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مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان اعالم کرد
انتشار آلودگی نفتی در ۶ کیلومتر 

نوار ساحلی بندرعباس
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

هیچ گونه آلودگی وارد مخازن 
آب  شیرین کن بندرعباس نشده است

8
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رهایی زندانی محکوم به قصاص 
پس از 9 سال حبس 

در هرمزگان

2

گروه خبر// ۷۱۷هکتار از اراضی ملی در 
شهرستان بندرخمیر آزادسازی شد. 

به گــزارش خبرنــگار روزنامــه دریا؛ 
سرپرســت منابع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرســتان بندرخمیر گفت: 717 هکتار 
از اراضی ملی در دهســتان کهورســتان 

شهرستان بندر خمیر آزاد سازی شد. 
حسن کشــت گرافزود: ارزش این اراضی 
11۲ میلیارد ریال می باشــد که از دست 
افراد سودجو آزاد شد. کشت گر خاطرنشان 
کرد: جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو 
از اراضی ملی و آزادسازی این اراضی در 
دســتور اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 

شهرستان بندرخمیر قرار دارد.
زیاده خواهی  هرگونه  اظهارکرد:  کشت گر 
و دســت اندازی به اراضــی ملی، دولتی 
و عرصه هــای طبیعی با واکنش شــدید 
دســتگاه های ذی ربط روبرو خواهد بود 
و مجازات متخلفیــن را به همراه خواهد 
داشت.وی تأکید کرد: مشارکت و هم افزایی 
همه دســتگاه ها و اطالع رسانی مردمی 
امــکان برخــورد به موقع بــا متصرفان 
غیرمجاز را فراهم می ســازد و به همین 
منظور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
به صورت شــبانه روزی آمــاده دریافت 

گزارشات مردمی در این خصوص است.
وی بیان کرد: اراضی ملی که به منظور انجام 
کارهای کشاورزی و یا ساخت و سازهای 
غیرمجــاز تصرف می شــود، از ســوی 
نیروهای یگان حفاظــت از منابع طبیعی 
شناسایی شده و پس از تشکیل پرونده به 

مراجع قضایی ارسال می شود.
کشت گر عنوان کرد: این اراضی که توسط 
افراد سودجو تصرف شده بود با هوشیاری 
نیروهای یــگان حفاظــت منابع طبیعی 
شهرستان بندرخمیر و هماهنگی با دستگاه 
قضایی بازپس گیری و به اراضی ملی دولت 
بازگردانده شده است.این مسئول گفت: همه 
دستگاه ها باید ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه 
با تمام توان در جهت پاسداری و حفاظت 

از اراضی ملی و منابع طبیعی تالش کنند.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرســتان بنــدر خمیر اظهارداشــت: 
منابع طبیعــی و اراضی ملی متعلق به همه 
مردم اســت و همه بایــد از از این نعمت 
برخوردار باشــند و افرادی که بخواهند با 
سوء استفاده، این منابع را تصرف نمایند با 

آنها برخورد خواهد شد.

کشت گر با بیان اینکه جلوگیری از تغییر 
کاربری اراضی ملی و حراســت از مراتع، 
منابــع طبیعی و اراضــی متعلق به عموم 
مردم از اهمیت بســیار باالیی در مقابله 
با ســودجویان و حفظ سرمایه های ملی 
برخوردار است، اظهارکرد: این سرمایه ها 
حق نسل آینده برای ادامه حیات و زندگی 
اســت و تخریب و تصرف آن برای منافع 
شــخصی می تواند منجر به بروز شرایط 
دشوار زیست محیطی برای همه شهروندان 
شــود.وی ادامه داد: زمین خــواران بدون 
درنظر گرفتن حق عامه مردم در بهره مندی 
از نعمت های خدادادی با هدف رســیدن 
به ســودهای کالن اقدام به تصرف اراضی 
ملــی و منابع طبیعی می کننــد که برای 
مقابله با این مشکل، همکاری همه مردم 

و دستگاه ها الزامی است.
کشت گر در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه 
با پدیده شــوم زمین خــواری و تخریب 
منابع طبیعی از اولویت های اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان بندرخمیر است و 
برخورد بــا مجرمان این حوزه همواره در 

دستور کار قرار دارد.

صنایع حامی ایتام 
محسنین و محرومان باشند 
2

با حضور مدیرعامل شرکت آبفای کشور صورت گرفت 
رونمایی از اپلیکیشن همراه آب 

هرمزگان
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به همت اداره منابع طبیعی بندرخمیر محقق شد

آزادسازی 717هکتار از اراضی ملی در بندرخمیر 
     

به همت اداره منابع طبیعی بندرخمیر محقق شد

آزادسازی 717 هکتار 
از اراضی ملی در بندرخمیر 

ارزش این اراضی ۱۱۲ میلیارد ریال می باشد که از دست افراد سودجو آزاد شد

ِإنَّا لّل وِإنّا ِإلَیِه َراِجُعوَن

همکار گرامی جناب آقای رضا توسلی 
درگذشت مادر بزرگوارتان را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده؛برای شما و 

خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.

همکاران شما در روزنامه دریا 

انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان 
مدیركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي هرمزگان 

 تبریک عرض نموده؛ اميد است كه حضور حضرتعالی در این مسئوليت 
به عنوان خادمی صدیق و والیت مدار  با كوله باری از تجربه؛ نوید بخش

 نشاط و تحرک بيش از پيش این حوزه شود. جامعه فعاالن اقتصادی استان
 نيز با ابراز خرسندی از این حسن انتصاب، دوام توفيقات روز افزون 

حضرتعالی را از جهاندار جان آفرین مسالت دارند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای محمد محسني

بدین وسيله به نمایندگی از جامعه اقتصادی استان 
هرمزگان مراتب قدردانی و سپاس خود را از انتصاب 

شایسته و مدبرانه جناب آقای حسن فالحتی به عنوان 
معاون محترم سياسی اجتماعی فرمانداری بندرعباس 
اعالم می داریم و برای ایشان در منصب جدید آرزوی 
توفيق روز افزون در راه خدمت رسانی به مردم شریف 

بندرعباس را از خداوند متعال مسالت می نمایيم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای مهدی دوستی
استاندار معزز استان هرمزگان

ریا
/ د

عی
زار

ن 
می

س:ا
عک



خبری

یکشنبه 27 آذر 1401

23 جمادی االول  1444

سال بیست و دوم شماره 4056

   

  درحالیکــه هرمــزگان قطب اقتصــاد و تجارت 
کشــور اســت، اما از آن طرف هم قطــب و رکوردار 
فقر وفالکت، محرومیت و بیکاری و گرانی در کشــور 
اســت. بیشــتر خانواده ها در هرمزگان در فقر مطلق 
هســتند و از کمترین امکانات و داشته ها محرومند. 
برخی دانش آموزان بدلیل مشــکالت مالی نمی توانند 
تحصیل کننــد و ترک تحصیل می کنند و حتی ایتام و 
محسنین استان مورد حمایت کامل قرار ندارند که نیاز 
است از آنها حمایت های جدی توسط صنایع فعال در 
استان در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شان 
قرار گیرند. یکی از مســئوالن کمیته امداد اســتان از 
برخی صنایع در این حــوزه اظهار گالیه و انتقاد کرد 
و گفت:  فوالد کاوه و نفت ســتاره اعتنایی به فرزندان 
ایتام و محســنین ندارند. رئیس اکرام، ایتام و محسنین 
اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان هرمزگان، 
گفت: فوالد کاوه و نفت ســتاره در راستای مسئولیت 
اجتماعی اعتنایی به فرزندان ایتام و محسنین ندارند و 
هیچگونه حمایتی در این زمینه نداشته اند. مهدی دهقانی 
اظهار کرد:مجموعه کمیته امداد امام خمینی)ه( به عنوان 
پل ارتباطی تخصصی میان نیکوکاران و نیازمندان است 
تا بتواند دستان پر مهر و محبت نیکوکاران را به دست 
نیازمندان واقعی متصل کند.خدمت خالصانه و بی منت 
به نیازمندان موجب دلگرمی، افزایش امید به زندگی  و 
کمک به رفع فقر و محرومیت در جامعه هدف می شود.

رئیس اکرام، ایتام و محسنین اداره کل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان هرمزگان به آمار حامیان نیکوکار و 
فرزندان ایتام و محســنین در استان اشاره کرد و گفت:  
هشت هزار و ۲۰۰ فرزند محسنین و هشت هزار فرزند 
یتیم در اســتان داریم که ۳۳ هــزار حامی نیکوکار از 
آن ها حمایــت می کنند.دهقانی با بیان اینکه مبلغ یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سرانه پرداختی در کشور به 
فرزندان یتیم و محسنین است، بیان کرد: این رقم برای 
فرزندان محسنین ۴۵۰ و برای ایتام  7۰۰ هزار تومان 
در هرمزگان اســت که جهت بورسیه تحصیلی، اقالم 
معیشتی، درمان و... غیره پرداخت می شود و هر چه این 
سرانه پرداختی افزایش پیدا کند باعث کاهش مشکالت 
این قشــر می شــود. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به مســئولیت های اجتماعی صنایع و بنگاه های 
اقتصادی مستقر در غرب بندرعباس جهت حمایت از 
فرزندان ایتام و محســنین پرداخت و ابراز داشت: در 
این شهر صنایع زیادی در بخش های مختلفی مشغول به 
فعالیت هستند که شرکت های از جمله فوالد هرمزگان، 
پاالیش نفت بندرعبــاس، فوالد مادکوش، صبا فوالد 
خلیج فارس، نفت آفتــاب، معمار تجارت آفتاب و... 
مشارکت دارند. شرکت فوالد هرمزگان و پاالیش نفت 
بندرعباس به ترتیب  با حمایت از 1۰ هزار و پنج هزار 
فرزند ایتام و محسنین به عنوان  بزرگ ترین حامیان در 
استان هستند و از این صنایع قدردانی می شود.دهقانی 
با گالیه از شرکت فوالد کاوه و پاالیشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس، اظهار کرد: با پیگیری و مکاتبات مکرر 
متاسفانه تاکنون این شرکت ها در این بخش هیچگونه 
مشارکت و اعتنایی ندارند و از این دو صنعت به لحاظ 
حجم باالی فعالیت اقتصادی که دارند انتظار بیشتری در 
این زمینه می رود. وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت 
بیشتر صنایع و نیکوکاران در بخش بتوانیم کمک های 
هدفمندی داشته باشــیم و از موازی کاری پرهیز کنیم 
تا گامی در جهت کاهــش آالم این عزیزان برداریم و 
حس انسان دوستی، همدلی و احیای سنت حسنه بیشتر 
تقویت کنیم. شهروندان نیکوکار و خدا دوست می توانند 
جهت مشارکت در طرح اکرام ایتام با ارسال عدد یک 
به ســامانه پیامکــی ۳۰۰۰۳۳۳۳7۶ و یا با مراجعه 
حضوری به ادارات کمیته امداد جهت مشارکت آمادگی 

خود را در این زمینه اعالم کنند.
    علی زارعی

سرمقاله

رییس پژوهشگاه باستان شناسی ایران :
مرحله اول طرح باستان شناسی سواحل خلیج فارس 

10 میلیارد اعتبار دارد
  گروه خبر// رییس پژوهشگاه باستان شناسی ایران گفت: 
از محل اعتبارات این پژوهشگاه برای اجرای مرحله اول طرح 
اطلس باستان شناســی سواحل خلیج فارس 1۰ میلیارد ریال 
اعتبار تخصیص یافته است. مصیب امیری اظهار کرد: اولویت 
اصلی پژوهشکده باستان شناسی کشور در نقاط مختلف کشور 
بررسی های باستان شناختی بوده و طرح سواحل خلیج فارس 
و مکران یکی از محوری ترین برنامه های این اولویت است.وی 
اضافه کرد: برنامه اولیه بررسی های باستان شناختی این سواحل 
به پیشنهاد و در ســامانه پژوهشگاه برای دریافت پیشنهادها، 
مشــاوره ها و ایده های باستان شناسان و دانشگاهیان کشور 
انجام شــده تا از تمام کمک ها و فرصت های موجود در این 
راستا بهره برداری الزم را انجام دهیم.امیری با اشاره به اینکه 
نقطه آغاز بررســی های باستان شناختی سواحل خلیج فارس 
از جزیره هندورابی آغاز می شــود افزود: اعتبارات مورد نیاز 
این طرح با مشــارکت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری، ادارات کل استان های ساحل خلیج فارس و 
مکران و سایر دستگاه های ذی نفع تامین می شود. وی گفت: 
اعتبارات در اختیار پژوهشگاه باستان شناسی کشور از دیگر 
محــل های تامین اعتبارات مورد نیــاز این طرح خواهد بود 
که هم اکنون 1۰ میلیارد ریال از این منبع تامین شــده و بقیه 
دســتگاه ها نیز به مرور زمان منابع مالی را تخصیص خواهند 
داد.رییس پژوهشــگاه باســتان شناســی ایران افزود: طرح 
باستان شناسی ســواحل خلیج فارس و مکران در استان های 
بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در عمق 1۰ کیلومتری 
ساحل تمام آیتم های تاریخی بررسی و آثار جدید در فهرست 
آثار ملی به ثبت می رســند. وی با بیان اینکه تکمیل اطلس 
باستان شناسی کشور به صورت پیوسته و مداوم در نقاط مختلف 
ایران تداوم دارد یادآور شــد: هم اکنون ۴۰ گروه در ۲ بخش 
 کاوش و بررسی های باستان شناسی در حال فعالیت هستند.

خلیج فارس آبراهی است که در امتداد دریای عمان و در میان 
ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. مساحت آن ۲۳7 هزار 
و ۴7۳ کیلومتر مربع اســت و پس از خلیج مکزیک و خلیج 
هودسن سومین خلیج بزرگ جهان به شمار می آید.این خلیج 
از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و 
دریای عــرب راه دارد و از غرب به دلتای رودخانه اروند، که 
حاصل پیوند ۲ رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به 
این است، ختم می شود.به گزارش ایرنا ؛ نامگذاری خلیج فارس 
ســابقه چند هزار ســاله دارد. این دریا در ادوار پیشین اعم از 
سومری ها، هخامنشی ها و حکومت پارس ها به نام خلیج فارس 
خوانده شده است و مورخین، نویسندگان و دانشمندان زیادی 
از جمله اســترابون جغرافی دان ایتالیایی، بطلمیوس فیلسوف 
یونانی و بسیاری دیگر از جغرافی دانان مشهور در کتاب های 
 خــود از آن به نام خلیج فارس، بحرالفارس و پرشــین گلف

 یاد کرده اند.

خبر

صنایع حامی ایتام 
محسنین و محرومان باشند 

  گروه خبر // دریافت ســند منازل ساخته شده 
در اراضی دولتی با مراجعه به دفاتر پیشخوان و 

ادارات راه و شهرسازی استان شده است.  
  به گزارش خبرنگار دریا؛ اســتاندار هرمزگان 
فرصت تشــکیل پرونده و دریافت سند مالکیت 
منازل ساخته شــده در اراضی دولتی را محدود 

اعــالم کرد و گفت: ســاکنان ســکونتگاه های 
غیررسمی برای تشــکیل پرونده و دریافت سند 
می توانند در بندرعباس به دفاتر پیشخوان دولتی 
در شهرستان ها به ادارات راه و شهرسازی مراجعه 
کنند. مهندس مهدی دوستی در نشست بررسی روند 
صدور اسناد مالکیت مردم، سنددارشدن منازل در 
سکونتگاه های غیر رسمی را فرصت خوبی برای 
ساکنان برشمرد و اظهارداشت: از ابتدای کار دولت 
سیزدهم، به مردم استان قولی را مبنی بر پیگیری 
روند صدور اســناد مالکیت منازل فاقد سند داده 
بودیم، بر همین اساس با پیگیری های فراوانی که 
انجام شد اکنون بستر قانونی انجام این کار مهم مهیا 
شده که بعد از دریافت سند امکان استفاده مردم از 
تسهیالت نوسازی و مقاوم سازی نیز فراهم است. 

  وی تاکید کرد: این مصوبه قانونی مربوط به سال 
1۴۰1 می باشــد و فرصت استفاده از آن برای 
دریافت ســند فقط تا پایان سالجاری امکانپذیر 
خواهدبود و الزم است مردم هر چه سریعتر برای 

تشکیل پرونده اقدام کنند. 
  اســتاندار هرمزگان تاکید کرد: قانون به صورت 
کامال جامع در این فرآیند راه را روشــن کرده  و 
دستورالعمل هایی برای ساکنانی که فرم جیم آن ها 
قرمز است یعنی سابقه دریافت زمین یا تسهیالت 
دولتی مســکن دارند نیز مشخص شده تا آن  ها 
نیز بتوانند از این فرصت بهره مند شــوند و برای 
دریافت سند ملک ساخته شده در اراضی دولتی 

هم اقدام کنند.
  مهندس دوســتی با تاکید بر لزوم تسریع مردم 

جهت تشکیل پرونده، با اشاره به افزایش ظرفیت 
منابع انســانی برای کوتاه کردن فرآیند ثبت نام تا 
دریافت سند، عنوان کرد: در شهر بندرعباس همه 
ی دفاتر پیشخوان دولتی آماده ثبت نام و پیگیری 
فرآیند صدور سند هستند در سایر شهرستان ها نیز 
ادرات راه و شهرسازی این وظیفه را برعهده دارند. 
نماینده عالی دولت در اســتان خاطرنشان کرد: 
روند صدور اسناد مالکیتی برای مردم به صورت 
مستمر و هفتگی در استانداری هرمزگان رصد و 
پایش شده و موانع احتمالی آن برطرف می شود.

گفتنی است آیین نامه اجرایی بند »ک« تبصره 11 
قانون بودجه 1۴۰1 مبنی بر صدور ســند برای 
اراضی متصرفه دولتی در مهرماه ابالغ و در استان 

هرمزگان اجرای آن آغاز شده است.

استاندار هرمزگان خبر داد

صدور اسناد مالکیت در سکونتگاه های غیررسمی فقط تا پایان سال

پشت پرده سیاست 

روحانی در راه بهارستان، الریجانی نامزد پاستور؟ 
زمزمه های اصالح طلبان و اعتدالیون برای بازگشت به قدرت بیش از گذشته شنیده 
می شــود. »فردانیوز« موانع نقشه راست میانه را برای انتخابات های آینده بررسی 
می کند این روزها خبر نامزدی حســن روحانــی برای انتخابات مجلس دوازدهم 
در محافل سیاســی به گوش می رســد. تقریبا در طول چند ماه گذشته و  پس از 
تمدید نشدن عضویت حسن روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و از آغاز 
ناآرامی های پاییز، کمتر خبری از حسن روحانی منتشر می شد. با این که سکوت او 
در وقایع اخیر از ســوی جریان های انقالبی تقبیح شد، اما او همچنان ترجیح داد با 
ســکوت ایام بگذراند، تا این که به تازگی شایعه نامزدی رئیس جمهور سابق ایران 
برای انتخابات مجلس دوازدهم  مطرح شده است. به گزارش فردا، زمان خداحافظی 
حسن روحانی با پاستور از تلخ ترین وداع های یک رئیس جمهور محسوب می شد. 
او زمانی پاســتور را ترک می کرد که آمریکا از توافق برجام خارج شده بود، ارزش 
پول ملی تقریبا یک هفتم سال ۹۲ بود، مدیریت دولت او در ایام کرونا به شدت مورد 
انتقاد بود، تورم باالی ۴۰ درصد بر اقتصاد حاکم بود، کسری بودجه همچنان گلوی 
اقتصاد ایران را می فشــرد، اصالح طلبان کامال از او جدا شدند و موقعیت او هم به 
عنوان یک محافظه کار کالسیک در جناح راست از بین رفته بود. حسن روحانی با 
پایین ترین سرمایه اجتماعی یک رئیس جمهور از پاستور رفت. بر پایه این گزارش 
اما عملکرد اقتصادی دولت در یک ســال و نیم گذشته در کنار ناآرامی های اخیر، 
اصالح طلبان و طیف موسوم به اعتدالیون را به این اندیشه فرو برده که راهی برای 
بازگشــت آن ها به قدرت فراهم شده است و جدایی طبقه متوسط شهری از آن ها 
چندان طوالنی مدت نخواهد بود، همان گونه که اتحاد پایگاه طبقاتی جناح مقابل 
هم دوام نخواهد داشــت. بر پایه چنین تحلیلی، زمزمه بازگشــت این گروه ها در 
انتخابات های آینده به گوش می رســد.طیف راست میانه که از سال ۹۲ در ائتالف 
با اصالح طلبان توانست در ۴ انتخابات به پیروزی برسد به صورت مشخص شامل 
حزب اعتدال و توســعه، حزب کارگزاران و بخشی از راست سنتی بود که توسط 
حسن روحانی در دولت و علی الریجانی در مجلس نمایندگی می شد. در نهایت 
اما از سال ۹۸ تا 1۴۰۰ به دلیل ناکامی دولت حسن روحانی، دومینوی شکست این 
جریان آغاز و به تصاحب دولت توســط اصولگرایان ختم شد. برآمدن این جریان 
که بیش از هر چیز ریشه در رادیکالیسم اصالح طلبان در سال ۸۸ و اهمیت یافتن 
پرونده هسته ای داشت، موجب افول اصالح طلبان در سیاست و نیابتی شدن نقش 
آنان شد. اخبار جدید مبنی بر نامزدی حسن روحانی در انتخابات پارلمان ایران نشان 
می دهد که راست میانه همچنان خواستار حرکت اصالح طلبان در کنار آن هاست 
نه جلوتر از آن ها. آن گونه که از اخبار برمی آید، در تقسیم کار تیم سیاسی راست 
میانه با محوریت کارگزاران، پیشنهاد شده حسن روحانی کاندیدای مجلس شود و با 
چهره هایی چون آذری جهرمی، سورنا ستاری و عبدالناصر همتی فهرست تهران را 
تشکیل دهند. همچنین در این تقسیم کار، الریجانی جدی ترین گزینه و جهانگیری 
گزینه بعدی راست میانه برای انتخابات ریاست جمهوری هستند و محسن هاشمی 
برای شهرداری تهران پیشنهاد شده است. سابقه پارلمانتاریستی روحانی که حتی او را 
به نایب رئیسی رساند از دالیل این نقشه است. از سوی دیگر عمال شانس روحانی 
برای انتخابات 1۴۰۴ کمتر از آن است که بتوان روی آن ریسک کرد.نقشه سیاسی 
راست میانه گرچه به نسبت اصالح طلبان جلوتر و عملیاتی  تر است اما اشکاالتی 
دارد که ممکن است عملی شدن آن را تحت تاثیر قرار دهد. فردانیوز نوشت: مهم ترین 
مانع این نقشه، سرمایه کم این طیف سیاسی به خصوص حسن روحانی در جامعه 
اســت و احیای این جریان برای زمســتان 1۴۰۲ به سادگی میسر نیست، چرا که 
اصالح طلبان اوال به ســختی حاضر خواهند شد با محوریت خاتمی دوباره خود 
را هزینه راست میانه کنند و ثانیا در صورت چنین اقدامی شانس کمی برای پاسخ 
مثبــت بدنه اجتماعی خود دارند، به خصوص پس از ناآرامی های پاییز 1۴۰1 که

جزئیات سومین جلسه دادگاه هواپیمای اوکراینی 
در حالی که حدود ســه ســال از ماجرای تلخ و غم انگیز ســقوط هواپیمای 
مسافربری اوکراینی می گذرد، پنج شنبه ای که گذشت، سومین جلسه رسیدگی به 
پرونده هواپیمای اوکراینی به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان 
تهران برگزار شــد. پیش از این و طی دو جلســه قبلی دادگاه، شکات و وکالی 
آن ها، اشکاالتی به مرحله تحقیقات و نظرات کارشناسی موجود در پرونده گرفته 
بودند که قاضی با وارد دانستن این اشکاالت، پرونده را بابت رفع برخی نواقص به 
دادسرا برگرداند و پس از رفع این اشکاالت دادگاه برگزار شد. به گزارش میزان، 
در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی مهرانفر ضمن تسلیت شهادت جان باختگان پرواز 
PS7۵۲ اوکراین و طلب مغفرت الهی برای آن ها، بیان کرد: »دادگاه بر این باور و 
مصمم است تا برابر اصول دینی و قانونی که حاکم بر آیین دادرسی کیفری است، 
دادرسی عادالنه و منصفانه ای داشته باشد.« وی افزود: »طی فرایند تشکیل پرونده 
و بررسی آن، محتوای پرونده در اختیار وکالی شاکیان و متهمان بوده و آن ها از 
نزدیک از موضوع مطلع هستند و پرونده را مطالعه کردند.« در ادامه جلسه، قاضی 
مهرانفر از نماینده دادســتان خواست با حضور در جایگاه، کیفرخواست متهمان 
پرونده سانحه سقوط هواپیمای 7۳7 کشور اوکراین را قرائت کند. پس از قرائت 
کیفرخواست از سوی نماینده دادستان و تفهیم اتهامات به متهمان پرونده، قاضی 
مهرانفر با دعوت از شــاکیان پرونده به جایگاه، از آن ها خواست، در خصوص 
پرونده صحبت و درخواست های خود را در دادگاه مطرح کنند. تعدادی از شاکیان 
با حضور در جایگاه ضمن بیان مطالب خود، خطاب به رئیس جلسه دادگاه بیان 
کردند: »از ریاســت این دادگاه می خواهیم با قاطعیت رای صالح و قاطعی صادر 
شود. پس از حضور شکات و برخی از وکالی آن ها در جایگاه و بیان سخنانشان 
که حدود ۴ ساعت طول کشید، قاضی مهرانفر با اعالم این که زمان جلسه بعدی 
دادگاه متعاقبا اعالم می شود، ختم جلسه را اعالم کرد، اما درحالی قاضی مهرانفر 
زمان جلســه بعدی را اعالم کرده اســت که آذر سال ۹۹ سردار فدوی جانشین 
فرمانده سپاه تصریح کرده بود که حکم مقصران سقوط هواپیمای اوکراینی تا قبل 
از سالگرد این اتفاق صادر می شود: »قول می دهیم که حکم قاضی برای مقصران 
در سقوط هواپیمای اوکراینی تا پیش از سالگرد این اتفاق ناگوار صادر و دیه و 
بیمه به نرخ بین المللی که رقم زیادی است به خانواده ها پرداخت شود.« حکمی  

که هنوز  مشخص نشده و معلوم نیست تا چه زمانی ادامه پیدا کند.
دستور اژه ای برای تعیین تکلیف همه کاالهای متروکه در کشور

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه شورای قضایی استان زنجان 
به وزیر دادگستری و نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی دستور داد 
تا در اســرع وقت به تهیه گزارشی از کلیه کاال های قاچاق و متروکه که به دالیل 
مختلف قابل فروش یا قابل ترخیص نیستند، مبادرت ورزند و با پیگیری وضعیت 
ایــن کاالها، گزارش مزبور را در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دهند تا یک بار 
برای همیشه وضعیت این کاال ها که در انبار ها مانده اند، مشخص شود. این کاال ها 
با توجه به تعیین تکلیف نشدن در حال از بین رفتن است. رئیس قوه قضاییه در 
بخش دیگری از ســخنان خود، بر رسیدگی هرچه سریع تر مسئوالن ذی ربط به 
نامه ها و درخواست های مردمی در جریان سفر هیئت عالی قضایی به زنجان تاکید 
کرد و گفت: مردم هنگامی که مشاهده می کنند یک هیئت از مقامات عالی قضایی 
به شهر و دیار آن ها سفر کرده اند، نامه و درخواست خود را با امیدواری به رشته 
تحریر درمی آورند، بنابراین مسئوالن مربوط باید تمام تالش خود را به کار ببرند 
تا امید این افراد به ناامیدی تبدیل نشود؛ چنان چه امکان رسیدگی و اجابت قانونی 
درخواست این افراد نیز وجود نداشت، حتمًا ضرورت دارد که توجیهات و تبیینات 

الزم برای آن ها صورت بگیرد./میزان

عمال موجب ضعف بیشــتر اصالح طلبان شد. مسئله بعد، تمایل شخصیت هایی چون 
روحانــی و الریجانی برای ورود به این کارزار اســت. آیا روحانی حاضر خواهد بود 
اوال عزم پارلمان به جای دولت کند؟ و ثانیا او حاضر است در شرایط کنونی در مقابل 
صندوق رای ریسک کند؟ همچنان که علی الریجانی هم در تردید برای همکاری با این 
طیف سیاسی اســت و نزدیکان او اعتقاد دارند که به اندازه کافی هزینه دولت روحانی 
شده در حالی که انتقادات زیادی به این دولت داشته است. غیرمنطقی نیست که در چنین 
شرایطی او تمایل به همکاری با اصولگرایان داشته باشد و خود را در زمره راست سنتی 
در سیاست بازسازی کند. چالش بعدی نقشه راست میانه، تازه کار بودن دولت سیزدهم 
اســت. این دولت به مرور زمان ممکن است بهتر بر اوضاع مسلط شود و در انسجام با 
جریان اصولگرا و مجلس یازدهم، حمایت اجتماعی خود را گســترده کند و در نهایت 
مجلس یازدهم از نظر سیاسی تداوم یابد. در این میان سازوکار شورای ائتالف نیروهای 
انقالب نقش محوری خواهد داشت. خبر احتمالی نامزدی حسن روحانی را باید آغاز 
کمپین انتخاباتی مجلس دوازدهم دانست. باید منتظر زمان بود تا مشخص شود که جامعه 

اصالح طلبان و اصولگرایان هر کدام به چه سمتی خواهند رفت.
تازه های مطبوعات

اعتماد - هرکس در هر مقامی، شــهروند ایران اســت و بایــد از حقوق قانونی اولیه 
برخوردار باشد. تقسیم بندی قربانیان حوادث اخیر به حاکمیتی و غیرحاکمیتی ما را از 
بحران کنونی خارج نمی کند بلکه آن را از شــکلی به شکل دیگر درمی آورد. ما ریشه 

اتفاقات کنونی را همین  تقسیم بندی های تبعیض آمیز می دانیم.
کیهان- محاکمه قمه کش ها و جنایتکاران را باید با قدرت ادامه داد. پس از آن باید رفت 
سراغ مراکز تولید دروغ و نفرت که به اسم »رسانه« آتش این فتنه را روشن کردند و حاال 

به اسم »کارشناس« در حال تبرئه قاتالن و ارائه راه حل هستند.
رسالت-  با بازگشــت آرامش به خیابان ها، این مهم نباید فراموش شود که صدبرابر 
التهابی که در برخی خیابان ها بود و دشمن آن را بزرگ نمایی می کرد، در دل های طیف 
وسیعی از مردم جریان دارد که نگران حال و آینده   و برای گذران زندگی، با دشواری 
جدی طرف هستند. امروز هیچ جهاد تبیینی باالتر از این نیست که ضروریات معیشتی به 

نحو ملموس و محسوس خاصه برای اقشار آسیب پذیر بهبود پیدا کند.
فرهیختگان - وزیر فرهنگ می گوید، از روز اول به هنرمندان هشدار دادم که نگذارند 
جامعه دوقطبی شــود و از عموم هنرمندان به خصوص اهالی موســیقی می خواهد که 
فعالیت شــان را شروع کنند. سوال این جاســت که آن ها چرا باید حرف آقای وزیر را 
گوش بدهند؟ این که از اوضاع خواهش کنیم تا درســت بشــود، باعث درست شدن 
آن نخواهد شــد. وزیر فرهنگ چه چیزی برای معامله با هنرمندان و مهار بخش های 

حاشیه ساز این حیطه دارد؟
انعکاس

تابناک خبر داد: مرکز اطالع رسانی وزارت کشور در اطالعیه ای نقل قول منتسب به 
وزیر کشور مبنی بر فیلتر شدن فضای مجازی را تکذیب کرد. در این اطالعیه آمده است: 
وزیر کشــور در هیچ کدام از صحبت های خود بحثی درباره فیلترینگ فضای مجازی 
مطرح نکرده است و این نوع اظهارنظرها با هدف خبرسازی ها و نقل قول سازی هایی 

است که در جنگ رسانه ای هفته های اخیر به طور مستمر شاهد آن هستیم.
دنیای اقتصاد -  نصف خانوارهای ایرانی هیچ خودرویی ندارند، ۳۵ درصد حداقل یک 
خودروی شخصی دارند، 11 درصد دارای حداقل ۲ خودرو هستند، ۳ درصد ۳ وسیله 

نقلیه شخصی و یک درصد خانواده ها بیش  از ۳ خودرو دارند. 
صابرین نیوز نوشــت: دروغ را جوری می گویند که خودشان هم باور می کنند. 
گفته بودند شــکنجه اش کرده اند، اتهامش محاربه است و در خطر اعدام؛ اما حاال 
عکس آزادی  از ســونیا شریفی منتشر می کنند. نه محاربی در کار بوده و نه هنوز 

کیفرخواستی صادر شده که حکم اعدام صادر شده باشد.

 گروه خبــر //  امام جمعه موقت بندرعباس بــا تاکید بر اینکه 
مســتکبران جهان از اقتدار جمهوری اسالمی ایران هراس دارند 

گفت که مستضعفان جهان به ایران اسالمی و قوی، دل بسته اند. 
  حجت االسالم قنبر درویشی در خطبه های این هفته نمازجمعه 
بندرعباس با اشاره به اینکه اکنون ایران اسالمی و انقالب ما در یک 
موقعیت حساسی قرار دارد، اظهار کرد: دشمنان بدانند که ایران به 
یک قدرت بزرگ تبدیل شده و مستضعفان دنیا به این کشور مقتدر 

دل بســته اند. وی تصریح کرد: هرچند این مشکالت داخلی برای 
مان زحمت اســت و رهبر معظم انقالب از سختی هایی که مردم 
جامعه ما متحمل می شوند، خون دل می خورند؛ اما آن را بزرگ 
نبنید؛ چرا که ایران و اسالم اکنون در دنیا عزیز و قدرتمند شده است 

و دشمنان از این قدرت در هراس هستند.
  امام جمعه موقت بندرعباس همچنین خطاب به مدیران اجرایی 
کشور گفت: امروز خدمت به مستضعفان مسلمان در ایران اسالمی 

به منزله خدمت به اهل بیت )ع( اســت و نباید کاری کرد که مردم 
جامعه ما از دست اندرکارن کشور ناراضی شوند چراکه دشمنان، 

همین را می خواهند.
  به گزارش ایرنا، حجت االسالم درویشی گفت: دشمنان، وحدت 
شیعه و اهل سنت را هدف قرارداده اند که باید علما و مردم مسلمان 
بدانند؛ عده ای نادان به خاطر ریاســت دســت به اختالف افکنی 

می زنند که اهل سنت و شیعه نباید فریب این توطئه ها را بخورند.

امام جمعه موقت بندرعباس:           

 مدیران اجرایی کشور با کار جهادی به دنبال رضایتمندی مردم باشند

  گروه خبر // در مراسمی با حضور اتابک جعفری 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 
اپلیکیشــن همراه آب شــرکت آب و فاضالب 

هرمزگان رونمایی شد.
  به گــزارش خبرنگار دریــا؛ اتابک جعفری 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
در این مراســم با قدردانی از طراحی این برنامه 
افزود: هدف آبفای کشور تسهیل خدمات رسانی 
به مردم و خدمات غیر حضوری اســت که این 
برنامه نیز با همین هدف طراحی و در دســترس 

مشترکان قرار گرفت. 
  در این مراســم همچنین عبدالحمید حمزه پور 
نیز با اشاره به برنامه همراه آب گفت: با طراحی 

اپلیکیشــن همراه آب تمامی خدمات ۲۲ گانه 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان بر این بستر ارائه 
می شود. مشترکین شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
با نصب برنامه »همراه آب« می توانند به صورت 
آنالین از خدمات متنوع این شرکت بهره مند شوند.

وی افزود: مشترکین با نصب برنامه  »همراه آب« 
عالوه بر دریافت خدمات قابل ارائه از مجاری یاد 
شده ، می توانند از طریق برنامه  »همراه آب«  به 
امکاناتی از جمله پرداخت قبوض آب، درخواست 
انشــعاب، تغییر ظرفیت قــراردادی، جمع آوری 
انشــعاب، تغییر کاربری، تغییر تعداد واحد، تغییر 
وضعیت فاضالب، درخواست تفکیک، مشاهده 
آخرین بدهی، مشــاهده صورت حساب المثنی، 

درخواست رسیدگی به قبض، تغییر نام، تغییر قطر، 
تعویض کنتور، آزمایش کنتور، جابه جایی کنتور، 
قطع موقت انشعاب، وصل مجدد انشعاب دست 

پیدا کنند.
شــایان  ذکر است، مشــترکین می توانند برنامه 
همــراه آب را از »بــازار« و یــا وب ســایت 
شــرکت آب و فاضالب هرمــزگان به آدرس 
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 اقــدام و بــروی گوشــی های اندرویدی خود
 نصب کنند.

  هدف از راه اندازي این اپلیکیشــن تســهیل 
خدمات آبرساني و کاهش هزینه هاي دریافت 

خدمات مربوطه مي باشد.

با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور صورت گرفت 

رونمایی از اپلیکیشن همراه آب هرمزگان

گروه خبر // معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
هرمزگان گفت: هیچ گونه آلودگی وارد مخازن حوضچه آبگیر 
آب  شیرین کن بندرعباس نشــده است ولی همچنان فعال آب 

شیرین کن منطقه از دسترس خارج شده است. 
  دکتر عبدالجبار ذاکری افزود: به دنبال وقوع آلودگی نفتی در 
غرب شهر بندرعباس و پس از اطالع از این رویداد بازرسین 
بهداشت محیط با توجه به وظیفه نظارت بر آب در سطح توزیع 
اقدام به تشدید نظارت و افزایش تعداد نمونه های شیمیایی و 
میکروبی کردند. وی بیان کرد: خوشبختانه قبل از اینکه آلودگی 
وارد حوضچه آبگیر آب  شیرین کن شود فعالیت آب شیرین کن 
متوقف شــده بود و هیچ گونه آلودگی وارد مخازن نشده است 
ولی همچنان فعال آب شیرین کن منطقه از دسترس خارج شده 
است. معاون بهداشتی تصریح کرد: هم اکنون  آب مورد نیاز شهر 
بندرعباس از ایستگاه دیگری تامین می شود  و در بررسی ها و 
نمونه برداری های انجام شده نیز مشخص شده آب بندرعباس 
هیچگونه آلودگی ندارد. دکتر ذاکری با اشــاره به اینکه حفظ 
سالمت آب بسیار اهمیت دارد خاطرنشان کرد: آزمایشاتی که 
توسط بازرسین طی چند روز گذشته صورت گرفته است نشان 
می دهد آب شرب فعلی بندرعباس از نظر میکروبی سالم است 
و مشکلی ندارد ولی نظارت ها همچنان ادامه و تشدید گردیده 
اســت. به گزارش ایسنا؛ معاون بهداشتی در پایان گفت: جهت 
اطمینان بیشتر در رابطه با تعیین میزان مواد نفتی و مواد آلی از 
آب شهر بندرعباس بطور مستمر نمونه گرفته و به آزمایشگاه 

ارسال می شود که تاکنون موردی مثبت گزارش نشده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

هیچ گونه آلودگی وارد مخازن 
آب  شیرین کن بندرعباس نشده است
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سال بیست و دوم شماره 4056 جعفری سرویس  ابوالحســن    ســید 
اســتان ها// نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: به تازگی دولت منابع تهاتری 
را برای تکمیل زیرساخت ها از جمله طرح 
خط ریلی بوشهر - شیراز در نظر گرفته 
است، این طرح مورد بررسی قرار می گیرد 

تا زمینه تسریع اجرا آن فراهم شود.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ علی نیکزاد در 
جمع خبرنگاران در بوشــهر، در خصوص 

طرح راه آهن بوشــهر به شیراز اظهار کرد: 
این طرح که در دولت دهم زمان مسئولیت 
خودم در وزارت راه و شهرســازی آغاز 
شد و باید به عنوان یکی از طرح های مهم 
و اســتراتژیک به سرانجام برسد؛ به تازگی 
دولــت منابع تهاتــری را بــرای تکمیل 
زیرســاخت ها از جمله طرح خط ریلی 
بوشهر - شــیراز در نظر گرفته است و در 

هیات رئیســه مجلس با حضور استاندار 
بوشهر، نمایندگان استان در مجلس شورای 
اسالمی این طرح مورد بررسی قرار می گیرد 
تا زمینه تسریع اجرا آن فراهم شود.وی در 
خصوص آزادراه بوشهر تصریح کرد: آزادراه 
بوشهر به شیراز نیز یکی از طرح های مهم 
اســت که نمایندگان و استانداران بوشهر و 
فارس، پیگیر تحقق این مهم هســتند که 

برای اجرایی شــدن آن جلسه تخصصی 
تشکیل می شــود. موضوع آزادراه ها پیش 
از آنکه منابع اعتباری دولتی باشــد افراد 
واجد شــرایط در مباحث تخصصی و فنی 
و مالــی مورد توجه قرار دارد.نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بخش 
خصوصی در ساخت این طرح ها از محل 
عوارض آزادراه ها اصل و سود منبعی که در 

اختیار این پروژه ها می گذارند به طور معمول 
مستهلک می شود، بیان کرد: سرمایه گذاران 
اجرا این طرح ها مورد تائید هســتند چون 
کارهای بزرگــی انجام داده اند. همچنین با 
این افراد، بانک ها و دولت برای ســاخت 
آزادراه بوشــهر - شیراز مذاکره می شود و 

مورد پیگیری قرار می گیرد.
به گفته نیکزاد، در برنامه هفتم توسعه تالش 

می شــود برای اســتان مهم و استراتژیک 
بوشــهر که دارای بنادر متعدد، تاسیسات 
نفت و گاز است کمک های الزم برای تامین 
بودجه و تســریع اجرا طرح ها انجام شود. 
همچنین در بودجه ســال 1۴۰۲ هم آنچه 
که در توان باشد در دولت و مجلس تالش 
می شــود تصویب اعتبارات استان بوشهر 

مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

نایب رئیس مجلس:

تامین منابع تهاتری برای خط ریلی بوشهر تسریع می شود

 علیرضا حائری زاده سرویس استان ها// استاندار 
یزد با اشــاره به افزایش مصرف گاز در استان یزد 
گفت: اصالح الگوی مصرف را از ادارات دولتی آغاز 
می کنیم و دستگاه هایی که الگوی مصرف را رعایت 

نمی کنند، قطع خواهد شد.
  به گزارش خبرنگار دریا، مهران فاطمی در نشست 

کارگروه انرژی اســتان یزد اظهار داشت: با توجه به 
اینکه در استان با نا ترازی در حوزه انرژی و مصرف 
گاز و فــرآورده های نفتــی و ظرفیت های نیروگاه 
روبرو هستیم، باید برای مدیریت این موضوع و عبور 
از ایــن مقطع، کاهش مصرف در حوزه های صنایع، 

کشاورزی و خانگی برنامه ریزی داشته باشیم.
  وی، بر لزوم فرهنگ ســازی مدیریت مصرف در 
بخش خانگی تأکید کرد و افزود: تعرفه گاز مشترکان 
پرمصرف خانگی که استانداردها را رعایت نمی کنند، 

بر اساس بخشنامه ها حدود ۶۰ برابر می شود.
  فاطمی ادامه داد: مشــترکانی که الگوی مصرف را 
رعایت کنند نیز تشویق خواهند شد و صدا و سیما با 
همکاری شرکت گاز منطقه ای برای تشویق مشترکان 

کم مصرف، یک رویداد برگزار کند .
  اســتاندار یزد اظهار داشــت: در بخش صنایع نیز 
کاهش مصرف را طبق جدول زمانبندی به واحدهای 

صنعتی اعالم کردیم و هم اکنون در حال اعمال است.
 وی با اشــاره به مصرف باالی انرژی در گلخانه ها 
تصریح کرد: بخشــی از این گلخانه ها غیرقانونی و 
بدون مجوز هســتند که قرار شــد اعمال تعرفه از 
کشاورزی به تعرفه صنعتی شود و افزایش قابل توجهی 

در تعرفه گاز آنها اتفاق می افتد.
  فاطمــی عنوان کرد: همچنین بــه گلخانه هایی که 
بهره ور نبوده و بهینه مصرف نمی کنند، ۶ ماه به فرصت 
داده می شود تا کاهش مصرف داشته باشند، اگر این 
موضوع رعایت نشود اعمال تعرفه آنها از کشاورزی 

به صنعتی تبدیل خواهد شد.
  وی از احتمال تعطیلی ادارات و مدارس در روزهای 
پنجشــنبه با هدف مصرف بهینه انــرژی خبر داد و 
 گفت: اجرای قانون از ادارات شروع می شود و گاز 
دستگاه هایی که الگوی مصرف را رعایت نمی کنند، 

قطع شود.

استاندار یزد تاکید کرد

قطع گاز دستگاه هایی که الگوی مصرف را رعایت نمی کنند
 آرزو توکلی ســرویس استان ها // استاندار 
کرمان گفت: شــرکت های معدنی باید طبق 
متن قانون به تخصیص یک درصد از فروش 
خود به این اســتان معدنی عمل کنند و در 
صورت اجرا نشدن این مصوبه شورا، گاز آنها 

تا پایان هفته آینده، قطع می شود. 
  به گزارش خبرنگار دریا، محمدمهدی فداکار 
در نشست شورای معادن استان کرمان با اشاره 
به قانون تخصیص یک درصد از فروش معادن 
به مناطــق تحت تاثیر و همجــوار افزود: در 
صورت اجرا نشــدن این قانون به امور مالیاتی 
اعالم می کنیم یــک درصد از فــروش را از 
حسابشــان کسر کند. وی عنوان کرد: ما مدافع 
تولید هســتیم و از آنها حمایــت می کنیم، اما 
شــرکت ها هم باید به تعهدات خود عمل کنند. 
برای حل مشکل صنایع و جبران کسری گاز، 

دستورات الزم را ابالغ کرده ایم. 
  استاندار کرمان با اشــاره به بودجه سه هزار 
میلیارد تومانی این استان اظهار داشت: کرمان 
با مشکل منابع مالی مواجه است، در حالی که 
ظرفیت معادن از اســتان خارج شده و چیزی 

عاید استان نمی شود. 
  وی گفــت: بیش از 1۰۰ هزار میلیارد تومان 
سود شرکت های معدنی از کرمان خارج می شود، 
۴۵ هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق دولتی 
آنها از این اســتان می رود و تمام عایدی که از 
معادن به استان می رسد مسئولیت های اجتماعی 

است که حدود 1۵۰ میلیارد تومان می شود. 
  فــداکار با بیان اینکه کرمــان در حوزه منابع 
مالی با مشــکل مواجه است، به خسارت ۳۰ 
هزار میلیارد تومانی محصول پسته این استان 
در ســال گذشته اشاره داشــت و خاطرنشان 
کرد: پژوهشکده پسته و علوم گیاهی دانشگاه 

شــهیدباهنر پنج میلیارد تومــان الزم دارد تا 
از ســرمازدگی  بــرای جلوگیری  راهکاری 
محصول ارائه دهد، لذا اخذ این عوارض برای 

کمک به آنها و توسعه استان کرمان است. 
  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال 
کرمــان نیز گفت: به لحــاظ قانونی مصوبات 
شورای معادن الزم االجرا است و در مواردی 
که به دلیل بهره برداری معادن خسارت هایی به 
ســاکنان منطقه و بخش کشاورزی وارد شود، 
عالوه بر عوارض آالیندگی، با تصویب شورای 
معادن تا یک درصــد از فروش پس از واریز 
به خزانه، برای جبران خسارت های مذکور و 
در صورت وارد شــدن آسیب های عمومی به 
فعالیت های بهداشــتی، عمرانی و ... در منطقه 

اختصاص می یابد.
  مهدی حســینی نژاد افزود: براساس مصوبه 
امسال شــورای معان اســتان کرمان، تاکنون 
 1۲ واحد براساس شکایت دســتگاه ها )راه، 
محیط  زیســت، منابع طبیعی و ...( مبلغ ۲۲7 
میلیارد تومان از محل یک درصد فروش خود 
را واریز کرده اند. وی خاطرنشان کرد: طی سال 
جاری تاکنون 11 هزار و ۲۵7 میلیارد تومان 
وصولی حقوق دولتی معادن کرمان بوده و ۲۰۸ 
میلیارد تومان به این استان برگشت داشته است. 
۴۰ درصد از فعالیت معدنی کشــور در استان 
کرمان به عنوان بهشت معادن ایران انجام می شود 
اما این استان تاکنون نتوانسته درآمدهای قانونی 

خود را از معادن جذب کند.
  براســاس قانون بایســتی میزان یک درصد 
فروش معادن، 1۵ درصد حقوق دولتی معادن و 
۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به استان های 

معدنی تخصیص یابد. 

اتمام حجت گازی استاندار کرمان
 با واحدهای معدنی

 آرزو توکلی ســرویس استان ها //  مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان ضمن 
ارائه آمار مربوط به خروجی نظارت ها بر جایگاه های 
عرضه گاز سی.ان.جی و غیرفعال شدن برخی از 
آنها می گوید که ۱۰ جایگاه فعال در سطح استان 

غیراستاندارد هستند. 
  به گــزارش خبرنگار دریا؛ ســیدباقر نورالدینی 
تشــریح کرد: ۶۰ مورد از 77 جایگاه دارای مجوز 
بهره برداری استان کرمان گواهی معتبر استاندارد را 
کســب کرده اند؛ استانداردسازی 1۰ مورد در حال 
انجام اســت و هفت مورد آنها نیز تاکنون به علت 

نداشتن استاندارد الزم غیرفعال شده اند.
 )cng( وی افزود: جایگاه های ســی.ان.جی  
مشمول مقررات استاندارد اجباری تلقی هستند لذا 
فرآیند استانداردسازی آنها با سرعت و دقت در حال 

انجام است.
  نورالدینی در پاسخ به چرایی غیرفعال نشدن برخی 
جایگاه های غیراســتاندارد اظهارداشت که برخی 
از آنها در دســت تعمیر هستند و برخی نیز مراحل 

استانداردسازی ها در آنها جریان دارد؛ ضمن اینکه 
اداره استاندارد متولی موضوع برای ارائه استاندارد یا 

اعالم غیرفعال شدن است.
 وی بیان کرد: جایگاه هایی که اســتاندارد الزم را 
دریافت نمی کنند، از طرف اداره استاندارد پرخطر 
شناســایی و به شــرکت گاز معرفی می شوند لذا 

مشمول قطع گاز خواهند بود.
  نورالدینی با بیان اینکه جایگاه های cng باید  
استانداردهای الزم را داشته باشند و در این خصوص 
اداره استاندارد و شرکت های بازرسی زیرمجموعه 
این اداره به صورت دوره ای از آنها بازدید می کنند 
گفت: براســاس قانون، اداره استاندارد مجاز است 
دستور قطع گاز هر جایگاهی که استانداردهای الزم 

را رعایت نمی کند، صادر کند.
  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کرمان با بیان اینکه عمده جایگاه های استان کرمان 
برای استانداردســازی اقدام کرده اند اظهارداشت: 
اســتاندارد سازی مراحل مختلفی دارد که برخی از 

آنها در دست اقدام است و اگر جایگاهی اقدام نکند 
دستور قطع گاز آن صادر می شود.

  وی عنوان کرد: اگر جایگاهی استانداردســازی 
شده باشد، سامانه ها تنظیم و فرآیند قطع اتوماتیک 
)خودکار( آن فعال می شــود لذا جای نگرانی برای 

سوخت گیری در این جایگاه ها وجود ندارد.
فرآیندهــای  دربــاره  همچنیــن  نورالدینــی    
استانداردســازی 1۰ جایگاه فعال موجود توضیح 
داد: مراحل فرآیند استانداردسازی در 1۰ جایگاه 
cng غیراســتاندارد اســتان کرمان در دســت 
اقدام اســت و برخــی از آنها در حــال تعمیرات 
 هستند که پس از تعمیر، اســتانداردها را دریافت 

خواهند کرد.
  وی افزود: ما نیز بازدیدهایی از جایگاه های عرضه 
استان کرمان داریم و تذکرهای الزم را به جایگاه های 
پرخطر می دهیم اما وظیفه اصلی نظارت با سازمان 
استاندارد است و صالحیت بازرسی به شرکت های 

زیرمجموعه این سازمان سپرده شده است.

  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کرمان ادامه داد: جایگاه ها پس از انجام اقدامات و 
رفع پیش نیازها، از سوی استاندارد به شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی و شرکت گاز معرفی می 

شوند که گاز آنها متصل شود.
وی گفت: ۶۰ جایگاه عرضه cng استان کرمان 
که اســتاندارد جامع را دریافت کردند به معنی این 
 اســت که در تمامــی بخش ها استانداردســازی 

می شوند و گواهی نامه مربوطه را دریافت می کنند.
  نورالدینی افزود: اینکه برخی جایگاه ها می گویند 
 تاخیر در استانداردســازی به علت هزینه است را

 نمی پذیریم زیرا استانداردســازی باید حتما انجام 
شود و سازمان ملی استاندارد باید در این حوزه ورود 
کند لذا اگر کســی اقدام نکند حتما دولت نسبت به 
 جمع آوری امکانات و انتقال به مکانی دیگر برخورد 

می کند.

مدیر پخش فرآورده های نفتی استان کرمان اعالم کرد

۱۰ جایگاه گاز کرمان غیراستاندارد است

معاون درمان علوم پزشکی اهواز خبر داد 
آماده باش مراکز درمانی خوزستان 

در پی بحران تنفسی نوزادان 
  حســن ســیالوی ســرویس اســتان ها// معاون درمان 
علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز از آماده باش مراکز درمانی 
خوزســتان در پی بحران تنفســی نوزادان خبر داد. به گزارش 
خبرنگار دریا؛ دکتر حبیــب حی بر در جمع خبرنگاران در این 
خصوص گفت: با افزایش چشمگیر مراجعات اطفال و نوزادان 
با عالئم آنفلوانزا و تنگی نفس و با توجه به تکمیل ظرفیت مرکز 
آموزشی، پژوهشی و درمانی ابوذر اهواز، تمامی بیمارستان های 
دارای بخش اطفال و نوزادان اســتان خوزستان، به حالت آماده 
باش کامل درآمده اند. دکتر داوود شــلیل احمدی، رئیس مرکز 
آموزشی، پژوهشی و درمانی گلســتان اهواز نیز در این رابطه 
خاطرنشان کرد: بیمارستان گلستان اهواز با تخصیص 1۰ تخت 
ویژه، آماده خدمات رســانی به بیماران تنفســی است. در این 
خصوص دکتر احمدرضا مهتدی، رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی 
و درمانــی امام خمینی )ره( اهواز نیــز از آماده باش کامل این 
مرکز برای خدمات رسانی به مراجعان با عالئم تنفسی خبر داد. 
دکتر احمد مشکورنیا، رئیس بیمارستان سینای شهرستان کارون 
نیــز در این رابطه افزود: این مرکز با تمام توان و با اســتفاده از 
کلیه ظرفیت، آماده خدمات رسانی به بیماران است. دکتر علیرضا 
رفعتی نوایی، رئیس بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی اهواز 
در همین رابطه گفت: این مرکز با اختصاص 1۵ تخت به بیماران 

ارجاعی از بیمارستان ابوذر اهواز، آماده خدمات رسانی است.
اسناد و کتاب های خطی یزد بعلت برخی 

بی توجهی ها از استان خارج می شود 
   علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها // مدیر مرکز 
اســناد و کتابخانــه  ملی یزد وضعیت ســاختمان این مرکز را 
نامناسب و نیازمند توجه مسئوالن ذکر کرد و گفت: در اثر این 
بی توجهی ها چه بسیار از کتب و اسناد نفیس خطی که از استان 
خارج شــده و برخی دستگاه ها نسبت به امحای بایگانی های 
راکــد خود بدون توجه به اهمیت آن اقدام کرده اند. به گزارش 
خبرنگار دریا، مســعود زارع در جلسه ای با حضور مسئوالن 
یزد افزود: از عمده چالش هــای پیش روی این مرکز از زمان 
تاســیس تاکنون، وضعیت نامناسب و غیر استاندارد ساختمان 
مرکز، تکمیل 1۰۰ درصد ظرفیت مخازن ورودی اسناد و قفل 
شدن آن اســت.وی ادامه داد: الزم است با توجه به نگهداری 
بیش از هشــت میلیون برگ سند در این مجموعه در وضعیت 
حاضر در اسرع وقت درخصوص توسعه  ساختمان این سازمان 
تصمیم گیری شود. این مسئول گفت: آرشیو ملی استان یزد آیینه 
تمام نمای فرهنگ و اصالت شهر جهانی یزد است که با وجود 
افتتاح این مجموعه از ســال 1۳۸۰ و اقدامات و فعالیت های 
صورت گرفته، متاسفانه این ســازمان همواره طی این سال ها 
مورد حمایت جدی اســتانی و ملی در طراز و جایگاه واقعی 
جهان شهر یزد برخوردار نبوده است. همچنین علی اکبر عزیزی 
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری یزد هم اظهار 
داشت: با توجه به اهمیت مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد 
به عنوان محل ثبت و ضبط فرهنگ و تاریخ استان، الزم است 
تا مشکالت این ســازمان در حوزه ساختمان به سرعت حل 
 شده و دستگاه های مرتبط در این خصوص نهایت همکاری را

 داشته باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد:      
۵۹۶ مجوز انتشار کتاب در یزد صادر شد

  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان یزد گفت: از آبانماه سال گذشته تاکنون 
برای ۵۹۶ عنوان کتاب در استان مجوز نشر صادر شده و بخش 
عمده این کتابها به چاپ رسیده است.  به گزارش  خبرنگار دریا؛  
احسان عابدی در آیین رونمایی از کتاب سفالگران میبد افزود: 
در زمینه صدور مجوز انتشار کتاب استان یزد شاهد رشد قابل 
توجهی بوده است و نویسندگان، مولفان، مترجمان و پژوهشگران 
استان در حوزه های مختلف در فضایی پویا فعالیت می کنند.وی 
خاطرنشــان کرد: تالش حوزه فرهنگ در استان بر این است تا 
کیفیت کتاب هایی که مجوز نشر دریافت می کنند ارتقاء یابد که 
برای رسیدن به این هدف نشست هایی با ناشران استان برگزار 
شده و امیدواریم در حوزه کتاب و نشر بتوانیم خدماتی شایانی 
را به مردم داشته باشیم. عابدی در ادامه در خصوص کتاب سفال 
میبــد نیز اظهار کرد: این کتاب بعد از چند ســال رونمایی و به 
عالقه مندان حوزه کتاب و نشر معرفی شده است و خالء چنین 
اثری در ارتباط با ســفالگری میبد به شدت احساس می شد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد تصریح کرد: در این کتاب 
به هنر و صنعت دیرینه شهرستان کهن و تاریخی میبد و تاریخچه 
آن پرداخته شده است همچنین با دقت و ظرافت نقش و رنگارها 
روی ســفال ها در آن به تصویر درآمده و مســتند شده است. 
عابدی ادامه داد: فصلی هم در این کتاب در زمینه جامعه شناسی 
سفال و میبد وجود دارد که در این فصل نگاهی به میبد دهه ۴۰ 
و فرهنگ، آداب، رسوم و عقاید این شهرستان شده است، در این 
فصل به خوبی نشــان می دهد در ارتباط با صنعت سفالگری و 
این هنر چه مسائل و پدیده های جامعه شناسی وجود داشته و 
به رابطه استاد و شاگردی موارد دیگر قابل اهمیت پرداخته شده 
است. وی گفت: ترجمه و چاپ این اثر برگ دیگری به گنجینه 
اسناد هویتی میبد اضافه می کند زیرا همین سفال نشان هویت 
مردم است و امیدوارم همچنان انتشــار، چاپ و تالیف در این 
شهرستان فرهنگی ادامه داشته باشد وشاهد رونمایی از کتاب ها 
خوب و موثر در حوزه های مختلف باشــیم. کتاب سفالگران 
میبدی نوشته خانم میشلین سان لیور دومون ترجمه محمدعلی 
کارگر شوروکی در 1۸۴ صفحه توسط نشر میبد به چاپ رسیده 
است، نویسنده این اثر در دهه ۴۰ چندماه در میبد حضور داشته 
است و درباره سفالگری تحقیقاتی انجام داده که در قالب کتابی 
منتشر شده است، این کتاب بعد از چند دهه توسط یک میبدی 
ساکن خارج از کشور به نام محمدعلی کارگر شوروکی ترجمه و 
چاپ شده است. هنر سفالگری یکی از کهن ترین هنرهای سنتی 
شهرستان میبد است که با نگاره های متعدد و نقوش متنوع به مثابه 
یک خط تصویری بیانگر فکر، اندیشه، دین و شرایط اجتماعی و 

اقتصادی مردم میبد بوده است.

خبر

    
رئیس کل دادگستری بوشهر خبر داد

مزایده ماشین آالت سنگین راهسازی توقیفی در بوشهر
  سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //رئیس کل دادگستری استان 
بوشهر گفت: ۱۶۰ دستگاه ماشین آالت سنگین راهسازی در سازمان اموال 
تملیکی و گمرکات چندین سال توقیف بودند که دستور برگزاری مزایده 

فروش آن داده شد.
  به گزارش خبرنگار دریا، مهــدی مهرانگیز در جمع خبرنگاران در رابطه 
با تعیین تکلیف ماشــین های راه سازی توقیف شده در پارکینگ های استان 
بوشهر، اظهار داشت: در راستای دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف 
 خودروهای توفیقی در پارکینگ های استان دستور برگزاری و فروش این کاالها 

صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: تعداد 1۶۰ دستگاه ماشین آالت 
سنگین راه سازی در پارکینگ های سازمان اموال تملیکی و گمرکات چندین 

سال توقیف بودند که دستور برگزاری و فروش این ماشین آالت داده شد.
 وی افزود: دوشنبه هفته جاری مزایده ۴۰ دستگاه از این ماشین آالت برگزار 

شده که تمامی آنها به فروش رسید.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: مزایده 1۲۰ دستگاه باقی مانده 

تا پایان آذر ماه برگزار می شود.
  حجت االســالم و المسلمین محسنی اژه ای پنجم مردادماه سال جاری در 
سفری بدون تشریفات و با پرواز عمومی به استان بوشهر سفر کرد که در این 
سفر رئیس دستگاه قضا از انبار و محل دپو کاالهای رسوبی و متروکه گمرک 
بوشــهر و پارکینگ های خودروهای توقیفی بازدید و دستورات الزم برای 

تعیین تکلیف کاالها را صادر کرد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری باالشهر
شماره مناقصه عمومی:2001093580000002   

احتراما به استناد آیين نامه ارجاع كار به پيمانکاران مصوب هيئت وزیران به شماره 63007/ت 23331 
مورخه 81/12/19  شهرداری باالشهر در اجرای ابالغ موافقنامه شماره 11  مورخ 1400/12/15 در 
نظر دارد، جهت اجرای پروژه های عمرانی خود با عنوان توسعه و بهبود شبکه حمل ونقل درون شهری 
را از طریق سامانه تداركات الکترونيکی دولت برگزار نماید.كليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 

اسناد مناقصه تا ارائه پيشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكتها از طریق درگاه سامانه تداركات 
الکترونيکی دولت )ستاد( به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضا 

الکترونيکی جهت شركت درمناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار درسامانه 1401/09/26 ميباشد.

1-شهرداری در قبول یا رد كلی پيشنهادها مختار است. 
2-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از زمان انتشار تا ساعت 19:00 روز  شنبه مورخ  

   1401/10/03
3-مهلت زمان ارائه پيشنهاد: ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخه 1401/10/15 

4-زمان بررسی پيشنهادها و برگزاری كميسيون: ساعت.10:00 روز شنبه   مورخه 1401/10/17

5- نتيجه كميسيون و برنده مناقصه از طریق سامانه تداركات الکترونيکی دولت اعالم ميگردد.
6-هرگاه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان  ضبط خواهد شد و 
شهرداری مجاز نيست به پيشنهادهای مبهم، مشروط و بدون سپرده و پيشنهادات بعد از انقضای 

مدت اعالم شده، ترتيب اثر دهد.
7- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه ميباشد.

ردیف

1

محمود درویشی-  شهردار باالشهر 

مبلغ ضمانت نامه یا سپرده

 603/287/428
ریال

رشته

راه و باند 
فرودگاه

مبلغ اعتبار

 12/065/748/560
ریال

محل اعتبارات

محل تملک دارایی ها سرمایه ای 1400
 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

عنوان پروژه 

عملیات اجرای پروژه آسفالت گرم به طول 1143 متر 
به عرض متوسط7 متر  وبه مساحت کل8000 مترمربع به ضخامت 5 سانتیمتر 

پس از کوبیده شدن در خیابانهای جهاد و معابر شهری در شهر باالشهر
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آشپزی

  مواد الزم :
 روغن زیتون............................................. ۲ قاشق غذا خوری
 پونه کوهی خشک شده........................... ۱ قاشق چایی خوری 

آویشن خشک شده.............................. ۱ قاشق چایی خوری
 ریحان خشک شده............................۲/۱ قاشق چایی خوری
پودر سیر................................................۱ قاشق چایی خوری 
 فلفل سیاه کوبیده نشده..................................................۱ عدد
نمک.....................................................۱ قاشق چایی خوری

شکر.......................................................۱ قاشق چایی خوری 
پنیر پارمسان رنده شده...............................۱ قاشق غذا خوری
مخمر خشک ..............................................۱ قاشق غذا خوری
..............................................................۱ فنجان  پنیر موزارال 
آرد غنی شده.....................................................۲ الی ۳ فنجان

روغن نباتی.................................................۱ قاشق غذا خوری 
 طرز تهیه:

تمام مواد به غیر از روغن زیتون و پنیر را با هم مخلوط کنید تا 
خمیری نرم درســت شود. خمیر را با دست ورز دهید تا حالت 
چسبنده پیدا کند و کش بیاید. روی میز کار را آرد پاشی کنید و 
خمیر را رویش قرار دهید و به ورز دادن ادامه دهید تا گرم شود. 
کاسه ای را چرب کنید و خمیر را گرد کرده و داخلش قرار دهید 
و رویش را با پارچه بپوشانید و نیم ساعت در محلی گرم قرار 
دهید تا استراحت کند. دوباره خمیر را روی سطح آرد پاشی شده 

قرار دهید و مشت بزنید تا هوای اضافه اش گرفته شود.
قالب مورد نظر را با روغن زیتون چرب کنید و خمیر را درون 
قالب پهن کنید. دوباره روی خمیر با قلم مو روغن زیتون بکشید 

و پنیر را رویش به صورت یکدست پهن کنید. 
قالب خمیر را به مدت ۱5 دقیقه در فری که از قبل با دمای ۲۳0 

درجه سانتیگراد گرم شده است قرار دهید تا بپزد. 
برای تزئین روی نان می توانید از برش های گوجه گیالســی و 

زیتون استفاده کنید. 

نان فوکاسیا 

  همه بچه ها به چربی های مغذی برای مغزشان، 
به کلسیم برای اســتخوان ها و همه دیگر انواع 
ویتامین  و مــواد معدنی نیاز دارنــد. در ادامه 
توضیح خواهیم داد که کدام مواد غذایی در گروه 
سالم ترین خوراکی ها برای کودکان قرار می گیرند.

 کســانی که درباره غذا خوردن با بچه ها کشمکش 
کرده اند، حتما می دانند که بچه ها هر غذایی را راحت 
نمی خورند. با این حــال، همه بچه ها به چربی های 
مغذی برای مغزشــان، به کلسیم برای استخوان ها و 
همه دیگر انواع ویتامین ها و مواد معدنی نیاز دارند. 
در ادامه برای شما پدرها و مادرها توضیح خواهیم 
داد که کدام مواد غذایی در گروه سالم ترین خوراکی ها 

برای کودکان قرار می گیرند.  
۱. ماســت : ماست یکی از خوراکی های عالی برای 
کودکان است که می تواند به عنوان صبحانه، میان وعده 
یا حتی دسر مصرف شــود، اما ماست انتخاب شده 
برای کودکان به هیچ وجه نباید حاوی قندهای افزوده 
باشد. ماست های یونانی غنی شده با ویتامین D که 
پروتئین بیشــتری در کنار ترکیبات مغذی دیگر و 
البته پروبیوتیک ها دارند، واقعا انتخاب فوق العاده ای 
برای بچه ها هستند. افزودن توت های تازه یا غالت 
سبوس دار به این ماست ها می تواند ارزش تغذیه ای 

آنها را برای بچه ها نیز بیشتر کند.
۲. لوبیا و انواع حبوبات

  انــواع لوبیــا و دیگر حبوبات ماننــد نخود جزو 
خوراکی های بســیار مغذی برای کودکان هســتند. 
لوبیاهای مختلف که مقادیر باالیی از پروتئین و فیبر 
را به بدن می رسانند، منبع فوق العاده ای برای دریافت 
پروتئین های گیاهی هستند. البته لوبیا و دیگر انواع 
حبوبات زمانی برای بچه ها کامال مفید خواهند بود 
که به صورت خانگی تهیه و مصرف شوند. بچه های ۴ 
تا ۸ ساله در طی هر روز باید ۲5 گرم فیبر دریافت 
کنند، درحالی که گنجاندن لوبیا و دیگر حبوبات مانند 
نخود در رژیم غذایی آنــان می تواند فیبر دریافتی 
آنان را به ســطح استاندارد برساند. فیبرهای غذایی 
به تقویت گــوارش کمک می کنند و نقش مثبتی در 

افزایش احساس سیری دارند.
۳. تخم  مرغ: یک عدد تخم مرغ بزرگ حدود ۶ گرم 
پروتئین و مقادیر خوبــی از ویتامین D را در کنار 
مقادیری از ویتامین B۱۲ و آهن وارد بدن می کند. 
انواع تخم مرغ غنی شده با اسیدهای چرب امگا-۳ 
هم به رشــد مغزی کودکان کمک می کنند. در مورد 
کلسترول موجود در تخم مرغ هم الزم نیست نگران 
باشید زیرا چربی های اشــباع و چربی های ترانس 

اثرات  دارای 
اساســی تر و مخرب تــری در جهــت افزایــش 
کلســترول بد خون هستند. بنابراین، به  جای اینکه 
از خوراکی های ناســالم مانند فراورده های گوشتی 
در تهیه صبحانه برای بچه ها استفاده کنید، به راحتی 

می توانید تخم مرغ را در 
کنار سبزیجات یا صیفی جات برای فرزندتان آماده 

کنید.
4- شــیر: شــیر نقش مهمــی در شــکل گیری 
استخوان های مستحکم دارد زیرا سرشار از کلسیم و 

ویتامین D است درحالی که مقادیر خوبی از فسفر، 
ویتامین B۱۲، پتاســیم و پروتئین را هم وارد بدن 
می کند. اگر فرزندتان به نوشیدن شیر گاو عالقه ای 
نشــان نمی دهد، می توانید شــیرهای جایگزین اما 
غیرشیرین شده را برای او تهیه کنید. در میان شیرهای 
جایگزین، میزان پروتئین موجود در شــیر سویا از 
همه دیگر گزینه ها بیشتر است. شیر سویای غنی شده 
می تواند مقادیر باالیی از کلسیم و ویتامین D را به 
بدن برساند که معموال با میزان این ترکیبات در شیر 

گاو برابر است.
۵. مغزها و دانه های خام

مغزها و دانه های خام، غیرشــور و غیرچرب جزو 
بهترین خوراکی ها برای بچه ها هســتند، در حالی 
که مقادیــر باالیی از فیبرهای غذایــی، پروتئین و 
چربی های ســالم را برای بدن آنان فراهم می کنند. 
شما می توانید مغزها و دانه های مختلف مانند گردو، 
پســته، بادام، بادام زمینی، دانه آفتابگردان، دانه چیا 
و... را با همدیگر مخلــوط کنید و هر روز مقداری 
از ایــن خوراکی را به عنــوان میان وعده در اختیار 
فرزندتان بگذارید. منیزیم یا امگا-۳ موجود در این 
خوراکی های سالم و ساده نیز به افزایش انرژی بدن 

و شکل گیری استخوان ها کمک می کنند.

  سپردن مسئولیت های کوچک به کودکان، آنها را برای پذیرش 
مسئولیت های اجتماعی و بزرگ تر آماده می کند.

  یکــی از مهم ترین مواردی که باید در تربیت فرزندان مورد توجه 
قرار داد، آموزش مسئولیت پذیری به آنهاست؛ موضوع بسیار مهمی 
که نقشی اساسی در دوران بزرگسالی کودکان داشته و نوع و کیفیت 
تعامالت شــخصی،  خانوادگی و اجتماعی شــان را رقم می زند. از 
همان سنین پایین باید مســئولیت های کوچک و البته متناسب با 
توانایی کودکان به آنها سپرد تا برای سنین باالتر به آن عادت کنند 
و خودشان را موظف به انجام دادن آن بدانند. آموزش مسئولیت، از 

همان امور شخصی و مشارکت در فعالیت های خانه آغاز می شود.
کودکان از حدود ۲ سالگی تمایل دارند برخی امورشان را به تنهایی 
انجام دهند، قطعًا نباید با این تمایل مخالفت کرد هرچند که شــاید 
در برخی موارد نیازمند مراقبت والدین باشند اما از همین سن و با 
تشویق و ترغیب آنها آهسته آهسته می توان همین روند را تا سنین 
باالتر ادامه داد. مســئولیت جمع آوری وسایل و مرتب کردن اتاق، 
آب دادن به گلدان ها، چیدن سفره غذا، جمع آوری لباس و ظروف 
شسته شــده و حتی مشارکت در آشپزی از جمله مواردی است که 
می توان به مرور به فرزندان سپرد و اجرای به موقع را از آنها مطالبه 
کرد.آنچه در آموزش مســئولیت پذیری بــه کودکان و مطالبه گری 
والدین در انجام امور خانه مهم اســت توجه به این موضوع است 
که مســئولیت های کوچک امروز و در چارچوب خانه و خانواده، 
فرزندان را برای مسئولیت پذیری در جامعه، زندگی زناشویی، محیط 
شغلی و... تربیت کرده و آنها را متعهد به انجام مسئولیت بار خواهد 

آورد.
  ترغیب فرزندان به پذیرش مسئولیت

نحوه سپردن مسئولیت به فرزندان، موضوع مهمی در این مسیر است. 
از آنجا که پذیرش مســئولیت، سختی و انجام دادن کار را به دنبال 
دارد،  بسیار مهم اســت که والدین از دوران کودکی چطور و با چه 
ادبیات و آهنگ کالمی، کودکان خود را به پذیرفتن مســئولیت و 
انجام امور مختلف دعوت کنند. این آهنگ کالم و نوع ادبیات والدین 
است که منجر به مقاومت یا عدم مقاومت فرزندان در برابر پذیرش 

مسئولیت می شود
فرحناز کیان ارثی، روانشناس تربیتی و عضو آکادمی روانشناسی 
کانادا معتقد اســت:» هنگامی که پدر و مادرها با تحکم، نامهربانی 
و تندخویــی درخواســت خود را مطرح و مســئولیتی را متوجه 
فرزندانشان می کنند؛ بچه ها بیش از آنکه بخواهند آن کار را انجام 
دهند، سعی در قرار گرفتن مقابل والدین و به نوعی مخالفت با آنها 
خواهند داشــت.در واقع موضوع جلب همکاری، موضوع بسیار 
مهمی است. چون نمی توان هیچ مسئولیتی را به زور به کودک واگذار 
کرد؛ مگر آنکه از طریق جلب همکاری و مشارکت صورت پذیرد.« 
در واقع مادر و پدرها باید بتوانند به فرزند خود انگیزه الزم را بدهند 
و شــوق و اشتیاق الزم را در او ایجاد کنند. نحوه ادبیات و احترام 
والدین و همچنین انعطاف پذیری آنها می تواند دراین خصوص بسیار 

تأثیرگذار باشد.
  رابطه تأثیرگذار در مسئولیت پذیری

 به گفته این روانشــناس، نکته مهم دیگر آن است که توجه داشته 
باشیم هر کودکی برای گرفتن مسئولیت به شیوه خود عمل می کند. 
مسئولیت پذیری هم چیزی نیست که آسان باشد و همه آن را دوست 

داشته باشند چون معموالً زحمتی را 
متوجه فرد خواهد کرد. اما معمواًل 
وقتی بچه ها برای پذیرش مسئولیت 
مخالفت می کنند و شانه از انجام 
آن خالــی می کنند بســیاری از 
پدر و مادرها ســعی می کنند با 
نادرســتی  تنبیهی  رویکردهای 
مانند ســرزنش یا مقایسه فرزند 

خود را ترغیــب کنند که حتمًا آن 
کار را انجام دهد.درصورتی که پدر 

و مادرها باید آگاهی داشته باشند اگر 
فرزندشان با رعایت موارد و مراحل الزم 

باز هم از انجام مسئولیت خود سر باز زند چه 
کارهایی باید انجام دهند و چگونه باید رفتار کنند 

که بتوانند فرزندشان را به همکاری جلب کنند.
کیان ارثــی می گوید: »مهم ترین کار بــرای پیدا کردن علت 

مقاومت کودکان در برابر انجام وظایف شان آن است که توجه داشته 
باشیم وقتی بچه ها مسئولیت انجام وظایف خود را برعهده نمی گیرند 
والدین باید با افزایش میزان آگاهی خود بتوانند علت آن را تشخیص 
دهند. البته بخشی از آن هم به روابط والدین و فرزندان برمی گردد.

یعنی وقتی والدین با فرزندان خود تعامل خوب و همچنین اوقات 
مشــترکی ندارند، مشغله شان خیلی زیاد است و زمان زیادی برای 
آنها نمی گذارند بچه ها هم توجهی به درخواست والدین خود ندارند.

بنابراین نداشتن تعامل مثبت والدین با فرزندانشان به هر دلیلی که 
باشد باعث دلسردی بچه ها می شود و به این ترتیب نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم مسئولیت پذیر باشند. عوامل محیطی و آموزشی هم در 

شکل گیری مسئولیت پذیری کودکان مؤثر است.«
به عبــارت دیگر اجتناب از ســهل انگاری، داشــتن اطالعات و 
آگاهی های الزم و همچنین نوع فرزندپروری والدین نقش زیادی 

در چگونگی شکل گیری احساس مسئولیت در کودکان دارد.
  بچه های مسئولیت گریز

با توجه به موارد گفته شده، والدین فرزندانی که زیر بار مسئولیت 
نمی روند نباید تصور کنند فرزندشان تنبل و بی خیال است یا موضوع 
مسئولیت پذیری امری ذاتی است. در واقع این والدین نیازمند اصالح 
نگرش بوده و باید خودشان برای ایجاد حس مسئولیت پذیری در 
فرزندشــان اقدامی انجام دهند. البته به گفته کیان ارثی باید ضمن 
آگاهــی از موارد تأثیرگذار در ایجاد این حس این را هم بدانند که 
در دوره های سنی مختلف فرزندشان، چه انتظاراتی می توانند از آنها 

داشته باشند.
بنابراین شناخت توانایی های کودکان و همچنین زمان و موقع دادن 
مسئولیت به آنها موضوع بســیار مهمی است که باید به تدریج از 
کودکی آغاز و به مرور نیز بیشتر شود. کیان ارثی می گوید:»بعضی 
والدین گمان می کنند بهتر است در کودکی به فرزند خود مسئولیت 
ندهند تا به دوران نوجوانی برسد. درصورتی که وقتی آنها اینگونه 
عمل می کنند نمی توانند انتظار داشته باشند فرزندشان مسئولیت پذیر 

بار بیاید.«
 چند نکته کلیدی برای سپردن مسئولیت به فرزندان

۱- سپردن مسئولیت به کودکان را از کارهای کوچک و ساده و البته 

متناسب 
سن شان  با 
انجام  کنید.  آغاز 
امور حس خوشایند  این 

در آنها ایجاد کرده و به مرور برای کارهای توانمندی را 
پیچیده تر آماده می شوند.

۲- بعد از انجام مسئولیت،  نسبت به سن و سالش او را تشویق کنید. 
پاداش های کالمی تأثیر بسیاری در ترغیب او دارند.

۳- بر نحوه بیان و ادبیات خود برای مشــارکت خواستن و دادن 
مسئولیتی به فرزندتان دقت کنید. ادبیات و لحن تند و نامناسب،  او را 

به الک دفاعی فرو برده و مسئولیتی به عهده نخواهد گرفت.
۴- برای فرزند خود وقت گذاشــته و تعامل مثبت و سازنده با او 

داشته باشید، چنین والدینی فرزندان مسئولیت پذیر بیشتری دارند.
5- متوجه سپردن عواقب زودهنگام مسئولیت به فرزندتان باشید. 
برخی والدین بدون توجه به سن و سال و توانایی فرزندشان از آنها 
انتظار دارند. این مسئله موجب بروز اضطراب در کودکان خواهد شد 

و مشکالت عدیده ای را ایجاد خواهد کرد.
۶- راه های مسئولیت گریزی فرزندتان را هوشمندانه ببندید. »بلد 
نیستم«  جمله متداولی برای گریز از به عهده گرفتن مسئولیت است.

با آموزش دادن این امور یکی از راه های رایج گریز از مسئولیت را 
مسدود کرده اید.

۷- ســپردن برخی مسئولیت ها به فرزندان مرحله ای است. آنها را 
باید طی این مراحل همراهی کرد تا به خوبی کار را یاد گرفته و از 

پس آن برآیند.
۸- به فرزندتان یادآور شوید که مسئول انجام دادن یا ندادن وظیفه 
سپرده شده، است. او باید بیاموزد مسئولیت رفتارهایش را به عهده 
گرفته و آن را جبران کند. به عنوان مثال باید حواسش را جمع کند و 
خود را مسئول به همراه بردن وسایل مورد نیازش به مدرسه باشد. 
شما قرار نیست این مسئولیت را به عهده بگیرید. اگر یک مرتبه بابت 
جا گذاشتن وسیله اش مورد بازخواست قرار گرفت، می آموزد که به 

خوبی مسئولیت آن را بپذیرد.
۹- فرزندتان را برای انجام ندادن مســئولیت محوله، سرزنش یا 
مقایسه نکرده و با تندی با او رفتار نکنید. باید با او آرام گفت وگو کرد 
و البته تنبیه متناسبی مانند محروم کردن موقت از یک عالقه مندی 

برایش درنظر گرفت.

چند نکته کلیدی 
برای سپردن مسئولیت به فرزندان 

۵ خوراکی سالم برای کودکان 

  دکترای تخصصی علوم تغذیه با اشاره 
به یک باور غلط دربــاره تفاوت برنج 
کته و آبکش گفت: از نظر میزان انرژی 
و چاق کنندگی تفاوتی بین برنج کته و 

آبکش وجود ندارد.
  سمیرا ربیعی دکترای علوم تغذیه با بیان 
این موضوع که ســالمت برنج باید از دو 
بعد تغذیه ای و بهداشتی مورد بررسی قرار 
گیرد، گفت: برنج، بخش عمده ای از نیاز 
بدن به ویتامین های گــروه B را تأمین 
می کند. این ویتامین ها که محلول در آب 
هســتند بنابراین در هنگام آبکش کردن 

برنج از بین می روند.
  وی افزود: با توجه به این که پخت برنج 
به صورت کته باعث حفظ ویتامین های 
گروه ب آن می شود بنابراین از نظر حفظ 
ویتامین های گروه B مصرف کته بهتر از 

برنج آبکش است.
 ربیعی در ادامه به وجود یک باور غلط در 
خصوص چاق کنندگی کته و برنج آبکش 
اشــاره کرد و گفت: بسیاری افراد تصور 
می کننــد انرژی حاصــل از کته در وزن 

مساوی از برنج آبکش بیشتر است.
 وی، ذات برنج را نشاســته عنوان کرد و 

افزود: با توجه به این مطلب شستن زیادتر 
یا آبکش کردن برنــج، تأثیری بر میزان 
نشاســته آن ندارد. بنابراین از نظر میزان 
انرژی و چاق کنندگی تفاوتی بین برنج کته 

و برنج آبکش وجود ندارد.
  این دکتــرای تخصصی علــوم تغذیه 
آلودگی بــا فلزات ســنگین را یکی از 
موارد آلودگی های محیطی برنج برشمرد 
و گفت: آلودگی آب و خاک و همچنین 
نزدیک بودن مزارع برنج به مراکز صنعتی 
و فاضالب های مربوطــه در تجمع این 

آلودگی در برنج مؤثر هستند.
  وی، آلودگــی با آرســنیک را یکی از 
آلودگی های شایع در برنج عنوان کرد و 
افزود: آرسنیک یکی از سمی ترین عناصر 

جهان و به طور جدی کشنده است.
  ربیعی یادآور شــد که آرسنیک در اکثر 
مواد غذایی به مقدار بســیار اندک یافت 
می شود اما میزان آن در حدی نیست که 

تهدیدی برای سالمتی محسوب شود.
وی با اشــاره به این که برنج بیش از هر 
ماده دیگری توانایی ذخیره آرسنیک را 
دارد خاطرنشان کرد که نگرانی بسیاری 

درخصوص آلودگی برنج با آرســنیک 
وجود دارد.

 به گفته این استادیار دانشکده علوم تغذیه، 
اثر سمی آرسنیک ۱00 هزار برابر سیانور 
اســت و این درحالی است که آرسنیک 
و تمام ترکیبــات آن، به عنوان آفت کش 

استفاده می شوند.

  ربیعی مهمترین عوارض مســمومیت با 
آرسنیک را شــامل مختل شدن کارکرد 
سیستم گوارشی، آســیب جدی به کبد، 
سرطان پوست و در نهایت ایجاد شوک 

و مرگ برشمرد.
  به گفته این دکترای علوم تغذیه هرچند 
میزان آرسنیک در برنج های وارداتی بیش 

از برنج های ایرانی است، ولی این موضوع 
به این معنا نیســت که برنج های ایرانی 
فاقد آرسنیک هستند.وی افزود: در ایران 
برنج استان گیالن باالترین و برنج استان 
گلستان، پایین ترین میزان آرسنیک را به 

خود اختصاص داده است.
استادیار دانشــکده تغذیه براساس نتایج 
مطالعات صورت گرفته گفت: در روش 
پخت برنج بــه صورت کته، آب در برنج 
باقی مانده و آرسنیک آن خارج نمی شود. 
امــا در پخت برنج به صــورت آبکش، 
مقداری از آرســنیک آن خارج می شود. 
بنابراین از نظر بهداشــتی، برنج آبکش 

سالم تر از برنج کته است.
این دکترای علوم تغذیه با اشاره به این که 
از نظر تغذیه ای، برنج کته مغذی تر است اما 
از نظر بهداشتی، برنج آبکش سالم تر است 
خاطرنشان کرد: باید به دنبال روش پختی 
باشیم که ضمن حفظ ویتامین های گروه 
B، میزان آرســنیک برنج نیز به حداقل 

ممکن برسد.
این متخصص تغذیه با اشــاره به بهترین 
روش پخــت برنج گفت: در حال حاضر 

بهترین روش پختی که برای برنج پیشنهاد 
شده این است که به ازای هر پیمانه برنج 
خام، چهار پیمانــه آب در قابلمه ریخته 
شود. بعد از به جوش آمدن آب، برنج از 
قبل خیسانده شده، در قابلمه ریخته شده 

و به مدت پنج دقیقه بجوشد.
وی افزود: سپس برنج آبکشی شود و آب 
آن دور ریخته شــود. دوباره برنج داخل 
قابلمه ریخته شده و این بار، به ازای هر 
پیمانه برنج دو پیمانه آب به قابلمه اضافه 
شود و برنج با حرارت کم دم کشیده شود.
ربیعی خاطرنشان کرد: در روش آبکش 
کردن معمولی مقدار زیادی از ویتامین های 
گــروه B از بین مــی رود. در روش کته 
کردن معمولی نیز، آرسنیک برنج خارج 

نمی شود.
به گفته وی، مزیت روش پخت پیشنهادی 
این اســت که ضمن حفظ ویتامین های 
محلول در آب برنج، ۷0 درصد آرسنیک 
از برنــج خــارج می شــود. این روش 
به ویژه برای نوزادان و کودکان که بیشــتر 
در معرض خطرات ناشــی از آلودگی با 

آرسنیک قرار دارند توصیه می شود.

بهترین شیوه پخت برنج 

همه قسمت های انار مانند گل، برگ، پوست، دانه و ریشه 
درخت آن مصرف دارویی دارند. در این مطلب خاصیت 
جوشانده پوست انار و روش درست کردن آن را می خوانید.

  جوشــانده پوست و ریشه درخت انار جهت درمان اسهال 
و دفع انگل های داخلی مورد اســتفاده قرار می گیرد.غرغره 
جوشانده پوست انار موجب بهبودی زخم های داخلی دهان 
و گلودرد می شود. شستشوی محل های درد با این جوشانده 
برای برطرف کردن خارش کاربرد دارد و برای درمان بواسیر 

مورد استفاده قرار می گیرد.
روش تهیه جوشانده پوست انار: مقداری از پوست و ریشه 
درخت انار به مقدار ۱0 الی ۱5 گرم را داخل یک لیتر آب 
مخلوط کنید و پس از ۱0 دقیقه جوشــاندن می توانید آن را 
مصرف کنید.برای استفاده از پماد ضد سوختگی گل های انار: 
ابتدا گل های انار را له و با روغن کنجد مخلوط کنید. سپس 

آن را روی سطح سوختگی قرار دهید.
نکته مهم: مصرف جوشانده پوست انار در برخی افراد موجب 

سردرد، سرگیجه و استفراغ می شود.

پوست انار را دور نریزید 

اسفناج خاصیت غذایی باالیی دارد و سرشار از ترکیبات 
آنتی اکسیدان، حاوی انواع ویتامین های A. C. E. B و 

امالح مختلف است.
 اسفناج گیاهی علفی و بوته ای است که برگ های مثلثی شکل 
با دمبرگی شیاردار، اطراف ساقه قرار گرفته اند. این گیاه دارای 
خاصیت غذایی باالیی بوده و غنی از ترکیبات آنتی اکسیدان، 
حــاوی انواع ویتامین هــای A، C، E، B و امالح منگنز، 
منیزیوم، مس، آهن، کلســیم، پتاسیم، روی، فسفر، سلنیم، 
اســیدهای چرب و امگا ۳ است؛ همچنین ترکیباتی به نام 
روبیس کولین در اسفناج گزارش شده است که منبع فولیک 

اسید یا ویتامین B۹ است.
اسفناج منبعی سرشار از آهن است و در ۱۸0 گرم اسفناج 
پخته ۴۳.۶ میلی گــرم آهن وجــود دارد، درحالیکه یک 
همبرگر آماده حداکثر حاوی ۴۲.۴ میلی گرم آهن اســت. 
ارزش غذایی آهن به جذب آن است؛  در صورتی که منابع 
آهن همراه ویتامین C و یا فیبر و الیاف گیاهی مصرف شوند، 

جذب آن افزایش پیدا می کند.
نگهداری طوالنی مدت اسفناج به صورت تازه یا پخته شده 

باعث تبدیل نیترات های موجود در آن به نیتریت می شــود 
که برای بدن مضر است. در عین حال اسفناج حاوی مقدار 
زیادی اگزاالت است که با آهن، تولید اگزاالت آهن می کند 

و باعث جلوگیری از جذب آهن در بدن می شود.
اگزاالت زیاد همچنین می تواند باعث ایجاد سنگ کلیه شود. 
اگزاالت با کلسیم موجود در اسفناج، تولید اگزاالت کلسیم 
کرده و باعث کاهش جذب کلسیم می شود و علی رغم باال 
بودن درصد کلســیم این گیاه، بدن می تواند حدود 5 درصد 

آن را جذب کند.

این گیاه بیشتر از یک همبرگر آهن دارد!

افرادی که قبل از افزودن آب ماکارونی 
به سس خود آن را دور می ریزند، مرتکب 

اشتباه بزرگی می شوند.
صرفــه جویــی در آب ماکارونی نه تنها 
برای سیاره ما و حفاظت از محیط زیست 
عالی است، بلکه این ماده مخفی است که 
می تواند طعم سس شما را حتی بهتر کند. با 
این حال، چرا آب پاستا اینقدر عالی است؟ 
مطمئنًا فکر می کنید که آب پاستا نمی تواند 
چیز مفیدی داشته باشــد و اینجاست که 
مردم اشتباه می کنند. آب اضافی ماکارونی 
مملو از نمک و نشاسته است و وقتی این 
مواد را به سس خود اضافه کنید، چه روغن 
زیتون باشد و یا مواد دیگر، سس لذیذی 

برای شما به ارمغان می آید که به هیچ وجه 
بدون وجود آب پاستا درست نمی شود؛ این 

فرآیند امولسیون سازی نامیده می شود.
 از آب پاســتا بــرای رشــد گیاهان 

استفاده کنید
  آب ماکارونی سرشار از نشاسته، دارای 
مقادیری از کلســیم، فسفر، آهن، روی و 
پتاسیم است که با تامین مواد مغذی مفید 
به رشــد گیاه کمک می کند. از آنجایی که 
سرشــار از کربوهیدرات است، به فعالیت 

باکتری ها در خاک نیز کمک می کند.
گفتنی اســت اگــر بــرای جلوگیری از 
چسبیدن ماکارونی به آب روغن نباتی یا 
نمک اضافــه می کنید، آن را روی گیاهان 
استفاده نکنید زیرا روغن در نور خورشید 

گرم می شود و گیاه را می سوزاند.

معجزه آب پاستا 
در رشد گیاهان ! 



روابط عمومی 
مصرف ماهي و میگو از بروز افسردگي جلوگیري مي کند شیالت رهمزگان 

حوادث جهان
انفجار هولناک بزرگترین آکواریوم برلین 

  بزرگترین آکواریوم اســتوانه ای مســتقل جهان در هتل رادیسون 
برلین متالشــی شــد.این آکواریوم یکی از 1۵ جاذبه توریستی مهم 
برلین بود که در مجموعــه تفریحی و داخل یک هتل در مرکز برلین 
نزدیک الکساندرپالتز قرار داشت. داخل این آکواریوم یک آسانسور 
وجود داشت که با گنجایش ۳۰ نفر این اجازه را به گردشگران می داد 
تــا از درون این آکواریوم باال رفتــه و از زیبایی های آن لذت ببرند.

ســخنگوی پلیس گزارش داد که حدود ساعت ۵:۴۵ صبح به وقت 
محلی صدای بسیار وحشتناکی به گوش رسید و بخش هایی از نمای 
هتلی که آکواریوم در آن قرار داشت به همراه حجم بسیار زیادی آب به 
داخل خیابان پرتاب شد.به گفته خدمات اورژانس، آکواریوم استوانه ای 
مستقل جهان با ارتفاع 1۴ متر محل زندگی حدود 1۵۰۰ ماهی عجیب 
و کمیاب گرمسیری بود و با یک میلیون لیتر آب پر شده بود اما پس از 
شکستن آکواریوم این حجم آب، ماهی ها و مقدار زیادی زباله همانند 
ســیلی عظیم در اطراف و داخل جاده اصلی در منطقه شلوغ مایت 
سرازیر شد.به محض وقوع این حادثه حدود 1۰۰ امدادگر اورژانس و 
آتش نشانی به محل حادثه شتافتند. کارشناسان بررسی های تخصصی 
را برای یافتن علت این حادثه عجیب آغاز کرده اند.خبرنگار دویچه وله 
صبح جمعه در توئیتی نوشت: »همه ۴۰۰ میهمانی که در هتل رادیسون 
اقامت داشــتند، تخلیه شدند تا به هتل دیگری در برلین منتقل شوند. 
پلیس برای ساماندهی میهمانان هتل چند اتوبوس  را به این مجموعه 
فرستاد تا ســرپناهی برای میهمانانی که از ساختمان خارج می شوند 
فراهم کنند.«دمای هوای پایتخت آلمان در روزهای اخیر و بامداد جمعه 
کاهش یافته است.به گفته پلیس برلین عالوه بر خسارات باورنکردنی 
دو نفر بر اثر اصابت ترکش های شیشه مجروح شدند.جاده و همچنین 

پیاده روهای خارج از مجموعه مملو از آوار بود .
حریق مرگبار در یک ساختمان مسکونی در فرانسه

  در پی وقوع حریق در یک ساختمان مسکونی در نزدیکی شهر 
»لیون« فرانســه دستکم 1۰ تن از جمله پنج کودک جان خود را از 
دست دادند. با این حال مقامات محلی اعالم کردند که آمار تلفات 
موقت بوده و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.تاکنون علت 
وقوع این حریق مشــخص نشده است. همچنین حدود 17۰ آتش 
نشان نیز به محل وقوع این حادثه اعزام شده اند.خبرگزاری رویترز 
درباره جزئیات این حادثه نوشت: این آتش سوزی در یک ساختمان 
مســکونی هفت طبقه در نزدیکی شهر لیون رخ داده است.مقامات 
محلی نیز افزودند که یک حلقه امنیتی در محل آتش سوزی ایجاد 
شده با این حال این مقامات تاکنون جزئیات بیشتری از این حادثه 

منتشر نکرده اند .
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حوادث

کشف احشام و موتورپاکشتی قاچاق در قشم 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  حوادث//  گروه 
قشم از کشف تعداد3۰راس احشام و ۱۷ دستگاه 
موتورپاکشتی قاچاق در این شهرستان خبر داد . 
    بــه گــزارش خبرنــگار دریــا، ســرهنگ 
»مهراب کاظمی« ، در تشــریح این خبر گفت : 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرســتان 
 در ادامه طرح مقابله بــا پدیده قاچاق کاال و ارز 
حین گشت زنی هدفمند در یکی ازمحالت حاشیه 

ای و ســاحلی جزیره قشم یک محل دپو احشام 
شناسایی ودر بازرسی از یک چهار دیواری تعداد 
۳۰ راس گوسفند قاچاق که توسط قاچاقچیان به 
قصد انتقال آنها به خارج از کشــور دپو شده بود، 

کشف کردند.
   وی افزود : کارشناســان پلیس امنیت اقتصادی 
شهرستان طی عملیاتی دیگر در یکی از روستاهای 
تابعه شهرستان ضمن شناسایی یک محل دپوی 

کاالی قاچاق با هماهنگی قضایی در بازرسی از 
یک انبار و محل دپو تعداد 17 دســتگاه موتور 
پاکشتی قاچاق کشــف کردند. فرمانده انتظامي 
»شهرستان قشم« ارزش احشام قاچاق کشف شده 
بنا به اعالم نظر کارشناسان اقتصادی را یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال و ارزش موتورهای پای کشتی 
۲میلیاردو 1۵۰ میلیون ریال عنوان کرده و اظهار 
داشــت : در این رابطه ۲ نفر متهم دســتگیر و با 
تشکیل پرونده براي سیر مراحل قانوني تحویل به 

مرجع قضایي معرفی شدند .

گروه حوادث// تالش همه جانبه و ضربتی کار آگاهان 
پلیس آگاهی استان هرمزگان یک باند 3 نفره سارقان 
موتورسیکلت از منازل با 24 فقره سرقت موتورسیکلت 

و موبایل شناسایی و دستگیر شدند . 
   به گزارش خبرنگار دریا، فرمانده انتظامی اســتان 
هرمزگان، در تشــریح این خبر بیان داشت: درپي 
وقوع چند فقره ســرقت موتورســیکلت و متواری 
شدن سارقان ، پیگیری موضوع به صورت ویژه در 
دســتور کارکارآگاهان پلیس آگاهي این شهرستان 

قرار گرفت.
  وي افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس 
اگاهي استان با رصد اطالعاتي و انجام اقدامات فني 
و پلیســي و با تالش همه جانبه و شــبانه روزی و 
گشت زنی های هدفمند یک باند سه نفره سارق را 
شناســایي و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه 

اعضاء این باند را دستگیر کردند.
این مقام انتظامی استان اظهار داشت: متهمان دستگیر 

شــده در بازجویی های فنــی و علمی 
به 1۲فقره سرقت  گرفته  صورت 

فقره   1۲ ، موتور ســیکلت 
سرقت گوشی تلفن همراه، 

ســرقت دو دســتگاه 
یکعدد  و  دوچرخــه 
کیف زنانه حاوی یک 
حلقه انگشــتر طال از 
داخل منــازل اعتراف 

بازرســی  در  که  کردند 
از مخفیگاه آنان ۵ دستگاه 

و  موتورسیکلت سرقتی کشف 
ضبط شد.ســردار غالمرضا جعفری 

خاطر نشان کرد: متهمان با تشکیل پرونده جهت 
سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و از آن 

طریق با قرار مناسب روانه زندان شدند.
  فرمانده انتظامی استان هرمزگان با هدف پیشگیری 

سرقت  وقوع  از 
سطح  در 

ن  ستا ا
عمــوم  از 
مردم  و  شــهروندان 
اســتان خواســت ضمن توجه جدی به هشداری 
پلیسی، در صورت مشــاهده و برخورد با هر گونه 

موارد مشکوک اطالع دهند .

شناسایی باند سارقان موتور با 24 فقره سرقت در هرمزگان  کالهبردارن سایبری در کمین دانش آموزان با ترفند جزوه آموزشی

گروه حوادث// رئیس پلیس فتا استان گفت: 
دانش آموزان در مواقع استفاده از اینترنت برای 
نمونه سواالت درسی  و  تهیه موارد آموزشی 

مراقب کالهبردارن سایبری باشند . 

   به گزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ »احسان 
بهمنی« با بیان توصیه هایی به دانش آموزان در 
خصوص اســتفاده از اینترنت برای تهیه موارد 
آموزشی و نمونه سواالت درسی ، اظهار داشت: 
با اعمال و تعیین سقف برداشت توسط والدین و 
همکاری بانک صادر کننده کارت جهت فرزندان، 
می توان از برداشــت های غیرمجاز پیشگیری 
کرد.  سرهنگ بهمنی بیان کرد: در ایام مدارس 
دانش آموزان برای تهیه نمونه ســواالت درسی 
یا جزوه های کمک درســی و چکیده مباحث 
آموزشــی به اینترنت و بعضی اوقات کانال های 
تلگرامی که برای فروش موارد خواســته شده 
تبلیغات گســترده ای انجــام می دهند، مراجعه 
می کنند.وی ادامه داد : مشاهده شده است با این 
ترفند از دانش آموزان کالهبرداری شده است ، در 

این روش گرداننده و مدیر کانال، افراد را جهت 
پرداخت وجه به صفحات و درگاه های اینترنتی 
جعلی هدایت می کند و با این شگرد اطالعات 
حساب آنها را کپی کرده و به اصطالح فیشینگ 
انجــام می دهــد و در نهایت تمــام موجودی 
حســاب قربانیان را برداشت نموده و به سرقت 
می برند.این مســئول انتظامی با اشاره به اینکه 
کالهبرداران اینترنتی از طریق شــگرد فیشینگ 
یا جعل صفحه درگاه پرداخت بانکی و طراحی 
صفحه ای مشــابه درگاه اصلی و با تغییر جزئی 
در آدرس آن اقدام به فریب کاربران می نمایند، 
 بیان داشــت: دانــش آمــوزان در خریدهای 
آنالین خــود مراقب ســایت ها و درگاه های 
پرداخت فیشینگ باشــند و حتمًا توجه داشته 

باشند .

در امتداد تاریکی  

برای آن که مانند جاری هایم چهره ای زیبا داشته باشم، 
تصمیم به عمل جراحی بینی گرفتم، اما در حالی کارم به 
پیکرتراشی رسید که برخی پزشکان مدعی بودند فقط 
چند روز در بیمارستان بستری می شوم ولی اکنون بعد 
از 2۱ بار عمل جراحی پیکرتراشی وحشتناک و یک سال 
بستری در مراکز درمانی به روزی افتاده ام که چندین بار 

به کما رفته ام و با مرگ دست به گریبانم...
  زن ۳7 ســاله درحالی که بیان می کرد »من زندگی ام را 
پای عمل زیبایی گذاشتم« درباره این ماجرای هولناک به 
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: پدرم سرایدار یک 
شــرکت دولتی بود و با سختی و مشقت مخارج زندگی ما 
را  تامین می کرد، با وجود این خواهرانم آبرومندانه ازدواج 
کردند و زندگی شیرینی دارند. من هم در رشته آمار تحصیل 
کردم و سپس به عنوان حسابدار در یک شرکت خصوصی 
مشغول کار شــدم. این درحالی بود که مادرم به دلیل ابتال 
به یــک بیماری مزمن، همواره در مراکز درمانی بســتری 
می شــد و هیچ گاه روی خوش زندگی را ندید. از سوی 
 دیگر هم تنها برادرم به ســرطان مبتال شد و خانواده را در 
اندوهی ســیاه فرو برد. در این شــرایط بود که »بهادر« به 
خواستگاری ام آمد. او را یکی از دوستانم معرفی کرده بود که 
در یکی از بخش های شرکت کار می کرد. آن زمان بیست 
و هفتمین بهار زندگی ام را جشن گرفته بودم که پای سفره 
عقد نشســتم و با »بهادر« نامزد شدم.۶ ماه بعد هم زندگی 
مشــترکمان را در حالی آغاز کردیم که همواره آرزو داشتم 
کاش مانند ۴ جاری دیگرم چهره ای جذاب و زیبا داشتم. 
آن ها با اندکی آرایش مانند »عروســک« زیبا می شدند و 
من به آن ها غبطه می خوردم! مدام احســاس می کردم به 
 دلیل »اضافه وزنی« که دارم تحقیر می شــوم و دیگران به 
گونه ای سرزنش آمیز نگاهم می کنند. این احساس حقارت 
به جایی رسید که بعد از تولد دخترم )ژیال( آرام آرام تصمیم 
گرفتم تا بینی ام را عمل کنم! تصورم این بود که اگر بینی ام را 
کمی الغرتر کنم، چهره ام جذاب خواهد شد! باالخره با هر 
ترس و وحشتی بود زیر تیغ جراحی رفتم و بینی ام را عمل 
کردم اما با آن که حس می کردم کمی چهره ام زیباتر شــده 
 است ولی این موضوع باز هم مرا راضی نمی کرد. با پوشیدن 
 لباس های گشاد، خجالت می کشیدم برای همین به ورزش و 
 رژیم غذایی روی آوردم تا شاید اندکی الغر شوم و من هم مانند 
جاری هایم از لباس های شیک و دخترانه استفاده کنم! از 
آن روز به بعد انواع رژیم های غذایی را تجربه کردم، هرکس 
 راهی را برای الغری نشــانم می داد همان مســیر را طی 
می کردم! به انواع و اقسام داروهای گیاهی و شیمیایی متوسل 
شــدم.  نزد متخصصان تغذیه رفتم اما هیچ کدام تاثیری در 
کاهش وزنم نداشت. خیلی از این موضوع در رنج و عذاب 
بودم تا این که روزی یکی از دوســتان دوران دانشگاهم مرا 
در خیابان دید و بعد از ســاعتی درد دل، پیشنهاد کرد برای 
الغری ، عمل زیبایی »پیکرتراشی« را انجام بدهم! او مدعی 

بود خودش مدتی قبل این عمل را انجام داده و اکنون مشکلی 
ندارد! نشــانی پزشــک جراح را از او گرفتم و نزد او رفتم. 
آن پزشــک هم تصاویر زیادی از قبل و بعد اعمال جراحی 
»پیکرتراشی« را نشانم داد که چگونه به زنانی الغر و زیبا 
تبدیل شده بودند! با این تصاویر دیگر وسوسه »پیکرتراشی« 
رهایم نمی کرد. خیلــی زود موضوع را با »بهادر« در میان 
گذاشــتم و از او خواستم برای انجام این عمل زیبایی کمکم 
کند! همسرم با شــنیدن این حرف ها به شدت برآشفت و 
نصیحتم کرد که هرگز این کار را نکنم! او می گفت همه این 
عمل ها با عوارض وحشتناکی همراه است و بیشتر مواقع نیز 
نه تنها افراد به زیبایی نمی رســند بلکه داشتن پیکر گذشته 
برایشــان به آرزویی دست نیافتنی مبدل می شود! ولی من 
چنان تحت تاثیر تصاویر و سخنان پزشک مذکور قرار گرفته 
بودم که حرف های »بهادر« را جدی نمی گرفتم در واقع اصال 
نمی فهمیدم او چه می گوید! باالخره همسرم را راضی کردم 
تا پولی را که برای خرید خانه پس انداز کرده بود برای انجام 
عمل پیکرتراشی من هزینه کند! پزشک معالج مدعی بود فقط 
یک هفته در بیمارستان خصوصی بستری می شوم و بعد از 
آن به زندگی عادی بازمی گردم، اما بعد از انجام عمل جراحی 
تازه سیاهی روزگار به سراغم آمد. تب و لرز شدید، حالت 
تهوع و انواع و اقسام عوارض دیگر درحالی به طرز دلخراشی 
آزارم می داد که همه پیکرم با نخ های بخیه دوخته شده بود. 
 شب ها نیز حالم بدتر می شــد. پزشک جراح مرا دلداری 
می داد که این ها از عوارض طبیعی هســتند، اما وضعیت 
جسمانی من به اندازه ای وخیم شد که چند بار بیهوش شدم و 
به کما رفتم! مدتی بعد جراح مذکور گفت: باید عمل جراحی 
دیگری روی پیکرم انجام بدهــد خالصه بعد از آن ماجرا 
تاکنون ۲1 بار به اتاق عمل رفته ام و ۶ ماه در بیمارســتان 
بستری بوده ام تا شاید »پیکرتراشی« به درستی انجام شود 
ولی فایده ای نداشــت. درحالی که 1۰ بار به کما رفتم و با 
مرگ دست و پنجه نرم کردم تصمیم گرفتم پزشک معالجم را 
تغییر بدهم ولی باز هم بی فایده بود! فقط »پوره« می خوردم و 
در معده ام چیز دیگری دوام نمی آورد. حالت تهوع، سرگیجه 
و تب امانم را بریده بود! آرام آرام پزشک جراح از  اشتباهات 
پزشکی سخن می گفت! که گاهی در هنگام اعمال جراحی 
رخ مــی دهد! آخرین بار که بــرای درمان به تهران رفتم با 
یک عمل جراحی دیگر روده ام را برداشتند در واقع »راست 
روده« شدم ولی باز هم معالجه نشدم! دوباره ۶ ماه دیگر در 
بیمارستان مرا بستری کردند. دخترم آواره منزل اطرافیانم بود 
و از تحصیل بازماند. همه پس اندازهای مالی همسرم هزینه 
 شد و او اکنون با قرض و اقساط بانکی مخارج درمانی مرا 
می پردازد! دیگر حســاب و کتاب روزهای بســتری در 
بیمارستان را فراموش کرده ام حاال نه تنها سالمتی ام را از دست 
 دادم بلکه در آرزوی روزهای گذشــته فقط گریه می کنم! و

 نمی توانم هیچ غذایی را مصرف کنم! چرا که ...

پیکرتراشی وحشتناک! 
انتظامی  فرمانده  حوادث//  گروه 
شهرستان بندرعباس از شناسایی 
و توقیف یک دســتگاه اتوبوس 
حامل کاالی قاچــاق در یکی از 

محالت این شهرستان خبر داد . 
   بــه گزارش خبرنــگار دریا، 
سرهنگ » تیمور دولتیاری » در 
تشریح این خبر گفت: مأموران 
انتظامی کالنتری 1۴ نخل ناخدا 
بندرعباس در ادامه طرح مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز، ، روز 
گذشته حین گشت زنی در یکی 
به  استحفاظی  از محالت حوزه 
یک دستگاه اتوبوس که در حال 
تحلیه بار بــه داخل یک منزل 
بود مشکوک شده و موضوع را 
در دســتور کار قرار دادند .وی 

افزود: پس از بررســی موضوع 
مشخص شد که خودرو کامل بار 
قاچاق بوده که در بازرسی دقیق 
از خــودرو مورد نظر ، مقادیری 
انواع  انواع کاالی قاچاق شامل 

لوازم آرایشی ، ترشی ، آدامس 
و سیگار قاچاق کشف و و ضبط 
شد.این مسئول انتظامی ارزش این 
محموله قاچاق کشف شده را بنا 
به اعالم نظر کارشناسان اقتصادی 

1۰میلیارد ریــال عنوان کرده و 
اظهار داشت : در این رابطه یک 
متهم دستگیر و با تشکیل پرونده 
جهت ســیر مراحــل قانونی به 
مرجع قضایی معرفی شد.فرمانده 
بندرعباس  انتظامی شهرســتان 
ضمــن قدردانی از مشــارکت 
و همکاری مــردم با پلیس در 
شناسایی و کشف جرائم، از عموم 
شــهروندان خواست در صورت 
مشــاهده و برخورد با هرگونه 
فعالیت قاچاقچیان از طریق تلفن 
مرکز فوریت های 11۰ به پلیس 
اطالع دهند تا در کمترین زمان 
ممکن نسبت به پاکسازی محل، 
شناســایی جرم و دســتگیری 

مجرمان اقدام گردد .

اتوبوس حامل کاالی قاچاق در توقیف پلیس بندرعباس 

گروه حوادث // رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: 
با تالش اعضای شورای حل اختالف زندان بندرعباس 
و اعالم رضایت اولیــای دم، یک زندانی محکوم به 

قصاص پس از تحمل ۹ سال حبس بخشیده شد .
   به گــزارش خبرنگار دریا؛ مجتبــی قهرمانی اظهار 
داشت: با پیگیری معاون دادستان مرکز استان و اعضای 
شــورای حل اختالف زندان بندرعبــاس پس اعالم 
رضایت اولیای دم، یک زندانی محکوم به قصاص بعد 
از تحمل ۹ سال حبس بخشیده شد.قهرمانی افزود: این 
نوزدهمین سازش در پرونده های قصاص استان هرمزگان 
طی سال جاری اســت که با تالش و پیگیری اعضای 

 شورای حل اختالف زندان بندرعباس و در پی برگزاری 
نشســت های متعدد صلح و ســازش موجب شد تا 
اولیای دم با تأسی از سیره معصومین )علیهم السالم( و 
در راستای عفو و رأفت اسالمی از قصاص محکوم این 
پرونده بگذرند.  وی همچنین با بیان اینکه اشاعه فرهنگ 
صلح وســازش و اعمال عفو و گذشت یکی از اصول 
بنیادین در فرهنگ اسالمی است که دستگاه قضایی نیز 
به منظور گســترش آن در سطح جامعه تالش می کند 
 از اعالم رضایت اولیای دم و تالش و پیگیری اعضای 
شــورای حل اختالف زندان بندرعباس برای برقراری 
صلح و ســازش در این پرونده قدردانی کرد.رئیس کل 

دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در راستای تأکیدات 
ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر لزوم تحکیم مشارکت 
گروه های مختلف مردمی در اصالح ذات البین و ایجاد 
صلح و ســازش در پرونده های قضایی، کارگروه های 
استانی و شهرستانی پیگیری صلح و سازش در پرونده ها 
قصاص در دستگاه قضایی استان هرمزگان تشکیل شده 
و اعضای این گروه ها به صورت مستمر ضمن تفکیک، 
رصد و پایش پرونده های قصاص با استفاده از ظرفیت 
علما، روحانیــون، متنفذان و معتمدین محلی و خیرین 
و نهادهــای مردمی به منظور اصالح ذات البین و ایجاد 

مصالحه تالش می کنند .

گروه حوادث// پسر جوانی که مدعی 
اســت در حالت مستی مرتکب قتل 
دوستش شده در شعبه دهم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران محاکمه 

شد .
  دهم آبان ســال 1۴۰۰ گزارش 
یک درگیری مرگبــار در یکی از 
محله های جنــوب تهران به پلیس 

اعالم شد. 
  پــس از حضــور مأمــوران و 
بررســی های اولیه مشــخص شد 
پسری جوان در حالی که چاقویی 
خونین در دســت داشــته با داد و 
فریاد از خانه بیرون دویده و به قتل 
دوستش اعتراف کرده و گفته کمک 

کنید برادر و رفیقم را کشتم.
   در ادامه رسیدگی به این پرونده 
متهم که به خاطر مصرف مشروبات 
الکلــی حالــت طبیعی نداشــت 
بازداشــت شــد و به درگیری با 

دوستش اعتراف کرد.
کارشناسان پزشکی قانونی هم پس 
از بررسی جسد اعالم کردند، علت 
مرگ بر اثر اصابت چاقو به قفسه 
سینه و خونریزی ناشی از آن بوده 

است.
  با اعتراف متهم و گزارش پزشکی 
قانونی و پلیــس تحقیقات تکمیل 
و پرونده برای رســیدگی به شعبه 
دهــم دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران فرستاده شد.در ابتدای جلسه 
اولیــای دم درخواســت قصاص 

کردند.
  پس از آن پدر مقتول به جایگاه 
رفت و گفت: هنوز در شــوک این 

اتفاق هستم. پسرم و متهم سال های 
زیادی با هم دوست و رفیق بودند. 
آن روز پسرم به خانه متهم دعوت 
 شــده بود و نمی دانم چــه اتفاقی
 میان آنها رخ داد که پسرم به قتل 
رسید. من حاضر به مصالحه نیستم 
و تنها خواســته ام قصــاص متهم 
اســت.بعد از آن متهم به جایگاه 
رفت و ضمن ابراز تأسف و پذیرش 
اتهامش عنــوان کرد: من برادرم را 

کشتم.
   او دوســتم نبود ما سال ها با هم 
زندگی کردیم آن شــب به خانه ما 
آمد و مشروب خوردیم اما پس از 
یک ساعت از حالت طبیعی خارج 

شدم و هنوز هم نمی دانم که بر سر 
چه موضوعی باهم درگیر شدیم که 
من با چاقو ضربه ای به او زدم. حاال 
هم شرمنده پدر و مادرش هستم و 
از آنها می خواهم مرا ببخشند و به 

جوانی ام رحم کنند.
  در ادامه وکیــل متهم به جایگاه 
رفت و گفت: از قضات می خواهم 
این موضــوع را مد نظر قرار دهند 
و همان طــوری کــه در گزارش 
پلیس آمــده و خود موکلم هم در 
در  داشــته وی  اظهار  اعترافاتش 
زمان وقوع قتــل به خاطر مصرف 
بیش از حد مشروبات الکلی حالت 
طبیعی نداشــته و مسلوب االراده 

بوده است.
  پس از پایان اظهارات وکیل متهم 
قضات برای صدور حکم وارد شور 

شدند . 

متهم به قتل در دادگاه:

نمی دانم چرا دوستــم را کشتم

رئیس  کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد

رهایی یک زندانی محکوم به قصاص پس از 9 سال حبس در هرمزگان
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دوشانه فرزند محمد به تاریخ 1401/8/26رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 

1- زلیخا کامران فرزند محمد متولد 1348/7/1 به ش.ش 32 همسر مرحوم .
2- محمد دوشانه فرزند عبدالرحمن متولد 1372/11/29 به ش.ش 4700043245 فرزند مرحوم .

3- آمنه دوشانه فرزند عبدالرحمن متولد 1375/12/12 به ش.ش 4700062551 فرزند مرحوم .
4- مصطفی دوشانه فرزند عبدالرحمن متولد 1378/2/26 به ش.ش 4700076933 فرزند مرحوم .

5- آمنه خنجی فرزند یوسف متولد 1324/7/01 به ش.ش 4709625735 مادر مرحوم .
 و دیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

حامد کامران - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان   

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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23 جمادی االول  1444

سال بیست و دوم شماره 4056

خبری

شهرستان

 اجرای عملیات احداث هاللی های آبگیر 
در جاسک

  ســعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان جاسک از اجرای عملیات احداث هاللی های 
آبگیر در ســطح مرتع سران این شهرستان با مشارکت سرمایه گذار 
بخش خصوصی خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا، اســالم بهرامی 
گفت : مرتع ســران از توابع بخش مرکزی این شهرستان می باشد که 
با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی، پروژه احداث هاللی های 
آبگیر در ســطح ۲7 هکتار از این مرتع در سطح حوزه آبخیز منطقه 
به منظور نفوذ آب باران قبل از پیوستن به شبکه آبراهه اجرا گردید. 
وی افزود : نفوذ آب باران، کاهش فرســایش خاک، احیای مراتع و 
تقویت پوشش گیاهی و کنترل سیل حوزه از اهداف اصلی این پروژه 
به شمار می رود.بهرامی عنوان کرد: تهیه و اجرای طرح های مرتعداری 
با مشارکت مرتعداران از اولویت های اصلی این اداره بوده که در کنار 
اقتصادی نمودن مراتع موجب حفاظت و احیای این مراتع خواهد شد .

سرپرست آموزش و پرورش کیش منصوب شد
  سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// در مراسمی با حضور محمد 
قویدل مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان  آیین تکریم و 
معارفه مدیر جدید آموزش و پرورش کیش انجام شــد.به گزارش 
خبرنگاردریا،  در این برنامه که با حضوراعضای شــورای معاونین 
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کیش برگزار شد، محمد قویدل 
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان از تالش و خدمات آقای پرویز 
حیدری راد تقدیر ، و طی حکمی از سوی یوسف نوری وزیرآموزش 
و پرورش صالح بهرامپور را به عنوان سرپرست آموزش و پرورش 
شهرستان کیش منصوب کرد. بهرامپور کارشناس پست های اداری 
در آموزش و پرورش، مسئول امور مالی و مسئول حراست آموزش 
و پرورش کیش و معاون پژوهش ، برنامه ریزی و  توســعه منابع ، 

مدیریت آموزش و پرورش کیش را در کارنامه خود دارد .
گوجه فرنگی کهورستان وارد بازار شد 

  گروه شهرســتان// مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندر خمیر 
از آغاز برداشــت گوجه فرنگی از زمین های کشــاورزی دهستان 
کهورســتان خبر داد. رشید زامیران گفت: برداشت گوجه فرنگی از 
هزار و 7۵۰ هکتار زمین های کشاورزی دهستان کهورستان آغاز 
شده و پیش بینی می شود که امسال 1۰۰ هزار تن محصول برداشت 
شود.زامیران با اشاره به اینکه برداشت گوجه فرنگی تا اردیبهشت 
سال آینده ادامه خواهد داشت، گفت: محصول تولید شده عالوه بر 
فروش در بازار های داخلی به کشور های حاشیه خلیج فارس، عراق 
و افغانستان هم صادر می شــود .وی گفت: با آغاز فصل برداشت 
گوجه فرنگی برای حدود ۸ هزار کارگر فصلی هم شغل ایجاد شده 

است .

روابط عمومی اداره کل  در جاهایی که پوشیده از برگ ها و علف خشک است آتش روشن نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

و  بنادر  مدیــر  شهرســتان//  گروه 
آمادگی  از  هرمزگان  غرب  دریانوردی 
بنادر غرب استان برای ایجاد پایانه های 
دریایی  گردشگری  خودرو،  ترانزیتی 
و  معدنی  مواد  مکانیزه  ترمینال های  و 
واگذاری بنادر کوچک در قالب قرارداد 
BOT توسط ســرمایه گذاران بخش 

خصوصی خبرداد . 
  مرتضی ســاالری اظهــار کرد: جذب 
به عنوان فرصتی  تنها  نه  سرمایه گذاران 
برای بهره وری اقتصادی سواحل و ایجاد 
شــغل در این منطقه است، بلکه افزایش 
ســرمایه گذاری، افزایــش امکانات و 
زیرســاخت های بندری، تولید سرمایه 
 و رونق بیشــتر اقتصــادی و اجتماعی 
منطقه غرب هرمزگان و بهبود معیشــت 
و زندگــی ســاحل نشــینان را برای 

داشت.وی  خواهد  به دنبال  شهرســتان 
بنادر و دریانوردی بندرلنگه را سکاندار 
ترانزیت خودروی ایران برشمرد و ادامه 
داد: با توجه بــه رونق ترانزیت خودرو 
و چشم انداز ترانزیت ۵۰۰ هزار دستگاه 
خودرو در سال، این بندر دارای موقعیت 
بســیار مناسب برای مشــارکت بخش 
خصوصی در زمینه ســاخت پارکینگ 

طبقاتی است. 
    مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان 
ســرمایه گذاری  فرصت های  داد:  ادامه 
برای ســرمایه گذاران  بندر شــیوء  در 

با انجــام الیروبــی و همچنین تجهیز، 
توســعه و ایجاد زیرســاخت های الزم 
در این بندر فراهم اســت و در راستای 
پیشبرد زیرســاخت های تجاری استان 
بنادر غــرب آماده خدمات رســانی به 

سرمایه گذاران است.
   به گزارش ایرنا، ساالری افزود: مدیریت 
بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، آماده 
هرگونه همکاری با سرمایه گذاران جهت 
سرمایه گذاری در دیگر حوزه ها از جمله 
ســاخت ترمینال مکانیزه مواد معدنی، 
ورزش های  برای  مارینا  اسکله  ساخت 

آبی و خدمات رســانی به شــناورهای 
عبوری و بانکرینگ نیز است.

   بــه گفتــه وی؛ وجود معــادن گچ، 
ســنگ گابرو و شن ماسه، همجواری با 
کریدورهای تردد کشــتی های اقیانوس 
پیمــا و همچنین نزدیکی فاصله با بنادر 
مهــم امــارات متحده عربــی از جمله 
الخیمه، شــارجه، حمریه، پورت  راس 
 راشد و جبل علی باعث به وجود آمدن 
موقعیت ژئواســتراتژیک بندرلنگه شده 
اســت.گفتنی اســت؛ مجموعه بنادر و 
طالیه دار  هرمــزگان  غرب  دریانوردی 

ترانزیتی  بارگیری خودروهای  و  تخلیه 
پرترددترین  ایــران،  بنــادر  بیــن  در 
بنــدر کشــور و کانون ثقــل تجارت 

دریایــی در منطقــه خلیج فــارس و 
 شــامل ۹ بنــدر تجاری، مســافری و 

چند منظوره است .

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان خبر داد

بنادر غرب هرمزگان مهیا برای جذب سرمایه گذاری

گروه شهرستان// تفاهم نامه فعالیت های علمی 
و پژوهشی میراث فرهنگی و مردم شناسی بین 
پژوهشگاه باستان شناسی کشور و سازمان منطقه 

آزاد کیش به امضا رسید . 
    این تفاهم نامه با هدف گسترش همکاری های 
علمی، پژوهشــی و اجرایی بین ســازمان منطقه 
آزاد کیش و پژوهشگاه باســتان شناسی وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری و با 
 حضور علی اصغر شــالبافی معاون گردشــگری
 این وزارتخانه به امضا رســید.همکاری در انجام 
پژوهش های باســتان شناســی، مردم شناسی، 
حفاظت، مرمت و معرفی میراث فرهنگی ملموس، 
ناملمــوس و طبیعی در حــدود منطقه آزاد کیش 
)جزایر کیش و هندورابی(، مشــارکت در حفاظت 
و حراست از میراث فرهنگی زیر آب در محدوده 
این منطقه و توسعه همکاری های علمی پژوهشی 
و آموزشــی در حوزه گردشگری از جمله اهداف 
این تفاهم نامه اســت.رییس پژوهشــگاه باستان 

شناسی کشور در آیین امضای این تفاهم نامه اظهار 
داشت: انجام کاوش های باستان شناختی در جزیره 
کیش و هندورابی یکــی از محورهای اصلی این 
سندهمکاری اســت که این اقدام تا یک ماه آینده 
عملیاتی می شــود.مصیب امیــری اضافه کرد: تا 
کنون طی ســال های 1۳۵۴ تا 1۳۹۰ چهار مرتبه 
در حفاری های باســتان شناسی در شهر تاریخی 
حریره جزیره کیش انجام شده و این پنجمین دوره 
و در راستای تکمیل اطالعات انجام می شود.وی 
افزود: عملیات باستان شناسی در جزیره هندورابی 
برای اولین بار در ۲۰ هکتار به صورت پیمایشــی 

انجام می شود.
   مهــدی کشــاورز مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد کیش دیگر امضا کننــده این تفاهم نامه بود.

شــهر تاریخی هزار ســاله حریره به وسعت 1۲۰ 
هکتار در شــمال کیش واقع شده و از چند بخش 
 شــامل عمارت اعیانی، مســجد تاریخی، حمام، 
قنات های قدیمی و بندرتاریخی تشــکیل شده و 
یافته های تاریخی نشــان از شکوه و عظمت آن 
اســت.این شهر باســتانی مربوط به سده پنجم تا 
دهم هجری قمری ) دوره ساسانیان و اوایل دوره 
اسالمی ( اســت که در سال 1۳7۶ به عنوان یکی 
 از آثار ملی ایران به ثبت رســیده است.مطالعات، 
پژوهش ها و کاوش های باســتان شناسی در این 
شهر که از ســال 1۳۵۰ با حضور باستان شناسان 
داخلی و خارجی و از سال 1۳7۰ انجام شده است 
زوایایی از معماری اســالمی یک کالن شهر دوره 
اســالمی را نشان می دهد که به مدت ۵۰۰ سال و 

از قرن چهارم هجری تا قرن دهم هجری مسکونی 
و آباد بوده است.با توجه به گستردگی این شهر در 
 ساحل دریا ، به عنوان یک بندر شهر مهم نیز شناخته 
می شودکه بخش زیادی از معماری آن اسکله های 
قدیمی و بندرگاه تجاری آن بوده است.شاید کمتر 
کسی باور کند که این شهر در اوج شکوفایی خود 
یکی از مراکز اصلی مبــادالت تجار میان چین ، 
اروپا و شمال آفریقا بوده که با توجه محصور بودن 
جزیره در نوع خود منحصر بفرد است.به گزارش 
ایرنا، طی کاوش های انجام شــده در این جزیره 
خانه اعیانی در نتیجه کاوش های یکی از تپه های 
شهر حریره بیرون آمده که حکایت اجتماع در آن 
است و اشیا سفالی، تزئینات دیوارها با گچ بری و 
کاشــی های لعابدار مربوط به قرن های 1۳ و 1۴ 

میالدی بدست آمده است.آثار به جا مانده از حمام 
حریره نیز در فاصله کمی از خانه اعیانی قرار داشته 
و دارای قسمت هایی مانند سربینه ، گرمخانه و تون 
حمام است که با صحن های متعدد و حصار آن در 
مجموع ۵۰۰ متر مربع وسعت داشته است.در کرانه 
شمالی شهر تاریخی حریره، بر روی صخره ای بلند 
تاسیسات کارگاهی با بقایای بندرگاه تاریخی وجود 
دارد که با مجموعه کانال های افقی وزیرزمینی و 
چاه هایی که در دل الیه های مرجانی و کانال هایی 
که رو به دریا حفر شده ارتباط شهر را به دریا برقرار 

می کرده است.
  در شرق این شــهر تاریخی در سال 1۳7۸ طی 
کاوش های باستان شناسی بقایای مسجدی بزرگ 
به وسعت ۲ هزار متر مربع در شهر تاریخی حریره 
پیدا شــد که به خاطر موقعیت قرار گیری دقیقا در 
مرکز این شهر و در واقع مسجد جامع آن به حساب 

می آید .

تفاهم نامه میراث فرهنگی و مردم شناسی در کیش امضاء شد

گروه شهرستان// رئیس مرکز بهداشت کیش گفت: برای 
ارتقای سطح سالمت جامعه خدمات بهداشتی اولیه ، فارق 
از وضعیت مدارک به صورت رایگان در اختیار همه اتباع 

خارجی این جزیره قرار می گیرد . 
    محمدرضا رضانیا در جلسه هماهنگی طرح واکسیناسیون 
اتباع خارجی اظهار کرد: کمیســاریای عالی پناهندگان با 
همکاری مرکز مدیریت بیماری ها و یونیسف طرح تکمیل 
واکسیناسیون و غربالگری را با هدف پوشش اتباع خارجی 

مقیم ایــران ارائه داده و به مدت ۲ ماه اجرا می شــود.وی 
افزود: این خدمات شــامل خوراندن واکسن فلج اطفال در 
کودکان زیر 1۵ سال، تزریق واکسن سرخک وسرخجه در 
کودکان ۹ ماهه تا 1۵ ســاله، غربالگری سل در افراد باالی 

1۲ سال، مکمل ویتامینA در کودکان زیر پنج سال است.
 رضانیا با بیان اینکه این طرح با مشــارکت رابط ســالمت 
 غیر ایرانی در مراکز و پایگاه های ســالمت بهداشت انجام 

می شود یادآور شد: ارتقای سطح سالمت جامعه، آشنا کردن 
اتبــاع غیر ایرانی با مراکز ارائه خدمات بهداشــتی، تقویت 
ارتباط اتباع غیر ایرانی با مراکز بهداشــتی درمانی، ارتقاء 
پوشش واکسیناســیون در کودکان غیر ایرانی، غربالگری و 

بیماریابی افراد از جمله اهداف این طرح است.
  وی بیــان کرد: مرحله اول طرح تکمیل واکسیناســیون و 
غربالگری شامل واکسیناسیون ومکمل ویتامین Aدر دی ماه 

و مرحله دوم نیز از بهمن ماه تا پایان فروردین1۴۰۲ است 
که شــامل لکه گیری وغربالگری اجرا می شود.به گزارش 
ایرنا، وی گفت: تمام اتباع که بصورت مجازوغیرمجاز وارد 
جزیره شــده اند می توانند بدون هیــچ گونه دغدغه برای 
دریافت خدمات رایگان به نزدیک ترین پایگاه بهداشــتی 

درمانی مراجعه کنند .
  این خدمات در مرکز خدمات جامع ســالمت بوعلی واقع 
در صفین جنب بهزیســتی در شیفت )صبح وعصر(، پایگاه 
سالمت صدف به آدرس ویالهای فردوس، کلینیک خانواده 
در شیفت صبح و پایگاه سالمت سحر به نشانی شهرک سحر 

در زمان اداری ارائه می شود .

اتباع خارجی کیش خدمات بهداشتی اولیه رایگان دریافت می کنند

سند ماشین نوع کامیون لبه دار فلزی سیستم میتسوبیشی  تیپ FUSOCANTER  مدل ۲0۲۲  شماره موتور  
 4D۳۳R۵6877  شماره شاسي JL6B6E6P7NK00۱996  پالك ۱۲    ۱۱۵9۳رنگ  سفید  متالیک 

نام مالک امیر سفاری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 سند ماشین  نوع سواری سیستم  تویوتا کروال  مدل۲00۵  شماره موتور  ۳۵۲444۲  شماره 
شاسي۳079۲4۱  پالك۳۱86۲ شخصی  رنگ مشکی به نام سید زبیرآقای قشمی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی نوبت دوم

مفقودی

  

  

آگهی مزایده نوبت اول
 به موجب درخواست اجرای حكم به شماره و شماره دادنامه مربوطه 140040390002264599 حكم به تقسیم ماترك مرحوم خرم محبوبي شمیلي 
به شــرح فوق في مابین وراث به نســبت هریک بر اساس سهم گواهی انحصار وراثت صادر اعالم می نماید که در زمان اجرای حكم با ارجاع امر به 

کارشناسی در
صورت عدم امكان تقسیم ، وتعدیل ملک قیمت گذاری شده و به فروش رسیده و سهم هر یک پرداخت گردد .

 نتیجه کارشناسي
احتراماً در اجرای دستور کارشناسي پرونده شماره 140040920000856425 در خصوص تقسیم ترکه مرحوم خرم محبوبي شمیلي واقع در روستاي 
بالولي شمیل بندرعباس اینجانب کارشناس منتخب به همراه یكی از خواهانها بنام قاسم محبوبي شمیلي از قطعات مورد نظر بازدید بعمل آمد. وراث 
مرحوم خرم محبوبي شمیلي دو فرزند پسر بنام هاي علي و قاسم و سه فرزند دختر بنام های محبوبه و ربابه و خاور میباشند در زمان بازدید دو قطعه زمین 

کشاورزي که داراي یک سوم آب از چاه شراکني با حسن مي باشد مشاهده گردید . قطعه اول که به مساحت 11049 متر مربع مي باشد و داراي یكباب خانه گلی مخروبه با امتیاز 
آب و برق است و قطعه دوم به مساحت 20559 متر مربع مي باشد در صورت تقسیم قطعه اول بین وراث سهم هر فرزند دختر 1105 متر مربع و هر فرزند پسر 2210 متر مربع و در 
دوم سهم هر فرزند دختر 2056 متر مربع و سهم هر فرزند پسر 4111 متر مربع خواهد شد. لذا تقسم اراضي کشاورزي به قطعات کوچک و زیر یک هكتار غیر فني و غیر اقتصادي 
مي باشد . لذا ارزش قطعه اول با توجه به موقعیت زمین و مجاورت به بافت مسكوني روستا ارزش آن یک میلیارد و یكصد و چهار میلیون و نهصد هزار ریال و قطعه دوم ارزش آن 

یک میلیارد و چهارصد و سي و نه میلیون و یكصد و سي هزار ریال تعیین می گردد .
1 - لذا قطعه فوق غیر قابل تقسیم و ارزش آن با در نظر گرفتن موقعیت و وسعت و درختان نخل موجود در آن ارزش کل آن مبلغ یک میلیارد و یكصد میلیون ریال تعیین می گردد .

2 - کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ 10% مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده 

نقدي بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .
4 - اجراي احكام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .

5- مزایده درساعت 10 صبح مورخ1401/10/10 در محل دفتر اجراي احكام شعبه دوم دادگاه حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل مي آید و برنده کیسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید . 

6- در صورتیكه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداري از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مي گردد و مزایده تجدید مي گردد 
و متقاضیان شرکت در مزایده براي کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجراي احكام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .

 ایل زاده  - دادورز شعبه دوم اجراي احکام مدني  

آگهی حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  احمد زبیری فرزند علی با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان ماجی سالم زبیری 

فرزند محمد به تاریخ1320به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- عبداهلل زبیری فرزند حاجی سالم دارای شناسنامه 4709687285 متولد 1287/3/3 .

2- حسن زبیری فرزند حاجی سالم دارای شناسنامه 47096887323 متولد 1302/7/7 .
3- زبیری زبیری فرزند حاجی سالم دارای شناسنامه 4709687341 متولد 1303/9/9 .

4- علی زبیری فرزند حاجی سالم دارای شناسنامه 4709687374 متولد 1306/8/12 .)پسران متوفی(
5-  فاطمه زبیری فرزند حاجی سالم دارای شناسنامه 4709687269 متولد 1275/7/1 .
6- موصله زبیری فرزند حاجی سالم دارای شناسنامه 4709682770 متولد 1275/7/1 .
7- زلیخا زبیری فرزند حاجی سالم دارای شناسنامه 4709687293 متولد 1293/4/4 .
8- آمنه زبیری فرزند حاجی سالم دارای شناسنامه 4709687207 متولد 1275/7/1 .
9- عینه زبیری فرزند حاجی سالم دارای شناسنامه 4709687315 متولد 1300/6/6 .
10- بانو زبیری فرزند حاجی سالم دارای شناسنامه 4709687331 متولد 1302/7/7 .

11- حلیمه زبیری فرزند حاجی سالم دارای شناسنامه 4709687359 متولد 1304/4/10 به ش.ش .
12- خدیجه زبیری فرزند حاجی سالم ) فاقد هویت سجلی (.

13- عایشه زبیری فرزند حاجی سالم )دخترن متوفی( .) فاقد هویت سجلی (.14- مریم زبیری فرزند ..... دارای شناسنامه 4709687250 )همسر متوفی( .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

حامد کامران - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان   

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

گروه شهرستان// رییس اداره اوقاف و امور خیریه 
میناب گفت: طی یک ماه گذشته چهار فقره سند 
مالکیت رقبه های موقوفــه »بخش مرکزی« این 
شهرستان به مساحت ۷۸ هکتار صادر و تحویل 

این اداره شد . 
    محســن اسفندیارپور اظهار داشت: این موقوفه ها 
 در محدوده بخش مرکزی میناب قرار دارند که سند 
آن ها با همــکاری و همیاری اداره ثبت و اســناد 
شهرســتان میناب صادر شــد.وی با اشاره به اینکه 

شهرســتان میناب ســه هزار و ۸۶۹ رقبه دارد، بیان 
داشــت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه امسال 
نیز ۴۰ فقره سند مالکیت موقوفه در میناب صادر شده 
است.رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میناب گفت: 
در شهرستان میناب یکهزار و ۳۵۳ موقوفه وجود دارد 
که شامل ۲۸1 موقوفه منفعتی، 1۴۹ حسینه و ۹۰۶ 
مسجد است.اسفندیارپور تصریح کرد: وظیفه اوقاف 
در احیا و تثبیت موقوفه ها سنگین بوده و بنابراین اخذ 
سند مالکیت موقوفات خدمت ماندگار و ارزشمندی 

برای وقف اســت و تالش بیشتر اوقاف برای ترویج 
ســنت وقف و تبلیغ برای ثبــت وقف های جدید بر 
اساس نیازهای روز جامعه در دستورکار قرار دارد.

به گزارش ایرنا، وی عنوان کرد: وقف، مسیری مناسب 
برای جبران نیازهای جامعه و دســتگیری همنوعان 
اســت لذا از خیران نیک اندیش شهرســتان میناب 
خواستاریم که در عمل به این سنت حسنه شهرستان 
را یاری بیشــتری دهند.اســفندیارپور، محوریت و 
رویکرد وقــف را فقرزدایی و خوداتکایی در جامعه 
دانست و بر ضرورت گســترش چنین ظرفیت ها و 

فعالیت هایی در سطح جامعه تاکید کرد . 

سند مالکیت ۷۸ هکتار موقوفه در میناب صادر شد
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از  گروه اجتماعی // مدیــرکل دفتر حفاظت 
زیست بوم ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیست ضمن اشاره به اقدامات سازمان در 
جهت حفاظت از الک پشت های دریایی، گرفتار 
شــدن این گونه در تورهای صیادی را یکی از 

عمده ترین چالش ها آن ها ذکر کرد .
   الک پشــت های دریایی شبیه الک پشت های 
خشکی هستند اما به جای پا، »باله« دارند. طبق 
گزارش فدراسیون جهانی حیات وحش آن ها از 
بیش از 1۰۰ میلیون ســال پیش روی کره زمین 
وجود داشــته اند. همین موضوع الک پشت های 
دریایــی را یکی از قدیمی تریــن خانواده های 
جانوران روی زمین ساخته است. الک پشت های 
دریایی معمواًل در دریا معلق هستند و برای همین 
از یک سیستم تنفسی بی هوازی سود می برند که 
می توانند با حبس نفس خود برای مدت زیادی 
در زیر آب بمانند همچنین قادر هستند ریه خود 
را به سرعت از اکسیژن پر و خالی کنند.از هشت 
گونه الک پشــت دریایی ، پنج گونه پشت سبز، 
پوزه عقابی، ســرخ، زیتونی و پشت چرمی در 

آب های خلیج فارس زندگی می کنند و نام آن ها 
به لحاظ حفاظتی در لیســت سرخ محیط زیست 
جهانی ثبت شــده اســت.محمد طالبی متین در 
گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اقدامات دفتر 
حفاظت از زیســت بوم ها و سواحل دریایی در 
خصوص گونه ها و زیستگاه ها جهت حضور پنج 
گونه  در معرض خطر انقراض الک پشــت های 
دریایی در خلیج فــارس و دریای عمان اظهار 
کرد: عمدتا دو گروه از آن ها شــامل الک پشت 
سبز برای تخم گذاری به سواحل دریای عمان و 
الک پشــت پوزه عقابی به سواحل خلیج فارس 

می آیند.
*  اقدامات انجام شده در جهت حفاظت در الک پشت دریایی

  وی افزود: این گونه ها براساس جایگاهی که در 
هرم غذایی دارند، بسیار دارای اهمیت هستند لذا 
اقداماتی از جمله شناسایی تمامی زیستگاه های 
تخمگذار الک پشــت ها در استان ها، سواحل و 
جزایر شــده است و براین اســاس هر ساله کار 
پایش انجام می گیرد.طالبــی متین در ادامه به 
ایجاد دبیرخانه حفاظت از الک پشت های دریایی 

در ســال 1۳۹۹ در شهرستان چابهار اشاره کرد 
و گفت: هر ســاله عالوه بــر اقدامات معمول، 
مطالعات و پایش هایــی مانند تگ گذاری الک 
پشت ها نیزانجام می شود و اطالعات جمع آوری 
شده در کل ســواحل جنوب کشور توسط این 
دبیرخانه ثبــت و در نهایت بانک اطالعاتی در 
این زمینه ایجاد می شود.مدیرکل دفتر حفاظت از 
زیست بوم ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیست به تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت 
از الک پشــت ها نیز اشاره کرد و افزود: براساس 
این برنامــه، اقدامات، برنامه ها، تمام چالش ها و 
مشکالت این گونه شناسایی و احصا شد. شرح 
وظایف هر دســتگاه مشــخص و دستگاه های 
ذی ربــط به تفکیک برای انجــام اقدامات الزم 
تعیین شــد تا در حد توان دستگاه و در راستای 
کمک به ایــن گونه با ارزش شــروع به انجام 
اقدامــات الزم کنند.وی دربــاره دیگر اقدامات 
انجام شده برای کمک به این گونه گفت: صنایع 
و مناطق آزاد نیز در راســتای ایفای مسئولیت 
اجتماعی خود در موضــوع پایش این گونه، با 

محیط زیســت همراهی و همــکاری می کنند و 
 هر ســاله برای پایش الک پشــت های دریایی 
هزینه  هایی صورت می گیرد و اطالعات به دست 
آمده را در اختیار محیط زیســت قرار می دهند. 
بدین جهت ســازمان محیط زیست می تواند در 
آینده با بررسی و مدیریت چالش ها، شرایط این 
گونه در معرض خطر انقراض را شناسایی کند و 
به ارائه راهکارهای مدیریتی و حفاظتی بپردازد.

*  الک پشت دریایی و چالش هایش
   طالبــی متیــن در پایــان بــه چالش های 

حفاظت از الک پشــت های دریایــی در ایران 
اشــاره و اظهار کــرد: موضوع گرفتار شــدن 
 ایــن گونــه در تورهــای صیــادی یکی از 
عمده ترین چالش ها اســت که در این راســتا، 
 آموزش هــای الزم بــه جوامــع صیــادی و 
  تنویر افکار عمومــی انجام و در نهایت ارزش

 این گونه برای آن ها روشــن شــده است تا در 
صورت گرفتاری الک پشت ها در تور صیادی، 
 رهاسازی شــوند و از تلفات شــان جلوگیری 

شود .

تور صیادان ، کابوس الک پشتهای دریایی کشور
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فروردین :
این طور که معلوم است استرس ها و نگرانی های اخیر 
شما آخرین بخش از پریشانی هایی بود که مانع رسیدن 
شما به شادی و نشاط می شد، اما بدون اینکه چیزهایی 
را که تاکنون به دست آورده اید را از دست بدهید. این ناخشنودی شما 
ممکن است باعث این شود قبل از فکر کردن راجع به عاقبت کار، آن 
را انجام دهید.اما رفتاری که بدون اندیشــه باشد شما را از هدف تان 

دور می کند .
  اردیبهشت :

افکار جدیدی برای پول درآوردن امروز در ســر شما 
بوجود آمده است، اما مشکل است که اینها را بخواهید به 
عمل در آورید. به جای اینکه روی کارهای سختی که 
مفهوم پیچیده ای هم دارند تمرکز کنید، می توانید به آسانی ایده های 
زیرکانه خود را به اجرا در آورید. با این کار، کنترل بیشتری بر روی آنها 
خواهید داشت. انضباط فردی ممکن است در دنیا متفاوت باشد، پس 
تصمیم تان را بگیرید و روی رفتاری که باعث رسیدن شما به اهداف 

جهانی تان می شود تمرکز کنید .
   خرداد :

ماه کامل می تواند شما را امروز در باران یا برف به رقص 
در آورد ، اما این نکته حیاتی است که شما نباید نسبت 
به وظایف کاری و خانوادگی خود بی توجه باشید. این 
مهمانی آنقدر طوالنی نمی شود که شما بخواهید غیر مسئوالنه رفتار 
کنید. وسوسه ها شــما را احاطه کرده اند اما شما می توانید به خود 
 تلقین کنید که در دام آنها نیفتید. در عوض، عاقل باشــید و از نیروی 
ترغیب کننده خود برای جلب حمایت دیگران استفاده کنید تا شما را 

برای رسیدن تدریجی به اهداف اجتماعی یاری کنند .
  تیر :

بزرگ فکر کردن در رابطه با کارتان است ممکن است 
باعث شود دیگران مراقب شما باشند، و شما نیاز دارید 
که برای لحظاتی برنامه هایتان را به عقب انداخته تا کمی 
راجع به آن تامل کنید. شــما نباید در جنگی شرکت کنید که مطمئن 
هستید که در آن بازنده خواهید بود و اوضاع روحی خودتان هم بهم 
می ریزد. اما از رویاهایتان دست نکشید. وظیفه شما این است که راهی 
برای رسیدن به موفقیت پیدا کنید و از برنامه هایتان هم برای رسیدن 

به موفقیت دست نکشید . 
  مرداد :

شما از نقش بازی کردن خسته شده اید مخصوصا اینکه 
نقش کسی را بازی می کنید که از شما خیلی جدی تر 
است و شما آن را دوست ندارید. اما امروز فرصت این 
را دارید که اثبات کنید تبدیل به یک آدم جدید و متعالی شــده اید. 
 زیاده از حد صادق بودن با دیگران ممکن است این روزها برای شما 
دردسر آفرین باشــد. و االن متوجه شده اید که این تنها راه عاقالنه 
ایست که دارید. یک راه برای رسیدن به آن هدف این است که خود را 

در میان مردمی که بانشاط و عاطفی هستند رها کنید .
 شهریور :

شــما با راه حل هایی که پیش رو دارید موافق هستید، 
اما هنوز هم با انتخاب های بســیاری روبرو هســتید. 
اخیرابه خاطر کارهای زیادی که برای انجام دادن دارید 
 احساس پریشانی و نگرانی می کنید، مخصوصا اگر بدانید که باید بعضی 
آشفتگی هایی که در زندگی تان وجود دارند را محدود کنید. خوشبختانه، 
 شــما از اتصال عطارد و پلوتون کمک دریافت می کنید؛ و ســرانجام 

می توانید هر کاری را که در ذهن تان به آن فکر می کنید انجام دهید .
 مهر :

شما از مردد بودن و بی تصمیمی خود شرمنده هستید، 
اما این به خاطر این است که شما معموال ایده هایتان را 
تعدیل می کنید و آنها را تا نیمه انجام می دهید. امرز باید 
آماده باشید که راه تان را عوض کنید زیرا زمان زیادی ندارید تا ذهن تان 
را سر و سامان دهید. به یاد داشته باشید، در درگیری باید صریح باشید تا 

به حق خود برسید. پس تصمیم بگیرید و حرکت کنید .
 آبان :

مقایسه خود با دیگران زیاد برای شما مفید و ضروری 
نیســت. اما احتماال برایتان امروز سخت خواهد بود که 
از چنین رفتاری اجتناب کنید چونکه می خواهید برای 
دســت یافتن به یک وجهه بهتر مبارزه کنید. ارزیابی شــخصی کار 
دشواری اســت زیرا بهترین امتیازات شما ممکن است به چشم تان 
نیایــد. به خودتان این امکان را بدهید که افکارتان را تغییر دهید، اما 
زیاد جدی و سرسخت نباشید، حتی اگر دیگران با این تغییرات شما 

احساس راحتی نمی کنند .
   آذر :

امروز ماه برج جوزا کمی  زندگی تان را پیچیده می کند. 
برنامه ریزی کردن برای مســافرت های آینده زیاد کار 
جالبی نخواهد بود، مگر اینکه بتوانید کمی  رویایی باشید. 
اگر بخواهید روی اطالعاتی که قرار است بهتان برسد تکیه کنید، به 
جایی نمی رسید. هم اکنون از جزئیات دست کشیده و روی ایده های 

بزرگ تمرکز کنید .
  دی :

ورود ماه به ششمین خانه جزئیات باعث می شود که 
احساس کنید سر شما از شــدت کار دارد می ترکد. 
اگرچه شما از اینکه همیشه مشغول باشید لذت می برید، 
اما از اینکه کارهای زیادی برای انجام دادن دارید و هیچ کدام از آنها 
به خوبی انجام نشده اند خوشتان نمی آید. عطارد آهنین وارد نشان 
شما می شود، بنشینید و لیستی از کارهایی که باید به پایان برسانید تهیه 
کنید.وظایف تان را در اولویت قرار دهید و بعد به سر کارتان بازگردید .

   بهمن :
مطمئن باشید، امروز می توانید تا می توانید به خودتان 
خوش بگذرانیــد، اما نگرانی های جدی هم که دارید 
اکنون کم رنگ تر نمی شوند. شاید به خاطر این باشد که 
می دانید که حتی سطوح کوچکی از مشکالت می توانند معنای عمیقی 
در درون خود داشته باشند.... و شما می خواهید اگز الزم است از آنها 
سر درآورید. به تدریج پیش بروید. تنها فوریت آن خود شما هستید. 
هر کسی می تواند خوشحال و شاد باشد اگر به خود بیش از حد فشار 

و استرس وارد نکند .
  اسفند : 

ماه کامل امروز در نشان شما می تواند شما را تا هر جا 
که بخواهید بکشاند. در کارتان مسئولیت هایی دارید 
که به شــما استرس وارد می کنند و شما نیاز دارید که 
از فرضیــات خود تان برای انجام آنها بهره بگیرید. اما تمایل دارید 
که برای کنترل کردن امور، همه چیز را تغییر دهید- در جهان فردی 
و شــخصی خود، زندگی خانوادگی و حتی تمرینات و مراقبه های 
روحی و روانی تان- سعی کنید فرضیات شخصی خود را بر کسی 
تحمیل نکنید؛ از طرف دیگر، از آنها عقب نشینی هم نکنید. انکار و 
تکذیب فقط پریشانی شما را بیشتر می کنند، پس صادق باشید که 

جهان برایتان پر از آرامش و صلح شود .

گروه اجتماعی // معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
سازمان بهزیســتی کشور با اشــاره به اجرای طرح مانا 
)مشــارکت اجتماعی نوجوانان( توسط سازمان بهزیستی 
اظهار کرد: در ســال جاری این برنامه در ســطح کلیه 
استان های کشور و محالت با تاکید بر اولویت مناطق کمتر 

برخوردار و حاشیه ای اجرا شد .  
  آرزو ذکایی فــر   بــا بیان اینکه پنج ســال از اجرای طرح 
مانا )مشارکت اجتماعی نوجوانان( توسط سازمان بهزیستی 
می گذرد، اظهار کرد: این طرح در راستای ارتقاء توانمندی ها 
و مشــارکت دانش آموزان در گروه های سنی 1۳ تا 1۸ سال 
دختران و پســران در حال اجراســت که عــالوه بر ارتقای 

توانمندی همیاری جمعی نوجوانان، ارتقاء عزت نفس و اعتماد 
به نفس، استقالل طلبی، مهارت های حل مسئله، خودکارآمدی 
و کمک به فرآیند هویت یابی و هویت پذیری از دیگر اهداف 
این برنامه اســت.وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵۰۰ 
محله تحت پوشــش اجرای برنامه مانا قرار گرفتند، افزود: 
در ســال جاری این برنامه در سطح کلیه استان های کشور و 
محالت با تاکید بر اولویت مناطق کمتر برخوردار و حاشیه ای 
اجرا شد و با تامین منابع اعتباری بیشتر برای امسال سازمان 
توانســت 7۰۰ محله را تحت پوشش این طرح قرار دهد به 
طوریکه بالغ بر 1۵۰۰ گروه نوجوانان در محالت تشکیل شد.

معاون پیشگیری از آســیب های اجتماعی سازمان بهزیستی 

کشور معتقد است: عالوه بر اینکه سازمان بهزیستی از اجرای 
طرح و برنامــه حمایت های مالی و اعتباری می کند اما یکی 
از کارکردها و وظایف این برنامه این اســت که نوجوانان در 
کلیه مراحل حل مســئله مشارکت و دخالت داشته باشند، به 
این معنی که پس از شــکل گیری گروه ها با کمک و راهبری 
تســهیلگران محلی آموزش دیده مسائل و مشکالتی که در 
گروه و محله شان وجود دارد را طی جلسات آموزشی مختلف 
مورد بررســی، بحث و اولویت بندی قرار دهند و پس از آن 
نیازها، مسائل و اولویت ها اســتخراج شود. در همین راستا 
گروه موظف به طراحی و تدوین پروژه ای برای کمک به رفع 

مسئله در گروه یا محله خود است.

  وی با اشاره به اینکه عالوه بر منابع اعتباری یکی از وظایف 
نوجوانــان حمایت طلبی از بخش های دولتــی و غیردولتی 
و خیرین اســت، افزود: سال گذشــته نوجوانان حدود ۸۰۰ 
میلیون تومان و امسال یک میلیارد تومان سهم آورده داشتند؛ 
به عبارت دیگر برای اجرای پروژه خود از بخش های مختلف 
کمک گرفتند و توانستند خودشان منابع مالی و اعتباری هم 

تامین کنند.
  معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور ادامه داد: باتوجه به اهمیت و اثرگذاری طرح هایی که 
از جنس مشارکت و پیوندهای مردمی و اجتماعی است، الزم 
است ضریب نفوذ طرح افزایش پیدا کند. امید است با تامین 
منابع اعتباری موردنیاز و توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان 
در بخش های پیشگیری، بتوان سال آینده ضریب نفوذ باالیی 

برای اجرای این طرح شاهد باشیم .

ارتقاء توانمندی  دختران و پسران 1۳ تا 1۸ ساله محالت حاشیه ای 
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مناقصه گر جهت تحویل تضمين شركت در فرآیند ارجاع كار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمين از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر كميسيون مناقصات در اهواز ، كوی 

فدائيان اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی بلوک دو ، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمایند . 
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران : از كليه متقاضـيان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق 
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www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب : واریز مبـلغ  4,046,000ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی

محل، زمان تحویل و گشایش پيشنهادها  : متقاضيان مکلفند پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 15:00روز  چهارشنبه مورخ  1401/11/05به صورت الکترونيکي و از طریق سامانه ستاد 
تسليم نمایند . ضمناَ پيشنهادات در ساعت 08:00 روز  دوشنبه مورخ  1401/11/10 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسایي معتبر بالمانع 
است . همچنين مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونيکی تصویر تضمين شركت در فرایند ارجاع كار در سامانه           تا ساعت 15:00روز  چهارشنبه مورخ1401/11/05اصل 
تضمين مذكور را به صورت فيزیکی به كميسيون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس : اهواز- كوی فدائيان اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان 

سابق طرحهای راه و ساختمان تسليم نمایند . همزمان ارائه معرفی نامه و كارت ملی برای متقاضيان شركت در مناقصه و نمایندگان شركتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد .
تذكر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شركتها ، آگهي تاسيس ، آخرین تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد . 
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نوبت اول

گــروه خبر // معــاون امور مجلــس، حقوقی و 
اســتان های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی گفت: در حوزه  گردشگری دریایی 

باید بتوانیم کارهای خوبی انجام دهیم  .
   بــه گــزارش خبرنگار دریا ؛ جــواد واحدی  در 
آیین معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان هرمزگان گفت: نکته ای که برای 
وزارتخانه حائز اهمیت اســت و مهندس ضرغامی 
بر آن تأکید داشــت بحث گردشگری دریایی است. 
او با اشــاره به اینکه استان هرمزگان دارای پتانسیل 
باالیی در بحث گردشگری دریایی و صنعت دریایی 
دارد، افزود: در حوزه مأموریتی خودمان  باید تدبیر 
کنیم و ان شااهلل بتوانیم گردشگری دریایی که اهمیت 
بســیار باالیی دارد را به ســرانجام برسانیم.واحدی 
ادامه داد: به نظر می رسد با تشریک  مساعی استاندار 
هرمزگان و نمایندگان اســتان در مجلس شــورای 
اســالمی این مهم را به سرانجام برسانیم. معاون امور 
مجلس، حقوقی و استان های وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی در خصوص مرمت 
قلعه پرتغالی های هرمــز گفت: در مورد مرمت قلعه 
پرتغالی ها، ان شــااهلل تفاهم بین دو کشور انجام شود 
و ما بتوانیم شاهد مرمت این اثر تاریخی باشیم.او در 
خصوص گردشگری استان هرمزگان افزود: در حوزه 
گردشگری، گردشگری دریایی از اهمیت زیادی برای 
وزارتخانه برخوردار اســت و بایــد بتوانیم کارهای 
خوبی در این حوزه انجام دهیم. واحدی اظهار داشت: 
هرمزگان در حوزه صنایع دستی استان پیشران کشور 
است که ان شااهلل دونقطه مغفور مانده شامل تبلیغات، 
برند سازی و بازاریابی است که مدیرکل جدید آن را 
ادامه دهند.معاون امور مجلس، حقوقی و استان های 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
با اشــاره به اینکه  اعتبارات خوبی از سوی دولت و 
مجلس گذاشته شــده است، افزود: ما تولیدات بسیار 
ویژه ای  در حوزه صنایع دستی داریم اما مشکل ما در 
بحث بسته بندی و بازاریابی و تبلیغات است.  او ادامه 
داد: جهت دهی اعتبارات بودجه ای ما در این قسمت 
در حوزه اشــتغال صنایع دستی انجام شده است و در 
حوزه بازاریابی، برند سازی  و بسته بندی کارنکرده ایم.

واحدی افزود: انشــاءاهلل باکار در این قسمت بتوانیم 
صنایع دستی مان را رونق  و قطار توسعه در این قسمت 

را به حرکت دربیاوریم. 
   معاون امور مجلس، حقوقی و اســتان های وزارت 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی در 
خصوص انتخاب محسنی گفت: در کمیته انتصابات 
گزینه های متعددی بررسی می شود و از بین عزیزان، 

عزیزی که شایسته است انتخاب می شود. او با اشاره 
به اینکه در مورد استان هرمزگان یکی از موضوعاتی 
که بسیار مهم بود بحث صنعت دریا بود، افزود: باید 
از فردی اســتفاده می کردیم که در حوزه گردشگری 
دریایی تخصص داشته باشد و این حوزه در هرمزگان 
پتانسیل سنگین دارد.واحدی ادامه داد: در بررسی های 
انجام شــده به محمد محســنی رســیدیم، او سابقه 
درخشانی دارد، سابقه مدیر کلی در بنادر و  سوابقی 
دیگر و ... بنابرایــن او را انتخاب کردیم.معاون امور 
مجلس، حقوقی و استان های وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: ان شاءاهلل بتواند 
در حــوزه مأموریتی که بــه او ابالغ کردیم گام های 
اساسی را بردارد و قطار توسعه صنعت گردشگری را 

به سرعت مطمئنه برساند.
*  در حوزه گردشگری دریایی در حد صفر هستیم

  احمــد مرادی نماینده مــردم هرمزگان در مجلس 
شورای اســالمی نیز گفت: حضور محسنی می تواند 
به اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
 کمک کنــد. او بابیان اینکه تعامل با بدنه ســازمان 
برقرار کردن یک حرفــه و هنر را می خواهد، اظهار 
داشت: امیدواریم ایشان بتوانند این مسیر را خوب طی 
کند. مرادی ادامه داد: بحث میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در استان هرمزگان یک جایگاه مهمی 
است که رو به نابودی است.نماینده مردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه اگر اعتبار 
نگذارید و مشکالت این حوزه را حل نکنید،  همین 
اندک میراث را که داریم آیندگان  باید افســوس اش 
را بخورند و نفرین اش متوجه ما خواهد بود. او ادامه 
داد: مهم ترین میراث قلعه پرتغالی ها در جزیره هرمز، 
پل التیدان و خیلی از کاروانسراها، قلعه ها و آثاری 
که ثبت ملی شده اســت و این موضوعاتی است که 

خواهش داریم به آن توجه شود.
    مرادی با اشــاره به اینکه صنایع دســتی اســتان 
هرمزگان ظرفیت بســیار خوبــی دارد، افزود: این 
ظرفیت بزرگی اســت که ما می توانیم کشــورهای 
همسایه را پوشش بدهیم. نماینده مردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: صنایع دستی استان 
هرمزگان در کشورهای همسایه خریدار دارد و این 
ظرفیت و پتانســیل و فرصت را باید تقویت کنیم.او 
بابیان اینکه در استان هرمزگان در حوزه گردشگری 

دریایی 1۰ درصد آن را هم استفاده نکرده ایم، افزود: 
در حوزه گردشــگری دریایی واقعا در حد نزدیک 
صفر هســتیم. اســتانی که این همه ظرفیت دارد و 
این همه کارکرد را می تواند داشته باشد این صفر بودن 
زیبنده این مردم نیست.مرادی تصریح کرد: اگر همه 
موضوعات را ببنیم، من قطعًا می توانم بگویم که سهم 
اقتصاد و اشتغال و در حوزه گردشگری و صنایع دستی 
بسیار سهم باالیی است که امیدوارم در استان با  ورود 

مدیرکل جدید به جایگاه اصلی برسانیم. 
*  اگــر بتوانیم تمــام حوزه های دریایــی را فعال کنیم 
هرمزگان می تواند درآمد ۵ استان مثل خودش را تأمین کند

   کامرانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
هرمزگان نیز گفت: اســتان هرمزگان یک اســتان 
کم نظیری اســت کــه در حوزه دریایــی 1۰ تا 1۵ 
درصد آن را استفاده کرده ایم.او با اشاره به اینکه باید 
ظرفیت های مغفول مانده در کشور را فعال کنیم، اظهار 
داشت: با این 1۰ تا 1۵ درصد که استفاده در کشور در 
جایگاه چهارم و پنجم کشور هستیم.کامرانی ادامه داد: 
عمده فعالیت استان هرمزگان از حوزه دریاست اگر 
بتوانیم تمام حوزه های دریایی را فعال کنیم هرمزگان 
می تواند درآمد ۵ اســتان مثل خودش را تأمین کند 
به شــرطی که ظرفیت های دریایی اش را فعال کند.

او تصریح کرد: این ظرفیت ها درزمینه گردشــگری 
دریایی، امنیت غذایی و شیالت، انرژی و ... است که 

امیدواریم این حوزه ها فعال شود. 
*  برای رضایت ارباب رجوع و رفاه کارکنان تالش 

خواهم کرد
  محمد محســنی مدیرکل جدیــد میراث فرهنگی 
و گردشــگری و صنایع دستی اســتان هرمزگان نیز 
گفت: تشکر ویژه از عنایت مهندس ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی و استاندار هرمزگان که این مسئولیت 
را به من واگذار کردند، ان شــااهلل خداوند این توفیق 
را بــه من بدهد که بتوانم پاســخگوی اعتماد آن ها 
به خود باشم و شــرایط کسب وکار در حوزه بزرگ 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را در استان 
هرمزگان به پیش ببرم. محســنی افزود: متن ابالغی 
مهندس ضرغامی حکایت از اهمیت این سه حوزه را 

دارد و بار مسئولیت را سنگین تر می کند. 
  او ادامه داد: این اطمینان را خواهم داد که بر اساس 
اطالع، آگاهی، توان و ظرفیت کارکنان و ظرفیت ها 

و مزیت های اســتان هرمزگان و ســایر حوزه های 
مأموریتی وزارت متبــوع، اتفاق بزرگ و میمونی را 
به نفع فعاالن و افراد پرتالش در این حوزه ها را رقم 
خواهیم زد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اینکه محور کارم بر 
اساس قانون اعم از باالدستی و سایر دستورالعمل های 
اجرایی از ســوی وزارت خانه اســت، افزود: برای 
رضایت ارباب رجــوع و رفاه کارکنان تالش خواهم 

کرد.
   او افزود: اســتان هرمــزگان دارای ظرفیت های 
مختلفی است و وضعیت و موقعیتی که این  استان در 
رتبه بندی های مختلف اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی 
و اقلیمی دارد قطعًا اتفاقات خوبی را در اســتان رقم 
خواهد زد که هم تأثیر ملی، استان و منطقه ای خواهد 
داشت. محســنی تأکید کرد: در حوزه توانمندسازی 
جوامع محلی، در حوزه آموزش و اســتفاده از مراکز 
علمی و بزرگان علمی مبتنی بر دانش بنیان روش های 
نوین اقتصادی که دنیــا در پیش گرفته و به موفقیت 
رسیده و برداشتن و ســهم گیری را از بازار جهانی 

داشتند قطعًا پیگیری خواهیم کرد. 
*  در حوزه گردشگری 270 میلیارد ریال تسهیالت 

پرداخت  شده است 
   ســهراب بناوند مدیرکل پیشــین میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان هرمزگان نیز در 
این آیین گفت: در استان هرمزگان ۳۹1 اثر ثبت شده 
شامل ۲۵ اثر طبیعی، ۶7 اثر ناملموس، 1۶ اثر منقول، 
۲۸۳ اثر غیرمنقول بوده است که در زمان تصدی من 
۵ اثر غیرمنقول، 1۰ اثر ناملموس در فهرســت آثار 

ملی کشور به ثبت رسیده است. 
   او  افزود: در حوزه میراث فرهنگی 1۵ پروژه مطالعه 
و بررسی شــده و عملیات مرمتی انجام شده است و 
۲1۳ مرمت اموال فرهنگی و تاریخی انجام شده است. 

بناوند با اشــاره به اینکه در حوزه گردشگری 1۶۸ 
موافقت اصولی صادرشــده است، اظهار داشت:  1۰ 
مجوز ایجاد و 7۵ پروژه در حال ساخت و ۴ پروژه 
بخش خصوصی آماده افتتاح است. مدیرکل پیشین 
استان  میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
هرمزگان ادامه داد: در حوزه تســهیالت گردشگری 
۲7۰ میلیارد ریال تســهیالت پرداخت شده و ۸۰۰ 
میلیارد ریال هم در دســت اقدام اســت. او بابیان 
اینکه ۲۵ پروژه دولتی در حوزه گردشــگری شامل 
ایجاد و تکمیل زیرساخت های گردشگری انجام شده 
است، افزود: 1۵ پروژه نیز در حوزه میراث فرهنگی 
و ۶ پروژه در حوزه صنایع دستی انجام شده که جمع 
اعتبار آن ها ۲۶۰ میلیارد ریال بوده که مبلغ بســیار 
ناچیزی بوده است و ما از وزارتخانه انتظار داریم که 
نگاه ویژه ای برای تخصیص اعتبار به این استان داشته 

باشند.  
   محمد محســنی قلعه قاضی با حکم سید عزت اهلل 
میراث فرهنگی،  مدیــرکل  به عنــوان  ضرغامــی، 
گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان معرفی و از 
تالش های دوساله سهراب بناوند قدردانی شد.محمد 
محسنی تاکنون در پست های مهمی ازجمله مدیرکل  
بنادر و دریانوردی خرمشهر، مدیر بندر شهید باهنر 
و شــرق اســتان، نایب رئیس هیات مدیره شرکت 
فــرودگاه و بنادر منطقه آزاد قشــم، مدیرکل بندر و 
حمل و نقل دریایی منطقه قشــم، مشاور اقتصادی و 
سرمایه گذاری شرکت توسعه منطقه آزاد قشم، مشاور 
مدیرعامل منطقه آزاد اروند، معاون سیاسی فرمانداری 
بندرعباس، سرپرست معاون برنامه ریزی فرمانداری 
بندرعباس، مشــاور اجرایی اداره کل بنادر اســتان 
هرمــزگان، مدیر کارخانه صبا فوالد خلیج فارس  را 
در کارنامه خود دارد.محسنی دارای مدرک تحصیلی 

دکترای کسب و کار حرفه ایی )DBA( است .

در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان تاکید شد

ضرورت رونق گردشگری دریایی در هرمزگان 

گروه خبر //  مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: 
شکسته شدن  یکی از خطوط انتقال فرآورده های نفتی که 
چند روز قبل اتفاق افتاد، موجب آلودگی نوار ساحلی غرب 

بندرعباس به طول حدود ۶ کیلومتر شده است . 
    حبیب مســیحی تازیانــی افزود: این آلودگــی از محدوده 
 بندر شــهید رجایی تا اســکله نقاله منطقه ویــژه اقتصادی 
خلیج فارس منتشر شده است.وی ادامه داد: این آلودگی در بستر 
رودخانه خشک فصلی باالدستی صنایع غرب استان جاری شده 
و پساب های صنایع موجب انتقال آن به دریا و آلودگی شدید 
از دهانه رودخانه تا تاسیسات آب شیرین کن شده است که برای 
جلوگیری از ورود آلودگی، آب شــیرین کن به طور موقت از 

مدار خارج شده است.
*  هنوز پاسخ استعالم را نگرفته ایم

    مســیحی تازیانی در پاســخ به دلیل تاخیــر چهار روزه 

محیط زیست در اطالع رسانی موضوع و همچنین جزییات این 
حادثه نفتی ضمن بی اطالعی از حجم گازوییل وارد شده به نوار 
ســاحلی و دریا و همچنین مبداء و مالکیت لوله شکسته شده 
تصریح کرد: روز حادثه از شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
هرمزگان اطالعات الزم را درخواست کرده ایم اما تاکنون هیچ 
اطالعاتی در اختیار حفاظت محیط زیست استان قرار نگرفته 
 است.به گفته این مسئول: لوله شکسته شده ۲۶ اینچ بوده و بر اساس 
پایش های مستمر محیط زیســت در پایان روز سوم، میزان 
آلودگی به حدود یک سوم کاهش یافته است.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست اســتان اظهار کرد: شهرک شهیدرجایی و تیاب 
خونسرخ از سکونتگاه های انسانی مجاور این آلودگی هستند 
و عالوه بر آن آسیب جدی به الرو موجودات دریایی واقع در 
محدوده انتشــار آلودگی وارد شده که یک تهدید ذخیره گاهی 
محسوب می شود.مسیحی تازیانی یادآور شد: پس از تکمیل 

تحقیقات و جمع آوری کامل اطالعات، موضوع به ســازمان 
محیط زیست گزارش خواهد شد و سازمان درباره مسیر پیگیری 
حقوقی یا قضایی برای برآورد و جبران خســارت وارد شده ، 

تصمیم گیری خواهد کرد.
*  حادثه خارج از حوزه مسئولیت پخش فرآورده های نفتی است

   مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
هرمزگان نیز در پاســخ به پیگیری های ایرنا ، این حادثه 
را خارج از حوزه مســئولیت این شرکت اعالم کرد.احمد 
ساالری فر تصریح کرد: کارشناسان این شرکت از نخستین 
ســاعات وقوع حادثه در راستای همکاری و تعامل و برای 
کمــک به کاهش حجم آلودگی همــراه نیروهای عملیاتی 
ســایر بخش ها بودند اما لوله شکســته شــده در اختیار 
شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان نیست.
وی اظهار کرد: طبیعی اســت که در این شــرایط شــرکت 
اطالعاتی نیز درباره جزییات حادثه و حجم آلودگی ندارد 
و اداره کل محیط زیســت را برای پاسخ استعالم به شرکت 
 خطوط لولــه و مخابرات نفت ایــران منطقه خلیج فارس 

)به عنوان مرجع مسئول و ذیصالح( ارجاع داده است . 

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان اعالم کرد

انتشار آلودگی نفتی در 6 کیلومتر نوار ساحلی بندرعباس  مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان خبر داد

کسب رتبه نخست راه و شهرسازی هرمزگان
 در ارزیابی عملکرد حوزه زمین و مسکن 1۴۰1 

گروه خبــر // بر اســاس ارزیابی صــورت گرفته 
توســط سازمان ملی زمین و مســکن؛ اداره کل راه 

 و شهرســازی اســتان هرمزگان در ۶ ماهه نخست 
ســال ۱4۰۱ در حوزه زمین و مسکن در میان سایر 
ادارات راه و شهرسازی استان ها رتبه اول را به خود 

اختصاص داد . 
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛  عباس کمالی مدیرکل 
راه و شهرســازی هرمزگان گفت: با توجــه به انجام 
ارزیابی عملکرد ادارات کل راه و شهرســازی استان ها 
 پیرامون برنامه اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن در 
حوزه های امالک و حقوقی، مســکن و ســاختمان و 
 مالی به صورت شــش ماهه و یک ساله و نظر به تحقق 
برنامه های تعیین شــده در ۶ ماهه نخست سال 1۴۰1 
طبق ارزیابی و پایش عملکرد صورت گرفته از ســوی 

ســازمان ملی زمین و مسکن اداره کل راه و شهرسازی 
استان هرمزگان موفق به کسب رتبه نخست در مجموع 
بخش های مدیریت زمین، مدیریت ســاخت، مدیریت 
منابع و عملکرد کیفی در کشــور شــد.مدیر کل راه و 
شهرسازی هرمزگان موفقیت کسب شده را مرهون تالش 
همه همکاران این مجموعه دانست و یادآور شد: بر اساس 
برنامه ریزی و تشکیل جلسات و کارگروه های ویژه و 
همچنین پیگیری های مستمر در چند ماه و با تالش و 
رفع نقاط ضعف این موفقیت حاصل شــده است.کمالی 
اظهار کرد: این امر مســئولیت همکاران را در سال های 
آتی ســنگین تر خواهد کرد و می بایست تا با همت و 

تالش خود در صدد حفظ جایگاه کنونی باشند .
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