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استاندار هرمزگان خطاب به مردم :

 مسکن متری بخرید
   امکانی  ایجاد کنیم که مردم به جای اینکه نقدینگی خود را در بانک نگه دارند، مسکن متری بخرند

  در طرح ساخت مسکن تدریجی به دنبال این هستیم تا زمان خانه دار شدن مردم را سرعت ببخشیم 

    

به میزبانی شرکت تولید نیروی برق هرمزگان صورت گرفت 

آغاز مسابقات مینی فوتبال 
جام شهدای صنعت تولید برق حرارتی

 گروه خبر // معاون شــرکت تولید نیروی برق 
هرمزگان از آغاز مســابقات مینی فوتبال جام 
شــهدای صنعت تولید برق حرارتی با حضور 
هشت تیم به میزبانی این شرکت در شهرستان 

بندرعباس خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ افتتاحیه این مراســم با 
حضور مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق 
هرمزگان، فرهادی مســئول کمیته ورزش شرکت 
مادرتخصصی تولید برق حرارتی کشــور، ذاکری 
معاون منابع انســانی نیروگاه بخار بندرعباس و با 
رژه هشــت تیم شرکت کننده در محل زمین چمن 
نیروگاه بخار بندرعباس برگزار شد. احمد آراسته 
مســئول برگزاری این دوره از مســابقات ضمن 
قدردانی از تالشــهای شبانه روزی عوامل اجرایی 
جهــت برگزاری و همچنین همــکاری و حمایت 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان و هیات فوتبال 
هرمــزگان، اظهار کرد: در این دوره از مســابقات 
تیم های از شــرکت مادرتخصصــی تولید نیروی 
برق حرارتی،شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، 
شرکت تولید نیروی برق  تهران، شرکت تولید نیروی 
برق فارس، شــرکت تولید برق هرمزگان، شرکت 
تولید نیروی برق شــیروان، شرکت مدیریت تولید 
برق سیستان و بلوچستان و شرکت مدیریت تولید 
بــرق کرمان حضور دارند. وی در ادامه افزود: از ۹ 
دی ماه مسابقات مینی فوتبال چمنی جام شهدای 
صنعت تولید برق حرارتی با حضور هشــت تیم به 
میزبانی شرکت تولید نیروی برق هرمزگان آغاز و تا 

۱۵ دی ماه به پایان خواهد رسید.

 همین صفحه را بخوانید

   گروه خبر // اســتاندار هرمــزگان با تاکید بر 
تسریع اجرای طرح مســکن تدریجی و متری، 
گفت: اجرای طرح مسکن متری منجر به ایجاد 

امید در جامعه خواهد شد.
  به گزارش خبرنگار دریا، مهندس دوســتی استاندار 
هرمزگان در جلسه شورای مســکن استان، با تاکید 
بر لزوم تســریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، 
اظهارداشت: در طرح ساخت مسکن تدریجی به دنبال 
این هســتیم تا زمان خانه دار شــدن مردم را سرعت 
ببخشــیم چنانچه در گام اول بنایی قابل سکونت را 
احــداث و تحویل مردم دهیم تا بتوانند از منازل خود 
اســتفاده کنند. وی افزود: نقشــه احداث منازل باید 
به گونه ای طراحی شود که قابلیت توسعه منازل وجود 
داشته باشد و در گام های بعدِی این طرح، بتوانیم پروژه 

را تکمیل تر کنیم. 
  استاندار هرمزگان عنوان کرد: واحدهای نهضت ملی 

مسکن باید به ســرعت احداث شود و سند مالکیت 
نیز برای بناهای ســاخته شده صادر شــود تا مردم 
 بتوانند با استفاده از تســهیالت بانکی منازل خود را

 توسعه دهند. 
   دوستی با اشاره به لزوم اجرای طرح ساخت مسکن 
متری در اســتان هرمزگان، تاکید کرد: در این طرح به 
دنبال این هستیم که با اولویت جوانان، امکانی  ایجاد 
کنیم که مردم به جای اینکه نقدینگی و ســرمایه های 
خود را در بانک نگه دارند یا در فعالیت های غیرمولد 

به کار بگیرند، مسکن متری بخرند.
 وی تصریح کرد: ساخت مسکن در شرایط فعلی به ۴ 
هزار میلیــارد تومان نقدینگی نیاز دارد که تزریق این 

میزان اعتبار در جامعه اثر تورمی باالیی می تواند داشته 
باشد اما با طرح مسکن متری می توان سرمایه های خرد 
مردم را نیز در حوزه مسکن ســازی کشور وارد کرد و 
بعداز چندسال امکان صاحبخانه  شدن را برای جوانان 

ایجاد کرد.
  اســتاندار هرمــزگان بــر تدویــن راهکارهــا و 
دستورالعمل  های اجرایی طرح مسکن متری تاکیدکرد 
و ادامه داد: برای اجرای این طرح بایستی از مطالعات 
مرکز تحقیقات مسکن و تجربیات کشورهای دیگر نیز 
استفاده شــود و ابعاد آن به صورت شفاف برای مردم 

تبیین شود.

استاندار هرمزگان خطاب به مردم:

 مسکن متری بخرید

گروه خبر // فرمانده قرارگاه مرکزی 
خاتم االنبیاء )ص( گفت: این نکته را 
باید به دشمنان فرامنطقه یادآوری 
کرد که نیرو های مسلح ما با قدرت 
خواهند  دشمنان  برابر  در  ترکیبی 
خواهد  ویرانگر  قدرتی  که  جنگید 

بود.
 سردار سرلشکر پاسدار غالمعلی رشید 
فرمانده قــرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء 
)ص( در حاشیه برگزاری این رزمایش 
گفــت: قرارگاه مرکــزی خاتم االنبیاء 
)ص(، ستاد کل نیرو های مسلح، ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی اجماع دارند که رژیم 
صهیونیستی به عنوان تهدید امنیت ملی 

ایران در اولویت نخست قرار دارد.
 وی افزود: بنابراین؛ رژیم صهیونیستی 
تحت حمایت همــه جانبه، یک تهدید 
نظامــی ـ امنیتی مخرب بــرای تمام 

کشور های منطقه و ایران است. اقدامات 
تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی علیه منافع 
و امنیــت ملی ایران بــا فرض اطالع، 
هماهنگی و حمایــت آمریکا ارزیابی 
می شــود و پاسخ نیرو های مسلح ایران 
قرارگاه  بود.فرمانــده  قطعی خواهــد 
مرکزی خاتــم االنبیاء )ص( تاکید کرد: 
هر کشــوری که با رژیم صهیونیستی 
برای تهدید امنیت ملی ایران همکاری 
کند و پایگاه و امکانی در اختیار رژیم 
صهیونیســتی قرار دهد، آن پایگاه ها، 
نقاط و مبدا تجاوز و حمله به ایران که 
رژیم اشغالگر قدس است، آماج حمله 

نیرو های مسلح ما قرار خواهد گرفت.
وی افــزود: نیرو هــای مســلح ما در 
میدان رزمایش بسیار جدی هستند؛ ما 
رزمایش را نیمی از جنگ و بلکه جنِگ 
ماقبِل جنگ می دانیــم. به همین دلیل، 
فرماندهان ما دقت، جدیت و خالقیت 

را در طرح ریزی و اجرای رزمایش به 
شدت رعایت می کنند.

 سرلشــکر رشــید تصریح کرد: ما با 
انجام رزمایش می خواهیم دشــمنان ما 
بدانند ما آمــاده ایم و در صورت خطا 
در محاســبه حتمًا هزینــه ای بیش از 
دســتاورد ها )به زعم دشمن( بر آن ها 
تحمیل و اقدامات تاکتیکی اولیه آن ها را 
به شکست راهبردی تبدیل خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ما نســل جنگ هستیم و 
جنگ را با جنگ آموخته ایم، امیدواریم 
که دشمن به دنبال آزمون اراده و قدرت 
ما )نیرو های مســلح( نباشد، زیرا قطعًا 
تحمل هزینه های آن را نخواهد داشت. 
البته باید تاکید کنم که باورپذیری قدرت 
نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران 
برای دشمن هزینه کمتری خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز 
خلیج فــارس؛ فرمانده قرارگاه مرکزی 

خاتم االنبیاء )ص( در پایان خاطرنشان 
کرد: این نکته را هم باید به دشــمنان 
نیرو های  که  کرد  یادآوری  فرامنطقه ای 
مســلح ما با »قدرت ترکیبی« در برابر 
دشــمنان خواهند جنگیــد که قدرتی 
ویرانگــر خواهد بود. به این معنا که هر 
دشمنی که با محاســبه غلط راهبردی 
بخواهــد تعرضی به آب هــا، جزایر، 
سواحل و تاسیسات متعلق به ملت ما 
داشته باشد فقط با قدرت نیروی دریایی 
راهبردی ارتش رو به رو نخواهد شــد 
بلکــه تمام قدرت دفاعــیـ  تهاجمی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران و تمام 
قدرت دفاعی ـ تهاجمی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و تمام قدرت دفاعی ـ 
تهاجمی منطقه ای ما به صورت یکپارچه 
و هماهنگ و در ماموریت مشترک و در 
جغرافیایی بســیار گسترده، دشمنان را 

خواهند کوبید.

سردار سرلشکر رشید در حاشیه رزمایش ذوالفقار 1401 ارتش:

نیرو های مسلح ما با قدرت ترکیبی در برابر دشمنان خواهند جنگید 

بندرعباس در   گروه خبر// فرماندار شهرستان 
جلسه کمیته کارگری این  شهرستان بر پرداخت 
حقوق و مزایای کارگران از سوی کارفرمایان تأکید 

کرد. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ محمد مرودی با اشــاره به 
اینکه امنیت شغلی مطالبه به حق جامعه کارگری است 
گفت: کارفرمایان باید تالش کنند با ایجاد امنیت شغلی 
و فراهم نمودن آرامش روانی، پرداخت حقوق و مزایای 

کارگران را اولویت اصلی کار خود قرار دهند. وی افزود: 
حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و رفع مشکالت واحدهای 
تولیدی و کارگری از شاخصه های اصلی دولت است و 

دولت به دنبال حمایت ویژه از کارگر و کارفرماست.
   فرماندار بندرعباس اظهار داشــت: همه ما در برابر 
صیانــت از جامعه کارگری وظایفــی داریم از این رو 
همکاری و هماهنگی دســتگاه های مرتبط می تواند 
مســیر را برای حل و فصل مشکالت جامعه کارگری 

هموار ســازد. رئیس کمســیون کارگری شهرستان 
بندرعبــاس تصریح کرد: وقتــی می توانیم در اجرای  
سیاســت های دولت در زمینه اشتغال موفق باشیم که 
با تکیه بر تولید داخلی بتوانیم  نیازهای کشور را رفع 
کنیم.مرودی در پایــان ادامه داد: کارفرمایان پرداخت 
حقــوق و مزایای کارگران را جزء اولویت های کاری 
خود قرار دهند  و نسبت به وضعیت معیشتی کارگران 

توجه بیشتری نمایند.

فرماندار بندرعباس :

کارفرمایان پرداخت حقوق و مزایای کارگران را جزء اولویت های خود قرار دهند

سردار سرلشکر رشید در حاشیه رزمایش ذوالفقار 1401 ارتش:

نیرو های مسلح ما با قدرت ترکیبی در برابر دشمنان خواهند جنگید 
 صفحه 1 را بخوانید

رهبر انقالب: 
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  موضوع فضای مجازی و ســاماندهی آن، آنقدر اهمیت 
دارد که رهبر معظم انقالب فرموده اند :» اگر من امروز رهبر 
انقالب نبودم، رئیس فضای مجازی کشــور می شدم!« در 
اغتشاشات اخیر نیز دیدیم که فضای مجازی و رسانه های 
خارجی این اغتشاشات را همانگونه که خودشان خواستند، 
هدایت کردند و این موضوع نشان می دهد که بایستی از تداوم 
غفلت از فضای مجازی خودداری کرد و متولیان مربوطه در 
این حوزه تجدید نظر کنند. روشن است که نتیجه ولنگاری و 
رهاشدگی فضای مجازی - که متأسفانه برخی در داخل به 
آن افتخار می کنند- عالوه بر تهدیدات امنیتی، سیاسی، ظهور 
و بروز و البته تشدید آسیب های فرهنگی و اجتماعی است؛ 
از جرائم رایانــه ای و اینترنتی و بحران مرجعیت گروه های 
فکــری و فرهنگی گرفته تا انتقال هنجارهای ارزشــی و 
اخالقی غربی، مســائل روانی، اعتیاد اینترنت و.... نباید از 
یاد ببریم که از رهگذر مسائل فرهنگی و اجتماعی است که 
ضدانقالب را متمایل می کند تا علیه ملت و نظام اسالمی ایران، 
خروجی سیاسی بگیرد. رسانه های ضدانقالب با سیاه نمایی، 
شایعه ســازی، وارونه نمایی و برجسته کردن موضوعات و 
مســائلی مانند فقر، فاصله طبقاتــی، نابرابری، محرومیت 
اجتماعی و ... و به عبارتی پوشــاندن حقایق، نوک پیکان 
حمالت خود را به سمت حاکمیت نشانه می روند. عالوه بر 
این ها، یکی از نتایج بی عملی و بی برنامگی دولت ها درباره 
فضای مجازی، فراهم کردن زمینه آسان و ارزان برای تهاجم 
فرهنگی دشمنان نظام است؛ و این در حالی است که یکی از 
موضوعاتی که رهبر انقالب طی دوران زعامت خود همواره 
بر هشدار آن مداومت داشته اند مسئله »تهاجم فرهنگی« بوده 
است. ایشان 33ســال پیش در یکی از دیدارهای خود از 
»تهاجم فرهنگی به وسیله کتاب، فیلم و ویدئو« سخن به میان 
آورده و تأکیــد می کنند که »اآلن مقداری هم آن را می بینید 
و بعداً هم بیشتر خواهد شد«معظم له )7 آذر 68( می گویند 
»اآلن در مدرسه ها و داخل خیابان ها و جبهه ها و حوزه های 
علمیه و دانشگاه های ما، ناگهان نشانه های این تهاجم تبلیغی 
و فرهنگــی را خواهید دید. اآلن مقداری هم آن را می بینید 
و بعداً هم بیشتر خواهد شد. یک کتاب چاپ می شود، یک 
فیلم تولید می شود و به صورت ویدئو داخل کشور می آید و 
زمینه ی چنین تهاجمی را فراهم می کند.دیشب یکی از آقایان 
می گفت: وسایل کوچکی اختراع شده که در آن، بیست فیلم 
ویدئویی به صورت میکروفیلم ضبط می شــود و هر فردی 
می تواند آن را الی دکمه اش مخفی کند و به داخل کشــور 
بیاورد و بین جوان ها توزیع کند! هدف این تهاجم با چنین 
ابعادی، اســالم و انقالب و ما هستیم..« سخنرانی های 33 
سال گذشته حضرت آیت اهلل خامنه ای به عنوان رهبر انقالب 
و بیش از صد هشدار ایشان در خصوص »تهاجم فرهنگی« 
حاکی از بصیرت، شــناخت دقیق از زمان، جامعه شناسی و 
آینده نگری ایشان است.معظم له درباره مسئله فضای مجازی 
نیــز همین دقت نظر و تأکید را بارها مطرح کرده اند تا آنجا 
که در اهمیت آن گفته اند »اگر من امروز رهبر انقالب نبودم، 
رئیس فضای مجازی کشور می شدم!«ایشان 22 سال پیش 
)27 بهمن 7۹( بر ضرورت استفاده از فضای مجازی تأکید 
کردند و گفتند: »امروز دشمن از همه روش ها استفاده می کند. 
من دیروز در جمع جوان ها می گفتم که امروز صدها سایت 
اصلی و هزاران سایت فرعی در اینترنت وجود دارد که هدف 
عمده شان این است که تفکرات اسالمی و بخصوص تفکرات 
شیعی را موردتهاجم قرار دهند. تهاجم هم تهاجم استداللی 
نیست؛ از روش های تخریبی و از روش های روانشناسانه و 
غیره استفاده می کنند. همه این ها پاسخ دارد؛ پاسخ هایش هم 
مشکل نیست؛ بایستی از این وسایل استفاده کرد.« »افزایش 
ســرعت اینترنت«، »لزوم برنامه ریزی و آرایش جنگی در 
حوزه فضای مجــازی« و ... حمایت از »مرکز ملی فضای 
مجازی« از دیگر نمونه های توصیه ها و تذکرات رهبر انقالب 
درباره ی مدیریت فضای مجازی اســت. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در سخنان نوروزی سال گذشته نیز به این مسئله 
اشــاره کردند و گفتند: »متأسفانه در فضای مجازی کشور 
مــا هم که آن رعایت های الزم بــا وجود این همه تأکیدی 
که من کردم صورت نمی گیــرد و در یک جهاتی واقعًا ول 
است. همه ی کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان 
دارند اِعمال مدیریت می کنند، ]درحالی که[ ما افتخار می کنیم 
به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده ایم! این افتخار ندارد. 
فضای مجازی را بایستی مدیریت کرد.« بسیار روشن است 
که فضای مجازی از یک منظر هم فرصت است و هم تهدید. 
بخش اعظمی از زیرساخت ها و پهنای باند اینترنت کشور 
در اختیار سرورهای خارجی و حدود 70 درصد پهنای باند 
کشور به شبکه های خارجی و پلتفرم های بیگانه اختصاص 
دارد. همچنیــن بخش قابل توجهی از محتواهای انقالبی در 
شبکه های خارجی با محدودیت و یا حذف مواجه می شوند 
و ... این ها بخشــی از تهدیدات فضای مجازی اســت، اما 
فرصت اصلی در این حوزه، وجود نوجوانان و جوانان ایرانی 
است که روح بلند کاظمی ها، احمدی روشن ها، حججی ها، 
ســلیمانی ها در آن ها حلول کــرده و همچنان پای انقالب 
اسالمی ایستاده اند. نظام سلطه همواره درصدد ایجاد اخالل و 
صورت بندی تهدیدات پیچیده و روزافزون علیه ملت و نظام 
اسالمی بوده تا موقعیت، پیشرفت ها و دستاوردهای راهبردی 
انقالب اسالمی و همچنین استقالل، عزت و ابهت ایران را به 
محــاق ببرد و حق و باطل را در هم بیامیزد. هرچند در این 
مسیر به بن بست نهایی رسیده، اما ضروری است در این دوره 
از حیات نظام اسالمی، از فرصت های فضای مجازی استفاده 
حداکثری نمود و در میدان تبیین و روشنگری، چنانکه رهبر 
معظم انقالب فرموده اند با »جهاد تبیین« »حقایق را با منطق 
قوی، سخن متین و عقالنیت کامل، همراه با زینت عاطفه و 
عواطف انسانی، و به کارگیری اخالق منتشر کرد.« بی تردید، 
جهاد تبیین، تالش فداکارانه برای گسترش ارزش ها، انتشار 
افکار صحیح و تبیین حقایق و پاسخگویی به شبهات است 
که جوانان و دانشــجویان این مرزوبوم باید پرچمدار اصلی 

آن باشند.
    علی زارعی

سرمقاله

بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان 
از مرکز حرفه آموزی و کارآفرینی جامعه معلولین 
 گــروه خبــر// رئیس کل دادگســتری هرمــزگان از مرکز 
حرفه آموزی و کارآفرینی جامعه معلولین اســتان بازدید کرد. به 
گزارش خبرنگار دریا؛ با هدف تکریم از خدمات تشــکل های 
مردم نهاد فعال در حوزه معلولین و رسیدگی به مسائل و مشکالت 
این قشــر از جامعه، رئیس کل دادگســتری هرمزگان به همراه 
مسئولین قضایی استان از مرکز حرفه آموزی و کارآفرینی معلولین 
اســتان )یارا( بازدید کرد. مجتبی قهرمانی همچنین با مدیرعامل 
و اعضای جامعه معلولین اســتان هرمزگان دیدار و گفتگو کرد.  
قهرمانــی در این بازدید، ضمن بررســی رونــد ارائه خدمات و 
فعالیت هــا در مرکز حرفه آمــوزی و کارآفرینی جامعه معلولین 
اســتان، از تالش ها و زحمات شبانه روزی مسئولین و کارکنان 
این مجموعه تشکر و قدردانی نمود. وی در ادامه بر لزوم استفاده 
از همه ظرفیت های موجود در ســطح استان به نفع افراد دارای 
معلولیت مشــغول به کار و حرفه آموزی در این مجموعه تأکید 
کرد. این مقام قضایی همچنین در نشســت مشترک با مدیرعامل 
و اعضای هیئت مدیره جامعه معلولین استان اظهار داشت: مصمم 
هستیم در جهت خدمت رسانی و مساعدت به جامعه هدف تحت 
حمایت سازمان بهزیستی گام های مهم و تأثیرگذاری را برداریم. 
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بر لزوم تداوم بازدیدهای 
مسئوالن استان از این مرکز به منظور رفع موانع اشتغال و مساعدت 
بــه فعالیت های معلوالن تأکید کرد.گفتنی اســت؛ در این دیدار، 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره جامعه معلولین استان هرمزگان 
نیز با طرح نقطه نظرات خود، مطالبات و دغدغه های خویش را 

با رئیس کل دادگستری و مسئوالن قضایی استان مطرح کردند. 
آغاز بکار هجدهمین نمایشگاه بین المللی 

صنعت آب با حضور وزیر نیرو
 گروه خبر// هجدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت آب و 
تاسیسات آب و فاضالب ایران با عرضه و نمایش تولیدی های 
این حوزه با حضور وزیر نیرو و مدیرعامل شــرکت مهندســی 
آبفای کشور، معاون آب و آبفای وزارت نیرو و جمعی از مقامات 
کشوری در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد. به گزارش 
خبرنگار دریا؛ در این نمایشگاه دستاوردها و فناوری های به کار 
گرفته شده در شرکت آب و فاضالب هرمزگان نیز در غرفه شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور به نمایش در آمده است.عبدالحمید 
حمزه پور مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب هرمزگان نیز با 
حضور در این نمایشگاه ضمن تشریح فناوری های استفاده شده 
در آبفای هرمزگان در دیدارهای مختلف با سازندگان تاسیسات 
آب و فاضالب نیازهای این شــرکت را تشریح و ظرفیت های 
تولیدی کشــور در در بخش آب و فاضالب را مورد بررســی 
قرار داد. وی یکی از نیازهای هرمزگان را استفاده از تاسیسات 
شیرین ســازی آب عنوان کرد و گفت: استان هرمزگان به دلیل 
اقلیم و ظرفیت های آبی آن در بخش شیرین سازی آب نیازمند 
همکاری سازندگان با هدف استفاده بهینه از این ظرفیت هاست. 
گفتنی است، این نمایشگاه از ۹ دی ماه آغاز و تا ۱2 دیماه ادامه 

خواهد داشت.

خبر

لزوم ساماندهی فضای مجازی

 گروه خبر//  مهندس مهدی دوســتی استاندار 
هرمزگان در نشســت با دبیران کانون های هم 
اندیشی اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
ضمن گرامیداشت حماســه 9 دی اظهار داشت: 
دولت سیزدهم با شعار ایران قوی و دولت مردمی 
روی کار آمد بر همین مبنــا برنامه ریزی ها در 
استان هرمزگان  به گونه ای انجام شده که الگوی 
موردتاکید مقام معظم رهبری یعنی پیشرفت توام 

با عدالت اجرایی شود. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ وی با اشاره به مردم 
اســاس بودن و توجه به توســعه عدالت محور 
استان در این الگو، افزود: رسالت اصلی انقالب 
محور قراردادن مردم در تمام امور بوده و یکی از 
اساسی ترین راهبردهای ما در این مسیر مردمی 
ســازی امکانات دولتی در بخش های مختلف 
به ویژه در حوزه بهداشــت و درمان، سالن ها و 
اماکن ورزشی، تجهیزات و ماشین آالت سنگین 
دولتی و تمرکز خاص بر روی مسائل آموزشی 

بوده است. 
  اســتاندارهرمزگان درخصوص مردمی سازی 
امکانات بیمارســتان مدیریت بحران استانداری 
تصریح داشــت: در حوزه درمانی و فعال کردن 
این بخــش تاکنون بیــش از ۴7 هزار خدمت 
رایگان پزشــکی در قرارگاه مردم انجام شــده 
که حــدود 30 هزار خدمت آن مربوط به حوزه 
دهان و دندان بــوده همچنین در بخش اماکن و 
سالن های ورزشی نیز 3۴۴ مورد طبق زمانبندی 
به مردم و هیئت های ورزشی اختصاص یافت از 
سوی دیگر بالغ بر 2۵0 دستگاه تجهیزات سنگین 

راه ســازی هم نوسازی شد و بخشی در خدمت 
راهسازی و بازگشایی و الیروبی رودخانه های 

فصلی نقاط پرخطراستان قرارگرفته  است. 
  دوســتی بــا تاکید بــر اینکــه در این طرح 
مردمی سازی سعی شــد امکانات معطل دولتی 
در اختیــار خدمات دهی به مــردم قرار گیرد 
گفت: تجهیز آزمایشــگاه های مختلف علمی و 
اجرای طرح کیفیت بخشی آموزشی نیز در کنار 
راه اندازی هنرســتان های جوار صنایع مهم ترین 

اقدامات در حوزه آموزشی بوده است. 
  وی توجه به توســعه و بهره بــرداری کامل از 
ظرفیت های خدادادی استان و تعریف پروژه های 
مختلف در قالب شــهرهای جدید را گامی مهم 
در راســتای تحقق شــکوفایی اقتصادی استان 
و کمک به پیشرفت کشــور دانست و گفت: در 

این حوزه توجه به ایجــاد زنجیره های تبدیلی 
مواد خام خروجی از استان بود، استان هرمزگان 
ظرفیت های بی نظیری دارد که طرح های مختلفی 
برای جلوگیری از خروج مواد خام از اســتان با 
اولویت زنجیره های ترکیبی شــیمی - معدن در 

دستورکار است.
 استاندار هرمزگان گفت: در سراسر دنیا کشورهای 
محدودی هستند که هم پوشــانی میان زنجیره 
شیمی و معدن دارند که ایران و استان هرمزگان 
از این جمله اند، فرآیندها در این نوع از طرح ها 
بلندمدت هســتند و بر همین مبنا کلنگ چندین 
طرح مهم ازجمله پارک کود زده شده و طراحی 
پارک شوینده ها در هرمزگان نیز در مراحل نهایی 
است تا فرمایش رهبری در خصوص عدم خروج 

مواد خام از کشور عملیاتی شود. 

وی با معرفی کیف ســرمایه گذاری و اقدامات 
انجام شــده برای تســهیل ســرمایه گذاری و 
ترغیب ســرمایه گذاران  تصریح کرد: مقدمات 
ایجاد شهرک ترانزیتی با توجه به راهبرد دولت 
در حوزه ترانزیت و دیپلماسی منطقه ای انجام و 
زمین مناسب طرح نیز تخصیص یافته و به زودی 

اجرایی خواهد شد.  
  دوســتی تاکید بر کارآمدی در دولت سیزدهم 
را مهم خواند و گفت: دولت هر کجا احســاس 
کند نیاز به تغییر وجود دارد این تغییرات را ایجاد 

خواهد کرد تا کیفیت خدمات افزایش یابد.
 نماینده عالی دولت در هرمزگان، توسعه جزیره 
بوموســی و جزایر تابعه آن  را مورد تاکید ویژه 
قرار داد و ادامه داد: این جزایر چشــم و چراغ 
جمهوری اسالمی ایران هستند و موضع کشور در 
خصوص  تمامیت ارضی تغییر نیافتنی و شفاف 
اســت و از طرف دیگر نیز توسعه این جزایر و 
خدمــات دهی ویژه به مردم شــریف جزایر در 
دســتور کار قرار دارد. وی در پایان این گفتگو 
و تبیین اقدامات دولت در اســتان، از ایده ها و 
طرح های مختلف ارائه شده توسط اساتید حاضر 
در جلسه  به ویژه از تشکیل اندیشکده های علمی 
در سطح استان اســتقبال و برای حمایت از آن 

اعالم آمادگی کرد. 
 گفتنی است، نشست چند روزه دبیران کانون های 
هم اندیشــی اساتید دانشگاه های علوم پزشکی 
کشــور در بندرعباس به میزبانی نهاد نمایندگی 

ولی فقیه در دانشگاه ها برگزار شده است.

پشت پرده سیاست 

 
را اعالم وصول می کند و وارد بررسی آن می شود.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
خاطرنشان کرد: طبق قانون، لوایح بودجه سنواتی باید مطابق برنامه های ۵ ساله 
توسعه تدوین شــود و از آن جایی که هنوز برنامه هفتم توسعه تصویب نشده 
است، نمی توانیم وارد بررسی الیحه بودجه شویم مگر آن که تکلیف برنامه هفتم 

توسعه روشن شود./خانه ملت
مهلت 4 کشور به ایران: ۶ ماه تا دادگاه الهه برای حادثه هواپیمای اوکراین 

چهار کشور به رهبری کانادا اعالم کردند از ایران خواسته اند برای رفع اختالف 
درباره حادثه ســرنگونی هواپیمای اوکراینی »داوری بیــن المللی الزام آور« 
را قبــول کند. در صورتی که ایران این تقاضا را رد کند بعد از شــش ماه،حل 
اختالف به دادگاه بین المللی الهه سپرده می شود.به نوشته خبرگزاری فرانسه، 
دولت های کانادا، اوکراین، سوئد و بریتانیا از ایران خواستند برای رفع اختالف 
درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی، براســاس توافق نامه ۱۹7۱ مونترال  » 
داوری بین المللــی« را بپذیرد.این توافق نامه می گوید اگر طرف های حادثه 
هوایی برای رفع اختالف در مدت شــش ماه درباره داوری مســتقل به توافق 
نرسند می توان اختالف را به دادگاه بین المللی الهه ارجاع داد. این دادگاه عالی 
ترین در سازمان ملل متحد است. وزیر خارجه کانادا )مالنی جولی( در توئیتر 
این خبر را اعالم کرد.هرچند که مهم ترین اصل در صالحیت های رســیدگی 
در حقوق بین الملل، اصل صالحیت ســرزمینی اســت و در قوانین جمهوری 
اسالمی ایران و قوانین بین المللی از جمله ماده یک کنوانسیون شیکاگو هم به 
این موضوع تأکید شده که دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی 
است اما به نظر می رسد ضروری است که گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، 
گزارش گروه های کارشناســی نهایی شده و از همه مهم تر دادگاه رسیدگی به 
پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی با سرعت بیشتری برگزار شود تا با مشخص 
شدن نتیجه، بتوان واکنش حقوقی و دیپلماتیک مناسبی نسبت به عملکرد این 

چهار کشور نشان داد.
روایت المانیتور از چرایی سکوت این روزهای محمود احمدی نژاد

ســایت خبری و تحلیلی المانیتور در گزارشــی به بررسی دالیل سکوت این 
روزهای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشــین جمهوری اسالمی ایران 
پرداخته اســت.المانیتور در این باره نوشته است: سکوت رئیس جمهور سابق، 
محمود احمدی نژاد از آغاز اعتراضات داخلی در ایران ۱6سپتامبر بسیار جالب 
است. احمدی نژاد پس از کناره گیری از قدرت در سال 20۱3، با احتیاط به جلو 
رفت تا تصویر عمومی جدیدی برای خود ایجاد کند؛ تصویری که مشخصه هایش 
نگرش های لیبرال، سیاست خارجی آشــتی جویانه و دیدگاه های تساهل آمیز 
درباره حقوق زنان است.کامران بخاری، مدیر توسعه تحلیلی مؤسسه استراتژی 
و سیاســت خطوط نو، به المانیتور گفت که احمدی نژاد در تالش است تا ردای 
میانه روی بپوشــد، اما در عین حال آگاه است که نمی تواند علیه نظام شورش 
کند. درباره اعتراضات، احمدی نژاد در شرایط سختی قرار دارد. او می خواهد از 
وضعیت فعلی استفاده کند، اما به محدودیت های خود نیز آگاه است. معترضان 
برای گذشــته اش، از او حمایت نخواهند کرد. همزمان انصاف نیوز نیز نوشت: 
عباس امیری فر فعال سیاسی در پاسخ به این که احمدی نژاد این روزها کجاست 
و چرا ســکوت کرده گفت: من چند سالی هست که ارتباطی ندارم ولی می دانم 
بعد از این که منتظر بود حصر نشود و حکمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بگیرد با نیروهایش صحبت کرد که به هیچ وجه موضع گیری نکنند. در فتنه  اخیر 
هم ظاهرا به نیروهایش گفته است که نه به نفع نظام و نه علیه نظام موضع گیری 
نکنند. به نظر من این ها فکر می  کنند در دوره  بعدی ریاست جمهوری یا در مقدمه  

آن یعنی مجلس فضا برای آن ها مناسب است که به عرصه  انتخابات بیایند.

رفتارشناسی توئیتر در قبال تحوالت ایران 
»اینترسپت« طی روزهای اخیر براساس تحقیقات »لی فانگ« خبرنگار این رسانه 
که با استفاده از اسناد داخلی توئیتر انجام شده، طی گزارشی از همکاری گسترده 
توئیتر با پنتاگون علیه دیگر کشورها خبر داد. بنابراین گزارش؛ توئیتر برای تقویت 
تبلیغات رســانه ای درباره فعالیت های ارتش آمریکا در غرب آسیا با پنتاگون 
همکاری کرده و با وجود وعده هایی که برای توقف کارزارهای نفوذ دولتی داده، 
اجازه داده است حساب های جعلی، روایت هایی برای حمایت از آمریکا منتشر 
کنند. چنان چه تحقیقات خبرنگار اینترسپت نشان می دهد؛ توئیتر به طور مخفیانه 
فهرست سفید ویژه ای از حساب هایی که توسط فرماندهی تروریست های سنتکام 
اداره می شوند، ایجاد کرده و اجازه داده این حساب ها از شناسایی شدن به عنوان 
هرزنامه و حساب جعلی، مستثنا شوند. نکته آن که؛ حساب های مدنظر فرماندهی 
ســنتکام، از آن زمان تاکنون محتواهای دروغ و فریبنــده ای درباره پروژه های 
پنتاگون از جمله تحوالت ایران، حمایت از تجاوز ائتالف ســعودی-اماراتی به 
یمن و ادعاهایی درباره دقت فوق العاده حمالت پهپادی آمریکا منتشــر کرده اند. 
نورنیوز نوشت: همچنین رصد و داده کاوی جزء به جزء محتوای ضدایرانِی تولید و 
منتشر شده در توئیتر طی دستِ کم سه ماه گذشته، ضمن تأیید گزارش اینترسپت 
درباره همکاری گسترده توئیتر با پنتاگون علیه جمهوری اسالمی ایران که با هدف 
ایجاد ناامنی، اغتشــاش و براندازی در کشور رخ داده، نشان از دخالت گسترده 
دولت ایاالت متحده در امور داخلی ایران و راهبری یک جنگ ترکیبی تمام عیار 
علیه ملت ایران دارد. رصد و ارزیابی مذکور به وضوح نشان می دهد که حدود ۹0 
درصد از محتوای تولیدی ضدایرانی با محوریت موضوع اغتشاشات، به تنهایی 
توسط ســکوهای رباتیک و شبه رباتیِک سازمان یافته منتشر شده و سهم قابل 
توجهی در دروغ پراکنی، پمپاژ اخبار تحریف شده و محتواهای خشن و داغ کردن 
هشــتگ های مرتبط  داشته اند. این دست رفتارها از سوی شبکه های اجتماعی 
غربی که نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشــورهای هدف از جمله غرب آســیا 
طی ســال های اخیر مسبوق به سابقه است، نشان از وابستگی ذاتی این شبکه ها 
به سرویس های اطالعاتی-نظامی نظام سلطه دارد و گویای این حقیقت است که 
این بسترها زیر پوشــش آزادی بیان و گردش آزاد اطالعات، عمال به ابزار نرم 
قدرت های سلطه گر در عرصه جنگ های شناختی تبدیل شده یا به بیان دقیق تر، 
اساسًا با این هدف طراحی و تولید شده اند. رفتارهای متناقض و استانداردهای 
دوگانه این سکوهای ارتباط جمعی، به مرور کاربران خود را به این نتیجه رسانده 
که این ابزارهای رســانه ای تنها وسیله ای برای حصول اهداف و مطامع سیاسی 
قدرت های سلطه گر هستند و دیگر نمی توان به آن ها اعتماد کرد. شاید به همین 
دلیل است که ایالن ماسک با هدف جلب مجدد سرمایه اجتماعی توئیتر، با افشای 
برخی اسناد سعی در بازگرداندن اعتبار آن نزد کاربران جهانی دارد، گرچه حنای 
ایــن رفتار هم به دلیل جانبداری از جریان محافظه کار افراطی در ایاالت متحده 

بعید است رنگی نزد افکار عمومی داشته باشد.
الیحه بودجه ۱4۰۲ تا زمان تعیین تکلیف الیحه برنامه هفتم اعالم وصول نمی شود

سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ضمن تأیید ارائه الیحه 
بودجه سال آینده به مجلس شورای اســالمی، اظهار کرد: حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور کشورمان طی نامه ای الیحه بودجه سال ۱۴02 
را به مجلس شــورای اسالمی ارسال کرده است.نماینده مردم تهران، در مجلس 
اظهار کرد: بر اســاس آن چه قباًل رئیس مجلس گفته است، مجلس تا زمانی که 
تکلیف برنامه ۵ ساله هفتم توســعه مشخص نشود، الیحه بودجه سال آینده را 
اعالم وصول و بررسی نمی کند.وی تصریح کرد: هر زمانی که تکلیف برنامه هفتم 
توسعه مشخص شد، آن موقع مجلس شورای اسالمی الیحه بودجه سال ۱۴02

تازه های مطبوعات
ایران - این روزنامه در گزارشی به حسن روحانی حمله و با »فاجعه بار« خواندن 
کارنامه مدیریتی وی تاکید کرده که او با طلبکاری در جایگاه مدعی نشسته در حالی 
که زخم های روی تن معیشــت مردم و اقتصاد آن قدر زیاد است که اجازه »بزک« 

کارنامه و ادعاگری را به او نمی دهد.
 جمهوری اســامی - خطر واقعی تصور غلطی است که حکمرانان ما از روش 
حکمرانی خود دارند و ارزیابی نادرســتی اســت که از توده مردم که »معترضان 
خاموش« هســتند، دارند. اصرار بر نپذیرفتن این ضعف، نارضایتی ها را بیشتر و 

شدیدتر خواهد کرد.
 جوان - نباید از مشارکت نکردن سینماگران غرب زده در فجر امسال خم به ابرو 
آورد. دیکتاتورهای عرصه  فرهنگ باید بدانند که جای شان با افراد باسواد و جوان 
از سراسر کشور پُر می شود و دیگر انحصاری به ایشان تعلق ندارد که به واسطه  آن 

برای صاحبخانه چشم و ابرو بیایند.
 هم میهن- ما در وضعیتی قرار داریم که قیمت ارز در حال شکســتن رکورد های 
جدید اســت، هیچ کدام از وعده های داده شده در حداقل های خود هم محقق نشده 
است و از همه بدتر این که برجام هم به محاق رفته است.این ها را که نمی توان تقصیر 
روحانی انداخت، پس آیا یک فرد یا گروه شــجاع وجود دارد که مسئولیت چنین 

رفتار سوئی با مردم را بپذیرد و خود را تسلیم دادگاه افکار عمومی کند؟
 کیهان - جریان غرب گرای داخل کشور که طی سال های اخیر تالش کرده دلیل 
هر مشــکلی در کشور را بالفاصله به نبود سازش با غرب نسبت دهد در روزهای 
اخیر دوباره این گزاره را پیش کشیده و مدعی شده است که اگر تن به خواسته های 
آمریکا در برجام بدهیم مشکل ارز حل می شود. نکته مهمی که نباید فراموش کنیم 

این که دشمنان ما یک جنگ ترکیبی را علیه ما آغاز کرده اند.
 دنیای اقتصاد- بررسی ها و تحقیقات میدانی از تازه ترین وضعیت اجاره بها در شهر 
تهران نشــان می دهد هم اکنون کف رهن کامل آپارتمان های مسکونی در ارزان ترین 
مناطق پایتخت)مناطق جنوبی شهر(، به ازای هر مترمربع بین ۵ تا 6 میلیون تومان است.

انعکاس
پارسینه مدعی شد: طالح یوســف اف از رزمندگان مقاومت اسالمی آذربایجان که 
از طرف حکومت علی اف تحت تعقیب بود از طرف دولت روسیه به سرویس امنیت 
آذربایجان تحویل داده شــد! آن ها مدعی شدند که این فرد به همراه روشن اسداف و 
یونس صفراف برای گروه مقاومت حسینیون جذب نیرو می کرده و آموزش های ویژه 

در سوریه دیده اند و در عملیات های مختلف در سوریه علیه داعش شرکت کرده اند.
 فرارو مدعی شد: سارا خادم الشریعه  زن شماره یک شطرنج ایران که عکس های 
بی حجابش در چند روز اخیر در مسابقات قهرمانی جهان در آلماتی خبرساز شده، 
تصمیم گرفته به اســپانیا مهاجرت کند. او به همراه همسر و فرزند خردسالش از 
همان قزاقستان راهی یکی از شهر های اسپانیا می شود که نخواسته اند نام این شهر 

منتشر شود.
 تابناک نوشت : عباس عبدی، فعال سیاسی اصالح طلب نوشت: ُکندی و بی تحرکی 
در جلوگیــری از خروج خــاوری و امثال او، در برابر ســرعت عمل فوق تصور در 
جلوگیری از خروج همسر علی دایی، ناشی از تفاوت اولویت های ساختار است.  اگر 
این سرعت عمل، در برابر فساد هم وجود داشت، هیچ گاه شاهد فسادی جدی نبودیم.

عصرخبر نوشــت: نبویان نماینده تهران در مجلس با اشاره به این که اسالم ناب 
محمدی کل قرآن است و قرآن و اسالم بدون مبارزه با کفر معنا ندارد، گفت: امروز 
کســانی که شعار »مرگ بر آمریکا« سر می دهند، ۵0 درصد اسالم را پذیرفته اند. 
نبویان در ادامه تصریح کرد: در اغتشاشات اخیر ده ها کشور کنار هم جمع شدند تا 
ما را شکست دهند اما شکست خوردند و خودشان هم به این شکست اذعان کردند.

استاندار  هرمزگان تاکید کرد 

جلوگیری از خروج مواد خام از استان با تعریف طرح های ویژه

 گروه خبر// مدیرعامل نیروگاه بندرعبــاس از نصب کارت های 
ایزوالتور برای نخستین بار در واحدهای گازی این نیروگاه خبر داد.

  به گــزارش خبرنگار دریا؛ داریوش محمــودی عنوان کرد: به 
دلیل تریپ)خــروج اضطراری ( بیش از حــد واحدهای گازی     
FRAME5  نیــروگاه بندرعباس و به واســطه اتصال زمین 
ترموکوپل و مســیر حفاظتی اگزوز توربین، در زمان پیک بار در 
روزهای گرم تابستان، کارت های ایزوالتور برای اولین بارتست و 
مورد ارزیابی قرار گرفت. مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: در 
واحدهای گازی FRAME5 این نیروگاه، حفاظت سیســتم در 
برابر درجه حرارت زیاد در این مدل کارت با 2 آمپلی فایر به کار 
رفته اســت، اول حفاظت توربین در برابر دمای زیاد و دوم تریپ 

حرارت زیاد در زمانی که دما از دمای تنظیم شده بیشتر است. 

  وی اضافه کرد: در این سیســتم کارت های تقویت کننده، در اثر 
اتصال به زمین ترموکوپل و سیستم های ترموکوپل حفاظت اگزوز 
توربین، در برابر دمای بیش از حد ایزوله نیســتند و اگر یکی از 
6 عــدد از این قطعات در اثر اتصال به زمیــن ، ولتاژ زیادی در 
کانال های ورودی به کارت ها  ایجاد کند، درصد خطا باال رفته و 

واحد دچار خروج اضطراری می شود. 
  مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خاطرنشان کرد: باتوجه به ساعت 
کارکرد و پایین بودن عمر قطعات و تنش حرارتی در توربین، زمان 
زیادی صرف خنک شدن اگزوز توربین می شد، تا تعمیرات و رفع 
عیب انجام و واحد مجددا وارد مدار شود و این مهم زمان زیادی 
را به خود اختصاص می داد. به همین منظور کارشناسان تعمیرات 
با نصب کارت ایزوالتور در مســیر ورودی به کارت تقویت کننده 

وظیفــه  کــه  حفاظــت، 
ایزوله کردن ترموکوپل نسبت 
بــه زمین را برعهــده دارد، 
مشکل را برطرف ساخته و 
از خــروج اضطراری واحد 
به عمل آورده و  جلوگیری 

خطا را برطرف کردند. 
  محمودی در پایان تصریح کرد: امروزه وجود توربین های گازی 
 در نیروگاه ها به عنوان مولد برق بســیار با ارزش و حیاتی است، 
به طوری که سرعت در نصب و راه اندازی و میزان سرمایه گذاری 
و امکان بهره وری از سوخت گاز، کاربردی به مراتب بهتر نسبت به 

سوخت های دیگر دارد.

نصب کارت های ایزوالتور در واحدهای گازی نیروگاه بندرعباس
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حسن سیالوی- سرویس استان ها //  استاندار 
خوزستان بر لزوم اســتفاده از مسیرهای کوتاه 
مدت و میانبر برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی 
تاکید کرد و گفت: تفکر سنتی برای اداره استان، 

صنایع و معادن جوابگو نیست.
  به گزارش خبرنگار دریا، علی اکبر حسینی محراب 
با حضور در یادمان شهدای گمنام شلمچه در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: توجه به بخش های زیربنایی، 
رســیدگی به معیشــت مردم، اشــتغال در مناطق 
روستایی و شهری، آب آشامیدنی، طرح ۵۵0 هزار 
هکتاری مقام معظم رهبری و... از جمله برنامه های 

مدنظر برای خوزستان است.
  وی با تاکید بر تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار 
برای مردم خوزستان خبر داد: پروژه غدیر یکی از 

طرح های مهم و عظیم در کشــور است که در نظر 
گرفته شده تا بخش بعدی آن در مناطق دیگر استان 
اجرا و زنجیره این طرح در شــهرهای بزرگ کامل 
شود. استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت اجرای 
طــرح ۵۵0 هزار هکتاری مقــام معظم رهبری در 
اســتان تصریح کرد: طرح ۵۵0 هزار هکتاری مقام 
معظم رهبری در ســال های گذشته مطرح شد و بر 
اســاس آماری که دریافت شده تاکنون 2۵0 هزار 
هکتار آن اجرایی شد؛ بنابراین اجرای مابقی آن در 

شهرهای شمالی استان با جدیت دنبال می شود.
حســینی محراب افزود: یکی از محورهای اصلی 
دســتور کار دولت در خوزستان زنجیره ارزش در 
پتروشیمی هاست که امید است بتوان با تعیین مسئول 

پروژه در این بخش به اشتغال جوانان کمک کرد.
  وی با اشــاره به نقش ویژه پتروشیمی های جدید 
در اشتغالزایی اســتان ادامه داد: نخیالت، شیالت، 
کشــاورزی مورد توجه هســتند و بحث پرورش 
ماهی در قفس به عنوان یکی از طرح های جدی در 

استان توسط بخش خصوصی با کمک شیالت دنبال 
خواهد شد.وی با بیان اینکه باید از مسیرهای کوتاه 
مدت و میانبر برای رســیدن به پیشرفت اقتصادی 
خوزستان استفاده شود، تاکید کرد: تفکر سنتی برای 
اداره اســتان، صنایع و معادن جوابگو نیست و این 
وظیفه بخش دانشــگاهی است که کمک کند تا این 

امر را تحقق ببخشیم.
  استاندار خوزســتان با تأکید بر اهمیت تحقیق در 
حــوزه نخیالت پیرامون برداشــت حداکثری گفت: 
کیفیت تحقیقات استان در حوزه نخیالت نیازمند تحول 
است در برخی از کشورهای منطقه از هر نخل حدود 
30 تن خرما برداشت می شود و این رقم در استان ما 
پایین است. حسینی محراب بر دنبال کردن خوشه های 
صنعتی با کمک کارآفرینان در روســتاها تأکید کرد 
و افزود: بحث اصلی کار و اشــتغال روســتا محور 
بودن اســت و از این رو خوشه های صنعتی با کمک 

کارآفرینان در روستاهای خوزستان دنبال می شود.
  وی خبر داد: در شــورای اداری بــه فرمانداران 

شهرستان های خوزستان اعالم شده تا هر فرماندار 
باید ۱0 روســتا را به عنوان پایه این کار قرار دهد 
و مطالعــات خود را آغاز کنند و الگوها را از درون 
اســتان و استان های همجواری که این کار را انجام 
داده اند، جمع آوری کرده و در خوزســتان اجرایی 
کنیم. استاندار خوزستان توضیح داد: مثاًل با توجه 
به ظرفیت منطقه آزاد برای ورود پارچه های وارداتی 
یا تولیدات داخلی می توان یک روســتا را به مرکز 
تولید پیراهن تبدیل کرد و تسهیالتی را با هماهنگی 
بانک هــا برای خرید چرخ خیاطــی و صنعتی در 

اختیار روستاییان قرار داد.
  حســینی محراب بــا بیان اینکه از همــه ابزار و 
امکانات برای رشد منطقه ویژه و مناطق آزاد استفاده 
خواهیم کرد، عنوان کرد: این مناطق امکان قوی برای 
مدیریت کالن اســتان هستند تا در راستای رشد و 

تعالی بخش بازرگانی مورد استفاده قرار گیرند.
  وی با اشــاره به ضرورت جذب ســرمایه گذاران 
داخلــی و خارجــی و هموار ســاختن مســیر 

سرمایه گذاری در اســتان با ارائه تسهیالت بانکی 
تصریح کرد: شورای بانک ها به جای ارسال سرمایه 
به سایر استان باید پول های خود را در درون استان 
هزینه کند، خوزســتان باید محل جذب سرمایه از 
سایر استان ها شود و مدیران و سرپرستان بانک ها 

در ارزشیابی خود به این امر توجه کنند.
  اســتاندار خوزســتان به اهمیت آموزش حرفه 
جواهرســازی به جوانان از ســوی سازمان فنی و 
حرفه ای اشــاره کرد و افزود: جواهر در ایران یکی 
از مسائل اصلی است و ســازمان فنی و حرفه ای 
باید برنامه قوی در این زمینه داشته باشد؛ بنابراین 
موضوع جواهر ســازی و منســوجات به عنوان 

پایلوت اولیه در مناطق آزاد استفاده شود.
  حسینی محراب گفت: سود بازرگانی را به عنوان 
یک مشوق از رئیس جمهور درخواست خواهیم کرد 
تا به جاذبه ای برای حضور تجار و بازرگانان تبدیل 
شود؛ زیرا خرمشهر بر کشور و انقالب اسالمی دین 

باالیی دارد.

استاندار خوزستان:

تفکر سنتی جوابگوی اداره خوزستان نیست

نماینده یزد: 
اختصاص بودجه فرهنگی و ورزشی

 برای محالت پیگیری می شود
 علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها //نماینده یزد و 
اشکذر در مجلس شــورای اســالمی گفت: تامین اعتبارات 
مناسب برای برنامه های فرهنگی و ورزشی در مناطق و محالت 
مختلف پیگیری می شود. به گزارش خبرنگار دریا، محمد صالح 
جوکار با حضور در محله جنب آباد شهرســتان یزد در جریان 
مسائل و مشــکالت مختلف این محله قرار گرفت و برای رفع 
آن ها با همکاری مســئوالن قول پیگیری داد. وی، نداشــتن 
مکان فرهنگی و ورزشی مناسب، مناسب نبودن آسفالت معابر 
و کوچه ها، تعمیر آب انبار قدیمی جنب مســجد جنت آباد و 
حفر چاه جذبی آب باران را از جمله درخواســت های مردمی 
اعالم کرد.نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: بخشی از مشــکالت مربوط به اوقاف، بخشی مربوط به 
شهرداری و بخشــی هم مربوط به آموزش و پرورش است که 
باید حل و فصل شود.جوکار افزود: مقرر شد سازمان نوسازی 
مدارس در تکمیل مدارس این منطقه تالش بیشتری کند و مقرر 
شد مشکالت مربوط به اسفالت کوچه ها و ابگرفتگی نیز توسط 
شهرداری مرتفع شود.وی گفت:اعتبارات مناسبی نیز مقرر شد 
برای برنامه های فرهنگی و ورزشی منطقه اختصاص داده شود 
و سهیمه نان نیز برای نانوایان افزایش یابد.جوکار افزود: مصوب 
شد اداره ورزش و جوانان نیز یکسری کالس های آموزشی در 
زمینه تکریم مبانی خانواده، ســواد رسانه ای به صورت رایگان 

برای مردم در سطح منطقه برگزار کند.

تخلیه و بارگیری ۳۳ میلیون ُتن کاال 
در بندر امام خمینی )ره(

 حسن ســیالوی ســرویس اســتان ها// مدیرکل بنادر و 
دریانوردی خوزســتان گفت: 33 میلیون تُن کاالهای نفتی و 
غیرنفتی در ۹ ماه نخست امسال در بندر امام خمینی)ره( تخلیه و 
بارگیری شده است. بهروز آقایی افزود: نهاده های دامی و غالت، 
فرآورده های نفتی، مواد غذایی، فوالد، محصوالت پتروشیمی و 
مواد اولیه کارخانه ها از مهمترین اقالم کاالهای تخلیه و بارگیری 
شده در بندر امام خمینی)ره( بوده است.وی ادامه داد: ۱2 میلیون 
تُن از این میزان شــامل کاالهای اساسی از جمله گندم، ذرت، 
کنجاله سویا، جو، شــکر خام و دانه روغنی سویا بودند که از 
طریق 20۹ فروند کشــتی اقیانوس پیما در این مجتمع بندری 
تخلیه شدند. آقایی اظهارکرد: با تدبیر دولت سیزدهم از ابتدای 
امسال تاکنون مقدار قابل توجهی کاالی اساسی خریداری شده 
و در نوبت پذیرش هســتند؛ بخشــی از آنان نیز در بندر امام 
خمینی)ره( انبار شدند و در زمان حاضر ذخیره کاال در انبارهای 
این مجتمع بندری حدود سه میلیون و ۵00 هزار تُن است. وی 
افزود: از مجموع واردات کاالهای اساســی، تاکنون ۱0 میلیون 
تُِن کاال از بندر امام خمینی )ره( توسط شبکه حمل و نقل زمینی 
و ریلی به مناطق مختلف کشور حمل شده است. مدیرکل بنادر 
ودریانوردی خوزســتان بیان کرد: هم اکنون موجودی کاالهای 
اساســی در بندر امام خمینی )ره( حدود ســه میلیون و ۴80 
هزار تُِن است که با احتساب کشتی های حامل کاالهای اساسی 
در لنگرگاه بندر و پای اســکله به ۵.7میلیون تُن می رسد. سال 
گذشــته حدود ۴7میلیون تُِن انواع کاالهای نفتی و غیرنفتی در 
بندر امام خمینی )ره( تخلیه و بارگیری شــد؛ ظرفیت ســاالنه 
تخلیه و بارگیری کاال در این بندر 60میلیون تُن اســت. بندر 
امام خمینی)ره( فعال ترین و پرترافیک ترین بندر کشور پس از 
بندر شهید رجایی در استان هرمزگان است. این بندر راهبردی با 
وجود حمالت هوایی مکرر رژیم بعثی عراق برای قطع خطوط 
پشتیبانی از رزمندگان اسالم، نقش برجسته و موثری در تقویت 
جبهه های حق علیه باطل در طول هشت سال دفاع مقدس ایفا 

کرد.

خبر

ابوالحســن جعفری - سرویس   ســید 
همه  گفت:  بوشــهر  استاندار  استان ها// 
کسانی که در استان بوشهر در اغتشاشات 
اخیر نقش داشتند و آمار گرفتیم در جمعیت 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری اســتان در 

مجموع به ۱۰ هزار نفر هم نمی رسد. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ احمد محمدی زاده 
در آئیــن گرامیداشــت حماســه ۹ دی در 
حسینیه ثاراهلل گناوه اظهار کرد: اتفاقاتی که 
در اغتشاشــات اخیر شاهد آن بودیم نشأت 
گرفته از کاری بود که در فتنه سال 88 رخ داد 
و اولین بار در اغتشاشات منافقین، ساواکی ها، 
ســلطنت طلب ها ها جرأت کردند که بیرون 
بیایند و این ظلــم فاحش را در جریان فتنه 
88 کردنــد.وی اضافه کرد: اگــر امروز در 
اغتشاشات شاهد هستید که مقدسات دینی 
را مورد هجمه قرار می دهند، به مســاجد و 
امامزاده حمله می کنند و سعی می کنند آنها را 
آتش بزنند همه این اتفاقات در ســال 88 به 

وقوع پیوست.
  اســتاندار بوشــهر اضافه کرد: در فتنه 88 
هتک حرمت در روز عاشورا به امام حسین 

)ع( و اهانت ها به امام راحل و رهبری و نظام 
و انقالب شــد، این ظلمی بود که آنها به نظام 
و انقالب و خون شــهدا کردند که بخشیدنی 
نیست.وی اضافه کرد: امروز نیز در اتفاقات 
اخیر در کشــور هجمه ها و حمله هایی که به 
نظام و ارزش های انقالب انقالب و اســالم 
را می بینیم بخشــی از آن در دوران فتنه 88 

پایه گذاری و نشأت گرفته است.
  محمدی زاده با بیان اینکه در در مقطع فعلی 
با یک جنگ ترکیبی دشمنان مواجه هستیم، 
افزود: در برهه کنونی دشمن وارد یک جنگ 
ترکیبی در ابعــاد مختلف امنیتی، فرهنگی و 
اقتصادی علیه انقالب اســالمی شــده است 
و همه ظرفیت های خــود را به میدان آورده 
است. استاندار بوشهر بیان کرد: اگر چه دشمن 
همه ظرفیت های خود را در این جنگ ترکیبی 
به میدان آورده است اما با تجربه هایی که ملت 
ایــران دارد این ظرفیت ها چیز مهم و عددی 
نیســت و انقالب اســالمی آن قدر قدرتمند 
و توانمند اســت که این حوادث را به خوبی 
مدیریت خواهد کرد و از آن عبور خواهد کرد.

 وی با اشــاره به ابعــاد امنیتی جنگ ترکیبی 

دشــمنان گفت: امروز ما با یک جنگ امنیتی 
روبه رو هســتیم و دشــمنان تالش کردند این 
جنگ امنیتی را گسترش دهند و به سمت جنگ 
و زد و خورد و درگیری خیابانی و مســلحانه 
ببرند تا در مراحل بعدی اقدامات تجزیه طلبانه 
و تجزیه خواهانه را در کشــور رقم زنند اما با 
مدیریت رهبر معظم انقالب، دولت، دستگاه های 
مسئول و شوراهای تأمین به پشتیبانی مردم در 
سراسر کشور، شکست خوردند. وی با تاکید بر 
اهمیت حضور و پشتیبانی مردم گفت: در حوزه 
امنیتی نیز این پشــتیبانی مردم بود که موضوع 
را سروســامان داد و اگــر حضــور مردم در 
اجتماعات و مراسم در پشتیبانی از دستگاه های 
امنیتی نبود قطعًا نمی توانستیم با برنامه ریزی که 
دشمنان داشتند با کمترین خسارت این جریان 

را مدیریت کنیم.
  اســتاندار بوشــهر با بیان اینکه در شرایط 
کنونی مرحله امنیتی موضع مهار شــده است 
و ما نسبت به دشــمن جلوتر قرار گرفته ایم 
افزود: در استان بوشهر نیز مردم، مسئوالن و 
دستگاه های امنیتی و انتظامی عملکرد خوبی 
داشــته اند و علیرغم همه تالشی که صورت 

گرفت تا لحظه کنونی نه یک نفر زخمی و نه 
کشته شده و نه حتی یک شیشه بانک شکسته 
شده اســت. وی ادامه داد: همه کسانی که در 
استان بوشهر در این اغتشاشات نقش داشتند 
و آمار گرفتیم در جمعیت یک میلیون و 300 
هزار نفری استان در مجموع به ۱0 هزار نفر 
هم نمی رســد. محمدی زاده یادآور شد: البته 
در کنار برخوردهایی که با اغتشاشــگران و 
عوامل ضد انقالب می شــود با کسانی که در 
دســتگاه های دولتی با اهرمن همراهی کرده 
یا می کنند نیز برخورد قاطع خواهد شــد که 
در شــورای تأمین اســتان نیز تصمیمات و 

دستورهای الزم داده شده است.
  استاندار بوشهر یادآور شد: فکر نکنید کسانی 
که در خارج کشور، آلمان و فرانسه نشسته اند 
و دیگران را تشــویق به اغتشاشات می کنند، 
افراد مهم و مؤثری هستند، نه این افراد برای 
اینکه موافقت به عنوان پناهنده سیاسی بگیرند 
یا ۱00 دالری بگیرند تا غذای ظهر خود را 
تأمین کنند دست به اینگونه کارها مذبوحانه 
مانند فراخوان به تعطیلی بازار گناوه و بوشهر 

می زنند و به این کارها تشویق می کنند.

استاندار بوشهر مطرح کرد

حضور کمتر از ۱۰ هزار اغتشاشگر در بوشهر

  علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // استاندار یزد با اشاره به 
اجرای مگا پروژه ای تحت عنوان نهضت ملی مسکن به منظور ساخت 
۵۴ هزار منزل مســکونی در اســتان، عنوان کرد: کارگروهی ذیل 
شورای مسکن به منظور بهره گیری از ظرفیت تولید کنندگان مصالح 

ساختمانی استان برای اجرای این طرح تشکیل شده است. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ مهران فاطمی در جریان بازدید از بیســت و 
یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در استان به میزبانی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان یزد برگزار شد، با اشاره به ضرورت حمایت از 
فعالین حوزه ساختمان استان گفت: در همین راستا بهره از ظرفیت های 
موجود به منظور توسعه صنعت ساختمان در استان بهره خواهیم گرفت.
وی با بیان اینکه خوشبختانه استان یزد ظرفیت فوق العاده ای در حوزه 
صنعت ســاختمان دارد، افزود: تمامی اجزای ساخت یک ساختمان در 

استان یزد تولید می شود.
  استاندار با اشاره به اجرای مگا پروژه ای تحت عنوان نهضت ملی مسکن 
به منظور ساخت ۵۴ هزار منزل مسکونی در استان عنوان کرد: کارگروهی 
ذیل شورای مسکن به منظور بهره گیری از ظرفیت تولید کنندگان مصالح 

ساختمانی استان برای اجرای این پروژه تشکیل شده است.
   فاطمی در پایان عنوان کرد: هدف از این اقدام عالوه بر بهره گیری از 
ظرفیت بومی صنعت ساختمان استان، کاهش قیمت تمام شده و افزایش 

کیفیت است.

استاندار یزد مطرح کرد

بهره گیری از ظرفیتهای بومی 
برای ساخت ۵۴ هزار واحد مسکونی 

    

  آرزو توکلی سرویس اســتان ها // نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به وقایع 
سال ۸۸ و ســکوت برخی از خواص در آن وقایع، 
می گوید: انقالب مســیر خود را به فضل خدا طی 
خواهد کرد و زمستان می گذارد چه آنها که در فتنه 
۸۸ و چه آنهایی که در این سه ماهه سکوت کردند 
در هر منصب ومقامی هستند روزی خدای تبارک 
تعالی از آنها سوال می کند که چرا تبیین نکردند و 
از انقالب و ارزش های آن دفاع نکردند اما هنوز دیر 
نشده است و باید آبرو گذاشت و جان فدا کرد تا این 

انقالب به انقالب مهدی )عج( متصل شود. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ حجت االسالم والمسلمین 
حسن علیدادی سلیمانی در خطبه های وحدت بخش 
نماز جمعه ضمــن دعوت همگان به رعایت تقوای 
الهی، گفت: قدر عمری که در اختیارماست را بدانید. 
  وی می افزاید: انسان موجودی مختار آفریده شده 
اســت هرچند خداوند حجت را بر او تمام کرده اما 

خود او باید مسیر را انتخاب کند. مومن در همه مسیر 
زندگی خود، نباید کار بی فایده انجام دهد و کار لغو 

در حرکت مومن جایگاهی ندارد.
  به اعتقاد نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
کرمان، هدف انسان باید مفید باشد و هدف های مضر 
در اعمــال و رفتار و حتی در نیت مومن جایگاهی 
ندارد. مومن نباید نسبت به صحنه لغو بی تفاوت باشد 
و اگر نتوانســت صحنه را تغییر دهد خودش را از 

صحنه دور کند تا آلوده نشود.
  امام جمعــه کرمان در خطبه های دوم نماز جمعه 
ضمن تسلیت سالگرد رحلت عالمه مصباح یزدی 
و در ادامه روز جهاد کشاورزی، را گرامی داشت و 

خطاب به مسئولین گفت: امیدوارم در زمینه معیشت 
مردم با تالش مضاعــف، حرکت جهادی و برنامه 

جامع به قشر آسیب پذیر کمک کنید.
  او تاکید کرد: امروز یکی از جنگ های علیه ایران، 
جنگ اقتصادی اســت که معیشــت مردم را نشانه 
گرفته اند. امام جمعه کرمــان بصیرت را یک اصل 
آگاهی بخش و حرکت دادن انســان در راه مستقیم 
دانست و عنوان کرد: صراط مستقیم باید در اقتصاد، 
معیشت، نگاه و سیاست، حب، بغض، قهرمان و در 

همه شئونات زندگیمان جاری و ساری باشد.
  او از ویژگی های ســردار سلیمانی سخن به میان 
آورد و تصریح کرد: او در زمان زندگی خود شهید 

زنده و مالک اشتر زمان لقب گرفت.
  علیدادی سلیمانی ادامه می دهد: سردار دل ها در 
چنــد محور پررنگ ظهور کرد که یکی از مهمترین 
آنها بصیرت بود و در دفاع از امام زمان )عج( خود 

هیچ چیز کم نگذاشت.
  او با یادآوری سخنرانی حاج قاسم سلیمانی در دهه 
هفتــاد می گوید: رهبر معظم انقالب بر روش حاج 
قاسم صحه می گذارد و باید جوانان طبق رفتار شهید 

سلیمانی عمل کنند.
  نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه کرمان 
والیی بودن شهید سلیمانی را از دیگر ویژگی های 
این شهید برشــمرد و تصریح کرد: ایشان از والیت 

دفاع می کرد و در مســایل داخلی کشور جناحی 
نبود.

  »شهید حاج قاسم ســلیمانی مروج و فرماندهی 
مقاومت اسالمی بود و تا پای جان، پای آن ایستاد 
و یکی از الزامات مقاومت اسالمی استکبارستیزی 
اســت و در زندگی شهید ســلیمانی این مهم کامال 
مشهود بود. شهید سلیمانی عمیقا مردم شناس و مردم 
را کامال درک می کرد و برای مردم دل می ســوزاند 
و به قدرت مردم باور داشت و همه اینها از پایه های 
مقاومت اسالمی است.« این مطلب بخش دیگری از 
سخنان علیدادی سلیمانی در نماز جمعه روز نهم دی 

ماه شهر کرمان بود.
  او با بیان این مطلب که سردار دل ها، تابع والیت 
امر مســلمین بود، افزود: ایشان آنقدر در این مسیر 
درســت حرکت کرد که صاحب مکتب شد و همه 

همت و حرکتش برای رضایت خدا بود.

امام جمعه کرمان خطاب به خواصی که در اتفاقات اخیر سکوت اختیار کردند

هنوز دیر نیست، سکوت خود را بشکنید

معاون سیاسی استاندار بوشهر:

تخصیص یک درصد اعتبارات اداره ها به حوزه فرهنگ و هنر
  سید ابوالحسن جعفری- سرویس استان ها// معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از تخصیص 
یک درصد اعتبارات ادارات و دســتگاه های اجرایی به 

حوزه فرهنگ و هنر خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا، اکبر پورات در نشست با جمعی 
از هنرمندان استان با اشاره به دغدغه هنرمندان در حمایت 
مالی در اجرا طرح های هنری و فرهنگی اظهار داشــت: 
تکمیل پروژه ها در حــوزه فرهنگی و هنری مورد توجه 
ویژه قرار دارد. وی نقش هنرمندان در جهاد تبیین را مهم 
دانســت و تصریح کرد: حوزه فرهنــگ و هنر در تحقق 

جهاد تبیین نقش تاثیرگذار دارد. معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار بوشهر بر تحقق مطالبات  هنرمندان تاکید 
کرد و افزود: پیگیری رفع دغدغه های هنرمندان استان با 

بهره گیری از ظرفیت های ملی و استانی ضروری است.
  پورات اضافه کرد: حمایت از برگزاری جشــنواره های 
مختلف فرهنگی هنری مورد توجه ویژه قرار دارد.وی از 
تخصیص ۱ درصد اعتبارات ادارات و دستگاه های اجرایی 
به حوزه فرهنگ و هنر خبر داد و گفت: بر اســاس الیحه 
بودجه، یــک درصد از اعتبارات دســتگاه ها در اجرای 

طرح های فرهنگ و هنری هزینه می شود.

  ســید ابوالحسن جعفری- سرویس 
اســتان ها//  ناظر گمرکات استان و 
 9 طی  گفت:  بوشهر  گمرک  مدیرکل 
ماه سال جاری حجم صادرات کاال از 
گمرکات استان بوشهر   هشت درصد 

افزایش یافته است.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ علی سلیمانی 
اظهار داشت: طی ۹ ماهه امسال بیش از 
2۱ میلیون و 2۵۹ تن کاال به ارزش ۱0 
میلیــارد و 8۵2 میلیون دالر از طریق 
گمرکات استان بوشهر به خارج از کشور 
صادر شده است.وی با اشاره به افزایش 
هشت درصدی حجم کاالهای صادراتی 
از گمرکات استان بوشهر طی این مدت 
بیــان کرد: کاالهــای صادراتی از نظر 
ارزشــی نیز ۵0 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش داشته است.

  مدیرکل گمرک بوشــهر از صادرات 
۱8.6 میلیون تن محصوالت پتروشیمی 
به ارزش ۱0 میلیــارد و 3۴6 میلیون 
دالر خبــر داد و اضافه کرد: صادرات 
محصــوالت پتروشــیمی از نظر وزن 
۱۵ درصــد و از نظر ارزش ۴۹ درصد 

افزایش یافته است.

  وی با اشاره به اینکه بیشترین صادرات 
از گمرک پارس جنوبی انجام شده است 
افــزود: 8۴ درصــد وزن و ۹2 درصد 
ارزش کل صادرات استان بوشهر مربوط 
به گمرک منطقــه ویژه اقتصادی انرژی 

پارس است.

طی ۹ ماه امسال؛

حجم صادرات کاال از گمرکات بوشهر ۸ درصد افزایش یافت

طرح :  معصومه زارعی
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آشپزی

برای پخت جوجه با سس زرشک می توانید آن را داخل سیخ 
چوبــی بزنید و یا داخل مواد مرینت بزنید و کف ســینی فر یا 
ســوالردم یا هواپز خود قرار دهید؛ اگر می خواهید این جوجه 
را تهیــه کنید می توانید منقل آماده کرده و جوجه را کباب کنید 
که در هر سه روش خوشمزه و آسان است. شما می توانید این 
جوجه خوشمزه را به همراه یک کته زعفرانی برای مهمانی ها 

سرو کنید. 
  مواد الزم :

سینه مرغ ..................................................................... ۲ عدد
زرشک.................................................................. ۲/۱ پیمانه
پیاز.................................................................... ۱ عدد بزرگ
رب............................................................... ۱  ق غذا خوری
کره............................................................................. ۵۰ گرم

روغن مایع............................................................  ۴/۱ پیمانه 
 طرز تهیه:

مرحله اول: آماده سازی مرغ
ابتدا باید ســینه مرغ را بدون اســتخوان کنید و بشویید و بعد 
به صورت مکعبی ریــز خرد کنید و یا می توانید به دلخواه یک 
مرغ کامل را به صورت جوجه کبابی خرد کنید؛ اگر جوجه را 
به صورت استخوان دار دوست دارید می توانید استخوان سینه 

را نگیرید و برش بزنید.
مرحله دوم: تهیه سس زرشک

زرشــک خیس خورده را به همراه پیاز پوست گرفته و رب و 
روغن مایع داخل غذاســاز یا میکسر یا به همراه گوشتکوب 
برقی بزنید تا خوب له و پوره شــود؛ اگر هیچ کدام را نداشتید 
باید زرشک را خوب له کنید و با پیاز رنده شده و رب مخلوط 
کنید. سینه مرغ خرد شده را داخل یک کاسه ریخته و سس را 
اضافه کنید و خوب هم بزنید و برای ۲ ساعت در یخچال قرار 

دهید تا طعم ها به خورد هم برود.
مرحله سوم: تهیه جوجه با سس زرشک در فر و تابه

در ادامه سیخ های چوبی برای نیم ساعت داخل آب گرم قرار 
دهید تا حین سرخ کردن نسوزد. سپس سینه مرغ طعم دار شده 
را به ســیخ های چوبی بزنید و داخل یک تابه معمولی یا گریل 
کمی کره ریخته و جوجه ها را سرخ کنید؛ اگر می خواهید آن را 
داخل فر تهیه کنید ســینه های طعم دار شده را روی سینی فر 
چیده و کمی کره روی آنها قرار دهید و در فر از قبل گرم شده به 

مدت ۲۰ دقیقه با دمای ۱۸۰ بگذارید تا پخته شود.
  نکات کلیدی 

اگر در فر این جوجه با سس زرشک را می پزید دقت کنید زیاد 
زمان ندهید که جوجه خشک شود.

می توانید از سیخ فلزی نیز استفاده کنید و اگر از روش تابه برای 
سرخ کردن استفاده می کنید بهتر است برش های مرغ را کمی  ریز 

بزنید تا خوب مغز پخت شود.
می توانید مرغ را از شب قبل مزه دار کنید و بپزید.

 جوجه با سس زرشک

  این پدیــده عجیب و تازه ای نیســت که کتاب 
خواندن در رقابت با بازی های رایانه ای و برنامه های 
متنوع و ســرگرم کننده تلفن همراه، بازنده ماجرا 
باشد. اما گاهی خالفش هم ثابت شده است؛ هنوز 
والدین زیادی هســتند که فرزندان شان کتاب را 
به هر انتخاب دیگری ترجیح می دهند. اما چطور 

می توانیم به چنین موفقیتی برسیم؟ 
 قرار نیست کتابخوان شویم تا فقط قصه بخوانیم و از 
سرنوشت شخصیت های داستان، درس عبرت بگیریم. 
کتاب خوانی یک مهارت اســت که تقریبا نیازش در 
زندگی همه افراد جامعه احساس می شود؛ مهارتی که 
می تواند به شــما کمک کند که در هر راهی که قدم 
برمی دارید، درباره اش اطالعات کســب کند. چه بسا 
افراد زیادی هستند که قرار است حرفه و فعالیتی تازه 
را شروع کنند اما توانایی پیدا کردن و خواندن کتابی 
)خواه کاغذی و خواه الکترونیکی( درباره آن حرفه را 
ندارند. آن ها نمی توانند ذهن شان را دسته بندی کنند و 
داده های بدست آمده شــان را مدیریت کنند. آن ها بلد 
نیستند که برای بدســت آوردن یک اطالعات مفید 
درباره آنچه که نیاز دارند، چطور باید فهرست کتاب 
را جستجو کنند. حتی آن ها توانایی این را ندارند که از 
عنوان، مقدمه و چکیده کتاب، تشخیص بدهند که آیا 
این اطالعات به کارشان می آید یا نه! این همان چیزی 
اســت که کتابخوان بودن را با اهمیت کرده اســت؛ 
اینکــه بتوانیم روزهای کودکــی  و نوجوانی مان را با 
شخصیت های متفاوتی بگذرانیم و دنیای مان را بزرگ 
کنیم و در روزهای جوانی و بزرگسالی، هرآنچه که به 

آن نیاز داریم را در البه الی نوشته ها پیدا کنیم.
  شما الگوی رفتاری کودک تان هستید

  این تجربه ثابت شده ای است؛ اینکه بچه ها آن چیزی 
را تکرار می کنند که به دفعات دیده و شنیده باشند. پس 

اگر والدین زرنگی باشید، سعی می کنید همه آن تربیت 
دلخواهتان را بیشــتر از دیگر منابعی که کودک به آن 
دسترسی دارد، مانند دوستانش، فامیل و تلویزیون به 
او نشان بدهید.  درست چیزی شبیه به استفاده از تبلت 
و یا تلفن همراه که تقریبا کمتر بچه ای است که نسبت 
به استفاده از آن تمایل نشان ندهد؛ چرا؟ چون همیشه 
دیده است که پدر و مادرش همیشه سرشان با آن گرم 
است و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. برخی مواقع 
با دیدن آن می خندند و گاهی هم هرآنچه که به نظرشان 
جالب آمده اســت را به طرف دیگر نشان می دهند و 
برایش تعریف می کننــد. آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ 
کودک هم نسبت به آن وسیله هیجان انگیز که هم صدا 
دارد، هم تصویر؛ هم باعث خنده می شود و هم سرمان 
را گرم می کند، احساس نیاز می کند و خدا نکند که او 
بفهمد که با چه ابزاری مواجه اســت! دیگر جدا کردن 
کودک و تلفن همراه، سخت ترین کار ممکن خواهد بود.

  تاثیرگذار باشید
  حــاال باید بتوانیم کتــاب را مانند تلفن همراه برای 
بچه ها هیجان انگیز نشان بدهیم؛ البته که هیجان انگیز 
هم هست! کدام تلفن همراه و تبلتی می تواند ما را به 
دنیایی متفاوت و شخصیت های جدیدی ببرد؟ فارغ 
از اینکه بازی های موبایلی، تنها یک داستان تکراری 
را با تصاویر رنگی به کودک نشــان می دهند، اما هر 
کتاب می تواند یک داستان جدید برایمان داشته باشد. 
اما این همان چیزی اســت که اگر خودمان به آن باور 
داشته باشــیم، می توانیم این احساس را به فرزندمان 
هم منتقل کنیــم. این را مریم افضلی، روانشــناس 
می گوید و معتقد است که پیش از هرچیز، باید بتوانیم 
صادقانه ترین احساس مان را به کودک انتقال بدهیم؛ 
پس اگر خودمان واقعا کتاب را دوست نداشته باشیم 

و تنهــا بخواهیم برای کتابخوان شــدن 
فرزندمان، ادایش را در بیاوریم، شــک نکنید که به 
نتیجه دلخواهتان نخواهد رسید و فرزندی کتابخوان 
نخواهید داشت: »البته که هستند افراد زیادی که پدر و 
مادری کتابخوان نداشته اند اما آن ها کتابخوان شده اند؛ 
احتماال از دیگر دسترسی هایشــان مانند مدرسه و 
تلویزیون و دوســتان و ... به این موضوع عالقه مند 
شده اند اما اگر بخواهیم بر روی روشی منطقی پیش 
برویم، والدین اولین کسانی هستند که کودک با آن ها 
مواجه می شود و اولین تاثیرپذیری ها را از آن ها دارند؛ 
پس به تاثیرگذاری تان بر شــخصیت و زندگی باور 

داشته باشید تا کودکتان هم شما را باور کند.«
  مزیتی به نام همدلی

  تا دلتان بخواهد، فواید نوشته شده است درباره کتاب 
خواندن کودکان؛ از آموزش و رشد اجتماعی و شناختی 
کودک تا ارتقا رفاه و ســالمت روان آن ها. در واقع 

کارشناسان و محققان معتقدند 
که کتاب خواندن می توانــد بچه ها را به هرجایی از 
این دنیا ببــرد. آنقدر که می تواند آن ها را وارد دنیای 
بزرگتری کند و کودک خودش را جای شخصیت های 
کتاب بگذارد؛ آن وقت است که احساس همدلی با آن 
شخصیت ها، بهترین تجربه ای است که او از خواندن 

کتاب های کودک و نوجوان خواهد داشت.
اما چطور می توانیم از مزیت های احساس همدلی که 
در نتیجه کتاب خواندن برایش ایجاد می شود بگوییم؟ 
افضلــی می گوید که قصه خواندن بــرای کودک در 
روزهایی که او هنوز توانایی خواندن و نوشتن ندارد، 
کمــی او را به کتاب خوانی نزدیک  می کند: زمانی که 
مادر و پدر برای فرزندشان قصه می گویند، غم و شادی 
موجود در قصه را با لحن مخصوص آن موقعیت بیان 
می کنند و کودک هم خودش را با آن ها همراه می کند؛ 
یعنی از شادی های شــخصیت ها می خندد و برای 

غم هایشان، غصه می خورد. حاال اگر به دست همین 
کودک که خودش در خواندن، توانا شده است، کتاب 
بدهیم و بگوییم بخوان، برای همدلی های دلنشینی که 

تجربه کرده است، کتاب را امتحان خواهد کرد.
  درباره کتاب خوانده شده گفتگو کنید

  »نمایشگاه کتابی نیامد و نرفت که من و پسرم نرفته 
باشیم.« این را مادری می گوید که حاال پسرش برای 
خودش مردی شده و چندین چند کتاب نوشته است؛ 
مادری که معتقد اســت او از همان کودکی البه الی 
کتاب بزرگ شد:»  پسرم همیشه عاشق ماه اردیبهشت 
بود؛ می دانست که در این ماه، نمایشگاه کتاب برگزار 
می شود. نمایشگاهی که در آن بازی می کند، کتاب های 
مورد عالقه اش را می خرد، دوستانش را می بیند و در 
مسابقات مختلفی که برگزار می شد، شرکت می کند.« 
او می خواهد بگوید که کتاب و کتابخوانی باید برایش 
جذاب و شیرین باشد؛ نه صرفا یک کار حوصله سر بر 
و خسته کننده که الزم است همه انجامش بدهند! این 
را قریب به اتفاق والدینی می گویند که حاال فرزندانی 
کتابخــوان دارند؛ فرزندانی که زمانی که به قســمت 
جذاب داســتان می رسند،می توانند آن را برای پدر و 
مشتاق و همراهشــان بخوانند:» اینکه بخش هایی از 
کتاب را با هم بخوانید یا اینکه بعداز تمام شــدنش، 
درباره آن کتاب، درباره شخصیت ها و هرآنچه که در 
آن گذشته است حرف بزنیم، یکی از آن دالیلی است 
که شوق کتاب خواندن به بچه ها می دهد.« این را خانم 
افضلی می گوید که معتقد است نمی شود از بچه ها توقع 
کتاب خواندن داشــت در حالی که خودمان حوصله 
نداشته باشــیم برای دقایقی، دل به دل کودک بدهیم 
و احساســش درباره آنچه که در کتاب خوانده ایم را 

بشنویم.

 به گفته یــک متخصص روانشناســی، با توجه به 
اینکه در سال های اخیر، جامعه بحران های متعدد و 
بیماری  شیوع  همچون  مختلفی  غیرقابل پیش بینی 
کرونا را تجربه کرده اســت، جوانان نیز از تیرکش 
این آســیب ها مصون نبودند و عدم توجه به سالمت 
روان، این قشر را آســیب پذیرتر نموده است. یکی 
از جدی ترین این آســیب ها احساس عالئم پیری در 

دوران جوانی است. 
 بحران ســالمندی، تکراری ترین عبارتی است که این 
روزها می شنویم؛ کارشناســان و صاحب نظران در این 
خصوص هشــدارهای مســتمری می دهند. سونامی 
جمعیت قرار است سال های پیش روی ما را با جمعیتی 
پیر و ســالخورده گره بزند که توانایی پیشــبرد اهداف 
جامعه را ندارند اما در کنار سونامی پیری در ایران، یکی 
دیگر از بحران هایی که اخیراً با آن مواجه شده ایم و ازنظر 
مسئوالن و کارشناسان مغفول مانده »سونامی احساس 

پیری در سنین جوانی« است.
   به عقیده محققان اکثریت افراد بنا به عوامل مختلفی در 
حدود سن ۴7 سالگی احساس پیری می کنند اما در حال 
حاضر این سن به ۱۸ سال رسیده و اکثر جوانان ایرانی 
زودتر ازآنچه سن آن هاست، احساس کسالت، ناامیدی و 
در نهایت پیری می کنند. احساس پیری در سنین جوانی 
موضوعی اســت که دکتر فرزانه حاجی زاده، متخصص 
روانشناسی و عضو انجمن سازمان روانشناسی ایران در 

گفت وگو با ایرنا به بررسی آن می پردازد.
 به صدا درآمدن زنگ خطر احساس پیری در جوانان

  طبیعی اســت افراد در ســنین جوانی گاهی اوقات به 
دالیلی مثل از دست دادن یکی از عزیزانشان احساس 
ناراحتی می کنند. ممکن اســت بــرای مدتی حتی در 
هنگام انجام کارهایــی که معموالً از آن لذت می بردند، 
نتوانند احساس شــادی کنند اما گاهی افراد در سنین 
جوانی به طور مداوم، احســاس می کننــد زمان زیادی 
را ازدســت داده اند و فرصت چندانی برای پیشــرفت، 
 ادامــه تحصیــل، کار کــردن، ازدواج، بچه دار شــدن 

و... ندارند. 
  دکتر حاجی زاده در خصوص احساس پیری در جوانی 

تصریح می کند: »بهتر اســت به جای احســاس پیری 
از واژه احســاس ناامیدی استفاده کنیم چون اصطالح 
پیری ناخودآگاه این مفهــوم را در ذهن تداعی می کند 
که احساس پیری ترسناک و بد است درحالی که پیری 
بخشی از مرحله رشد انســان بوده و ارزشمند است.« 
این روانشناس احســاس ناامیدی در جوانان را زنگ 
خطری برای جامعه می دانــد و می گوید: »با توجه به 
اینکه در ســال های اخیر، جامعــه بحران های متعدد و 
غیرقابل پیش بینی مختلفی همچون شیوع بیماری کرونا 
را تجربه کرده است، جوانان نیز از تیرکش این آسیب ها 
مصون نبودند و عدم توجه به سالمت روان، این قشر را 

آسیب پذیرتر نموده است.«
  چرا در جوانی احساس پیری می کنیم؟

  حاجی زاده در رابطه با احساس پیری در جوانی توضیح 
می دهد: »دالیل زیادی در حال حاضر می تواند موجب 
شود که افراد در سنین جوانی احساس پیری و ناامیدی 
داشته باشند. کاهش روابط اجتماعی، کاهش صمیمیت، 
رشد تکنولوژی و کاهش تحرکات بدنی، تغییر ساختار 
خانواده و روی آوردن به تک فرزند ازجمله مســائلی 
است که در شــکل گیری این احساس در جوانان نقش 
دارد.«حاجی زاده عدم توجه به سالمت روان را از دیگر 
عوامل ایجاد احســاس ناامیدی در جوانان دانســت و 
افزود: »مصرف مواد، ســیگار و مشروبات الکلی، عدم 
تفریحات سالم، تبعیض، طرد شدن، نداشتن اعتمادبه نفس 
و کمال گرایی ازجمله مســائلی است که جوانان را در 
معرض شــرایط بد سالمت روان قرار می دهد و باید به 

آن ها توجه داشت.«  
  این روانشناس می گوید مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
به عنوان عامل نگران کننده، در ســالمت روان جوانان 
تأثیرگذار است: »مشکالت اقتصادی و نگرانی از آینده 
منجر به ایجاد احساس دلســردی و پیری در جوانان 
می شود؛ آن ها اغلب با این احساس که هرچقدر کار کنند 
به اهدافشان دست نمی یابد و نمی توانند تشکل خانواده 
دهند به زندگی ادامه می دهنــد و ادامه این روند منجر 

به احساس فرسودگی و پیری در جوانان خواهد شد.«

 احساس پیری با پیری مغز مرتبط است
 یک مطالعه اخیر نشــان داد که احساس پیری در سن 
جوانی ممکن است منعکس کننده پیری مغز باشد. در این 
مطالعه محققان با استفاده از اسکن مغز MRI دریافتند 
افراد مسنی که احســاس می کنند جوان تر از سن خود 
هستند در مقایسه با کسانی که احساس پیری می کنند، 

عالئم کمتری از پیری مغز را نشان می دهند. 
  حاجــی زاده در خصوص ارتباط احســاس پیری با 
پیری مغز می گوید: »ســالمت جسم و روان هردو باهم 
نشان دهنده سالمت یک فرد است و هردو مکمل یکدیگر 
می باشند. ما افرادی راداریم که ۲9-3۰ سال سن دارند 
اما به دلیل مصرف مواد یا مشکالت زندگی چهره پیری 
دارند لذا زمانی که فردی ازنظر سالمت روان تحت الشعاع 
قرار بگیرد، ســالمت جسم نیز تحت تأثیر قرار خواهد 
گرفــت.« حاجــی زاده می گوید پیری با عدد ســنی 
دقیقی مشخص نمی شــود: »هر عاملی مانند بیمارهای 
جســمی و روانی مزمن یا حاد، به دلیل شرایط سخت 
و غیرقابل تحملی که بــرای فرد ایجاد می کند، می تواند 
تسریع کننده روند پیری مغز و درنهایت ایجاد احساس 

پیری در جوانی باشد.«
خانواده ها در انتقال این حس به جوانان تأثیرگذارند

 به گفته حاجی زاده ساختار خانواده، میزان صمیمیت بین 
اعضای خانواده و سبک های تربیتی والدین در انتقال این 
حس مؤثر است. همچنین کاهش دل بستگی و تعلق خاطر 
بین اعضای خانواده، تغییر خانواده ها از ساختار جمعی 
به ســمت فردی، کاهش تعلق خاطــر و افزایش حس 
تنهایی نیز احســاس پیری زودرس را تشدید می کند.
این روانشناس، نداشتن خانواده امن و حمایتگر به دلیل 
افزایش آمــار طالق، اعتیاد و... را از دیگر عوامل تأثیر 

خانواده در انتقال حس ناامیدی در جوانان می داند.
  چگونه می توان احساس کاذب پیر شدن را کنار گذاشت؟

  حاجی زاده در پاســخ به این سؤال می گوید: »همیشه 
پیشگیری بهتر از درمان است. مفهوم پیش گیری، بیشتر 
به معنی کاهش خطر و پیش گیری از رویدادها، پیامدها 

و عوارض احساس پیری است.«
   این استاد دانشگاه به منظور پیشگیری از احساس پیری، 
ارتقای بهداشت و سالمت روان را الزامی دانست و افزود: 
»با تغییر در سبک زندگی جوانان، آموختن مهارت های 
الزم زندگی، افزایش توانمندی و خودباوری در جوانان، 
هدف دار بودن و جهــت دار کردن زندگی با درک معنای 
زندگی و از سوی دیگر برنامه ریزی و گنجاندن تفریحات 
سالم، ارتقای بهداشت و سالمت روان در جوانان محقق 
می گردد.« حاجی زاده با اشاره به تأثیر مثبت اندیشی در 
مدیریت اســترس و بهبود سالمت روان می گوید: »تفکر 
مثبت، بخش کلیدی مدیریت مؤثر استرس است که با فواید 
بسیاری برای سالمت روان همراه است. مثبت اندیشی و 
تأثیر مســتقیم آن بر روی سالمت روان کمک می کند تا 
بخشی از عواملی که در ایجاد احساس ناامیدی و پیری 

در جوانان مؤثر است، کنترل و مدیریت شود.«

  در صــورت رعایت نکــردن موازین 
بهداشــتی در نگهداری باقیمانده برنج 
پخته شده، خطر مسمومیت با این ماده 

غذایی افزایش می یابد.  
 خوب اســت بدانیم در صــورت رعایت 
نکــردن موازیــن بهداشــتی در نگهداری 
باقیمانده برنج پخته شده، خطر مسمومیت 
با این مــاده غذایی افزایش می یابد.یکی از 
مهم تریــن باکتری های بیمــاری زا در مواد 
غذایی »باسیلوس سرئوس« است که دو نوع 
مختلف مسمومیت غذایی یعنی نوع اسهالی و 
استفراغ را در انسان ایجاد می کند. سم موثر 
در بروز اســهال در مواد غذایی گوشتی و 
لبنی و سم عامل استفراغ، اغلب در غذاهای 
نشاسته ای مانند سیب زمینی و برنج تولید 
می شــود.برنج می تواند در مراحل مختلف 
رشد، برداشــت و جابه جایی با اسپورهای 
باکتری باسیلوس سرئوس که اغلب در خاک 
و آب وجود دارد، آلوده شود. برنج در انبار 
با رطوبت ۱۴-۱۲درصد نگهداری می شود 
که در این حالت امکان تکثیر اشکال رویشی 
باکتری باسیلوس سرئوس وجود ندارد، اما 
اســپورهای آن قادر به بقا در این شرایط و 
شرایط پخت طبیعی است و مشکل اصلی 
ناشی از آلودگی غذاها به باکتری باسیلوس 
ســرئوس وجود همین اسپورهای مقاوم به 
حرارت اســت که در دمای پخت معمولی 

زنده می مانند.
  برنج با pH نزدیک به 7، متشــکل از 79 
درصد کربوهیــدرات، 7 درصد پروتئین و 
۲ درصد چربی به اضافــه ویتامین و مواد 
معدنی، می تواند به عنوان یک محیط رشد 
عالی برای باسیلوس سرئوس پس از پخته 
شدن عمل کند.طی پخت اولیه برنج، اسپورها 
زنده مانده و طی نگهداری نامناسب جوانه 
زده و رشد می کند. سپس شکل فعال باکتری 
پدیدار می شود و در نهایت سم مولد استفراغ 

را تولید می کند.
  غلظت باکتری »باســیلوس سرئوس« که 
مصــرف کنندگان با آن مواجه می شــوند، 
به آلودگی مــواد خام و نحــوه نگهداری 
یا فــرآوری غذا بســتگی دارد، اما تکثیر 
باسیلوس سرئوس در غذاهایی است که در 

شرایط نامناسب سرد و نگهداری می شود.
نگهداری نامناسب برنج پخته شده قبل از گرم 

کردن مجدد آن می تواند باعث مســمومیت 
شود. زیرا گرم کردن مجدد برنج پخته شده 
تعداد باکتری های رویشی را کاهش می دهد، 
اما توکسین مقاوم به حرارت، مولد استفراغ 

را غیرفعال نمی کند.
 هر چه برنج پخته شده مدت طوالنی تری در 
دمای اتاق بماند، احتمال اینکه باکتری ها یا 
سموم، برنج را برای خوردن ناامن کند، بیشتر 
است. بنابراین ساده ترین راه  برای پیشگیری 
از مســمومیت غذایی با برنــج در ارتباط 
با باســیلوس ســرئوس، اطمینان از پختن 
کامل غذا و ســرد شدن سریع و متعاقب آن 
نگهداری درست غذای گرم شده در یخچال 
است که باید به دقت کنترل شود تا از رشد 
سلول های رویشــی طی مرحله سرد شدن 

جلوگیری شود.
  راه های ایمن برای نگهداری و گرم کردن 

مجدد برنج
  در حالت ایده آل، برنج را به محض پخته 
شدن میل کنید. اگر این امکان وجود ندارد 
باید آن را تا دمای ۶3 درجه سانتیگراد گرم 
نگه داشــت و یا آن را در مدت زمان کمتر 
از دو ساعت سرد کنید و سپس در یخچال 

قرار دهید.
  باقیمانده برنج پخته شده را بیشتر از یک 

روز در یخچال نگهداری نکنید.
برنج پخته شده را بیشــتر از یکبار گرم و 

مصرف نکنید.
  بهتر اســت برنج پخته شده در ظروف در 
دار غیرقابل نفوذ به هوا در یخچال نگهداری 
شــود. گرم کردن مجدد برنج پخته شــده 
طوری باشــد که دمای تمام قســمت های 
آن )بخش داخلی( دســت کم به 7۴ درجه 
سانتیگراد برسد. سعی کنید به میزان مصرف 
روزانه غذا تهیه کنید و از قرار دادن برنج بعد 
از پخت در دمای محیط برای مدت طوالنی 

جدا خودداری کنید.

آیا گرم کردن مجدد برنج 
خطرناک است؟  چرا 

در جوانی 
احساس  
پیری  
می کنیم؟

همان باشید که می خواهید فرزندتان باشد!

در بعضی مواقع بــه دلیل خرید زیــاد میوه ها و 
ســبزیجات دچار مشــکل برای نگهداری از آنها 
می شویم، اما همیشه استفاده از میوه های خوشرنگ 

و سبزیجات تازه لذتبخش تر است.
  اتفاق بسیار بدی است که یک یخچال پر داشته باشید 
و بسیاری از خوراکی ها و خوردنی ها را داخلش قرار 
دهید اما بعد از چند روز ببینید که همه آنها پالسیده و 
خراب شده اند. در این قسمت به شما آموزش می دهیم 
که چگونه مواد گیاهی، میوه ها، ســبزیجات و غیره را 

مدت طوالنی تری تازه نگه دارید.
  پیاز را کنار سیب زمینی قرار ندهید

  پیاز و سیب زمینی ترکیب بسیار خوشمزه ای هستند اما 
نباید کنار یکدیگر نگهداری شوند. در غیر این صورت 
پیاز باعث می شود که سیب زمینی ها زودتر خراب شوند. 
بهتر است که سیب زمینی را مانند اسکواش در هوای باز 
و خنک و کمی تاریک نگه دارید تا تازه تر باقی بماند.

همچنین می توانید داخل کیسه پالستیکی بگذارید اما باید 
کمی هوا به آن ها برســد. اگر می خواهید یک همسایه 
خوب برای پیاز پیدا کنید، آن چیزی نیست جز سیر. این 
دو ماده می توانند بدون این که عامل خراب شدن یکدیگر 
باشند، به خوبی در کنار هم دوام بیاورند. فقط بهتر است 

آن ها را در فضایی قرار دهید که تهویه خوبی دارد. 

  خیار را تنها نگهداری کنید
  بسیاری از میوه ها مانند گوجه فرنگی، موز و طالبی 
گاز اتیلن تولید می کنند؛ این گاز ماده ای است که باعث 
رسیدن میوه می شــود و ممکن است سرعت تخریب 
و فســادش را افزایش دهد. خیار معموال به گاز اتیلن 
حساســیت زیادی دارد، بنابراین باید محل جداگانه 
خودش را داشته باشد.در غیر این صورت خیلی سریع 
خراب می شــود. پس اگر می خواهید خیار را داخل 

یخچال بگذارید، آن را دور از میوه های دیگر گذاشته 
و فقط چند روز داخل یخچال نگه دارید.

  اسکواش و کدو تنبل را کنار سیب و گالبی قرار ندهید
  اسکواش و کدوتنبل باید جایگاه جداگانه خودشان را 
داشته باشند و گالبی هم همین طور. نباید آن ها را کنار 
هم بگذارید. در غیر این صورت اســکواش رنگ زرد 
پیدا می کند و خراب خواهد شد. اسکواش و کدوتنبل 
باید در دمــای بین ۱۰ الی ۱3 درجه سیلیســیوس 

نگهداری شوند.این دما دمای خنکی است اما به سرمای 
داخل یخچال نمی رســد. کدو تنبل ها و اسکواش های 
بزرگ معموال تا ۶ ماه هم دوام می آورند، به شرطی که 

انواع کوچک آن ها را خریداری کنید.
  تمشک ها را با سرکه بشویید

  خوردن تمشک ها بسیار لذت بخش و راحت است اما 
مشکل اینجاست که خیلی سریع کپک می زند. باید یاد 
بگیرید روش صحیح مراقبت از آن ها را به کار بگیرید 
تا زمانی که قصد خوردنشان را ندارید، بهتر است آن ها 
را نشــویید. همچنین می توانید کمی سرکه را روی آن 
بریزید تا طول عمر بیشتری داشته باشند. به این صورت 

که یک فنجان ســرکه را با سه فنجان آب ترکیب کنید 
و تمشک ها را داخلش قرار دهید و بعد از چند دقیقه 
بیرون بیاورید. بعد از اینکه آنها را بیرون آوردید، باید 
اطمینان حاصل کنید که به طور کامل خشک شدند، زیرا 
تمشک با رطوبت میانه خوبی ندارد. می توانید آن ها را 

روی دستمال کاغذی یا پارچه مخصوص میوه ها قرار 
دهید تا خشک شوند.

 سیب ها را کنار پرتقال قرار ندهید
  ســیب ها نباید کنار پرتقال ها قرار بگیرند. میوه ها از 
خودشــان گاز تولید می کنند که باالتر اشــاره کردیم. 
گاز اتیلن باعث خراب شدن سریع تر بعضی از میوه ها 
می شود. سیب را داخل یخچال قرار ندهید. پرتقال را هم 
داخل یخچال اما به دور از سیب بگذارید. در غیر این 
صورت هر دو سریع خراب می شوند. از طرفی پرتقال 
را نباید داخل کیسه پالستیکی قرار دهید. در غیر این 

صورت زود کپک می زند.
 موز را از بقیه میوه ها جدا کنید

  موز میوه بسیار خوشــمزه ای است اما خیلی سریع 
می رســد و ترشیده می شــود. راه حل اینجا است که 
موزهای رســیده را بیرون از یخچال و موزهای سفت 

را داخل یخچال بگذارید تا زودتر برسند.
 آووکادو را کنار موز نگذارید

  آووکادو میوه نســبتا گرانی است و بسیار مهم است 
که از آن به درســتی مراقبت کنید. اگر آووکادوی شما 
درحال رسیدن است، آن ها را  کنار موز قرار ندهید. گاز 
آزاد شده از موز باعث زودتر رسیدن آووکادو می شود. 

اگر می خواهید طول عمر آووکادو را افزایش دهید، آن 
را داخل یخچال بگذارید زیرا باعث می شود که فرایند 

رسیده شدن آووکادو کندتر شود.
  گوجه فرنگی ها را داخل یخچال قرار ندهید

اگر می خواهید گوجه فرنگی شما تازه باقی بماند، بهتر است 
آن ها را داخل یخچــال نگذارید. گوجه فرنگی در داخل 
یخچال ارزش غذایی خودش را از دست می دهد. پس آن 

را در دمای اتاق قرار دهید تا طعم خودش را حفظ کند.
  سبزیجات و گیاهان معطر چطور؟

  اگر می خواهید مقداری ادویه های گیاهی به غذا اضافه 
کنید و طعم آن را بهبود ببخشید، باید بدانید که چگونه آنها 
را تازه نگه دارید. می توانید ادویه ها را استفاده نکنید، بلکه 
خود گیاه را خریداری کنید. برگ این گیاهان را تازه نگه 
داشته و به طور کامل خشک کنید سپس آن ها را داخل 
یک ظرف شیشه ای یا فنجان بریزید و کمی آب داخلش 
بریزید و آن ها را داخل فریــزر بگذارید. مثال گیاهانی 
مثل ریحان در دمای اتاق بهتر نگهداری می شوند. حتی 
می توانید آن ها را داخل یک شیشه آب هم قرار دهید. بعد 
از اینکه رنگ آب عوض شد، آب آن را کنار گذاشته و از 
این سبزیجات تازه استفاده کنید. معموال تا دو هفته حالت 

تازگی خودشان را با این روش حفظ می کنند.

این میوه ها و سبزیجات را 
کنار هم نگذارید 

نکات ریز آشپزی 
 رفع شیرینی غذای شیرین

  در صورت شــیرین شدن غذا، به آن کمی نمک اضافه کنید و در 
صورتی که غذای شما شامل سبزی یا انواع خورش بود مي توانید 

یک قاشق چایخوری سرکه نیز به آن بیفزایید.
 پخت صحیح سوپ خامه ای

  در ســوپ هایی که خامه به کار برده می شود، وقتی که آبلیمو 
اضافه می کنید بالفاصله از روی حرارت بردارید، زیرا جوشیدن 

آبلیمو با خامه موجب بریدگی سوپ می شود.
 متالشی شدن ماهی

  برای جلوگیری از متالشی شدن ماهی در هنگام آبپز کردن، کمی 
سرکه در آب جوش بریزید و ماهی را در آن بپزید.

  پختن نخودفرنگی
  وقتی می خواهید نخود فرنگی را بپزید، آن را با غالف بپزید بعد 
از پختن، نخود فرنگی از غالف جدا می شود و روی آب می آید 

در ضمن نخودفرنگی طعم بهتری می گیرد.



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

حوادث جهان

حریق هتلی در کامبوج ۱۹ کشته بر جا گذاشت
  آتش ســوزی گســترده ای - که بیش از ۱2 ساعت در هتلی 
در کامبوج ادامه داشــت - دســت کم ۱۹ کشته برجا گذاشت و 
همچنان ده ها نفر دیگر مفقود هســتند. این آتش سوزی در یک 
شــهر هم مرز با تایلند رخ داده اســت. مقیاس این آتش سوزی به 
 حدی بود که تایلند - کشــور همســایه کامبوج - خودروهای 
آتش نشانی را برای کمک به مهار آتش در این شهر اعزام کرد.ویدئوهای 
 منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که مردم پس از 
گرفتار شدن در آتش سوزی این هتل، خود را از پشت بام یا بالکن 
به پایین پرتاب می کنند.به گزارش آسوشیتدپرس، بسیاری از کسانی 
که داخل این هتل بودند، اعم از مشــتریان و کارکنان عمدتًا اهل 
تایلند بودند. در ویدئویی که آژانس آتش نشانی کامبوج منتشر کرده 
است، شنیده می شود که شاهدان برای نجات افرادی که در پشت بام 
مجتمع هتل گیر افتاده اند، به ماموران آتش نشانی التماس می کنند.بنا 
بر اعالم روزنامه ایندیپندنت، سازمان آتش نشانی و امداد و نجات 
کامبــوج اعالم کرد که این حریق از طبقــات ۱3، ۱۴ و ۱۵ آغاز 
شد. یکی از آتش نشانان در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر 
شده است، گفت: آتش سوزی بسیار گسترده بوده بنابراین دسترسی 
شیلنگ های آب به آن دشوار بود.این حریق مهار شده با این حال 
عملیات امدادی برای یافتن مفقودان این حادثه همچنان ادامه دارد و 
احتمال افزایش تلفات این حادثه نیز دور از انتظار نیست.به گزارش 
شبکه خبری سی ان ان، گفته می شود که در این حادثه حدود 70 
تن دیگر نیز زخمی شده اند.علت وقوع این حادثه تاکنون مشخص 

نشده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد .
تلفات سیل و رانش زمین در فیلیپین به ۴۴ نفر رسید 
  مقامات فیلیپین اعالم کردند که تلفات ســیل و رانش زمین 
ناشی از بارندگی های شــدید اخیر در جنوب این کشور به ۴۴ 
نفر رسیده است. بر اثر سیل و رانش زمین 28 نفر همچنان مفقود 
هســتند.این بارندگی های شدید در فیلیپین منجر به وارد شدن 
خســارات به زیرساخت ها و محصوالت زراعی نیز شده است. 
بارش شــدید باران منجر به آبگرفتگی بزرگراه ها و معابر شده 
و بیــش از ۵0 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشــان کرده 
است.در حال حاضر سیل در نواحی جنوبی فیلیپین فروکش کرده 
است اما بارش باران های متناوب همچنان ادامه دارد.به گزارش 
خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری فیلیپین اعالم کرده که ممکن 
است طی روزهای آینده برای ارزیابی میزان خسارات وارده ناشی 

از بارندگی ها از مناطق آسیب دیده بازدید کند .
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حوادث

گروه حوادث// فرمانده مرزباني استان خوزستان از 
دستگیري سرکرده و ۳ نفر از اعضاي شرور باند قاچاق 

سالح و مهمات در شهرستان ماهشهر خبر داد .
   ســردار »لطفعلي پاکباز« با اعالم انهدام باند شرور 
قاچاق سالح و مهمات در شهرستان ماهشهر، اظهار 
داشت: در راســتاي مقابله قاطع با قاچاقچیان سالح 
و مهمــات و در پي رصد اطالعاتــي ماموران پایگاه 
دریاباني ماهشهر مبني بر ورود محموله سالح و مهمات 

غیرمجاز از طریق آب هاي شــمال خلیج فارس به 
کشور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مرزبانان 
قرار گرفت.فرمانده مرزباني استان خوزستان با تقدیر از 
عوامل انتظامي به جهت همکاري اطالعاتي و عملیاتي 
با ماموران مرزبانــي در این عملیات، افزود: ماموران 
پایگاه دریاباني ماهشــهر با تسلط اطالعاتي و رصد 
فنــي و تجزیه و تحلیل  اخبار ، محل تردد و اختفاي 
قاچاقچیان را شناسایي و در یک رشته عملیات منسجم 

و مشترک با نیروهاي پلیس اطالعات وامنیت عمومي 
انتظامي ماهشهر و هماهنگي با مقام قضایي ، سرکرده و 
3 نفر از اعضاي این باند را دستگیر کردند.سردار پاکباز 
تصریح کــرد: در این عملیات موفق، تعداد 23 قبضه 
ســالح جنگي کلت کمري به همراه ۴6 تیغه خشاب 
مربوطه کشف شد.فرمانده مرزباني استان خوزستان در 
پایان با تقدیر از همکاري مستمر مرزنشینان با مرزبانان، 
گفت: محموله کشف شده به همراه متهمان دستگیر شده 
پس از تشــکیل پرونده مقدماتي جهت سیر مراحل 

قانوني تحویل مراجع ذي صالح شدند .

مجازات مرگ برای قتل شوهر

گروه حوادث// زن جوانی که با همدســتی مردی 
غریبه با خوراندن قرص همسرش را به قتل رسانده 
بود با رأی قضات دادگاه کیفری یک استان تهران به 

قصاص محکوم شد .
   همسر این زن آذر ســال ۹۹ در خانه اش به  طرز 
مرموزی جان باخت. وقتی موضوع به پلیس اعالم 
شد در نخســتین بررســی ها علت مرگ این مرد 
۴0 ساله سکته قلبی تشــخیص داده شد، اما وقتی 
جسد به پزشــکی  قانونی منتقل شد کارشناسان این 
ســازمان در گزارشــی اعالم کردند مــرد جوان به 
علت نارسایی تنفسی ناشــی از مصرف مواد مخدر 
دست ساز فوت کرده اســت.   با اعالم این گزارش، 
پدر و مادر مرد جوان با ثبت شکایتی از عروس 37 

 ساله شان به نام فریبا مدعی شدند پسرشان نه  تنها به 
مواد مخدر اعتیاد نداشت بلکه سیگار هم نمی کشید.  
بعد از این شکایت، زن جوان بازداشت شد، اما اتهامش 
را نپذیرفت و در توضیح ماجرا گفت: شوهرم دچار 
اختالل خواب بود و گاهی اوقات برای آنکه خوابش 
ببرد قرص آرامبخش مصرف می کرد. با این توضیحات 
خانواده مرد جوان از شــکایت گذشــتند و پرونده 
مختومه شد اما یک سال بعد دختر این خانواده که با 
مادرش اختالف پیدا کرده بود به خانه عمویش رفت 
و مدعی شد مادرش با خوراندن قرص باعث مرگ 
پدرش شده است.  بدین ترتیب بار دیگر اولیای دم از 
عروسشان شکایت کردند و فریبا بازداشت شد. زن 
جوان این بار به ناچار لب به اعتراف گشود و به قتل 
شوهرش با همدستی مردی به نام شهرام اعتراف کرد. 
وی به مأموران گفت: شــوهرم مخالف کار کردن من 
بود به همین خاطر چند قرص از مردی به نام شهرام 
گرفتــم و به او دادم تا به خواب برود و من هم بتوانم 
با خیالی آســوده کارم را انجام دهم، ولی نمی دانستم 
قرص ها موجب مرگش می شود. البته از مدت ها قبل 
قصد داشتم او را بکشم.  وی توضیح داد: یک بار به 
دو مرد افغانستانی ۵0 میلیون تومان دادم تا شوهرم را 
کتــک بزنند که پولم را گرفتند و فرار کردند. یک بار 
هم با همدستی یک تعمیرکار خودرو به نام کریم که 
به من عالقه مند شده بود تصمیم گرفتیم ترمز ماشین او 

را دستکاری کنیم که همسرم متوجه شد و نقشه مان به 
نتیجه نرسید. آخرین بار از شهرام قرص هایی را گرفتم 
که مدعی بود پس از خوردن قرص ها ضربان قلبش 
باال می رود و ســکته قلبی می کند و مرگ او طبیعی 
می شود.پس از تکمیل تحقیقات، برای فریبا به اتهام 
قتل و برای شــهرام به اتهام معاونت در قتل و برای 
کریم به اتهام شروع کننده به قتل کیفرخواست صادر 
و پرونده شان برای رســیدگی به شعبه پنجم دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد.در ابتدای جلسه 
دادگاه اولیای دم برای متهمان درخواست اشد مجازات 
کردند. ســپس زن جوان به جایگاه رفت و اظهارات 
قبلی خود را تکرار کرد.در ادامه شــهرام به جایگاه 
رفت و اظهار کــرد: چند ماه قبل از این ماجرا فریبا 
از من خواسته بود برای عمیق شدن خواب همسرش 
قرصی تهیه کنم، من هم قرص هایی را تهیه کردم اما 
آنها خودشان دوز قرص ها را باال برده بودند و همین 
سبب شد شوهرش فوت کند.بعد از آن هم وکیل کریم 
که با قرار وثیقه آزاد بود به جایگاه رفت و گفت: موکلم 
تحت تأثیر حرف های فریبا قرار گرفته و به درخواست 
او ترمز ماشــین قربانی را دستکاری کرده بود که در 
آن ماجرا اتفاقی نیفتاده و کریم هم از کارش پشیمان 
است. در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند و فریبا 
را به قصاص محکوم کردند و شهرام هم به 2۵ سال 

حبس محکوم شد . 

گروه حوادث// رئیس کل دادگستری استان قزوین از تشکیل پرونده قضایی برای 
فوت یک پســر نوجوان در جریان درگیری با مأموران پاسگاه انتظامی ارداق استان 

قزوین خبر داد .
   علی شــعبانی در تشریح این خبر گفت: در ساعت 23 پنجم دی ماه مأموران 
پاسگاه انتظامی ارداق حین گشت در منطقه به یک دستگاه خودروی وانت با دو 
سرنشین مشکوک شــدند که راننده خودرو با مشاهده عوامل انتظامی به سمت 
خیابان های فرعی منطقه متواری شد. در این تعقیب و گریز خودروی وانت پس 
از مدتی متوقف شد.رئیس کل دادگستری اســتان قزوین ادامه داد: مأموران از 
خودروی خود پیاده شده و به سمت خودروی وانت حرکت کردند که راننده وانت 

دنده عقب گرفته و خودروی مأموران را تخریب کرد. یکی از سرنشینان وانت نیز 
با یک قبضه سالح شکاری به سمت مأموران هدف گیری کرد و در نتیجه عوامل 
انتظامی با مشاهده اسلحه، با استفاده از قانون به کارگیری سالح، به سمت الستیک 
خودرو شلیک کردند و خودروی وانت دوباره متواری شد اما خودروی مأموران 
بدلیل تخریب امکان تعقیب مجدد را نداشته است .به گزارش میزان، شعبانی گفت: 
در نتیجه شلیک به سمت خودرو یکی از سرنشینان مجروح شده و به علت شدت 
خونریزی فوت کرده است. در نهایت متهمان شناسایی و دستگیر شدند و راننده 
خودرو به اســتفاده از مشــروبات الکلی و حمل و استفاده از یک قبضه سالح 

غیرمجاز متعلق به پدر متوفی اقرار کرد .

تشکیل پرونده قضایی برای مرگ پسر نوجوان در قزوین

در امتداد تاریکی  

بعد از ۱6 ســال، زمانی مادرم را پیدا کردم که به 
تازگی از زندان آزاد شــده بود. من هم که با یافتن 
مادرم انگار به سعادت و خوشبختی رسیده بودم، 
با رفتارهای ناشایست همه پل های پشت سرم را 
خراب کردم  و خواهران و بــرادران ناتنی ام را به 
شــدت آزار دادم ولی فقط یــک هفته بعد مادرم 
مدعی شد قصد دارد برای ادامه زندگی به خارج از 
کشور برود و من هم در جست وجوی آینده ای که 
خوشبختی ام را تضمین کند از خانه فرار کردم و ...

   پسر ۱۹ ساله با بیان این مطالب به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: پدرم حدود 20 سال قبل با 
مادرم به طور مخفیانه ازدواج کرد و مرا از 3 سالگی 
نزد همســر اولش آورد. به این ترتیب من در کنار 6 
خواهر و برادر ناتنی ام بزرگ شــدم و از مادر خودم 
هیچ اطالعی نداشــتم. وقتی بزرگ تر شدم و معنی 
نامادری را فهمیدم، خیلی دوســت داشــتم مادرم را 
پیدا کنم اما هیچ کــدام از اعضای خانواده و به ویژه 
پــدرم در این باره چیزی نمی گفتند این درحالی بود 
 که خواهران و برادران ناتنی مرا آزار می دادند و کتکم 
مــی زدند! با آن که در برابر ســختی ها و رفتارهای 
خشــن اعضای خانواده پدرم چاره ای جز تســلیم 
نداشــتم اما از ســوی دیگر پدرم به دلیل وضعیت 
اقتصادی مناســبی که داشت همه امکانات رفاهی را 
برایم فراهم می کرد و من از این نظر هیچ کمبودی در 
زندگی نداشتم. خالصه ماه ها و سال ها سپری می شد 
و من درحالی که به تحصیالتم ادامه می دادم اما همواره 
در رنج و عذاب به سر می بردم و تالش می کردم به 
هر طریق ممکن ســرنخی از محل سکونت مادرم به 
دســت آورم در واقع نمی دانستم که او زنده است یا 
 نه! باالخره حدود 2 ســال قبل که در مقطع دبیرستان 
 تحصیل می کردم، آن قدر بــا التماس و خواهش و 
 اشک ریزان به پدرم اصرار کردم تا درباره حداقل مرده یا 
زنــده بودن مادرم به من توضیح بدهد که او به ناچار 
تسلیم خواسته من شد و شماره تلفنی را در اختیارم 
گذاشت.هنگامی که از آن سوی خط صدای مادرم را 
شنیدم، گویی همه دنیا را به من هدیه دادند. زبانم بند 
آمده بود و از خوشحالی فقط گریه می کردم. خالصه 
با نشــانی که مادرم در اختیارم گذاشت، تازه فهمیدم 
 که او در یکی از شــهرک های حاشــیه کرج زندگی 
می کند. این گونه بود که با شور و شوقی عجیب، لوازم 
شخصی ام را برداشتم و از  اهواز )محل اقامت خانواده 
پدرم( عازم کرج شــدم.با دیدن مادرم فکر می کردم 
 به ســعادت و خوشبختی رسیده ام و دیگر از او جدا 
نمی شوم ولی هنوز چند ساعت از به آغوش کشیدن 
مادرم نگذشته بود که فهمیدم او 8 سال از عمرش را 

پشت میله های زندان سپری کرده و به تازگی از زندان 
آزاد شده است.

  مادرم مسیر خالفکاری را پیش گرفته بود و به همین 
دلیل هم زمانی که کودکی خردســال بودم سرپرستی 
مرا به پدرم سپرده و به دنبال سرنوشت سیاه خودش 
رفته بــود! با این همه من که احســاس می کردم از 
 کتک کاری ها و زخم زبان های خواهران و برادران 
ناتنی ام رها شــده ام و در کنــار مادرم حس غرور 
داشتم، به انتقام جویی از خانواده پدرم پرداختم و در 
طول یک هفته ای که نــزد مادرم بودم تا حد امکان 
به آن ها توهین می کردم و با رفتارهای ناشایســت 
 ســعی داشــتم همه کینه ها و غصه هــای چندین 
 ســاله ام را خالی کنــم! ولی در همیــن روزها بود 
 که بــرای مادرم توضیــح دادم پدرم همــه اموال و 
سرمایه اش را به نام دیگر فرزندان همسر اولش سند 
زده اســت و چیزی به نام من نیســت! ناگهان ورق 
برگشت و رفتارهای محبت آمیز مادرم به شدت فرق 
کرد. او طوری رفتار مــی کرد که انگار عالقه ای به 
حضور من در منزلش ندارد! او در نهایت سکوتش را 
شکســت و خیلی صریح به من گفت که قصد دارد به 
خارج از کشور برود و بقیه عمرش را در کشوری به 

جز ایران بگذراند!
   مادرم در حالی با این جمالت از من می خواســت 
منزلش را ترک کنم که من همه پل های پشــت سرم 
را خــراب کرده بودم و با آن همه توهین و رفتارهای 
زشــت دیگر روی بازگشــت نزد خانواده پدرم را 
نداشتم. در این شرایط چاره دیگری برایم باقی نمانده 
بود بنابراین با شرمساری نزد پدرم بازگشتم ولی دیگر 
هیچ عزت و احترامی نداشــتم و خواهران و برادران 
ناتنی ام به شــدت از من ناراحت و ناراضی بودند. از 
سوی دیگر همه رفتارهای خشن آنان هنگامی بیشتر 
شد که فهمیدند پدرم قصد دارد بیمه عمرش را به من 
و نامادری ام اختصاص دهد! به طوری که حتی اجازه 
ندادند من در دانشگاه تحصیل کنم! من هم که اوضاع 
را این گونه دیدم تصمیم گرفتم به شــهر دیگری بروم 
و به دنبال خوشبختی باشم و آینده ای روشن را برای 
خــودم رقم بزنم! این بود که حتی گیتارم را که عالقه 
عجیبی به آن داشــتم در اهواز جا گذاشتم و خودم را 
به مشهد رساندم و به منزل مجردی یکی از دوستانم 
رفتم که در منطقه قاسم آباد سکونت داشت ولی بعد 
از طریق یکی از دوستان اهوازی ام فهمیدم که برادر 
ناتنی ام فرار من از منزل را به پلیس گزارش داده و از 
دوستان مشهدی ام به جرم اغفال و آدم ربایی شکایت 

کرده است...

فرار به سوی خوشبختی! 
 گروه حوادث// با هوشیاری و تالش همه 
جانبــه کارآگاهان پلیس اعضای یک باند 
۸ نفره سارق و مالخران سیم و کابل برق 
سرقتی شناسایی و در دو عملیات ضربتی 

دستگیر شدند . 
سردار غالمرضا جعفری در تشریح این خبر 
بیان کــرد: در پی وقوع چند فقره ســرقت 
ســیم و کابل برق در محالت حاشــیه ای 
شهرستان بندرعباس و متواری شدن سارق 
یا ســارقان، موضوع و به صورت ویژه در 
دســتور کار پلیس آگاهی استان هرمزگان 
قرارگرفــت.وی افــزود: کارآگاهان پلیس 
آگاهی استان با رصد اطالعاتی و با استفاده 
از تجزیه و تحلیل آماری وقوع ســرقت ها 
و با به کارگیری اقدامات فنی و پلیســی دو 
نفر از ســارقان را شناسایی و متهمان را در 
مخفی گاهشان دستگیر و در بازرسی از محل 
تعدادی گوشی تلفن همراه مسروقه کشف و 
ضبط کردند.سردار جعفری با بیان اینکه در 
تحقیقات تخصصی به عمل آمده از متهمان 
دیگر همدستان آنان نیز که 2 نفر مرد و یک 
زن بوده و به صورت پوششی اقدام به سرقت 

شناســایی  نیز  کردند  می 
و در عملیات هــای 

جداگانه دستگیر 
بازرسی  و در 
داخــل  از 
ق  و صنــد

عقــب 
خــودروی 

توقیفی  پراید 
بــه  متعلــق 

مقادیری  ســارقان 
سیم برق سرقتی به همراه 

 ۴ عــدد قیچی عایق کاری شــده و 
دستکش های ویژه کشف و ضبط شد. این 
مقام انتظامی استان اظهار کرد: متهمان دستگیر 
شده در بازجویی های فنی و علمی صورت 
گرفته به بیش از ۴0 فقره ســرقت سیم برق 
هوایی اعتراف کرده و معترف شدند که اموال 
ســرقتی را به 3 نفر از مالخران اتباع بیگانه 
فروخته اند که با همکاری متهمان، مالخران 
اموال مسروقه نیز دستگیر و با تشکیل پرونده 
به مرجع قضایی معرفی و با قرار متناســب 

زندان  روانه 
شدند.
به 

ش  ر ا گــز
ایسنا، فرمانده انتظامی 
استان هرمزگان با هدف پیشگیری از وقوع 
سرقت در سطح استان از عموم شهروندان و 
مردم اســتان خواست ضمن توجه جدی به 
هشدارهای پلیســی، در صورت مشاهده و 
برخورد با هر گونه موارد مشکوک در اسرع 
وقت از طریق سامانه تلفنی فوریت های ۱۱0 
به پلیس اطالع دهند تــا در کمترین زمان 
ممکن نسبت به شناسایی جرم و دستگیری 

مجرمان اقدام شود .

انهدام باند سارقان سیم و کابل برق در هرمزگان

هنگ  فرمانده  حــوادث//  گروه 
مرزی زابــل از درگیری مرزداران 
سوداگران  با  هیرمند  شهرستان 
مواد  کیلوگرم  و کشف ۱6۰  مرگ 
مخدر از نوع شیشــه و تریاک در 

مرزهای شمالی استان خبر داد .
سرهنگ علیرضا سنچولی در تشریح 
این خبــر گفت: مــرزداران هنگ 
مرزی زابل به  منظور تشدید مبارزه 
با مواد مخدر و ســوداگران مرگ با 

انجام اقدامات گسترده اطالعاتی و 
الکترونیکی  تجهیزات  کارگیری  به  
و اپتیکی، از قصد قاچاقچیان مواد 
مخدر برای انتقال محموله خود در 
حوزه اســتحفاظی گروهان مرزی 
هیرمند به داخل کشــور آگاه شدند 
و بالفاصله بــا آمادگی و تجهیزات 
کامل به تشدید پوشش نوار مرزی 
پرداختند و با کنترل و پایش منطقه، 

بالفاصله  و  را مشاهده  قاچاقچیان 
فرمــان ایســت صــادر کردند که 
قاچاقچیان بدون توجه به دســتور 
مأموران ســعی در متواری شــدن 
از محل داشــتند.وی تصریح کرد: 
مرزداران با رعایت قانون به  کارگیری 
سالح به تیراندازی هدفمند به سمت 
قاچاقچیان اقدام کردند که با توجه به 
حجم آتش و اتخاذ موضع و تاکتیک 

عملیاتی مناسب مأموران، سوداگران 
مرگ عرصه را به خود تنگ دیده و 
آنها که قصد داشتند در دو عملیات 
محموله خود را به  صورت خودرو 
و کوله باری وارد کشور کنند، با رها 
کردن محموله از محــل متواری و 
مرزداران موفق شدند در این عملیات 
در پاکســازی منطقه ضمن توقیف 
یک دســتگاه خودرو و دستگیری 
یک نفر متهم و کشــف یک قبضه 
سالح جنگی کالش، 2۹ تیر مهمات 
مربوطه و مقدار 7۵ کیلوگرم شیشه و 

8۵ کیلوگرم تریاک کشف کنند . 

گروه حوادث// فرمانده انتظامی اســتان فارس از توقیف 
ســواري پژو و کشــف ۱۸۰ کیلوگرم حشیش در عملیات 

ضربتي پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد .
   سردار »رهام بخش حبیبي« اظهار داشت: در راستاي طرح 
مبارزه با سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فارس حین کنترل خودروهــای عبوری در محور مواصالتي 
»کوار- شــیراز« به یک سواري پژو ۴0۵ مشکوک و دستور 

ایســت صادر که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.وي بیان 
داشت: پس از طي مسافتي تعقیب و گریز ماموران انتظامي با 
عکس العمل به موقع موفق شدند خودرو را توقیف و در بازرسی 
از آن ۱80 کیلوگرم حشیش کشف کنند.فرمانده انتظامی استان 
فارس با اشاره به اینکه در این خصوص یک دستگاه وانت مزدا 
با 2 سرنشین که اسکورت محموله بودند نیز توقیف شد، گفت: 

هر 3 قاچاقچي براي سیر مراحل قانوني روانه دادسرا شدند .

گروه حوادث// رئیس پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان قزوین از 
دختر  ربودن ۲  عامالن  دستگیری 
شیرازی در قزوین خبر داد که آن ها 
را از خانه پدری شان در شیراز ربوده 

و به قزوین منتقل کرده بودند .
    سرهنگ امیرحسام عزیزی اظهار 
کرد: در پی رســیدن نیابت قضایی 
مبنی بر ربــودن 2 خواهر ۱3 و ۱8 
ساله شیرازی به پلیس آگاهی استان 
قزوین، بالفاصله دستورات ویژه برای 
بر  موضوع صادر شــد.بنا  پیگیری 
اعالم روابط عمومی نیروی انتظامی 

استان قزوین، وی افزود: کارآگاهان 
اداره مبــارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی به طور ویژه وارد عمل شدند 
و با بررسی های پلیسی مشخص شد 
این دو خواهر طعمه آدم ربایی جوانی 
۱8 ساله شده اند.عزیزی خاطرنشان 
کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان 
قزوین در بررسی های پرونده دریافتند 
عامل اصلی آدم ربایی پس از ارتباط 
با خواهر بزرگ تر در شــبکه های 
اجتماعی به شــیراز رفته و با اغفال 
ایــن دختر وارد منزل آنان شــده و 

ســپس با بیهوش کردن پدر و مادر 
دختر و سرقت مقادیری طال، گوشی 
به ارزش بیش از سه میلیارد و ۵00 
میلیون ریال، دو دختر خانواده را به 
گروگان گرفته و متواری شده است.
وی با بیان این که کارآگاهان پلیس 
آگاهی دریافتند آدم ربا پس از سرقت، 
اموال مسروقه را در اصفهان به فروش 
رســانده و با همکاری دو نفر دیگر 
اقدام به اجاره یک باب منزل مسکونی 
در اســتان قزوین کرده و گروگان ها 
را بــه آن مکان منتقل کرده اســت، 

تصریح کرد: بــا اقدامات اطالعاتی 
اختفای  و ردزنی های گسترده محل 
الوند شناسایی  آدم ربایان در شــهر 
شــد.رئیس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی استان قزوین با اشاره به این 
مطلب کــه کارآگاهان پلیس آگاهی 
استان قزوین سه متهم اصلی پرونده را 
طی یک اقدام پلیسی در مخفیگاه شان 
دستگیر کردند  و دو دختر به آغوش 
خانواده بازگشــتند، گفت: متهمان با 
تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی 

شدند .

آدم ربایان 2 خواهر شیرازی را از خانه پدری ربودند

در عملیات ویژه مرزداران هیرمند ؛

 160 کیلو شیشه و تریاک کشف شد 

انهدام باند قاچاق سالح و مهمات در ماهشهر

کشف 1۸0 کیلو 
 حشیش 
در فارس

سند کمپانی خودرو وانت دو کابین بنز تیپ ۳0۹ رنگ سفید یخچالی معمولی مدل 1۳۷۲ به شماره موتور 
۳۳۴۹11101۳۶۶1۴ و شماره شاسی ۳۷۹۳۹1۳۳۶001۹1 شماره پالک ۷۵۶ ج 1۷ ایران ۸۴ به نام بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

پروانه کسب ناصر دریانورد به تاریخ صدور  1۳۹۷/11/۲۹ و شماره پروانه کسب
 ۷0۲۴/ت پ ک/۹۷ صنف پوشاک بانوان به آدرس  قشم درگهان مجتمع تجاری زمرد طبقه همکف گذر۳ پالک سی 

۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 

مفقودی 
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خبری

شهرستان

مجوز احداث سه پاسگاه پلیس راه در هرمزگان اخذ شد
   گروه شهرستان// معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای هرمزگان گفت: در سال جاری برای کنترل و ارتقای 
امنیت جاده ها و راه های مواصالتی، مجوز احداث ســه پاسگاه پلیس راه 
از سازمان راهداری در اســتان اخذ شده است. محمد محمدی رضایی 
لری افزود: 2 پاسگاه در محور کهورستان الر و محور بندرعباس میناب 
محدوده چاه فعله و یک پاسگاه نیز در محور میناب – جاسک در محل 
پاســگاه فعلی که به دلیل قدمت زیاد قابل استفاده نیست، احداث خواهد 
شد.وی بیان کرد: هزینه احداث این سه پاسگاه افزون بر ۵0 میلیارد تومان 
است که از ســوی سازمان راهداری تامین می شود.معاون فنی و راه های 
روســتایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان اظهار کرد: 
سال جاری همچنین مجوز نصب و راه اندازی هشت دستگاه دوربین نظارت 
تصویری جدید در اســتان اخذ شده که در حال نصب و راه اندازی است.

بــه گزارش ایرنا، رضایی لری ادامه داد: برای پایش تصویری محورهای 
مواصالتی شریانی اســتان هرمزگان نیز تا پایان سال گذشته تعداد ۱2 
دســتگاه دوربین نظارت تصویری نصب  شده که با عنایت به پیگیری ها 
و با نصب و راه اندازی دوربین های جدید نظارت تصویری در سال جاری 
حدود 70 درصد ارتقا پیدا می کند.استان هرمزگان در مجموع دارای 3۴ 
کیلومتر آزادراه ،777 کیلومتر بزرگراه، 623 کیلومتر راه اصلی و یکهزار و 

720 کیلومتر راه فرعی و روستایی است .
صادرات غیرنفتی از بنادر غرب هرمزگان ۷۳ درصد افزایش یافت

 گروه شهرستان// مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: پنج 
میلیون و ۱6۴ هزار و 626 تُن کاالهای نفتی و غیرنفتی از ابتدای ســال 
جاری تا پایان آذرماه از بنادر غرب این استان صادر شده که 73 درصد 
آن مربوط به کاالی غیرنفتی اســت. مرتضی ساالری افزود: از مجموع 
صادرات نفتی و غیرنفتی انجام شده در ۹ ماهه امسال، 2 میلیون و ۴۴۱ 
هــزار و 7۴3 تن مربوط به صــادرات غیرنفتی و 2 میلیون و 722 هزار 
و 883 تن به صادرات نفتی اختصــاص دارد.وی ادامه داد: همچنین در 
این بازه زمانی از مجموع عملیات انجام شــده، سه میلیون و ۱۴۹ هزار 
و ۵7۴ تن فرآورده های نفتی و غیرنفتی با ۱6 درصد افزایش به صورت 
رویه کابوتاژ )حمل و نقل ساحلی( در بنادر غرب استان جابه جا شد.مدیر 
بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در خصوص ترانزیت کاالهای نفتی و 
غیرنفتی نیز گفت: طی این مدت، حجم ترانزیت کاالهای نفتی و غیرنفتی 
که عمده آن محموله خودرو بوده به 2۵۵ هزار ۵۹2 تن رسید.به گزارش 
ایرنا، ساالری ادامه داد: این میزان حجم ترانزیت در بنادر غرب هرمزگان 
افزایش ۱6 درصد افزایش را به دنبال داشته و بنادر غرب توانسته با این 
میزان ترانزیت جایگاه سوم از عملیات حمل و نقلی در سطح بنادر ایران را 
به خود اختصاص دهد.به گفته وی، در ۹ ماهه امسال نیز ۱۱8 هزار و ۱62 
خودرو از طریق بندرلنگه به کشورهای آسیای میانه و عراق ترانزیت شد 

که در این بخش نیز 2۴ درصد افزایش به ثبت رسیده است .

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

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

  

سرویس شهرســتان// رییس بیمارستان تخصصی جزیره 
 کیش گفت : ســهمیه دارویی این بیمارستان به عنوان تنها 
مرکز درمانــی جزیره به منظور پایــداری وضعیت درمان 

افزایش یافت . 
   کامران فردوسی اظهار کرد: بر اساس پی گیری های انجام شده 
و جمعیت آماری جزیره این ســهمیه از سطح بخش به سطح 

شهرستانی ارتقا یافته است.
  وی افزود: این افزایش در تمام بخش های دارویی بوده که در 
پایداری وضعیت درمان بیماران از لحاظ تامین دارو و افزایش 

میزان تخصیص این فرآورده ها تاثیر گذار است.

  رئیس بیمارستان تخصصی جزیره کیش یادآور شد: با توجه 
به وجود مشکالت دارویی در کشور، بیمارستان این جزیره با 
کمتریــن چالش ها برخوردار بوده اما کماکان به دنبال افزایش 
ســهمیه های این مرکز درمانی از لحاظ ســرانه های دارویی 

هستیم.
    بــه گزارش ایرنــا، وی با بیان اینکــه راه اندازی خدمات 

جدید در این بیمارســتان در حال پیگیری است افزود: ایجاد 
بخش آنژیوگرافی، جراحی قلب باز، راه اندازی ماموگرافی سه 
بعدی برای اولین بار در کشور، به روز رسانی تجهیزات موجود، 
افزایش تعداد نیروی انسانی بیمارستان از دیگر اولویت ها در 

این مرکز درمانی است.
   فعالیت بیمارستان کیش ســال ۱372 شروع شده و مرحله 

سوم این بیمارستان در سال ۱3۹2 افتتاح و ظرفیت بیمارستان 
از 32 تخت به 6۴ تخت افزایش پیدا کرد.

    این بیمارســتان در جزیــره کیش با هــدف ارائه خدمت 
به بومیان، ساکنین و گردشگران تاسیس شده و از سال ۱3۹2 
هدف و رویکرد آن به ســمت گردشگری سالمت با توجه به 

پتانسیل های بالقوه این جزیره پایه ریزی شد.
جزیره کیش از توابع بندر لنگه استان هرمزگان در ۱8 کیلومتری 
کرانه باختری ایران واقع شده و حدود ۵0 هزار نفر جمعیت را 

در خود جای داده است .

سهمیه دارویی بیمارستان کیش افزایش یافت

آگهی مناقصه عمومی 

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای

با اخذ سپرده

شماره 1401/030

 درخواست شماره : 

موضوع آگهی :
مرمت و بازسازی پایه های بتنی خط هوایی
 برق         63  پاالیشگاه به شهرک مروارید

آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 
تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/10/26

موضوع آگهی : 

خرید     
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR و  یا خبرگزاری شانا
    WWW.Shana.ir و WWW.TENDER@NIORDC.IRمراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت دوم

نوبت دوم
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کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان اهی افقد سند رسمی  آگهی موضوع  ماده 3 اقنون وماده 13آئین انهم اقنون تعیین وت

برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی میناب تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم 

نمایند
قطعه 1بخش 4

1--آقای سهیل زاهدی دهوئی فرزند یعقوب به شماره شناسنامه  3410097351صادره 
ازمیناب و به شــماره ملی 3410097351و به شماره رای  140160323057001032 در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  452/38 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 930و928-
اصلی  قطعه 1 بخش4 واقع در میناب خریداری مع الواسطه از مالک رسمی  آقای جعفر 

ذاکری نژاد
2- آقای یونس غالم نژاد فرزند مصیب به شماره شناسنامه  3410121919صادره ازمیناب 
و به شماره ملی 3410121919و به شماره رای  140160323057000996 در ششدانگ 
یکباب  خانه به مساحت  341/67 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 992الی 999-اصلی  
قطعه 1 بخش4 واقع در میناب خریداری مع الواســطه از مالک رســمی  آقای اسماعیل 

جعفری بحرینی 
قطعه 2 بخش 4

3- آقای غضنفرآزادی فرزند علی به شماره شناسنامه  972صادره ازمیناب و به شماره ملی 
3421848157و به شماره رای  140160323057000988 در ششدانگ یکباب  خانه    به 
مســاحت  282/62 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 5فرعی از 1049-اصلی  قطعه 2 
بخش4 واقع در میناب خریداری از مالکین رسمی  میرهاشم و میر عبداهلل و خانم فاطمه 

همگی شمس  
4- آقای حسین دل رحیم فرزند علی  به شماره شناسنامه  530صادره ازمیناب و به شماره 
ملی 3420685912و به شــماره رای  140160323057000995 در ششدانگ یک قطعه 
نخلســتان وباغ جدید الغرس وزمین زراعی به مســاحت  30951/53 متر مربع قسمتی 
 از  پالک  شــماره 86فرعی از 1062-اصلــی  قطعه 2 بخش4 واقع در میناب خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای عبدالغفور امیرزاده شمس  
5- خانم لیال غالمی قلعه فرزند حســین به شماره شناســنامه  16733صادره ازمیناب و 
به شماره ملی 3420167083و به شــماره رای  140160323057001024 در ششدانگ 
یک باب خانه   به مســاحت  235/32 متر مربع قســمتی از  پالک  شــماره 27فرعی از 
1070-اصلی  قطعه 2 بخش4 واقع در میناب خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم 

میمونه بنادری  
6-خانم زهرا غالمی قلعه فرزند حسین به شــماره شناسنامه  10501صادره ازمیناب و 
به شماره ملی 3422140931و به شــماره رای  140160323057001023 در ششدانگ 
یک باب خانه   به مســاحت  138/73 متر مربع قســمتی از  پالک  شــماره 27فرعی از 
1070-اصلی  قطعه 2 بخش4 واقع در میناب خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم 

میمونه بنادری  
7- خانم نصرت غالمی قلعه فرزند حسین به شماره شناسنامه  
98صادره ازمیناب و به شماره ملی 3421839417و به شماره 
رای  140160323057001022 در ششــدانگ یک باب خانه   
به مســاحت  176/96 متر مربع قســمتی از  پالک  شــماره 
27فرعــی از 1070-اصلی  قطعه 2 بخــش4 واقع در میناب 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم میمونه بنادری  
قطعه یک بخش 5

8- خانم ملیحه اخالصی فرزند عباس به شماره شناسنامه 10424 صادره از میناب و به 
شماره ملی 3422140166و به شماره رای  140160323057001049 در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 143/86متر مربع قسمتی از پالک شماره یک اصلی واقع درمیناب 

خریداری مع الواسطه  ملک از مالک رسمی آقای مراد احمدی طیفکانی
9- آقای شهسوار زاهدی دهوئی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 1339 صادره از میناب  
و به شماره ملی 3421864713و به شماره رای  140160323057001100 در ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 205/60متر مربع قسمتی از پالک شماره 221 واقع درمیناب 

خریداری از مالک رسمی آقای یوسف ترابی 
10- آقای صادق احمد زاده راونگی فرزند حسین به شماره شناسنامه  11صادره ازمیناب 
و به شــماره ملی3421979332 و به شماره رای  140160323057000989در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 270متر مربع قسمتی از پالک شماره 570-اصلی قطعه 1بخش 
5واقع در میناب کریم آباد  خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای عبدالکریم احمدی

11- آقای حسین قاسمی فرزند عبداله به شماره شناسنامه  445صادره ازمیناب و به شماره 
ملی3422327452 و به شماره رای  140160323057000990در ششدانگ یک باب خانه   
به مساحت 264متر مربع قسمتی از پالک شماره 570-اصلی قطعه 1بخش 5واقع در میناب 

کریم آباد  خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای عبدالکریم احمدی
قطعه 2بخش 5

12-آقای موسی حاجی حسینی فرزند حسین به شماره شناسنامه  1968صادره ازمیناب 
و به شــماره ملی3420775172 و به شماره رای  140160323057001030در ششدانگ 
یک باب خانه منضم به انبار و محوطه اطراف آن به مساحت 1967/27متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 152فرعی از 584-اصلی قطعه 2بخش 5واقع در میناب خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای عبدالکریم احمدی 
13- آقای موسی حاجی حسینی فرزند حسین به شماره شناسنامه  1968صادره ازمیناب 
و به شــماره ملی3420775172 و به شماره رای  140160323057000999در ششدانگ 
یک باب خانه منضم به انبار و محوطه اطراف آن به مساحت 1601/84متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 152فرعی از 584-اصلی قطعه 2بخش 5واقع در میناب خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای عبدالکریم احمدی 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . م/الف 2104 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/26

عقیل قاسمی - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک میناب

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

رئیــس  شهرســتان//   ســرویس 
 جمعیت هالل احمر قشــم گفت: مانور 
پناه گیری و تخلیه اضطراری به منظور 
 افزایش آمادگی و ایمنی بیشتر پرسنل 
شرکت های ذوب و احیای روی و تولید 
آب و برق در برابر هر گونه زلزله احتمالی 
و کاهش اثرات آن در شرکت تولید آب 

و برق قشم مپنا این جزیره برگزار شد. 
   احمدنــور ســرودی افــزود: هدف از 
 برگــزاری ایــن مانور آشــنایی با نحوه 
پناه گیری، تخلیه اضطراری، تشکیل ستاد 
مدیریت عملیات اضطراری، جســتجو و 
نجات، پشتیبانی عملیات، اطالع رسانی و 
مدیریت رسانه، امنیت و حراست عملیات 

دسترسی و حمل مصدوم بود.
  وی ادامــه داد: این مانور با مشــارکت 
تکنســین هــای اورژانس ۱۱۵ قشــم، 
پرسنل شرکت های تولید آب و برق قشم 
مپنا، شــرکت ذوب و احیای روی قشم و 
امدادگــران و نجاتگــران جمعیت هالل 
احمر این شهرســتان مرزی با استفاده از 
جدیدترین روش های برنامه پاسخگویی 
به سوانح )EOP( - عملیات اضطراری 
 )EmErgEncy OPEratiOn Plan(

اجرا و برگزار شد.
   رئیس جمعیت هالل احمر قشم توضیح 
داد: در ایــن مانور با فرض وقوع حوادثی 
مانند زلزله شــرکت کننــدگان به تمرین 
مواردی از جمله اعالم وقوع ســانحه و 
فراخوان، ارزیابی ســانحه، اعالم و ابالغ 
وضعیت، مواجهه بــا مصدومان احتمالی، 
حرکت در مسیرهای ایمن، برقراری نظم، 
امنیت و آرامــش و ارائه خدمات امدادی 

به آســیب دیــدگان احتمالــی پرداختند.
سرودی اضافه کرد: در اجرا و برگزاری این 
 مانور مشترک شرکت کنندگان با مفاهیم و 
واژه های کلیدی مدیریت بحران و ســوانح 
از جمله خطــر پذیری، حادثه، ســانحه، 
بحران،  مدیریت  بحران،  اضطراری،   شرایط 
تاب آوری، پیشــگیری، کاهــش اثرات، 
عملیات  برنامه  بازیابی،  پاســخ،  آمادگی، 
اضطراری، برنامه عملیاتی پاســخ، سامانه 
فرماندهی، پست فرماندهی سانحه، اسکان 
اضطراری، تخلیه و تغذیه اضطراری و تجمع 
ایمن آشنا شدند. برنامه پاسخگویی به سوانح 
یا به تعریف بین المللی عملیات اضطراری 
 )EmErgEncy OPEratiOn Plan(
در حقیقت، یک ســند راهبردی مکتوب 
 اســت که با عنایت بــه وظایف جمعیت 
هالل احمر در پاســخ به سوانح، به تبیین 
کارکــرد و وظیفه بخش های مختلف این 
جمعیت در مرحله پاسخگویی می  پردازد.

ایــران در حالی 6 درصــد تلفات بالیای 
طبیعی جهان را به خــود اختصاص داده 

اســت که فقط یک درصد جمعیت جهان 
را دارد و بر اساس مطالعات جهانی، خطر 
خســارات و زیان های اقتصادی ناشی از 
حوادث و بالیا در ایران ســاالنه به طور 
متوسط پنج میلیارد دالر است و با توجه 
به امــکان وقوع ۵3 مخاطــره جزو ۱0 
کشــور حادثه خیز جهان و چهارمین در 
آسیا است.۵3 مخاطره یا حادثه طبق سند 
راهبرد ملی مدیریت بحران ایران شناسایی 
شــده اند که ۱۴ مخاطــره اولویت دار از 
آنها، آتش ســوزی )جنگل هــا و مراتع 
 - صنعتی و ســاختمانی(، آفات نباتی و 
بیماری های دام، طیور و آبزیان، آلودگی هوا، 
 ازدحام جمعیت، بیابان  زایی، بیماری  های 
فراگیر انسانی، حرکات دامنه ای، حوادث 
حمل و نقل جاده ای، خشکسالی، زلزله، 
سیل، فرو نشست زمین، گردوغبار و توفان 
 گرد و خاک و موج ســرما هدف  گذاری 
شده اند که بســته به نیاز و با مخاطرات 
نوظهور احتمالی، قابلیت به  روز رســانی 

دارد .

رئیس جمعیت هالل احمر قشم :

مانور پناه گیری و تخلیه اضطراری در قشم برگزار شد

معاون  شهرســتان//  ســرویس 
گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: یک میلیون و ۱9۰ هزار و 9۰۸ 
مسافر در 9 ماه نخست امسال وارد 
این جزیره شده اند که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل حدود هشت 

درصد افزایش را نشان می دهد . 
   مرتضی رمضانی گالشی در نشست 
خبری اظهار داشت: ۹83 هزار و 6۹2 
نفر از مسافران ورودی این جزیره سال 
جاری از طریق خطوط هوایی و 208 
هزار و ۴77 نفر نیز از طریق مسیرهای 
دریایی وارد جزیره کیش شــده است.

وی با بیان اینکه طی ۹ ماه سال گذشته 
نیز یک میلیون و ۱0۴ هزار و 322 نفر 
وارد جزیره شده بودند که آمار امسال 
نســبت به این مقدار از رشــد هشت 
درصدی برخوردار اســت یادآور شد: 
میزان افزایش مسافران کیش در سال 
جاری شــامل یک درصد در بخش 
خطوط هوایی داخلــی، ۱08 درصد 
خطوط هوایی خارجی و ۵7 درصد در 
مسیرهای دریایی است.رمضانی افزود: 

در سال جاری هفت هزار و 7۹0 پرواز 
به مقصد جزیره کیش از نقاط مختلف 
برقرار شده اســت که نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل از ۱7 درصد کاهش 
زمین  اســت.وقوع   برخوردار شــده 
لرزه های سریالی تابستان در هرمزگان 
و حوالــی جزیره کیش، فرســودگی 
ناوگان حمل و نقل هوایی، بکارگیری 
عمده توان هوایی کشــور به سفر حج 
و اربعین حســینی در فصل تابستان و 
اغتشاشــات از جمله دالیل دخیل در 
کاهــش پروازها در این جزیره بود که 
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد 

کیش اعالم کرد.
*  ســرمایه گذاران بخش گردشگری 
کیش خواســتار دریافــت ۱۵۰ هزار 

میلیارد ریال تسهیالت هستند
   وی بــا بیان اینکه رفع مشــکالت 
 پیــش روی تکمیــل طــرح هــای 
از  ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
جمله اهداف این سازمان برای توسعه 
 صنعــت گردشــگری جزیره اســت 

 یادآور شــد: هم اکنــون 68 طرح با 
تخصــص های مختلف گردشــگری 
از ســوی بخــش خصوصــی کیش 
در حــال احداث اســت کــه برای 
طرح هــای دارای بــاالی 60 درصد 
اعطا  تســهیالت  فیزیکی   پیشــرفت 
می شود.معاون گردشــگری سازمان 
منطقه آزاد کیش گفت: این تسهیالت از 
محل اعتبارات در اختیار وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
با ۱3 درصد ســود و سه سال تنفس 
اعطا می شــود که تا کنــون ۱۵ طرح 
درخواســت ۱۵0 هزار میلیارد ریالی 

خود را ارائه کرده اند.
*  تدوین برنامه های کوتاه و بلند مدت

  بــه گزارش ایرنــا؛ وی با بیان اینکه 
 امســال تدوین برنامه هــای کوتاه و 
بلند مدت حوزه گردشگری به صورت 
ویژه در دستورکار قرار گرفت اظهار کرد: 
هم اکنون تقویم آموزش های تخصصی 
به کارکنان تمــام بخش های خدمات 
گردشگری، تهیه طرح جامع گرشگری 
و ســند راهبردی این صنعت و برنامه 
حمایت از اســتارتاپ های تخصصی 
 تهیه شده است.رمضانی همچنین ایجاد 
 بازارچــه هــای موقــت و فصلــی 
صنایع دستی، تشــکیل هشت پرونده 
میراث ناملموس و هشــت پرونده اثر 
تاریخی در فهرست آثار تاریخی ملی 
و کشورهای اسالمی از جمله اقدامات 
انجام شده توسط این معاونت در سال 

جاری است .

افزایش آمار ورود مسافران به کیش
 در سال جاری
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ارزشــیابی  رئیس مرکز   // اجتماعــی  گروه 
و تضمین کیفیــت نظام آمــوزش و پرورش 
درخصوص پیشــگیری از تقلب در امتحانات 
نهایی گفت: راهکار جدی  برخورد با شبکه های 
سودجویی اســت که این اقدامات را در فضای 
مجازی تبلیغ می کنند و درخواست خود را به 

پلیس فتا ارائه داده ایم .
   به گزارش همشــهری آنالین، انتشار سؤاالت 
امتحانات نهایی در فضای مجازی چند سالی است 
که امنیت امتحانات را با چالشی جدی مواجه کرده 
است؛ این موضوع امســال برای دانش آموزان و 
خانواده هــا اهمیتی مضاعف یافته آن هم به دلیل 
مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی و 
سهم ۴0 درصدی و قطعی نمرات امتحانات نهایی 
پایه دوازدهم در کنکور. امتحانات نهایی نوبت دی 
از سوم دی ماه آغاز شده و بسیاری از داوطلبان 

کنکور که سابقه تحصیلی نداشته یا خواهان ترمیم 
نمرات خود هستند آن هم به دلیل اهمیت و تاثیر 
قابــل توجه نمرات امتحانــات نهایی در کنکور 
۱۴02، داوطلب شرکت در این امتحانات هستند. 

  ســوم دی مــاه و در نخســتین روز برگزاری 
امتحانات نهایی، همانند سنوات گذشته، متاسفانه 
شاهد انتشار ســؤاالت در فضای مجازی بودیم 
و ســؤاالت درس ریاضی 3 رشته علوم تجربی، 
۱0 تا ۱۵ دقیقه پس از شروع امتحان، در فضای 
مجازی منتشر شد! البته محسن زارعی رئیس مرکز 
ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش 
معتقد است: انتشار سؤاالت حین برگزاری آزمون 
به معنای لو رفتن نیســت و به هیچ عنوان امکان 
دسترسی به سؤاالت قبل از برگزاری آزمون وجود 

ندارد. 

*  مشاوره های عجیب برای تقلب 
   سخنان او را یکی از کانال های فضای مجازی که 
کارش انتشار سؤاالت امتحانات نهایی است، تایید 
کرده و خطاب به اعضــای خود می گوید: »توجه 
کنید  که با توجه به سیستم امتحانات نهایی، امکان 
ندارد سؤاالت قبل از جلســه لو برود زیرا در هر 
حــوزه مدیر مربوطه با وارد کردن رمز شــخصی، 
وارد پلتفرم شخصی شــده و سؤاالتی که از طرف 
آموزش و پرورش بارگذاری شده را طی بازه زمانی 
بسیار کوتاه چاپ کرده و در اختیار دانش آموز قرار 
می دهد.لذا بدانید که کلید قبل جلسه وجود ندارد تنها 
سر جلسه قابل دسترسی است که می توانید با استفاده 
از دستگاه هایی که برای کنکور استفاده خواهید کرد 
در نهایی نیز استفاده کنید!« نکته عجیب اینجاست 
که این کانال ها مشــاوره های الزم را به داوطلبان 
امتحانات نهایی ارائه می دهند تا آنها را از روش های 
بــردن موبایــل و ابزارهای جاسوســی به داخل 
حوزه های امتحانی آگاه کنند.تا به امروز ســؤاالت 
درس ریاضی 3، گسسته و عربی در فضای مجازی 
منتشــر شده است و تمام این موارد در شرایطی که 
نمرات امتحانات در پذیرش دانشگاه ها تأثیر قطعی 
دارد باعث دلنگرانی داوطلبان اســت.مادر یکی از 
داوطلبان کنکور در تماس با خبرگزاری تســنیم با 
ابراز نگرانی از انتشار سؤاالت امتحانات دی ماه در 

فضای مجازی می گوید: »این شــرایط باعث شده 
اســت، داوطلبان به جای درس خواندن و تالش 
کردن به دنبال روش هایی برای تقلب در امتحانات 
نهایی باشند، عمال به آنها آموزش می دهند، درس 
نخوانید و تقلب کنید! دخترم که در امتحانات نهایی 
دی ماه شرکت کرده است، می گوید: برخی داوطلبان 
هنگام امتحان به بهانه ســرویس بهداشتی از سالن 
خارج شــده و در محوطه بیرونی موبایل خود را 
چک می کنند همچنین به دلیل  نبود ابزارهای کافی 
با روش های مختلف پنهان ســازی، موبایل را وارد 

حوزه امتحان می کنند.«
* درخواست کمک از پلیس فتا

  این وضعیت باعث شــده، مســئوالن آموزش و 
پــرورش از پلیس فتا برای تأمین امنیت امتحانات 
نهایی کمک بخواهند.محســن زارعی رئیس مرکز 
ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش 
در این باره گفت: »برخی افراد سودجود در فضای 
مجازی، کانال هایی را ایجاد کرده و دانش آموزان را 
اغفال می کنند که با این ترفندها می توانید موبایل یا 
ابزار جاسوسی را مخفی و در زمان امتحان پاسخ ها 
را دریافت کنید. البته، عــالوه بر تامین ابزار مورد 
نیاز همچون سیگنال یاب برای حوزه های امتحانی، 
راهکار جدی تر برخورد با شــبکه های سودجویی 
اســت که این اقدامات را در فضای مجازی تبلیغ 

می کنند و درخواســت خود را بــه پلیس فتا ارائه 
داده ایم.« اگر ســری به فضای مجازی بزنیم، تعداد 
کانال هایی که ســؤاالت امتحانات و پاسخ های آن 
را منتشر می کنند، کم نیســتند و با توجه به اینکه 
بردن موبایل بــه داخل حوزه های امتحانات نهایی 
در حال وقوع است، اگر داوطلبی بتواند به پاسخ ها 
دسترسی پیدا کند، موضوع بسیار حساس می شود 
چرا که امسال دیگر همانند سال های گذشته نیست 
و نتایج امتحانات نهایی تاثیری مستقیم بر سرنوشت 

داوطلبان کنکور دارد.
*  طراحان مصوبه کنکوری پاسخگو هستند؟ 

  به نظر می رسد طراحان مصوبه کنکوری شورای 
عالی انقالب فرهنگــی که بر اجرای این مصوبه از 
همین امسال تاکید داشتند، باید درباره وضعیت به 
وجود آمده و اینکه چــه تضمینی وجود دارد این 
وضعیت در امتحانات نهایی خــرداد ماه آن هم با 
جمعیت بیشــتر دانش آموزان شرکت کننده، تکرار 
نشــود، توضیح بدهند .هم اکنون سودجویان عالوه 
بر کنکور بــازار امتحانات نهایی را به عنوان هدف 
دیگری برای خود یافته اند. البته بسیار پررونق تر از 
قبل و این عالوه بر تبلیغات متعددی اســت که این 
روزها از سوی موسسات کنکور در تلویزیون شاهد 
هستیم آن هم برای پرش معدل و نمرات امتحانات 

نهایی .

درخواست آموزش و پرورش از پلیس فتا ؛

 استفاده از سیگنال یاب برای ردیابی متقلبان در جلسه امتحانات نهایی
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فروردین :  
این طور که معلوم اســت استرس ها و نگرانی های 
اخیر شما آخرین بخش از پریشــانی هایی بود که 
مانع رسیدن شما به شادی و نشاط می شد، اما بدون 
اینکه چیزهایی را که تاکنون به دست آورده اید را از دست بدهید. این 
ناخشنودی شما ممکن است باعث این شود قبل از فکر کردن راجع به 
عاقبت کار، آن را انجام دهید.اما رفتاری که بدون اندیشه باشد شما را از 
هدف تان دور می کند.ریسک کردن هم بدون اینکه به عواقبش فکرکنید 
بدترین کاری است که می توانید انجام دهید پس نخواهید که هر چیزی 

را یکباره تغییر دهید .
    اردیبهشت :  

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

جهانی تان می شود تمرکز کنید .
      خرداد : 

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

به اهداف اجتماعی یاری کنند .
      تیر :

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

موفقیت دست نکشید . 
     مرداد :

شــما از نقش بازی کردن خسته شــده اید مخصوصا 
 اینکه نقش کســی را بازی می کنید که از شــما خیلی 
جدی تر است و شما آن را دوست ندارید. اما امروز فرصت 
 این را دارید که اثبات کنید تبدیل به یک آدم جدید و متعالی شــده اید. 
زیاده از حد صادق بودن با دیگران ممکن اســت این روزها برای شما 
دردسر آفرین باشد. و االن متوجه شده اید که این تنها راه عاقالنه ایست 
که دارید. یک راه برای رسیدن به آن هدف این است که خود را در میان 
مردمی که بانشاط و عاطفی هستند رها کنید. از ته دل خندیدن بهترین 

درمان برای شماست .
     شهریور : 

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

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

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

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

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

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

تمرکز کنید .
      دی : 

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

را در اولویت قرار دهید و بعد به سر کارتان بازگرد .
   بهمن : 

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

استرس وارد نکند .
 اسفند : 

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

 گروه اجتماعی // رئیس ســازمان نوســازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشــور گفت: بهسازی یکهزار مدرســه کانتیتری با 
مشــارکت بنیاد برکت آغاز شــده اســت و بی شک مدارس 
 کانکســی و ســنگی باالی ۱۰ دانش آموز تا پایان سال ۱۴۰۳ 

جمع آوری خواهد شد . 
   حمیدرضــا خان محمدی  درباره بهســازی مدارس در مناطق 
روســتایی اظهار کرد: هر جای ایران اگر مدرســه کانتینری وجود 
داشته باشد، سریع اقدام می کنیم. وی افزود: 3 هزار و 300 مدرسه 
سنگی و کانکسی با جمعیت باالی ۱0 دانش آموز در کشور وجود 
دارد که در اولویت برنامه های ســازمان نوسازی قرار گرفته است. 
معــاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه خیرین همواره در امر 

مدرسه ســازی در کنار ما هستند، ادامه داد: یکی از خیرین ساخت 
۱۴0 مدرســه را تعهد کردند و امیدواریــم در دهه فجر تعدادی از 
مدارس افتتاح شــود.قرارگاه جهادی مسیر کمک به تعلیم و تربیت 
را فراهــم می کند . خان محمدی دربــاره اقدامات قرارگاه جهادی 
 توضیــح داد: این قرارگاه جهادی کارگروه های مختلفی دارد که در

بخش های متفاوت به صورت تخصصــی ورود می کند به عنوان 

 مثال کارگروه عمران و آبادانی، کارگروه حمایتی و منزلت و کارگروه 
برنامه ریزی منابع از جمله کارگروه های این قرارگاه هســتند.وی 
ادامه داد: مردم آموزش و پرورش را دوست دارند و همیشه در کنار 
آموزش و پرورش هستند بنابراین باید یک زمینه ای را ایجاد کنیم که 
مسیر برای کمک مردم به این حوزه باز شود.وی یادآورشد: قرارگاه 
جهادی مسیر را برای دورافتاده ترین نقاط را هم ایجاد کرده یعنی اگر 

فردی بخواهد در یک دهیاری یا روستا در هر موضوعی از تعلیم و 
تربیت کمک کند، این قرارگاه مسیر را فراهم کرده است. به گزارش 
ایرنا، سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور پیشتر 
درباره این قرارگاه جهادی گفته بود: در قرارگاه جهادی عدالت تربیتی 
برنامه ریزی بسیار خوبی برای این دانش آموزان اتخاذ شده است، به 
عنوان مثال برای دانش آموزان مناطق دورافتاده که به سیستم آموزشی 
از راه دور دسترسی ندارند مبلغ ۱8 میلیون ریال در نظر گرفته شده 
 است تا به آن ها برای ادامه تحصیل کمک شود.خان محمدی افزود: 
راه های زیادی برای بازگشت به تحصیل دانش آموزان بازمانده از 
تحصیل در نظر گرفته شده است به ویژه در مقطع متوسطه اول و دوم 

که بیشترین آمار بازماندگی را دارند .

معاون وزیر آموزش و پرورش وعده داد

جمع آوری مدارس کانکسی و سنگی باالی 10 نفر تا پایان 1۴0۳
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گروه خبر//   نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه 
بندرعباس با اشاره به ســالروز میثاق امت با والیت، 
آگاهی بخشــی و بصیرت افزایی را ابزار و مهم ترین 

اسلحه دور شدن از فتنه ها دانست . 
   حجت االســالم والمســلمین محمد عبــادی زاده در 
خطبه هــای این هفته نماز جمعه بندرعباس، از ۹ دی به 
عنوان مهم ترین مناسبت و این روز را روز حماسه بزرگ 
ملت ایران یاد کرد و افزود: انسان برای نجات از فتنه ها 
و بالها نباید از توکل به خداوند متعال غافل شــود.وی 
تقوا، پناه بردن به خدا و آگاهی بخشی و بصیرت افزایی را 
سه راهکار مهم دور شدن از فتنه ها دانست و خطاب به 
جریان ها و جوانان انقالبی گفت: اگر دیدید دشمن یک 
نقطه را هدف قرارداد، از جمله دانشگاه، جوانان و دختران 
ما را هدف قرار داده آنها را به سمت دشمن هل ندهیم.امام 
جمعه بندرعباس تصریح کرد: اگر امروز از جوانان غافل 
و جاهل نامهربانی می بینیم برای این است که اینها گرفتار 

تصور ذهنی علیه رهبری و انقالب اسالمی شده اند لذا به 
جنگ آنها نروید بلکه با جهاد تبیین آنها را به دامان انقالب 
برگردانید.حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده در 
ادامه به سالروز شهادت ســردار دلها شهید حاج قاسم 
سلیمانی اشاره کرد و افزود: شهید سلیمانی دفاع از نظام و 
حفظ آرامش ایمانی و قلبی در بحران ها را مساوی با دفاع 

از اسالم و ارزش های دین می دانست.
*  تذکر شهید سلیمانی به شعار دروغ ملی گرایی 

   نماینــده ولــی  فقیــه در هرمزگان با اشــاره به بعد 
والیت پذیری و اطاعت محض شهید سلیمانی از رهبر 
معظم انقالب، گفت: آن شهید اعتقاد داشت رهبری سرآمد 

روحانیت است، رهبری نظیر ندارد و اگر مِن حاج قاسم 
سلیمانی را میان همه علما، روحانیت و رهبر انقالب مخیر 
کنند، طرف امام خامنه ای هستم.وی در بخش دیگری 
از خطبه ها به تذکر شهید سلیمانی به ملی گرایی دروغین 
اشــاره کرد و ابرازداشت: آن شهید بارها تذکر دادند که 
مراقب باشــید گرفتار این مارهای خوش خط و خال 
نباشــید؛ جریان ملی گرایی به اسم وطن و ملیت شعار 
می دهد اما روزی که وطن توســط نظام سلطه تهدید و 
حمله شد این وطن دوستان کجا بودند. جریان ملی گرایی 
به اســم وطن و ملیت شعار می دهد اما روزی که وطن 
توسط نظام سلطه تهدید و حمله شد این وطن دوستان 

کجا بودند.حجت االسالم والمسلمین عبادی  زاده افزود: 
شهید حاج قاسم ســلیمانی همچنین سفارش می کرد 
که مردم از خط مقاومت عقب نکشــند، زیرا ســعادت 
یک جامعه در گرو جهاد، مقاومت و شــهادت است و 
این حرف شهید سلیمانی سخن گران بهای امیرالمومنین 
علی)ع( در نهج البالغه است که خط مقاومت، یک جامعه 

را زنده می کند.
*  از دزدها حمایت نکنید

  امام جمعه بندرعباس در خطبه ابتدایی نیز به گسترده 
دایره سرقت اشاره کرد و افزود: سرقت انسان را به دایره 
خیانت می کشــاند، لذا هیچ وقت از انسان های خائن 
حمایت و دفاع نکنید.به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه 
دزدان در زمره خیانتکار و ظالمان و فاســدان هستند، 
اضافه کرد: کسانی که احترام بیت المال و مال مردم را نگه 
نمی دارند خداوند اینها را جزو فاسدان معرفی کرده است .
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فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(
توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد .

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0358مربوط به  انجام خدمات تعمیرگاهی )82نفر ( مورد نیاز تعمیرگاه های سبک ، سنگین ، اتوبوسرانی و ماشین آالت سیار 
ساختمانی مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید    الف- شرح مختصر خدمات : انجام خدمات تعمیرگاهی )82نفر ( مورد نیاز تعمیرگاه های سبک، سنگین ، اتوبوسرانی و ماشین آالت سیار ساختمانی 
مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار : محل اجرای خدمات در حوزه شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب مدیریت عملیات ترابري وپشتیباني تولیدو مدت 
انجام آن 12مـاه  می باشد . ج-   برآورد کارفرما : برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/293,414,819,612ریال  مي باشد  د-شرایط مناقصه گران متقاضی : - داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و 
 ریالي( در رشته مربوطه  _ داراي گواهینامه تعیین صالحیت در رشته خدمات عمومی _ داراي گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعي  _ ارائه مدرکي بر دارا بودن خط مشي 
ایمني -HSE _ داشتن تجربه ودانش در زمینه مورد نظر وحسن سابقه در کارهاي قبلي وتوان مالي _  سقف واگذاری کار به پیمانکاران نیروی انسانی  بصورت همزمان 3 فقره پیمان میباشد_ سقف 
واگذاری کار به هر شرکت/پیمانکاری صرف نظر از گروه های امور آشپزخانه و غذائی، تامین خودرو ، نیروی انسانی و سایر پیمان های حجمی بصورت همزمان 3 فقره پیمان میباشدتوانایي ارائه 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/11,868,296,392ریال  همچنین توانایي 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات - ارائه یک نسخه تأیید شده از 
صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست. )مبنای پذیرش در خصوص هر گونه گزارش حسابرسی صورت های مالی ، بارگذاری 
گزارش مذکور از طریق سایت جامع حسابداران رسمی ایران)قابل استعالم در وبگاه www.iacpa.ir( با قابلیت مشاهده در سامانه پردیس می باشد(مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی بلوک 

دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند  .
  هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد : از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به 

نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي کیفی( بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید  .
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/10/11لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/10/21  

 www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  1,428,000 ریال به حساب ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما 

این حق را برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد . 
 محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها  : متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  یکشنبه مورخ  1401/12/14به صورت 
 الکترونیکي و از طریق ســامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشــنهادات در ساعت 08:00 روز  دوشنبه مورخ  1401/12/15 گشــایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با 
معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است . همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  یکشنبه 
مورخ1401/12/14 اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس:  اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی بلوک 
دو ، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند. همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد . 

تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها ، آگهي تاسیس ، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد  . 
امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخیز
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 گروه خبــر // بیانات رهبر انقالب اســالمی در 
دیدار خانــواده آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی 
)رضوان  اهلل  علیه( که ۵ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شده 
بود، صبح دیروز در محل برگزاری دومین همایش 
بزرگداشت عالمه مصباح یزدی در تهران منتشر 

شد . 
  به گزارش ایســنا، متن بیانــات حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در دیدار خانواده آیت اهلل مصباح یزدی که 
به مناسبت دومین سالگرد درگذشت این عالم ربانی، 

برگزار شد، به شرح زیر است:
»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

و الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سیّدنا 
ابی القاســم المصطفی محّمد و آله الّطیّبین الّطاهرین 

سیّما بقیّة اهلل فی االرضین.
  خیلی خوش  آمدید. بعد از مدتها آقایان را و بعضی 
از خانمها را زیارت کردیم. بزرگداشت جناب آقای 
مصباح یکی از واجبات کارهای حوزه و روحانیت 
و ماها و همه اســت و بزرگداشت ایشان به معنای 
زنده نگه داشتن جهت گیری ایشان و راه ایشان است.

مرحــوم آقای مصبــاح )رضــوان  اهلل  علیه( یک 
خصوصیــات منحصربه فردی داشــتند که من در 
مجموعــه ی فضالی برجســته ی قم کــه از قدیم 
می شناختیم، و حاال هم  بحمداهلل برکات بعضی شان 
ادامــه دارد، نگاه می کنم، جامع این خصوصیات را 
کســی مثل مرحوم آقای مصباح مشاهده نمی کنم؛ 
علم فراوان، فکر خوب و نوآور، بیان رسا و واضح، 
انگیزه ی تمام نشدنی و بی نظیر، خلقیات و رفتارهای 
شایسته و برجسته، سلوک و معرفت و توجه معنوی 
و مانند اینها؛ مجموع اینها را واقعًا انسان نمی تواند 

پیدا کند. اینها در آقای مصباح جمع بود.
َُّهم  ََّک َمیٌِّت َو اِن   باالخره رفتن برای همه هســت: اِن

مَّیِّتُون؛)۱( اگر چه خسارت است اما باالخره چاره ای 
نیست، ناگزیریم؛ عالج این است که آن راه ادامه پیدا 
کند؛ آن ابتکار و آن کارهایی که ایشان کرده اند: همین 
»طرح والیت« یکی از ابتکارات ایشان است؛ همین 
تشکیالت عظیم مرکز تحقیقات امام خمینی)2( یکی 
از همان ابتکارات است؛ کتابهایی که ایشان نوشته اند، 
چه کتابهای علمی، چــه آنچه مربوط به اخالقیّات 
و معنویات و ]برای[ اســتفاده ی عموم و مانند اینها 
است، یکی از آن کارها است؛ اینها را نباید گذاشت 
تعطیل بشود. الحمدهلل آثار ایشان از همه جهت خوب 
است؛ آثار صوتی ایشــان خیلی آثار خوبی است. 
سخنرانی های ایشان را یک مدتی که در آن حسینیه 
سخنرانی داشتند، در عصرهای ماه رمضان تلویزیون 
 پخش میکرد؛ من می نشســتم پای تلویزیون گوش
 مــی کردم؛ نمــی دانم ِکی بود. حــاال من عصری 
می نشســتم گوش می کردم؛ عصر ماه رمضان بود. 
به ایشان گفتم؛ گفتم اینها خیلی برجسته است، واقعًا 
خیلی خوب است؛ آدم می نشیند گوش می کند، واقعًا 

استفاده می کند. 
  خب اینها نبایســتی متوقف بشود؛ نباید مسکوت 
بماند، فراموش بشود. ایشان آثار صوتی دارند، آثار 
مکتوب دارند، آثار مؤسســه و بنیانهای مؤسساتی، 
مثِل آنهایی که اسم آوردیم ــ یا شاید هم غیر آنها 
که من خبر ندارم ــ دارند، الحمدهلل فرزندان خوبی 
دارنــد، آقازاده های خوبی دارند؛ َو بَثَّ ِمنُهما ِرجااًل 
َکثیراً َو نِســاء؛)3( الحمدهلل؛ برکات نسلی شــان هم 
برکات خوبی است. در مورد حفظ آثار، نکته ای که 
وجود دارد، این اســت که نگذاریم این آثار کهنگی 
پیدا کند. یعنی آن روزی که ایشــان این مؤسسه ی 
امام خمینی را راه انداختند، یک کار تازه ای بود؛ آیا 
امروز هم اگر به همان شکلی که اول راه افتاده، اداره 

بشود، باز هم تازه است؟ این، جای سؤال است؛ این 
به عهده ی شماها است. آقای رجبی)۴( و شما آقایان 
ببینید چه کار باید کرد که آن تازگی و طراوت حفظ 
بشود. آن اولی که ایشــان این کار را شروع کردند، 
خب یــک کار خیلی نِو جدیدی بود، توجه هایی را 
به خودش جلب کرد؛ حاال هم باید همان جور باشد.

  یا مثاًل کتابهای ایشان. خب حاال بعضی از کتابها، 
کتابهای علمی است، کتاب درسی است، مثاًل فرض 
کنید فلسفه؛ خب حفظش به این است که در حوزه 
در جاهایی که مقتضی است تدریس بشود؛ اما برخی 
از آثار مکتوب ایشان آثاری است که باید در ذهنها 
جایگزین بشود؛ بحث علم و فن و مانند اینها نیست؛ 
فکر است؛ باید در ذهن مخاطب بنشیند. چه جوری 
می شود نشــاند؟ امروز با ِصرف اینکه حاال تعداد 
نسخه هایی که از یک کتاب چاپ میشود، باال باشد 
یا پایین باشد، مسئله تمام نمی شود؛ یعنی این جور 
کتابهای فکری ]این جوری حفظ نمی شــود[. چرا، 
بعضی از کتابها هســت که وقتی تعداد و تیراژ باال 
برود، این یک موفقیت اســت؛ فرض کنید کتابهایی 
که در شــرح حال شــهدا می نویسند؛ خب هر چه 
افراد بیشتر بخوانند، بیشتر بهره مند می شوند. کتابهای 
فکری این جوری نیست؛ کتابهای فکری الزم است 
در فکر رسوخ کند؛ و این، صرفًا با نشر کتاب حاصل 
نمی شــود. شــما نگاه کنید غربی ها در این کارها 
خــوب واردند، خوب بلدند؛ ببینید مثاًل فرض کنید 
فالن متفکر، حاال مثاًل ِهگل مگر چند کتاب نوشته؟ 
افکارش را از داخل این کتابها اســتخراج می کنند 
و درمی آورند، تخلیص می کنند، خالصه می کنند، 
آن فکر را با بیانهای مختلف، با زبانهای مختلف، با 
شیوه های مختلف پخش می کنند، منتشر می کنند. 
این کار ]در مورد ایشــان هم[ باید انجام بگیرد.من 
البته گمان می کنم قبلها به خود مرحوم آقای مصباح 
)رضوان  اهلل علیه( یا شــاید به بعضی از شاگردهای 
ایشان راجع به مالصدرا این حرف را زدم که کتاب 
ماّلصدرا تدریس می شود، اما لب حرفهای مالصدرا 
چیست؟ مالصدرا چند مسئله ی اساسی دارد؛ اینها 
را پیدا کنید، بکشــید بیرون، روی اینها بحث بشود، 
کار بشود، کتاب نوشته بشــود، مباحثه بشود؛ این 
الزم است. در مورد خود آقای مصباح همین جور 
اســت و باید این جوری بشود. نگاه کنید، ببینید آن 

جهت گیری فکری ایشان، آن نقطه ی تمرکز فکری 
ایشان چیست، چه در مسائل فلسفی، چه در مسائل 
اجتماعی، چه در مسائل اعتقادی و فکری، در فضای 
ـ یک تکه  مجازی و از این قبیل پخش می شــودـ 
حرف را پخش کنید، این منتشر بشود، در ذهنها بماند، 
به زبانها بیاید، تکرار بشود؛ و مثل َمثَِل سائر)۵(  که در 
زبانها تکرار می شود و می مانَد، این فکر بماند، معلوم 
بشود این، فکر آقای مصباح است؛ تا افراد اسم آقای 
مصباح را می آورند، هر کسی که دیده این تّکه ها را، 
این نوشته ها را، ذهنش به یکی از اینها متوجه بشود، 
یادش بیاید. مثاًل یکی از راه های پخش فکِر یک آدِم 
متفّکر برجسته ی عمیقی مثل آقای مصباح این است.
  صوت هم خیلی خوب است. حاال شاید الزم نباشد 
از اول تا آخِر یک ســخنرانی را پخش کنیم ــ  آن 
ـ اّما  ]کار[ شــاید یک مقداری تأثیر را هم کم کندـ 
باالخره می توان از یک صوِت یک ســاعته یا مثاًل 
سه ربع ساعته ای که مستمع را کاماًل جذب می کرده، 

مثاًل یک ربع ساعت مطلب درآورد.
  یکــی از چیزهایــی که در این جلســاِت داخل 
 حســینیه ی)6( ایشــان نظر مــن را خیلی جلب 
 می کند، این اســت که وقتی ]فیلــم آن را[ پخش 
می کننــد، آدم می بیند اوالً مســتمعین که متراکم 
نشســته اند، همه جوانند، یعنی مثاًل یک آدم مسن 
باالی چهل ســال شــاید در اینها دیده نمی شود؛ 
همه جوانند. و ]ثانیــًا[ همه همین طور محوند! این 
خیلی مهم اســت. من چون خودم سخنرانم، ده ها 
سال ]ســخنرانی کرده ام[، به این نکات توجه دارم. 
چه زمانی هســت که سخنران احســاس می کند 
موفق اســت؟ این نگاه ها و برخوردها و به اصطالح 
آن نمایشــهایی که از رفتار مســتمع وجود دارد، 
نشــان دهنده ی یک حقیقتی اســت؛ این را شما در 
سخنرانی های ایشان مشاهده می کنید، یعنی این من 
را خیلی جلب می کند. ایشان چه دارد می گوید که 
این جور همه ی دلها را، چشــمها را مجذوب کرده، 
مبهوت کرده؟ این تکه های خاص را پیدا کنید، مکرر 
پخش کنید.خوشــبختانه صدا و سیما نسبت به این 
قضیه روی خوش نشــان داده. حاال گاهی اوقات 
هست مسئوالِن رسانه ها و مانند اینها روی خوش به 
یک چیزی نشان نمی دهند، ]ولی[ نسبت به کارهای 
ایشــان الحمدهلل صدا و سیما گرایش خوبی دارد و 

 در ساعات مختلف ]پخش می کند[. من گاهی عبور 
می کنــم، ]وقتی[ نگاه می کنم مــی بینم، یا گاهی 
نشسته ام می بینم که از ایشــان چیزهای زیادی را 
پخش می کنند؛ حیات آقای مصباح این است، زنده 

بودن آقای مصباح این است.
خب جسم ایشان رفت، حیف هم بود، خیلی حیف 
بود، یعنی وجود ایشان واقعًا مایه ی برکت بود، آدم از 
دیدن ایشان استفاده می کرد؛ یکی از این کسانی ]بود[ 
که ما در طول عمر دیدیم از دوره ی جوانی شان، نه 
حاال؛ آن وقت که ایشان شاید هنوز ازدواج هم نکرده 
بود ــ من قبل از اینکه بیایم قم، در مشهد با ایشان 
ـ  آشــنا شدم؛ گمان می کنم مثاًل سال 36، 37 بودـ 
از آن وقت آدم می فهمید ایشــان یک مرد متدین، 
اهل دین و اهل تقوا بودند. از جمله ی آن کســانی 
بود که »َمن یَُذِکُّرُکُم اهللَ ُرؤیَتُه«)7( بود؛ رؤیت ایشان 
هــم آدم را کمک می کرد، پیش می بُرد، به یاد خدا 
می انداخت. خب هر چه از آن جوانی گذشت، ایشان 
بهتر هم شد؛ اگرچه هر چه هست، مال همان دوره ی 
جوانی است. شــما جوانها قدر این دوره را بدانید؛ 
آنچه آن آخــِر کار به درد آدم می خورد و گیر آدم 
می آید و برای آدم می ماند، همین ]چیزی[ است که 
حاال شماها کسب کرده اید و دارید کسب می کنید. 

جوانها قدر جوانی شان را بدانند.
خدا ان شاءاهلل درجاتشان را عالی کند. بله، دو سال 
از درگذشتشــان گذشت؛ دوازدهم دی بود. خداوند 
ان شــاءاهلل درجات ایشــان را عالی کند و ایشان را 

مشمول مغفرت و رحمت خودش قرار بدهد.
والّسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته

 )۱ سوره ی زمر، آیه ی 30؛ »قطعًا تو خواهی ُمرد، و 
آنان ]نیز[ خواهند ُمرد.«

)2 مؤّسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(
)3 و از آنان، مردان و زنان زیادی منتشــر ساخت. 

)برگرفته از قرآن کریم؛ سوره ی نساء، آیه ی ۱
)۴ آیت اهلل محمود رجبی )رئیس فعلی مؤسســه ی 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره((
)۵ َمثَلی که بین مردم جاری و متداول است.

)6 جلســات هفتگی درس اخالق مرحوم آیت اهلل 
مصباح یزدی )رحمه اهلل( سالیان متمادی در حسینیه ی 
دفتر رهبر معظم انقالب در قم برگزار می شده است.

)7 کافی، ج ۱، ص 3۹«
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بصیرت افزایی ابزار خنثی سازی فتنه ها است

گروه خبر //  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان هدف از بازدید موزه مردم شناسی خلیج فارس را بررسی 

مسائل، مشکالت و کمبودها دانست . 

   محمد محسنی  افزود: مشکالت و مسائل پیش روی موزه مردم شناسی 
خلیج فارس، نیازمند زمان بندی و برنامه ای منســجم است.وی با بیان 
اینکه با تخصیص اعتبارات و زمان بندی الزم سعی بر آن داریم که این 
مشکالت را به حداقل برسانیم، اظهار کرد: نقش موزه ها برای توسعه 
گردشگری بسیار حائز اهمیت است.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هرمزگان عنوان کرد: باید به سمت گردشگری موزه ها 
حرکت کنیم و بتوانیم موزه ها را به عنوان بخش مهمی از تاریخ و هویت 
به گردشگران معرفی کنیم.به گزارش ایسنا ؛ محسنی اضافه کرد: موزه 
مردم شناسی خلیج فارس با زیربنای 2۵00مترمربع دارای بخش های 
مردم شناسی، باستان شناسی، کتابخانه تخصصی و نمایشگاه  است که در 
 ســایت تاریخی و ثبت شده برکه های باران قرارگرفته است و ظرفیت 

قابل توجهی برای جذب گردشگران دارد .

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان :
باید به سمت گردشگری موزه ها حرکت کنیم


