در تهران ازدواج کرده بودم 
که حاصل آن دختر کوچکــی به نام »آزاده« 
بود. در حالی که دخترم هنوز یک سال بیشتر 
نداشت، اختالفات خانوادگی ما شدت گرفت 
تا جایی که  دیگر نتوانستیم یکدیگر را تحمل 
کنیم و من از او جدا شــدم اما هرچه التماس 
کردم که شوهرم، حضانت دختر خردسالم را به 
من بدهــد، او موافقت نکرد و من هم به ناچار 
به مشــهد آمدم و چند ماه بعد با شما ازدواج 
کردم! ولی هیچ گاه نتوانســتم چهره معصوم و 
زیبای دخترم را از یاد ببرم به همین دلیل وقتی 
شما ســرکار می رفتید من هم با نگاه کردن به 
تنها عکسی که از او داشتم، اشک می ریختم و 
آرام می گرفتم ... مرد 45 ساله ادامه داد: وقتی 
این راز را شنیدم همسرم را سرزنش کردم که 
چرا تاکنون چنین موضوع مهمی را از من پنهان 
کرده است! خالصه این گونه بود که با مرخصی 
یک ماهه از محل کارم، عازم تهران شــدم و با 
 نشانی که همســرم از 15 سال قبل داشت به 
جست وجوی شوهر سابق او برآمدم و باالخره 
بعد از گذشت یک سال پیگیری مداوم او را در 
کرج یافتم و به همراه دخترش به مشهد دعوت 
کردم. این درحالی بود که »آزاده« هم از حدود 
یک ماه قبل متوجه شده بود که با یک نامادری 
مهربان زندگی می کند و مــادر واقعی او فرد 
دیگری است. لحظه ای که »آزاده« مادرش را 
به آغوش کشید من هم فقط در گوشه ای اشک 

شوق ریختم و ...

رازی در آلبوم عکس! 
در امتداد روشنایی

آگهی مناقصه عمومي ارزیابی کیفی پیمانکاران )1401/7(

 اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان

اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه ارزیابی کیفی پیمکانکاران 
را از طریق مناقصه عمومی انجام  نماید لذا شرکت های متقاضی می توانند جهت دریافت 
اســناد  مناقصه از تاریخ 1401/09/22 لغایت 1401/09/27 به مدت 6 روز به سامانه 
ستاد الکترونیکی دولت مراجعه نمایند. تلفن 33331523 در ساعات اداری پاسخگوی 

متقاضیان می باشد.
*تبصــره: تاریــخ فــروش از 1401/09/22 لغایــت 1401/09/27 تاریخ تحویل 

1401/10/14 افتتاح پاکات 1401/10/15- اعالم نتیجه 1401/10/22

نوبت دوم

شناسه آگهی : 1424165

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری فارغان

شهرداری فارغان در نظر دارد پروژه آسفالت معابر شهر فارغان را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با شرایط ذیل واگذار نماید.

1. موضوع مناقصه: آسفالت معابر شهر فارغان از محل اعتبارات داخلی
2. محل اجرای پروژه: شهر فارغان

3. مدت زمان اجرای پروژه: سه ماه
4. مبلغ اعتبار: 16284000000 ریال ) شانزده میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون ریال(

5. مهلت و محل توزیع اسناد: محل دریافت اسناد دفتر فنی شهرداری فارغان می باشد، مهلت 
توزیع و عودت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد.

6. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1628400000 ریال
7. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

8. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
9. ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاران و تصویر آخرین تغییرات شــرکت 
 جهت دریافت اســناد الزامی است. اطالعات تکمیلی در اســناد مناقصه ذکر شده و متقاضیان 

می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به دفتر فنی شهرداری فارغان مراجعه نمایند.

نوبت اول

کالهبرداری ۱۲۰ میلیونی با حساب جعلی اینستاگرام

 گروه حوادث// چهار روز پس از ناپدید شدن 
مرموز یک خواهر و برادر در شهرستان کردکوی، 

داماد خانواده به جنایتی هولناک اعتراف کرد.
  ســرهنگ امیر باقری فرمانده انتظامی شهرستان 
کردکوی در این باره گفت: هفته گذشــته فردی در 
تماس با پلیس، از ناپدید شــدن دختر 32 ساله و 
پسر 27 ساله خود خبر داد و گفت که 2 روز است 
این خواهر و برادر به طرز مرموزی ناپدید شده اند.
پس از این شکایت و تشــکیل پرونده بالفاصله 

تیمی از مأموران انتظامی و پلیس آگاهی کردکوی 
تحقیقات الزم را آغاز کردند.

سرهنگ باقری گفت: در تحقیقات ابتدایی پلیس به 
داماد خانواده که همسرش ناپدید شده بود مشکوک 
و تحقیقات تخصصی پلیس وارد مرحله جدیدی 
شــد. پس از گذشت 48 ســاعت از اعالم ناپدید 
شدن این دو فرد، پلیس در ردیابی های خود جسد 
خواهر و برادر را در جنگل های کردکوی کشف و به 
پزشکی قانونی منتقل کرد.فرمانده انتظامی کردکوی 

تصریح کرد: در ادامــه روند تحقیقات با توجه به 
مستندات به دســت آمده، تمرکز پلیس روی داماد 
خانواده بیشتر شد تا آنکه در نهایت این فرد به قتل 
همسر و برادر همسرش اعتراف کرد. در تحقیقات 
انجام شده از این فرد، وی انگیزه و علت ارتکاب 
این جرم را اختالفات خانوادگی و شخصی عنوان 
کرد. سرهنگ باقری در پایان افزود: با تکمیل شدن 
تحقیقات و مستندات پرونده، متهم برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

اعتراف مرد جنایتکار به قتل همسر و برادرزنش

 گروه حوادث//  سارق سابقه دار پس 
از آزادی از زندان با ترفند ازدواج و 
ســرمایه گذاری به سراغ دختران و 
زنان جوان رفت و از آنها سرقت کرد.

 چند روز قبل دختر جوانی با مراجعه 
به پلیــس از خواســتگار قالبی اش 
شــکایت کــرد:  مدتی قبــل با یک 
سایت همسریابی آشنا شدم. از روی 
کنجکاوی به بررســی پرداختم و در 
همین سایت با مرد 41 ساله ای به نام 
هومن آشنا شدم که خودش را مهندس 
معرفی کرد و گفت که وضع مالی خیلی 
خوبــی دارد. بعد از چندین بار تماس 
تلفنی، با هومن قرار مالقات گذاشتم.  

ســعی کردم نشــان دهم کــه دختر 
ثروتمندی هستم و به همین دلیل هر 
چه طال داشتم، به خودم آویختم و به 

محل قرار رفتم.
  دختر جوان ادامه داد: وقتی  ســوار 
خودروی او شدم تا صحبت کنیم، پس 
از دقایقــی رانندگی او داخل خیابانی 
خلوت پیچیــد و ناگهان چاقویی زیر 
گلویم گذاشــت و با تهدیــد به قتل، 
طالهایم را سرقت کرد و در همان حال 
حرکت در را باز کرد و مرا از خودرو 

به بیرون انداخت .
  با شکایت دختر جوان، تحقیقات برای 
دستگیری خواستگار قالبی به دستور 

بازپرس دادســرای ویژه سرقت آغاز 
شد. اما در ادامه بررسی ها، کارآگاهان 
پلیس با شکایت دیگری مواجه شدند. 
دومین مالباخته مدعی بود: در ســایت 
همســریابی با هومن آشــنا شدم و او 
خــودش را مهنــدس و تاجر معرفی 
کرد. بعد هم صحبت از سرمایه گذاری 
در واردات و صــادرات به میان آورد. 
من هم 300 میلیون تومان طالهایم را 
در اختیارش قرار دادم اما بعد از اینکه 
طالها را گرفت، دیگر خبری از او نشد .

پلیــس در ادامه دریافت این دو دختر 
جوان، تنها قربانیان این پرونده نیستند 
و شکایت های دیگری نیز از این مرد 

جوان ثبت شده است.
  در ادامه تحقیقات کارآگاهان با کمک 
از متهم  به چهره نــگاری  مالباخته ها 
پرداختند. زمانی که تصویر چهره نگاری 
متهــم با تصاویر آلبــوم متهمان اداره 
آگاهی تطبیق داده شد، هویت مهندس 
قالبی به دســت آمد. بررسی ها نشان 
می داد متهم سابقه زورگیری و سرقت 
لوازم داخل خــودرو در پرونده خود 
دارد و بارهــا به این اتهام روانه زندان 
شده و هر بار پس از آزادی، شگردش 
را برای سرقت تغییر داده است. تالش 
برای بازداشت خواســتگار قالبی از 

سوی مأموران پلیس ادامه دارد. 

پلیس در تعقیب خواستگار قالبی

  گروه حــوادث//  زن جوان کــه به خاطر 
اختالفات خانوادگــی طالق گرفته بود، 7 ماه 
پس از این جدایی با ۱7 ضربه چاقو از ســوی 

همسر سابقش به قتل رسید. 
ظهر 12 آذر امسال، صدای فریادهای زن جوانی، 
ساکنان ساختمان را به پارکینگ کشاند. آنها زن 
همســایه را دیدند که خونیــن در چند قدمی 

خودرواش روی زمین افتاده بود.
بدنبال این خبر، بالفاصلــه تیم جنایی یکی از 
شهرســتان های کردســتان وارد عمل شده و با 
حضور در محل با جســد مقتول مواجه شدند. 
تحقیقات نشــان می داد که زن 42 ساله، یکی از 
ساکنان ساختمان است و هنگامی که قصد خروج 

از خانه را داشت به قتل رسیده است.
مأمــوران بالفاصلــه به بازبینــی دوربین های 

مداربسته خانه مقتول پرداختند. 
دوربین ها نشــان می داد که مرد میانســالی در 

نزدیکــی خانه مقتول در کمین بوده و به محض 
اینکه زن جوان در پارکینگ را باز می کند تا سوار 
بر خودرواش آنجا را ترک کند، مرد میانسال وارد 
ساختمان شده و بعد از اینکه مقتول را با ضربات 

متعدد چاقو به قتل رسانده، متواری شده است.
  چهره مرد میانســال برای اهالی ســاختمان و 
دوستان وی آشنا بود، او همسر سابق زن جوان 
بود. با شناسایی هویت متهم، کارآگاهان جنایی 
وارد عمل شده و ساعاتی بعد از این جنایت وی 
بازداشت شد. متهم ضمن اعتراف به قتل انگیزه 
خود را از این جنایت اختالف و کینه قبلی عنوان 

کرد.
  یکی از اقوام مقتول در باره این جنایت گفت: 
مقتول سال 82 زمانی که دانشجو و در شهرستان 
بود با همسرش که در یک بیمارستان کار می کرد 
آشــنا شد و  پاییز ســال 82 ازدواج کرد اما از 
همان ابتدا باهم اختالف داشــتند. شوهرش مرد 

بد اخالقی بود و همین مسأله باعث درگیری بین 
آنها شده بود. زندگی آنها با اختالف هایشان ادامه 
داشت و آنها صاحب یک پسر که االن 16 سال 

دارد و دختری که 8 ساله است شدند. 
اما اختالف های آنها از ســال 98 پررنگ تر شد 
به طوری که شــوهرش او را مدام کتک می زد و 
چندین شکایت و پرونده نیز در این مورد تشکیل 
شــد. درنهایت 7 ماه قبل بود که آنها از هم جدا 
شــدند و قرار بر این شد که در هفته 48 ساعت 

بچه ها نزد مادرشان باشند.
  وی ادامه داد: مقتول تحصیلکرده بود و به تازگی 
در آزمون وکالت هم قبول شده بود. او به خاطر 
شوهرش به شهرستان رفت و بعد از جدایی برای 
اینکه بتواند بچه ها را ببیند و کنار آنها باشد، در 
همان شهرســتان ماند. اما همسر سابقش دست 
بردار نبود و مدام برای او ایجاد مزاحمت می کرد 
و از او می خواســت که به زندگی مشترک با او 

برگردد.
 می گفت من اشتباه کردم تو را طالق دادم. او مدام 

زن جوان را تهدید می کرد که 
 باید برگــردی و تهدیدهایش را باالخره عملی 
کرد و ســاعت 12:34 روز حادثه وقتی مقتول 
می خواســت به دنبــال دخترش بــرود و او را 
از مدرســه بیاورد به پارکینگ رفت تا ســوار 
خودرواش شــود. آن طور که متهم در تحقیقات 
گفته است، او به کمین می نشیند و زمانی که در 

ورودی باز می شود وارد ساختمان می شود. 
  دوربین ها نشــان می دهند که شوهر سابقش 
وارد ساختمان می شــود و مقتول با دیدن او به 
سمت خودرواش فرار می کند تا سوار آن شود. 
اما شوهر ســابقش که سه چاقو به همراه داشته 
بــه او حمله می کند و با 17 ضربه چاقو او را به 

قتل می رساند.

قتل همسر سابق با ۱7 ضربه چاقـو

آگهی مزایده
فلت به متراژ 200 متر    قیمت کارشناسی پایه متری 15 میلیون تومان 

آدرس : بندرعباس - شهرک آسمان - نبش پرواز 15 ساختمان تعاونی مسکن کارکنان اداره کل اوقاف
 و امور خیریه هرمزگان - بلوک 1 - طبقه همکف

تاریخ بازدید: از 1401/10/1 لغایت 1401/10/14 
تاریخ ارائه قیمت پیشنهادی : از 1401/10/15 لغایت 1401/10/19 

جهت بازدید با شماره تماس 09055712580  »مرادی« هماهنگ نمایید. 

  گروه حوادث// رئیس بیمارستان پیامبر اعظم )ص( قشم 
با اعــالم این خبر گفت: حادثه واژگونی خودرو در یکی از 
مناطق گردشگری منجر به صدمات شدید در ناحیه قفسه 

سینه و شکم به یکی از سرنشینان شد. 
  دکتر مجتبی اســمعیلی افزود: این نوجوان 16 ساله پس از 
انجام اقدامات اولیه توسط اورژانس پیش بیمارستانی )115( به 
بیمارستان پیامبر اعظم )ص( انتقال یافت.وی اظهار کرد: پس از 
مشاهده صدمات شدید وارده و تصویربرداری صورت گرفته، 

خونریزی در ناحیه شکم، شکستگی دو طرف در قفسه سینه، 
آسیب دیدگی عضو های طحال و کبد محرز بوده و به صورت 
اورژانسی به اتاق عمل انتقال داده شد.رئیس بیمارستان پیامبر 
اعظم )ص( قشم خاطرنشان کرد: با توجه به شدت صدمات 
و جراحات وارد شــده، عمل برداشتن طحال و ترمیم کبد و 

شکستگی قفسه ی سینه با موفقیت صورت پذیرفت.
  اســمعیلی بیان کرد: بیمــار 9 روز در وضعیت این توبه و 

تحت نظر در بخش مراقبت های ویژه )ICU( قرار داشــت 
که پس انجام اقدامات ویژه درمانی و پایدار شــدن وضعیت 

هوشیاری، به بخش جراحی منتقل شد.
 به گزارش ایســنا، وی ضمن قدردانی از تمامی پرسنل که 
باعــث نجات جان این نوجوان شــدند، گفت: بیمار پس از 
حدود 27 روز بســتری در بخش های این مرکز درمانی با 

حال عمومی رضایت بخش از بیمارستان ترخیص شد.

نوجوان قشمی از مرگ نجات یافت

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



  زهــرا غفــوری عباســی -گــروه 
شهرستان//  معاون رفاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی   گفت: با 
در  الکترونیک  کاالبــرگ  اجرای طرح 
استان هرمزگان، هیچ تغییری در مبالغ 
 و زمــان واریز نقــدی یارانه ها صورت 
نمی گیرد و ساکنان این استان می توانند 
به میزان مبلغ یارانه خود، یک ماه زودتر 
و با مراجعه به فروشگاه های متصل به 
صورت اعتباری از میان اقالم اساســی 

خرید کنند.
 به گزارش خبرنگار دریا، داریوش ابوحمزه 
در دیدار با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 

قشم و امام جمعه شهرستان ادامه داد: در 
صورت خرید و استفاده از این اعتبار مبلغ 
استفاده شده از یارانه آنها کم شده و مانده 
آن در زمان مقرر واریز نقدی یارانه ها به 
حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و 
مردم از طریق کاالبرگ الکترونیک اقدام 
به خرید کاالهای اساسی کنند یا از یارانه 

نقدی بهره مند شوند کاماًل اختیاری است.
  وی با بیــان اینکه با اجرای طرح یارانه 
نقدی به قوت خود باقی است، افزود: در 
این طرح امکان هزینه کردن یارانه یکماه 
زودتر و به صــورت اعتباری وجود دارد 

در صورت استفاده ازاعتبار مبلغ استفاده 
شده از یارانه کم شده و مانده آن به حساب 

سرپرستان واریز می گردد.
  معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در پایان تصریح کرد: پس از بررسی های 
صورت گرفته اســتان هرمزگان به عنوان 
پایلوت اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک 
انتخاب شده اســت و امیدواریم در آینده 
نزدیک شاهد اجرای آن در تمام نقاط این 
استان باشیم.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشــم از آمادگی این سازمان برای تامین 
زیرساخت ها و پشتیبانی مورد نیاز جهت 

اجــرای طرح کاالبــرگ الکترونیکی در 
جزیره قشم خبر داد.

 افشــار فتح الهی در این دیــدار  اظهار 
داشــت: دولت مردمی آیت اهلل رییسی با 
اجرای طرح کاالبــرگ الکترونیک برای 
خدمت رســانی به مردم اراده جدی دارد 
و تمامی بخش ها و دســتگاه ها باید در 
کنار یکدیگر برای اجرای بهتر این پروژه 
تالش کنند. او ادامه داد: اطالع رســانی 
دقیق و شفاف برای رفع نگرانی احتمالی 
گروه های اجتماعی و اقناع افکار عمومی 
برای همراهی مردم بــا اجرای این طرح 

در اســتان هرمزگان و جزیره قشم دارای 
اهمیت باالیی است و می توان به اجرای 
موفق آن کمک کند. مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد قشم در پایان تاکید کرد: منطقه 
آزاد قشــم برای تامین زیرساخت های 
الزم و پشتیبانی از اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیکی در جزیره قشم آمادگی کامل 

دارد.
  حجت االسالم والمســلمین غالمرضا 
حاجبی، امام جمعه شهرســتان قشم هم  
در این جلســه گفت: موضوع ساماندهی 
و شیوه پرداخت یارانه ها و اجرای طرح 

کاالبــرگ الکترونیک به علــت ارتباط 
نزدیک با معیشت تمامی افراد جامعه دارای 
حساسیت هایی اســت که با اطالع رسانی 
صحیح درباره آن مــی توان نگرانی های 

اجتمالی در این باره را کاهش داد.
  مجتبی معین وزیــری، مدیرکل  تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان هرمزگان هم 
در این دیدار از آماده ســازی بستر شبکه 
ملی اعتبار بــرای اجرای طرح کاال برگ 
الکترونیک در راستای اجرای سیاست های 
عدالت محور دولت مردمی ســیزدهم در 

استان خبر داد.

در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش
 اطراف محل را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

امام جمعه سیریک:
با کمک نیروهای جهادی 

می توان مسئله آب سیریک را برطرف کرد
 گروه شهرســتان// امام جمعه شهرستان سیریک گفت: در 
صورتی که دولت تجهیزات الزم را در اختیار قرار دهد با کمک 
نیروهای جهادی و مردمی، می توان مســئله آب را در سیریک 
مرتفع کرد. حجت االسالم محسن ســاالری با اشاره به اینکه 
ســیریک از جمله شهرستان هایی است که مسائل و مشکالت 
کم آبی زیــادی را تحمل می کند، اظهار کرد: به لحاظ علمی و 
پژوهشی سیریک بیشــترین تنش آبی را دارد و مسأله تأمین 
آب یکی از مشــکالت جدی پیش رو است. آب شرب مردم 
شهرستان ســیریک از چاه های راونگ تأمین می شود و کمبود 
بارش در سال های اخیر تأثیر زیادی بر آبرسانی به مردم داشته 
اســت. خطیب جمعه شهرستان سیریک اظهار کرد: سیریک از 
فقیرترین شهرستان های اســتان هرمزگان در منابع زیرزمینی 
و ســطحی اســت و برای تأمین نیازهای آبی این شهرستان 
باید از منابع آبی دشــت های همجوار و یا شیرین ســازی آب 
دریا بهره گرفت کــه در اجرای این طرح از ظرفیت منابع آبی 
دشت همجوار اســتفاده شده است. گسترش آب شیرین کن ها 
و شیرین سازی آب دریا به عنوان تنها راه برون رفت از مشکل 
کم آبی است. حجت االسالم ساالری به ضعف مدیریت آب اشاره 
کرد و افزود: با مدیریت ضعیف آبفای شهرســتان و استان، آن 
طور که باید و شاید کمبود و نبود آب مدیریت نشده است. آب 
دارهای محلی نیز متأسفانه حقوق کمی دریافت می کنند و همین 
امر باعث شــده است تا انگیزه و رغبتی برای مدیریت صحیح 
وجود نداشته باشد. وی بیان کرد: از شرق استان به سمت استان 
سیستان و بلوچســتان حتی یک متر آب کافی و وافی وجود 
ندارد، در منطقه مرکزی مشکل آب حل شده است و اگر بتوان 
در مناطق کویری با آب شــیرین کن ها نیز مشکل آب را رفع 
کرد بســیار عالی می شود. در صورتی که از آب سد جگین که 
از سمت جاســک می آید به خوبی به سمت شهرستان هدایت 
شود، بخش زیادی از مشکل آب منطقه سیریک حل می شود. 
امام جمعه شهرستان سیریک ادامه داد: چاه های راونگ میناب 
اگر به طور کامل وصل شود نیز می توان بخشی از مشکل آب 
را حل کرد هر چند طرح هایی اجرا شده است اما مردم ناراضی 
بودند و برای اجرای درســت پروژه ها به اعتبار و بودجه ریزی 
الزم اســت. در صورتی که دولت تجهیزات الزم را در اختیار 
قرار دهد با کمک نیروهای جهادی و مردمی، می توان مســئله 
آب را مرتفع کرد. وی تصریح کرد: یکی از پتانســیل ها برای 
رفع مشکل آب در مرکز، اجرای صحیح آب شیرین کن ها است. 
هر چند در ســنوات گذشته پیمانکاران ضعیف عمل کرده اند و 
یا به خوبی پای کار نبوده اند اما در صورت تأمین اعتبار الزم، 
نظارت کافــی و... می توان این مســئله را به خوبی حل کرد. 
خواسته ما این اســت که یک رویکرد ویژه ای در منطقه شرق 
استان هرمزگان داشته باشند زیرا این منطقه جزء مناطق تلفیقی 
 است و الزم اســت عکس العمل های مختلفی نشان داده شود. 
به گزارش ایسنا، ســاالری در پایان گفت: استان هرمزگان و 
به تبع آن شهرستان ســیریک به دلیل شرایط اقلیمی وضعیت 
مناسبی در منابع سطحی و زیرسطحی ندارد و الزم است تا نگاه 

ویژه تری به آن وجود داشته باشد.
فرماندار قشم از جزیره هنگام بازدید کرد

 زهرا غفوری عباسی -گروه شهرستان // فرماندار شهرستان 
قشم با ســفر به جزیره هنگام از محل تعیین شده برای مسکن 
جوانان این روســتا و دو واحد تازه راه اندازی شده بومگردی 
بازدید کرد. به گزارش خبرنگار دریا، محمد محمدحســینی در 
گفت و گو با شــورا و دهیار  هنگام آخرین اقدامات انجام شده 
در حوزه عمرانی، فرهنگی آموزشــی و معیشتی اهالی جزیره 
را بررســی و دســتورات الزم را به آنان برای پیگیری بیشتر و 
هماهنگی با بخشدار صادر کرد. بازدید فرماندار شهرستان قشم 
از جزیره هنگام با همراهی یاسین ایمانی بخشدار شهاب انجام 
شد. هنگام دارای ۷۰۰ نفر جمعیت متشکل از سه روستای هنگام 
جدید، قیل و عرب از جزایر ســه گانه تشکیل دهنده شهرستان 

قشم در یک  مایلی اسکله کندالو از توابع بخش شهاب است. 
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روابط عمومی و امور بین الملل

در دیدارمعاون وزیر کار و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح شد 

آمادگی منطقه آزاد قشم برای همکاری در اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک

سعیده دبیری نژاد-گروه شهرستان// مدیرکل 
بنادر و دریانــوردی هرمزگان از بهره برداری 
بندرگاه چند منظور خمیــر در ایام اهلل دهه 
مبارک فجر انقالب اسالمی خبر داد و گفت: 
از آنجایی که بهره برداری اصلی این بندرگاه 
مردم شهرســتان خمیر هستند درخواست 
مطرح شده مبنی بر امکان  پهلو دهی لنج های 
تجاری تا ظرفیت 4۰۰ تن با تغییر در طراحی 
ساختار اســکله های شناور این بندر محقق 

می شود.
  به  گزارش خبرنگار روزنامه دریا،  »حســین 
عباس نژاد« با اشــاره به نقش بنادر کوچک در 
توســعه اقتصاد دریامحور و اشتغالزایی پایدار 
اظهارداشــت: در راســتای تســهیل تجارت، 
صادرات و واردات و رونق بخشــی به اشتغال 
مردم بومی که معیشتشان با دریا گره خرده است  
احداث بندرگاه خمیر به عنوان یک طرح مهم و 
راهبردی مورد توجه سازمان بنادر ودریانوردی 
قرار گرفت .وی افــزود: این طرح راهبری که 
نقش موثری در راندمان اقتصادی منطقه داراست 
از دولت نهم و در برهه زمانی که مدیرعامل فعلی 
سازمان بنادر مسئولیت مدیر کلی بنادر هرمزگان 
را عهده دار بود آغاز و پس از مدتی که از آغاز 
عملیات اجرایی آن می گذشت به انحاء مختلف 

دچار وقفه شد.
  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان توضیح 

داد: خوشــبختانه در دوره جدید تصدی وی به 
عنوان مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی 
پیگیری مشــکالت از ســوی ایــن اداره کل 
استانداری ونمایندگان مردم درمجلس  این طرح 
دوباره ســرعت گرفته و دهه فجر امسال مورد 
بهره برداری و اســتفاده تجار، صادرکنندگان و 

دریانوردان قرار می گیرد.
  وی در خصوص مشخصات فیزیکی این طرح 
بیان کرد: این بندرگاه دارای چهار پست اسکله 
به صورت شمع، عرشه و مسیر دسترسی به طول 
۷۴۴ متر از ســاحل تا اســکله ها است که در 
مرحله نخست این طرح، مسیر دسترسی دریایی 
شامل دایک ســنگی به طول 61۷ متر اجرا و 
در مرحله دوم این طــرح نیز اجرای الیه های 
روســازی دیواره )دایک( دسترسی، احداث پل 
دسترســی به صورت شــمع و عرشه از انتهای 
دایک تا محل اســکله، احداث اسکله به همراه 
تهیه و نصب تاسیسات برقی و مکانیکی به انجام 

رسیده است. 
  امکان پهلودهی لنج هــای تجاری تا ظرفیت 
۴۰۰ تــن بنــا به درخواســت مــردم بعنوان 
بهره برداران اصلی عباس نژاد با بیان اینکه شناور 
طرح شامل بارج تا ظرفیت پنج هزار تن پیش 
بینی شــده است، اظهارداشــت:  از آنجایی که 
بهره بردار اصلی این بندرگاه مردم هستند بنا بر 

درخواست های مکرر تجار و بازرگانان مبنی بر 
امکان پهلودهی لنج های تجاری تا ظرفیت ۴۰۰ 
تن توسط سازمان بنادر و دریا نوردی با احترام 
به مطالبه عموم مردم  با تغییر در طراحی ساختار 

اسکله های شناور فراهم  می کند.
  این مقام مســئول با تاکید بر انجام آزمون های 
زیست محیطی دوران ساخت با هماهنگی اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان صورت گرفته، 
تصریح کرد: تمامی فرآیندهای مربوطه در این 
طرح به انجام رســیده و جهــت صدور مجوز 
زیســت محیطی در اختیار این ســازمان قرار 
گرفته اســت. الیروبی اسکله قدیم بندر خمیر 
در دستورکار ســازمان بنادر مدیر کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان از دیگر اقدامات سازمان 
بنادر در شهرستان بندر خمیر به الیروبی اسکه 
قدیم این شهرســتان اشاره کرد و اظهار داشت: 
به دنبال کاهش چشــمگیر عمق اسکله گمرک 
بندر خمیر که در گذشته نقش مهمی در تجارت 
دریایی منطقه داشته، این سازمان الیروبی اسکله 
را مورد توجه قرار داده است. عباس نژاد ادامه 
داد: در این راســتا پیمانکار اجرایی انتخاب و 
با ابالغ موضــوع عملیات، منتظر صدور مجوز 
سازمان محیط زیست برای محل تخلیه الیه های 

برداشتی هستیم.
وی تغییــرات اقلیمی منجر به رســوب های 

ناشــی از سیالب های ســهمگین از یک سو و 
نیز عدم رعایت حریم الزم از ســازه های موثر 
بر رسوب گذاری مجاور از سوی دیگر را دالیل 
کاهش عمق اسکله قدیمی عنوان کرد. به گفته 
مدیر کل بنادر و دریانــوردی هرمزگان؛ انجام 
الیروبی اســکله قدیم بندر خمیر این امکان را 
جهت پهلو دهی ایمن تعداد زیادی از شــناورها 
ســنتی به خصوص در شرایط نامساعد جویی 
فراهم می کند. عباس نژاد خاطر نشــان کرد: با 
مشــارکت دیگر ارگانها جهت تسریع در روند 
احداث جاده دسترســی، بهره بــرداری از بندر 
چندمنظوره خمیر که در دهه فجر امسال صورت 
می گیرد، فصل جدیدی از رونق تجارت دریایی 
در منطقه آغاز و شــاهد تنوع بیشتر فعالیت ها 
و افزایــش حجــم تردد و نیز رونق معیشــت 
ساحل نشینانی که از دریا این خوان گسترده الهی 

ارتزاق می کنند، خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد

بهره برداری از بندرگاه چندمنظوره بندرخمیر همزمان با دهه فجر

آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرائی کالســه ۹۲۰۰۰۰۷ شــش دانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی ۲۳ ۶ فرعی از ۷ اصلی 
)ششــصد و بیست و ســه فرعی از هفت اصلی ( ، واقع در شهرستان رودان بلوار انقالب جنب اداره دارایی نوع 
ملک طلق، خانه به مساحت ۸۴۵ متر مربع با حصار از دیوار خشت گلی قدیمی و فاقد اعیانی میباشد لکن در 
سند مالکیت خانه قید گردیده است. به شماره ثبت ۱۸۰۸ در صفحه ۲۸۱ دفتر ۱۰ دفاتر رودان دارای سند مالکیت 
به شماره چاپی ۱۲۴۵۸۱ به مالکیت هیبت اله راستگو به شماره شناسنامه ۲۶ به میزان شش دانگ ثبت گردیده 
است و برابر اجرائیه سند رهنی و شرطی شماره ۶۴۱۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵ شهر 

بندرعباس که به نفع بانک ملی شعبه بندر عباس در قبال مبلغ ۴،۴۹۸.۶۲۲،۷۷۱ ریال در رهن قرار گرفته است و طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ ۲۱،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل بیست و یک میلیارد و صد و بیست و پنج میلیون ریال ارزیابی شده پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ 
دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ در اتاق شعبه اجرا اداره ثبت اسناد و امالک رودان واقع در رودان بلوار شهید چمران مجتمع اداری اداره ثبت 
اسناد و امالک از طریق مزایده به فروش میرسد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف ۵ روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد مزایده از مبلغ ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ، ۲۱ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
میشود کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ۴۹/م/الف
 تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

یحیی شیروانی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

دوره آموزشی به دوزی گالبتون دوزی 
در بندرلنگه برگزار می شود

ســعیده دبیری نژاد - گروه شهرســتان // معاون 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  صنایع دستی 
صنایع دستی هرمزگان گفت: دوره آموزشی رایگان به 

دوزی گالبتون دوزی در بندرلنگه برگزار می شود.
 به گزارش خبرنگار دریا، ســاناز رمجــی  با بیان این 
مطلب افزود: این دوره آموزشی با همکاری موسسه مشق 
آفرینش روز چهارشــنبه ۲۳ آذرماه در بندرلنگه برگزار 

می شود.
  معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی هرمزگان هدف از برگزاری این دوره را 
ارتقای ســطح مهارت تولیدکنندگان و هنرمندان رشــته 
گالبتون دوزی در بندرلنگه ذکر کرد و افزود: سرفصل های 
این دوره آشــنایی با آخرین تکنیک ها، نوآوری و رفع 

عیوب نواقص طرح ها در گالبتون دوزی است. 
  وی ادامه داد: در پایان این دوره  آموزشی در صورت تائید 
مهارت هنرآموزان به فراگیران گواهی نامه معتبر از معاونت 
صنایع دستی استان اعطاء می شــود.« رمجی تأکید کرد: 
عالقه مندان به شرکت در این دوره می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر و ثبت نام با شماره ۰۷6۳۳68۳۹81تماس 
بگیرند. گالبتون دوزی نوعی رودوزی سنتی است که با 
نخ »گالبتون« انجام می شــود و شهر بندرلنگه به واسطه 
هنرمندان بی شــماری که در این رشته دارد از معروفیت 
 بیشتری برخوردار بوده و به عنوان شهر ملی گالبتون دوزی

 انتخاب شده است.

طرح : بیتا هوشنگی
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فروردین :
امروز سر مسائل کوچک و بی اهمیت ناراحت می شوید 
و با دیگران بحث می کنید. اگر چه این ناراحتی ها کوتاه 
است اما تاثیرات عمیقی بر دیگران می گذارد، پس بهتر 
است که رفتارهایتان را کنترل کنید. به فکر یک تغییر بزرگ یا هیجانی 
در زندگی تان هســتید. می توانید این تغییــر را در رابطه عاطفی تان 
ایجاد کنید. خودتان و نظراتتان را جدی بگیرید. لزومی ندارد با شرایط 
متفاوت شــما نیز تغییر کنید، مطمئن باشید دوستانتان شما را به همین 

صورتی که هستید دوست دارند. 
  اردیبهشت :

امــروز با روزهای دیگر کمی فــرق دارد، از این رو که 
شرایط باب میل شما پیش نخواهد رفت. به عنوان مثال 
ارتباط بر قرار کردن با دیگران برایتان سخت می شود یا این که نمی توانید 
منظورتــان را به خوبی به دیگران منتقل کنید. اگر چه دیگران تغییرات 
رفتاری شما را درک نمی کنند اما این موضوع برای شما آزاردهنده است 
اما صبور باشــید زیرا دوام زیادی ندارد. اگر می خواهید به رفتارتان در 

مورد شریک زندگی تان تغییراتی بدهید، امروز بهترین زمان است.
  خرداد :

روز خوبی را در پیش دارید. خوش بینی در شما موج 
می زند و همین موضوع می تواند موفقیت های زیادی 
را به خصوص در محیط کار برایتان رقم بزند. در حال 
حاضر فرصت های زیادی پیش رویتان اســت امــا اگر بخواهید که 
بهترین اش را انتخاب کنید، باید قدم اول را محکم بر دارید. اگر موضوعی 
را از شریک زندگی تان پنهان کرده اید و احساس گناه می کنید، همین 
امروز آن را اعتراف کنید. در مورد مسائل عاطفی فرصتی بدست می آید 
تا به شخصی که عالقمند هستید نزدیک تر شوید این فرصت را از دست 

ندهید، این روزها شما به حمایت روحی احتیاج دارید. 
  تیر :

اگر چه روزهای ســختی را پشت ســر گذاشته اید اما 
امروز انرژی دوباره را به دست خواهید آورد و نسبت به 
زندگی امیدوارتر خواهید بود. در مورد مسائل مالی دچار شک و تردید 
هســتید اما نگران نباشید زیرا به زودی پولی به دست تان می رسد که 
مشکالتتان را حل خواهد کرد. به جای این که تمرکزتان را بر جزییات 
زندگی بگذارید، به مسائل مهم تر بیندیشید. رابطه عاطفی نیز یکی از 
آنهاست که هر چه زودتر باید در مورد آن یک تصمیم جدی بگیرید. 

  مرداد :
مسیری را در پیش گرفته اید اما در میانه های راه ناگهان 
نظرتان عوض می شود و راه دیگری را انتخاب می کنید. 
اگر چه تغییر ناگهانی دشــواری های خاص خــود را دارد اما گاهی 
ریسک کردن بهترین راه است. این روزها به رابطه عاطفی خود پایبند 
نیســتید. بهتر است که با خودتان روراست باشید و به نتیجه ای واحد 
برسید، در غیر این صورت تمام فرصت هایتان را از دست خواهید داد. 
عشــق و محبت را در کانون خانواده پیدا کنید. به حرف طرف مقابل 
تان گوش کنید و با هم تصمیم بگیرید. برای حل مشکل کاری تان با 
یک دوست صحبت کنید و از او کمک بگیرید. او راه یا شخصی را می 

شناسد که به حل مشکلتان کمک می کند.
 شهریور :

زندگی خصوصی شــما در حال تغییر اســت که دلیل 
آن هم تغییر رفتار شماســت. این روزها کمی عصبی و 
کم حوصله به نظر می رســید اما دلیلی ندارد که ناراحتی تان را ســر 
شریک زندگی تان خالی کنید. بنابراین قبل از نشان دادن هر عملی از 
خود، خوب فکر کنید. فردی از اطرافیان تان موجب آزار شما می شود، 
سعی کنید مدتی از او دور بمانید تا حساسیت تان کمتر شود. امروز سعی 
کنید عکس العملی نسبت به رفتارهای آزاردهنده دیگران نشان ندهید 

تا در این نبرد، برنده باشید. 
 مهر :

شاید ترجیح دهید روزهای اول این هفته زیاد به خودتان 
ســخت نگیرید و کم کم پیش بروید تا موتورتان گرم 
شوید، اما مزاحمت های کوچکی ممکن است به وجود بیایند که شما 
را وادار خواهند کرد خودتان را تکان دهید. آرامش و ســکون گاهی 
خیلی خوشایند اســت، اما هیچ رشدی را برای شما به همراه نخواهد 
داشت. سعی کنید از باال به دیگران نگاه نکنید و قربانی غرور بیش از 
حد خود نشوید. داشتن کمی تواضع به شما کمک خواهد کرد پیشرفت 

بیشتری داشته باشید. 

 آبان :
امروز اتفاقی برایتان می افتد که می فهمید همیشه آنچه 
اکثریت به شما نشان می دهند، صحت ندارد. شما همیشه 
به دیگران تکیه می کردید اما از این پس می دانید که خودتان بیش از 
همه به صالح کارتان آگاهید. اخیرا موضوعی اعصاب شما را بهم ریخته 
است اما امروز حرفی می شنوید که کمی آرام تر خواهید شد. سعی کنید 
که به جای فرار از این شرایط آن را هضم کنید، در غیر این صورت در 
آینده ای نه چندان دور بار دیگر این مشکالت به سراغ تان خواهد آمد. 

 آذر :
مهــم ترین چیزی که امــروز از جانب دیگران دریافت 
خواهید کرد یک بازخورد صادقانه از احساســات تان 
اســت. لزومی ندارد که امروز روی چیز خاصی تمرکز کنید یا بخواهید 
شــرایط زندگی تان را تغییر دهید. در عوض سعی کنید راهی پیدا کنید 
تا بتوانید با همین اعمال عادی روزانه دیگران را تحت تأثیر قرار دهید. 
نگرانی های تان را با نزدیکان تان در میان بگذارید، زیرا آن ها کسانی 
هستند که به شما کمک خواهند کرد تا در نهایت به تصمیم درست برسید.

 دی :
سیاره ی کلیدی شــما ـ زحل ـ با ونوس که یکی از 
ویژگی های آن لذت طلبی است درهم می آمیزد و این 
پیوند موجب می شــود تا عشق و عالقه ای را که دنبال آن هستید به 
سراغ تان بیابد. البته عالقه ی چندانی به لذت ها و خوش گذرانی های 
زودگذر ندارید. از آن جایی که ونوس نماد همه ی چیزهای با ارزش 

است، اکنون زمان است که از این فرصت بیش ترین بهره را ببرید. 
   بهمن :

امروز یک تعادل غیرمعمول انرژی به چشم می خورد: 
بین رسیدن به خواسته های تان و لذت بردن از شیرینی 
لحظــات. ونوسـ  الهه ی لذتـ  و زحــلـ  الهه ی محدودیت هاـ  
در ســازگاری کامل اند و فرصت های چشم گیری را برای تان رقم 
می زنند. می توانید از این فرصت استفاده کنید، اما نباید به هنگام وارد 
شــدن به ماجراهای جدید موضع فعلی خود را از دســت دهید. این 

فرصت استثنایی کلیدی است به سوی فرصت های جدید.
  اسفند : 

امروز ممکن اســت خواسته های شــخصی خود را به 
خاطر منفعت گروهی دیگر قربانی کنید. اما اگر بخواهید 
نقش شــهید و قربانی شونده را بازی کنید چیزی عوض نخواهد شد. 
ســعی کنید در عین همدردی با دیگــران به منافع خودتان هم توجه 
کنید. توجه به منافع دیگران نباید مانع راه شــما شــود. سعی کنید تا 
در این رفتارتــان در زندگی تعادل ایجاد کنید، در این صورت هرگز 
 احساس تهی بودن نخواهید کرد و در عوض انرژی مثبت تان همه را 

دربرخواهد گرفت.
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  گروه ســالمت // عضو کمیته علمی 
کشــوری کرونا، با اشــاره به افزایش 
مقایســه  در  آنفلوآنزا  موارد  برابری   4
بــا دوران کرونا، گفــت: افزایش موارد 
آنفلوآنزا، محدود به ایران نبوده و در اکثر 

کشورها گزارش شده است. 
  ســید احمد طباطبایی اظهار داشت: در 
دوران کرونا و شــرایط کنونــی با موج 
آنفلوآنزا در کشور، شاهد مصرف بی رویه 
برخــی آنتی بیوتیک ها بــه ویژه داروی 
آزیترومایسین هســتیم. برخی خانواده ها 
بدون مراجعه به پزشــک، ایــن دارو را 

مصرف می کنند.
وی با بیان اینکه مصرف باالی آزیترومایسین 
باعث ایجاد مقاومت نسبت به مصرف سایر 
آنتی بیوتیک ها می شــود، افزود: توصیه 
می شود که مردم به آزیترومایسین به عنوان 
یک داروی ضدویروسی، ضد کرونا و ضد 
آنفلوآنزا نگاه نکنند. متأســفانه مسئله جا 
افتاده در ذهن برخی افراد این است که با 
آزیترومایسین حتی بیماری آنفلوانزای آنها 

هم درمان شده اما این گونه نیست.
  رئیس بخش ریه بیمارستان کودکان مفید 
تهران خاطرنشان کرد: باید جلوی مصرف 
بی رویه برخی آنتــی بیوتیک ها به ویژه 
آزیترومایسین گرفته شود. مردم اخیراً در 
مورد مصــرف کورتون، به خاطر عوارض 
آن حساسیت بیشتری نسبت به قبل دارند و 

این حساسیت باید نسبت به آزیترومایسین 
نیز ایجاد شود.

طباطبایی با بیان اینکه یکی دو دهه قبل، 
آزیترومایســین به وفور در کشور وجود 
نداشت، افزود: در ســال های گذشته این 
دارو یکی از بهترین انتخاب پزشکان برای 
درمان بسیاری از بیماری ها بود اما در حال 
حاضر، این دارو ممکن اســت تأثیری در 

بهبود وضعیت برخی بیماران نداشته باشد.
این فوق تخصص ریه کودکان تصریح کرد: 
تأثیر واقعی برخی داروهای ضد سرفه که 
وارداتی و یا مانند آویشــن، شکر تیغال و 
آلوئه ورا داروی ســنتی هستند، تا کنون 
اثبات نشــده اما اســتفاده از عسل، مورد 
تأیید ســازمان های بین المللی و مراجع 
علمی است.وی ادامه داد: مصرف عسل به 

تنهایی و یا ترکیب آن با شیر، آب، چای و 
سایر آب میوه ها به عنوان داروی ضد سرفه 
می تواند مفید باشــد. خانواده ها اگر قرار 
است یک داروی سنتی و خانگی استفاده 
کنند، حتمًا مصرف عسل را در دستور کار 

خود قرار دهند.
عضو کمیته علمی کشــوری کرونا ضمن 
بی اثر دانســتن اثرات برخی دودها مانند 

عنبرنســارا، عود، کندر و اسفند به عنوان 
آنتی بیوتیک، گفت: این دودها اثرات ثابت 
شده ای به عنوان آنتی بیوتیک برای مقابله 
با آنفلوآنزا ندارند بلکه مصرف آنها به ویژه 
برای بیماران و کودکان دارای حساسیت و 

آسم منجر به تشدید مشکالتشان می شود.
وی با بیان اینکه تزریق واکســن آنفلوآنزا 
فقــط محدود به ماه های شــهریور و مهر 
نیست، گفت: بر اساس منابع علمی، تزریق 
واکســن آنفلوآنزا از مرداد تا اردیبهشت، 
توصیه می شود البته از اردیبهشت تا مرداد 
هم می توان واکسن آنفلوآنزا را تزریق کرد 
اما میزان عفونت ها در فصول گرم، کاهش 
می یابد و از ســوی دیگر، واکســن های 
جدید از مردادماه بر اساس شایع ترین نوع 

آنفلوآنزا در دسترس قرار می گیرد.
عضو کمیته علمی کشــوری کرونا یادآور 
 H1N1 و H3N2 شد: امسال شیوع نوع
در کشور بیشتر از سایر انواع آنفلوآنزا بوده 
اما به نظر می رسد میزان بیماری زایی نوع 

H3N2 باالتر از H1N1 است.
  رئیس بخش ریه بیمارستان کودکان مفید 
تهران با بیان اینکه اوایــل بیماری کرونا 
تصور بر این بــود که کودکان، کرونا گریز 
هســتند، افزود: در حال حاضر باید ادعا 
کنیم که کودکان به کرونا به ویژه به ســویه 
اومیکرون مبتال می شــوند که سال قبل با 

مشکل تخت های آی سی یو کودکان روبرو 
بودیم و وزارت بهداشت برای افزایش تعداد 

تخت های این بخش، اقدام کرد.
  طباطبایی خاطرنشان کرد: در دو سه سال 
گذشــته که کرونا در کشور شیوع داشت، 
افــراد از معرض تماس با دیگران، حضور 
در مجامع و مکان های شلوغ پرهیز کردند، 
از سوی دیگر مدارس، دانشگاه ها و مراکز 
آموزشــی تعطیل بود، جلسات به صورت 
غیرحضوری برگزار می شد و بخش زیادی 
از مردم از ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
استفاده می کردند که این اقدامات در کاهش 
ابتالء به کرونا و عفونت های ویروســی و 
تنفسی بسیار مؤثر بود چرا که راه انتقال در 

این بیماری ها، یکسان است.
  وی، یکی از دالیل افزایش موارد آنفلوآنزا 
را کاهش ایمنی بدن افراد در دوران کرونا 
به دلیل عدم تزریق واکسن آنفلوآنزا دانست 
و گفت: محدودیت های دوران کرونا برای 
بسیاری از مردم، خسته کننده بود و برخی 
افراد نسبت به اســتفاده از ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده، عکس العمل منفی داشتند 
و این باعث شد که رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی نیز به کمترین حد خود برسند. از 
ســوی دیگر، افزایش تماس های افراد در 
محیط خانواده و مدارس به شــیوع بیشتر 

ویروس های تنفسی کمک می کند.

گروه سالمت // آلودگی هوا یکی از معضالتی است که در فصل 
سرما با آن مواجهه هستیم. باید توجه کرد که یکی از مهمترین 
راهکارهای تقویت سیستم دفاعی بدن در برابر آلودگی هوا، 

مصرف برخی از مواد غذایی، آن هم به صورت منظم است. 
  آلودگی هوا یک مشکل جدی در جهان امروز است و نمی توان 
تبعات آن را نادیده گرفت. بنابراین، بهترین کاری که می توان انجام 
داد خنثی نمودن اثرات منفی تنفس مواد شیمیایی و سمی از بدن 
است که ناشی از آلودگی هوا وارد بدن می شوند. در عین حال هر 
ساله با شروع فصل سرما با معضل آلودگی هوا به دلیل وارونگی 
هوا مواجه هستیم. یافته های مطالعاتی حاکی از آن است که قرار 
گرفتن در معرض آلودگی هوا با طیف وسیعی از اثرات بر سیستم 
تنفسی و قلبی عروقی و افزایش مرگ و میر همراه است. بسیاری 
از اجزای ذرات معلق و ســنگین هوا تحریک کننده و زمینه ساز 
ســرطان به خصوص ســرطان ریه، بیماری های مزمن مانند 
آلرژی های دســتگاه تنفسی، عفونت های تنفسی و بیماری های 
قلبی عروقی محسوب می شوند.بر اساس اعالم دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشــت، در حین تنفس، ذرات معلق سمی هوا 
وارد بدن شده و به سطح ریه ها می چسبند و به این وسیله التهاب 
را در بدن تحریک کرده و باعث کاهش آنتی اکسیدان های بدن به 
خصوص آنتی اکسیدان های مایع پوششی ریه می شوند که به دنبال 
آن ســلول های مختلف تخریب شده و خطر ابتال به سرطان به 
خصوص سرطان ریه افزایش پیدا می کند. بنابراین دریافت غذاها 
و  مواد مغذی که التهاب را کاهش می دهند، در کنار دریافت مقادیر 
باالی آنتی اکسیدان های غذایی می توانند به کاهش اثرات مخرب 
ناشی از استنشاق ریزگردها کمک کنند.  باید توجه کرد که می توان 
با مصرف مواد غذایی مناسب و متعادل بدن را در برابر آالینده ها 
محافظت کرد.باید توجه کــرد که آالینده های موجود در هوا با 
حمله به سلول های بدن عوارض نامطلوبی را به جا می گذارند. در 
حالت عادی، سیستم دفاعی بدن، سلول ها را از کلیه آسیب های 
بیرونی محافظت می کند. اما عوامل مخرب محیطی مثل اشــعه 
ماوراء بنفش و آلودگی های محیط و ... باعث می شوند بدن نتواند 
مبارزه کند در نتیجه ســاختمان و عمل سلول های بدن توسط 
مخرب هایی نظیر رادیکال های آزاد تخریب می شود. در مقابل 
آنتی اکسیدان ها مولکول هایی هستند که جلوی عمل رادیکال های 
آزاد را گرفته و مانع از تخریب سلول های حیاتی بدن می شوند.  
مصرف بیشتر آنتی اکسیدان ها زمینه ای را فراهم می کنند که بدن به 

راحتی رادیکال های آزاد مضر را از بین ببرد. 
یکی از این آنتی اکســیدان ها ویتامین E اســت. عملکرد عمده 

ویتامین E نقش آنتی اکسیدانی آن است. این ویتامین نسبت به 
شرایط طبخ مقاومت بیشتری دارند روغن ها )غنی ترین( منبع 
این ویتامین اند که با پختن از بین نمی روند ولی با ســرخ کردن 
تخریب می شوند. منابع آن روغن سویا، روغن آفتابگردان، جوانه 
گندم و سایر روغن های گیاهی است بنابراین سعی شود در طبخ 
و فرآوری غذاها حتما از انواع روغن های خوراکی گیاهی استفاده 
شود. ضمن معرفی روغن ماهی، روغن زیتون و انواع مغزها به 
عنوان منابع خــوب این ویتامین ولی نباید بیش از نیاز مصرف 
شــوند. زیرا در صورت مصرف بیش از حد نیاز با تولید انرژی 

می توانند منجر به اضافه وزن یا چاقی می شوند.
ویتامین C نیز یکی دیگر از آنتی اکسیدان هایی است که می تواند 
به سیســتم ایمنی بدن کمک کند. عملکــرد آن به دلیل وجود 
آنتی اکسیدان، افزایش مقاومت به عفونت ها وافزایش جذب آهن 
است. این ویتامین در ســبزی ها و میوهای تازه موجود است. 
نسبت به حرارت، نور و محیط قلیایی بسیار حساس است. مثاًل 
با افزودن جوش شیرین به غذا، ویتامین موجود در غذا غیر فعال 
می شود. بنابراین میوه و سبزیجات غنی از ویتامین C بخورید. 
پرتقال، لیمو ترش، نارنج، نارنگی، توت فرنگی، ســیب، خربزه، 
طالبی، انار و ســبزیجات ســبز تیره همچون اسفناج و سبزی 
خوردن، انواع فلفل از جمله فلفل دلمه ای، شلغم، لبو و پیاز را در 

روزهای آلودگی هوا مصرف کنید.
بتاکاروتن نیز یکی از کاروتنوئیدهای مهم و پیش ساز ویتامین 
A است که در بدن تبدیل به ویتامین A می شود و شامل میوه و 
سبزیجات زرد و نارنجی است که باید زیاد استفاده کنید. مصرف 
باالی هویج، کدو حلوایی، گوجه فرنگی، زردآلو، آلو، طالبی، موز، 
انبه توصیه می شود. این میوه ها و سبزی ها دارای بتاکاروتن باال 
)که در بدن تبدیل به ویتامین A می شود( هستند که به بدن کمک 

می کند تا اثرات مضر ناشی از ریزگردها کاهش یابد.
در عین حال برای عملکرد آنزیم هایی در بدن که بتواند با شرایط 
بد محیطی و آسیب رسان مقابله کند، دریافت سلنیم ضروری است 
که این ماده مغذی را می توان از طریق  منابع غذایی آن مانند ماهی، 
گوشت قرمز، غالت، حبوبات، تخم مرغ، مرغ و سیر با تنظیم یک 

برنامه غذایی سالم دریافت کرد.
 منیزیــم در هوای آلوده موجب کاهش جذب فلزات ســنگین 
مانند کادمیوم شــده و دفع ســرب را باال می برد و از این طریق 
زمان تماس این ترکیبات زیانبار را در بدن به حداقل می رساند 
و بنابراین مصرف انواع سبزی ها با رنگ سبز تیره که از این ماده 

مغذی غنی هســتند، به همه افراد توصیه می شود. منابع غذایی 
خوب منیزیم عبارتنــد از انجیر، لیمو، گریپ فروت، ذرت زرد، 
بادام، گردو، پسته، مغزها، آجیل، سبزیجات برگی شکل مثل کلم، 
اسفناج، جعفری، کاهو، برگ چغندر، غالت سبوس دار و حبوبات 

مثل لوبیا و سویا و ... است.
  همچنین مصــرف جوانه ها و آجیل های گیاهی را در روزهای 
آلودگی هوا در اولویت قرار دهید. انواع جوانه ها، مغزهای آجیلی 
و تخم آفتابگردان حاوی ویتامین E  باالیی هستند که می تواند 
بــه کاهش التهاب در بدن و مقابله با اثرات مضر آلودگی هوا بر 

سالمت کمک کند.
ماهی، گردو و خرفه بیشتر مصرف کنید. این مواد غذایی امگا 3 
خوبی دارند که می تواند در حفظ سالمت ریه ها موثر باشند. باید 
توجه کرد که مصرف ماهی های روغنی که سرشار از اسیدهای 
چرب امگا 3 هســتند، می تواند در کاهش تنگی نفس و اثرات 
زیانبار ترکیبات التهاب آور مفید باشد. در عین حال توصیه می شود 
که از ســرخ کردن ماهی اجتناب کنید و آن را در صورت امکان 
بخار پز، آب پز یا تنوری مصرف کنید. افزودن انواع چاشنی ها 
)آب لیمــو، آب نارنج، ..( به ماهــی بخارپز و تنوری یا آب پز 

موجب بهبود طعم و مزه آن می شود.
  از مصرف سبزیجات خانواه کلم غافل نشوید. کلم بروکلی، گل 
کلم و کلم برگ ماده ای دارند که می تواند به روند حذف سموم و 
پیشگیری از سرطان کمک کند. یافته های تحقیقاتی حاکی از آن 
است که مصرف این سبزیجات اثرات منفی سموم استنشاق شده 

بر ریه را تا حد چشمگیری کاهش می دهند.  
  پیاز و سیر را در برنامه غذایی روزانه خود قرار دهید. این غذاها 
حاوی ماده ای هستند که به تقویت ریه ها و کاهش خلط در ریه 
کمک می کنند.- مکمل ویتامین دی مصرف کنید. ویتامین D به 
عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی نقش مهمی در مقابله با اثرات 
آلودگی هوا دارد. بنابرایــن از وضعیت ویتامین D بدن خود با 
یک آزمایش ســاده خون آگاه شوید و در صورت کمبود حتما 
با مشورت با کارشناسان یا متخصصین تغذیه از مکمل  ویتامین 
D استفاده کنید.- در تهیه غذاهای خود حتما از زردچوبه استفاده 
کنید. این ادویه دارای کورکومین اســت که باعث بهبود عملکرد 
ریوی می شــود.- شیر و لبنیات مصرف کنید. باید توجه کرد که 
مصرف روزانه شیر و مواد لبنی به مقدار کافی، عوارض ناشی از 

آلودگی هوا را بر دستگاه گوارش به دالیل زیرکاهش می دهد:
 الف- شیر به دلیل دارا بودن فسفر، منیزم و کلسیم، خنثی کننده 
سموم است.ب- شیر، دفع ادرار و مدفوع و مواد آالینده را تنظیم 
می کند. هر وقت میزان باکتری های مفید بر اثر ورود سرب و مواد 
آالینده به بدن کم شود، عمل دفع هم با مشکل مواجه می شود و 
این مواد در بدن باقی می مانند. شیرهای غنی شده با باکتری های 
به نام پروبیوتیک، سطح باکتری های مفید را در روده انسان تعادل 
می بخشد.ج- کلســیم موجود در شیر، منجر به کاهش  جذب 
ســرب و همه فلزات ســنگین موجود در هوای آلوده می شود. 
توصیه می شود در شرایط آلودگی هوا از شیر کم چرب استفاده 
شود. زیرا دریافت اسیدهای چرب اشباع موجود در فراورده های 
لبنی پرچرب می تواند در کاهش کارایی سیســتم ایمنی دخالت 
کرده و موجب گسترش بیماری های ریوی در هوای آلوده شود. 
بنابراین توصیه می شــود روزانه حداقل دو لیوان شیر یا ماست 
مصرف شود.در عین حال به یاد داشته باشید اگر بخواهید اثرات 
محافظت کننده غذایی در مقابل آالینده ها به مدت طوالنی باشند، 

باید به طور منظم این مواد غذایی را مصرف کنید.

گروه سالمت // محققان متوجه شدند که چرا سرماخوردگی در فصل 
زمستان بیشتر است: پاسخ ممکن است مربوط به بینی باشد. 

به گفته محققان دانشگاه چشم و گوش ماساچوست و دانشگاه نورث 
ایسترن در بوستون، یک پاســخ ایمنی که قباًل شناسایی نشده بود در 
داخل بینی مسئول مبارزه با ویروس هایی است که باعث عفونت های 
دستگاه تنفســی فوقانی می شوند.متأســفانه، هوای سرد این واکنش 
محافظتی را مهار می کند و احتمال ابتالی فرد به هر نوع بیماری تنفسی 

از سرماخوردگی گرفته تا کووید 19 را بیشتر می کند.
به گفته محققان، مطالعه جدید اولین توضیح بیولوژیکی را ارائه می دهد 
که چرا احتمال ابتالء به عفونت  های ویروسی تنفسی در فصول سردتر 
بیشــتر است.دکتر »بنجامین بلیر«، محقق ارشــد، می گوید: »به طور 
معمول، تصور می شد که فصل سرما و آنفلوانزا در ماه های سردتر اتفاق 
می افتد، زیرا مردم بیشتر در داخل خانه هستند و ویروس های موجود 

در هوا می توانند راحت تر پخش شوند.«
وی در ادامه می افزاید: »با این حال، مطالعه ما به یک علت بیولوژیکی 
ریشه ای برای تغییرات فصلی در عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی 
فوقانی که هر ساله شــاهد آن هستیم، اشاره می کند که اخیراً در دوره 

پاندمی کووید 19 مشخص شده است.«
بینی نقطه اصلی ورود ویروس ها یا باکتری ها است که اگر فردی کاری 
مانند مالیدن بینی خود را انجام دهد، می تواند باعث استنشاق یا تجمع 

مستقیم این ویروس ها و باکتری ها شود.
هنگامی که میکروب ها وارد بینی می شــوند، به سمت پشت به سوی 
مجرای هوایی و داخل بدن حرکت می کنند و سلول ها را در طول مسیر 
آلوده می کنند.اما بینی توانایی مبارزه با این عفونت را دارد. سلول های 
جلوی بینی می توانند میکروب های استنشاقی را شناسایی کرده و با آزاد 
کردن میلیاردها کیســه ریز پر از مایع در مخاط واکنش نشان دهند تا 
پاتوژن را احاطه کرده و به آن حمله کنند.این کیسه ها که وزیکول های 
خارج سلولی نامیده می شوند، پروتئین های آنتی باکتریایی را در سرتاسر 
راه هوایی جابه جا می کنند و یک حصار محافظ ایجاد می کنند که هدف 

آن جلوگیری از انتشار میکروب ها در راه هوایی است.
برای مشــاهده نحوه عملکرد این پاســخ در شرایط مختلف، محققان 
نمونه هایی از بینی بیماران و داوطلبان جمع آوری کردند. سپس آن ها 
این نمونه ها را در معرض سه ویروس قرار دادند - یک ویروس کرونا 

و دو راینوویروس که باعث سرماخوردگی می شوند.
ویروس ها هر کدام یک پاسخ وزیکول خارج سلولی را از سلول های 
بینی ایجاد کردند. محققــان همچنین دریافتند که وزیکول های خارج 
سلولی به روشــی متفاوت به ویروس ها پاسخ می دهند- آنها حامل 
گیرنده هایی هســتند که ویروس ها را قبل از اینکه بتوانند سلول ها را 

آلوده کنند، می گیرند.
با این حال، محققان دریافتند که دمای ســردتر بر این پاســخ تأثیر 
می گذارد.داوطلبان سالمی که در شرایط سرد قرار گرفتند )دمای حدود 

4 درجه سانتیگراد( کاهش دما را در داخل بینی خود تجربه کردند.
محققان دریافتند سلول های بینی در آزمایشگاه که در معرض چنین کاهش 
دما قرار گرفته اند، پاسخ ایمنی ضعیفی را ایجاد می کنند و حدود 42 درصد 
وزیکول های خارج سلولی کمتری ترشح می کنند. عالوه بر این، گیرنده های 
ضد ویروسی در وزیکول های خارج سلولی به دلیل سرما با مشکل مواجه 
شــدند.به گفته محققان، در مجموع، این یافته هــا توضیح مکانیکی برای 

تغییرات فصلی در عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی ارائه می دهند.

عامل افزایش سرماخوردگی در زمستان مشخص شد 

مراقب دماغتان باشید! 

عضو کمیته علمی کشوری کرونا: 

مصرف آزیترومایسین نگران کننده است 

  گروه سالمت // مطالعات نشان می دهد مواد غذایی حاوی 
پروبیوتیک با تغییر ترکیب باکتری روده ای، یعنی افزایش 

باکتری مفید روده ای، در کنترل چاقی تاثیر بسزایی دارند.
  امروزه چاقی یکی از شایع ترین مشکالت سالمت انسان است. 
تحقیقات انجام شــده نقش عدم تعادل بین دریافت و مصرف 
انرژی، ژنتیک و سبک زندگی ناسالم را در پیشرفت اضافه وزن 
و چاقی بیان کرده است. مطالعات اخیر نشان داده مواد غذایی 
حاوی پروبیوتیک با تغییر ترکیب باکتــری روده ای )افزایش 

باکتری مفید روده ای( در کنترل چاقی تاثیر بسزایی دارند.
  ارتباط بین باکتری های روده و چاقی در دوران نوزادی و در 

بزرگســاالن وجود دارد. چندین مکانیسم  ژنتیکی، متابولیک 
و التهابی در تعامل بین میکروب های روده و چاقی نیز وجود 
دارد. تغییرات میکروبی در روده انســان را می توان عاملی در 
ایجاد چاقی دانست. پروبیوتیک، موجودات ریز، زنده و فعال 
میکروسکوپی هستند که خوردن آن ها، باعث تغییر میکروبیوم 
دستگاه گوارشی ما در جهت سالمتی بیشتر می شود. باید توجه 
داشت بیشتر اوقات به آن ها باکتری های مفید روده هم می گوییم.
 اثر پروبیوتیک ها یــا همان باکتری های مفید روده، در درمان 

چاقی به سه روش انجام می شود:
1- کاهش رشد عوامل بیماری زا و چسبندگی پروبیوتیک ها 

به بافت روده به صــورت رقابتی با عوامل بیماری زا )فعالیت 
ضد میکروبی(.

2- بهبود بافت روده و کاهش نفوذپذیری روده )تقویت ســد 
دفاعی(.

3- بهبود سیستم ایمنی دستگاه گوارش )تعدیل ایمنی(.
در مجموع، این عملکردها با تقویت باکتری های طبیعی و مفید 

روده می توانند در کاهش چاقی اثر قابل توجهی داشته باشند.
بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت، از منابع 
غذایی حاوی پروبیوتیک می توان به کفیر، ماست، دوغ و پنیر 

غنی شده با پروبیوتیک ها اشاره کرد.

ارتباط عجیب باکتری های روده با ابتال به چاقی 

چطور 
سیستم دفاعی بدن را 
در برابر آلودگی هوا 
قوی کنیم؟
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  گروه گزارش // در حالی که مالکیت ایران بر 
جزایر ســه گانه هر چندوقت یک بار از سوی 
کشــورهای دیگر به چالش کشیده می شود، 
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل 
دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از تداوم 
تالش ها برای شناسنامه دار کردن جزایر جنوب 
کشور خبر داد و گفت: فاز اول تمام شده و فاز 

دوم آن هنوز در جریان است. 
  در هفته دولت - مردادماه سال جاری - بود که 
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل 
دریایی ســازمان حفاظت محیط زیست از تهیه 
شناسنامه برای مدیریت جزایر جنوب کشور خبر 
داد.اکنون با گذشت سه ماه محمد  طالبی متین در 
گفت و گو با ایسنا، درباره جزییات شناسنامه دار 
کردن جزایر اظهار کرد: از اقدامات معاونت محیط 
زیست دریایی و تاالب ها به ویژه دفتر حفاظت از 
زیست بوم ها و سواحل دریایی می توان به موضوع 
مطالعه، تهیه نقشه پهنه بندی و شناسنامه جهت 

مدیریت زیست محیطی جزایر اشاره کرد.
  مراحل شناسنامه دار کردن جزایر

طالبی متین به مراحل الزم برای انجام این اقدامات 
اشاره کرد و گفت: پس از جمع آوری و احصای 
مشــخصات  و  توپوگرافی  منطقه ای،  اطالعات 
دسترســی، به عملیات میدانی تا عمق 12 متر 
می پردازیم سپس نقشه  های حاصل از مطالعات 
تهیه و  در نهایت این نقشــه ها روی هم گذاری و  
توان اکولوژیک منطقه جهــت بارگذاری تعیین 

می شود. بدین ترتیب نقشه نهایی برای ما روشن 
می ســازد که کدام قســمت از جزایر پتانسیل 
حفاظت بیشــتر را دارد یا از لحاظ تنوع زیستی 
دارای اهمیت هســتند و نیاز به حفاظت دارند و 
این مطالعات در مدیریت محیط زیستی منطقه و 
اظهارنظر در خصوص استقرار طرح های توسعه 
صنعتی در جزایر بسیار کارآمد است.وی اظهار 
کرد: با توجه به اینکه اکثر گونه ها و زیستگاه های 
حساس تا عمق 12 متر حضور و گسترش دارند، 

این عمق برای ما بسیار حائز اهمیت است.
  تبعات عدم تهیه شناسنامه جزایر

  مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل 
دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به تبعات 
عدم تهیه این نقشــه ها و شناسنامه جزایر اشاره 
کرد و گفت: اکنون ما با موضوع توسعه در جزایر 

مواجه هستیم و لذا ضروری است تا سرعت ما از 
توسعه صنعتی پیشی بگیرد چرا که توسعه منتظر 
مطالعات نخواهد ماند و نمی توان بیش از اندازه 
صنایع را معطل مطالعات نگه داشت. در نتیجه نیاز 
داریم که به ســرعت جزایری که توسعه در آن ها 
رخ نداده است را شناسایی و مطالعات مدیریت 
زیست محیطی را انجام دهیم تا بتوانیم در زمان 

الزم بهترین تصمیمات را بگیریم.
 شناسنامه دار کردن جزایر دو فاز است؟

  وی افزود: مطالعات در سال گذشته برای چهار 
جزیره هنگام، هرمز، ابوموســی و الرک شروع 
شد و در ســال جاری نیز چهار جزیره سیری، 
هندورابی، فارور و بنی فارور در دستورکار قرار 
گرفته و امیدواریم تا پایان سال مالی به سرانجام 
برسند. این مطالعه درمابقی جزایر نیز به تدریج و 

طی سال های آتی انجام خواهد شد.
  چالش های مســیر شناسنامه دار کردن 

جزایر
طالبی متیــن در پایان بــه چالش های موجود 
برای شناســنامه دار کردن جزایر اشــاره کرد و 
گفت: برخی جزایر خالی از ســکنه و در اختیار 
دستگاه های خاصی است. به عنوان نمونه جزیره 
سیری در اختیار شرکت نفت فالت قاره قرار دارد 
و علیرغم حساسیت این مطالعات برای سازمان 
حفاظت محیط زیست، مشــاهده می شود که به 
دلیل برخی ناهماهنگی ها و یا فقدان درک اهمیت 
موضوع از ســوی دســتگاه مربوطه، همکاری 
مناسبی با این سازمان صورت نمی پذیرد البته با 
 پیگیری های انجام شده در حال رفع این مشکالت 

می باشیم.

 

 گروه گزارش // مدیر شــعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان 
هرمزگان گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران در ۲۲ آذر سال ۱386 
آغاز به کار کرد. این بانک در حال حاضر با بیش از 53۰ شعبه فعال 

در سراسر کشور در حال ارائه خدمت به هموطنان عزیز است.
  حسین شادخواست افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان 
هرمزگان دارای 16شــعبه در شــهرهای بندرعباس، کیش، قشم، 
حاجی آباد، پارســیان، بستک، جناح، بندرلنگه، بندرخمیر، میناب، 

رودان، جاسک و 2 باجه در شهرهای سیریک و درگهان است. 
شادخواست عنوان کرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران بدون انجام 
هیچگونه فعالیت تجاری با تاکید بر الگوی بانکداری اسالمی اهدافی 
مانند توانمندسازی و تقویت توان اقتصادی قشرهای مختلف مردم 
جامعه در راستای اقتصاد مقاومتی و اشتغال، تالش برای فقر زدایی 
و رفع محرومیت های اقتصادی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار و 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در حوزه های اشتغال و کارآفرینی، 
معیشــت، افزایش قدرت خرید آحاد جامعه، ازدواج، فرزندآوری، 
درمان و حمایت از مددجویان سازمان های حمایتی و سازمان های 
مردم نهاد در راستای بهبود شاخص های اقتصادی و افزایش قدرت 

خرید آحاد جامعه را دنبال می کند. 
  وی اظهارداشــت: جــذب بیش از 13 میلیون مشــتری و پرداخت 
وام های قرض الحســنه به بیش از 13 میلیون نفر حاصل خدمات این 
بانک در طول 15 ســال فعالیت بوده است. شادخواست بیان کرد: در 
راستای توســعه بانکداری الکترونیک و تحقق بانکداری بدون کاغذ، 
بانک قرض الحسنه مهر ایران برنامه های اصالح ساختار، الکترونیکی 
کردن عملیات اجرایی و ایجاد یک بانک تمام الکترونیکی را در دستور 
کار داشــته و کارهای مختلفی در این حوزه از جمله  سامانه پرداخت 
وام آنالین در بستر همراه بانک و اینترنت بانک، افتتاح حساب آنالین 
بر بســتر همراه بانک و اینترنت بانک، راه اندازی پیشخوان مجازی، 
راه اندازی سامانه توثیق ســهام، راه اندازی سفته و برات الکترونیک، 
احراز هویت آنالین »ســجام«، کارت هدیه مجازی، ســامانه معدل 
حســاب آنالین و طراحی عملیات بانکی متنوع در همراه بانک انجام 
داده است. وی ادامه داد: با این اقدامات همه عملیات بانکی در این بانک 
به صورت غیرحضوری و بدون اســتفاده از کاغذ قابل انجام است. این 
موارد نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست، حذف رفت و آمدهای 

غیر ضروری و تسریع در ارائه خدمات بانکی به مشتریان دارد.
  توانمندسازی مددجویان

  مدیر شــعب بانــک قرض الحســنه مهرایران اســتان هرمزگان 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی 
مردم در اولویت قرار دارد. در این بین اقشــار محروم و دهک های 
پایین درآمدی بیش از دیگران در مضیقه هستند. بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به عنوان بانک تخصصی قرض الحســنه، با اشراف به این 
مســئله، به طور ویــژه تأمین مالی نیازمنــدان را از طریق وام های 
قرض الحسنه مد نظر قرار داده است. شادخواست اضافه کرد: در این 

راستا حمایت از مددجویان کمیته امداد، بنیاد برکت، بهزیستی و سایر 
ســازمان های مردم نهاد و نهادهای حمایتی مد نظر این بانک بوده، 
به طوری که ضمن اعطای کمک های بالعوض و وام قرض الحسنه به 
سیل زدگان با معرفی کمیته امداد امام خمینی)ره(، وام قرض الحسنه ای 

را نیز برای مددجویان ارائه کرده است.
  وی گفــت: 559 هزار فقره وام به ارزش 65 هزار میلیارد ریال به 
مددجویان کمیته امداد، 133 هزار فقره تســهیالت قرض الحسنه به 
ارزش بیش از 23 هزار میلیارد ریال از طریق بنیاد برکت به منظور 
ایجاد فرصت های شغلی در مناطق کمتر برخوردار و 16 هزار فقره 
تسهیالت به ارزش 6هزار و 970 میلیارد ریال به افراد تحت پوشش 

بهزیستی توسط بانک قرض الحسنه مهرایران پرداخت شده است. 
  شادخواســت ادامه داد: از ابتدای ســال جــاری تاکنون در بحث 
تسهیالت تکلیفی، 360 میلیارد ریال تسهیالت به مددجویان کمیته 
امداد و 80 میلیارد ریال به مددجویان بهزیستی در استان هرمزگان 

پرداخت شده است.
  اشتغال زایی و کارآفرینی

  این مســئول اظهارکرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران سعی کرده 
وام های قرض الحسنه ای که به منظور تأمین مالی بنگاه های کوچک 
ارائه می کند، در راستای رونق کسب وکارهای داخلی و البته توسعه 
پایدار اقتصادی در ســطح کالن باشــد. برای رسیدن به این هدف، 
حمایت از صنایع دانش بنیان و متکی به فناوری باال به طور خاص 
مد نظر بوده اســت. اعطای وام قرض الحسنه به شرکت های دانش 
بنیان با همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق  نوآوری و 
شکوفایی صورت گرفته و تا کنون نزدیک به 3هزار و 120 فقره وام 
به ارزش هزار و 160 میلیارد ریال به این شــرکت ها پرداخت شده 
است. وی افزود: حمایت از اشتغال زایی در مناطق محروم و روستایی 
و همچنین کمک به بهبود کسب وکار با همکاری سازمان های مردم نهاد 
مانند کمیته امداد، بنیاد برکت و بهزیستی از دیگر محورهایی است که 

بانک مهر ایران برای پرداخت وام به آن توجه داشته است.
  شادخواست بیان کرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران در چارچوب 
طرح کاالکارت، یک کارت اعتباری تا ســقف 50 میلیون تومان به 
مشتریان خود پرداخت می کند که می توانند از پذیرنده های متنوعی 

کاالها و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. این کارت بدون نیاز 
به سپرده گذاری و با کارمزد بسیار پایینی ارائه می شود که می تواند 
قدرت خرید مردم را افزایش دهد و باعث شود قدری از دغدغه های 
مردم در این شــرایط اقتصادی دشوار، کاهش یابد. خوشبختانه این 
طرح با استقبال روبرو شــده و روز به روز بر تعداد فروشگاه های 
طرف قرارداد بانک افزوده می شــود، به طــوری که تاکنون بیش از 
27هزار کسب وکار در شهرهای مختلف پذیرنده کاالکارت بانک مهر 
ایران شده اند که این موضوع می تواند قدرت انتخاب دریافت کنندگان 
کاالکارت را افزایش دهد. خوشــبختانه این طرح با استقبال مردم 
مواجه شده و تا کنون حدود 3 میلیون نفر کاالکارت بانک مهر ایران 

را دریافت کرده اند.
  وام پرداختی

  وی عنوان کرد: در حال حاضر مشــتریان بانک قرض الحسنه مهر 
ایران به بیش از 13 میلیون نفر رســیده اســت. این بانک تا پایان 
مهــر ماه 211 هزار میلیارد تومــان را در قالب تقریبًا 13میلیون و 
پانصد هزار فقره وام در اختیار متقاضیان قرار داده است.شادخواست 
اضافه کرد: تعداد وام پرداخت شــده بانک در طول سال های گذشته 
روندی افزایشــی داشته به طوری که به دو میلیون و 800 هزار فقره 
در سال گذشته رسیده اســت. در سال جاری نیز تا پایان آبان ماه 
یک میلیون و 780 هزار فقره وام به ارزش 613هزار میلیارد تومان 
از ســوی این بانک پرداخت شده است. وی به تسهیالت پرداخت 
شده در استان هرمزگان اشاره و خاطرنشان کرد: ازابتدای تاسیس 
تاکنون، بانک قرض الحسنه مهرایران در استان هرمزگان توانسته است 
250هزار افتتاح حساب انجام دهد و 210هزار فقره وام قرض الحسنه 
به ارزش 50هزارمیلیارد ریال به مردم شــریف استان پرداخت کند. 
همچنین در8 ماه ابتدای سال جاری 41هزار فقره  وام قرض الحسنه 

به ارزش 20 هزارمیلیارد ریال پرداخت کرده است.
  بانک بدون کاغذ

  مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهرایران استان هرمزگان اظهارداشت: 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، با پیشتاز بودن در ارائه برخی خدمات 
الکترونیکی برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور، گامی مهم در 
تســریع فرآیند ارائه خدمت به مشتریان خود و همچنین کمک به 

حفظ محیط زیست از طریق کاهش مصرف کاغذ و حذف مراجعات 
غیرضروری مشتریان به شعب برداشته است. این بانک برای نخستین 
بار خدمات افتتاح حساب، محاسبه معدل حساب و درخواست وام 
را به صورت آنالین و از طریق همراه بانک ارائه کرده است. همچنین 
احراز هویت سجام که یکی از مراحل مورد نیاز برای ورود به بورس 
است، برای نخستین بار از سوی این بانک به صورت غیرحضوری 

ارائه شد.
  شفافیت مالی

  وی گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران شفافیت را تنها یک شعار 
تلقــی نمی کند، بلکه آن را اصلی الزم االجرا می داند و نشــان داده 
به اســتانداردهای ملی و بین المللی شفافیت پایبند است. از جمله 
اقدامات بانک در این حوزه می توان یادآور شد که صورت های مالی 
حسابرسی  شده سال های گذشته هم اکنون روی وب سایت بانک قابل 
دسترســی است.شادخواست به برخی افتخارات کسب شده توسط 
این بانک اشــاره و عنوان کرد: فعالیت های بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در اعطای وام قرض الحسنه مورد توجه مسئوالن مختلف قرار 
گرفته و تقدیر مقامات مختلف کشوری و حاکمیتی را در پی داشته 
است. همچنین بانک قرض الحسنه مهر ایران موفق شد در سال های 
گذشته چند موفقیت مهم در عرصه بین المللی کسب کند که برای نظام 
بانکی کشور مایه افتخار است. همچنین راه یابی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به جمع هزار بانک برتر جهان به گزارش موسسه بنکر در 

سال 2022 از جمله این افتخارات است.
  مسئولیت اجتماعی

  ایــن مســئول گفــت: بزرگترین بانک قرض الحســنه کشــور 
هرگــز از ایفــای نقش خــود در حــوزه مســئولیت اجتماعی 
 غافــل نشــده اســت. بانــک قــرض الحســنه مهر ایــران با 
چشم انداز »تالش برای توسعه رفاه اجتماعی و دستیابی به جامعه 
توســعه یافته« برنامه های مســئولیت اجتماعی گسترده ای را در 
دستور کار خود قرار داده اســت. شادخواست افزود: مشارکت در 
طرح شهید سلیمانی وزارت بهداشت و خرید 25هزار قلم تجهیزات 
پزشکی برای مقابله با کرونا به ارزش 300 میلیارد ریال )گفتنی است 
در این طرح بانک قرض الحسنه مهر ایران برای نخستین بار در بین 

بانک های ایرانی، از منابع حاصل شده از دریافت جریمه دیرکرد برای 
حوزه مسئولیت اجتماعی و اقدامات عام المنفعه هزینه کرده است.(، 
تحت پوشــش بیمه حوادث قرار دادن 500هزار خانه روستایی در 
سطح ســه استان سیستان و بلوچستان، خراســان جنوبی و ایالم، 
پرداخت وام قرض الحسنه برای راه اندازی پنل های خورشیدی در 
روستای بشاگرد با همکاری کمیته امداد امام خمینی )ره(، مشارکت 
در آزادســازی زندانیان جرائم غیرعمد و حمایت از اشتغال آنها با 
پرداخت وام قرض الحسنه، مشارکت در تهیه اقالم برای آسیب دیدگان 
 زلزله هرمزگان روســتای سایه خوش، مشارکت در تهیه بسته های
 لوازم التحریر با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاســت جمهوری، مشارکت در تهیه مایحتاج آسیب دیدگان سیل 
در اســتان کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال و بختیاری، سیستان و 
بلوچستان و مشارکت در برگزاری کنگره عظیم اربعین حسینی )ع( 
برخی از فعالیت های انجام شــده بانک قرض الحسنه مهرایران در 

راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود است. 
  وی بیان کرد: همکاری با سازمان های حمایتی برای اعطای وام به 
نیازمندان و کمک بالعوض به ســیل زدگان هم از این جمله است. 
همچنین می توان به اجرای طرح همیاران مهر اشاره کرد. در طرح یاد 
شده، متقاضیان مبلغ مورد نظر خود را به صورت بالعوض در حسابی 
نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز می کنند. بانک نیز متعهد است 
مبالغ اهدا شده از ســوي خیرین را به پرداخت تسهیالت به اقشار 
نیازمند جامعه در زمینه هاي اشتغال، تأمین معیشت جوانان، بانوان 
سرپرســت خانوار، درمان، تحصیل و همچنین بازسازي و توسعه  

روستاها و مناطق محروم و ... تخصیص دهد.
  برنامه های سال جاری

  شادخواســت گفت: اعطای وام قرض الحسنه به بیش از 3 میلیون 
نفر، کمک به رونق بازار از طریق تقویت تقاضا برای خرید کاالهای 
ایرانی با طرح کاالکارت، اجرای طرح های اشــتغال و کارآفرینی؛ 
توســعه همکاری و حمایت از طرح های دانش بنیان برای کمک به 
اشتغال زایی و کارآفرینی، توسعه خدمات برای ناتوانان جسمی، در 
راستای توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی همه 
اقشار جامعه، برگزاری جشنواره ملی، فرهنگی هنری قرض الحسنه 
و راه اندازی زنگ قرض الحســنه در مدارس برخی از برنامه های 
بانک قرض الحســنه مهر ایران در سال جاری می باشد و با عنایت 
به گذشــت تقریبًا 9 ماه از سال، بخش قابل توجهی از این برنامه ها 
به لطف خداوند و همت کارکنان شایســته و پرتالش بانک اجرایی 
شده است. وی خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن دولت انقالبی، حل 
مسائل مردم و عدالت محوری بیش از پیش در دستور کار مسئوالن 
قرار گرفته اســت. ما نیز در بانک قرض الحســنه مهر ایران تالش 
می کنیم تا با پرداخت گســترده وام قرض الحسنه به اقشار مختلف، 

دسترسی مردم به وام نظام بانکی عادالنه تر از گذشته شود.
  شادخواســت در پایان اظهارداشــت: امید آنکه در سایه الطاف 
پروردگار و با اعتماد مشتریان و خیّران عزیز بتوانیم توفیقات گذشته 
را استمرار بخشــیده و کارنامه پرافتخارتری از بانک قرض الحسنه 

مهرایران بر جای بگذاریم.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان هرمزگان:

۱3میلیون فقره تسهیالت توسط بانک قرض الحسنه مهرایران پرداخت شده  است

   با مروری برزندگی پرفراز و نشیب محمدتقی 
خان پســیان بعنوان یک جوان متعصب و متعلق 
به وطن و وطن دوست، پس از شکست جنبش 
ملی گرایان  در ایران پســیان به آلمان عزیمت 
وتحصیالت نظامی خود را در شهربرلین  ابتدا در 

نیروی هوایی وســپس درپیاده نظام ارتش آلمان ادامه داد و موفق به گذراندن 
دوره های نظامی گردید. او همچنین به فعالیت های ادبی و فرهنگی می پرداخت و 
در این دوره عالوه بر کتاب خاطراتش بعنوان سرگذشت یک جوان وطن پرست، 
کتاب دیگری باعنوان جنگ مقدس از بغداد تا ایران را نوشــت.  اوهمچنین به 
حلقه مهاجران یعنی کمیته ملیون ایرانی در برلین پیوست که سیدحسن تقی زاده 
رهبری آن را برعهده داشت و مجله کاوه را منتشرمی کرد و پسیان هم گاهی در 

این مجله مقاله می نوشت. 
  وی در سال 1299 درسن 28سالگی و با دیدگاهی که طی سالیان جنگ کامال 
نسبت به مسائل نظامی سیاسی و شخصی متحول شده بود به ایران بازگشت و 
فعالیت های نظامی خود را در ژاندارمری ادامه داد و به درجه کلنل)سرهنگی( 

رسید و در دولت مشیرالدوله به فرماندهی ژاندارمری خراسان منصوب شد. 
  دو سال پیش ازآن نخست وزیر وقت یعنی وثوق الدوله در جریان تالش های 
دولت برای به دست گرفتن کنترل و غلبه برآشوب و شورش های زمان جنگ، 
یک واحد ژاندارمری جدید در شهرمشــهد تاســیس کرده بود. وثوق الدوله 
برادرش احمدقوام السلطنه را نیز به عنوان والی کل خراسان منصوب کرده بود.

  مشهد در دوران انقالب مشروطه عرصه مبارزه و درگیری های سیاسی شدید 
بود.استان خراسان هم با امپراتوری روســیه که درگیرجنگ داخلی بود. مرز 
مشــترک داشــت و کماکان از ناامنی نظامی و عدم نیروی نظامی و عدم ثبات 

سیاسی رنج می برد وضعیت اقتصادی بسیار نابه سامانی داشت. 
  پســیان پس از قدم گذاشتن به مشهد متوجه شدکه قدرت ژاندارمری درحال 
نابودی اســت که به نحوی که نیروهای ژاندارمری مشهد ماهها حقوق دریافت 
نکرده بودند. پسیان قوام السلطنه را مقصر بحران اقتصادی درخراسان دانست 
و علنا او را به اختالس وجوه دولتی متهم کرد. ازآن به بعد دشمنی جدی میان 
پسیان و قوام السلطنه ایحاد شد که در روند درگیری های سیاسی این منطقه سهم 
بسزایی داشــت.کودتا 3اسفند1299، شرایط حساس مشهد در دل بحران ملی 
قرارداشت که با وقوع کودتا به دست سیدضیاالدین طباطبایی  و رضاخان به نقطه 
اوج خودرسید. تعدادی ازچهره هاو مقامات ارشد اداری درپایتحت بازداشت 
شدند.  درپی وقوع کودتا در پایتخت، افسران ژاندارمری در چند شهرکنترل را به 
دست گرفتند. در13فروردین ماه 1300 کلنل پسیان بنا به دستور دولت جدید 
کنترل مشهد را در دست گرفت. وی به دستور سیدضیا یک روز فرماندار نظامی 
کل خراسان منصوب شد پسیان قوام السلطنه را دستگیرکرد و او را تحت الحفظ 
به تهران فرســتاد و به حبس انداخت. وی تعدادزیادی ازچهره های ذی نفوذ 
مشــهد بازداشت نمود و با تدبیرخود ژاندارمری را توسعه داد و یک کمیسیون 

مالی برای رسیدگی  به وضعیت مالیاتی چهره های برجسته منطقه برپاکرد.
 ادامه دارد...

بصیرت واصالت 
هویت ملی وتربیت اسالمی                                           

ذبیح اهلل ماندگاری کارشناس ارشدحقوق عمومی                               
قسمت هجدهم                              

یادداشت

شناسنامه دار کردن جزایر ایران
 به کجا رسید؟

 گروه خبر // فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با اشــاره به برکت نام گذاری ناوهای نیروی دریایی 
سپاه به اسم شهدای انقالب اسالمی گفت: امروز جمهوری 
اسالمی به جایی رسیده که شناورهای ناوهای آمریکایی برای 
ورود به خلیج فارس باید از آبراهی که ایران تعیین می کند 

عبور کند. 
  علیرضا تنگسیری در مراسم یادواره شهید مدافع حرم حبیب روحی 
و شهدای بخش چوکام خمام در مسجد جامعه این شهر، با بیان اینکه 
شهدای مدافعین حرم و امنیت و شهدای سالمت کشور، جان خود را 
برای امنیت و ناموس جمهوری اســالمی فدا کردند، اظهار کرد: مقام 
معظم رهبری سکان دار هدایت انقالب بوده و از جنگ دوم خلیج فارس 
و جنگ اول افغانستان، دشمنان سعی داشتند کشور را به سمت جنگ 
سوق دهند؛ ولی مقام معظم رهبری این کشور و انقالب را حفظ کرده 

و تمامی فتنه ها را خنثی کرد.
  وی با اشاره به نقش برگزاری مراسم یادواره شهدا در ایجاد آرامش 
در جامعه گفت: حضور در مراســم یادواره شهدا برای دنیا و آخرت 
انسان باقیات و صالحات است که در روز قیامت دست انسان را خواهد 
گرفت. فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی شهید 
حبیب روحی و دیگر مدافعان حرم را مجاهد فداکار در راه پروردگار 
دانست و افزود شهید حبیب روحی یک مبارزه مجاهد و فداکار بوده 

است که در سوریه مجاهدت ها کرده و لرزه به تن داعشیان انداخت.
تنگسیری با تأکید بر بازگوکردن فداکاری های شهدایی همچون شهید 

روحی در دفاع از حریم اهل بیت )ع( بیان کرد: شــجاع، والیت مدار، 
متدین بودن از جمله ویژگی های بارز شــهید حبیب روحی است و 
در روزهایی که باید از حریم امام حسین )ع( و اهل بیت دفاع می شد 
شــهیدانی امثال حبیب روحی فداکاری کرده و واقعه عاشورا را زنده 
کردند. وی با اشاره به جان فشانی های شهید حبیب روحی در نیروی 
دریایی ســپاه تصریح کرد: شهید حبیب روحی چهار سال در نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و در شناسایی ناوهای متخاصم 
و آمریکایی ها ایستادگی کرده و به همراه همسر و فرزندانش در جزیره 

حضور داشتند.
  فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه 
هدف آمریکا از تأســیس داعش نابودی انقالب اسالمی بوده است، 
گفت: شهید حبیب روحی 33 ســال عمر بابرکت و جان خود را در 
راه دفاع از اســالم و اهل بیت فدا کرد تا داعش و دشمن وارد خاک 
جمهوری اسالمی نشــود؛ زیرا دشمن برای نابودی ایران برنامه ریزی 
کرده بود. تنگســیری شهدا را نظاره گر اعمال ما دانست و افزود: ما از 
تیپ فاطمیون شــهدای مدافع حرمی داشتیم که توسط داعش سر از 
تنشــان جدا کردند؛ ولی تا آخرین لحظات ذکر یا علی از زبان شهید 
خارج نمی شــد، به این منظور باید از خون شهدا دفاع کرده و اجازه 

جدایی یک متر از خاک این نظام مقدس جمهوری اسالمی را ندهیم.
وی از ســاخت شناوری به اسم شهید حبیب روحی خبر داد و گفت: 
امروز شناوری به اسم شهید روحی در نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی ساخته شده است که 300 کیلومتر برد موشکی دارد 
و در دوشــنبه هفته گذشته و هنگامی که دو ناو آمریکایی قصد ورود 
به خلیج فارس را داشــتند، موشک انداز و شناور حبیب روحی مانع 
از ورود ناو شــده و دستور معرفی را داد. فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به نام گذاری ناوهای نیروی دریایی 
ســپاه به اسم شهدای انقالب اســالمی بیان کرد: نیروی دریایی سپاه 
پاســداران ناو ها و شناورهای خود را به اسم شهدا نام گذاری می کند؛ 

چون باید نام آنان تا قیامت ماندگار بوده و به گوش آمریکا برسد.
  به گزارش فارس، تنگســیری با بیان اینکه جمهوری اســالمی در 
حوزه دفاع و امنیت نیاز به بیگانگان نداشته و در روی پای خودمان 
ایستاده ایم ، تصریح کرد: امروز نظامیان در مقابل دشمن محکم ایستادگی 
کرده و برای برافراشته ماندن پرچم  سه رنگ جمهوری اسالمی از جان 
خود هم خواهیم گذشــت به طوری که شناور آمریکایی برای ورود به 

خلیج فارس از مسیری که ما تعیین می کنیم عبور کند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی:   

آمریکا از آبراهی که ما تعیین کنیم در خلیج فارس عبور می کند
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