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رئیس فراکسیون اقتصاد و توسعه دریا محور مجلس شورای اسالمی :
آمادگی مجلس برای همراهی با سازمان بنادر 

در توسعه ظرفیت های بندر شهید رجایی

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد
 الزامات شرکت های دولتی و دستگاه های 

اجرایی به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مودیان

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان :
حریم قلعه پرتغالی های هرمز 

ساماندهی می شود
اجرای طرح نظارتی شب یلدا در هرمزگان

آغاز گام های اساسی برای احیای محالت 
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گروه خبر// نماينده هرمزگان در مجلس شــوراي اسالمي طي نشست مشترك امام جمعه و اعضاي 
شوراي اســالمي الفت با ناظر گمركات هرمزگان با اعالم اين خبر، گفت: روزگاري الفت يكي از مراكز 
اصلي تجارت در منطقه بوده اما متاسفانه با غيرفعال شدن گمرك، اين بندرتاريخي دچار ركود شده 

است .
    به گزارش خبرنگار دریا، احمد مرادي اظهار کرد:  در حال حاضر ٥٠ فروند لنج تجاري در بندرالفت فعاليت 
دارند و راه اندازي مجدد گمرك و رویه کاالي ملواني در بندرتاریخي الفت از مطالبات به حق مردم الفت است 

که تحقق آن، موجب رونق مجدد این بندرتاریخي خواهد شد. مرادي ضمن تشكر از همكاري گمرك و سازمان 
منطقه آزاد، گفت: با پيگيری و موافقت های ایجاد شده تعداد ٥٠ فروند لنج تجاری این بندر می توانند کاالهای 
صادراتی و وارداتی ملوانی را در اسكله الفت تخليه و بارگيری نمایند و بزودي شاهد رونق اقتصادي این بندر 
تاریخي خواهيم بود.وی خاطرنشان کرد: مزیت شهرهاي ساحلي هرمزگان صيادي و تجارت است و رویه ملوانی 
در سراسر بنادر استان گامی مهم در اقتصاد دریا محور خواهد بود و اميدواریم با نگاه مثبت دولت نسبت به مطالبات 

مردم و مرزنشينان، پيگيري رویه ملواني سایر بنادر استان را به سرانجام برسانيم .

 با پیگیری و موافقت های ایجاد شده تعداد 50 فروند لنج تجاری این بندر می توانند کاالهای صادراتی و وارداتی ملوانی را در اسکله الفت تخلیه و بارگیری نمایند

احمد مرادی نماينده مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسالمي : 

پس از  ٤٢سال توقف  
رویه ملوانی در بندر الفت ، مجدد فعال می شود

2

8

فرماندار بندرعباس تاکید کرد

تسریع در روند پرداخت 
تسهیالت مسکن روستایی

مديرعامل شرکت فوالد هرمزگان مطرح کرد

 کاهش مصرف انرژی 
در فوالد هرمزگان با اجرای 

پروژه های بهبود

گروه خبــر // رهبر معظم انقالب اســالمی 
صبح  ديروز در ديدار خانواده های شهدای 
حادثه تروريســتی حرم مطهر شــاهچراغ 
 عليه الســالم ايــن حادثــه تلــخ را موجب 
داغدار شدن دلها اما ماندنی در تاريخ ايران 
خواندند و با تأكيد بر رســوا شدن دستهای 
پشــت پرده اين خباثت يعنی امريكايی های 

كينــه تــوز و بوجــود آورنــده داعــش، 
خاطرنشان كردند: دســتگاههای فرهنگی و 
هنری بايد اين حادثه بــا عظمت را همچون 
قضيه عاشورا و ساير مسائل تاريخی مورد 

توجه قرار دهند و به آيندگان منتقل كنند . 
  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری ؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای ترور زائران 

را متفاوت از سایر حوادث تروریستی و موجب 
رسوایی مضاعف دشمن دانستند و گفتند: عالوه 
بر عامالن جانی و خيانتكار، پشــتيبانان اصلی 
و بوجود آورندگان داعــش نيز در این جنایت 

شریک هستند.
    آنهــا آن قدر دروغگو، ســياه دل، رســوا و 
منافق هســتند کــه در حرف، پرچــم حقوق 
بشــر را بــاال می برند اما در عمــل، گروههای 
خطرناك تروریستی را بوجود می آورند.ایشان 
دســتگاههای فرهنگی و رسانه ای را به توليدات 
هنری در خصوص این حادثه و ســایر قضایای 
تاریخی توصيه کردند و افزودند: ما در مســائل 
مربــوط به حوادث و تاریخ انقالب اســالمی و 
جنایت های دشــمنان از نظر کار رســانه ای و 
تبليغی، کوتاهی داریم به گونه ای که نســل جوان 
ما اطالعات زیادی از حوادث گذشــته از جمله 
جنایــات منافقين ندارد.رهبر انقالب اســالمی 
تأکيــد کردند: تبيين ایــن واقعيتها جزو وظایف 
فعاالن بخشهای هنری، تبليغی و نگارشی و همه 

دستگاههای فرهنگی است .

رهبر انقالب اسالمی در ديدار خانواده های شهدای حادثه تروريستی حرم مطهر شاهچراغ :

حادثه تروریستی شاهچراغ
 موجب رسوایی آمریکایی های منافق و سیاه دل شد

با عنایت به اینکه بانک ملی در نظر دارد اجرای کار تعمیرات و زیبا ســازی مهمانســرا و شعبه جزیره هرمز را از طریق مزایده 
جزئیات مندرج در اســناد مزایده با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ســتاد ایران ( و به شــماره مناقصه 

2001030651000002 به صورت الکترونیکی برگزار نمایند .

نوبت دوممناقصه ) اجرای کار تعمیرات و زیبا سازی مهمانسرا و شعبه جزیره هرمز (

ردیف
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2
3
4
5

زمان
زمان اولین انتشار آگهی

مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد

زمان بازگشایی پاکت ها
زمان اعتبار پیشنهاد

تاریخ
1401/09/28
1401/10/11
1401/10/22
1401/10/24
1402/01/22

ساعت
09:00
09:00
9:00

09:00
09:00

شناسه آگهی : 1428383

ااناهلل و اان الیه راجعون

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای دكتر براهيمي قلعه قاضي
عضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان

 با نهایت تاســف و تالم درگذشت اخوي گرامیتان را به حضرتعالی و خانواده محترمتان  تسلیت عرض نموده 
و از درگاه خداوند ســبحان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان آن بیت 

شریف صبر جمیل مسالت دارد .

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن
 و كشاورزی هرمزگان

  گروه خبر // مدیرکل امور مالیاتی 
های  شرکت  گفت:  هرمزگان  استان 
دولتی و سایر دستگاه های اجرایی 
موضوع مــاده 5 قانــون خدمات 
کشــوری از ابتدای دی ماه مشمول 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 

مودیان می شوند . 
  به گزارش خبرنــگار روزنامه منطقه 
جنوب کشــور دریا، رضــا آخوندزاده 
اســتان گفت:  مالياتی  امــور  مدیرکل 
مطابق الیحه "الحــاق ٥ تبصره به ماده 
2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیــان" که یک فوریت آن در مجلس 
به تصویب رسيد،  اســالمی  شــورای 

شرکت های دولتی و سایر دستگاه های 
اجرایی مشــمول ماده ٥ قانون مدیریت 
اول  تاریــخ  از  کشــوری،   خدمــات 
 دی ماه امســال ملزم به رعایت قانون 
 پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و 
صدور صورتحساب الكترونيكی خواهند 

بود.
  وی با اشــاره به این کــه از اول دی 
ماه سال 14٠1 صورتحساب  های این 
شــرکت ها باید به صورت الكترونيكی 
و طبق اســتانداردهای اعالمی سازمان 
 امور مالياتی کشــور  صادر و به سامانه 
ارسال  افزود:  ارســال شــود،  مودیان 
صورتحساب  های الكترونيكی به سامانه  

مودیان بــه منزله ثبت آن در ســامانه 
فهرســت معامالت موضوع ماده 169 
قانون ماليات  های مستقيم بوده و فروشنده 
 و خریدار تكليف اضافی دراین خصوص

 نخواهند داشت.
  آخوندزاده با بيان اینكه صدور و ارسال 
با دو  الكترونيكی  صورتحســاب  های 
روش ارسال مستقيم و ارسال از طریق 
شرکت  های معتمد ارائه کننده خدمات 
اظهارداشت:  است،  پذیر  امكان  مالياتی 
مشموالن این قانون می توانند از خدمات 
»شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات 
مالياتی« در زمينه هایی همچون نصب و 
راه اندازی پایانه های فروشگاهی، صدور 

و ارســال اطالعات صورتحساب های 
الكترونيكی به سامانه مؤدیان و همچنين 
خدمات مشاوره ای و آموزشی استفاده 

نمایند .

مديرکل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد

الزامات شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی 
به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

رهبر انقالب اسالمی 
در ديدار خانواده های شهدای حادثه تروريستی حرم مطهر شاهچراغ :

حادثه تروریستی شاهچراغ  موجب رسوایی
 آمریکایی های منافق و سیاه دل شد
صفحه 1 را بخوانید
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  گــروه خبــر // رئيــس فراکســيون اقتصاد و توســعه 
دریا محور مجلس شــورای اســالمی گفت: ســازمان بنادر 
و دریانــوردی نســبت به ایجــاد بنادر کوچــک، تجاری و 
گردشــگری و بنادرچندمنظوره در اســتان هرمــزگان نگاه 
 ویــژه و بلنــد مــدت دارد . به گــزارش خبرنــگار دریا ، 
»منصور آرامی« در حاشــيه بازدید مجمع نمایندگان اســتان 
از بخش های مختلف بندر شــهيد رجایی اظهار داشــت: در 
 راســتای ارتقاء ظرفيت هــای بندری منطقه ویــژه اقتصادی 
بندر شــهيد رجایــی کارهــای  شایســته و اميدوارکننده ای 
شــروع و درحال انجام اســت که جــای قدردانــی دارد.

وی ادامــه داد: بــرای اینكــه بتوانيم هم در حــوزه حجم 
 صادرات و همچنيــن در بخش کانتينری بــا توجه به اینكه 
بندر شــهيد رجایی به عنوان بزرگترین بنــدر کانتينری ایران 
محسوب می شود، شرایط مناسب تری را فراهم کنيم، عمليات 
فاز چهارم این بندر شــهيد رجایی نيز باید شروع شود. عضو 
کميسيون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: وجود بنادر به 
عنوان یک مجموعه توســعه ای نقش مهمی در توسعه اقتصاد 
کشــور دارند، لذا با الحاق پروژه موسوم به 24٠٠ هكتاری به 
بندر شهيد رجایی آینده این بندر نيز مطلوب تر خواهد شد. آرامی 
ضمن قدردانی از تالش های صورت گرفته از پيگيری امور از  
سوی نمایندگان استان در جهت تسریع تا حصول نتيجه مطلوب 
تاکيد داشت  . وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهميت 
تكميل بندر نخل ناخدا با رویكرد ایجاد یک بندر گردشگری 
در شــرق بندرعباس اشاره کرد و بيان داشت: سازمان بنادر و 
دریانوردی نسبت به ایجاد بنادر کوچک، تجاری و گردشگری 
و بنادر چندمنظوره در اســتان هرمزگان نگاه ویژه و بلندمدت 
دارد. نماینده مردم بندرعباس، قشــم و ابوموســی در مجلس 
خاطرنشــان کرد: عمليات احداث فاز دوم و فاز تكميلی این 
بندر شروع شده و پيمانكار آن نيز مشخص است و اميدواریم 
با مشارکت بخش خصوصی یک مجموعه گردشگری مطلوبی 
در شرق بندرعباس داشته باشيم. گفتنی است؛ »منصور آرامی، 
احمد مرادی، محمد آشوری و حسين ریيسی« نمایندگان مردم 
استان هرمزگان با حضور در بندر شهيد رجایی از نزدیک روند 

پروژه های درحال ساخت را بررسی کردند .

استاندار هرمزگان   // گروه خبر 
از موافقــت و دســتور وزيــر 
اقتصاد برای پرداخت خســارت 
ساختمانی زلزله زدگان هرمزگان 
حوادث  بيمه  صنــدوق  محل  از 

طبيعی ساختمان خبرداد . 
  به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در 
جلسه مشترك با وزیر اقتصاد ضمن 
مردم  مشــكالت  و  معضالت  بيان 
مناطق زلزله زده، پرداخت خسارت 
ساختمانی زلزله زدگان هرمزگان از 
طبيعی  حوادث  بيمه  صندوق  محل 
ساختمان را  کمک بزرگی در رفع 
بخشی از این مشــكالت برشمرد. 
استاندار هرمزگان با ارائه گزارشی 
از آخرین روند ساخت و سازهای 
منــازل مســكونی و مشــكالت 
گفت:  واحدها  تكميــل  پيش روی 

شاهد  گذشته  یكسال  در  هرمزگان 
وقوع چندین زلزله بســيار بزرگ 
بوده که خوشــبختانه تلفات جانی 
کمی داشــته اما ميزان خسارت به 
منازل مســكونی در مناطق فين و 
بخش  همچنين  تابعه  روســتاهای 
مهــران شهرســتان بندرلنگه قابل 
توجه بوده اســت. وی با تاکيد بر 
عــزم جدی دولت بــرای کمک به 
مردم زلزله زده و تســریع در روند 
افزود:  مســكونی  منازل  بازسازی 
در منطقه فين اقدامات خوبی انجام 
شده اما وجود چند مشكل به ویژه 
بانكی  تسهيالت  دریافت  در حوزه 
سبب شده طرح تكميل منازل ناتمام 
بماند. وی تصریــح کرد: هرمزگان 
یكی از استان های پيشرو در زمينه 
بيمه منازل مسكونی روستایی بوده 
و با قــراردادی که چنــد ماه قبل 

از وقــوع زلزله منعقد شــد بخش 
عمده ای از منازل مســكونی تحت 
پوشش این بيمه قرار گرفته اند. وی 
از وزیر اقتصاد درخواســت کرد به 
مسكونی  واحدهای  تكميل  منظور 
در راســتای وعده دولت همكاری 
الزم صــورت گيرد و تســهيالت 
پرداخت شــود. ســيد  نياز  مورد 
احســان خاندوری وزیر اقتصاد و 
دارایی نيز در این جلسه با تشكر از 
تالش های اســتاندار هرمزگان طی 
یک سال گذشته در زمينه حوادث 
طبيعی رخ داده در استان هرمزگان؛ 
زمينه شــيوه  : در  داشــت  اظهار 
طبيعی  حوادث  خســارت  جبران 
 پيــش از این بســيار ابتدایی عمل 
می شد اما پرداخت نخستين مرحله 
زلزله زدگان  از خسارت ساختمانی 
هرمــزگان از محل صنــدوق بيمه 

حوادث طبيعی ساختمان تحولی در 
این زمينه است. 

   وی افــزود: صنعــت بيمــه ما 
ظرفيــت بســيار باالیــی دارد تا 
بتواند ایــن خدمت بيمه تكميلی را 
نيز راه انــدازی کند تا یكی از نقاط 
اتكای مردم باشد و مردم با اطمينان 
بيشــتر برای چنين مواردی هزینه 
کنند و از ســوی دیگر با ســاز و 
کار جدید می توان ســقف پرداخت 
خســارات را نيز افزایش داد. وزیر 
اقتصــاد گفت:بزودی بــا افزایش 
سقف پوشش بيمه ای این صندوق 
شاهد جشــن پوشش همگانی بيمه 

صنــدوق خواهيم بــود، در زمينه 
اجرایی و عملياتــی هم اگر کمک 
بيمه مرکزی و پيگيری های استاندار 
 هرمــزگان نبود در حــال حاضر

پرداختی  نخســتين  توانستيم  نمی 
خسارت را داشته باشيم.گفتنی است 
در پایان این جلسه، با دستور وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، نخســتين 
زلزله زدگان  ســاختمانی  خسارت 
هرمــزگان از محل صنــدوق بيمه 
حوادث طبيعی ســاختمان به مبلغ 
حدود 3٠ ميليارد تومان برای هزار 
و 21 واحد ســاختمانی و تا سقف 

3٠ ميليون تومان پرداخت شد .

 استاندار هرمزگان خبر داد

پرداخت خسارت ساختمانی زلزله زدگان هرمزگان

   
سرمقاله

  حال که صدور اســناد مالكيت در ســكونتگاه های غيررسمی استان 
هرمزگان با پيگيری های اســتاندار هرمزگان و مدیرکل راه وشهرســازی 
هرمزگان آغاز شــده و تا پایان سال این روند ادامه دارد، درصورتيكه روند 
 صدور اســناد مالكيت با ترغيب و تشویق ساکنان شــتاب بگيرد، انتظار 
می رود چند اتفاق مهم دیگر در این مناطق را نيز از ماه های آتی شاهد باشيم 
و تحول محالت در استان آغاز شود.1. مالكان امالکی که سند ملک شان را 
 دریافت نمایند، می توانند از تسهيالت نوسازی امالك فرسوده استفاده نمایند و 
خانه های قدیمی، فرسوده، ناایمن و غيراستانداردشان را بازسازی کنند. بسياری 
 از امالك فاقد سند و فرســوده که امكان دریافت تسهيالت را نداشتند و با 
سنددار شدن شان، می توان با استفاده از وام بانكی نوسازی امالك فرسوده نسبت 
 به احيای آنها اقدام نمود. احيای امالك فرسوده، سيمای ظاهری محالت را 
 نيز تغييــر خواهد داد. 2. در زمان نوســازی امالك فرســوده، بطور حتم 
عقب نشينی هایی نيز صورت گرفته و روند بازگشایی معابر تسهيل می شود 
و بعد از آن شــهرداری ها می توانند باسرعت بيشتری نسبت به بازگشایی 
معابر اقدام کنند. یكی از مشكالت محالت، کوچه های تنگ و تاریک است 
که از یک طرف باعث ناامنی شده و برخی از این کوچه ها به پاتوق معتادان، 
اراذل و اوباش، مواد ومشــروب فروشان تبدیل شــده و ورود خودروهای 
 پليس، آتش نشــانی، آمبوالنس، حمل زباله و... غيرممكن است و در زمان 
آتش ســوزی، خانه ها به خاکستر تبدیل می شوند و یا گاهی بيمار دیر به 
 مراکز درمانی می رســد وجانش را ازدست می دهد. از طرفی دیگر شبكه 
جمع آوری فاضالب در بخشی از این مناطق قابليت اجرا ندارد و بایستی معابر 
بازگشایی شوند که با بازگشایی معابر، شبكه جمع آوری فاضالب نيز تكميل 
شده و فاضالب در کوچه ها روان نخواهد بود. 3. اراضی برخی از محالت 
به شهرداری تعلق دارد و شهرداری هم قيمت هایی نجومی را برای سنددار 
کردن امالك به ساکنان اعالم کرده است که برای بسياری از اهالی که محروم 
هستند، غيرممكن است وبه همين دليل این قشر تاکنون نتوانسته اند نسبت به 
ســنددار کردن امالك شان اقدام کنند. حال که دولت مجوزی را صادر کرده 
است تا صدور سند امالك تا 2٠٠متر را با قيمت منطقه ای و مابقی را با قيمت 
کارشناسی محاسبه کنند، انتظار می روند در مناطقی که مردم بایستی از طریق 
شهرداری نسبت به سنددار کردن امالك شان اقدام کنند، تدبيری اندیشيده شود 
تا هزینه ها بگونه ای باشــد تا امكان سنددار کردن امالك برای مردم باشد، 
وگرنه ساکنان محروم این مناطق که برای تامين معيشت اوليه خود درمانده اند، 
بطور حتم قادر نخواهند بود هزینه های چند ده ميليون تومانی را به شهرداری 
پرداخت کنند و خانه ها بدون سند وفرسوده مانده و به تدریج تخریب شده و 
در حوادثی مانند زلزله وسيل نيز در زیر آوار خانه های فرسوده شان مدفون 
می شــوند. پس بایستی با نگاه پيشگيرانه و حمایتی از محرومان نسبت به 
صدور اســناد مالكيت در این مناطق اقدام شود. این مردمانی که در شرایط 
سخت محالت و بدون امكانات زندگی می کنند، توان پرداخت هزینه های 
سنگين برای سنددار کردن امالك شان را ندارند که شورای شهر می تواند در 
راستای شعارهای زمان انتخابات شان برای حمایت از موکالن شان، مصوباتی 
گره گشــا را در این بخش داشته باشند. االن که دولتی ها عزمشان را جزم 
کرده اند تا مشكل سند امالك حاشيه نشينان و سكونتگاه های غيررسمی را 
در هرمزگان برطرف نمایند، انتظار می رود شهرداری ها و شوراهای شهر نيز 

همگام با دولت برای رفع این مشكل حاد در استان اقدام نمایند .
  علی زارعی

آغاز گام های اساسی برای احیای محالت 

 گروه خبر // فرماندار شهرستان بندرعباس 
در جلسه شورای مسكن با مديران بانک های 
عامل بر تسريع در روند پرداخت تسهيالت 

مسكن روستايی تأكيد كرد  .
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ، محمد مرودی 
در جلسه شورای مسكن با مدیران بانک های  
عامل ضمن تشــكر از تالش های شبانه روزی 
مجموعه بنياد مسكن  بر تسریع در روند پرداخت 
تسهيالت مسكن روســتایی تأکيد کرد .وی  با 
اشــاره به اینكه تعدادی واحد مسكونی آسيب 
دیده در شهرستان بندرعباس وجود دارد گفت: با 

برنامه ریزی های مناسب و ارائه تسهيالت ارزان 
قيمت  مقاوم ســازی خانه  در  کوتاه مدت در 

دستور کار فرمانداری قرار دارد.
    مــرودی  ضمن تشــكر از همراهی مدیران 
بانک ها در بازسازی مناطق زلزله زده ادامه داد:  
با تصویب و ابالغ تسهيالت 2٠٠ ميليون تومانی 
مسكن روستایی پيش بينی می شود تا کار احداث 
و مقاوم ســازی واحدهای مسكونی روستایی 

سرعت بگيرد. فرماندار شهرستان بندرعباس با 
تأکيد رفع موانــع وام  زنجيره ای برای دریافت 
تسهيالت مسكن روستایی در توافق بنياد مسكن 
با بانک های عامــل اظهار کرد:  با همكاری و 
همراهی بانک ها  متقاضيانی که ساخت واحد 
را شروع کردند به صورت زنجيره ای می توانند 
ضمانت همدیگر را قبول کنند و مشمول دریافت 

وام روستایی شوند .

فرماندار بندرعباس تاکید کرد

تسریع در روند پرداخت تسهیالت مسکن روستایی
 

پشت پرده سیاست 

  
مرعشی: روحانی دیگر عددی در سیاست امروز نیست 

بــا توجه به نگاه منفی دبير کل کارگزاران به ایفای نقش حســن روحانی 
در اردوگاه اصالح طلبی، همه نگاه ها به سمت الریجانی معطوف خواهد 
شد؟ حسين مرعشی، دبيرکل حزب کارگزاران، با اشاره به خبرهای منتشر 
شده درباره کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات مجلس 14٠2 گفت: 
»نمی دانم، اطالعی از این موضوع ندارم. خيلی این بحث ها زود اســت و 
این خبر شایعه ای بيش نيســت و صحت ندارد.«  او با اشاره به سكوت 
حســن روحانی از آغاز اعتراضات تاکنون و احتمــال کناره گيری او از 
سياست، بيان کرد: »خير، درباره  این موضوع نمی شود حرف زد.«  مرعشی 
درخصوص برخی گمانه ها مبنی بر رایزنی های پشت پرده رئيس جمهور 
سابق با مقامات، درباره اعتراضات هم گفت: »این بحث ها دعوایی است، 
من تحليل دارم اما نمی خواهم بگویم. مسائل کشور این موضوعات نيست. 
وضع اقتصاد ایران، اجتماعات و نحوه بازســازی اعتماد در کشور مهم تر 
است و آقای روحانی کجای ماجراســت؟ او هيچ مسئله ای از سيستم را 
حل نمی کند. آقای روحانی دیگر عددی در سياست امروز ایران نيست.« 
وی افزود:» مالنصرالدین گفت من االن که پير شدم با جوانی ام هيچ فرقی 
نكردم. گفتند به چه اســتنادی؟ گفت: من سنگ جلوی در خانه مان را نه 
زمان جوانی می توانســتم بردارم نه االن. برخی از مقامات کشور ایران در 
زمانی که در ریاست بودند هم نمی توانستند این بار سنگين را از دوش مردم 
بردارند دیگر چه برسد به االن.«  دبيرکل حزب کارگزاران درباره اظهارات 
باهنر مبنی بر برگزاری جلســات انتخاباتی اصالح طلبان و اصولگرایان 
اظهار کرد: »اصال، هيچ جلســه ای در هيچ سطحی نيست و هنوز نظام به  
این موضوع ورود نكرده است. آقای باهنر و خيلی از اصولگرایان معتقدند 
که انتخابات آینده، انتخابات رقابتی و پرشوری باشد اما تصميم گير آقای 
باهنر نيســت....«  این فعال سياسی اصالح طلب گفت: »برداشت عمومی 
و تحليل نظام این اســت که این اعتراضات صرفا توســط شيطنت دشمن 
اتفاق افتاده اســت مادامی که چنين برداشتی باشد و دشمن چنين قدرتی 
داشــته باشد که دست به این کار بزند، ما باید تكليف را با دشمن روشن و 
بعد مسائل داخلی را حل کنيم.«  حسين مرعشی تاکيد کرد: »ما برداشت 
دیگری داریم و می گویيم در بســتری کــه اعتراضات حداکثری به وجود  
آمده، دشــمن هم بهره خودش را می برد. دشمن فعال بوده و بهره خودش 
را گرفته اســت. تا این مسائل مشخص نشود نمی توان وارد هيچ بحثی از 
جمله انتخابات شــد.«گفتنی است پيش از این  روزنامه شرق در گزارش 
اخيــر خود  از احتمال حضور حســن روحانی در انتخابات مجلس خبر 
داده و مدعی شــده بود: »آن گونه که از اخبار برمی آید، در تقسيم کار تيم 
سياسی راســت ميانه با محوریت کارگزاران پيشنهاد شده حسن روحانی 
کاندیدای مجلس شود و با چهره هایی مانند آذری جهرمی، سورنا ستاری 
و عبدالناصر همتی فهرست تهران را تشكيل دهند. همچنين در این تقسيم 
کار، الریجانی جدی ترین گزینه و جهانگيری گزینه بعدی راست ميانه برای 
 انتخابات ریاست جمهوری هستند و محسن هاشمی برای شهرداری تهران 
پيشنهاد شده اســت.« ادعایی که از نگاه دبيرکل حزب کارگزاران  چندان 
 اعتبــاری ندارد. با حذف حســن روحانــی از جریان راســت اردوگاه 
اصالح طلبی، نگاه ها بيش از گذشته به علی الریجانی است و باید منتظر 
مانــد و دید که آیا او در انتخابات آینــده مجلس حضور خواهد یافت یا 
بنادارد همچون انتخابات 14٠٠ در قامت یک کاندیدای ریاست جمهوری 

به ميدان سياست ورودی دوباره داشته باشد ؟ 

تازه های مطبوعات
رسالت - عمر مجلس یازدهم رو به پایان است و از دولت سيزدهم نيز یک سال و نيم 
گذشته است. نجات اقتصاد و توجه به معيشت مردم، اغلب شعارهای مسئوالن فعلی را 
تشكيل می دهد. به رغم دویدن های ستودنی، محصوالت نامرغوبی به دست مردم رسيده 
است؛ حاال این را به دولت های قبلی و زمين مين گذاری شده و تحریم و امثال آن گره 

بزنيم یا نزنيم، دردی از مردم دوا نمی کند .
 کیهان - افرادی مثل علی کریمی و... که قصد برهم زدن امنيت کشور را دارند، قطعًا 
مشمول ماده ٥12 هستند و مدعيان اصالحات به ویژه طيف رادیكال آن ها، در بهترین 
حالت اگر سوءنيت خاص به قصد برهم زدن امنيت کشور را هم نداشته باشند تا مشمول 
عنوان مستقل ماده ٥12 شوند، طبق عمومات مربوط به معاونت در جرم یعنی ماده 126 

قابل پيگرد و تعقيب کيفری هستند . 
 فرهیختگان -  سوال بخش قابل توجهی از افكار عمومی که روح و روان شان در این 
سه ماه فشارهای بی سابقه ای را تجربه کرده، این است که سرنوشت پليس نماها چه شد 

و چرا اگر با آنان برخورد شده است، این خبر اميدوارکننده اعالم عمومی نمی شود .
 اعتماد - این روزنامه با اشاره به خبر بازداشت ترانه عليدوستی نوشت: سرمایه هایی 
که سال ها برای به ثمر رسيدن، هزینه برداشته، راحت توی اوین یا پشت در اوین جمع 
می شوند و حتی دیگر مرحله اعجاب و حيرت و تحليل هم رد شده است. دیگر کسی 
نمی گوید که فرهنگ و هنر، خوراك روح جامعه  اســت و اگر نباشد، جامعه از درون 
تهی می شود. هنرمند، روزنامه نگار، نویسنده، خواننده، جامعه شناس و... مجرم نيستند، 
زندان هم جای این ها نيســت، باید زندان ها را خالی و روح جامعه را ترميم کنيم تا 

دیر نشده است . 
 جوان - جای بازیگر در زندان نيست اما کسی که با امنيت بازی می کند، باید منتظر 
رفتار متناســب هم باشد. حتی اگر شهرت خود را مدیون بازیگری باشد.نكته جالب 
دیگر درباره بازداشت ترانه عليدوستی، صفحه اینستاگرام اوست که بالفاصله پس از 
بازداشتش از دسترس خارج شد تا نهاد های امنيتی نتوانند به ارتباطات اینستاگرامی 
او دست پيدا کنند. رسانه ها می گویند این اقدام توسط خود اینستاگرام انجام شده است 
و اگر این خبر درست باشد، هماهنگی کامل این شرکت آمریكایی با آشوبگران ایرانی 

را نشان می دهد . 
 آرمان امروز - این روزنامه پشت پرده اصرار وزارت نيرو برای آب گيری هرچه سریع تر 
سد چم شير را با وجود مخالفت فعاالن محيط زیست بررسی کرده و از نقش پررنگ 
چين در این تصميم خبر داده است. به گزارش این روزنامه، چين سرمایه گذار پروژه 

سد چم شير است و اصرار به آب گيری آن دارد .
انعکاس

تابناک نوشــت: »عباس بدری فر«، رایزن سفارت ایران در کابل، از انتصاب »حسن 
کاظمی قمی« به عنوان سفير جدید این کشور در افغانستان خبر داد و در گفت وگویی با 
شبكه خبری طلوع نيوز اظهار کرد: حسن کاظمی قمی سفير ایران در افغانستان معرفی 
شده و قرار است پس از پایان کار های اداری به افغانستان بياید. پيش از این، سفارت 
ایران در کابل اعالم کرد که ماموریت بهادر امينيان سفير پيشين این کشور در کابل، به 

پایان رسيده است.
  رسا نوشــت: عباس کعبی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در جلسه 
سخنرانی جهاد تبيين شهرستان بندر امام خمينی)ره( با اشاره به بحث حجاب و عفاف 
و سياســت های نظام در این باره گفت: حجاب و عفاف خط قرمز نظام اسالمی است؛ 
برنامه نظام اسالمی برای حجاب و عفاف این است و به لطف الهی نهادهایی مشخص 
با قاطعيت براســاس مصوبات مراجع عالی نظام، قانون حجاب و عفاف را در کشور 

اجرایی و عملياتی خواهند کرد .

مصوبات سفرها کاغذی نباشد 
رئيس دســتگاه قضا در نشســت اخير شــورای عالی قضایی، به سراغ 
خبرهای بد این روزهــا در باره افزایش قيمت دالر رفت و از لزوم اقدام 
جدی مســئوالن برای برداشته شدن فشــار از روی مردم سخن گفت و 
گریزی غيرمستقيم به ماجرای اخير درباره احكام صادرشده برای برخی 
اغتشاشگران زد و از قضات خواست طبق قانون به وظيفه خود عمل کنند 
و به اختالف نظرها و اظهارنظرها توجهی نكنند. قاضی القضات همچنين 
به ســفر اخير هيئت عالی قضایی به استان زنجان اشاره کرد و خطاب به 
مســئوالن دستگاه قضا خاطر نشان کرد که پيگير اجرای مصوبات سفرها 
باشــيم که به وقت انجام شــوند، فقط روی کاغذ ننویسيم و بعد هم انجام 
ندهيم. در ادامه بخش های مهم اظهارات رئيس قوه قضایيه را به گزارش 

ميزان می خوانيد: 
 * پيگير اجرای مصوبات سفرها باشيم که به وقت انجام شوند، فقط روی 

کاغذ ننویسيم و بعد هم انجام ندهيم.
* وقتی کســی با مسئوالن عالی قوه قضایيه مالقات می کند و مطالبش را 

درميان می گذارد، اميدوار است که خواسته اش پيگيری شود.
*توطئه اصلی دشــمن خنثی شــده است، حواسمان باشــد با نوسانات 

اقتصادی فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.
* تالش کنيم در نوسانات ارزی معيشت مردم آسيب نبيند و فشار کمتری 

به آن ها وارد شود.
* دادســتان کل کشور و بازرســی کل کشــور رصد کنند و اگر احيانا 

شيطنت هایی در کار است، پيگيری شود.
 *قضات طبــق قانون به وظيفه خود عمل کننــد و به اختالف نظرها و 

اظهارنظرها توجهی نكنند.
* عدل، انصاف و قانون، محور اصلی کار ماست.

*دادستان ها بر اقدامات و تحقيقات ضابطان نظارت کامل داشته باشند.
* پرونده  های زندانی دار سریع تر تكميل و قرار نهایی صادر شود.

* کسانی که جرایم سنگين مرتكب شده اند باید احكام مستند، مستدل و 
بازدارنده بگيرند.

*اگر کســی می تواند از ارفاقات قانونی استفاده کند، اعمال کنيد و دالیل 
این ارفاقات را هم در حكم ذکر کنيد.

 * در حكم فردی که ارفاق قانونی شــامل او شده، به درج یک عبارت 
کلی نظير »احوال خاص متهم« یا »شرایط خاص متهم« اکتفا نشود؛ بلكه 

موضوع تبيين شود.
* در تمام مراحل رســيدگی حقوق شــاکی، متهم، محكوم و مدعی باید 

رعایت شود.
* اگر هرکاری بكنيم و رضایت حق تعالی را نداشته باشيم، بازنده هستيم.

اجرای احكام قطعی بدون وجه به تاخير نيفتد. 
* احكام صادر شــده و قطعی با رعایت تشریفات قانونی به سرعت اجرا 

شود.
* اگر حكم قطعی به دالیل خاصی قابليت اجرا ندارد، اطالع دهيد.

* بســياری از اوقات اخبار کذب و نادرست منتشر می شود، مرکز رسانه 
همان طور که تا االن این کار را انجام داده، رصد بكند و با هماهنگی مقام 
قضایی به این موارد پاسخ دهد.  تشریفات قانونی را در مواردی که اخبار 
کذب درباره موضوعاتی در قوه قضایيه منتشر شده است، در نظر بگيرید و 

درباره آن موضوع اطالع رسانی کنيد.
* نگذارید مطالب خالف واقع باعث تشویش اذهان مردم شود .

      

  گروه خبــر //  خواجه يــی از برگزاری ويژه 
برنامه های ايام فاطميــه در بيش از يكهزار باب 
كانون فرهنگی هنری مســاجد استان هرمزگان 
خبرداد و گفت: استفاده از ابزار هنری برای تبيين 

سبک زندگی فاطمی محور اين برنامه هاست .
   به گزارش خبرنگار دریا ، اسالم خواجه یی اظهار کرد: 
برنامه های کانون های فرهنگی هنری مســاجد استان 
هرمزگان با رویكرد نهادینه ســازی فرهنگ فاطمی و 
بصيرت افزایی و آگاهی بخشــی در جامعه برگزار می 

شود.
   وی ضمن تشــریح برنامه های کانون های مساجد 
به مناسبت ایام فاطميه، افزود: برپایی مجالس روضه با 
دعوت از کارشناسان مجرب دینی مذهبی، سياه پوش 
کردن کوچه ها و معابر، سردرب مساجد و کانون ها از 

شاخص ترین برنامه هاست.
  سرپرست ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان هرمزگان بر بهره گيری کانون ها از ابزار 
هنری برای تبيين فرهنــگ فاطمی تاکيد کرد و گفت: 
اجرای ســرود و نمایش های آیينی مذهبی در اولویت 

برنامه های کانون ها در این ایام است.
   وی، برگزاری نمایشــگاه های کوچه بنی هاشــم و 
به تصویر کشــيدن بيت االحزان را یكی دیگر از برنامه 
های شاخص کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 

هرمزگان در ایام فاطميه برشمرد.
   خواجــه یی افــزود: برپایی نمایشــگاه های کتاب 
فاطمی بــه منظور معرفی آثار خطی مرتبط با ســيره 
زندگــی حضــرت فاطمــه زهــرا)س( و برگزاری 
 مسابقات کتابخوانی فاطمی با هدف آشنا نمودن آحاد 
جامعه بــه ویژه نوجوانان و جوانان با ســبک زندگی 
حضرت زهرا )س( از دیگر برنامه های ویژه ایام فاطميه 

در کانون های مساجد است.
   وی، بازنشــر احادیث مرتبط با حضرت فاطمه)س( 
در بســتر فضای مجازی، برگزاری مسابقه خطاطی و 
 نقاشی با موضوع ایام فاطميه و تهيه و توزیع بسته های 
مواد غذایی بين نيازمنــدان و ایتام را بخش دیگری از 

برنامه های کانون ها در این ایام ذکر کرد.
   خواجــه ایی اضافه کرد: طرح تــالوت نور، برپایی 
ایســتگاه های صلواتی و اجرای طرح شــنبه های با 
کتاب با موضوع معرفی کتاب های مرتبط با ســيره و 
زندگی حضرت فاطمه)س( از دیگر برنامه هاست.وی 
 از اجرای طرح سه شنبه های تكریم با هدف قدردانی از 
مادران شهدا در ایام فاطميه، دیدار با مادران سادات عضو 
کانون های فرهنگی هنری مساجد استان و طراحی و چاپ 
و توزیع بروشور سيره حضرت فاطمه)س( بين نمازگزاران 
 به عنوان بخشــی دیگر از برنامه های ایام فاطميه نام 

برد .

سرپرست ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان هرمزگان تشريح کرد 

ويژه برنامه های فاطميه 
كانون های مساجد هرمزگان

 گروه خبر //  معاون نظارت، بازرسی و حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان هرمزگان از اجرای طرح نظارتی شب يلدا 

با هدف جلوگيری از گران فروشی كاال خبر داد . 
   عبدالرضــا پيروی منش در همين خصــوص، افزود: طرح 
نظارتی شــب یلدا به منظور جلوگيری از هرگونه کم فروشی، 

گران فروشــی و افزایش قيمــت کاالها و محصوالت مرتبط 
با شــب یلدا در حال اجرا اســت.وی بيان کرد: در این طرح 
بازرسان ســازمان صمت به صورت مســتقل و یا در قالب 
گشت های مشترك با سایر دســتگاه ها بر بازار و واحدهای 
صنفی به ویژه در حوزه آجيل، شــيرینی و شكالت نظارت و 

با متخلفان برخورد قانونی می کنند.به گزارش ایســنا ؛ پيروی 
منش با بيان اینكه این طرح تا روز پنجشنبه 1 دی ادامه دارد، 
خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
اقتصادی و صنفی از جمله احتكار، گران فروشی، کم فروشی، 
درج نكردن قيمت، صادر نكردن فاکتور و سایر تخلفات صنفی 
مراتب را از طریق سامانه ارتباطی 124 به ستاد خبری سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اطالع دهند تا بازرسان این 

سازمان در اسرع وقت به آن رسيدگی کنند .

اجرای طرح نظارتی شب یلدا در هرمزگان

رئیس فراکسیون اقتصاد و توسعه دريا محور مجلس شورای اسالمی :
آمادگی مجلس برای همراهی با سازمان بنادر 

در توسعه ظرفيت های بندر شهيد رجايی
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 گروه اســتان ها – خوزستان //  معاون 
 وزیــر و رئیس ســازمان راهــداری و 
حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه در بحث 
نوســازی ناوگان باری از ظرفیت قانونی 
نزدیک به ۲۶ هزار و 5۰۰ دســتگاه ثبت 
سفارشــی ۱5 هزار دستگاه وارد گمرک 
شده، گفت: تاکنون ۱۰ هزار دستگاه از این 
تعداد ترخیص و چهار هزارو ۸۰۰ دستگاه 

شماره گذاری شده است . 

  داریوش امانی در آیين گراميداشت "هفته 
حمل و نقل ، راننــدگان و راهداران " که 
در مجموعه گيت بوســتان اهواز برگزار 
شد بيان کرد:دولت به دنبال اصالح قانون 
برای ســاماندهی خودروهای سنگين و 
است. فرسوده  با خودروهای  جایگزینی 

وی با بيان اینكه در کميسيون های مجلس 
شورای اسالمی مصوب شد که پنج درصد 

قيمــت پایه خودرو نو برای اســقاط در 
نظر گرفته شود، افزود: در بحث نوسازی 
اتوبوس های شــهری و برون شهری از 
طریق شرکت های ســازنده صحبت شده 
که قراردادی منعقــد تا 1٠ هزار اتوبوس 
وارد کشــور شــود که حدود پنج هزار 
دستگاه برای درون شــهری و پنج هزار 
دستگاه برای برون شــهری درنظر گرفته 
شود.وی ادامه داد: باتمام سختی هایی که 
در کشــور در بحث تورم ، گرانی اجناس 
 و .. حاکم اســت دولت عزم جدی برای 
بهبودی معيشت و وضعيت اقتصادی کشور 

دارد.
   امانی با اشــاره به افزایش هزینه چند 
 برابری حفظ و نگهــداری راه ها، گفت: 
هزینــه های عمرانی در ســال های اخير 

 چندین برابر شده است و وظيفه ما نگهداشت 
سرمایه هایی است که وجود دارد. رئيس 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
 افــزود: پروژه های راهــداری در حوزه 
راه های روســتایی، روشــنایی، و نصب 
عالیم و  نيز به خوبی در حال انجام است.

وی با اشاره به افزایش قيمت خودروهای 
ســنگين و نيز مطالبات رانندگان حمل و 
نقل جاده ای گفت: تالش می کنيم دغدغه 
رانندگان را برای تامين روغن خودرو، بيمه 
تكميلی، قطعات، الستيک، و عنوان شغل 
ســخت و زیان آور برای آنها را برطرف 

کنيم.
   معاون وزیر راه و شهرســازی و رئيس 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای تالش می کند تــا نيروهای این 
سازمان به مساوات حقوق و مزایا دریافت 
کنند و پيگير این هستيم تا مشكل کارکنان 

این سازمان برطرف شود.
  وی با اشاره به اغتشاشات اخير در کشور 
نيز گفت: هيچكدام از رانندگان این سازمان 
در جریانات اغتشاشــات اخير با وجود 
تبليغات شــبكه های معاند در خصوص 
توقف صنعت حمل و نقل کشور همكاری 

نكردند.
  امانی درباره اعتبارات راهداری خوزستان 
نيز بيان کرد: پارسال حدود هفت هزار و 
٥٠٠ ميليارد ریال برای هزینه های جاری 
و طرح های راهداری خوزســتان درنظر 
گرفته شــد که از این ميــزان 6٠ درصد 

اختصاص یافت.

*  جابجايی بيش از ۳۲ ميليون و ۶۰۰ هزار 
تن بار در خوزستان

  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خوزستان نيز دراین آیين با بيان اینكه از 
ابتدای امسال تاکنون حدود سه ميليون و 
4٠٠ هزار مسافر از طریق استان به سایر 
نقاط کشور جابجا شدند ، گفت: از ابتدای 
امسال بيش از 32 ميليون و 6٠٠ تن بار در 
قالب یک ميليون و ۷٠٠ هزار سفر به نقاط 
مختلف کشور حمل شد.  محمد جوالنژاد 
افزود: طرح های راهداری در خوزستان 
با سفرهای تابستان، زائران اربعين حسينی 
و نيز راهيان نور آغاز و با طرح راهداری 

زمستانی خاتمه پيدا می کند.
  وی بــا تقدیر از راهــداران و ماموران 
راهداری خوزســتان بيان کرد: عالوه بر 
 فعاليت های جاری، حفــظ و نگهداری

 راه هــای اســتان، درزگيــری، روکش 
آسفالت، خط کشی ، احداث 13٠ کيلومتر 
راه روســتایی از جمله اقدامات موثر این 

اداره کل در امسال تاکنون بوده است .

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای :             

۱۵هزار دستگاه خودرو باری وارد گمرک شده است

مديرکل آموزش و پرورش خوزستان :
توانمند سازی معلمان در خوزستان در دستور كار است

  گروه استان ها – خوزستان //  مدیرکل آموزش و پرورش 
خوزســتان گفت: توانمند سازی معلمان در خوزستان در نقشه 

راه تحولی آموزش و پرورش استان دارای جایگاه مهمی است.
مسعود حميدی نژاد در نشست با نمایندگان مردم اهواز، کارون 
و باوی در مجلس با اشاره به اهميت جایگاه آموزش و پرورش 
در جامعــه اظهار کــرد: طرح جهش برای نخســتين بار برای 
ارتقای شــاخص های آموزش و پرورش به مرحله اجرا درآمد.

وی بــا تاکيد بر اینكه ۷ موضــوع اصلی در قالب طرح جهش 
کيفيت استخراج شده است، افزود: نقش ویژه نمایندگان مجلس 
در راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش نقشی حائز اهميت 
است.حميدی نژاد با عنوان اینكه همراهی جامعه و خانواده ها با 
آموزش و پرورش راهبرد اساسی در این زمينه است، اظهار کرد: 
توانمند سازی معلمان در خوزستان در نقشه راه تحولی آموزش 
و پرورش اســتان دارای جایگاه مهمی است.مدیرکل آموزش و 
پرورش خوزستان گفت: مقام معظم رهبری بر ضرورت حمایت 
همگانی از آموزش و پرورش تاکيد فراوان داشته اند و این امر مهم 
باید در خوزستان با توجه به ظرفيت های بزرگ آن تحقق یابد .

  ناظر گمرکات خوزستان خبر داد 
        صادرات ۳ ميليون و ۴۲۲ هزار تن كاالی غير نفتی به عراق

  گروه اســتان ها – خوزســتان //   ناظر گمرکات خوزستان 
از صــادرات 3 ميليون و 422 هــزار تن کاالی غير نفتی به عراق 
خبر داد. بهروز قره بيگی ، در خصــوص صادرات به عراق اظهار 
کرد: در ۸ ماه امســال 3 ميليــون و 422 هزار تن کاالی غيرنفتی 
بــه ارزش ٥۷٠ ميليون و ۸۸9 هزار دالر از گمرکات خوزســتان 
به عراق صادر شــده است.وی افزود: این ميزان صادرات از طریق 
گمرکات خوزســتان به عراق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از نظــر وزنی 6درصد افزایش و از نظر ارزشــی 2 درصد کاهش 
داشته است.ناظر گمرکات خوزستان گفت: بيشترین حجم صادرات 
کاال به عراق از مرز شــلمچه با یک ميليون و 412 هزار تن بوده و 
بازارچه چذابه در محدوده شهرســتان دشت آزادگان با 31۸ هزار 
تــن در جایگاه دوم صادرات به عراق قرار دارد.قره بيگی ادامه داد: 
همچنين ســهم صادرات به عراق از گمرك اهواز ۷ هزار و 21 تن 
بوده اســت.وی گفت: بخش مهمی از حجم صادرات کاال به عراق 
شــامل مواد غذایی، تره بار، کلينكر )ماده اوليه توليد سيمان( لوازم 
 خانگی و صنایع دســتی، آبزیان پرورشــی، لوازم الكترونيكی و 
آهن آالت می شود که از گمرکات آبادان، خرمشهر و منطقه ویژه بندر 
امام خمينی انجام شده است.ناظر گمرکات خوزستان در خصوص 
واردات کاال از عراق به داخل کشور گفت: در این مدت هيچ کاالیی 

از عراق از طریق گمرکات خوزستان وارد کشور نشده است .

خبر

گروه اســتان ها – خوزستان // رئیس 
دانشگاه شهید چمران اهواز از تصویب 
احداث پردیس علم و فناوری دانشگاه 

خبر داد . 
   دکتــر علی محمد آخوندعلی در آیين 
تقدیر از برگزیدگان پژوهشــی ســال 
14٠1 که در دانشــكده علوم دانشگاه 
شهيد چمران اهواز برگزار شد، با اشاره 
به ظرفيت موجود در استان خوزستان، 
اظهار کرد: محققان این دانشــگاه، پيش 
از انقالب بــرای حل معضالت کارهای 
تحقيقاتی انجام دادند و به نتایجی علمی 
رسيدند اما متاســفانه این نتایج تاکنون 
عملياتی نشده است و آثار این محققان 
برنامه ای  در  افزود:  خاك می خورد.وی 
که به وزارت علــوم ارائه دادیم، حدود 
1٠٠ محــور مشــخص و اولویت های 
پژوهش هــای کاربردی با اســتفاده از 
پتانسيل استان خوزستان و منابع انسانی 
تخصصی ارائه شد.رئيس دانشگاه شهيد 
چمران اهواز گفت: بين آموزش، پژوهش 
و جامعه خالء داریم؛ برای ایجاد تحول، 

مصوبات درستی وجود ندارد و تا بخواهيم 
کاری انجام دهيم دچار تخلف می شویم. 
نزدیک ميدان دانشــگاه شــهيد چمران 
اهواز زمينی 1٠ هكتــاری وجود دارد 
که ٥ هكتار آن در اختيار شــرکت نفت 
اســت و تبدیل به جایی برای زباله های 
ساختمانی شده و سوله های 6٠، ۷٠ سال 
پيش در آن موجود است. البته در بخشی 
از آن مرکز نوآوری و رشــد ساخته شد 
اما نتوانستيم برای دانشگاه زمينه ای فراهم 
کنيم تا قيد و بندها را از خود دور کند. از 
روز اول نيز وضعيت این زمين را پيگيری 
و با اســتانداری مكاتبه کردیم.وی ادامه 
داد: به استناد وجود این زمين، از طرف 
وزارت شرط گذاشته شد که در صورتی 
که زمين ذکر شده به دانشگاه داده شود، 
پردیس علم و فناوری دانشگاه که خالء 
بين دانشگاه و جامعه را پر خواهد کرد، 
ایجاد شــود. ســرانجام نيز در شورای 
گسترش آموزش عالی با پيگيری وزیر 
و معاون فنــاوری، به عنوان منحصر به 
فردترین پردیس علم و فناوری مستقل 

دانشگاهی، مصوب شــد. پردیس علم 
و فناوری بســتری برای احداث پارك 
علم و فناوری دانشــگاه شهيد چمران 
اهواز خواهد بود.دکتر عليرضا کياســت 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهيد 
چمران اهواز نيز در این مراسم با اشاره 
به برنامه هــای هفته پژوهش گفت: روز 
شنبه برنامه دانشگاه با درهای باز برگزار 
شد؛ امسال شاهد  استقبال بسيار خوبی 
بودیم و 3 هزار دانش آموز در دانشــگاه 
حضور یافتند. امسال به طور ویژه عالوه 
بر دعوت عمومی، از مدارس مناطق کمتر 
برخوردار نيز دعوت شد.وی افزود: حدود 
2٠٠ سمينار علمی در طول این هفته با 
حضور کارشناسان صنایع برگزار خواهد 
شد. با توجه به شعار سال، نظر ویژه ای در 
رابطه با تعيين برترین های پژوهش مرتبط 
با این شــعار شده است. معاون پژوهش 
و فناوری دانشــگاه شهيد چمران اهواز 
گفت: از نظر ســرانه مقاالت چاپ شده 
در مجالت JCR در ســال 9٥ سرانه 
٠.٥ بود که خوشبختانه رشد چشمگيری 

داشــته و در حال حاضر سرانه مقاالت 
JCR دانشگاه 1.2 است.کياست گفت: 
در مقاالت ISC نيز رشد کيفی داشتيم. 
از نظر ارجاعات به مقاالت و استنادات، 
در ســال 9۷ ارجاعات دانشگاه ساالنه 
6 هــزار مورد بوده که اکنون تا 11 هزار 
مورد رسيده است.وی گفت: در خصوص 
ارتباط با صنعت نيز قراردادهای بسيار 
خوبی بين دانشگاه و صنعت منعقد شده 
است. دانشگاه برای خود ماموریت هایی 
در نظر گرفت و گام های خوبی برداشته 
شد. پروژه های فناورانه خوبی به سرانجام 
رسيده است به گونه ای که کارفرمایان باز 
هم مایل به همكاری با دانشگاه هستند. 
وی ادامه داد: ســعی کردیم پایان نامه ها 
را به ســمت پایان نامه های تقاضامحور 
ســوق دهيم. دکتــری پژوهش محور، 
دانشجویان پســادکتری، امریه پژهشی، 
امریه سرباز نخبه و... بازوهای پژوهشی 
و کمــک یار ما هســتند و ورود آن ها 
به دانشگاه تسهيل شــده است. معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه شهيد چمران 

اهواز یادآور شــد: در خصوص فرصت 
مطالعاتی نيز ابالغيه ای از طرف وزارت 
داده شــده است که خوشبختانه استقبال 
بسيار خوبی از آن شد و اعضای هيات 
علمی در حال اســتفاده از این فرصت 
هستند و با مشكالت و چالش های این 
بخش به خوبی آشنا می شوند. با توجه 
به مشــكالت و چالش هایی که وجود 
دارد، وظيفه می دانيم که به این مســائل 
ورود کنيم و آن ها را حل کنيم.وی عنوان 
کرد: در بررسی مشاهده می شود که از کل 
مقاالت دانشگاه شــامل 6 هزار و 641 
مقاله، یک هزار و 3۸2 مقاله شامل 21 
درصد کل مقاالت هيــچ ارجاعاتی در 

طول این سال ها به دست نياورده اند؛ در 
نتيجه الزم است در این حوزه کار کنيم. 
البته واقعيت این است که در کل جهان این 
گونه است. در مجله نيچر نيز 43 درصد 
از مقاالتی که چاپ می شود، هيچ گونه 
ارجاعاتی نداشته اند. البته ما نيز در نشان 
دادن کارهــای خود موفق نبودیم و باید 
کار کنيم تا به جایگاه مناســب دانشگاه 
برسيم .کياست در پایان گفت: کارهای 
تحقيقاتی دانشگاه تنها اثرگذاری علمی 
ندارد و باید بــه اثرگذاری های دیگری 
ماننــد اثرگذاری اقتصــادی نيز توجه 
کنيم. کسب ثروت از کارهای تحقيقاتی 

می تواند منجر به اشتغالزایی شود .
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رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز خبر داد 

تصویب ایجاد پردیس علم و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

گروه استان ها – خوزستان //  رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه شورای شهر اهواز با اشاره به خودداری صنایع 
آالیندگی،  عوارض  پرداخت  از  خوزســتان  آالینده 
خواستار پیگیری این مساله توسط استاندار خوزستان 

و نمایندگان در مجلس شورای اسالمی شد . 
   علی مدد هاشم پور در نطق پيش از دستور خود در هشتاد 
و هشتمين جلسه علنی شورای شهر اهواز با بيان اینكه 
امسال شرکت های آالینده، عوارض آالیندگی را پرداخت 
نكرده انــد، اظهار کرد: با توجه به ماده 2۷ قانون ماليات 
بر ارزش افــزوده، واحدهای توليدی و صنعتی که طبق 
تشخيص سازمان حفاظت محيط زیست استانداردهای 
زیســت محيطی را رعایت نمی کنند، مشمول پرداخت 
عوارض آالیندگی هستند. بر اساس همين ماده حداکثر در 
مدت سه ماه یعنی از 13 دی ماه 14٠٠ که قانون ماليات بر 
ارزش افزوده الزم االجرا شده، باید کارگروهی متشكل 
از وزارت بهداشت، سازمان محيط زیست، سازمان صمت 
و وزارت امــور اقتصاد و دارایی بــرای تبيين آیين نامه 
تشكيل می شد.وی افزود: قبال عوارض آالیندگی برای 
همه شرکت های آالینده معادل یک درصد فروش بود اما 
با تغيير قانون باید این کارگروه آیين نامه ای تدوین کند تا 
مشخص شود صنایع آالینده نيم، یک تا یک و نيم درصد 
را به عنوان عوارض پرداخت کنند. آیين نامه ای که در این 
کارگروه تدوین می شــود نيز باید توسط هيات وزیران 
تصویب شود.رئيس کميســيون برنامه و بودجه شورای 
شهر اهواز گفت: با توجه به تبصره 3 ماده 2۷ این قانون، 

سازمان حفاظت محيط زیست مكلف بوده است حداکثر 
تا 13 تيرماه امسال، پایگاه اطالعاتی واحدهای آالینده را 
ایجاد و امكان دسترسی برخط به سامانه را فراهم کند؛ این 
سازمان موظف است نام صنایع آالینده و ميزان آالینده 
را ثبت و مســتمر به روز رســانی کند.هاشم پور گفت: 
نمایندگان مردم خوزســتان در مجلس شورای اسالمی 
بدانند هشت ماه از مهلت قانونی تدوین آیين نامه و پنج ماه 
از مهلت ایجاد پایگاه اطالعاتی واحدهای آالینده گذشته 
است اما تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
وی افزود: صنایع آالینده به این بهانه از پرداخت عوارض 
آالیندگی خودداری کرده اند و در 9 ماه گذشته عوارض 
را پرداخت نكرده اند.عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: 
از استاندار خوزســتان می خواهيم واحدهای آالینده را 
ملكف کند که مانند گذشته به صورت علی الحساب یک 
درصد فــروش را به عنوان عوارض آالیندگی پرداخت 

کنند تا در ارائه خدمــات و اجرای پروژه ها وقفه ایجاد 
نشود. البته معاون امور عمرانی استانداری خوزستان در 
شهریورماه امسال نامه ای به امور مالياتی خوزستان ارسال 
کرده تا این صنایع به صورت علی الحساب یک درصد 
فروش را به عنوان عوارض آالیندگی پرداخت کنند اما 
اداره کل امور مالياتی اقدامی نكرده اســت.وی افزود: از 
نمایندگان مجلس می خواهيم تذکرات الزم را به مسئوالن 
بدهند تا عالوه بر ایجاد پایگاه اطالعاتی صنایع آالینده، 
کارگروهی تشــكيل و تكليف صنایع آالینده خوزستان 
مشخص شود. استاندار خوزستان نيز باید بداند در 9 ماه 
گذشته این صنایع مبلغی بابت عوارض آالیندگی پرداخت 
نكرده اند.هاشــم پور گفت: طبق قانون ماليات بر ارزش 
افزوده، اداره کل امور مالياتی مكلف اســت هر ســه ماه 
یک بار اعالم کند چه ميزان عوارض آالیندگی یا ارزش 
افزوده وصول و توزیع شــده است. اداره کل امور مالياتی 
مكلف است سه حساب جدا ایجاد کند تا 4 درصد سهم 
شهرداری ها، 4 درصد ماليات و یک درصد سهم بهداشت 
و درمان به این حساب ها واریز شود که این موضوع در 
خوزستان انجام نشده است.وی بيان کرد: سهم خوزستان 
از عوارض آالیندگــی 3٠ هزار ميليارد تومان  بوده که 
در فاز اول پرداخت مطالبات تنها 6 هزار ميليارد تومان 
پرداخت شده است یعنی شرکت های نفتی باید 24 هزار 
ميليارد تومان دیگر پرداخت کنند که در این زمينه تعلل 
شده است و مسئوالن باید برای دریافت این حق مردم، 

پيگيری جدی کنند .

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز:

۲۴ هزار میلیارد عوارض آالیندگی خوزستان هنوز پرداخت نشده است
    *  

گروه استان ها – خوزســتان //  سرپرست شرگت 
گاز خوزســتان گفت: ۹5 درصد حجم گاز مصرفی 
خوزستان برای بخش صنایع و پتروشیمی ها اختصاص 
دارد و تنها پنج درصد برای بخش خانگی و تجاری 

است . 
   نادرقلی زری ميدانی در نشســت خبری با اصحاب 
رسانه، افزود: گاز رسانی به 99 درصد شهرهای استان 
و ۸٥ درصد روســتاهای استان انجام شده و به زودی 
گازرسانی به شــهر "چلو" از توابع شهرستان اندیكا 
شروع خواهد شــد.وی گفت: در بيشــتر استان های 
سردســير کشــور، 9٥درصد مصــرف گاز به بخش 
خانگــی وتنها پنج درصد به صنایــع اختصاص دارد.

زری ميدانی طول شبكه گازرســانی در خوزستان را 
 2٠ هزار کيلومتر بيان کرد و افزود: همه ساله با توسعه 
گاز رســانی به مناطق شهری و روستایی، طول شبكه 
توزیــع گاز افزایش می یابــد.وی اضافه کرد: با وجود 
سردی هوا در مناطق شمالی و کوهستانی کشور، هنوز 
شهروندان خوزســتانی از گاز خانگی برای گرمایش 
استفاده نكرده و برخی از مناطق جنوبی استان از جمله 
آبادان، هندیجان و ماهشهر همچنان از وسایل سرمایشی 

استفاده می کنند.
*  ضريب نفوذ گاز كشور در دنيا بی نظير است

  سرپرست شرکت گاز خوزستان ضریب نفوذ گاز در 
کشور و خوزستان با اتكا به آمار وارقام موجود و ميزان 
بهره مندی عمومی مردم از ســبد انرژی گاز را در دنيا 
بی نظير بيان کرد و افزود: ۷٠درصد توليد برق کشــور 
از انرژی گاز اســت بنابراین رکن اصلی توسعه کشور 

برمبنای گاز اســت.وی ميزان روزانه توليد گاز کشور 
را ۸4٠ميليــون متر مكعب بيان کــرد و افزود: ميزان 
 توليد گاز تقریبا ثابت بوده ولی توســعه گازرسانی به 
بخش های مختلف رو به افزایش بوده است.زری ميدانی 
در ادامــه لزوم صرف جویــی در مصرف به خصوص 
بخش خانگی و تجاری را مورد تاکيد قرار داد و افزود: 
هرچه بتوانيم در مصرف گاز صرفه جویی کنيم امكان 
تخصيص بيشتر گاز به بخش های صنعت و نيروگاه ها 

فراهم خواهد شد.
*  خودكفايی و بومی سازی ۹۷درصد اقالم گازرسانی

  سرپرست شــرکت گاز خوزســتان در این نشست 
با اشــاره به تحریم های ظالمانــه و غيرقانونی عليه 
جمهوری اســالمی ایران گفت: با وجود فشــارهای 
ســنگين، حدود 9۷درصد اقالم گازرسانی نظير لوله، 
 پوشــش و شيرها بومی ســازی شــده و با همراهی 
شرکت های دانش بنيان در داخل کشور ساخته می شود.  
زری ميدانی افزود: بومی ســازی کاالهای مورد نياز 
صنعت گاز در داخل کشور زمينه را برای توسعه شبكه 
گازرسانی و رســاندن این انرژی پاك به بخش های 
 مختلف کشور فراهم کرده اســت. زری ميدانی نقش 
رسانه ها را در فرهنگ سازی و رعایت موارد مطرح کرد 
و از اصحاب رسانه خواست به مسئوليت اجتماعی خود 
در این خصوص عمل کنند تا شاهد حوادث تلخ نباشيم.

وی علت بسياری از حوادث گاز که منجر به انفجار و جان 
 باختن افراد خانواده می شود ناشی از رعایت نكردن موارد 
ایمنی بيــان و ابراز اميدواری کرد با فرهنگ ســازی، 
کمتر شــاهد حوادث ناگوار ناشــی از انفجار گاز در 

منازل خواهيم بود.سرپرست شــرکت گاز خوزستان 
صنعت گاز را پرریســک ترین انرژی ها بعداز انرژی 
هسته ای است و اظهار داشت: اگر مردم موارد ایمنی را 
 جدی بگيرند و به توصيه هایی که توسط کارشناسان و 
رسانه ها مطرح می شود عمل کنند حوادث مربوط به گاز 

به حداقل می رسد.
* احتمال قطع شدن گاز استخرها در خوزستان

  مدیرشــرکت سرپرست شرکت گاز خوزستان در این 
نشســت با اشاره به اینكه احتمال قطع پرمصرف ها به 
خصوص اســتخرها در استان وجود دارد گفت: قبل از 
قطع پرمصرف های گاز هشدار و اخطارهای قبلی داده 
خواهد شد و در مجموع هيچ گاز هيچ مشترکی بدون 
اطالع قبلی قطع نخواهد شــد.زری ميدانی بر رعایت 
الگــوی مصرف گاز با توجه به نياز شــدید هموطنان 
مناطق سردسير و شمالی کشور به گاز و جلوگيری از 

قطع گاز تاکيد کرد.
*  تداوم گازرسانی به نيروگاه برق رامين

  سرپرســت شرکت گاز خوزستان از تداوم گازرسانی 
به نيروگاه 2هزار مگاواتی رامين در 2٥کيلومتری شمال 
اهواز که نقش مهمی در تامين و پایداری شــبكه برق 
خوزســتان دارد خبر داد.زری ميدانی افزود: احتمال 
دارد تنها یک واحد این نيروگاه از ســوخت دوم یعنی 
"مازوت" اســتفاده کند ولی هنوز چنين نشده است و 
گازرســانی به این نيروگاه همچنان ادامه دارد.پيش تر 
برخی رسانه ها از استفاده یكی از واحدهای نيروگاهی 
برق رامين از مازوت و آلودگی های زیست محيطی آن 

خبر داده بودند .

سرپرست شرگت گاز خوزستان :

۹۵ درصد گاز مصرفی خوزستان به بخش صنعتی اختصاص دارد

  
آگهی حصروراثت
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فرهنگ و هنر

       *  
ســالروز  // ۲۹آذر  فرهنگی  گروه 
درگذشت ناصر عبداللهی، خواننده 
محبوب و تحول آفرین در موسیقی 
پاپ بــود  به همین دلیــل درباره 
حاصل همکاری های او با جمعی از 

سرشناس ترین ترانه سرایان معاصر 
مانند قیصر امین پور،محمد علی 
و... معلــم  بهمنی،علی 

نوشته ایم .
   »من بچــه جنوب و 
و  هســتم  بندرعباس 
طبيعتًا از سبک موسيقی 
موجــود در این منطقه 
سبک  پذیرفته ام.  تأثير 
موســيقی من به اعتقاد 
معنوی  پاپ  خودم، 
دارد؛  نــام 
سبكی 
که 

مشتمل اســت بر ترکيب موسيقی پاپ، 
موســيقی ســنتی و موســيقی محلی 
بندرعباس«. این سطرها بخشی از روایت 
ناصــر عبداللهی درباره خودش اســت؛ 
خواننده  پيشــگام و خاطره ساز موسيقی 
پاپ که متولــد 1٠ دی 1349 بود و 29 
آذر 13۸٥ از دنيا رفت. اولين استاد ناصر 
عبداللهی در موسيقی، برادر بزرگش، محمد 
طيب بود و بعدها نــزد عظيم قادری نژاد 
به تمرین موســيقی پرداخت. عبداللهی 
در آغاز راه فعاليت هنری اش، به واســطه 
آشنایی با بزرگان موسيقی جنوب، با رضا 
روضه خوان و احمــد توحدی همكاری 
کرد و در نهایت راهی ســرزمين موسيقی 
پاپ ایرانی شــد. به مناسبت شانزدهمين 
سالروز درگذشت ناصر عبداللهی، خواننده 
دوست داشــتنی دهه هــای ۷٠ و ۸٠، از 
سبک او، انتخاب ترانه  و همكاری اش با 
چهره های شــاخص ترانه سرایی در ایران 

نوشته ایم.
* همــكاری بــا چهره هــا؛ از بهمنی و 

پرستويی تا قيصر
  محمدعلی بهمنی، نخستين شاعر  صاحب 
نامی است که با ناصر عبداللهی همكاری 

کرده و تمام آثار آلبوم »عشق است« این 
خواننده که در ســال 13۷۸ منتشر شد، 
سروده اوســت. پرویز پرستویی هم برای 
اولين بار به پيشنهاد ناشر این آلبوم در نقش 
دکلمه خوان با ناصر عبداللهی همكاری کرد 
و در آلبوم مشهور و پرطرفدار »دوستت 
دارم« که در سال 13۷9 به بازار آمد، این 
خواننــده را همراهی کرد. ناصر عبداللهی 
در گفت وگویی درباره پرویز پرســتویی 
گفته است: »ایشان توسط موسسه  فرهنگی 
دارینوش که تاکنون کاست های مرا تهيه و 
منتشــر کرده، انتخاب شدند. بعد در حين 
کار،  آشنایی بيشــتری با پرویز پرستویی 
پيدا کردم و احترام من به ایشان چند برابر 
شد. زیرا او انســانی بی نهایت متواضع و 
فروتن اســت و به رغم موقعيتی که دارد 
هرگز خودش را نمی گيرد و در یک جمله 
»خيلی خاکی« است. من معتقدم صدای 
پرویز پرستویی به کاست »دوستت دارم« 

اعتبار خاصی بخشيده است.« 
  اجرای شــعری از قيصر امين پور، شاعر 
بزرگ معاصر در آلبوم »دوســتت دارم« 
از دیگر نقطه های عطــف کارنامه هنری 
ناصر عبداللهی است. او در این آلبوم شعر 

»سربلند« قيصر با مطلع: »سراپا اگر زرد 
و پژمرده ایم/ ولی دل به پایيز نسپرده ایم« 
را خوانده اســت. ترانــه »ناصریا« نيز از 
دیگر قطعه هایی اســت که به محبوبيت 
آلبوم »دوســتت دارم« افــزود. از دیگر 
بزرگانی که عبداللهی شعری از آن ها را در 
آلبوم هایش اجرا کرده ، می توان به یوسفعلی 
ميرشكاك و علی معلم دامغانی اشاره کرد. 
ناصر عبداللهی درباره انتخاب ترانه هایش 
این طور گفته است: »ترانه هایم را براساس 
مطالعاتم انتخاب می کنم. در ميان شاعران 
معاصر، آثــار محمدعلی بهمنی و پروین 
اعتصامــی را خوانده ام. در بين شــعرای 
قدیمی نيز عاشــق آثــار حافظ و موالنا 

هستم.«
*   در وصف بزرگان دين

    مفاهيــم ترانه هایی که ناصر عبداللهی 
اجرا کرده ، متنوع است؛ اجتماعی، عاشقانه، 
حماســی و مذهبــی. ناصرعبداللهی را 
می توان از اولين خواننده های پاپ ایرانی 
دانســت که در وصف بزرگان دین، ترانه 

مذهبی خوانده است. 
  »مهر علی و زهرا« و »فاطمه بنت نبی« از 
مشهورترین قطعه های مذهبی این خواننده 
هســتند. »احمد ثانــی« در وصف امير 
مؤمنان، علی)ع(، »مهر دلبر« با شعری از 
حكيم سنایی و »از فاطمه« نيز دیگر آثار 

مذهبی ناصر عبداللهی اند.

*  نقاط ضعف و قوت پاپ ايرانی از نظر 
عبداللهی

  عبداللهــی اهل تقليد و تكــرار نبود و 
خــودش در این باره گفته اســت: »من را 
هم به شبيه خوانی متهم کرده اند! می گفتند: 
لحظاتی از صدای تو شــبيه فالن خواننده 
اســت، بعضی وقت ها نيز از فالن خواننده 
تقليد می کنــی و مواقعی هــم کارهایت 
شبيه کارهای نعيم افغانی است. من دنبال 
حرف های تازه و کارهای نو هســتم و از 
تقليد و شبيه خوانی خوشم نمی آید.« ناصر 
عبداللهی با تلفيق موســيقی جنوب ایران 
و موسيقی پاپ، ســبک تازه ای را عرضه 
کرد که خواننده هــای پاپ بعد از خودش 
را تحت تأثير قرار داد. عبداللهی معتقد بود 
موسيقی پاپ ایرانی را باید چند گام به پيش 
برد و برای این که چنين اتفاقی بيفتد، باید 
بر موسيقی پاپ نظارت دقيق و کارشناسانه 
کرد؛ بــرای تثبيت جایگاه آن در بين مردم 
تبليغ و از هنرمندان مســتعد و کارامد این 
عرصه که توانایی مالی برای ارائه اثر ندارند، 
حمایت شود. از نظر ناصر عبداللهی ضعف 
موسيقی پاپ ایرانی، نداشتن بستر مشخص و 
از هم گسيخته بودن و نقطه قوت آن توجه به 
 خواسته  و سليقه جوانان ایرانی است. به نظر 
می رسد دیدگاه های این خواننده فقيد درباره 
موســيقی پاپ ایرانــی در روزگار ما هم 

راهگشاست./ ستاره منوچهری- خراسان

فاخرانه های ماندگار از خواننده شرجی جنوب

گروه فرهنگی //  مدیر انتشارات خرسندی 
با بیان اینکه ممکن اســت کپی از یک کتاب 
هزینه بیشتری نسبت به خود کتاب داشته 
باشد، گفت: کتاب گران نیست، مردم حاضر 

نیستند برای آن زیاد خرج کنند . 
   مدیر انتشــارات خرسندی درباره چرایی افزایش 
تمایل به کپی برداری از روی کتاب در دانشگاه ها به 
خبرنگار ایرنا گفت: باید این نكته را مد نظر داشــته 
باشيم افزایش قيمت دالر موجب افزایش قيمت کاغذ 
و در نتيجه افزایش قيمت کتاب می شــود. همچنين 
قيمت هر برگ کپی در این روزها )آذر14٠1( حدود 
سه هزار تا ســه هزار و ٥٠٠ تومان است در نتيجه 
می توان افزایش قيمت کتاب را ساده تر قبول کرد. به 
همين دليل گاهی دانشجویان بيشتر دنبال کپی کردن 
کتاب هستند تا خرید آن.هادی طالع خرسند با بيان 
اینكه کپی یک کتاب 2٠٠ صفحه ای ممكن است از 
قيمت کتاب گران تر باشد، ادامه داد: این در حالی است 
که کپی بردار نياز به پرداخت حق التاليف، هزینه چاپ 

و صحافی ندارد. اما آیا کتاب در ایران به معنی واقعی 
گران است؟ با توجه به هزینه هایی که دانشجویان و 
مــردم صرف می کنند چند درصد بودجه ماهانه یک 
دانشــجو صرف خرید کتاب می شــود؟ اگر اینها را 
بررسی کنيم، متوجه می شویم که کتاب گران نيست، 
همچنين مردم حاضر نيستند برای آن زیاد خرج کنند.
احترام به حقوق دیگران را باید از دوران مدرســه به 
دانش آموزان بياموزنداو با تاکيد بر اینكه باید به بُعد 
فرهنگی این مساله توجه داشــت، توضيح داد: اگر 
ناشــر و نویســنده از روی حاصل زحمات دیگران 
کپی برداری کنند، ممكن است فردا روزی این اتفاق 
بــرای آن ها هم بيفتد. احترام به حقــوق دیگران را 
باید از دوران مدرســه به دانش آموزان بياموزند. اگر 
این فرهنگسازی انجام شــود، کودکان یاد می گيرند 
که در آینده باید به حقوق دیگران احترام بگذارند؛ تا 

برای مثال موسيقی یک خواننده را دانلود غيرقانونی 
نكنند. زیرا دانلود غيرقانونی روی فعاليت تهيه کننده، 
موســيقيدان و... تاثير مخرب دارد و حقوق آن ها را 

نقض می کند.
*  جامعه ای كه كتاب می خواند آرامش و امنيت دارد

  طالع خرســند با تاکيد بر اینكه مســئوالن، فعاالن 
فرهنگی و ناشران در ضرورت حفظ حقوق یكدیگر 
کم کاری کردند، بيان کرد: ناشران، نویسندگان و اساتيد 
دانشگاه ها از آسيب های رعایت نكردن حقوق افراد 
در جامعه آگاه هستند. آنها می دانند جامعه ای که کتاب 
می خواند آرامش و امنيــت دارد، در آن جامعه افراد 
به حقوق دیگران احترام می گذارند و برای رشــد و 
تكاپوی خــود و جامعه قدم بر می دارند. اینها نكاتی 
است که باید در اسناد باالدستی مد نظر قرار گيرد. باید 
برنامه بلندمدت مقام مســئولی که در این حوزه بكار 

گرفته می شود، مطالبه و بر فعاليت هایش نظارت شود.
هر مقام مسئولی که در عرصه فرهنگ پا می گذارد باید 
برنامه  دراز مدت داشته باشداو افزود: هر مقام مسئولی 
که در عرصه فرهنگ پا می گذارد باید برنامه  دراز مدت 
داشته باشد. باید بررسی شود کشورهایی که در حوزه 
فرهنگ هزینه کردند چه اقداماتی انجام داده اند. باید 
دید که از کجا شــروع کردند و به کجا رســيدند و تا 
جامعه ای داشته باشند که وقت صرف کتاب خواندن 
بكنند و امنيت و آرامش داشته باشند.مدیر انتشارات 
خرسندی با اشاره به مسائلی که همراه افزایش قيمت 
کاغذ و مطرح اســت، توضيح داد: مسائل فرهنگی 
مهم ترین بخش رفتار انسان ها را تشكيل می دهد. وقتی 
در دانشگاه در جایگاه استاد، کتابی را به عنوان مرجع 
معرفی کردم، جلسه بعد دانشجویان گفتند که کتاب در 
بازار نيست. به آن ها سایت انتشارات را معرفی کردم 

که در آن می توانند کتاب را با تخفيف خریداری کنند. 
اما می دانستم دانشجویی که این مساله را مطرح می کند 
چه دغدغــه ای دارد؟ آن ها دوســت دارند که جزوه 

داشته باشند و حجم مطالب کمتری مطالعه نماید.
*  كسی حاضر نيست برای كتاب هزينه كند

  بــرای توقف چرخه نادیــده گرفتن حقوق دیگران 
باید فرهنگ سازی شودطالع خرسند با تاکيد بر اینكه 
دانشجویان حاضر نيستند برای خرید کتاب هزینه کنند، 
افزود: یک دانشجو در ماه  هزینه های مختلفی می کند، 
اما حاضر نيست برای کتاب هزینه کند این مساله برای 
مسئوالن جای تامل دارد! دولتمردان و اعضای جامعه 
فرهنگی در این حوزه کم کاری کرده اند.او با تاکيد بر 
اینكه برای توقف چرخه نادیده گرفتن حقوق دیگران 
باید فرهنگ ســازی شــود، ادامه داد: نمی توان همه 
 زمينه های امكان خالف کردن و ســرقت ادبی را از

 بين برد. مــردم باید آنقدر آگاه باشــند که نيازی به 
تخطی کردن وجود نداشــته باشند. همچنين ضمانت 

اجرایی موثری باید درنظر گرفته شود .

کتاب گران نیست ، مردم حاضر نیستند برای کتاب خرج کنند

 گروه فرهنگــی // فینال جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر شامگاه یکشنبه با پیروزی 
تیم ملی آرژانتین بر فرانسه به پایان 

رسید . 
  فــارغ از نتيجــه ی بازی، آنچــه توجه 
تماشاگران را به خود جلب کرد، حاشيه هایی 
بود که در مراســم اهدای جام به وجود آمد. 
در این مراســم امير قطر قبل از اهدای کاپ 
جام جهانی به ليونل مسی، به پوشاندِن لباس 
سنتی این کشور بر تن کاپيتان آرژانتين اقدام 
کرد. اینگونه، تصاویری که قرار بود از موفقيت 
تيم ملــی آرژانتين پيش چشــم ميلياردها 
تماشــاگر و بيننده عالقمند به فوتبال قرار 
گيرد، با تبليغ یكــی از المان های فرهنگی 
کشــور قطر همراه شــد. به گزارش ایسنا، 
یكی از بارزترین ویژگی های فرهنگی یک 
کشور لباس مخصوص آن منطقه محسوب 
می شود. برای مثال در برشمردِن ویژگی های 
فرهنگ متنوع ایرانــی همواره به گوناگونی 
پوشــش اقوام در نقاط مختلف کشــورمان 
اشاره می شود.درباره ی کشور قطر نيز چنين 
است. »عبا« پوششی سنتی است که پوشيدن 
آن ميان مردم قطر و چندین کشــور اسالمی 
دیگر در خاورميانه رواج دارد. لباسی بلند و 
روان که معموال گشاد است و تقریبا کِل بدن 
را می پوشاند. این لباس اغلب با رنِگ مشكی 
پوشيده می شود اما پيش می آید که در طول 
سال زنان ترجيح دهند که از عباهای رنگی 
استفاده کنند.  در قطر و در برخی کشورهای 
خاورميانه زنان، مردان و همچنين بســياری 
از مهاجران عبا به تن دارند؛ چراکه این نوِع 
پوشش را راحت ترین و پوشيده ترین لباس 
می دانند.ویژگی های لباس سنتی قطری ها را 
که کنار بگذاریم، به منظور بررسِی اقدام امير 
قطر برای پوشــاندن این لباس بر تن ليونل 

مســی ـ بهترین بازیكن جام جهانی امسال 
ـ بایــد به اقدامات تبليغاتــی قطر در طول 
جام جهانی 2٠22 گذری بزنيم؛ اقداماتی که 

در مراسم اهدای جام، پررنگ تر جلوه کرد.
اقدامــات و قوانينی که قطــر برای حضور 
تماشــاگران در جام جهانــی در نظر گرفته 
بــود و عملی کرد، از نــگاه برخی منتقدان 
»ســختگيرانه« بود. اما این کشور چقدر از 
ابزارهای مناســبی برای تبليغ سنتها و آداب 

خود بهره  برد؟
* آقای مسی هم جلوِی قطری ها سر خم كرد! 
  برای رســيدن به پاسِخ پرســش  باال، به 
گفت وگو با بردیا عطاران، پژوهشگر حوزه ی 
فرهنگ پرداختيم. این پژوهشــگر در ابتدا 
به کليشــه هایی که قطر در ميزبانی خود زیر 
سوال برد، اشاره می کند و می گوید: »تمامی 
ملت ها بر اساس تاریخ، قدرت مادی، قدرت 
ژئوپليتيک و موقعيت جغرافيایی شان کليشه 
می سازند اما کشــور قطر این معادله را بهم 
زد. به این صورت که گفت آیا ممكن اســت 
کشوری اسرائيل را به رسميت نشناسد ولی 
عضو و شریک استراتژیک خارج از ناتوِی 
آمریكا باشد؟ بله. کليشه دیگری را هم قطر 
بهم زد و آن هم این بود که آیا می شود حامی 
مالی گروه های فلســطينی و شریک گازی 
چين بود اما با این حال با کشورهای دنيا یک 
ارتباط مسالمت آميزی داشت؟ قطر دوباره آمد 
و پاسخ داد که بله. آیا می شود ميانجی طالبان 
و کشــورهای منطقه بود و بزرگترین بنگاه 
خبررسانی منطقه را هم داشت؟ باز هم پاسخ 
بله بود. می خواهم بگویم که قطر می خواست 
بگوید که من روایتی جدید از کشورم دارم. 
کشوری که تاریخ قدیمی ای ندارد. از لحاظ 
جغرافيایی وسعتی بزرگ و پهنای بين المللی 
ندارد. از نظر جمعيتی هم قدرتمند نيســت 

اما با بهينه کردن اقدامــات و رفتار، نه تنها 
توانست خودش را به دنيا و جهان بشناساند 
بلكه فرهنــگ و هویتش را به دیگران حتی 

به برترین بازیكن جام جهانی تحميل کرد.«
عطاران در ادامه، اقداِم پوشاندن لباس سنتی 
قطری ها بر تن ليونل مســی را چنين تحليل 
می کند: »روایــت خود قطر از این کار تبليغ 
بوده اما می خواهد بگوید که من انقدر قدرتمند 
هســتم که توِی آقای مسی هم نمی توانی از 
دست من فرار کنی و تو هم آخر سر، کاری 
که مــن می خواهم را انجام می دهی. این کار 
را به نوعی مدیریت کرده اســت که هم برای 
شخص بازیكن برتر و بيننده بازی ها مشروع 

جلوه می کند.« 
او با اشاره به این نكته که تبليغات فرهنگی 
در کشور قطر در هنگام برگزاری جام جهانی 
جنبه ی رادیكال نداشــته  اســت، می گوید: 
»تمامی کشــورها به نوع برخــورد قطر با 
جام جهانی واکنش منفی نداشته اند. به عبارت 
دیگر وقتی کفه ی کارآمــدی و برنامه ریزی 
 جام جهانی ســنگين شــود، کفــه ی دیگر 
تــرازو که اعمــال محدودیت هایی از منظر 
مشروبات الكلی و نوع پوشش است، قانونی 

تلقی می شود.
   در این شــرایط وقتی ایــن موارد تحميل 
می شــوند، مخاطب ما، ایــن را یک اقدام 
رادیكال فهم نمی کند بلكــه آن را به عنوان 
شــرایط ميزبانی می پذیرد.« این پژوهشگر 
فرهنگ اضافه می کند: »در این شــرایط به 
نظر من حتی پوشــاندن لباس سنتی قطر بر 
تن مســی، از قبل با او هماهنگ شده بود تا 
واکنش منفی به این عمل نداشته باشد؛ یعنی 
حتی اقدامــی مثل این کار که من می خواهم 
فرهنگ خودم را با جام جهانی معرفی کنم، 

نياز به یک اقدام و رفتار حرفه ای دارد . «
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راهکارهای پيشنهادی
 یک طنزپرداز برای شب یلدا

نترسيد، هيچ منبع رسمی حقيقی و حقوقی خصوصی یا دولتی، 
بلندی شب یلدا را تكذیب نكرده؛ بلكه خود ما کردیم. ما هم که 
از حيث حقوقی، با این حقوق کمی که می گيریم، همچين منبع 

رسمی موثقی محسوب نمی شویم.
البته ما نيز این طور نيســت که این قضيه را از بيخ تكذیب کرده 
باشــيم، اصال و ابدا؛ بلكه منظور ما این است که ميزان بلندی و 
درازی شــب یلدا به این شدتی هم که شایع کردند، نيست. از ما 

بپرسيد.
سعدی فرماید:

درازی شـب از مژگــان من پـرس که یک دم خواب در چشمم 
نگشته است

يک دقيقه بلندتر
اسنادش هم موجود است. نقل اســت که این شب، یک دقيقه 
بلندتر اســت؛ اما خدمت با سعادت شما عرض شود، ما اندازه 
گرفتيم دیدیم که خير، نسبت به شب قبلش فقط در حد چهارثانيه 
بلند تراست. همين! این مطلب را ما از خودمان هم در نياوردیم. 

پایه علمی نجومی قرص و محكمی دارد.
زنگ زدیم از استاد مسلم این رشته، دکتر ایرج ملک پور، استاد 
نجوم دانشگاه تهران سؤال کردیم. فلذا نسل امروز همچين خيال 
نكند که حاال امشب چه خبر است و هی شب بيدار باشد و چشم 

انتظار که مگر تمام بشود.
آن چيزی که االن خيلی بلند است، نمودار رشد نرخ بنزین و ارز 
و سكه و مسكن و خودرو و غيره است که نمی دانيم در توضيح 
و تحليل آن چه عرض کنيم. بس که در این راستا عرض کردیم، 
دیگر جز عرض معذرت، چيز تازه ای در بساط نداریم. حاال بلند 

شدن نرخ مایحتاج عمومی جای خود دارد.
بسته پيشنهادی :

حاال ما صحت و ســقم درصد افزایش قيمت ميوه جات و در 
رأس آنهــا هندوانه جات، و ایضًا تنقالت و در رأس آنها تخمه 
جــات، نداریم. درصدش هر مقدار که می خواهد باشــد. چند 
درصدی از قيمت را هم رحم و انصاف خود فروشنده جنس به 

ـ مشخص می کند. ـ  که اعضای یک پيكرندـ  بنی آدمـ 
در عيــن حال ما طبــق روال معمول خودمــان، راهكارهای 
پيشنهادی خودمان را در آستانه شب یلدا تقدیم می داریم. شما 

هدیه شب چله ای حسابش کنيد!… تحویل بگيرید:
۱ـ  بی خيالی طی كردن:

نخبگان قدیم معتقد بودند که یک شب، هزار شب نمی شود. خب 
این افزایش قيمت شــب یلدا هم موقتی است. از فردا که شب ها 
کوتاهتر می شود، زبان گرانی این مواد خوراکی نيز کوتاهتر خواهد 
شــد. تخمه و هندوانه که بالنســبت، ارز و سكه نيست که نشود 

کشيدش پایين به هيچ وجه من الوجوه نقدی یا غيرنقدی!
۲ـ  هندوانه مشاركتی:

مشــارکت در پاره ای جاها خوب جــواب می دهد. حتمًا که 
نباید سياسی باشد و اقتصادی اش هم خوب است. مثل همين 
ـ  پاره کردن هندوانه. اگر وســع شــما نمی کشد که مثل قدیمـ 
 که جد بــزرگ ما گاهی یک خر هندوانــه می خرید و خالی 
می کرد در خانه ــ یک هندوانه کامل و درسته بخرید؛ خب با 
مشارکت همسایه بغل دستی تان که او نيز وسعش نمی کشد؛ به 
طور مشترك یک هندوانه بخرید. »نصف لی و نصف لک واهلل 
خيرالّرازقين«که گفتند، یعنی همين! )االن در اروپا که جزو ممالک 
 به اصالح پيشرفته هســتند، مردمش گاهی یک قاچ هندوانه 

می خرند.(
۳ـ تغيير رويكرد:

باز هم اگر توانایی خرید مایحتاج شب چله را به هر دليلی ندارید، 
به صورتی هدفمند به شمردن جوجه های خود بپردازید. امروز، 
طوری که مرکز آمار ایران اعالم کرده، روز آخر پایيز اســت. از 
قدیم االیام که ملت و دولت صبر می کردند جوجه های مختلف 
اقتصادی و فرهنگی و سياسی و …غيره شان را روز آخر پایيز 

می شمردند.
به این طریق، شب یلدایی یک دل مشغولی سالم برای خودتان 
دســت و پا کردید. نگویيد که: برو جوجه!….می شنوم، بهم بر 

می خورد .

  رضا رفیع

طنز

لباسی که بر تن مسی پوشاندند

روز و شب یلدایی شبکه یک با اجرای 
اقبال واحدی در آخرین لحظات پاییز

گروه فرهنگی // ویژه برنامه یلدایی »شب روشنی« شبکه یک 
در آخرین شب پاییز مهمان خانواده های ایرانیان خواهد بود . 
  ویژه برنامه شــب یلدایی »شب روشنی« چهارشــنبه 3٠ آذرماه از 
ســاعت 1۸ تا 1:٠٠ بامداد پنج شنبه یكم دی ماه به روی آنتن شبكه 
یک می رود.این ویژه برنامه با اجرای اقبال واحدی، ميزبان شاعران و 
کارشناسان فرهنگ عامه و خواننده ها، نواحی خوانان و نوازنده هایی از 
سراسر ایران است. همچنين »شب روشنی« ميزبان مجریان برنامه های 
مختلف شبكه یک است که هدایای تصویری خود از آداب و فرهنگ 
و رسوم را تقدیم نگاه ایرانيان می کنند. تصاویری که روایت گر یلدای 
شــهرهای ایران عزیزمان همچون زاهدان، مشــهد، خرم آباد، گيالن، 
هرمزگان، تنب بزرگ، ابوموسی، کردستان، و نيز از کشور افغانستان 
است.حافظ خوانی، شاهنامه خوانی و اجرای زنده موسيقی با حضور 
خواننده هایــی، چون محمــد گلریز، رضا صنعت گــر و ... از دیگر 
بخش هــای این برنامه به تهيه کنندگی رضــا بختياری و ميثم فكری 
اســت.برنامه »صبح بخير ایران« نيز از ساعت 6 تا ۸ صبح با تدارك 
بخش های متعدد و متنوع از جمله موســيقی با حضور خوانندگان و 
گزارش های مردمی یلدایی، و طرح نظرات و گفتگو با کارشناســان 
و مهمانان و پخش کليپ های یلدایی و... در روز چهارشــنبه 3٠ آذر 
ماه به صورت زنده ميزبان نگاه مخاطبان خواهد بود.برنامه »سيمای 
خانــواده« نيز از ســاعت 12:3٠ در آخرین روز پایيز با بخش های 
متنوعی پخش می شود. ارائه گزارش از استان خراسان شمالی روستای 
اميرآباد در خصوص شــب یلدا، کليپ های یلدایی، بخش آشپزی و 
هنری متناسب با شب یلدا، گفتگو با خانواده معظم شهيد محمد مهدی 
دباغی در منزل ایشان، گزارش یلدایی از مرزبانی مرز آغداش و... از 

بخش هایی است که در این برنامه خواهيم دید .



حوادث جهان
برخورد دو هواپيمای مسافربری با يكديگر 

در كره جنوبی
  دو هواپيمای مســافربری در فرودگاه بين المللی »اینچئون« 
واقع در غرب سئول با یكدیگر برخورد کردند. تاکنون مصدوميتی 
ناشی از وقوع این حادثه گزارش نشده است. بر اساس گزارش 
ها، بال دم هواپيمای شرکت هواپيمایی »الئو« که در انتظار بلند 
شــدن از زمين بود با بال اصلی سمت راست هواپيمای شرکت 
هواپيمایــی »پریميا ایر« برخورد کرد. در زمان وقوع این حادثه 
11۸ مسافر در هواپيمای خطوط هوایی الئوس بودند با این حال 
تاکنون هيچ مصدوميتی گزارش نشده است. تحقيقات برای بررسی 

علت وقوع این حادثه آغاز شده است.
تيراندازی مرگبار در مجتمع مسكونی حومه تورنتو

  پليس محلی کانادا اعالم کرد: حادثه تيراندازی در یک مجتمع 
مســكونی در حومه تورنتو، شش کشــته برجای گذاشته است. 
تا پيش از حضور نيروهای پليــس در صحنه درگيری، ضارب 
پنج نفر را کشــته بود. مرد مظنون به تيراندازی نيز در درگيری با 
پليس کشــته شده است.فرد دیگری نيز در این حادثه مجروح و 
به بيمارستان منتقل شده که به رغم جدی بودن مصدوميت وی، 
پليس اعالم کرده شانس زنده ماندنش وجود دارد. پليس کانادا 
هویت ضارب و قربانيان را فاش نكرده است.ســاختمان مزبور 
برای ساعاتی تخليه شده اما به گفته ماموران پليس در حال حاضر 
تهدیدی برای دیگر اهالی منطقه وجود ندارد و به احتمال زیاد تا 
ساعاتی دیگر سكنه این مجتمع مسكونی می توانند به منازلشان 
بازگردند. هنوز از انگيزه قاتل و جزئيات بيشــتر این تيراندازی 

خبری منتشر نشده است.
مفقود شدن ۳۱ ملوان در آب های تايلند

  نيــروی دریایــی تایلند  اعالم کرد که یک کشــتی در هنگام 
گشــت زنی در خليج تایلند در پی وقوع توفان غرق شــده است.  
تاکنون ۷٥ ملوان نجات یافتند با این حال 31 ملوان دیگر همچنان 
مفقود هســتند. عمليات جستجو و نجات برای یافتن مفقودان این 
حادثه همچنان ادامه دارد. به گفته نيروی دریایی تایلند، این کشتی 
در حالی که در حال گشت زنی بوده، به دليل وقوع توفان در معرض 
امواج شدید قرار گرفت که منجر به قطع برق و از کار افتادن موتورها 
و سایر تجهيزات آن شد. بر اساس گزارش ها، از دست دادن کنترل 
کشتی و برخورد امواج پرقدرت با آن در نهایت موجب غرق شدن 
کشتی شده است. به گفته نيروی دریایی تایلند، در هنگام غرق شدن 

این کشتی تمامی 1٠6 خدمه آن جليقه نجات به تن داشتند.

 ۵
چهارشنبه  30 آذر  1401

26 جمادی االول 1444

سال بیست و دوم شماره  4059

 گروه حوادث// عامالن قتل پســر 
۲۰ ساله در روستای قزلجه کند قروه 
در کمتر از ۲۴ ساعت پس از جنایت 

دستگیر شدند.
  سرهنگ »عليرضا صفری« فرمانده 
انتظامی قروه در بيــان جزئيات این 
خبر، بيان داشــت: در پی اعالم مرکز 
فوریت هــای پليســی11٠ مبنی بر 
واژگونی و آتش ســوزی یک دستگاه 

سواری پراید در محور فرعی روستای 
قزلجه کند، مأمــوران در محل حاضر 
و مشــاهده کردند جوانی 2٠ ســاله 
داخل خودرو به قتل رسيده و خودرو 
به آتش کشــيده شــده، که بررسی 
موضوع به صورت ویژه در دســتور 
کار مأموران پليس آگاهی و انتظامی 
بخش دلبران این شهرستان قرار گرفت. 
کارآگاهان پليس آگاهی شهرســتان 

از همــان لحظات با هماهنگی مراجع 
قضایی، تحقيقات خــود را آغاز و با 
اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند 
 در ایــن زمينه 2 نفر را شناســایی و

 دستگير کنند.
  فرمانــده انتظامی شهرســتان قروه 
بــا بيان اینكــه در تحقيقات به عمل 
آمده، متهمان به قتل جوان2٠ ساله با 
مشارکت همدیگر اعتراف کردند، گفت: 

قاتالن روز حادثه با مقتول در محور 
فرعی روستای قزلجه کند درگير شده 
و وی را به قتل رســانده سپس او را 
در خودرو خودش گذاشته و اقدام به 

آتش زدن خودرو کرده بودند.
  ســرهنگ »صفری« در ادامه افزود: 
متهمــان به همراه پرونــده در اختيار 

مراجع قضایی قرار گرفتند.

  

  آن زمان چنان هوس های شــیطانی بر من 
غلبه  کرده بود که هیچ گاه به فرجام این نقشه 
وحشتناک نمی اندیشیدم. مانند همه قاتالنی 
که فکر می کنند جنایت آن ها برای همیشه 
پنهان می ماند، من هم تصور نمی کردم روزی 

این ماجرا فاش شود چرا که ...
  مرد 3٥ ســاله ای که چند ســال قبل و در پی 
ارتباط شيطانی با یک زن جوان، همسر او را به 
طرز ناجوانمردانه ای به قتل رسانده بود، با بيان 
این که اگر لحظه ای عاقالنه می اندیشيدم که این 
هوس های زودگذر به طناب دار خواهد رسيد، 
زندگــی و آبرویم را نابود نمی کردم، درباره این 
حادثه هولناك گفت: آن زمان جوان 2۷ ساله ای 
بودم که مسير اشــتباهی را در زندگی انتخاب 
کردم. لذت جویی و هوسرانی در وجودم ریشه 
دوانده بود به طوری که شــيطان مرا به هر سو 
می کشاند. تا مقطع دبيرستان بيشتر تحصيل نكردم 
و در شغل های متفاوتی نيز مشغول به  کار شدم 
اما به دليل خوش گذرانی و تفكرات احمقانه ام 
هرکاری را خيلی زود رها می کردم تا کار بهتری 
پيدا کنم، خالصه آخرین بار یک دستگاه پراید 
مدل پایين خریدم و با آن در یک تاکسی تلفنی 
به جابه جایی مســافران درون شهری پرداختم. 
در این ميان یک روز مردی حدود 4٥ ســاله با 
آژانس تماس گرفت و مــن هم او را به مقصد 
رساندم. در طول مسير با یكدیگر به گفت وگو 
پرداختيم و در نهایت شماره تلفنم را به آن مسافر 
دادم که هر وقت به خودرو نياز داشــت، به طور 
مستقيم با خودم تماس بگيرد تا من هم مبلغی را 
به عنوان »پورســانت« به آژانس ندهم! چرا که 
آن مســافر جوان مدعی بود به اقتضای شغلش 
روزی چند ساعت باید از تاکسی تلفنی استفاده 
کند! خالصه از آن روز به بعد روابط من و »م« 
خيلی بيشتر شد تا جایی که مرا به منزلش دعوت 
کرد و این رابطه دوستانه رنگ صميمانه تری به 
خود گرفت. معاشرت و رفت و آمد من به منزل 
»م« تا آن جا پيــش رفت که دیگر حتی وقتی 
»م« در منزل حضور نداشــت، من به خانه اش 
می رفتم و همســرش در حالی از من پذیرایی 
می کرد که حجابش را نيز کنار گذاشته بود. آرام 
آرام خلوت های شيطانی آغاز شد و من دیگر 
فقط به خاطــر »ز« به خانه مردی می رفتم که 
به من اعتمــاد  کرده بود. حاال طوری برنامه ها 
را تنظيم مــی کردم که در نبود »م« به خانه اش 
بروم، اگرچه فرقی هم نمی کرد، حتی زمانی که 

»م« نيز در منزل حضور داشت، تاثيری در این 
ارتباط شيطانی هوس آلود نمی گذاشت. »م« آن 
قدر به من اطمينان و اعتماد داشت که مرا عضوی 
از خانواده اش می دانست تا این که سرانجام این 
معاشرت ها رنگ جنایت به خود گرفت. وسوسه 
رفت و آمد راحت و بدون دغدغه به منزل »م« 
هر روز بيشــتر در وجودم ریشه می دواند و در 
ایــن ميان »ز« نيز طوری مرا به دام انداخته بود 
که بدون چون و چرا خواسته هایش را برآورده 
می کردم.در نهایت با پيشنهاد »ز« تصميم به قتل 
»م« گرفتيــم تا او را از بين ببریم، با خودم فكر 
می کردم چه کســی به این راز پی می برد؟ من و 
»ز« هم که هــر دو در قتل نقش داریم، این راز 
را در سينه پنهان خواهيم کرد و دیگر به راحتی 
به این معاشرت های گناه آلود ادامه خواهيم داد 
ولی از این موضوع غافل بودیم که خدا ناظر بر 
اعمال انسان است وخون بی گناه روزی گریبانم 
را می گيرد. ســرانجام نقشه جنایت را کشيدم و 
تعدادی قرص خواب آور در اختيار »ز« گذاشتم 
تا آن ها را شــبانه به همسرش بخوراند! اگرچه 
بار اول موفق نشــد و من هم نتوانستم او را به 
قتل برســانم ولی بار دیگر تعداد بيشتری قرص 
در اختيار »ز« قرار دادم و سپس با پيامک شبانه 
او به منزلش رفتم. »م« به حالت بيهوشــی کف 
اتاق افتاده بود اما نفس می کشيد، در همين حال 
روســری »ز« را گرفتم و آن را دور گردن »م« 
انداختم و آن قدر کشــيدم تا جان داد. ســپس 
جسد او را با کمک »ز« در صندوق عقب پراید 
گذاشــتم و داخل چاهی در یكی از روستاهای 
اطراف مشــهد انداختم. بعد هــم به همراه »ز« 
به یک باغ در همــان منطقه رفتيم و من بعد از 
مصرف مقداری مــواد مخدر، او را به خانه اش 
بازگردانــدم! از آن روز به بعد در حالی که »ز« 
وانمود می کرد همسرش به شهر دیگری رفته و او 
را رها کرده است با یكدیگر ارتباط داشتيم. این 
ارتباط شــيطانی حدود دو سال دیگر هم بعد از 
ارتكاب قتل ادامه داشت تا این که »ز« با مردی 
ازدواج کرد و به دنبال سرنوشت خود رفت. من 
هم که اوضاع را این گونه دیدم با دختری ازدواج 
کردم و دوران نامزدی را می گذراندم که پليس 
به سراغم آمد و مرا دستگير کرد.ابتدا قصد داشتم 
خــودم را بی خبر از ماجرای قتل »م« نشــان 
دهم اما وقتی »ز« را در پليس آگاهی خراسان 
رضوی دیدم، دیگر نتوانستم موضوع را پنهان کنم 

چرا که او همه ماجرا را لو داده بود و ...

جنایت برای هوسرانی! 
آتش زدن پسر ٢0 ساله در خودرودر امتداد تاریکی

فرماندهی  جانشین  حوادث//  گروه 
انتظامی اســتان هرمزگان از کشف 
۱۰۰ راس گوســفندقاچاق به ارزش 
پنج میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال در 

شهرستان مرزی قشم خبر داد. 
 سرهنگ مهرداد مشوق گفت: ماموران 
پليس امنيت اقتصادی شهرستان قشم 
در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و تشــدید برخورد با قاچاقچيان، 

هنگام گشــت زنی در یكی از مناطق 
شهرستان  این  ســاحلی  و  روستایی 
مرزی یک بار انداز و محل نگهداری 
احشام قاچاق را شناسایی و موضوع 

را در دستور کار قرار دادند.
 وی گفت: ماموران در این رابطه ضمن 
شناسایی و توقيف چهار دستگاه وانت 
نيسان حامل احشام، در بازرسی از این 

خودروها تعداد 1٠٠ راس  گوســفند 
قاچاق را کشف و ضبط کردند.

 جانشــين فرماندهی انتظامی استان 
هرمزگان گفــت: در این رابطه پرونده 
قضایی تشــكيل و برای سير مراحل 

قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
باشگاه خبرنگاران جوان،   به گزارش 
سرهنگ مشوق با بيان اینكه همكاری 

و تعامل ميان مردم و پليس موجب به 
وجود آمدن امنيت پایدار می شــود، 
از عموم شــهروندان و مردم اســتان 
هرمزگان خواســت هرگونــه موارد 
مشــكوك را از طریق سامانه تلفنی 
فوریت هــای 11٠ اطالع دهند تا در 
کمترین زمان ممكن نسبت به شناسایی 

و دستگيری مجرمان اقدام شود.

 کشف ۱۰۰ راس گوسفند قاچاق در قشم 

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

آگهی حصروراثت 
خواهان رشید رشیدی فرزند مبارک با هویت کامل به 
این شــورا مراجعه نموده و اشعار داشتند که شادروان 
مبارک رشــیدی فرزند رشید به تاریخ 1401/9/10 به 
رحمت ایزدی پیوسته و وارث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- مریم احمدی فرزنــد صالح متولد 1352/7/1 

به ش ش 1367 همســر مرحوم 2- فاطمه شــریفی فرزند عبدالمحسن متولد 
1328/7/15 به ش ش 929 مادر مرحوم 3- رشــید رشیدی فرزند مبارک متولد 
1376/6/31 بــه ش ش 4700065508 فرزند مرحوم 4- فرید رشــیدی فرزند 

مبارک متولد 1384/6/13 به ش ش 4700115157 فرزند مرحوم
 5- ریحانه رشــیدی فرزند مبارک متولد 1378/6/26 به ش ش 4700080108 
فرزنــد مرحوم 6- فاطمه رشــیدی فرزند مبارک متولــد 1381/7/1 به ش ش 
4700096111  فرزند مرحوم  و دیگر وراثی ندارد. لطفا ضمن درج در روزنامه 

نتیجه را به این شورا اعالم فرمایید. 
حامد کامران 

شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسیان   

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

 تبرئه از اتهام قتل با اعترافات دختر فراری
  گروه حوادث// دختر جــوان که از خانه فرار 
کرده بود وقتی فهمید پســر جوانی را به اتهام 
قتل او دســتگیر کرده اند به پلیس رفت و راز 

ناپدید شدن چند ماهه اش را برمال کرد.
 چند ماه قبل زوج ميانســالی از شهرســتان به 
دادســرای جنایی تهران رفته و مدعی بودند که 
دختر 2٥ ســاله شان ناپدید شده اما سرنخ هایی 
به دست آورده اند که نشان می دهد، او به پایتخت 
آمده است. مادر الميرا در تحقيقات گفت: ساکن 
یكی از شهرستان های شمال غربی کشور هستيم 
و یكی از روزهای دی سال گذشته دخترم برای 
شرکت در جشن تولد دوستش خانه را ترك کرد. 
زمانی که در جشــن تولد بود به من پيام داد که 
حالش خوب است و چند ساعت دیگر به خانه 
برمی گردد. اما بعد از آن دخترم ناپدید شد به هر 
جا که فكر کنيد رفتم امــا بی فایده بود تا اینكه 
بســته ای به نام الميرا به خانه مان ارسال شد که 
داخــل آن کتاب های رمان بود. بســته از تهران 
ارسال شــده بود و احتمال می دهيم که فرستنده 

بسته از سرنوشت دخترم مطلع باشد.
با شكایت زوج ميانسال به دستور بازپرس شعبه 
یازدهم دادسرای امور جنایی تهران، فرستنده بسته 

که در کتابفروشی کار می کرد شناسایی و دستگير 
شد. وی در تحقيقات اوليه گفت: چند روز قبل 
دختری برای خرید کتاب به مغازه ام مراجعه کرد 
و ســفارش چند کتاب رمان داد. از آنجایی که 
کتاب ها آماده نبود قرار شد برایش ارسال کنم و 
چون قباًل هم اینترنتی سفارش داده و آدرس او 
را در شهرستان داشتم من کتاب ها را به شهرستان 
ارسال کردم. من اصاًل نمی دانستم او از خانه فرار 

کرده است.
لكه های خون

در بازرســی از خانه وی دو مدرك به دست آمد 
که فرضيه قتل دختر جوان پررنگ و پسر جوان 
بازداشت شــد. اولين مدرك کارت عابر بانک 
الميــرا بود و مدرك دوم آثــار خون در انباری 
خانه پسرجوان که وی به مأموران گفت: روزی 
که بــرای خرید کتاب به مغازه آمده بود کارتش 
را جا گذاشــت من هم بعداً متوجه شدم و آن را 
برداشــتم و برای اینكه کارت گم نشود آن را به 

خانه آوردم.
وی درباره آثار خون نيــز گفت: داخل انباری 
کتاب ها را جا به جا می کردم که دســتم با ميخ 

داخل قفسه برید و خونریزی کرد.

در حالی که 
پسر جوان بازداشت بود و تحقيقات ادامه داشت 
اتفاق جدیدی رخ داد. چند روز بعد دختر جوانی 
به پليس رفت و خودش را الميرا معرفی کرده و 
گفت: من از خانه فرار کردم چون مدت هاســت 
با خانواده ام مشــكل دارم؛ هر کاری می خواهم 
بكنم اجازه نمی دهند. مجبورم که دروغ بگویم. 
شب تولد دوستم به پيشنهاد او از خانه فرار کردم. 
در تمام این مدت از طریق دوســتم در جریان 
وضعيت خانواده ام بودم و زمانی که متوجه شدم 
پسر جوانی را بی گناه به اتهام قتل من بازداشت 
کرده اند عذاب وجدان به ســراغم آمد و تصميم 

گرفتم خودم را معرفی کنم.
به دنبال اعترافات دختر جوان، به دستور بازپرس 
شعبه یازدهم دادسرای جنایی پایتخت پسر جوان 

آزاد و الميرا تحویل خانواده اش شد.

سند کمپانی خودرو وانت دو کابین بنز تیپ ۳0۹ رنگ سفید یخچالی 
معمولی مدل ۱۳۷۲ به شماره موتور ۳۳۴۹۱۱۱0۱۳۶۶۱۴ و 

شماره شاسی ۳۷۹۳۹۱۳۳۶00۱۹۱ شماره پالک ۷۹5 ج ۱۷ 
ایران ۸۴ به نام بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

گروه حوادث// طبق ماده333 قانون مجازات  اســالمی اگر عابر پياده از 
معابری که برای وی ممنوع است عبور نماید و سانحه ای رخ دهد که منجر به 
فوت یا مصدوم شدن وی شود، و اگر در این شرایط راننده با سرعت مطمئنه 
و مجاز در حرکت بوده و همچنين وسيله  نقليه نقص فنی نداشته باشد و در 
عين حال قادر به کنترل وســيله نقليه نباشد و با عابر برخورد نموده باشد، 
راننده مقصر حادثه نيست. مطابق ماده 331 »هر کس در محل هایی که توقف 
در آنجا جایز نيست متوقف شده یا شيی و یا وسيله ای را در این قبيل محل ها 
مستقر سازد و کسی اشتباهًا و بدون قصد، با شخص و یا شيی یا وسيله مزبور 
برخورد کند و بميرد، شخص متوقف یا کسی که شيی یا وسيله مزبور را در 
محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت دیه خواهد بود، و نيز اگر توقف شخص 
مزبور با استقرار شــيی و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسيب 
کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسيب وارده است مگر آنكه عابر 
با وســعت راه و محل، عمدا قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه 
فقط خسارتی به او تعلق نمی گيرد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز می باشد.«

چه زمانی در تصادفات عابر پیاده مقصر است؟

طرح: مریم منصف



سند کمپانی وانت دو کابین سیستم پارس خودرو 
تیپ پیکاپ ریچ D۴WD مدل ۱۳۹5 رنگ سفید

به شماره پالک 5۴5 م ۱۲ ایران ۷5
و شماره موتور ZG ۲۴۴۸۷۸۸۶ و شماره شاسی 

NAPDB۴P۲۷G۱00۴۲۸۷ به نام عصمت ارجمند 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

  گروه شهرســتان// مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشــم از آبرسانی رایگان به 
روستاهای قشم تا پایان تنش آبی در این 

جزیره خبر داد. 
 افشــار فتح  الهی اظهار کرد: بنابر دســتور 
مشــاور رئیس جمهور و دبیر شــورایعالی 
مناطــق آزاد تجــاری، صنعتــی و ویژه 

اقتصادی آبرسانی به وسیله تانکر به برخی 
از روستاهای جزیره که با تنش آبی روبرو 
هستند آغاز شده است. وی ادامه داد: کانی، 
دوستکو، گوری و مرادی روستاهایی هستند 
که آبرسانی به آنها آغاز شده و تا پایان این 
بحران و به منظور فراهم ســاختن آرامش 
خاطر مردم آبرســانی به وسیله سه دستگاه 

تانکر ادامه خواهد داشت.
  مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم یادآور 

شد: برنامه و لیست آبرسانی از طرف شورای 
اسالمی این روســتاها تهیه شده و در اختیار 
شرکت آب، برق و تاسیسات منطقه آزاد قرار 
می گیرد.فتح  الهی توضیح داد: طبق بررسی  های 
انجام شــده به دلیل تاخیر در نوبت آبگیری 
مخازن در روســتاها، هر یــک از خانوارها 
مجبور هســتند به وسیله تانکر آب تهیه کنند 
که این موضوع عالوه بر مشقت در تامین آب، 
هزینه اضافی را به خانواده ها تحمیل می کند 

که با دســتور ویژه دبیر شورای عالی مناطق 
 آزاد کشور این مشــکل برطرف خواهد شد. 
  به گزارش ایرنا؛ بنابراین گزارش، با روی 
کار آمدن دولت سیزدهم، اراده جدی سازمان 
منطقــه آزاد برای رفع چالش تامین آب در 

جزیره قشم حاکم شده است.
  انعقاد قرارداد سرمایه گذاری تامین آب شهر 
قشم به ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب در روز 
با سرمایه گذاری معادل ۲۵۵ میلیارد تومان، 

تخصیص زمین برای ســاخت آب شیرین 
کن در سلخ، تورگان و باسعیدو به ظرفیت 
مجموعا ۱۲ هزار مترمکعب )هرکدام چهار 
هزار مترمکعب( با همکاری شــرکت آب و 
فاضالب استان هرمزگان، انعقاد تفاهم نامه با 
شورا و شهرداری قشم درخصوص توسعه و 
احداث شبکه آب و فاضالب در بافت قدیم 
و با هدف ارائه خدمات به بیش از ۲۴ هزار 
نفر از ساکنین شــهر قشم و تخصیص پنج 

هزار مترمکعب آب در روز در قالب خرید 
تضمینی برای شهر درگهان از جمله اقدامات 
 مهــم برای تامیــن آب پایــدار در جزیره

 قشم است. براساس گزارش شرکت آب و 
برق و تاسیســات قشم در بهار سال جاری 
ظرفیت تولید آب در شــهر قشم به بیش از 
۲۰ هزار مترمکعب و ظرفیت تولید آب در 
روســتاهای جزیره به ۲۴ هزار مترمکعب 

رسیده است.

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

روابط عمومی اداره كل
منابع طبيعی و آبخيزداری هرمزگان

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

چهارشنبه  30 آذر  1401

26 جمادی االول 1444

سال بیست و دوم شماره  4059

شهرستان

آغاز عمليات اجرايی زمين چمن مصنوعی 
انگوران بندرخمير

  امین درساره گروه شهرستان// با حضور فرماندار بندرخمیر، 
دکتر آرامی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی، 
مدیرکل ورزش و جوانان و آب و فاضالب هرمزگان، بخشــدار 
مرکزی و جمعی از مسئوالن شهرستانی و محلی کلنگ زنی و آغاز 
عملیات اجرایی زمین چمن مصنوعی انگوران در بخش مرکزی 
خمیر آغاز شــد.به گزارش خبرنگار دریا، زمین چمن مصنوعی 
فوتبال انگوران قرار است با اعتباری حدود ۱۵ میلیارد ریال شامل 
زیرســازی ، اجرای بتن ، فنس کشی و نصب چمن مصنوعی در 
زمینی به مســاحت یکهزار و ۱۰۰ مترمربع اجرا شود.اعتبار این 
پــروژه از منابع وزارت نفت در اختیار اداره کل ورزش و جوانان 
قرار گرفته است.با توجه به تامین اعتبار پروژه ، قرار است پروژه 

ظرف مدت سه ماه آینده آماده و تحویل مردم این روستا شود.
نمايشگاه كتاب در بندرخمير گشايش يافت

  امین درساره گروه شهرستان// با حضور فرماندار خمیر و جمعی 
از مسئوالن شهرستانی نمایشــگاه کتاب واقع در مجتمع پارمیس 
بندرخمیر گشایش یافت. به گزارش خبرنگار دریا، در این نمایشگاه 
۱۰۰۰ عنوان کتاب با موضوعات روانشناسی، کسب و کار، دینی، 
مذهبی، شعر و ادبیات، تاریخی، کودک و نوجوان و غیره عرضه شده 
است.این نمایشگاه به همت موسسه راونیز و با همکاری اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان خمیر برپا شده است.تمام کتاب های موجود 
در این نمایشگاه با تخفیف ۵۰ درصد عرضه می شود. این نمایشگاه تا 
۲۵ دی ادامه خواهد داشت.ساعات کار نمایشگاه همه روزه از ساعت  

۸ الی ۲۲ بوده و بازدید برای عموم آزاد است.
برگزاری كارگاه فيلم سازی در جاسک 

  ســعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// هفتمین جلسه کارگاه 
فیلمسازی اســتاد محور در راستای کشف اســتعداد به میزبانی 
شهرستان جاسک برگزار شد. به گزارش خبرنگار دریا، این کارگاه 
فیلم سازی که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان 
و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و کانون فیلم و عکس 
جاســک با هدف کشف استعداد و آموزش هنرمندان و عالقمندان 
به عرصه فیلم ســازی و پرورش نیروی انسانی، جهت تولید فیلم 
و توسعه هنر سینما در مناطق کمتر برخوردار برگزار شد. هفتمین 
کالس این دوره با درس »مبانی هنرهای تجسمی«که توسط آمنه 
رئیســی از اساتید برجسته اســتان هرمزگان، از تاریخ ۱۶الی ۱۷ 
آذرماه در فرهنگســرای شهید باهنر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
جاسک برگزار گردید. گفتنی اســت: کارگاه های آموزشی فیلم 
سازی اســتاد محور هرمزگان در هفته های آتی با تدریس دیگر 

رشته های تخصصی فیلم سازی در جاسک ادامه می یابد.
رونمايی از ۹ جلد كتاب در ميناب 

 سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// به مناسبت هفته پژوهش 
از ۹ جلد کتاب با موضوعــات فرهنگی، اجتماعی و علمی در 
میناب رونمایی شــد. به گزارش خبرنگار دریا، احمد حامدی 
مدیر آموزش و پرورش میناب گفت: به مناسبت هفته پژوهش 
از ۹ جلد کتاب شامل تربیت فرزندان موفق به نویسندگی طاهره 
ساالری، طبیعت در اشعار قیصرامین پور به نویسندگی اکبر امیری، 
آموزش مجازی و سالمت روانی به نویسندگی اسحق شیرین کام، 
شــعر قضایی به نویسندگی حسینعلی قضایی، برگی از احادیث 
بهشت به نویسندگی رحیم رادمنش، تقویت حافظه به نویسندگی 
مریم شجاعی، اعظم و احمد حاجی حسینی، کارکرد امربه معروف 
و نهی از منکر برای امنیت اجتماعی به نویسندگی احمد زارعی 
حاجی آبادی و مهرداد نصرتی، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی 
گیاه به نویسندگی صالحه افتخاری و سهیال ابراهیمی و راهنمای 
تدریس ریاضی با فناوری پایه هشتم رونمایی شد.حامدی گفت: 
این کتاب ها در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی توســط 
فرهنگیان شهرستان میناب نوشته شــده است.وی گفت: از ۱۰ 

پژوهشگر برتر شهرستان میناب نیز تجلیل شد.
نيكوكاران قشمی 

5 ميليارد و ۷۶۰ ميليون زكات پرداخت كردند 
 گروه شهرستان// رئیس کمیته امداد جزیره قشم از پرداخت 
پنج میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان زکات توسط نیکوکاران قشمی 
خبر داد. به گزارش خبرنــگار دریا؛ رضا تارک، رئیس کمیته 
امداد جزیره قشم در خصوص عملکرد این نهاد در حوزه زکات، 
گفت: نیکوکاران از ابتدای ســال جاری تا کنون، بیش از پنج 
میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان زکات اموال خود را به کمیته امداد 
قشم پرداخت کردند. تارک ضمن قدردانی از نیکوکاران، افزود: 
از مجموع زکات جمع آوری شده مبلغ یک میلیارد و ۲3۰ میلیون 
تومان زکات نقدی و مبلغ چهار میلیارد و ۵3۰ میلیون تومان آن 
زکات غیر نقدی )کاال( بوده است. رئیس کمیته امداد جزیره قشم 
با اشــاره به ظرفیت عظیم زکات در سطح جزیره اظهار داشت: 
باید نســبت به اجراي برنامه هاي متعدد و تبلیغات در راستاي 
ترویج و احیاء فرهنگ زکات در جامعه به صورت مستمر باشد 

تا شاهد احیاء این سنت الهي باشیم. 

خبری

با دستور مشاور ريیس جمهور:

آبرسانی رایگان در روستاهای قشم آغاز شد

گروه شهرســتان// فرماندار قشم گفت: با 
نصب و راه اندازی تجهیزات جدید مخابراتی 
در روستای هنگام قدیم و تعمیر تجهیزات 
قبلی در روستای هنگام غیل پوشش کامل 
ارتباطی در این جزیره خلیج فارس کامل شد. 
  محمد محمدحســینی اظهار داشت: پوشش 
ارتباطی روستای هنگام جدید از سالیان قبل 
به صورت ۴G راه اندازی شــده بود و مشکل 
ارتباطی مردم در خصوص مکالمه با راه اندازی 
دستگاه جدید در جزیره هنگام به صورت کامل 
برقرار شد. وی ادامه داد: با راه اندازی دستگاه 

جدید در روستای هنگام قدیم و تعمیر دستگاه 
در روستای هنگام غیل پوشش کامل ارتباطی 

به صورت ۲G در این جزیره برقرار است.
  فرماندار قشم توضیح داد: این خدمت به همت 
و تالش پرسنل اداره مخابرات شهرستان قشم 
و با راه اندازی تجهیزات جدید از جمله ریپیتر 
 ،)DC به AC تکرارگر(، ماژول پاور)مبدل(

۲ آنتن و اجرای کابل کشی انجام شده است.
  محمدحســینی اضافــه کــرد: همچنین با 
برنامه ریزی های انجام شــده برای سال آینده 

 ۴G پوشــش کامل جزیره هنگام به صورت
)اینترنت( در دستور کار قرار گرفته است.

 وی گفــت: در حال حاضر فقط هنگام جدید 
پوشــش ۴G دارد و بقیه جزیره با راه اندازی 
تجهیرات جدید به صورت ۲G پوشــش داده 
می شــود و مردم جزیره هنگام در تمام نقاط 
این جزیره قادر به مکالمه با همراه اول هستند.

جزیره هنگام یکی از جزایر شهرســتان قشم 
است که در فاصله هزار و 3۸۹ متری جنوب 
شرقی جزیره قشم، ۵۲ کیلومتری جزیره الرک 

۸۱ کیلومتــری بندرعبــاس و ۷۲ کیلومتری 
جزیره هرمز واقع شده است.

بخش بیشــتر این جزیره تپه و ماهور است و 
اراضی قســمت های شمالی و شمال شرقی و 
جنوب غربی جزیــره تا اندازه ای پهن، تخت 
و هموار اســت. نیمه جنوبــی جزیره هنگام 
پستی و بلندی و شیب مالیمی دارد. چند نقطه 
مرتفع نیز در بخش شمالی این جزیره است که 
شاخص  ترین آن را می توان کوه میترا با ارتفاع 

۱۰۶ متر دانست.

فرماندار قشم: 

پوشش ارتباطی همراه اول در جزیره هنگام کامل شد

آگهی مزایده  ) نوبت دوم( 
شعبه اول اجراي احکام حقوقی دادگستري بندر عباس به موجب پرونده اجرائي 0001461 در خصوص دعوي گروه صنعتي پلور سبز 
با وکالت رضا واحدي علیه اقاي مجید افراسیابي فرزند محمد اسماعیل، که در این راستا ملك مسکوني به شرح ذیل به مزایده گذاشته 
می شود.  ملك مورد نظر عبارت است از ششدانگ یك دستگاه آپارتمان به مساحت اعیاني 161/16 متر مربع داراي پالک ثبتي 9889 فرعي 
از یك اصلي بخش دو بندر عباس قطعه 9 به مالکیت مجید افراسیابی فرزند محمد اسماعیل به آدرس گلشهر جنوبي بلوار دوازده فروردین 

به سمت ترمینال، روبروي تأمین اجتماعي ساختمان سحر طبقه پنجم.
 ساختمان با اسکلت بتني، سقف تیرچه و بلوک با نمای کامپوزیت در پنج طبقه روی پیلوت احداث گردیده است. فرش کف آپارتمان سرامیك، دیوارهاي داخلي 
سفید کاري، سرویس ها کاشي و سرامیك و آشپزخانه داراي کابینت ام دي اف، سیستم خنك کننده اسپلیت و دارای انشعاب برق اختصاصي و آب مشاع مي باشد.
جمع بندي نظریه کارشناسي: با توجه به توضیحات عنوان شده در باال، اوضاع و احوال اقتصادي و نرخ هاي رایج، مساحت و موقعیت ملك فوق ارزش هر متر مربع 

آپارتمان مورد نظر 160/000/000 ریال و ارزش کل ملك با توجه مساحت مبلغ 25/785/600/000 ریال مي باشد.
1- فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یك ماه مي باشد . 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 با هماهنگي اجراي احکام مبلغ %10 مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي به شماره شباي 
ir220100004062012907685962 تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند. -4- اجراي احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است. 

5- مزایده در روز شنبه ساعت 11 مورخ 1401/10/17 در محل دفتر شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري بندر عباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین 
مجتمع قضایي شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل مي آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.

 6- در صورتیکه برنده تا یك ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از 
تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در 

مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند. 

سهرابی دوالبان 
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی  

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

وقوع سرقت از منازل در کیش
 ۱۰ درصد افزایش یافت

  گروه شهرستان// رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی 
جزیره کیش گفت: وقوع سرقت در این جزیره طی سال جاری 

نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد افزایش یافت. 
  سرهنگ مسعود میرحســینی اظهار کرد: طی ۹ ماه امسال وقوع 
سرقت ها در این جزیره روند افزایش به خود گرفته که الزم است 
کیشوندان به منظور کاهش این آمار توجه بیشتری در رعایت نکات 
ایمنی الزم داشته باشند. وی با بیان اینکه در بررسی آمار تعداد وقوع 
سرقت های افزایش یافته حتی به چند مورد هم نمی رسد افزود: اما 
افزایش موردی سرقت ها با توجه به جمعیت و جغرافیای این جزیره 
و ســطح امنیت مثال زدنی آن دور از انتظار است و کیش همواره 
کمترین میزان جرایم سرقت را در کشور دارد.سرهنگ میرحسینی 
اضافه کرد: سرقت  یکی از اصلی ترین پایه های وقوع حوادث و هر 
کس ممکن است قربانی یک سرقت شود به همین دلیل الزم است 
در هر شرایطی باید در حفظ و نگهداری اموال خود کوشا باشند. وی 
گفت: اطمینان از بســته بودن راه های ورودی در زمان ترک منزل، 
مجهز شــدن پنجره ها به حفاظ، نصب حفــاظ مقاوم روی برخی 
تجهیزات خارج از خانه، تجهیز دوچرخه ها و موتورســیکلت ها 
به قفل امن از جمله راهکارهایی است که کیشوندان می توانند برای 
کاهش سرقت ها در این جزیره اقدام کنند.رییس پلیس پیشگیری 
فرماندهی انتظامی ویژه جزیره کیش یادآور شد: عمده لوازم سرقتی 
در این جزیره شــامل کندانسور کولر، کپسول گاز و لوازم جزئی که 
کیشوندان بیرون از خانه نگهداری می کنند افزود: می توان با افزایش 
ایمنی در نگهداری از این تجهیزات مانع از بروز ســرقت های خرد 
در جزیره شد.به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: با توجه به اینکه افراد 
معتاد نقش ۹۰ درصدی در انجام ســرقت در این جزیره دارند و به 
همین دلیل جمع آوری دستگیری این افراد در اولویت پلیس های 
تخصصی این فرماندهی است و انتظار می رود دستگاه های متولی 

در راستای انجام این طرح ها پلیس را بیش از گذشته یاری کنند.

عملکرد شورای اسالمی شهر میناب دوره ششم   
از 1401/01/01  الی  1401/06/31             

مصوبات طرح ها و لوایح مهم
 تصویب و بازنگری بودجه ســال 1401 - تصویب برگزاری جشنواره میناب 
گلستان خلیج فارس - تصویب متمم بودجه سال 1400 شهرداری - تصویب و 
بازنگری کمیسیون های تخصصی شورا - تصویب تعمیر ماشین آالت سنگین  
شــهرداری - تصویب افزایش نرخ کرایه های تاکسی های درون شهری  - 
تصویــب نامگذاری کوچه های شــهرک المهدی )عــج( - تصویب عملکرد 
شش ماهه دوم ســال 1400 شهرداری و شورا - تصویب برگزاری جشنواره 
عید غدیر - تصویب گزارش تفریغ بودجه ســال 1400 شهرداری و شورا - 
تصویب همکاری شهرداری در برگزاری جشنواره انبه و گل یاسمین - تصویب 
بکارگیری حسابرس مستقل داخلی جهت امورات شهرداری - برگزاری دومین 
دوره انتخابات هیأت رئیسه شورا - تصویب و معرفی سخنگوی شورا - تصویب 
عملیات زیرســازي محالت شهر میناب جهت آســفالت - تصویب و انتخاب 
خزانه دار شورا - تصویب و بازنگری اعضای کمیسیون های تخصصی شورا - 
تصویب اجرای پروژه تعریض بلوار خلیج فارس - تصویب تکمیل پروژه بلوار 
الغدیر - تصویب اجرای فاز دوم پروژه بلوار دانشگاه - تصویب  پروژه ساخت و 
توسعه فاز یک بازارچه دستفروشان واقع در ضلع شمالی پنج شنبه بازار قدیم- 
تصویب احداث زمین چمن مصنوعی فوتسال آموزشگاه شهید محمد منتظری- 
و تصویب سایر درخواست های مردمی که از طریق شهرداری به شورا ارجاع 

گردیده است.
فعالیت سال 1 140

* تعداد جلسات رسمی  : 13 جلسه
* تعداد کل مصوبات : 68 مصوبه

* تعداد جلسات کمیسیون ها :  23 جلسه
* تعداد کل مصوبات کمیسیون ها :  94 مصوبه

* کمیسیون برنامه بودجه و عمران شهری :  11 مصوبه
* کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی: 12 مصوبه

آگهی مزایده  ) نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري پارسیان به موجب پرونده اجرائي 14014092000117707 که محکوم علیه آقای امیر نکوزاد فرزند محمد 
محکوم به پرداخت مبلغ 104 میلیون تومان به عنوان مهریه در حق محکوم له خانم منیره قاسمی و پرداخت مبلغ 5200000 تومان به عنوان 
نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا نسبت به مزایده یك دستگاه خودرو سواری پراید سفید رنگ مدل 1388 به شماره پالک 
541 ج 45 ایران 94 اقدام می نماید. موضوع مزایده به شرح ذیل : یك دستگاه خودروی سواری پراید سفیدرنگ مدل 88 به شماره پالک 

541 ج 45 ایران 94 به مبلغ پایه 650000000 ریال 
وقت انجام مزایده روز یکشنبه 1401/10/18 ساعت 10 صبح می باشد. 

محل مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان می باشد. 
مال مورد مزایده فعال توقیف می باشد و با شرایط ذیل از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد. 

1- فروش نقدي است و ده درصد مبلغ قیمت بصورت نقدی به حساب 2171295501005 سپرده دادگستری پارسیان پرداخت و الباقی مبلغ حداکثر ظرف یکماه 
می باشد. 2- اجراي احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

3- مبلغ مزایده از مبلغ پایه شروع می شود و باالترین پیشنهاد برنده مزایده خواهد بود در صورتی که برنده تا یکماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت 
بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود.

 و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان مراجعه نمایند. 

حمید توکلی 
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پارسیان 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

    سعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان// سیدفخرالدین 
هاشــمی اظهار کرد: مدرســه بنت الهدی صدر در 
منطقه جغین واقع در شهرستان رودان با پیشرفت 
 فیزیکی ۶۰ درصد در مهر ماه ۱۴۰۲ به بهره برداری 

می رسد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ وی با اشــاره به اینکه این 
مدرسه در لیست مدارس تخریبی بوده و در دهه ۱3۴۰ 
ساخته شده است ، افزود: هم اکنون مدرسه بنت الهدی 
صدر در قالب ۱۲ کالس در محل مدرســه قدیمی در 
حال احداث می باشد. مدیرکل نوسازی مدارس استان 
هرمزگان ادامه داد: اعتبار ساخت این فضای آموزشی 
۲۰۰ میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات ملی تامین 

شده است.

  به گفته هاشــمی، با بهره برداری از این مدرسه  3۰۰ 
دانــش آموز از فضای آموزشــی اســتاندارد و ایمن 

برخوردار خواهند شد.
  وی همچنین ابراز داشت: قریب ۱۰ درصد از مدارس 
اســتان هرمزگان به دلیل اینکه قدیمی هســتند نیاز به 

بازسازی یا مقاوم سازی دارند.
  مدیرکل نوســازی مدارس استان با بیان اینکه خیرین 
بازوی توانمند نوسازی مدارس هستند ، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر تعداد ۱۵۵ پروژه مشارکتی در قالب ۶۷۷ 
کالس درس با زیربنای ۷۸ هزار و 3۴۷ مترمربع توسط 
خیرین در استان در حال ساخت می باشد که ۱۷ هزار 

دانش آموز در آن تحصیل خواهند کرد.

بهره برداری از مدرسه ۱۲ کالسه بنت الهدی صدر 
در رودان تا مهرماه ۱۴۰۲

  سعیده دبیری نژاد - گروه شهرســتان //  همزمان با سراسر کشور 
و نهضت جهادی کاشــت یک میلیارد نهال در هرمزگان و ســواحل 

بندرخمیر کاشت ۷5 هزار اصله نهال حرا آغاز می شود. 
   به گزارش خبرنگار دریا؛ عبدالعزیز کرد گفت: ســه شــنبه ۲۹ آذرماه 
همزمان با سراسر کشــور وآغاز نهضت جهادی کاشت یک میلیارد نهال 
در پویش همگانی ایران سرســبز ایران قوی و هرایرانی یک نهال نهضت 
حراکاری در ســواحل بندرخمیر آغاز می شود. رئیس اداره جنگل منابع 
طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با اشاره به اهمیت تولید نهال و کاشت گونه 
حرا به صورت بومی گفت: تمامی نهال های تولید شــده در نهالستانهای 
استان وبا مشارکت جوامع روستایی خصوصا زنان و گروهای مردم نهاد و 
دانش آموزان در سراسر سواحل بندرخمیر کشت می شود. وی افزود: این 
گونه های کشندی در ۱۲۰ هکتار از نوارساحلی باهدف کمک به توسعه 

فضای سبز و زیباسازی سواحل و حفظ زیستگاه آبزیان کشت می شود.

آغاز کاشت ۷۵ هزار اصله نهال حرا 
در سواحل بندرخمیر
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فروردین :
هم اکنون خيلی طبيعی اســت که در جستجوی پيدا 
کردن راه هایی برای باز کردن سفره دلتان باشيد، اما 
در این صوت ممكن اســت حس آزادی و استقالل 
خود را از دســت بدهيد. باوجود اینكه شــما سعی می کنيد که از 
دیدگاه هــای افراد دیگر پيروی نكنيد، ولی بهتر اســت لجاجت و 
عصبانت بی دليل نداشته باشيد. کمی  خویشتن داری زندگی را برای 

تمام کسانی که با شما درارتباطند شيرین تر می سازد.

  اردیبهشت :
شــما معموالً فرد قابل اطمينانی هســتيد، اما امروز 
اوضاع فرق می کند!! امروز احساســات شما تغيير 
کرده، دیگران نگران شــما هستند و نمی دانند بهتان اطمينان کنند یا 
نه؟! شاید از مسئوليت ها و اجبارهایی که وجود دارد می ترسيد و از 
این ترس خود رنج می برید. فرار کردن هيچ مشكلی را حل نمی کند؛ 
شــما اگر نتوانيد با ترس های خود روبرو شوید، در یک دور باطل 

خواهيد افتاد.
  خرداد :

امروز اعتماد کردن به همكارانتان شــاید کار پوچ و 
بيهوده ای باشــد، چراکه آنها تمایلی ندارند در مورد 
مســائل واقعی صحبت کنند. حتی اگر اغلب اوقات 
آدم بشاش و بی خيالی هم باشيد، ولی هم اکنون بيشتر از قبل برای 
افراد دیگر ابراز نگرانی می کنيد. بــه جای اینكه به آدم های دیگر 
اعتماد کنيد، به قضاوت و شــعور خود متكی باشــيد. اگر یک نفر 
بيش از حد سرکش و گســتاخ بود، از هوش و نبوغ خود استفاده 
 کرده تا بتوانيد او را ســر جای خود بنشانيد تا از مسير اصلی اش 

منحرف نشود.
  تير :

حتی اگر کاماًل نااميد شــده باشــيد و از شدت یاس 
دست هایتان را به آسمان هم برده باشيد، باز هم امكان 
دارد که اوضاع به حالت اول برگردد! شــما در مورد چيزهایی که 
احتمال وقوع شان صددرصد نبوده نيز برنامه های احتمالی چيده و 
بيش از اندازه کار کرده اید. متاســفانه هر چقدر بيشتر برنامه ریزی 
کرده و بر طبق آنها فعاليت می کنيد اوضاع خراب تر می شود. پس 

باید توقعات خود را پایين آورده و بعد دست به کار شوید.
  مرداد :

برنامه های اجتماعی شما آنقدر زیاد و پرمشغله شده 
است که حتی برای کار کردن هم وقت پيدا نمی کنيد! 
ظاهراً دیگران نيز تالش می کنند شــما را وسوســه 
کنند که از وظایفتان دوری کرده و به تفریح کردن مشــغول شوید. 
اما شــما آگاه تر از این هستيد که بهشــان جواب مثبت دهيد! از 
طرف دیگر اگر شــما قبل از شروع به کار کردن محدودیت هایتان 
 را برای آنها تعریف کرده باشــيد، دیگر لزومی  ندارد حتما بهشــان 

جواب مثبت بدهيد.
 شهریور :

شما امروز آنقدر تند کار می کنيد که انگار در یک لحظه 
در دو جا حضور دارید!! اما این سرعت سر سام آور 
و گيج کننده آنقدر زیاد است که مانع شما شده و اجازه نمی دهد یک 
لحظه هم یک جا بنشينيد. ولی در نهایت به نفعتان است. اولين قدمی 
 که باید بردارید این است که بفهميد نمی توانيد هميشه سرعت باالی 
خــود را حفظ کنيد. باوجود این حتی اگر تا چند روز آینده اتفاقی 

نيفتاد، باید سرعت خود را کمتر کنيد.
 مهر :

امروز ایده های خوب به ســرعت برق از ذهن شــما 
می گذرند، این ســرعت به قدری زیاد است که اصال 
نمی توانيد آنها را در برنامه ریزی هایتان اجرا کرده و به نتيجه مطلوب 
برسيد. اگر شما بخواهيد کارهایتان را تكميل کرده و ایده هایتان را 
تحت پوشش در بياورید، مجبورید با آرامش فكر کنيد. مهم نيست 
که هم اکنون چه افكار روشنی به ذهنتان می رسد، مهم این است که 

بتوانيد در همان لحظه آن را دنبال کنيد.
 آبان :

ظاهراً شــما وارد بحثی شــده اید که خيلی ســهل 
و آســان اســت، اما این فقط ظاهر قضيه اســت و 
در پشــت پرده اتفاقات دیگــری می افتد. شــما اطالعات مورد 
لزومتان را کســب می کنيد تا بتوانيد با سرمایه یكی از دوستانتان 
در مــورد موضوعی مالــی تصميم مهمی  بگيرید. ولی ســازمان 
دهی کردن افكارتان را چند روز به عقب بيندارزید؛ اگر ســرعت 
 خــود را پایين بياورید، دوبــاره می توانيد به حس ششــم خود

 اطمينان کنيد.
 آذر :

امروز حواســتان به فروشــنده هایی که خوش زبان 
هســتند باشــد، چرا که آنها حتی اگر خودشان هم 
حرف های خود را باور نداشته باشند می توانند شما را مجاب کنند! 
حتی اگر چيزی برای خریدن وجود ندارد، باز هم به افرادی که خيلی 
سریع صحبت می کنند و به شما مجال فكر کردن نمی دهند، اعتماد 
نكنيد. شاید لحن صحبت آنها صميمی  باشد و شما احساس امنيت 
کنيد، اما یادتان باشد که قرار نيست آنها همه چيز را همان دفعه اول 

به شما نشان دهند!!
 دی :

امروز ماه برج جوزا کمی  زندگی تان را پيچيده می کند. 
برنامه ریزی کردن برای مسافرت های آینده زیاد کار 
جالبی نخواهد بــود، مگر اینكه بتوانيد کمی  رویایی 
باشيد. اگر بخواهيد روی اطالعاتی که قرار است بهتان برسد تكيه 
کنيد، به جایی نمی رسيد. هم اکنون از جزئيات دست کشيده و روی 

ایده های بزرگ تمرکز کنيد.
   بهمن :

شما می خواهيد دیدگاه مثبت و خوش بينانه خود را 
حفظ کنيد، اما امروز هيچ چيز به آن اندازه که در ظاهر 
به نظر می رســد خوب و زیبا نيست. حاال شما باید 
انرژی بيشتری صرف نشان دادن چهره مثبتی بكنيد که پيش از این به 
خاطرش خودتان را خسته کرده بودید. مطمئنا اگر بتوانيد به هر چيزی 
که مانع از لذت بردنتان شده است پایان دهيد، اوضاع بهتر می شود. 
 الزم نيست تظاهر کنيد؛ چرا که دیگران شما را همان طوری که هستيد

 قبول دارند.
  اسفند : 

عالقه مندی به ســازمان دهی کردن مسائل خانوادگی 
شــما را از فعاليت های کاری دور کرده و توجه شما 
را بيشــتر به مسائل خانه معطوف می کند. اگرچه شما فكر می کنيد 
کارتان به آخر رســيده است، اما به زودی ورق برگشته و با مشكل 
پييچده تری روبرو می شــوید. حتی اگر تحت فشــار قرار گرفتيد 
که این موضوع را پيگيری کنيد، شــما خودتان را کنار بكشيد. هم 
 اکنون ابراز کردن نظریات تان عاقالنه ترین کاری است که می توانيد

 انجام دهيد.
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  گروه اجتماعی // پژوهشگر تاریخ عمومی 
ایران در گفت و گو با قدس آنالین گفت: از 
گذشــته تا به امروز در دورهمی های شب 
چله، مراسم آشتی کنان بین افراد خانواده و 

فامیل برگزار می شده است. 
  خلعتبــری ادامه داد: یلدا واژه ای ســریانی 
است که وارد زبان فارسی شده و طبق فرهنگ 
غالب در رسانه ها از این واژه استفاده می شود 
هرچند که در اکثر نقاط ایران هنوز هم به شب 
چله معروف است و به دو قسمت چله کوچک 
و چله بزرگ تقسيم شده که آغاز چله بزرگ 

مصادف با آغاز زمستان است.
این استاد دانشگاه افزود: در مناسبت های ملی 
و مذهبی ایران باســتان و حتی پس از اسالم، 
عدد چهل مورد احترام عمــوم مردم بوده آن 

چنان که مراسمی از قبيل چهلم که برای افراد 
متوفی می گيرند و یا آیين چهل منبران که زنان 
در ماه محرم نــذر می کردند که به چهل منبر 
بروند.خلعتبری گفت: شــب چله در مناطق 
مختلف ایران با گویش هــای متفاوت تلفظ 
می شــود. از جمله در گيالن به عنوان »چله 
شــو«، در مازندران به نــام »گته چله« و در 
کازرون به نام »چله گتو« از آن یاد می کنند و 
حتی در ادبيات عامه نيز ما واژه چله را داریم 
که به صورت شعر استفاده شده و در مراسمی 
از جمله حافظ خوانی، آواز خوانی، شاهنامه 
خوانی، فال حافظ و ... شــعرها و ترانه هایی 
برگرفتــه از واژه چله خوانده می شــده که از 
آن جمله در شــهر کازرون ایــن گونه آواز 
می خواندند: »عمو چله آمد، کاله به کله آمد، 
عمو چله حالتان، احوال آن کالهتان«. و یا در 
منطقه خمين اراك ایــن آواز را می خواندند: 
»گردونه ســال چرخيده، باز شب چله اومده، 
مادر شب ها اومده، باز شب چله اومده، هندونه 
از راه اومده، باز شب چله اومده، انجير و خرما 
اومده، باز شــب چله اومــده«. اميری خوانی 

هم در برخی نقاط مازندران مرســوم است که 
اشعاری به صورت دو بيتی از امير پازواری از 
شعرای محلی آن منطقه در شب چله خوانده 
می شود. همچنين در گلپایگان رسم بر این بوده 
که شاهنامه خوانی حتما باید در شب چله انجام 

می گرفته است.
 پژوهشــگر تاریخ عمومی درباره بازی های 
مرسوم این شــب خاطرنشان کرد: بازی های 
محلی بسيار جذاب و زیبایی در ایران داشتيم. 
یكی از بازی ها که بيشتر مورد عالقه جوانان 
و نوجوانــان بود »گدله بازی« بــود. به این 
صورت که جوراب بلنــدی را انتخاب و در 
جورابی دیگر سكه ای پنهان می کردند. گروه 
مقابل باید ســكه را پيدا می کرد و اگر بازی 
را می باخت با آن جوراب بلند به کف پایش 
می زدند. همچنين بازی های دیگری از قبيل 
فنجان بازی، انگشتر بازی که تقریبا شبيه بازی 

گل یا پوچ بود.
  خلعتبری درباره خوراکی های شــب چله 
توضيح داد: در بسياری از مناطق که از کرسی 
استفاده می کردند رســم بر این بوده که همه 

اعضــای خانواده، منزل یكی از بزرگان فاميل 
)پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ( جمع شده 
و هر یک از مهمانان یكــی از خوراکی های 
شــب چله را به منزل ميزبان مــی برد. همه 
تنقالت و ميوه و آجيل را روی صفحه کرسی 
می گذاشــتند که این خوراکی هــا به عنوان 
»شب چره« معروف بوده است.وی گفت: در 
سالهای گذشته یخچال وجود نداشت بنابراین 
مردم سعی می کردند ميوه ها را با روش هایی 
خاص نگهداری کنند تا برای شب چله سالم 
بمانــد بنابراین در برخــی از مناطق از جمله 
خراسان انگور و انجير را استادانه در خاك نگه 

می داشتند تا شب چله تر و تازه بماند.
  این اســتاد دانشگاه با اشاره به یكی دیگر از 
آیين های شــب چله افزود: شال اندازی در 
ایام نوروز و شب چله در برخی مناطق رسم 
بوده اســت. در خرم آباد لرستان این آیين را 
با خواندن شــعر انجام می دادند: )امشب اول 
قهاره، خير ز خونه ت بباره، نون و پنير و شيره، 

کيخا خونه ت نميره(
 وی ادامــه داد: در روزگاران قدیــم کــه برق 

وجود نداشت محلی در خانه به نام نورگير بود. 
فردی که خواستگار دختری می شد و از گفتن 
خواسته اش خجالت می کشيد در شب چله شالی 
را پر از آجيل و نقل می کرد و از نورگير به داخل 
خانــه دختر می انداخت. اگر صاحبخانه موافق 
این ازدواج بود چيزی درون شــال می گذاشت 
و شــال را به خواستگار پس می داد و چنانچه 

ناراضی بود شال را پيش خود نگه می داشت.
پژوهشگر تاریخ عمومی درباره قصه های شب 
چله خاطرنشان کرد: قصه های مربوط به این 
شب بســيار است. قصه معروف آجيل مشكل 
گشا نيز از قصه های معروف شب چله است. 
در واقع فلسفه شب چله این است که بلندترین 
شب ســال را برای برگزاری آیين و جشن در 

فرهنگ مردم ایران داریم. شبی که 
دورهمی ها حول محور خانه و خانواده است 
و بزرگترها ســعی می کنند با خاطره گویی به 
انتقال تجربيات خود به دیگر اعضای خانواده 
بپردازند و از همه مهمتر اینكه در این شــب با 
واســطه گری بزرگترها، کــدورت بين فاميل 
برطرف و مراسم آشتی کنان به راه می انداختند. 
حتی آنان که در تدارك عروســی بودند شب 
چله ای برای عروس می بردند و خوراکی های 
شب چله و هدایایی را در سينی می گذاشتند 
تا تقدیم خانــواده عروس شــود و البته این 
رسم همچنان در ميان برخی مناطق از جمله 

خراسان مرسوم است.
  به گزارش قــدس آنالین ؛ خلعتبری یادآور 
شد: مردم برخی شــهرها و روستاهای ایران 
ســعی کرده اند مانند گذشته سنت ها را پاس 
بدارنــد بنابرایــن هنگامی کــه وارد مهمانی 
می شوند سبدی را در نظر گرفته اند و موبایل و 
سایر وسایل ارتباطی را در آن قرار می دهند تا 
در دورهمی ها تمرکز مهمان و ميزبان برگزاری 

آیين و سنن باشد.

   گروه اجتماعی // کارشناسان معتقدند بافت های فرسوده 
در شهرهای بزرگ پاشنه آشیل کشور در زمان وقوع حوادث 
غیرمترقبه اند. این بافت ها با گذشــت زمان، فرســوده تر 
می شوند و عالوه بر فرســودگی بنای ساختمان ها، شبکه 
تأسیساتی آن ها هم دچار مشکل شــده و کارایی خود را 
از دســت می دهند ضمن آنکه به دلیل فرسودگی بناها در 
این مناطق و نبود دسترســی مناسب به خدمات شهری و 

بهداشتی، بسیار آسیب پذیر هستند. 
 بافت های فرسوده با خطر جدی مواجه اند و هر لحظه این امكان 
وجود دارد که با کوچک ترین زلزله، ســيل و یا آتش سوزی 
تخریب شوند و خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشند. 

  بافت های فرسوده، پاشنه آشيل كشور
  رئيس انجمن آمایش ســرزمين ایران با بيان اینكه بافت های 
فرسوده در شهرهای بزرگ پاشنه آشيل کشور در زمان وقوع 
حوادث غيرمترقبه خواهند بود، به ما می گوید: ضرورت دارد 
این بافت ها در برنامه توليد مسكن دولت مورد توجه قرار گيرند، 
زیرا شهرهای بزرگ ظرفيت جمعيت پذیری بيشتر را ندارند، اما 
می توان با در نظر گرفتن اصول معماری و شهرسازی هر شهر، 
نوسازی این بافت ها را مورد توجه قرار داد. در روستاها نيز باید 
ساختمان های خشت و ِگلی را با برنامه ای منظم مقاوم کرد تا 
در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه تا حد قابل توجهی از ميزان 

خسارت ها و تلفات جانی کاسته شود. 
امير محمودزاده می افزاید: در مورد بافت های فرســوده هنگام 
وقوع حــوادث طبيعی چند موضوع اهميــت دارد؛ موضوع 
نخســت امداد و نجات و ارائه خدمات مدیریت بحران امداد و 
نجات است که متأسفانه به دليل تراکم ساختمان ها، عرض کم 
معابر و دسترســی هایی که بسيار ناقص و کوتاه است به ُکندی 
صورت می گيرد. موضوع دوم حجم آوار بسيار زیاد است که 
در بافت های فرسوده وجود دارد و نكته دیگر اینكه بافت های 
فرسوده معموالً برای بارهای جانبی مثل زلزله طراحی نشده اند 
به همين دليل حجم تخریــب و آوار موقع وقوع زلزله در این 
بافت ها بسيار زیاد است. وی با اشاره به اینكه براساس برنامه 
ششم توسعه باید با استفاده از روش غربالگری در کوتاه ترین 
زمان ممكن برای بافت های فرســوده چاره اندیشــی کرد تا 
ســاالنه 1٠درصد از بافت های فرســوده کشور مرمت شود، 
اضافه می کند: در این روش غربالگری، ســاختمان ها به چهار 
دسته ســاختمان های مقاوم در برابر زلزله، ساختمان هایی که 
آسيب پذیری زیادی دارند و باید تخریب شوند، ساختمان هایی 
با آسيب پذیری متوسط و ساختمان های دارای آسيب پذیری کم 
تقسيم می شوند. سپس می توان از طریق تخصيص بودجه برای 
مرمت، ترميم و تقویت این مناطق اقدام کرد. اما متأسفانه تاکنون 
رقمی که در مورد بازسازی بافت های فرسوده در برنامه ششم 
توسعه تصویب شده، محقق نشده است.به گفته محمودزاده با 
توجه به اینكه حدود یک چهارم جمعيت کشور ساکن بافت های 
فرسوده هستند و در بيشتر مواقع تراکم این بافت ها در مقایسه 
با سایر مناطق باالســت و پس از وقوع حوادث طبيعی باید 
خدمات مدیریت بحران گســترده به ساکنان این بافت ها داده 
شــود، ضرورت دارد این مناطق به سرعت اولویت بندی و بر 
مبنای آن، مباحث امداد و نجات، تخليه اضطراری جمعيت و 

مقاوم سازی روی آن ها پياده شود.
 سكونت ۲۱ميليون ايرانی در بافت فرسوده 

  معاون وزیر راه و شهرســازی نيز درباره بافت های فرسوده 
کشور در گفت وگو با ما اظهار می کند: براساس آخرین ویرایش 
شاخص هایی که شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در 

تير14٠٠ تصویب کرده و سه شاخص نفوذناپذیری، ریزدانگی 
و ناپایداری مالك است، اکنون 16۷هزار هكتار در 64٠شهر 
کشور به عنوان بافت فرســوده تاریخی یا حاشيه ای شناخته 
می شود که بيشــترین وسعت به اســتان های تهران، خراسان 
رضوی، اصفهان، خوزستان و کرمان اختصاص دارد و حدود 
21ميليون نفر از جمعيت کشور در این بافت ها سكونت دارند. 
محمد آیينی با بيان اینكه باید بين بافت فرســوده روســتایی 
و بافت فرسوده شــهری تفاوت قائل شد، می افزاید: در مورد 
بافت فرسوده روستایی تمهيداتی اندیشيده شده تا در سال به 
2٠٠هزار واحد تســهيالت ارزان قيمت با نرخ ٥درصد برای 
مقاوم ســازی بافت های فرسوده روســتایيان پرداخت شود. 
براســاس آمارهای ارائه شده از ســوی بنياد مسكن، تاکنون 
2ميليون و ۷٠٠هزار واحد فرسوده مقاوم سازی و نوسازی شده 
که براین اســاس می توان گفت ٥٠درصد واحدهای غيرمقاوم 
روستایی نوسازی شــده اند و خوشبختانه در زلزله های اخير 
این واحدها کمترین تلفات را داشــته اند و به نظر می رســد 
 همين مــدل می تواند برای بافت های فرســوده شــهری نيز

 کارساز باشد. 
  مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری ایران اضافه می کند: در 
دوره های گذشته نيز هرگاه حمایت های دولت و شهرداری ها 
در قالب بسته های تشویقی برای بازسازی بافت های فرسوده 
فراهم شده شــاهد سرعت گرفتن نوسازی واحدهای فرسوده 
در بافت های شــهری بودیم. اما آنچه تاکنون براساس آمارها 
وجود دارد این است که 22٠هزار واحد از واحدهای واقع در 
بافت های فرسوده شهری تخریب و ۷1٠هزار واحد هم بنا شده 
و نكته حائز اهميت این است واحدهای شهری این ویژگی را 
دارند که عالوه بر مقاوم سازی در برابر زلزله، ظرفيت اضافه ای 

برای توليد واحدهای مسكونی جدید ایجاد می کنند.

 گام های دولت برای بافت های فرسوده 
  دبير ســتاد ملی بازآفرینی شــهری پایدار با اشاره به اینكه 
آذرماه ســال جاری در مقایســه با آذرماه سال گذشته شاهد 
رشــد 4٠درصدی صدور پروانه در بافت های فرسوده تهران 
بوده ایم، ادامه می دهد: با توجه به اینكه در محدوده بافت های 
فرسوده اراضی و امالك متعلق به مردم است و بيشتر ساکنان 
این بافت ها سطح درآمد پایينی دارند و به تنهایی نمی توانند به 
نوســازی واحدهای فرسوده اقدام کنند، دولت باید ضمن رفع 
موانع نوسازی از ســر راه مردم، در یک بسته تشویقی جامع، 
شرایطی را فراهم کند تا سرمایه گذاران و سازندگان نيز انگيزه 
ورود به این بخش را پيدا کرده و در قالب مشــارکت مدنی به 

نوسازی این واحدها بپردازند. 
  به گــزارش قدس آنالیــن؛ دولت در این مــورد عالوه بر 
اختصاص تسهيالت نوسازی و همچنين ارائه تسهيالت اسكان 
موقت به مالكان این واحدها، بسته تشویقی جامعی را تكميل و 
به شهرداری های کل کشور ابالغ کرده؛ ضمن آنكه بسته تشویقی 
شهرسازانه نيز در نظر گرفته که به تازگی از سوی شورای عالی 
شهرسازی و معماری ایران ابالغ شده است. براساس این بسته 
تشویقی، در صورتی که سازندگان تجميع کنند و به حد نصاب 
تفكيک برســند، یک طبقه و اگر بلوکی سازی داشته باشند تا 
دو طبقه می توانند تراکم تشویقی بگيرند ضمن آنكه در حوزه 
پارکينگ و نما نيز تسهيالتی برای سازندگان درنظر گرفته شده 
تا به جای سرمایه گذاری در محالت برخوردار و شمال شهر، در 
بافت های فرسوده شهرها سرمایه گذاری کنند تا شتاب نوسازی 
افزایش یابد. همچنين در تالش هستيم به منظور سبک سازی 
تراکم بافت های فرســوده پيشنهاد معاوضه واحد فرسوده را با 
یک قطعه زمين در حاشيه شهرها و یا واحدهای ساخته شده 

در همان منطقه بدهيم.

  گروه اجتماعی // تجربه اجرای گسترده آموزش مجازی در 
قالب شبکه هایی نظیر شاد در مدارس، تجربه ای بسیار مهم و 
کارآمد است که در صورت رفع نقاط ضعف، می تواند به عنوان 
پشتوانه ای مهم برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شود. 
محققان کشــور در همین زمینه، پژوهشی را انجام داده و 

نکاتی را مطرح کرده اند. 
  همه گيری ویروس کرونا، بحرانی عجيب و بين المللی بود که 
در کنار پيامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشــتی، نظام های 
آموزشی را هم به شدت تحت تأثير خود قرار داد. پس از اعالم 
جهانی شيوع بيماری کووید 19، بيش از یک ميليارد و ششصد 
ميليون نفر از دانش آموزان سراسر جهان به دليل این بحران از 
شــرکت در آموزشگاه ها و مدارس منع شدند و 19٥ کشور در 
سراسر جهان، دستور تعطيلی کلی و یا منطقه ای مدارس خود 
را صادر کردند. بحران ناشــی از پاندمی شدن بيماری ناشی از 
ویروس کرونای جدید، موجب حساس تر شدن اذهان عمومی 
شد و آن ها را در شرایط پذیرش بيشتری برای اندیشيدن درباره 
بهداشت، اقتصاد و آموزش و پرورش قرار داد. بنا بر اظهارات 
محققان، زیربنای توسعه هر کشوری توسط آموزش و پرورش 
آن کشور گذاشته می شود و البته ستون های اصلی آن را باید در 
آموزش ابتدایی جســت وجو کرد. این اهميت به اندازه ای است 
که بی توجهی به آن، آثار زیانباری را در ابعاد مختلف بر پيكره 
پيشرفت و تعالی جوامع بر جای می گذارد. نظام آموزشی ایران 
طی ســه دهه اخير، به اقتضای شرایط خاص زمانی، مدل های 
مختلف آموزشی را تجربه کرده است. در سطح جهانی هم ظهور 
شبكه های ارتباطی گســترده از قبيل اینترنت در کنار ابزار و 
امكانات آموزشی پيشرفته، باعث تحول در روش های آموزشی 
شده است. بروز پاندمی کرونا باعث شد که رویكرد استفاده از 
آموزش مجازی و الكترونيكی به اشكال مختلف مورد توجه قرار 
گيرد. این رویكرد با توجه به جدید بودن و گستردگی استفاده، با 
مشكالت و مسائلی مواجه شد که بایستی جهت رفع و پيداکردن 
راه حل، مورد توجه ویژه متخصصان قرار گيرند.در این زمينه، 
پژوهشگران دانشگاه تهران، مطالعه ای را انجام داده اند که در آن، 
به واکاوی تجارب معلمان دوره ابتدایی از آموزش مجازی در 
زمان شــيوع ویروس کرونا پرداخته شده است.این پژوهش با 
مشارکت گروهی از معلمان ابتدایی شهرستان تهران و از طریق 
مصاحبه نيمه ساختاریافته انجام شده است. داده های به دست آمده 
از این طریق نيز با استفاده از روش های آماری، تجزیه وتحليل 
شــده اند.یافته های این مطالعه که برگرفته از اظهارات معلمان 
بودند در ٥ مقوله اصلی شامل بعد آموزشی، بعد فرهنگی، بعد 
اجتماعی، بعد اقتصادی و بعد فنی طبقه بندی شدند.بر این اساس، 
مهم ترین مضامين موجود در بعد آموزشی شامل تداوم تحصيل، 
فرصت بازبينی آموزش ها برای دانش آموزان، پایين بودن سطح 
سواد اوليا، کاهش انگيزه دانش آموزان و زمان بر بودن آموزش 
مجازی هستند.مرضيه دهقانی، پژوهشگر دانشكده روانشناسی 
و علوم تربيتی دانشگاه تهران و دیگر همكارش در این مطالعه، 
می گویند: »در بعد آموزشــی، شخصی سازی آموزش، فرصت 
بازبينی آموزش ها برای دانش آموزان و تداوم تحصيل، از نكات 
مثبت تلقی می شوند. آموزش مجازی در زمان شيوع ویروس 
کرونا با کمبودهایی مواجه بود، اما موجب شــد دانش آموزان 
روند تحصيلی خود را طی کنند و از تحصيل بازنمانند«.آن ها 
می افزایند: »آموزش مجازی از بعد ذکرشــده فوق دارای نقاط 
ضعفی هــم بود که نياز به توجه دارند. یكی از این موارد، عدم 
کنترل مستقيم معلم بر فعاليت های دانش آموزان بود. این مشكل 
باعث شده بود که دانش آموزان به تكاليف درسی، توجه کمتری 
داشته باشــند و اهميت آن هنگامی بيشــتر مورد توجه قرار 
می گرفت که سطح سواد و معلومات اوليا کم بود«. از طرفی به 
گفته این محققان، »به علت این که آموزش مجازی برای معلمان 
زمان بر بود، هميشــه نمی توانســتند به طور کامل نقاط ضعف 
دانش آموزان در تكاليف را بررسی کرده و تک به تک بازخورد 
دهند. همچنين به علت محدودیت زمان و مهارت کمتر، برخی 
معلمان از روش های تدریس خالق، کمتر اســتفاده می کردند. 
ضمنًا به علت ماهيت کالس مجازی و خصوصيات دانش آموزان 
دوره ابتدایی، کنترل صحبت های دانش آموزان و ایجاد نظم در 
کالس ســخت تر بود«.طبق یافته های ایــن پژوهش، در بعد 
فرهنگی نيز آموزش مجازی، نكات مثبت و منفی مختلفی داشته 
اســت. از نكاتی که کمک کننده بود، می توان به ورود آموزش 
مجازی به نظام تعليم و تربيت اشــاره کرد که مسلمًا آموزش 
پســاکرونا را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد. آموزش مجازی 
بــا تمام محدودیت ها، تبدیل به تجربه ای نو برای معلمان، اوليا 
و دانش آموزان شد، مسئوليت پذیری دانش آموزان را افزایش 
داد و می تواند گامی مثبت در جهت پيشــرفت نظام آموزشی 
با بررســی عملكرد کشورهای پيشــرفته در این زمينه باشد.
دهقانی و همكارانش می گویند: »در بعد فنی، آموزش مجازی 
با مشكالتی مانند سرعت پایين اینترنت، مهارت اندك برخی از 
اوليا و معلمان که باعث جذابيت کمتر فيلم ها و محتوای توليدی 
می شــد و همچنين مشكالت شــبكه اجتماعی دانش آموزی 
یا شبكه شــاد مواجه بود. توجه به این مشكالت بدون تردید 
می تواند از این تجربه فوق العاده، رویكردی کامل و منسجم تر 
ارائه دهد که در آینده به شــكل بهتری قابل استفاده باشد«.به 
گزارش ایسنا، این یافته های پژوهشی را دو فصلنامه »نظریه و 
عمل در برنامه درسی« متعلق به انجمن مطالعات برنامه درسی 

ایران منتشر کرده است.

در يک پژوهش مطرح شد
نقاط ضعف و قوت آموزش مجازی 

مدارس در دوران کرونا

مراسم آشتی کنان در شب يلدا؛

 چله بزرگ و چله كوچک چيست؟

٢۱ ميليون نفر ساكن بافت فرسوده 
و در معرض آسيب هستند



امام حسین )ع(: قناعت سبب آسايش تن است
)روضه بحار ج 2 ص 128  (

ثواب انتشار حديث روز تقديم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دريا

زنده ياد حاج ايوب دبیری نژاد

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

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

نمایندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد    علیرضا حائری زاده                 09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر    مهران سلطانی نژاد             09211487009

سرویس شهرستانها : سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور: امین زارعی

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

چهارشنبه  30 آذر  1401
26 جمادی االول 1444
سال بیست و دوم شماره  4059

روزنامه  سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی  
گستره توزیع : منطقه جنوب کشور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

 بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، یزد

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

دفتر : بندرعباس - بلوار امام خمینی )ره( -  سه راه دلگشا 
برج نیلوفر - ورودی غربی-طبقه پنجم - واحد 23

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 64/20 و رتبه دوم
 در میان روزنامه های منطقه ای کشور

daryanews.ir : اینستاگرام

گروه خبر // ابراهیم هویدا  سرپرست اداره 
کل ثبت احوال اســتان هرمــزگان، ضمن 
تبریک فرا رسیدن یکصد و چهارمین  سال  
تاسیس سازمان ثبت احوال و روز ملی ثبت 

احوال، برنامه های این هفته را اعالم نمود.
  به گزارش خبرنگار دریا، ابراهيم هویدا  سرپرست 
اداره کل ثبت احوال هرمزگان با اشاره به فرارسيدن 
یكصد و چهارمين ســالروز تأسيس سازمان ثبت 
احــوال  و ســوم دی ماه روز ملــی ثبت احوال 
اظهار داشــت: براساس اعالم شــورای فرهنگ 

عمومی، سوم دی ماه به عنوان روز ملی ثبت احوال 
نام گذاری و امسال از سوم تا نهم دی ماه به عنوان 
هفته ثبت احوال برنامه هــای مرتبط با این هفته 

اجرایی می شود.
  سرپرســت اداره کل ثبت احوال استان در ادامه 
اظهــار داشــت :روز ملی ثبت احــوال فرصتی 
اســت مغتنم برای تبيين هر چه بيشــتر اهداف و 
ماموریتهای سازمان ،چرا که امروزه با اجرای پروژه 
های مهمی چون صدور شناسنامه مكانيزه،صدور 
کارت هوشمند ملی ،اجرای پروژه سببی نسبی و 
بهره برداری از سامانه هویت یكتای ملی ایرانيان 
)سهيم(، نقش مهم و موثر سازمان ثبت احوال در 
مسير توسعه پایدار و تحقق دولت الكترونيک بيش 

از پيش نمود پيدا کرده است. 
  وی در ادامه ضمن اشاره به فعاليت و برنامه های 
هفته ثبت احــوال اظهار داشــت: تجدید ميثاق 
با آرمانهای امام راحل و غبار روبی مزار شــهدا، 
دیدار با خانواده های شهدا  ،به صدا در آمدن زنگ 
ثبت احوال در مدارس استان همزمان با روز ملی 
ثبت احوال ،دیدار با اســتاندار، نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی، نماینده ولی فقيه استان و دعوت 
از مســؤلين برای بازدید از واحد های ثبتی استان  
ومعرفی خدمات سازمان ثبت احوال کشور طبق 
روال هر ساله، در برنامه های گراميداشت این هفته 

لحاظ شده است.
  وی در پایــان ضمن تاکيد بر اجرای هر چه بهتر 
برنامه ها و فعاليت های این هفته اظهار داشــت: 
هماهنگی برای شرکت همكاران ارجمند در ميعاد 
گاه های نماز جمعه سراســر اســتان  وسخنرانی 
وارائه گزارش عملكرد توســط مدیران  ورؤسای 
ادارات ،برگزاری مسابقات مختلف شامل مسابقات 
فرهنگی)دل نوشــته،خاطره نویسی و....(ورزشی 
بين برادران وخواهران شاغل،مســابقات مختلف 
خانوادگی ثبت احوالی مانند تهيه روزنامه دیواری، 
مسابقات پژوهشــی ومقاله نویسی در خصوص 
ماموریت های ثبت احوال،برنامه ریزی جهت اهداء 
خون توسط همكاران ارجمند در سراسر استان و 
تجليل از همكاران نمونه نيز در دستور کار این اداره 

کل در هفته ثبت احوال قرار گرفته است.

گروه خبر // در هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری ، 
معاونان و جمعی از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای هرمزگان در نماز پرفیض جمعه شرکت کردند.
به گزارش خبرنگار دریا ، معاونين و کارکنان پر تالش اداره 
کل در نماز جمعه بندرعباس شرکت کردند.همچنين به همين 
مناسبت، ميز خدمت با حضور معاونين راهداری و حمل و 
نقــل جاده ای هرمزگان، پرویز کرمی معاون حمل و نقل و 
عليرضا محمدی معاون راهداری و محمدمهدی رضائی لری 

معاون فنی راه های روســتائی اداره کل در محل مصالی 
بندرعباس برپا شد.پرویز کرمی معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان، هدف از برپایی 
ميز خدمت را رسيدگی به مشكالت مردم در بخش حمل 
و نقل و راه های اســتان عنوان کرد و گفت: تداوم ارتباط 
چهره به چهره مســئولين با مردم، پاسخگویی هر چه بهتر 
به شهروندان و تسریع در روند حل مشكالت آنها افزایش 

اعتماد عمومی جامعه را به دنبال دارد.

در اولین روز از هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری در بندرعباس انجام شد

غبارروبی قبور مطهر شهدا و دیدار با خانواده شهدا 
از سوی راهبران راهداری هرمزگان

  گــروه خبر // در اولیــن روز از هفته حمل و نقل، 
راهداری  اداره کل  راهبــران  راهداری،  و  رانندگان 
هرمزگان به دیدار با خانواده شهدا و غبارروبی قبور 

مطهر شهدا در بندرعباس پرداختند.
  بــه گزارش خبرنگار دریا، در اولين روز از هفته حمل و 
نقل رانندگان و راهداری، عباس شرفی مدیرکل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان، پرویز کرمی معاون 
حمل و نقــل، عليرضا محمدی معــاون راهداری، محمد 
رحيمی نژاد نخلی رئيس بنياد شــهيد و امــور ایثارگران 
شهرستان بندرعباس، به همراه صنوف بخش حمل و نقلی 

استان به دیدار خانواده شهيد رضا احترامی و همچنين جانباز 
دفاع مقدس ســليمان عرب رفته و با آرمان های انقالب 
اسالمی، امام و شهدا در راستای خدمت بهتر به هموطنان 
تجدید عهد کردند.همچنين، آیين غبارروبی قبور مطهر شهدا 
با حضور مهندس عباس کمالی مدیرکل راه و شهرســازی 
استان هرمزگان، عباس شرفی مدیرکل راهداری هرمزگان، 
پرویز کرمی معــاون حمل و نقل، عليرضا محمدی معاون 
راهداری، محمد رحيمی نژاد نخلی رئيس بنياد شهيد و امور 
ایثارگران شهرستان بندرعباس، به همراه صنوف بخش حمل 

و نقلی استان در گلزار شهدای بندرعباس برگزار شد.

***

برگزاری جلسه هم اندیشی 
روابط عمومی های اداره زیرمجموعه راه و شهرسازی

گروه خبر // جلسه هم اندیشی روابط عمومی های اداره 
زیرمجموعه راه و شهرسازی با حضور مسعود مؤذن زاده، 
رئیس روابط عمومی راهداری و حمل ونقل جاده ای استان، 
عبدالحسین ساالری، عضو فرهنگی اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای، شیرزاد عزتی، رئیس روابط عمومی 
راه و شهرسازی، ادهم رضوانی روابط عمومی اداره بنادر 
و کشتیرانی به منظور هماهنگی، هم افزایی و تعامل بین 
دستگاهی برای اجرای برنامه های ابالغی ستاد وزارت راه 
و شهرسازی در هفته حمل ونقل و راهداری در محل اداره 

کل حمل ونقل استان برگزار شد.

به گــزارش خبرنگار دریا ، در این جلســه مقرر گردید 
که بيلبورد واقع در روبروی شــهرك شهيد باهنر بابت بنر 
حمل ونقل رانندگان و راهداری نصب گردد. هم چنين تأکيد 
شد که هماهنگی مشــترك با ادارات مذکور در خصوص 
هفته حمل ونقــل رانندگان و راهداری تهيــه گردد و در 
روز مراسم پخش گردد. طی بازدید از بخش هواشناسی 

مستندسازی و کليپی تهيه گردد.
در این جلســه پس از بررســی چالش های پيش روی 
در هفته راهداری و حمل ونقــل جاده ای مالقات مردمی 

باحضور مدیرکل ویژه در سالن کنفرانس برگزار گردد.

حضور در نمازجمعه و برپایی میز خدمت 
توسط معاونین و کارکنان حمل و نقل جاده ای هرمزگان

***

اخبار راهداری 
اعالم برنامه های گرامیداشت یکصدو چهارمین سال 

تاسیس سازمان ثبت احوال 

 گروه خبر// مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
گفت: فوالد هرمزگان در سال های اخیر با توجه 
انــرژی جهت اجرای  به محدودیت های تأمین 
پروژه های بهبود اقدام کرده و توانسته مصارف 

انرژی خود را در واحدهای تولیدی کاهش دهد.
  بــه گزارش خبرنگار دریــا؛ عطااهلل معروفخانی 
در خصوص وضعيت مصرف انرژی در شــرکت 
فوالد هرمزگان بيان کــرد: فرایند توليد فوالد بر 
پایــه مصرف انرژی تمرکــز دارد و گاز طبيعی و 
برق، حامل های انرژی اصلی مورد استفاده در این 
صنعت به شــمار می روند. ازآنجاکه صنعت فوالد 
جزو صنایع انرژی بر محســوب می شود، هرگونه 
افزایش بهره وری و بهينه ســازی در مصرف انرژی 
باعث کاهش قيمت تمام شــده محصول و افزایش 
قدرت رقابت پذیری می شود. وی ادامه داد: افزایش 
روزافزون مصرف انرژی به موازات کم شدن ميزان 
توليــد آن باعث ایجاد ناتــرازی و ناهم خوانی در 
توليد و مصرف انرژی و اعمــال محدودیت های 
شــدید برق و گاز بر صنایع به ویژه صنایع فوالدی 
شده است. مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان با 
اشــاره به محدودیت های انرژی اعمال شده بر این 
شرکت در سال های اخير، خاطرنشان کرد: اعمال 
محدودیت ها بر شرکت باعث تحميل توقفات زیاد و 
به تبع آن خسارت های مالی هنگفت به شرکت شده 
است. گفتنی است در صنایع دارای سيستم احيای 
مستقيم به روش ميدرکس، امكان استفاده از سوخت 

جایگزین در پروسه توليد وجود ندارد.
  پيشنهادهايی برای بهبود تأمين انرژی

  معروفخانــی تصریح کرد: جهــت برون رفت از 
چالش های انرژی و توســعه پایدار صنعت فوالد 
مواردی پيشنهاد می شــود، از جمله اصالح مدل 
اقتصادی سرمایه گذاری در صنایع مادر در خصوص 
ســرمایه گذاری در صنایع زیرساختی و بازگشت 

ســرمایه مشــابه با ســایر صنایع و جذاب شدن 
سرمایه گذاری در صنایع انرژی، احداث یا ارتقای 
نيروگاه های اختصاصی، مدیریت بهتر مصرف برق 
و گاز در کشــور و کاهش محدودیت های صنایع 
مادر، اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر از قبيل 
انرژی خورشــيدی برای تأمين بخشی از انرژی 
موردنياز، ایجاد تفاوت معنــادار در هزینه انرژی 
برای واحدهای صنعتی ارزش آفرین با سایر صنایع 
در راستای کاهش هزینه های توليد، توجه و تأکيد 
بيشتر بر بهينه ســازی و بهره وری انرژی در سطح 
کشــور به ویژه صنایع پرمصــرف، اصالح الگوی 
مصرف انرژی در مصرف کنندگان سوخت خانگی 

و نوسازی تجهيزات.
  اخــذ گواهينامه هــای اســتاندارد برای 

مصارف انرژی
  مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با بيان اینكه این 
شرکت از سال 1393 با تدوین خط مشی انرژی و 
تدوین کميته انرژی، اقدام به استقرار سيستم مدیریت 
انرژی بر اساس استاندارد ٥٠٠٠1  ISO کرده است، 
عنوان کرد: در سال 1394 موفق به اخذ گواهينامه 
 TUV INTRCERT از شرکت ISO ٥٠٠٠1:2٠11
شدیم و در سال 1396 این استاندارد را از شرکت 
SGS اخذ کردیم. همچنين شرکت فوالد هرمزگان 
در سال 139۸ در راستای تحقق اهداف استراتژیک 
»بهينه سازی مصارف عمده« و تعهد به بهبود مستمر 
عملكرد انرژی، اقدام به ارتقای سيســتم موجود و 

اخذ استاندارد ٥٠٠٠1:2٠1۸ ISO کرده است.
معروفخانی با اشــاره به اقدامــات صورت گرفته 
فوالد هرمزگان، اظهــار کرد: یكی از این اقدامات 
اندازه گيری مصــارف انرژی شــرکت و ارزیابی 
مصارف انرژی با معيارهای استاندارد ملی آهن و 
فوالد )شــماره 96٥3( بوده است. نكته قابل توجه 

در این خصوص آن اســت که فوالد هرمزگان از 
سال 1393 تحت بازرسی سازمان ملی استاندارد 
ایران قرار دارد و هر سال موفق به اخذ گواهينامه 
انطباق با عالئم استاندارد شده است. در حال حاضر 
مصارف انرژی سال 14٠٠ شرکت فوالد هرمزگان 
تحت بازرسی استاندارد قرار دارد. دیگر نكته مهم 
در این زمينه، بهبود مستمر سيستم های اندازه گيری 
و اجرای ســطح 2 اتوماســيون در شرکت فوالد 
هرمزگان جهت اندازه گيــری، ثبت دقيق و کنترل 
بيشتر مصارف انرژی و آب است. وی در خصوص 
دیگر اقدام فوالد هرمزگان گفت: پيش بينی مصارف 
انرژی سال آتی و هدف گذاری مصارف انرژی در 

دستور کار قرار گرفته است.
  حمايت از بهره وری مصرف انرژی

  مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با بيان اینكه از 
هر اقدامی برای بهره وری و کاهش مصرف انرژی 
در ســازمان و واحدهای توليد حمایت می کنيم و 
چندین اقدام را در ایــن خصوص صورت دادیم، 
گفت: همواره از تيم مدیریت انرژی حمایت می کنيم 
و به نماینده مدیریت انرژی تفویض اختيار داده ایم. 
همچنين مدیریت مصــرف انرژی را در طرح های 
فوالد هرمزگان در اولویت قرار داده ایم. ضمن اینكه 
حوزه خرید را ملزم به تأمين مواد اوليه از منابع با 

بهترین راندمان در مصرف انرژی کرده ایم.
  معروفخانــی افزود: اهتمام به تأمين و جایگزینی 
تجهيزات، قطعات یدکی و خدمات پربازده انرژی 
و نيز تشكيل کارگروه ویژه با حضور وزارت نيرو 
در راســتای تأمين انرژی پایدار سازمان از طریق 
ســرمایه گذاری در توليد بــرق از دیگر اقدامات 
فوالد هرمزگان بوده اســت. در همين حال برای 
اولين بار سيستم فيلتر ویژه کاهش آلودگی و بهبود 
کيفيت فيزیكی گاز طبيعــی در ایران را راه اندازی 

کردیــم. همچنين به طور مســتمر آگاهی کارکنان 
را از بهره وری مصــرف انرژی افزایش می دهيم و 
آموزش و ترغيب آنان را در بحث مدیریت مصرف 
انرژی در دستور کار قرار داده ایم. وی اضافه کرد: 
در شهریورماه امسال نيز جلسه بازنگری و بررسی 
سيستم مدیریت انرژی را برگزار کردیم. در ادامه نيز 
پروژه های کاهش مصرف انرژی مانند نصب لنس 
سایدوال و بهينه کردن ایستگاه گاز و چندین پروژه 
دیگر را تعریف و از اجرای آن ها حمایت کرده ایم.

  اجرای پروژه های بهبود انرژی
  مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان با بيان اینكه 
همواره پروژه های بهبود را دنبال می کنيم، به برخی 
از پروژه ها اشاره کرد و گفت: پروژه کاهش مصرف 
ویــژه انرژی الكتریكی کوره هــای قوس با انجام 
پروژه هایــی مانند افزایش مقدار تزریق اکســيژن 
به کوره ها، کاهش زمان POWER-ON کوره ها، 
افزایش ریت شارژ اسفنجی به کوره ها، بهبود کيفيت 
سرباره در واحد فوالدسازی و… در سال جاری 
با موفقيت انجام شدند. همچنين تعميرات ساليانه 
واحدهای بهره برداری در راستای کاهش توقفات 
اضطــراری و تداوم توليد در ســال های 14٠٠ و 
14٠1 صورت گرفــت. در همين حال پروژه های 
اصالحات در ریفرمرهــای واحد احيا انجام و در 

کنار آن مواد اوليه با کيفيت باال تهيه شد.
  معروفخانی ادامه داد: پروژه کاهش مصرف انرژی 
حرارتی و الكتریكی در واحد احيا مستقيم با نصب 
مخــازن HP و LP گاز نيتــروژن در واحد توليد 
گازهای صنعتی، پروژه کاهش مصرف برق واحد 
تصفيه آب با اصالح سيستم پيش تصفيه و کاهش 
مصرف برق واحد آهک سازی مجموعه اقداماتی 
بودند که باعث بهبود عملكرد انرژی شــرکت در 

سال های 14٠٠ و سال 14٠1 شدند.

  گروه خبر // مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی هرمزگان گفت: حریم قلعه پرتغالی های 

جزیره هرمز ساماندهی می شود. 
  به گزارش خبرنگار دریا، محمد محســنی با بيان این 
مطلب افزود: در بازدیدی که به همراه معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری هرمزگان و 
جمعی از مســئولين از پروژه های عمرانی و گردشگری 
جزیره هرمز انجام شده، مقرر شد حریم قلعه پرتغالی های 

جزیره هرمز ساماندهی شود. 
  مدیرکل ميراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی هرمزگان افزود: 
این عمليات با همكاری اداره کل راه و شهرســازی برای تخصيص زمين 
به منظور استقرار معارضين قلعه و هماهنگی استانداری، شامل آزادسازی 
ضلع شــمالی و شرقی قلعه اســت.  او ادامه داد: همچنين مسير ورودی 
قلعه پرتغالی های جزیره هرمز توسط این اداره کل ساماندهی و کف سازی 
می شود.محســنی با اشاره به اینكه مرمت قلعه پرتغالی های جزیره هرمز 

نيز در دســتور کار قرار دارد، افزود: در آینده ای نزدیک 
جلسه ای برای انتقال دانش و طرح مرمت قلعه باشخصيت 

برجسته تاریخی و مهندسی برگزار می شود.
   مدیرکل ميراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
هرمزگان در خصوص پروژه های صنایع دســتی جزیره 
هرمز گفت: فاز دوم بازارچه صنایع دستی در جزیره هرمز 
به انضمام سایر مراکز خدمت رسانی به گردشگران احداث 

می شود. 
 وی با اشاره به اینكه حمایت از صنعتگران صنایع دستی 
در هرمز یكی از اولویت های این اداره کل است، افزود: با هماهنگی معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری مقرر شد مبلغ 12٠ ميليارد ریال از 
محــل صندوق کارآفرین اميد و تبصره 1۸ بــه 4 صندوق کارآفرین در 
جزیره هرمز پرداخت شود. محسنی تصریح کرد: این تسهيالت به صورت 
صندوقی برای تأمين مواد اوليه، توليد و توزیع در بازارهای مصرف حوزه 

صنایع دستی پرداخت می شود.

مديرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی هرمزگان :

حریم قلعه پرتغالی های هرمز ساماندهی می شود

مديرعامل شرکت فوالد هرمزگان مطرح کرد

 كاهش مصرف انرژی در فوالد هرمزگان 
با اجرای پروژه های بهبود


