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جامعه روحانیت مبارز هرمزگان اقدام 
شرم آور نشریه فرانسوی را محکوم کرد 

بهره برداری از ۴۵۰ طرح 
محرومیت زدایی در هرمزگان

اصالح و نوسازی باغ  های فرسوده 
در بندرعباس 

لزوم حمایت از زنان بدسرپرست 

اجرای طرح مقابله با سرقت 
در صنوف طال و جواهرات هرمزگان
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گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور احکام اولیه دادگاه انقالب در خصوص 
چهار نفر از متهمین ایجاد ناامنی در جاده های جنوب کشــور و تهدید رانندگان به اعتصاب 

خبر داد .
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعالم کرد: احکام 
اولیه چهار نفر از متهمین که در آذرماه امسال با تهدید و تحریک رانندگان به اعتصاب دست به اقدامات 
خرابکارانه زده بودن در محاکم انقالب اســتان صادر شده است.وی در ادامه افزود: یکی از متهمین به 

علت تشکیل و عضویت در گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور به ۱۰ سال حبس و دو سال تبعید و 
یکی دیگر از متهمان به ۵ سال حبس و دو سال تبعید محکوم شده است. قهرمانی تصریح کرد: دو متهم 
دیگر نیز به اتهام اخالل در نظم عمومی و تخریب عمدی شیشــه های کامیون ها هرکدام به یک سال 
حبس و ۷۴ ضربه شالق و پرداخت خسارت از باب مجازات تکمیلی محکوم شده اند.این مقام قضایی 
خاطرنشان کرد: بر اساس احکام صادر شده از دادگاه انقالب، هر یک از متهمین مکلف هستند نسبت به 

تهیه و نصب ۵۰ عدد تابلو و عالئم راهنمایی و رانندگی نیز اقدام نمایند .

ادامه از تیتر یک //
  رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
همچنین با اشــاره به اینکه هیچ یک از 
این متهمیــن، راننده و فعال حوزه حمل 

و نقل نمی باشند، یادآور شد: این افراد 
بدون هیچگونه ارتباطی با حوزه حمل 
و نقل قصد داشــتند با تحریکات خود 
و بنابر ادعای که خودشــان دارند تحت 
تأثیر تبلیغات شبکه های معاند نسبت به 
ایجاد اخالل در فعالیت رانندگان شریف 
اقدام کنند.مجتبــی قهرمانی تأکید کرد: 
پرونده این افراد در خصوص ارتباط با 
سرویس های معاند و جاسوسی همچنان 
مفتوح اســت و اتهامات آنها در دست 
بررسی می باشــد که احکام آن متعاقبًا 
اطالع رسانی خواهد شــد.وی با بیان 

اینکه متهمان متواری ایــن پرونده نیز 
تحت تعقیب هستند، بیان داشت: اقدامات 
مراجع قضایــی، انتظامی و امنیتی برای 
 دســتگیری تمامی عوامل ناامن کننده 
جاده های کشور ادامه دارد و مرتکبین 
چنین جرایمی با برخورد قاطع و بدون 
اغماض دستگاه قضایی مواجه خواهند 
شــد.رئیس کل دادگســتری هرمزگان 
در پایان با تأکید بر اینکه رســیدگی به 
جرایم متهمان، دقیقًا طبق قانون صورت 
گرفته اســت، خاطرنشان کرد: این افراد 
از اتهام های ســنگین تــری از جمله 

»اخــالل در حمل و نقل« و »اخالل در 
نظام اقتصادی« مبرا شــده اند، زیرا با 
استعالمی که از ادارات متولی این حوزه 
صورت گرفته اســت، در سه روزی که 
متهمین فراخوان داده و اقدام به تحریک 
و تهدید رانندگان به اعتصاب نموده اند 
نه تنها اخاللی در امــر حمل و نقل به 
وجود نیامده اســت، بلکه با بی توجهی 
 رانندگان شریف به فراخوان ضد انقالب و

 طبق آمار، حدود ۱۱ درصد هم صدور 
بارنامه های حمل و نقل افزایش داشته 

است .

نیروگاه  // مدیرعامــل  گروه خبــر 
بندرعباس از رفع ارتعاشات )باالنس( 
توربین LP واحد یــک بخار، پس از 
اتمام تعمیرات نیمه اساسی این واحد، 
توسط متخصصان این نیروگاه خبر 

داد .
  به گزارش خبرنــگار دریا ، »داریوش 
محمودی« عنوان کــرد: باتوجه به اینکه 
یکی از دالیل خروج این واحد، ارتعاشات 
باالی توربیــن و ژنراتور بود، با تغییرات 
جرمی کــه روی روتــور LP صورت 
گرفت، وزنه ها قبل از راه اندازی از توربین 
جدا شــد و هم چنین عملیات سنگ زنی 

پره های توربین به صورتی انجام شد، که 
تعادل وزنی و دینامیکی آن حفظ شــود.   
مدیرعامــل نیروگاه بندرعبــاس افزود: 
طبق بررسی تیم های کارشناسی تعمیرات 
توربیــن و پایش وضعیت نیــروگاه و 
براساس وجود ارتعاشات توربین در زمان 
بهره برداری، در زمان تعمیرات نیمه اساسی، 
باشد  به گونه ای  توربین  بایستی وضعیت 
کــه نیاز به عملیات باالنــس به حداقل 
 برســد، که این مهم در زمــان راه اندازی 
واحد، میســر شد و شــرایط ارتعاشات 
مهم ترین تجهیز نیروگاه، با کمترین ارتعاش 
به مرحله اتصال به شبکه رسید. محمودی 

تصریح کرد: عملیات رفع ارتعاشات اضافی 
توربین واحد یک بخار نیروگاه بندرعباس، 

توسط  متخصصان نیروگاه صورت گرفت، 
که نشان دهنده توان فنی باالی آنها است .

گروه خبر  // وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأمین زمین برای ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی، از سرعت بخشیدن به این فرآیند خبرداد و گفت: آماده سازی اراضی واگذاری 

برای ساخت مسکن هم آغاز شده است .
   مهرداد بذرپاش، گفت: ۲۴ هزار هکتار زمین متعلق به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای 
مسکونی در اختیار این طرح قرار گرفته و در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن در 
خصوص انتقال اراضی مازاد دستگاه های دولتی نیز سند حدود ۳ هزار و ۹۰۰ هتکار از اراضی مازاد 
دولتی به نام وزارت راه ثبت شده است.وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: مرحله بعد از تامین زمین، 
آماده سازی اراضی بوده که البته با تامین منابع عملیات آن در برخی از شهرها آغاز شده است چرا 
 که زمین خام قابل استفاده نبوده و در صورت واگذاری به مردم و یا ساخت واحدهای مسکونی باید 

آماده سازی شده و بستر خدمات زیربنایی مانند آب و فاضالب و گاز فراهم شود.بذر پاش با بیان 
اینکه برای اجرای عملیات آماده سازی تعداد زیادی از اراضی تامین اعتبار صورت گرفته است، 
عنوان کرد: اجرای عملیات آماده سازی اراضی طبق قراردادی به بنیاد مسکن تحویل داده شده و 
عملیات اجرای آن نیز به زودی آغاز خواهد شد.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آخرین وضعیت 
مساکن مهر مطرح کرد: تحویل مساکن مهر از ماه آینده آغاز خواهد شد و تکمیل و تحویل پروژه ها 
با پیشرفت باالی ۹۰ درصد در اولویت هستند و سپس پروژه های با پیشرفت باالی ۶۰ درصد 
در اولویت قرار خواهند گرفت.به گزارش بازار؛ بذرپاش در پایان خاطرنشان کرد: فرآیند تکمیل 
مســاکن و تحویل اراضی آماده شده به مردم جهت ساخت واحد مسکونی از ماه آینده سرعت 

خواهد گرفت و مردم شیرینی آن را خواهند چشید .

رفع ارتعاشات )باالنس( توربین واحد یک بخار نیروگاه بندرعباس

وزیر راه و شهرسازی :

سرعت واگذاری زمین برای ساخت مسکن بیشتر می شود

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

۵ تا ۱۰ سال حبس  
حکم تهدیدکنندگان  رانندگان به اعتصاب

پرونده متهمین در خصوص ارتباط با سرویس های جاسوسی  همچنان باز است
آبا بتن ساحل                    

تولید و عرضه بتن آماده
دفترمرکزی :32212828 -32212929

کارخانه :32561030-31
آدرس :بندرعباس - بلوار امام خمینی نرسیده  به میدان 
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گروه خبر // حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی 
سردار سرتیپ احمدرضا رادان را به فرماندهی کل 

انتظامی جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم 
رهبری؛متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ احمدرضا رادان
با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز 
قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشــان، شما را به 
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران منصوب 
می کنم.توصیه اکید این جانب، جلب رضایت خداوند 
متعال و در امتــداد آن، جلب رضایت مردم عزیز در 
حراســت از امنیت و تأمین آســایش عمومی است. 
ارتقاء توانائیهای ســازمان و صیانت از شأن کارکنان 
و پرورش پلیس تخصصی برای بخش های گوناگون 
امنیت توصیه مهم دیگر است.از دستگاههای گوناگون 
کشــوری انتظار می رود با ســازمان انتظامی کشور، 

همکاری الزم را مبذول دارند. 
توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت می کنم .

سیّد علی خامنه ای/ ۱۷ دی ۱۴۰۱

با حکم فرمانده معظم کل قوا انجام شد

انتصاب سردار سرتیپ رادان به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران

ادامه در همین صفحه

استاندار هرمزگان تاکید کرد

ضرورت یکسان سازی تعرفه های گمرکی
صفحه 2 را بخوانید

بندر لنگه ؛ مهمترین کانون مبادی 
صادرات کاالهای یخچالی

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی هرمزگان

بی شک هر موفقیت و افتخاری در گرو تعامل و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی استان است و 
اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان به عنوان پارلمان بخش خصوصی این افتخار را 
دارد که در سایه تعامل و همکاری همه مسئوالن و مدیران دلسوز استان و همراهی همیشگی فعاالن 

اقتصادی ، موفقیت و افتخارات زیادی را کسب نماید .
بدینوسیله از حضور تمامی مسئوالن کشوری و مقامات استانی بویژه نماینده محترم ولی فقیه در استان 
هرمزگان، استاندار محترم، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی، ریاست محترم اتاق 
بازرگانی ایران ، امام جمعه محترم اهل سنت بندرعباس و همچنین مدیران دستگاه های اقتصادی 
استان هرمزگان و فعالین اقتصادی در آیین افتتاحیه ساختمان نو بنیاد وجشن نودمین سالگرد تاسیس 
اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان قدردانی می نماییم و حضور ارزشمندتان را پاس 

می داریم .

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

    ۵ تا ۱۰ سال حبس ، حکم تهدید
 

کنندگان رانندگان به اعتصاب



خبر

خبری
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جامعه روحانیت مبارز هرمزگان
 اقدام شرم آور نشریه فرانسوی را محکوم کرد 

  گــروه خبر // جامعه روحانیت مبارز اســتان هرمزگان 
اهانت بی شــرمانه و اسائه ادب و توهین غیر انسانی مدعیان 
دروغین انسانیت به ساحت رهبر معظم انقالب را توسط نشریه 
فرانســوی محکوم کرد.جامعه روحانیت مبارز هرمزگان در 
بیانیه ای، اهانت بی شرمانه و اسائه ادب و توهین غیر انسانی 
مدعیان دروغین انسانیت به ساحت رهبر معظم انقالب را به 

شدت محکوم کرد .
متن پیام به شرح زیر است :

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ال تَْحَســبََنّ الَِّذیَن َکَفُروا ُمْعِجِزیَن فِی الْْرِض َو َمْأواُهُم النَّاُر َو 

لَبِْئَس الَْمِصیُر
خبر تأســف بار اهانت بی شرمانه و اســائه ی ادب و توهین 
غیر انســانی مدعیان دروغین انســانیت به ســاحت رهبر 
مقتدر مســتضعفین جهان، ســکان دار انقالب اسالمی ایران 
 و زعیم بزرگ شــیعه حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای 
»دام ظله الوارف« قلب مسلمانان آزاده و دلدادگان به آزادگی 
و انسانیت را به درد آورد. هر چند این گونه اهانت ها از امثال 
این رسانه های صهیونیستی که سابقه آلوده تر اهانت به پیامبر 
رحمت و رســول مهربانی را نیز در پرونده کثیف خود دارد، 
امری تعجب برانگیز نبوده و یگانگی جبهه انقالب اسالمی با 
حکومت نبوی را بیش از پیش نمایان می کند، لکن نشــان گر 
استیصال و آخرین تالش های مذبوحانه خفاش صفتانی است 
 که نور ساطع اسالم بر کوری شان افزوده و تمام هستی شان 
را در معرض خطر قرار داده است.به گزارش فارس ، ما ضمن 
اینکه این حرکت غیر انســانی را محکوم کرده، اقدام فوری و 
مناسب را از دستگاه دیپلماسی ایران و همه کشورهای اسالمی 

خواهانیم .
 اصالح و نوسازی باغ  های فرسوده 

در بندرعباس 
   گروه خبر // طرح اصالح و نوســازی باغ های فرسوده 
در ۲۶۵ هکتار از باغ های شهرستان بندرعباس در حال اجرا 
است. مســعود گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه شهرستان بندرعباس 
۶ هزار و ۴۰۰ هکتار باغ دارد، گفت: طرح اصالح و نوسازی 
بــاغ  های فرســوده در ۲۶۵ هکتار از باغ  های شهرســتان 
بندرعباس در حال اجرا است.گرگیج گفت: این طرح اکنون 
در دهستان شمیل و روستای فورخورج در حال اجرا است.او 
گفت: برای اجرای این طرح ۶۲ میلیارد ریال اعتبار تخصیص 
یافته است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ معاون بهبود 
تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی هرمزگان هدف از 
 اجرای این طرح را افزایش عملکــرد در واحد های باغی و 
بهره مندی از اصول مکانیزه عنوان کرد و گفت: طرح اصالح 
باغ  ها سبب افزایش اشتغال و جلوگیری از روند مهاجرت از 

روستا ها به شهر ها می شود .

   
سرمقاله

  رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از زنان فرهیخته و 
فعــال در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و علمی در بیان آخرین نکته 
در سخنرانی شان با ابراز تأسف از ظلم به زنان در بعضی از خانواده ها 
گفتند: »گاهی مردان با تکیه به توان جسمی خود به زنان ظلم می کنند 
که در این موارد برای حفظ خانواده قوانین مربوط به خانواده باید آنچنان 
محکم و قوی و حامی طرف مظلوم باشد که مرد قادر به ظلم کردن به زن 
نباشد، البته مواردی نیز وجود دارد که زن ظلم می کند که اندک و محدود 
اســت.« یکی از مواردی که زن ها مورد ظلم قرار می گیرند، زن های 
بدسرپرست هستند که حتی نهادهای حمایتی نیز حاضر نیستند آنها را 
تحت پوشــش قرار دهند و به این زنها گفته می شود به دلیل اینکه نام 
شوهر در شناسنامه تان قرار دارد، نمی توانید تحت پوشش قرار گیرید. 
متاسفانه اینگونه زنان نیز به دالیل مختلف در جامعه در حال افزایش 
 هستند و هیچ نهادی نیز خود را متولی مستقیم اینگونه زنان و خانواده ها 
نمی داند و خدمات الزم وموردنیاز نیز به زنان بدسرپرســت ارائه نمی 
شود. از طرفی دیگر جان اینگونه زنان در برخی موارد درخطر قرار دارد. 
در خانواده هایی که سرپرست خانواده از موادمخدر سنتی و بخصوص 
صنعتی یا مشروبات الکلی و... استفاده و دائم الخمر و یا خمار هستند 
و در حالت عادی قرار ندارند، هم ممکن اســت به زن وفرزندان شان 
آسیب برسانند که گاهی چنین مواردی را می بینیم یا می شنویم و حتی 
دیگران هم جرات ندارند در زمان حمله این افراد، به پلیس اطالع دهند 
و...؛ زیرا می ترسند و نگرانند که مورد کینه جویی این افراد قرار گیرند. 
مردان بی مسئولیت نیز به زن و بچه رسیدگی الزم را ندارند. شاید اگر 
نهادهایی که وظایف قانونی دارند، به میزان بیشتری در این حوزه مداخله 
می کردند، برخی از خانواده ها با مشاوره های مختلف، مشکالت شان تا 
حدی برطرف می شد. از طرفی دیگر اگر زنان بخواهند از طریق سیستم 
قضایی مشکالت شان را پیگیری کنند، این پیگیری ها معموال زمانی 
رخ می دهد که مشــکالت به اوج رسیده باشد وزن تصمیم به جدایی 
و... بگیــرد و از طرفی دیگر حتی در چنیــن مواردی ، برخی از زنان 
بدلیل هزینه های مورد نیاز، زمان بر بودن روند این بخش و... معموال 
اقدام نمی کنند ویا در نیمه راه خسته می شوند و توان ادامه این مسیر را 
ندارند و یا با مشکالت دیگری برمی خورند و نمی توانند از حق شان 
دفاع کنند که این مشکالت برای خانواده های محروم بدسرپرست بیشتر 
است. از طرفی دیگر مشخص نیست اگر بتوانند مسیر احقاق حق شان 
را تا انتها بروند، چه میزان قانون از آنها حمایت کرده و همســر تمکین 
نموده و مشکالت شــان برطرف شود؟ در این بخش ها همانگونه که 
رهبر معظم انقالب فرموند بایستی قوانین مربوط به خانواده آنقدر  محکم 
و قوی و حامی طرف مظلوم باشــد که مــرد قادر به ظلم کردن به زن 
نباشد. از طرفی دیگر هم قوانین واقدامات بایستی پیشگیرانه باشد که 
از وقوع ظلم و بداخالقی نســبت به زن جلوگیری شود و زن ومرد با 
حقوق شان آشنا باشند. متاسفانه در حوزه پیشگیری در این بخش هم 
ضعف داریم و درمان ها گره گشا نیست و حقوق زنان تضییع می شود 
که بایستی اقدامات الزم توسط متولیان مربوطه و تصویب قوانین الزم 

توسط نمایندگان مجلس صورت پذیرد .
  علی زارعی

لزوم حمایت از زنان بدسرپرست 

گروه خبر //  مهندس مهدی دوستی استاندار 
هرمزگان در شورای گفتگوی دولت با بخش 
خصوصی کــه باحضور تجار و بازرگانان 
اســتان و رئیــس اتاق بازرگانی کشــور 
برگزار شد ضمن شنیدن دغدغه های ایشان 
و اعالم حمایت دولت، اظهار داشــت: یکی 

از محدودیت هایی که ســبب نگرانی بخش 
خصوصی به ویژه فعاالن حوزه محصوالت 
کشاورزی شده، اعمال برخی سیاست های 
محدود کننده صادرات بــرای کنترل بازار 
است که این مســئله را در جلسات مختلف 
مطرح کرده ایــم و تاکید داریم باید فعالیت 

صادراتی تسهیل شود . 
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ وی افزود: در 
خصوص تبصره ۱۶ آمادگی داریم در راستای 
ایجاد اشــتغال و حمایت از ســرمایه گذاری 
تسهیالت مناسب در اختیار تجار و کارآفرینان 
قرار دهیــم تاکنون بالغ بــر ۱8۰۰ میلیارد از 
این محل تسهیالت ارائه شــده است. استاندار 
 هرمزگان گفت: هرمزگان تنها استانی است که به 
سرمایه گذاران کمک های فنی اعتباری می دهد 
چرا که به بهبود محیط اقتصادی اســتان اعتقاد 
کامل داریم و تالش داریم با تعریف پروژه های 
رشد، توســعه هرمزگان را تسریع ببخشیم.وی 
ادامه داد: وجــود تعرفه های مختلف برای یک 

محصول مشــابه باعث ایجاد برخی معضالت 
 بــرای صادرکنندگان شــده در همین راســتا 
یکســان ســازی تعرفه های گمرگی یکی از 
راهبردهای مهم موردنظر ماســت، این مسئله 
عالوه بر ایجاد شــفافیت و از بین بردن فساد 
می توانــد رویه ها و زمان مانــدگاری کاال در 

گمرکات را کاهش دهد.
  مهندس دوســتی گفت : در حــوزه حمل و 
نقل کارهای خوبــی صورت گرفته، اولین کار، 
پیوستن سامانه های مختلف به یکدیگر بود تا به 
 جای مدیریت انسان ها شاهد مدیریت بر دیتا و 
در نهایت هماهنگی بهتر دستگاه ها با یکدیگر 

باشیم .

استاندار هرمزگان تاکید کرد

ضرورت یکسان سازی تعرفه های گمرکی

پشت پرده سیاست 

  
شــواهد نشان می دهد کشورمان طی ســال های اخیر از گام دوم فراتر 
نرفته است. با این حال سازمان فضایی ایران برای تثبیت دستاوردهای 
فضایــی در مدار لئو پیش بینی کرده بود تــا پایان دولت قبل، ۶ پرتاب 
مداری )در مدار ۵۰۰ کیلومتری( و ۲ پرتاب زیرمداری انجام شــود که 
هیچ  یک به مرحله اجرا نرســید. این در حالی است که امروز بیشترین 
کاربردها در مدار لئو انجام می شود و ماهواره های مخابراتی که در دنیا 
تحت پروژه هایی مانند اســتارلینک، وان وب، تله ست و امثالهم برای 
اینترنت ماهواره ای ایجاد شــده اند از مدار لئو استفاده می کنند. بنابراین 
دولــت جدید باید برای رفع ناکامی  های دولت قبل و پیشــبرد صنعت 

فضایی کشور اجرای گام سوم را در اولویت قرار دهد . 
»طرح ممنوع الخروجی مسئوالن« در دستور کار هفته جاری مجلس

طرح ممنوعیت خروج مسئوالن نظام پس از اتمام مسئولیت از کشور که در 
دستور کار هفته جاری مجلس قرار گرفته است، به دنبال صیانت از اموال 
و اســناد مردم کشور است. جالل رشیدی کوچی در گفت وگو با ایسنا، با  
بیان این که طرح ممنوعیت خروج مسئوالن نظام پس از اتمام مسئولیت از 
کشور در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد، بیان کرد: بنده این طرح 
را در ابتدای شروع به کار مجلس مطرح کردم و هدف نظارت بر مسئوالنی 
بود که بعد از اتمام مســئولیت به هر دلیلی قصد خروج از کشور را دارند. 
این طرح به دنبال صیانت از اموال و اســناد مردم و کشور است تا دیگر 
کسی که در این کشور مسئولیت دارد به راحتی مانند خاوری ها نتواند بعد 
 از پایان مسئولیت با پول های نامشروعی که از اختالس و ارتشا و غیره به 
جیب زده اســت از کشور خارج شــود. متن کامل این طرح به شرح زیر 
است: ماده ۱: مدیرانی شامل این طرح می شوند که در آیین نامه ذیل اصل 
۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئوالن اسامی آن ها ذکر 
شده است.ماده ۲: بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت 
اشــخاص حقوقی و  سه سال بعد از اتمام مســئولیت وی است. ماده ۳: 
طبق این طرح افرادی که شامل ماده یک هستند، باید ضمن شفاف سازی 
و ثبت اموال خود در ســامانه ثنا قوه قضاییه، از هر گونه فروش و خروج 
اموال خود از کشور خودداری کنند. ماده ۴: خروج شخص مسئول منوط 
به اجازه نهادهای نظارتــی و امنیتی یعنی قوه قضاییه، وزارت اطالعات، 
سازمان اطالعات سپاه و اطالعات نیروی انتظامی است. تبصره: در صورت 
ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی 
از نهادهای نظارتی و روشــن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت، 
سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و 
رسیدگی به اموال آن ها، از موضوع این طرح خارج شود. ماده ۵: اموالی که 
در این طرح باید بررسی شود شامل همان اموالی است که در آیین نامه ذیل 
ماده ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئوالن هست. ماده 
۶: اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دو تابعیت دارند یا افرادی که 

خویشاوندان نزدیک آن ها در خارج از کشور به سر می برند./ ایسنا
تازه های مطبوعات

تجارت فردا - اقتصاددانان می گویند تغییر سیاست ها مقدم بر تغییر مدیران 
است و زمانی که دولت با کمبود منابع و کشور با افزایش ریسک سیاسی 
مواجه است، عزل و نصب افراد اهمیت زیادی ندارد. وقتی اراده سیاسی بر 
مهار نقدینگی و کاهش تورم نباشــد، چه فرقی می کند دکمه چاپ پول را 

صالح آبادی فشار دهد یا فرزین ؟

شتاب دهی به برنامه های فضایی 
صنعت فضایی به   عنوان یکی از مؤلفه  های قدرت کشــور که می  تواند 
جایگاه ایران را در ســطح جهانی ارتقا بخشــد، در سال های گذشته 
با رکودی ملموس همراه بود. بی  توجهی ها به این صنعت باعث شــد 
پیش  بینی  های انجام شده از رشــد توانایی فضایی جمهوری اسالمی 
ایران به وقوع نپیوندد و حتی در برخی عرصه  ها عقبگرد مشاهده شد. 
با این حال اکنون به   نظر می  رسد دولت سیزدهم برای رشد این صنعت 
اهتمام قابل توجهی دارد. پس از برگزاری دومین جلسه شورای عالی 
فضایی در دولت ســیزدهم که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار و به 
تایید و تصویب برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور منجر شد، سازمان فضایی 
ایران در اولین روز کاری پس از تصویب برنامه ۱۰ ساله فضایی، روند 
اجرای این برنامه را با تشــکیل اولین جلسه اجرایی آن، آغاز کرد. در 
این جلسه که به ریاســت دکتر حسن ساالریه رئیس سازمان فضایی 
ایران برگزار شــد، دکتر ساالریه با تاکید بر این که برنامه فضایی یک 
سند مهم تلقی می شود که تحقق آن برای کشور از ضریب اهمیت باالیی 
برخوردار اســت، تاکید کرد: سازمان فضایی ایران و دبیرخانه شورای 
عالی فضایی عزم جدی برای اجرای این ســند دارند. گفتنی اســت، 
توسعه زیرساخت های پرتاب و ایستگاه های زمینی، سرعت بخشیدن 
به روند طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی، پرتاب ماهواره های 
سنجشی با دقت یک متر و کمتر، حرکت در مسیر تعامالت بین المللی 
و اجرای پروژه های مشترک، اجرای طرح های اکتشافاتی با تمرکز بر 
توسعه زیرساخت ها، برنامه ریزی برای رسیدن به پرتاب محموله هایی 
با وزن باال و... از جمله دیگر ســرفصل های برنامه ۱۰ ساله فضایی 
کشور است.طبق این برنامه، جمهوری اسالمی ایران در ۱۰ سال آینده 
به یک قطب منطقه ای در توسعه فناوری های فضایی و ارائه خدمات 
پرتاب های فضایی تبدیل خواهد شــد که این هدف گذاری، با تکیه 
بر توانمندی داخلی و دانش متخصصان کشــورمان باید محقق شود. 
ناگفته نماند که اجرای بخش هایی از برنامه ۱۰ ساله فضایی در قالب 
برنامه قبلــی با هماهنگی و همراهی تمام بازیگران و نهادهای متولی 
در حوزه فضایی از قبل آغاز شده و با آغاز رسمی اجرای برنامه ۱۰ 
ساله فضایی از امروز، عماًل مقدمات برخی بخش ها از قبل فراهم شده 
است. جالب این جاست که نخستین جلسه شورای عالی فضایی پس 
از ۱۱ ســال در آذرماه۱۴۰۰ برگزار شده بود. پیشتر فرید آموزگار، 
دانشــمند فناوری فضایی و محقق ســابق مرکز پیشران جت ناسا به 
مهر گفته بــود: »معتقدم بحث فضا متأســفانه در ۲ دولت یازدهم و 
دوازدهم به حاشــیه رفت و در شــرایط فعلی مهم ترین موضوع این 
است که از همین ابتدا آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور کشورمان، 
گام اول را درست بردارند. «.مطابق نقشه راه ۱۰ساله فناوری فضایی 
کشــور تحقق ۴ گام برای تثبیت و دستیابی به فناوری فضایی مدنظر 
اســت: ۱- دستیابی کشــور به مدار ۲۵۰ کیلومتر زمین است که در 
ایــن گام ۴ ماهواره امید، نوید، فجر و رصد در این مدار قرار گرفتند. 
۲- ماهواره های ایرانی در مدار ۵۰۰ کیلومتری از ســطح زمین قرار 
گیرند و در این زمینه پرتابگر ســیمرغ و ماهواره های پارس، ظفر و 
طلوع طراحی و ســاخته شدند. ۳- ایران باید بتواند ماهواره خود را 
در مدار هزار کیلومتر از سطح زمین قرار دهد تا دستیابی به مدار لئو 
تکمیل و تثبیت شود. ۴- کشورمان به مدار ژئو که ۳۶ هزار کیلومتری 
سطح زمین است، دست یابد و فناوری فضایی به تثبیت نهایی برسد . 

 اعتمــاد - عطاء ا... مهاجرانی نوشــت :به تازگــی علی الریجانی تعبیر 
تامل انگیزی به کار برده بود: »سیاســتمداران برای تغییر شــرایطند و نه 
توصیف شــرایط.« می خواهم بگویم با تاسف برخی سیاستمداران ما در 
وصف شرایط هم اسب شان لنگ است تا چه رسد به تغییر شرایط. وقتی 
ما در موقعیت ضعیف، خودمان را قرار دادیم و امکان انتخاب های خود را 
محدود یا محذوف کردیم، بدیهی است که چین و روسیه فرصت و زمینه 
بیشتری برای کسب منافع پیدا می کنند یا می توانند مصالح و منافع ایران را 

قربانی کسب منافع بیشتر در جبهه رقیبان ایران قرار دهند . 
 شرق - از زمانی که اعتراضات آغاز شد شاید بتوان گفت در میان مسئوالن 
کشور آقای قالیباف بود که در آشکار و نهان بیش از بقیه بر ضرورت تغییر 
به ویژه بر حکمرانی انگشت نهاد ... بدیهی است که پاسخ دادن به همه این 
پرسش ها و سواالت جزئی تر آن، از حوصله این نوشته خارج است؛ ولی، 
یک چیز مسلم است؛ این که افکار عمومی چندان وقعی به گفتار نمی نهد؛ 
به ویژه گفتاری که از طرف افرادی باشد که جایگاه و شخصیت تعیین کننده 
در معادالت سیاسی نداشته باشند یا گفتاری که آن چنان کلی و در نتیجه 
مبهم اســت که هر کسی می تواند از ظن خود، یار و همراه آن گفتار شود. 
گفتاری که مثل هوا باشد که به راحتی وارد هر قفلی می شود ولی هیچ کدام 

را باز نمی کند .
 دنیای اقتصاد - گزارش میدانی از این واقعیت حکایت می کند که سواالت 
کنکور که در دو نوبت دی امسال و تیر سال آینده برگزار می شود، از ۴۰ تا 

۱۵۰میلیون تومان در حال معامله است؛ آن هم با ارز دیجیتال !
پیشنهاد عجیب شریعتمداری در واکنش به اقدام نشریه »شارلی ابدو«

برای واکنش به اقدامات و مواضع خصمانه غربی ها تاکنون پیشــنهادهای 
مختلفی مطرح شده است و در این میان چندین مرتبه پیشنهاد بستن تنگه 
هرمز از سوی کیهان مطرح شده است. به گزارش فارس حسین شریعتمداری 
در شماره دیروز کیهان با اشاره به اهانت نشریه فرانسوی » شارلی ابدو « به 
مقدسات دینی و ملی مردم ایران،  نوشت: جمهوری اسالمی ایران با استناد به 
کنوانسیون های ۱۹۵8 ژنو و ۱۹8۲ جامائیکا که موضوع آن »نظام حقوقی 
آبراه های بین المللی و حق عبور کشتی هاســت« حق دارد و می تواند در 
صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه  هرمز را به روی تمامی 
کشــتی های نفتکش و حتی کشتی های حامل کاالی تجاری و تسلیحاتی 
ببندد. این ســوال جدی و صد البته منطقی از مسئوالن محترم کشورمان 
)نه فقط وزارت خارجه ( مطرح است که چرا از این حق قانونی جمهوری 
اسالمی ایران برای مقابله پشیمان کننده با جنایات کشورهای متخاصم استفاده 
نمی کنند؟! اگر با اولین عملیات کینه توزانه حریف از ظرفیت و امکان قانونی 
یاد شده استفاده کرده بودیم و تنگه هرمز را به روی شناورهای نفتکش و 
تجاری دشمن بســته و در مواردی محموله های آن را به عنوان خسارت 
مصادره کرده بودیم، دشــمن جنایتکار و خونریز جرئت ادامه جنایت های 
خود را نداشت.در همین حال این پیشنهاد در فضای مجازی بازتاب زیادی 
داشت و کاربران بسیاری راجع به این که شریعتمداری برای موارد گوناگون 
مواجهه با غرب این پیشــنهاد را مطرح می کند  نکاتی را بیان و انتقاداتی 
را مطرح کردند. در این میان کاربری  نوشــت : بعد از کشف »نفت شیل« 
عمال دیگر آمریکا خیلی به نفت خلیج فارس نیاز ندارد و بستن تنگه هرمز 
 روی او خیلی تاثیر نمی گذارد و هر گونه بســتن تنگه هرمز در وهله اول  
قدرت هایی مانند چین را متضرر خواهــد کرد بنابراین برای اجرای این 

پیشنهاد بهتر است جناب شریعتمداری یک بررسی مجدد بفرمایند .

انعکاس
تابناک مدعی شــد : »ابعاد اقدام ضد ایرانی عراق در مراسم افتتاحیه جام 
خلیج فارس بیش از پیش وسعت یافته است و لزوم ورود جدی وزارت 
خارجه ایران را می طلبد. در کنار برخی اقدامات موهون در میزبانی عراق 
از جام خلیج فارس، نخست وزیر عراق هم در مراسم افتتاحیه و در حضور 
مهمانان پرشــمار عربی ، از عبارت جعلی »خلیج عربی« استفاده کرده 

است.«
 عصرایران مدعی شد : سعید سیف مدیرمسئول سایت خبری دیده بان ایران 
بازداشت شد. عسل اسماعیل زاده همسر سعید سیف در گفت و گو با شبکه 
شــرق این خبر را تایید کرد و گفت: ســعید پس از چند بار احضار به 

دادسرای اوین برای توضیحات بازداشت شد .
 فــرارو خبرداد : علی مطهری  در نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشــت: 
استفاده از »پژوهش درباره آثار شهید مطهری« به عنوان مجازات می تواند 

آثار منفی، هم در شخص محکوم و هم در جامعه داشته باشد.
 عصرخبر نوشــت : مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی از ارجاع 
پرونده مسئوالن عالی رتبه سابق  کشور به دادسرای تهران خبر داد و گفت: 
طبق بررســی های انجام شده اگرچه در ســابق برای چندین مسئول در 
دستگاه ها ترک فعل لحاظ شد و پرونده تخلفاتی تشکیل شد اما هم اکنون 
برای مسئوالن سابق وزارتخانه ها مانند وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت 
نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد طبق ماده ۳۲ و ۳۳ 
سازمان بازرسی کل کشور تفهیم اتهام و اخذ دفاع انجام شد و پرونده در 

سیر ارجاع به مرجع قضایی است .
 آفتاب نیوز نوشــت : یک ژنرال اســرائیلی پیش بینی کرد که در صورت 
وقوع هرگونه حادثه ای برای ســید حسن نصرا...، رئیس شورای اجرایی 
این حزب به عنوان دبیرکل جدید انتخاب شود. هاشم صفی الدین، رئیس 
شــورای اجرایی حزب ا... لبنان از نزدیکان نصــرا... نامزد اصلی برای 

جانشینی او ست .
فرانسه با سابقه سیاهش حق توجیه توهین وقیحانه به مقدسات دیگر کشورها را ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: فرانسه با سابقه تاریخی سیاه 
اســتعمار، نقض حقوق بشر و آزادی بیان در داخل و خارج، حق توجیه 
توهین وقیحانه به مقدسات دیگر کشورها و ملت ها و پیروان ادیان الهی را 
به بهانه آزادی بیان ندارد. به گزارش قدس آنالین، ناصر کنعانی سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در واکنش به توجیه مقامات 
فرانسوی در پی اقدام ســخیف و موهن نشریه فرانسوی شارلی ابدو در 
اهانت به مرجعیت دینی در توئیتر نوشت: فرانسه با سابقه تاریخی سیاه 
اســتعمار، نقض حقوق بشر و آزادی بیان در داخل و خارج، حق توجیه 
توهین وقیحانه به مقدسات دیگر کشورها و ملت ها و پیروان ادیان الهی 
را به بهانه آزادی بیان ندارد.وی افزود: آنچه دولتمردان فعلی فرانسه باید 
رعایت کنند، اصول بدیهی و اساسی در روابط بین الملل یعنی احترام متقابل، 
عــدم مداخله در امور داخلی دیگران و احترام به ارزش ها و مقدســات 
ملی، دینی و مذهبی دیگران است.حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
نیز پیش از این با بیان اینکه اقدام توهین آمیز و خارج از نزاکت نشــریه  
فرانسوی در انتشار کاریکاتور علیه مرجعیت دینی و سیاسی بدون پاسخ 
قاطع و مؤثر نخواهد بود، تصریح کرد: به دولت فرانسه اجازه نمی دهیم پا 

را از گلیم خود فراتر گذارد .

کمیتــه  پنجمیــن  در   // خبــر  گــروه 
 تخصصی ذیل ســتاد ســاماندهی امور 
جشنواره  برگزاری  درخصوص  جوانان 
جوانــان برتر ایران زمیــن در هرمزگان 

مطرح شد .
   بــه گزارش خبرنگار دریــا  ،در پنجمین 
جلسه کمیته تخصصی ستاد ساماندهی امور 
جوانان باحضور عامری معاون امور جوانان 
اداره کل و نمایندگان دســتگاهها با دستور 
 کار تشــریح آیین نامه برنامه هفته جوان و

 بررسی ســطح هم افزایی دســتگاه جهت 
اجرای برنامه ها در سالن جلسات اداره کل 

برگزار شد.
   مجتبی عامری ســیاهوئی ضمن خیر مقدم 
به اعضای جلســه اظهارکرد:شهادت سرباز 

پرافتخار اســالم و وطن، سردار سپهبد حاج 
قاســم ســلیمانی ومجاهدتهای مخلصانه و 
شجاعانه در میدان های مبارزه با شیاطین و 
اشــرار عالم و سال ها آرزوی شهادت در راه 
خدا سرانجام سردار سلیمانی عزیز را به مقام 

واالی شهادت رسید.
   معــاون امور جوانــان در پنجمین کمیته 
تخصصی ذیل ستاد ساماندهی امور جوانان 
در تشریح برنامه های هفته جوان به مناسبت 
ســالروز والدت حضرت علــی اکبر علیه 
السالم بیان داشــت: این جشنواره که امسال 
با عنوان جشــنواره جوانان برتر ایران زمین 
برای شناســایی، معرفی الگوها و تجلیل از 
جوانان برتـــر با هدف زمینـه سازی بـرای 
توسعه ارزش های متعالی و روحیـه فداکاری 

و ایثار، خالقیت، افزایش نشــاط اجتماعی 
و امیــد به آینــده، تقویت ایمــان، روحیه 
خودبــاوری و اعتماد به نفــس ملی، ایجاد 
زمینه های مشارکت در عرصه های اجتماعی، 
 اقتصــادی، فرهنگــی و علمــی، حمایت 
از فعالیت هــای هویت آفرین، تقویت روحیه 
تحقیق، ابداع و ابتکار، الگوسازی منـاسب، 
 شناســـایی و ارزش نهادن به اندیشــه های 
سازنده جوانان ایـران اسالمی تدوین و اجرا 

می گردد.
   وی افزود:جشنـــواره حضــرت علــی 
اکبـر)ع( همه ساله در روز جوان )۱۱شعبان، 
 سالروز تولد حضرت علی اکبر)ع(( بر اساس 
آیین نامه مصوب در جلســه ســی و سوم 
شــورای عالی جوانان )به ریاســت رییس 

محترم جمهورمورخ۱۳8۹/۴/۶( امســال از 
۱۱اســفندماه لغایت ۱۷اسفند ماه می باشد . 
عامری در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه 
۵۲ روز به برگزاری جشنواره فرصت داریم 
می بایســت از تمام ظرفیت ها دستگاههای، 
 خبرگــزاری ها و شــبکه هــای اجتماعی 
جهت اطالع رســانی این جشنواره استفاده 

کنیم.
  وی گفت : متقاضیان جوان در بازه ســنی 
۱8الی ۳۵ســال مــی تواننــد جهت ثبت 
نام در شــانزدهمین جشــنواره به مناسبت 
والدت حضــرت علــی اکبر علیه الســالم 
هم به طــور حضور بــا مراجعه بــه اداره 
ورزش و جوانان سراســر اســتان و هم از 
طریق سامانه مجازی جشــنواره به آدرس 
توانند  می   javananhormozgan.ir
فرآینــد ثبت نام خود از تاریخ ۲۰دی ماه تا 

۱۰بهمن ماه را انجام دهند .

برگزاری جشنواره جوانان برتر ایران زمین در هرمزگان 

  

گروه خبر// ۴۵۰ طرح محرومیت زدایی بسیج سازندگی، 
در ارتباط تصویری با سردار سالمی فرمانده کل سپاه، 

در هرمزگان به بهره برداری رسید . 
   فرمانده ســپاه امام سجاد هرمزگان در تشریح این خبر، گفت: 
این طرح ها شامل ساخت و بازسازی واحدهای مسکونی کمیته 

امداد، آبرسانی به ۷۲ روستا، راه روستایی، مسجد و خانه عالم، 
زمین ورزشی، چمن مصنوعی و مدرسه است که همزمان با شش 

استان دیگر کشور، به بهره برداری رسید.
   ســردار اباذر ســاالری با بیان اینکه برای اجرای این طرح ها 
۵۰ میلیارد تومان هزینه شــده است، اظهار کرد: با بهره برداری 

 از ایــن طرح ها ۲۰ هزار نفر در هرمزگان از مزایای آن بهره مند 
شدند.

  به گزارش ایسنا ؛ فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان اضافه کرد: 
طرح های محرومیت زدایی در همه مناطق هرمزگان به خصوص 

مناطق روستایی و محروم اجرا شده است .

بهره برداری از ۴۵۰ طرح محرومیت زدایی در هرمزگان



3جنوب کشور
دوشنبه ۱9 دی ۱۴۰۱

۱6 جمادی الثانی  ۱۴۴۴

سال بیست و دوم شماره ۴۰۷۴  سید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها // 
تاکنون ۲۵ درصد  گفت:  بوشــهر  اســتاندار 
 اعتبارات تخصیص یافته در ســفر پارســال 
رئیس جمهور محترم به استان جذب شده اند و 

تا سال آینده تکمیل می شوند . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده در 
نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر 
اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید 
برای جذب اعتبارات ملی و وزارتخانه ای که 8۰ 
درصد اعتبارات کشور اســت، نهایت توان خود 
را به کار گیرند.وی با تشــریح منابع مهم بودجه 
و اعتبارات استان بوشــهر افزود: ارزش افزوده، 
مصوبات سفر، اعتبارات مصوب استانی، اعتبارات 
ملی، اعتبارات مســئولیت اجتماعی صنعت نفت 
و همچنین تســهیالت و منابع بانکی از مهم ترین 

منابــع در اعتبارات اســتان به شــمار می روند.
 استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در سفر پارسال 
رئیس جمهور محترم به استان بوشهر، هفت هزار 
و 8۰۰ میلیــارد تومان اعتبار بــرای پروژه های 
مهم اســتان تصویب شــد که تاپایان سال آینده 
تعهد اجرا دارند و تاکنــون ۲۵ درصد اعتبارات 
تخصیص یافته و جذب شــده اند و تا سال آینده 
تکمیل می شوند.محمدی زاده تصریح کرد: همچنین 
دو اقدام مهم نیز خارج از مصوبات سفر، مصوب 
کردیم که آب شیرین کن نیروگاه هسته ای با ۲ هزار 
میلیارد تومان عملیاتی شده و بنادر شمالی استان 
نیز با اعتبار ۵ هــزار میلیارد تومان در دهه فجر 
استارت زده می شوند.وی به سفر رئیس جمهور به 
 استان بوشهر در سال جاری اشاره کرد و گفت: با 

برنامه ریزی صورت گرفته، در این سفر، طرح ها 
و پروژه هــای مهمی افتتاح و یــا کلنگ زنی می 
شوند که گامی در توسعه همه جانبه استان است.

استاندار بوشهر یادآور شد: ۱۰ هزار میلیارد تومان 
پــروژه در حوزه های مختلف صنعتی و تولیدی و 
 اقتصادی و گردشگری و ورزشی و آموزشی و ...

افتتاح خواهند شد، ضمن اینکه حدود هشت هزار 
میلیارد تومــان نیز آغاز عملیات اجرایی خواهیم 

داشت.
محمــدی زاده افــزود: با هماهنگی کــه با وزیر 
نفت داشــته ایم، بیش از هفت میلیارد دالر پروژه 
 در حــوزه نفت و گاز و پتروشــیمی در ســفر 
رئیس جمهور به اســتان بوشهر مورد بهره برداری 
قرار خواهند گرفت. وی اضافه کرد: در سفر اول 

رئیس جمهور، استان به بخش زیادی از تعهدات 
خــود عمل کرده و اگر تعهــدات نفت و تعهدات 
ملــی و وزارتخانه ای نیز عملی شــوند، پروژه ها 
تکمیل خواهند شد.اســتاندار بوشهر از پرداخت 
۲۴۰۰ میلیارد تومــان اعتبارات ارزش افزوده به 
دهیاری ها و شهرداری های استان بوشهر خبر داد 
و گفت: این مبلغ تا پایان آبان پرداخت شده و تا 
پایان سال رشد چشمگیری خواهد داشت.محمدی 
زاده به مصوبه تســهیالت ۷۵۰ میلیون دالری به 
صنایع دریایی در ســفر رئیس جمهور اشاره کرد 
و از اداره کل صمت اســتان بوشــهر خواست در 
تخصیص این اعتبارات به فعاالن کشتی ســازی و 
شناورســازی و صنایع دریایی اهتمام ورزند.وی 
با اشــاره به اینکه بانک های استان بوشهر بیش 

از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع دارند خواستار 
نظام مند شدن پرداخت تسهیالت بانکی به حوزه 
تولید و صنعت شد.استاندار بوشهر گفت: بانک ها 
باید در حوزه های تولید و صنعت و گردشگری و 
آبزی پروری و سایر حوزه های اشتغالزایی نسبت 
به پرداخت تســهیالت ارزان قیمت اقدام کنند و 
از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 
می خواهم نظارت موثرتری بــر هزینه کرد منابع 

بانکی داشته باشد .

استاندار بوشهر:

۲۵درصد اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر جذب شد

پز عالی ، جیب  خالی
یک ضرب المثل قدیمی اســت با این عبارت که »پز عالی، 

جیب خالی!…«
از وقتــی که دبیرســتان می رفتم، همیشــه دنبــال این 
ضرب المثل ها می گشتم و دوســت داشتم مفهوم آنها را 
بدانم اما در آن سال ها به این ضرب المثل برنخورده بودم 
یا در کتاب های درســی ما نبود اما به هر حال ضرب المثل 
خوبی اســت و کاربــرد وســیعی دارد، از جملــه در مورد 
پرمدعاهایــی که یک دنیــا حرف و وعــده تحویل جماعت 
می دهند اما دست آخر، حتی یک دانه جو هم نصیب کسی 
نمی شــود! مصداق دیگر و در واقع عینی این ضرب المثل 
راننده جوان یک آژانس تاکسی بود که به تازگی چشم من 

به جمال ایشان روشن شد و اما باقی قضایا را بخوانید:
همزمــان بــا برفی که خیابان هــای تهران را ســفید پوش 
کرد، حســب ضرورت، آماده یک مسافرت کوتاه به یکی از 
روستاهای لواسان شدم. در آن شرایط پایانی روز و بارش 
برف که هر دم شدیدتر می شد، اولین چیزی که به ذهنم 
رســید این بود که از آژانس تاکســی که در همسایگی ما 
فعالیت دارد تقاضای ماشــینی کنم، آن هــم با راننده ای 
بــه اصطالح کاربلد که بتواند در آن گیرودار بارش برف و 
مسیر کوهستانی سختی که در پیش داشتیم از عهده کار 
برآید. مسئول آژانس هم از باب آشنایی و سالم و علیکی 
که با هم داشــتیم به گفته خودش یک ماشــین ســواری 
سفارشی با راننده جوان و قبراق و ماهر برای من فرستاد. 
راننده جوان به محض آمدن، با اشاره به ظاهر ماشین، اول 
از همه قالپاق چرخ ها را به من نشان داد و گفت، دست کم 
چندمیلیون تومان پول اینهــا را داده ام! بعد هم صندوق 
عقب را گشود و ۴ نوع قالپاق دیگر با مدل های جورواجور 
آنجــا بود، آنها را هم به رخ کشــید و وقتی من و همراهم 
که توی ماشین نشستیم، با اشاره به صندلی ها و تودوزی، 
تلویحا یادآور شــد که در خانه خودمان هم این احســاس 

راحتی را نمی توانیم تجربه کنیم!
بــاری، راه افتادیــم و هــر چه بــه فضای کوهســتانی در 
شمال شرقی تهران نزدیک می شدیم، برف هم سنگین تر 
می شد. از باب یادآوری و در آستانه ورود به جاده لشگرک، 
بــه راننده گفتم کــه آیا زنجیر چــرخ به همــراه دارد. او 
پوزخندی زد و گفت: اگر ماشینش بدون زنجیر چرخ از آن 
گردنه عبور نکند، همین فردا آن را زیر قیمت می فروشد. 
اما چشــمتان روز بد نبیند که درست در کشاکش  پیچ ها 
و در ســرباالیی، ماشــین از حرکت بازماند و بخاری هم از 
کار افتاد. راننده که رجزخوانی هایش ته کشــیده بود، با 
موبایلش تقال می کرد تا کمکی بیاید. درست در لحظاتی که 
دست و پایمان از سرما بی حس شده بود، راننده مهربان و 
ماهر یک کامیون به دادمان رسید و یک زنجیر چرخ سواری 
برایمان آورد و توانستیم از گیرودار سرما و برف برهیم تا 
مقصد، ضرب المثل معروف و قدیمی پز عالی، جیب  خالی را 
با خودم واگویه می کردم چون وصف حال ماشین پرزرق و 

برق اما بدون زنجیر چرخ ما بود !

  همشهری آنالین
***

گدایی را نباشد هیچ منشور!
 بــدون تردید گدایــی یا تکدی گری را می تــوان یکی از 
کهن ترین و ریشــه دار ترین مشــاغل بشــری نامید که 
ریشــه در ته اعصار تاریخ دارد و به نوعی شغل مشترک 
همه اقوام بشــری در ادوار مختلف بوده و هست. وجود 
بزرگانــی در این عرصه نظیر »عباس ُدبــس« از گدایان 
معروف و ســمج بخارا یا »برادران گلدشــتین« که در رم 
به گدایی اشتغال داشتند؛ نشان از ریشه دار بودن این 
صنعــت در همه ادوار تاریخ اســت. در واقع تکدی گری 
را می توان تنها شــغل بین المللی دانســت که انجام آن 
به فراگرفتن مهارت و دانســتن زبان خاصی نیاز ندارد و 
تنها به کمک زبان بدن و یک نموره خالقیت می توان کار 
را پیش برد و کاسبی کرد. جالب اینکه با وجود گسترش 
تکنولوژی و ناپدید شدن بسیاری ِحرف و مشاغل نظیر نمد 
مالی، چینی بند زنی، نعل بندی، حالجی، دالکی، مقنی گری، 
کناسی، طبق کشی، توت فروشی، چغاله فروشی، بادبادک 
و فرفره ســازی، پالوده ریزی، ماست بندی، دوغ فروشی، 
گردوی تازه فروشی، آب حوضی و … شغل تکدی گری نه 
تنها از بین نرفته است بلکه هر روز این صنعت پیچیده 
تر و مدرن تر نیز می شــود تا جایی شــاهد ظهور گدایان 
خارجی، گدایان پــروازی، گدایان پاره وقت و حتی گدای 
اینترنتی هستیم. از سویی با عنایت به رویکرد نا نوشته 
» گدایی را نباشــد هیچ منشــور« وجود انواع و اقســام 
متکدیــان چهره شــهر را نازیبا کرده و خاطر شــهروندان 
را مکدر ســاخته ولی چه می توان کــرد که مبارزه با این 
شــغل با ســایر معضــالت اجتماعی تفاوت های فاحشــی 
دارد و بــه راحتــی مبارزه با اعتیاد، فــروش مواد مخدر، 
اختــالس، زمین خــواری ، رانت خواری و … نیســت که 
 یک شبه نسخه شان پیچیده شود!چرا که با وجود اجرای 
 طــرح های فــراوان نظیــر دنبال کــردن، جریمــه کردن، 
جمع آوری متکدیان، احداث گرمخانه از سوی بهزیستی، 
نیروی انتظامی، شهرداری و … کماکان خیل عظیم گدایان 
در جای جای شــهر ها و روســتاهای مملکت به شغل نان 
و آب دار گدایی مشــغولند تا محتاج خلق نشوند! یکی از 
دالیل عدم موفقیت این طرح ها و برنامه ها، ریشــه دار 
بودن و ســاز و کار پیچیده ی این شــغل است که مبارزه 
با آن را کمی دشــوار می سازد و این ماجرا به عنوان یک 
معضل بین المللی و جهانی در همه کشور های دنیا مطرح 
اســت. البته در این بین نباید منکر نقش شــعرا و قدما 
شــد که بــا حمایت از آنــان مقدمات ماندگار شــدن این 
شــغل را فراهم شد. همین حافظ خودمان در هر صفحه 
از کتابش الاقل یکــی دو بار از این صنعت حمایت کرده 
اســت: » ترک گدایی مکن که گنج بیابی« ، »من که دارم 
در گدایی گنج ســلطانی به دست … کی طمع در گردش 
گردون دون پرور کنم«، »بسی پادشایی کنم در گدایی« 

و قس علی هذا …
بنابراین اگر فکر می کنید که امروز هم کما فی الســابق 
قرار اســت ما با ارائــه راهکار هــای هرمنوتیک و فلک 
فرسا، زمینه برچیده شدن بساط گدایان را فراهم کنیم 
زهی خیال باطل… ما که باشیم که روی حرف جناب حافظ 

و سعدی و سنایی حرف بیاوریم؟! از ما بعید است !

  وحید حاج سعیدی

طنز

حسن سیالوی ســرویس استان ها // 
استاندار خوزستان با بیان اینکه مراکز 
واکسیناســیون آمادگی الزم را جهت 
باشند،  داشته  عمومی  واکسیناسیون 
گفت: حفظ جان مردم وظیفه ما است 
و نباید بگذاریم که کسی بر اثر کرونا 

جان خود را از دست دهد . 
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ علی اکبر 
حسینی محراب در نشست ستاد استانی 
مقابلــه با کرونا که برگزار شــد، اظهار 

 کرد: مراکز واکسیناســیون آمادگی الزم 
را جهت واکسیناســیون عمومی داشته 

باشند. 
   حســینی محراب با اشاره به ضرورت 
به شهروندان  آموزش های عمومی  ارائه 
ملی،  رســانه   افزود:  دانش آمــوزان  و 
خبرگزاری ها، پایگاه های خبری، مربیان 
و ... آموزش های الزم را به شــهروندان 
و دانش آمــوزان ارائه کننــد.وی افزود: 
هرچنــد در کوتاه مدت شــاهد موج 

کرونا نخواهیم بــود اما آمادگی مواجهه 
با آن باید وجود داشــته باشد.استاندار 
خوزستان ادامه داد: حفظ آمادگی برای 
مراکز باید برنامه ریزی شود.وی در پایان 
گفت: حفظ جان مردم وظیفه ما است و 
نباید بگذاریم که کسی بر اثر کرونا جان 
خود را از دســت دهد.الزم به ذکر است 
فرمانداران شهرستان های مختلف استان 
خوزستان نیز به صورت ویدئو کنفرانس 

در این جلسه حاضر بودند .

استاندار خوزستان تاکید کرد 

لزوم ایجاد آمادگی برای واکسیناسیون عمومی کرونا در خوزستان

سید ابوالحسن جعفری سرویس اســتان ها //معاون توسعه و 
مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان گفت: در کنار صدور مجوز جذب 
۲ هزار نخبه در کشور، نخستین گروه های این بنیاد برای استخدام 
در دستگاه های اجرایی استان ها دوره توانمندسازی را طی کرده و 

به زودی استخدام می شوند .
   به گزارش  خبرنگار دریا ، میثم شــهبازی در نشست با استاندار 
بوشــهر اظهار کرد: هیات امنای بنیاد ملی نخبگان بعد از تعطیلی ۹ 
ساله به ریاست رئیس جمهور تشــکیل شد و در این راستا رئیس 
جمهور توجه ویژه ای به مطالبات این نهاد دارد.وی تصریح کرد: باید 
از ظرفیتی که دولت برای بنیاد ملی نخبگان ایجاد کرده حداکثر استفاده 
شود.معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان از افزایش جذب 
نیروهای بنیاد ملی نخبگان در دستگاه های دولتی، اجرایی و صنایع 
استراتژیک خبر داد و یادآور شد: جذب نخبگان در اعضای هیات 
عملی دانشگاه ها از دیگر برنامه ها در حمایت از بنیاد ملی نخبگان 
است.وی با تأکید بر توجه به جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی 
اســتان ها، بیان کرد: حمایت استانداران از برنامه های بنیاد نخبگان 
ستودنی است.شهبازی به مهاجرت نخبگان از استان ها به مرکز کشور 
خبر داد و بیان کرد: بسیاری از نخبگان بومی استان ها به مرکز کشور 
مهاجرت کردند که باید از این ظرفیت در حل مسائل استان ها توسط 
نخبگان بومی همان اســتان استفاده شود.وی از نشست هم اندیشی 
نخبگان و اســتعدادهای برتر مناطق مختلف کشــور مقیم تهران با 
استانداران و مسئوالن بنیاد ملی نخبگان خبر داد و اضافه کرد: در این 
نشست ها مسئوالن استانی با ظرفیت های نخبگان استان خود آشنا و 
از طرف دیگر نیز نخبگان استان ها برای حل مسائل منطقه و استان 
خود ترغیب و تشویق می شود.معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی 
نخبگان گفت: نخبگان موتور محرک و پیشران کشور برای دستیابی به 
رشد، توسعه و بالندگی هستند و برای حمایت از آن ها باید چالش های 
موجود در مســیر آن ها را شناسایی و رفع کنیم که این مهم نیازمند 
مشارکت و همکاری دستگاه های اجرایی است.وی ادامه داد: به طور 
میانگین ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کشور تحت پوشش بنیاد نخبگان قرار 
دارند و با توجه به طرح های جدیدی که در بنیاد نخبگان تعریف و 
ابالغ می شود رویکرد شناسایی نخبگان از غیر فعال به فعال تغییر کرده 

است.شهبازی یادآور شد: در شیوه غیرفعال افراد با توجه به فراخوان 
بنیاد شرکت و توانمندی و سوابق خود را اظهار می کردند که بررسی 
می شد، اما در رویکرد فعال که بیشتر اختصاص به سرآمدان علمی 
دارد آن هایی که واجد شــاخصه های بزرگ علمی هستند و افرادی 
که سابقه زیادی در خدمت رسانی به حوزه علم، فناوری و پژوهش 
کشور دارند را بنیاد خود شناســایی و به افراد تحت حمایت خود 
اضافه می کند.وی گفت: یکی از اولویت های بنیاد نخبگان در سال های 
اخیر رفع دغدغه های معیشتی نخبگان و ایجاد ارتباط دوسویه با آنان 
و امید آفرینی است.شــهبازی ادامه داد: اشتغال نخبگان یکی دیگر 
از راهکارهاســت که براساس آن جذب نخبگان را در دانشگاه ها و 
در قالب طرح شهید شهریاری و خارج از محدودیت های جذب و 
همچنین جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی و نگهداری نخبگان 
را داریــم که به تازگی مجوز جذب ۲ هزار نخبه در کشــور جدا از 
شرایط عادی استخدامی را دریافت کرده ایم و در حال پیگیری برای 
رفع مشکل مســکن نخبگان هستیم.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری بوشــهر گفت: رشد و پیشرفت کشور در سال های اخیر 
نشــان می دهد که جوانان نخبه این مرز و بوم با پشــتکار، دانش 
ورزی و مجاهدت پیشرفت های بسیاری را با سرعت ایجاد کرده اند.
محمد هادی رستمیان ادامه داد: نیاز است بسترهای نخبه پروری را 
بشناســیم و خالهای این راه را مرتفع کنیم تا دچار مشکل نشویم.
وی افزود: استان بوشهر یک استان ساحلی است و از نعمات دریایی 
بسیاری بهره مند است و در کنار آن در حوزه کشاورزی هم مواهب 
خوبــی داریم که بنیاد نخبگان می تواند در این زمینه ورود کرده و و 
موفقیت های خوبی کسب کند.رستمیان عنوان کرد: در استان بوشهر 
پیشرفت به ترتیب در سطح خدمات، سپس صنعت و کشاورزی است 
و این در شرایطی است که صنایع بزرگی در استان داریم و نباید سهم 
صنعت در جایگاه دوم باشد.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
بوشهر یادآور شد: شهرداری و شورای اسالمی شهر بوشهر باید برای 
قدردانی از نخبگان، خیابانی را به نام پرفسور نبی پور و استاد سید 
جعفر حمیدی نام گذاری کنند.در این نشست، زهرا میروکیلی بعنوان 
سرپرست بنیاد نخبگان اســتان بوشهر معرفی و از خدمات اهلل کرم 

اخالقی تقدیر به عمل آمد .

نخستین گروه های بنیاد نخبگان
 در دستگاه های اجرایی استخدام می شوند

حسن سیالوی سرویس اســتان ها // عضو 
اینکه  بیان  با  انبوه سازان  هیات مدیره کانون 
وزارت راه و شهرسازی تاکنون برنامه ای برای 
ورود بخش خصوصی به طرح مســکن ملی 
نداشته است، گفت: در حال حاضر تنها راه حل 
پیش رو دولت برای ساخت پروژه مسکن ملی 
مهیا کردن شــرایط مناسب برای ورود بخش 

خصوصی به این طرح است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ فرشید پورحاجت ، 
با اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی برای 
پیشبرد اهداف دولت در ساخت مسکن در کشور 
اظهــار کرد: بخش خصوصــی در حال حاضر 
تمایل چندانی برای ورود به پروژه نهضت ملی 
مسکن ندارد ولی اگر شرایط مساعد شود حتما 
در این حوزه ورود خواهد کرد.وی افزود: بخش 
خصوصی هم توان، هم بضاعت و هم تخصص 
ورود به پروژه های مسکن ملی را دارد اما تاکنون 
وزارت راه و شهرســازی برنامه ای برای ورود 
بخش خصوصی نداشــته است و فقط در تالش 
است تا با برنامه های دستوری این پروژه را پیش 
ببرند.عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان گفت: 
برای مثال دولت و وزارت راه و شهرسازی باید 
قیمت هایی را که برای ســاخت و اجرای پروژه 

مسکن ملی مطرح می کنند با ساختار تولید کشور 
همخوانی داشته باشد تا بخش خصوصی برای 
ورود به این حوزه ترغیب شــود.پورحاجت با 
بیان اینکه بخش خصوصی اســتقبال می کند تا 
در فضایی شفاف میدان دار تولید مسکن کشور 
باشد، عنوان کرد: پیش از این صحبت هایی برای 
مشــارکت بخش خصوصی در پروژه ساخت 
مسکن های ملی از ســوی دولت مطرح شد اما 
به دلیل اینکه این پیشنهادات از نظر مالی مناسب 
نبود بخش خصوصی به این حوزه ورود نکرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر به نظر می آید تنها 
راه حل دولت برای ساخت پروژه مسکن ملی مهیا 
کردن شرایط مناسب برای ورود بخش خصوصی 
به این طرح است تا شاهد رقم خوردن وضعیت 
بهتری در ســاخت واحدهای مســکونی آن به 
منظور حل مشکل خانه دار شدن مردم در کشور 
باشیم.عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان گفت: 
با ورود بخش خصوصی به این طرح قطعا بحث 
کمبود منابع مالی برای اجرای آن حل خواهد شد 
و از این رو می توان شاهد تحقق شعارهایی بود 
که از ابتدای شکل گیری دولت در بحث ساخت 

مسکن مطرح شده است .

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان عنوان کرد

 اما و اگرهای ورود بخش خصوصی 
به طرح مسکن ملی
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هشدار شهرداری در مورد فرونشست بافت جهانی یزد
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // 
مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری 
یزد گفت: در محلــه فهادان و بافت 
مرکزی تاریخی به دلیل تجمع فراوان 
حوزه های گردشــگری و بوم گردی 
و آبریزی فراوان نســبت به گذشته، 
احتمال تشکیل پهنه باتالقی در زیر 
بافت وجود دارد و اگر فکر اساســی 
نشود می تواند خسارت های جبران 

ناپذیری در بر داشته باشد . 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛" علیرضا 
نقوی" در یکصد و نهمین جلسه شورای 
اســالمی شــهر یزد افزود: بر اساس 
مصوبه شــورای شــهر یزد در صدور 
پروانه پروانه های رایــگان از ابتدای 
امسال تا کنون ۲۳ پروانه به متراژ پنج 
هزار و ۱۴۷ متر به صــورت رایگان 
صادر شــده اســت و عالوه بر آن تا 
کنون 8۰ پروانه شهرسازی و همچنین 
۶۱ پروانه مجوز ساخت که در مرحله 
نظام مهندســی است صادر شده است.

وی به درآمد شهرداری از صدور پروانه 
ساخت اشــاره کرد و گفت: بر اساس 
مصوبه شورای اسالمی شهر، شهرداری 
موظف به کســب ۳۲ میلیارد تومان از 
منطقه بافت تاریخی در سال شد که در 
پایان ۹ ماهه اول امسال با کسب درآمد 
۲۶ میلیــارد و ۲۵۰ میلیون تومان 8۰ 

درصد آن تحقق پیدا کرده اســت.مدیر 
منطقه بافت تاریخی شــهرداری یزد با 
بیان اینکه بافت فرســوده شــامل ۵۰ 
درصد تخفیف در صدور پروانه شــده، 
اظهار کرد: در مناطقی که بافت دارای 
ارزش تاریخی است و در طرح تفضیلی 
مشخص شــده عوارض صدور پروانه 
بافت تاریخی  صفر است.نقوی درآمد 
را باالی ۴۵ میلیارد تومان پیش بینی 
کــرد و ادامه داد: حــدود ۲۰ میلیارد 
تومــان از محل مشــارکت پردیس، 
پارکینــگ های بر معبر و ســرانه ۱۰ 
درصد کسب درآمد شده که این میزان 
بیش از بودجه مصوب می باشد.وی با 
بیان اینکه در سیل اخیر حدود ۷۵ واحد 
از ساختمانهای باالی ۷۰ درصد آسیب 

دیده، تخریب و آواربرداری شده است، 
گفت: در ساختمانهای آسیب دیده که 
نیاز به تعمیرات داشتند نیز حدود ۵۰۰ 
متر مکعب آواربرداری شده است.مدیر 
منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد به 
آبگرفتگی معابــر در بافت تاریخی در 
ســیل اخیر اشــاره و اظهار کرد: پس 
از وقوع ســیل ۱۰۰ حلقه چاه با عمق 
باالی ۲۵ متــر حفر و ۷۰ چاه قدیمی 
نیز الیروبی و ته زنی شد که تاکنون پنج 
میلیارد تومان هزینه شده و باالی سه 
میلیارد تومان نیز اعتبار الزم است.نقوی 
در رابطه با احتمال فرونشست کامل این 
منطقه هشدار داد و گفت: در محله فهادان 
و بافت مرکزی تاریخی به دلیل تجمع 
فراوان حوزه های گردشــگری و بوم 

گردی و آبریزی فراوان نسبت به گذشته، 
احتمال تشکیل پهنه باتالقی در زیر بافت 
وجود دارد و اگر فکر اساسی نشود می 
تواند خسارت های جبران ناپذیری در 
بر داشته باشد.وی تعداد چاه های منطقه 
تاریخی را هــزار و ۳۰۰ حلقه عنوان 
کرد و افزود: با توجه به حفر ۱۰۰ چاه 
جدید در منطقه و عدم ظرفیت حفر چاه 
 جدید، به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان برای 
عمیق ســازی این چاه ها اعتبار الزم 
است.مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری 
یزد به ساماندهی تاسیسات آب، برق و 
گاز در بافت تاریخی اشاره کرد و گفت: 
۷۰۰ میلیارد تومان از طرف دولت برای 
این منظور اختصاص یافته که طی سه 
سال آینده برای ساماندهی بافت تاریخی 
تزریق می شود.نقوی گفت: هفت هزار 
متر مربع زیرســازی، جدول گذاری و 
روکش آسفالت معابر با اعتبار اولیه یک 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان انجام شده 
است.نقوی کف سازی و بدنه سازی در 
محالت مختلف بافت تاریخی اشــاره 
کرد و افزود: در محله های ســرجمع، 
سهل بن علی، ابوالمعالی، شاه ابوالقاسم، 
 حسینیه کنجک و محله گازرگاه پروژه 
کف سازی و بدنه ســازی انجام شده 

است .
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گردشگری

درآمد عوارض خروج از کشور، بیشتر از پیش بینی دولت
  گروه گردشــگری // درحالی میــزان درآمد دولت از محل 
عوارض خروج از کشور در ۹ ماه سال جاری به بیش از ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان رســیده است که دولت در بودجه، میزان درآمد از 
این محل را برای کل ســال ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده 
بود. به گزارش ایسنا، عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی 
ســال ۱۴۰۰ نشان می دهد که میزان عوارض خروج از کشوری 
که دریافت شــد ۱۲۰۴ میلیارد تومان بود.این درحالی است که 
در شش ماهه نخست سال جاری بیش از  ۱۰8۵ میلیارد تومان 
عوارض خروج از کشور دریافت شده است که این میزان در هفت 
ماه امســال به بیش از ۱۲۶۱ و در هشت ماه سال ۱۴۰۱ نیز به 
۱۴۱۳ میلیارد تومان رســیده است.این ارقام و آمار حاکی از آن 
است که میزان مالیاتی که دولت از مسافران برای خروج از کشور 
اخذ کرده، در هشت ماه ســال جاری از کل سال ۱۴۰۰ بیشتر 
است.بر این اساس و طبق آمار، مسافران در ۹ ماه سال جاری نیز 
۱۵۶۳ میلیارد تومان عوارض پرداخت کرده اند.عوارض خروج از 
کشور یکی از منابع درآمدی برای دولت است که میزان آن هر سال 
در الیحه بودجه تعیین می شود. اما در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر 
خالف سال های گذشته میزان عوارض خروج از کشور برای هر 
نفر مشخص نشد و فقط به طور کلی در بخش درآمدهای دولت 
در بخش مالیات بر کاالها و خدمات، عوارض خروج مسافر از 

مرزهای کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود .
حفاظت اضطراری مسجد ـ   مدرسه محمدیه دژگان

  گروه گردشگری // سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان از حفاظت 
اضطراری مسجد ـ مدرسه محمدیه دژگان خبر داد . به گزارش 
خبرنگار دریا ، سپهر زارعی با اعالم این خبر گفت: بعد از زلزله 
ســال جاری در روستای دژگان و آسیب به بخشی از این بنای 
تاریخی و پیش از شروع بارندگی در منطقه، حفاظت اضطراری 
از مســجدـ  مدرســه محمدیه دژگان انجام شــد.  سرپرست 
میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
 هرمــزگان افزود: در ایــن عملیات، دوخــت و دوز، عایق و 
دوغاب دهی ترک های واقع در سقف و پایش سقف و ناودان ها 
که در بارندگی موجب خسارت به بنا می شود، انجام شد.  او با 
اشــاره به اینکه مسجدـ  مدرسه محمدیه به لحاظ هویتی برای 
منطقه بســیار مهم بوده و اثری بی نظیر در اســتان است، افزود: 
عملیــات مرمت این بنای تاریخی بعد از تخصیص اعتبار انجام 
خواهد شد. مسجد ـ مدرسه محمدیه دژگان واقع در شهرستان 
بندرلنگه به شماره ۱۳۵۶۵ در سال ۱۳8۴ در فهرست آثار ملی 

کشور به ثبت رسیده است . 

گردشگری

  
       *

گروه گردشگری // مدیر پروژه و ناظر کاوش های 
نجات بخشی سد و نیروگاه چمشیر از شناسایی 
۱۴۰ اثر فرهنگی  وتاریخی در محدوده سد چمشیر 

خبر داد .
   به گزارش مهر ، محمدحسین عزیزی خرانقی 
مدیر پروژه و ناظر کاوش های نجات بخشی سد 
و نیروگاه چمشــیر با اشاره به اینکه این پروژه 
با انجام کاوش در ۱۶ محوطه فرهنگی تاریخی 
شناسایی شده در این محدوده آغاز شده است، 
بیان کرد: ســد و نیروگاه چمشــیر در اســتان 

کهکیلویه و بویر احمد، شهرســتان گچساران بر 
روی رودخانه زهره، مراحل پایانی ساخت خود 
را ســپری می کند و کارفرمای این طرح شرکت 
آب و نیروی ایران است.این باستان شناس افزود: 
محدوده مخزن این ســد تا کنــون دو بار مورد 
بررسی باستان شناسی قرار گرفته و به طور کلی 
تعداد ۱۴۰ اثر فرهنگی تاریخی در آن شناسایی 

شده است.
  وی اظهار کرد: در ســال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹8، 
۳۰ محوطه از میان محوطه های شناسایی شده 

توسط مدیر پیشین کاوش های نجات بخشی سد 
و نیروگاه چمشــیر انتخاب و مــورد گمانه زنی 
به منظــور تدقیق وجود نهشــته های فرهنگی، 
قرار گرفت.عزیزی خرانقی گفت: در ســال های 
گذشــته ۹ محوطه به پیشــنهاد و انتخاب مدیر 
پروژه پیشــین مورد کاوش باستان شناسی قرار 
گرفته بود و در ســال جاری با توجه به نزدیکی 
زمان مقرر آبگیری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشــگری، طی توافقی با پروژه چمشیر، ۱۶ 
تیم کاوش باستان شناسی را در منطقه به منظور 
کاوش نجات بخشــی محوطه های پیشــنهادی، 
همچون ۹ محوطه قبل، مستقر کرد.مدیر پروژه 
و ناظر کاوش های نجات بخشــی سد و نیروگاه 
چمشــیر با بیان اینکه اســتقرار و مدیریت ۱۶ 
تیم کاوش به صورت همزمان نیاز به هماهنگی 
باالیی ما بیــن پژوهشــگاه میراث فرهنگی و 
گردشــگری و مسئوالن پروژه ســد و نیروگاه 
چمشــیر داشــت، تصریح کرد: خوشبختانه این 
مهم انجام شــد و گروه های انتخاب شده از نیمه 
آذر ماه ســال جاری در منطقه مستقر و کاوش 
نجات بخشــی در محوطه های انتخاب شــده، 
آغــاز و تا کنون نیز ادامه دارد.وی با اشــاره به 
ایــن مطلب که از این ۱۶ گروه کاوش، شــش 
گروه از همکاران پژوهشــکده باستان شناسی و 

میراث فرهنگی و ۱۰ گروه از پژوهشگران آزاد 
به صورت پیمانی مشغول حفاری هستند، گفت: 
قدیمی ترین محوطه از بین محوطه های انتخاب 
شده، دارای نهشــته های فرهنگی از دوره ایالم 
میانه و جدیدترین آن ها به دوران متاخر اسالمی، 

باز می گردند.
   عزیزی خرانقی افزود: بیشتر محوطه ها دارای 
یک یا دو َرج معماری ســنگی خشــکه چین و 
گاهی موارد مالت ِگل اســت و به صورت کلی 
بــه جز محوطه ایالمی، ما بقی محوطه ها عمومًا 
استقرارهای کوچ شینی از دوران میانه تا متاخر 
اسالمی هســتند و در مواردی حتی سفال های 
شــاخص برای تاریخ گذاری نســبی از کاوش 
برخی محوطه ها به دست نیامده است.مدیر پروژه 
و ناظر کاوش های نجات بخشــی سد و نیروگاه 
چمشــیر گفت: با توجه به ماهیت محوطه، آثار 
فرهنگی منقول از جمله سفال، به صورت بسیار 
محدودی در کاوش ها یافت می شــود و همین 
موضوع، تاریخ گذاری دقیق محوطه ها را در این 

مرحله بسیار دشوار می کند.
   وی گفــت: همانگونــه که در باال ذکر شــد، 
معماری به دســت آمده بســیار ســاده و صرفًا 
اتاق هایی عمومًا مســتطیل شــکل است که با 
توجه به ســادگی و تشابه پالن معماری در اکثر 

محوطه هــا، امکان تاریخ گــذاری محوطه ها بر 
اساس شــاخصه های معماری نیز، میسر نیست، 
اما از این میان برخــی محوطه ها همچون ۷۴، 
8۶، 8۷، ۳۳ و ۱۰۷ دارای معماری منســجم تر 
همراه با دیوارهای مســتحکم با مصالح الشــه 
ســنگ و گچ نیم کوب و اندود گچی هستند.این 
بیان اینکه کاربری احتمالی این  با  باستان شناس 
محوطه ها در گزارش های آتی توسط سرپرستان 
گروه های کاوش بــه صورت مجزا ارائه خواهد 
شد، گفت: تاریخ گذاری پیشنهادی تا این مرحله 
از کاوش، قرون اولیه تا قرون میانه اسالمی است.

مدیر پروژه و ناظر کاوش های نجات بخشی سد 
و نیروگاه چمشیر با اشاره به اینکه این کاوش ها 
تا اواخر دی ماه به طول خواهد کشــید، هر چند 
کاوش در برخی محوطه ها همچنان ادامه خواهد 
داشت، تصریح کرد: با توجه به حساسیت هایی که 
در مورد کاوش های نجات بخشی سد و نیروگاه 
چمشیر به وجود آمده، پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشــگری در نظــر دارد تا پــس از اتمام 
کاوش های میدانی، طی همایشــی از سرپرستان 
گروه هــای کاوش بــرای ارائه دســتاوردهای 
پژوهشی، دعوت به عمل آورد که زمان و نحوه 
برگزاری آن از طریق روابط عمومی پژوهشگاه، 

اطالع رسانی خواهد شد .

شناسایی ۱۴۰ اثر فرهنگی  و تاریخی در محدوده سد چمشیر

  

گروه گردشــگری // معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری از تمدید استمرار ۵۰ درصدی معافیت 

مالیاتی در ۱۴۰۲ برای تمامی تاسیسات گردشگری خبر داد . 
   نشست بررسی راهکارهای جذب گردشگر به استان آذربایجان 
شرقی با حضور مدیران و فعاالن ملی و استانی صنعت گردشگری 
در تبریز برگزار شد.علی اصغر شالبافبان در این نشست بر معرفی 
هدفمندانه شــهرها و جاذبه های گردشگری تاکید و اظهارکرد: در 
معرفی شــهرها و اســتان های مختلف باید تمرکززدایی کنیم ، با 
این کار می توانیم از انحصار ســفر گردشگران خارجی به برخی 
شهرها جلوگیری کنیم.وی بســتن برنامه سفر را موخر بر معرفی 
 برشــمرد و افزود: یکی از چالش های جدی ما در حوزه معرفی 
طرفیت های گردشــگری نداشــتن محتوای مناسب است،وی با 
بیان اینکه در توســعه گردشــگری داخلی موارد نقص متعددی 
 هســت گفت: متنــوع کردن مقاصــد گردشــگری داخلی و در 
حوزه گردشگری خارجی نیز متنوع کردن مسیرهای گردشگری از 

برنامه های وزارت است.شــالبافیان همچنین با اشاره به مشکالت 
فعاالن گردشگری گفت: ظرفیت سازی که برای حمایت از این قشر 
 انجام شــد با کمک فعاالن گردشگری این بود که در قانون بودجه 
هزینه های تولید و نشــر محتوا و تمامی موضوعات بازاریابی به 
عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تصویب شد.معاون گردشگری 
کشور گفت: امروز تمام هزینه های ناظر بر تولید و نشر برای تمامی 
بنگاه های اقتصادی کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد 
می شود و با پیگیری های انجام شده این امر برای سال های بعد هم 
دائمی شد که فرصتی را برای همه دغدغه مندان گردشگری فراهم 
می کند.شالبافیان همچنین با اشاره به گالیه آژانس های مسافرتی 
از عدم برخورداری از تبصره ۱8 گفت: در تبصره ۱8 ، امسال دفاتر 
مسافرتی هم دیده و دستورالعمل به استان های مختلف ابالغ شده 
اگرچه اعتبارات دولتی هنوز اعالم نشده اما ظرفیت سازی استفاده 
دفاتر صورت گرفته است.معاون گردشگری وزارت میراث از تمدید 
استمرار۵۰ درصدی معافیت مالیاتی تا ۱۴۰۲ برای تمامی تاسیسات 

گردشــگری خبر داد و گفت:در مورد قوانین حوزه گردشگری با 
قدمت ۳۰ ســاله نیز که با انتظارات حاکمیت از حوزه گردشگری 
و سیاســت های برنامه هفتم مناسبتی ندارد، به روزاوری قوانین را 
در نظــر داریم و یکی از همین برنامه های ماســت. قوانین حوزه 
گردشگری متناسب با انتطارات باید ارتقا پیدا کند و در این راستا 
پیش نویسی با همفکری بخش خصوصی در حال تدوین است.وی 
تاکید کرد: فعاالن حوزه گردشــگری باید در این زمینه در توجیه 
نمایندگان استانی مجلس کوشا باشند و ترمیم های موردی قوانین 
بسیار می تواند راهگشا باشد.شالبافیان همچنین گفت: دیگر دغدغه 
و خواسته و مطالبه دو دهه فعاالن حوزه گردشگری حمایت صندوق 
حمایت از توسعه گردشگری است که این را هم دولت تصویب کرد.
وی گفت: با وزارت خارجه و دســتگاه های دیگر در مورد صدور 
ویزا و واگذاری این امر به دفاتر و غیره نیز صحبت هایی داشته ایم.
شــالبافیان همچنین با اشاره به جادبه های تبریز گفت: شهر تبریز 
از کالن شــهرهای رتبه اول کشور است، آذربایجان شرقی در سال 

آینده 8 اثر ثبت جهانی خواهد داشت که ظرفیت بسیار مناسبی برای 
جذب گردشگر ورودی ایجاد خواهد کرد.

 * گردشــگری بدون همــکاری دفاتر مســافرتی و هتل ها راه 
به جایی نمی برد

   رئیــس جامعه هتلــداران ایران نیز در این نشســت گفت: چه 
آژانس ها و چه هتل ها بخشــی از ارکان سفرند که بدون همدیگر 
راه به جایی نمی برند.حمــزه زاده افزود: ما به معنای واقعی کلمه 
 مطالعات نیازســنجی در حوزه گردشــگری کشــور نداریم، به 
همین دلیل هم در بعضی جاها مواجه هســتیم با توسعه بی رویه 
زیرســاخت های گردشــگری و در برخی جاها نیز شدیدا نیاز 
 به زیرســاخت های گردشــگری داریم.وی تأکید کــرد: یکی از 
بحث های اساسی کشــور در حوزه گردشگری که با آن مواجهیم 
رفتارهــای ســلیقه ای و جزیره ای ســازمان هــای مختلف با 
گردشگری اســت.به گزارش ایرنا، لزوم آموزش های گردشگری، 
توســعه زیرساخت های گردشــگری، لزوم تشــکیل اتاق فکر 
 قوی برای بازنگری قوانین دســت و پاگیر ۳۰ ساله گردشگری ، 
معافیــت های مالیاتی ، حذف مالیات بــر ارزش افزوده از جمله 

مطالبات فعاالن حوزه گردشگری در این نشست بود .
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تمدید معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی تاسیسات گردشگری در سال ۱۴۰۲

  گروه گردشگری // معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کشور گفت: درباره لغو روادید سفر به ایران برنامه جامعی را تهیه 
کردیم و با توجه به پیشنهادی که به دولت داده شد حدود ۵۰ کشور مد نظر 

ما است .
    علی اصغر شــالبافیان اظهار کرد: موافقت نامه لغو روادید گروهی با روسیه به 
امضا رسیده بود اما به جهت موضوعات بیماری کرونا به تاخیر افتاد. وی افزود: از 
آبان ماه پارسال که موضوع صدور مجدد روادید گردشگری در دستور کار قرار 
گرفت آمادگی خود را برای تشکیل کارگره مشترک اعالم کردیم، طرف روسی به 
جهت کرونا دغدغه هایی داشت، در اواخر شهریور ۱۴۰۱ با حضور طرف روسی 
در ایران ابعاد فنی لغو روادید گروهی بررســی و پیشنهاد کمیته مطرح شد.معاون 

گردشگری کشور تاکید کرد: پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی از طرف وزارت امور 
خارجه به طرف روسی داده شد و ما منتظر پاسخ طرف روسی برای نهایی شدن 
موضوع هستیم. شــالبافیان گفت: البته در خصوص لغو روادید برنامه جامعی را 
تهیه کردیم و با توجه به پیشنهادی که به دولت داده شد، تعداد کشورهایی که مد 
نظر ما هستند، حدود ۵۰ کشور است که عمدتا کشورهای همسایه و کشورهایی 
که دارای بازارهای رشد در گردشگر فِرستی هستند توسط وزیر میراث فرهنگی 
به وزارت امور خارجه داده شده و در حال بررسی برای امکان اجراست. معاون 
گردشــگری همچنین در مورد ثبت نام کشورها در نمایشگاه گردشگری از ثبت 
 نام برخی کشورها خبر داد و گفت: تا پایان ثبت نام امیدواریم کشورهای بیشتری

 ثبت نام کنند تا آمارهای قطعی اعالم شود .

معاون گردشگری :

 سفر از ۵۰ کشور به ایران بدون روادید امکان پذیر می شود

مدیرکل    // گردشــگری  گــروه 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دستی سیستان و بلوچستان 
گفت: اولین جشــنواره فرهنگی-

گردشــگری ساحل نشینان کشور 
از ۲۸ دی تــا اول بهمن ماه ۱۴۰۱ با 
حضور فعاالن فرهنگی و گردشگری 
از ۷ استان ساحلی کشور در چابهار 

برگزار می شود . 
   علیرضا جالل زایی اظهار داشت: 
اولین جشنواره فرهنگی گردشگری 
)خوزستان،  کشــور  ساحل نشینان 
بوشــهر، هرمــزگان، سیســتان و 
بلوچســتان، گیــالن، مازندران و 
گلستان( در چابهار برگزار می شود، 
ایــن رویــداد امســال در تقویم 

ثبت خواهد شد  استان  گردشگری 
و اگر در کل کشــور هم ثبت شود 

هر سال یکی از استان های ساحلی 
کشــور متولی برگزاری آن خواهد 
بود.به گفته وی این جشنواره از ۲8 
دی تا اول بهمن ماه ۱۴۰۱ با حضور 
 ۷ اســتان ساحلی کشــور برگزار 

می شود.
   مدیرکل میراث فرهنگی سیستان 
و بلوچســتان با بیان اینکه رویداد 
ساحل نشینان  فرهنگی-گردشگری 
برای  جدیدی  دســتاورد  کشــور 
استان خواهد بود، گفت: پوشاک و 
خوراک سنتی، موسیقی و حرکات 
آیینی موزون، مراسم ها و آیین های 

سنتی و تاریخ و طبیعت و گردشگری 
هر استان در این جشنواره  به نمایش 
تا گردشگرانی  گذاشته خواهد شد 
که در روزهای آخر دی ماه و اول 
بهمن ماه به چابهار شــهر همیشه 
بهار سفر می کنند از نزدیک با تنوع 
فرهنگی اقوام ساحل نشین در این ۷ 

استان آشنا شوند.
* اولیــن اجــالس وزیران گردشــگری 
کشورهای حاشیه اقیانوس هند در چابهار 
جالل زایی با اشــاره به رویدادهای 
برگزار شــده از ابتدای سال ۱۴۰۱ 
گفــت: در هفته گردشــگری اولین 
محوریت  با  را  جشــنواره خوراک 
کشــورهای جنوب شــرق آسیا که 
بلوچستان  و  استان سیستان  در 

نمایندگی دارنــد، برگزار کردیم؛ 

سه کشور هند، پاکستان و افغانستان 
و همچنیــن عمان در ایــن رویداد 
مشــارکت داشــتند، هــدف از این 
جشنواره بهره برداری از ظرفیت های 
فرهنگی اقوام مشــترک و ساکن در 
استان های  سایر  است،  کشورها  این 
که می توانستند حضور   کشــور هم 
داشته باشند در این رویداد همکاری 

کردند.
*  اجالس یا آخر ســال یا بهار سال 

آینده برگزار می شود
   مدیرکل میراث فرهنگی سیستان 
و بلوچســتان دربــاره برگــزاری 
اولین اجالس وزیران گردشــگری 
کشــورهای حاشــیه اقیانوس در 
چابهار گفــت: هماهنگی های الزم 
برای برگزاری این رویداد در چابهار 
در حال انجام است؛ پیگیر تصویب 
ایــن رویــداد در تقویم شــورای 
جهانی گردشگری هستیم، برخی 
موارد را هم وزارت امورخارجه 

پیگیری می کند.
بــرای  الزم  زیرســاخت های     
برگزاری این رویداد در حال فراهم 
شــدن و تکمیل اســت.جالل زایی 
توضیــح داد: پیش بینــی می کنیم 
اگــر همه موارد بــه خوبی پیش 
گردشــگری  وزیران  اجالس  برود 
کشورهای حاشــیه اقیانوس اواخر 
سال ۱۴۰۱ یا ابتدای فصل بهار در 
سال ۱۴۰۲ در چابهار برگزار شود .

برگزاری اولین جشنواره فرهنگی گردشگری ساحل نشینان در چابهار



حوادث جهان
شلیک کودک ۶ ساله به معلمش در آمریکا

 کودک شش ساله در ایالت ویرجینیای آمریکا به سمت معلم خود 
تیراندازی و وی را راهی بیمارستان کرده است. به گفته مقامات پلیس 
ایالتی، این حادثه تصادفی نبوده اســت. این تیراندازی در یک مدرسه 
ابتدایی رخ داده است. مظنون این حادثه یک پسربچه شش ساله است 
و فرد دیگری به غیر از معلمش نیز زخمی نشده است. در پی وقوع این 
تیراندازی نیروهای پلیس ایالتی به محل وقوع این حادثه اعزام شده اند 
با این حال این مقامات پلیس تاکنون درباره علت وقوع آن گزارشی 
منتشر نکرده اند. به گزارش راشاتودی، تاکنون مشخص نیست که این 

پسربچه شش ساله چگونه توانسته به اسلحه دسترسی داشته باشد.
کشف جسد 8 نفر در ایالت یوتای آمریکا

  جســد 8 نفر از جمله ۵ کودک که به ضرب گلوله کشته شده اند در 
خانه ای در ایالت یوتا آمریکا پیدا شــد. جسد 8 نفر که به ضرب گلوله 
کشته شده اند در خانه ای در ایالت یوتا در آمریکا پیدا شد. به گفته پلیس ۵ 
تن از کشته شدگان کودک بودند. پلیس در جریان بازرسی در یک خانه  
در شهر انوک اجساد 8 نفر را پیدا کرد. پلیس با اعالم اینکه این 8 نفر بر 
اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داده اند، گفت: هیچ تهدیدی برای 
مردم منطقه وجود ندارد. تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شــد و هیچ 
اطالعاتی در مورد هویت قربانیان به اشتراک گذاشته نشده است. »اسپنسر 
کاکس« فرماندار یوتا در یک توئیت نوشت: از همه کسانی که تحت تاثیر 

»خشونت بی معنی« در منطقه قرار گرفته اند حمایت خواهند کرد.
1۰ مجروح در حادثه تیراندازی آمریکا

 حمله مسلحانه به رستورانی در میامی آمریکا ۱۰ مجروح به جای 
گذاشت. در نتیجه حمله مسلحانه به رستورانی در میامی، یکی از مناطق 
توریستی آمریکا، دست کم ۱۰ نفر زخمی شدند. در جریان این حمله، 
اعالم شد که خواننده محبوب رپ کشور، مشغول فیلمبرداری یک ویدئو 
کلیپ بوده است. پلیس اعالم کرد که معتقد است این حمله یک حادثه 
انفرادی بوده است. در حالی که تحقیقات ادامه دارد، مشخص نشد که 
آیا فرد یا افرادی در این رابطه بازداشت شده یا خیر. پس از این حمله، 

برخی از مغازه ها و رستوران های اطراف بسته شدند.
ریزش هتلی در ترکیه ۳۰ زخمی برجای گذاشت 

 مقامات دولت ترکیه اعالم کردند در پی ریزش هتلی در شمال شرقی این 
کشور ده ها نفر زخمی شدند. »فخرالدین کوجا«، وزیر بهداشت ترکیه اعالم 
کرد بر اثر ریزش ســقف هتلی در استان قارص در شمال شرقی این کشور، 
بیش از ۳۰ نفر زخمی شدند. به گفته وزیر بهداشت ترکیه، این حادثه در شهر 
ساریکامیش در استان قارص رخ داده و ۹ نفر از افراد مجروح به علت جراحت 

شدید به بیمارستان منتقل شدند و در حال حاضر در شرایط خوبی هستند.

 ۵
دوشنبه ۱9 دی ۱۴۰۱

۱6 جمادی الثانی ۱۴۴۴

سال بیست و دوم شماره ۴۰۷۴

  
  

گرچه بیش از ۱۰ بار به خواستگاری یکی 
از همشهریانم رفتم که در کنار کارگاه 
نجاری من سکونت داشتند و باالخره به 
آرزویم رسیدم اما اکنون به تحصیالت 
عالیه همسرم حســادت می کنم و با 
تحقیر و تمسخر او قصد دارم عقده های 

روانی ام را تخلیه کنم چرا که ...
  جوان ۳۵ ســاله ای که بعد از ۱۵ ســال 
زندگی مشترک با افکار »طالق« دست به 
گریبان بود، با بیــان این که فکر می کردم 
»عشــق« به تنهایی می تواند انسان را به 
خوشبختی برساند درباره سرگذشت خود 
به مشــاور و مــددکار اجتماعی کالنتری  
گفت: پدرم کارمند یکی از بیمارستان های 
مشــهد بود و به تحصیل فرزندانش اهمیت 
زیادی می داد. در این میان هر ۴ برادرم به 
تحصیالت عالیه رسیدند و در ادارات دولتی 
مشغول کار شــدند اما من هیچ عالقه ای 
به درس و مدرســه نداشتم. پدرم به سختی 
تالش می کرد تا من نمرات خوبی کســب 
کنم و برای این منظور هرکاری انجام می داد 
ولی تشویق ها و تنبیه های او تاثیری در من 
نداشــت. تا این که باالخره در کالس پنجم 
ابتدایی ترک تحصیل کردم و به بازیگوشی 
در کوچه و خیابــان پرداختم. وقتی پدرم 
از تحصیل من ناامید شــد، یک روز دستم 
را گرفت و مرا نزد یکی از دوســتانش برد 
که کارگاه نجاری داشــت. او مرا به »استاد 
اکبر« ســپرد تا این حرفه را به من بیاموزد! 
چرا که پدرم معتقد بود بعد از تحصیل، هر 
انسانی باید هنری داشته باشد که در زندگی 
از آن بهــره ببرد! خالصه من هم به این کار 
عالقه نشــان دادم و خیلی زود فوت و فن 
نجاری را آموختم و مشغول کار شدم.چند 
سال بعد با سرمایه ای که پدرم در اختیارم 
گذاشت، کارگاه کوچکی را راه اندازی کردم 
و به طور مستقل این حرفه را ادامه دادم. در 
همین روزها بود که عاشق »فهیمه« شدم. او 
و خانواده اش از همشــهریان نیشابوری ما 
بودند و در کنار کارگاه من سکونت داشتند 
اما او دانشــجو بود و من مدام با حسرت و 
افسوس به او می نگریستم که راهی دانشگاه 
می شــد. باالخره راهی خدمت سربازی 
شدم اما نمی توانستم عشقم به »فهیمه« را 
فراموش کنم! این بود کــه از پدر و مادرم 

خواســتم به خواســتگاری او بروند! ولی 
آن ها با پاسخ منفی روبه رو شدند. خالصه 
حدود ۱۰ بار بعد از پایان خدمت سربازی 
به خواستگاری »فهیمه« رفتم تا این که او 
موافقت کرد با من ازدواج کند. حاال همسرم 
لیسانس داشــت و با رفتارهای جذاب و 
برخوردهای مناســب با دیگران، نظر همه 
اطرافیانم را به خود جلب کرده بود. »فهیمه« 
به هیچ وجه ناز نمی کرد شــاید باور نکنید 
اما در طول ۱۵ ســال زندگی مشــترک، 
من اشــک های او را هم  ندیدم. رفتارش 
کامال غرورانگیز و مردانــه بود و حتی از 
آرایش های زنانــه هم دوری می کرد و در 
منزل لباس مردانه می پوشید! از سوی دیگر 
گفتار و رفتارش برای اطرافیانم »حجت« 
بود. همه او را زنی با شــخصیت و مدیر و 
مدبر می دانســتند و سلیقه اش را تحسین 
می کردند به طوری که دیدن این صحنه ها 
به شــدت مرا آزار می داد. آرام آرام حس 
حسادت همه وجودم را فرا گرفت چرا که 
همسرم با افرادی متشخص و تحصیل کرده 
معاشرت داشت اما دوستان من همه از طبقه 
ضعیف بودند و این مسائل غرور مرا لکه دار 
می کرد به گونه ای که حس می کردم دیگران 
مرا آدم حســاب نمی کنند! و هیچ کس نظر 
مرا درباره موضوعی نمی پرســد و همه به 
همسرم توجه دارند چون او زنی با فرهنگ 
و تحصیل کرده اســت! تصورم بر این بود 
که »فهیمه« از باال بــه من نگاه می کند و 
تحصیالتش را به رخم می کشد! و از ازدواج 
با من پشیمان است! به همین دلیل همواره 
سعی می کردم او را نزد دیگران تحقیر کنم و 
به تمسخر بگیرم! همسرم را نادیده می گرفتم 
و در جمع بستگان، کوچک ترین نقطه ضعف 
 او را بــزرگ نمایی می کــردم و به رخش 
می کشــیدم! »فهیمه« بارها به من توصیه 
می کرد که فرزندانمان بزرگ شــده اند و 
این رفتارها نزد آن ها درســت نیست اما 
 من که به شدت احساس حقارت و کمبود 
داشــتم او را زیر مشــت و لگد می گرفتم 
و کتک می زدم. با وجــود این خیلی زود 
پشــیمان می شــدم چرا که او را عاشقانه 
دوست داشتم اما اکنون در دو راهی تردید 

قرار گرفته ام و ...

بعد از ۱۰ بار خواستگاری! 
در امتداد تاریکی

گوشت ماهي و میگو  
حاوي چربي های مفید، پروتئین مرغوب و ویتامین هاي گوناگون است

  روابط عمومی
 اداره کل

شیالت هرمزگان

شکایت دخـتر فروشنده از مشتری آزارگر
پرونده مرد جوانی   گروه حوادث// 
که متهم اســت دختر فروشنده را 
شــعبه  در  داده  قرار  تعرض  مورد 
هشــتم دادگاه کیفری یک استان 

تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
  اوایل امسال دختر ۳۰ ساله ای با مراجعه 
به پلیس شکایت کرد که از سوی یکی از 
مشتری هایش مورد تعرض قرار گرفته 
است. وی در تشریح ماجرا به مأموران 
گفت: من فروشــنده لــوازم تزئیناتی 
خودرو هستم و مشــتری های زیادی 
دارم، یک روز یکی از مشتری ها برای 
خرید به مغازه ام آمد و ســفارش تعداد 
زیادی واکس خــودرو داد، از آنجایی 

که من به اندازه تعداد سفارش او واکس 
در مغازه نداشــتم قرار شد واکس ها را 
به نشــانی او که منزلش بود ببرم. وقتی 
به آنجا رســیدم مرد جوان به زور مرا 
به داخل خانه کشــاند و بدون توجه به 
التماس هایم مورد آزار و اذیت قرار داد. 
در آخر هم با تهدید از من خواست تا در 
رابطه با این موضوع با کسی حرف نزنم 

وگرنه آبرویم را خواهد برد.
  پس از اظهارات شاکی با دستور مقام 
قضایی، وی به پزشــکی قانونی معرفی 
شد و کارشناســان این سازمان پس از 
بررسی اعالم کردند که شاکی مورد آزار 

و اذیت قرار گرفته است.

با تأیید پزشکی قانونی مرد ۳۹ ساله در 
خانه اش شناســایی و بازداشت شد اما 

اتهام تجاوز را رد کرد.
  بــا تکمیل تحقیقات، گزارش پلیس و 
پزشــکی قانونی پرونده برای رسیدگی 
به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
  در ابتدای جلسه شاکی به جایگاه رفت 
و برای متهم درخواســت اشد مجازات 
کرد.ســپس متهم به جایگاه رفت و با 
رد اتهامش گفت: شــاکی برای تحویل 
اجناس به خانه ام آمد اما ماجراهای بعد 
از آن را از خودش ساخته و حرف هایش 

را قبول ندارم. 

  او وقتی قرار شــد واکس ها را به من 
تحویل دهد به جلوی خانه ام آمد و من 
هم از آنجایی که با او آشنا بودم به داخل 
خانه ام دعوتش کردم و او هم بدون هیچ 
اجباری به خانه ام آمد و پس از مدتی هم 
با میل و خواست خودش باهم ارتباط 

برقرار کردیم. 
  در این رابطه هم هیچ تهدید و اجبار و 
زوری در کار نبود و نمی دانم که چرا از 
من شکایت کرده است.دختر جوان بعد 
از شــنیدن اظهارات متهم با عصبانیت 

مدعی شد که او دروغ می گوید.
با پایان اظهارات متهم و شاکی، قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند. 

  گروه حوادث//  رئیس پلیس امنیت عمومی 
استان هرمزگان از اجرای، طرح ضربتی مقابله 
با سرقت در صنوف طال و جواهرات در استان 

خبرداد. 
  سرهنگ مهدی بشارتی افزود: با توجه به افزایش 
قیمت طالجات و نزدیک شدن به ایام پایانی سال و 
حضور سارقین غیر بومی به استان و احتمال وقوع 
یا افزایش سرقت از صنوف طالفروشی ها در سطح 
استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
امنیت عمومی استان قرار گرفت.وی تصریح کرد: 
کارشناسان پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با 
هدف پیشگیری از وقوع سرقت در صنوف به ویژه 
صنف طال فروشــان با تالش همــه جانبه، طرح 

ضربتی مقابله با ســرقت را در صنوف فروشندگان 
طال و جواهرات با راه اندازی گشــت های تلفیقی 
با نماینــده اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه به مدت 
۷۲ ســاعت اجرا کردند.این مسئول انتظامی اظهار 
کرد: در اجرای این طرح از تعداد ۱۱8 واحد صنفی 
طالفروشی بصورت میدانی بازدید که ضمن صدور 
۲۵ اخطاریه پلمــب ماده ۲8 قانون نظام صنفی به 
علت نداشتن حفاظت فیزیکی و شیشه ضدگلوله، 
پلمب ۱۲ واحد صنفی طال فروشی به علت نداشتن 
پروانه کســب نیز پلمب و تا اطــالع ثانوی و رفع 

معایب و نواقص موجود جلوگیری شد.
  به گزارش ایســنا، رییــس پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با اشاره به صدور 8 

ریــه  خطا ا
پلمب ماده ۲۷ قانون نظام صنفی به علت نداشــتن 
پروانه کسب، خاطرنشان کرد: در این طرح از ۱۶ 
واحد صنفی به عدم نصب شیشه ضد گلوله تعهدات 

الزم اخذ شد.

 اجرای طرح مقابله با سرقت در صنوف طال و جواهرات هرمزگان

  گروه حوادث// با هوشیاری و تالش همه جانبه 
فردی  هرمزگان  استان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
که با ترفند متقلبانه و استفاده از اسناد جعلی از 
طریق فروش غیر قانونی واحد مسکونی اقدام به 

کالهبرداری می کرد شناسایی و دستگیر شد. 
  فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح این خبر 
بیان کرد: در پی وصول سه مرجوعه قضایی به پلیس 
آگاهی مبنی بر اینکه فردی با ترفند متقلبانه و استفاده 
از اسناد جعلی اقدام به فروش واحد آپارتمانی که هر 
واحد به ۲ نفر می فروخته و از شهروندان کالهبرداری 
کرده، پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس 
قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل 

و کالهبرداری پلیس آگاهی استان پس از بررسی دقیق 
موضوع و تحقیقات میدانی بــا انجام کار اطالعاتی و 
بهره گیری از شــیوه های پلیســی متهم را در یکی از 
محالت بندرعباس شناسایی و با هماهنگی قضایی در 

یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.
  سردار غالمرضا جعفری خاطرنشان کرد: متهم دستگیر 
شده در بازجویی های فنی اولیه، در ابتدا منکر هرگونه 
بزه ارتکابی می شــد که پس از مواجهه شدن با دالیل، 
مستندات و مدارک موجود لب به اعتراف گشوده و به 
کالهبرداری از شــهروندان به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون ریال از طریق فروش غیر قانونی واحد مسکونی 

با اسناد جعلی اعتراف کرد.

 به گزارش ایســنا، فرمانده انتظامی استان هرمزگان با 
بیــان این که کالهبرداران همواره از طریق عوام  فریبی 
اقدام به کسب درآمد کرده که در این میان افراد ساده لوح 
به راحتی به آنها  اعتماد کرده و فریب آنها را می خورند 
از عموم شــهروندان و مردم استان خواست در انجام 
معامالت با مشاوران مربوطه، افراد و کارشناسان مورد 
اعتماد مشورت کنند و و از اصالت اسناد و مدارک زمین 
در صورتی که فاقد ســند باشد قبل از خرید از تعاونی 
واگذار کننده زمین استعالم کرده و در صورت اطالع از 
وقوع موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه مرکز 

فوریت های ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

دستبند پلیس بر دستان کالهبردار ۱۷ میلیاردی در هرمزگان
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بلوار جمهوری اسالمی روبروی ستاد خبری نرسیده به بیمارستان شهید محمدی 

نظر به اینکه محمدرضا جهانی عینشیخ احدی از ورثه بهمن جهانی عینشیخ به استناد 2 فقره استشهادیه محلی درخصوص پالک 12790 فرعی از 3- اصلی واقع در بخش 
دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت به شماره 432880 سری د/97 تحت عنوان ششدانگ یک دستگاه آپارتمان که به نام ایشان صادر گردیده است  به علت جابه 

جایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است؛ لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود 
هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد.  363 /1401 م/الف
تاریخ انتشار : 1401/10/19

محمد اسالمی موحد -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندر عباس

ن سند مالکیت آگهی فقدا

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

              
کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایندو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- مسجد سید الشهداء محله گلستان  به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک باب مسجد  به مساحت 

890مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 90فرعی از8 -اصلی واقع در محله گلستان  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.  که پالک 90فرعی از 8-اصلی بنام 
غالمرضا قاسمی معرفی وتفکیک گردیده است. 

2- مســجد امام رضا)ع( محله باغ نو به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناســه ملی 14003506881 در ششدانگ یک باب مسجد  به مساحت 1378مترمربع ملکی 
متصالحین رودان 

قسمتی ازپالک 228فرعی از 8 -اصلی واقع در محله باغ نو  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.  که پالک 228فرعی از 8-اصلی بنام ورثه یکرنگی معرفی گردیده است 
3- مسجد صاحب الزمان محله سنگ رستم به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک باب مسجد  به مساحت 870مترمربع ملکی 
متصالحین رودان قسمتی از پالک 237فرعی از 8 -اصلی واقع در محله سنگ رستم رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 237فرعی از 8-اصلی  بنام موسی نجفی 

وشرکاء معرفی گردیده است 
4- حسینیه امام حسین )ع(  محله سنگ رستم  به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک باب حسینیه  به مساحت 572مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 237فرعی از  8 -اصلی واقع در محله سنگ رستم  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 237فرعی از 8-اصلی بنام موسی 

نجفی وشرکاء معرفی گردیده است.
5- مسجد چهارده معصوم محله پشته معزاباد  به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک باب مسجد  به مساحت 2086مترمربع 

ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 1336فرعی از  8 -اصلی واقع در پشته معزاباد رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 
6- اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان رودان  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک قطعه باغ مشهور به خرمی  به مساحت 11024مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قسمتی از پالک 7-اصلی واقع در بندمیر رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی مقدار 960متر مربع در حریم مسیل واقع شده است که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود. 
7- اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان رودان   به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک قطعه باغ مشهور به پاسنگ  به مساحت 75805/05مترمربع ملکی متصالحین 
رودان قسمتی از پالک باقیمانده 2-اصلی واقع در  روستای وزیری رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی مقدار 14305متر مربع در حریم مسیل واقع شده است که الزم است مقدار 

حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود. 
8- اداره اوقاف وامور خیریه شهرســتان رودان  به شناســه ملی 14003506881 در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی باغی شاه ولی  به مساحت 28594/92مترمربع ملکی 
متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده 13-اصلی واقع در  روستای کمیز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی مقدار 5046 متر مربع در حریم مسیل واقع شده است که الزم 

است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود.50 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  03/ 1401/10   

تاریخ انتشارنوبت دوم:   1401/10/19                                   
یحیی شیروانی- رئیس اداره ثبت اسناد رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قرارداد واگذاری زمین به شماره ۳۱۹۱ ز م ق /۹ به تاریخ ۱۳۸۹/۴/۳۱ به شماره ۲۴۱۷ و ۲۴۱۸
 با کاربری صنعتی بنام علی اصغر حیدری به کدملی ۶۵۶۹۸۴۱۵۳۱ آدرس قشم طوال 

سایت صنایع بزرگ به شماره پالک ۱۹۳۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی



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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

دوشنبه ۱9 دی ۱۴۰۱

۱6 جمادی الثانی ۱۴۴۴

سال بیست و دوم شماره ۴۰۷۴

شهرستان

برگزاری کارگاه آموزش مربیگری نماز و قرآن 
در جاسک

  عبدالمجید مرادی گروه شهرستان// کارگاه آموزشی مربیگری 
نماز و قرآن »طرح شهر من شهر نماز و قرآن« در فرهنگسرای شهید 
باهنر جاسک برگزار شد. به گزارش خبرنگار دریا، رستمی رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی جاسک گفت: کارگاه مربیگری نماز 
و قرآن ویژه والدین و مربیان حوزه کودک، با تدریس استاد برجسته 
کشــوری مهدی فاضلی مهر آبادی به مدت ۲ روز با همت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
جاسک در فرهنگســرای شهید باهنر و چند محله دیگر شهرستان 
جاسک برگزار گردید. وی افزود: این کارگاه با حضور بیش از ۲٠٠ 
نفر با سرفصل هایی چون آشنایی مربیان با شیوه های نوین دعوت به 
نماز، بکارگیری شیوه های خالقانه در جذب فرزندان به نماز و قرآن، 
ایجاد زمینه های تشــویقی برای فرزندان، بهره گیری از شعر،  قصه و 
بازی برای آموزش نماز و قرآن و دعوت خوش فرزندان به این فرضیه 
الهی همراه بود. رستمی اضافه کرد: این طرح تا پایان سال با برنامه های 
متنــوع برای مربیان آموزش دیده ادامه دارد و هدف این طرح بر آن 

است که جاسک به عنوان شهر نماز در هرمزگان شناخته شود.
معاون سیاسی فرمانداری جاسک:

همت بانوان لیردف می تواند منشاء تحول 
در حوزه شرق جاسک شود

 عبدالمجید مرادی گروه شهرستان// جلسه تبیین قرارگاه جهادی 
بانوان به ریاست معاون سیاسی فرمانداری، باهمراهی مشاور امور 
بانوان فرماندار و باحضور بخشدارلیردف، رئیس دفترنماینده مردم 
شرق هرمزگان درمجلس شــورای اسالمی درشهرستان جاسک، 
رئیس جهادکشاورزی، مسئول قرارگاه جهادی بانوان شهرجاسک، 
کارشناس بانوان فرمانداری، نماینده آموزش وپرورش لیردف و بانوان 
فعال فرهنگی و اجتماعی لیردف، درمحل بخشداری برگزارگردید.در 
ابتدا میرزایی بخشدار لیردف به ارائه گزارش از فعالیت بخشداری و 
فعالیــت اجتماعی بانوان بخش لیردف و توابع پرداخت. به گزارش 
دریا؛ در ادامه دوراندیش معاون سیاســی فرمانداری شهرســتان 
جاسک گفت: اراده عامل اصلی تحول و پیشرفت است و قرارگاه 
جهادی بانوان لیردف با محوریت بخشــداری لیردف و با پشتیبانی 
فرمانداری شهرســتان جاســک باهدف ایجاد وحدت رویه،هم 
افزایــی و دوری از موازی کاری درانجــام فعالیت های اجتماعی 
بانوان حوزه شــرق شهرستان جاسک با اراده و همتی که در بانوان 
لیردف مشاهده می شــود می تواند منشا تحول وپیشرفت بیش از 
پیش حوزه شرق شهرستان شود. معاون سیاسی فرماندارجهت مرتفع 
نمودن برخی ازمسائل حوزه زنان لیردف ساخت پارک بانوان توسط 
شهرداری یکی ازمصوبات جلسه مذکور بود که به مسئولین ذیربط 
دستورات الزم را دادند. درادامه الهام اشرافی جاسکی مشاور امور 
بانوان فرمانداری شهرستان جاســک گفت: اولین قرارگاه جهادی 
بانوان در دی ماه سالجاری درشهرجاسک باهدایت معاون سیاسی 
و همت امور بانوان فرمانداری راه اندازی گردید مســئولیت آن به 
عهده سرکارخانم سیده بدرالهداحسینی محّول گردید. مشاور بانوان 
فرماندارگفت: قرارگاه جهادی بانوان باهدف ســاماندهی وارتقاء 
وضعیت زنان  باهفت کارگروه درحــوزه بانوان فعالیت می نماید 
کارگروه تحکیم خانواده، نشاط اجتماعی، زیست عفیفانه،جمعیت، 
کسب وکار، الگوی سوم زن وکارگروه حقوق و مسئولیتهای بانوان، 
به عنوان زیرمجموعه قرارگاه تعریف شده است. درادامه، بانوان حاضر 
در جلسه ضمن استقبال ازقرارگاه جهادی بانوان،به بیان مسائل، ارائه 
راهکاردر حوزه بانوان شرق شهرستان پرداختند. میهن پرست مسئول 
نمایندگی آموزش و پرورش لیردف گفت: بسیاری از مشکالت حوزه 
آموزشی که دغدغه شما بانوان می باشد با ارتقا نمایندگی آموزش و 
پرورش لیردف به اداره مرتفع می گردد که این اتفاق مهم باپیگیری و 
تالش دکتر رئیسی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی و باحمایت دولت سیزدهم درحال انجام می باشد. مهندس 
شرفی رئیس جهادکشاورزی در حمایت از ایجاد تعاونی های خرد 
زنان درلیردف وشهرستان جاسک آمادگی خود را اعالم کرد.درپایان 
جلسه الهام اشرافی جاسکی مشاور امور بانوان فرمانداری شهرستان 
جاسک،خانم زلیخاهاشمی بانوی لیردفی را به عنوان مسئول قرارگاه 

جهادی بانوان حوزه شرق شهرستان جاسک معرفی نمود.

خبری

  گروه شهرســتان//  مدیــر بنادر و 
دریانــوردی غرب هرمزگان با اشــاره 
به تخلیه و بارگیــری ۱۰۳ هزار و ۲۹۵ 
ابتدای  از  یخچالــی  کانتینــر   TEU
افزایش  امســال،  پایان  تا  سال جاری 
جابجایی و صــادرات کانتینر یخچالی 
 در بنادر غرب این اســتان را به ترتیب 

اعالم کرد. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ مرتضی ســاالری 
افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون، ۱٠۳ هزار 
و TEU ۲۹۵ کانتینــر یخچالــی با تناژ یک 

میلیون و ۱٠٠ هزار و ۷۲۶ تن در بنادر غرب 
این اســتان تخلیه و بارگیری شده است. وی 
حجم صادرات کانتینر یخچالی از طریق بنادر 
غرب هرمزگان طی این مدت را نیز ۵۱ هزار 
و TEU ۶۴۷ با تنــاژ ۵۵٠ هزار و ۳۶۳ تن 
برشمرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
۳۶ درصد افزایش را به دنبال داشته است. به 
گفته مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، 
بنادر غرب هرمزگان با راه اندازی فاز نخست 
ترمینال یخچالی با ظرفیت ۳٠٠ کانتینر یخچالی 
چرخدار و ۱۲ رمپ مخصوص بارگیری جهت 

شــناورهای حامل کانتینر یخچالی، طالیه دار 
تخلیه و بارگیری و صادرات کاالهای یخچالی 

در بین بنادر ایران است.
  ســاالری با بیان اینکه بندرلنگه به عنوان 
اصلی تریــن بنــدر تجــاری منطقه  غرب 
هرمزگان عالوه  بر ترانزیت کاال، فعالیت های 
صادراتی، وارداتی و کاپوتاژ را نیز پشتیبانی 
می کند، میــزان تخلیه و بارگیــری کانتینر 
یخچالی در هشت ماهه امسال را در مجموع 
۵۲ هزار و TEU ۷۵۶ اعالم کرد.وی فاصله 
۶۷ مایلی بندرلنگه با بندر دبی و شارجه که 

نزدیک ترین فاصله سواحل جنوبی کشور با 
این بنادر اســت را از جمله مزیت های این 
بندر برشــمرد و افزود: این مســیر دریایی 
به عنوان نزدیک ترین فاصله سواحل جنوبی 
ایران با بنادر اصلی امارات متحده محسوب 

می شود.
  اداره بنــادر و دریانوردی غرب هرمزگان 
با نظارت بر هفت بندر تجاری و مســافری 
کانــون مهمی بــرای تبــادالت تجاری با 
کشــورهای حوزه خلیج فــارس و دریای 

عمان قلمداد می شود.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان عنوان کرد

بندر لنگه؛ مهمترین کانون مبادی صادرات کاالهای یخچالی

 با حضور فرمانده سپاه امام سجاد)ع( صورت گرفت 

بهره برداری از راه روستایی لیمویی بخش رودخانه رودان

  ســعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// راه روستایی 
لیمویی، بخش رودخانه شهرستان رودان با همت جهادی 
و حضور فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان، مدیرکل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان و جمعی از مسئوالن 

محلی به بهره برداری رسید. 
  به گزارش خبرنگار دریــا، مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای هرمزگان در مراسم بهره برداری از این طرح عنوان کرد: 
راه روستایی لیمویی به مسافت سه کیلومتر و با اعتبار ۵۵ میلیارد 
ریال به بهره برداری رسیده است. عباس شرفی، با اشاره به پایان 
عملیات اجرایی آسفالت راه روستایی لیمویی خاطرنشان کرد: با 
بهره برداری از این طرح، اهالی روستاهای هم جوار با جمعیتی 

افزون بر ۲٠٠ خانوار از راه آسفالته برخوردار شدند. 
  وی افزود: درخواست اهالی این روستا برای آسفالت نمودن 
جــاده در میز خدمت قرارگاه های تحول محالت بســیج در 
یادواره قبل وصول شــد که با عنایت شهدا توفیق پیدا کردیم 

این پروژه را به اتمام رســانده و تقدیــم مردم بصیر و انقالبی 
این روســتا کنیم. ۲٠٠ کیلومتر راه روســتایی با ۹٠ درصد 
 پیشرفت فیزیکی در استان نیز از اولویت های مهم این اداره کل 
 می باشد که روستاییان در آینده نزدیک ازاین طرح ها بهره مند 

خواهندشد.
  شرفی یادآورشد: ایمن ســازی و بهسازی راه های ارتباطی 
استان هرمزگان از جمله فعالیت های مهم راهداری است که این 
اداره کل اقدامات گســترده ای را در زمینه بهسازی و آسفالت 
راه های روســتایی در دســت اجرا دارد. راه روستایی ایمن و 
مناسب باعث بهبود بازاریابی محصوالت کشاورزی و افزایش 
درآمد روستاییان شــده و تمایل آن ها را به زندگی در روستا 

افزایش می دهد.
 شرفی در انتها از مشارکت جهادی بسیج سازندگی سپاه امام 
سجاد )ع( استان هرمزگان در تامین قیر در توسعه، بهسازی و 

احداث راه های مناطق محروم و دور افتاده تقدیر نمود.

آگهی تجدید مزایده شهرداری جناح
شهرداری جناح در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر جناح به شماره 23 مورخ 1401/5/1 نسبت به فروش  
 15 قطعه اراضی تفکیکی در مالکیت خود بصورت تجدید مزایده و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( اقدام نموده وجهت کسب اطالعات بیشتر با  شماره تلفن های 2-07644344061) داخلی6( تماس حاصل نمایند.
مهلت دریافت اسناد از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: از تاریخ 1401/10/19 ساعت 10 لغایت تاریخ 
1401/11/1 ساعت 19   آخرین مهلت ارسال و بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: 1401/11/11 

ساعت 19.  زمان بازگشایی پیشنهادات: تاریخ 1401/11/12 ساعت 8 . 
شماره مزایده در سامانه تدارکات الکرونیکی دولت )ستاد( :  2001092396000002 

نوبت اول

سایر شرایط: 1- مبلغ تضمین شــرکت در مزایده به یکی از صورتهای واریز نقــدی به شماره حساب 214855932 نزد بانک 
کشاورزی بنام سپرده شهرداری جناح  یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول می باشد. 2- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
3 - شهرداری جناح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. 4- به پیشنهادات مبهم، مشروط، بدون سپرده و  ناقص ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.5- هزینه چاپ آگهی، قیمت گذاری کارشناسی و نقل و انتقال سند به عهده برنده مزایده می باشد.
 6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده ذکرگردیده است.      

 شهرداری جناح

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ابعاد قطعه
و قوسی به اندازه 9/1 غرب: 19/28شمال:23/78 شرق :24/16 جنوب: 12/33 

22*14
22*14
22*14
22*14
22*14
22*14
22*14
22*14
22*14
22*14

شمال7 متر+قوس11-شرق15-جنوب14-غرب22 
شمال14 - شرق15-جنوب 7+قوس11-غرب22
شمال7+قوس11-شرق18-جنوب14-غرب25

25*14

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )ریال(
219.385.000
98.560.000
106.260.000
98.560.000
106.260.000
98.560.000
106.260.000
98.560.000
106.260.000
98.560.000
106.260.000
107.100.000
110.075.000
128.760.000
117.250.000

بهای کل )ریال(
4.387.700.000
1.971.200.000
2.125.200.000
1.971.200.000
2.125.200.000
1.971.200.000
2.125.200.000
1.971.200.000
2.125.200.000
1.971.200.000
2.125.200.000
2.142.000.000
2.201.500.000
2.575.200.000
2.345.000.000

بهای 
واحد)ریال(
8.900.000
6.400.000
6.900.000
6.400.000
6.900.000
6.400.000
6.900.000
6.400.000
6.900.000
6.400.000
6.900.000
7.200.000
7.400.000
7.400.000
6.700.000

موقعیت
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 
شهرک پرگان 

کاربری
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی

مساحت
493
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308

297.5
297.5
348
350

شماره قطعه
145
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
132
134

آگهی فراخوان عمومی شناســایی و جذب سرمایه گذار حقیقی / حقوقی به منظور ایجاد خطوط مسافربري در اسکله مسافربري کشتیراني و حمل- نقل همگاني در شهر 
درگهان به روش BOT وفق شرح تفصیلی ذیل :  سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد، با ایجاد خطوط مسافربري در مجموعه اسکله مسافربري کشتیراني از بندر درگهان 
به سایر بنادر نظیر بندرعباس، منطقه آزاد کیش، امارات متحده عربي، قطر و همچنین سیستم حمل و نقل همگاني براي جابه جایي مسافران بین شهر درگهان و روستاهاي 

اطراف به روش BOT را به اشخاص حقوقی یا حقیقی دارای صالحیت واگذار نماید:
تعهدات سرمایه گذار: 1.انجام طراحی برای نوسازی اسکله موجود به همراه راه و باند خطوط، طراحی اسکله مسافربري جدید و طراحی محوطه سازی 2.اجرای نوسازی، 
اجرای ابنیه جدید و اجرای محوطه مطابق طرح تایید شــده توسط سازمان منطقه آزاد قشم- مدیریت امور درگهان 3.راه اندازی تخصصی کاربری های اجرا شده مطابق 
زمانبندی مورد توافق 4.تحویل )Transfer( تمامی ابنیه ها، تجهیزات، لوازم و .... به ســازمان منطقه آزاد قشــم- مدیریت امور درگهان، پس از سپری شدن دوره زمانی 
بهره برداری )Operation(   از تاریخ درج این فراخوان به مدت 10 روز ) 1401/10/19 لغابت 1401/10/28 ( تمامی سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند تمایل خود را از 
طریق نامه رسمی به همراه مدارک ذیل به دبیرخانه کمیسیون معامالت این سازمان واقع در مدیریت حقوقی و قراردادها به آدرس جزیره قشم، اسکله بندر بهمن ساختمان 

مدیریت حقوقی و قراردادها، دبیرخانه کمیسیون معامالت، کد پستی 795161748 و تلفن35252150-076 ارسال نمایند.
مدارک مورد نیاز: الف( سوابق کاری مرتبط در حوزه تفریحي و گردشگري در جزیره قشم

ب( آخرین گردش مالی تایید شده و تمکن مالی توسط معاونت اقتصادی سازمان   ج( درخواست رسمی شرکت یا شخص با امضای صاحبان امضا مجاز یا درخواست رسمی 
توسط شخص حقیقی  د( اساسنامه، اخرین آگهی تغییرات شرکت، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا برای شرکت یا کپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص 

حقیقی  هـ( عدم دریافت هر گونه امالک و مستغالت از سازمان به صورت واگذاری، اجاره و یا BOT در این زمینه طی 5 سال گذشته 
محل تسلیم پیشنهادها :  * جزیره قشم ، اسکله بندربهمن، ساختمان مدیریت حقوقی و امور قراردادها، دبیرخانه کمیسیون معامالت 

* به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* این فراخوان به منزله واگذاری موضوع فراخوان نخواهد بود و صرفا جهت شناسایی سرمایه گذار است فلذا با توجه به سیاست های سازمان منطقه آزاد قشم پس از طی 

فرآیند قانونی واگذار می گردد.

کمیسیون معامالت

 آگهی فراخوان عمومي جذب سرمایه گذار
  نوبت اول

شناسه آگهی : 115-1401 م/الف

  گروه شهرستان// سرپرست سازمان 
منطقه آزاد کیش در بازدید از سطح 
جزیره، بر بهســازی فضــا و منظر 
شهری، زیبا سازی سواحل و توسعه 
میادین جزیره  و  بلوارها  فضای سبز 
برای استقبال از گردشگران نوروزی 

تاکید کرد.
  به گزارش خبرنگار دریا، سعید پورزادی 
به همراه جمعی از مدیران این سازمان، در 
بازدید از سطح جزیره کیش، زیبا سازی 
سواحل گردشگر پذیر از جمله حد فاصل 
کلبه هور تا کشتی یونانی را در دستور کار 

فوری قرار داد. 
  سعید پورزادی سرپرست سازمان منطقه 
آزاد کیش در این خصوص گفت: اصالح 
و نصب پایه چراغ روشــنایي، توســعه 
فضاي سبز، بهســازی و ایجاد امکانات 
بازی کــودکان، ســاخت آالچیق های 
متناســب با اقلیم کیش، نوسازي مبلمان 
شهري و نورپردازي مناسب در سواحل 
گردشگري کیش موجب تسهیل دسترسی 
ساکنان و گردشگران و بهره مندی آنها از 

مواهب طبیعی می شود.
  وی همچنین در بازدید از اسکه تفریحی 
درخصوص  الزم  دســتورات  ســفین، 

تعمیر و نگهدای این اســکله، ساماندهی 
بلیت  اغذیــه،  فــروش  جایگاه هــای 
شناورهای تفریحی و جلوگیری از ورود 

خودرو به حریم اسکله را صادر کرد.
  سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش از 
منطقه مسکونی سفین جدید بازدید کرد 
و این منطقه، به دلیل سیمای ناهمگون با 
بافت منطقه و ساختار نامناسب روشنایی  
معابر، در طرح ساماندهی سازمان قرار 

گرفت.
  پورزادی بــا تاکید بر حفظ بافت های 
قدیمــی کیــش و  تاثیــر آن بر جذب 
گردشــگر، خواســتار در اولویت قرار 
گرفتن اقداماتی از جمله اصالح روشنایی 
و ســاماندهی توزیع برق، اجرای سنگ 
فرش، زیبا ســازی و بهســازی بافت 
 منطقه ســفین جدید در حــوزه عمرانی

 کیش شد.
  در ادامه این بازدید، سرپرست سازمان 
منطقه آزاد کیش از روند آماده ســازی 
ورزشــگاه المپیک کیش و زمین های 
فوتبال مطلع شــد و بر تسریع عملیات 
اجرایی طرح های ورزشــی تاکید کرد، 
همچنین ســاماندهی محوطــه ، تامین 
روشنایی و حفظ و گسترش فضای سبز 

این مجموعه را به متولیان امر ارجاع داد.
تعمیر و نگهداری اسکله بزرگ تفریحی 
یکی دیگر از اقدامات عمرانی ســازمان 
منطقه آزاد کیش است که سعید پورزادی 
در بازدید از این اسکله، نکات الزم برای 
اجرای این مهم را به مدیرعامل شــرکت 
توســعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 

منطقه آزاد کیش یادآور شد.
 گفتنی است، چمن هیبریدی زمین فوتبال 
شــماره ۱ کیش به صــورت کامل اجرا 
شــده و آمادگی میزبانی از مسابقات را 
دارد، در کنار آن ساخت پیست تارتان و 
سیستم زهکشی و آبیاری این مجموعه با 

روش های نوین انجام شده است.
  بهسازی فضای پیرامونی، اصالح سیستم 
روشــنایی و افزایش فضــای رختکن 
ورزشــکاران از ۴٠٠ متر مربع به ۱۳٠٠ 
متر مربع نیز از دیگر اقدامات انجام شده 

در این حوزه می باشد.
  همچنیــن در بازدیــد از ســواحل 
الزم  اجرایی  نــکات  مرجان)حافظیه(، 
زیباسازی محوطه، حفظ سیمای  جهت 
شهری و جلوگیری از سد معبر، به مدیران 

حوزه مربوطه ارجاع شد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد

بهسازی معابر و زیبا سازی سواحل کیش در آستانه نوروز

 گروه شهرســتان// معاون گردشــگری 
ســازمان منطقه آزاد کیش از برنامه ریزی 
راهبردی  تدوین ســند  و  تهیــه  جهت 
گردشگری این جزیره خبر داد و گفت: در 
تالش هستیم این ســند را تا اواسط سال 

آینده نهایی کنیم. 
  مرتضی رمضانی با اشاره به اهمیت اجرای سند 
راهبردی در تمام بخش ها از جمله گردشگری، 
اظهار داشت: سند راهبردی مشخص کننده نقش 
دستگاه های همکار در قبال صنعت گردشگری 
اســت که نقش و وظیفه هــر ذینفع در صنعت 
گردشگری را مشخص می کند.وی تصریح کرد: 
رونق گردشگری مستلزم همکاری تمام نهادهای 
دولتی و بخش خصوصی و ســهیم کردن آنان 
در این مسیر اســت که تمام این موارد در سند 

راهبردی لحاظ می گردد.
  رمضانی کاهش بروکراســی اداری و تسریع در 
فرایند صدور مجوزهای کســب و کار در حوزه 
گردشــگری را از جمله برنامه هــای مهم این 

معاونت عنوان کــرد و گفت: تا آخر دی، پنجره 
واحد خدمات گردشگری ایجاد شده و با توجه 
به زمانبر بودن این فرآیند به صورت فیزیکی، آن 
را به صــورت برنامه و الکترونیکی و با رویکرد 
حمایت و پشــتیبانی از بخش خصوصی واگذار 
می کنیم. وی یکی دیگر از برنامه های در دســت 
اجرا جهت رونق هر چه بیشــتر گردشگری در 
کیش را درجه بندی، استانداردســازی هتل ها و 
مراکــز ارائه خدمات گردشــگری عنوان کرد و 
گفت: باید جهت جذب بیشتر گردشگر خدمات 
مناسب با قیمت مناســب ارائه شود و در همین 
راستا نیز اجرای این برنامه در حال پیگیری است.

  به گزارش تسنیم، این مقام مسئول تاکید کرد: 
استانداردسازی مراکز خدمات دهی به گردشگران 
و متناســب کردن قیمت دریافتی از گردشگر با 
خدمات ارائه شــده، از مهم ترین اهداف اجرای 
 این مهم اســت و با جدیت پیگیر بحث قیمت

 تمام شده خدمات هستیم تا واقعی باشد. 

تدوین سند راهبردی گردشگری کیش 
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
اهمیتی به انجام کارهای منزل نمی دهید و این وضعیت 
زمینه دلخوری اهل خانه را فراهم کرده اســت، اجازه 
ندهیــد این دلخــوری ادامه پیدا کنــد و از امروز با 
مشارکت بیشتر در انجام کارهای منزل به اطرافیان ثابت کنید که انسان 
مسئولیت پذیری هســتید. فکرهای خالقانه ای در ذهن دارید،  اما از 
اجرای این ایده ها می ترسید و نگران هستید که شکست بخورد. امروز 
زمان مناسبی است تا دلتان را به دریا بزنید و ایده هایی که مدت  زیادی 
اســت در سر دارید را اجرا کنید. مطمئن باشید انجام این ایده ها هیچ 

ضرری برای شما به دنبال نخواهد داشت.

  اردیبهشت :
انسان پرتالشی هستید و حتی برای لحظه ای دست از 
کار و کوشش نمی کشــید، کمی به خودتان استراحت 
دهید و انرژی از دست رفته تان را باز یابید. پولی به دستتان می رسد و 
شرایط مالیتان بهبود پیدا می کند. از این شرایط بهترین استفاده را ببرید 
و در آینده حســاب و کتاب های مالیتان را به گونه ای مدیریت کنید تا 
مشکالت مالی هرگز سراغ شما نیاید.  یکی از دوستان یا آشنایان امروز 

با تقدیم هدیه ای غیرمنتظره، شما را حسابی شگفت زده خواهد کرد.

  خرداد :
روزگار از در ناسازگاری با شما وارد می شود و ممکن 
است در چند روز آینده مشکالت دشواری سر راه شما 
قرار بگیرد. اجازه ندهید این شرایط زمینه افسردگی شما را فراهم کند. 
مشکالت را به هر قیمتی که شده از سر راه بردارید و به اطرافیان ثابت 
کنید که چند مرده حالج هســتید. روحیه ای خالق دارید، اما تاکنون 
فرصتی برای خالقیت پیدا نکرده اید و اطرافیان از استعداد های شما 
بی خبر هستند. امروز شرایطی فراهم می شود تا خالقیت های خود را 

به رخ دیگران بکشید و سری در میان سرها درآورید. 
  تیر :

اجازه ندهید حجم زیــاد کارهای امروز، اعصابتان را 
خراب کند. به لحاظ مالــی وضعیت خوب و باثباتی 
دارید، ایــن وضعیت را به فال نیک بگیرید و امــروز پولی را کنار 
بگذارید، مطمئن باشــید این پول در روزگار سختی و گرفتاری، به 
کمک شــما خواهد آمد. با کمک روحیه ای شــوخ و خوش مشربی 
 که دارید، به اطرافیان روحیه بدهید. همســرتان قصد دارد امروز را 
به روز خوبی برای شما تبدیل کند و با تقدیم هدیه ای شما را حسابی 

شگفت زده و خوشحال نماید. 
  مرداد :

از ورزش و تحرک غافل نشــوید و مواظب سالمتیتان 
باشید. مدتی است که به کسی پول قرض داده اید، امروز 
این فرد پولی که قرض گرفته را باز می گرداند. با شــرکت در کارهای 
انسان دوســتانه به آرامش برسید. خبر خوشی به دستتان می رسد. این 
خبر را دوســتان و آشنایان به اشتراک بگذارید و لحظه های شادی را 
تجربه کنید.  مدتی است یکی از چیزهای مهم شما گم شده است. غم به 
دل خود راه ندهید زیرا گمشده شما در آینده ای نزدیک پیدا خواهد شد. 

 شهریور :
بیشتر از همیشه به زندگی امید داشته باشید و اعتماد  به 
 نفستان را از دست ندهید. فردی که تجربه های بیشتری 
نسبت به شما دارد امروز از در نصیحت وارد می شود. اندرزهای این فرد 
را با چشم بسته قبول کنید و مطمئن باشید انجام نصیحت های این فرد 
فایده های زیادی برای شما به دنبال خواهد داشت. اهل حضور در جمع 
نیستید و تنهایی را ترجیح می دهید، اما این رویکرد زمینه گوشه گیری و 

منزوی شدن شما را به دنبال دارد. 
 مهر :

در کنار روزمرگی های زندگــی، امروز فرصتی برای 
اســتراحت و تفریح پیدا می کنید. از این فرصت نهایت 
استفاده را ببرید و خودتان را برای روز های شلوغ آینده آماده کنید.  
مشــکالت مالی زیادی دارید، اما این مشکالت به پایان می رسد و 
پس از مدت ها پولی روانه حساب های بانکیتان می شود. از این اتفاق 
درس بگیرید و از امروز قســمتی از پول های خود را برای روز مبادا 

کنار بگذارید.  
 آبان :

به جای اینکه به نگرانی های بی دلیل و کم ارزش مشغول 
شــوید، فکر خود را به انجام کارهای مهم مشغول کنید. 
میان شما و همسر یا عشق  زندگیتان مشکلی کوچک و پیش پاافتاده 
قرار دارد و این مشکل رابطه گرمی که داشتید را به سردی کشانده است. 
ادامه این وضعیت چیزی به غیر از فاصله ای عمیق میان شما و عشق  
زندگیتان به دنبال نخواهد داشــت. در نتیجه اختالف های جزئی و 
پیش پاافتاده را کنار بگذارید و از امروز با محبت بیشتری زندگی را در 
پیش بگیرید.   روز خلوتی را در پیش دارید و فرصتی پیدا می کنید تا 

به استراحت یا تفریح دلخواه مشغول شوید.  
   آذر :

انسان کینه جویی هستید و از زمین و زمان شکایت دارید. 
این روحیه غیر از اینکه شــما را به فرد منفوری تبدیل 
کند،  سودی برایتان به دنبال ندارد. به صالح شماست که کینه توزی را 
کنار بگذارید و به خاطر داشــته باشید که انسانها جایزالخطا هستند. 
امروز از روزهای دیگر حواستان بیشتر به کارهای پیش پاافتاده بند 
خواهد شد. تا جایی که می توانید تمرکز خود را حفظ کنید و روز را 

بدون انجام اشتباه بزرگی به پایان برسانید. 
 دی :

اجازه ندهید احساســات بر شما غلبه کند و با عقل و 
منطق تصمیم بگیرید. برای موفقیت و پیشــرفت، نگاه 
خود را به زندگی تغییر دهید. امروز فردی از شــما درخواست پول 
می کند، اما بهتر اســت روی این فرد را زمین بیاندازید، چرا که اگر به 
ایشــان پولی قرض دهید، هرگز روی پول تان را نخواهید دید.  یکی 
از دوستان قدیمی را می بینید و خاطره های خوش گذشته در ذهنتان 

زنده می شود.
   بهمن :

ســوءتفاهم های زیادی با یکی از دوستان یا اعضای 
خانواده دارید و ایشــان از هــر بهانه ای برای مخالفت 
با شــما بهره می گیرد، ادامه این وضعیت چیــزی به غیر از دوری و 
دلخوری به دنبال ندارد، در نتیجه در اولین فرصت با این فرد صحبت 
کنید و دلیل اینکه ایشان ســاز مخالف با کارهایتان می زند را جویا 
شوید. رویکردی جســورانه ای به زندگی داشته باشید و از ریسک 

و خطر نترسید. 

  اسفند : 
اشــتباهی انجام داده اید و برای این اشتباه دائم خودتان 
را سرزنش می کنید. اجازه ندهید این رویکرد ادامه پیدا 
کند. بیش از حد به خودتان ســخت نگیرید و به یاد داشته باشید که 
انســان جایزالخطاست. مشــکل مالی که برای شما پیش آمده را با 
کمک اطرافیان حل کنید. دوستی قدیمی امروز به دیدارتان می آید و 
لحظه های خوشی را در کنار هم سپری می کنید. دیدارهای گذشته را 
با این دوست قدیمی تازه کنید و در آینده شما هم سری به ایشان بزنید. 
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  گروه سالمت // عضو کمیته علمی مقابله با کرونا با اشاره 
به آخرین اخبار و اطالعات از دو زیر سویه جدید امیکرون، 
درباره درمان در این سوش ها، گفت: متاسفانه استفاده از 
آزیترومایسین به عنوان داروی کرونا در بین برخی مردم 
رایج شده و قبل از مراجعه به پزشک اقدام به مصرف این 
دارو می کنند؛ درحالیکه آزیترومایسین تنها در صورت بروز 

برخی عوارض عفونی، تجویز می شود.
  دکتر احمد طباطبایی با اشــاره به اینکه درحال حاضر 
برخی کشــورها مدام درحال هشــدار دادن درخصوص 
وضعیت کرونا هســتند، گفــت: این نشــان می دهد که 
زیرســویه های  XBB و BQ۱ در حال افزایش است و 
به دنبال این افزایش شــیوع، طبیعی است که تعداد موارد 

بستری و به دنبال آن مرگ ومیر افزایش یابد.
  انتقــال ســویه های جدید کرونــا از هر مبتال

به 1۵ نفر
  او تاکید کرد: قبال که ابتال به سایر سویه های کرونا وجود 
داشت، ادعا می شد هر فرد مبتال می تواند تا سه نفر را مبتال 
کند اما اکنون در مورد امیکرون و این زیرسویه های جدید 
ادعا بر این اســت که هر یک فرد مبتــال می تواند ۱۵ تا 
۱۶ نفر را به کرونا مبتال کند و این افزایش شــیوع طبیعتا 
تعداد موارد بستری و مرگ و میر را افزایش می دهد. البته 
خوشبختانه ما به علت وسعت واکسیناسیون در کشورمان 
دیگر موارد افزایش ابتال مشابه آنچه که با سویه دلتا تجربه 
کردیم را شاهد نیستیم. در حال حاضر با توجه به فعالیت 
مدارس، ایجاد احســاس امنیت در مردم و کاهش سطح 
رعایت پروتکل های بهداشتی و... شیوع بیماری افزایش 

یافته است.
  افزایش شیوع بیماری نسبت به دو هفته قبل

 طباطبایی با اشاره به اینکه با استناد به آمار می توان گفت 
نســبت به دو هفته قبل شیوع بیماری افزایش یافته است، 
تصریح کرد: تاکنون همه موج های بیماری به شکل یکسان 
عمل نکردند به شــکلی که دیدیم موج پنجم با سویه دلتا 
بیماری زایی، ابتال و مرگ ومیر شدیدی ایجاد کرد. شدت 
موج هــا عالوه بر آنکه به ماهیت و قدرت آن ســویه از 
ویروس مرتبط است به میزان رعایت افراد هم وابسته است.

  علت افزایش کلی شیوع بیماری در کودکان
  وی با اشــاره به افزایش قدرت سرایت بیماری بویژه در 
کــودکان، تصریح کرد: علت این افزایش کلی شــیوع در 
کودکان شاید این باشد که در طول دو سال ابتدایی شیوع 
کرونا کودکان بیش از سایر افراد در خانه بودند و از کرونا 
و ســایر ویروس های تنفسی دور بودند که این سبب شد 
ایمنی متقاطع را به دســت نیاوردند اما خوشبختانه شدت 

بیماری در کودکان کمتر است. وی افزود: در حال حاضر 
ما عالوه بر دو زیرسویه جدید XBB و BQ۱ با آلودگی 
هوا هم مواجه شدیم و تعطیلی مدارس در شهرهای بزرگ 
به علت آلودگی هوا ســبب شد که با کاهش موقت شیوع 
عفونت های تنفســی در کودکان مواجه شویم. آنفلوآنزا، 
رینوویروس، کرونا و... شــامل عفونت تنفسی است ولی 
طبیعی اســت که هر کدام ســهمی را به خود اختصاص 

می دهند.
 تزریق واکسن را فراموش نکنید

 وی درباره تزریق دزهای یادآور واکسن کرونا و اثرگذاری 
واکسن بر سویه های جدید XBB و BQ۱، بیان کرد: واکسن 
در پیشگیری از بیماری تاثیرگذار است ولی ادعایی مشابه 
آنچه که چین اعالم کرد که کرونای صفر خواهند داشت، 
در هیچ جایی محقق نخواهد شد. در کشور ما هم همینگونه 
بود که افرادی هم داشــتیم که حتی چهار دز واکسن زده 
بودند، اما همچنان به امیکرون مبتال می شــدند ولی این 
به معنای عدم کارایی واکســن نیست. ممکن است که ما 
واکسن اختصاصی برای XBB و BQ۱ نداشته باشیم اما 
واکسن هایی که بر اساس سایر زیرسویه ها ساخته شده بود 
می توانند از بروز عوارض شدید، بستری شدن در آی سی یو 
و مرگ و میر جلوگیری کند. او تاکید کرد: بر این اســاس 
تاکید می کنیم حتما افرادی که طبق اعالم وزارت بهداشت 
واجد دریافت دز یادآور واکسن کرونا هستند سریعا برای 
تزریق واکســن اقدام کنند. مردم بایــد بدانند دیگر نوع 
واکسن تزریقی فرقی ندارد، واکسن به تعداد کافی در مراکز 
واکسیناسیون وجود دارد. متاســفانه در زمان اوج کرونا 

گروه های ضدواکسن خیلی فعالیت کردند ولی نباید از یاد 
ببریم که پس از گسترش واکسیناسیون در کشور به یکباره 

شاهد کاهش موارد بیماری بودیم.
  برای دریافت دارو اصرار نکنید

  عضو کمیته علمی کشــوری مقابله بــا کرونا، ادامه داد: 
متاسفانه برخی به دلیل واهمه از بیماری به مراکز درمانی 
مراجعه می کنند و اصــرار به دریافت داروی ضد کرونای 
رمدســیویر دارند که این دارو باید در مرکز درمانی و زیر 
نظر کادر درمان تزریق شود. مردم باید به دنبال این باشند 
که اســتفاده نا به جا از دارو را کنار بگذارند. متاســفانه 
استفاده از آزیترومایســین )نوعی آنتی بیوتیک( به عنوان 
داروی کرونا در بین برخی مردم رایج شده است؛ به شکلی 
که قبل از مراجعه به پزشــک اقدام بــه مصرف این دارو 
می کنند؛ درحالیکه آزیترومایسین تنها در صورتی که برخی 
عوارض عفونی ایجاد شده باشد، تجویز می شود. متاسفانه 
مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها سبب شده مقاومت نسبت 
به آنتی بیوتیک های اصلی که در عفونت ها موثر اســت، 
ایجاد شود. تزریق سرم و سفازولین نیز برای درمان کرونا 
جایگاهی ندارد. همچنین اصرار به انجام سی تی اسکن کار 
اضافه است و باید نهی شود.وی با تاکید بر لزوم استفاده از 
ماسک،   عدم حضور در مجامع شلوغ و حفظ فاصله گذاری 
فیزیکی، اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد حتی با وجود ابتال 
به بیماری از منزل خارج می شــوند اما باید بنا را بر این 
گذاشت که فرد مبتال تا پنج روز در خانه استراحت کند و 
به شرط عالمت نداشتن از خانه خارج شود تا این اقدامات 

به تدریج باعث قطع زنجیره انتقال بیماری شود.

عضو کمیته علمی مقابله با کرونا اعالم کرد

انتقال سویه های جدید 
اُمیکرون از هر مبتال 

به ۱۵ نفر

  گروه ســالمت // نزدیک به سه سال درگیری با 
کرونــا، قرنطینه خانگی، هــراس از مرگ، زندگی 
در خانه های کوچک و بدون فضای باز، مشــکالت 
اقتصادی و... همگی باعث شده تا بیشتر افراد دچار 
سطحی از افسردگی و آشفتگی روانی شوند. برای 
عبور از این بحران ، هرشخص راهکارهای مخصوص 
به خود را دارد اما روان شناسان تغییر در ساختار و 
چیدمان اتاق شخصی یا منزل را یکی از راهکارهای 

بهبود شرایط روانی افراد می دانند. 
  از نشانه های افسردگی و بی حوصلگی، بی نظمی و 
آشفتگی است. از سوی دیگر به گفته روان شناسان، 
فضای آشفته و به هم ریخته از نظر فیزیکی و روانی 
خسته کننده است. مطالعه به چاپ رسیده در مجله 
 )Current PsyChology( علمی کارنت سایکولوژی
در سال ۲۰۱۷ میالدی نشان می دهد زندگی در میان 
بی نظمی و آشفتگی با کاهش بهره وری و اهمال کاری 
مزمن-همان پشــت گوش انداختن- همراه است. 
بنابراین نخســتن راهکار، نظم بخشیدن به منزل یا 
اتاق شخصی اســت. این کار را با پاکسازی آغاز 
کنید. سپس با اضافه کردن قفسه، خرید کمد، استفاده 
از فضاهای خالی مانند فضای زیر تختخواب برای 
جمع آوری و طبقه بندی کمک بگیرید. کندال تاکت، 
نویسنده کتاب خانه منظم می گوید: »خالص شدن از 

شر به هم ریختگی به طرز حیرت آوری رهایی بخش 
اســت. به این دلیل که ناگهان می توانید کارآمدتر 

زندگی کنید.«
 مرز و فضا ایجاد کنید

  حتی اگر در یک اتاق دانشجویی با یک نفر دیگر 
زندگی می کنید، مشــخص کردن حریم ها بســیار 
مهم است. مرزبندی، فضاســازی و داشتن فضای 
شــخصی، آرام بخش اســت. بنابراین فضای خانه 
را تقســیم بندی کنید. برای مثال با یک مبل یا یک 
 پاراوان، می توانید فضای بین نشــیمن و پذیرایی را

 تفکیک کنید.
 رنگ به رنگ شوید

رنگ ها، همیشه نجات بخش هستند اما اصول استفاده 
آنها چیست؟ سالی آگوستین، روان شناس و طراح 
در شهر شیکاگو می گوید: »از رنگ های سرد مانند 
آبی روشن، سبز کاهویی و... که فضای را بزرگ تر 
نشــان می دهند برای رنگ آمیزی دیوارها استفاده 
کنید. این رنگ ها باعث احساس آرامش می شوند. 
روشن بودن رنگ سقف، فاصله بیشتری بین کف و 
سقف ایجاد کرده و این حالت به ویژه برای اتاق های 
کوچک با سقف های نه چندان بلند مناسب است.« او 
ادامه می دهد: »استفاده از یک کوسن جدید با رنگی 

متفاوت از رنگ آمیزی منزل اما هماهنگ با آن، تاثیر 
زیادی در تازه شدن فضا دارد. یک دیوار تک رنگ 
و متفاوت از نظر رنگ آمیزی نیز هیجان انگیز است.«

  آیینه ها را ببینید
  آیینــه عالوه بر این که وســیله ای تزئینی اســت، 
می تواند به بزرگ شدن فضا کمک کند. نصب آیینه 
در فضاهای کوچــک مانند راهروها، ورودی، اتاق 
نشــیمن و هر مکان کوچک دیگری به تغییر اندازه 
و ساختار فضا کمک می کند. آیینه های ساده بدون 

قاب بهتر هستند. 

 زاویه ها را بشکنید
  چه احساســی به تصویر دایره یــا مثلث دارید؟ 
حس نمی کنید مثلث خشن است و دایره آرام بخش 
و همراه؟ این حس، حقیقی است. در طراحی منزل 
یا خرید وســایل منزل هرچقدر از شکل های دایره  
و کروی اســتفاده کنید، فضــا آرام بخش تر خواهد 
شد. عالوه بر این هرچه اشیایی که انتخاب می کنید، 
سطح نرمی داشته باشند، آرام بخش تر هستند. دلیل 
آن ترشح هورمون »اکسی توکسین« به دلیل لمس 
سطوح نرم و صیقلی مانند کوسن ها یا رویه های مبل 

پارچه ای یا مخملی است.
 رایحه ها درمان می کنند

  بوی خوش، همیشــه آرام بخش است. برای مثال 
عطر دارچیــن دارای خاصیت ضدافســردگی و 
ضداضطراب است. بنابراین پس از نظم بخشیدن به 
منزل و تمیز کردن آن، شمع یا عود روشن کنید. بهتر 
است رایحه هایی را انتخاب کنید که شما را به طبیعت 
نزدیک کرده که یادآور فضای باز هستند؛ مانند عطر 

درخت کاج، بوی خاک مرطوب و بوی چوب. 
  آرامش برگ های سبز

  براســاس مطالعه پژوهشــگران دانشگاه کنکوک 
کره در ســال ۲۰۲۱ میالدی، افراد هنگام مشاهده 
گیاهان، احســاس آرامش و راحتی بیشتری داشته 
و خلق و خوی آنها به ســمت مثبت گرایش پیدا 
می کند. بنابراین اگر امکان کاشت گیاه پشت پنجره 
را دارید، حتما از این فضا استفاده کنید. درغیر این 
صورت حتما چند گیــاه آپارتمانی به فضای منزل 
اضافه کنید. در فضای نشــیمن و اتاق خواب، حتما 
این نکته را فراموش نکنید. به گفته سالی آگوستین، 
روان شناس و طراح، حتی اگر امکان نگهداری گل 
و گیاه آپارتمانی را هم ندارید از پوسترها یا نقاشی 

کردن دیوار با منظره گل ها و گیاهان کمک بگیرید.

برای گذر از 
آشفتگی روانی 
چه راهکارهایی 
کارساز هستند؟ 

گروه سالمت // مشاور رســانه ای رئیس سازمان غذا و دارو 
درباره وضعیت تامین داروهای اختصاصی کرونا، آنتی بیوتیک و 
سرم برای مقابله با موج هشتم کووید۱۹ در کشور، توضیح داد.

دکتر سجاد اسماعیلی درباره وضعیت تامین آنتی بیوتیک و سرم 
در کشور، گفت: باید توجه کرد که تا پایان آذر سال ۱۴۰۱، 
حدود ۱۱ میلیون شــربت آزیترومایسین، ۹ میلیون شربت 
آموکسی ســیلین و ۱۰ میلیون شربت کواموکسی کالو تامین 
کردیم. در حالی که شربتی مانند کواموکسی کالو در کل سال 
۱۴۰۰، دو میلیون عدد توزیع شده است، اما در ۹ ماهه ۱۴۰۱ 
حدود ۱۰ میلیون از این شربت تامین و توزیع شده است که 
نسبت به ۱۲ ماهه ۱۴۰۰، بالغ بر پنج برابر بیشتر بوده است.وی 
افزود: همچنین تا پایان آذر ماه امسال حدود ۹ میلیون عدد هم 
شربت سفکسیم تامین و توزیع شده که این رقم در کل ۱۲ ماهه 

۱۴۰۰، سه میلیون و ۵۰۰ هزار عدد بوده است.
  افزایش سرعت تامین و توزیع آنتی بیوتیک ها و 

ِسرم از ۲ مسیر
  اســماعیلی ادامه داد: این افزایش هــا در تامین و توزیع 
آنتی بیوتیک ها، نشــان می دهد که ســرعت تامین و توزیع 
محصوالت و فراورده های دارویی که برای فصول سرد سال 
و برای بیماری هایی چون سرماخوردگی، بعضا در آنفلوآنزا، 
کرونا و ... و در موارد ســرپایی تجویز می شود، افزایش پیدا 
کرده اســت. در عین حال این سرعت تامین همچنان رو به 
افزایش است که هم از مسیر تولید داخلی انجام می شود که 
شرکت های تولیدکننده به صورت سه شیفت در حال تولید 
هستند و  هم از مسیر واردات تامین می شوند. باتوجه به اینکه 
موج هشتم کرونا را در پیش داریم، مسیر واردات همچنان باز 
است و مجوزهای واردات هم برای آنتی بیوتیک ها و هم برای 

سرم صادر می شــود. بر این اساس اگر در زمان موج کرونا 
این داروها تجویز شوند، مشکلی برای مردم ایجاد نمی شود.

 تامین 1۲۵ میلیون واحد سرم در ۹ ماهه اول امسال
  مشاور رسانه ای رئیس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
طبق بازدیدهای میدانی از داروخانه ها، خوشبختانه مشکل 
داروخانه های خصوصی و شــهری بابت تأمین این داروها 
 رفع شده است، گفت: در زمینه سرم هم همین اتفاق رخ داد. 
بــه طوری که حدود ۱۲۵ میلیون واحد ســرم تا پایان آذر 
۱۴۰۱ توزیع کردیم که این رقم در کل ســال ۱۴۰۰، حدود 
۱۱۵ میلیون عدد بود. بر این اســاس در ۹ ماهه اول ۱۴۰۱، 
میزان تامین سرم بیش از ۱۲ ماهه سال گذشته بوده که به دلیل 
افزایش سرعت تامین در سه ماهه اخیر بوده است و همچنان 

این روند افزایشی ادامه دارد.
 واردات سرم ادامه دارد

  اسماعیلی با بیان اینکه واردات سرم همچنان بر اساس نیاز 
کشور و پیش بینی هایی که درباره کرونا انجام می شود، ادامه 
دارد، گفت: بر این اســاس کار واردات سرم را ادامه می دهیم 
تا ذخایر دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های ما  و 
همچنین بیمارستان های خصوصی و مراکز سرپایی افزایش 
یابد تا بتوانیم مانند موج های قبلی بدون کمترین مشــکلی 
تامین داروهای مورد نیاز را داشــته باشیم.وی درباره نحوه 
توزیع آنتی بیوتیک ها و سرم در داروخانه ها، گفت: پیش از 
این توزیع آنتی بیوتیک ها و سرم را هدفمند کردیم تا تجویز 
آن کنترل شود. زیرا این داروها عمدتا در بیمارستان ها و موارد 
بســتری تجویز می شوند، اما متاسفانه تجویز این داروها در 
موارد سرپایی بی رویه بود. به همین دلیل طی چند ماه گذشته 
عمدتا توزیع را در بیمارستان ها و داروخانه های دولتی متمرکز 

کردیم، اما اکنون این محدودیت بســیار کم شده و سرم در 
داروخانه های خصوصی هم توزیع می شود. وی با بیان اینکه 
بنابراین ان شاءاهلل در موج هشتم کرونا در زمینه تأمین سرم و 
آنتی بیوتیک ها مشکلی نداریم، گفت: باتوجه به روند تامین 
و توزیعی که انجام می شــود، ان شاءاهلل در تامین این داروها 

مشکلی نخواهیم داشت.
 وضعیت دپوی داروهای اختصاصی کرونا

  اسماعیلی درباره وضعیت تامین داروهای اختصاصی کرونا 
نیز گفت: برای داروهای اختصاصی کرونا هم برنامه ریزی الزم 
انجام شده و از قبل دپوهایی وجود دارد و مشکلی نداریم. در 
ادامه هم بر حسب صالح دید کشور و نیازهای احتمالی آینده، 
بابت تأمین این داروها تصمیم گیری  می شود. اکنون مشکلی 
در زمینه داروهــای اختصاصی کرونا نداریم. برای همه این 
موارد برنامه ریزی و پیش بینی های الزم در حال انجام است.
وی گفت: رئیس سازمان غذا و دارو چند روز پیش، به تمام 
شرکت های تولیدکننده اعالم کردند که میزان تولیدشان را بیش 
از این افزایش دهند و اگر سقف تولیدات شان در همین حد 
بوده و امکان افزایش ندارند، حتما به سازمان اعالم کنند تا 
برنامه ریزی واردات انجام شود. این تعامل با شرکت ها در حال 
انجام است.اسماعیلی درباره وضعیت ذخایر  واکسن کرونا نیز 
گفت: در حوزه واکسن کرونا هیچ مشکلی نداریم. واکسن های 
کرونای تولید داخل به خوبی در سال گذشته امتحان شان را 
پس دادند و توانستند در کنار واکسن های وارداتی مردم را از 
ابتالی شدید به کرونا و بستری شدن محافظت کنند. اکنون 
هم واکسن کرونا به میزان کافی در انبارهای مراکز بهداشتی 
موجود است و مردم می توانند بدون دغدغه مراجعه کرده و 

نوبت های یادآور واکسن را هم دریافت کنند.

وضعیت تامین آنتی بیوتیک، سرم و داروهای کرونا برای مقابله با موج هشتم

 گروه ســالمت // دکتر امیرهوشــنگ 
احسانی، متخصص پوست و مو در گفت وگو 
با رادیو سالمت با بیان این که آکنه یا جوش، 
فرآیندی است که در دوران بلوغ در افرادی 
که زمینه آن را دارند، ممکن است ایجاد 
شود، توضیح می دهد: همه افراد دچار آکنه 
نمی شوند. چربی و التهاب پوست و افزایش 
 میکروب های ســطح پوست باعث ایجاد

جوش می شود.
  وی می افزاید: ممکن است فردی پوست 
خشک داشته باشد، ولی جوش هم بزند. 
به هرحال، این جوش زدن ممکن است 
خود به خود خوب شود اما در بعضی افراد 
تا سنین باالتر ادامه پیدا می کند. از این رو، 
قابل پیش بینی نیست، جوش تا چه زمانی 
طول می کشد تا رفع شود.این متخصص 
پوســت و مو با بیان این که جوش فقط 
برای ســن بلوغ نیســت و ممکن است 
خود به خود درمان نشود، ادامه می دهد: 
نکته مهم این اســت فردی که آکنه دارد، 
باید بیشــتر مراقب باشد تا جای آکنه ها 
نماند. بنابراین درمــان زودتر جوش ها 
احتمال ایــن را که جای جوش ها نماند، 
کمتر می کند. جای جوش، به راحتی رفع 
نمی شود و درمان سختی دارد؛ پس قبل 
از هر چیز باید به جوش ها رسیدگی شود. 
البته در بعضی از پوست ها، جای جوش 
بدون دســت کاری هم باقی می ماند که 
این خاصیت پوست است. دکتر احسانی 
دربــاره احتمال خــارش و درد آکنه، 
بیان می کند: ممکن اســت جوش ها آن 
قدر التهابی و چرکی باشند که دردناک 
شوند و خارش داشته باشند. جوش های 
کیستی بیشتر دردناک می شوند. این را نیز 
بگویم که آکنه جنســیت ندارد یعنی در 
مردان و زنان تفاوتی ندارد. شیوع آکنه 
در هر دو گروه، برابر است اما آکنه های 

شدید در آقایان بیشتر است.
او درباره تاثیر درمان های خانگی بر آکنه 

تصریح می کند: بعضــی افراد درمان های 
خانگی برای شــان تاثیرگذار بوده است؛ 
ولی همیشه این طور نیست. مصرف میوه، 
ســبزی و غذاهای دریایی جوش را کم 
می کند. استرس، جوش را بیشتر می کند و 
شیر، جوش زاست. افرادی که آکنه دارند، 
بهتر است کمتر شیر مصرف کنند. همچنین 
از مواد و کرم های چرب و لوازم آرایش 
کمتر باید استفاده کرد؛ زیرا با مصرف آنها، 
منافذ پوســت فردی که آکنه دارد، بسته 
می شود و جوش  ها با لوازم آرایش بیشتر 
می  شود. شست وشــوی زیاد کمک کننده 
نیســت و باید به اندازه و بــا آب ولرم 
پوست را شست. همچنین، ضدآفتاب و 
محصوالت برای افرادی که پوست چرب 

و آکنه ای دارند، باید فاقد چربی باشد.
دکتر احسانی در پاســخ به این پرسش 
که آیا جوش صورت مســری و واگیردار 
اســت، گفت: باکتری روی پوست همه 
افراد وجــود دارد و منتقل نمی شــود.

جوش یا آکنه به هیــچ وجه واگیردار و 
مسری نیســت؛ اما می تواند جوش زدن 
ژنتیک باشــد. به این معنا که زیاد چرب 
بودن پوست به ژنتیک هم بستگی دارد؛ 
همچنین بیشترین ناحیه برای آکنه ناحیه 
صورت، ســینه، گردن و پشت کمر و به 
ندرت روی دست هاست. البته جوش هایی 
که در ناحیه های دیگر مثل ران یا باسن 
ایجاد می شــود، آکنه نیستند و شرایط و 

عامل میکروبی شان متفاوت است.
احسانی در پایان توضیح می دهد: ضرورتا 
پوســت چرب، جوش دار نیست اما ۹۰ 
درصد افرادی که جوش می زنند، پوست 
چربی دارند و ۱۰ درصد پوست شــان 
خشــک اســت. داروی ایزوترتینوئین 
قوی ترین داروی آکنه و جوش اســت و 
باید با احتیــاط و زیر نظر دکتر مصرف 

شود و منع مصرف در زنان باردار دارد.

با جای جوش ها چه کنیم؟ 
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بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند، متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشــتر، بازدید از امالک و دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهاد از تاریخ 
انتشــار آگهی حداکثر تا مورخ 1401/10/28 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 

8 الی 13 به مدیریت بانک کشاورزی استان هرمزگان به آدرس : بندرعباس –کوی فرهنگیان –نبش 
چهار راه فرهنگیان  مراجعه و اســناد مزایده را دریافت نمایند و یا با شماره تلفن های 33336191-

33350100) واحد حقوقی  (تماس حاصل فرمایند .آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت به 
همراه سایر مستندات ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1401/10/28 می باشد.

شناسه آگهی1437411مدیریت شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان   

توضیحات و شرایط مزایده:  1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 % مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی 
می باشد که باید بصورت نقدی )واریز به حساب بانک کشاورزی و  بلوکه توسط شعبه( و  یا طی یک فقره چک 
تضمینی همراه اسناد مزایده ارائه گردد. 2-بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد و صرف 
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد داللت بر قبول بانک ندارد و قبول پیشنهاد خریدار منوط به ابالغ کتبی به وی 
 خواهد بود و شــرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشــت. 3-کلیه امالک با وضع موجود واگذار 
می گردد. لذا برای امالکی که دارای متصرف می باشند، تخلیه و خلع ید و رفع تصرف برعهده خریدار می باشد.  
4-مطالبات تامین اجتماعی، دارایی، شهرداری، رفع بازداشتی های احتمالی بعد از سند رهنی، حق الوکاله وکیل 
و غیره مربوط به ملک چه رقم آن مشخص باشد چه نباشد برعهده برنده مزایده می باشد. در این راستا الزم 
است قبالً خریدار از وضعیت بدهی های احتمالی ملک به سازمانهای مرتبط اطالع کامل پیدا کرده و با آگاهی کامل 
اقدام به پیشنهاد خرید نماید. 5-شرایط پرداخت برای امالک مورد مزایده نقدی می باشد. 6- سایر شرایط و 
تعهدات متقاضی شرکت در مزایده در اسناد مزایده ) فرم شرکت در مزایده و پیشنهاد قیمت( درج گردیده که 

باید پس از تهیه اسناد از بانک کشاورزی نسبت به تکمیل و امضاء آنها اقدام و کلیه اسناد را در پاکت مهر و موم 
شــده به بانک تحویل نماید.7-مکان و زمان دریافت و تحویل اسناد مزایده : بندرعباس-بلوار ابن سینا-نبش 
 چهارراه فرهنگیان-مدیریت بانک کشاورزی استان هرمزگان و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/10/28
می باشد. 8-مکان و زمان بازگشایی پاکت ها و اعالم نتیجه:حداکثر ظرف مدت یک ماه نتیجه مزایده به برندگان 
اعالم می گردد. 9-بازدید از امالک مورد مزایده برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است. بدیهی است در صورت 
عدم بازدید کلیه عواقب آن برعهده متقاضی خرید می باشــد. 10-مالک شرکت در مزایده دریافت، تکمیل و 
تسلیم فرم شرکت در مزایده و پیشنهاد قیمت و تضمین سپرده شرکت در مزایده به مدیریت بانک کشاورزی 
 اســتان هرمزگان و اخذ رسید می باشد. بدیهی اســت در صورت عدم رعایت این مهم پیشنهاد فاقد اعتبار 
می باشــد.11-بانک تعهد و تکلیفی در خصوص انتقال پروانه بهره برداری و سایر امتیازات ملک )آب و برق و 
 تلفــن و پروانه چاه و غیره ( را ندارد و کلیه عواقــب و هزینه های نقل و انتقال آن در هر زمان بر عهده خریدار 

می باشد. 12-هزینه خرید اسناد مزایده 1/000/000 ریال می باشد.

ردیف

1

2

سامانه بانککدملک در 

6521

6998

توضیحات
قسمتی از ملک برابر طرح تفصیلی در مسیر 

اصالحات قرار گرفته و قیمت گذاری با لحاظ این 
موضوع انجام شده -ملک تخلیه و دراختیار بانک 

می باشد - فروش با وضعیت موجود و مسئولیت ارائه 
تعهدات به شهرداری و اخذ مجوز برای نقل و انتقال 

با خریدار می باشد- فروش صرفا نقدی
ملک در تصرف مالک سابق   می باشد - فروش 
با وضعیت موجود- تخلیه و تصرف و مشکالت 
مربوط به تفکیک یا افراز سهم مشاعی باخریدار - 

فروش صرفا نقدی

قیمت پایه )ریال (

 3/314/250/000
ریال

665/667/594/325
ریال 

مساحت) مترمربع(

68/96

کل عرصه تقریبا  4567 متر و کل 
اعیان تقریبا 31026 مترمربع در 

13/5 طبقه که سهم مشاعی بانک 
مورد مزایده می باشد

کاربری

آپارتمان 
مسکونی 

تجاری و 
مسکونی

نوع و میزان مالکیت

ششدانگ عرصه و اعیان 

میزان 647/480/579/314 سهم مشاعی 
از2/610/000/000/000 سهم از ششدانگ 

عرصه و اعیان ساختمان در حال ساخت

پالک ثبتی

پالک 10فرعی 
از 326 اصلی

پالک صفر 
فرعی از 3882 

اصلی

آدرس ملک

میناب- محله لب 
رودخانه-خیابان شهید 
امینی جنب بانک انصار

بندرعباس- محله خواجه عطا 
- بلوار خیابان تربیت بدنی 
ساختمان در حال ساخت

 

  در ادامه تحلیل ماهیت قیام شــهید شــیخ 
که مخبرالســلطنه  محمد خیابانی هنگامی 
هدایت بعنوان والی ازتهران فرســتاده شد، 
خیابانی حاضرنشــد او را بپذیــرد و به او 
)اولتیماتوم (هشدار داد که نتیجه اش توسل 

مخبرالسلطنه به نیروی نظامی و سرکوب قیام و به شهادت رسیدن خیابانی 
بود. دوسال  پس از شهادت وی محسن معتمد التجار نماینده مجلس طی 
نطقی در حمایت  از خیابانی هرگونه  اتهام تجزیه طلبی را در مورد خیابانی 
با ذکر دالیلی رد کرد. اوگفت شــیخ محمد خیابانی و یارانش )موسوم به 
تجددیون( خوب ملتفت بودند که در قفقاز چه زمزمه هایی برپا شده و چه 
خیاالت خشــک و بی معنی در کله بعضی ها جای گرفته و می خواستند 
آذربایجان ایران  را وجه المصالحه قرارداده و در تحت نفوذ خود درآورند.
این بود که با همه فداکاری حاضر به مبارزه و ایستادگی تامرز کشته شدن 
بودنــد که نگذارند  اجنبی ها در امورات ایران  دخالت  کرده و آذربایجان 

ایران را تجزیه نمایند. 
  خیابانی و رفقایش بودند که به شــعبه نیروهــای وفادارخود در بادکوبه  
دســتور دادند  که درمقابل آن نشــریات عجیــب و غریب  و مضحک  
محمدامین رســول  زاده  و مســاوات چیان جریده ای به اسم آذربایجان  
در کلیشه لفظ آذربایحان باخط برجسته )جزء الینفک ایران ( نوشته  شده 
بود نشــر داده و درآن تبلیغات و نشریات به نحوی بفهمانند که آذربایجان 
جزء منطقه مهــم و پاره تن ایران و اهالی اش از عناصر ایرانی اســت نه 
تورانی )منطقه ای درآســیا به زبان فارسی سرزمین  میانه(. جریده تجدد  
که ارگان رســمی تجددیون تبریز بوده در نمرات متعدد خود با حروفات  
برجســته آذربایجان را جزء الینفک ایران  نوشته و اعالن کرد جای بسی 
 تعجب اســت که متهمین و افترازنندگان تا ایــن درجه ازحقیقت اغماض  
می کنند که تاکنون هر قوه قاهری و هر اجنبی که می خواستند به ایران  صدمه 
بزنند و یا در فکر اشــغال آذربایجان بودند تنها قوه ای که در مقابل  آنان 
با متانت، ثبات و اســتقامت ایستادگی کرده و در موقعیت ها و صحنه های 
مختلف  به مبارزه  برخواست  تنها تجددیون به رهبری شیخ محمد خیابانی  

بودند.           
 مروری بر فعالتهای  اجتماعی  و سیاسی شیخ  محمد خیابانی

  شــیخ محمد خیابانی به سبب اقامتش  درمحله  خیابان تبریز  معروف به  
خیابانی شــد. او در مسجد کریم خان واقع  در محله خیابان نماز جماعت  
می خواند و مردم مســلمان  را ارشــاد  می  کرد و آنان پس از اقامه نماز، 
مشــتاقانه پای صحبت و موعظه حکیمانه  و بیدارگر او می نشستند. یکی  
از علمای بزرگ تبریز درآن روزگار مرحوم آیت اهلل سیدحسین خامنه ای 
مشــهور به سید حسین  پیش نماز بود که در مسجد جامع تبریز اقامه نماز 
می کرد. خیابانی هم به ســبب همشــهری  بودن  باوی  و هم  این که  او 
اندیشه های  روشن  و انقالبی  و اجتماعی داشت زمینه ازدواج  او با دختر 
آن فقیــه  بزرگ فراهم  کرد  ازآن  پس خیابانی  گاهی در مســجد جامع  
تبریز  به جای  پدرزنش حاج  سید حسین خامنه ای  نماز جماعت اقامه 
 می کرد و از فعالیتهای مذهبی، فرهنگی در همین مسجد  بود  که مشهورتر

 گردید.
 ادامه دارد...

بصیرت و اصالت 
هویت ملی وتربیت اسالمی                                           

ذبیح اهلل ماندگاری کارشناس ارشدحقوق عمومی                               
قسمت بیست و سوم                              

یادداشت

  گروه خبر // حداقل حقوق کارگران برای سال آینده 
اعالم شــد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله دارد. 
حقوق کارگران کفاف چند روز زندگی آنها را می دهد؟ 
اطالعات مهم درباره حداقل حقوق کارگران برای سال 

آینده اعالم شد.
  بررسی آمارهای مربوط به تورم و همچنین نسبت حداقل 
مزد مصوب ســال های قبل با هزینه معیشت واقعی و سبد 
معیشــت مصوب حاکی از این است که دستمزد سال آینده 
برای حفظ وضعیت موجود باید حداقل ۵۱ درصد افزایش 
پیدا کند و کف دریافتی یک خانــوار ۳.۳نفره کارگری با 

احتساب مزایا به حوالی ۹.۷میلیون تومان برسد.
  حداقل دســتمزد کارگران در ســال جدید چقدر 

است؟
  کمتر از ۳ماه برای مذاکرات معمول مزدی و تعیین حداقل 
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ وقت باقی است و وزیر کار 
نیز وعده داده که این کار تا قبل از پایان سال انجام شود. البته 
هنوز نظر شرکای اجتماعی در شورای عالی کار در این زمینه 
اعالم نشده اما براســاس آمارهای موجود می توان میزان 

افزایش معقول حداقل دستمزد را تخمین زد.
 سناریوی تکرار مناسبات1۴۰۰

  در سال گذشته، سبد معیشــت مصوب شورای عالی کار 
8میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شد که معادل ۶۵درصد 
هزینه واقعی معیشــت یک خانوار کارگــری ۳.۳نفره در 
بهمن ۱۴۰۰ بود. در ســال جاری نیز با فرض تغییرنکردن 
روند تورم و همچنین حفظ نسبت ۶۵درصدی، هزینه سبد 

معیشت مصوب باید حدود ۱۳.۵میلیون تومان باشد.
  برآوردها حاکی از این اســت که بــا فرض تجربه تورم 
۲درصدی در ماه های دی و بهمن امسال، سهم خوراک در 
سبد معیشت کارگران از ۳میلیون و ۵۵۵هزار تومان در بهمن 
ســال قبل به ۵میلیون و ۳۶۳هزار تومان در بهمن امسال 

خواهد رسید. 
  در این شــرایط با توجه به سهم ۲۵.۵۵درصدی خوراک 
در سبد هزینه کارگران، هزینه واقعی معیشت شرافتمندانه)نه 
حداقلی( یک خانوار ۳.۳نفــره کارگری در بهمن ماه)زمان 
تعیین هزینه معیشت( از ۱۳.۹میلیون تومان در بهمن سال 
قبل به مرز ۲۱میلیون تومان در بهمن ســال جاری افزایش 

خواهد یافت.
  ازآنجایی که فلســفه تعیین دستمزد سال های جدید برای 
خنثی ســازی اثرات تورم و تحوالت اقتصادی بر معیشت 
کارگران و جلوگیری از فقیرتر شــدن آنهاست، در جریان 
مذاکرات مــزد۱۴۰۲ فقط برای حفــظ وضعیت موجود 
کارگران باید حداقل مزد و ســایر سطوح مزدی کارگران 
حدود ۵۱درصد افزایش یابــد که در این صورت، حداقل 
مزد به حوالی ۶.۳میلیون تومان و حداقل مزد و مزایای یک 
کارگر سرپرست خانوار ۳.۳نفره به ۹.۷میلیون تومان خواهد 

رسید.
 در این میان اگر چانه زنی نمایندگان کارگری در شورای عالی 
کار بــرای باال بردن ضریب افزایــش حداقل مزد به جای 
افزایش مزایا موفق باشــد، احتمال تغییر ضرایب افزایش 
حداقل مزد و دستمزد سایر سطوح وجود دارد؛ مانند امسال 

که حداقل مزد ۵۷.۴درصد افزایش و ســایر سطوح مزدی 
۳8به اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان افزایش یافت. 

  نفی تأثیر افزایش دستمزد بر تورم
  دولت ها همواره به بهانه تورم زا بودن افزایش دستمزد، در 
برابر جبران هزینه های معیشت از مسیر افزایش مزد مقاومت 
می کنند و البته ازآنجایی که دولت، کارفرمای بزرگ کشور 
محسوب می شــود، از این کار نفع قابل توجهی نیز می برد. 
تحقیقات کارشناســان حاکی از این اســت که با احتساب 
سهم بسیار ناچیز دســتمزد در صنایع بزرگ و سهم باالی 
آن در بخش خدمات، ســهم دســتمزد در قیمت تمام شده 
کاال و خدمات در اقتصاد ایران بین 8 تا ۱۳درصد اســت.  
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار با استناد به همین 
تحقیقات، میانگین ســهم دســتمزد در قیمت نهایی کاال و 
خدمات را حدود ۱۰درصد و تأثیر آن بر تورم فعلی را ۲.۵ 
تا ۳درصد ارزیابی می کند که ابداً نمی تواند بهانه های تورم زا 

بودن افزایش دستمزد را توجیه کند.
  به گزارش قدس آنالین، حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه 
سیاست های ســرکوب مزد و حقوق در سال های تورمی 
اخیر، اوضاع کارمندان و حقوق بگیران دولت را نیز نامساعد 
کرده اســت، می گوید: امسال گرچه دولت پیشنهاد افزایش 
۲۰درصدی حقوق را در الیحه۱۴۰۲ بودجه گنجانده؛ اما 
یقینا مجلس بنا به شرایط موجود این پیشنهاد را با نرخ های 
بسیار باالتری تعدیل خواهد کرد و در شورای عالی کار نیز 
دولت باید آماده تصویب ارقام باالتری به عنوان افزایش مزد 

باشد.

حداقل حقوق کارگران  برای سال آینده
// معاون آموزش متوســطه   گروه خبر 
وزارت آموزش و پــرورش اعالم کرد: در 
خرداد ۱۴۰۳، همه دانش آموزان پایه دهم، 
یازدهم و دوازدهم امتحان نهایی خواهند 

داشت. 
  محمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه 
وزارت آمــوزش و پــرورش در یک برنامه 
تلویزیونی اظهارداشت: در خرداد ۱۴۰۳، همه 
دانش آمــوزان پایه دهم، یازدهــم و دوازدهم 
امتحان نهایی خواهند داشــت.وی افزود: از 
آنجایی که در سال ۱۴۰۵ سابقه تحصیلی برای 
پایه دهم باید داشته باشیم لذا سوابق تحصیلی 
در سال ۱۴۰۵ در ســه پایه دهم و یازدهم و 

دوازدهم تأثیر ۶۰ درصد قطعی است.
  معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه سابقه تحصیلی برای سال 
۱۴۰۲ عدد ۴۰ درصد قطعی است، گفت: نکته 
قابل توجه این مصوبه نســبت به مصوبه قبلی 
مجلس این اســت که در گذشــته تأثیر مثبت 
داشتیم و صرفًا در پایه دوازدهم بود اما اکنون 
۴۰ درصد قطعی است؛ برای کنکور ۱۴۰۳ نیز 
این تأثیر ۵۰ درصد قطعی و برای پایه دوازدهم 
اســت. برای سال ۱۴۰۴ سوابق تحصیلی پایه 
یازدهم هم ایجاد می شــود و سوابق یازدهم و 
دوازدهم با تأثیر ۶۰ درصد است.کاظمی گفت: 
پیش دانشــگاهی از سال ۱۳۹۲ حذف شد، در 
این سال ها موضوع بحث حذف کنکور مطرح 
بوده است و در قانون مجلس شورای اسالمی 
تأکید بــر حذف کنکور و پذیــرش از طریق 
سوابق تحصیلی بوده و قانون مشتمل بر سنجش 
و پذیرش کنکور اســت؛ در این سال ها قانون 
تبصره ها و تغییراتی با هدف ایجاد عدالت بیشتر 
و همچنین کاهش استرس و اثرات سو کنکور 

بر نظام آموزشی، داشته است.
  وی با بیان اینکه واقعیت این اســت که شیوه 
ارزشیابی به هر صورتی که انجام می شود، جهت 
دهنده به نظام آموزشی است، گفت: با توجه به 
اینکه شیوه ارزشــیابی تستی است، این شیوه 
طبیعتًا نظام آموزشــی را به همین سو خواهد 
کشید و می بینیم که در ســال های اخیر آثار 
بحث تســت در دوره ابتدایی ورود کرده است 
و از طرفی هم تالش سه ساله دانش آموزان قرار 
است در یک آزمون سه، چهار ساعته ارزیابی 

شود که طبیعتًا بحث استرس و آینده یک فرد و 
دانش آموز است.

  کاظمــی تصریح کرد: با همــه این جهات، 
شورای عالی انقالب فرهنگی بر اساس نقشه 
جامع علمی کشور تصمیم گرفت که نسبت به 
کنکور سراسری ورود کند و زمینه سازی برای 
اینکه توجه بیشتر به محتوای برنامه درسی در 
نظام آموزشی کشور اتفاق بیفتد، انجام دهد و 
بر همین اساس مصوب شد که تأثیر کنکور تا 
سه ســال آینده به حداکثر ۴۰ درصد برسد و 
سوابق تحصیلی برای ورود به مراکز آموزش 

عالی لحاظ شود.
 وی دربــاره مصوبه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی، اظهار کرد: این مصوبه مربوط به سال 
۱۴۰۰ است و ابالغ هم شده و از طریق جراید 
و رســانه ها اطالع رسانی شــد؛ البته ابهاماتی 
هم بود مثاًل اگر یــک دانش آموز یک عنوان 
درسی را جزو سوابق تحصیلی نداشت طبیعتًا 
هیچکدام از ســوابق تحصیلی برایش منظور 
نمی شــد. یا اینکه حتمًا باید سوابق تحصیلی 
مرتبط می بود.معاون آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پــرورش افــزود: ابهاماتی در آن 
مصوبه وجود داشــت و شورای عالی انقالب 
فرهنگی در جلسات 8۵۵ و 8۶۳ مجدداً نسبت 
به بازنگری این مصوبه اقدام کرد و اصالحات 
را انجام داد و اطالع رسانی هم تا قبل از شروع 

سال تحصیلی در شهریور انجام شد.
  وی با اشــاره به اقتصاد حول کنکور، گفت: 
یکی از اهــداف این مصوبــه، ایجاد عدالت 
آموزشــی بیشــتر بود. ولی برخی افراد این 
موضوع را به گونه ای دیگر جلوه می دادند. نکته 
دیگر این است دو آزمون در سال وجود دارد 
ولی پذیرش یکبار انجام می شود؛ دانش آموزان 
برای پذیرش در دانشگاه یک نمره کل دارند که 

مشتمل بر دو بخش است.
  به گــزارش قدس آنالین، کاظمــی ادامه داد: 
این دو بخش شــامل آزمون اختصاصی کنکور 
سراسری در دروس تخصصی و همچنین سوابق 
تحصیلی اســت که اینها نمرات تراز شده چه در 
آزمون تخصصی چه در سوابق تحصیلی است. 
ســوابق تحصیلی هم مجموع دروس امتحانات 
نهایی اســت که به صورت هماهنگ کشــوری 

برگزار می شود.

تأثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی
 در کنکور از سال ۱۴۰۵

 
شهردار بندرعباس خبر داد 

بهره برداری از فاز اول کمپ اسکان بندرعباس تا عید نوروز 
  گروه خبر // شــهردار بندرعباس 
گفت: کمپ گردشگری بعنوان ظرفیت 
قابل توجهی در بخش گردشــگری 
مسافران  و  شــهروندان  تفریحی  و 
محسوب می شود و فاز اول آن تا عید 

نوروز به بهره برداری می رسد.
  مهــدی نوبانی شــهردار بندرعباس در 
بازدید کمپ اســکان با اشاره به اقدامات 
انجام شده در راســتای احداث و ایجاد 
کمپ اسکان در شهر بندرعباس، بیان کرد: 
برای ارائــه خدمات بهتر و مطلوب تر به 
شهروندان و مســافران، عملیات احداث 
کمپ اسکان در شهر بندرعباس به وسعت 

۶ هکتار از سال گذشته آغاز شده است.
شــهردار بندرعباس گفت: احداث کمپ 
اسکان توســط شهرداری از اقدامات مهم 
برای ساماندهی مســافران و گردشگران 
اســت و این اقامتگاه دارای رســتوران، 
نمازخانه،  اســتراحت،  آالچیق، سوئیت 

سرویس بهداشتی و... است.
  نوبانی در ادامه تصریح کرد: این کمپ از 
ظرفیت اسکان حدود هزار نفر برخوردار 
اســت که با همکاری مجموعه شهرداری 
و بخش خصوصی)سرمایه گذار( در حال 

احداث است.
  ایــن مقام مســئول با اشــاره به اینکه 

اعتبار در نظر گرفته شده توسط مجموعه 
شهرداری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان است، 
اظهار کرد: احداث ســاختمان، آالچیق، 
رســتوران و سوئیت اســتراحت توسط 
سرمایه گذار انجام می شود و شهرداری 
نیز کار محوطه ســازی و انشعابات آب و 

برق نیز انجام می دهد.
  نوبانی بــا بیان اینکه این پروژه تا پایان 
ســال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رســد، 
تصریــح کرد: فاز اول این پروژه شــامل 
آالچیق، بخشی از محوطه سازی و... تا 

پایان سال به بهره برداری می رسد.
  به گزارش فارس، شــهردار بندرعباس 

در پایان خاطرنشــان کرد: امیدواریم با 
مشــارکت، همراهی و همکاری همه ی 
دستگاه ها در حوزه شهری بتوانیم فصل 
جدیدی از توســعه، پیشــرفت، رونق و 

آبادانی در شهر بندرعباس رقم بزنیم.

 گروه خبر // عضو کانون انبوه سازان گفت: گرانی 
مصالح ساختمانی می تواند پروژه های حمایتی را 

متوقف می کند. 
  در چند روز گذشــته خبر افزایــش یونولیت و دیگر 
مصالح ساختمانی به گوش رسید با توجه به اینکه این 
افزایش ها می تواند ساخت و سازها را با سختی همراه 
کند از سوی دیگر قیمت مسکن نیز افزایش پیدا می کند. 
ایرج رهبر؛ عضو کانون انبوه سازان در خصوص افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی گفت: هر مصالحی گران شود بر 
بازار مســکن تأثیر مستقیم دارد و حتی روی ساخت و 

سازها تأثیر می گذارد.
  وی در ادامه از افزایش قیمت یونولیت گفت: یونولیت 
یک نوع ســقف است که بین طبقات استفاده می شود و 
بتن ریزی ها بر روی یونولیت صورت می گیرد از هفته 
گذشته قیمت یونولیت ۵ برابر شده است از سوی دیگر از 

اول سال که ۷۰ تومان بوده ۴۰۰ هزار تومان شده است.
این عضو کانون انبوه سازان در ادامه گرانی ها گفت: فوالد 
و ســیمان هم از مصالحی هستند که گران شده است با 
توجه به اینکه مســؤوالن آالرم اشتباه می دهند و این 
اعالم می کنند که گرانی صورت نگرفته و ارزان شــده 
است اما قیمت های بازار اتفاقات دیگری را می گوید با 
این وضع گرانی مصالح مشــکالت ساخت و ساز ادامه 

خواهد داشت.
  به گزارش اقتصاد آنالین؛ ایرج رهبر در پایان از احتمال 
توقف ساخت و ســازهای حمایتی گفت: با این وضع 
گرانی ساختمان های خود مالکی که تکلیفشان مشخص 
اســت هرچه مصالح گران بخرند گران می فروشند اما 
مسکن های حمایتی مثل مهر، ملی و... که قراردادها بسته 
شده است و انبوه ســاز با گرانی نمی تواند بسازد اعالم 

ورشکستگی می کند یا اینکه پروژه را متوقف می کند.

افزایش ۵  برابری قیمت مصالح ساختمانی در یک هفته
 گروه خبر // در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان یارانه نقدی 
برای سال آینده تغییری نخواهد کرد و یارانه های ۳۰۰ هزار 

تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دارد. 
طبق پیگیری های از الیحه مصوب دولت که اوایل دی ماه طی نامه 
رسمی رییس جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان می دهد که میزان 
یارانه های نقدی در ســال آینده نسبت به امسال تغییری نخواهد 
کرد؛ بنابراین یارانه های ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی که 
از ماه های ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت تصویب مجلس 

شورای اسالمی، سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
 البته در بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه 
نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به 
بنزین پیش بینی شد که تغییری نسبت به گذشته نداشت اما نهایتا 
دولت تصمیم گرفت مبلغ یارانه ها را برای مشموالن به ۳۰۰ هزار 

تومان و ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد.
 به گزارش ایسنا؛ از سوی دیگر طرح کاالبرگ الکترونیکی که در 

استان هرمزگان اجرایی شده، در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد 
کرد. بر این اســاس مردم می توانند انتخاب کنند که یارانه نقدی 

می خواهند یا کاالبرگ الکترونیکی.

طبق الیحه بودجه ۱4۰2؛     سال بعد یارانه ها تغییر نمی کند


