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 جهت تکمیل نیروی خدماتی خود 
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 اطالعات بیشتر به آدرس 
بندرعباس-  محله سیم باال بلوار 
والیت - برج مادر-فروشگاه مادر 

مراجعه کنند.

آگهی مزایده عمومی اموال منقول غیر مصرفی اسقاطی

اداره کل بهزیستی استان هرمزگان در نظر دارد مطابق با ماده 112 قانون محاسبات عمومی اموال منقول غیر مصرفی اسقاطی خود را 
به شــرح جدول پیوست و جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( بر مبنای قیمت 
 پایه از طریق مزایده به صورت الکترونیکی و به شــرح جدول زمان بندی زیر به صورت نقد به فروش برســاند . متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت

 WWW.SETADIRAN.IR  در مزایده شرکت فرمایند. همچنین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره امور حقوقی بهزیستی استان هرمزگان 
واقع در بندرعباس خ آیت اله غفاری واحد حقوقی بهزیستی مراجعه و یا با تلفن  33313031 ، داخلی  143 دفتر حقوقی تماس حاصل نمایند.

خاطرنشــان می سازد که رعایت موارد زیر الزامی می باشد :  1-فرایند مزایده در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( برگزار می گردد و تمامی 
مراحل آن شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت سپرده  شرکت در مزایده ) ودیعه (، پیشنهاد قیمت، بازگشایی، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل 
اموال در بستر سامانه ستاد خواهد بود. بدیهی است قیمت پیشنهادی تنها در صورتی معتبر و پذیرفته است که در سامانه ستاد ارسال شده باشد و چنانچه 

پیشنهاددهنده تنها به نوشتن مبلغ پیشنهادی در برگه پیشنهاد قیمت پیوست مزایده بسنده نماید پیشنهاد وی پذیرفته نخواهد بود.
زمان دریافت اسناد و مهلت تحویل پیشنهاد قیمت و نیز زمان بازگشایی پاکت ها همان است که در سامانه ستاد قید گردیده است.

2-متقاضیان ابتدا می بایســت گواهی الکترونیکی ) توکن ( خود را دریافت از دفاتر پیشــخوان خدمات دولتی و با اســتفاده از شناســه کاربری و کلمه 
عبور دریافتی در مزایده شــرکت نمایند. 3-سپرده ) ودیعه ( شــرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت کارشناسی است که می بایست به حساب شماره 
4062034507685549 به نام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  واریز و اصل رسید واریزی  یا به صورت  غیر الکترونیکی )ضمانتنامه یا فیش واریزی( 

را تا پیش از پایان مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به واحد حقوقی اداره کل بهزیستی استان هرمزگان واقع در خیابان آیت اهلل غفاری تحویل نمایند.
4-پیشنهادات دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مبهم، مخدوش و مشروط، مردود خواهند بود. 

5-رعایت کلیه نکات و موارد درج شده در برگه ها و اسناد مزایده الزامی است. 6-برای کلیه امالک بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد.
7-چنانچه پیشنهاد دهنده برنده بخواهد وجه ملک را به صورت نقدی پرداخت نماید می بایست در زمان تحویل اموال ، کل مبلغ معامله را به حساب شماره 
4001000901006958 به نام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  واریز نموده و رسید پرداخت آنرا به واحد حقوقی اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

تحویل نماید. به درخواست هایی که پس از تاریخ 1401/11/06 به بهزیستی وصول شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-مزایده گر باید کلیه مدارک پیوست شامل برگ پیشنهاد قیمت و تعهد نامه شرکت در مزایده و نیز برگه های شرایط و نحوه شرکت در مزایده را که بیشتر 
از طریق سامانه ستاد دانلود نموده به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از شرایط و خواسته های بهزیستی که در آن ها قید شده و همچنین پس از بازدید 
تک تک اموال، آنها را امضا و در پاکت دربسته قرار دهد و تا پیش از پایان مهلت مزایده به واحد امور حقوقی بهزیستی استان هرمزگان تحویل نماید . بدیهی 

است پس از اعالم قیمت و در صورت برنده شدن هیچ اعتراضی وارد نمی باشد.
زمان انتشار مزایده در سایت از تاریخ 10/20 /1401ساعت 12:00 تا تاریخ 1401/11/06 ساعت 14 

مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 10/20 /1401تا تاریخ 1401/10/25 ساعت 14 اداره کل بهزیستی استان هرمزگان
مهلت بازدید اموال از تاریخ 10/21 /1401ساعت 8 صبح تا تاریخ 1401/11/06 ساعت 14 میدان شهداء ) یادبود سابق ( - بلوار پاسداران - کوچه مالک 
اشتر 7 - مجتمع بهزیستی طریق القدس - تلفن 07633453041  مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ 10/20 /1401 تا تاریخ 1401/11/06 ساعت 14

زمان بازگشایی : تاریخ 1401/11/09ساعت 11:00    زمان اعالم برنده : تاریخ 1401/11/10 ساعت 11:00

اداره کل بهزیستی استان هرمزگان

شناسه آگهی : 1438637

      

نماینده ولی فقیه در هرمزگان توهین نشریه فرانسوی را محکوم کرد

گروه خبر // نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
با صدور بیانیه ای، اهانت و توهین نشریه موهن 
شارلی ابدو به مرجعیت دینی و سیاسی جهان 

اسالم رهبر معظم انقالب را محکوم کرد.
  به گزارش خبرگار دریا، حجت االسالم والمسلمین 

محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان با 
صدور بیانیه ای، اهانت و توهین نشریه موهن شارلی 
ابدو به مرجعیت دینی و سیاسی جهان اسالم رهبر 

معظم انقالب را محکوم کرد.
متن پیام بدین شرح است:

بار دیگر استکبار و غرب به جهل و حماقت خود باز 
می گردند و به بهانه آزادی عقیده و بیان و استقالل 
مطبوعات، اقدام به عمل شیطانی با تمسخر دین و 
تحقیر نمادهای دینی و ارزش های واالی اســالمی 
می کنند. اهانت به جایگاه رهبری شــیعه با هدایت 
اربابان صهیونیستی شان بوده، اما این حلقه نامبارک 
آمریکا، سعودی، صهیونیستی و فرانسه بدانند که با 

توهین ها راه به جایی نخواهند برد.
  نشــریه ای هتاک و گستاخ که روزی فقط با یک 
انتقاد کوچک از رژیم جعلی صهیونیست جریمه و 

پلمپ می شــود،  روزی با اهانت به ساحت مقدس 
پیامبر رحمت و اهانت به چندین میلیارد مسلمان 
جهان و امروز با اهانت به مرجعیت شیعه و میلیون ها 
مســلمان مقلد وی همچنان به فعالیت خود ادامه 
می دهد، مشخصا تحت سیطره دیکتاتوری یهود است 
و این موضوع قابل پنهان کردن نیســت و نخواهد 
بود.کینه و دشــمنی مدعیان تمدن و آزادی بیان در 
این رفتارهای ضد اخالقی، ناشــی از دفاع تمام قد 
جمهوری اســالمی و امامین انقالب از مستضعفین 
و مظلومان در جهان اســت.ضمن محکومیت این 
اقدام این اقدام شیطانی و پلید از تمامی دستگاه های 
مســئول از جمله وزارت خارجــه و قوه قضائیه 
درخواست پیگیری عاجل و حقوقی کامل از مجامع 

بین المللی و ذی صالح را خواستار هستیم.

  گروه خبر // رییس اتاق بازرگانی ایران 
گفت: 70 درصد تجارت ایران با خارج از 
کشور از طریق استان هرمزگان صورت 
می گیرد و هرمزگان برای کشور بار ملی 

بر دوش می کشد. 
 غالمحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی 
ایران در جریان سفر به هرمزگان در جمع 
بازرگانان و تجار این اســتان اظهار کرد: 
70 درصد تجارت خارج از کشــور در 
هرمزگان مســتقر اســت و از طریق این 
استان صورت می گیرد که یک مسؤولیت 

ملی را برای این استان ایجاد کرده است.
به گفته وی، با وجود ایفای مســؤولیت 

مهمی توســط هرمزگان اما ســهم این 
اســتان از بودجه ملی، محسوس نیست 
و محرومیت هایــی بــرای این اســتان 
وجــود دارد و لــذا باید برای توســعه 
 متوازن در کشــور به این موضوع، توجه 

ویژه داشت.
  رئیس اتاق بازرگانی ایــران ادامه داد: 
ترانزیت یک مســأله مهم برای کشــور 
اســت اما باید مخاطرات و آینده آن نیز 
به خوبی دیده شــود تا در معرض برخی 
منفعت طلبی های همسایگان قرار نگیرد. 
شافعی با بیان این که نبود ثبات اقتصادی 
ســبب بروز بی اعتمادی در میان فعاالن 

بخش خصوصی شــده، خاطرنشان کرد: 
یک ســرمایه گذار از برنامه و سیاست 6 
ماه آینده دولــت و مجلس در خصوص 
مالیات ، نرخ بهره و ... مطلع نیست پس 
چگونه سرمایه گذاری مولد که دیربازده 
است را انجام دهد و این امر اقتصاد کشور 

را دچار مشکالت اساسی می کند.
به گــزارش فارس، وی تأکید کرد: دولت 
قوی و بخش خصوصی قوی در کنار هم 
می توانند پیش روند و مکمل هم باشند و 
اقتصاد کشور را نجات دهند و لذا توجه 
به بخش خصوصــی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران :

70 درصد تجارت خارجی کشور از طریق هرمزگان است 

 گروه خبر //  مدیر بهره برداری و نگهداری تاسیسات 
شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: بارندگی های 
اخیر هرمزگان زمان دار و با شــدت کم بودند که با 
این مدل، سفره های آب زیرزمینی استان بیشترین 

بهره مندی از این بارش ها را داشتند. 
  رضا ترکمندی افزود: در این مدل بارندگی ها به طور 
معمول سهم سدها که بیشتر با بارش های سیالبی تغذیه 
می شوند، کمتر است و به همین دلیل سدهای هرمزگان 

از بارندگی های اخیر سهم چندان زیادی نداشتند.
  به گفته ترکمندی بیشــترین آب گیری مربوط به سد 
جگین بود که حدود ۱۵ میلیون و ۲00 هزارمتر مکعب 
باران به آن وارد شد و هم اکنون حدود ۹۲ درصد این 
ســد پر شده اســت. به گفته این مسئول، سد استقالل 
میناب نیز حدود نیم درصد، معادل یک میلیون و ۲00 
هزار متر مکعب آبگیری شد و هم اکنون ۵6 درصد آن 

پر شده است. ترکمندی اضافه کرد: سد شمیل و نیان نیز 
با نیم درصد ورودی جدید، حدود نیم میلیون متر مکعب 
آبگیری شد و ذخیره آن به ۳۸ درصد ظرفیت سد رسید.

به گزارش ایرنا؛ این مســئول شــرکت آب منطقه ای 
هرمزگان میزان آبگیری سد َسرنِی را ۲7 صدم درصد 
اعالم و اضافه کرد: ۴۴ درصد ظرفیت این سد پر شده 

است.

بیشترین سهم از بارندگی های هرمزگان به سفره های زیرزمینی رسید

گروه خبر // مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
از تخلیه محموله سه کشتی حامل کاال های اساسی 
در مجتمع بندری شهیدرجایی بندرعباس خبر داد. 
حسین عباس نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
گفت: محموله ســه کشتی حامل کاال های اساسی در 
مجتمع بندری شهیدرجایی بندرعباس در حال تخلیه 
است که دو کشتی گندم به تناژ ۱۳۱ هزار تن و یک 
کشتی روغن خام خوراکی به تناژ ۲۵ هزار تن است.

 وی افــزود: از ابتدای ســال تا کنــون دو میلیون و 

۳00 هــزار تن کاالهای اساســی در مجتمع بندری 
شهیدرجایی بندرعباس تخلیه شده است.

  عباس نژاد بیان کرد: امســال تخلیه گندم نسبت به 
مدت مشابه پارسال ۲0 درصد افزایش یافته است.

  به گزارش فــارس، مدیرکل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان با بیان اینکه مجتمع بندری شــهیدرجایی 
بندرعبــاس رتبه دوم واردات کاالی اساســی را در 
کشــور دارد، گفت: هیچ مشکلی در تخلیه کاال های 

اساسی در این بندر وجود ندارد.

تخلیه سه کشتی کاالهای اساسی در بندر شهیدرجایی 

مرکز شبانه روزی نگهداری معلولین ذهنی
 حبیب ابن مظاهر  چشم انتظار شماست

خیابان آیت اهلل غفاری- بیمارستان شریعتی- پشت شرکت آب و فاضالب 
استان ضلع غربی بهزیستی بندرعباس    تلفن: 09177975302

شماره کارت : 6037691990167389

آمادگی بنادر هرمزگان 
برای استقبال از مسافران دریایی 

صفحه 2 را بخوانیددر دور اول سفرها
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   عده ای این طور وانمود می کردند که افراد حاضر در اغتشاشات مخالف ضعف های مدیریتی و اقتصادی کشور هستند
  در حالی که بر عکس، هدف آنها برطرف کردن ضعف ها نبود بلکه هدفشان از بین بردن نقاط قوت کشور بود



 مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد
آمادگی بنادر هرمزگان برای استقبال

 از مسافران دریایی در دور اول سفرها
  گــروه خبر// مدیــرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان با 
اشاره به آماده ســازي و ارتقاي ایمني شناورها جهت استقبال 
 از مســافران و گردشــگران دریایی در دور نخســت سفرها 
)بهمــن ماه( گفــت: ۳۹ فروند شــناور با ظرفیــت ۴ هزار 
و ۲00 صندلــی آمــاده خدمــات رســانی به  مســافران 
و گردشــگران در بنــادر مرکــز هرمــزگان می باشــند. به 
 گــزارش خبرنــگار روزنامه منطقــه جنوب کشــور دریا، 
»حســین عباس نژاد« با بیــان اینکه ۹0 درصد ســفرهای 
دریایی دربنادر این اســتان به عنوان پایتخت سفرهای دریایی 
انجــام می گیرد، گفت: ۳۹ فروند شــناور با ظرفیت ۴ هزار و 
۲00صندلی آماده جابه جایی مســافران و گردشگران از بنادر 
 مرکزاستان است. وی با اشاره به اینکه هرمزگان در نیمه دوم سال 
پذیرای میلیون ها مسافر دریایی است، ادامه داد: این تعداد شناور 
در مسیرهای دریایی بندرعباس به قشم و بالعکس، بندرعباس 
 به هرمز، قشــم به هرمز و بالعکس، بندرعباس به ابوموســی، 
 قشــم و الرک و بالعکس درحال رفت و آمد هستند.مدیرکل 
بنــادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکــه ۲ روز در هفته 
شناور در مســیر بندرعباس ابوموسی و بالعکس رفت و آمد 
می کند، گفت: درحال حاضر ۱6لندینگ کرافت نیز با ظرفیت 
7۲0 دســتگاه خودرو به صورت ۲۴ ساعته در مسیربندر پل 
به الفت و بلعکس خدمات رســانی می کنند.عباس نژاد افزود: 
در غربی ترین مســیر استان )مسیرهای ســه گانه چارک به 
کیــش و بالعکس، آفتاب به کیــش و بالعکس( نیز۱0 فروند 
لندینگ کرافت در مســیر چارک به کیش - آفتاب به کیش و 
بلعکس فعال هســتند.وی با اشاره به روزانه 6 سفر دریایی در 
مسیر سه گانه آخرین زمان سوار شدن مسافران و گردشگران 
از مســیر چارک و آفتاب با لندینگ کرافت را هشــت شب 
وخودروهای مســافری را تا غروب آفتاب اعالم کرد.مدیرکل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان در خصوص تماس های اضطراری 
و مسیر وساعت تردد شناورها نیز گفت: گردشگران و مسافران 
در شــرایط اضطرارمی توانند با ســامانه ۱۵۵0 مرکز امداد و 
 نجات دریایی و برای ســاعت و تعیین مسیرها مرکز استان با 
شــماره 076۳۱۱۱ تماس بگیرند.بازرســی های مستمر از 
 شناورها به  منظور آماده سازي و ارتقاي سطح ایمني عباس نژاد با

 اشاره به آماده سازي و ارتقاي ایمني شناورها در طرح سفرهای 
دریایی و گردشــگری ابراز کرد: در راســتاي خدمت رساني 
و ایمن سازي ســفرهاي دریایي براي گردشگران و مسافران 
بازرسي از شناورهاي مسافري و خودروبر به شکل مداوم در 
دستور کار بازرسان این استان قرار گرفته است.وی اضافه کرد: 
بازرسي از شناورها در بخش های موتورخانه و ماشین آالت، 
ایمني دریانــوردي، تجهیزات نجات جان و مبارزه با حریق و 
بررســی توانمندي هاي پرسنل از شناورهاي مسافري و حمل 

خودرو درحال انجام است.

خبر
سه شنبه  20 دی 1401
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سال بیست و دوم شماره 4075

   

  در جلســاتی که فعاالن اقتصادی هرمزگان با رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس، رئیس اتاق اصناف ایران و 
استاندار هرمزگان در اتاق بازرگانی استان در بندرعباس 
داشــتند و به بیان دغدغه ها و مشکالت شان پرداختند، 
برخی از آنها به لرزی که به دلیل نوســانات قیمت ارز بر 
کســبه و فعاالن اقتصادی می افتد، گفتند و اظهار داشتند 
که این وضعیت باعث شــده است آنها نتوانند برای کسب 
و کار و فعالیت های اقتصادی شــان برنامه ریزی کنند و 
خواستار اقدام مناسب مجلس و دولت و دستگاه قضایی 
برای ساماندهی بازار ارز شدند. واقعیت هم همین است و 
در یک دهه اخیر که این نوســانات بیشتر شده است، هم 
فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر شدید قرار داده است 
و هم مردم از این شرایط متضرر می شوند و شاهد افزایش 
افسارگسیخته قیمت ها هستیم که فشار اقتصادی زیادی بر 
مردم وارد می شود. متاسفانه برخی ها از خارج و داخل 
کشور به دنبال متالطم سازی بازار ارز هستند و برخی هم 
از این شــرایط سوء استفاده می کنند. این وضعیت باعث 
شده است که افزایش حبابی قیمت ها را هم در کاالهایی 
که با ارز ارتباط دارند و هم کاالهایی که با نرخ ارز ارتباط 
ندارند، شــاهد باشــیم و نظارت و کنترل الزم صورت 
نمی گیرد و برخی هم که از این شــرایط ســود می برند، 
به دنبال التهاب آفرینی و تداوم این شرایط هستند. از طرفی 
دیگر توان خرید مردم بشدت کاهش یافته است و مردم 
عادی کمتر می توانند کاال و اجناس مورد نیاز را به راحتی 
بخرند. در حوزه مسکن و خودرو که حباب قیمتی شدیدی 
وجود دارد که بیشــتر خرید و فروش ها توسط افرادی 
صورت می گیرد که از این کاالها با هدف سرمایه ای و نه 
مصرفی معامله می کنند و به سودهای بادآورده می رسند 
و این سوداگران که نه مالیات و عوارض می پردازند و نه 
ردپایی از خودشان باقی می گذارند، هم بیشترین درآمد و 
عایدی را دارند و هم بیشترین تاثیر در افزایش قیمت را 
داشته و از آن طرف هیچ نظارتی را در این حوزه ها شاهد 
نیستیم. این نوسانات قیمت ارز و ضعف نظارت ها و قرار 
گرفتن نبض بازار در دستان دالالن و سوداگران بازار ارز، 
سکه و طال، مسکن، خودرو و... باعث شده است که هم 
کسبه امنیت اقتصادی الزم را برای فعالیت نداشته باشند 
و همواره در نگرانی بســر می برند و هم سرمایه گذاران 
نمی توانند برای فعالیت های اقتصادی شان برنامه ریزی و 
اقدام کنند و از آن طرف مردم هم بیشترین اثرپذیری را از 
این شرایط دارند و برخی از اقشار بخصوص قشر محروم 
جامعه به درماندگی رســیده اند. همچنین این سوداگران 
نفوذهای قوی را در بخــش های مختلف دارند و اجازه 
تصویــب و یا اجرای قوانین که می تواند به ســاماندهی 
وضعیت اقتصادی در بخش های مختلف منجر شــود را 
نمی دهند. سال ها بحث اخذ مالیات از خانه های خالی و 
یا عایدی و... مطرح اســت و به سرانجام مناسبی نرسیده 
است و برخی ها که خودشان ذینفع هستند هم می خواهند 
به سرانجام نرسد. در این شرایط دستگاه های نظارتی و 
ســه قوه بایســتی با عزم جزم تری این بازارها را کنترل 
کنند و تدابیر الزم اتخاذ گردد. در حوزه مســکن اگر که 
طرح نهضت ملی مسکن بخوبی اجرا شود، بخش زیادی 
از مشکالت مسکن مردم برطرف می شود و اگر واردات 
خودرو بخوبی انجام شده و انحصار بازار خودرو شکسته 
شود و بازار رقابتی شــده و خودرو با قیمت مناسب در 
اختیار مردم قرار بگیرد، بخشی از مشکالت مردم در این 
حوزه هم برطرف می شود که تاکنون برخی کارشکنی ها 
را شاهدیم که اجازه نمی دهند این طرح ها با موفقیت و 

آنطور که انتظار مردم است، اجرا شوند.
   علی زارعی

سرمقاله

لرز ارز بر کسبه و مردم

گروه خبر// رئیس کمیســیون عمــران مجلس گفت: برخی 
بانک ها در پرداخت تسهیالت مسکن و تسریع در ساخت یک 
میلیون مسکن خوب عمل نکرده اند که این موضوع به رئیس 

قوه قضاییه اطالع داده شده است. 
  محمدرضا رضایی کوچی در آیین افتتاح پُل بندر چارک هرمزگان 
بیان داشت: امروز وحدت بین مجلس و دولت باعث شده در سراسر 
کشور شــاهد بهره برداری و کلنگ زنی طرح های عمرانی بسیاری 
باشــیم. وی عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که در مجلس شورای 
اسالمی و کمیســیون عمران دنبال می کنیم توسعه متوازن و توزیع 
عادالنه منابع در کشور است که در بودجه های ساالنه بودجه ای برای 

استان های کمتر برخوردار در نظر گرفته می شود.
  رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی افزود: برای افزایش 
درآمد اختصاصی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در بودجه 
کمک کردیم و همین باعث شد در ۲ سال گذشته شاهد حرکت های 

خوبی باشیم. وی گفت: احداث جاده های روستایی، روکش جاده ها، 
رفع نقاط حادثه خیز و نوســازی ناوگان حمل و نقل جاده ای که 

مدنظر مجلس است از جمله این حرکت هاست.
 رضایی کوچی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: وزیر سابق 
راه و شهرسازی، مرحوم رستم قاسمی همه توان و وجودش را برای 
خدمت به مردم به کار بسته بود و حتی در زمانی که باید پیگیر امور 
درمانی خود می شد وقت خویش را برای کمک به مردم گذاشته بود.

  وی اشاره کرد: امید می رود وزیر جدید راه و شهرسازی که جوان 
نیز هســت با توان باال در جهت خدمت به مردم گام بردارد و شاهد 

اقدامات خوب شان در بخش های مختلف باشیم.
  رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی افزود: مسیر احداث 
یک میلیون مســکن که دولت قول دادند و برای آن هم قانون نوشته 
ایم به گونه ای اســت که مقدمات و ملزوماتش فراهم شــده است تا 
مسکن برای اقشار آسیب پذیر فراهم شود. رضایی کوچی بیان کرد: 

البته برخی بانک ها خوب عمــل نکرده اند که این موضوع به رئیس 
قوه قضاییه اطالع داده شده است.وی تصریح کرد: نشست های متعددی 
برای اجرای درســت این قانون برگزار شده است و امیدواریم شاهد 
حرکت های جدی وزیر جدید راه و شهرسازی در حوزه مسکن باشیم.
  رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به احداث 
پل چارک گفت: مســیر چارک را در ۲ سال پیش بازدید کردیم که 
یکی از مطالبات جدی مردم احداث این پل بود. وی تاکید کرد: این 
طرح در کمتر از ۲ ســال به بهره برداری رسید و موجب خوشحالی 
مردم شــده است، این پل دروازه ورودی جزیره کیش است که ادامه 

آن باید اتصال به استان فارس و مرکز کشور باشد.
  به گزارش فارس؛ رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
افزود: پیگیر تحقق این هدف در مجلس شورای اسالمی هستیم که 
برای این منظور بایستی جاده خور - جناح بهسازی شود تا مردم در 

زمان کوتاه تری به کیش و شهرستان لنگه برسند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد 

اعالم عملکرد ضعیف برخی بانکها در تسهیالت مسکن به رئیس قوه قضائیه 

 گروه خبر // دادستان مرکز استان هرمزگان به 
همراه معاون وزیر نفت ضمن بازدید از شرکت های 
نفتی غرب بندرعباس، برای رفع مشــکالت و 

موانع تولید دستورات الزم را صادر نمودند.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ علیرضا احمدی منش 
دادســتان مرکز اســتان هرمزگان به همراه جلیل 
ســاالری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فــرآورده های نفتی ایران ضمن 
بازدید از شــرکت های نفتی غــرب بندرعباس، 
برای رفع مشکالت و موانع تولید، دستورات الزم 
را صادر نمودند. دادستان عمومی و انقالب مرکز 
اســتان هرمزگان در جریان این بازدیدها ضمن 

تأکید بر حمایت های حقوقی دســتگاه قضایی از 
تولید و اشــتغال افزود: از ابتدای امسال جلسات 
متعددی برای دستیابی به این مهم و در قالب ستاد 
پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

دادگستری اســتان و کارگروه های تخصصی آن 
برگزار شــده است که مصوبات خوبی را به همراه 
داشته است.وی یادآور شد: دستگاه قضایی استان 
هرمزگان در راستای عمل به منویات رهبر معظم 

انقالب اسالمی و سیاست های ابالغی ریاست قوه 
قضاییه، رویکرد حمایتی را در دســتور کار خود 
قرار داده است و بر این اساس، تمامی مجموعه های 
اقتصادی، صنعتی و تولیدی از حمایتهای حقوقی و 

قضایی بهره مند هستند.
  همچنین در جریان این بازدید، مطالبات مدیران، 
پیمانــکاران و کارکنان شــرکت های نفتی غرب 
بندرعباس در خصوص برخی موانع و مشکالت 
موجود مطرح شد و دادســتان عمومی و انقالب 
مرکز استان هرمزگان و معاون وزیر نفت دستورات 
الزم را به منظور رفع مشکالت و موانع تولید صادر 

نمودند. 

با هدف بررسی مشکالت و رفع موانع تولید صورت گرفت 

بازدید دادستان مرکز هرمزگان و معاون وزیر نفت از شرکت های نفتی غرب بندرعباس

پشت پرده سیاست 

 
مهم ترین وظیفه انقالبیون 

پروژه آشوب های ۱۴0۱ شکست خورده، اما تالش طرف های خارجی ادامه 
دار است. اکنون دیگر کامال روشن شده طراح خارجی بازیگر اصلی است منتها 
از مرحله طراحی فروتر آمده و خود مســتقیم وارد میدان شده است.مهم ترین 
پروژه ای که طرف خارجی اکنون نیرو و انرژی بسیار صرف آن می کند شکل 
دادن بــه یک رهبری جدید، واحد و به ظاهر مشــروع برای حرکت براندازانه 
در خارج از کشــور است. شاید عجیب به نظر برسد، اما شواهد نشان می دهد 
این برای ســیا و  موساد از برنامه هســته ای و موشکی ایران هم مهم تر است.

تهدیدی که الزم اســت همه انقالبیون و مردم ایران از آن مطلع باشند این است 
که دشمن قصد دارد  الیتی در خارج از ایران ایجاد کند که بتواند به تدریج آن را 
به محور تحرکات براندازانه در داخل ایران تبدیل کند.منافقان، سلطنت طلبان و 
همه بازیگران سنتی اپوزیسیون مکلف شده اند پشت این پروژه بایستند. هدف 
این اســت که چهره های به ظاهر جدید از ایرانیان خارج از کشور با هدایت 
پشت پرده سرویس های جاسوسی، »رهبر براندازی« در ایران شوند. فراخوان 
بدهند، دعوت به اعتصاب و آشوب کنند و ... اکنون دشمن کاری مهم تر از این 
ندارد که این کانون خارجی را خلق و بعد یک »شــبکه همکار داخلی«درون 
ایران برای آن ایجاد کند. سلبریتی ها، اینفلوئنسرها و فعاالن هنری و ورزشی 
اصلی ترین کسانی هستند که طرف خارجی امید دارد به ضلع داخلی این کانون 
خارجی تبدیل شوند.همچنین برنامه این است که یک اقلیت کوچک، ولی فعال 
آشوبگر در داخل کشور ایجاد شود که به عنوان پیاده نظام این پروژه عمل کند 
و بار تحرکات خیابانی ولو محدود و کوچک را به دوش بکشــد.همان طور که 
ســخنان اخیر رهبر انقالب به دقت نشان داد مهم ترین وظیفه انقالبیون اکنون 
این است که جلوی پیوستن حتی یک نفر از مردم ایران به این پروژه خطرناک 
را بگیرند به ویژه آن ها که مثال در موضوع حجاب یا مســائل دیگری از این 
دست، ممکن است ظاهر، رفتار یا دیدگاهی متفاوت داشته باشند.با هر نوع اقدام 
ضد امنیتی ســازمان یافته باید با حداکثر قدرت برخورد شود و اقدامات فعلی 
در قوه قضاییه، جامعه اطالعاتی و تغییرات در پلیس همه در این راستاســت، 
امــا همزمان با اقتدار در مقابل برانــدازان باید با تفاوت ها درون جامعه کامال 
برادرانه و مهربانانه برخورد کرد. هر دو کلیدی است.تکلیف انقالبیون برای خنثی 
کردن پروژه خطرناک دشمن یعنی ایجاد یک مجموعه منسجم برانداز خارجی و 
داخلی، ایستادن سمت مردم و تبدیل شدن به محرک و  مروج تغییرات مثبت به 
نفع آن هاست. هر نوع دوقطبی سازی، سوپرانقالبی گری بی مبنا و درگیر شدن 

با مردم عادی، به طور مستقیم اقدام علیه امنیت ملی است./ خراسان
واکنش آیت ا... جوادی آملی به اقدام موهن نشریه فرانسوی 

آیت ا... العظمی جوادی آملی در پایان درس خارج فقه در واکنش به اهانت  »شارلی 
ابدو«   نشریه هتاک فرانســوی به رهبر معظم انقالب، مرجعیت شیعه و مقدسات 
اسالمی گفت: اهانتی به یک مملکت است، با فحش و کاریکاتور که نمی شود! بیان 
نورانی حضرت امیر )ع( است که: )رّدوا الحجر من حیث جآء(*، سنگ را همان جا 
که آمد، برگردانید.  )فاّن الضیم ال یحتمله اال الذلیل(*. ستم را جز ملت فرومایه قبول 
نمی کند، سنگ را هر جا که آمد، برگردانید؛ این بیان نورانی حضرت امیر)ع( است 
که اســالم هم روی همین پیش می رود؛ )رّدوا الحجر من حیث جآء(، )فاّن الضیم 
»ستم را، ذلت را جز ملت فرومایه کسی تحمل نمی کند« ال یحتمله اال الذلیل(، اما 
حاال کسی فحش داد، آدم که نمی تواند فحش بدهد!  با یک راه دیگری که باالخره 
صحیح اســت باید جبران کند و آن یا تجمع است، یا اعتراض است که آبروی یک 
مملکت است، آبروی یک ملت است، آبروی یک نظام است، ولی آدم نمی تواند قبیح 

را با قبیح پاسخ بدهد.امیدواریم خدا این نظام را حفظ بکند!/جماران

وزیر کشور: پدیده ای به نام » لباس شخصی« نداریم 
وزیر کشور پدیده ای به نام »لباس شخصی« را رد کرد.در هفته های اخیر برخی 
فعاالن سیاسی درباره حضور لباس شخصی ها  در تجمعات اعتراضی هشدار 
داده بودند و یک نماینده مجلس هم در این باره صحبت کرده و از وزیر کشور 
خواســـته بود تا درباره ریشــه این گروه و علت حضور آن ها توضیح دهد.
جمیله کدیور نیز اواخر آبان در روزنامه اطالعات نوشت: ممکن است به دلیل 
حضور نیروهایی که لباس رسمی حافظان نظم را بر تن ندارند به اصطالح رایج 
)لبــاس شــخصی ها( و این که امکان تشخیص و تمایز آن ها با مردم عادی 
وجود ندارد، آشــوب  طلبان و اراذل خود را به عنوان لباس شخصی جا بزنند 
و بر چرخه خشونت افزوده شود.کدیور این دیدگاه را احتماال بر اساس تجربه 
سال های دهــــه 70 و ســــال های ابتدایی دهه ۸0 نقل کرده بود، اما حاال 
احمد وحیدی وزیر کشور  درباره این که پس از مطرح شدن بحث پلیس نماها 
گفته شــد که وزارت کشور که نیروهای انتظامی زیر نظرش هستند باید یک 
ســامان دهی در بخش ماموران انتظامی و افرادی که موسوم به لباس شخصی 
هستند داشته باشــد تا به برخی شایعات در این زمینه دامن زده نشود، گفت: 
بخش زیادی  از این ها اگر نگوییم همه اش، اکثریتش جوسازی است، نیروهای 
ما بسیار روشن با لباس رسمی در چهارراه ها و جاهای دیگر حضور داشتند. 
وزیر کشــور در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، ادامه داد: چه عزیزانی که از فراجا 
بودند و چه عزیزانی که از سپاه و بسیج بودند، با لباس های شناخته شده حضور 
داشتند و چیزی به مفهوم لباس شخصی نداشتیم، این ها عزیزانی بودند که سر 
چهارراه ها مشخص بودند و اصوال نیازی نبود کسی لباس شخصی باشد. وی 
تاکید کرد: بالطبع ماموران اطالعاتی در همه جا موظف هستند با لباس خاص 
خودشان باشند و اسمش لباس شخصی نیست؛ وظیفه شان این است. بنابراین ما 
چیزی به نام پدیده لباس شخصی نداریم و این بیشتر جوسازی است.وحیدی 
خاطرنشان کرد: شماها و همه عزیزان خبرنگار بارها مشاهده کردید نیروهای 
انتظامی و نیروهای بسیجی با لباس سر چهارراه ها بودند و نیازی نبود با لباس 
شخصی باشند و با همان لباس هم به وظایف شان عمل کردند، ما چیزی به اسم 
لباس شخصی نداریم این بیشتر هیاهوی تبلیغاتی و رسانه ای است.وی درباره 
بودجه وزارت کشور در الیحه بودجه سال ۱۴0۲ نیز بیان کرد: در بودجه باید 
همه را ببینند. ممکن است من درخواست بودجه بیشتری داشته باشم، اما باید 
محدودیت های کشــور را در نظر بگیریم. دولت با توجه به همه محدودیت ها 
بودجه ای تنظیم و ســعی کرده است بهترین بودجه را با توجه به شرایط کشور 

داشته باشد، ما هم با توجه به این چارچوب کار خواهیم کرد.
 تأکیــد رئیس مجلــس بر رســیدگی بــه دادخواهــی خانواده های شــهدای 

هواپیمای اوکراینی
رئیس مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی 
مجلس شورای اســالمی گفت: مصیبت حادثه ســقوط اندوهبار هواپیمای 
مســافربری اوکراینی و جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمان که عموما از 
جوانان نخبه و آینده ساز کشور بودند همچنان مثل روز اول بر سینه ما و آحاد 
ملت شریف ایران سنگینی می کند. رئیس قوه مقننه ادامه داد: بار دیگر درد و 
اندوه فقدان این عزیزان را به خانواده های آنان از صمیم قلب تسلیت می گویم 
و همدردی عمیق خود را با ایشــان ابراز می کنم. امید اســت با پایان یافتن 
فرایند پیگیری قضایی پرونده این حادثه که بر اساس سفارش های موکد رهبر 
معظم انقالب، با همکاری دستگاه های مسئول و مرتبط و حضور خانواده های 
جان باختگان و نمایندگان آن ها در جریان اســت، دادخواهی خانواده های 

شهدای این حادثه در چارچوب قانون و به نحو مقتضی اجابت شود.

تازه های مطبوعات
جام جم - یکی از کهنه کارهای نیروی انتظامی )رادان(حاال دوباره به رأس بازگشته 
است که از چهره های موثر در کنترل میدانی فتنه۸۸ هم بود و اتفاقا امنیت شهری هم 
از تخصص های اوست. فرمانده ای که در سال های اخیر و از حدود سال ۹۳ تاکنون 
روزگار خود را در مرکز تحقیقات ناجا در کارهای پژوهشی سپری کرد و حاال عالوه 

بر پیشینه میدانی با پشتوانه علمی و تئوریک بازگشته است.
هم میهن-بزرگ ترین سازمان بیمه ای کشور، تامین اجتماعی با بیش از ۴۵ میلیون 
بیمه شده و مستمری بگیر، این روز ها با ریزش آمار و خروج پزشکان، دندان پزشکان 
و داروسازان اش مواجه شده است. پزشکانی که به گفته خودشان این روز ها بیش از 
هر زمان دیگری به بخشیدن عطای کار به لقای آن و کار نکردن برای تعرفه های ۵ تا 
۱0 هزار تومانی و حقوق های ۵ تا ۱0 میلیونی فکر می کنند. وضعیت استخدامی شان 

مشخص نیست و امنیت شغلی هم ندارند.
دنیای اقتصاد - ما ایرانیان دیگر سودای توسعه را از ذهنمان بیرون کردیم و سقف 
آرزوها را پایین آوردیم. اینک به حداقل ها راضی هستیم. این که بتوانیم نفس بکشیم، 
آب شرب داشته باشیم، سرپناه امن در برابر زلزله و حوادث داشته باشیم و... این ها 
واقعا خواسته های بزرگی نیست، اما چرا در تامین چنین اقالم رفاهی ابتدایی دچار 

صعوبت شده ایم؟
فرهیختگان- با وجود گذشت بیش از یک سال، هنوز گزارشی از فعالیت های دولت 
ســیزدهم در حوزه مبارزه با قاچاق کاال منتشر نشده؛ این در حالی است که ابراهیم 
رئیســی پیش از انتخابات معتقد بود ریشه قاچاق باید در قوه مجریه خشک شود...
با توجه به متوسط قیمت دالر در سال گذشته )حدود ۲7 هزار تومان(، حجم قاچاق 
حدود ۵۵0 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود؛ عددی عجیب و تکان دهنده که 

به اندازه بیش از یک سوم بودجه عمومی دولت است!
کیهان - آمریکا که از هر توافقی بین ایران و روســیه نگران است و آن را تهدیدی 
برای خود می داند، این  بار هم این پروژه جدید ) خط راهگذر ایران و روســیه ( را 
برخالف سیاســت های خود در جهان اعالم کرده است و سعی دارد تا بتواند مانع از 

تحقق این برنامه ها شود.
آرمان ملی- این روزنامه از رونق بــازار اجاره کارت ملی برای معامله خودرو در 
بورس کاال گزارش می دهد . کارت های ملی تا ۱00 میلیون تومان اجاره داده می شوند!

انعکاس
دیده بان ایران مدعی شــد: با اتمام حکم چهار ساله دبیری حجت االسالم سید 
سعیدرضا عاملی در شورای عالی انقالب فرهنگی، به زودی وی جای خود را به فرد 
دیگری خواهد داد. آقای عاملی ۱۲ دی ۹7 با حکم حســن روحانی رئیس جمهور 
وقت، به عنوان دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی منصوب شده است. عبدالحسین 
خسروپناه استاد فلســفه و رئیس سابق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از 
گزینه های دبیری شورای عالی انقالب فرهنگی است.مرتضی میرباقری معاون سابق 

سیمای رئیس سازمان صدا و سیما نیز از دیگر گزینه هاست.
ایران خبر نوشت: سخنگوی فراجا ســردار مهدی حاجیان بیان کرد: سردار رادان 
فرمانده فراجا هیچ گونه صفحه یا حساب توئیتری در فضای مجازی ندارد و مردم عزیز 
اخبار مرتبط با ایشان را از خبرگزاری پلیس و صفحات سخنگوی فراجا پیگیری کنند.

پارسینه مدعی شد: دادگاه رسیدگی به جرایم فائزه هاشمی تشکیل شد و وی به پنج 
سال حبس محکوم شده است.  پیش از این حکم نهایی دادگاه بدوی در شعبه ۱۵ دادگاه 
انقالب اسالمی تهران به ریاست قاضی صلواتی اعالم شده بود. بر اساس حکم پیشین 
که به وکیل وی ابالغ شــده بود، فائزه هاشمی به اتهام و جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام 
به شش ماه حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی 

محکوم شد.

      

  گروه خبــر // نماینده ولی فقیــه در هرمزگان گفت: 
برنامه های دهه فجر با تمرکز بر جریانات مردمی اجرا شود.

حجت االسالم محمد عبادی زاده در ستاد بزرگداشت چهل و 
چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی که در 
دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، ۲۲ بهمن را بزرگ ترین 
افتخار انقالب اســالمی دانست و اظهارداشت: مردم ایران با 
وجود تمام انتقادات و مســائلی که دارند پای انقالب خود 
ایستادند و دشــمن نیز به این مهم رسیده است.وی انقالب 
اســالمی برای تمام کشورهای مقاومت و مردم مستضعف و 
بی پشــتوانه دنیا الهام بخش دانست و عنوان کرد: برگزاری 
باشکوه مراسم ۲۲ بهمن پیام مهمی را برای کشورهای دوست 
جمهوری اسالمی ایران مخابره می کند. نماینده ولی فقیه در 
هرمزگان، با اشاره به فضای مسموم تبلیغاتی علیه جمهوری 
اســالمی طی چند روز گذشته، ابراز کرد: ملت ایران در ۲۲ 
بهمن جواب عوامل پشت صحنه دشمن و مثلث عبری، عربی 
و غربی را خواهند داد و یکی از تفاوت های دهه فجر امسال با 
سال های گذشته نیز همین امر است.حجت االسالم عبادی زاده، 
با اشاره به متفاوت بودن دهه فجر امسال با سال های گذشته، 
بیان کرد: دهه فجر، رخداد و مانور عظمت انقالب اســالمی 
که توسط ملت رقم خواهد خورد پاسخی دندان شکن برای 
دشمنان خواهد بود.وی، با بیان این نکته که انقالب اسالمی 
از تندبادهای بسیار بزرگ تری عبور کرده است، مطرح کرد: 
دشمن روی تغییر نسل و گسست بین نسلی برای رسیدن به 
اهداف شــوم خود حساب کرده بود و سعی در تضعیف نظام 
مقدس جمهوری اسالمی را داشت. به گزارش مهر، امام جمعه 
بندرعباس، گفت: حضور مقتدرانــه، مؤثر و همه جانبه در 
برنامه های دهه مبارک فجر با تمرکز با جریانات و تشکل های 
مردمی مورد تاکید است و باید نقش مردم در برنامه ریزی ها به 

صورت ویژه دیده شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

برنامه های دهه فجر با تمرکز 
بر جریانات مردمی اجرا شود

  گروه خبر // مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان 
با بیان اینکه این اســتان بیش از ۲ هزار میلیارد تومان طرح 
جــاده ای در حال اجرا دارد، گفت: طرح های متعدد جاده ای در 
سطح استان درحال اجراســت که مهم ترین آن ها مربوط به 

مصوبات سفر استانی رییس جمهور است. 
  عباس شرفی در آیین افتتاح پل چارک اظهار کرد: ۲۵۳ قرارداد 
در سطح استان داریم با اعتباری افزون بر ۲ هزار و ۱۹۵ میلیارد 
تومان که ۴۳ قرارداد مربوط به مصوبات ســفر رییس جمهور به 
هرمزگان اســت. وی ادامه داد: اعتبار این مصوبه ها یکهزار و ۲۹ 
میلیارد تومان بوده و از اساسی ترین طرح های هرمزگان محسوب 

می شوند و یکی از مهم ترین این طرح ها پل چارک است.

  وی اضافه کرد: از جمله طرح های مهم دیگری که در سفر رییس 
جمهور مصوب شــد احداث ۳۵۱ کیلومتر راه روستایی در سطح 
هرمزگان بوده که تا امروز ۱۴7 کیلومتر از طول این راه ها احداث 

شده است.
  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خاطرنشــان 
کرد: ازجملــه طرح های مهم دیگر احداث راه های روســتاهای 
باالی ۱00 خانوار بوده که ۱۱۵ کیلومتر در ســطح اســتان باقی 

مانده اســت که اجرای آن آغاز شــده و تا امــروز افزون بر ۴0 
 کیلومتر به بهره برداری رسید و بقیه هم با پیشرفت فیزیکی خوبی 

درحال اجراست.
  به گزارش ایرنا؛ شــرفی ابراز کرد: همچنین از جمله طرح های 
اساســی در غرب هرمزگان بهســازی چاه بنادر - تنگ بستک، 
بهسازی دژگان - لمزان، بهسازی جناح - فرامرزان و احداث پل 

اَرَمک است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان : 

هرمزگان ۲ هزار میلیارد طرح جاده ای در حال اجرا دارد



افتتاح نخستین بیمارستان بحران کشور 
در سفر رئیس جمهور به یزد 

  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //نخستین بیمارستان 
بحران کشــور یکی از مصوبات سفر اول رئیس جمهور به استان 
یزد است که در دومین ســفر قریب الوقوع استانی دولت به یزد 
افتتاح خواهد شــد. به گزارش خبرنگار دریا؛ این بیمارســتان 
که با ســرمایه گــذاری ۱00 میلیارد تومان جهت بهســازی و 
بازســازی و ۱۸0 میلیارد تومان جهت تجهیزات در زیربنا پنج 
هزار و ۲۴0 متر مربع با ظرفیت ۱۲6 تخت خواب ایجاد شــده 
است، در مواقع عادی به عنوان مکمل بیمارستان شهید رهنمون 
در بخش های زنان، نورولوژی، NICU، ICUT، گوش و حلق و 
اطفال و در مواقع بحران شــیوع بیماری های واگیردار با افزایش 
تخت تا ۱۵0 تختخواب به صورت مستقل ارائه خدمات خواهد 
دهد. »محمدرضا وفائی نســب« معاون توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه علوم پزشــکی یزد در خصوص این بیمارستان گفت: 
مهم ترین مزیت ساخت بیمارستان بحران در آن مکان با بهسازی 
و بازسازی ساختمان قدیمی بیمارستان شهید رهنمون، جدا بودن 
آن از ســاختمان اصلی اســت در عین حالی که همجوار با یک 
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی می باشد و در کوتاه ترین 
زمان ممکن می تواند خدمات الزم پزشکی، پرستاری و پشتیبانی 
را به آن برساند. به گفته ی این مسئول، برای برقراری ارتباط این 
بیمارستان با بیمارستان شهید رهنمون، ۵0 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز اســت، ضمن این که ۴0 میلیارد تومان طلب پیمانکار این 
طرح نیز هنوز پرداخت نشــده است. گفتنی است؛ استان یزد به 
عنوان قطب پزشکی و درمانی منطقه جنوب شرق کشور شناخته 
می شود و هر ســاله میزبان بیماران زیادی از استانهای واقع در 
 این منطقه از کشــورمان و حتی بیمارانی از کشــورهای حاشیه 

خلیج فارس است.
برداشت محصوالت گلخانه ای در بوشهر 

  سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها// سرپرست مدیریت 
امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: برداشت 
محصوالت ســبزی و صیفی در بیش از ۴۳7 هکتار از سطح 
گلخانه های این استان آغاز شد. به گزارش خبرنگار دریا؛ محمد 
حسین غالمی افزود: پیش بینی می شود امسال ۹0 هزار تن انواع 
محصوالت سبزی و صیفی از گلخانه های استان بوشهر برداشت 
شــود. وی اظهارداشت: با توجه به کیفیت مطلوب محصوالت 
تولیدی 70 درصد محصوالت گلخانه ای اســتان شامل خیار و 
گوجه فرنگی از مرزهای زمینی و دریایی به کشــورهای دیگر 
صادر می شود. غالمی ادامه داد: باتوجه به شرایط اقلیمی استان 
بوشــهر و محدودیت در منابع آب های زیر زمینی انتقال کشت 
محصوالت از فضای باز به محیط های کنترل شده از مهمترین 
برنامه های سازمان جهاد کشاورزی این استان است. وی با اشاره 
به اینکه بخش زیادی از مزارع گوجه فرنگی استان به صورت 
کشــت در مزارع و فضای باز انجام می شود اضافه کرد: یکی از 
راهکارهای مناسب برای برون رفت از مساله افت منابع آب های 
زیر زمینی افزایش بهره وری آب و نیز بازدهی اقتصادی است. 
غالمی یادآورشد: ارتقا سالمت محصوالت گلخانه ای و ضرورت 
پیگیری گلخانه داران در این زمینه و بهبود روند عملیات پس از 
برداشت محصوالت از قبیل ایجاد مراکز سورتینگ و بسته بندی 
از مهمترین برنامه های حوزه باغبانی است. وی گفت: با ایجاد 
شرایط مطلوب بازار صادرات و فروش محصوالت گلخانه ای، 
گلخانه داران تولیدات خود را با بهترین صرفه اقتصادی به بازار 
عرضه می کنند. برداشت محصوالت گلخانه ای در استان بوشهر 

از دی ماه آغاز و تا اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.
تجهیز ناوگان آتش نشانی بنادر کشور 

به ۵۱ خودروی جدید 
 سید ابوالحسن جعفری سرویس اســتان ها// مدیر ایمنی، 
بهداشــت و محیط زیست ســازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
در راستای نوســازی و بهسازی ناوگان خودرویی و تجهیزات 
آتش نشــانی بنادر، تا پایان ســال جاری ۵۱ دستگاه خودرو 
سنگین، نیمه سنگین و سبک آتش نشانی و امداد و نجات به این 
ناوگان اضافه می شود. به گزارش خبرنگار روزنامه منطقه جنوب 
کشــور دریا؛ عبداهلل جعفری در حاشیه برگزاری آیین اختتامیه 
چهاردهمین دوره مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانان بنادر 
کشــور در بوشهر اظهار کرد: بخشی از این خودروها به تازگی 
وارد بنادر کشــور شده و مابقی نیز در حال ورود به بنادر است.
وی افزود: دو دستگاه خودرو آتش نشانی به نردبان های فراتر 
از ۵7 متر در آینده نزدیک به ناوگان آتش نشانی اضافه می شود 
که باعث باال بردن ضریب اطمینان عملکرد و ارتقاء ایمنی بنادر 
خواهد شد. مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر 
و دریانوردی تصریح کرد: برای ســال جاری وضعیت ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست بنادر و بویژه ایمنی حریق مورد توجه 
ویژه قرار گرفته اســت. جعفری ادامه داد: در این زمینه نسبت 
 به نشســت و گردهمایی های تخصصی فرماندهان و رئوسای

 اچ.اس.ایی بنادر و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اهتمام 
ویژه ای ایجاد شده است. وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی 
به عنوان یکی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی کشور و محلی 
امن برای تخلیه و بارگیری کاال در طول سال اقدام های متعددی را 
برای ارتقاء وضعیت ایمنی بنادر انجام می دهد. جعفری اظهار کرد: 
با نوسازی ناوگان آتش نشانی بنادر و اضافه شدن خودروهای 
جدید و برنامه ریزی مناســب برای ارتقاء سطح دانش علمی 
و عملیاتی آتش نشــانان بنادر، سعی بر ارتقای وضعیت ایمنی 
بنادر دارد. وی گفت: یکی از راهکارهای مهم برای ارتقاء سطح 
دانش علمی و عملیاتی آتش نشانان برگزاری مسابقات عملیاتی 
ورزشی است که چهاردهیمن دوره آن به میزبانی شایسته بندر 
بوشهر برگزار شد. جعفری افزود: این مسابقات که طی دو روز 
به انجام رسید ۱۱ تیم از بنادر مختلف کشور با یکدیگر به رقابت 
 پرداختند که در نهایت بندر امام خمینی موفق به کســب عنوان 

قهرمانی شد.
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  حسن سیالوی ســرویس استان ها // 
استاندار خوزســتان با بیان اینکه برای 
بهبود وضعیت مدارس در استان نیازمند 
روحیه جهادی هســتیم، گفت: راه های 
میانبر و معجــزه همدلی را باید به میان 

بیاوریم تا رتبه  آموزش و پرورش استان 
خوزستان در سطح کشور ارتقا یابد؛ زیرا 
رشد استان در گرو پیشرفت آموزش و 

پرورش است. 
  به گــزارش خبرنگار دریــا؛ علی اکبر 
حسینی محراب در جلسه شورای آموزش 
و پرورش استان، ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای معلم و دانش آموز در هشت 
سال دفاع مقدس اظهار کرد: نخستین شهدا 
در جنگ تحمیلی و دفاع از حرم حضرت 

زینــب )س( فرهنگیان بودند که نشــان 
می دهد ظرفیت انقالب اسالمی در آموزش 
و پرورش، فرهنگیان و دانش آموزان موج 

می زند.
  به گــزارش ایســنا، وی افــزود: امام 
راحل)ره( کــه فرمودند "معلمی شــغل 
انبیاست"؛ به دلیل سابقه فرهنگی هم درد 
را در این حوزه می دانم و هم درمان را و به 
تمام پیچ و خم کار آگاه هستم و خود را از 

معلمان جدا نمی دانم.

اســتاندار خوزســتان با بیان اینکه مثلث 
ارتباط مدیر، معلم و دانش آموز بر پیکره 
آموزش و پرورش تبیین شود، گفت: نقش 
مدیر و نهادهای فرهنگی حاضر در مدارس 

در این ارتباط بسیار حائز اهمیت است.
  حسینی محراب با اشاره به نقش حیاتی 
معلمــان در تربیت دانش آمــوزان افزود: 
وجود یک معلم خوب می تواند مســیر و 
دیدگاه دانش آموز را به ســمت و ســوی 
کالس هــای درس تغییر دهد، البته عکس 

این موضوع نیز وجود دارد. معلمان نقش 
اساســی در تربیت دانش آمــوزان دارند 
و در برخــی از موارد از پــدر و مادر نیز 

تأثیرگذارتر هستند.
  وی افزود: همه معلمان ما در تراز انقالب 
اسالمی هســتند و دانش آموزی که تربیت 
می کنند نیز باید در تراز انقالب اســالمی 

باشد.
  استاندار خوزســتان با بیان اینکه برای 
بهبود وضعیت مدارس در اســتان نیازمند 

روحیه جهادی هستیم، گفت: راه های میانبر 
و معجزه همدلی را باید به میان بیاوریم تا 
رتبه  آموزش و پرورش اســتان در سطح 
کشــور ارتقا یابد زیرا رشد استان در گرو 

پیشرفت آموزش و پرورش است.
  وی در پایان عنوان کرد: بدون داشــتن 
برنامه فرهنگی و اجتماعی در اقتصاد موفق 
نخواهیم شد. سه حلقه فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی به همــراه هم می توانند چهره 

استان را تغییر دهند.

استاندار خوزستان: 

برای بهبود وضعیت مدارس، نیازمند روحیه جهادی هستیم

  حسن سیالوی ســرویس اســتان ها //  رئیس کل 
دادگستری خوزستان گفت: دستور الزم برای تسریع در 
خروج ۶۹۲ هزار تن نهاده های دامی و کاالهای اساسی از 
انبارهای بندر امام خمینی )ره( صادر و مقدمات ترخیص 

آنها فراهم شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا، علی دهقانی در بازدید از بندر 
امام خمینی )ره( بیان کرد: تمهیدات الزم در خصوص فرآیند 
ترخیص یک میلیون و ۴00 هزار تن کاال باید با ســرعت 
انجام شــود. وی گفت: تامین اقالم ضروری و حمایت از 
صنایع، از تاکیدات مقام معظم رهبری اســت که ازســوی 
قوه قضائیه نیز دســتورالعمل های قضایی برای پیگیری و 

حمایت های قضایی تدوین شده است.

  دهقانی ادامه داد: در همین راســتا کمیته مبارزه با مفاسد 
اقتصادی و نظارت بر تعیین تکلیف کاالهای مانده در انبارهای 
بنادر، گمرکات و اموال تملیکی با شدت و سرعت بیشتری 
موضوعات استان را رصد می کند و امروز نیز پس از بازدید 
از انبارهای بندر امام خمینی )ره( که از بنادر اســتراتژیک 
استان است، جلسه ای به منظور بررسی مشکالت ترخیص 
کاالها با حضور کلیه مدیران مربوطه برگزار و درخصوص 

رفع مشکالت موجود بحث و تبادل نظر شد.
  رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: حمایت از تسهیل 
در تامین اقالم مرتبط با معیشــت مردم از طریق ســاز و 
کارهای قانونی یکی از وظایف قوه قضائیه است و دستگاه 
قضایی استان با نظارت بر روند صادرات و واردات کاالهای 

اساســی، با هر گونه تعلل در ترخیص کاالهای اساسی که 
موجب آشــفتگی بازار تولید و مصرف در کشور شود، در 

چارچوب قانون برخورد می کند.
  در این بازدیــد دبیر کمیته مبارزه با مفاســد اقتصادی، 
دادستان مرکز استان و یکی از معاونین وی، مدیران قضایی 
شهرستان و جمعی از مدیران استانی و محلی حضور داشتند.

  در بازدید رئیس کل دادگستری خوزستان از انبارهای بندر 
امام خمینی )ره( موضوع تسریع در خروج نهاده های دامی 
و کاالهای اساسی از انبارهای این بندر مورد بررسی قرار 

گرفت و دستورات الزم در این خصوص صادر شد.
  بندر امام خمینی )ره( یکی از بنادر استراتژیک و بین المللی 

و از درگاه های صادرات و واردات کشور است.

  سید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها// 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: هم 
اکنون ۳۳0 میلیون مترمکعب آب ذخیره ای در سد 
رئیسعلی دلواری وجود دارد که بخشی از این آب 

به منظور حفظ پایداری سد قابل برداشت نیست. 
  به گــزارش خبرنگار دریا؛ علی محمدی در جمع 
اصحاب رسانه اظهار کرد: با وجود سه حوزه آبریز 
درجه ۲ در استان بوشهر که شامل حوزه های آبریز 
حله، کله مهران و مند می شود، اما درصد کمی از این 
حوزه ها در استان بوشهر قرار گرفته است اما به دلیل 
شرایط جغرافیایی خوبی که وجود دارد و در انتهای 
حــوزه آبریز قرار گرفته ایم غالــب روان آب هایی 
که تشــکیل می شــود پس از عبور از استان های 
همجوار وارد بوشهر می شــود. وی درباره شرایط 
بارشی استان بوشــهر تصریح کرد: وضعیت بارشی 
خوبی در اســتان بوشهر شاهد هستیم. در سال آبی 
که از ابتدای مهر شــروع شده است، ۱6۸ میلی متر 
میانگین بارشی اســت که در سال آبی داشته ایم و 
با افزایش۳۳درصدی نسبت به میانگین بارش های 

بلندمدت خود مواجه هستیم.
  مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر ادامه داد: 
بارش های سال ۱۴0۱ در استان به نسبت سال قبل با 
افزایش خوبی روبه رو بوده است و حدود ۳۹درصد 
افزایش داشــته ایم. علیرغم بارش های زیاد درسال 
جاری، نوع بارش ها به گونه ای بود که روان آب های 
کمتری تشکیل شد؛ با این وجود حجمی برابربا ۳۵۵ 
میلیون مترمکعب روان آب تولیدی داشتیم که بخشی 

ذخیره و بخشی در تاالب ها پخش شد.
  محمدی درخصوص ذخیره آب سطحی در استان 
بوشــهر افزود: میزان ذخیره آب از بارش های سال 
آبی در ســد رئیسعلی دلواری ۸6میلیون مترمکعب 
است و میزان ۱0۵میلیون مترمکعب به وسیله توزیع 

برگ های انحرافی در شبکه ها ذخیره شد.
  وی گفت: هــم اکنون ۳۳0 میلیون مترمکعب آب 

ذخیره ای در سد رئیســعلی دلواری وجود دارد که 
بخشــی از این آب به منظور حفظ پایداری سد قابل 
برداشت نیست. مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
بوشهر خاطرنشان کرد:۱۵میلیون مترمکعب آب به 
وسیله ســازه های مختلفی که در سطح استان داریم 
ذخیره شــد و میزان 70میلیــون مترمکعب روی 
تاالب های مختلف پخش شــده است که ناشی از 

تداوم خشکسالی های اخیر است.
 ساالنه یک متر افت آب زیرزمینی در بوشهر

  مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر باتاکید به 
بحران افت آب زیرزمینی در بوشــهر گفت:شرایط 
ورودی آبخوان هــای آب زیرزمینــی در شــرایط 
مطلوبی نیســت و ســاالنه ۲۵ میلیون متر مکعب 
کســری آب مخزن وجود دارد و ساالنه ۱ متر افت 
ســطح آب زمینی داریم. محمدی تصریح کرد:تراز 
آب زیرزمینــی تقریبا در تمام آبخوان های اســتان 
بوشهر دچار کاهش شده است. دراین میان وضعیت 
آبخوان های طلحه، فاریاب و دهرود، تنگ ارم نسبت 
به بقیه آبخوان ها بحرانی تر است. وی ادامه داد:کمبود 
تراز آب زیرزمینی عالوه بر تحمیل هزینه های باالی 
کف شکنی و پمپاژ به بهره برداران، موجبات نشست 
زمین و بروز خسارت به ابنیه و تاسیسات موجود و 

کاهش ذخیره آب خاک نیز می شود. 
  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر درخصوص 
سدرئیسعلی دلواری گفت:در استان بوشهر تنها سد 
رئیسعلی دلواری در دست بهره برداری وجود دارد 
که در سال ۱۳۸6 بهره برداری شد تامین آب مناطق 
نخیالت آبپخش، زراعت شبکه آبیاری شبانکاره و 
حاشیه حله است. بخشی از اهداف توسعه ای پایاب 

سد رئیســعلی دلواری در رودخانه شاپور به دلیل 
تامین نشدن آب مطمئن متوقف شده است.

  مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشــهر اظهار 
کرد: بالغ بر 6۲ درصد آب های تجدید پذیر اســتان 
بوشهر وابســته به استان های هم جوار است و طبعا 
خشکسالی های استان های دیگر بر میزان آب استان 
تاثیر زیــادی دارد. محمدی تصریح کرد:۵0 درصد 
آب زیرزمینی در استان بوشــهر دارای EC باالی 
۱0هزار است که وضعیت نگران کننده ای را به وجود 
آورده است و تنها چهاردرصد آب های زیرزمینی با 
EC کمتر از سه هزار است. وی درخصوص سدهای 
درحال ساخت استان بوشهر خاطرنشان کرد:سدهای 
درحال ساخت استان که شامل سدهای دالکی، دشت 
پلنگ، باغان، خائیز و باهوش می شود با وجود اینکه 
هنوز تکمیل نشده اند بخشی از آب مورد نیاز منطقه 
خود را تامین می کنند و پیش بینی می کنیم تا ســال 
۱۴0۳ تمامی ســدهای ما به بهره برداری برسد که 
بهره برداری از سد اخند و باغان در برنامه سفر رئیس 

جمهور به بوشهر قرار دارد.
  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: بالغ بر 
۸0 درصد آب شرب استان بوشهر از استان های دیگر 
تامین می شود که باتوجه به توسعه آب شیرین کن های 
منطقه ای و ســدهای درحال ساخت امید داریم این 
درصد کاهش یابد.محمــدی  مطرح کرد:طی طرح 
مشترک شرکت آب منطقه ای با جهادکشاورزی تحت 
عنوان اصالح شیوه آبیاری که بخش ۲۴00 هکتاری 
آن در سعدآباد واقع بود که ایستگاه پمپاژ نخلستان 
یک و دو در هفته دولت افتتاح شــد.وی افزود: در 
شــبکه انتقال آب اهرم طی دستور رئیس جمهور 

اقدامات الزم جهت انتقال آب و تصحیح شبکه آب 
شهری و لوله ای کردن کانال های آب که در نهایت به 

اصالح شیوه آبیاری می انجامند، پرداختیم.
  مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر ادامه داد: 
برای جلوگیری از تصرفات رودخانه ای با کامل کردن 
مطالعات حریم بستر رودخانه ها و واگذاری بخش 
اعظمی از آن به ثبت اسناد جهت بارگزاری در سایت 
اقدام کردیم. عقب ماندگی صنعت کنتر در کشــور 
باعث تضعیف و کمبود میزان آب می شود.محمدی 
درخصوص نصب کنتر برای چاه های کشــاورزی 
در استان بوشــهر گفت: نصب کنتور برای چاه های 
کشاورزی با توجه به بهره وری پایین باید به منظور 
مراقبت از میزان آب مصرفی صورت گیرد که تاکنون 
بالغ بر 60 درصد چاه های استان دارای کنتور هستند.

  آخرین وضعیت ســدهای در دست احداث 
استان بوشهر

  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر تصریح کرد: 
نزدیک به ۱600 میلیارد هزینه برای ســاخت سد 
دالکی نیاز است که تاکنون ۳00 میلیارد هزینه شده 
است و این ســد دارای ۴۲ درصد پیشرفت تاکنون 
بوده اســت. سد باهوش با پیشــرفت ۱۵درصدی 
و اعتبار ۳۵0میلیــاردی وجود دارد که ۸0 میلیارد 
اعتبارات برای ســال جاری در نظر گرفته است که 
هنوز به این پروژه تحویل داده نشده است. محمدی 
درباره ســد خائیز اضافه کرد: سد خائیز با سرمایه 
گذاری ۲60 میلیارد تومان و اعتبار ۱60میلیارد که 

تاکنون به پروژه پرداخت شده در حال انجام است.
  معضل فرونشست در استان بوشهر

  مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر با اشاره 

به اینکه بیشترین افت برداشت آبهای زیرزمینی در 
دشتستان اتفاق افتاده است، گفت: فرونشست هایی 
در برخی از دشت های این استان مثل دشت طلحه، 
بوشــکان و مقداری در بخش دالکــی وجود دارد. 
امیدواریم با کنتــرل مدیریت مصرف منابع آب آب 
زیرمینی و آبخوان داری از ایــن بحران جلوگیری 
شــود. محمدی دربــاره حفر چاه هــای غیرمجاز 
خاطرنشــان کرد: چاه هایی که بدون پروانه بعد از 
سال ۱۳۸۵ حفاری شده است را به عنوان چاه غیر 
مجاز می شناسیم و باید از حفر این چاه ها جلوگیری 
شود که تا کنون ۹00 چاه غیر مجاز در استان بوشهر 
حفاری شده اســت. بالغ بر ۱۵هزار چاه در استان 
بوشهر وجود دارد که بخشی دارای پروانه و بخشی 

فاقد پروانه هستند.
 بند بصــری و رســوبات دو عامل اصلی 

تاثیرگذار بر تاالب حله هستند
  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر درباره حجم 
آب تاالب حله گفت: تخصیص حقابه به این تاالب 
بســتگی به آبگیری سد رئیســعلی دلواری دارد به 
طوری که میزان آبی که هرساله سد آب ذخیره می کند  
به همان نسبت تخصیص های حقابه تاالب ها کم و 
زیاد می شود. به گفته محمدی، بند بصری و رسوبات 
دو عامل اصلی تاثیرگذار بر تاالب حله هســتند که 
اجازه نمی دهد آب بیشــتری وارد این تاالب شود. 
امسال طرح اصالح بند بصری و الیروبی رسوبات 
را در دســتور کار داریم. در این راستا ابالغ اعتبار 
انجام شده و به مرحله برگزاری مناقصه رفته است 
اما پیمانکاری شرکت نکرد. اکنون در مرحله تکرار 

مناقصه هستیم.
  وی با اشــاره به تخلفات برداشــت آب در مسیر 
تاالب حله گفت: در این راستا مراجع قضایی وارد 
عمل و بســیاری از پمپ های غیرمجاز جمع آوری 

می شوند اما نیازمند همراهی و همدلی مردم هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر:

حجم آب سد رئیسعلی به ۳۳0 میلیون مترمکعب رسید

با دستور رئیس کل دادگستری خوزستان:

دستور ترخیص ۶۹۲ هزار تن کاالی اساسی از بندر امام خمینی )ره( صادر شد

       

  آرزو توکلی ســرویس اســتان ها //  مدیرعامل مرکز درمانی 
بیماران خاص ثامن الحجج )ع( اســتان کرمان با اشاره به اینکه 
بیش از ۳۳ هزار مترمربع فضای درمانی به همت این موسســه 
برای بیماران خاص در کرمان ایجاد شده است گفت: مجموعه های 
 خیریه احداث شــده پاســخگوی نیاز ۲0 ســال آینده این 

قشر است. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ علی شمســی نیا ضمن تقدیر از خیران 
استان کرمان در راستای اعتماد و کمک های خداپسندانه به بیماران 
خاص افزود: کرمان نخستین اســتانی است که طرح پیشگیری از 

بیماری ها را به صورت هدفمند اجرا کرده است.
  وی با بیان اینکه پیشــگیری از بیماری بهتر از درمان اســت و با 
اجــرای طرح های پیشــگیرانه می توان از هزینــه های هنگفت 
بیماری ها جلوگیری کرد اظهار داشــت: موسسه خیریه دارالشفای 
امام رضا )ع( در راســتای پیشگیری از بیماری ها عالوه بر اجرای 
طرح های پیشگیرانه نســبت به راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک اقدام 
کرده است. مدیرعامل مرکز درمانی بیماران خاص ثامن الحجج )ع( 
استان کرمان، کمبود پزشک متخصص در دارالشفای امام رضا )ع( 
را یکی از مشکالت این مجموعه عنوان و تصریح کرد: آزمایشگاه 
ژنتیک این مجموعه هم اکنون آماده بهره برداری است و به محض 
تامین پزشک متخصص از طرف دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی 
خواهد شــد. وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی نسبت به 
تامین پزشک متخصص ژنتیک برای خیریه دارالشفای امام رضا )ع( 
قول مساعد داده است گفت: دارالشفای امام رضا در هشت هزار متر 
مربع در حال احداث است که ۲ فاز اولیه آن به بهره برداری رسیده 
و ارزش ریالی این 6 فاز با وجود ملک مرغوب ۴00 میلیارد تومان 

برآورد شده است.
   شمســی نیا افزود: فاز اولیه دارالشــفای امام رضا )ع( مجهز به 
بخش های درمانی و فاز دوم مربوط به مجهزترین آزمایشگاه ژنتیک 

کشور و رادیولوژی است.

  وی با بیان اینکه در ایام ســومین ســالگرد شهادت سپهبد شهید 
ســلیمانی در بازدید نماینده بنیاد مســتضعفان از این مجموعه با 
راه اندازی بخش رادیولوژی، ام آر آی و نصب دستگاه های جانبی 

در دارالشفای امام رضا کرمان موافقت شد.
  مدیرعامل مرکز درمانی بیماران خاص ثامن الحجج )ع( اســتان 
کرمان با تاکید بر اینکه آزمایشگاه ژنتیک دارالشفای امام رضا )ع( 
تاکنون ۸0 میلیارد تومان هزینه داشته است تصریح کرد: به محض 

تامین پزشک، این بخش فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. 
  وی بــا بیان اینکه بیش از ۱0 هزار بیمار خاص و ســخت درمان 
تحت پوشش موسسه خیریه ثامن الحجج و دارالشفای امام رضا )ع( 
 کرمان قرار دارند گفت: این موسســه خیریه در راستای راه اندازی
کلینیک های خاص مانند کلینیک دیالیز، دیابت، درد، زخم، خدمات 
در منزل و ... برای بیماران خاص و ســخت درمان در حال فعالیت 

است.
  شمسی نیا با اشــاره به اهمیت پیشگیری از بیماری ها و جایگاه 
این مهم در کاهش بار مالی دولــت در بخش دارو و درمان اظهار 
داشت: همچنین مرکز جامع پیشگیری از بیماری ها برای نخستین 
مرتبه در کرمان راه اندازی شده و در حال خدمات دهی به مراجعه 
کنندگان است. وی ادامه داد: احداث این مرکز در راستای پیشگیری 
از بیماری ها و کاهش بار مالی دولت در بخش بهداشــت و درمان 

بسیار موثر است.
  مدیرعامل موسســه خیریه ثامن الحجج )ع( بــا تاکید بر اینکه 
زیرســاخت های خوبی برای بیماران خاص در کرمان ایجاد شده 
است گفت: هزار و ۲00 بیمار تالسمی، ۳00 بیمار هموفیلی و سه 
هزار بیمار پیوند، همودیالیز و نارسایی کلیه در این استان وجود دارد.
  وی با بیان اینکه نخستین بنای موسسه خیریه ثامن الحجج )ع( در 
کرمان ســال ۱۳70 نهاده شده است افزود: آن زمان حتی در کشور 

نیز چنین موسسه ای وجود نداشت.

 احداث۳۳ هزار مترمربع فضای درمانی
 برای بیماران خاص در کرمان 
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اقتصادی

معاون بنیاد مسکن:
با مشارکت مردم خانه می سازیم

 گروه اقتصادی // معاون مســکن شهری بنیاد مسکن گفت: 
در قالب طرح نهضت ملی مســکن به دو صورت عمل می کنیم؛ 
در مــدل اول از طریــق پیمانکاری واحدها را می ســازیم که 
اصطالحا به آن پیمان ـ دســتمزد می گوییم و در بخش دوم به 
متقاضیان، زمین واگذار می کنیم که خانه های یک تا ســه طبقه 
احداث می کنند. حمیدرضا سهرابی اظهار کرد: در حوزه مسکن 
روستایی و بازسازی که بنیاد مسکن مدیریت اجرای ۲00 هزار 
واحد را بر عهده دارد مشخصا اصل بر مشارکت مردم است. یعنی 
تسهیالت را در اختیار متقاضیان قرار می دهیم، نقشه، هدایت و 
پشتیبانی از طرف بنیاد صورت می گیرد و مردم اقدام به ساخت 
واحدها می کنند. وی افزود: در جریان بازسازی روستایی ناشی 
از حوادث، سیمان و میلگرد از طریق بنیاد مسکن به نمایندگی از 
بنیاد مستضعفان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. در تخریب و 
نوسازی واحدهای فرسوده نیز به همین شکل عمل می شود. در 
مناطقی هم که بنیاد زمین دارد به مردم واگذار می کند و متقاضیان 
با  دریافت تســهیالت ۵ درصد ۲0 ساله اقدام به ساخت و ساز 
می کنند. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن تصریح کرد: هم چنین 
در حوزه مســکن شهری که ذیل طرح نهضت ملی مسکن قرار 
دارد ســاخت ۲00 واحد در دستور کار بنیاد است. زمین را در 
شهرها وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار می دهد و ما به 
دو شیوه عملیات اجرای پروژه ها را پیش می بریم. سهرابی، مدل 
اول طرح نهضت ملی مســکن را واگذاری طرح ها به پیمانکار 
دانست و گفت: در این حوزه بنیاد مسکن از طریق قراردادهای 
پیمانکاری ساخت و ساز را برعهده می گیرد. در واقع پیمانکار 
می گیریم و به صورت پیمانـ  دستمزد، پروژه ها را پیش می بریم 
و واحدها را با قیمت مناسب در اختیار متقاضیان قرار می دهیم. 
وی تاکید کرد: بخش دیگر به صورت گروه ســاخت و انفرادی 
است. بدین صورت که برای اراضی، طرح تهیه و آنها را تفکیک و 
آماده سازی می کنیم. سپس زمین ها را به منظور ساخت واحدهای 
یک تا سه طبقه به گروه های ساخت می دهیم. فرآیند پرداخت 
تسهیالت را انجام می دهیم، متقاضیان را به بانک معرفی می کنیم 
و مردم خودشان واحدها را می سازند. معاون مسکن شهری بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: ما بیشتر در پروژه هایی که 
تعداد طبقات زیاد است یا جاهایی که محدودیت زمین داریم به 
صورت بنیادساخت وارد می شویم. با توجه به سیاست های جدید 
وزارت راه و شهرســازی که بر تعداد طبقات پایین تاکید دارد 
زمین ها را به متقاضیان واگذار می کنیم و خودشان اقدام به ساخت 
مسکن می کنند. بنابراین گزارش، در روزهای اخیر محمد مخبر 
ـ  معاون اول رییس جمهور با اشاره به تردید برخی افراد نسبت 
به امکان تولید چهار میلیون مسکن خاطرنشان کرد: قرار نیست 
مســکن فقط از طریق منابع دولتی احداث شود، مسکن توسط 
مردم ســاخته می شود و دولت شرایط را برای تحقق برنامه های 
تولید مسکن تسهیل می کند و زمین مورد نیاز را در اختیار قرار 
می دهد که خوشبختانه کارهای وسیعی در این خصوص انجام 
شــده و در هزار و صد شهر که جمعیت زیر ۲۵هزار نفر دارند و 
هــم زمین و هم متقاضی وجود دارد که زمین را در اختیار مردم 

این شهرها قرار می دهیم.
درپی شیوع گسترده کرونا در شرق آسیا اعالم شد

موضع سازمان هواپیمایی 
درباره مسافران ورودی به کشور

 گروه اقتصادی// سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره 
تمهیدات درنظر گرفته شده درخصوص مسافران ورودی به کشور 
با توجه به شیوع مجدد کرونا به خصوص در شرق آسیا، توضیح 
داد که پروازها طبق روال سابق انجام می شود و مراقبت ها طبق 
دستورالعمل خواهد بود که شامل دریافت واکسن توسط مسافران 
یا تست PCR است. سه سال از زمان ثبت اولین مورد ابتال به 
کووید ۱۹ در ووهان، شــهری در مرکز چین می گذرد و اکنون 
آنها و برخی دیگر کشــورها بار دیگــر افزایش موارد بیماری 
را تجربــه می کنند و دبیر کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا 
 هم هفته گذشته اظهار کرد موج هشــتم کرونا از دو-سه هفته 
آینده شــروع به افزایش می کند.در پی کاهش ناگهانی اقدامات 
چین برای مقابله با گسترش کرونا و شیوع گسترده این ویروس 
در چین، اخیرا اســترالیا و کانادا به لیست کشورهایی پیوستند 
که از مســافران چینی می خواهند قبل از پرواز، آزمایش کرونا 
 بدهند. دیگر کشــورها از جمله آمریکا، انگلیس، هند، ژاپن و 
چندین کشور اروپایی هم اعالم کرده اند که به دلیل شفاف نبودن 
داده های مربوط به مبتالیان در چین و نگرانی از شیوع سویه های 
جدید این ویروس، محدودیت های شــدیدی بر مســافران این 
کشور وضع می کنند. پیش از این و به دنبال تشکیل جلسه ستاد 
 ملی مقابله با کرونا، بهرام عین اللهی -وزیر بهداشــت- درباره 
الزام اســتفاده از پوشش ماســک به ویژه در اجتماعاتی نظیر 
 هواپیما، اتوبوس، قطار، گفته بود: به وزیر راه گفتم که هواپیماها 
مدتی است ماسک نمی دهند و این موضوع را باید الزامی کنند؛ 
چراکه در هواپیما ویروس در حال گردش اســت و هوا بیرون 
نمی رود و در داخل کابین می چرخد. به همین دلیل هم ماســک 
 زدن الزم اســت. در این راســتا میراکبر رضوی -ســخنگوی 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری- در گفت وگو با ایســنا با 
بیــان اینکــه پروازها طبــق روال ســابق انجام می شــود و 
فقــط مراقبت هــا طبق دســتورالعمل خواهد بــود، گفت: در 
دســتورالعمل کلی آمــده که مســافران باید دو دز واکســن 
دریافت کرده باشــند و اگر واکسن نزدند باید تست PCR آنها 
 که 7۲ ســاعت قبل پرواز گرفته شــده، منفی باشد و در نهایت 

ماموران وزارت بهداشت نیز چکاپ نهایی را انجام می دهند.

  گروه اقتصــادی // در حالی بذرپــاش وزیر راه و 
شهرسازی در ابتدای وزارت خود به بانک ها فراخوان 
داد تا به نهضت ملی مســکن توجــه کنند که این 
بی توجهی باعث شــد از موضع خــود کوتاه آمده و 

مذاکرات را در دستور کار قرار دهد.
 مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرســازی چند روز پس 
از رای اعتماد از مجلس شــورای اسالمی)۱6 آذر ماه( 
به تمام بانک های کشــور فراخوان داد تا هر کدام از آنها 
به وظایف خود عمل کرده و تعداد مشــخص شده ای از 
پرداخت تســهیالت را در خصوص طرح نهضت ملی 
مســکن بر عهده بگیرند، اما بانک ها از همان روزهای 
نخست وزارت او با ســکوت به این فراخوان به نوعی 

کم محلی و بی توجهی خود را ثابت کردند.
 اگر چه بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید 
در سال جاری ۳60 هزار میلیارد تومان تسهیالت مسکن 
بپردازند اما مخالفت بانک ها با پرداخت تسهیالت نشان 
می دهد کــه بانک ها به نوعی زیر آبی رفته و پرداخت 
تســهیالت به بخش مســکن را در اولویت خود قرار 
نمی دهند. هر چند بانکی ها به این موضوع واقف هستند 
که اگر تسهیالت به بخش مسکن پرداخت نکنند جریمه 
می شوند اما باز هم استقبالی از خود نشان نمی دهند.این 
مخالفت تا حدی برای بانک ها به صرفه بوده اســت که 
وقتی به میزان جریمه بانک ها دقت می شود می بینیم که 
میزان جریمه بانک هایی که تسهیالت مسکن را پرداخت 
نکرده اند به 60 هزار میلیارد تومان رســیده که باید از 

سوی بانک ها پرداخت شود.
  به هر ســوی آمارها نشان می دهد تاکنون کمتر از ۵0 
هزار میلیارد تومان تسهیالت در بخش مسکن پرداخت 
شده اســت و حتی آن جریمه ۲0 درصدی نیز نتوانسته 
بانک ها را به پرداخت تســهیالت ترغیب کند. در ماده 
چهار قانون جهش تولید مســکن آمده است: بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲0 درصد از 
تسهیالت پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود 
مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص 
دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل 
ســه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیالت برای 
واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های 
آینده نیز حداقل منابع تسهیالتی مذکور با افزایش درصد 
صدرالذکر مطابق با نرخ تورم ســاالنه افزایش یابد.در 
تبصره پنج ماده چهار، سازمان امور مالیاتی کشور موظف 
شــده در صورت عدم همکاری بانک ها، مالیاتی برابر 
بیســت درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات 
اعتباری مســتنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشــور 
واریز نماید؛ این مبلــغ صد درصد تخصیص یافته تلقی 
و به حساب صندوق ملی مســکن واریز می شود.حتی 
این بی اعتنایی بانک ها به طرح نهضت ملی مسکن صدای 
رهنما مدیرعامل صندوق ملی مســکن را نیز در آورد. 
او با تاکید بر اینکه اگر بانک ها تا پایان ســال به تکلیف 
خود عمل نکنند، ۲0 درصد جریمه مالیاتی می شوند و 

این جریمه ها به صندوق ملی مسکن واریز می شود. اما 
به نظر می رســد نه فراخوان مهرداد بذرپاش وزیر راه و 
شهرسازی و نه آن جریمه ۲0 درصدی و 60 هزار میلیارد 
تومانی نمی تواند بانک ها را به پرداخت تسهیالت به بخش 
مســکن و نهضت ملی مسکن ترغیب کند.به هر صورت 
چند هفته ای از فراخوانی که وزیر راه و شهرسازی داد تا 
هر کدام از بانک های کشور تعداد قابل توجهی از تعهدات 
را بر عهده بگیرند و آورده ای که بر عهده بانک ها بوده را 
ســریعتر تامین و وارد اجرا کنند می گذرد و آنطور که از 
وزارت راه و شهرسازی خبر می رسد قرار بر این شده تا 

بذرپاش شخصا با بانک ها وارد مذاکره شود.
  عبدالجالل ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در 
خصوص عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیالت 
به بخش مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن مصوب 
مجلس شورای اسالمی است که شامل پنج فصل از قبیل 
تامین منابع مالی برای ساخت مسکن، تامین زمین، تامین 
مصالح ســاختمانی، تامین خدمات ساختمانی و سایر 
موارد است. بنابراین در این قانون منابع مالی برای ساخت 
مسکن در نظر گرفته شده اما بانک ها تاکنون به تکلیف 

قانونی خود در این زمینه عمل نکرده اند.
  وی اضافه کرد: بانک ها حتی بر اساس نرخ سود مصوبه 
شورای پول و اعتبار تسهیالت برای احداث مسکن در 
کشور پرداخت نمی کنند که جای بسی تاسف فراوان دارد. 
بســتر قانونی برای طرح شکایت از بانک ها وجود دارد 
و قانون گذار این طرح را آماده کرده اســت. حتی علی 
عسگری سرپرست بانک مســکن نیز به عدم استقبال 
بانک ها از نهضت ملی مسکن اقرار کرده و اعالم می کند 
که ســهم بانک مســکن در پرداخت منابع بانکی طرح 
نهضت ملی ۲0 درصد است و طبق برنامه پیش می رود 
و اعتبارات مربوط به نهضت ملی را پرداخت کرده است.   
  عســگری با اشــاره به تکلیف قانونی بانک ها برای 

مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن که تاکنون محقق 
نشــده است، اظهار کرد: عدم مشارکت سایر بانک ها در 

کالن پروژه نهضت ملی مسکن تاثیر خواهد گذاشت.
  وی ادامه داد: ۸0درصد سهم پرداخت منابع بانکی طرح 
نهضت ملی مربوط به سایر بانک ها و ۲0 درصد مربوط 
به بانک مسکن اســت؛ بانک مسکن طبق برنامه پیش 
می رود و اعتبارات مربوط بــه نهضت ملی را پرداخت 
کرده است؛ اما مشارکت سایر بانک ها به سرعت پیشرفت 

پروژه نهضت ملی کمک می کند.
  به هر سوی عدم استقبال بانک ها از فراخوان بذرپاش، 
حــال این بار وزیر راه و شهرســازی مذاکرات را چاره 
کار دانسته و با بانک های سپه، ملت، تجارت وارد جلسه 
توجیهی شده تا آنها را به توجه بیشتر به این اقدام قانونی 
ترغیــب کند. حال باید منتظر ماند و دید که واکنش این 
بانک های بزرگ در عمل به وظایف و تکالیف خود در 

طرح نهضت ملی چگونه خواهد بود؟
  خبرها حاکی از این اســت کــه ۲۴ هزار هکتار زمین 
متعلق به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای 
مســکونی در اختیار این طرح قرار گرفته و در راستای 
اجرای ماده ۱0 قانون جهش تولید مسکن درخصوص 
انتقال اراضی مازاد دستگاه های دولتی نیز سند حدود ۳ 
هزار و ۹00 هتکار از اراضی مازاد دولتی به نام وزارت 

راه ثبت شده است.
  به گزارش بازار؛ به نظر می رســد با رفع مشکل تامین 
زمین و در ادامه مذاکرات مثبت با بانک ها برای پرداخت 
تسهیالت از سوی سیستم بانکی می توان به ساخت یک 
میلیون مسکن در ســال فعال امیدوار بود. هر چند باید 
منتظر ماند و دید که رشد قیمت نهاده های تولید مسکن تا 
چه میزان ادامه خواهد داشت و قیمت تمام شده، وضعیت 
و شــرایط انبوه سازان در طرح نهضت ملی مسکن را به 

چه شکل خواهد کرد.

گروه اقتصادی // پس از دو سال گرسنگی دام های 
مولد و ســالخی آن ها، اینک همدستی صادرات 
رسمی و غیررســمی دام زنده گوشت را از پلکان 
گرانی باال برده و مصرف کننده ها را از سوی دیگر 

این پله ها به پایین راهنمایی می کند. 
الشه گوشت گوســفندی کیلویی ۲۸0 هزار تومان، 
ران گوســفندی کیلویی ۳۳0 تا ۳۴۸ هزار تومان و 
الشه گوشــت گاوی ۲۸0 هزار تومان قیمت گذاری 
شــده و تصمیم دولت برای تثبیت نرخ ارز روی ۲۸ 
هزار تومان چشم انداز این بازار را بیش از پیش مبهم 

کرده است.
  بر پایه اعالم فائو ســرانه مصرف گوشت قرمز در 
کشور از ۱۲ کیلوگرم در سال به 6 کیلوگرم رسیده، 
این یعنی تورم ۵0 درصد از پروتئین ســبد خانوار 
کاسته است. البته مهدی میرزا امین، عضو هیئت رئیسه 
اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی باز هم از کنار و 
گوشه این رقم زده و مصرف سرانه گوشت قرمز برای 
سه دهک کم برخوردار از جمله کارگران را ۳ کیلوگرم 
اعالم کرده است. با تثبیت ارز نیمایی روی ۲۸ هزار 
تومان، بدون تردید نــرخ نهاده های وارداتی افزایش 
یافته و به تبع این امر در قیمت تمام شده دام زنده و 
در نهایت وضعیت سفره مردم تأثیر خواهد گذاشت. 
به راستی نابسامانی این بازار از کجا نشأت می گیرد و 

چطور می شود راه گرانی را از سرچشمه بست؟
  جست وجوی اشــکال در سیستم معیوب 

توزیع 
  آن طور که ارســالن قاســمی، رئیس کمیســیون 
کشاورزی اتاق تعاون می گوید، دامدار دام زنده را در 
بهترین شرایط بین ۱00 تا ۱0۵ هزار تومان به فروش 
می رساند. پس از کشتار نرخ گوشت به ۱۸0 تا ۲00 
هزار تومان می رسد، اما در بازار قیمت گوشت قرمز 
به ۲۵0 تا ۳00 هزار تومان در هر کیلو می رسد. وی 

دلیل این گرانی را به سیســتم معیوب توزیع گوشت 
قرمز و دالل ها نسبت می دهد که هزینه های این بازار 
را افزایش داده اند.وی تأکید می کند: اگر این سیستم 
بیمار توزیع اصالح شود به طور قطع بازار تقاضا را 
تحریک کرده و مردم با قدرت خرید فعلی می توانند 
گوشت قرمز خریداری کنند. وی بر این باور است که 
در تولید نهاده ها نیز مشکلی در کشور وجود ندارد، به 
طوری که امسال بخش کشاورزی با بیش از ۱۲0 تن 
تولیدات نه تنها نیاز کشور را تأمین می کند که می تواند 
نیازمندی های کشورهای همسایه را نیز پوشش بدهد.

  کشتار دام ماده و مولد و مرغ های مادر
  در عین حال مجید جعفــری، مدیرعامل اتحادیه 
خوراک دام می گوید: نرخ تمام شــده گوشت دام و 
طیور تا حدود 70 درصد مربوط به خوراک می شود 
که قیمت آن از اردیبهشت امسال تاکنون با حذف ارز 
دولتی حدود هفت برابر شــده است. وی به افزایش 
هزینه های انرژی و دســتمزد اشاره می کند و معتقد 
است بهای تمام شده دام و به تبع آن گوشت در کشور 

به این علت باال رفته است. جعفری عنوان کرد: کشتار 
دام ماده و مولد و نیــز مرغ های مادر افزایش یافته 
و دولت باید در سیاســت های خود در بخش دام و 
طیور بازنگری داشته باشد تا قیمت تمام شده کاهش 

پیدا کند.
  بی رغبتی دامداران به پرواربندی دام

  علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت 
گوســفندی در گفت وگو با قدس، کمبود عرضه دام 
زنده، افزایش قیمت نهاده های تولید و باال رفتن قیمت 
تمام شــده را در نصف شدن مصرف این پروتئین در 
سفره مردم مؤثر می داند و در عین حال معتقد است 
تنها مواردی که امــروز می توانیم برای تحت کنترل 
درآوردن بازار به آن ها متوســل شویم، جلوگیری از 
قاچاق دام مولد و صادرات قانونی دام زنده اســت.
وی به بی رغبتی دامداران به امر پرواربندی به سبب 
نبود صرفه اقتصادی اشــاره کرده و می گوید: علوفه 
و غذای دام در 6 ماهه نخســت سال از مراتع تأمین 
می شود، ولی به دلیل نبود بارش و خشکسالی، دامدار 

از ابتدای سال علوفه دستی به دام خودش داده است. 
این موضوع مقرون به صرفه نبوده و از طرفی با جمع 
شدن بســاط ارز ترجیحی قیمت نهاده ها باال رفته و 

هزینه های دامداری ها را افزایش داده است.
  برنامه دولت برای ارزان کردن گوشت

  رئیــس اتحادیــه تهیه و توزیع کنندگان گوشــت 
گوسفندی با اشاره به تزریق گوشت به بازار از سوی 
دولت برای متعادل کــردن قیمت ها می افزاید: دولت 
قصد دارد از ذخایر راهبردی خود روانه بازار کند تا 

از التهاب بازار بکاهد.
  ملکی می گوید: از مســئوالن امور پشتیبانی دام و 
وزارت جهاد در جلســات متعدد خواستیم با تزریق 
داشــته های راهبردی ذخیره سازی شده خودشان به 
بازار از التهاب موجود بکاهند که با شروع این اقدام 
طی چند روز اخیر تأثیرش هم در بازار مشاهده شده 

است.
  ضربه خروج رسمی و غیررسمی دام 

  رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت گوسفندی با 

اشاره به اینکه از دو سال پیش درباره تبعات کشتار 
دام مولــد و ایجاد بحران در ســبد پروتئینی خانوار 
هشــدار داده بودیم، تأکید می کنــد: گرانی علوفه و 
کشــتار بی رویه دام های مولد که طی دو سال اخیر 
انجام شد، منجر به کمبود دام در کشور شد. به موازات 
این کار مجوز صادرات نیز داده شــد، حاال اگر این 
کمبود ناشی از صادرات را در کنار میزان دامی که از 
مرزهای کشور قاچاق می شود قرار دهیم، می توانیم به 
یکی از عوامل کمبود عرضه دام در کشور اشاره کنیم 
که در صورت نظارت می تواند به نابسامانی در بازار 

گوشت پایان دهد.
  تولید به ریال فروش به دینار

  به گزارش قدس آنالین؛ ملکی با اشــاره به اینکه 
اختالف قیمت هر رأس گوســفند در داخل با خارج 
از کشور موجب شــده دامداران تمایلی به نگهداری 
و فروش دام زنده در داخل نداشــته باشــند، تأکید 
می کند: مواردی که امروز می توانیم برای ساماندهی 
بازار گوشــت انجــام دهیم جلوگیــری از خروج 
گله های گوســفندان بومی از طریق مرزها و محدود 
کردن صادرات اســت، این ها راهکارهایی است تا 
داشــته های دامی ما برای خودمان بماند؛ چرا که تا 
وقتی امکان صادرات رسمی و غیررسمی فراهم باشد 
دامدار ترجیح می دهد دام را در بازارهای خارجی به 
دالر و دینار عرضه کند. از آن طرف دولت نیز باید با 
حمایت از دامدار از نظر نهاده های دامی این صنعت را 
تقویت کند. در غیر این صورت جو کیلویی ۱۲ تا ۱۳ 
هزار تومان، یونجه ۹ هزار تومان و کاه 6 هزار تومان 
برای پرواربنــدی دام زنده کیلویی ۱۲0 هزار تومان 
صرفه اقتصادی ندارد. به گفته ملکی، اگر جلو قاچاق 
و صادرات دام گرفته نشود، التهابات قیمت در بازار 

استمرار خواهد داشت.

  گروه اقتصادی //  رئیس کمیسیون اقتصادی 
و  اســالمی گفت: مجلس  مجلس شورای 
کمیســیون اقتصادی با سیاست هایی که 
منجر به ایجاد ثبات در بازار ارز شود موافق 
است و در این زمینه به دولت کمک می کند. 
  محمدرضــا پورابراهیمــی در آیین نودمین 
سالگرد تشــکیل اتاق بازرگانی هرمزگان و 
آیین افتتاح ساختمان جدید آن افزود: سیاست 
ثبات نرخ ارز با اعالم یک قیمت ثابت برای آن 
متفاوت بوده و در این زمینه اختالف نظرهایی 
داریم که به زودی موضوع نرخ ارز در مجلس 
تعیین تکلیف خواهد شــد. وی تصریح کرد: 
اعالم نرخ ثابت ارز و فاصله گرفتن آن با بازار 
غیررسمی موجب تحریک و افزایش تقاضا و 
سرکوب عرضه می شود. به گفته پورابراهیمی 
اعالم نــرخ ثابت ارز با ماده ۲0 احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور مغایرت قانونی دارد که 
به همین دلیل باید مورد بازنگری و تجدیدنظر 
قرار گیرد. پورابراهیمی ناترازی بودجه و نظام 
بانکی را ۲ عامل اصلی تورم دانست و اضافه 
کرد: هــم اکنون بانک ها حــدود ۳60 هزار 
میلیــارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند و 
۵70 هزار میلیارد تومان نیز از دولت مطالبات 
دارند. وی میزان کســر بودجه امسال را ۴00 
هزار میلیارد تومان )۴00 همت( اعالم کرد و 
یادآور شد: چنانچه درآمد پایدار برای جبران 
کســر بودجه در نظر گرفته نشود، آثار تورمی 

خود را به شدت نشان خواهد داد.
  اعضای اتــاق بازرگانــی، رایزنان 

اقتصادی ایران در کشورهای خارجی
  رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس همچنین 
از پایان بررســی اصالح قانــون اتاق های 
بازرگانی در این کمیســیون خبر داد و اضافه 
کرد: در راســتای کاهش تصدی گری دولت، 
موارد متعددی در این بازنگری دیده شــده و 
استفاده از اعضای اتاق های بازرگانی به عنوان 
رایزن اقتصادی در کشورهای خارجی یکی از 

پیشنهادها در این بازنگری است.
  پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بازنگری قانون 
اتــاق بازرگانی طــی ۱0روز آینده در کمیته 

تخصصی جمع بندی شده و پس از آن در نوبت 
طرح در صحن علنی مجلس قرار می گیرد.

  نسخه نجات اقتصاد، در جیب بانک ها
  رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
شورای اســالمی نیز در این مراسم اختصاص 
منابع بانکی به تولید را تنها نسخه نجات بخش 
اقتصاد کشور دانســت و گفت: اگر بانک ها 
ســرمایه مورد نیاز بخش تولید را تامین کنند 

تمامی مشکالت حل می شود.
  رضا حاجی بابایی یادآور شد: تکلیف کردن 
در اقتصاد )اقتصاد دستوری( بدترین سیاست 
اســت که موجب کاهش شرایط حضور مردم 
در اقتصاد و کاهش رقابت در بازار می شود. 
نماینده مردم همدان در مجلس وضعیت استان 
هرمزگان که با وجود داشــتن منابع درآمدی 
سرشار ، رتبه دار فقر و بیکاری است را مصداق 
اقتصاد » بسته بندی شده« و بدون حضور مردم 
معرفی کرد. وی تاکید کرد: اقتصاد باید به طور 
کامل مردمی باشــد و اولویت برنامه هفتم و 
بودجه سال ۱۴0۲ نیز محور ثبات اقتصادی، 

کنترل تورم و کاهش ضریب جینی است.
  )ضریب جینی یا »شــاخص جینی«( معیار 
اندازه گیــری توزیع درآمد یــا ثروت در یک 

جمعیت است.(
  حاجی بابایی ادامه داد: ایران از ابتدای امسال 
تا پایان آذر ،6 میلیــارد و ۵00 میلیون دالر 
فرآورده نفتی صادر کرده است که در صورت 
فراهم شدن شرایط ، این رقم در یک افق پنج 
ساله می تواند تا ۵0 میلیارد دالر افزایش یابد.
وی »نگاه اورژانسی« به اقتصاد را یک آسیب 
دانســت و اضافه کرد: هر تصمیمی در حوزه 

اقتصادی نیازمند بررسی های دقیق است.
  به گزارش ایرنا، رییس کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت کنترل تورم 
تصریح کرد: دولت ماهانــه ۴0 هزار میلیارد 
تومان یارانه مستقیم و 6۲ هزار میلیارد تومان 
حقوق می دهد که این ارقام معادل کل بودجه 
دولت اســت و برای سایر کارها باید به سراغ 

بانک ها برود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 برای ثبات نرخ ارز به دولت کمک می کنیم
از فراخوان بذرپاش به بانک ها تا مذاکره؛

 چراغ قرمز بانک های بزرگ 
برای نهضت ملی مسکن

 گروه اقتصادی // وزیر راه و شهرســازی 
گفت: انتظار می رود سقف وام نهضت ملی 
مســکن از ۳۵0 به ۵00 میلیون تومان و 
دوره بازپرداخت نیز افزایش یابد تا قدرت 

مالی ساخت و ساز باالتر برود. 
   مهرداد بذرپاش در جلسه کمیته تخصصی 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع 
پیشــنهادات وزارت راه و شهرسازی در 
خصوص ساخت ساالنه یک میلیون مسکن، 
اظهار کرد:  مسکن و شهرسازی و حمل ونقل 
دو حوزه اصلی برنامه هــای وزارت راه و 
شهرسازی اســت. این دو موضوع اگرچه 
اشــتراکاتی دارند اما تالش های متفاوتی 
می طلبند و تا کنون برای آن ها دو شورای 
حمل ونقل و مسکن تشکیل و به صورت 

هفتگی جلسه تشکیل می شود.
  وی ادامه داد: کارهای ستادی و پشتیبانی 
در خصوص اجرای وعده ۴ ســاله دولت، 
انجام شده است و مطالبه اصلی دولت این 
است که اجرای قانون جهش تولید مسکن 
به سرمنزل مقصود برسد.وی تصریح کرد: 
باتوجه به مشــکالت پیــش رو به ویژه در 
بخش تأمین مالــی و تورم، کار این بخش 

سخت تر شده است.
  وزیــر راه و شهرســازی در خصوص 
تأمین زمین و اراضــی موردنیاز برای این 
هدف گــذاری افزود: بخشــی از زمین ها 
در مالکیت وزارتخانه و شــهرهای جدید 
است اما مطابق قانون جهش تولید مسکن 
ســند بخش دیگر بایستی به وزارت راه و 

شهرسازی منتقل شود.
 بذرپاش با تأکید بر این که کار حوزه مسکن 
در چند بخش انجام می شــود، گفت: بیش 
از ۲00 هزار مســکن مهر نیمه تمام باقی 
مانده که درصد پیشرفت های مختلف دارد 
و تعدادی از آن ها تا پایان ســال از طریق 

منابع صندوق ملی مسکن تکمیل می شود.
  وی با اشــاره به ســفر رئیس جمهور به 
شــهر جدید پرند خاطرنشان کرد: یکی از 
بحران های موجود، مســکن هایی است که 
مردم وجــه آن را پرداخت کرده اما هنوز 
تحویل نگرفته اند؛ این درحالی اســت که 
منابع آن صرف زیرساخت ها شده، بنابراین 
تأمین منابع را به صورت واریز ۱0 همت به 
صندوق ملی مسکن می طلبد تا بخشی از آن 

برای مسکن مهر و بخش دیگر برای ما به 
تفاوت و جبران کسری سود بانک ها صرف 
شــود که در این راستا تکمیل مسکن های 
باالی 60 درصد پیشــرفت ســاخت، در 

دستور کار است.
  وی با بیان این که اصلی ترین تمرکز وزارت 
راه و شهرسازی روی بافت  های فرسوده و 
ناپایدار است، گفت: این اقدام عالوه بر تولید 
مسکن، کشور را از مخاطرات بافت فرسوده 
نجات می دهد و تولید و ایمن ســازی آن 
حائز اهمیت است. در بخش نوسازی بافت 
فرســوده طرح های انگیزشی و بسته های 
تشــویقی طراحی شده که با استقبال مردم 
مواجه شده است و نتیجه قابل قبول داشته 

است.

  وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به 
خودمالکی ها و ساخت و ساز از سوی مردم 
اعالم کرد: فرآیند ســاخت و ساز شخصی 
در ســال های اخیر کاهش پیدا کرده است، 
اما با راهبرد طرح های تشویقی گوناگون که 
از ســوی معاونت شهرسازی درحال اقدام 
است، روند ساخت مسکن سرعت می گیرد.
  بذرپاش با اشــاره به بخــش واگذاری 
زمین و ساخت واحد مسکونی در اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن،  تصریح کرد: در 
شــهرهای با جمعیت کم تر از ۲۵ هزار نفر 
جمعیت، زمین ۲۵0 متری و در روســتاها 
زمین ۵00 متری داده می شود که این متراژ 
بسته به شــرایط قابل تغییر است. از سوی 
دیگر با ارائه تسهیالت بانکی، ساخت وساز 

تقویت و افزایش خواهــد یافت و انتظار 
می رود ســقف وام از ۳۵0 میلیون تومان 
تا ۵00 میلیون اضافه و زمان بازپرداخت 
نیز اضافه شــود تا قدرت مالی باالتری به 

اشخاص برای ساخت و ساز داده شود.
  بذرپاش در ادامه به توافق با دستگاه هایی 
که در خصوص ســاخت مســکن ایفای 
نقش می کنند، اشاره کرد و گفت: کارهای 
نهادی با دستگاه های اجرایی و شرکت های 
بزرگ در راســتای تأمین مسکن کارکنان 
زیرمجموعه خود انجام شده است تا عالوه 
بر تحقق هدف دولت در حوزه مســکن، 
به عنوان محرک های اصلی  این سازمان ها 

ساخت مسکن وارد عمل شوند.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد 

احتمال افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۵00 میلیون تومان 

چرا گوشت در روزهای اخیر 
گران شده است؟  

صادرات 
و قاچاق 
علیه سفره مردم



روابط عمومی 
با مصرف دو وعده ماهي و میگو در هفته ، تقويت هوش و ذکاوت خانواده خود کوشا باشید شیالت رهمزگان 

حوادث جهان
بارندگی شدید در کالیفرنیا ۱۲ قربانی گرفت

   بارندگی های شدید و توفان در ایالت کالیفرنیای آمریکا طی 
چند روز گذشته منجر به مرگ ۱۲ تن و قطع برق صدها هزار خانه 
و مغازه شده است. همچنین سرویس هواشناسی ایالتی نیز گزارش 
داده که شرایط نامساعد جوی طی چند روز آینده نیز در کالیفرنیا 
 ادامه خواهد داشت.کارشناســان اعالم کــرده اند که این حوادث 
آب و هوایی ناشی از تغییرات اقلیمی بوده که منجر به افزایش دمای 
دریاها و هوا شــده است.در همین حال گفته می شود که با وجود 
بارندگی های شدید و جاری شدن سیالب، غرب ایاالت متحده 
همچنان با خشکســالی دست و پنجه نرم می کند.فرماندار ایالت 
کالیفرنیا اعالم کرده که شرایط نامساعد جوی منجر به مرگ ۱۲ 
تن از جمله یک کودک شده که بر اثر سقوط درختی جان خود را 

از دست داده است .
هواپیمای روسی در فرودگاه برفی زمین گیر شد

  یک هواپیمای مسافربری شرکت هوایی »پوبدا« که پرواز آن از 
شهر »پرم« به مقصد مسکو برنامه ریزی شده بود به دلیل گیر افتادن 
در توده برف در فرودگاه »بولشویه ساوینو«، موفق به برخاستن از 
زمین نشد. هیچ یک از ۱۸۳ مسافر این هواپیما آسیبی ندیده  و به 
ترمینال بازگشــتند.پرواز این هواپیما برای ساعت 6 صبح به وقت 
محلی برنامه ریزی شده بود که به دلیل شرایط جوی نامساعد ابتدا 
یک ساعت به تعویق افتاد اما در نهایت به دلیل اینکه هواپیما در برف 
گیر کرده بود و نتوانست از روی باند فرودگاه بلند شود، مسافران آن 
تخلیه شدند.یک نشریه محلی نیز اعالم کرده است که در زمان انتشار 

این خبر، دمای هوا در شهر پرم ۳۴ درجه زیر صفر بوده است .
۳۹ کشته و زخمی در تصادفی در چین

  رســانه های دولتی چین گــزارش دادند که در پی وقوع یک 
تصادف جاده ای در شرق این کشور ۱7 نفر کشته و ۲۲ نفر دیگر 
نیز زخمی شــدند. مقامات محلی اعالم کردند که مصدومان این 
حادثه به بیمارستان منتقل شده اند. مقامات محلی چین همچنین 
اظهار داشتند که این حادثه رانندگی حدود ساعت یک بامداد در 
شهرستان »نانچانگ« رخ داده و تحقیقات برای بررسی جزئیات 
و علت وقوع آن در حال انجام اســت.حدود یک ساعت پس از 
انتشار این خبر، مقامات پلیس راهنمایی و رانندگی محلی اعالم 
کردند که با توجه به مه آلود بودن هوا، رانندگان از انجام سفرهای 
غیرضروری خودداری کنند.در ماه ســپتامبر سال گذشته میالدی 
)۲0۲۲( نیز در یک ســانحه رانندگی در چین ۲7 تن جان خود 

را از دست دادند .
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حوادث

در امتداد تاریکی  

من که در این سن و ســال نمی توانستم برای آینده ام 
تصمیم بگیرم در واقع هیچ گونه آگاهی از ازدواج نداشتم 
فقط تحت تاثیر حرف های خاله ام قرار گرفتم که مدعی 
بود پدر خواســتگارم ثروت زیادی دارد و برای پسرش 

منزل مسکونی، خودرو و شغل فراهم می کند اما ...
   دختر ۱۲ ساله درحالی که قطرات اشک پهنای صورتش 
را پوشانده بود با بیان این که امروز فقط قلبی شکسته برایم 
باقی مانده اســت درباره ماجرای ازدواجش به مشــاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری گفت: تک دختر خانواده هستم 
و دو برادر بزرگ ترم نیــز هنوز ازدواج نکرده اند.پدرم در 
روستا کارگری می کند و مادرم به امور خانه داری مشغول 
است ولی از نظر اقتصادی اوضاع خوبی نداریم. من هم در 
کالس ششم ابتدایی در حال تحصیل بودم که چند ماه قبل 
خاله ام مرا برای پســرش خواستگاری کرد. خاله ام همسر 
دوم مردی نظامی شده بود که  االن بازنشسته است چرا که 
همســر اول شوهرخاله ام باردار نمی شد و به همین دلیل با 
خاله من ازدواج کرده بــود. با وجود این رابطه »حیدر« با 
نامادری اش خیلی صمیمانه تر از مادرش بود و او را بیشتر 
دوست داشت برای همین همواره اوقاتش را در کنار همسر 
اول پــدرش می گذراند. پدر »حیدر« وضعیت مالی خوبی 
دارد و تالش می کرد تا شغلی برای پسرش فراهم کند چرا 
که او اهل درس و مدرســه نبود و در همان دوران کودکی 
ترک تحصیل کرده بود.شوهر خاله ام برای او یک فروشگاه 
عرضــه محصوالت فرهنگی راه انــدازی کرد تا با فروش 
فیلم و بازی های رایانه ای مشــغول کار شود اما »حیدر« 
اهل کار نبود و به فروشــگاه نمی رفت. او در همین روزها 
با یک دختر دوســت شــده بود و قصد داشت با او ازدواج 
کند.آن دختر هم بــا »حیدر« بیرون می رفت و همه اهالی 
محل از ارتباط آن دو نفر اطالع داشتند حتی مادر آن دختر 
هم در جریان موضوع قرار گرفته بود. خاله و شوهرخاله ام 
نیز وقتــی ماجرا را فهمیدند به »حیدر« وعده و وعیدهایی 
دادند که ارتباطش را با آن دختر قطع کند ولی او باز هم به 

طور پنهانی به این ارتباط ادامه داد تا این که به ۱۸ سالگی 
 رسید و مجبور شد به خدمت سربازی برود در این شرایط 
شوهر خاله ام به منزل آن دختر رفت و از او خواست تا به 
تماس های »حیدر« پاسخ ندهد و ارتباطش را با او قطع کند 
ولی زمانی که »حیدر« برای مرخصی به مشهد بازگشت باز 
هم اصرار کرد تا خانواده اش به خواستگاری آن دختر بروند! 
خاله ام که از  این ماجرا به شدت ناراحت بود بالفاصله مرا 
از پدرم خواســتگاری کرد تا به این ترتیب عشق و عاشقی 
از ســر »حیدر« بیفتد و او این رفتارهای به قول خودشان 

احمقانه را فراموش کند!
  خالــه ام مدعی بود برای این که شــوهرش اوضاع مالی 
خوبی دارد همه امکانات را برای پســرش فراهم می کند و 
مــن به راحتی صاحب خانه و خودرو می شــوم! البته من 
 هم عالقه قلبی به پسرخاله ام  داشتم ولی از ازدواج چیزی 
نمی فهمیدم و آگاهی در این باره نداشتم! پدرم نیز که اوضاع 
را این گونه دید بــا ازدواج ما موافقت کرد تا  دخترش در 
آسایش زندگی کند ولی زمانی که برای خواندن خطبه عقد 
به محضر ازدواج رفتیم محضردار گفت: سن من برای ثبت 
ازدواج قانونی نیست و نمی تواند این ازدواج را ثبت کند به 
همین دلیل به خانه بازگشتیم و شوهر خاله ام با آشنایی که 
داشت صیغه محرمیت را در منزل جاری کردند و بدین ترتیب 
من و »حیدر« در حالی محرم شــدیم که او همچنان روابط 
سرد عاطفی با من داشت و همانند یک کنیز با من برخورد 
می کرد. او مرا به عنوان همسرش نپذیرفت و مدام تحقیرم 
می کرد تا این که یک ماه بعد از جاری شدن صیغه محرمیت 
او مرا به یک مکان مذهبی برد و صیغه محرمیت را فسخ کرد. 
او خیلی راحت به من گفت: با آن دختر آشتی کرده است و 
حاال مرا دوست ندارد! اکنون من در حالی با قلبی شکسته 
یک شکست عشقی را در زندگی ام تجربه کرده ام که هنوز 
۱۲ ســال بیشتر ندارم و نمی دانم با این رسوایی و حرف و 
حدیث های دیگران چه کنم! اگرچه می دانم همه رویاها و 

آرزوهایم به  دلیل ثروت پدر »حیدر« بر باد رفت و ...

قلب شکسته یک دختر! 

گروه حوادث// دادستان عمومی و انقالب 
مرکز اســتان هرمزگان در دیدار چهره به 
 ۲00 حدود  قضایی  درخواست های  چهره، 

نفر از زندانیان را بررسی کرد .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ دادستان مرکز 
اســتان هرمزگان به همراه معاون اجرای 
احکام دادسرا و مدیر کل زندان های استان 
از زندان مرکزی بندرعباس بازدید کرد و 

با حضور در جمع مددجویان به بررســی 
مشــکالت قضایی آنان پرداخت.علیرضا 
احمدی منش در حاشــیه ایــن بازدید 
بــر اهمیت اســتفاده از ظرفیت نهاد های 
ارفاقی برای تســریع در ســاماندهی به 
وضعیت زندانیــان تأکید کــرد. وی در 
ادامه افــزود: نگهــداری زندانیان تحت 

الکترونیک«  »پابند  هوشمند  سامانه های 
آزادی مشــروط، تعلیق مجازات، اعطای 
مرخصی منجــر بــه آزادی و معرفی به 
کمیسیون عفو و تخفیف مجازات، از جمله 
مهمترین تســهیالت ارفاقــی پیش بینی 
شــده برای کمک به استخالص زندانیان 
بر استمرار  است.احمدی  منش همچنین 
حضــور قضات و دادیــاران پرونده های 
زندانی در بازداشــتگاه ها و ندامتگاه ها به 
منظور نظارت بر حسن رفتار مددجویان 
و شناســایی افراد واجد شــرایط برای 
اســتفاده از این تســهیالت قانونی تأکید 
مدیرکل  فراهانی  کیشــانی  کرد.مصطفی 
زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان 
هرمــزگان نیز در جریان ایــن بازدید از 
حضور مســئوالن قضایی در زندان های 
اســتان قدردانی کرد و گفت: این حضور 
هدفمند منجر به کاهش جمعیت کیفری در 

زندان های استان شده است .

دادستان مرکز استان هرمزگان تأکید کرد 

 استفاده ازظرفیت  نهاد های ارفاقی 
برای تسريع در ساماندهی به وضعیت زندانیان

گروه حوادث//  فردی که در پوشش فروش قطعات خودرو در سایت دیوار از مردم کالهبرداری می کرد،دستگیرشد . 
    رئیس پلیس فتای  اســتان کرمان بیان کرد: شــخصی با حضور  در  این پلیس در اظهاراتی مدعی شد که با هدف 
پیدا کردن یک سری قطعات خودرو به سایت »دیوار« مراجعه و با مشاهده آگهی با قیمت بسیار مناسب، با درج کننده 
این آگهی تماس گرفته  و مبلغ ۴۵ میلیون ریال واریز کرده اســت  اما طرف مقابل در ادامه دیگر پاســخگوی تماسش 
نبوده و متوجه شده که قربانی کالهبرداری شده است. سرهنگ محمدرضا رضایی گفت: کارشناسان پلیس فتا با انجام 
اقدامات پلیسی و بررسی مستندات جمع آوری شده متهم مرتبط با این کالهبرداری را شناسایی و با دستبند قانون به مقر 
پلیس منتقل کردند. وی خاطرنشان کرد:متهم  با مشاهده مستندات پلیس به جرم  خود اعتراف کرد  و پس از تشکیل  
 پرونده  برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شد. این مسئول انتظامی تاکید کرد: به هیچ عنوان فریب آگهی های 
وسوسه انگیز فضای مجازی را نخورید و با توجه به فعالیت کالهبرداران در سایت های واسط آگهی مثل دیوار قبل از  

مشاهده کاالی سفارشی به هیچ عنوان به واریز بیعانه اقدام نکنید .

کالهبرداری با فروش قطعات خودرو در فضای مجازی 

گروه حوادث// دو طراح دکوراســیون 
که قرار بود دکور داخلی خانه یک دکتر 
دریافتند  وقتی  کنند  طراحی  را  جراح 
او مردی ثروتمند است، نقشه ربودن و 
اخاذی ۲0 میلیارد تومانی را اجرا کردند .  
  رسیدگی به این پرونده با شکایت پزشک 
جراحی مبنی بر آدم ربایــی ۲0 میلیارد 
تومانی از ســوی دو مرد جوان آغاز شد. 
پزشــک جوان زمانی که در مقابل افسر 
پرونــده قرار گرفت، گفــت: برای تغییر 
دکوراســیون خانه ام دنبال طراح داخلی 
بودم که در ســایت با یک آگهی مواجه 
شــدم. تصاویری که ســایت از طراحی 
داخلی گذاشته بود با آنچه من می خواستم 
یکی بود و به همین دلیل با شــماره ای که 
داخل آگهی بود تماس گرفتم. درنهایت دو 
مرد جوان برای طراحی دکوراسیون داخلی 
خانه ام آمدند و کار شروع شد.او ادامه داد: 
آنها از صبح به خانه ام می آمدند و کارشان 
را انجام می دادند و من در این میان تلفنی 
کارهایم را انجام می دادم؛ تماس هایی که 
ناخواســته از میزان تراکنش های مالی و 
دارایی هایــم در آن صحبت می کردم. دو 
مرد جوان که از ماجرای پول هایم با خبر 
شده بودند در آخرین روز کاری شان نقشه 
آدم ربایی ام را اجرا کردند. یکی از آنها به 
نام شــهاب، چاقویی زیر گلویم گذاشت. 
شهاب و همکارش از من خواستند همراه 

آنها بروم. خودروام در حیاط پارک بود و 
سوار ماشینم شدیم و به راه افتادیم.دکتر 
گفت: آنها غیر از من، خانــواده ام را نیز 
تهدید کردند و به من گفتند اگر می خواهم 
خانواده ام زنده بمانند باید با آنها همکاری 
کنم. بعد مرا مجبور کردند به رئیس بانکی 
که در آن حساب دارم زنگ بزنم و بگویم 
برای معامله ای نیاز به ۲0 میلیارد تومان پول 
دارم که باید به حساب هایی که می گویم، 
شبا شــود. با توجه به شناختی که رئیس 
بانک ازمن داشت، مبلغ را به حساب هایی 
که گروگانگیران گفتــه بودند واریز کرد. 
۸ ســاعت گروگان بودم و درنهایت پس 
از واریز پــول به حساب هایشــان، مرا 

رها کردنــد. البته تهدید 
اگر  که  کردند 

به پلیس 

حرفــی 
ســراغم  بزنم 

می آیند و خانواده ام نیز در خطر هستند.
به دنبال این شکایت، تحقیقات به دستور 
بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی 
تهران آغاز شد. مأموران به استعالم شماره 
تلفن شهاب و همدســتش پرداختند، اما 
در این شــاخه از تحقیقات به بن بســت 
رسیدند. همچنین کارآگاهان اداره آگاهی 
سراغ شماره حساب هایی رفتند که پول 
به آنها واریز شــده بود. تمامی افرادی که 
پول دریافت کرده بودند، مدعی شدند که 
به درخواست شهاب، شماره حسابشان را 
در اختیار او قرار داده و از گروگانگیری 
بی خبر هستند.با اطالعاتی که از دوستان 
شــهاب به دســت آمد و مدارکی که در 
شد،  کســب  تحقیقات 
هویت دو مرد 
جــوان 

به دست 
آمد. کارآگاهان 

پــس از هماهنگی هــای الزم، موفق به 
دستگیری شهاب شدند.وی به آدم ربایی و 
اخاذی اعتراف کرد و گفت: شیوع کرونا 
به کار و کاســبی ما هم ضرر زیادی زد. 
اوایل درآمدمــان خیلی خوب بود اما در 
این سال های اخیر، اوضاع خیلی بد شد. 
مــن کاًل آدم زیاده خواهی هســتم و دلم 
می خواســت که وضع مالی خوبی داشته 
باشــم. چند ماه بیکار بودم تا اینکه دکتر 
تماس گرفت و قرار شــد برای طراحی 
خانه اش به آنجــا برویم. زمانی که راهی 
خانه دکتر شدیم و کارمان را شروع کردیم 
بعد از چند روز از صحبت های تلفنی دکتر 
متوجه شدیم بســیار پولدار است و پول 
زیادی در حساب بانکی  اش دارد، همین 
اعداد و ارقام بود که وسوسه مان کرد نقشه 
ربــودن و اخاذی از او را طراحی کنیم. با 
۲0 میلیارد تومان زندگی مان از این رو به 
آن رو می شد. همکارم پیشنهاد آدم ربایی و 
اخاذی را داد و من هم که وسوســه شده 
بودم خیلــی زود پذیرفتم. البته تصورش 
را نمی کردم دکتر از ما شــکایت کند. با 
خودمان گفتیم وقتی خانواده اش را تهدید 
کنیم و بگوییم که بالیی ســر خانواده ات 
می آوریم، شــکایت نمی کنــد. پول های 
دکتر را بین خودمان تقسیم کردیم و قرار 
شــد برای مدتی هر کدام به شهری برویم 
تا وقتی آب ها از آسیاب افتاد، برگردیم.
به دســتور بازپرس حمیدرضا رستمی، 
تحقیقات برای دستگیری دومین عضو این 

آدم ربایی ادامه دارد .

  
ن سند مالکیت آگهی فقدا

نظر به اینکه آقای فرهاد جباری به استناد  2 فقره استشهاد محلی در خصوص پالک 1/764- اصلی واقع درگلشهر بخش دو بندرعباس مدعی شده است 
که سند مالکیت به شماره 207826سری ب تحت عنوان ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 52 تفکیکی که در دفتر 33 صفحه 445 ذیل ثبت 6730 به 
نام وی ثبت گردیده و برابر سند رهنی 12690-1390/04/15 دفترخانه 39 بندرعباس در رهن بانک صادرات می باشد مفقود شده و نامبرده تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی 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 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 . 1401/365 م/الف- تاریخ انتشار : 1401/10/20
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

دستگیری سارقان سوخت از کامیون های در حال استراحت در هرمزگان 
گروه حوادث//  با هوشیاری و تالش ماموران 
انتظامی شهرســتان بندرعبــاس یک باند 
ســارقان ســوخت از کامیون های در حال 
اســتراحت در جاده های استان ، شناسایی 
ودر یک عملیات هوشمندانه پلیسی دستگیر 

شدند . 
    به گــزارش خبرنگار دریا، فرمانده انتظامی 
استان هرمزگان در تشریح این خبر بیان داشت: 
 در پی وقوع چند فقره ســرقت ســوخت از 
در  اســتراحت  حــال  در  هــای   کامیــون 
 پارکینــگ هــای جــاده هــای اســتان و 
متواری شدن سارقان ، پیگیری موضوع بصورت 

 ویژه در دستور کار ماموران انتظامی استان قرار 
گرفت.

  وی افــزود: مامــوران انتظامی شهرســتان 
بندرعباس با انجام کار اطالعاتی ، بهره گیری 
از شیوه های پلیسی و گشت زنی های هدفمند 
پنهان و آشکار در جاده های مواصالتی استان 
پس از ۴۸ ساعت تعقیب و مراقبت ، سارقان را 
در حالی که با دو دستگاه خودرو پژو ۴0۵ فاقد 
پالک با تخریب درب باک یکدستگاه کامیون 
تریلی در حال استراحت قصد سرقت سوخت 
از این کامیون را داشتند شناسایی و بایک ترفند 
خاص دو نفر از اعضاء این باند را در حین فرار 

دریک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
   ســردار غالمرضا جعفری اظهار داشت : در 
این رابطه یکدستگاه خودرو متعلق به سارقان 
که در امر سرقت سوخت از آن استفاده می شد 
توقیف و متهمان در بازجویی های بعمل آمده 
ضمن اعتراف به ۱۳ فقره ســرقت سوخت از 
کامیون های در حال اســتراحت در جاده های 
اســتان ، جهت انجام اقدامات تکمیلی و کشف 
دیگر ســرقت های احتمالی به پلیس آگاهی 
استان تحویل و تالش ماموران برای شناسایی 
و دستگیری دیگر اعضاء این باند که شناسایی 

شده ،ادامه دارد .

گروه حوادث//  جوان ۲۲ ســاله ای که در سانحه دلخراش 
رانندگی مرگ دو دانش آموز مشهدی را رقم زد، با تالش 
نیروهای کالنتری قاســم آباد مشهد دستگیر و با دستور 

قضایی روانه زندان شد .
   در پی وقوع ســانحه هولناک رانندگی که شنبه گذشته در 
بولوار امامیه مشهد رخ داد، تالش ماموران انتظامی با صدور 
دستوری ویژه از سوی سرهنگ احمد نگهبان )رئیس پلیس 
مشهد( برای شناسایی و دســتگیری راننده فراری آغاز شد. 
بررسی های ماموران با ردزنی های اطالعاتی بیانگر آن بود 
که راننده فراری در منطقه قاسم آباد سکونت دارد و در همان 
محدوده نیز مخفی شده است بنابراین گروهی از افسران زبده 
با نظارت مستقیم سرهنگ زمانی )رئیس کالنتری قاسم آباد( 
موفق شــدند پس از بررسی چندین مکان احتمالی، باالخره 

جوان ۲۲ ساله را که »امیرمحمد« نام دارد، شناسایی و دستگیر 
کنند. حاکی است: این جوان با صدور دستوری از سوی مقام 
قضایی در ناحیه 6 دادســرای عمومی و انقالب مشهد روانه 
زندان شد. شایان ذکر اســت: ظهر روز شنبه گذشته، راننده 
 یک دستگاه ســمند به دلیل ســرعت زیاد در بولوار امامیه 
مشهد دچار حادثه رانندگی شــد و خودروی سمند پس از 
عبور از فضای ســبز بولوار در آن سوی خیابان به دو برادر 
خردسال برخوردکرد که از مدرسه به سوی منزل در حرکت 

بودند.
   در این سانحه دلخراش کودک ۸ ساله ای به نام سهیل جان 
سپرد و برادر ۱۲ ساله وی نیز طبق اعالم کارکنان بیمارستان 

ناظران دچار مرگ مغزی شده است .

در پی سانحه دلخراش تصادف خودرو با 2 دانش آموز مشهدی رخ داد

حلقه های قانون بر دستان راننده فراری

گروه حوادث//  کشف جسد دختر 14 
ساله در حیاط خانه شان که به شکل 
مرموزی  جان باخته بود، معمای تازه ای 

مقابل بازپرس جنایی پایتخت گشود .
   چنــد روز قبــل گــزارش مرگ 
مشــکوک دختــری ۱۴ ســاله در 
یکــی از بیمارســتان های تهران به 
بازپرس کشــیک قتل اعالم شد.  در 
تحقیقات صورت گرفته، کادر درمانی 
هنگام  که  کردند  اعالم  بیمارســتان 
انتقال دختر نوجوان به بیمارستان وی 

عالئم حیاتی نداشته است.
   در ادامــه بررســی ها، یکــی از 
همسایه ها که موضوع را به اورژانس 
خبر داده بود، گفت: ساعت حدود دو 
بعد از ظهر بود که صدای عجیبی از 
حیاط خانه شنیدم. صدا شبیه ناله های 
یک زن بود، وقتــی از پنجره داخل 
حیاط را نگاه کردم، دختری خونین 
با لباس های گل آلود روی زمین افتاده 

بود. 
   بالفاصله خودم را به باالی سر دختر 
نوجوان رساندم اما او را نمی شناختم. 
با همســایه ها تماس گرفتم اما کسی 
دختر نوجوان را نمی شناخت در همین 
موقع یکی از همسایه ها گفت در واحد 
طبقه اول باز است و کسی هم داخل 

خانه نیست. 
  از آنجــا که یک زن جوان چند ماه 
قبل به عنوان مســتأجر در آن واحد 
ساکن شده بود بالفاصله شماره او را 
پیــدا کردیم و تماس گرفتیم و گفتیم 
در خانه شــما باز است و کسی هم 
داخل خانه نیست اما او گفت دختر 
۱۴ ساله ام سارا خانه است، آن زمان 
بود که احتمــال دادیم دختر مجروح 
داخل حیاط، فرزند او باشد اسمش 
را که صدا زدم، دختر نوجوان واکنش 

نشان داد.

 با اورژانس تماس گرفتیم اما ناگهان 
دخترک قلبش ایستاد، ما سعی کردیم 
او را احیــا کنیم اما نشــد و وقتی 
اورژانس او را به بیمارســتان رساند 

گفتند جان باخته است.
  در ادامه تحقیقات پلیسی، مادر سارا 
گفت: دو سال قبل به خاطر اختالفاتی 
که با همسرم داشتم از او جدا شدم و 
دخترم با من زندگی می کرد، او هیچ 

مشکلی نداشت. 
   آرام و مهربــان و ورزشــکار بود. 
چند روز بعــد از مرگ دخترم یک 
خودروی پــژو پارس را در نزدیکی 
خانه مــان دیدم که مشــکوک بود و 
راننده به محــض دیدن من، متواری 

شد.
   کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت نیز با حضــور در خانه این 
دختــر نوجوان به بررســی محل و 

احتمال ســقوط، خودکشی یا قتل او 
پرداختند.

    در بررســی های اولیــه با توجه 
بــه اینکه پنجره هــای رو به حیاط، 
میله آهنی داشــت و دختر نوجوان 
نمی توانســت از آنجا ســقوط کند، 
مأموران سراغ پشت بام نیز رفتند اما 
عالئمی که نشــان دهد سارا از آنجا 

سقوط کرده باشد به دست نیامد.
   پزشــکی قانونی نیز علت مرگ را 
اصابت جسم سخت و ضربات متعدد 
بــه وی اعالم کرد.   باتوجه به نظریه 
پزشکی قانونی، همچنین از آنجا که 
دختر نوجوان هیچ ســابقه ای برای 
خودکشی نداشت و با رد شدن فرضیه 
ســقوط، بازپرس حمیدرضا رستمی 
از شــعبه دهم دادسرای امور جنایی 
تهران، تحقیقات خود را با این فرضیه 
که دختر نوجوان به قتل رسیده ادامه 
داده و تحقیقات برای رازگشــایی از 
مرگ مشکوک دختر ۱۴ ساله ادامه 

دارد .

بررسی فرضیه قتل در پرونده مرگ دختر 14 ساله

اخاذی 20 میلیاردی 2 دکوراتور از پزشک جراح
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17 جمادی الثانی  1444

سال بیست و دوم شماره 4075 

خبری

وژیه  پارسیان

 بازدید جمعی از دبیران آموزش و پرورش پارسیان 
از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

  سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// جمعی از دبیران آموزش و 
پرورش شهرستان پارسیان از پروژه های زیرساختی و بندر منطقه 
ویژه اقتصادی پارســیان بازدید کردند.به گزارش خبرنگار دریا؛ 
جمعی از دبیران آموزش و پرورش شهرستان پارسیان با حضور در 
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از پروژه های زیرساختی و زیربنایی 
و اسکله های منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید و از نزدیک با 
روند کار در این منطقه آشنا شدند.دبیران در ابتدای ورود به منطقه 
ویژه اقتصادی پارسیان مورد استقبال جمعی از مدیران این منطقه 
قرار گرفتند.در این بازدید دبیران ضمن مشاهده پیشرفت اقدامات 
و فعالیت های انجام شــده در حوزه صنعت و اسکله در منطقه، با 
تعدادی از کارشناسان منطقه ویژه اقتصادی پارسیان دیدار و درباره 
برنامه های پیش رو گفتگو کردند.شایان ذکر است کارشناسان هر 
یــک از بخش ها ضمن همراهی با مهمانان به ارائه توضیحاتی در 

خصوص روند فعالیت خود  پرداختند .
 دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان 

با هنرمندان پارسیان 
  سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی هرمزگان در سفر به شهرستان پارسیان با هنرمندان این 
شهرســتان دیدار و به گفتگو با آنها پرداخت. به گزارش خبرنگار 
دریا؛ »اسمعیل جهانگیری« ضمن دیدار با هنرمندان این شهرستان 
گفت: هنرمندان سرمایه فرهنگی کشور هستند که باید توجه ویژه 
به آنها شــود تا دغدغه های صنفی و مشکالت معیشتی آنها رفع 
شــود. وی در این دیدار ضمن گوش دادن به درد دل هنرمندان، 
بیان کرد: هنرمندان انسان هایی سخت کوش و بی ادعا هستند که 
باید از حمایت های ویژه دستگاه های فرهنگی برخوردار شوند.
گفتنی اســت: در این دیدار »اسمعیل جهانگیری« ضمن دیدار با 
هنرمندان از بخش های مختلف اداره و سالن آمفی تئاتر »کوثر« 

این شهرستان بازدید بعمل آورد .
بازدید مدیران منطقه ویژه المرد از منطقه ویژه پارسیان 
  ســعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// مدیرعامل منطقه 
ویــژه اقتصادی المرد به همراه اعضای هیــات مدیره از پروژه 
های زیرســاختی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید کردند.
 به گــزارش خبرنگار دریا، مهندس فتاحــی مدیرعامل منطقه 
 ویــژه اقتصادی المــرد، به همراه تنی چنــد از اعضای هیات 
مدیره از پروژه زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید 
 کردند.همچنین طی جلســه ای در مورد توســعه زیربناهای 
حمل و نقلی در راستای تسریع ارائه خدمات به سرمایه گذاران 

گفتگو شد .

 در زمان آغاز آتش سوزی می توان با پاشیدن خاک و آب 
و يا کوبیدن وسیله های در دسترس آن را خاموش 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 :

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371058

سورو قدیم باالتر از پمپ بنزین 
ناصر نبش کوچه آوران 8

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371139

چهارراه مرادی به سمت فلکه برق 
جنب آموزش و پرورش ناحیه 2

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371192

شهرک پیامبر اعظم روبروی 
آتش نشانی 

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371216

اسالم آباد 
 نبش کوچه اسالم آباد

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371062
شهرک توحید

 نبش کوچه نبوت یک

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371056

بلوار امام خمینی روبروی فروشگاه 
اتکا ) پارک صفا(

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371055

خیابان دانشگاه 
 کوچه دانشگاه 5

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371054

کمربندی درخت سبز
 جنب بانک صادرات

دفتر پیشخوان دولت کد : 72371149
بلوار جمهوری اسالمی روبروی ستاد خبری نرسیده به بیمارستان شهید محمدی 

  
ن سند مالکیت  آگهی فقدا

 نظر به اینکه آقای فرهاد جباری فرزند ابراهیم به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره 140102155738000996 مورخ 1401/07/16 مدعیست که سند 
مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان قطعه 40 تفکیکی به مساحت 77/80 مترمربع تحت پالک ثبتی 35 فرعی از 2553- اصلی ، مفروز ومجزا شده از 2554 
و 2553 اصلی مذکور ، واقع در محله سورو بخش 01 ناحیه یک بندرعباس بشماره چاپی 065917 سری الف سال 85 شماره دفتر امالک 274 صفحه 195 
ثبت 62783 بنام آقای فرهاد جباری فرزند ابراهیم  شماره شناسنامه 402 ثبت وسند مالکیت صادر گردیده است که به علت  جابه جایی مفقود گردیده تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده ؛  لذا استناد ماده 120آئین نامه  اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله  اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک 
مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این 

اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد .1401/366 م/الف - انتشار آگهی : 1401/10/20 
     ابوالحسن دستوری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک  بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

تنگه اودبه و شو تاريکو جاذبه های شگفت انگیز در پارسیان
 گروه شهرســتان// شهر پارســیان مملوء از 
نخل های سرســبز است، که به »گاوبندی« نیز 

مشهور است .
   ایــن شــهر مردمــان خــون گــرم و 
 مهمان نــوازی دارد. در اطــراف این دره 
 صخره های بســیاری دیده می شوند که به 
کوه های یخی شهرت دارند . این شهر عالوه بر 
اینکه دارای خرمای فراوانی است و خرمای 
کل ایران را تامین می کند، به صادرات این 
محصول نیز پرداخته است. پارسیان نسبت 
به سایر شهرهای استان هرمزگان، از آب و 
 هوای بهتر و معتدل تری برخوردار است.با 
وارد شــدن به شهر پارســیان و رفتن به 
 سمت روســتای چک چک، می توانید به 
دره نوردی مشغول شوید. با کمی پیاده روی 

به دوراهی خواهید رسید که یک سمت 
آن به تنگه شو تاریکو و سمتی دیگرش 
به تنگه آب دبه یا اودبه می رسد.تنگه 
آب دبه و شوت اریکه در فاصله ۲۵ 
پارسیان  کیلومتری شرق شهرستان 
 قــرار دارند. در مســیر تنگه اودبه 
و شو تاریکو در پارســیان باید از 

زیبایی های طبیعی این منطقه از جمله 
کوه ها، صخره ها، چشمه ها، آبشارهای 

کوچک و حرکت پرندگان نهایت لذت را 
ببرید.

*  معرفی شو تاریکو پارسیان
  تنگه شــو تاریکو یکی از دیدنی ترین و 
عجیــب ترین دره های اســتان هرمزگان 
اســت که در نزدیکی شــهر پارسیان و در 
میان کوه هــای مرتفع این منطقه از جنوب 
قرار گرفته است.  تنگـــه شو تاریکو کمی 
پیچ در پیچ است و دارای دیوارهای منحنی 
است و صخره هایش به دلیل تغییرات جوی 
و آب و هوایی تغییر شــکل داده اند و هر 
کدام شکل به خصوصی به خود گرفته اند.

 تنگه شو تاریکه مســیر دشوارتری دارد و 
زمان بیشتری از شما می گیرد. شما با دیدن 
کوه های بلند در این مکان ممکن است کمی 
ترسیده و متحیر شوید اما این جای نگرانی 
ندارد زیرا این منطقه شگفت انگیز، خلقت 
خدادادی را نشان می دهد. برای رسیدن به 
این تنگه باید از تعدادی صخره باال بروید و 
از قسمت  هایی شبیه به غار که ارتفاع کمی 

دارند و مسقف هستند عبور کنید.سپس به 
یک فضای بســیار زیبا می رسید که پُر از 
چشمه های آب است. اینجا تنگه شو تاریکو 
است که رنگ فیروزه ای و سبز آبش آنقدر 
 دیدنی اســت که شــما را انگشت به دهان 
می کند. این تنگه هم دارای سقف است و هم 
در برخی از قســمت هایش سقفی مشاهده 
نمی شود. نور آفتاب در مناطق بدون سقف 

بر زمین و گودال های 
تابانده   آب 

می شود و این 
چنین زیبایــی منحصر به 

فردی را ایجاد می کند. 
  اگر زمان اضافه آوردید می توانید به آبشار 
کوچک اودبه در پارسیان بروید. این آبشار 
سمت چپ دو راهی قرار دارد. برای رسیدن 
به این چشمه و آبشار نیاز به حدود ۲0 دقیقه 
تا ۳0 دقیقه پیاده  روی اســت. البته مسیر 
رســیدن به این تنگه نسبت به شو تاریکو 

راحت تر است.
  در این تنگه چشــمه هــای زالل آب و 
سبز آبی را خواهید دید. همچنین آبشاری 
کوچک اما بســیار زیبای در این منطقه از 
شما پذیرایی می کند. بسیاری بومیان در این 
محل به شــنا کردن می پردازند و شما هم 

می توانید تنی به آب بزنید.در تمامی مسیر 
ســمت چپ می تواند آثار کنده کاری شده 
بر روی دیواره کوه را مشــاهده کنید که به 
گفته مردم محلی، قدمت زیادی دارند. این 

مسیر در گذشته، محلی برای عبور آب 
 بوده اســت. هم اکنون نیز می توان 

لوله  های بزرگ آب را در این محل 
دید که چور آب از این قسمت به 
 مناطق دیگر منتقل 

شــود.مردمی  مــی 
 که در نزدیکــی این تنگه زندگی 
 می کنند در فواصل مختلف با اســتفاده از 
لوله هایی که به این تنگه کشــیده اند، آب 
مــورد نیاز خود را تأمین می کنند. بر روی 
صخره هایــی که آب از آنها عبور می کند، 
حکاکی هایی را خواهید دید که این در اثر 
جریان و اصطکاک آب در طول ســال ها 

است.
*  بهترین فصل ســفر به تنگه اودبه و شو 

تاریکو
   برای دیدن این تنگه ها بهتر اســت که در 
فصول پُر آب ســال به اینجا سفر کنید زیرا 
تنگه ها در فصول بارانی بســیار دیدنی و 
جذاب هســتند. در فصول دیگر، در تنگه 

آبی جریان 

نداشته و اودبه 
و شو تاریکو کاماًل خشک هستند. برای سفر 
به این تنگه پیشنهاد می شود که در فواصل 
خنکی مانند اوایل بهار و زمســتان به اینجا 

سفر کنید.
   حتمًا وســائل مورد نیاز اعم از وســایل 
بهداشتی، آب آشــامیدنی، کرم ضد آفتاب، 
عینــک آفتابی، مــواد غذایــی، داروهای 
ضــروری، آب آشــامیدنی، کفش و لباس 
مناســب و سایر موارد را با خود ببرید زیرا 
در این منطقه امکانات رفاهی وجود ندارد! 
سفر به تنگه اودبه و شو تاریکو در پارسیان 
را می توانید فردی و گروهی انجام دهید که 

هر کدام لذت مخصوص به خود را دارند.
چطور بــه تنگه اودبــه و شــو تاریکو در 

پارسیان برویم؟
   برای رســیدن به تنگه های شو تاریکو و 
آب دبه از قطار، هواپیما، اتوبوس یا خودروی 
شخصی خود می توانید استفاده کنید. اگر به 
خودروی شخصی سفر می کنید، در زیر سه 

مسیر به شما پیشنهاد می شوند:
• ابتدا باید خود را عسلویه برسانید. برای این 
کار از استان بوشهر به استان هرمزگان سفر 

کنید و از آنجا راهی عسلویه 
مســافت  شــوید. 
عسلویه تا شهر 
پارســیان 
ر  د

د  و حد
کیلومتر   60

است.
مسیر دوم از شیراز   •
با خودروی  به پارسیان اســت. 
شخصی از شیراز به ســمت جنوب حدود 
۴00 کیلومتر مسافت است که با پیمودن آن 

می توانید به شهر زیبای پارسیان برسید.
 • مســیر ســوم ســفری از بندر عباس به 
بندر خمیر سپس به بندر لنگه است. زمانی 
که به بندر لنگه رسیدید با طی کردن مسافتی 
در حدود ۲۲0 کیلومتر، می توانید به شــهر 

پارسیان برسید.
نکته :  شــهر پارســیان در 6۲ کیلومتری 
عسلویه، ۴0۴ کیلومتری بندرعباس و فاصله 

6۲ کیلومتری بندر مقام، قرار دارد.
  بعد از رســیدن به پارســیان بهتر اســت 
خــودروی خود را پارک کرده و دره نوردی 
تا رسیدن به روســتای چک چک و تنگه 
اودبه و شــو تاریکو آغاز کنید. مسیر تنگه 
شــو تاریکه طوالنی تر از مسیر چشمه آب 
دبه است، پس پیشنهاد می کنیم که نخست از 
تنگه شو تاریکه دیدن کنید. در زمان بازدید 
 از این دو تنگه زیبا می توانید از طبیعت بکر و 
خارق العاده این منطقه عکاســی کنید و این 
تجربــه منحصر به فرد را برای همیشــه در 

زندگی خود ثبت کنید .

 
   نزدیک به ۱۸ ماه یعنی از ابتدای دولت ســیزدهم 
از کلنگ زنی آب شــیرین کن بزرگ شهرســتان 
پارســیان  توســط احمد جبــاری نماینده غرب 
هرمزگان و فریدون همتی اســتاندار  می گذرد اما 
هنوز خبری از تخصیص بودجه و اقدامات اجرایی 
 این پروژه مهم و حیاتی شهرستان پارسیان به گوش 
نمی رســد. این درحالی اســت که بنابر تحقیقات 
میدانی صورت گرفته شده از مجموع 6 حلقه چاه 
شهرستان نزدیک به ۲ حلقه چاه  به دلیل خشکسالی 

کامال از دور اســتفاده خارج شده و  ۲  حلقه دیگر 
 آن در حال خشکیدن اســت. با این رویه احتمال 
می رود در تابستان پیش رو این شهرستان با چالش 
جدید تقسیم بندی آب مواجه گردد که ممکن است 
زمینه های نگرانی مردمی را افزایش دهد.با توجه 
 بــه تمرکز نماینده غرب هرمــزگان بر پروژه های 
کلنگ زنی شده یا نیمه تمام بخصوص در حوزه های 
راه و ورزش و جوانان دو شهرســتان دیگر غرب 

)بستک و بندرلنگه( این پروژه از نگاه زیست محیطی 
و نیاز حیاتِی مردمی به آن از اهم پروژه های غرب 
هرمزگان بشــمار می رود که متاسفانه به فراموشی 
عمیق متولیان امر مبدل گردیده اســت.با توجه به 
 سفر پیش روی اعضاء کمیسیون عمران مجلس به 
غرب هرمزگان انتظار می رود نماینده مجلس این 
حوزه از اســتان  طی سفری به شهرستان پارسیان  

وعده فراموش شده خود را عملیاتی سازد .

خشکسالی تهدید جدی برای سفره های زیر زمینی پارسیان
یادداشت

عبدالطیف فروتن

طرح :معصومه زارعی
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گروه سالمت // معاون بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان درخصوص بارندگــی دو روز 
گذشته و بوجود آمدن زیستگاههای مناسب جهت 
تخم گذاری، رشد و تکثیرپشه آئدس و دیگرناقلین 

دراستان هرمزگان هشدار داد  .

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکترعبدالجبار ذاکری گفت: 
باتوجه به بارندگی ها در اســتان امــکان بوجود آمدن 
مکانهای مناسب جهت رشــد و تکثیر پشه و جود دارد 
بنابراین با رعایت چند می توان از تکثیر این پشه ها در 
محیط اطراف خود جلوگیری کرد.رئیس مرکزبهداشــت 

استان هرمزگان اظهارکرد: الستیک های غیرقابل استفاده، 
زبالــه های مثل قوطی ها و بطری هــای و ظرف های 
غیرقابل مصرف که امکان جمع شدن آب در آنها وجود 
دارد بهترین محل برای تکثیر پشــه ها می باشند لذا باید 
تمام این زباله ها جمع آوری ودرون سطل زباله انداخته 

شوند بطور کلی تمام وسایلی که احتمال دارد آب باران در 
آن باقی بماند جمع آوری و بهسازی شوند.وی بیان کرد: 
 موثرترین راه پیشــگیری از رشد و تکثیر پشه آئدس از 
بین بردن آب های راکد و بهســازی محیط می باشــد.

دکترذاکری درخصوص را ه های مقابله با پشــه آئدس 
در هرمزگان اظهار کرد: مقابله با پشه آئدس و بیماریهای 
ناشی از آن نیازمند یک عزم جدی و همکاری بین بخشی 
و سایر دستگاهها را دارد و هراقدامی که الزم است باید در 

راستای مقابله با این پشه مهاجم انجام گیرد .

 گروه ســالمت // عضو شورای عالی
 نظام پرســتاری گفت: تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری به پایان خط نرسیده 

است . 
   رضــا فانی،عضو شــورای عالی نظام 
پرستاری در پاسخ به ســوالی که کارانه 
فعلی پرستاران را در کنار تعرفه خواهیم 
داشــت یا خیر، بیان کــرد: این موضوع 
مسئله خیلی مهمی اســت و با توجه به 
ابالغیه ای که در خصوص کارانه گروه های 
بیمارســتانی، پزشــکان و غیرپزشکان 
ابالغ شده، به دانشگاه های علوم پزشکی 
صراحتا اعالم شد، که از سال ۱۴0۲گروه 
پرستاری دیگر ســهمی از جزو حرفه ای 
ندارد، امــا این به این معنی نیســت که 
کارانه گروه پرستاری یا همان تعرفه گروه 
پرستاری به نسبت سال ۱۴0۱کمتر خواهد 
شد؛ زیرا سهم گروه پرستاری یعنی تعرفه 
به عالوه کارانه فعلی یا میزان سهم شان از 
جزو حرفــه ای هر دو با هم جمع خواهد 
شد و وارد سرانه سالمت می شود و از این 
طریق تعیین می شــود که سهم پرستاری 
برای سال ۱۴0۲ چقدر خواهد شد.عضو 
شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: با 
توجه به برآوردهای انجام شــده، حدود 
۱۲ تا ۱۳ درصد سرانه سالمت سهم گروه 
پرستاری خواهد بود و تأمین اعتبار آن نیز 
تقریبا نهایی شده است.وی درباره اختالف 
در پرداخت کارانه نیز، گفت: سعی شده در 

تعرفه گذاری پرســتاری اختالفاتی که در 
پرداخت کارانه وجود داشت، مثل اختالف 
در رده هــای مختلف مدیریتــی، مترون ، 
بالین  پرستاران  با  سوپروایزر، سرپرستار 
یا خط اصلی مراقبت در پرســتاری و... 
تقریبا منطقی شــده و تفاوت زیادی میان 
پرستاران و ســوپروایزرها وجود نداشته 
باشــد.فانی ادامــه داد: موضوع دیگری 
که می توان جزو دغدغه های پرســتاران 
باشــد اختالف در پرداخــت کارانه در 
بیمارستان ها ی پروسیجر با بیمارستان های 
داخلی یا حتی بیمارستان های روانپزشکی 
است.  همچنین کارانه فعلی چون از جزو 
حرفه ای مشتق می شود، بنابراین هر جایی 
که پروســیجر بیشتری اســت و اعمال 
جراحی بیشتری را انجام داده است، جزو 
حرفه ای بیشــتری داشته و سهم بیشتری 
هم به کارکنان رسیده است. اما در تعرفه 
پرستاری، ارزش نسبی خدمات پرستاری 
در بخش های داخلی و جراحی مشابه هم 
دیده شده و بخش اعصاب و روان با یک 
اختالف بسیار کمتر با توجه به اینکه بخش 
روان ضریب پرستار به بیمار معموال باالتر 
است، جبران شده اســت. عضو شورای 
عالی سازمان نظام پرســتاری افزود: با 
افزایش نرخ تورم و تعریف تعرفه پزشکان 
غیر هیئت علمی و کارشناسان پروانه دار، 
معموال)K( پرســتاری هم باالتر خواهد 
رفت و این هم بخش مثبت موضوع است 

و همچنین عالوه بر ارزش نسبی خدمات 
پرستاری در بخش ها که می توان با توجه 
به شرایط کشــور قابل تغییر باشد.  فانی 
ادامــه داد: تعرفه خدمات پرســتاری به 
پایان خط نرسیده و حتما نیاز به این دارد 
که در تمامی دوره ها ی مختلف هر ســال 
کامل تر شــود. مســئله مهم این است که 
هیچ تجربه  بین المللی درباره تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری نبوده وهیچ موردی 
را نمی توانید پیدا کنید کــه از این قانون 
الگوبرداری کرده باشد؛ لذا این قانون یکی 
از افتخارات پرستاری است که باعث شده 
خدمات پرستاران به طور اختصاصی در 
کشور ثبت شود و امید است الگویی برای 
کشورهای دیگر باشــد. وی اضافه کرد: 
موضوع مهمی که به  نظر بنده شاید کمتر 
از طرف گروه های مختلف پرســتاری به 
آن توجه شــده و الزم است در این مورد 
بحث و بررسی بیشــتری صورت گیرد، 
این است که تعرفه پرستاری قسمتی از آن 
ترمیم حقوق دریافتی و کمک به معیشت 
پرستاران بوده است، اما مسئله اصلی که 
نباید از نگاه ها دور داشت، کمک به ارتقای 
سطح حرفه ای پرستاری، افزایش اعتماد به 
نفس حرفه ای در پرستاران و هویت بخشی 
به پرستاری است، این موضوع دستاورد 
بزرگی در پرستاری است و می توان آن را 
جزو دستاوردهای خوب نظام پرستاری و 

نظام سالمت در سال های اخیر دانست .

چگونگی پرداخت تعرفه خدمات پرستاری اعالم شد 

گروه سالمت // داده های یک بررسی جدید نشان داده که 
ورزش کردن می تواند به عنوان پادزهری برای افسردگی در 

نوجوانان باشد . 
بر اســاس تجزیه و تحلیل داده های ۲۱ مطالعه شامل بیش از 
۲۴00 کودک در ایاالت متحده، انجام برنامه های ورزشی تحت 
نظارت با کاهش قابل توجه عالئم افسردگی در میان کودکان و 
نوجوانان مرتبط است.یکی از کارشناسان این تجزیه و تحلیل در 
این باره گفت: این اولین بار است که توانستیم داده های مطالعات 
را با هم بررسی کرده و به یک نتیجه گیری برسیم. فعالیت بدنی 
و ورزش کــردن برای کاهش عالئم کودکان و نوجوانان مبتال به 
افسردگی مفید است.همچنین داده های این تجزیه و تحلیل نشان 
داده که حدود یک ســاعت فعالیت بدنی برای سه روز در هفته 
بهترین تســکین را برای عالئم افسردگی در کودکان و نوجوانان 
فراهم می کند.عالوه بر این، داده های این تجزیه و تحلیل نشان داد 

که برنامه های ورزشی کمتر از ۱۲ هفته، فواید بیشتری را به همراه 
دارد. احتماالً به این دلیل که چنین برنامه ای کاماًل تعریف شــده 
 و به شرکت کنندگان احساس مثبت موفقیت می دهد.کارشناسان 
می گویند: همــه گیری کووید۱۹ و ســایر تغییرات اجتماعی، 
سالمت روان نوجوانان و جوانان را در ایاالت متحده تحت تاثیر 
قرار داده اســت.بر اساس گزارشی از مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری های ایاالت متحده )CDC(، در ســال ۲0۲۱ میالدی، 
تقریبًا یک نفر از هر چهار جوان در این کشــور اعالم کرده که 
اخیراً به دنبال درمان و مراقبت های ســالمت روان بوده و تحت 

درمان قرار گرفته است.
   به گزارش مدیکال اکسپرس، نویسندگان این تجزیه و تحلیل 
نیز اعالم کردند که افسردگی دومین اختالل روانی شایع در میان 
کودکان و نوجوانان بوده و پیش بینی کننده قوی اختالالت روانی 

و خودکشی در آینده است .

پادزهری برای افسردگی در نوجوانان

انجمن سرطان  به گفته   // گروه ســالمت 
آمریکا، حتی سیگارهای گیاهی بدون تنباکو 
تولید  هم قطران، ذرات و مونوکسید کربن 

می کنند و برای سالمتی خطرناک هستند .
   ایــن انجمــن خطــرات چند مــورد از این 
جایگزین هــای گیاهی را ترســیم می کند؛ از 
سیگارهای میخی معروف به کرتکس گرفته تا 
ســیگارهای طعم دار به شکل قلیان.دکتر »الن 
روم« از کلینیک کلیولند اوهایو درباره خطرات 
اســتفاده از این لوله هایی که تنباکو را با زغال 
سنگ گرم می کنند و آن را از طریق آب خنک 
فیلتر می کنند، می گوید: »قلیان جایگزین مطمئنی 
برای کشیدن سیگار نیست. یک جلسه معمولی 
یک ساعته اســتفاده از قلیان شامل استنشاق 
۱00 تا ۲00 برابر حجم دود استنشــاق شده از 
یک سیگار است.« مؤسسه ملی سرطان ایاالت 
متحده، ســیگارهای گیاهی را حاوی ترکیبی 
از گل ها، گیاهان و ســایر مواد طبیعی تعریف 
می کند که فاقد تنباکو و نیکوتین اســت.به گفته 
این مؤسســه، با وجود این مــواد طبیعی، آنها 
همچنان بسیاری از همان مواد شیمیایی مضری 
را که سیگارها دارند، مانند قطران و مونوکسید 
کربن منتشر می کنند. قلیان سیگار نیست، بلکه 
پیپ هایی هســتند که از قرن ها پیش در هند و 

ایران مورد استفاده قرار می گرفتند. آنها از زغال 
چوب برای گرم کردن تنباکوی طعم دار استفاده 
می کنند. قلیان ها با وجود سیستم تحویل متفاوت، 
خطرات خاص خــود را دارند. به گفته انجمن 
ســرطان آمریکا، فرآیند کشیدن تنباکو با قلیان 
سطوح باالیی از مواد شیمیایی خطرناک مانند 
مونوکسید کربن و فلزات را به بدن منتقل می کند.

نتایج یک مطالعه، تأثیر بالقوه کشــیدن گیاهان 
خاص، که شامل افزایش خطر بیماری های قلبی، 
ســکته مغزی و دیابت نوع ۲ بود، را نشان داد.
محققان تاکید می کنند به طور کلی، ســوزاندن 
ترکیبات مشتق شده از گیاهان ممکن است بدن 
انسان را به طرق مختلف تحت تأثیر قرار دهد و 

باعث بیماری های جدی شود .

 گروه ســالمت //  متخصص اپیدمیولوژی گفت: درحال 
حاضر با زیرســویه های اُمیکرون XBB و BQ 1 مواجه 
هستیم، قدرت سرایت بیماری باال است و میزان کشندگی 

آن به اندازه گونه دلتا نیست . 
   بابک عشــرتی متخصص اپیدمیولوژی و اســتاد دانشگاه ، 
درخصوص آخرین وضعیت شیوع زیرسویه های جدید کرونا 
در کشــور توضیح داد: بهمن و مرداد سال گذشته با دو موج 
شیوع کرونا در کشور مواجه بودیم که هر دو موج به دلیل شیوع 
اُمیکرون بوده است. سرایت سویه اُمیکرون خیلی باالست اما 

کشندگی آن به اندازه سویه دلتا نبود.
  وی گفت: درحال حاضر با زیرسویه های اُمیکرون  XBB و 
BQ ۱ مواجه هستیم، قدرت سرایت بیماری باال است و میزان 
کشندگی آن به اندازه گونه دلتا نیست. این سویه ها سویه غالب 
نیستند و هنوز ما با سویه اُمیکرون مواجهیم. از آنجا که میزان 
سرایت پذیری این گونه ها باال است جلوگیری از شیوع آن ها 

دشوار است.
   افراد عالمت دار پس از بهبودی تا ۵ روز در منزل بمانند

  عشــرتی ادامه داد: پیش بینی می شد در بهمن یا اواخر دی 
با افزایش موارد شــیوع بیماری مواجه باشیم و چیزی که باید 
برای ما مهم باشــد مراقبت های بهداشتی است و باید استفاده 
از ماســک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور در 
فضای سربسته شلوغ و تهویه فضای سربسته و تزریق واکسن 

را مدنظر قرار دهیم.
   به گفته متخصص اپیدمیولوژی بیماران زمینه ای و افرادی که 
واکســن تزریق نکرده اند واکسن خود را تزریق کنند. همچنین 
افراد عالمت دار پس از بهبودی تا ۵ روز در منزل بمانند به دلیل 

اینکه ممکن است افراد دیگر به بیماری مبتال شوند.
  برای بازگشــت به محیط کاری نیازی به تســت منفی 

نیست 
   وی با بیان اینکه دوره این بیماری بین ۳ تا ۵ روز است تاکید 
کرد: برای بازگشت به محیط کاری نیازی به تست منفی نیست 
به دلیل اینکه طی این مدت بیماری از بدن خارج می شــود و 

در شرایط عادی بیمار نیازی به مصرف آنتی بیوتیک ندارد و 
مصرف آنتی بیوتیک تاثیری بر درمان کرونا ندارد.عشــرتی با 
بیان اینکه درحال همه حاضر هر ســرماخوردگی کرونا است 
گفت: افراد ۱۸ ســال به باال که دارای بیماری زمینه ای نیستند 
نیازی به مراجعه به پزشک ندارند و می توانند با مصرف مایعات 
بهبود یابند، اما در صورتی که فرد با ســرفه زیاد، تب شــدید 
درد قفسه سینه مواجه شد باید به پزشک مراجعه کنند همچنین 
سالمندان و زنان باردار در صورت مشاهده عالئم بهتر است به 

پزشک مراجعه کنند.
  کدام نوع واکسن برای تزریق ُدز یادآور بهتر است؟

   متخصص اپیدمیولوژی ماندگاری عوارض این بیماری بین 
یک تا دو ماه دانســت گفت: این موضوع به سیستم ایمنی و 

واکنش بدن افراد مربوط است.
  وی در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه کدام نوع واکسن 
برای تزریق به عنوان دز یادآور بهتر اســت گفت: تزریق تمام 
واکسن های کشور توصیه می شــود به دلیل اینکه همه آنها از 
کیفیت خوبی برخوردار هســتند اما توصیه می کنم اگر فردی 
واکســینه شــده اســت برای تزریق دز یادآور گونه متفاوت 

واکسنهای موجود را تزریق کند.
  عشــرتی در ادامه با بیان اینکه افزایش موارد کرونا یک الی 
دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت گفت: به نظر می رسد افزایش 
موارد کرونا تا اواسط اسفند ادامه دارد اما اعالم زمان مشخص 

برای آن قابل پیش بینی نیست.
  مصرف خودسرانه آزیترومایسین نیز هیچ تاثیری بر 

درمان کرونا ندارد 
   وی بــا بیان اینکه مردم از مصرف خودســرانه داروها برای 
درمان کرونا پرهیز کنند گفت: مصرف خودسرانه آزیترومایسین 
نیز هیچ تاثیری بر درمان کرونا ندارد و بهتر است در این زمینه 
 با پزشک مشــورت کنیم. کرونا بدون عارضه با استراحت و 
مصرف نوشیدنی های گرم، پرهیز از مصرف ادویه ها، نوشیدن 
چای کم رنگ و عدم مصرف غذاهای ســرخ کردنی توصیه 

می شود .

میزان ماندگاری عوارض سویه های جدید کرونا 

احتمال افزايش پشه آئدس به دنبال بارندگی

گروه سالمت // استاد علوم غذایی دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشــتی در خصوص 
دســتگاه مایکروویو که امــروزه به عنوان 
وســیله ای پرکاربرد جای خود را در بیشتر 

آشپزخانه ها باز کرده، توضیحاتی داد . 
   مایکروویو یکی از لوازم خانگی امروزی است 
که به دلیل کاهش زمان پخت یا گرم کردن غذا 
مورد توجه افراد به خصوص خانم های شاغل و 
آقایان مجرد قرار گرفته است. پخت همه غذاها و 
استفاده از هر ظرفی در مایکروویو مجاز نیست.

ورود کدام ظرف و غــذا در مایکروویو ممنوع 
اســت؟ هر غذایی را نمی توان با مایکروفر گرم 
کرد، گرم کردن بعضی غذاها با این فرها می تواند 
 خطرناک باشــد. برخی مــواد غذایی خاص و

پر مصرف به دلیل آنکه سرخ شده یا با حرارت 
باال پخته شــده اند؛ در صورتی کــه مجددا در 
مایکروفر گرم شــده و تحت دمای باال و اشعه 
ماوراء بنفش قرار بگیرند بــا ایجاد مواد مضر 
در آنها به سالمتی آســیب رسانده و در برخی 
موارد حتی ســرطان زا می شوند. حمید حقانی 
حقیقی، دکترای علوم و صنایع غذایی دانشگاه 
علوم پزشــکی شهیدبهشتی با اشــاره به اینکه 
ظروفی کــه در مایکروویو اســتفاده می کنید، 
باید توان عبور اشــعه ها را داشــته باشد تا این 
اشــعه بتواند به غذا نفوذ کند اظهار کرد: ظروف 
فلزی یــا دارای روکش فلزی و نیز فویل های 
آلومینیومــی که اشــعه  مایکروویو را منعکس 
می کند، نباید در مایکروویو استفاده شود؛ ضمن 
اینکه در مایکروویو ها باید از ظروفی اســتفاده 
شود که ایمن باشــند و سالمت غذا و انسان  را 
بایدها و نبایدها در انواع ظروف مورد استفاده در 

مایکروویو را بدانید
*  این ظروف را در مایکروویو قرار ندهید

   وی بــا اشــاره به اینکه ظرف هــای فلزی، 

آلومینیومــی، فویل هــای آلومینیومی، ظروف 
فلزکاری شده،  نامرغوب، ظروف  پالســتیکی 
ظروف کریســتالی، ظروف حاوی ســرب و 
ظروف چوبی حساس و شکننده برای استفاده 
در مایکروویو مناسب نیستند، افزود: این ظرف ها 
حتی می توانند ســالمت افــراد را به مخاطره 

بیندازند.
   عضو هیأت علمی دانشــگاه ظرف هایی که 
برای اســتفاده در مایکروویو توصیه می شوند 
را  به ترتیب ظروف پیرکس، چینی، پالســتیک 
مخصــوص مایکروویو، کاغذ و مقــوا و تابه 
داد:  توضیح  دانست.وی  مایکروویو  مخصوص 
ظروف پیرکس، ظرف های شیشــه ای نشکنی 
هستند که برای پخت و پز در مایکروویو بسیار 
مناســب اســت، اگر چه همه  ظروف شیشه ای 
می توانند در مایکروویو استفاده شود، ولی بهتر 
است ظرفی انتخاب کنید که خیلی هم داغ نشود، 
) ظرف را یک دقیقه داخل مایکروویو قرار دهید 
اگر ظرف داغ شــد، بهتر است که تنها برای گرم 

کردن غذا استفاده شود(.
   حقانــی حقیقــی ادامه داد: اگــر از ظروف 
پالستیکی مخصوص مایکروویو استفاده می کنید 
باید پیش از مصرف حتما از استاندارد بودن آن 
اطمینان داشته باشید. همچنین برای گرم کردن 
غذا می توانید از ظرف های پالســتیکی  استفاده 
کنید ولی استفاده طوالنی مدت در دمای باال از 

این ظروف خطرناک است.
ظروف چینی گزینه مناسب دیگر برای استفاده در 
دستگاههای مایکروویو است که این عضو هیأت 
علمی به آن اشــاره کرد و ادامه داد: ظرف های 
چینی و سرامیکی )بدون هیچگونه تزئینات نقش 
و نگار طالیی و نقره ای و فلزی( برای استفاده در 

مایکروویو بسیار مناسب هستند.
   این متخصص علوم و صنایع غذایی دانشگاه 

اضافه کــرد: از ظروف مقوایــی یا کاغذی نیز 
 می توان برای گــرم کردن نــان، تنوری کردن 
ســیب زمینی یا پختن غذا هایی که آب ندارند 
اســتفاده کرد.تابه مایکروویو یکــی دیگر از 
ظرف های قابل استفاده در مایکروویو است که 
حقانی توضیحاتی دربــاره آن داد و ادامه داد: 
این تابه ها از انواع ظرف های قابل اســتفاده در 
مایکروویو هستند که مثل تفلون، اندود شده است 
و امواج مخصوص پخت و پز را جذب می کند، 
باید با توجه به دستوری که سازنده عنوان کرده، 
ظرف داغ شود و سپس با کمی روغن، خوراکی 

از آن استفاده کرد.
   وی همچنین درباره شکل ظاهری انواع ظروف 
مایکروویو نیز عنوان کرد: ظروف گرد یا بیضی 
شکل برای استفاده در مایکرو فر مناسب هستند؛ 
چون حرارت را به صورت یکسان و یکنواخت 
به غذا می رسانند؛ این عمل باعث می شود تا غذا 
نسوزد و ته نگیرد، عالوه بر آن برای گرم کردن 
غذا در مایکروویو استفاده از ظرف های گودتر 

گزینه مناسبی است.
  این عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به  اینکه 
ظرف های عمودی برای استفاده در مایکروویو 
مناسب نیســتند، ادامه داد: هنگام از استفاده از 
مایکروویو حتمــا درب آن را ببندید تا امواج 
مربوطه سالمت شما را به خطر نیندازد و زمان 
گرم کردن غذا فاصله ای به اندازه یک تا دومتری 

با دستگاه داشته باشید.
   حقانی متذکر شد: همچنین به این نکته توجه 
داشــته باشید که مایکروویو باید همیشه تمیز و 
بدون چربی و جرم باشــد، پیش از آن که غذای 
 گرم شــده را اســتفاده کنید حــدود ۳0 ثانیه 
تامل کنید و مایکروویو خالی را روشــن نکنید 
)این کار خطرنــاک و می تواند منجر به انفجار 

دستگاه شود(

کدام ظروف را می توان در »مایکروویو« استفاده کرد؟ 

انجمن سرطان آمریکا هشدار می دهد

قلیان سالم تر از انواع دیگر دخانیات نیست

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي

مديريت مخابرات منطقه هرمزگان 

  - نام دستگاه برگزار کننده مناقصه : مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان 
-آدرس دستگاه برگزار کننده مناقصه : بندرعباس ، گلشهر ، رسالت جنوبي ، ساختمان مرکزي مخابرات 

شماره تلفن -33308258—33308259-33308255-33610016
- موضوع مناقصه :

- دستگاه نظارتي :  معاونت شبکه منطقه هرمزگان
- نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکي یا چک تضمیني معتبر بانکي در وجه مخابرات منطقه 

 - قیمت اســناد مناقصه وشماره حساب : مبلغ1/000/000 ریال به شــماره حساب16422422/32 
جام بانک ملت کد شناسه 3200080143138

- مهلت فروش اسناد : 1401/10/20 لغایت 1401/10/28
 - مهلت تحویل پاکات : 1401/11/8

- تاریخ بازگشایي پاکات : 1401/11/9
-  سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است . 

- شرکت مخابرات در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد .
- حد نصاب شرکت کنندگان جهت بازگشایي پاکات حداقل2 شرکت مي باشد .
- مکان بازگشایي پاکات : سالن کنفرانس واقع در ساختمان مرکزی مخابرات

- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

ردیف 
1

شماره مناقصه
1400/6

متراژحفاری/ مکانیکی
6900 متر

موضوع
پروژه فیبرنوری مسیر بندرخمیر

میزان سپرده/ ریال
492.000.000

شرکت مخابرات ایران 
منطقه هرمزگان

05:13:36 اذان صبح
06:35:59
11:52:30
17:07:57
17:24:59

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:49:24 اذان صبح
07:15:17
12:22:57
17:29:35

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:37:36 اذان صبح
07:01:21
12:14:13
17:26:03
17:43:24

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:58:12 اذان صبح
06:22:25
11:34:08
16:44:49
17:02:16

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:31:39 اذان صبح
06:56:00
12:07:23
17:17:44
17:35:12

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:14:26 اذان صبح
06:39:23
11:49:18
16:58:11
17:15:48

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:37:00 اذان صبح
07:02:20
12:11:18
17:19:15
17:36:57

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:27:20 اذان صبح
06:53:47
12:00:06
17:05:24
17:23:22

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب17:47:25 اذان مغرب اذان مغرب

فروردين :
فعل و انفعاالت کهکشــانی یک دوره ی جدیدی 
را در زندگی شــما رقم خواهد زد. شاید تصمیم 
بگیرید کمتر بیــرون بروید و زیــاد با آدم های 
جدید معاشرت نکنید. اگر در این مدت رابطه ای شکل گرفت، 
 حتما از حد معمول عمیق تر خواهد بود. هفته های آینده بسیار 
مهم اســت، چون باید در این فاصله تــاش کنید تا بعضی از 

رفتارهای تان را اصاح نمایید .
   ارديبهشت :

هفته های گذشــته مدام به فکــر چیزهای جدید 
 بودید، با آدم های جدید آشــنا شــدید و بیشتر 
وقت تان را بیرون از منزل سپری کردید. اما اکنون 
زمان آن رسیده که استراحت کنید. فعل و انفعاالت کهکشانی از 
شــما می خواهند امروز را در منزل بمانید و سعی کنید به ثبات 
برسید. می توانید انتظار اوقات خوشی را در منزل داشته باشید .

  خرداد :
امروز می توانید از تغییراتی که در راه اســت لذت 
ببرید. شــاید به این نتیجه برسید که برای تان بهتر 
اســت دوباره با دوســتان قدیمی ارتباط برقرار 
کنید، البته می دانید که اول از همه باید یک ســری مسایل را که 
پیوندتان را به هم زده بود حل کنید. شــاید یک ماه زمان الزم 
باشد تا دنیای احساسی تان را سر و سامان دهید و بتوانید اوقات 

دل انگیزی را تجربه کنید .
   تیر :

امــروز می توانید در روابط تان ســازنده تر عمل 
کنید. شاید دوستان جدید پیدا کنید یا این که اوقات 
خوشــی را با دوستان قدیمی تان بگذرانید. ممکن 
است تصمیم بگیرید که روابط عاشقانه تان را شدت ببخشید. در 
هر صورت، فعل و انفعات کهکشانی به شما فرصت خواهد داد 
تا برای سامت احساسات تان به منابع مفیدی دست پیدا کنید .

    مرداد :
به تازگی خودتان را بــه خوبی در محل کار اثبات 
کردید و به طور کلی بخشی از شخصیت تان در این 
فرآیند به ثبات رسید. انگار چیزی درست کرده اید 
که بعد از پردازش بسیار اکنون قصد دارید آن را به فروش برسانید. 
اگر همین طور است، از این فرصت برای عرضه ی آن استفاه کنید 

تا شاید بتوانید پول خوبی به دست آورید .
 شهريور :

 فعــل و انفعــاالت کهکشــانی یــک دوره ی 
ســازش پذیر را برای شما به ارمغان آورده است. 
به هر کجا که بروید بــا خودتان موجی از اعتماد 
به نفس، وضوح ذهن و انرژی های مثبت به همراه خواهید برد. 
تا همین چندی پیش کلی انرژی مصرف کردید تا به این مرحله 

برسید، پس حاال که موفق شده اید از قدرت تان لذت ببرید .
  مهر :

امروز فرصتی خواهید داشــت تا از دست همه ی 
آن چیزهایی که مانع تولد دوباره ی شما می شدند 
خاص شوید. تنها چیزی که ممکن است جلوی 
مســیرتان سبز شود این است که مجبورید به هر ترتیبی شده با 
دیگران ارتبــاط برقرار کنید، حتی اگر ترجیح تان چیز دیگری 
است. این موردی نیست که با آن مقابله کنید، باید آن را بپذیرید.

   آبان :
فعل و انفعاالت کهکشانی یک دوره ی سازنده را برای 
شما به ارمغان آورده اند. برای این که به مرحله ای که 
در آن هستید برسید تاش زیادی کرده اید. هر کسی 
 نداند خودتان که می دانید چه مســیر طوالنی ای را تا به این جا 
آمده اید! مهم نیســت چه کار می کنید، فقط باید در هر شرایطی 
بزرگ فکر کنید.  نباید وقت تان را تلف کنید، بهتر است همین اآلن 
دست به کار شوید. برای این که زودتر به نتیجه برسید باید هر چه 

سریع تر با ترس های تان مواجه شوید .
  آذر :

شــاید امروز مجبور شوید بیشتر زحمت بکشید. 
اکنون وقت آن اســت که خواب و خیاالت واهی 
را کنار بگذارید و پا به دنیای واقعیت ها بگذارید. 
از مردم بیش از حد فاصله گرفته اید، اما اکنون وقت آن رسیده 
که با دیگران معاشــرت کنید و در جمع باشید. بخش مهمی از 
هر کاری مشارکت و همراهی با سایرین است. یادتان باشد که 
عقب نشــینی نکنید، بگذارید افکار مثبت و منفی با هم بروز 
کند. بعدا می توانید آن ها را از هم جدا کنید و فقط روی بعضی 
از آن ها متمرکز شوید.اآلن فقط کافی است راه را باز بگذارید 

تا افکارتان بروز کند .
  دی :

از تعامات امروز می توانید برداشت های مختلفی 
 داشــته باشید. شــاید به دنبال گســترش فضای 
ذهنی تان هســتید یا این که از خودتان سواالت 
فلســفی می پرسید یا حتی ممکن اســت به فکر یک سفر دور 
و دراز باشــید. حاال با همه ی این اوصاف چه کار می خواهید 
بکنید؟ آیا دوســت دارید کتاب های فلسفی کانت را بخوانید یا 
این که بیشتر دل تان می خواهد به سفر چین بروید.  اکنون زمان 
آن است که یک بار و برای همیشه با گذشته مواجه شوید. آینده 

در انتظار شماست و جای وقت تلف کردن نیست .
 بهمن :

چند مدتی اســت که مدام در فکر احساسات تان 
بودیــد و این که چه طور بــه آن ها جهت دهید. 
حاال دیگر این مرحله از کار به پایان رسیده و شما 
هم به خوبی از پس آن برآمدیــد. اما حاال که فعل و انفعاالت 
 کهکشــانی به شما اجازه می دهد، دوســت دارید که کمی هم 
 تکانه ای تر یعنی بدون برنامه و با تصمیمات آنی عمل کنید. اگر 
کارها آن طور که انتظار داشتید پیش نرفت خودتان را ناراحت 
نکنید، چون وقتی به هدف نزدیک باشــید این چیزها مشکلی 
 درســت نخواهد کرد. تا دســت به کار نشــوید اتفاق خاصی 

نمی افتد .
 اسفند : 

امروز دوباره افکار مثبت به ذهن تان هجوم خواهند 
آورد. امــروز بــا آدم های جدید آشــنا خواهید 
 شــد و ارتباطات عمیقی را تجربــه خواهید کرد. 
 هفته های پیش رو بسیار برای شما مهم است. اوقات خوبی برای

 لذت بردن در انتظار شماست، پس بگذارید آهنگ زندگی شما 
را به رقص دربیاورد!

 ذهــن رویاپرداز شــما با کهکشــان ها پیوند دارد، اما شــما 
این پیوند را به چشــم نمی بینید.ســعی نکنیــد همین امروز 
همــه چیــز را حل کنید، در عــوض از لحظــات زندگی تان 
 لذت ببرید و مطمئن باشــید که تا چنــد روز آینده راحت تر 

می توانید مشکات را حل کنید .
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گروه خبر // رهبر معظم انقالب اسالمی در سالروز 
قیام تاریخی مردم قم در 1۹ دی 1۳۵۶ در دیدار 
جمعی از مردم این شــهر، حوادث تحول آفرین 
تاریخ را در بــر دارنده تجربیات بزرِگ درس آموز 
و یا متضمن یک ســنت الهی خواندند و با اشاره 
به نجات ایران از پنجه غارتگر و خونین امریکا با 
پیروزی انقالب اسالمی گفتند: پس از دستور کارتر 
در 4۳ سال قبل برای سرنگونی جمهوری اسالمی، 
امریکایی ها از هر وسیله ای به خصوص تبلیغات و 
پروپاگاندا برای تحقق این هدف استفاده کرده اند 
اما همچنانکه در این اغتشاشات هم مشخص شد 
نــاکام مانده اند و ملت بزرگ ایران و مســئوالن 
کشــور به فضل الهی، با همت به کارهای بزرگ 
و تحولی، به رفع نقاط ضعف و شــتاب بیشتر در 

مسیر تحقق اهداف و خواسته ها ادامه می دهند .
   به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری ؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای زنده نگه داشتن 
و درس آموزی از حادثه عظیــم ۱۹ دی ۵6 قم را 
ضروری برشــمردند و گفتند: نهضت عظیمی که به 
پرچمداری مردم مؤمن و انقالبی قم در سراسر کشور 
آغاز شد، سرنگونی رژیم دیکتاتوری، بیرون کشیدن 
ایران از هاضمه غــرب و احیای هویت تاریخی و 
اسالمی کشــور را دنبال می کرد چرا که ایراِن زمان 
پهلوی در زیر دســت و پای فرهنگ غلط و تسلط 

سیاسی- نظامی امریکایی ها له شده بود.
  ایشــان کتمان یا کم رنگ کردن ایام اهلل و حوادث 
تاریخی را راهبرد جریان باطل دانســتند و افزودند: 
برخالف قرآن کــه همه را به یــاد و ذکر ایام اهلل و 
حوادث عظیم فرا می خواند، جریان باطل می خواهد 
از نورافشانی و هدایت بخشی این گونه ایام جلوگیری 
کند که تالش برای کم رنگ کردن یا کتمان روزهایی 
مانند ۲۲ بهمن، ۲۹ بهمن، ۱۹ دی، ۹ دی، تشــییع 
شهید سلیمانی و تشییع شیهد حججی، نمونه های این 

تالش است.
  رهبر انقالب با اشــاره به عکس العمل سریع مردم 
مؤمن و با اخــالص قم در ۱7 دی ۵6 یعنی همان 
روز انتشــار مقاله ای سخیف و موهن نسبت به امام 
خمینی به دســتور درباِر پهلوی، گفتند: این حرکت 
در روز ۱۸ دی ادامــه یافت و در ۱۹ دی به قیامی 
فراگیر تبدیل شد و قِم پُر افتخار اولین پرچم انقالب 
را برافراشت و مســیری نورانی در کشور به وجود 

آورد.
  ایشان سرعت در احساس تکلیف، خطرپذیری در 
مقابل رژیم سنگدل و خونخوار طاغوت، و حرکت 
بهنگام و بدون تردید را از جمله ویژگی های قیام ۱۹ 
دی مردم قم برشــمردند و تأکید کردند: هر حرکتی 
که از این ویژگی ها برخوردار باشد حتمًا به اهداف 

مورد نظر می رسد.
  رهبر انقالب، دفاع مقدس را نمونه درخشان نتیجه 
گرفتن ملت از احســاس تکلیف، ورود بهنگام و به 
جــان خریدن خطرات برشــمردند و گفتند: صدام 
دیوانــه با امکانــات فراوان و پشــتیبانی آمریکا، 
شوروی، ناتو و کشورهای مرتجع و با هدف تجزیه 
ایران حمله کرد اما ایران در این جنگ احزاب پیروز 
شــد و آنها هیچ غلطی نتوانستند بکنند و حتی یک 

وجب از خاک کشور جدا نشد.
  حضــرت آیــت اهلل خامنه ای پشــت گرمی رژیم 
طاغــوت به آمریکا را علت بی عقلی و جســارت 
در چاپ مقالــه موهن علیه امام خمینی خواندند و 
گفتند: چند روز قبل از ۱۹ دی، کارتر در تهران و در 
حالت مستی، ایران را جزیره ثبات نامیده بود اما این 
حمایت نتیجه ای نداد چرا که به فرموده قرآن، نتیجه 
اتکا به نیروی کفر چیزی جز شکست نیست.رهبر 
انقالب با اشاره به نفوذ بسیار باالی آمریکا در رژیم 
پهلوی، مبارزه مــردم با طاغوت را در واقع مبارزه 
با آمریکا خواندنــد و افزودند: علت تبعید امام در 
سال ۱۳۴۳، اعتراض ایشان به قانون کاپیتاالسیون 
بود که بــه امریکایی در مقابل هر جنایتی در ایران 
مصونیت می داد و مردم در مقابل چنین نفوذی قیام 
کردند و ایران را نجات دادند که پایه دشمنی امریکا 

با ملت شد.
  ایشان نکته مهم دیگر حادثه ۱۹ دی قم را جلوگیری 
از نفوذ افراد پُر مدعا و بی ریشــه در مسیر نهضت 
اسالمی دانستند و خاطرنشان کردند: در مشروطه، 
نفــوذ افراد ناباب موجب کج شــدن راه نهضت به 
سمت ســفارت انگلیس شد اما در انقالب اسالمی 
به علت حضور پر رنگ شخصیت های موّجه دینی 
در میدان و پرچمداری علما در شــهرهای مختلف 
و همــراه کردن دلهای مردم بــا نهضت، همه حتی 
مخالفان و گروههای مختلف مانند کمونیســت ها، 

مرعــوب حرکت عظیم مردمی و آن نهیب های امام 
بزرگوار شدند که از نجف و در درس طلبگی خود 
دنیا را به لرزه می انداخــت و ما هنوز حتی امام و 
عظمت آن شــخصیت را نیز به درستی نشناخته ایم.
رهبر انقالب اسالمی، پیروزی انقالب و نجات ایران 
از سلطه ســنگین امریکا را علت اصلی دشمنی با 
نظام اسالمی برشمردند و با اشاره به انتشار سندی 
طبقه بندی شــده از یک مرکز معتبر آمریکایی مبنی 
بر دستور کارتر رئیس جمهور وقت برای سرنگونی 
جمهوری اســالمی، آن هم فقــط ۱0 ماه پس از 
پیروزی انقالب، گفتند: بر اساس این سند، کارتر به 
سازمان سیا دستور می دهد که جمهوری اسالمی را 
سرنگون کند و اولین راهبردی که برای سرنگونی ذکر 
کرده، استفاده از ابزار تبلیغات است.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای تالش برای ضربه زدن به نظام اسالمی به 
وسیله مجموعه ای از اقدامات اعم از تهدید، تحریم، 
جاسوسی، نفوذ، فشار حداکثری، ایجاد اتحادهای 
ضد ایرانی، ایران ستیزی، اسالم ستیزی و شیعه ستیزی 
را تالش مســتمر آمریکایی ها در طول ۴۳ ســال 
گذشته خواندند و افزودند: در رأس همه این کارها، 
ضربه زدن به جمهوری اســالمی به وسیله تبلیغات 

بوده است.
   ایشان افزودند: البته معلوم است که دشمن موفق 
به عملی کردن نیت شــوم خود نشده و جمهوری 
اسالمِی امروز با ریشه های مستحکم خود در داخل 
و حتی منطقه، قابل مقایسه با روز اول نیست اما آن 
کارها به کشور ضربه زد و ما می توانستیم جلوتر از 

نقطه کنونی باشیم.
    رهبر انقالب، تمرکز توان کشور بر مقابله با جنگ 
تحمیلی هشت ساله و همچنین مقابله با فشارها و 
تحریم ها را موجب ُکند شدن پیشرفت کشور دانستند 
و خاطرنشان کردند: آن توان می توانست به صورت 
کامل َصرف سازندگی، پیشــرفت و ریشه کنی فقر 

شود.
   ایشــان جبران و برطرف کردن ُکندی های ناشی 
از دشــمنی ها را ممکن خواندند و افزودند: با کار 
بیشــتر، ایمان و اعتقاد، و مجاهدت خستگی ناپذیر 
و شبانه روزی می توانیم در همه بخش ها ضعف ها را 
برطرف کنیم همچنانکه در حوزه های علمی، دفاعی 

و بخش هایــی از تولید، کارها و جبران های خوبی 
انجام شده است.

   حضرت آیت اهلل خامنــه ای در بخش دیگری از 
سخنانشــان به تحلیل هدف طراحان اغتشاشــات 
اخیر پرداختند و گفتند: دســت دشمن خارجی در 
این حوادث کاماًل عیان بود و اینکه تا گفته می شود 
دخالت دشمن خارجی، عده ای آن را انکار می کنند 
و می گویند این حوادث تقصیر شــما است، صحیح 

نیست.
ایشان با اشــاره به نقش آفرینی آشکار و غیرقابل 
اغماض آمریکایی ها و اروپایی ها در حوادث اخیر 
خاطرنشــان کردند: مهمترین وسیله دشمن در این 
اغتشاشات کار تبلیغاتی و وسوسه از طریق فضای 

مجازی و رسانه های غربی، عربی و عبری بود.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: عــده ای این طور 
وانمــود می کردند که افراد حاضر در اغتشاشــات 
مخالف ضعف هــای مدیریتی و اقتصادی کشــور 
هســتند، در حالی که بر عکس، هدف آنها برطرف 
کردن ضعف ها نبود بلکه هدفشان از بین بردن نقاط 

قوت کشور بود.
   ایشــان در تبیین این مســئله به هدف قرار دادن 
نقــاط قوتی همچون امنیت کشــور، متوقف کردن 
پیشــرفت علمی از طریق به تعطیلی کشاندن مراکز 
تحصیلی و علمی، متوقف کردن رشد تولید داخلی 
و همچنین متوقف کردن مسائل در حال رونق گیری 

مانند گردشگری اشــاره کردند و افزودند: البته در 
 اینکه مشــکل اقتصــادی و معیشــتی وجود دارد 
 شــکی نیســت اما آیا این مشــکل با آتش زدن 
 ســطل زباله و اغتشــاش خیابانی حل می شود؟ 
بدون تردید این کارها خیانت است و دستگاههای 
مســئول نیز با خیانت، برخورد جــدی و عادالنه 

می کنند.
   ایشــان در بخش پایانی سخنانشان به دو مسئله 
دیگر نیز اشــاره کردند. مسئله اول تأکید مجدد بر 
»جهاد تبیین« بود که در این زمینه گفتند: در رأس 
نقشــه های بدخواهان، تبلیغات و به قول خودشان 
پروپاگاندا است که عالج آن، تبیین صحیح حقایق 
از زبانهای مختلف و با ابتکار و نوآوری است چرا 
که راه برطرف کردن وسوســه تبلیغاتِی اثرگذار بر 
ذهــن جوان و نوجوان باتوم نیســت بلکه تبیین و 
روشنگری است. نکته پایانی رهبر انقالب، تأکید بر 

انجام شدن کارهای بزرگ و تحولی بود.
  حضرت آیت اهلل خامنه ای، اصل انقالب اســالمی 
را تحولی بزرگ و عبور دهنده کشور از گردنه های 
ســخت خواندند و افزودند: در ادامــه راه نیز در 
زمینه های مختلف همچون اقتصاد، فرهنگ، امنیت 
و علم نیازمند کارهای بزرگ و تحولی هســتیم و 
این تحول مبتکرانه با وجود مسئوالن و جوانان پر 
تالش در دانشگاهها و بخشــهای دیگر، ممکن و 

شدنی است .

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم قم به مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶:

هدف اغتشاشات از بین بردن نقاط قوت کشور بود  
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منیزیت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید : 

1. موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای حدود 12 کیلومتر خط تغذیه جهت گازرسانی به شهرک صنعتی پارس هرمز منیزیت
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5. مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حداقل 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان

6. به این مناقصه پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه تعلق می گیرد .
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  علی نیک آئین  

گروه خبر // حجت االسالم عبدالرضا حیدری سراجی 
با گالیه از برخی سنگ اندازی ها در طراحی المان های 
شــهری و زیباسازی در صحن شــورای اسالمی شهر 
 بندرعبــاس بیان نمود: بنده بر اســاس وجدانم حرف 
می زنم و کار خوب را تقدیر و کاری که بر خالف قانون 
باشــد، مورد نقد قرار می دهم و مردم را از این مطالبه 
به حق آگاه می کنم. در همین راســتا از سازمان سیما 
منظر شهرداری به واسطه زیباسازی تعدادی از بوستانها 
و نصب برخی المان ها تشکر می کنم، اما اینکه رئیس 
شورا نصب این المان ها را غیر قانونی و تخلف بداند جای 
سوال و تعجب دارد . اگر قرار است جلوی همین ها را هم 

بگیریم اعالم کنید تا ماهم بدانیم .

به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی افزود: فتحعلی شاه یکی از 
بی کفایت ترین شاهان قاجار بود با وضعیت فعلی همین 
نفرت را شــهروندان شهر بندرعباس نسبت به ما خواهند 
داشــت پس مبادا کاری کنیم که پیش مردم و خدای مردم 

شرمنده شویم.
   حیدری در پایان با اشــاره به احقــاق حق مردم و در 
خطاب به دیگر اعضای شــورای اسالمی شهر بندرعباس 
 بیان داشــت: حرفمــان را بزنیم، دنبال حق باشــیم و از

 انتقام و مقصر نمودن ســایرین پرهیز کنیم و کاری نکنید 
که با این روحیات کارشکنانه، عملکرد خوب دیگران زیر 

سوال برود .

حیدری سراجی عضو شورای شهر بندرعباس  :

غیرقانونی خواندن نصب المان و زیباسازی شهر جای تعجب دارد !


