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استاندار هرمزگان:

از طرح های تسهیلگر 
شرایط کاری مادران استقبال می کنیم

 مدیریت شعب بانک مسکن استان هرمزگان

 گروه خبر // معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی 
ســازمان بازرسی کل کشور و هیئت همراه ضمن 
بازدید از واحدهای تولیدی شرکت فوالد هرمزگان 
و گفت وگو بــا مدیرعامل شــرکت، در جریان 
مشــکالت و چالش های تولیدکنندگان فوالد به 

ویژه کمبود انرژی قرار گرفت.
  به گزارش خبرنگار دریا، عطااهلل معروخانی در بازدید 
احمد اســدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی 
سازمان بازرسی کل کشور و هیئت از واحدهای تولیدی 

شرکت با اشاره به معضل چندین ساله صنعت فوالد در 
کمبود انرژی، بیان کرد: صنایع فوالدی در سال های اخیر 
همواره در نوک پیکان کمبود انــرژی قرار دارند و در 
تابستان کمبود برق و در زمستان کمبود گاز داریم. وی 
افزود: اکنون فوالد هرمزگان اجرای طرح های توسعه ای 
متعددی را آغاز کرده است و به تامین پایدار انرژی این 
طرح ها نیاز دارد. با اینکه فوالد هرمزگان با هماهنگی 
فوالد مبارکه به عنوان شرکت مادر به دنبال سرمایه گذاری 
در زمینه انرژی است اما این سرمایه گذاری وظیفه فوالد 

هرمزگان نیست و در عین حال، وقت و هزینه زیادی را 
از شرکت ما می گیرد. از این رو ضروری است مشکالت 
تولیدکننــدگان به گوش سیاســت گذاران و دولتمردان 
 برسد تا در این رابطه به طور اساسی چاره اندیشی کنند.

  به طور کلی چشم انداز تامین انرژی برای صنعت فوالد 
در سال های آتی بسیار مبهم و چالش برانگیز است.

 اسدیان نیز در این بازدید با تاکید بر لزوم رفع مشکالت 
کمبود انرژی فوالدســازان، خاطرنشان کرد: زمانی که 
ســرمایه گذار مبادرت به اخذ مجوز برای اجرای یک 

طرح  را می کند، تامین زیرساخت ها به ویژه انرژی آن 
برعهده دولت است. اما متاسفانه چشم انداز مثبتی در این 
زمینه وجود ندارد و سرمایه گذاری ها با چالش مواجه 
می شود.معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان 
بازرســی کل کشور در پایان با اشاره به اهمیت صنعت 
فوالد در کشور، بر حل مشکل تامین انرژی فوالدسازان 
در سریع ترین زمان ممکن تاکید و ابراز امیدواری کرد 
بتوان با یک برنامه منســجم، به سمت سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در زمینه انرژی برویم.

معاون نظارت و  بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی در بازدید از فوالد هرمزگان تاکید کرد 

لزوم رفع مشکل تامین انرژی فوالدسازان در سریع ترین زمان 

  گروه خبر // نماینده ولی فقیه در استان 
اهداف  دنبال  به  هرمزگان گفت: دشمن 
خود و از بین بردن قداست مادر و عفت 
زنان اســت تا مقدس بودن مادران را از 
بین ببرند تا بتوانند حریم خانواده را مورد 

دست اندازی قرار دهند. 
  حجــت االســالم والمســلمین محمد 
عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
و امام جمعه بندرعباس در خطبه های نماز 
جمعه بندرعباس بــا تبریک روز والدت 
حضرت فاطمــه زهــرا )س( و روز زن 
اظهار کــرد: وجود مبارک حضرت فاطمه 
زهرا )س( شخصیتی است که ما امروز او 
را الگوی تمام عیــاری پیش رو داریم که 
می توانیم به دنیا نشان داده و شأن و منزلت 
زن را بر اساس جایگاه این بانوی بزرگوار 
معیار و مبنا قرار دهیم.وی جایگاه این بانو 
در تربیت نسلی و جامعه سازی، خاطرنشان 
کرد: اگــر در حوزه مســائل اجتماعی و 
سیاســی و خانوادگی زن در هر شکل و 
بعدی از ارزش بخواهیم الگویی بیابیم، این 

بانو همچون گوهر تابانی می درخشد.
  حجت االســالم عبادی زاده به جایگاه 
فقهی این بانو و آمــوزش زنان در حوزه 
دیــن، اجتماع، سیاســت، جنگ و جبهه، 
همسرداری و مادری اشاره و بیان داشت: 
تمام صفات فاطمه زهرا )س( حول محور 

عفت و پاکی قرار می گیرد.
  وی بــا تبریک روز میــالد امام خمینی 
)ره(، ویژگی ممتاز امــام را حضور او در 
عرصه حکومت و اجرای مبانی اســالمی 
در ساختار حاکمیت برشمرد و افزود: امام 
بنای یک حکومت اسالمی را قرار داد که 
در آن احکام اســالم اجرا می شود و البته 
ممکن اســت که ما نتوانیم همانند معصوم 

حکومــت داری کنیم اما این موضوع صفر 
و صدی نیســت و لذا قرار داشــتن فقیه 
جامع الشرایط در راس حکومت، سبب یک 
معماری اســالمی و اجرای نظریه والیت 
فقیه است که به هر میزانی که بتوان، احکام 
نورانی اسالم را باید اجرا کرد و البته تحقق 

تمام احکام نورانی اسالم میسر نیست.
  حجت االسالم عبادی زاده ادامه داد: علما 
حافظان دین هستند و باید تالش کنند و در 
میدان باشند و نمی توانند سلب مسؤولیت 
کنند و باید کلیددار احکام نورانی اســالم 
باشــند.نماینده ولی فقیه در هرمزگان در 
بخش دیگری از اظهارات خود گفت: زن 
در غرب وســیله ای برای ارضای غرایض 
حیوانی انســان و وسیله ای تبلیغاتی است 
و زنــی که آنان معرفی می کنند و شــعار 
آن را می دهنــد، محصــول کارخانه نظام 
لیبرال دموکراسی غرب است. آنان زنی را 
می خواهند که عــزت و کرامت خود را از 
دست داده و وســیله و ملعبه قرار گیرد و 
حرص و آز و هوا و هوس مردان را تأمین 
کند و آنان از شــعار زن زندگی آزادی این 
نگاه را دنبال می کنند اما زن مسلمان هرگز 
نمی گذارد حریم عفت و پاکدامنی او کنار 

زده شود.
  وی آمارهای ســقط جنیــن، تجاوز به 
عنــف، تعدی و تجاوز بــه زنان حتی در 
ارتش  آمریکا را مورد اشــاره قرار داد و 
بیان کرد: فرهنگ برهنگی و اباهه گری را 
رونق می دهند اما در نظام جمهوری اسالمی 
حق آموزش زنان و دختران در رتبه های 
برتر جهان در حــوزه زنان تحصیل کرده 
قرار داریم و باالترین رقم دختران و زنان 
تحصیل کرده را نسبت به جمعیت در ایران 
داریم و این را سازمان های بین المللی اعالم 

کرده اند.
  عبادی زاده آمار زنان بی ســواد در زمان 
شاهنشــاهی را بیش از ۸۰ درصد عنوان 
کرد و بیان کرد: در ســال ۹۰ آمارها نشان 
می دهد که تعــداد بیســوادان زن حدود 
۱۰ درصد بــود و اکنون قطعا کمتر از این 
میزان است و این نگاه به رشد و پیشرفت 
زنان است. زنان ما دانشمندانی پیشرو در 
عرصه های علمی هستند و در عرصه های 
اجتماعی و ورزشی نیز پیش می روند و در 
زمان شــاه تعداد رشته های فعال ورزشی 
زنان ما فقط ۷ رشــته بود ولی اکنون ۳۸ 
رشته ورزشی است و اینها آمارهای رسمی 
است. تعداد پزشک زن در نظام جمهوری 
اسالمی ۱۲ برابر قبل از انقالب است و این 

زنی است که اسالم از آن سخن می گوید.
 به گزارش ایسنا، وی محکوم کردن ایران در 
ظلم به زنان را یک بازی سیاسی از ناحیه 
غرب عنوان کرد و گفت: دشــمن به دنبال 
اهداف خود و از بین بردن قداســت مادر و 
عفت زنان است تا مقدس بودن مادران را از 
بین ببرند تا بتوانند حریم خانواده را مورد 

دست اندازی قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

دشمن به دنبال از بین بردن قداست مادر و عفت زنان است

گروه خبر // مهدی دوستی در دیدار با بانوان همکار در استانداری هرمزگان ضمن تبریک 
والدت باســعادت حضرت فاطمه )س( گفت: از طرح هایی که برای تسهیل شرایط کاری 

مادران ارائه شوند، استقبال و حمایت می کنیم.
به گزارش خبرنگار دریا، مهندس مهدی دوستی در نشست با بانوان که به مناسبت میالد حضرت زهرا 
)س(، گرامیداشت روز زن و مادر برگزار شد؛ اظهارداشت: حضرت زهرا)س( صرفا الگوی زنان نیست 
بلکه در بســیاری  از مولفه ها و شاخص ها همچون والیت پذیری و والیت مداری الگویی کامل برای 
مردان نیز به شمار می آید. استاندار هرمزگان با اشاره به تعابیر رهبر معظم انقالب اسالمی در رابطه با 
مقام زن، اظهارداشت: زن در نقش مادری خود به جایگاه بی بدیلی می رسد که بهشت زیر پایش قرار 
می گیرد مسئله ای  که هیچ شخصیتی نمی تواند بدان دست پیدا کند و وجود مبارک  حضرت زهرا )س(

چه به عنوان فرزند و دختر رســول گرامی اسالم)ص(، چه در نقش همسر امیرالمؤمنین )ع( و چه در 
مقام مادر با تربیت حسنین)ع(، جایگاه بانوان را دو چندان ارتقاء بخشیده است.

  وی با تبیین جایگاه مادر در خانواده و جامعه، عنوان کرد: از طرح هایی که با موضوع تسهیل شرایط 
کاری مادران شــاغل ارائه شود، استقبال و حمایت می کنیم تا بیشتر در خدمت خانواده باشند همه 
ما به عنوان کارمند نظام جمهوری اسالمی الزام داریم که به مردم شریف هرمزگان خدمات دولت را 
ارائه دهیم و این تکلیف قانونی ما است که باید بدان احترام بگذاریم و به بهترین نحو انجامش دهیم. 
  نماینده عالی دولت در هرمزگان بر انجام مطالبه بانوان مبنی بر اختصاص امکانات ورزشی تاکیدکرد 
و دستور داد از ظرفیت سالن های ورزشــی دولتی که در طرح مردمی سازی امکانات آزادسازی 

شده اند، سانس هایی ویژه ورزش بانوان شاغل در ادارات اختصاص داده شود. 

از طرح هایی که با موضوع تسهیل شرایط کاری مادران شاغل ارائه شود، حمایت می کنیم تا بیشتر در خدمت خانواده باشند

دستور استاندار هرمزگان 
برای آغاز طرح بازآفرینی محله چاهستانی ها 

 صفحه 2 را بخوانید

دی
دا

مام
ر ا

هب
: ر

س
عک

  گروه خبر// مدیــر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی هرمزگان در جلسه ای 
که به مناســبت میالد حضرت زهرا 
)س( و روز مادر در ســالن رودکی 
برگزار شد گفت: حضرت فاطمه زهرا 

)س( بهانه خلقت است. 
  به گــزارش خبرنگار دریا؛  اســمعیل 
میالد  گرامیداشــت  ضمــن  جهانگیری 
حضرت زهرا )س( و مناســبت روز مادر 
بیان نمود: نگاه به زن قبل از اســالم قابل 
مقایســه با جایگاه امروز زن نیست و با 
ظهور اسالم زن به جایگاه ویژه ای دست 
یافته اســت. وی به نقش زنان در جامعه 
اشــاره کرد و افزود: زنان در کرسی های 
دانشــگاه هم طــراز با آقایان هســتند و 
هیات های علمــی، معلمین، جایگاه های 
نمایندگی مجلس،  ماننــد  تصمیم گیری 

معاونت در حوزه های مختلف، ریاســت، 
مدیر کلی و حتی وزیر زن هم داشته ایم.      
 وی بیان نمود: از نظر آزادی استفاده ابزاری 
که به زن در گذشته داشته اند امروزه وجود 
ندارد و ضمن رعایت پوشش اسالمی، آنان 
نقش موثری در جامعه ایفا می کنند و این 

از برکات انقالب اسالمی است.  
  مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
هرمزگان ادامه داد: اهمیت زن از این باب 
بیشتر اســت که زنان در دو سنگر اداری 
و خانواده در حال انجام وظیفه هســتند 
و نقش زنان در ســنگر خانواده از جهتی 
واالتر است که تربیت نسل آینده بر عهده 
مادران است.گفتنی اســت، در پایان این 
جلسه به مناسبت میالد حضرت زهرا )س( 
و روز مادر از تعدادی از همکاران تقدیر و 

هدایایی به آنها اهداء شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان : 

زنان در دو سنگر اداری و خانواده 
در حال انجام وظیفه هستند 
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سرپرست شیالت هرمزگان خبرداد
ارزآوری 86 میلیون دالری 
صادرات آبزیان  هرمزگان 

  گروه خبر // سرپرست شیالت 
هرمزگان از ارز آوری ۸6 میلیون 
دالری صــادرات آبزیان اســتان 
هرمزگان تا پایان نه ماهه نخســت 
گزارش  به  ســال ۱4۰۱ خبرداد. 
خبرنــگار دریا، ساســان صادقی 
بــا بیان اینکــه تا پایــان آذرماه 
ســال جاری بالــغ بر46هزار تن 
انواع آبزیان صادر شــده است گفت: خوشبختانه این میزان از 
صادرات بالغ بر ۸6میلیون دالر ارز آوری داشته است.صادقی 
تولید محصوالت شیالتی باکیفیت و صادرات محور را یکی از 
سیاست های شیالت هرمزگان اعالم و تصریح کرد: امیدواریم با 
صادرات این گونه محصوالت، ارزآوری خوبی برای کشــور و 
فعاالن شیالتی داشته باشیم. وی اظهارداشت : آبزیان صادر شده 
استان شامل میگوی پرورشــی ، انواع ماهیان ماکول )حسون، 
ســلطان ابراهیم، طــالل و... ( و غیرماکول ) ماهی مرکب، یال 
اســبی، مارماهی و ...( می باشد.سرپرســت شیالت هرمزگان 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه، ویتنام ، مالزی ، تایلند 
و چین... را از عمده مقاصد صادرات آبزیان شیالت هرمزگان 
خواند.گفتنی است، استان هرمزگان با تولید بیش از یک چهارم 
محصوالت شیالتی کشور ســهم قابل توجهی در ارز آوری و 
صادرات از طریق محصوالت شیالتی دارد و رتبه اول صادرات 

از نظر وزنی  در سال ۱4۰۰ بوده است.
اشتغال زایی و حمایت از تولید داخلی 

با کمک بنیاد تعاون بسیج 
  گروه خبر// رئیس بنیاد تعاون بســیج گفت: اشتغال زایی و 
حمایت از تولید داخلی با استفاده از ظرفیت بنیاد تعاون بسیج 
دنبال می شــود. سردار بابایی در نشســت تخصصی با اقشار 
بسیج و فرماندهان نواحی مقاومت استان هرمزگان گفت: یکی 
از ماموریت های مهم بنیاد تعاون بســیج، ترویج فرهنگ کار و 
تولید در جامعه با برگزاری همایش ها و اطالع رسانی به جامعه 
هدف و تحقق بخشیدن به فرامین رهبر معظم انقالب در رابطه 
با اشــتغال زایی است که شــامل برنامه های کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت می شود.رئیس بنیاد تعاون بسیج با اشاره به 
تشکیل کمیته اشتغال در سازمان بسیج کشور افزود: این کمیته 
با هدف سازماندهی بســیجیان در زمینه اشتغال، ورود آنان به 
عرصه کســب و کار و کمک به دولت در راستای ایجاد اشتغال 
تشکیل شده اســت. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ وی به 
حمایت از تولید داخلی کشور و تشویق مصرف کنندگان به خرید 
محصوالت داخلی منجر به رشــد اقتصاد و توسعه ملی خواهد 
شد. از دیگر آثار آن می توان به افزایش اشتغال، کاهش واردات 
غیرقانونی، افزایش قدرت ارز ملی، ثبات قیمت کاال ها و افزایش 

کیفیت محصوالت اشاره کرد.

 گروه خبر // استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم 
انجام تکالیف دستگاه ها در راستای بازآفرینی 
شهری، فرمانداران را مکلف کرد تا ظرف ۱۵ روز 

آینده پروژه هایی را برای بازآفرینی و اختصاص 
اعتبار در بودجه سال آینده مشخص کنند. 

  به گزارش خبرنگار دریا، مهندس مهدی دوستی 
استاندار هرمزگان در نشست شورای بازآفرینی 
استان هرمزگان، با بیان اینکه بازآفرینی شهری 
یکی از اولویت های دولت در اســتان هرمزگان 
است، اظهارداشــت: فرمانداران موظف هستند 
ظرف ۱۵روز آینده طی تعاملی با شهرداری های 
شهرستان های تابعه شان، پروژه  هایی را در مناطق 
بافت فرســوده تعریف کنند تا بتوانیم بر اساس 
آن برای دریافت اعتبار در بودجه ســال ۱4۰۲ 

پیگیری هایی را انجام دهیم. 
  وی بــا تاکید بر لزوم تخصیص اعتبارات برای 

توسعه زیرساخت های مورد نیاز مردم و تکمیل 
سالن های ورزشی نیمه تمام، افزود: تعداد زیادی 
زمین چمن  مصنوعی در سراسر استان در دست 
احداث اســت بر همین اساس کمبود خاصی در 
این حوزه نداریم و اعتبارات ســازمان برنامه و 
بودجه نیز نباید به این سمت و سو برود مگر در 
محالت حاشیه ای که چنانچه نیاز به زمین چمن 
وجود داشته باشد از طریق دیگری تامین اعتبار 
خواهیم کرد. دوستی با ابراز نارضایتی از عملکرد 
برخی شهرستان ها در اجرای مصوبات شورای 
بازآفرینی طی بررســی طرح هــای بازآفرینی 
شــهری، بندرعباس، عنوان کرد: در حال حاضر 
شاهد هستیم که شهرداری بندرعباس  پروژه های 

بازآفرینی را به تنهایی پیش می برد؛ در حالی که 
دستگاه های دیگری نیز در این حوزه تکالیفی را 
بر عهده دارند  و الزم اســت در تخصیص منابع 
و اعتبارات در جهت تســریع امور با شهرداری 

بندرعباس همراهی الزم را داشته باشند. 
  نماینــده عالی دولت در اســتان هرمزگان، با 
بیان اینکه برنامه ریزی بــرای اجرای طرح های 
بازآفرینی در دیگر محالت بندرعباس نیز درحال 
بازآفرینی  طرح  خاطرنشــان کرد:  است،  انجام 
شهری در محله چاهستانی ها باید به زودی آغاز 
شــود و منابع و هماهنگی های الزم نیز جهت 
تخصیص اعتبارات مورد نیــاز این طرح انجام 

شود.

پشت پرده سیاست 

 
و افســر اطالعاتی MI6 با اکبری انجام می شود و از این طریق خارج از روال 
معمول و بصورت ویژه)وی.آی.پی( ویزا می گیرد و به لندن سفر می کند.این جاسوس 
در بخش دیگر اعترافاتش گفته اســت که به او گفته اند »شما دیگر از این به بعد 
زحمت هم نکشید. خودتان زنگ بزنید. ما خودمان می آییم مدارک می گیریم. اصاًل 
ویزای طوالنی مدت می دهیم.«در ارتباطات بعدی با افسرهای اطالعاتی انگلیس، 
پیشنهادی برای راه اندازی مؤسسه مطالعاتی تحقیقاتی در انگلستان دریافت می کند. 
کار این مؤسســه ارائه تحلیل و فکت به موسساتی بود که می خواهند در ایران یا 
منطقه فعالیت اقتصادی کنند و او که همواره عالقه داشت تحلیل هایش را در موارد 
مختلف بیان کند از این ضعفش اســتفاده می شود.اکبری از سال ۱۳۸6 متوجه شد 
که در حال همکاری با سرویس اطالعاتی انگلیس است، در اعترافاتش می گوید: 
»رفتیم آنجا یک آقایی اومد وارد شــد و سالم و علیک کرد. آقای خارجی بود؛ 
انگلیسی صحبت می کرد به اسم آقای مارک. ایشان می گفت تمام مصاحبه های تو 
رو این آقا آورده برام دیدم، یعنی با تمام زوایای فکر من آشــنا بودن. منظور اینکه 
نوع نفوذ آنها این است که کاماًل شخص رو بطور دقیق می شناختند، اخالقیاتش را 
می دانند. حتمًا اتاقی که برای من می گرفتند، حتمًا یک جوری بود که دستشویی اش 
رو به قبله نباشد؛ مثاًل برای من از قبل می گفتند ۳ تا ملحفه و ۲ حوله اضافه بگذارند 
که پهن کنم مثاًل زیر پام به عنوان جا نماز، روانشناســی دقیق رفتار شناسی دقیق 
داشتند، خیلی با پرستیژ به تمام باورهای اعتقادی من احترام تام می گذاشتند«.نکته 
مهم دیگر درباره اکبری دستمزد باالی او بوده است. اکبری باالترین دستمزد را در 
بین جاسوسان انگلیسی می گرفته است. خانه ای در لندن، امکان تحصیل و پول برای 
تفریح و ... از جمله امکانات اکبری بوده اســت.البته اکبری در سال ۱۳۸۷ نیز به 
جرم جاسوسی دستگیر شده بود و پس از طی مراحل قضائی، با اخذ تعهد مبنی بر 
عدم ارتباط گیری مجدد با سرویس ها حکم تعلیقی گرفت. اما او بر تعهد خود پایبند 
نمایند و مجدداً پس از یک دوره فطرت همکاری با سرویس های اطالعاتی انگلیس 
را شــروع کرد.او در ســال ۱۳۸۹ و پس از تعهدش به دستگاه اطالعاتی کشور، 
به بهانه بیماری، از کشور خارج شــد و اقدام به برقراری ارتباط مجدد با افسران 
اطالعاتی انگلیس در اروپا کرد.اکبری از ســال ۱۳۹۱ دوباره به ایران بازگشت و 
چند ســال اول را در یک دوره فترت گذراند. با این حال مجدداً با نزدیک شدن به 
برخی مسئولین و مراکز حساس، سعی کرد اطالعات خود را به روزرسانی کند و 
روی تصمیم مسئولین تأثیر بگذارد.او در زمینه پیشرفت های هسته ای و خواسته های 
ایران در مذاکرات، مسائل منطقه ای و دفاعی و نظامی و همینطور اقتصادی از جمله 
شناسایی مســیر دورزدن تحریم ها و مراودات ایران با کشورهای منطقه و چین و 
روسیه، به انگلیسی ها اطالعاتی داده است. ارائه اطالعات در مورد مسئولین، افراد 
مهم و تأثیرگذار نظام )روحیات و دیدگاه ها( از دیگر اقدامات اکبری بوده است.یکی 
از این نفرات تأثیرگذار که اکبری شناخت و اطالعات خوبی از او به بیگانگان داده 
بود، شهید محسن فخری زاده بود. اکبری در بخشی از اعترافاتش گفته بود: »ببینید 
در فضای موضوعات مهم جمهوری اسالمی که اینها می خواستند بدانند، طبعًا یک 
بخشــی اش مساله مذاکرات هسته ای بود وقتی اسم ســوال کرد که آیا آقای مثاًل 
فرض کنید دکتر فخری زاده می تواند اگر یک چنان پروژه ای باشــد، من می گفتم 
چرا نمی تواند، مثاًل سوال راجع به اینکه که حاال مهمترین افراد بین این افراد کدام 
هســتند؟ به تناسب تحوالتی که رخ می داد اخبار جاری که یک اتفاقی رخ می داد 
درباره آنها هم ســوال می کرد«. قوه قضاییه او را به جرم افساد فی االرض و اقدام 
گسترده علیه امنیت ملی از طریق انتقال اطالعات به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی 
کشور نیز این حکم را تأیید کرده است. وزارت اطالعات نیز با انتشار اطالعیه ای 
تاکید کرد. اکبری یکی از مهم ترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس بود که 
اطالعات مهم کشور را جمع آوری و به صورت کاماًل آگاهانه و هدفمند در اختیار 

پایان داستان شاه مهره انگلیس
ایران در نبرد اطالعاتی با MI6، ابرجاسوس انگلیس را به دام انداخت و حاال فاتح 
و شکننده رمزهای غیرقابل نفوذ »انیگما« در جنگ دوم جهانی، اسیر رمزشکن های 
اطالعاتی ایران شــده است. نبرد اطالعاتی با جاسوسان باکینگهام باالگرفته است؛ 
حاال بعد از چند ماه  از دستگیری، خبر اعدام شاه مهره سرویس اطالعاتی انگلیس 
در کشــورمان بمب خبری رسانه ها شد. روباه پیر ســرخورده از این شکست به 
روزهای موفق گذشــته اش در سرزمین ایران حسرت می خورد. آنان که دستکم از 
زمــان قاجاریه به صورت مدون و با کمک کمپانی هند شــرقی، هر کجای ایران 
که قدم گذاشــتند، نفوذ کردند، رشــوه دادند و شبکه ساختند، حاال بشکل سختی 
به صخره ســخت اطالعاتی کشــورمان برخورد کرده اند. خبر دستگیری و اعدام 
جاسوس انگلیسی، شاه مهره ملکه منتشر شــد، کسی که یکی از مهم ترین عوامل 
نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس بود. علیرضا اکبری در سال ۹۸ مدتی قبل در پی 
جاسوسی علیه کشور دستگیر شد. برهمین اساس و پس از تشکیل پرونده قضائی 
برای متهم و صدور کیفرخواســت، پرونده به دادگاه ارجاع و جلسات رسیدگی با 
حضور وکیل متهم برگزار گردید و براساس مستندات متقن موجود در پرونده این 
فرد به جرم جاسوســی برای انگلیس به اعدام محکوم شد. در پی اعتراض متهم و 
فرجام خواهی وی، پرونده مجدداً در دیوان عالی کشــور بررسی شد و دیوان عالی 
کشــور ضمن رد فرجام خواهی، دادنامه اولیه را ابرام و حکم اعدام اکبری را تأیید 
کرد.ارتباط گیری با مراکز حساس از جمله شورای عالی امنیت ملی، وزارت دفاع، 
ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقالب اسالمی از جمله اقدامات اکبری 
با هدف گرفتن اطالعات و ارائه آن به ســرویس جاسوسی MI6 بوده است.شرح 
خیانت های علیرضا اکبری جاسوس انگلیسی از زبان خود او بسی جای تأمل دارد 
که چگونه آگاهانه با سرویس جاسوسی بیگانه همکاری می کند. اعترافات اکبری 
نشان می دهد که MI6 چقدر دقیق او و مصاحبه هایش، مناظراتش و شخصیتش را 
رصد و آنالیز کرده و از نقاط ضعفش او را جذب خود کرده اند.داشتن اطالعات دست 
اول، شبکه سازی و حفظ جاسوسان و نفوذی ها برای استعمارگر پیر همراه مهم ترین 
راز موفقیت آنها در چپاول ملت های شــرقی در اشراف اطالعاتی شأن بوده است. 
اما گویا سریال کامروایی های آنان به پایان رسیده و بعد نازنین زاغری یک کوه یخ 
دیگر از سر شبکه جاسوسان هواخواه لندن برای نیروهای گمنام امام زمان )عج( در 
کشورمان افشا شده است.این، جاسوس 6۱ ساله سابقه ۷۰ ماه حضور در جبهه های 
دفاع مقدس داشته و معاونت اسبق حوزه روابط خارجی وزارت دفاع، همکار اسبق 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مشاور اسبق فرمانده نیروی دریایی، مسئول اسبق 
حوزه دفاعی و امنیتی مرکز تحقیقات وزارت دفاع، مســئول اسبق سازمان نظامی 
اجرای قطعنامه ۵۹۸، رئیس اسبق بخش مطالعات دفاع وزارت دفاع، مشاور امور 
استراتژیک وزیر دفاع و فعالیت در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری از 
سوابق وی بوده است. او مدعی است که مبدع دیپلماسی دفاعی کشور بوده و زمانی 
که در سال ۸۱ بازنشسته می شود، دو بنگاه خصوصی مطالعاتی و اقتصادی راه اندازی 
می کند.وی که قدرت تحلیل هم به لحاظ فکری و هم در بیان را داشت با توجه به 
سوابق کاری و دسترسی به اطالعات طبقه بندی شده مورد توجه سرویس اطالعاتی 
انگلیس MI6 قرار گرفت.خودش اعتراف کرده است: »سفیران همه آمدند از جمله 
سفیر انگلیس که یک نفر هم همراهش بود؛ کارتی هم داد؛ من همینجوری گذاشتم 
در جیبم و تموم شد و رفت باالخره. یک دعوتنامه برای ما فرستاد و ما هم رفتیم 
سفارت. تلفن من زنگ خورد، نمی شناختم، گوشی را برداشتم، یک آقایی گفت آقای 
فالنی )اکبری(؟ گفتم، بله من فالنی )اکبری( هستم. گفت، من از طرف سفیر بریتانیا 
از تهران زنگ می زنم، گفتم، خب ســفیر بریتانیا در تهران با من چکار دارد؟ گفت 
که ایشان تمایل دارن د با شما مالقات و گفتگو کنند«. اینگونه ارتباط گیری سفیر 

این سرویس قرار داده اســت. او دارای دسترسی هایی به برخی دستگاه های حساس 
کشــور بود. او اولین جاسوس انگلوساکسونها در ایران است که اعدام شد. همین امر 
انگلیسی ها را پریشان کرده چون تبعات این شکست، برای لندن بسیار بزرگ است. 
حال ایران با دستگیری و اعدام این سر جاسوس بزرگ، توان باالی اطالعاتی خود 
را به رخ روباه پیر کشــیده است. دستگیری و اعدام او نشان دهنده عزم راسخ ایران 
برای ورق زدن سریع تحوالت جدید را نشان می دهد. گویا قرار است نبرد اطالعاتی 
ایران با غرب با قدرت نمایی و برتری عیان ایران ادامه یابد. موضوعی که ترس روباه 
پیر را با مظلوم نمایی های خاص خودش در بی بی سی نشان می دهد. فاتح و شکننده 
رمزهای غیر قابل نفوذ »انیگما« در جنگ دوم جهانی، حاال اســیر رمز شــکن های 

اطالعاتی ایران شده است./مهر
احضار سفیر سوئد به وزارت خارجه

در واکنش به اظهارات مداخله جویانه برخی مقامات اروپایی ســفیر سوئد در تهران 
در جایگاه ریاســت دوره ای اتحادیه اروپا، به وزارت امور خارجه احضار و به وی 
اعالم شــد که جمهوری اســالمی ایران دخالت در امور داخلی اش را برنمی تابد. به 
گزارش قدس آنالین، در واکنش به اظهارات مداخله جویانه برخی مقامات اروپایی 
درباره امور داخلی ایران، »ماتیاس لنتز« ســفیر سوئد در تهران در جایگاه ریاست 
دوره ای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه به وزارت امور خارجه ایران احضار 
شد.گفتنی است سوئد در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد.

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در احضار سفیر سوئد ضمن محکوم کردن 
هرگونه اقدام مداخله جویانه در امور داخلی جمهوری اســالمی ایران تصریح کرد: 
اروپا به جای اتهام زنی، فرافکنی و به کارگیری رفتار دوگانه، باید مسؤولیت خود را 
در احترام به ارزش های حقوق بشری سایر کشورها به طور جدی مورد توجه قرار 
دهد. گفتنی اســت در پی اغتشاشات اخیر در ایران برخی از مقامات اتحادیه اروپا 
از جمله جوزپ بورل مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن طرح اظهارات 
مداخله جویانه درباره امور داخلی ایران، علنا از اغتشاشگران حمایت کردند. اتحادیه 
اروپا در این راستا اقدام به اعمال تحریم هایی علیه تعدادی از مقامات و نهادهای ایرانی 
کرد. عالوه بر این در پی اجرای حکم اعدام چند تن از اغتشاشگران جوزپ بورل و 
تعدادی از مقامات اتحادیه اروپا به این موضوع واکنش نشان داده و اظهاراتی مداخله 
جویانه را مطرح کردند. مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در دیدار ســفیر 
سوئد در تهران عنوان کرد: غربی ها از حقوق بشر به عنوان ابزار دیپلماسی برای پیشبرد 
اهداف زیاده خواهانه خود سوءاستفاده می کنند، در حالی که حقوق بشر اصالت داشته 
و هدف عالی آن حفظ کرامت انسانی و ارزش های اخالقی است. این دیپلمات ارشد 
ایرانی با بیان اینکه توجیه توهین به ارزش های دینی و مذهبی و ملی دیگر ملت ها به 
بهانه آزادی، خیانت به مفهوم مقدس آزادی و جفا به بشر و حقوق بشر است، گفت: 
در جامعه انسانی هدف از آزادی، تعالی انسان است و ابتذال فرهنگی و هجو مقدسات 
و توهین به ارزش ها مسیر تکامل و تعالی نیست.وی با اشاره به نقش برخی کشورهای 
اروپایی در ترویج خشــونت و نفرت پراکنی در دیگر کشورها، عنوان کرد: دخالت 
در امور داخلی کشــورها مغایر با همه قواعد و مقررات بین المللی است و جمهوری 
اسالمی ایران قطعا آن را برنمی تابد. مدیرکل غرب اروپا در این مالقات ضمن تاکید 
به سفیر سوئد که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، برای انتقال 
مراتب اعتراض جمهوری اســالمی ایران به طرف های اروپایی درباره دخالت های 
غیرقابل قبول دولت ها عضو این اتحادیه در امور داخلی ایران، از وی خواست تا به 
این رویه مخرب پایان داده شود.ســفیر سوئد در تهران هم در این مالقات گفت که 
مراتب را به بروکســل، مقر اتحادیه اروپا منعکس خواهد کرد.در پی تعرض عناصر 
معاند به سفارتخانه ایران در استکهلم اول مهر ماه نیز کاردار سوئد در تهران به وزارت 

خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض ایران به وی ابالغ شد.

دستور استاندار هرمزگان برای آغاز طرح بازآفرینی محله چاهستانی ها 

    

سرمقاله

  جمعه شب گذشــته جشن بزرگ مادرانه در مسجد 
جامع بندرعباس همزمان با خجســته میالد حضرت 
فاطمه زهرا )س( با استقبال مردم این شهر و در هوای 
سرد زمســتانی با ویژه برنامه هایی از جمله مداحی، 
آزادی زندانیان غیرعمــد، اهدای جهیزیه، حضور دو 
برادر جوان حافظ نابغه قرآنی و دکتر ســید محمود 
انوشه روانشناس و مشاور خانواده برگزار شد و جای 
قدردانی از دفتر نماینده ولی فقیه در استان دارد که این 
برنامــه زیبا را برگزار کردند. در اینجا دو نکته را الزم 
می دانم متذکر شــوم. اوال در حوزه قرآنی در استان 
هرمزگان همچنان برای آموزش قرآن مشــکل داریم. 
علی رغم اینکه ســال ها پیش رهبر معظم انقالب بر 
تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم در کشــور تاکید 
فرمودند و سهمیه اســتانی آن مشخص شد و انتظار 
می رفت در هرمزگان نیز تحوالتی در حوزه آموزش 
قرآن صورت پذیرد که متاسفانه اینگونه نشد و آموزش 
قرآن بر دوش موسسات غیردولتی قرآنی قرار گرفت 
که هیچگونه حمایتی از آنهــا صورت نمی گرفت و 
بخشــی از آنها تعطیل شدند و بخشی دیگر نتوانستند 
به آموزش باکیفیت بپردازند و ما نیز در دهه نود بارها 
در گزارش هایی به این موضوع بخصوص در ماه های 
رمضان پرداختیم و اقدامی صورت نگرفت و بسیاری 
از خانواده ها که تمایل داشتند فرزندان شان را قرآنی 
تربیت کنند و خانواده هایی قرآنی داشته باشند، در این 
حوزه نتوانستند موفقیت الزم را کسب کنند. موضوع 
دیگر در ســخنرانی دکتر انوشــه که ایشان بصورت 
تیتروار به مهارت های زندگی و ارتباطات همسران و 
فرزندان پرداختند و نکات بسیار مهم و کاربردی را به 
خانواده ها متذکر شدند که اوال جای چنین سخنرانی ها 
و آموزش هایی در اســتان خالی است و ثانیا مشاهده 
می شــود که خانواده های زیادی با مشــکالتی در 
ارتباطات همسران وفرزندان و تربیت فرزندان مواجهند 
و به دلیل عدم آموزش مهــارت های زندگی، دچار 
تالطم های زیادی می شــوند و به طالق عاطفی ویا 
پایان خط زندگی مشــترک می رسند که روزبه روز 
درحال افزایش است و ضرورت دارد توسط نهادهای 
مختلف، آموزش های الزم به خانواده ها در خصوص 
ارتباط با همدیگر و همســرداری، فرزندپروری و... 
برگزار شود که در این حوزه نیز خالء بزرگی در استان 
داریم. در این حوزه انتظار می رود دفتر نماینده ولی فقیه 
در اســتان برنامه ریزی نمایند واز دستگاه های متولی 
فرهنگــی و مرتبط با خانواده و اداره کل اموربانوان و 
خانواده استانداری و... بخواهند که دوره های آموزشی 
مهارت هــای زندگی در ســطوح و مناطق مختلف 
باحضور روانشناسان و مشاوران خانواده برگزار شده 
تا از تنش های خانوادگی کاســته شود و مشکالت 
خانواده ها و همســران و فرزندان کمتر شود و وقوع 
جرم و آســیب های اجتماعی نیز کاهش یابد. اگر که 
در این حوزه اقدام شود، حتی از تشکیل پرونده های 
قضایی و... نیز کاسته می شود که معاونت پیشگیری از 
جرم قوه قضاییه و دادگستری هرمزگان نیز می تواند 
در این حوزه برنامه ریزی و پیگیری الزم داشته باشد 
تا خانواده ها ارتباط شــان با روانشناسان و مشاوران 
خانــواده افزایش یافته و آنها به میان خانواده ها رفته 
و ارائه مشاوره داشته باشند وهمچنین جلسات عمومی 
و خصوصی در ایــن حوزه ها افزایــش یابد. مردم 
بایســتی راحت بتوانند به مشاوران خانواده دسترسی 
داشته باشــند و بخشی از مشکالت خانوادگی شان را 

با مشاوره برطرف نمایند.
    علی زارعی

اقدام شایسته 
دفتر نماینده ولی فقیه 

خبر

گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان از دستیابی به رکورد 
فروش ۵۴۰۰ میلیارد ریالی در مزایده سراسری اموال تملیکی این 

استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا؛ مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان 
با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم تداوم تعیین 
تکلیف اموال موجود در انبار های ســازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی تا حصول نتیجه کامل و رضایت بخش، از تحقق موفقیتی مهم 
در این خصوص با دســتیابی به رکورد فروش ۵4۰۰ میلیارد ریالی در 
هرمزگان خبر داد.وی تصریح کرد: در جریان برگزاری مزایده سراسری 
الکترونیک شماره ۲64 اموال تملیکی استان هرمزگان، بیش از ۷۰ درصد 
از ردیف های کاالی موضوع این مزایده فروخته شد که با احتساب این 
مبلغ، اموال تملیکی استان هرمزگان همچنان ضمن دارا بودن باالترین 
فروش در حوزه اموال متروکه از بیشــترین میزان درآمد نیز برخوردار 

می باشــد.قهرمانی در ادامه افزود: با توجه به تدابیر اتخاذ شده، اموال 
تملیکی استان هرمزگان، رکورددار بیشترین پرونده مختومه در حوزه 

اموال متروکه و قاچاق در بین استان های سراسر کشور می باشد.
  رئیس کل دادگســتری هرمزگان همچنیــن از فروش محموله 4۷۰ 
کیلوگرمی زعفران به مبلغ ۱۱ میلیــارد و چهارصد میلیون تومان در 
جریان برگزاری مزایده سراسری اموال تملیکی استان هرمزگان نیز خبر 
داد و خاطرنشان کرد: عرضه این حجم از زعفران در یک مزایده برای 
نخستین بار و پس از تأیید نتیجه آزمایشات با هدف جلوگیری از تضییع 
این محموله ارزشمند و صیانت از حقوق بیت المال صورت گرفته است.  
  مجتبی قهرمانی یادآور شد: با توجه به دستورات تخصصی و تأکیدات 
ریاست قوه قضاییه، تعیین تکلیف کاالهای متروکه و ساماندهی به امور 
مربوط به حوزه بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، از جمله مسائل 
اصلی و ریشه ای استان هرمزگان در دوران نوین تحول قوه قضاییه است.

  رئیس کل دادگســتری هرمزگان تأکید کرد: خوشــبختانه اموال 
تملیکی استان هرمزگان پس از بازدید ریاست قوه قضاییه حرکت 
رو به جلویی داشته  و پس از دستورات ایشان، با تشکیل کارگروه 
ویژه ای در دادگستری هرمزگان و اتخاذ تدابیر الزم در این خصوص، 
اقداماتی از جمله اســتقرار  قاضی ویژه در سازمان اموال تملیکی، 
ارزیابی فنی سامانه های این سازمان، تفکیک و دسته بندی پرونده های 
جاری و مختومه و ترخیص فوری کاال های سریع الفساد در دستور 
کار قرار گرفته است.قهرمانی گفت: تأمین امکانات و تجهیزات الزم 
جهت تخلیه و بارگیری با همکاری دســتگاه های متولی، امحاء و 
معدوم سازی کاال های تاریخ مصرف گذشته و برگزاری مزایده نیز 
به صورت مســتمر در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان 
می باشــد که به موفقیت های قابل توجهــی در تعیین تکلیف اقالم 

موجود در انبار های این سازمان منجر شده است.

دستیابی به رکورد فروش ۵۴۰۰ میلیاردی در مزایده اموال تملیکی هرمزگان

  گروه خبر //نمازگزاران جمعه بندرعباس پس از پایان 
 نماز جمعــه، در راهپیمایی اعتراضــی، توهین مجله 
شــارلی ابدو فرانسه به ســاحت مرجعیت و رهبری 

گرانقدر انقالب اسالمی را محکوم کردند. 
نمازگزاران جمعه بندرعباس در پایان مراســم سیاسی و 
عبادی نمازجمعه بندرعباس، همگام با دیگر شــهرهای 
کشــورمان، راهپیمایی اعتراضی کردنــد. راهپیمایان با 
 سردادن شــعارهایی، اقدام گســتاخانه و ننگین مجله
شارلی ابدو فرانسه در اهانت به ساحت مرجعیت و رهبری 

گرانقدر انقالب اسالمی را محکوم کردند.
به گزارش فارس، راهپیمایان بندرعباسی شعارهای مرگ 
بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اســرائیل و ما اهل 
کوفه نیستیم، علی تنها بماند، خامنه ای خمینی دیگر است، 
والیتش والیت حیدر اســت، فاصله میان درب مسجد 

جامع بندرعباس تا چهارراه مسجد جامع را طی کردند.

راهپیمایی بندرعباسی ها در محکومیت اهانت به ساحت مرجعیت 

  گروه خبر // مدیر منطقــه ۶ عملیات انتقال گاز به 
همراه جمعی از مسئولین از مراکز بهره برداری خطوط 
لوله و ایستگاه های تقویت فشار گاز در سطح استان 

کرمان بازدید به عمل آورد. 
  علیرضا عربلو به همراه جمعی از مســئولین این منطقه، 
با هدف آماگی هرچه بیشــتر تاسیســات، تجهیزات و 
ماشــین آالت از نزدیک مراکز بهره برداری خطوط لوله 
سیرجان و کرمان، ایســتگاه تقویت فشار گاز سیرجان، 
ایستگاه کنترل فشــار پاریز و خطوط لوله انتقال گاز در 
کیلومترهای مختلــف از نزدیک بازدید به عمل آورد.وی 
در دیــدار با کارکنان مراکز بهره بــرداری خطوط لوله و 
ایستگاه ها بیان کرد: با همدلی و برنامه ریزی دقیق توانستیم 
تمامــی برنامه های تعمیراتی طبق برنامه نت ســالیانه و 
تعمیرات اضطراری خارج از برنامه و همچنین پیگ رانی 
هوشمند و تمیز کننده تمامی خطوط را به موقع و با موفقیت 
به پایان برسانیم که این امر موجب پایداری و تاب آوری 
۱۰۰درصدی شبکه انتقال گاز در سطح استان کرمان شده 
است. به گزارش ایسنا؛ عربلو ضمن اشاره به اینکه هنوز 
ابتدای فصل زمستان هستیم و مصرف گاز طبیعی در کشور 
رو به افزایش است، اظهار کرد: این مسئله وظیفه کارکنان 
در تمامی واحدهای عملیاتی و ســتادی جهت آمادگی 
هرچه بیشــتر و چابک بودن تجهیزات و ماشین آالت را 
دوچندان می کند تا در عملیات ها و تعمیرات اضطراری با 
حداقل زمان ممکن بتوانیم پایداری شــبکه انتقال گاز را 

همانند سال های گذشته در فصل سرد سال داشته باشیم.

مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز:

به دنبال پایداری 
شبکه انتقال گاز هستیم
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سال بیست و دوم شماره 4079

  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //رئیس 
جمهور در پایان دور دوم سفر استانی خود به 
استان یزد با اشاره به کاهش ۱۹ درصدی تورم 
در کشــور در قیاس با ابتدای دولت سیزدهم، 
اعالم کرد: با اقدامــات و برنامه های دولت به 
مردم اطمینان می دهیم که تورم حتماً کاهشی 

خواهد شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا، سید ابراهیم رئیسی در 
نشست مطبوعاتی پایان سفر دو روزه دولت مردمی 
به استان یزد، با تبریک والدت حضرت زهرا )س( 
و امام خمینی )ره(، از مردم یزد که جلوه های زیبایی 
در همدلی خلق کردند، قدردانی کرد. رئیس جمهور 
با بیان اینکه سفر به شهرستان های استان برای من 
بسیار دلنشین بود، افزود: کثرت کارها اجازه دیدار با 
همه مردم استان یزد را نداد، اما امیدوارم در سفرهای 
آتی به دیگر شهرها هم سر زده و با همه  دیدار کنم.

  رئیســی ادامه داد: مشکالت و مسایل مختلفی در 
سطح استان قبل از سفر در تهران شناسایی شد که 
دستگاه های مســئول در نشست های کاری آنها را 
بررســی کردند و در نهایت در جلسه ای با حضور 
معاون اول رئیس جمهور این مصوبات نهایی و برای 
اجرا ابالغ شد. وی با تاکید بر ادامه سفرهای استانی 
گفت: بنای دولت بر این اســت که سفرها را تا رفع 
مشکالت در استان ها ادامه دهد و معتقد به مباشرت 
در کارها هســتم. گزارش های مکتوب و مستند را 
کافی نمی دانم و براســاس تجربه کاری، حضور در 
میان مردم برای تصمیم گیری و تصمیم ســازی را 

راهگشا می دانم.  
  رئیس جمهور موضوع آب را از خواسته های جدی 
و چند ساله مردم در استان یزد اعالم و تأکید کرد: 
رفع مشکل آب یزد در این سفر آغاز شد و امیدواریم 
به زودی به سرانجام برسد. در گزارش ابتدایی زمان 
اجرای این طرح چهار سال بود که پس از پیگیری ها 
وعده دادند که در صورت تأمین امکانات این مدت 
زمان به نصف خواهد رســید. البته معتقدیم گرچه 
کاهش زمان مطلوب است اما کیفیت به هیچ عنوان 
نباید فدای کمیت شود. رئیسی درباره کارخانجات 
و مالیات پرداخت شــده از سوی آنها نیز توضیح 
داد: در بودجه امسال برای حمایت از تولید، مالیات 

کارخانجات و صنایع ۵ درصد کاهش یافت که این 
رقم در بودجه سال آینده ۷ درصد در نظر گرفته شد.
رئیس جمهور با بیان اینکــه انتظار به حق مردم از 
شــرکت ها و کارخانجات بزرگ ایفای مسئولیت 
اجتماعی آنها در قبال منطقه اســت، اظهار داشت: 
همه شرکت ها براساس میزان درآمد خود مسئولیت 
اجتماعی برای توســعه منطقه دارند و تأکید می کنم 
این نه توصیه و سلیقه بلکه یک وظیفه قانونی است.
وی متذکر شــد: نمی توان پذیرفت که در کنار یک 
معدن بــزرگ و کارخانه عظیم، روســتایی فقیر و 
جاده ای خراب باشد یا امکانات خاص وجود نداشته 
باشد. رئیس جمهور ادامه داد: بار دیگر تاکید می کنم 
کارخانجات بزرگ برابر قانون به میزان درآمد باید 
مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند و استاندار هم در 

این زمینه پیگیری الزم را داشته باشند.
  وی با بیــان اینکه در الیحه بودجه ۱4۰۲ در هر 
استان یک صندوق پیشــرفت و عدالت پیش بینی 
شده، گفت  که یک میزان تنخواه هم از سوی دولت 
به این صندوق ها کمک می شــود اما بقیه درآمد آن 
از خود اســتان تأمین و در استان هم هزینه خواهد 
شد. حق مالکانه معادن، فروش اموال مازاد دولت، 

دریافت مالیات مازاد به این حساب ریخته می شود 
تا هم استان کســب درآمد کند و هم این درآمدها 

برای پروژه های نیمه تمام همان استان هزینه شود.
 رئیســی در پاسخ به پرسش دیگری درباره برنامه  
بلندمــدت دولت برای انتقال آب از خلیج فارس و 
دریای عمان  به مرکز کشــور و نیز کاهش تورم در 
کشور گفت: دولت 6 مرکز برای شیرین سازی آب 
برای همه بخش های کشــور و استان های مرزی و 
بندری پیش بینــی کرده و عملیات اجرایی آن آغاز 
شده اســت. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه برنامه  
دولت کاهش تورم اســت، افزود: تورم در شهریور 
۱4۰۰ و زمان تحویــل دولت، ۵۹,۳ یعنی نزدیک 
به 6۰ درصد بود که در اســفند ۱4۰۰ کاهش پیدا 
کرد. امــا همزمان با اجــرای اصالحات اقتصادی 
۱4۰۱ و مکلف شدن قانونی دولت به این اصالح، 
تورم منطقه ای و جهانی هــم افزایش یافت؛ با این 
همه تمام تالش دولت کاهش این تورم است که در 
6 ماهه اول کار خود، براســاس آمار بانک مرکزی 
 و مرکز آمار موفق شد نرخ تورم را به شکل جدی 

کاهش دهد.
  به گفته وی، در ماه های خرداد و تیر، تورم ناشــی 

از اصالح اقتصادی اتفاق افتاد که ظرف دو الی سه 
ماه تخلیه شد و اکنون نسبت به شهریور ۱4۰۰ شاهد 
کاهش ۱۹ درصدی تورم هستیم که در گزارش به 

مجلس در روز تحویل بودجه نیز اعالم شد.
  رئیســی با تصریح بر اینکه دولت تالش می کند 
از اقدامــات تورمی پرهیز کند، خاطر نشــان  کرد: 
مهمترین کار دولت این اســت که انضباط مالی را 
رعایت و منابع و مصارف را کنترل کند و از ابتدای 

دولت این هدف دنبال شده و اثربخش بوده است.
  وی، اقدامات بعدی دولت را کنترل اضافه برداشت 
از بانک مرکــزی و بانک ها، خلق پول و نقدینگی 
عنوان و تأکید کرد که اقدامات نظارتی و کنترلی در 

این زمینه افزایش خواهد یافت .
  آیت اهلل رئیسی با تاکید بر اینکه تورم کاهش پیدا 
خواهد کــرد، گفت: دولت خود را از یک ســو به 
انضباط مالی و کنتــرل درآمدها و هزینه ها موظف 
می داند و از ســوی دیگر نظارت بر بانک ها را در 

دستور کار قرار داده است.
  رئیس جمهور در پاســخ به پرسشی درباره برنامه  
دولت برای کاهش بیکاران تحصیل کرده به ویژه در 
استان یزد، گفت: استان یزد در حوزه دانش بنیان و 

پارک های دانش بنیان فعال است و برنامه دولت هم 
حمایت از این حوزه اســت تا این شرکت ها بتوانند 

تولید و صادرات داشته باشند.
  وی افزود: در مسأله  گزینش نیروی کار و در شرایط 
مساوی، بومی گزینی در همه عرصه ها اولویت دارد 
و حتمًا باید از نیروهای بومی که دارای تحصیالت، 

توانمندی و مهارت هستند، استفاده شود.
  رئیس جمهور با تأکید بر اینکه استان یزد ظرفیت 
باالیی به ویژه در حوزه دانش بنیان دارد، افزود: این 
اســتان می تواند با شرط اولویت دادن به استفاده از 
نیروهای بومی و ماهر خود، از دیگر شــهرها هم 
نیروهای متخصص جذب کند که این مهم مستلزم 
توسعه شرکت ها، صنایع و پارک های علم و فناوری 
اســت. وی درباره برنامه  دولت برای جبران تورم 
برای اقشــار کم درآمد هم گفت: دولت در بودجه 
سال آینده نسبت به کارمندان و کارگران توجه ویژه 
داشته است. امسال نیز برای کارمندان در ابتدای سال 
افزایش ۱۰ درصدی و در میانه ســال هم به دلیل 
شرایط تورمی ۱۰ درصد افزایش حقوق  پیش بینی 
شــد. رئیس جمهور ادامه داد: برنامــه دولت برای 
کارگران هم بســیار متفاوت از سنوات قبل بود اما 
این به معنای نبود مشکل برای کارگر و کارمند نیست 
و دولت در بخش های مختلف برنامه هایی را برای 

بهبود شرایط دنبال می کند.
  وی موضوع آب و مسکن را در استان یزد هم مانند 
دیگر اســتان ها جزو اولویت ها دانست و گفت: در 
سراسر کشور درباره موضوع مسکن نهضتی ایجاد 
شــده و هم در حوزه واگذاری زمین و هم در زمینه 
ساخت مســکن یا پرداخت تسهیالت کار بزرگی 
آغاز شــده است و بنای دولت دیدن واقعی مشکل 

و حل واقع بینانه  آنهاست.
  رئیس جمهور در پایان پیگیری و اجرای مصوبات 
در منظر مردم را از اهداف مهم دولت در ســفرهای 
استانی دانســت و خاطر نشــان  کرد: رسانه ها از 
جزئیات مصوبات سفر دوم و اقدامات سفر اول آگاه 
شدند و از آن ها می خواهم این موضوعات را پیگیری 
کرده و نتیجه را به اطالع مردم که بهترین ناظران و 

داوران اجرای این مصوبات هستند، برسانند.

مسؤوالن گره از مشکالت مردم باز کنند 
 آرزو توکلی سرویس استان ها // امام جمعه رفسنجان گفت: 
همه مسؤوالن باید تالش کنند گره از مشکالت مردم باز کنند و 
تا جایی که توان دارند به مردم خدمت کنند و میزان رضایتمندی 
مردم را باال ببرند. به گزارش خبرنگار دریا؛ حجت االسالم اصغر 
عسکری امام جمعه رفسنجان در خطبه های این هفته نماز جمعه 
ضمن تبریک میالد مســعود فاطمه زهرا)س( و فرزندش امام 
روح اهلل به تبیین مقام زن پرداخت و اظهار داشت: گرامی داشتن 
مقام مادر دســتمایه و سرمایه ورود انسان به بهشت است. وی 
بیان داشت: مادران شهدا اندیشه ها و تفکراتی داشتند که اگرچه 
ممکن است سواد باالیی هم نداشته باشند، اما چنان مسائل دینی 
و معنوی با جان آنان عجین شده که به فرزندان شان منتقل کردند 
و این فرزند راه شهادت را پیدا کرده است. امام جمعه رفسنجان 
تصریح کرد: در آیات قرآن زمانی که خداوند حقوق مادر و پدر 
را توصیه می کند نسبت به مادر توجه ویژه ای دارد. وی با اشاره 
به اینکه جمله زیبا و پرمغز امام راحــل که فرمودند »از دامن 
زن، مرد به معراج می رود«، افزود: همه شــهدا در دامان چنین 
مادران باتقوایی تربیت شدند و باید همه نسبت به حفظ حقوق 
مادر اهتمام بورزیم. عسکری به قضایای اخیر پرداخت و گفت: 
نقشه جامعی که دشمن برای ایران طراحی کرده بود با شکست 
مواجه شد و خودشان هم در روزنامه های خود اذعان کردند که 
این شــورش ها به دلیل عدم همراهی مردم شکست خورد. وی 
ادامه داد: همه مسؤوالن باید تالش کنند گره از مشکالت مردم 
باز کنند تا جایی که در توان دارند به مردم خدمت کنند و میزان 
رضایتمندی مردم را باال ببرند. امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: 
ضرورت دارد با جهاد تبیین حقایق را به نسل جوان بازگو کنیم 
و همه ما یک وظیفه عمومی داریم، این اســت که وحدت خود 
را حفظ کرده و دنبال تفرقه و باندبازی و جناح بندی نرویم. وی 
ابراز کرد: مسؤوالن، مردم را به عنوان امت واحده ببینند و نگویند 
فالن شخص هم خط من است مشکلش را حل کنم یا برعکس 
و نباید مسؤوالن به مردم خیانت کنند.زمانی که جامعه امیدوار 
و متحد باشد سخت ترین گره ها باز می شود. عسکری در بخش 
دیگری از سخنان خود با تأکید بر توجه به جهاد تبیین افزود: اگر 
همه به این وظیفه عمل کنیم از خطر انحراف جامعه جلوگیری 
خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه کسانی که منحرف شدند دچار 
خودسانســوری شــدند، اضافه کرد: اینها نمازجمعه نمی روند، 
پای منبر نمی روند و در اجتماع شــرکت نمی کنند که باید این 
خودسانسوری را بشکنیم. امام جمعه رفسنجان با اشاره به اینکه 
آزادی بیان در غرب یک توهم اســت، خاطرنشان کرد: بعد از 
شکست توطئه هایی که علیه جمهوری اسالمی انجام شد، فرانسه 
که از حامیان آشوبگران و پناهگاه لیدرهای آشوب ها بود، به بهانه 
آزادی بیان به رهبر معظم انقالب اســالمی توهین می کنند. وی 
افزود: فرانسوی ها باید این حقیقت را درک کنند که امروز آیت اهلل 
امام خامنه ای تنها رهبر کشور ایران و حکومت ایران نیست بلکه 
رهبر امت اسالمی ست، همان طوری که پیامبر)ص( در زمان خود 
به عنوان پیامبر امت مسلمان بود، بنابراین مطمئن باشند کسانی که 
در فرانسه این جنایت ها را رقم می زنند با واکنش جدی مسلمانان 

مواجه خواهند شد.
معاون سیاسی استانداری بوشهر:

تولیدات رسانه ملی 
باید منجر به فضای همدلی در جامعه شود

 سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها// معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتاندار بوشهر گفت: ایجاد فضای همدلی، 
پرهیــز از تجمل گرایی و تبلیغ زندگی غربی و ترویج ســبک 
زندگی اســالمی از جمله مواردی است که باید در صدا و سیما 
مورد توجه قرار گیرد. به گــزارش خبرنگار دریا؛ اکبر پورات 
در آئین معارفه مدیرکل صدا وســیمای مرکز بوشهر اظهار کرد: 
انعــکاس موفقیت ها و اقدامات دولــت در همه ایام به ویژه در 
دهه فجر، عمق بخشی به نشاط اجتماعی، تولید برنامه های شاد 
در کنار مردم، برگزاری مســابقات، سرگرمی ها، کادر سازی و 
پرورش نیروهای توانمند در صدا و ســیما ضروری است. وی 
افزود: صدا و سیما نقش اساســی در خنثی سازی توطئه های 
اخیر دشــمن و جهاد تبیین داشته است. معاون استاندار بوشهر 
تصریح کرد: مجموعه صدا و ســیما بــا ورود جدی و با تولید 
محتواهای در جریان های اخیر موثــر موفق عمل کردند. وی 
بیان کرد: مجموعه صدا و سیما آوردگاهی برای مبارزه بی امان 
بــا جریان تحریف و قرارگاهی بــرای پراکندن امید و تالش و 
بالندگی و آسایشگاهی برای نشر هنر و زیبایی ها است. پورات 
اضافه کرد: صدا و ســیما همواره در بحران های مهم در هدایت 
افکار عمومی نقش اثر گذاری داشته و در همه بحران ها با جهاد 
تبیین خوب درخشیده است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت برگزاری تورهای رسانه ای 
مقاومت و پیشرفت عنوان کرد: برگزاری این تورهای رسانه ای 
که به تازگی نیز در اســتان طراحی و راه اندازی شده اند نقش 
مهمی در جهاد تبیین دارند که باید به نحو مطلوبی برگزار شوند.

پورات گفت: تالش می شــود در حوزه مسئولیت اجتماعی در 
بحث ساختار، تجهیزات و امکانات از مجموعه صدا و سیما در 
استان حمایت الزم صورت گیرد. وی با اشاره به انتشار خبری 
در خصوص برکناری ۵4 مدیر دســتگاه اجرایی توسط برخی 
رسانه ها افزود: انتشار این چنین خبری به نقل از ایشان شیطنتی 
رسانه ای بوده است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
بوشهر گفت: در این خبر در پاسخ به سوالی در خصوص روند 
ُکند انتصابات اعالم شــده بود که از ۱۳۰ مدیر دستگاه اجرایی 
تنها ۵4 نفر باقی مانده اند که ممکن است برخی از آن ها تغییر و 
یا برخی ابقا شوند. در این آئین مهدی حیدری به عنوان مدیرکل 
صدا و سیمای مرکز بوشهر معرفی و از خدمات سید حسین ناظر 
تقدیر شد. حیدری از اســفند ۱4۰۰ سرپرستی صدا و سیمای 

مرکز بوشهر را بر عهده داشته است.

ری شماره  1390- نوبت  دوم   ن سند واگذا آگهی فقدا
بانک سامان شعبه قشم با ارائه استشهاد محلی و اعالم فقدان یک جلد سند واگذاری شماره 1390 بشماره 
مسلســل 001402 مربوط به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/71 مترمربع واقع در مجتمع تجاری 
ســتاره قشــم طبقه همکف با ســطح خیابان امام قلی خان قطعه 1183 جزئی از پالک یک فرعی از 1939 اصلی، تقاضای 
صدور ســند واگذاری المثنی را نموده اســت. لذا بدینوسیله اعالم می نماید  هرکس نســبت به ملک فوق الذکر معامله ای 
کرده باشــد و یا مدعی وجود ســند مزبور نزد خود میباشــد ظرف ده روز از انتشــار این آگهی به این اداره به نشانی قشم - 
سایت نخل زرین اداره ثبت شرکتها سازمان منطقه آزاد قشم کدپستی 7951614469 مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نماید. 
 بدیهی اســت اگر در مهلت مقرر اعتراضی و اصل و یا مدرکی ارائه نگردد ســند واگذاری المثنی صادر و تســلیم متقاضی

 می گردد. 1401/109 م/الف
رویا زاهدنیا 

 رئیس اداره ثبت شرکتها

  
ری شماره  709- نوبت  دوم ن سند واگذا آگهی فقدا

بانک ســامان شعبه قشم با ارائه استشهاد محلی و اعالم فقدان یک جلد سند واگذاری شماره 709 بشماره 
مسلسل 00715 مربوط به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 17/13 مترمربع واقع در مجتمع تجاری ستاره 
قشم طبقه فوقانی قطعه 2159 جزئی از پالک یک فرعی از 1939 اصلی، تقاضای صدور سند واگذاری المثنی را نموده است. لذا 
بدینوسیله اعالم می نماید  هرکس نسبت به ملک فوق الذکر  معامله ای کرده باشد و یا مدعی وجود سند مزبور نزد خود میباشد 
ظرف ده روز از انتشار این آگهی به این اداره به نشانی قشم  سایت نخل زرین اداره ثبت شرکتها سازمان منطقه آزاد قشم کدپستی 
7951614469 مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نماید. بدیهی است اگر در مهلت مقرر اعتراضی و اصل و یا مدرکی ارائه نگردد 

سند واگذاری المثنی صادر و تسلیم متقاضی می گردد. 1401/111 م/الف

رویا زاهدنیا 
 رئیس اداره ثبت شرکتها

  
ری شماره  1738 - نوبت دوم ن سند واگذا آگهی فقدا

بانک سامان شعبه قشــم با ارائه استشهاد محلی و اعالم فقدان یک جلد سند واگذاری شماره 1738 بشماره 
مسلسل 001755 مربوط به ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 129/22 مترمربع واقع در قشم شهرک 
ســام و زال قطعه 88-13 جزئی از پالک یک فرعی از 1939 اصلی، تقاضای صدور ســند واگذاری المثنی را نموده است. لذا 
بدینوسیله اعالم می نماید  هرکس نسبت به ملک فوق الذکر  معامله ای کرده باشد و یا مدعی وجود سند مزبور نزد خود میباشد 
ظرف ده روز از انتشار این آگهی به این اداره به نشانی قشم  سایت نخل زرین اداره ثبت شرکتها سازمان منطقه آزاد قشم کدپستی 
7951614469 مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نماید. بدیهی است اگر در مهلت مقرر اعتراضی و اصل و یا مدرکی ارائه نگردد 

سند واگذاری المثنی صادر و تسلیم متقاضی می گردد. 1401/112 م/الف

رویا زاهدنیا 
 رئیس اداره ثبت شرکتها

ری شماره  1648- نوبت  دوم   ن سند واگذا آگهی فقدا
بانک ســامان شعبه قشم با ارائه استشهاد محلی و اعالم فقدان یک جلد سند واگذاری شماره 1648 بشماره 
مسلسل 001648 مربوط به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 24/11 مترمربع واقع در مجتمع تجاری ستاره 
قشم طبقه فوقانی قطعه آ/2031 جزئی از پالک یک فرعی از 1939 اصلی، تقاضای صدور سند واگذاری المثنی 
را نموده است. لذا بدینوسیله اعالم می نماید  هرکس نسبت به ملک فوق الذکر  معامله ای کرده باشد و یا مدعی وجود سند 
مزبور نزد خود میباشد ظرف ده روز از انتشار این آگهی به این اداره به نشانی قشم  سایت نخل زرین اداره ثبت شرکتها سازمان 
منطقه آزاد قشم کدپستی 7951614469 مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نماید. بدیهی است اگر در مهلت مقرر اعتراضی و 

اصل و یا مدرکی ارائه نگردد سند واگذاری المثنی صادر و تسلیم متقاضی می گردد. 1401/110 م/الف

رویا زاهدنیا 
 رئیس اداره ثبت شرکتها

خبری

رئیسی در نشست خبری پایان سفر استانی دور دوم به یزد:

تورم حتما کاهشی خواهد شد

  علیرضــا حائــری زاده ســرویس 
اســتان ها// وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی اظهار کرد: در سال 
گذشته، خیران یک هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان به بخش ســالمت کشور کمک 

کرده اند. 
  به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ بهرام 
عین اللهــی یکی از نقاط قــوت وزارت 
بهداشــت را کمک خیران سالمت  عنوان 
کرد و افزود: در سال گذشته خیران  هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان در کشور در حوزه 

سالمت کمک کرده اند. وی با تاکید بر این 
که در هیچ کشوری دولت به تنهایی از عهده 
تامین هزینه های حوزه سالمت بر نمی آید، 
تصریح کرد: برای ارتقاء نظام سالمت در 
کشور بایســتی از ظرفیت خیران و اقشار 
مختلف مردم استفاده کنیم و انتظار داریم 
که بیش از این به حوزه سالمت کمک کنند 

و دســت یاری به سمت همه خیران دراز 
می کنیم.

  وزیــر بهداشــت همچنین به توســعه 
گردشگری سالمت اشــاره کرد و گفت: 
در حال حاضر ۲۲۰ بیمارستان در کشور، 
مجوز گردشگری سالمت را اخذ کرده اند 
و می توانند گردشــگران خارجی را برای 

درمان پذیرش کنند.
  عین اللهی افزود: اســتان یــزد در زمینه 
گردشگری وضعیت مناسبی را داراست و 
با توجه به این که یزد تمامی رشــته های 
تخصصــی در ســطح باال را داراســت، 
امیدواریم با تبلیغات، مجدد شــاهد رونق 

گردشگری سالمت در این استان باشیم.

وزیر بهداشت با اشاره به شیوع سویه جدید 
کرونا در جهان، تاکیــد کرد: تصور پایان 
یافتن کرونا اشتباه است و حتما افرادی که 
شش ماه از زمان تزریق واکسن آنها گذشته 
اســت برای تزریق دوز یــاداور به مراکز 

واکسیناسیون مراجعه کنند.
  وی با اشــاره به موجودی کافی واکسن 

در مراکز واکسیناسیون کشور، توصیه کرد: 
بیماران قلبی و عروقی، دیابتی، فشار خون، 
سالمندان، بیماران نقص ایمنی واکسیناسیون 

را جدی بگیرند.
  عین اللهی با اشــاره به بستری پنج بیمار 
در بخش کرونا بیمارستان ایت اهلل خاتمی 
خاتم، گفت: متاسفانه دوره واکسیناسیون 
این افراد تکمیل نبــود و تنها راه در امان 
ماندن از موج جدید کرونا  واکسیناسیون 

و رعایت شیوه نامه های بهداشتی است.

وزیر بهداشت خبر داد 

کمک ۱۵۰۰ میلیاردی خیران کشور در حوزه سالمت

  حسن سیالوی ســرویس استان ها //  نماینده 
ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز با انتقاد 
از وضعیت افسار گســیخته گرانی ها در ماه های 
اخیر گفت: دالالن و واســطه ها با قیمت گذاری 
روی کاالهای مورد نیاز و ضروری ، معیشت مردم 

را به گروگان گرفته اند. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ حجت االسالم والمسلمین 
ســیدمحمدنبی موسوی فرد در خطبه های نماز جمعه 
اهواز در مصالی مهدیه امام خمینی)ره( این شــهر با 
تاکید بر برخورد قاطع و بــدون اغماض با دالالن و 
واســطه ها ، از دستگاه قضایی خواســت در دفاع از 
حقوق عامه که معیشــت جزیی از آن است با عوامل 
گرانی های افسار گسیخته که بازار را به شدت ملتهب و 

مردم را به دردسر انداخته است برخورد کند.
  وی گفت: برخورد دســتگاه قضایی و دادســتانی با 
گرانفروشان باید شدید ، پشیمان کننده و درس عبرتی 
برای متخلفان باشــد. خطیب جمعه اهــواز در ادامه 
افزود:البته نظارت بر بازار وظیفه دستگاه های اجرایی 
همچون صمت و تعزیرات است ولی در کنار آن مردم 
هم باید همراهی کنند و گرانفروشــان و محتکران را 

معرفی کنند.
  موسوی فرد بیان کرد:گرانی های اخیر به هرج و مرج 
در جامعه دامن زده و مردم این مســاله را نمی پذیرند 

و این مساله باعث نارضایتی عموم مردم شده است.
وی با بیان اینکه برای کنترل بازار و مهار گرانی های 
بی رویه و غیرمنطقی باید از نیروهای بســیج و مردم 
کمک گرفت از دادستان ها خواست در دفاع از حقوق 
عامه و معیشت مردم ، به گرانی ها ورود و با متخلفان 

قاطعانه برخورد کنند.
  امام جمعــه اهواز با انتقاد از کســانی که اقتصاد و 
گرانی های اخیر را به افزایش قیمت دالر گره می زنند 
اظهار داشــت:نقش دالر در اقتصاد کشور ۲۰ درصد 
است و باید پذیرفت که بســیاری از نیازمندی های 
اساســی مردم ارتباطی با دالر ندارد. وی گفت:حتی 
در کشــورهای غربــی و اروپایی گرانی اســت ولی 
افسارگســیخته نیست ولی در کشور ما گرانی از هیچ 

منطق اقتصادی تبعیت نمی کند.
  امام جمعه اهواز با محکومیت شــدید اهانت هتاکانه 
نشــریه فرانسوی شــارلی ابدو علیه ساحت مقدس 
مرجعیت و والیت گفت: دولت فرانسه یک عامل است 

و غرب عقبه این اقدام سخیف و شنیع است.
  نماینده ولی فقیه درخوزســتان در ادامه افزود:هیچ 
پیامبری برانگیخته نشــده مگر اینکه مورد استهزا و 
تمسخر افراد نادان و معاند قرار گرفته است بنابراین این 
اهانت نشانه نادانی و جهالت تمدن غرب در مواجهه با 

نورانیت اسالم است. موسوی فرد از دستگاه دیپلماسی 
کشور خواست اقدامات حقوقی و قضایی علیه دولت 
فرانسه و نشریه هتاک شارلی ابدو انجام دهد تا هزینه 

این اقدام ضداسالمی را پرداخت کنند.
  امام جمعه اهواز جهاد تبییــن را فریضه ای عینی و 
فوری برای جلوگیری از تحریف واقعیت ها بیان کرد 
و افزود: اگر جهاد تبیین نباشــد بسیاری از جوانان ما 
به خطا می روند چون ممکن است بسیاری از حوادث 

دهه های اخیر کشور آگاهی نداشته نباشند.
  موسوی فرد در خطبه نخست نماز با تبریک والدت 
با سعادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و گرامی 
داشت مقام زن اظهار داشت: میالد حضرت فاطمه )س( 
یک هدیه عرشی به بشریت است و به مثابه لیله القدر 

است.
  وی همچنین از دســت اندرکاران برگزاری چهل و 
پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری 
اسالمی ایران در اهواز قدردانی کردو گفت: خوزستان 
عالوه بر اینکه ۷۰درصد منبع درآمد اقتصاد ملی کشور 

است ظرفیت های معنوی و قرآنی زیادی نیز دارد.
امــام جمعه اهواز افزود: مفتخریــم که میزبان قاریان 
برجسته سراسر کشور در ایام میالد سراسر نور حضرت 

فاطمه زهرا )س( هستیم.

    دالالن معیشت مردم را به گروگان گرفته اند

  حسن ســیالوی سرویس استان ها // 
نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران 
و عراق از انجام فرآیندهای قانونی برای 
تاسیس مرکز تجاری این اتاق در کشور 
عراق خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی اهواز 

در عراق مرکز تجاری تاسیس می کند. 
 به گزارش خبرنگار دریا؛ شــهال عموری 
اظهــار کــرد: خوزســتان از ظرفیت های 
اقتصادی قابل توجهــی در حوزه صادرات 
برخوردار است که معرفی این توانمندی ها، 
می تواند به توسعه مبادالت تجارت خارجی 
کشــورمان منجر شــود. وی افزود: استان 
هیات های  پذیــرش  آمادگی  خوزســتان 
تجاری تخصصی از کشــورهای مختلف به 
ویژه از چین، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان 

و روسیه را دارد. 
  رئیــس اتــاق بازرگانی اهــواز از انجام 
فرآیندهای قانونی برای تاسیس مرکز تجاری 
این اتاق در کشــور عراق خبر داد و گفت: 
اتاق بازرگانی اهواز در عراق مرکز تجاری 

تاســیس می کند. عموری ادامه داد: در این 
راستا همکاری رایزن های تجاری کشورمان 
در سفارتخانه های مختلف می تواند به رشد 
صادرات و این مبادالت کمک بسیار زیادی 

داشته باشد. 
  وی با بیان اینکــه اتاق بازرگانی اهواز از 
ابتدای امســال پذیرش هیات های تجاری 
مختلف را در برنامه های کاری خود داشته 
است، عنوان کرد: حضور این هیات ها تاکنون 
در توسعه همکاری های اقتصادی بخصوص 
با کشــور عراق تاثیرگذار بوده است. نایب 
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق 
تصریح کرد: فعالیت هــای بین المللی اتاق 
بازرگانی اهواز در قالب پذیرش هیات های 
تجاری، روند مطلوبی داشــته و به صورت 
همزمان، ظرفیت های اقتصادی اســتان های 
تجار کشــورهای  به  مختلف کشــورمان 
خارجی بخصوص کشــور عــراق معرفی 

شده اند.

اتاق بازرگانی اهواز 
در عراق مرکز تجاری تاسیس می کند
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ساندویچ مرغ فوری یکی از انواع غذاهای خوشمزه و پرطرفدار 
بین المللی اســت که با مواد متنوعی درســت می شود، برای 
مشاهده آموزش کامل و مرحله به مرحله طرز تهیه ساندویچ 

مرغ فوری با ما همراه باشید. 
  مواد الزم برای ۴ نفر:

سینه مرغ ...............................................................  ۲۰۰ گرم
پیاز متوسط.................................................................  ۱ عدد
فلفل دلمه ای رنگی.......................................................  ۱ عدد
پیازچه...................................................................   ½ پیمانه
گوجه فرنگی...............................................................  ۱ عدد
سیر.............................................................................  ۳ حبه
پودر پاپریکا............................................... ۱ قاشق چایخوری
پودر آویشن............................................... ۱ قاشق چایخوری
پودر سیر.................................................... ۱ قاشق چایخوری
نمک و فلفل سیاه................................................ به مقدار کافی
پنیر خامه ای ..................................................... به مقدار کافی
نان لواش............................................................ به تعداد کافی

 مواد الزم سس ساندویچ:
ماست........................................................ ۲ قاشق غذاخوری
مایونز........................................................  ۱ قاشق غذاخوری
خیارشور.....................................................................  ۱ عدد
جعفری...................................................... ۱ قاشق غذاخوری

 طرز تهیه: 
مرحله اول: 

برای تهیه ساندویچ مرغ خوشمزه ابتدا سینه مرغ را به صورت 
مکعبی برش می زنیم، ســپس پوست پیاز را جدا می کنیم و به 
صورت خاللی نــازک خرد می کنیم. در ادامه فلفل دلمه ای را 

می شوییم و به صورت نواری نازک خرد می کنیم.
مرحله دوم: 

حاال یک تابه مناســب روی حرارت قرار می دهیم و مقداری 
روغن به آن اضافه می کنیم، سپس بالفاصله پیاز خاللی و فلفل 
دلمه ای نواری را درون تابه می ریزیم. حاال مواد را به مدت ۱ 

دقیقه تفت می دهیم و سینه مرغ خرد شده را اضافه می کنیم.
مرحله سوم: 

در این مرحله پوســت سیر را جدا می کنیم و با دندانه های ریز 
رنده، درون تابه رنده می کنیم و نمک، فلفل سیاه، پودر آویشن، 
پودر پاپریکا و پودر سیر را به مواد ساندویچ اضافه می کنیم و 

تفت می دهیم تا بوی خامی ادویه ها گرفته شود.
مرحله چهارم: 

حــاال در تابه را می بندیم و اجازه می دهیم مرغ کامال بپزد. در 
ادامه گوجه را می شوییم و پوست آن را جدا می کنیم، سپس به 
صورت مربعی خرد می کنیم و به مخلوط مرغ اضافه می کنیم. 
در ادامه پیازچه را می شوییم و به صورت حلقه ای کوچک خرد 

می کنیم.
مرحله پنجم: 

در این مرحله پیازچه را به مخلوط مرغ اضافه می کنیم، سپس 
هم می زنیم تا مواد ترکیب و یکدست شود. در ادامه مجددا درب 
تابه را می بندیــم و اجازه می دهیم به مدت ۵ دقیقه مرغ کامال 

بپزد. در این حین سس ساندویج را درست می کنیم.
مرحله ششم: 

برای این منظور درون یک کاســه مناســب ماست را اضافه 
می کنیم، سپس به کمک چنگال ماست را هم می زنیم تا بافت 
ماست یکدست شود. در ادامه سس مایونز را به ماست اضافه 
می کنیم و مجددا هم می زنیم تا ســس و ماست با هم ترکیب و 

یکدست شوند.
مرحله هفتم: 

در ایــن مرحله جعفــری را می شــوییم و درون آبکش قرار 
می دهیم، سپس اجازه می دهیم آب اضافی جعفری کامال خارج 
شود. در ادامه خیار شــور را می شوییم و به صورت ریز رنده 
می کنیم، ســپس جعفری را روی تخته گوشت به صورت ریز 

ساطوری می کنیم.
مرحله هشتم: 

حاال خیار شــور رنده شــده را به همراه جعفری ساطوری به 
مخلوط سس اضافه می کنیم، سپس خوب هم می زنیم تا مواد با 
هم ترکیب و یکدست شود. حاال زمانی که مرغ کامال پخته شد 
پنیر خامه ای را به مخلوط مرغ اضافه می کنیم و تفت می دهیم.

مرحله نهم: 
در ایــن مرحله زمانی که پنیر خامه ای با مواد ترکیب شــد، 
حرارت را خاموش می کنیم، سپس نان لواش را درون تابه قرار 
می دهیم تا نان به سس آغشته شود، سپس نان را روی سطح کار 
قرار می دهیم و مقداری از مخلوط ساندویچ مرکز نان می ریزیم.

مرحله دهم: 
حاال مقداری از مخلوط سس و خیار شور را روی نان می مالیم 
و برای طعمی بهتر مقداری پیاز و جعفری روی مواد می ریزیم. 
حاال ساندویچ را لقمه می کنیم. در ادامه یک تابه مناسب انتخاب 

می کنیم، سپس روی حرارت قرار می دهیم.
مرحله یازدهم: 

در ایــن مرحله اجازه می دهیم تابه کامال داغ شــود. در ادامه 
لقمه های ســاندویچ را درون تابه قرار می دهیم، سپس با پشت 
قاشــق یا کفگیر آن را فشــار می دهیم تا فشرده شده و گریل 

شوند. تمام لقمه ها را به همین روش درون تابه گریل می کنیم.
مرحله دوازدهم: 

در نهایت یک ظرف مناسب انتخاب می کنیم و لقمه های ساندویچ 
گریل شــده را درون ظرف مورد نظرمان قرار می دهیم. در پایان 

ساندویچ مرغ فوری را به همراه سس مخصوص سرو می کنیم. 

ساندویچ مرغ فوری

“این همه ســال کار کردی؛ حاال دیگه بچه ات باید اولویتت 
باشه!«؛ »عروس خانم فالنی خانه داره؛ هزار ماشااهلل خونه اش 
مثل دسته گل می مونه!«؛ »مادرای شاغل بچه هاشون کمبود 
محبت دارن!«؛ »واقعا چطوری دلت میاد بچه به این کوچیکی 

رو بزاری مهد؟« و... 
 این ها جمالتی است که یک مادر شاغل ممکن است، بارها و 
بارها از سوی اطرافیانش شنیده باشد. او شاید به ظاهر بی تفاوت 
از کنار این جمالت عبور کند و با یک لبخند پاســخ دلسوزی 
اطرافیانش را بدهد اما خیلی وقت ها یک مادر شاغل را دچار 
اضطراب و این احســاس ناخوشــاینِد نکند مادر خوبی برای 

فرزندش نباشد و یا نکند او یک مادر ناکافی است!
  وقتی پای حرف مادران شــاغل بنشــنید، سر درد دلشان باز 
می شــود و خیلی از آنها از فشــار روانی و اضطرابی ســخن 

می گویند که اطرافیان به آنها وارد می کنند.
  از جاری ات یاد بگیر!

  ســمیرا یک مادر شاغل ۳۵ ساله است و پسر کوچکش تازه 
بــه کالس اول می رود: »من یک مادر شــاغلم که هم به دلیل 
نیاز مالی ترجیحم شــاغل بودن است و هم اینکه خانه نشین 
بودن به شــدت مرا افسرده می کند. فکر می کنم در صورتی که 
یک موقعیت اجتماعی داشته باشم، روحیه بهتری دارم و حتی 
می توانم، مادر شــادتری برای پسرم باشم. البته فشار مضاعفی 
روی من است؛ بعد از ۸ ساعت کار کردن تازه شغل دومم یعنی 
خانه داری شروع می شود و از طرفی باید به درس های پسرم 
هم رسیدگی کنم؛ اما هر طور شده با این موقعیت کنار می آیم. با 
این حال اطرافیان گاهی با اظهارنظرهای نابجا باعث می شوند، 

من احساس ناخوشایندی نسبت به خودم داشته باشم.
خیلی وقت ها، مادر همسرم در نگهداری از پسرم به من کمک 
می کند که می دانم، کار سختی هم هست؛ با این حال هر وقت 
برای تحویل گرفتن پســرم می روم، یک جمله ناخوشایند به 
من می گوید که واقعا مرا می رنجاند. مثال اینکه: »هزار ماشاهلل 
جاریت به همه کاراش می رســه! خونه اش مثل دســته گله! 
بچه هاشــو خوب تربیت می کنه!« مــن از این جمله ها واقعا 
می رنجم؛ برای اینکه زندگی خوبی دارم و با تمام توان برای این 

زندگی می جنگم...«
  همیشه در حال دویدنم!

  ملیحه، یک مادر ۴۰ ساله و استاد دانشگاه است که باید عالوه 
بر دانشجویانش حواسش به دو فرزند کوچکش نیز باشد: »اینکه 
همزمان هم در محل کار، یک معلم خوب باشــم و هم در خانه 
یک همسر و یک مادر کامل به اندازه کافی اضطراب آور است. 
معموال محیط کار برای یک مادر امتیازی قائل نیســت و این 
موضوع با تبلیغاتی که برای فرزندآوری می شود، مغایرت دارد. 
مــن وقتی از محل کار بر می گردم عالوه بر کار زیاد خانه باید 
به فرزندانم هم رسیدگی کنم. من ساعت ۵ صبح به سمت محل 
کارم مــی روم و بعد از ظهر که به خانــه می آیم به امور منزل 
می پردازم و تا ساعت ۱ بامداد به درس فرزندم رسیدگی می کنم. 
با این حال اطرافیان این حس را به من می دهند که مادر خوبی 

نیستم؛ چون شاغلم!«
  چرا باید عالیق خودم را فراموش کنم؟

  ســحر ۳۷ ساله نیز یک مادر شاغل است که این روزها دختر 
۴ ساله اش را بزرگ می کند: »مادرهای شاغل همیشه جمالت 
ناراحت کننده و البته تکراری از اطرافیان می شنوند. مثال اینکه 
این همه ســال برای دل خودت کار کردی اما االن برای بچه ات 
باید زندگی کنی! یا اینکه بچه هایی که مادر شاغل دارند، کمبود 
محبت می گیرند! حتی خیلی وقت ها برخی می گویند چطور دلت 
می آید با بچه کوچک ســر کار بروی؟ چرا برخی فکر می کنند 
یک مادر شــاغل باید خودش و تمام عالیقش را فراموش کند؟ 
در صورتی که می تواند میان زندگی خودش و تربیت فرزندش 
تعادل ایجاد کند. من این جمالت را در حالی می شنوم که مادرم 
از فرزندم نگهداری می کند و فکر می کنم، مادرانی که مجبورند 

فرزندانشان را مهد کودک ببرند، جمالت بدتری هم می شنوند.«
  مادر خانه دار هم شغل تمام وقت دارد

 طیبه یک مادر ۳۰ ساله است که وقتی فرزندش به کالس اول 
رفته، تصمیم گرفته کار بیرون را کنار بگذارد و صرفا خانه دار 
شود: »من از ۱۹ ســالگی شاغل بودم و همیشه درآمد داشتم. 
تا ۶ ســالگی پسرم شغلم را ادامه دادم و فشار زیادی روی من 
بود اما از یک جایی ترجیح شخصی ام این بود که تمام وقتم را 
برای پســرم بگذارم و خانه دار شدم. خانه داری هم یک شغل 
تمام وقت است و ممکن اســت در یک روز حتی نیم ساعت 
هم فرصت درازکشــیدن پیدا نکنم. خانه داری شغلی است که 
نه مرخصی و نه حقــوق دارد و کار بیرون مزیتش همین حق 
و حقوقی اســت که یک زن به دست می آورد. درست است که 
ترجیح من در حال حاضر خانه داری است اما فکر می کنم یک 
زن آنقدر توانمند اســت که می تواند از پس کار خانه و بیرون 
بربیاید. شاید تنها چیزی که از همسر و اطرافیانش می خواهد 
این است که درک شود و احساس مادری اش زیر سوال نرود.«

  مادر شاغل چگونه دچار فرسایش روحی می شود؟
  گوهریسنا انزانی )روانشناس( در گفتگو با ایسنا معتقد است: 

»برخی از پژوهش های انجام شــده نشان می دهند که دختران 
مادران شاغل از نظر رضایت تحصیلی، اعتماد به نفس، پیشرفت 
تحصیلی، روحیه ســازش پذیری، تعهد به خود و دنبال کردن 
خواسته های خود نســبت به دختران مادران خانه دار موفق تر 
هســتند بنابراین به نظر می رسد اشتغال مادر در خارج از خانه 
بر فرزندان دختر اثرات بهینه ای دارد. البته پژوهش های متضاد 
دیگری هستند که نشــان می دهند خواب، نگرانی و نافرمانی 
کودکان مادران شاغل بیشتر است. همچنین احساس شرم، ترس 
و اضطراب در دختران و اختالالت روانی و اجتماعی و رفتاری 
در پسران بیشتر است اما با این حال هرچه تحصیالت مادر بیشتر 
و تعامل او با همســر بهتر باشد و مهارت های زندگی را بیشتر 
بداند و حضور با کیفیتی در خانه داشته باشد می تواند از تمامی 

این اختالالت جلوگیری کند.«
  این روانشناس با بیان اینکه گاهی اشتغال باعث استرس می شود 
و والد می تواند این استرس را به فرزندان منتقل  کند، اظهار کرد: 
»مادر شــاغل مســئولیت زیادی را برعهده دارد؛ بنابراین باید 
تعادلــی بین کار و خانه ایجاد کنــد. در غیر این صورت دچار 
فرسایش روحی می شــود و اختالالت رفتاری و اضطرابی نیز 
در فرزندان او ایجاد می شــود. مادر نقش برجسته ای در امنیت 
و شــادی  فرزند دارد بنابراین مادری که با کار کردن می تواند 
احســاس بهتری را تجربه کند با برنامه ریزی مناسب در کنار 
همســر و فرزند خود نیز می تواند احساس آرامش را  به آنها 

انتقال دهد.«
  انزانی در عین حال مــی گوید: »مادران باید در خانه فضای 
گرمــی را ایجاد کنند و با کودکان خــود اهداف کوچکی مانند 
تماشای فیلم در کنار هم، بازی کردن و در کنار هم غذا درست 
کــردن و... را  در منزل دنبال کنند. همچنین مادر شــاغل ابتدا 
باید به نیازهای خودش به عنوان مادر توجه کند تا بتواند رابطه 
بهینه ای با همسر و فرزند خود داشته باشد  چراکه مادر شاد و با 

هدف در مدیریت خانه موفق تر است.«

  به گفته یک روانشناس تربیتی، بسیاری 
از کودکان به دالیل زیادی در ایجاد و حفظ 
اعتمادبه نفس مشکل دارند. یکی از دالیل 
آسیب زننده  رفتارهای  مسئله،  این  رایج 

والدین و معلمان با کودک است. 
  از همان اوایل زندگی، پاســخگویی والدین به 
نیازهای نوزادانشــان بر رشد اعتمادبه نفس و 
عزت نفس تأثیر می گــذارد. مثاًل کودک لبخند 
می زند و والدین با قربان صدقه رفتن، عکس العمل 
نشان می دهند. این عکس العمل والدین در اوایل 
نشان دهنده  بزرگ ســالی  نوجوانی و  کودکی، 
پذیرش، تصدیق و تحســین اســت و به طور 
قابل توجهی به رشد عزت نفس و اعتمادبه نفس 
کمک می کند اما هنگامی که والدین عکس العمل 
مناسبی نسبت به افکار و احساسات کودکشان 
نشــان نمی دهند یا زمانی که والدین بیش ازحد 
درگیر می شــوند و فرصت کمــی برای کودک 
فراهم می کنند تا افکار و احساسات خود را بروز 
دهد، در هر دو صورت رشــد اعتمادبه نفس و 
عزت نفس کودک به خطر می افتد. عالوه بر این، 
متأسفانه برخی رفتارهای مخرب والدین باعث 
می شــود که اعتمادبه نفس کودک برای همیشه 
سرکوب شــود. دکتر زهره نصیری، متخصص 
روانشناسی تربیتی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به 
رفتارهای آسیب زننده والدین، به بررسی اهمیت 

اعتمادبه نفس در کودکان می پردازد.
 ضرورت داشتن اعتمادبه نفس در کودکان

  دکتــر نصیــری در تعریــف اعتمادبه نفــس 
می گوید:»اعتمادبه نفس به معنای اعتماد به خود 
اســت. باید توجه داشت که عزت نفس با اعتماد 
به نفس متفاوت اســت. عزت نفس بسیار مهم تر 
از اعتمادبه نفس اســت و در برخی متون این دو 
اصطــالح را باهم معنا می کنند درحالی که این دو 
متفاوت از یکدیگرند.« به گفته نصیری، ضرورت 
داشتن اعتمادبه نفس مستلزم داشتن عزت نفس 
است:» اگر کسی عزت نفس داشته باشد، می تواند 
اعتمادبه نفس هم داشــته باشــد اما اگر کسی 
اعتمادبه نفس داشته باشد و عزت نفس نداشته 
باشد، ممکن اســت دچار اعتمادبه نفس کاذب 
شــود لذا برای داشتن عزت نفس الزم است که 
خودمان را عزیز و ارزشــمند بدانیم. بنابراین، 
بیش از اعتمادبه نفس الزم است از همان کودکی 

داشتن عزت نفس را به کودک آموزش دهیم.«
 رفتارهای آسیب زننده به اعتمادبه نفس 

کودک
  نصیری معتقد اســت که والدین نقش به سزایی 
در پرورش اعتمادبه نفس کودک دارند: »والدین 
برای افزایش اعتمادبه نفس در کودکشان نباید از 
واژه های دســتوری استفاده نمایند زیرا واژه های 
می تواند موجب  امرونهی  به صورت  دســتوری 

کاهش یا سلب اعتمادبه نفس در کودک شود.«
 این روانشناس تأکید می کند: »والدین به هیچ عنوان 
نباید بیش از سه دستور در طول روز به فرزندشان 
بدهند؛ البته سه دستور هم شرایط خاص خود را 

دارد.« نصیری یکی دیگر از رفتارهایی که باعث 
سلب اعتمادبه نفس در کودک می شود را هشدار 
دادن دانست و افزود: »بسیاری از والدین از روی 
نگرانی یا دلسوزی، خیلی زودهنگام به فرزندشان 
هشدار می دهند. هشدارهایی مثل اینکه »لباست 
را بپوش، ســرما نخوری«، »نیفتی!«، »لیوان رو 
از دســتت نندازی« و...؛ این والدین اصاًل اجازه 
نمی دهند که فرزندشان با دنیای طبیعی خودشان 

روبرو شوند و تجربه کسب کنند.«
  این روانشناس ادامه می دهد: »کودکی که همیشه 
قصد انجام کاری را داشته و به او هشدار داده شده 
و درنهایت مادر یا پدر آن کار را به انجام رسانده، 
قطعاً نمی تواند اعتمادبه نفس داشته باشد چراکه 
چنین کودکی همیشــه اعتماد به والدین داشته نه 
اعتماد به خودش!« نصیری، تمسخر را به عنوان 
به اعتمادبه نفس  ســومین عامل آســیب زننده 
کودک ذکر می کند و می گوید: »تمســخر نه تنها 
به اعتمادبه نفس آســیب می زند بلکه عزت نفس 
کودک را نیز خدشه دار می کند. گاهی والدین مدام 
در حال برچسب زدن به کودکشان هستند؛ زمانی 
که کودک دستخط خوبی ندارد، منظم نیست یا به 
دلیل اختالل یا رشد غضروفی زمین می خورد، با 
برچسب هایی مثل دست و پا چلفتی، بی نظم و... 
کودک را تمسخر می کنند.« به گفته این روانشناس، 
این گونه رفتارهای تمسخرآمیز باعث می شود تا 
کودک احساس بی ارزشی کند؛ درنتیجه عزت نفس 
کودک از بین مــی رود و درجایی که عزت نفس 
وجود نداشته باشد، اعتمادبه نفسی وجود نخواهد 
داشــت و اگر هم اعتمادبه نفس وجود داشــته 
باشــد، آن اعتمادبه نفس کاذب است و به سرعت 
فرومی ریزد. نصیری می گوید والدی که فرزندش 
را تهدید می کند هم اعتمادبه نفس کودکش را نیز 
از بین می برد: »تهدید والدیــن، کودک را دچار 
اضطراب و ترس می کنــد و این اضطراب کم کم 

اعتمادبه نفس کودک را از بین می برد.«
 روش آمــوزش در پرورش اعتمادبه نفس 

کودک مؤثر است
  نصیری معتقد اســت که عالوه بر والدین، معلم 
و سیستم آموزشی نیز در پرورش اعتمادبه نفس 
کودک مؤثر است. او می گوید سیستم رقابتی در 

آموزش وپرورش می تواند باعــث از بین رفتن 
اعتمادبه نفس در کودک شــود: »سیستم رقابتی 
وقتی صحیح است که همه افراد ازنظر استعداد و 
سطح هوشی یکســان باشند لذا زمانی که سطح 
هوش دانش آموزان با یکدیگر متفاوت اســت، 
برقراری سیســتم رقابتی برخالف عدالت است 
و باعث می شــود تا کودک مــدام خودش را با 
دیگر دانش آموزانی که از ســطح هوش باالیی 
برخوردارند مقایسه کند، درنتیجه این مسئله منجر 

به سلب اعتمادبه نفس در دانش آموز می شود.« 
  ایــن روانشــناس ادامه می دهــد: »رفتارهای 
آسیب زننده ای مثل دستور، هشدار، تهدید و تمسخر 
که از طرف والدین باعث ســلب اعتمادبه نفس 
کودک می شود، از طرف معلم و سیستم آموزشی 
نیز می تواند بر روی اعتمادبه نفس کودک تأثیرگذار 
باشــد.« نصیری تأکیــد می کنــد: »رفتارهای 
آســیب زننده از طرف والدین در ســنین زیر ۷ 
سال، بسیار اثربخشی بیشتری دارد و نقش والدین 
را پررنگ تر می کند اما رفتارهای آســیب زننده 
از طرف معلم و با قــرار گرفتن کودک در گروه 
همساالن منجر به از بین رفتن عزت نفس می شود 
و همان طور که اشاره کردیم سلب عزت نفس منجر 

به سلب اعتمادبه نفس خواهد شد.«
 شــکل گیری اعتمادبه نفس از سنین 3-2 

سالگی شروع می شود
  به گفته نصیری، عزت نفــس از همان لحظه 
تولد کودک شــکل می گیرد اما شــکل گیری 
اعتمادبه نفس از ســنین ۲-۳ ســالگی شروع 
می شــود. اگر دقت کنید کودکان در ســنین ۳ 
سالگی که شــروع به حرف زدن می کنند، زیاد 
از کلمه »من« استفاده می کنند؛ این »مِن کودک« 
مقدس است و والدین باید برای آن ارزش قائل 
شــوند و اجازه تجربه به او داده شــود چراکه 
درست در همین ســنین اعتمادبه نفس کودک 
شــکل می گیرد و رفتار والدین در افزایش یا 

کاهش اعتمادبه نفس کودک بسیار مؤثر است.
 اعتمادبه نفس پایین، به خودی خود درمان 

نمی شود
  نصیــری در رابطه با درمــان اعتمادبه نفس 
می گوید:» اعتمادبه نفس به اندازه ای می تواند در 

روند رشد ما تأثیرگذار باشد که درمان این مسئله 
به هیچ عنوان بدون کمک و راهنمایی متخصصین 
و روانشناسان امکان پذیر نیست و از طرف دیگر، 
عدم درمان اعتمادبه نفس به مرور زمان منجر به 
اضطراب اجتماعی، اضطراب مدرسه، اضطراب 

فراگیر و... می شود.«
  این روانشــناس در رابطه با نحوه برخورد افراد 
بــا اعتمادبه نفس پایین می گوید: »برخی افراد که 
از اعتمادبه نفــس پایینــی برخوردارند، گاهی با 
رفتن به کالس های ورزش یا کسب یک مهارت 
خاص تالش می کنند تا به صورت معکوس، کمبود 
اعتمادبه نفسشان را بپوشانند. این افراد ممکن است 
به موفقیت دست پیدا کنند اما صرف دستیابی به 
یک مهارت منجر به اعتمادبه نفس کاذب شده و 

خودشیفتگی نتیجه این نوع رفتار است.« 
  نصیری در رابطه با درمان اعتمادبه نفس در کودکان 
می گوید: »صرف تغییــر رفتار والدین برای درمان 
و افزایش اعتمادبه نفس کودک کافی نیســت زیرا 
والدینی که با رفتارهایشان باعث سلب اعتمادبه نفس 
در کودک شان می شوند، خودشان افرادی آسیب پذیر 
هســتند لذا این دسته والدین باید آموزش ببینند و 
از طرف دیگر، میزان آسیب دیدگی اعتمادبه نفس در 

کودک باید موردبررسی قرار گیرد.«
  با خودآگاهــی اعتمادبه نفس فرزندتان را 

افزایش دهید
  نصیری معتقد است که والدین به منظور افزایش 
اعتمادبه نفس کودکشــان الزم است که مهارت 
»خودآگاهی« را بــه او آموزش دهند: »عالیق، 
اســتعدادها، مهارت ها و احساسات بارز کودک 
باید مورد بررســی قرار گیرد و پس از بررسی 
خودآگاهی، الزم است نقاط قوت و ضعف کودک 
از یکدیگر تفکیک شده و با استفاده از نقاط قوت، 

اعتمادبه نفس کودک را افزایش داد.«
  این روانشناس تأکید می کند: »کودکان باید به 
نقطه پذیرش دست یابند و چنانچه نقطه ضعفی 
در آن ها قابل تغییر نبود، باید آن را بپذیرند و اگر 
قابل تغییر بود، با حل مسئله و راه حل باید آن را 
تغییر دهند.« نصیری می گوید: »متأسفانه یکی از 
اشتباهات والدین این است که گاهی کودکشان را 
با نقطه ضعف هایش مواجه می کنند؛ مثاًل کودک 
از توانایی جسمی پایینی برخوردار است و والد 
برای پوشــاندن این نقص، فرزندش را در یک 
کالس هنری و مهارت خاص ثبت نام می کند.« 
این روانشناس تربیتی بابیان اینکه کودکان تا قبل 
از ۱۲ سالگی نباید کاری را به صورت حرفه ای 
انجام دهند، می گوید: »کــودکان باید کودکی 
کنند و هر چیزی را تجربه نمایند لذا انجام یک 
مهارت در سنین کودکی به صورت حرفه ای نوعی 
سوءاستفاده از کودک است و نه تنها تأثیری در 
رفع نقطه ضعف کودک ندارد بلکه باعث سلب 
اعتمادبه نفس کودک نیز می شود چراکه کودک 
به یک باره وارد حرفه ای می شود که هیچ توانایی 

در انجام آن ندارد.«

هفت کاری که نباید 
بعد از غذا خوردن انجام دهید

  اغلــب افراد پس از غذا خوردن، به نوشــیدن چای، چرت 
بعدازظهر، میوه خوردن و… عادت دارند و معتقدند این اعمال 
به هضم بهتر غذا کمک می کند؛ این در حالی است که پیروی 
از چنین عادات اشــتباهی، منجر به ناراحتی های گوارشی، 

سوءهاضمه و حتی عدم جذب مواد مغذی خواهد شد. 
  حتما این تجربه را داشته اید که پس از خوردن غذا خواب آلود 
می شوید و یا تمایل دارید یک لیوان چای بنوشید اما، قطعا اگر 
بدانید این اقدامات می تواند آثار بدی بر سبک زندگی شما داشته 
باشد، آنها را کنار خواهید گذاشــت.بنابر اعالم دفتر آموزش و 
ارتقای سالمت وزارت بهداشت، در اینجا هفت عادت اشتباهی 
که بعد از غذا خوردن باید از آنها اجتناب کنید، معرفی شده است:
  ورزش: بالفاصله بعد از صرف غذا ورزش نکنید و حداقل دو 
ساعت آن را به تاخیر بیندازید. انجام تمرینات ورزشی با معده پر، 
باعث سکسکه و تهوع، صدمات و گرفتگی عضالت می شود. اگر 
نیــاز به تحرک بعد از صرف غذا دارید، پیاده روی آرام می تواند 

بهترین گزینه برای بهبود هضم غذا باشد.
 سیگار کشیدن: توتون و تنباکو مختل کننده هضم غذا بعد از 
وعده های غذایی هستند. تنباکو می تواند جذب ویتامین ها و مواد 
معدنی مهم را مسدود کند. ویتامین هایی مانند ویتامین ث و D و 

کلسیم بعد از سیگار کشیدن دیگر جذب نخواهند شد.
 خوابیــدن: رفتن بــه خواب بالفاصله بعــد از غذا خوردن، 
خطرناک اســت و عالوه بر خطر اضافه وزن، منجر به افزایش 
سوزش ســر دل و افزایش خطر مرگ ناشــی از سکته مغزی 
می شود. حداقل تا دو ساعت بعد از صرف غذا، خوابیدن یا دراز 

کشیدن را فراموش کنید.
 دوش گرفتــن: حمام کردن باعث افزایــش جریان خون در 
دســت ها، پاها و ســطح بدن و کاهش جریان خون در اطراف 
معده می شــود، در نتیجه باعث اختالل در هضم غذا می شــود. 
 حداقل ۳۰ دقیقه بعد از صرف غذا صبر کنید و بعد دوش بگیرید

 یا شنا کنید.
 نوشیدن چای: بخصوص اگر از کم خونی رنج می برید، نوشیدن 
چای را بالفاصله بعد از غذا کنار بگذارید. نوشیدن چای باعث 
کاهش جذب آهن غذا می شــود. اگر کمبود آهن دارید یا باردار 

هستید، حداقل یک ساعت بعد از مصرف غذا چای بنوشید.
 میوه خــوردن: خوردن یک تکه میوه پــس از غذا، بهترین 
ایده نیســت. میوه نیاز به آنزیم های مختلف برای هضم دارد و 
بهترین زمان برای مصرف آن زمانی اســت که معده شما به طور 
کامل پر نشــده اســت. خوردن میوه بالفاصله بعد از غذا باعث 
می شــود که هوا داخل معده جمع شده و نفخ شدید ایجاد شود، 
 بنابراین حداقل یک ســاعت قبل از غذا و دو ساعت بعد از غذا 

میوه بخورید.
 جویدن آدامس: محبوبیت آدامس برای تمیز کردن دندان ها و 
ایجاد خنکی در دهان پس از صرف غذا در بین بیشتر مردم رایج 
اســت. این کار حجم زیادی هوا را وارد معده می کند که با ایجاد 

نفخ و گازهای گوارشی همراه خواهد بود.

آشپزی

این جمالت اضطراب آور را به مادران شاغل نگویید!

مادر یعنی....
محرم راز و مرهم هر خستگی 

یک دنیا ایثار و بخشندگی
یک جهان عاشقی و دلدادگی 

یک شعر روان به راستی و سادگی 
آری تمام این ها تنها در چهار حرف”مادر”خالصه شده است

مادرم قلبم قلم می شود و اشک هایم جوهر 
برای از تو نوشتن

تو همان محبوبی که... 
حی را زیبا و حیا را می آموزی

سختی ها را سهل و با رنگ امید می آمیزی 
همان باغبانی که با رشد غنچه هایش گویا ذوقی بر دلش 
ایجاد و چنان دست به شکر بر می دارد که با هیچ  نوشته ای 

وصف کردنی نیست. نمیتوانم وصفش کنم 
همان گلی که امیدی برای غنچه هایش 
و باغبان با نظاره اش به خود می بالد 

همان بخشنده ای که گر دل شکسته است می بخشد 
و گر غمگین است شاد می سازد 

پس ای باغبان دلسوز 
ای گل همیشه بهار 

ای محبوبم سپاس تو را سپاس از برای 
محبت های بی کرانت 

مروت های بی حد و مرزت 
مراقبت های بی پایانت 

صداقت های بی مانندت.                 
تقدیم به تمام مادران و شیر زنان سرزمینم 

یاسمین ماندگاری 
۱۷ ساله 
یازدهم تجربی

چهار حرف مقدس با این رفتار 
اعتماد به نفس 
در کودک تان 

می میرد
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حوادث

جمعیت  عامــل  مدیر  حــوادث//  گروه 
 هالل احمر هرمزگان از امداد رســانی به 
مادر باردار توســط بالگرد این جمعیت در 

مناطق کوهستانی بستک خبر داد . 
  مختار سلحشــور گفت: گزارشی مبنی بر 
وخامت حال مادری باردار در روســتای 
»بست بند« از مناطق کوهستانی شهرستان 
بستک به مرکز کنترل عملیات هالل احمر 
هرمزگان اعالم شــد.وی افزود: با توجه به 
صعب العبور بودن منطقه و انســداد راههای 
ارتباطی طی بارندگی های اخیر، بالفاصله 
بالگرد هالل احمر به محل مأموریت اعزام 
شد. بعد از اقدامات الزم درمانی، مادر باردار 
توســط بالگرد هالل احمر به بیمارســتان 

فارابی بستک منتقل شد.
  مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان 
هرمزگان بــا بیان اینکه امدادگران جمعیت 
هالل احمر یاری رسان افراد نیازمند هستند، 
خاطرنشان کرد: هموطنان در صورت نیاز به 
کمک امدادگران هالل احمر با شماره ۱۱۲ 

تمــاس بگیرند 
در  تــا 

سریع ترین 
تیم های  زمــان 

امــداد و نجات ما به محل 
موردنیاز اعزام شوند.

*  امداد رسانی به مادر باردار بستکی
  مدیر شــبکه بهداشت ، درمان و آموزش 
شهرستان بستک گفت: به دنبال تماس تلفنی 

پیام  مرکــز  با 
اورژانس 
 ۱ ۱ ۵

ن  ستا شهر
بســتک مبنی بر 
زایمانی  دردهای  شــروع 
خانم باردار 4۳ ساله در روستای پشت بند 
دهستان فتویه، آمبوالنس پایگاه اورژانس 
۱۱۵ فتویه به همراه ماما به محل اعزام شد، 
که با توجه به بارندگی و خرابی جاده های 

خاکی منطقه مذکور و وجود گل الی فراوان 
امکان عبور آمبوالنس وجود نداشــت که 
در نهایــت کادر درمانی پس از پیاده روی 
و طی مسافت حدود 6 کیلومتری بر بالین 

بیمار رسیدند.
  فیروزی افــزود: پس از معاینه و ارزیابی 
مادر باردار و تشــدید دردهای زایمانی و 
پیشرفت سریع فرآیند زایمانی؛ نوزاد پسر 
با حال عمومی خوب متولد شد و اقدامات 
حمایتی و درمانی توســط  ماما و تکنسین 

اورژانس به مادر و نوزاد ارائه شد.
  به گزارش مهر، وی اظهار داشت: با توجه 
به نیاز اعزام مادر و نوزاد به بیمارســتان و 
با توجه به قطع مســیر ارتباطی، هماهنگی 
الزم جهت اعزام بالگرد هالل احمر استان 
 به محل توســط مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان صورت گرفت و 
مادر و نوزاد جهت اقدامات درمانی تکمیلی 
توسط اورژانس هوایی به بیمارستان فارابی 

بستک منتقل شد .

مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان عنوان کرد

انتقال مادر باردار بستکی توسط بالگرد هالل احمر هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی  دو مرحله ای
شماره 1401/033

موضوع آگهی :
بررسی ، عیب یابی و بازسازی قطعات

 داغ توربین گازی
آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 

تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/11/10
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حوادث جهان

 حریق در کارخانه مواد شیمیایی 
در ایلینوی آمریکا خسارت برجای گذاشت 

  یک کارخانه مواد شیمیایی در شمال ایالت ایلینوی 
آمریکا دچار حریق شــد که در پی آن به ساکنان محل 
وقوع این حادثه دســتور داده شد تا در خانه های خود 
پناه بگیرند. این آتش سوزی در مجتمع یک شرکت مواد 
شیمیایی در شــهر »السال« واقع در ایالت ایلینوی رخ 
داده است.مقامات آتش نشــان ایالتی اعالم کردند که 
نیروهای آتش نشان بر اثر وقوع انفجار و حریق به محل 
این حادثه اعزام شدند، با این حال آتش سوزی قبل از 
مهار شدن خسارات قابل توجهی برجای گذاشته است.

ویدئویی که در شــبکه های اجتماعی منتشر شده دود 
سیاه غلیظ ناشــی از این حریق را نشان می دهد که از 
ســاختمان این کارخانه بلند می شود همچنین تصاویر 
نشان می دهد که چندین ســاختمان در این مجموعه 
آسیب دیده یا ویران شــده اند.گزارش ها حاکیست که 
تمامی کارگران این کارخانه از محل حادثه تخلیه شده 
اند، با این حال مقامات محلی به ســاکنان منطقه آتش 
سوزی دستور داده اند تا در خانه های خود پناه بگیرند.

تحقیقات برای بررسی علت و جزئیات وقوع این حادثه 
در حال انجام است .

5 کشته در پی برخورد خودرو 
با جمعیت در چین

  در پی برخورد خودرویی با تعدادی زیادی از افراد 
در شــهر »گوانگژو«ی چین پنج تن کشــته و ۱۳ تن 
دیگر نیز زخمی شدند. ویدئوهای منتشر شده در فضای 
مجازی از این حادثه نشــان می دهد که راننده خودرو 
بالفاصله پس از تصادف از خودروی خود خارج شده 
و اسکناس هایی را به هوا پرتاب می کند.مقامات پلیس 
محلی چین یک مرد ۲۲ ســاله کــه مظنون این حادثه 
است، بازداشــت و تحقیقات را برای بررسی جزئیات 
آن آغاز کرده اند.این حادثه در ساعت شلوغی عصر در 
یک تقاطع که افراد در حال عبور از آن بودند، رخ داده 
است.گزارش ها حاکیست که این مرد با یک افسر پلیس 
راهنمایی و رانندگی و موتورسیکلتش نیز برخورد کرده 
اما افسرپلیس موفق به فرار شده است.این حادثه خشم 
عمومی را در چین برانگیخته است. همچنین بسیاری از 
افراد نیز نســبت به اینکه این اتفاق در آستانه سال نوی 

چینی رخ داده، ابراز تأسف کرده اند .

در امتداد تاریکی

با آن که مدت زمان عقد موقتم به پایان رسیده است و قصد دارم 
از همسرم جدا شوم اما او مرا تهدید به قتل می کند، در حالی که 

رفتاری بسیار پرخاشگرانه دارد و مدام مرا کتک می زند... .
  این زن جوان گفت: از روزی که به دنیا آمدم به طور مادرزادی دچار 
بیماری حســی و حرکتی بودم. از همان زمان تحت پوشش بهزیستی 
قرار گرفتم اما ۱۰ سال بیشتر نداشتم که پدر و مادرم را در یک سانحه 
تصادف از دســت دادم و این گونه سرنوشت من تغییر کرد. از آن روز 
به بعد عموی پیرم سرپرستی من و برادر کوچکم را به عهده گرفت، به 
همین دلیل در همان دوران کودکی درس و مدرسه را رها کردم تا بتوانم 
به مخارج زندگی خانواده عمویم کمک کنم. با آن که دختری منزوی و 
گوشــه گیر بودم اما سبزیجات، زرشک و زعفران را به طور امانتی به 
خانه می آوردم و با پاک کردن آن ها درآمدی داشــتم. از سوی دیگر 
این معلولیت جسمی بسیار مرا آزار می داد و نمی توانستم با این شرایط 
کنار بیایم. این در حالی بود که مرگ پدر و مادرم نیز روحیه مرا از بین 
برده بود. در همین روزها با پروانه آشنا شدم. او از من بزرگ تر بود و 
در همسایگی ما زندگی می کرد. ساعت های زیادی را با پروانه همکالم 
می شدم و اوقاتم را با او سپری می کردم تا این که دوستم مرا در فضای 
مجازی با جوانی آشنا کرد که مدعی بود مشاور خانواده و ازدواج است. 
آن جــوان چند بار به صورت تلفنی با من تماس گرفت و به حرف ها 
و درددل هایم گوش داد. او از امید به آینده و یک زندگی رویایی برایم 
سخن می گفت به طوری که شیفته حرف هایش شدم. مدتی بعد اصرار 
کرد تا به دیدارش بروم و از نزدیک با من صحبت کند ولی زمانی که سر 
قرار رفتم او مرا به خانه یکی از دوســتانش برد و هدف آزار قرار داد. 
اگر چه تصمیم گرفتم از او شکایت کنم ولی هیچ گونه نشانی یا شماره 
تلفنی از او نداشتم. همان خطی هم که چند بار با من تماس گرفته بود، 
به فردی تعلق داشــت که یک سال قبل از دنیا رفته بود. از سوی دیگر 
من پولی برای پیگیری شــکایت نداشتم تا هزینه های آن را پرداخت 
کنم، به همین دلیل تصمیم گرفتم دیگر با چشم باز به اطرافم نگاه کنم تا 
فریب شیادان شیطان صفت در فضاهای مجازی را نخورم. خالصه با 
 اصرار عمویم با مردی ازدواج کردم که ۲۰ سال از خودم بزرگ تر بود و 
نمی خواست همسر و فرزندانش از این ماجرا مطلع شوند اما یک سال 
بعد و در حالی که دخترم را باردار بودم، همسر اول شوهرم متوجه این 
ازدواج شد و تقی هم به ناچار مرا طالق داد. این گونه بود که من با یک 
دختر خردســال دوباره به خانه عمویم بازگشتم ولی او توان نگهداری 
از من و فرزندم را نداشت، به همین دلیل وسایلم را برداشتم و به خانه 
پــدری ام رفتم. برادر کوچک ترم کار می کرد و مبلغی برای مخارجم 
می پرداخت ولی زمانی که برادرم به خدمت سربازی رفت، جوان ۲۰ 
ســاله ای از من خواستگاری کرد و مرا به عقد موقت خودش درآورد 
 امــا »فرید« تعادل روحی و روانی ندارد و مرا تا ســرحد مرگ کتک 
 می زند. او جوانی مشــروب خوار اســت و با هر بهانه ای سر و صدا 
به راه می اندازد. قبال به خاطر این که دوباره ســرگردان و آواره نشوم، 
کتک هایش را تحمل می کردم ولی دیگر خسته شده ام و می خواهم 
از او جدا شوم. این در حالی است که مدت زمان عقد موقتمان سپری 
شده ولی فرید حاضر نیست مرا رها کند به همین دلیل مدام مرا تهدید 

به قتل می کند و... .

سرگذشت دختری که فریب مشاور قالبی را خورد!

مرد دستفروش به چوبـه دار نزدیک شد
که همکارش    مرد دستفروش  گروه حوادث// 

را به قتل رســانده بود، در دادگاه کیفری یک 
استان تهران به قصاص محکوم شد .

   خرداد سال ۹۷  گزارش یک نزاع در محدوده 
بازار تهران به مأموران کالنتری ۱۱۳ بازار اعالم 
شد. پس از آن مأموران بالفاصله به محل اعزام 
شــدند و با بررســی های اولیه مشخص شد که 
جوانی به نام قاسم ۳۵ ساله از ناحیه پهلو و شکم 
با ضربات چاقو بشدت مجروح و به بیمارستان 
منتقل شــده اما چند ساعت بعد به علت شدت 
جراحات وارده تســلیم مرگ شد. در نخستین 
گام تیم جنایی به تحقیقــات میدانی پرداختند 
و مشــخص شــد که مقتول در محدوده بازار 
دستفروشــی می کرده و پس از یک درگیری با 
همکارش کریم 4۵ ساله از سوی وی با ضربات 

چاقو مجروح شده است. با مشخص شدن هویت 
عامل قتل، وی در خانه اش بازداشــت شد.بعد 
از اســتعالم ســوابق او معلوم شد که مشکالت 
روانی داشــته و در بیمارستان هم بستری بوده 
و چندین ســابقه درگیری نیز در پرونده اش به 
چشــم می خورد.کریم پس از دستگیری و در 
همــان بازجویی های اولیه به قتل اعتراف کرد و 
در تشــریح ماجرا گفت: من به خاطر مشکالت 
روانی ام بارها در بیمارستان بستری شده ام. چند 
ماه پیش از حادثه برای اینکه سرگرم باشم و با 
بیماری ام مقابله کنم تصمیم گرفتم با دستفروشی 
خودم را مشــغول کنم. روز حادثه در حال کار 
بودم که چند نفری به سراغم آمدند و با لحن تندی 
از من خواستند تا کارم را تعطیل کنم که مخالفت 
کردم و آنها به یکباره به سمتم حمله کردند و من 

را مورد ضرب و شتم قرار دادند. قاسم هم چند 
متر آن طرف تر از بساط من دستفروشی می کرد تا 
چشمم به او افتاد با خنده ای مسخره ام کرد، چون 
از آن ماجرا عصبانی بودم کنترلم را از دست دادم 
و با چاقویی که در جیبم بود به سمتش رفتم اما 
وقتی به خودم آمدم دیدم چاقو به شکمش خورده 
اســت. با دیدن این صحنه ترسیدم و به سرعت 
فرار کردم.پس از تکمیل تحقیقات پرونده برای 
رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد.در ابتدای جلسه مادر مقتول 
به عنوان تنها ولی دم درخواســت قصاص کرد.
سپس متهم به جایگاه رفت و ضمن ابراز پشیمانی 
از مادر مقتول درخواست بخشش کرد اما قضات  
با توجه به مدرک های موجود در پرونده، متهم را 

به قصاص محکوم کردند . 

گروه حوادث// ســارق حرفه ای وقتی برای پنجمین 
بار با چهره ای گریم شــده وارد پاساژی در پایتخت 
شد تا نقشه سرقت شیرآالت را اجرا کند، توسط مرد 

نظافتچی بازداشت شد .
   چنــد روز قبل صــدای درگیــری نظافتچی یکی از 
پاساژهای معروف پایتخت با مرد جوانی به گوش رسید 

و مغازه داران که متوجه این درگیری شده بودند، بالفاصله 
خود را به محل رســاندند.مرد نظافتچی با دیدن کسبه از 
آنها درخواست کمک کرد و پس از دستگیری پسر جوان، 
مشخص شد که او در حال ســرقت شیرآالت از پاساژ 

بوده که مرد نظافتچی او را دیده است.
   این در حالی بود که از مدتی قبل شــیرآالت موجود 
در پاساژ به شکل سریالی سرقت می شد و مشخص نبود 
چه کسی سناریوی این ســرقت ها را اجرا می کند. پسر 
جوان که سعی داشت خود را بی گناه نشان دهد زمانی که 
داخل کوله پشتی اش شیرآالت سرقتی و ابزار و وسایل 
سرقت را کشف کردند به سرقت های سریالی از پاساژ و 
محل های دیگر اعتراف کرد.او در تحقیقات گفت: چهار 
بار تا به حال به زندان افتاده ام و جرمم سرقت لوازم داخل 

خودرو و شیرآالت ساختمان ها بود.
    بعد از مدتی حبس هم از زندان آزاد می شدم و مجدد 
سراغ کارهای خالف می رفتم. دو ماه قبل از زندان آزاد 
شدم و این بار تصمیم گرفتم شیرآالت پاساژها را سرقت 

کنم. برای اینکه هویتم مشــخص نشــود هر بار با یک 
گریم جدید وارد پاســاژ می شدم. یک بار از کاله گیس 
استفاده می کردم و یک بار از کاله لبه دار و سعی می کردم 

لباس های مختلف بپوشم.
  او ادامــه داد: در این دو ماه، چهار بار به این پاســاژ 
 آمدم و پس از سرقت شــیرآالت، آنها را داخل کیف یا 
کوله پشتی ام گذاشته و از پاساژ خارج می شدم. این طوری 
اگر ردی از من در ســرقت قبلی به دســت می آمد، در 
 ســرقت بعدی نمی توانستند مرا با چهره جدید شناسایی 

کنند.
    شیرآالت را می فروختم و با پولی که از این راه به دست 
می آوردم مواد مخــدر می خریدم و کرایه محل زندگی ام 
را می دادم.بررسی ها نشان می دهد که سارق معتاد حدود 
۲۰۰ میلیون تومان خســارت به پاساژ وارد کرده است. 
به دستور بازپرس دادســرای ویژه سرقت او در اختیار 
کارآگاهان اداره آگاهی قرار داده شــد و تحقیقات ادامه 

دارد . 

گروه حوادث//  پسر جوانی که مدعی بود 
در عالم مستی دوستش را به قتل رسانده 
با حکم قضات شعبه دهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران به قصاص محکوم شد .
  رسیدگی به این پرونده از آبان سال ۱4۰۰ 
با گزارش یک درگیری مرگبار در یکی از 
محله های جنوب تهران آغاز شد. همسایه ها 
که گزارش این درگیــری را به پلیس داده 
بودند، عنــوان کردند دقایقی پیش پســر 
جوانی که در همسایگی شان زندگی می کند 
با چاقویی خون آلود از خانه خارج شــد و 
با صدای بلند فریاد زد که دوستم را کشتم. 
پس از آن مأموران به محل اعزام شــدند و 
با بررسی های اولیه مشخص شد که متهم با 

ضربه های چاقو دوستش را بشدت مجروح 
کرده است که بالفاصله به بیمارستان منتقل 
شد اما ساعتی بعد به علت شدت جراحات 
وارده در بیمارســتان فوت کرد و جسد او 
با دســتور مقام قضایی به پزشکی قانونی 
منتقل شــد.  متهم  نیز که به علت مصرف 
مشروبات الکلی حالت طبیعی نداشت در 
محل بازداشت شد .پزشکی قانونی بعد از 
معاینه های الزم در گزارشــی، علت مرگ 
را اصابت چاقو به قفســه سینه اعالم کرد.

با روشــن شدن موضوع، متهم صحنه جرم 

را بازســازی کرد و پرونده پس از تکمیل 
تحقیقات برای رســیدگی به شــعبه دهم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده 
شد.  در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست 
قصاص کردند. پدر مقتول به جایگاه رفت 
و گفت: متهم صمیمی ترین دوســت پسرم 
بود و نمی دانم چه اتفاقی میان آنها افتاد که 
پســرم را کشت. حاال هم خواهان قصاص 
او هســتم.   سپس متهم به جایگاه رفت و 
گفت: مقتول از برادر به من نزدیک تر بود. 
شب حادثه در خانه تنها بودم به همین خاطر 

به او زنگ زدم و  خواستم به خانه ام بیاید. 
اما آن شب آنقدر مشــروب خوردم که از 
حالت طبیعی خارج شــدم.    هنوز هم به 
خاطر ندارم که سر چه موضوعی باهم درگیر 
شدیم فقط وقتی به خودم آمدم دیدم او را با 
چاقو زده ام. همان موقع به خیابان دویدم و 
فریاد زدم تا همســایه ها کمک کنند و او را 
به بیمارستان برسانند اما او فوت کرد و من 
شرمنده خانواده اش شدم. من اتهامم را قبول 
دارم.می دانم اشتباه بزرگی کرده ام و از اولیای 
دم می خواهــم تا به من رحم کنند و من را 
ببخشند. در پایان جلسه قضات وارد شور 
شدند و با توجه به مدرک های موجود، متهم 

را به قصاص محکوم کردند .

قصــــاص مجازات رفیق کشی

گروه حــوادث// رییس پلیس فتــا فرماندهی 
انتظامی ویژه کیش گفت: امسال در نتیجه کشف 
۹۹.۲ درصدی پرونده های سایبری ۲۷ متهم در 

این جزیره دستگیر شدند . 
  سرگرد محسن بابایی اظهار کرد: در سال جاری 
۱۰۱ پرونده جرایم سایبری در این جزیره تشکیل 
شده که از این تعداد ۱۰۰ پرونده شامل ۹۹.۲ درصد 

منجر به کشف جرایم شده است.
  وی افزود: در نتیجه کشــف پرونده های تشکیل 
شده، ۷6 متهم شناسایی شدند که ۱۸ نفر آنان خانم 
و ۵۸ متهم نیز آقا هستند که در محدوده سنی ۱۳ تا 
۱۹ ســال چهار نفر، ۲۰ تا ۳۰ سال ۳۰ نفر، ۳۱ تا 

۵۱ سال ۳۸ نفر و ۵۱ تا ۷۵ سال چهار نفر است.

رییــس پلیس فتا فرماندهــی انتظامی ویژه کیش 
یادآور شــد: تا کنون ۲۷ نفر از این متهمان شامل 
هفت نفر خانم و ۲۰ نفر آقا دستگیر شده اند که رده 
سنی دستگیر شدگان نیز ۲۰ تا ۳۰ سال ۱۱ نفر و 

۳۱ تا ۵۱ ساله ۱6 نفر هستند.
  وی گفــت: در این مــدت ۳۹ پرونده با تالش 
ماموران این پلیس منجر به رضایت شده و با توجه 
به اینکه متهمان برخی پرونده ها در اســتان های 
دیگر شناسایی شده اند پیگیری 4۲ پرونده منجر به 

نیابت در سایر نقاط کشور شده است.
  بابایــی افزود: در نتیجه اقدامات پیشــگیرانه در 
فضای مجازی شــامل تولید انتشــار محتواهای 

آموزشــی و آگاه سازانه، همکاری اصحاب رسانه 
و فعاالن فضای مجازی در انتشار آنها و هوشیاری 
کیشــوندان میزان وقوع جرایم سایبری نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل ۳۰ درصد کاهش داشت.

به گزارش ایرنــا، وی یادآور شــد: پلیس فتا به  
صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شهروندان 
بــوده و کاربران می توانند مشــکالت خود را در 
 خصوص فضای مجازی بــا مراجعه حضوری و 
همچنین اســتفاده از ســایت پلیس فتا به آدرس 
مرکــز  بخــش   www.CyberpoliCe.ir
فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارش های مردمی 

در میان بگذارند .

۲۷ متهم جرایم سایبری در کیش دستگیر شدند

گریم سارق برای دزدی شیرآالت پاساژ
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شهرستان

امام جمعه جاسک :
اقدامات دادستان جاسک

 در دفاع از حقوق مردم جای تقدیر دارد 
  گروه شهرســتان// امام جمعه جاسک گفت: اقداماتی که 
در راســتای حقوق و حق مردم در روزهــای اخیر با ورود 
دادستان شهرستان جاسک اتفاق افتاده، جای تقدیر و تشکر 
دارد . حجت االســالم عباس ذاکری امام جمعه شهرســتان 
جاسک در خطبه های نماز جمعه این شهرستان ضمن تبریک 
 والدت با سعادت حضرت زهرا )س(گفت: حضرت زهرا )س( 
ام الفضایل است هم می تواند در امور شخصی و هم امور عمومی 
اثر گذار باشــد و ما در زندگی خــود باید قدر دان  زحمات 
مادران و پدران باشــیم و احترام آنان را داشته باشیم تا دچار 
عاق والدین نشویم.وی افزود: اقداماتی که در راستای حقوق و 
حق مردم در روزهای اخیر با ورود دادستان شهرستان جاسک 
 اتفاق افتاده، جای تقدیر و تشــکر دارد که باعث شــده است 
حق و حقوق عمومی و عامه مردم پیگیری شــود.با  همراهی 
 مسئولین و کمک به یکدیگر مشکالت شهرستان حل خواهد شد و 
اتفاق های خوب خواهد افتاد.حجت االسالم والمسلمین ذاکری 
افزود: ۱۹ دی ماه با وجود اینکه چندین ســال از آن گذشته 
است اما هم چنان تازگی خود را دارد و این روزها را باید برای 
نسل جدید بیان کنیم که چه رخدادی در ۱۹ دی اتفاق افتاده و 
یا روزهای دیگری که تاریخ انقالب اسالمی به خودش نشانه 
دارد.وی خاطرنشان کرد: وظیفه ماست برای نسل های آینده 
نیز بیان شــود، اگر به قیام ۱۹ دی توجه کنیم می بینیم برکات 
زیادی برای ما دارد و مــردم قم به هنگام حرکت کردند و با 
این که می دانســتند اگر وارد خیابان ها شوند، کشته خواهند 
شد اما برای حفظ انقالب این حرکت را انجام دادند که همیشه 
جاودانه خواهد ماند.ذاکری بیان کرد: اولین عاملی که دشمن 
برای ناآرامی ها در کشورمان به آن تکیه کرده بود، تشدید عامل 
اقتصادی و دومین عامل امنیتی بود که با وارد کردن جاسوس ها  
به کشور و ایران هراسی در دنیا با استفاده  از تمام رسانه های 
خود برای ایجاد این وجهه در دنیا بکار گرفتند و خیال می کردند 
می توانند با وسوســه و هیاهو، مسئوالن را در تصمیم گیری 
دچار مشکل کنند و با تشویق چند عنصر خودفروخته که به 
کشــورهای بیگانه پناه برده بودند مردم را از ادامه راه نا امید 
کنند و انقالب ما را زمین گیر کنند اما نتوانستند به اهداف خود 
برسند.به گزارش فارس، وی روی آوردن به اهانت به مرجعیت 
و مقدســات مسلمانان را از نشانه های عجز و ناتوانی دشمن 
در فتنه اخیر عنوان کرد و بیان داشت: ما این حرکت دشمن و 

نشریه فرانسوی را محکوم  می کنیم .

 حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل 
به وسیله آتش باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد

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 :

سعیده دبیری نژاد – گروه شهرستان // 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
توسعه  گفت:  هرمزگان،  استانداری 
و پیشــرفت جزیره هرمــز و رفع 
مشکالت مردم آن از تاکیدات ویژه 
محترم  ریاست  رهبری،  معظم  مقام 

جمهور است .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر احسان 
کامرانی در جلســه بررسی مسائل و 
با محوریت  مشــکالت جزیره هرمز 
مسائل فرهنگی جزیره با حضور مدیر 
کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
و جمعی از مدیران کل دســتگاه های 
با اشاره به  اجرایی فرهنگی اســتان، 
اهمیت جزیره هرمز، عنوان کرد: جزیره 
هرمز به عنوان یک جزیره شهید پرور 
رفع مشــکالت مردم آن و تسریع در 
توسعه جزیره مورد تاکید ویژه مقام معظم 
در همین خصوص،  است.وی  رهبری 
افزود: اهمیت توجــه به جزیره هرمز 
سبب گردید ریاست محترم جمهور در 

سفر سال گذشته خود به استان از این 
جزیره بازدیــد و از نزدیک در جریان 
مسائل و مشــکالت مردم جزیره قرار 
گیرد.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
خاطرنشــان  هرمزگان،  اســتانداری 
کرد: اســتاندار استان توجه ویژه ای به 
جزیره هرمز دارند و به صورت مستمر 
پیگیر مســائل مرتبط با جزیره جهت 
تسریع در رشد و توســعه روز افزون 
آن است.وی با اشاره به جذابیت های 
گردشگری جزیره هرمز، تصریح کرد: 
وجود جاذبه های گردشگری در جزیره 
هرمز این جزیره را به مقصد بســیاری 
از گردشگران کشور در نیمه دوم سال 
با بهبود شرایط آب و هوایی بدل کرده 
اســت.کامرانی اظهار داشــت: توسعه 
زیرســاخت های جزیره متناســب با 
حضور گردشــگران از اهمیت بسزایی 
امنیتی  برخوردار است.معاون سیاسی، 
و اجتماعی استانداری هرمزگان، افزود: 
توسعه گردشگری یکی از زمینه هاي 
 مهم رشد و شکوفایی جزیره است که 
زمینه ساز ایجاد اشتغال و افزایش درآمد 
مردم جزیره می گردد.وی خاطرنشان 

کرد: در کنار توسعه زیرساخت ها در 
جزیره هرمز به منظور میزبانی شایسته 
از گردشگران توجه به مسائل فرهنگی 
و پیوست فرهنگي توسعه و پیشرفت آن  
در جزیره از اهمیت بسزایی برخوردار 
است.کامرانی تصریح کرد: جزیره هرمز 
شهدای بسیاری را تقدیم نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران نموده آست 
و این جزیره نماد جهاد و شــهادت در 

کشور است.
  معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
خاطرنشــان  هرمزگان،  اســتانداری 
فرهنگی  بــه مســائل  کــرد: توجه 
 هرمــز و جلوگیــری از گســترش 
 فرهنگ های غیر متعــارف در آن از 
دغدغه ها و مطالبات مردم و دلسوزان 
جزیره است و دســتگاه های اجرایی 
ذیربــط در این زمینه رســالت مهمی 
دارند.وی گفت: شناســنامه دار کردن 
ســازماندهی  گردشــگری،  تورهای 
نظارت بر تورهــا، جلوگیری از ورود 
تورهای فاقد صالحیت به جزیره، ایجاد 
 کمپ های مشــخص، اجرای پر رنگ 
برنامه هــای فرهنگــی در جزیره از 

موضوعات مهمی اســت که ضروری 
اســت از سوی دســتگاه های متولی 
 دنبال شود.کامرانی تصریح کرد: تدارک 
اوقات  برنامــه های ویــژه جهــت 
فراغــت نوجوانان و جوانــان جزیره 
 هرمز و تقویــت روحیه خودباوری و 
هویت شناســی در میــان نوجوانان 
و جوانــان جزیره از اهمیت بســزایی 
امنیتی  برخوردار است.معاون سیاسی، 
و اجتماعــی اســتانداری هرمزگان، 
خاطرنشان کرد: تدوین سند گردشگری 
هرمز، تدوین منشور گردشگری جزیره 
با پیوست فرهنگي ، حفظ محیط زیست 
جزیره،  برگزاری اردوهای راهیان نور، 
 اردوهــای زیارتی و ســیاحتی ویژه 
دانش آموزان جزیــره تجهیز مدارس 
جزیره، برگزاری پررنگ مناسبت های 
ملی و مذهبی در هرمز، بازســازی و 
تجهیز کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و حضور پررنگ فعاالن دینی 
در جمع نوجوانان و جوانان هرمزی از 
مســائل مهم دیگری است که در کنار 
توسعه صنعت گردشــگری  ضروری 

است در هرمز دنبال شود .

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد 
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۹ قطعه از اراضی ملی 
و دولتی در قشم رفع تصرف شد 

ســعیده دبیری نژاد – گروه شهرســتان // 
رئیس کل دادگستری هرمزگان از رفع تصرف 
۹ قطعه از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم 

خبر داد .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی، 
رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: 
این ۹ قطعه زمین به مساحت بیش از ۳ هزار 
و هفتصد و هشتاد و سه مترمربع در شهرهای 
درگهان و الفت جزیره قشــم واقع شده اند.

وی ارزش تقریبی اراضی اعاده شده را ۲4 
میلیارد و ششــصد و هشتاد و شش میلیون 
ریال ذکر کرد و افزود: این رفع تصرفات پس 
از طی مراحل قانونی و استعالمات مورد نیاز 
از مراجع ذیربط به دستور دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان قشم و توسط یگان حفاظت 

از اراضی ملی و دولتی سازمان منطقه آزاد 
با همکاری نیــروی انتظامی به مرحله اجرا 
درآمده اســت.رئیس کل دادگستری استان 
هرمــزگان در پایــان خاطرنشــان کرد: با 
توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی 
بر مقابله قاطع و بدون اغماض با متصرفان 
اراضــی ملی و دولتی، این موضوع از جمله 
استان هرمزگان در  اولویت های دادگستری 
راســتای احیای حقوق عامه و اجرای بند 
دوم اصل ۱۵6 قانون اساسی است و بر این 
اساس متخلفان برابر قانون و مقررات مورد 
پیگرد قرار می گیرند و با قلع و قمع ساخت 
و سازهای غیرمجاز، اراضی ملی که متعلق 
به عموم مردم اســت از دستبرد متجاوزان و 

فرصت طلبان محفوظ می  ماند .

سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// اولین آزمون 
جامع استانداردهای مهارت آموزی بخش فرهنگ 
و هنر دیماه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در محل 
آموزشگاه هنرهای تجسمی »پدیده« شهرستان 

میناب برگزار شد .  
     بــه گــزارش خبرنــگار دریــا، مصطفــی 
کریمــی زاده اعالم کــرد: اولین آزمــون جامع  

 اســتانداردهای مهارت آمــوزی بخش فرهنگ
 و هنر ســال تحصیلی ۱4۰۲-۱4۰۱ در راستای 
سیاست های کالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
جهت  فراگیری و ارتقای سطح آموزش های مهارتی 
و هنری، همچنین ساماندهی و ایجاد بسترهای الزم 
برای جذب فارغ التحصیالن به بازار کار و اشتغال 

مولد در حوزه فرهنگ و هنــر و پرورش روحیه 
کارآفرینی در فارغ التحصیالن آموزش های مهارتی 

در این شهرستان برگزار شد .
   گفتنی است: این آزمون با حضور ۲۹ هنرجو در 
رشته های طراحی گرافیک سیاه و سفید و رنگی، 

کاربر رایانه برگزار گردید .

برگزاری اولین آزمون جامع  استانداردهای مهارت آموزی بخش فرهنگ و هنر در میناب 

سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// دومین جشنواره 
فرهنگی هنری » ایثار« در دو بخش تئاتر و سرود در 

جزیره هرمز به کار خود پایان داد . 
   به گــزارش خبرنگار دریا، اســمعیل جهانگیری در 
مراسم اختتامیه این جشنواره ضمن تبریک میالد بابرکت 
حضرت زهرای مرضیه )س( و تقدیر از برگزار کنندگان 
جشنواره اظهار داشت: در جبهه نرم امروز که از هر طرف 
هجمه هایی به کشور وارد می شود این هنرمندان متعهد 
هســتند که با سالح هنر خود به مقابله با آنها ایستاده اند 

 و امروز یک تکلیف برای همه بویژه هنرمندان اســت که 
می توانند با هنر خود راه نفوذ دشــمن به مبانی اعتقادی 

را ببندند. 
   مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمزگان با اشاره 
به جانفشــانی مردم هرمزگان به ویژه جزیره هرمز گفت: 
جزیره هرمز نســبت به جمعیت آن بیشترین شهید را به 
انقالب تقدیم کرده است و ما در این جزیره خانواده هایی 
را می بینیم که یازده شــهید را تقدیم انقالب نموده اند که 
این دین مردم هرمزگان به نظام و انقالب است و هنرمندان 

می توانند با اســتفاده از ظرفیت های موجود، آن را در 
قالب هنر به جامعه معرفی کنند و ما همه تالشمان را در 
راه اعتالی پرچم و کشورمان به کار خواهیم بست تا نشان 

دهیم که خون شهداء در این سرزمین بی اثر نبوده است.
جهانگیری در پایان ضمن حمایت از طرح ها با موضوع 
ایثار و شــهادت گفت: هر گروه هنری طرح هایی را با 
موضوع مقاومت و ایثــار ارائه نماید و این طرحنامه در 
صورت تایید شــورای بازبین هزینه های مربوط به آن 

پرداخت می شود .

پایان کار دومین جشنواره فرهنگی – هنری ایثار در هرمز 

سعیده دبیری نژاد – گروه شهرستان // استاندار 
هرمزگان در ســفر به باغشهرفین از 
پروژه های نوسازی پل، ساختمان نیمه 
تمام دانشگاه پیام نور بازدیدکرد و در 
جلسه شورای اداری خطاب به مدیران 
الزام داشت که با تمام توان برای اجرای 

مصوبات اقدام کنند .
   بــه گزارش خبرنگار دریا ، جلســه 
شــورای اداری اســتان هرمــزگان با 
محوریت بررسی مســائل و مشکالت 
بخش فین از توابع شهرستان بندرعباس 
بــه ریاســت مهندس مهدی دوســتی 
استاندار هرمزگان و با حضور دکتر احمد 
مرادی و دکتر محمد آشــوری تازیانی 
نمایندگان مردم هرمــزگان در مجلس 
 شورای اســالمی برگزار و چندین طرح 
توســعه ای به تصویب رســید.مهندس 
دوســتی در این جلســه اظهار داشت: 
فین دارای پتانسیل های متعدد در حوزه 

صنعتی و گردشگری است که بایستی بر 
روی این دو مسئله مهم که سبب توسعه 
و شــکوفایی اقتصــادی منطقه خواهد 
شــد تمرکز شود.اســتاندار هرمزگان با 
تاکید بر توجه به مســائل و مشکالت 
مغفول مانده که در بهبود کیفیت زندگی 
و افزایش خدمات دهــی به مردم  مهم 
هستند،افزود: مســائلی همچون آب و 
ایجاد شــهرک صنعتی خواسته و مطالبه 
مهم مردم فین است، برای شهرک صنعتی 
منابع بسیار خوبی در نظر گرفته شده و 
معادن دارای پتانسیل این منطقه شناسایی 
شده اســت این ظرفیت مهم می تواند با 
تعریف زنجیره های مختلف توســعه را 

 در منطقه به وجودآورد، تالش داریم با 
برنامه ریزی صــورت گرفته این معادن 
امســال به بهره برداری برســد.مهندس 
دوستی با اشاره به مشکالت زیر ساختی 
فین گفت: مردم به دنبال ایجاد شــرایط 
مناســب برای زیســت خود و خانواده 
خود هســتند و تــالش خواهیم کرد با 
رفع مشکالت زیرســاختی احصا شده 
و بهبود زیرســاخت ها مانع از مهاجرت 
ناخواســته و اجباری مردم از بخش به 
مرکز شهرستان شــویم.وی با تقدیر از 
تالش نمایندگان اســتان در جهت اخذ 
بودجه بیشــتر برای استان گفت: اعتبار 
مورد نظر برای مصوبات این جلســه را 

با کمک سازمان برنامه و بودجه و همت 
مدیران کل دســتگاه های اجرایی تامین 
می کنیــم، مدیران کل موظف هســتند 
برای اجرای مصوبات جلســات با تمام 
 توان فعالیت کنند تا مــردم از خدمات 
بهتــری برخوردار شــوند و ســرمایه 
اجتماعــی و اصل رضایتمنــدی مردم 
افزایــش یابد.نماینده عالــی دولت در 
هرمــزگان درخصــوص مســئله مهم 
رســیدگی به وضعیت زلزله زدگان فین 
گفت: برای تکمیل منازل مسکونی مردم 
فین، مصوبه خوبی داشــتیم و امیدواریم 
 با نهایی شــدن آن به ســرعت، بخش 
عمده ای از مشکالت مردم شریف منطقه 

 مرتفع شــود. گفتنی است در این جلسه 
طرح های دیگری برای توســعه فین به 
ویژه در حوزه راهســازی، بهداشــت و 
درمان، برق و آب، گردشگری، آموزش 
و بهبود سرانه ورزشی به تصویب رسید و 
در پایان جلسه استاندار هرمزگان با جمع 
زیادی از مردم بخش فین دیدار و گفتگو 

کرد، در این گفتگوی چهره به چهره مردم 
شریف فین مشــکالت و مسائل مورد 
نظر خود را با مهندس دوســتی در میان 
گذاشــتند، همچنین بازدید از طرح های 
زیرساختی نوســازی پل و پروژه نیمه 
کاره دانشگاه پیام نور از دیگر برنامه های 

استاندار هرمزگان در سفر به فین بود .

استاندار هرمزگان خبر داد

بهره برداری از معادن فین تا پایان سال
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اجتماعی

فروردین :
شما امروز احساس می کنید قدرت جسمانی تان ته 
کشیده است، در حالیکه با استراحت کردن می توانید 
تضمین کنید که انرژی تان باز می گردد. وقتی که اصال 
دوســت ندارید هیچ کاری انجام دهید، به جای اینکه به خودتان 
سخت گرفته و الکی ســرتان را شلوغ کنید، به آنچه بدنتان بهتان 
می گوید گوش دهید! اگر قبول کنید اســتراحت کردن کار خوبی 
است، بیشتر از گذشته لذت خواهید برد. گاهی وقتها حتی برج ثور 

بسیار فعال نیز احتیاج دارد که زنگ تفریحی داشته باشد .
   اردیبهشت :

شــما دلتان می خواهــد ســبک و روش خود را 
داشته باشــد و هم اکنون صبرتان تمام شده است. 
شما احســاس می کنید خیلی سخت مبارزه کرده اید و فقط نتایج 
 پیچیده ای برای نشــان دادن تالش هایتان حاصل شــده اســت. 
تسلیم شدن بهتر از ادامه دادن این جنگ پوچ و بی فایده است، اما 
مواظب باشید شکست خوردن باعث بیدار شدن خشم و عصبانیت 
در وجودتان نشــود. اگر هنوز فرد ناموفقی هستید، دوباره شروع 

کنید، آستین هایتان را باال زده و گذشته را فراموش کنید .
   خرداد :

شما باید از چند نفر معذرت خواهی کنید! و یا حداقل 
باید قول هایی که بهشان عمل نکرده اید را اجرا کنید. 
حتی اگر قباًل قصد و نیت خوبی داشتید، ولی به خاطر 
مشکالت عدیده از مسیر اصلی خود خارج شده اید. ولی باالخره 
 این ایام نیز می گذرد. تا می توانید وقت گذاشــته و موقعیت خود 
را در دوســتی های جدیدتان مشخص کنید و برای بهتر کردنشان 

برنامه ریزی کنید .
     تیر :

حاال که ماه دوباره به نشانه اشک بار شما بازگشته 
اســت، شما بیش از اندازه حســاس شده اید. اما تا 
موقعی که می توانید احساسات خود را مدیریت کنید، 
لزومی  ندارد برنامه های خود را به تاخیر بیندازید. اهمیت دادن به 
احساسات خود بدون اینکه تسلیمشان بشوید با انکار کردن آنها 
کاماًل فرق می کند. پنهان کردن حقیقت از خود خوشبختی نمی آورد، 

این کار فقط نشان دهنده جهل و نادانی نیست .
       مرداد :

رویاهای شما امروز نســبت به همیشه خوش آب 
و رنگ تر شــده اند، اما آنقدر دور از واقعیت به نظر 
می رســند که بعید می دانید بهشان برسید. این اتفاق 
موجب ناامیدی تان شده است، البته این ناامیدی زمانی به سراغتان 
می آید که نسبت به اولویت هایتان انتظارات غیرمعقولی داشته باشید. 
اگر امروز نتوانســتید به اندازه ای که دوست داشتید سازنده باشید، 
خودتان را ناراحت نکنید. حتی اگر روند پیشــرفتتان خیلی آرام 

است، باز هم در جهت رسیدن به اهدافتان کار کنید .
  شهریور :

شــما امروز احساس آســودگی و اطمینان خاطر 
می کنیــد، به خصوص اگر دوســتان و همکارانتان 
حمایت های مخصوص شــان را از شما دریغ نکنند. 
شــاید قبول کردن کمک دیگران به نظر شــما کار زشتی باشد! 
اما بله گفتن می تواند اولین قدم باشــد. نشــان دادن ضعف هایتان 
مرزبندی هــای بی مورد را از بین می برد و صمیمت بین شــما را 

بیشتر می کند .
   مهر :

شما امروز مثل اردک مادر که جوجه هایش پشت 
سرش رژه می روند شده اید و دیگران ازتان پیروی 
می کنند!! باوجود اینکه شما قصد کرده اید از کسانی 
که دوستشان دارید حمایت کنید و هوای آنها را داشته باشید، اما 
بهترین کار این است که مرزهایی هم برای خود تعیین کنید، پس 
تمام وقت تان را برای سرویس دادن به دیگران تلف نکنید. وقتی 
را تعیین کنید که نیازهای خود را به دقت تعریف کرده و استقالل 

خود را نشان دهید .
      آبان :

شما معموالً وقتی که به آینده دور فکر می کنید، باتوجه 
به کلیات و اصول مبهم کار می کنید. باوجود این امروز 
به خاطر وجود ماه برج سرطان شما وسوسه می شوید 
که حتی اگر مســأله خیالی مطرح بود بیشتر به جزئیات و ریزه 
 کاری هــا توجه کنید. حتی اگر برنامــه ای ندارید که به خاطرش

 از خانــه بیرون بروید، به تخیل خــود اجازه بدهید که راهنمای 
سفرتان باشد! فکر کردن واقعًا بهترین روش برای مسافرت رفتن 

است !!
    آذر :

حاال که وجود ماه درخشــان برج سرطان باعث 
شده اعتماد شــما از این رو به آن رو شود، وقت 
این رســیده که در برنامه های بزرگ خود تجدید 
نظر کنید. به جای اینکه با شــجاعتی دروغین و بدون توجه به 
احساسات تان کار کنید، تفکر و تعمق درونی داشته باشید و بدون 
اینکه وانمود کنید که می دانید واقعًا چه اتفاقاتی افتاده است، در 
مورد تغییر دیدگاه هایتان راجع به موضوعات اساسی با یکی از 
دوستانتان صحبت کنید. شاید آنها چیزی که بهش نیاز دارید را 

بهتان بدهند .
  دی :

امروز دوستان و خانواده تان خیلی بهتان نیاز دارند 
و شــما آنقدر صبور نیســتید که بتوانید با رفتاری 
سیاست مدارانه احتیاجات آنها را برآورده کنید. اما 
بــه جای اینکه رفتار تندی از خود نشــان دهید، ناراحتی خود 
از احساســات محبت آمیز را اعالم کنید. اگــر به طور طبیعی 
ناراحتی های خود را ابراز کنید از میزان فشارهایی که روی دوش 

شماست کاسته می شود .
   بهمن :

هم اکنون ماه وارد برج ســرطان احساسی می شود 
و خشــم و عصبانیت شدت می گیرد. این سخن به 
این معنی نیست که تمام متولدین برج دلو ناراحت 
 و عصبانی می شــوند! بلکه به خاطر کمتر شدن تقابل ونوس و 
هرام میزان تفریح و خوشــی ای که حق خودتان می دانســتید 
 محدودتر می شــود. ســخن گفتــن در مورد دیــن و مذهب و 
همچنیــن آیین های مذهبی در کل این هفته امری فوق العاده مهم 

است .
  اسفند : 

باوجود ماه در پنجمین خانه تان- یعنی خانه تفریح 
و بازی- شــما امروز می توانید بــدون اینکه چیز 
زیادی بگویید گویا باشید! شما به سمت فعالیت های لذت بخش 
همراه با بچه ها گرایش پیــدا کرده اید و نیز فعالیت های دیگری 
کــه نیازی به زیاد صحبت کردن ندارند. وقت هایی که به طبیعت 
می روید و یا زمانی که داخل خانه آرامش دارید، از تفکر کردن 

بیشتر از عملکرد مستقیم چیز یاد می گیرید .

 گروه اجتماعی // مرکز پژوهش های مجلس گزارشــی درباره 
وضعیت و روند طالق در جامعه منتشــر کرد و نسبت به خطر 

شکستن قبح طالق هشدار داد .
   ازدواج و طالق به عنوان یک مسئله اجتماعی به لحاظ تأثیرات 
گسترده در روند رشد جمعیت و تغییرات ساختار خانواده اهمیت 
بسزایی دارند. در گذشته زندگی مشترک افراد طوالنی تر بود و طالق 
به ندرت اتفاق می افتاد، اما امروزه با گذشت زمان و بروز مشکالت 
متعدد میزان طالق در جوامع افزایش یافته اســت.بر اساس برخی 
آمارها، میزان طالق در کشــور افزایش یافته است و این موضوع 
باعث نگرانی خانواده های زیادی شده مخصوصاً دخترها و پسرهای 
جوانی که در آســتانه ازدواج هستند و با مشاهده این آمار ترجیح 
می دهند همچنان مجرد باقی بمانند و خودشان را درگیر مسیر پرپیچ 
و خم طالق و دادگاه های خانواده نکنند.اما در واقعیت طالق برای 
همه افراد اتفاق نمی افتد و هیچ کدام از زوج های جوان با هدف اینکه 
از هم جدا شــوند وارد زندگی مشترک نمی شوند. بلکه شرایطی 
کــه در طول زندگی به دالیل مختلف برای زن و مرد بروز می یابد 
این جدایی را شکل می دهد. اعتیاد، توقعات غیرمنطقی زوج ها از 
 یکدیگر، رفتار و شــخصیت ضعیف داشتن، مشکالت اقتصادی، 
عدم شناخت عاطفی زن و مرد از هم و عدم برآورده شدن نیازها و 
انتظارات زوج ها هم می تواند از دالیل طالق در ایران باشد. همچنین 
بر اساس آمارهای موجود بیشــتر زوج های ایرانی بین سال اول 
 تا پنجم ازدواجشــان از هم جدا می شوند.در کنار مسائل مبتال به 
نهاد خانواده در شــرایط فعلی از جمله افزایش سن ازدواج و عدم 
تمایل به ازدواج که نوعی تهدید علیه کیان خانواده است، طالق نیز 

از جمله آسیب های اجتماعی است که در اغلب جوامع رو به رشد 
قابل مشاهده است. از هم پاشیدگی خانواده ها، بجا ماندن فرزندان 
این خانواده ها یا همان »فرزندان طالق« که آنان نیز دچار مشکالت 
و کاستی هایی مختص بخود می شوند و نیز کمرنگ شدن محبت و 
عاطفه در میان اعضای خانواده و افزایش بزه در نوجوانان و جوانان 
از جمله مسائلی است که در قرن اخیر گریبانگیر بسیاری از جوامع 

از جمله ایران شده است .
  آمار طالق روز به روز رو به افزایش است

  انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در جشنواره 
ملی آرای قضائی با محوریت زن و خانواده که اواسط هفته گذشته 
برگزار شد، اعالم کرد: متأسفانه آمار طالق روز به روز رو به افزایش 
است و نگرانیم خدایی نکرده نسل ما دچار مشکل جدی می شود.

وی افزود: باید رویه های مربوطه در این زمینه اصالح شود تا طالق 
کاهش پیدا کند. پیشنهاد شده از روز اول ازدواج مثل مشاور خانواده، 
مشاورین در اختیار زوجین قرار گیرند. کار بدین صورت است که 
اول مشــاوره تلفنی و بعد حضوری است. در ۵ استان این موضوع 

عملیاتی شده و بعداً گسترش پیدا می کند.
  گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره وضعیت 

و روند طالق در جامعه
  همچنین مرکز پژوهش های مجلس اخیراً گزارشی در مورد آمار 
طالق منتشــر کرده، در این گزارش آمده اســت: با توجه به اینکه 

»میزان طالق متأهالن« از یک ســو میزان شیوع و رواج رویداد 
طالق را در جامعه نشان می دهد و از سوی دیگر از تغییرات ساختار 
جمعیت جامعه تأثیر نمی پذیرد، به نظر می رسد نسبت شاخص هایی 
چون فراوانی طالق های ثبت شده، نسبت ازدواج به طالق و میزان 
عمومی طالق شاخص دقیق تری برای ترسیم وضعیت و روند طالق 

در جامعه باشد.
  خطر عادی انگاری و شکست بیشتر قبح طالق در جامعه

    برحســب میزان طالق متأهالن در طول دهه گذشته نرخ وقوع 
طالق در جامعه تقریباً ثابت و بدون تغییر بوده اســت در حالی که 
بر اســاس فراوانی طالق های ثبت شده و نسبت ازدواج به طالق 
ما با افزایش رویداد طالق در جامعــه مواجه بوده ایم.با توجه به 
بررسی و ارزیابی به عمل آمده شاخص های اخیر برای بیان وضعیت 
طالق در جامعه دقیق نیستند؛ لکن، استفاده از این شاخص ها برای 
مراجع مختلف به ویژه مسئوالن موجب شکل گیری این ذهنیت در 
جامعه شده است که در سال های گذشته جامعه با افزایش رویداد 
طالق مواجه بوده است. بدون تردید، وجود چنین ذهنیتی که خود 
به دلیل اســتفاده از داده های غلط در جامعه شکل گرفته می تواند 
موجبات عادی انگاری و شکســت بیشتر قبح طالق را در جامعه 
فراهم سازد.بنابراین باید مسئوالن، پژوهشگران، رسانه ها و سایر 
افــراد تأثیرگذاری که با مقوله طالق در جامعه ســروکار دارند از 
شــاخص های آماری دقیق در این زمینه استفاده کنند. در این باره، 

همان طور که بیان شد به نظر می رسد »شاخص طالق متأهالن« به 
نسبت سایر شاخص ها از اعتبار بیشتری برخوردار است. بر حسب 
این شــاخص نیز در دهه گذشته وضعیت و روند طالق در کشور 

ثابت بوده است.
  کلید پیشگیری از طالق کجاست؟

  بــه گزارش مهر ، افزایش یا ثبات نرخ طالق در جامعه؛ هر کدام 
که دقیق تر باشد باز هم از آسیب های طالق در جامعه نمی کاهد. به 
هر حال آنچه که اکنون مشخص است اینکه همیشه پیشگیری بهتر 
از درمان بوده و عالج واقعه را باید پیش از وقوع کرد. پیشگیری از 
طالق بخشی از آن به عهده خانواده ها و جوانان در انتخاب درست 
و بخش بزرگی از آن هم برعهده سیاستمداران و دولتمردان است که 
با رفع مشکالت اقتصادی و اشتغال زایی فکری جهت پیشگیری از 

طالق در جامعه داشته باشند .

هشدار درباره خطر شکستن قبح طالق

گروه اجتماعی / / داوطلبان نوبت اول آزمون سراســری سال 
۱۴۰۲ می توانند از روز یکشنبه ۲۵ دی ماه با مراجعه به درگاه 
 اطالع رســانی سازمان سنجش نســبت به مشاهده و چاپ 

کارت ورود به جلسه آزمون خود اقدام کنند . 
    آزمون سراسری ســال۱4۰۲ در نوبت اول در روزهای ۲۹ و 
۳۰ دی ماه دی ماه در4۱۷ شهرستان، ۵۸۵ حوزه اصلی و ۲۰4۱ 
حوزه فرعی برگزار می شود.آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی 
صبح پنجشنبه ۲۹ دی ماه ۱4۰۱، آزمون گروه زبان های خارجی 

بعد از ظهر پنج شنبه ۲۹ دی ماه، گروه آزمایشی علوم انسانی و 
علوم ریاضی و فنی صبح جمعه ۳۰ دی ماه و گروه آزمایشــی 
هنر بعد از ظهر جمعه ۳۰ دی ماه برگزار می شود و برای شرکت 
در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و 
همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن 

الزامی است.
* جزئیات دریافت کارت آزمون سراسری

    داوطلبــان نوبت اول آزمون سراســری ســال ۱4۰۲ از امروز 
۲۵ دی ماه می توانند با مراجعه به درگاه اطالع رســانی سازمان 
ســنجش آموزش کشور برای دریافت کارت ورود به جلسه خود 
اقدام کنند.داوطلبان برای دریافت کارت تا ۲۸ دی ماه مهلت دارند، 
همچنین اگر مغایرتی در کارتشان مشاهده کردند برای اصالح آن نیز 
باید در روز ۲۸ دی ماه اقدام کنند.گروه های آزمایشی علوم انسانی 
 و علــوم ریاضی و فنی نیز در روزهای چهارشــنبه ۲۸ دی ماه و 

پنج شنبه ۲۹ دی ماه و گروه آزمایشی هنر روزهای چهارشنبه ۲۸ 
دی ماه، پنجشنبه ۲۹ دی ماه و صبح جمعه ۳۰ دی ماه می توانند به 
باجه های رفع نقص نیز مراجعه داشته باشند.به دلیل آنکه اطالعات 
شناسنامه ای داوطلبان مانند نام، نام خانوادگی، کدملی، سال تولد، 
جنسیت، شماره و سریال شناسنامه از سامانه ثبت احوال دریافت 
شده است امکان ویرایش این اطالعات میسر نیست و الزم است 
داوطلبان در صورت مشــاهده مغایرت به ثبت احوال منطقه خود 
مراجعه کنند. به گزارش فارس، برخی از اطالعات  مندرج در کارت 
ورود به جلسه آزمون داوطلبان نظیر سال اخذ دیپلم، نوع دیپلم، کد 
دانش آموزی در سایت سازمان سنجش قابل ویرایش است ولی  
برای برخی از اطالعات مانند عکس اشتباه یا فاقد عکس امکان 
ویرایش اطالعات از طریق سایت سازمان سنجش میسر نیست و 
الزم است داوطلبان  در روزها و ساعات مقرر به نشانی باجه های 

رفع نقص مراجعه کنند .

طالع بینی

کمبود آلبومین در iCU بیمارستان ها
گروه اجتماعی // رئیس انجمــن مراقبت های ویژه ایران، از کمبود 
و گرانی داروهای مورد نیاز در بخش های iCU بیمارستان ها ابراز 

گالیه کرد . 
    علی امیرسوادکوهی گفت: مهم ترین چالش بخش های مراقبت های 
ویژه در حــال حاضر، کمبود و گرانی دارو اســت.وی با عنوان این 
مطلب که شرایط کمبود دارو فاجعه برانگیز است، افزود: متأسفانه هم 
دچار کمبود و هم شاهد گرانی دارو هستیم.امیرسوادکوهی ادامه داد: 
آلبومین، شاخص ترین دارویی است که در حال حاضر در بخش های 
مراقبت های ویژه با کمبود مواجه است.رئیس انجمن مراقبت های ویژه 
ایــران افزود: تا 6 ماه قبل، قیمت آلبومین ۱۷۵ هزار تومان بود که در 
حال حاضر، میلیونی شده است که البته اگر پیدا شود.به گزارش قدس 
آنالین ؛ وی با انتقاد از مدیریت توزیع دارو، گفت: دارو هست، اما به 

نظر می رسد در پخش و توزیع، خوب مدیریت نمی شود .

توزیع کارت آزمون سراسری از امروز 
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رئیس  گروه خبر// دکتر حســینعلی شهریاری 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای 
اسالمی در سفر به استان هرمزگان از بیمارستان 

خلیج فارس بندرعباس بازدید کرد .
   به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ دکتر حسینعلی 
شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی و مدیر مجمع خیرین سالمت کشور 
به همراه دکتر غالمعباس مومنی مدیر درمان تامین 
سرپرســت  جاودان  غالمعلی  هرمزگان،  اجتماعی 
دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان و هیئت همراه از 
بیمارســتان خلیج فارس بندرعباس بازدید کردند. 
مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان در این بازدید 
ضمن ارائه گزارشــی از عملکــرد مدیریت درمان 
تامیــن اجتماعی هرمزگان در ســال جاری گفت: 
بیمارستان خلیج فارس بندرعباس یکی از مجهزترین 

بیمارستان های استان محســوب می شود و دارای 
بخش های مختلفی از جمله اطفال، زنان، زایشگاه 

و ... می باشد.
   دکتــر غالمعباس مومنی افزود: در بیمارســتان 
خلیج فــارس عالوه بر وجــود بخش های مختلف، 
درمانگاه تخصصی این بیمارســتان دارای پزشکان 
متخصصی اســت که به مراجعه کننــدگان خدمات 

درمانی ارائه می کنند.
   دکتر مومنی اظهار داشــت: روزانه بیش از هزار 
مراجعه به بیمارستان خلیج فارس صورت می گیرد و 
خدمات درمانی و پاراکلینیکی به آنها ارائه می شود.

 وی خاطرنشــان کــرد: در درمانــگاه تخصصی 
اطفال،  مانند  تخصص هایی  خلیج فارس  بیمارستان 
زنان، ارتوپدی، داخلی، قلب و عروق، گوش و حلق 

و بینی، جراحی عمومی و ... به مراجعه کنندگان ارائه 
خدمت می کنند.

 مومنی اظهارداشت: از جمله خدمات پاراکلینیکی 
که در بیمارستان خلیج فارس به مراجعه کنندگان ارائه 
می شــود می توان به آزمایشگاه، سونوگرافی، سی 
تی اسکن، ام آرآی، داروخانه، فیزیوتراپی، دیالیز و 

سنگ شکن اشاره کرد.
  وی عنــوان کرد: در زمان شــیوع ویروس کرونا 
بیمارستان خلیج فارس در کنار دیگر بیمارستان های 
اســتان قرار گرفت و پذیرش بیمــاران کرونایی را 
انجام داد. وی اضافه کرد: چند بخش از بیمارستان 
خلیج فــارس در زمان پیک بیمــاری کرونا به این 
بیماران اختصاص و خدمات درمانی مناسبی به آنها 

ارائه شد.
   مومنی بیان کرد: بیمارستان خلیج فارس بندرعباس 
در حال حاضر با ۲6۸ تخت در حال ارائه خدمت به 
بیماران استان هرمزگان و استان های مجاور می باشد.

 در این بازدید رئیس کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی بر ایجاد تفاهم بین دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان و مدیریــت درمان تامین 
اجتماعی در خصوص تامیــن نیروهای تخصصی 
برای بیمارستان خلیج فارس و درمانگاه های تامین 
اجتماعی تاکید کرد و گفت: باید نیروهای مورد نیاز 
برای ارائه خدمات درمانی به مردم استان تامین شود 
تا هرمزگانی ها بتوانند خدمات درمانی خود را در 

استان دریافت نمایند.
   دکتر شــهریاری خاطرنشان کرد:با توجه به اینکه 
بیش از ۵۰ درصد جمعیت هرمزگان بیمه شده تامین 

اجتماعی هستند، جهت رفع مشکالت مردم در زمینه 
بیماری های قلب و عروق، صدور مجوز آنژیوگرافی 

بیمارستان خلیج فارس در اسرع وقت انجام شود.
 قابل ذکر اســت؛ در ایــن بازدید بــه کارکنان و 

 پرســتاران بیمارستان خلیج فارس به مناسبت میالد 
حضرت فاطمه )س( و روز زن شاخه گل اهداء شد. 
همچنین از بیماران بستری در این بیمارستان عیادت 

صورت گرفت .

بازدید رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از بیمارستان خلیج فارس 

گروه خبر// باجه بانک ســپه در دهستان برنطین 
 شهرستان رودان در شرق استان هرمزگان افتتاح و به 

بهره برداری رسید .
   به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛  با حضور مصطفی 
معلمی مدیر شــعب بانک سپه منطقه هرمزگان، حجت 
االســالم دری امام جمعه رودان، کرامتی معاون سیاسی 
امنیتی فرمانداری رودان، دهیاری و شــورای اســالمی 
دهستان برنطین باجه بانک سپه در این دهستان افتتاح شد. 
مدیر شعب بانک سپه منطقه هرمزگان در این مراسم گفت: 
یکی از اهداف بانک سپه ارائه خدمات مناسب بانکی به 
مردم در سراسر کشور می باشد. مصطفی معلمی افزود: در 

راستای خدمت رسانی به مناطق کمتر توسعه یافته، بانک 
سپه منطقه هرمزگان باجه این بانک را  در دهستان برنطین 
افتتاح کرد. معلمی خاطرنشان کرد: شغل اغلب مردم منطقه 
برنطین کشاورزی، باغداری و دامداری است و به همین 
دلیل در دسترس بودن خدمات بانکی به این اقشار یکی 
از نیازهای منطقه بود که با افتتاح این باجه، خدمات بانکی 

مناسب در دســترس این مردم قرار خواهد گرفت. وی 
بیان کرد: از این پس مردم، کشاورزان، باغداران و فعاالن 
اقتصادی این منطقه می توانند از خدمات بانکی در باجه 
بانک سپه بهره مند شوند. قابل ذکر است دهستان برنطین 
در شهرستان رودان در شرق استان هرمزگان با جمعیتی 

بالغ بر ۱۰ هزار و سیصد نفر قرار دارد .

با هدف خدمت رسانی بهتر انجام شد

افتتاح باجه بانک سپه در برنطین 

آگهی فروش امالک  هب صورت مزایده سازمان اموال و امالک ستاد
برگزاری مزایده کتبی مرحله ۱۱٦ امالک و مســتغالت ســازمان اموال 
و امالک ستاد با شرایط و تســهیالت جدید به شرح جداول ذیل اعالم 
میگردد، لذا متقاضیان محترم می توانند از یکشنبه مورخ ۱٤۰۱/۱۰/۱8 
تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱٤۰۱/۱۰/2۷ همه روزه از ساعت 8 الی ۱۷ 
به دفاتر فروش به شرح ذیل و در روز چهارشنبه مورخ ۱٤۰۱/۱۰/28 از 
ساعت 8 الی ۱۰:٤٥ صبح صرفاً در محل بازگشایی پاکتها ، جهت اطالع 

از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده مراجعه نمایند .

بندرعباس : بلوار جمهوری اسالمی ، نرسیده به سه راه جهانبار ، انتهای 
بلوار بازرگانی ، پالک 2۰ ، شماره تلفنهای تماس ٤-٣٣٤٦882۰ - نمابر 
٣٣٤٦882٦ - ۰۷٦ )محل دریافت فرم ، استقرار صندوق و بازگشایی 

پاکتها (
مالحظه :  1- اخذ درخواســتهای پیشنهادی به همراه فرم شرکت در 
 مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه ســتاد اجرایی فرمان 
 امام )ره( به شناســه ملــی ۱٤۰۰٣۱2۷٦۱۰ به میــزان ٥% قیمت 

پایه ملک در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد . 
2- کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید 

از ملک مورد درخواست الزامی است . 
3 - پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار 
می باشد . محل بازگشایی پاکات : ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخه 
 ۱٤۰۱/۱۰/28 در بندرعباس : بلوار جمهوری اســالمی ، نرسیده به سه 

راه جهانبار ، انتهای بلوار بازرگانی ، پالک 2۰ خواهد بود . 

مهلت شرکت در مزایده از روز یکشنبه مورخ ۱٤۰۱/۱۰/۱8 تا ساعت ۱۰:٤٥ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱٤۰۱/۱۰/28 می باشد .
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بندرعباس ، شهر فین - میدان معلم - ساختمان بنیاد 15 خرداد

بندرلنگه-کوی بلوکی - قطعه 1

بندرلنگه-کوی بلوکی - قطعه 2
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ساختمان ومغازه 

زمین

زمین

مغازه مخروبه 

مغازه مخروبه 

مغازه مخروبه 
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عرصه
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15.750.000.000

14.822.500.000

14.658.000.000

676.175.000

658.600.000

659.525.000
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662.300.000

شرایط واگذاری

د

د

د

د

د

د

د

د

توضیحات

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

525

36.55

35.60

35.65

35.70

35.80
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