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توسط مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان صورت گرفت 

تکذیب شایعه صدور سند مالکیت در اراضی تصرفی 
شهرک پیامبر اعظم )ص( بندرعباس

 گروه خبر // مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان واگذاری اسناد مالکیت به اراضی تازه تصرف شده را تکذیب کرد.
 به گزارش خبرنگار دریا ، عباس کمالی با بیان اینکه واگذاری ســند در اراضی تازه تصرف شــده یک شایعه است، اظهار داشت: شیوه نامه 
اجرایی صدور اسناد مالکیت در اراضی تصرفی مربوط به عرصه هایی است که تا قبل از سال ۱۳۹۴ در بافت های فرسوده احداث شده اند و 
شامل زمین های تازه تصرف شده نمی شود.وی افزود: تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی فردی را صاحب خانه نمی کند بلکه عملی مجرمانه 
بوده و با سودجویان به شدت برخورد خواهد شد.کمالی ادامه داد: زمین خواری بی راهه ای است که به خانه دار شدن مردم ختم نمی شود، 
دولت ســیزدهم در خصوص تامین مســکن اقشار کم درآمد در کنار تسهیالت بانکی، همچون ثبت نام وام ساخت مسکن طرح نهضت ملی 
مسکن را برنامه ریزی کرده است و متقاضیان می توانند با ورود به سامانه ثمن نهضت مسکن، به نشانی اینترنتی saman.mrud.ir نسبت 

به ثبت نام اقدام کنند.

  وی در واکنش هجوم برخی افراد جهت تصرف زمین های اطراف شهرک پیامبر اعظم)ص( گفت : ۳۳ محله ناکارآمد و بافت فرسوده مشخص 
و اعالم شده و شهرک پیامبر اعظم جزء بافت جدید و تفکیک شده شهر است و در محالت اعالم شده نیست بنابراین سندی برای آن شهرک 
و متصرفین صادر نمی شود. مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان به رصد و پایش تمامی مناطق در محدوده عملیات این اداره اشاره کرد و گفت: 
مقابله با زمین  خواران همواره در دستور کار راه و شهرسازی هرمزگان قرار دارد و با جدیت پیگیری خواهد شد، گشت حفاظت اراضی این 

اداره کل به صورت مستمر مشغول بازدید از حوزه استحفاظی بوده و با هرگونه تصرف اراضی ملی به شدت برخورد می کند.
 وی در پایان اظهار داشــت: شــهروندان محترم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و زمین خواری با سامانه تلفن گویای ۴ رقمی 
۱۶۵۶ تماس بگیرند و هرگونه دخل و تصرف و یا تعرض و دخالت در اراضی ملی و دولتی را به یگان حفاظت اداره کل راه و شهرســازی 

هرمزگان اعالم کنند.

صدورسند مالکیت برای اراضی تصرفی خالی و ساخته نشده بندرعباس، یک شایعه است 
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گروه خبر // با حضور مدیران ارشد شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس ، کادرفنی و بازیکنان تیم فوتسال 
این شــرکت از کودکان بی سرپرست تحت نظر 

بهزیستی بازدید بعمل آمد.
به گزارش خبرنگار روزنامه منطقه جنوب کشــور دریا، 
این عمل خیر خواهانه باحضور اســحاق جعفری رییس 
هیئت مدیره شــرکت پاالیش نفــت بندرعباس، تقوی 
رییس عملیات مخازن، مجتهد زاده رییس روابط عمومی، 
مظفری مدیر مجموعه ورزشــی کارگــران بندرعباس، 

مسعود جداوی مسئول امور ورزش ،بازیکنان ومربیان تیم 
فوتسال حاضر در لیگ برتر استان هرمزگان در حالی رقم 
خورد که از سوی بازیکنان تیم فوتسال هدایایی همچون 
) پیراهن و شورت ورزشی ، کفش ورزشی و مدال های 
 قهرمانی مسابقات وزارت نفت ( به این فرشتگان زمینی

 اهدا شد.
   اســحاق جعفری رئیس هیات مدیره شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس ضمن تشــکر از مدیر عامل شــرکت، 
اظهار داشت: پاالیشــگاه نفت بندرعباس حمایت کامل 

از پنج هزار کودک بی سرپرســت زیــر نظر کمیته امداد 
 اســتان هرمزگان را از ابتدای ســال جــاری تاکنون را 
به عهده داشته که به بهترین نحو این امر اجرا شده و جای 
شکرگزاری دارد که خداوند مارا الیق انجام این امر خیر  

و کمک به این فرشتگان آسمانی قرار داده است.
  در پایان این دیدار با عنایت و مساعدت اسحاق جعفری 
بخش عمده ای از مشکالت کودکان و سرپرستان آن ها 

رفع شد.

از سوی باشگاه فرهنگی ورزشی پاالیش نفت بندرعباس صورت گرفت 

بازديد و اهدای هدايا به کودکان بی سرپرست بهزيستی 

آگهی برگزاری دهمین دوره انتخابات 
اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

در اجـرای تبصـره 2 مـاده 15 قانـون اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معادن و کشـاورزی جمهوری اسالمی ایران،” انتخابات دهمین دوره هیـأت هـای نماینـدگان اتـاق هـای بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی سراسـر کشـور” 
از سـاعت 8 الـی 18 روز چهارشـنبه مـورخ 1401/12/10 در محـل هایـی کـه توسـط هیـأت هـای نظـارت بـر انتخابـات اتاق شهرسـتان هـا تعیین و  بـه تائیـد انجمـن نظـارت بـر انتخابـات مـی رسـد برگزار خواهد شـد.
بدینوسـیله در اجـرای بنـد 5/8 مـاده 5 آئیـن نامـه تشـکیل و نحـوه فعالیـت هیـأت نماینـدگان اتـاق ایـران و اتـاق هـای شهرسـتان مصـوب1401/10/20 شـورای عالـی نظـارت بـر اتـاق ایـران از تمامـی اعضـاء محتـرم 
“حقیقـی و حقوقـی”  اتاق هـای بازرگانـی سراسـر کشـور کـه وفـق مفـاد ایـن آگهـی واجـد شـرایط اعالم نامـزدی در انتخابـات مـی باشـند و داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شهرسـتان محل صدور کارت 

عضویت هسـتند درخواسـت می شـود از سـاعت 8 صبـح روز سـه شـنبه مـورخ 1401/11/04 تـا پایـان روز سه شـنبه مـورخ1401/11/11 نسـبت بـه اعالم کاندیداتـوری و ثبـت نـام اقـدام نمایند.
وفـق بنـد 7/5 مـاده 5 آئیـن نامـه فـوق االشـاره اشـخاص بـا داشـتن شـرایط ذیـل مـی تواننـد داوطلـب عضویـت در هیـأت نمایندگان شـوند:

الف( داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی و یا حقوقی با حداقل 2 سال سابقه عضویت پیوسته و یا ناپیوسته  ب( تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران   ج( عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب
د( عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محدودیت از حقوق اجتماعی می شود.   ه( احـراز اهلیـت تجـاری و یـا فعالیـت اقتصـادی عالوه بـر شـرایط فـوق االشـاره وفـق مسـتندات و مـدارک تقدیمـی و یا اسـتعالم از مراجـع 

مسـئول یـا بارگـذاری مـدارک از طریـق داشـتن یکـی ازشـروط ذیـل بنـا بـه تأئیـد اولیـه هیـأت نظارت بـر انتخابـات اتـاق شهرسـتان و تأئیـد نهایـی انجمـن نظـارت برانتخابات مشـتمل بر:
1 -ارائه مستندات حداقل فروش 15 میلیارد تومانی در یکسال بر اساس اظهارنامه های مالیاتی  2 -ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغلین تأمین اجتماعی حداقل 20 نفر شاغل در یکسال

3 -ارائه گواهی انتخاب به عنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه در سطح استانی و یا ملی  4 -ارائه اسـناد مثبته موید داشـتن حداقل 2 سـال سـابقه مدیریت )مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره( شـرکت های اقتصادی که 
شـرکت مذکور یکی از شـرایط بند 1 و یا 2 و یا 3 بند )هـ( فوق االشـاره را داشـته باشـند.

تبصـره 1 : اشـخاص حقوقـی مشـروط بـه دوسـال دارابـودن کارت عضویـت و شـرایط فوق االشـاره وفق مصوبـه هیات مدیره خـود مـی تواننـد یکـی از اعضـای هیـأت مدیـره و یـا مدیرعامـل خـود کـه دارای حداقـل 
2 سـال سـابقه حضـور در سـمت هـای مذکـور باشـند را داوطلـب عضویـت در هیـأت نماینـدگان اتـاق محـل صـدور کارت عضویـت خـود نماینـد الزم بـه ذکراسـت شـخص حقیقـی مذکـور بـه اسـتناد کارت عضویـت 
شـخص حقوقـی بـه صـورت حقیقـی داوطلـب عضویـت در هیـأت نماینـدگان می شـود.    تبصـره2 : هـر شـخص حقیقـی صرفـاً  مـی توانـد نمایندگـی یک شـخص حقوقـی را در اعالم نامزدی در هیـأت نمایندگان بر عهده 
داشـته باشـد.    نحوه ثبت نام و اعالم نامزدی عضویت در هیأت نمایندگان:  بـه اسـتناد تبصـره ذیـل بنـد 5/13 مـاده 5 آئیـن نامـه و مصوبـات انجمـن نظـارت بـر انتخابات مقرر اسـت فرآینـد ثبت نام، اخـذ رأی، شـمارش 
رأی، اخـذ شـکایت و ... بصـورت الکترونیـک برگـزار گـردد. لـذا متقاضیـان از سـاعت و تاریـخ اعالم شـده فـوق االشـاره مـی تواننـد از طریـق ورود بـه آدرس اینترنتـی https//:election. iccima .ir و طـی مراحـل 

و فرآینـد هـای منـدرج در سـامانه و بارگـذاری مسـتندات و تکمیـل فـرم هـای مربوطـه و اخـذ کـد رهگیـری نسـبت بـه ثبت نـام اقـدام نمایند.
تبصـره3 : چنانچـه هریـک از داوطلبـان “بـه هـر دلیـل موفـق بـه ثبـت نـام بـه صـورت الکترونیـک نگردنـد مـی توانند در بـازه زمانـی مذکـور بـا در دسـت داشـتن مسـتندات الزم بـه هیـأت نظـارت بـر انتخابات اتاق 
شهرسـتان مراجعه و نسـبت به ثبـت نـام و تحویـل مـدارک و اخـذ رسـید چاپـی حـاوی کـد رهگیـری ثبـت نام اقـدام نمایند.  تبصره4 : کلیه متقاضیان ثبت نام باید برای ثبت نام نسبت به بارگذاری / یا ارائه مدارک زیر اقدام 

نمایند.  1 -تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران برای اشخاص حقوقی  2 -اصل صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تصویب کاندیداتوری عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل از سوی شخص حقوقی
3 -ارائه و یا بارگذاری کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی 4 -تکمیل فرم های مربوط به ثبت نام در خصوص :

*خوداظهـاری در خصـوص عـدم تصـدی مسـئولیت یـا داشـتن رابطـه  اسـتخدامی در دسـتگاه هـای اجرایی موضـوع ماده 5 قانـون مدیریت خدمات کشـوری
*خوداظهاری در خصوص نوع فعالیت به تفکیک بخش های بازرگانی، صنعتی، معدنی و یا کشاورزی   * خوداظهـاری مبنـی بـر عـدم سـابقه ورشکسـتگی بـه تقصیـر و تقلـب و عـدم محکومیت به مجازاتـی که موجب محرومیت 
از حقـوق اجتماعـی و سـپردن تعهـد مبنـی بـر اینکـه چنانچـه در جریـان انتخابـات و یـا بعـد از آن و در طـول دوره عضویـت افـراد در هیـأت نماینـدگان بـه موجـب حکـم قطعـی دادگاه صالـح، محکومیـت کیفـری مؤثـر 
بـودن داوطلب یـا عضو هیأت نماینـدگان صـادر شـود . عضویـت آن فـرد در هیـأت نماینـدگان لغـو گردیـده و اعتراضـی نداشـته و مسـموع نخواهد بود.  *  ارائـه فـرم خوداظهـاری و مسـتندات مؤیـد اسـتعفای آنـان از 
شـغل قبلـی خـود یـک ماه پیش از ثبت نام توسـط کارمندان اتـاق هـا و کارمنـدان دسـتگاه هـای اجرائـی دولتـی )موضـوع مـاده 5 قانـون مدیریـت خدمات کشـوری( جهـت عضویت در هیـأت نماینـدگان اتـاق هـای 

تهران و شهرسـتان ها تبصـره 5 : بـه کلیـه متقاضیـان توصیـه مـی گـردد آخریـن نسـخه اصالح شـده آئیـن نامـه فـوق االشـاره را کـه در آدرس اینترنتـی مذکـور بارگـذاری گردیـده اسـت بطـور کامـل مطالعـه نمایند.
تبصـره 6 : چنانچـه در طـی مراحـل و فرآینـد هـای برگـزاری انتخابات و تشـریفات قبـل و بعد از انتخابات عدم صحت هریک از مسـتندات و مـدارک تقدیمـی متقاضیـان بـرای انجمـن نظـارت احـراز گردد. انجمن ضمن لغـو 

نامزدی و یا عضویت فرد درهیـات نماینـدگان ، نامبـرده را بـه اتهـام ارائـه اسـناد خالف واقع به کمیسـیون انضباطی اتاق ایـران معرفی خواهد نمود.
سـایر اطالعات  مـورد نیـاز در خصـوص چگونگـی برگـزاری انتخابـات و احـراز اهلیـت رأی دهنـدگان در اطالعیـه هـا و آگهی های بعدی به اطالع انتخاب شوندگان و رأی دهندگان خواهد رسید.

انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

نوبت اول

اتاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان

برادر ارجمند و گرامی 
جناب آقای مهرداد بازرگان
 ریاست محترم اتحادیه تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان آبزیان استان هرمزگان

با نهایت تاثر و تالم درگذشت خواهر گرامیتان 
را به حضرتعالی و خانواده محترم و بزرگ بازرگان 
تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان 

برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و رحمت واسعه 
و برای بازماندگان آن بیت شریف صبر جمیل مسالت دارد

 صفحه 8 را بخوانید

افشاگری 
احمد مرادی از تحقیق و تفحص 

در منطقه آزاد قشم
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بیانیه وزارت اطالعات درباره 
»علیرضا اکبری« جاسوس انگلیس

  گــروه خبــر // وزارت 
به  بیانیه ای  طــی  اطالعات 
تبیین مجازات و ابعاد مختلف 
اطالعاتی  به سرویس  ضربه 
است.  پرداخته  انگلســتان 
به گزارش تســنیم، وزارت 
تبیینی  بیانیــه ای  اطالعات 
دربــاره ماجــرای علیرضا 
انگلیس  جاســوس  اکبری 

منتشر کرده است که متن آن را در ادامه می خوانید: 
  درپی موفقیت سربازان گمنام امام زمان )عج( در شناسایی و 
دســتگیری یکی از مهم ترین جواسیس و عناصر نفوذی رژیم 
انگلیس خبیث، و ســپس محاکمه و اجرای حکم قانونی وی 
توسط دســتگاه محترم قضایی کشور، شاهد واکنش عصبی و 
دیوانه وار دولت انگلیس بودیم. این واکنِش مهارگسیخته و خارج 
از عرف توســط دولت مردان انگلیسی، ناشی از دالیل روشنی 
اســت که بر صاحب نظران حوزه های سیاسی و امنیتی پوشیده 
نیست.با این ضربه حیثیت و اعتبار مدعی قدیمی ترین سرویس 
جاسوسی نزد افکار عمومی و سازمان های اطالعاتی جهان و 
برای سایر جواسیس آن دستگاه اطالعاتی؛ فرو ریخته و سبب 
بروز چالش های اساسی در انگیزه افسران اطالعاتی و جواسیس 
آنان شده است. از سوی دیگر، ابهت دستگاه اطالعاتی انگلیس 
و حاشیه ی امِن جواسیس آن شکسته شد و افسران اطالعاتی آن 
سازمان با این چالش مواجه اند که از این پس، چگونه باید آبرو 

و اعتبار خود را نزد عوامل خویش، ترمیم نمایند؟
  آیا انگلیس چنان که ادعا می کند صاحب امن ترین شــبکه ی 
جواسیس است که هیچ وقت شناســایی و مجازات نخواهند 
شد؟ اطالعات واصله از درون ســرویس جاسوسی انگلیس 
نشان می دهد، این بحران؛ ماهیت وجودی و کارکردی دستگاه 
اطالعاتی انگلیس را زیر سوال برده است. این پیروزی به قدری 
بی سابقه اســت که مایه ی حیرت آگاهان و صاحب نظران امور 
اطالعاتی شده و در همین مدت کوتاه از رسانه ای شدن موضوع، 
درخواست های متعددی برای تشــریح تجارب این پرونده از 

سوی برخی سرویس های اطالعاتی دریافت شده است.
  رژیم انگلیس خبیث که با فشار فزاینده افکار عمومی در مورد 
مشــکالت داخلی خود مواجه است راه کارهایی را اتخاذ کرده 
است که جملگی ریشه در استیصال دارند؛ از جمله همراه سازی 
آمریکا، فرانســه و آلمان در جنگ رسانه ای علیه ایران. اشک 
تمساح غربی ها برای اکبری در شرایطی است که نهادهای نظامی 
ایران همواره هدف تهاجم رسانه ای و اطالعاتی کشورهای غربی 
بوده است. پس چگونه و با چه توجیهی به یکی از مقامات ارشد 

آن به راحتی و سرعت اقامت و تابعیت دادند؟
  انگلیســی ها زمانی که اکبری را طی دو مرحله به جاسوسی 
کشاندند، برای فرارش از ایران نقشه کشیدند، بیش از دو میلیون 
یورو به او دستمزد پرداخت کردند، خانه های اشرافی در وین و 
لندن و جنوب اسپانیا برایش تهیه کردند و خارج از روال عادی 
به وی کارت اقامت، ســپس تابعیت و گذرنامه انگلیسی دادند؛ 
خوب می دانستند که او را به سوی چه سرنوشتی سوق می دهند.

آیا حضور یکی از مدیران sis و یک نماینده ی پارلمان انگلیس 
در دادگاه لندن برای تسریع در اخذ تابعیت برای اکبری، ناشی از 
نوع دوستی انگلیسی ها و کمک به مهاجران بوده است؟ اجرای 
این حکم نتیجه مستقیم جنایت دستگاه اطالعاتی انگلیس است.
رژیم انگلیس حریصانه از علیرضا اکبری اطالعات مربوط به 
پروژه های ســری نظامی و موشکی ایران، روش های دور زدن 
تحریم ها، اطالعات مربوط به برخی نهادهای امنیتی، دفاعی و 
سیاسی کشور و دانشمندان بزرگی همچون شهید فخری زاده را 
درخواست می کردند و آن جاسوس وطن فروش، فارغ از میزان 
موفقیــت، نهایت تالش خود را برای ایفــای آن نقش خائنانه 
به عمل می آورد. خیانت علیرضا اکبری به کشــورش محصول 
بازی کثیف رژیم انگلیس، بهره گیری از نقاط ضعفش، و کشاندن 
او به مســیر وطن فروشــی بود و عماًل همان رژیم خبیث باید 
پاسخگوی انحراف، خیانت و مجازات جاسوس اکبری باشد، 
نــه آن که مزورانه لباس عزا به تن کند و بانگ خون خواهی وی 

را سر دهد.
  وزارت اطالعات با قاطعیــت اعالم می نماید که از این پس، 
بازی با ابزارهای کثیفی چون ویزا و اقامت برای آلوده سازی و یا 
اعطای تابعیت برای رهاندن جواسیس از مجازات ثمری نخواهد 
داشت و اکنون خط بطالن دائمی بر مصونیت کاذِب ایجاد شده از 

سوی سرویس اطالعاتی انگلیس کشیده شده است.
  انگلیسی های حیله گر که هنوز در توهم قرن نوزدهمی »تفرقه 
بیانداز و حکومت کن« به ســر می برند، القای خطوط شیطانی 
اختالف افکنی بین دســتگاه های مختلف و سالیق کشور را در 
پیش گرفتند. در همین راستا مجازات قانونی این عنصر خائن 
را به تعارض سالیق سیاســی و مقامات کشور؛ منتسب و هر 
یک از مقامات و رســانه های انگلیسی، بخشی از این سناریو 

را اجرا کردند.
 از یک سو اتهاماتی را متوجه برخی دستگاه های دفاعی و امنیتی 
و مسئولین شناخته شده ی کشور کردند و در عین حال مزورانه 

خط کشی های جعلی »میانه رو- تندرو« را برجسته نمودند.
  وزارت اطالعات قاطعانه اعالم می کند که اگر مسئولین کشور 
و ســالیق مختلف سیاســِی وفادار به ج.ا.ا، نســبت به برخی 
موضوعات داخلی نظرات متفاوتی داشته باشند )که کاماًل طبیعی 
است( اما نسبت به خباثت رژیم انگلیس و دشمنی هایش علیه 
این ملک و مّلت، اتفاق نظر کامل دارند. رویکرد مقامات کشور، 
رسانه ها و جریانات سیاسی نسبت به مجازات جاسوس اکبری 
مؤید این مدعاســت. روشن است که این ضربه سخت وزارت 
اطالعات جمهوری اسالمی ایران بر پیکره سرویس اطالعات 
مخفی انگلیس )sis( اولین اقــدام ضداطالعاتی ایران علیه 
انگلیس نیســت و آخرین آن هم نخواهد بود. اما قطعًا نقطه ی 
عطفی در شناســایی و برخورد جدی با جاسوســی از ایران 
اسالمی توسط عناصر خبیث انگلیسی است که با قوت و جدیت 
بیش از پیش ادامه خواهد یافت. از همین رو به افرادی که به هر 
نحو در دام سرویس های جاسوسی افتاده اند توصیه می گردد با 
معرفی خود به وزارت اطالعات از تخفیف در مجازات و رأفت 
اسالمی بهره مند گردند؛ در غیر این صورت از تعقیب و مجازات 
در امان نخواهند بود. در پایان الزم اســت از همکاری مجدانه 
مسئولین محترم قوه قضاییه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح و به ویژه دبیرخانه شورای عالی امنیت مّلی که با همکاری 
خود در جریان تحقیقات، تعقیب و مجازات این جاسوس ارشد 

انگلیس نقش مؤثری ایفا کردند، قدردانی نماییم.

 گروه خبر // دکتر عباســی معاون وزیر کشور هدف توطئه های 
دشمنان نظام را مایوس کردن مردم دانست که تالش های خائنانه 
زیادی در این راستا انجام داده اند و جز شکست برداشتی نداشته اند. 
  به گــزارش خبرنــگار دریا، جلســه کارگروه امــور اجتماعی، 
فرهنگی،ســالمت،زنان و خانواده  به ریاست اســتاندار هرمزگان و 
با حضور محمد عباســی معاون وزیر کشــور و رئیس سازمان امور 
اجتماعی کشــور برگزار و مباحث مرتبط با آســیب های اجتماعی 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت. در این جلسه استاندار هرمزگان 
پس از ارائه گزارش مبسوط آماری از وضعیت آسیب های اجتماعی، 
حل این مســائل را در گرو برنامه ریزی دقیق و عمل گرایی مدیران 
دستگاه های اجرایی مرتبط و تخصیص اعتبار مناسب دانست و گفت: 
یکی از مسائل عمده ای که به آســیب های اجتماعی در استان دامن 
می زد مسئله بافت فرسوده و عدم ســاماندهی این مناطق در استان 
بود. وی افزود: خوشبختانه با رویکرد مثبت دولت سیزدهم این مسئله 
در هرمزگان درحال ســاماندهی اســت و مردم ساکن در این مناطق 
می توانند اسناد مالکیت منازل خود را دریافت کنند تا جریان نوسازی 
و خروج محالت از بن بست های فرسودگی آغاز شود.دوستی اجرای 
طرح بازآفرینی شهری را راهکار مهمی در جهت بهبود وضعیت زیست 
شهری مردم دانست و گفت: در شهرســتان های مختلف فرمانداران 

مکلف هستند این طرح را در محالت هدف انجام دهند. 
  استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به ظرفیت بی نظیر استان در حوزه 
سواحل و جزایر گفت: گستردگی سواحل و جزایر استان می طلبد در 
ســاختار استان یک اصالح صورت گیرد و معاونت سواحل و جزایر 
ایجاد شــود.وی تصریح کرد: ۱۴ جزیره با مسائل متنوع و مختلف و 
22۳2 کیلومتر خط ساحلی با احتساب ۱۳0 خور و محیط پیرامونی، 
نیازمند ایجاد یک معاونت است که ضعف موجود را پوشش دهد، توقع 

می رود این مسئله پیگیری و حل شود. 
 دکتر محمد عباســی معاون وزیر کشــور نیز در این جلسه با تقدیر 
از تالش های اســتاندار هرمزگان در راستای اجرای طرح بازآفرینی 

شهری و تالش برای کاهش معضالت و آسیب های اجتماعی در سطح 
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی استان گفت: دشمنان نظام 
با توطئه های مختلف به دنبال مایوس کردن مردم هستند و تالش های 
خائنانه زیادی در این راســتا انجام داده اند که جز شکست برداشتی 
نداشته اند. وی افزود: دشمن از انقالب اسالمی کینه دارد چون متعلق 
به مردم اســت به همین علت در برابر نظام ایســتاده و در حق مردم 
خیانت های متعدد انجام داده است، دشمن با هدف گذاری دقیق درصدد 
ضربه زدن به اقشار کمتر برخوردار است که همیشه وفاداری خود به 

نظام را نشان داده اند.
  عباسی گفت: دشمن گمان می کند توانایی فعالیت علیه ما را دارد اما 
در این ۴۳ سال تاکنون نتوانسته نظام را و مردم را از مسیر اصلی خود 
منحرف کند. وی با اشــاره به پیچیدگی موضوعات اجتماعی تصریح 
کرد: دشــمنان به دنبال هراسی که از ســبک زندگی ایرانی اسالمی 
دارند باهدف ترویج ابتذال و تغییر سبک زندگی وارد عمل شده است 
اما ما بایســتی به نحوی برنامه ریزی کنیم تا ســبک زندگی ایرانی و 
اسالمی همچنین کرامت انســانی خانواده حفظ شود. رئیس سازمان 
امور اجتماعی کشور گفت: دشمن در اغتشاشات اخیر نیز برنامه ریزی 
زیادی انجام داد اما محاسبات آنها درست در نیامد و با حضور مردم 

والیتمدار در صحنه توطئه دشمنان در این زمینه نیز خنثی شد. 

پشت پرده سیاست 

 
تازه های مطبوعات

اطالعات -تعطیالت پی درپی این روزها، اعم از برفی و دودی و  گازی، حداقل می تواند 
یک فایده داشته باشــد و آن، عبرت های سال آینده است؛ چیزی که سال های پیش برای 
امسال نیاورد. بر حال زاِر نیامده  دیگران پیشاپیش خنده  تمسخر نزنیم و سِر تبختر نتکانیم؛ 
باشــد که خدای رحمان بر ما مرحمتی کند و آن »زارِی« روزی و  مقّدر برای دیگران را 

حواله  خودمان نسازد.
جوان- این که یک نوجوان به عنوان بخشــی از اســتایل اجتماعی خود بخواهد عمدی 
درآشــوب بازداشت شــود تا وجهه ای دســت وپا کند، هم چیز ســاده ای است و هم 
پیچیده!جهــان در ذهن نوجوانان امروزی یک بازی اســت. نوجــوان امروزی گاهی تا 
روزی ۱0 ساعت مشغول گیم اســت. او نه از کشتن و نه از کشته شدن، نه از زندان رفتن 
و نه از گیرافتــادن و نه هرچیز دیگری در این عالم واقعــی، تصویر کاماًل واقعی ندارد. 
رسالت - محسن پیرهادی نوشت : شفاف و بی پرده باید پرسید، پرونده گردانندگان دستگیر 
شده کانال های هتاک و افشاگر به کجا رسید؟ چرا برخی از آن ها آزادانه به فعالیت عادی خود 
ادامه می دهند؟ مگر بر اساس دین ما، حرمت آبروی مومن، همچون حرمت نفس و باالتر از 
کعبه نیســت؟...گاهی حتی پس از بازداشت های چندروزه و آزادی پس ازآن، این مسئله در 

ذهن تداعی می شود که دستگاه نظارتی مربوط، با فرد هتاک و افشاگر به تفاهم رسیده اند ...
اعتماد- نمی شود هم کمبودها در دولت گذشته را به پای ناکارآمدی های آن دولت گذاشت 
و حاال که حاکمیت در یکدستی کامل است به مردم گفت شما مقصرید و این مصرف باالی 
شماست که موجب کمبودها شده است! این یک بام و دو هوا خود به عاملی برای تشدید 
این نوع بحران ها تبدیل می شود.وقتی ایران در جایگاه دومین کشور دارای ذخایر گازی 
جهان قرار دارد هیچ دلیلی جز ناکارآمدی و سوء تدبیر حکمرانی نمی توان برای کمبود گاز 

مصرفی شهروندان ارائه کرد. 
کیهان - این جا در ایران، هســتند جریان های سیاســی که  بنا به دالیلی که جای طرح 
کامل آن این جا نیست، تمام امیدشان به غرب است. آن ها آن قدر در مناسبات جهانی به 
جای کشور خود طرف غرب را می گیرند که انسان تعجب می کند. گویا از این بابت حقوق 
می گیرند یا دستور دارند تحت هر شرایطی جانب غرب را بگیرند. برخی از آن ها آن قدر 
به غرب امید بســته اند که می گویند، حل مشکل آب خوردن مردم را نیز باید به رابطه با 
غرب گره زد. آن ها حتی چند هفته ای است، تمام ظرفیت های خود را به میدان آورده اند 

که بگویند، »زمستان سختی« در اروپا وجود ندارد.
انعکاس

صابرين نیوز مدعی شد: در آخرین جلسه شــورای عالی فضای مجازی، جابه جایی 
سیدابوالحسن فیروزآبادی - دبیر شورای عالی فضای مجازی توسط آیت  ا... سیدابراهیم 

رئیسی اعالم شده و به زودی دبیر جدید معرفی می شود.
جماران مدعی شــد: حبیــب ا... دهمرده نماینده زابل و زهک در مجلس از ســخنرانان 
روز معارفه اســتاندار جدید سیستان و بلوچستان بوده که انتقادات صریحی در حضور وزیر 
 کشور مطرح کرده است.او خطاب به وزیر کشور گفته است: شما جای من باشید به مردم چه 
می گویید؟ چه اشــتغالی، چه کشکی؟ تا ما زنده ایم باید آمار درست بگویید. ای مردم چقدر 
شغل گیرتان امده است؟ هیچ.آمار دارید چقدر از جمعیت سیستان و بلوچستان در این سرزمین 

مانده اند؟ چون نه آب دارند نه نان و صف های بنزین هم طویل است.
الف مدعی شد: رئیس دانشگاه تهران از مصوبه جدید شورای فرهنگی دانشگاه تهران درباره 
برخورد با پدیده بی حجابی در دانشگاه خبر داد و گفت: در مرحله اول افراد بی حجاب در بدو 

ورود و در داخل محیط دانشگاه از طریق کارت دانشجویی شناسایی خواهند شد.
اعتمادآنالين مدعی شــد: محمدجواد الریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی 
گفت:جسد برجام متاسفانه دفن نشــده و بو می دهد! و اگر دفنش می کردند بو نمی داد!؛ 
برجام سند فضاحت جبهه اصالحات است.برجام یک کج راه است و ما نباید به این کج راه 

دل ببندیم و نباید به آن دلبستگی صورت گیرد.

موج واکنش ها به اقدام اروپا علیه سپاه
با تصویب قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا علیه سپاه هفته تقابلی ایران و اروپا آغاز شد.رئیسی 
گنجاندن سپاه در فهرست تروریســتی را حرکتی از روی استیصال دانست.قالیباف نیز گفت: 
قطعا مقابله به مثل و به شیوه کامال متفاوت در منطقه با اروپایی ها برخورد می کنیم. اروپایی ها 
در فضای سختی قرار گرفته اند از یک طرف دنبال حفظ ارتباط با ایران هستند و سعی دارند 
مذاکرات احیای برجام با شکست قطعی روبه رو نشود. این را در سخنان جوزف بورل مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در گفت وگو با وزیرخارجه ایران و رای نیاوردن پیشــنهاد 
تعلیــق گفت وگوهای برجامی با ایران در پارلمان اروپا می توان دید و از طرف دیگر به بهانه 
همکاری های نظامی ایران و روسیه که بارها اعالم شده به قبل از جنگ اوکراین ارتباط دارد، 
الیحه ای را تصویب کردند که طی آن در صورت موافقت شــورای اروپا، ســپاه پاسداران در 
فهرســت گروه های تروریســتی قرار می گیرد ، اتفاقی که می تواند به افزایش تنش با ایران 
بینجامد و حتی به گفته برخی نمایندگان مجلس در تهران می تواند ناامنی هایی را برای اروپا در 
منطقه به همراه داشته باشد . با این حال این هفته باید منتظر اقدام متقابل مجلس شورای اسالمی 
در روز یک شنبه و سپس تصمیم نهایی شورای اروپا در روز دوشنبه باشیم .به گزارش خراسان 
پارلمان اروپا روز پنج شنبه گذشته قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن از اتحادیه اروپا 
می خواهد که سپاه  را در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهد. این قطعنامه 
به دنبال اقدامات روز چهارشــنبه بود که در آن اعضای پارلمان اروپا به طرحی رای دادند که 
از اتحادیه اروپا می خواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی این نهاد قرار 
دهد. دوشــنبه هفته آینده، شورای اروپا تصمیم می گیرد که آیا به توصیه های پارلمان اروپا در 
این گزارش گوش فرا دهد یا نه- که البته بسیار سخت است که این شورا از توصیه های پارلمان 
اروپا بی اعتنا بگذرد.اقدام اروپایی ها در داخل ایران با واکنش گسترده ای روبه رو شد و مقامات 
و نهادهای ارشد ایرانی این اقدام را محکوم کردند.سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان به  
اقدام اخیر پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمان های 
تروریستی اتحادیه اروپا و گسترش تحریم ها علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: این حرکت از 
روی استیصال و پس از تالش های ناموفق خیابانی آن ها برای ضربه به مردم ایران انجام شد 
تا بلکه به خیال خود بتوانند ملت ایران را متوقف کنند. رئیس جمهور، سپاه را نیروی رسمی 
و بخشی از سازمان نظامی کشور خواند و افزود: این اقدام برخالف قوانین بین الملل و منشور 
سازمان ملل است.اما با توجه به این که اقدام ضد ایرانی اروپایی ها در بخش تقنینی اتحادیه 
اروپا یعنی پارلمان اروپا صورت گرفت این انتظار در این مرحله وجود داشت که مجلس اولین 
و صریح ترین واکنش را داشته باشد .در همین چارچوب محمد باقر قالیباف  در یادواره شهدای 
شهرستان انزلی گفت: سپاه منحصر به فردترین سازمان ضد تروریستی در منطقه و جهان است، 
هشدار می دهم در صورت نهایی شدن این تصمیم مجلس ایران قطعا مقابله به مثل خواهد کرد 
و این کامال منطقی است که ما دولت های اروپایی را حامی تروریست و ارتش های آن ها را 
در گروه تروریستی در نظر بگیریم و به شیوه کامال متفاوت در منطقه با آن ها برخورد خواهیم 
کرد.احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس  نیز از تهیه طرح اصالح قانون اقدام متقابل در برابر 
اعالم ســپاه  به عنوان »سازمان تروریستی« توسط ایاالت متحده آمریکا در واکنش به اقدام 
اخیر پارلمان اروپا خبر داد.مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس هم درباره اقدام پارلمان 
اروپا تاکید کرد: اگر اروپایی ها به سمتی بروند که بخواهند سپاه  را به صورت رسمی در زمره 
نیروهای تروریستی قرار بدهند، کمترین پیامد آن این است که نیروهای آن ها در منطقه از نظر 
ما تروریســتی خواهند بود و تمام مسیر ترانزیت تجاری اروپایی و غربی ها که تحت حفاظت 
نیروهای مســلح آن ها انجام می شود دیگر امنیت نخواهد داشت.اما همان طور که پیشتر گفته 
شد اروپا همچنان نشان می دهد که نمی خواهد همه پل های پشت سر خود در روابط با ایران 
را خراب کند بر همین اساس رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داد که تحریم علیه سپاه  در 
چهارمین بسته تحریمی این اتحادیه نخواهد بود. دو منبع مطلع به رویترز اطالع دادند که اتحادیه 
اروپا در روز دوشنبه ۳7 تحریم را علیه اشخاص و نهادهای ایرانی اعمال خواهند کرد اما سپاه 

پاسداران بخشی از این تحریم ها نخواهد بود.

 استاندار هرمزگان تاکید کرد

هرمزگان، نیازمند ایجاد معاونت سواحل و جزایر

سرمقاله

اواخر هفته گذشته بدلیل پخش شدن شایعه ای در بندرعباس، 
افراد زیادی از بندرعباس، برخی شهرهای دیگر استان وحتی 
اســتان های همجوار به بندرعباس آمدند و اقدام به تصرف 
زمین های خالی در شــهرک پیامبر اعظم )ص( بندرعباس 
کردند و هرکدام محدوده ای را خط کشی نموده و آنرا متعلق 
به خود دانسته و مدعی شدند که این قطعه مربوط به آنهاست 
و می خواهند برایش سند بگیرند. برخی معتقدندکه این اقدام 
بصورت کاماًل برنامه ریزي شــده بود و دادستان بندرعباس 
هم البته به ایــن موضوع ورود کرد. البتــه موضوع صدور 
ســند که در ماه های اخیر مطرح شده که مردم می توانند تا 
پایان سال برای اخذ سند امالک شان اقدام نمایند، آنطور که 
مسئوالن راه وشهرســازی هرمزگان اعالم کرده اند، مربوط 
به امالکی اســت که قبل از سال ۹۴ در محالت و بافت های 
فرسوده احداث شده است و امالک نوساز و در مناطقی مانند 
شــهرک پیامبر اعظم )ص( را شامل نمی شود. البته تصرف 
اراضی در مناطق مختلف و با شــیوه های مختلف از جمله 
در آبشورک شنیده شده که با خشکاندن و ریختن نخاله در 
مسیر رودخانه و... انجام می شود و بعد همین زمین ها خرید 
و فروش می شود. اما یک نکته اساسی که همواره مورد غفلت 
مسئوالن استان قرار گرفته است، بی توجهی به تامین مسکن 
متقاضیان واجدشرایط بندرعباسی است که حتی بیشتر آنها در 
طرح نهضت ملی مسکن بندرعباس هم ثبت نام کردند، اما با 
گذشت یک سال ونیم از اجرای این طرح ملی در کشور، اما 
هنوز اراضی مورد نیاز این طرح به بهانه عدم الحاق اراضی 
مورد نیاز به شهر تامین نشده است واجرای این طرح در این 
شهر بندری ابتر مانده است؛ درصورتیکه با این وضعیت بنظر 
می رســد برخی ها نمی خواهند این طرح به نتیجه برسد و 
نهصت ملی مسکن را نمی خواهند در شهر بندرعباس اجرای 
موفقی داشته باشد تا به عنوان پروژه ی شکست خورده دولت 
در بندرعباس معرفی شود. انتظار می رفت استاندار هرمزگان 
که اهتمام ویژه ای را به اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در 
شهرهای دیگر استان از خود نشان داده وبر اجرای آن تاکید 
دارند و فرمانداران را موظف به پیگیری واجرای آن نموده اند، 
نســبت به اجرای موفــق این طرح در شــهر بندرعباس و 
واگذاری زمین هم اهتمام بیشتری داشته باشند. در بندرعباس 
نه واگذاری اراضی مازاد ادارات برای ابن طرح به ســرانجام 
رســید و نه واگذاری اراضی مورد نیاز والحاق اراضی  برای 
اجرای این طرح در یک سال اخیر که بارها مطرح شده است، 
به نتیجه رســیده است. قبال گفته می شد در تهران و وزارت 
راه وشهرسازی بایستی در این خصوص تصمیم گیری شود 
وحال گفته می شود شورای برنامه ریزی استان باید در این 
خصوص تصمیم گیری ومصوبه  داشته باشد. بنظر می رسد 
عــزم الزم در این حوزه وجود نــدارد و برخی هم به همین 
وضعیت راضی هستند تا این طرح به سرانجام نرسد. نتیجه اش 
نیز این می شود که برخی از افراد بی خانمان به شایعات توجه 
کنند و تصور کنند می توانند با تصرف زمین برای خودشان 
سرپناه بسازند؛ هرچند برخی هم از این شایعات سوء استفاده 
داشته و برخی زمین خواران هم شاید پشت شایعات باشند. 
اما به هرحال مسکن یکی از مشکالت اساسی مردم در این 
شهر بندری است که در حال حاضر اجرای طرح نهصت ملی 
مسکن در بندرعباس در حد شــعار باقی مانده است و هر 
چند مدتی شایعه می شود که اراضی مورد نیاز در منطقه ای 
از این شهر برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص 
می یابد. در شرایط موجود ضرورت دارد دستگاه های نظارتی 
و امنیتی هم به موضوع اجرای این طرح در بندرعباس واکنش 
مناســبی داشته باشند و دخالت کنند تا زودتر مشکل تامین 
زمین مورد نیاز برطرف شــده و عملیات اجرایی این طرح 
فوری آغاز شــود واین فرصت طالیی در زمستان و هوای 
مناسب برای ساخت وســاز سوخت نشود واز بین نرود که 
متاسفانه بنظر می رســد با روند فعلی ، این فرصت طالیی 
بطور کامل سوخت شود. حتی اگر مسئوالن اهتمام می کردند، 
می توانســتند این طرح را بصورت ویالیی اجرا می کردند که 
حتی برقیمت زمین و ملک در بندرعباس اثرمی گذاشت و 
حباب قیمتی این بخش ازبین می رفت واز آن طرف مردم به 
خانه دار شدن امیدوار می شدند. اما در شرایط فعلی بسیاری 
از ثبت نام کنندگان در طرح نهصت ملی مسکن در بندرعباس 
نسبت به اجرای موفق این طرح در بندرعباس مردد و ناامید 
شده اند و می گویند هیچکس به آنها پاسخ قانع کننده ای در 
این حوزه نمی دهد و مشخص نیست آیا واقعا این طرح در 
بندرعباس اجرا می شود یا نه؟ یک سال ونیم از آغاز اجرای 
طرح در کشــور می گذرد ودر بندرعباس حتی زمین مورد 
نیاز تخصیص نیافته اســت که جای سوال و تامل دارد. یک 
موضوع دیگر اینکه این تصرفات نشــان داد که البته ما نیز 
بارها از سال گذشته تاکنون بر آن تاکید داشتیم که در شمال 
و  جنوب اتوبان شهید رجایی تا شمال و شرق میدان میوه و 
تره بار بندرعباس اراضی خالی وجود دارد که می توان طرح 
نهضت ملی مســکن را در آن اجرا کرد که مسئوالن مربوطه 
عنوان می کنند این اراضی به شهر الحاق نشده و امکان اجرای 
طــرح در آن وجود ندارد. بخشــی از اراضی جنوب اتوبان 
شــهید رجایی هم قرار بود با همکاری شرکت گاز برای این 
طرح اختصاص یابد که مشــخص نشد به کجا رسید. بطور 
حتم اگر این اراضــی برای اجرای این طرح ملی اختصاص 
یابد، حتی می توان طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس را 
هم بصورت ویالیی اجرا کرد که در حال حاضر عزم راسخی 
برای اجرای آن وجود ندارد. شــرایط فعلی در حوزه مسکن 
آتش در زیر خاکستر است واگر زودتر تصمیم مناسبی اتخاذ 
نشود و طرح نهضت ملی مســکن اجرایی نشود و ساخت 
وســاز آغاز نگردد تا مردم به خانه دار شدن امیدوار شوند، 
شاید اتفاقات غیرقابل جبران و یا با هزینه های باال را شاهد 
باشیم و ضرورت دارد هرچه سریعتر برای درد مسکن مردم و 

افراد بی خانمان نسخه ای درمانگر پیچیده شود.
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خبر

  گروه خبر //  نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
و امام جمعه بندرعبــاس گفت: هرگونه اقدام 
علیه سپاه پاسداران و تالش برای تروریستی 
دانستن آن با اقدام متقابل و برخورد شدیدتر 

روبرو خواهد شد. 
  حجت االسالم محمد عبادی زاده در خطبه های 
نماز جمعه این هفته بندرعباس تاکید کرد: چنانچه 
اتحادیه اروپا در این زمینــه اقدامی کند، ایران 
نیــز نیروهای آنها در تمامــی جهان و از جمله 
خلیج فارس را تروریســت دانسته و مانند یک 

سازمان تروریستی با آنها برخورد خواهد کرد و 
قطعًا در چنین فضایی کشورهای خارجی بیشتر 
متضرر خواهند شد.به گفته امام جمعه بندرعباس 
طرح موضوع قرار دادن ســپاه پاســداران در 
فهرست سازمان های تروریستی عملی بی شرمانه 
اســت چرا که سپاه پاســداران و سردار شهید 
سلیمانی یک نیروی تروریستِی ساخت اروپا و 

غرب به اسم داعش را منهدم کردند.
  حجت االســالم عبــادی زاده چنین اقداماتی 
را نتیجه استیصال دشــمنان برای مقابله با نظام 

جمهوری اســالمی در عرصه داخلی دانست و 
اضافه کرد: تجربه نشــان داده هرگاه دشــمنان 
در عرصه داخلی ایران شکســت می خورند به 
تحرکات در فضای بین المللی و جنگ دیپلماسی 
روی می آورنــد. امام جمعه بندرعباس تصریح 
کرد: اوایل دولت نهم نیــز اروپایی ها با خارج 
کردن سفیران شــان از ایران به جنگ دیپلماسی 
روی آوردند اما بعد از مدتی با سرشکســتگی، 

دوباره سفیرانشان را به ایران فرستادند.
 نماینده ولی فقیه در هرمزگان ادامه داد: دشمنان 

با وجود برنامه ریزی هــای دقیق، باز هم برخی 
عوامل مهم درباره ایران را نادیده گرفته و به همین 
دلیل در محاسبات و نتیجه گیری نهایی شکست 

می خورند.
  بــه گزارش ایرنا؛ حجت االســالم عبادی زاده 
جایگاه ایمانی مــردم ایران، توکل آنان و جاری 
بودن فرهنگ شــهادت را از مهمترین مواردی 
دانست که توسط دشمنان نظام جمهوری اسالمی 
نادیده گرفته شــده و هربار شکست توطئه های 

آنان را رقم می زند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

هرگونه اقدام علیه سپاه پاسداران با برخورد متقابل مواجه است

گروه خبر// مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از تعیین تکلیف حریم 
۶۰ متر دریا در جلسه شورایعالی معماری و شهرسازی ایران خبر داد.

   به گزارش خبرنگار دریا، عباس کمالی در جلسه ای که با حضور 
معاون وزیر راه وشهرســازی، معاون عمرانی استانداری هرمزگان به 
صورت وبینار برگزار شد، عنوان کرد: حریم ۶0 متری که از مولفه های 
مهم ساخت و ساز در فاصله مناسب از دریا و تسهیل دسترسی آزاد 
مردم، مســافران و گردشگران به سواحل اســت در جلسه دی ماه 

شورایعالی معماری و شهرسازی ایران مورد تصویب قرار گرفت.وی 
افزود: در همین راستا پس از بررسی کارشناسان و بحث وگفتگو و 
تصمیم گیری دیدگاه های متفاوتی در شــورای برنامه ریزی استان 
پیشنهاد و ۳ طرح جهت بررسی در شورایعالی معماری و شهرسازی 
ایران ارائه شــد.  کمالی ادامــه داد: اجرای این قانون به عنوان یک 
مطالبه عمومی و با دستور استاندار هرمزگان برای تسریع در فراهم 
کــردن مقدمات و الزام های مورد نیاز برای طرح  در شــورایعالی 

معماری و شهرسازی ایران انجام شد و  با مصوبه شورا به قانون تبدیل 
و من بعد مبنای تصمیم گیری احداث بنا، مرمت، بازسازی و اخذ سند 
مالکیت امالک خواهد بود.مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان 
بر ضرورت دسترسی یافتن مردم به سواحل پس از آزادسازی حریم 
۶0 متری تاکید کرد و گفت: ســاحل موهبت خدادادی بوده باید در 
دســترس همه مردم قرار گیرد و الزم است همه مسؤوالن دست به 

دست هم دهند و این مهم را به سرانجام برسانند.

در جلسه شورایعالی معماری و شهرسازی ایران؛    حریم ۶۰ متر دریا در بندرعباس تعیین تکلیف شد 
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  حسن ســیالوی سرویس استان ها//  معاون 
رئیس جمهور و رییس سازمان بنیاد شهید و 
امور ایثارگران گفت: بنیاد شــهید از تاسیس 
شرکت ها و شــتاب دهنده ها توسط نخبگان 
شاهد و ایثارگر برای اشتغال ایثارگران حمایت 

می کند. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛  سیدامیرحسین قاضی زاده 
هاشمی در دیدار با نخبگان و کارآفرینان خوزستان 
در اهــواز افزود: یکــی از راهکارهای توســعه، 
شتاب دهنده ها هستند که از این طریق شرکت های 
توانمند کوچک دارای فکــر بدیع و توانایی ایجاد 
ارزش افزوده می توانند هم اشتغال و هم ثروت تولید 
کنند و سپس با اشتغالزایی برای ایثارگران آنها را در 
تولید سهیم می کنند. قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه 
درزمان حاضر زیرســاخت های الزم برای اشتغال 
ایثارگران در این بخش فراهم شــده است، تصریح 
کرد: مشــکالت نظام بوروکراسی ما نیاز به اصالح 
دارند؛ مراکز رشــد و خانه های خالق در این رابطه 
تفاهم نامه هایی را امضا کردند تا نقش پشــتیبانی را 
بر عهده گیرند و بســتر رشدی شوند که ایثارگران 
ما مشاغل با ارزش افزوده باال و دانش فنی تولید و 

سپس برای حل مسائل تسهیل گری کنند.
  رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان 
اینکه امســال و ســال آینده با توجه به بودجه در 
حوزه اعطای تسهیالت مشکلی نداریم، تاکید کرد: 
ما نگران جذب نشدن منابع هستیم؛ مشکل ما این 
اســت که نمی خواهیم مسایل گذشته را تکرار کنیم 
تا فرزندان ایثارگران مقروض نشوند.وی خواستار 
تاسیس شرکتی از سوی نخبگان شد و افزود: ما نیز 

از این شرکت حمایت می کنیم.

  قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه در همه سفرهای 
استانی در جمع فرهیختگان جامعه ایثارگری حضور 
می یابد، تاکید کرد: در این دیدارها استماع نظرها و 
دریافت دیدگاه های نخبگان که از موفقان هســتند 
انجام می شــود و نقد عالمانه و راهکارهایی برای 
حل مسائل کشور و بنیاد مطرح می شود.وی افزود: 
انقالب اســالمی مشــکالت خاصی را پشت سر 
گذاشته تا به اینجا رسیده و از جهات مختلف مورد 
هجمه بوده است؛ در دوران جنگ سخت و امروز هم 
در میان درگیری های بی امان در حوزه های اقتصادی 

و فرهنگی و سبک زندگی است.
  معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ســتاد مرکزی 
بنیاد تعیین سیاســت ها و پشتیبانی و حمایت مالی 
را به عهده دارد، تصریح کرد: خوشبختانه اعتبارات 
تسهیالت نسبت به سال گذشته افزایش صد درصدی 
داشــته اســت که البته باید در عمل اقدامات الزم 
صورت گیرد. وی با بیان اینکه اســتان خوزستان 
در بحــث اقتصادی بی نظیــر و مجموعه امکانات 
زیرساختی آن کامل اســت، افزود: این استان مرز 

خاکی طوالنی و سرزمینی بزرگ است همچنین مرز 
دریایی، انرژی، خاک کشاورزی و نیروهای تحصیل 
کرده در این اســتان وجود دارد.قاضی هاشــمی با 
بیان اینکه سیاست های توسعه در کشور ما ناظر به 
چند موضوع است، خاطرنشان کرد: وام هایی برای 
خوداشتغالی در ســطح خرد اعطا شده که چندان 
موفق نبوده اســت.وی افزود: بسیاری عالقه دارند 
کارمند دولت باشند زیرا سیاست گذاری ها غلط بوده 
اســت و تنها حدود ۱۵ درصد در کشور ما مهارت 

کارآفرینی دارند و بقیه تابع هستند.
  رییس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: 
زیرســاخت ها در این شرایط توسعه نمی یابند و در 
نتیجه در سرمایه گذاری های بزرگ کشور رانت های 
خصولتی شکل گرفته که خودش مانع رشد، توسعه 

متوازن و ثروت عادالنه می شود.
وی افزود: در حوزه فرهنگی اگر قرار است به عنوان 
یک فرهنگ آرمانی و فرهنگ اهل بیت )ع( توسعه 

پدید آید نیاز به اصالح باورهای آنان داریم.
  قاضی زاده هاشــمی خاطرنشــان کرد: چه کسی 

می توانــد در این عرصه میــدان داری کند؟ بنیاد و 
نهادهای فرهنگــی با انجام اقداماتی در حد الزم و 
نه کافی کارهایی می کنند که مقرر شده یک درصد 

بودجه دستگاه ها در این مسیر هزینه شود.
 وی افــزود: ادبیات هر جامعــه و کارکرد فرهنگ 
متفــاوت اســت؛ در همین اســتان خوزســتان 
رنگین کمانی از اقــوام، ادبیات و زبان های مختلف 
وجود دارد و برای هر منطقه ای باید زبان هنری آن 
منطقه وجود داشته باشد، در این حوزه متناسب با هر 
منطقه یک جریان مستقل محلی باید شکل گیرد و 

ماهم پشتیبان آن هستیم.
  معاون رئیس جمهور با بیان اینکه چهره های فرهنگی 
باید با خالقیت و نگاهی که دارند کار را جلو ببرند، 
بیان کرد: در حال حاضر مسئولیت مشترک همه ما 
دفاع از انقالب، حفظ نام و یاد شــهدا و فرهنگ و 
آرمان شهدا است ضمن اینکه امر حکومتی هم نیست 
که ما آن را در قالب یک دستگاه اداری محدود کنیم.

  وی ادامه داد: بنیاد شــهید و امور ایثارگران سعی 
می کنــد در این زمینه رویه ها را اصالح کند که آثار 

آن هم دیده خواهد شد؛ دیگران هم به این مسیر وارد 
می شوند و این مسئولیت نخبگان، رهبران اجتماعی، 

مرجعیت علمی و بزرگان عشایر است.
رییس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به 
نخبگان شاهد و ایثارگر گفت: به طور حتم همان طور 
که در گذشــته پای کار این انقــالب و نظام بودید 
امیدوارم حاال هم بتوانیم با کمک هم در حوزه های 
جهاد فرهنگی و اقتصادی مشــکالت را حل کنیم، 
البته موضوعات متفاوت است.وی افزود: در فرهنگ 
و اقتصاد موارد متعددی مطرح است و استعداد عظیم 

استان خوزستان باید در این مسیر تبلور پیدا کند.
  در این نشســت تفاهم نامه مرکز دانش پژوهان و 
تشکل های شاهد و ایثارگر و پارک علم و فناوری 
استان خوزســتان در زمینه همکاری و حمایت از 
نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر و استارت آپ ها 
به امضا رسید.نخبگان، نماینده تشکل ها و کارآفرینان 
برتر شاهد و ایثارگر استان خوزستان در این نشست 
مشکالت و دغدغه های خودشان را در حوزه های 

مختلف مطرح کردند.

طنز

طرح :  معصومه زارعی

طرح :  معصومه زارعی

عزای انگلیس
برای مرگ یک جاسوس مشهور

که ام  آی سیکس را بوده است مامور 
که چون مرده جبینش بود ممهور
و شد اعدام و با سر رفت در گور

گرفته مجلس ترحیم و تدفین
Fox راجای انگلیس این منفور

برای اکبری مزدور نادان
که داده اطالعاتی فراوان

به دست دشمنان خاک ایران
عزادار است و گشته بس پریشان

سرور و بزم شان ایضا ً به هم خورد 
پس از اعدام آن جاسوس مزدور
فرا خوانده سفیرش را به لندن 
برای خر سواری قبل مردن 
یکی االن و آن یک گفته بعدا

یکی از فاضالب آن یک ز معدن
خالصه باز هم رو گشته دستش

که این سان در تکاپو گشته ناجور
پس از له گشتن این ظرف رانی

به زیر پای شیران ناگهانی
و بعد از رفتنش بر دار فانی
کک افتاده به تنبان فالنی

که فکر روزهای بعد از این است
لذا هی میزند کنج دلش شور

 سید محمد صفایی 

حمایت بنیاد شهید  
از راه اندازی شرکت ها و شتاب دهنده ها  

برای اشتغال جامعه ایثارگران

  آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
گفت: درآمد دولت از حقوق دولتی امسال ۴۰ 
هزار میلیارد تومان دیده شــده و به استناد 
تبصــره ۶، مبلغ ۱۷۳۹ میلیــارد تومان باید 
به استان برگشــت داده شود که تنها هشت 

میلیارد به استان آمده است. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ مهدی حسینی نژاد در 
جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: اصالح 
قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن نهائی شده 
و قرار است به زودی در صحن علنی مطرح شود و 
به دلیل اینکه کرمان استان معدنی است، اهمیت دارد 
در مباحــث مربوط به این قانون نقطه نظرات خود 

را جلو ببرد و در این راستا پیشنهاداتی داده است.
وی افزود: دو مورد از پیشــنهادات استان مربوط به 
یک درصد فــروش معادن مربوط به ماده ۴۳ قانون 
برنامه ششم توسعه و سهم ۱۵ درصدی استان از محل 
حقوق دولتی معادن است.حسینی نژاد با بیان اینکه 
اســتان کرمان به لحاظ وصول حقوق دولتی ضعف 
دارد، تصریح کرد: بیش از ۶۵ درصد از حقوق دولتی 
معادن در استان کرمان وصول می شود اما در برگشت 

سهم ۱۵ درصدی به استان ضابطه و قانونی نداریم.
رئیس سازمان صمت اســتان کرمان با بیان اینکه 
براســاس تبصره ۶ ماده ۱2 قانون معادن باید ۱۵ 
درصد از حقوق دولتی به استان برگردد، گفت: در ۹ 

ماهه امسال ۱۱ هزار و ۵00 میلیارد تومان حقوق 
دولتی وصول شده است.

 وی اظهار کرد: درآمد دولت از حقوق دولتی امسال 
۴0 هزار میلیارد تومان دیده شده و به استناد تبصره 
۶، مبلغ ۱7۳۹ میلیارد تومان باید به استان برگشت 
داده شود که تنها هشت میلیارد به استان آمده است.
  به گزارش ایسنا، دکترمحمدمهدی زاهدی نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس نیز در این جلســه 
با اشــاره به تبصره الحاقی بند پ ماده 20 درباره 
انتقال حساب و دفتر کاری شرکت های معدنی به 
استان گفت: نیاز به ساز و کار قضائی برای تمکین 
شرکت های معدنی در انجام وظایف داریم زیرا در 

انتقال حســاب ها و ... موفق به اجرای کامل کار 
نشدیم و باید این مسئله در قانون دنبال شود.

  وی در ادامــه اظهار کــرد: بخش اعظم موضوع 
راه های اســتان در سفر ریاست جمهوری به عهده 
شــورای معادن و اعتبار از محل معادن گذاشــته 
شــده اما پروسه سختی در نظر گرفته شده و پولی 
نیامده که الزم است با نهاد ریاست جمهوری مکاتبه 
صورت بگیرد تا روند ساده و در اختیار استانداری 

و شورای معادن گذاشته شود. 
  زاهدی تصریح کرد: اکنون با روند پیچیده ای که 
وجود دارد، تا پول از مبداء وصول شــده و به راه 

برسد، زمان طوالنی می برد.

در شورای معادن استان کرمان مطرح شد

برگشِت تنها ۸ میلیارد از ۱۷۳۹ میلیارد حقوق دولتی معادن به استان کرمان!

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار بوشهر با بیان اینکه ۲۵ درصد مردم 
استان بوشهر از راه ته لنجی امرار معاش می کنند، گفت: تصویب 
اصالح آیین نامه کاالهای ته لنجی و ملوانی یک ضرورت است. 

  به گزارش خبرنگار دریا؛ علی باستین در نشست شورای هماهنگی 
دستگاه های اقتصادی استان بوشهر با حضور معاون سیاست گذاری 
اقتصــادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از دســتگاه های 
حوزه اقتصادی استان خواستار همکاری بیشتر بانک ها در پرداخت 

تسهیالت به جامعه هدف به ویژه در بخش های اقتصادی شد.

  وی با تأکید بر انتقال حساب شرکت ها و صنایع بزرگ از جمله در 
حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در بانک های استان افزود: انتقال حساب 
این شرکت ها به استان نقش مهمی در کمک به طرح های اقتصادی و 

سرمایه گذاری دارد.
  وی یکی از منابع اعتباری استان بوشهر را اعتبارات مسئولیت های 
اجتماعی صنایع و شرکت ها دانســت و تصریح کرد: تخصیص این 
اعتبارات به جامعه هدف تســریع شــود تا طرح ها بر اساس برنامه 

زمانبندی اجرایی و عملیاتی شود.
  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به تخصیص 

بخشی از سود صنایع به عنوان مسئولیت های اجتماعی گفت: انتظار 
می رود در برنامه هفتم توسعه تخصیص ۳ درصد سود خالص شرکت ها 
و صنایع برای توسعه استان ها مصوب شود این درحالی است که اکنون 

کمتر از نیم درصد به استان اختصاص داده می شود.
  باســتین با بیان اینکه 2۵ درصد مردم استان بوشهر از راه ته لنجی 
امرار معاش می کنند گفت: تصویب اصالح آیین نامه کاالهای ته لنجی 
و ملوانی یک ضرورت است و نقش مهمی در رونق اقتصادی استان 

بوشهر دارد.

    
خطیب جمعه یزد:

سپاه پاسداران از پايه های حکومت اسالمی است

  علیرضــا حائری زاده ســرویس 
در  فقیه  ولی  نماینده  اســتان ها// 
ســپاه  یزد  جمعه  امام  و  اســتان 
پاسداران و نیروی مردمی بسیج را از 
مقدسات و پایه های حکومت اسالمی 
خواند و تاکید کرد: اگر با همدلی در 
مسیر الهی حرکت کنیم بنا بر وعده 
الهی در این میــدان پیروز خواهیم 

شد. 

  به گــزارش خبرنگار دریــا؛ آیت اهلل 
»محمدرضــا ناصــری« در خطبه های 
آخرین جمعه دیماه ۱۴0۱ در مســجد 
مال اســماعیل میعادگاه نماز جمعه یزد 
ضمن ســفارش نمازگزاران به تقوی و 
پرهیز از گناه، به آیه ۳۳ ســوره توبه که 
در سوره صف نیز تکرار شده است، اشاره 
و اظهار کرد: براســاس این آیه، »کافران 
می خواهند که نور خدا را با دهانشــان 
)به نََفس تیره و گفتــار جاهالنه خود( 
خاموش کنند ولی خدا نگذارد تا آن که 
نور خود را در منتهای ظهور و حد اعالی 
 کمال برساند، هر چند کافران ناراضی و 

مخالف باشند.« 
 وی گفت: هرچند دشمنان تالش می کنند 

که نور انقالب اسالمی ایران را خاموش 
کنند ولی اراده خداوند بر این است که این 

انقالب پایدار بماند.
  آیت اهلل ناصری ادامه داد: دشمنان انقالب 
می خواهند آن چیزهایی که باعث قدرت 
این انقالب است را با تحریم های خود از 
جمله موضوعاتی که اخیراً در مورد سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی مطرح کردند، از 
میان بردارند ولی غافل هستند که هرگز 

نمی توانند به مقصود خود برسند.
  وی با اشــاره به تاثیر سپاه و بسیج با 
فرماندهی مقام معظم رهبری در صیانت از 
کشور خودمان و حریم دیگر کشورهای 
اسالمی، عنوان کرد: دشمن در حربه های 
خود مقابل ایران اسالمی ناکام مانده است 

لذا در پارلمان اروپا بحث تحریم ســپاه 
پاســداران را به عنوان یکی از بازوهای 

نظامی ایران مطرح می کند.
وی با اشــاره به پیشرفت ایران در تمام 
زمینه ها، گفت: دشــمن این پیشرفت را 
مانع استعمارگری خود بر سایر کشورها 
می دانند هرچند که ایران ســر جنگ با 

هیچ کدام از این کشورها ندارد.
  خطیــب جمعه یزد ســپاه و نیروهای 
نظامی و مردمی کشور و والیت فقیه که 
چتر آن بر ســر ماست را از مقدسات و 
پایه های نظام و حکومت اسالمی خواند 
و گفت: ما در مسیر الهی پیش می رویم 
و اینها ابزار و وسایل حرکت در این مسیر 
هستند لذا بنا بر وعده الهی، قطعًا دشمن 

در این حرکت نیز مغموم خواهد بود.
  وی با اشــاره بــه دوران حضور امام 
راحل)ره( در پاریس و مقاالت و تحلیل 
مجالت ایتالیایی در مــورد اوضاع آن 
زمان، گفت: براســاس ایــن تحلیل ها، 
وجه تمایز امام )ره( با شاه پهلوی، توکل 
به خداوند و ائمــه اطهار)ع( و همراهی 
مردم با این انقالب بــود و در حالی که 
همه کشــورها حامی حکومت پهلوی 
بودند ولی به خواست خدا و با همراهی 
مردم و رهبری امــام، این انقالب پیروز 
شــد لذا امروز نیز همراهی و مشارکت 
مردم بــا این نظام و انقــالب و اتکا به 
 خداوند باعث پیروزی در این مسیر الهی

 خواهد بود.

آیــت اهلل ناصری تاکید کــرد: هر اندازه 
توطئه ها و فشــارهای دشمنان سخت تر 
شود ولی به فرموده قرآن کریم، با توکل و 
تقوی الهی و صبر می توانیم در این مسیر 
مقاومت پیروز باشــیم، هر چند دشمن 

درک درستی از این موضوع ندارند.
  امام جمعه یزد در پایان تاکید کرد: اگر 
مــردم و دولتمردان انقالب اســالمی به 
وظیفه خود در این مســیر الهی حرکت 
کننــد و رضایــت خداونــد را در نظر 
بگیریم و پیرو حضرت سیدالشــهدا)ع(  
باشــید، قطعــًا خداوند مــا را یاری و 
 تمــام توطئه هــای دشــمنان را خنثی

 خواهد کرد.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر:

۲۵ درصد بوشهری ها از راه ته لنجی امرار معاش می کنند

  آرزو توکلی ســرویس استان ها // مدیرکل 
اســتاندارد کرمان از صدور ۲ هــزار و ۸۶۱ 
برای  صادراتی  کاالهــای  انطباق  گواهینامه 
محصوالت پسته، مغز پسته، انواع خرما و رطب 
این استان طی ۹ ماه ســال جاری خبر داد و 
گفت: این محصوالت به ۴۱ کشور دنیا صادرات 

شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ اسماعیل عاقلی افزود: 
این اداره کل نســبت به بازرسی و نمونه برداری از 
محموله های صادراتی مشمول مقررات استاندارد در 
استان کرمان اقدام کرده است که پس از نمونه برداری 
از 2 هزار و ۸۶۱ محموله و بررســی و آزمون های 
انجام شده در نهایت همین میزان گواهینامه انطباق 

کاالهای صادراتی صادر شد.
 وی اظهار داشــت: این محصوالت استان کرمان 
شامل پســته، مغز پســته، انواع خرما و رطب به 
مقصد کشورهای اردن، ارمنستان، ازبکستان، اسپانیا، 
استرالیا، استونی، اکراین، آلمان، امارات متحده عربی، 
عربستان، اندونزی، ایتالیا، بحرین، بالروس، بلژیک، 
پاکســتان، تایوان، ترکیه، چین، روســیه، رومانی، 

جمهوری چک، ژاپن، ســنگاپور، سوئد، سوئیس، 
صربستان، عراق، فرانســه، قرقیزستان، قزاقستان، 
قطر، کانادا، گرجســتان، لبنان، مالزی، مصر، هلند، 
هندوستان، هنگ کنگ و یونان صادرات شده است.
مدیرکل استاندارد استان کرمان با اشاره به کنترل و 
نظارت بر محموله های وارداتی مشــمول مقررات 
استاندارد طی ۹ ماه سال ۱۴0۱ گفت: این اداره کل 
نسبت به بازرسی، بررسی اسناد و مدارک اظهار نامه 
و نمونه برداری محموله های وارداتی نیز اقدام و در 
این زمینه تعداد یکهزار و 2۴۶ مجوز وارداتی انطباق 

با استاندارد صادر کرد.
  وی ادامــه داد: ۹۵0 گواهینامــه انطباق مربوط 
قطعات منفصلــه خودرویی و ۶۸۶ مورد مرتبط با 
مواد اولیه و کاالهای حد واسط بوده ضمن آنکه در 
این بازه زمانی 2۴ گواهینامه بازرسی از کشورهای 

مبدا به این اداره کل ارائه شده است.
  عاقلی همچنین اظهارداشت: کارشناسان اداره کل 
استاندارد استان کرمان تعداد ۳۸۶ استاندارد را طی 

۹ ماه سال ۱۴0۱ مورد بازنگری قرار دادند.

  مدیرکل اســتاندارد استان کرمان افزود: همچنین 
2۱۴ مورد پیشــنهاد تدوین اســتاندارد از طرف 
کارشناســان اداره کل به دفتر تدوین سازمان ملی 
استاندارد ارســال و متن تعداد ۴0 استاندارد پس 
از بررســی های الزم در کمیته ملی برنامه ریزی به 

منظور اجرا در استان کرمان مصوب شد.
  مدیرکل اســتاندارد استان کرمان گفت: طی ۹ ماه 
سال ۱۴0۱ تعداد ۸۵2 مورد توقیف و جمع آوری 

کاالی غیر استاندارد در استان داشتیم.
  وی ادامه داد: این کاالها شامل انواع مواد غذایی، 
لبنیات، برنج، مــواد خوراکی، روغن زیتون، قند و 
شکر، پنیر پیتزا و انواع کنسرو، دهان شویه، روغن 
مایع، عرقیجات، برنج، رشــته آش، ســفره یکبار 
مصرف، جعبه پیتــزا، رب گوجه فرنگی، ایزوگام، 
لوله پلی اتیلن، روغن موتور، فوم ساختمانی، رنگ، 
ضد زنگ، فیلتر، یخچال های ویترینی، ســینک 
ظرفشــویی و انواع مایع ظرفشــویی و دستکش 

پزشکی بوده است.
  مدیرکل استاندارد استان کرمان همچنین گفت: در 

مدت زمان یاد شــده به دلیل تخلف و اقدام نکردن 
واحدهای تولیدی در رفع نواقص در فرآورده های 
تولیدی و نداشــتن مطابقت با استانداردهای ملی 
مربوطه تعداد ۴۴ مورد پروانه کاربرد نشان استاندارد 
اجباری و چهار مورد تشــویقی در صنایع مختلف 

ابطال شد.
  وی افــزود: همچنیــن تعداد 27 مــورد پروانه 
کاربرد نشــان استاندارد اجباری در صنایع غذایی، 
ســاختمانی، شــیمیایی به دلیل نداشتن مطابقت 
محصول با استانداردهای ملی تا زمان رفع نقص به 

حالت تعلیق درآمد.

خرما و پسته کرمان به ۴۱ کشور دنیا صادر شد
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این روزها که هوا ســرد است و در زمســتان به سر می بریم، 
بدن ما برای داشتن سوخت و ساز بهتر نیاز به گرمای بیشتری 
دارد. مصرف برخی از مواد غذایی و گرمی جات سبب می شود 
فعالیت  بدن بهتر شود. یکی از مواد غذایی که سوخت و ساز و 
گرمای بدن را بیشتر می کند ارده است. بنابراین پختن غذاهایی 
که در آن ارده دارد در این روزهای ســرد توصیه می شود.ارده 
طعمی تلخ، بافتی نرم و روغنی دارد که با توجه به بافت نرم و 
 طعم آن، می توان از آن به عنوان ســس ساالد یا چاشنی غذا 

استفاده کرد. 
  یکی از غذاهایی که در آن از ارده اســتفاده می شــود حمص 
بادمجان اســت که در زیر طریقه درست کردن آن را آموزش 

می دهیم: 
 مواد الزم برای ۴ نفر:

بادمجان کبابی............................................................... ۴ عدد
نخود پخته.............................. یک لیوان یا یک قوطی کنسروی
ماست چکیده............................................................. ۲ قاشق
ارده..................................................................... ۳/۴ استکان
روغن زیتون....................................................... به میزان الزم
سیر...............................................................................۳ حبه
لیمو ترش................................................................. یک عدد
نمک.......................................................  ۲ قاشق مربا خوری
فلفل قرمز............................................. یک قاشق مربا خوری
فلفل سیاه.............................................. یک قاشق مربا خوری

  طرز تهیه: 
۱. بادمجان ها را با پوســت روی شعله مستقیم و متوسط گاز 
قرار دهید تا کبابی شوند. سپس پوست برشته شده بادمجان ها 

را بگیرید.  
۲. در مرحله بعدی شــما می توانید مقداری نخود را که از شب 
قبل خیس کرده اید، با شــعله مالیم بپزید یــا اینکه از نخود 

کنسروی استفاده کنید. 
۳. نخــود را کمی بــا روغن زیتون و فلفــل قرمز تفت دهید 
و کنــار بگذاریــد تا در پایــان کار روی حمــص بادمجان 
 بریزیــد یا اینکه نخودهــا را پوره کنید و بــا بادمجان کبابی

 مخلوط کنید.
۴. بادمجان هایــی را که از قبل کبابــی کرده اید همراه روغن 
زیتون، ارده، ســیر، لیموترش، فلفل و نمک درون یک ظرف 
مناســب بریزید و با مخلوط کن شروع به هم زدن مواد کنید. 
 مواد را به قدری با هم مخلوط کنید تا به صورت سس غلیظی

 در بیایند.
۵. سپس ماست چکیده را به موادتان اضافه کنید. غلظت حمص 

بستگی به میزان ماست دارد. 
۶. وقتی مواد حمص به غلظت مطلوبتان رســید، آن را درون 
ظرف مورد نظر خود سرو کنید. سپس البته اگر نخود را همراه 
بادمجان پوره نکرده اید، نخودی را که با روغن زیتون تفت داده 
بودید روی آن بریزید. روغن زیتون را روی حمص برای تزیین 

بریزید و با برگ نعنا تزیین کنید.
۷. در آخــر نان پیتای یا نان تردیــال را برش بزنید و به پودر 
آویشــن، فلفل و روغن زیتون آغشــته کنید. نان ها را در فر 
 قرار دهید تا کمی برشــته شــوند تا در کنار حمص بادمجان

 سرو کنید.

حمص بادمجان

  رویای بهترین مادر بودن گاهی هم خیلی خوب پیش 
نمی رود آن وقت که تمام عشــق و وقت تان را صرف 
فرزندان تان می کنید و بسیاری از مسئولیت های آنها 
را به خاطر محبتی که داریــد به عهده می گیرید اما 
نمی دانید با این بیش از حد مادر بودن تان چه ظلمی 

در حق خودتان و فرزندتان کرده اید. 
  حتما شما هم مثل همه خانم ها، دوست دارید بهترین مادر 
برای فرزندان تان باشید و بچه های خوبی را تربیت کنید. 
اصال این احساس شیرین مادری در وجود لطیف دخترها 
از همان روزهای کودکی که برای عروسک هایشان الالیی 

می خوانند قد می کشد و با آنها بزرگ می شود.
  اما رویای بهترین مادر بــودن گاهی هم خیلی خوب 
پیش نمی رود آن وقت که تمام عشق و وقت تان را صرف 
فرزندان تان می کنید و بســیاری از مسئولیت های آنها را 
به خاطر محبتی که دارید به عهده می گیرید اما نمی دانید با 
این بیش از حد مادر بودن تان چه ظلمی در حق خودتان 
و فرزندتان کرده اید. پس لطفا زیادی مادر نباشید. بهترین 
مــادر بودن به معنی بیش از حد بودن و همیشــه بودن 
نیست گاهی باید هم بچه ها را به حال خودشان بگذارید 
و فرصت روی پای خود ایســتادن به آنها بدهید. هم به 

خودتان فرصت زندگی را...  
  حد و حدود مادری را بشناسید! 

  قبــل از هر چیز باید حد و حدود مادری را بشناســید 
نه آنقدر از فرزندتان دور باشــید که نیازهای عاطفی و 
جسمی ای که به شما دارد برطرف نشود. نه آنقدر نزدیک 
که او را به خودتان وابسته کنید و فرصت زندگی کردن را 
از خودتــان بگیرید. پس در درجه اول باید بدانید چقدر 

باشید و کجا باشید!
  دکتر »زهرا طاهر نژاد«  مشاور و کارشناسی خانواده در 
رابطه با حد و حدود مســئولیت مادری می گوید:» یکی 
از مسائلی که بســیار در ذهن جامعه ما جا افتاده است 
و ذهنیت اشــتباهی به وجود آورده، این است که اگر ما 
مادرها بخواهیم دقایقی از روز را به خودمان اختصاص 
دهیم حتما مادر خودخواهی هستیم و آن مادری که تمام 
روز و وقتش را صرف فرزندش می کند بسیار مادر ایثارگر 
و خوبی است. اما این یک باور غلط است که هم زندگی 

فرزندان و هم زندگی مادر را تحت تاثیر قرار می دهد.«
شما سهام دار عمرتان هستید حواستان باشد ضرر نکنید! 

اینکه مادری مقدس است و بهشت زیرپای مادران است که 
جای شکی ندارد. اما حرف این است که مسئولیت سنگین 
مادری را برای خودتان سخت تر نکنید و طعم شیرینش 
را به تلخی نکشانید. شاید دیده باشید که وقتی با برخی از 
مادران تک فرزند درباره فرزند دوم حرف می زنید سریع 
مخالفت می کنند و می گویند زیربار مسئولیت همین یکی 
هم مانده اند و یا اصال توان و وقتی برای فرزند دوم ندارند.   
این مسئله یکی از همان علت های زیادی مادر بودن است 

مادری که آنقدر وقت و عمرش را صرف فرزندش کرده 
که چیزی از شیرینی آن نچشیده! اما شما سهام دار عمرتان 

هستید حواستان باشد ضرر نکنید. 
  دکتر طاهرنژاد می گویــد:» اگر می خواهید در زندگی 
ورشکست و خسته نشــوید نباید تمام دارایی تان را در 
یک جا سرمایه گذاری کنید.  باید سبد سهام روانشناختی 
داشــته باشــید. یعنی باید برای خانواده، فرزندان خود،  
دوستان، همسر و...جدا جدا و در حد معقول وقت بگذارید 

و حواستان باشد عمرتان را صرفا صرف کسی نکنید!«
  چقدر مادر باشیم! 

  اینکه چقدر و تا کجا نیاز است مادر باشیم سوالی است 
که شــاید برای همه مادرها پیش بیاید. چه  کنیم که هم 
نیاز فرزندان مان تامین شود و هم خودمان را در زندگی 
جا نگذاریم؟ دکتر فاطمه طاهرنژاد پاســخ این سوال را 
این گونه می دهد:» مادری کردن به معنای این نیست که ما 
تمام زندگی مان را در گرو رشد فرزند قرار دهیم. این باور 
اشتباه است. وقتی به مرور زمان فرزندان مان رشد می کنند  
این در جا زدن ما  و پیشرفت نکردن مان، باعث ناراحتی و 
کسالت و غم مان می شود آنجاست که به خودمان می آییم 
و می گوییم همه عمرم گذشــت و هیچ! درست است که 
فرزندان ثمره زندگی ما هستند و ما دنبال این هستیم که 
پیشرفت کنند و به درجات باالی مالی، علمی و اجتماعی 
برسند اما قرار نیست تمام زندگی مان در گرو پیشرفت آنها 
باشد. پس به جز یک سال اوِل پس از تولد که احساس 
امنیت در فرزند شکل می گیرد و مادر بهتر است تمام وقت 
در کنار بچه باشد،بعد از آن باید برای خود و پیشرفتش 

برنامه ریزی کند.«
  به خودتان احترام بگذارید! 

  مادر بودن برخــالف تصوراتی که وجــود دارد مانع 
پیشرفت نیست. حتما دیده اید که برخی از خانم ها لذت 
مادرشــدن را از خود می گیرند چون احساس می کنند با 

مادر شــدن، هم از کار و پیشرفت شان جا می مانند و هم 
نمی توانند درس و مســئولیت های دیگرشان را مدیریت 
کنند. اما این باور اشــتباه نتیجه همان زیادی مادر بودن 
است. شما در کنار مسئولیت مادری وظیفه دارید خود را 
در مسیر رشد قرار دهید. همین رشد و عزت نفس شما 

می تواند بخشی از تربیت فرزندتان باشد.  
  طاهرنژاد می گوید: » بــرای اولین قدم، هدف هایتان را 
مشخص کنید. تعیین کنید که در کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدت چه اهدافی دارید. شما یک هفته و یک ماه 
و یک سال دیگر قرار است در چه نقطه ای باشید. وقتی 
در مسیر رسیدن به هدف تان حرکت می کنید.هر روزتان 
با روز قبل متفاوت اســت و  طبیعتا از روزمرگی ای که 
دچارش هستید رها می شوید. این امر باعث می شود شما 
احساس خشنودی و سودمندی در رابطه با خودتان داشته 
باشید و پیشــرفت خودتان را ببینید. این رضایتمندی از 
خود کم کم باعث می شود در زندگی خانوادگی از خانواده 
و همسرتان رضایت بیشــتری داشته باشید! اینکه برای 
خودتان وقت بگذارید نشان دهنده عزت نفس شماست 
و بقیه اعضای خانواده هم یاد می گیرند برای شــما وقت 

بگذارنند و برایتان احترام قائل شوند«.
  اگر فرزندان تان کوچک هستند و شرایط آن را ندارید که 
آنچنان که باید مسیر رشد را پیش بگیرید به خودتان لطف 
کنیــد و هر روز یک کار مثبت برای خودتان انجام دهید 
تا از افسردگی دور بمانید و موتور حرکت تان فعال بماند 
تا  فرصتی برای رشــدتان فراهم شود. مثال امروز کتابی 
که می خواهید بخوانید. فردا به پوست تان رسیدگی کنید 
و روز بعد... برای شــروع هر روز ۵ دقیقه را به خودتان 
اختصاص دهید. این رفتار به مرور تبدیل به عادت شما 
می شــود و تداوم خواهد داشت. یادتان باشد مادر باشید 

اما بیش از حد نه! 

آشپزی

این عالمت هم نشانه اوتیسم استلطفا بیش از حد  مادر  نباشید
  عالئم ابتال به اوتیسم از ۱۸ ماهگی قابل تشخیص و شامل موارد مختلفی 

ازجمله تغییر در لحن صداست.
   موسسه تحقیقات اوتیســم توصیه می کند، اگرچه تشخیص این بیماری به 
پزشــک نیاز دارد اما والدین و مراقبان باید از عالئم آن آگاه باشند. کودکان 
مبتال به اوتیسم ممکن است عالئم اجتماعی، ارتباطی و رفتاری مختلفی داشته 
باشند. به گفته این موسســه که مقر آن در کالیفرنیاست، این عالئم می تواند 
شامل مشکل در برقراری ارتباط با افراد دیگر باشد که اغلب در اوایل کودکی 

آشکار می شود.
  یک متخصص واجد شــرایط قادر اســت هرگونه تاخیر در رشد گفتار و 
 ارتباطات غیرکالمی را ارزیابی کند. ســرنخ دیگر می تواند لحن صدا باشد. 
به گفته این موسســه، برخی از افراد مبتال به اوتیسم ممکن است در تنظیم یا 
تعدیل لحن صدای خود مشــکل داشته باشند. آنان ممکن است خیلی بلند، 

خیلی آرام یا با صدایی یکنواخت صحبت کنند.
  تماس چشمی ضعیف یا اجتناب از تماس چشمی، یکی دیگر از عالئم رایج 
است. کودک مبتال به اوتیسم همچنین ممکن است در تشخیص و استفاده از 

حاالت چهره، حرکات فیزیکی و زبان بدن کلی مشکل داشته باشد.
  رفتارهای تکراری نشــانه های رفتاری رایجی هســتند که می تواند شامل 
چرخیدن یــا تکان دادن دســت ها و بازوها یا گرفتن انگشــتان در مقابل 
چشمانشان باشد. کودکان مبتال به اوتیسم ممکن است با اسباب بازی ها یا اشیاء 
دیگر به روش های غیر معمول بازی کنند؛ شــامل چرخاندن مکرر کلیدها یا 

چرخاندن خستگی ناپذیر سکه ها باشد.
  رفتارهای تشــریفاتی، مانند خوردن غذاهای یکسان در هر وعده غذایی یا 
ناراحت شدن خیلی زود پس از هر تغییری در برنامه ها می تواند نشانه دیگری 
باشد. برخی از افراد در طیف اوتیسم ممکن است با کوبیدن سر خود به دیوار، 
گاز گرفتن دست یا خاراندن پوست خود آسیب ببینند. این موسسه خاطرنشان 
کرد که رویکردهای پزشــکی، حسی، تغذیه ای و رفتاری زیادی برای درمان 

این رفتارها وجود دارد.
  اگر فرزند درگیر خودآزاری اســت، والدین باید فوراً با پزشک کودک خود 

صحبت کنند.
  شــرایط خاصی می تواند با اوتیســم ازجمله تشنج، حساسیت های حسی، 
اضطراب، اختالالت خواب و اختالالت گوارشی، متابولیک و سیستم ایمنی 
همراه شود. برای کمک به تشخیص اوتیسم و درمان رفتارها و شرایط، همزمان 
با پزشــک تماس بگیرید. بزرگساالنی که این عالئم را دارند نیز ممکن است 
مبتال به اوتیســم تشخیص داده شــوند که احتماال به دلیل افزایش آگاهی و 

غربالگری است.

  »از شنبه« اصطالح آشنایی است که بسیاری از ما برای به تعویق 
انداختن کارها از آن استفاده می کنیم. از شنبه کالس ورزش را 
شــروع می کنم. از شنبه درس می خوانم. از شنبه برای آشپزی 
برنامه ریزی می کنم، از شنبه اگر خوب به این شنبه ها نگاه کنیم 
می بینیم که این شــنبه ها هیچ وقت از راه نمی رسند و همیشه 
راهی برای گریز از آن وجود دارد. پس  از شنبه دیر است. همین 

االن حرکت کن. 
  اگر شــما هم متوجه شــده اید که دارید کارهای ضروری را مدام 
به تعویق می اندازید، بدانید که این عادت اگر برطرف نشــود چنان 
مزمن خواهد شد که دیگر نمی توانید توانایی هایتان را بالفعل کنید و 
پیشرفت داشته باشید. غلبه بر عادت به تعویق انداختن کارها اگرچه 
کمی مشکل به نظر می رسد اما برای خودش تکنیک هایی دارد که در 
این گزارش از »فاطمه رشیدی«؛ دکترای روانشناسی انگیزشی جویا 
شدیم. رشیدی در تعریف به تعویق انداختن کارها می گوید:»وقتی 
فرد، هدفی دارد و برای رســیدن به آن هدف برنامه ریزی می کند 
اما در زمان انجام، آن کار را به تعویق می اندازد ما در روانشناســی 
می گوییم اهمال کاری صورت گرفته اســت که این اهمال کاری با 

تنبلی متفاوت است.«
 تفاوت فرد تنبل با اهمال کار چیست؟ 

 فردی که تنبلی می کند هدف و انگیزه ندارد اما فرد اهمال کار هدف 
مشخصی دارد اما مدام آن را به تعویق می اندازد که باید ریشه های 

این به تعویق انداختن مشخص شود. 
  رشیدی یکی از ریشــه های به تعویق انداختن کارها را ترس از 

شکست عنوان می کند و می گوید:» ترس از 
شکست موجب می شــود که فرد پس از تعیین هدف دچار تردید 
شود و توانمندی خود را زیرســوال ببرد. در واقع به دلیل شرایط 
درونی و بیرونی خود مطمئن نباشد که می تواند به آن هدف برسد یا 
نه! در این زمان است که فرد، مدام شروع فعالیت خود را به تعویق 
می اندازد. « او می گوید:» طبق نظریه خودارزشمندی در روانشناسی 
انگیزشی فرد، زمانی که احساس خود ارزشمندی می کند می تواند 
لذت و شــادمانی را تجربه کند و از توانایی هایی که به او عطا شده 
به صورت فعال اســتفاده کند اما وقتی این حس در او نباشد و یا 

کمرنگ باشد دچار مشکل می شود.«
  اخالل در حس خودارزشمندی

 وقتی ما برای انجام کاری برنامه ریزی می کنیم اما در هنگام شروع 
دچار تردید می شویم و می خواهیم زمان انجام آن را مدام به تاخیر 
بیندازیم در واقع حس خودارزشمندی ما دچار اخالل شده است. 
رشیدی می گوید: »گاهی فرد برای اینکه حس خودارزشمندی یا 
همان عزت نفسش را حفظ کند، مجبور به اهمال کاری و به تاخیر 
انداختن کارها می شود چون دچار تردید شده است . در این مواقع 
باید حس تردید از بین برود تا فرد بتواند فعالیت خود را شــروع 
کند. فرض کنید دانشجویی در خواندن درس دچار تردید می شود 
و با خودش می گوید اگر درس بخوانم و نمره نیاورم بهتر است یا 
نخوانم؟ او برای اینکه دچار شــرم نشده و عزت نفسش شکسته 

خود  و  ناتوانی نشــود  فرد  را 
نداند ترجیح می دهد درس نخواند چرا که اگر درس نخواند و نمره 
نیاورد احساس گناه که حاصل عملکرد اوست را تجربه می کند اما 
اگر بخواند و نمره نیاورد احســاس شرم را تجربه خواهد کرد که 

به وجود فرد بر می گردد و توانمندی ذاتی او زیرسوال می رود.«
  ترس از شکست موجب اهمال کاری می شود

  این روانشناس انگیزشی ادامه می دهد:» آخرین نتایج روانشناسی 
به دســت آمده درباره علت اهمال کاری نشان می دهد که اهمال 
کاری افراد به دلیل راحت طلبی و لذت جویی نیست، بلکه در اکثر 
موارد نتیجه ترس از شکست است. در واقع فرایند اهمال کاری یک 

نوع تکنیک محافظتی است که از عزت نفس در مقابل شکست و 
شرم ناشی از شکست محافظت می کند. 

فرد برای اینکه توانمندی هایش مورد قضاوت قرار نگیرد از انجام 
دادن کارها طفره می رود که البته این قضاوت ممکن اســت کامال 

درونی و حاصل افکار خود فرد باشد.«
  هدفت را کوچک کن

  رشیدی برای کاهش اهمال کاری توصیه می کند که فرد بینش و 
آگاهی خود را درباره ترس هایش باال ببرد. او می گوید:» آگاهی 
درباره ترس هایی که مانع از حرکت ما می شود می تواند به ما برای 
مبارزه با اهمال کاری کمک کند. از طرف دیگر وقتی دچار اهمال 
کاری می شویم و ریشه آن در ترس ماست باید هدف را کوچک 

تر کنیم و پله پله به سمت هدف نهایی گام برداریم. 
  موفقیــت در انجام هدف های کوچکتر حس رضایتمندی در ما 
ایجاد می کند که همین موضوع موجب می شود با اطمینان بیشتری 
برای رسیدن به هدف اصلی تالش کنیم. وقتی ما هدف اصلی را 
به بخش های کوچک تر تقســیم کنیم از کمال گرایی که خواهان 
موفقیت صد درصدی است دور می شویم و بهتر می توانیم در انجام 

کارها موفق شویم.«
  این روانشــناس در ادامه می گوید:» برای انجام کارهای جزئی 
هم باید مزاحمت های محیطی و افکار مزاحم را به حداقل رساند 
و پــس از موفقیت در انجام هدف کوچک بــه خود پاداش داد. 
 ارتباط با افراد با انگیزه هــم می تواند به اجتناب از اهمال کاری 

کمک کند.«

چرا گاهی کارها را به تعویق می اندازیم؟ 

  »پول تو جیبی دادن« به بچه ها در سنین مختلف 
آداب و روش های متفاوتی دارد که اگر والدین ندانند 
بچه ها ممکن است در آینده مصرف کننده و ولخرج 
شوند، اما اگر روش های صحیح آن را بدانند، بچه ها 
مقتصد، صرفه جو و کارآفرین می شــوند. با هم این 

روش ها را بیاموزیم. 
  از دوران بچگــی کــه یــادم می آیــد، پدربزرگ و 
مادربزرگ همیشه به من پول توجیبی می دادند، پدر و 
مادرم اعتراض می کردند که »بچه پولکی بار می آید« و 
دقیقا همین جمله را تکرار می کردند، اما آنها از عملکرد 
خودشــان دفاع می کردند  و توضیح می دادند که اگر 
میزان پول توجیبی مشخص باشــد، بچه اقتصادی و 
صرفه جو می شود و همین هم شد، چون من پول هایم را 
جمع می کردم تا کتاب بخرم یا خوراکی هایی که دوست 
دارم را تهیه کنم حتی گاهــی اوقات به پدرم پول هم 

قرض می دادم.
 یکی از دوســتانم اما خاطره چندان خوبی از این پول 
توجیبی ها نداشت،  می گفت مادرش مجبورشان می کرده 
همه را پس انداز کنند در حالیکه بچه ها دوست داشتند 
مبلغی از  پول هایشان را هم خرج کنند. به خاطر همین 
گاهی پول هایشان را یواشکی خرج می کردند و بعد هم 
کتک مفصلی از مادرشان می خوردند.برخی از خانواده ها 
معتقد هستند که پول توجیبی در زمانی که بچه عقل رس 
شده باشد، الزم است و برخی دیگر می گویند که خیر!  
بچه را بد تربیت می کند در حالیکه به گفته روان شناسان 
پول توجیبی دادن به بچه ها خوب اســت به شرطی که 
زیاد و نجومی نباشد و بچه ها را ولخرج نکند که این هم 

تکنیک های خاص خودش را دارد. 

زارعی، پدر یــک خانواده چهار نفــری در این باره 
می گوید: »تجربه من در زندگی می گوید که بزرگترین 
اشــتباه پدر و مادر دادن پول مفت به بچه ها است، به 
نظــرم باید پول در ازای یــک کار یا فعالیت داخل یا 
خارج از منزل به بچه ها داده شود تا آنها قدر پولشان 
را بداننــد. مثال درباره خودم بگویم که من هر پولی به 
فرزندم می دادم، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در قبال 
یک کاری بود که انجام می داد مثال تابســتان ها پسر 
دوازده ـ سیزده ساله ام را تشویق می کردم که به مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای بــرود و هزینه راهش را هم 
می دادم، او برای اینکه اندوخته ای برای خود داشته باشد 
بخشی از مسیر را پیاده می رفت یا اینکه گاهی با من 
از منزل خارج می شد تا بخشی از پولش را پس انداز 
کند.حال که هجده ســال دارد و در دانشگاه قبول شده 

عمال از نظر مالی استقالل پیدا کرده است«.
  جوادی  نیز در این بــاره می گوید: »خیلی از پدر و 
مادرها خودشــان مدیریت مالی بلد نیستند ، بنابراین 
نمی توانند به بچه هایشــان نیز یاد دهند. اول باید خود 
پــدر و مادر در این زمینه چگونگــی رفتار با پول و 

سرمایه را یاد بگیرند«.
   بهترین سن پول تو جیبی دادن

  طبق گفته روانشناسان بهترین سن پول توجیبی دادن 
به بچه ها سنین مدرسه است چرا که بچه ها هم با پول 
و شمارش آشنا می شوند و هم می توانند مدیریت آن 

را یاد بگیرند.
 تکنیک های طالیی پول توجیبی دادن به بچه ها

1-به فرزندتان قدرت انتخاب بدهید
  »مارال رحیم زاده«، روانشناس در این باره می گوید: 

»پدر و مادری که تشــخیص دادند زمان مناسب پول 
توجیبی دادن به فرزندشــان فرا رســیده، بهتر است 
به بچه ها قدرت انتخاب بدهنــد مثال به او بگویند که 
می توانی پولت را خرج کنــی یا اینکه پس انداز کنی 
برای روزی که به آن نیاز داشــتی و می خواستی چیز 
مورد عالقه ات را بخری مثل یک کتاب یا اسباب بازی 

و هر چیز دیگری.«
2-پول توجیبی تان مبلغ معینی باشد

  پدر و مادرهایی که پول توجیبی دادن به بچه هایشان 
بی نظم و قاعده است و هر زمان که بچه اراده می کند، 
می تواند از آنها به هــر هدفی پول دریافت کند، آینده 
بچه هــا را خراب می کنند. به جــای تربیت یک بچه 
اقتصــادی یک مصرف کننده بزرگ می کنند که به درد 

خود و جامعه اش نخواهد خورد.
  رحیم زاده می افزاید: »برای پولی که به کودک می دهید  

زمان و اندازه معین مشخص کنید و بدان پایبند باشید تا 
بچه هم بداند که همه چیز نظم و تربیت دارد و نمی تواند 
هر زمان که اراده کنــد برای هر خریدی پول دریافت 
کند و برنامه ریزی نداشته باشد. مبلغ پول براساس عرف 
و نیاز بچه باشــد نه اینکه اگــر وضع مالی تان خوب 
هم هســت، زیاد پول تو جیبی بدهید. مثال اگر کودک 
دبستانی است اندازه یک خوراکی خریدن در روز پول 
بگیرد یا اگر تاکســی و اتوبوس سوار می شود آنها را 

لحاظ کنید.«
  طبق تحقیقات بچه هایی که بیش از نیاز پول دریافت 
می کنند به سمت مصارف تصنعی می روند و بدون فکر 

پول خرج می کنند.
3-پول توجیبی دادن را شرطی نکنید

  همانطــور که در صحبت های یکــی از مردم در این 
گزارش دیدیم، اینطور مطرح شد که در ازای انجام کار 

به فرزندش پول می دهــد در حالیکه این یک روش 
تربیتی اشــتباه است و بچه را شرطی می کند تا همیشه 
کاری که می کند، انتظار جبران داشته باشد و توقعاتش 
باال مــی رود. رحیم زاده تأکید می کند که بچه ها باید 
بدانند برخی کارها جزو وظایفشان در زندگی است و 
مسئولیت هایی برعهده دارند، مثال اینکه در امور منزل 
کمک کنند یا خریدهای خانه را گاهی انجام دهند و در 

ازاء این کارها نباید پول دریافت کنند.
4-هدایای غیرنقدی به بچه ها بدهید

  همیشــه نباید هدیه دادن به پول و پول توجیبی ختم 
شود، گاهی برای بچه ها کتاب تهیه کنید یا وسایل مورد 
نیازشان را خریداری کنید مثال اگر  کفش ورزشی الزم 
دارند و قدری هم پول جمع کرده اند، شما هم کمکشان 
کنید و از پس اندازشان هم استفاده کنید و اینطور نباشد 
که پول توجیبی یک اهرم فشــار یا یک تشویق برای 

بچه ها شود.
5-پول توجیبی برای کارآفرینی نه کارمندی!

  خیلی از مسائل تربیتی در خانواده ها به ما می گوید 
که ما بچه هایمان را برای کارمند شدن تربیت می کنیم 
نه کارآفرین شدن. برای کارآفرینی قدری هم پس انداز 
و استقبال مالی برای بچه ها الزم است. کمکشان کنید 
تا صاحب کار باشــند و تولید کنند و از این پول های 
شخصی شان نیز استفاده کنند این خود انگیزه و انرژی 
زیادی به بچه ها مــی دهد هر چند که کاری کوچک 
انجام دهند و ایــن کار یک فعالیت خیریه و کمک به 

فقرا باشد.
  رحیم زاده می گوید: »گاه پیش می آید که پول توجیبی 
بچه ها را غیر مستقل تربیت می کند، اینکه هر ماه منتظر 

یک پرداخت مشــخصی باشــند ممکن است روحیه 
کارآفرینی آنها را ضعیف کند. در این راستا می توانید 
کارهایی چون فعالیت های خیریه و ارزشــی را هم به 
بچه ها یاد دهید مثال اینکه اگر پولی پس انداز می کنند 

بخشی از پولشان برای کار خیر پس انداز شود.
 6-دخالتی در نحوه خرج کردن پول توجیبی بچه ها 

نداشته باشید
برخی والدین پول توجیبی می دهند اما بچه ها را زور 
می کنند که حتما به این مصرف برسانند یا اینکه حتما 
پس انداز کنند این روش درســتی نیست اجازه دهید 
بچه ها اســتقبال داشته باشند اگر روششان اشتباه بود، 
طی آزمون و خطا یاد می گیرند که در آینده چطور پول 
خرج کنند یا چه میزان پس انداز کنند فقط کافی است 
شما روش های مختلف را به آنها آموزش دهید و بعد 
خودشــان انتخاب کنند که چطور پولشان را خرج یا 

پس انداز کنند.
  رحیم زاده می گوید:» بچه ها شاید ابتدا نحوه صحیح 
هزینه کردن پول توجیبی شان را بلد نباشند مثال همه 
را در ابتدا خرج شــکالت و بســتنی و توپ و از این 
دست وسایل کنند، بهتر است والدین صبور باشند و در 
کنارشــان راهنمایی کنند تا نه به اضطراب بیافتند و نه 
اینکه راه اشتباه را چندین بار بروند. کم کم بچه ها یاد 

می گیرند که مدیریت مالی داشته باشند.
  یکی از مزایای پول توجیبی دادن به بچه ها آموزش 
صرفه  جویی است که بخشــی از خودشان و بخشی 
والدیــن صورت می گیرد و بچه ها یــاد می گیرند که 
بخشی از پولشان را همیشه نگه دارند تا در مواقع لزوم 

خرج کنند.

تکنیک های صحیح 
»پول توجیبی دادن« 

به بچه ها 



روابط عمومی 
بیایید طراوت و شادابي را با مصرف آبزیان به روحمان هدیه دهیم شیالت رهمزگان 

 5
یکشنبه 2 بهمن 1401

29 جمادی الثانی  1444

سال بیست و دوم شماره 4085 

حوادث

گروه حوادث // رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: 
در هجده سال اخیر با کمک های ستاد دیه این استان، 
۳ هزار و ششصد و شانزده زندانی جرایم غیر عمد، آزاد 

و به آغوش خانواده هایشان بازگشته اند .
  به گــزارش خبرنــگار دریا؛ مجتبــی قهرمانی رئیس 
کل دادگســتری هرمزگان و رئیس هیئت امنای ســتاد 
مردمی رســیدگی بــه امور دیــه و کمک بــه زندانیان 
نیازمند اســتان از پایان دوره خدمــت احمد مرادی نژاد 

به عنــوان مدیر نمایندگی ســتاد دیه اســتان هرمزگان 
خبــر داد.وی تصریح کــرد: طی هجده ســال مدیریت 
مرادی نژاد بر ســتاد دیه اســتان هرمــزگان، ۳ هزار و 
ششــصد و شــانزده زندانی جرایم غیر عمد با مجموع 
 بدهی بالغ بر 7۵0 میلیــارد ریال در نتیجه حمایت های 
این ستاد از زندانهای اســتان آزاد شده و به آغوش گرم 

خانواده هایشان بازگشته اند.

     رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار 
کرد: در رتبه بندی کشوری، استان هرمزگان با داشتن تنها 
۴0 زندانی جرایم مالی، کمترین جمعیت محکومین مالی 
را به خود اختصاص داده است.قهرمانی همچنین با تشکر 
و قدردانی از تالش ها و خدمات احمد مرادی نژاد مدیر 
سابق نمایندگی ستاد دیه استان هرمزگان برای وی آرزوی 

سالمتی و توفیق نمود.
   وی در خاتمه بیان داشت: تا تعیین مدیر جدید نمایندگی 
ســتاد مردمی رســیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان 
نیازمند اســتان هرمــزگان، مصطفی کیشــانی مدیر کل 
زندانهای اســتان به عنوان سرپرست نمایندگی ستاد دیه 

هرمزگان منصوب شده و عهده دار امور خواهد بود .

 در 18 سال اخیر توسط ستاد دیه صورت گرفت

آزادی 3۶۰۰ زندانی جرایم غیر عمد در هرمزگان

حوادث جهان

۵۸ نفر در اعتراض های ضددولتی در پرو زخمی شدند
در پی ادامه اعتراض هــا و درگیری معترضان و نیروهای پلیس 
در شهرهای مختلف کشــور پرو، ده ها نفر زخمی شدند.در ادامه 
اعتراض های ضد دولتی در کشــور پرو، معترضان به خیابان های 
پایتخت )لیما( و دیگر شــهرها آمدند و خواستار برکناری دولت 
»بولوارته« و برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.نیروهای پلیس 
برای متفرق کردن معترضان از گاز اشــک آور استفاده کردند و در 
پی درگیری معترضان و پلیس، ۵۸ نفر زخمی شدند.یک ماه پیش 
پارلمان پرو، پدرو کاستیلو، رئیس جمهور سابق را با اتهام »تالش 
برای کودتا و انحالل کنگره« برکنــار و زندانی کرد و به جای او 
خانم بولوارته، نخست وزیر این کشور، به صورت موقت مسئولیت 
ریاست جمهوری را به عهده گرفته؛ تحوالتی که با اعتراض شدید 
 هوادران کاســتیلو روبرو شــد و تاکنون ادامه دارد.خونین ترین 
روز ناآرامی ها در پرو بود و گفته می شود در چند هفته اخیر بیش از 
۵0 نفر کشته شده اند.دولت پرو در برخی مناطق این کشور از جمله 
لیما، وضعیت اضطراری ۳0 روزه اعالم کرد و برای ارتش پرو نیز به 
منظور برقراری نظم، جواز مداخله صادر شد.هزاران معترض عمدتًا 
از نواحی جنوبی پرو، در روزهای اخیر در لیما پایتخت این کشور 
تجمع کرده و به اعتراضاتی ملحق شدند که از 7 دسامبر )۱۶ آذر( 
آغاز شد؛ زمانی که پدرو کاستیلو از ریاست جمهوری عزل و پس 

از تالش برای انحالل کنگره پرو، بازداشت شد .
افزایش تلفات سرما در افغانستان

  گزارش ها حاکیســت طی چند روز گذشته به دنبال سرمای 
شــدید و بارش برف و یخ زدگی، دســت کم 70 تن از شهروندان 
افغانســتان جان باخته و 70 هزار راس دام نیز تلف شــده است. 
همچنین مقامات محلی می گویند: احتمال می رود که شمار تلفات 
سرما در افغانســتان افزایش یابد.خبرگزاری فرانسه در گزارشی 
آورده اســت: رئیس اداره هواشناسی افغانستان، زمستان امسال 
را »سردترین« زمستان در ســال های اخیر توصیف کرده است.
طی هفته گذشــته دمای هوا در برخی از نقاط افغانستان به منفی 
۳۳ درجه ســانتیگراد هم رسیده است.خبرگزاری باختر گزارش 
داد که شش کودک در شهرستان »شهر بزرگ« و شهر فیض آباد، 
مرکز استان بدخشان در اثر سرمای شدید جان باختند.رئیس اداره 
مبارزه با حوادث طبیعی در بدخشان نیز تایید کرده که بیش از ۱00 
راس دام در این استان تلف شده است.عکس های منتشر شده در 
شبکه های اجتماعی نشان می دهند که جاده های چند استان مرکزی 
و شمالی افغانستان به  دلیل بارش شدید برف مسدود شدند. شماری 
از شهروندان افغانستان خواستار کمک نهادهای امدادرسان شدند 

تا بتوانند از کودکانشان در برابر این سرمای شدید حفاظت کنند .

در امتداد تاریکی

او بارها دخترم را کتک زده بود اما وقتی به حالت قهر به منزل ما 
می آمد به دلیل مظلومیتی که داشت چیزی درباره شکنجه های 
شوهرش نمی گفت و همواره تلخکامی های زندگی وحشتناک 
خود را پنهان می کرد تا این که باالخره این فاجعه هولناک رخ 

داد و پزشکان از دخترم قطع امید کردند...
   این ها بخشی از اظهارات مرد ۵۸ ساله ای است که با چشمانی به 
اشک نشسته از یک حادثه وحشتناک در مشهد پرده برداشت. او که 
از بیســت و سوم شهریور گذشته زندگی آرام خود را از دست داده 
اســت در شرح ماجرا به افسر دایره قضایی کالنتری گفت: آن روز 
شــوم وقتی فهمیدم که دخترم را به یکی از بیمارستان های امدادی 
منتقل کرده اند، هراسان و وحشت زده به بیمارستان رفتم اما متوجه 
شــدم که او وضعیت وخیمی دارد و پزشکان تشخیص داده اند که 
باید در بخش مراقبت های ویژه بســتری شود. خیلی نگران بودم 
و نمی دانســتم چه بالیی بر سر دخترم آمده است! وقتی از گوشه و 
کنار ماجرا را فهمیدم تازه دریافتم که چرا دخترم چند بار با حالت 
قهر از شــوهرش به منزل ما آمد اما او آن قدر حجب و حیا داشت 
که به مــن در این باره چیزی نمی گفت ولی دیگر اعضای خانواده 
 آزار و اذیت های شــوهر او را بازگو می کردنــد با آن که دخترم 
ســختی های زیادی را در طول ۱۶ ســال زندگی مشترک خود با 
شوهرش کشیده بود اما برای حفظ زندگی خودش سکوت می کرد تا 
این که آن حادثه شوم رخ داد.دخترم با آن که به زحمت می توانست 
روی تخت بیمارستان سخن بگوید بالهایی را که شوهرش در طول 
زندگی مشترک بر سرش آورده بود بازگو کرد و با بیان این که چند 
بار به علت کتک کاری های همسرش مرگ را به چشم دیده است 
درباره این ماجرا هم گفت: آن روز صبح مشغول صرف چای بودم 
که ناگهان شوهرم بی دلیل عصبانی شد و درحالی که من روی زمین 
نشسته بودم از پشت سر دستانش را دور پیکرم حلقه زد و آن قدر به 
چپ و راست چرخاند که صدای شکستن استخوان هایم را شنیدم و 
بی حال شدم. او مواد مخدر از نوع »بنگ« مصرف می کرد و قبل از 
این رفتار وحشیانه هم بارها مرا مورد ضرب و جرح قرار داده بود. 
حدود یک ساعت بعد از این حادثه، خودش با اورژانس ۱۱۵ تماس 
 گرفــت و امدادگران وقتی اوضاع وخیم مرا دیدند که اســتخوان و 
مهره هایم آسیب دیده است بالفاصله مرا به بیمارستان امدادی انتقال 
 دادنــد و ...بعد از اظهارات دردناک دختــرم تازه فهمیدم که او چه 
رنج ها و سختی هایی را تحمل کرده است برای همین از طرف دخترم 
شکایت کردم و او هم از شوهرش شاکی شد اما یک ماه بعد از این 
ماجرا، کادر درمانی تصمیم به عمل جراحی گرفتند تا شاید مهره های 
 آســیب دیده گردن او را درمان کنند اما فایده ای نداشت و پزشکان 
 از بهبــودی او در حالی قطع امید کردند که تشــخیص دادند دختر

 ۳۸ ســاله ام به دلیل جابه جایی مهره پنجم و ششم ستون فقرات 
گردنی دچار آسیب شدید نخاعی و فلجی کامل ۴ اندام اصلی بدن 
شده است و اکنون نیز از طریق دستگاه های پزشکی تنفس می کند 

و فشار خون او هم از طریق دارو کنترل می شود و ...
وقتــی فهمیدم که دیگر امیدی به بهبودی دختــرم ندارم با جدیت 

شکایت قانونی خودم را پیگیری کردم .

مردی زنش را فلج کرد! 

گروه حــوادث // رئیس کل دادگســتری 
اســتان هرمزگان از رفع تصرف سه قطعه 
از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشــم به 
مساحت ۱۰هزار و پانصد و شش متر مربع 

خبر داد .
  به گزارش خبرنــگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی 
ارزش تقریبی اراضی اعاده شده را ۳7 میلیارد 
و هشــت میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این 
رفع تصرفات به دســتور دادســتان عمومی و 
انقالب شهرستان قشم و توسط یگان حفاظت 
از اراضی ملی و دولتی منطقه آزاد با همکاری 
مأموران نیروی انتظامی به مرحله اجرا درآمده 
اســت.وی با اشــاره به تخریب مستحدثات 

غیرمجاز در این اراضی نیز خاطرنشان کرد: این 
ساخت و سازهای غیرقانونی شامل دیوارچینی، 
پی سنگی و ســد و بند خاکی بود که در شهر 
سوزا و روستای سهیلی قرار داشت.رئیس کل 
دادگستری اســتان هرمزگان در پایان برلزوم 
هوشــیاری بیش از پیش دســتگاه های ناظر 
 در انجــام وظایف خود به منظــور صیانت از 
بیت المال تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی استان 
ضمن حمایت از اقدامات قانونی دستگاه های 
 متولی با هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی، 
حقوق عامــه و بیت المــال، قاطعانه برخورد 

خواهد کرد .

سه قطعه از اراضی ملی و دولتی در قشم رفع تصرف شد

جنایت با طراحی تصادف ساختگی
 ، پلیس  هوشیاری  با  حوادث//  گروه 
عوامل قتل یک جوان ۲۳ ســاله که 
به دلیل اختالف و نزاع لفظی در محل 
کار با یکدیگــر درگیر و باعث وقوع 
جنایت وحشتناکی شده بودند به تله  

افتادند . 
   اختــالف و نــزاع  لفظی در محل کار 
در حالی با چاشــنی خشونت و تهدید 
رنگ خون گرفت که شب شانزدهم دی 
ماه جاری یک فقــره تصادف منجر به  
مرگ  در یکی از جاده های روســتایی  
در حومه شهرستان بم به پلیس گزارش 
شــد،که با حضور مامــوران در صحنه 
مشــخص شــد یک خودرو به تیر برق 
برخورد کرده  و یک جوان 2۳ساله  جان  
باخته اســت. با توجه به مشکوک بودن 
صحنه تصادف،بالفاصله دســتور اعزام 
نیروهای  پلیس آگاهی در محل حادثه 
صادر شــد  که بی درنگ آنان در محل 
مدنظر  حاضر شــدند. در ادامه نیروهای 
پلیس آگاهی پس از بررسی های میدانی 
و شواهد موجود در صحنه مطمئن شدند 

که تصادف ساختگی و این جوان  توسط 
فرد یا افرادی به قتل رسیده است. بنابراین 
گزارش ، ماموران حاضــر در صحنه ، 
بالفاصله اقدامات تخصصی خود را آغاز 
کردند که پس از شناسایی هویت مقتول 
و با انجام تحقیقات از خانواده و همکاران 
قربانی  در محل کار سرانجام پس از چند 
روز ،تحقیقات  پلیسی مشخص شد، به 
تازگی مقتول در محل کار با همکارش 
دچار یک دعوای لفظی شده است که در 
بازجویی های  تخصصی از همکار مقتول 
معمای این قتل افشا شد. فرمانده انتظامی 
بم با  اشــاره به این که  قاتل  ســه  نفر 
از همدســتانش را معرفی کرد که آن ها 
نیز در چند عملیات ضربتی پلیس آگاهی 
دستگیر شدند،تصریح کرد: متهمان  پس 
از انتقال به پلیس آگاهی شهرســتان بم، 
در ابتدا  منکر  هرگونــه جرمی  بودند 
که پس از ارائه دالیل و مدارک غیرقابل 
 انــکار ، متهمان به قتــل همکار خود با 
وارد کردن ضربات چاقو و چوب از ناحیه 

سر و صورت طی یک نزاع و درگیری در 
محل کار اقرار کردند و پس از تشــکیل 
پرونده به مرجع قضایی تحویل شــدند. 
سرهنگ یوسف سلیمانی  در پایان با بیان 
این که متاسفانه دعواهای ساده ،خیابانی 
و ناتوانی در کنترل خشم افراد، از ابتدای 
سال باعث قتل چهار نفر از جوانان این 
شهرستان شده اســت ، تاکید کرد: ارائه 
آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی 
نظیر کنترل خشم، افزایش اعتماد به نفس، 
قدرت حل مسئله و تصمیم گیری، توسط 
کارشناسان انتظامی و اجتماعی در کاهش 
این مولفه و دیگر جرایم و آسیب ها نقش 
داشته که در این زمینه  توصیه می شود 
با دوراندیشــی و سعه صدر با مشکالت 
و اختالفات روبه رو شــویم و مسائل را 
به روش های مسالمت آمیز حل و فصل 
کنیم تا هیچ گاه شاهد فقدان عضوی از 
جامعه و داغدار شدن خانواده ای به سبب 
مسائل ناخواسته ناشی از هر نوع تنش و 

درگیری نباشیم .

گروه حــوادث// عروس عصبانی که مادرشــوهرش را تا 
یک قدمی مرگ کشــانده بود به تصور اینکه مرتکب قتل 

شده به شمال کشور فرار کرد .
   اوایل دی امســال مرد جوانی به مرکز پلیس رفت و گفت: 
مادرم به تنهایی زندگی می کند و من هر روز با او در تماسم، 
امروز هر چه با مادرم تماس گرفتم جواب نداد. نگران شــدم 
و به خانه اش آمدم، اما در را باز نکرد. با کلید وارد خانه شده 
و در کمال ناباوری با بــدن نیمه جان مادرم در اتاق پذیرایی 
مواجه شدم. مادرم بیهوش بود و نمی توانست حرف بزند اما 
روی بدنش آثار کبودی به چشم می خورد و معلوم بود بشدت 
کتک خورده است. طالهای مادرم نیز به سرقت رفته، او را به 

بیمارستان منتقل کردم اما در کما است.با شکایت مرد جوان، 
بازپرس شعبه پنجم دادســرای ویژه سرقت پایتخت دستور 
تحقیقات و دســتگیری سارق یا سارقان را صادر کرد، اما در 
بررسی های مأموران با توجه به سالم بودن در ورودی، فرضیه 
سرقت توسط فردی آشــنا مطرح شد.سه هفته از این ماجرا 
گذشته بود که پیرزن به هوش آمد و راز این سرقت خشن را 
برمال کرد: عروسم می خواست مرا بکشد. روز حادثه به خانه ام 
آمد، اما با هم دعوایمان شد و ناگهان عروسم به سمتم حمله 
کرد و مرا کتک زد، بعد با مجسمه ای که آنجا بود به سرم کوبید 
و من بیهوش شدم.با اطالعاتی که وی در اختیار مأموران قرار 
داد، تحقیقات آغاز شــد و زن جوان در یکی از اســتان های 

شمالی کشــور بازداشت شد. عروس جوان که تصور می کرد 
در این نزاع مادرشوهرش را به قتل رسانده است در تحقیقات 
گفت: مادرشوهرم از همان ابتدا مخالف این ازدواج بود و مدام 
زخم زبان می زد و یک لحظه هم اجازه نمی داد آرامش داشته 
باشــم. حتی مدتی قبل در یک دعوا مرا کتک زد و آســیب 
شدیدی دیدم و تحت درمان قرار گرفتم، ولی به خاطر شوهرم 
و عالقه ای که به او داشــتم از مادرش شکایت نکردم. با این 
حال او دســت بردار نبود و مدام اذیت می کرد.  دیگر از دست 
کارهایش خسته شده بودم و تصمیم گرفتم با او صحبت کنم. 
روز حادثه به دیدنش رفتم اما با هم درگیر شدیم و او را کتک 
زدم. وقتی مادرشــوهرم بیهوش روی زمین افتاد، فکر کردم 
مرده است و از ترس فرار کردم. طالهایش را هم سرقت کردم 
تا فکر کنند دزد به خانه اش آمده است. طالها را ۲00 میلیون 

تومان فروختم و خرج کردم اما االن پشیمانم .

انتقام عروس عصبانی از مادرشوهر

گروه حوادث// فرمانده انتظامی استان فارس از شناسایی و دستگیری 
یک قاتل و اعتراف وی به ۴ فقره قتل در شهرستان های فیروزآباد و 

شیراز خبر داد .
   سردار رهام بخش حبیبی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع 
یک فقره قتل در مرداد امسال در شهرستان فیروزآباد، شناسایی و دستگیری 
عامل یا عامالن وقوع آن در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار 
گرفت. وی ادامه داد: تحقیقات مأموران پلیس آگاهی شهرستان فیروزآباد 
دراین باره ادامه داشت تا این که، گزارشی مبنی بر کشف خودروی مسروقه 
در شهرستان فهرج اســتان کرمان و دستگیری سارق آن واصل شد که 
با توجه به ســرنخ های موجود، مأموران انتظامی برای بررسی موضوع 
با اخذ نیابت قضایی به آن شهرستان اعزام شدند.فرمانده انتظامی استان 
فارس گفت:در بررسی های تکمیلی مشخص شد فرد سارق دستگیر شده 
در اســتان کرمان همان عامل قتل در شهرستان فیروزآباد است که برای 

ادامه تحقیقات و سیر مراحل قانونی به این شهرستان انتقال داده شد.سردار 
حبیبی با بیان این که در تحقیقات تکمیلی پلیس، قاتل ۳0 ساله به ۴ فقره 
قتل اعتراف کرد، گفت: این قاتل در مرداد و مهر امســال و با استفاده از 
سالح گرم، یک نفر را در شهرستان شیراز و ۳ نفر دیگر را در شهرستان 
فیروزآباد به قتل رسانده و تعدادی احشام را از آنان به سرقت برده است.

وی با اشاره به این که افراد مقتول ۵0، 20، ۶0 و ۵7 ساله بوده اند، افزود: 
فرد قاتل در تحقیقات، انگیزه خود از وقوع قتل را سرقت احشام مقتوالن 
بیان کرد. فرمانده انتظامی اســتان فارس با اشاره به کشف2قبضه اسلحه 
شکاری از مخفیگاه این قاتل،گفت: در این باره یک همدست این فرد قاتل 
نیز شناسایی و دستگیر شد.سردار حبیبی تأکید کرد: مخالن نظم و امنیت 
عمومی بدانند که استان فارس محل امنی برای اقدامات آنان نخواهد بود 
و مأموران پلیس برابر قانون و قاطعانه با این گونه افراد برخورد می کنند .

قتل های سریالی برای سرقت احشام !

قاتل برای دزدیدن احشام  ۴ نفر را به قتل رسانده بود
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شهرستان

  سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// دکتر عباسی معاون 
وزیر و رئیس ســازمان امور اجتماعی کشــور در جریان 
ســفر یک روزه خود به هرمزگان با همراهی دکتر کامرانی 
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری، زارعی 
مدیر کل امــور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری، معاون 
 نشــاط اجتماعی و سازماندهی ســازمان امور اجتماعی
 کشــور، فرماندار بندرعباس و جمعی دیگر از مدیران کل 
دســتگاه های اجرایی با حضور در جزیره زیبای هرمز از 
بخش های مختلف این جزیره گردشگر پذیر استان بازدید 
بعمل آورد.به گــزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس ســازمان 
امور اجتماعی کشور در بدو ورود جزیره هرمز با حضور 
در محل گلزار شــهدای جزیره به مقام شــامخ شهدا ادای 
جزیره احترام نمود.دکتر عباســی در ادامه از بخش های 
مختلف جزیره هرمز به ویژه زیرســاخت های گردشگری 
جزیره بازدید بعمل آورد و از نزدیک در جریان مســائل 
و مشکالت سرمایه گذاران بخش گردشگری جزیره قرار 
گرفت.معاون وزیر کشــور در ادامه از برخی جاذبه های 
دیدنی جزیره هرمز به همراه هیات همراه بازدید بعمل آورد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پایان سفر به جزیره 
هرمز با حضور در محل بخشــداری جزیره در نشســت 
بررسی مسائل و مشکالت جزیره شرکت کرد و از نزدیک 
در جریان مشکالت جزیره در بخش های مختلف به ویژه 
زیرساخت های گردشگری و مســائل فرهنگی هرمز با 
توضیحات مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط و مسئوالن 
محلی قرار گرفت.بازدید از نمایشگاه جشنواره اقوام ایرانی 
طالیه داران خلیج فارس و شرکت در کارگروه فرهنگی و 
اجتماعی اســتان از دیگر برنامه های دکتر عباسی معاون 
وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در جریان سفر 

یک روزه به هرمزگان بود .

 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 :

خبری

فعالیت بانوان فعال 
در شرکت تعاونی روستايی زنان هنگام 

 گروه شهرســتان// مدیر تعاون روستایی 
هرمزگان از فعالیت ۱۰۰ بانوی فعال در شرکت 
تعاونی زنان ساحل نشین جزیره هنگام خبر 

داد . 
  عیسی برخورداری پور گفت: شرکت تعاونی 
زنان ساحل نشین جزیره هنگام در سال ۱۳۸۹ 
توســط بانوان کارآفرین اهل جزیره هنگام با 
عضویت اولیــه ۶0 نفر از بانــوان توانمند در 
رشــته های صنایع دریایی و صنایع دســتی 
شــامل خوس بافی،گالبتون دوزی، ســاخت 
 برقع و... تاسیس شد.وی هدف از تشکیل این 
شرکت تعاونی، توانمندســازی و ارتقاء سطح 
مهارت های کیفی بانوان، خودکفایی و اشتغال 
پایدار آنان دانست که منجر به توسعه مشاغل 
خانگی نیز می شود.برخورداری پور گفت: نوع 
فعالیت شرکت تعاونی زنان ساحل نشین جزیره 
هنگام به ســه دســته عمده اعم از »خدماتی، 
تولیدی و توزیعی« تقســیم می شــود.اعظم 
زحمتکش هنگامی مدیرعامل شرکت تعاونی 
زنان ساحل نشین جزیره هنگام گفت: شرکت 
تعاونی زنان ساحل نشین با عضویت ۶0 نفر از 
بانوان جزیره هنگام در رشته های صنایع دریایی 
و صنایع دستی شامل خوس بافی، ساخت برقع، 
گالبتون دوزی و.... آغاز به کارکرد.وی گفت: 
هم اکنون تعداد بانوان فعال عضو شرکت تعاونی 
زنان ساحل نشــین جزیره هنگام به ۱00 نفر 
رسیده است.زحمتکش هنگامی گفت: تزئیین 
جعبه های دســتمال کاغذی و تزئیین شانه با 
صدف، ساخت زیورآالت نظیر دستبند،گردنبند 
با حلزون دریایی و در نهایت تزئیین قاب عکس 
با صدف از جمله هنرهایی اســت که با دستان 

بانوان توانمند جزیره هنگام ســاخته و به بازار 
عرضه می شود.وی با بیان اینکه بانوان کارآفرین 
جزیره هنگام مایه مباهــات در عرصه تولید 
هستند، تصریح کرد: جای بسی مسرت و افتخار 
است که بانوان هنرمند جزیره هنگام در جشنواره 
کیش »رشته ماهیگیری و صنایع دستی« مقام 
اول را کسب کردند.این بانوی کارآفرین گفت: 
برای ارتقاء سطح فعالیت شرکت تعاونی از بانک 
تسهیالت دریافت نکردیم اما توانستیم از طریق 
فروش محصوالت صنایع دستی، دریایی، فروش 
غذاهای سنتی و.... تحول شگرفی را در راستای 
دستیابی به اهداف مان ایجاد کنیم. مدیرعامل 
شرکت تعاونی زنان ساحل نشین جزیره هنگام 
گفت: تاکنون در راستای معرفی صنایع دستی 
و دریایی جزیره هنگام و همچنین فراهم کردن 
بستر مناسب به منظور ارائه محصوالت متنوع 
در نمایشــگاه های متعددی شرکت کردیم و 
میزان استقبال مردم از نمایشگاه چشمگیر بود.
زحمتکش با اشاره به اینکه محصوالت صنایع 
دستی و دریایی و همچنین غذاهای دریایی و 
غیردریایی در بازارچه سنتی جزیره هنگام به 
فروش می رســد، گفت: رشد و توسعه فردی 
بانوان، رشــد خانواده و در نهایت رشد جامعه 
را در همــه ابعاد بــه دنبــال دارد.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، مدیرعامل شرکت 
تعاونی زنان ساحل نشین جزیره هنگام گفت: 
تاسیس شرکت تعاونی باعث شد تا بانوان فعال 
 جزیره هنگام با بهره گیری از شیوه های متنوع 
بسته بندی محصوالت شان را به صورت عمده 

به فروش برسانند .

ســعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// 
مدیرکل مدیریت درمان تأمین اجتماعی 
و  میناب  درمانگاههای  گفت:  هرمزگان 
رودان دو شــیفته و نیروهای متخصص 

بومی برای آنها استخدام می شوند .
   به گــزارش خبرنگار دریا، کمبودهای 
درمانی شــرق هرمــزگان بخصوص در 
زمینه کمبود نیروهای متخصص و کیفیت 
ارائه خدمات به مردم از جمله دغدغه هایی 
اســت که همــواره مطرح بوده اســت.

غالمعباس مومنی مدیرکل مدیریت درمان 
تامین اجتماعی استان هرمزگان با بیان این 
که برای ارتقای وضعیت خدمات درمانی 

تامین اجتماعی به مردم در شرق هرمزگان 
اقدامــات و تصمیمات ویژه ای در جریان 
سفر هیات ویژه سازمان تامین اجتماعی به 
استان که با پیگیری نماینده مردم این منطقه 

انجام شد، صورت گرفت.
   وی عنوان داشت: در خصوص معضالت 
درمانی شهرستان رودان تصمیمات ویژه ای 
اتخاذ شــد که بر مبنای آن برای تقویت 

درمانگاه این شهرستان، این درمانگاه دو 
شیفته خواهد شد.در همین زمینه همچنین 
بــه گفته مومنی، یک داروســاز بومی و 
دو دندانپزشــک بومی نیز به اســتخدام 
درخواهند آمد و تجهیزات ویژه ای نیز برای 

ارتقای آزمایشگاه آن تامین خواهد شد.
مومنــی دربــاره تصمیمــات مرتبط با 
شهرستان میناب نیز عنوان کرد: درمانگاه 

تخصصــی تامین اجتماعــی در میناب 
دوشیفته خواهد شد و دو پزشک عمومی 
بومی جدید، دو دندانپزشک بومی جدید، 
یک داروساز بومی جدید و یک متخصص 
داخلی بومی نیز اســتخدام خواهد شــد 
تا بتوانیم ســطح ارائه خدمات را به مردم 
افزایش دهیم. هدف از تأکید بر استخدام 
نیروی بومی، مانــدگاری این نیروها در 

منطقه اســت. مدیــرکل مدیریت درمان 
تامین اجتماعی هرمزگان بیان داشت: برای 
جاسک نیز یک نفر پزشک عمومی بومی 
استخدام خواهد شد تا در مجموع بتوانیم 
تراز خدمات رســانی را در شرق استان 

بهبود دهیم.
  وی از پیگیری های نماینده مردم شــرق 
هرمزگان نیز در ایــن زمینه تقدیر کرد و 

گفت: با هم افزایی و دغدغه مندی عموم 
مســئوالن قادر به بهبود خدمات به مردم 
خواهیم بود و باید همه در راســتای ارائه 
بهترین خدمات به مردم عزیز تالش کنیم .

مدیرکل مدیریت درمان تأمین اجتماعی هرمزگان  خبر داد

استخدام نیروهای متخصص بومی در درمانگاه های میناب و رودان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

شنبه  پنج  روز  ساعت 10  راس   ) تصفیه  حال  در   (_ قشم  جزیره   حوزه  مرزنشینان  تعاونی  شرکت  دوم  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع   جلسه 
مورخ 1401/11/13  در محل دفتر شرکت تعاونی

  به آدرس : - قشم خیابان ولیعصر جنب اداره پست ساختمان مرزنشینان طبقه اول تشکیل میگردد . لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت 
و یا دفترچه عضویت  راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایید .

 * ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیر عضو 
تنها یک رأی خواهد بود . و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی ، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/11/12 در محل دفتر شرکت تعاونی 

حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند . 
دستور جلسه : - انتخاب هیات تصفیه

 شرکت تعاونی مرزنشینان حوزه جزیره قشم ) در حال تصفیه (

تاریخ انتشار آگهی : 1401/11/02 هیأت تصفیه شرکت تعاونی ►

طرح : بیتا هوشنگی

 بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان     
 امور اجتماعی کشور از هرمز

گروه شهرستان// سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان از بیمارستان 
بشاگرد بازدید کرد و گفت: به زودی 
راه اندازی  مرکز  این  آب  آزمایشگاه 

می شود .
   غالمعلی جاودان در بازدید از حوزه 
سالمت بشاگرد در بررسی نحوه ارائه 
خدمات بهداشــتی درمانــی با توجه 
به صیانت از حقوق شــهروندی تاکید 
 و بر ضرورت مرتفع شــدن مسائل و 
چالش های حوزه بهداشــت و درمان 

و بویژه بیمارســتان جهت راه اندازی 
بخشهای بستری و اتاق عمل با توجه 
به بعد مسافت با شهرستانهای همجوار 

نیز تاکید کرد.
   جاودان در حوزه بهداشــت با اشاره 
به اینکه ســالمت مردم به سالم بودن 
آب مرتبط می باشــد، گفت: به زودی 
اندازی می شود  راه  آزمایشــگاه آب 
که این موضوع در شــورای سالمت و 
امنیت غذایی مطرح و اعضای شورای 
سالمت بویژه فرماندار شهرستان اعالم 

مساعدت و همکاری الزم جهت برون 
رفت از وضع موجود را کرد.  به گزارش 
مهر، وی با همراهی معاونین دانشگاه، 
معاون بهداشتی، معاون درمان، معاون 

توسعه و مدیریت منابع از بیمارستان 
بقیه اهلل االعظم )عج( بشــاگرد بازدید 
و ضمن دیدار بــا کارکنان، از بیماران 

عیادت کرد .

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :
آزمایشگاه آب بشاگرد بزودی راه اندازی می شود 

ســعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان // معاون 
پرورشی و تربیت بدنی شهرستان میناب از دریافت 
یک هزار و ۱۳۰ اثر دانش آموزی سراســر کشــور 
توسط دبیرخانه جشنواره ملی تئاتر درسی خبر داد .

  به گزارش خبرنگار دریــا ، داریوش فدویان گفت: 
تاکنون آثار بســیار زیبا از گروههــای دانش آموزی 

کشور به دبیرخانه جشنواره ملی تئاتر درسی در میناب 
رســیده است که دانش آموزان ســه استان هرمزگان، 
خوزســتان، گیالن و البرز بیشترین مشــارکت را در 
این زمینه داشــته اند.وی افزود: یک هزار و ۱۳0 اثر 
توسط دبیرخانه جشــنواره ملی تئاتر درسی دریافت 
شــده است و پیش بینی می شــود این آمار به حدود 
یک هــزار و ۳00 اثر نزدیک شــود.به گفته فدویان، 
برای آماده ســازی این یک هزار و ۱۳0 اثر دریافت 
شده، بیش از چهار هزار و ۵00 دانش آموز پایه پنجم 
 و شــش به صورت گروهی متشــکل از دو الی چهار
  دانش آموز مشارکت داشته اند.این مسئول اضافه کرد: دیگر 
 گروه هــای دانش آمــوزی که در مراحــل تمرین، 
آماده سازی یا فیلم برداری از اثر خود هستند، تا پنجم 
بهمــن ماه ۱۴0۱ فرصت دارند آثار خود را به صورت 
فیلم در کانال این جشــنواره، در برنامه شاد بارگذاری 

کنند.معاون پرورشــی و تربیت بدنی شهرستان میناب 
تصریح کرد: با پایان یافتن مهلت ارســال آثار، در دو 
بخش آموزشــی و هنری، آثار مــورد ارزیابی داوران 
مجــرب قرار می گیرند و در نهایــت 20 اثر راه یافته 
به مرحله نهایی در ۱0 بهمن ماه ســال جاری معرفی 
خواهند شد.  فدویان با بیان اینکه مرحله نهایی جشنواره 
ملی تئاتر درسی به صورت اجرای زنده آثار راه یافته 
انجام خواهد شــد، افزود: مرحله نهایی جشنواره ملی 
تئاتر درســی از 2۳ بهمن ماه با پذیرش دانش آموزان 
آثار برتر در شهرستان میناب آغاز خواهد شد و در 2۶ 
بهمن ماه ۱۴0۱ با معرفی نفرات برتر پایان می یابد.  این 
مسئول بیان داشت: جشنواره ملی تئاتر درسی به علت 
مطابقت بســیار با اهداف شش گانه هدف سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش،  مورد توجه وزارت آموزش 

و پرورش قرار گرفته است .

معاون پرورشی و تربیت بدنی میناب خبر داد 

ارسال یک هزار و ۱۳۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ملی تئاتر درسی 
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اجتماعی

طالع بینی
 گــروه اجتماعی // یک 

جامعه شــناس گفت: 
»ما نباید این آسیب ها 
را صرفاً در مســائل 
شخصی ببینیم، امروز 

خودکشی، یک خودکشی فردی نیست، بلکه 
خوِد اجتماعی است که دارد کشته می شود. 
لذا در این وضعیت ریشه هر آسیبی در سطح 
خرد مربوط به سطح میانه و بعد از آن مربوط 

به سطح کالن است . «
   قیمت مواد غذایی به یک خواب بند است، 
همین که شب صبح شود قیمت ها تا دیروز 
فرق کــرده و قدرت خرید مردم کم و کمتر 
می شود ؛ خودرو، طال، ارز، و هرچیزی که 
می تواند ســبب افزایش هزینه های زندگی 
شود رشــد روزانه دارند و ارزش پول افت 
متقابل، طوری که حقوق ســر ماه کارگر و 
کارمند وســط ماه نرسیده ته می کشد، حاال 
باید گفت فقر عیان شــده و به زندگی همه 
گروه های اجتماعی چنگ می زند، خط فقر 
طوری باال رفته که کمتر کسی بتواند از آن سر 
بیرون بیاورد، بخش بزرگی از جامعه را پشت 
خود نگه داشته یا به تعبیری له کرده است.
همه گیر شدن فقر حتمًا جامعه را بدون آسیب 
نمی گذارد، احمد بخارایی،جامعه شــناس و 
عضو انجمن جامعه شناسی ایران معتقد است، 
امروز احساس فقر سبب ساز ادراک تبعیض 
شده است، تبعیضی که می تواند افراد جامعه 
را به ســمت نوآوری های منفی و از جنس 
هنجارشکنانه سوق دهد، این هنجارشکنی در 

میان گروه های مختلف جامعه متفاوت است، 
در یک گروه منجر به ظهور و بروز اختالس 
می شود و از یک گروه دیگر خودکشی سر 
می زند.او به خبرآنالین می گوید: »ما نباید 
این آســیب ها را صرفًا در مسائل شخصی 
ببینیم، امروز خودکشی، یک خودکشی فردی 
نیســت، بلکه خوِد اجتماعی است که دارد 
کشته می شود. لذا در این وضعیت ریشه هر 
آسیبی در سطح خرد مربوط به سطح میانه و 

بعد از آن مربوط به سطح کالن است.«
-  متن کامل گفت وگو را در ادامه بخوانید

*  آقای دکتر، امــروز درباره فقر و خط 
فقر زیاد گفته و شــنیده می شود، این که 
مثالً خط فقر در تهران و سایر شهرها چند 
میلیون است، جدا از این شاخص اقتصادی، 
فقر با تمام خط و نشانی که دارد در عرصه 
اجتماعی چگونه ظهور و بروز پیدا می کند 

و تحلیل می شود؟
در مسائل اجتماعی موضوع نسبیت برجسته 
می شود، شــما فرض کنید در یک روستا 
به عنوان مثالی از یک زندگی پیشــامدرن و 
جامعه ســاده، فقر وجود دارد، اما این فقر 
سبب ساز انحرافات و هنجارشکنی نمی شود، 
برای این که در آن جامعه ی ساده همه مانند 
یکدیگر زندگی می کنند و شرایط یکسانی 

دارند، بنابراین اگرچه فقــر وجود دارد اما 
مانند امر عادی و پذیرفته شده با آن برخورد 
می شود. اما در شــهرهای بزرگ، به عنوان 
مثالی از جامعه مــدرن و پیچیده که در آن 
تنوع سلیقه و گروه های اجتماعی وجود دارد، 
فقر دیگر یک گذاره عادی شده نیست، بلکه 

احساس می شود.
* چرا احساس فقر بیشتر می شود؟

  برای همان موضوع نســبیت است که ابتدا 
گفتم، در شهر و یک زندگی با ویژگی های 
مدرن، آدم ها دائم خودشــان را مقایســه 
می کنند، یک طبقه خودش را با طبقه باالتر 
از خودش مقایسه می کند و شروع می کند به 

لمس کردن فقر.
* شــما از خود فقــر به احســاس فقر 
رسیدید، این احساس چه بالیی سر انسان 

مدرن می آورد؟
چیزی که بعد از احساس فقر حادث می شود 
و البته بحران ساز است ادراک تبعیض است. 
یعنی احساس فقر کمک می کند افراد متوجه 
خانه هــای چند ده میلیــاردی طبقات باال 
شوند، ماشین ها، مسافرت ها و نوع تغذیه های 
آنچنانی که خودش از آن محروم است او را 
به مرحله ادراک تبعیض می رساند. بنابراین 
نســبیت در فضای اجتماعی، یعنی همان 
مقایسه کردن دائمی ســبب می شود آدم ها 
به خودشان اصطالحًا بگویند فالنی کجای 

زندگی است و من کجای زندگی هستم.
*  آقــای دکتر، این انســان شــهری با 
ویژگی های زندگی مــدرن به مرحله درک 
تبعیض رسیده اســت، خودش را در یک 
نظم مقایســه ای با طبقــات باالتر، کمتر 
می بیند و به تعبیر شما می گوید آن ها کجا 
من کجا؛ نتیجه ایــن وضعیت چه خواهد 

بود؟

  خروجی ادراک تبعیض هنجاری شــکنی 
اســت، یعنی آدم ها به مدد هنجارشــکنی 
می خواهند خودشــان را به طبقات باالتر 
جامعه برسانند، بنابراین در وسایل رسیدن 
به اهداف دست به نوآوری می زنند، اما این 
نوآوری به معنای مثبت نیست، بلکه برعکس، 
معنای منفی دارد، یعنی برای رسیدن به اهداف 
سراغ مسیرهای انحرافی می روند، هرکس هم 
با توجه به موقعیتی که دارد مســیر خودش 
را انتخاب می کند، لذا مثاًل شــما میان گروه 
مدیران شاهد افزایش اختالس هستید؛ این 
فرد در وضعیت احساس فقر و درک تبعیض 
برای این که بتواند به طبقه باالتر برسد، ماشین 
بهتر و خانه بزرگ تر داشته باشد، یک مسیر 
انحرافــی به نام اختالس را ابــداع می کند، 

بنابراین دست به هنجارشکنی می زند.
* شما مدیران را مثال زدید، حاال یک فرد از 
طبقه پایین تر را فرض کنید، او حاال توانسته 
تبعیض را درک کند، شــما گفتید احتماالً 
گام بعد از درک تبعیض هنجارشــکنی با 
روش های نوآورانه)منفی( است، فردی که 
مدیر نیست و دسترسی های چندانی ندارد، 

چگونه می تواند هنجارشکنی کند؟
با پیوســت به گروه های تبهکاری، دست به 
این قبیل از اقدامات می زند، شما فکر می کنید 
دلیل افزایش ســرقت در جامعه چیست، 
افــراد در وضعیت درک تبعیض دســت به 
ســرقت می زنند تا با این مســیر انحرافی 
و هنجارشــکنانه به هدف خود، هدفی که 
جامعه آن را پذیرفته نزدیک شوند. بنابراین 
این گــروه از آدم ها که رئیس بانک، وکیل، 
مدیرکل، یا مواردی از این دست نیستند به 

طریق متفاوت هنجارشکنی می کنند.
*  امــا همــه آدم هــا در وضعیت درک 
تبعیض بــه گروه های تبهــکاری ملحق 

نمی شــوند، یا برای رســیدن به طبقات 
باالتر مسیرهایی مانند اختالس را انتخاب 

نمی کنند، سرنوشت این گروه چیست؟
  این گروه درباره خوشان دست به نوآوری 
می زننــد، فکر می کنید چــرا در جامعه ما 
 آمار افسردگی باال است، خودکشی، اعتیاد، 
تن فروشی سیر صعودی دارد، برای این که این 
گروه به خودشان برمی گردند، نا امید هستند 
و فقط با خودشان دست به گفت وگوی منفی 
می زنند. ایزوله شدن افراد در جامعه این که 
آن ها احساس کنند در جامعه مانند جزیره 
هســتند، از مصادیق همین وضعیت است، 
امروز هرکســی در الک خودش فرورفته 
اســت، افراد از کشور مهاجرت می کنند که 
دیگر اسمش حتی مهاجرت هم نیست بیشتر 
 شبیه فرار است. آدم ها با دو بال تحصیالت و 
تجربه زیستی تبعیض را بیشتر درک می کنند، 
بنابراین فردی که دکتــری گرفته اما هنوز 
بیکار اســت اصطالحًا مانند اســپند روی 
آتش می ماند، این افراد که تعدادشان هم کم 
نیست در برابر وضعیت موجود وقتی کاری 
از دست شان ســاخته نیست از کشور فرار 

می کنند.
* آقای دکتر، مدتی قبل اعالم شد میانگین 
معدل دانش آموزان بسیار افت کرده است، 
چیــزی نزدیک بــه ۱۱ الــی ۱۲ میانگین 
معدل آن ها است، این بی اعتنایی به درس 
هم می شــود جــزو همــان نوآوری های 
هنجارشکنانه در وضعیت درک تبعیض 

دانست؟
بله، توجه کنید، دانش آموزی درس می خواند 
که به این باور برســد به ازای درس خواندن 
چیزی به دســت می آورد، مثاًل به شــغلی 
می رســد یا صاحب یک ارزش همه پسند 
می شود، بنابراین باید پشِت با عالقه درس 

خواندن هدفی وجود داشــته باشد، وقتی 
دانش آموز با توجه به شرایط کنونی مقصد 
و افقــی نمی بیند انگیزه چندانی برای درس 
خوانــدن نــدارد، او امــروز می داند برای 
فارغ التحصیِل لیسانس، ارشد و دکتری شغلی 
وجود ندارد، یا به جایگاه ویژه ای نمی رسد، 
بنابراین همه چیز برایش روزمره و شبیه بازی 

می شود، چراکه چشم اندازی وجود ندارد.
* می شــود این بی هدف شدن را به سایر 
مواردی تســری داد، یعنــی گفت وقتی 
آدم ها در وضعیت احســاس فقر گرفتاِر 
درک تبعیض می شــوند دیگر انسان های 

هدفمندی نیستند؟
  اصاًل از بعــد افراد فراتر اســت، در این 
وضعیت ســازمان ها و نهادها ضد کارکرد 
می شوند، همین می شــود که شما می بینید 
نهاد آموزش که دانش آموز، دانشجو، معلم و 
استاِد بی هدف در آن وجود دارد از کارکرد 
خودش دور می شود. در نهادهای بهداشتی، 
سیاسی و فرهنگی هم همین طور، آن ها هم از 
کارکرد خودشان دور می شوند، بنابراین پیوند 
ارگانیک و کارکرد واحد میان سازمان ها و 
نهادها وجود ندارد، مانند یک گروه ارکست 
شــده ایم که هرکســی برای خودش ساز 
می زند، ضمن این که سازمان ها در سطح میانه 
هستند، شما مطمئن باشید وقتی سازمان ها 
به چنین وضعیتی رسیدند یعنی ساختارها 
در ســطح کالن هم از کارکرد خودشــان 
خارج شدند. اساسًا سرچشمه در ساختارها 
هســت که وضعیت آن ها در سازمان ها هم 
سرریز می شــود، همین وضعیت ادامه دارد 
و مشــکالت به سطح خرد تزریق می شود، 
خانواده و افراد جزو گروه خرد هستند، آن ها 
متاثر از این وضعیت گرفتار فقر و خودکشی 
و انواع آسیب ها شــده اند، اما ما نباید این 
آسیب ها را صرفًا در مسائل شخصی ببینیم، 
امروز خودکشــی ، یک خودکشــی فردی 
نیســت، بلکه خوِد اجتماعی است که دارد 
کشته می شود. لذا در این وضعیت ریشه هر 
آسیبی در سطح خرد مربوط به سطح میانه و 

بعد از آن مربوط به سطح کالن است .

فروردین :  
خواسته های تان را به دیگران تحمیل نکنید، چون 
هیچ کمکی به تحقق اهداف تان نمی کند. امروز 
می توانید از تعامالت تان با دیگران نفع ببرید، البته 
به شرط این که سعی نکنید کنترل اوضاع را به دست بگیرید و نقش 
فرمانده داشته باشید. این راهکار دیپلماتیک به این معنی نیست که 
 باید دســت از رویاهای تان بردارید، بلکه به شما توصیه می شود
 که اگر می خواهید احساســات تان را پرورش دهید، در مســیر 

موفقیت تان بیشتر از قبل با دیگران ارتباط برقرار کنید .
    اردیبهشت :  

اگر از وظایف کاری تان چشم پوشی نکنید می توانید 
 پیشــرفت خوبی داشته باشــید. اما اگر مدام به دنبال 
راه های میانبر باشــید تا کارها را سریع تر به سرانجام 
برسانید ممکن است بدون این که نتیجه ای بگیرید فقط منابع تان را هدر 
دهید. به دنبال مسیرهای جدید نباشید، همان راهی را بروید که پیشتر 
دیگران هم از آن عبور کرده اند. اگر امروز کاری را به تعویق بیندازید، 

بدانید که دیرتر انجام دادن آن انرژی بیشتری از شما می گیرد .
     خرداد : 

امــروز می خواهید برنامه هــای لذت بخش برای 
خودتــان ترتیب دهید، اما این روند با نقشــه های 
اطرافیان تان هماهنگ نیســت. می توانید همه چیز 
را همان طوری که هســت ببینید، یعنی بدون این که تحت تاثیر 
احساســات و عواطف تان قرار بگیرید، اما دل تان نمی خواهد 
که بیش از این از احساسات تان جدا بیفتید. دیر یا زود نیت های 
واقعی شــما آشکار خواهد شد و دیگر نمی توانید آن ها را پنهان 
نگه دارید. اگر از همان ابتدای مســیر با صداقت پیش بروید همه 

چیز آسان تر خواهد گذشت .
      تیر :

امروز ممکن است دوباره با یک مشکل احساسی قدیمی 
روبرو شوید و آن را بارها و بارها در ذهن تان بچرخانید 
تا راه حلی پیدا کنید. ترجیح می دهید حرفی نزنید، چون 
به نظرتان دیگران می دانند که چه در سر دارید و نیازی به گفتن شما 
نیست. یادتان باشد که سرکوب خواسته های تان و پنهان نگه داشتن 
آن ها شما را از هدف دور می کند. به نفع تان است که احساسات تان 
را آشکارا بروز دهید، نگران هم نباشید چون هیچ کس شما را به خاطر 

صداقت تان سرزنش نخواهد کرد .
     مرداد :

امروز ممکن است در آخرین لحظات به کمک تان 
بیایند. خوشبختانه نیازی نیست چیزی طلب کنید، 
دیگران از این که با شــما همراه شوند حس خوبی 
خواهند داشت. اما یادتان باشد که همراهان تان ممکن است نتوانند 
به سرعت شما کار را پیش ببرند. نا امید نشوید و از آن ها به خاطر 
هر مقدار کمکی که می دهند تشکر کنید. حواس تان هم باشد که به 

موقع لطف آن ها را جبران کنید .
      شهریور : 

امروز شــاید نتوانید کارهای تــان را چندان پیش 
 ببرید، چون یکی از اطرافیان شروع به حسادت کرده 
 و مانع راه تان شــده اســت. اگر تمایــل دارید که 
 آرامش تان به هم نخورد، بهتر است راهکارتان را متعال سازی کنید تا 
چیزی به کســی برنخورد. یادتان باشد که دیرتر هم می توانید به 
اهداف تان برسید، فعال بگذارید آتش حسادت ها خاموش شود. 
نگذارید اهداف تان باعث خراب شــدن روابط تان با کسانی شود 

که برای تان مهم هستند .
      مهر : 

با چندین مانع روبرو هســتید که انگار نمی خواهند 
 از جلــوی راه تان کنار بروند، اما بازگشــت ماه به 
نشانه ی شما این قابلیت را برای تان به همراه آورده 
که واقع بینانه به مشکل تان نگاه کنید. ممکن است یک نفر بدون 
دعوت به کمک شما بیاید، بهتر است به جای این که لج بازی کنید 
به طریقی با حضور او کنار بیاییــد. بدانید که کار زیاد کلید حل 
مشکالت تان نیست، در عوض باید به تکه تکه ی اطالعات تان 

خوب نگاه کنید تا آن ها را در جای درست قرار دهید .
      آبان : 

دوســت دارید که از جمع فاصله بگیرید، اما شاید 
فرصت مناســب برای تان پیش نیاید. با این که از 
مشــارکت کردن با دیگران خوش تان می آید، اما 
دیگر از این وضعیت تکراری خسته شده اید. صبور باشید و بدانید 
که روزهای پر استرســی پیش رو دارید. برای این که از شــدت 
فشارها فاصله بگیرید به ندای قلب تان گوش کنید تا زمان درست 
را به شما اعالم کند. شاید باورتان نشود، اما اگر کمتر خودتان را 

جدی بگیرد همه چیز بهتر می شود .
      آذر :  

امروز بــه راحتی می توانید خودتــان را عصبانی 
 کنید، به ویژه اگر بخواهید برنامه هایی را که ترتیب 
 داده اید نهایی کنید. انگار در انتخاب های تان دچار 
تردید شده اید. به جای این که به دنبال تصمیم نهایی باشید، بهتر 
 است به مســیرهای مختلفی که شما را به مقصد می رسانند فکر 
کنید. بدانید که رســیدن به ستاره ی بخت تان کار چندان سختی 

نیست .
      دی : 

 بهتر اســت به موانع و فشــارهایی که در مســیر 
موفقیــت تان پیش آمــده خوب فکــر کنید. اگر 
 بتوانیــد تعادل را برقرار ســازید، حتما به اهداف و 
خواســته های تان خواهید رســید. درباره ی نگرانی های تان با 
دیگران گفتگو کنید، چون این کار از شــدت استرس های تان کم 
خواهد کرد. اما حواس تان باشد که از جاده منحرف نشوید، ممکن 

است همان لحظه که مسیر باز شد دوباره بسته شود .
   بهمن : 

 در گفتگوهایی که امروز شــرکت می کنید باید با 
 فکر باز وارد شوید، چون اصال معلوم نیست که این 
 حــرف ها بــه کجاهــا خواهــد کشــید. انگار 
 دل تان می خواهد چیزهای تــازه یاد بگیرید و تمایلی به بحث 
 درباره ی موضوعات تکــراری ندارید. حواس تان به حرفی که 
می زنید باشد، چون ممکن است نتیجه ی معکوس بگیرید. برای 
این که ناخواسته مشــکلی پیش نیاید و کسی هم ناراحت نشود 

حواس تان به پیچیدگی های موضوع بحث باشد .
اسفند : 

امروز ممکن است به این نتیجه برسید که اهداف قبلی 
شما آن قدرها هم که فکر می کردید مهم نبودند. نه این 
که فکرتان تغییر کرده باشد، بلکه دیدگاه تان وسعت 
بیشتری گرفته و اکنون افق های تازه تری را می بینید. به جای این 
که اشــتباه کنید و بعدا مجبور شوید برای جبران شان کلی انرژی 
مصرف کنید، به نفع تان است که از همین اآلن به سراغ کاری بروید 

که ارزش اش را دارد .

تبعات اجتماعی فقر در جامعه ؛

چرا سرقت ، اختالس و خودکشی زیاد شد؟ 



امام  رضا )ع( : هر کس کاری را  از راه آن انجام دهد نمی لغزد
) روضه بحار ج 2 ص 357(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

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

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

نمایندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد       علیرضا حائری زاده             09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
سید ابوالحسن جعفری                    09177746020

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

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

یکشنبه 2 بهمن 1401
29 جمادی الثانی  1444

سال بیست و دوم شماره 4085 

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

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

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

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

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

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

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

daryanews.official : اینستاگرام

گروه خبر //  احمد مرادی نماینده مردم 
هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی، 
جزئیات طرح تحقیق و تفحص از سازمان 
منطقه آزاد قشم را  در نشست خبری و 

در بین خبرنگاران اعالم کرد .
   به گــزارش خبرنــگار روزنامه دریا، 
احمد مرادی نماینده مــردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی، شنبه ۱ بهمن ماه  
در نشســت خبری با موضوع »تحقیق و 
تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم« بیان 
کرد :  به مردم قول داده  بودیم که تحقیق و 
تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم را طبق 
ماده 2۱2 تا 2۱۶ آیین نامه پیش ببریم و 
بر همین اســاس این طرح را از ۱۳۹۴ تا 
۱۳۹۹  مورد بررسی قرار دادیم،  که مطابق 
با زمان مدیرعاملی حمیدرضا مومنی است.

وی افزود: حمیدرضا مومنی قبل از حضور 
در منطقه آزاد به عنوان مدیر عامل منطقه 
آزاد قشم، مدیرعامل شرکت الستیک دنا 
در شــیراز بوده که همزمان با انتصاب به 
مدیرعاملی منطقه آزاد قشم ، 2۶ میلیارد 
تومان پرونــده باز به علــت خیانت در 
امانت داشته است اما با این وجود باز هم 
مسئولیت مهم و سنگین مدیر عاملی منطقه 

آزاد قشم را به او داده اند.
   احمــد مرادی گفت:  یکــی از دالیلی 
که باعث شد تحقیق و تفحص از سازمان 
منطقه آزاد قشم را با جدیت تمام در دستور 
کار داشــته باشیم ، گزارشات مردمی بوده 
است که نشــان از انحراف این سازمان از 
تکالیف و وظایف خود  بود؛ از این رو  قبل 
از آغاز تحقیق و تفحص  در جلســه ای با 
آقای حمیدرضا مومنــی تذکرات الزم را 
به ایشــان دادیم؛ اما باز هم ایشان  مسیر 
مدیریت خود را تغییــر ندادند. در جریان 
بررســی  این پرونده حسین فریدون برادر 
رئیس جمهور ســابق هم حضور داشت 
و این مســائل را ما به آقای روحانی هم 
گفتیم اما قاطعانه اعالم شد که بنایی بر تغییر 

وجود ندارد . یکی دیگر از مســائل کنار 
گذاشتن هیئت مدیره هایی که خیلی سری 
انجام می شد، چندین گزینه بومی که عضو 
هیئت مدیره بودند فقط چند ماه و حتی یک 
نفر آن ها حتی یک روز هم در هیئت مدیره 
حضور نداشته است.  برای بررسی و تحقیق 
و تفحــص این پرونده ۵ نفر از خبره ترین 
افراد از دیوان محاســبات انتخاب شدند، 
اما باز هم روند تحقیق و تفحص به کندی 
صورت می گرفــت ؛ مراحل کاردر پیک 
کرونا قــرار گرفت و نیروها دچار بیماری 
کرونا می شــدند و یا اسناد و مدارک را به 
سختی تحویل می دادند یا سندها را کامل 
تحویل نمی دادند حتی شــایعات بسیاری 
پخش می کردند.حتی به مردم قشــم هم 
گفته ام تاخیری که اتفاق افتاده اســت به 
دلیل ضدو بندهایی بود که رخ داده است.

وی ادامــه داد: در طرح تحقیق و تفحص 
بیش از ۱۵00 میلیارد تومان از بیت المال 
تضییع شده اســت و در یک گزارش ۶2 
صفحه ای ۶۶ بند تخلف و بیش از ۵ هزار 
سند اســت ، که حتی  یک خط از آن نیز 
بدون پیوســت نیست و متأسفانه با وجود 
اینکه این گزارش محرمانه بوده است تمام 
صفحات آن را به دست تیم حقوقی آقای 
مومنی رسانده بودند.بعضی از همکاران ما 
نامه ای به کمیسیون مجلس داده بودند تا 
اینکه این مورد تحقیــق و تفحص انجام 
نشود.بعد از بررسی های انجام شده مدیر 
عامل منطقه آزاد قشم ۴0 روز در اطالعات 
سپاه بازداشــت بودند که بعد از آن به قید 

وثیقه آزاد شده اند.
    احمد مرادی، اظهارداشت: آقای مومنی 
هیچ وقت از بندرعباس تا قشم با شناوری 
که مردم در آن ســوار هستند تردد نکرده 
اســت و برای تمام ترددهای دریایی اش 
شــناور چارتر می شــده و تنها ایشان و 
منتسبینش سوار آن بودند و تمام پروازهای 
خانواده  ایشان از قشم به تهران و به جاهای 
دیگر  رایگان و با پول بیت  المال بوده است.
  وی افــزود: در زمان مدیریت حمیدرضا 

مومنی اقدامات متقلبانه،  سواستفاده و جعل 
اســناد در تخلفات منطقه آزاد بسیار زیاد 
بود که تنها یک مــورد از آن ۱0 میلیارد 
تومان بوده و جالب است بدانید ۶ میلیارد 
تومان از آن را کارت هدیه گرفته و تحویل 
مدیرعامل داده بودنــد که این کارت های 
هدیه را به هر کســی که دوســت داشتند 
تقدیم می کرد، ۳۹۴ قطعه نیز از انواع سکه 
بهــار آزادی دریافت کرده بودند که به هر 
کسی خواستند بدهند که از همین سکه ها به 
هر میهمانی که از تهران می آمده اعطا شده 
اســت .همچنین بیش از 2 میلیارد و ۴00 
میلیون تومان هدایای دیگری نیز خریداری 
شده است. هیچ کدام از این کارت هدیه ها، 
سکه ها و هدایا به کارمندان و یا کارگران 

در قشم داده نشده است.
   نماینده مردم هرمزگان بیان کرد: با ســو 
تدبیر مدیرعامل وقت ضرر و زیانی نزدیک 
به حدود 2۶۶ میلیارد تومان بدهی مالیات 
برای منطقه به بار آمد و با گردن کشی هم 
می گفتند که این مالیات را پرداخت نخواهیم 
کرد که همین امر موجب شــد مشکالتی 
بــرای تجار و بازرگانان بــه وجود بیاید.
احمــد مرادی افزود:  در یکی از تخلفات؛ 
شرکتی به نام مشعل گاز، گاز مایع یارانه ای 
را که باید به دســت مردم می رسید را به 
شرکت های خصوصی می دادند و به قیمت 

آزاد به فروش می رساندند . 
   همچنین گرانفروشی شرکت مشعل گاز 
در توزیع سیلندرهای گاز بین اهالی منطقه 
به قیمتی باالتــر از قیمت مصوب به دلیل 
عدم نظارت و کنترل سازمان منطقه آزاد بر 
شرکتهای تابعه در خصوص ارائه خدمات 
به مردم جزیره که باعث نارضایتی ساکنان 
با تبعات اجتماعی نامطلوب نسبت به دولت 
و حاکمیت که محکومیت و پرداخت مبلغ 
2.۵7۱.۳۵0.000 ریال جریمه معادل دو 
برابر میزان گران فروشــی شرکت مذکور 
توسط ســازمان تعزیرات حکومتی را در 
پی داشته اســت.وی عنوان کرد: در بحث 
واگــذاری اراضی، چیزی حدود ۶ میلیون 

متر مربع زمین  با قطعات مختلف از 2۵0 
متری تــا ۱0 هزارمتری با هر ســلیقه ای 
واگذار و به فروش رسیده است که میانگین 
این اتفاقات و حیف و میل پول بیت المال 
در بحث زمین حدودا ۱000 میلیارد تومان 
اســت و در بخش مدیران سازمان به نام 
خودشان، مادر زنشان و بقیه خانواده شان 
زمین دریافت کرده انــد و زمین هایی را با 
قیمت متری ۱۵ هزار تومان هم به فروش 

رسانده اند. 
   طبق اسناد و مدارک بدست آمده برخی 
از مدیران و کارکنان ســازمان منطقه آزاد 
قشــم عالوه بر دریافت زمیــن بنام خود 
اقدام به دریافــت چندین قطعه زمین بنام 
سایر بستگان نسبی و سببی خود نموده اند 
به تعداد۳۳ نفر که البته تعداد افراد بیشــتر 
از این می باشــد .عضو مجمع نمایندگان 
اســتان هرمزگان، ابرازداشــت: در بحث 
احــداث ۵ واحد کاخ ویــالی لوکس در 
ساحل جنوبی قشم برای میهمانان دولتی 
که به کاخ ریاســت جمهــوری معروف 
شده اســت، با وجود اینکه قرارداد اولیه 
 2میلیارد تومان بوده است اما ۳2 میلیارد 
هزینه شــد و از مصالح بی کیفیتی استفاده 
شده است که ۱00درصد غیر اصولی است 
و راهی جز تخریب ندارد  چرا که هیچ کس 

را نمی توان در آن ها اسکان داد.
   با توجه به تأکید معاون اول رییس جمهور 
و انتصاب ۳ نفر نیروی بومی متخصص در 
هیأت مدیره ســازمان منطقه آزاد قشم ، 
متأسفانه آقای مومنی که پشتوانه قوی تر 
از قانون و معاون اول را پشــت سر خود 
بعنوان حامی داشته است به صراحت تمام 
با این امر مخالفت و با عدم پذیرش آنان در 
جلسات هیأت مدیره موفق به وتوی احکام 
صادره و تغییرات بعدی در ترکیب هیأت 
مدیره مورد دلخواه خود می گردد و مدیران 
قدرتمندی مثل مرحوم دکتر ترکان و دکتر 
جهانگیری توان مقابله با آقای مومنی )بر 
اساس شنیده ها به پشتوانه حسین فریدون( 
را نداشته و در مقابل این تغییرات تمکین 

می نمایند.
مرادی عنوان کرد: 

مل  عا یر مد
ســازمان 

منطقــه 
 ، د ا ز آ

ماساژور شــخصی داشته است و فقط در 
یک قلم ۶۵ میلیون تومان از بودجه منطقه 
آزاد به ماساژور شــخصی پرداخت شده 

است. 
   خریــد و توزیع هدایــای غیر متعارف 
و خــارج از شــئون اداری بــه مبلــغ 
جملــه  از  ریــال   2۱.۶7۵.۳۸۴.۴00
)کارت هدیه، لوازم خانگی، کیف و کفش، 
پتو، لباس و پوشــاک، لوازم بهداشــتی و 
آرایشــی، لب تاپ، آی پد، گوشی تلفن 
 همراه، سرویس آشپزخانه، ماهی و میگو 
و  مدیرعامــل  میهمانــان  بــه   ).... و 
 کارکنــان دبیرخانه مناطــق آزاد و دیگر

 کارکنان کشوری، مغایر با مفاد ماده)۵۹۸( 
قانون مجازات اســالمی و مواد )۱( و )۳( 
 قانون نحــوه اعمال نظــارت بر کاهش 
هزینــه های غیر ضــرور و جلوگیری از 

تجمل گرایی.
   انعقاد قرارداد به مبلغ 2.۵00.000.000 
ریال در ســال ۱۳۹۴ پــس از انتصاب 
آقای حمیدرضا مومنی بعنوان مدیر عامل 
با پیمانکار صنایع دســتی و گلیم بافی با 
موضوع » طراحی، اجــرا و تجهیز مرکز 
توســعه و ترویج صنایع دستی روستایی 
قشم« که سنخیتی با فرهنگ مردم منطقه 
نداشته و نتیجه ای از قرارداد مذکور برای 
مــردم جزیره حاصل نشــده و زمانی که 

کارشناســان میراث فرهنگی 
به  ســازمان 
د  ردا قرا

دوم 

معترض گردیده اند مسئول مربوطه را برکنار 
 و پیمانکار مذکور را اســتخدام و بعنوان 
رییس اداره صنایع دســتی معرفی نموده 
اســت .نماینده مردم اســتان در مجلس 
بیان کرد: ســفرهای خارجی بدون مجوز 
از دیگر تخلفات مشهود در پرونده منطقه 
آزاد اســت؛ هر کارمند دولتی که بخواهد 
ســفر خارجی برود باید کمیســیونی در 
کشور ضمن بررسی موضوع مجوز صادر 
کند اما هیچ کدام  از ســفرهایی که رفتند 
مجوز نداشــته چنانچه به ایتالیا، اسپانیا ، 
 روسیه ، ژاپن، چین، هلند، امارات، آلمان
 و ... با هزینه بیت المال ســفر کرده و حق 
ماموریت گرفته بودنــد و در یکی از این 
ســفرها 20۹ هزارو ۴00 یــورو پیش 
پرداخت به یک شرکت خارجی پرداخت 
کرده بودند که تاکنون هیچ هواپیمایی وارد 

کشور نشده است.
   وی افزود: الزم اســت از دادگســتری 
استان نیز تشکر کنیم که به محض دریافت 
مستندات دستور بررسی به اطالعات سپاه 
را دادنــد و حمیدرضا مومنی ۴0 روز در 
بندرعباس بازداشت شد که هم اکنون به قید 
وثیقه آزاد هستند. در حال حاضر پرونده 
این  تحقیق و تفحص در دست قوه قضائیه 
است و بر اساس قانون با متخلفان برخورد 

خواهد شد .
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بلوار جمهوری اسالمی روبروی ستاد خبری نرسیده به بیمارستان شهید محمدی 

گروه خبر // مختــرع جوان هرمزگانی 
سینا راد با شرکت در هشتمین جشنواره 
بین المللــی اختراعات کشــور تایوان 
۲۰۲۲، که توسط سازمان مالکیت معنوی 
با  برگزار شــد،  ویپا  اختراعات جهان  
کسب عنوان سوم جهان بین ۳۲ کشور 
مدال برنز را به خود اختصاص داد تا بدین 
ترتیب نام اتاق بازرگانی هرمزگان این بار 
در سکوهای جهانی مطرح و مورد  تقدیر 

قرار گیرد .
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ، طرح 
اختراعی » سینا راد « عضو فعال و جوان 
 اتاق بازرگانی استان هرمزگان با عنوان 
» اپلیکیشن اختصاصی بازدید مجازی 
از خطوط تولید کارخانجات با استفاده 
از واقعیت مجازی بر پایه متاورس« در 
جشنواره جهانی اختراعات و طراحی 
2022 تایوان پذیرفته و پس از احراز 
جایگاه ســوم و مدال برنز این دور از 
مسابقات را کسب نمود.  » سینا راد «، 
مدیر شرکت بازرگانی راد در خصوص 
اختراع خود و ویژگی های این مسابقه 
اظهار داشــت: این دوره از مسابقات 
به صورت ســاالنه با هدف شناخت 

ایده  ها و اختراعــات برتر و افزایش 
ســطح نوآوری در جهــان با نظارت 
و حمایت ســازمان مالکیت معنوی 
اختراعات جهان برگزار می  شود. وی 
خاطرنشان کرد: این دوره از مسابقات 
با حضور ۳2 کشور از جمله آمریکا، 
کانادا، انگلیس، لهســتان، کرواســی، 
رومانی، سوئد، چین، ژاپن، تایوان، کره 

جنوبی، جمهوری چک و... که عضو 
هستند،  اختراعات  جهانی  ســازمان 
حضور داشتند و به رقابت پرداختند. 
این جشــنواره از ۱0 تــا ۱2 آذر ماه 
۱۴0۱ در کشــور تایوان، در شــهر 
کاووشــینگ برگزار و در پایان نتایج 
اعالم شد. راد افزود: در این جشنواره 
طرح هــای نوآورانه از کشــورهای 

مختلــف جهان بــه منظــور انتقال 
شبکه یابی  تجاری سازی،  تکنولوژی،  
و فروش شــرکت داشتند که در قالب 
۳۴ کارگروه تخصصی و بیش از ۵00 
طرح مورد داوری قرار گرفتند و نفرات 
برتر معرفی شد. وی بیان کرد: اختراع 
من به منظور سهولت بیشتر در عرصه 
تجارت بین المللی طراحی شده است.
جامعه هدف این اختراع، تولیدکنندگان، 
اهالــی تجــارت و صنعتگرانند؛ اما 
 به منظــور کاربری هــای دیگر نیز 
 مي توان از آن استفاده کرد. گفتنی است، 
» ســینا راد« تاجر جوان هرمزگانی، 
بازرگانــی،  مدیریــت  دانشــجوی 
مدیرعامل شرکت تجاری راد و عضو 
جوان و فعال اتــاق بازرگانی صنایع 
معادن و کشــاورزی استان هرمزگان 
می باشد. همچنین طی نشستی رئیس 
اتاق بازرگانی هرمزگان با اعطای لوح 
تقدیر از سینا راد به عنوان جوانترین 
عضو اتاق بازرگانی هرمزگان به دلیل 
کسب این موفقیت بزرگ قدردانی به 

عمل آورد .
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