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رهبر انقالب چگونه نقشه راه مواجهه 
با وقایع اخیر را ترسیم کردند؟ 

رئیس جمهور در دفاع از کلیات بودجه :
وضعیت قیمت طال و ارز کاهشی 

خواهد شد

2ترک تحصیلی به چه بها و بهانه ای؟ 
گروه خبــر //  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان هرمزگان اجــرای طرح کاالبرگ 

الکترونیک در استان هرمزگان را مثبت و روند آن را رو به رشد ارزیابی کرد . 
   مجتبــی معین وزیری ، در خصوص اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک بر بســتر شــبکه ملی 
اعتبار)شــما( در هرمزگان، افزود: این طرح خوشبختانه با استقبال مناسب مردم رو به رو شده و 

نسبت به آن واکنش منفی مشاهده نکردیم.
  وی با بیان اینکه مهمترین قسمت این طرح بخش اطالع رسانی است، اظهار کرد: خبرنگاران به 

عنوان چشمان بیدار جامعه باید به خوبی اهداف این طرح را به جامعه منتقل کنند و به همین دلیل 
آگاه سازی اصحاب رسانه از این طرح اهمیت ویژه ای دارد.

  معین وزیری با اشاره به اینکه چون هرمزگان استانی مهم و مدیریت آن در کشور پیشتاز است، به 
عنوان استان پایلوت طرح کاال برگ انتخاب شد، خاطرنشان کرد: این پروژه طرح جدیدی نیست 
بلکه قانون مصوب مجلس اســت که قیمت ۱۰ قلم کاالی اساســی باید به قیمت قبل از شهریور 

۱۴۰۰ به مردم ارائه شود و دولت متعهد شد این امر صورت بگیرد .

ادامه از تیتر یک //
  وی با بیان اینکه استفاده در این طرح اجباری نیست بلکه فرد می تواند یا کاال بخرد 
یا از حساب برداشت کند، عنوان  کرد: این کاال برگ الکترونیکی با کوپن تفاوت اساسی 
دارد و قابل مقایسه نیست. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان ادامه 
داد: قرارگاه در سطح ملی و در سطح وزارت مربوطه تشکیل شده و جلسات متعددی 
برگزار و موضوعات مختلف بررســی و تصمیم الزم گرفته می شود. وی اضافه کرد: 
اکنون در حساب یارانه بگیران هرمزگان یک یارانه نقدی و یارانه اعتباری واریز شده 
 است که اگر از یارانه اعتباری استفاده نشود تا بیستم ماه، به عنوان یارانه نقدی تبدیل 
می شــود.معین وزیری با اشــاره به اینکه مجری طرح شــرکت فارا است و برای 

اجرای آن زحمات زیادی کشــیده شــده اســت، تصریح کرد: ایــن طرح بر روی 
شــبکه ملی اعتبار راه اندازی شده اســت و این شبکه دستاورد بزرگی است. وی با 
بیــان اینکه هرمزگانی ها هر کاالیی که جز این ۱۰ قلم اعالمی باشــد را می توانند 
بــه قیمت قبــل از شــهریور ۱۴۰۰ خریداری کننــد، افزود: قریب بــه یک هزار 
فروشــگاه از چهار صنف مرتبط در اســتان هرمزگان برای اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیکی ثبت شــده اند.به گزارش ایســنا ؛ این مقام مســئول بیــان کرد: برای 
 اســتعالم میزان اعتبار، مشــاهده کاالهای مصوب و قیمت ها برنامه کاربردی شما 
) شبکه ملی اعتبار(  را نصب کنید با استفاده از برنامه های اندرویدی  بازار و  مایکت 

یا به درگاه  اینترنتی shoma.sfara.ir مراجعه کنند .

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان خبر داد 

استقبال مردم هرمزگان از طرح کاالبرگ الکترونیک

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان خبر داد 

استقبال مردم هرمزگان
 از طرح کاالبرگ الکترونیک

این طرح خوشبختانه با استقبال مناسب مردم رو به رو شده و نسبت به آن واکنش منفی مشاهده نکردیم
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ادامه در همین صفحه

شهردار بندرعباس خبر داد 
بهره برداری از آبنمای موزیکال بندرعباس 

در دهه فجر

 

برای نخستین بار صورت گرفت 

تخلیه نگله 254 تنی
 در بندر شهید رجایی

 با بهره گیری از کرین بارج

گروه خبر // نمایندگان مجلس شورای اسالمی با ۱۶۹ 
رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع 
 ۲۳۵ نماینده حاضر در جلســه کلیات الیحه بودجه 

سال ۱۴۰۲ را تصویب کردند . 

   به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جلســه علنی دیروز با ۱۶۹ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف 
و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلســه 
کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تصویب کردند.  براساس 

آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون های تخصصی فرصت 
۱۵ روزه ای برای بررســی جزئیات الیحه بودجه و ارائه 
پیشنهادات خود به کمیسیون تلفیق دارند. پس از آن جلسات 
کمیسیون تلفیق برای بررســی بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به 
مدت ۲ هفته برگزار خواهد شــد.پس از رای گیری الیحه 
بودجه جهت بررسی به کمیسیون های تخصصی ارجاع شد .

مجلس با کلیات الیحه بودجه ۱4۰2 کل کشور موافقت کرد 

صفحه 2 را بخوانید

شایعه صدور سند در اراضی فاقد سند ، مردم هرمزگان و حتی استان های همجوار
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 گروه خبر // مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی هرمزگان 
گفت: فضا برای اســتقرار شرکت های دانش بنیان در شهرک های 
صنعتی هرمزگان در راستای تولید کارگاهی فراهم شد . سیدامیر 
امیری زاد اظهار داشــت: پارک علم و فناوری هرمزگان به طور 
معمول به سبب محدودیت های زیرساختی تا سطح آزمایشگاهی 
با واحدهای فناور و شــرکت های دانش بنیان همــکاری دارد.

وی ادامه داد: این واحدها و شــرکت ها پس از رسیدن به مرحله 
تولید کارگاهی بایستی مکانی برای تولید تجاری داشته باشند و 
به همین علت هم باید در شــهرک های صنعتی فضایی برای آنها 
در نظر گرفته شود.امیری زاد اضافه کرد: در همین راستا فضایی در 
شهرک های صنعتی هرمزگان مهیا شده که شرکت های دانش بنیان 
 بتوانند نسبت به اســتقرار تجهیزات کارگاهی خود برای تولید و 
جهش تولید کارگاهی با کمترین میزان هزینه اقدام کنند.مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان یادآور شد: با توجه به شعار 
سال از ابتدای سال جای به دنبال اجرایی شدن فرامین رهبر معظم 
انقالب بودیم که تعدادی سوله های کارگاهی آماده شده تا به این 
شرکت ها واگذار شود.وی تاکید کرد: این فضاها برای شرکت های 
دانش بنیانی اســت که به مرحله کارگاهی رســیده اند، اکنون این 
امکان فراهم است که ســوله ها را با هزینه های پایین در اختیار 
این شــرکت ها قرار داد تا بتوانند تجهیزات مورد نیاز برای تولید 
را در آن ها نصب کنند.وی اشاره کرد: معموالً شرکت های دانش 
بنیان توان مالی باالیی ندارند و این اقدام هم در راستای کمک به 

آن هاست که بتوانند با کمترین هزینه تولید داشته باشند.
*  ایجاد شهرک های فناوری در هرمزگان مطرح است

   مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان خاطر نشان کرد: 
همچنین بایستی توجه ویژه ای به این شرکت ها بشود و به همین 
سبب از طریق سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی 
ایران موضوع ایجاد شــهرک های فناوری در هیات دولت مطرح 
شده اســت.امیری زاد افزود: مجوز احداث ۴۰ شهرک فناوری 
در کشــور از هیات دولت اخذ شده که یکی از این شهرک ها در 
بندرعباس قرار دارد و اراضی آن هم مشخص شده است.وی ادامه 
داد: اکنون منتظر تکمیل پژوهش های آن توسط مشاور هستیم و با 
تکمیل مطالعات مقدماتی و ضرورت ایجاد و مکان یابی می توان 
مجوز نهایی احداث شهرک فناوری در بندرعباس را هم اخذ کرد.
به گزارش ایرنا ؛ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان 
تاکید کرد: بدین ترتیب زیرساخت مناسبی برای واحدهای صنعتی 
دانش بنیان و شرکت های فناور آماده می شود تا در آن مستقر شوند 

که محل این زمین هم در شرق بندرعباس است .

زمینه استقرار شرکت های دانش بنیان 
در هرمزگان فراهم شد

سرپرست شیالت هرمزگان خبر داد
 اجرای طرح جامع احیاء 

و بازسازی ذخایر آبزیان در هرمزگان
   گروه خبر // سرپرســت اداره کل شیالت هرمزگان از برگزاری 
جلسه هم اندیشی اجرای طرح جامع احیاء و بازسازی ذخایر آبزیان 
در استان هرمزگان با حضور سرپرست معاونت صیدو بنادر ماهیگیری 
شــیالت هرمزگان ، رئیس بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشــکده 
اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، معاون تحقیقات پژوهشــکده 
 اکولــوژی خلیج فارس و دریای عمان ، معاون پژوهشــی اکولوژی 
خلیج فارس و دریای عمان ، معاون محیط زیســت استان و جمعی 
 از مســئولین و کارشناسان در سالن جلســات پژوشکده اکولوژی 
خلیج فارس و دریای عمان خبرداد . به گزارش خبرنگار دریا  ، دکتر 
ساسان صادقی با اشاره به اینکه در سال های اخیر ذخایر آبزیان دریایی 
در خلیج فارس و دریای عمان تحت فشار مضاعف قرار گرفته است 
و صید غیرمجاز و دسترسی آزاد به منابع آبزیان ، آلودگی های زیست 
محیطی دریا و اثرات تغییر اقلیم بر اکوسیســتم های دریایی ، قدرت 
احیاء ذخائر را به شــدت کاهش داده است گفت : اجرای این طرح 
،نقش بسزایی در احیاء و بازسازی ذخایر آبزیان در استان هرمزگان 
خواهد داشــت . صادقی با اشاره به اهمیت حفاظت و تقویت ذخائر 
ژنتیکی آبزیان ،رهاسازی و بازسازی دخائر آبزیان، ایجاد زیستگاههای 
مصنوعی،جلوگیری و ممانعت از آلودگی خوریات و بهسازی خوریات 
و زیستگاههای آبزیان را از اهم اقدامات و برنامه های شیالت استان 
هرمزگان در این زمینه خواند. وی تدوین و ارائه پیش نویس طرح جامع 
 بازسازی ذخائر آبزیان ، تشکیل کمیته بازسازی ذخایر با مشارکت همه 
سازمان های زیربط ، تنظیم برنامه عملیاتی برای طرح توسعه بازسازی 
ذخایر را از فرآیندها برای توســعه و اجرای برنامه بازسازی ذخایر 
خواند. سرپرســت اداره کل شــیالت هرمزگان با بیان اینکه استان 
هرمــزگان با ۲۲ بندر صیادی ، ۳۰ درصد بنادر صیادی و ۳۶ درصد 
صید انواع آبزیان را به خود اختصاص داده است که نشان از جایگاه 
و اهمیت فعالیت های شیالتی این استان در کشور است اظهار داشت: 
اجرای برنامه های حفاظتی و بازسازی ذخایر زمینه ساز بهره برداری 
پایدار و مسئوالنه که تضمین کننده اشتغال پایدار برای جامعه صیادی 
اســتان هرمزگان می باشــد. در پایان حاضرین در جلســه به بیان 

پیشنهادات، نظرات و راهکارها در این خصوص پرداختند . 
شهردار بندرعباس خبر داد 

 بهره برداری از آبنمای موزیکال بندرعباس 
در دهه فجر

  گروه خبر // نخستین آبنمای موزیکال خشک شهر بندرعباس، 
دهه فجر امســال به بهره برداری می رسد. شهردار بندرعباس گفت: 
هزینه ســاخت این آبنما ۸ میلیارد تومان است.مهدی نوبانی گفت: 
این آبنما به مســاحت ۴۰۰ مترمربع در بوستان افروز شهابی پور با 
روش های جدید در حال ســاخت است.او گفت: مرحله نخست این 
آبنما اواخر آذر امسال برای استفاده شهروندان به بهره برداری رسیده 
است.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ؛  نوبانی گفت: توجه به 
تقویت زیر ساخت های شهر برای خدمات رسانی بهینه به شهروندان و 
حضور هرچه بیشتر گردشگر از اولویت های مجموعه شهرداری است .

 گــروه خبــر // رئیــس جمهور بــا اعالم 
اینکه وضعیــت قیمت طال و ارز کاهشــی 
 خواهد شــد، اظهار کرد: با توجه به منابع و 
ظرفیت های کشور و همکاری دولت و مجلس، 
در اجرای منویات رهبری و خواســته مردم، 

آینده را روشن می بینم . 
  ســید ابراهیم رییســی صبح دیروز  در صحن 
علنی مجلس شورای اسالمی در دفاع از الیحه 
بودجه۱۴۰۲، با بیان اینکه باید شکرگزار خداوند 
باشیم که با وجود همه دشمنی ها، صبر و بردباری 
مردم موجب شد که دشمن ناکام شود، اظهار کرد: 
دشمن سعی می کند بخش قابل توجهی از حاکمیت 
ما را مورد سرزنش قرار دهد، به خاطر کارهای 
انقالبی. در حالیکه هیچ نیروی مسلحی به میزانی که 
 سپاه با تروریسم مقابله کرد، تالش نکرده است. اگر 
سپاه قدس و شهید سلیمانی نبود، شرایط منطقه ما 
به گونه دیگری بود. کسانی که می خواهند سپاه 
را مورد سرزنش قرار دهند، تالش مذبوحانه ای 
کرده و اقدام آنها محکوم به شکســت است.وی 
افزود: تمام تالش دولت این بوده که سال جاری 
را با رشــد اقتصادی دنبال کند، چون ما قبل از 
آغاز این دولت، چهار دهم رشــد داشــتیم، اما 
االن شاهد قریب به چهار درصد رشد اقتصادی 
هستیم. رشــد ســرمایه گذاری، کاهشی شدن 
تورم و رشــد تولید را داریم و این ها نشانه های 
خوبی است. پنج درصد رشد تولید داشتیم. رشد 

 تولید و اشــتغال را هم داشــته ایم. با وجود همه 
تحریم ها شــاهد افزایش صادرات نفت خام و 
میعانات گازی هســتیم و به منابــع ارزی خود 
دسترسی داشته ایم. سعی کردیم استقراض نشود.
رییســی خاطر نشــان کرد: با وجــود افزایش 
پرداخت یارانه، سعی کردیم استقراض نکنیم و این 
موفقیتی برای دولت است.تالش بسیاری شد تا 
 زیرساخت ها برای کاالبرگ الکترونیکی فراهم شود 
که این کار انجام شــد و در برخی اســتان ها به 
اجرا رسید. تالش برای تحقق درآمدهای نفتی و 
مالیاتی انجام شد. نسبت به مقابله با فرار مالیاتی 
تالش شــد. تعرفه گذاری خدمات پرستاری و 
رتبه بندی معلمان انجام شــد. در حوزه صنعت، 
ارزش افزوده آن در شش ماه اول سال پنج درصد 
است که از ،سال۹۶ بی سابقه است. ارزش افزوده 
معدن االن مثبت شده است. تولید لوازم خانگی، 
خودرو و پتروشیمی رشد داشته است. رتبه هفتم 
 تولید فوالد را بدســت آورده ایم. در زمینه تولید

 گام های خوبی برداشــته می شــود. ۱۷ درصد 
ارزش تجارت کشور و ۱۹ درصد ارزش صادرات 
کاالهای غیر نفتی رشد داشته است.رییس جمهور 
در ادامه درباره وعده دولت برای ایجاد ۱ میلیون 
شــغل ، گفت: این وعده محقق شده است که این 
را کافی نمی دانیم و باید تالش بیشتری شود. در 
زمینه کشاورزی رشد ۱۷ درصدی تولید غالت را 
داشته ایم. ۶۰ درصد خرید تضمینی گندم افزایش 
داده شده است. در زمینه تولید دانش بنیان ، فقط 
در زمینه کشاورزی ۷۰ درصد شرکت های دانش 
بنیان بیشــتر شده است.وی ادامه داد: تالش شده 
است در بودجه۱۴۰۲ سیاست های برنامه هفتم، 
سند آمایش سرزمینی و سند تحول دولت مورد 
توجه قرار گیرد. ســعی شده از درج احکام غیر 

مرتبط با بودجه جلوگیری شود و احکام دایمی 
جدا شود. شفافیت و درج تمام منابع و مصارف 
 گنجانده شــود. بهبود معیشــت مردم، تعادل در 
پرداخت ها، کاهش تورم، صرفه جویی، حمایت 
از بازار ســرمایه، افزایش درآمد مالیاتی ، توجه 
به بهداشــت و درمان، توجه به رشد اقتصادی و 
اشــتغال و فعال شــدن صندوق های عدالت و 
پیشــرفت در همه اســتان ها مدنظر بوده است.
رییســی افزود: تامین یارانه نقــدی و کاالبرگ 
معادل ۳۶۰ همت دیده شــده است. تامین یارانه 
نان پیش بینی شــده است. تولید خودرو مد نظر 
اســت و کمبودها با واردات جبران می شود.البته 
اساس کار توجه به تولید خودرو با کیفیت است.
وی ادامه داد: ۳۱ هزار میلیارد تومان برای ایجاد 
اشــتغال در نظر گرفته شده اســت.هزار میلیارد 
تومان برای هر اســتان در نظر گرفته شده است. 
درآمد مازاد استان در این صندوق اشتغال استان 
 قرار می گیــرد. کاهش هفت درصــدی مالیات 
شــرکت های دولتی در نظر گرفته شــده است.
 رشــد ۴۳ درصــدی بخش ســالمت در نظر 
 گرفته شده است. تامین زمین برای ساخت مسکن و 
پیش بینی تخفیــف های مالیاتی بــرای پروژه 
نهضت ملی مســکن در نظر گرفته شــده است.
رییس جمهــور گفت: تالش کردیم مغایرتی بین 
درآمد و هزینه نباشــد تا کســری بودجه ایجاد 
نشود. ریســک منابع به حداقل برسد. تکالیف 
بانک ها را به حداقل رســاندیم. از فرار مالیاتی 
 جلوگیری می کنیــم و مودیان جدیــد در نظر 
گرفتــه ایم. افزایش هزینه ها بــه خاطر افزایش 
حقوق و دســتمزد و همچنین افزایش یارانه ها 
است.رییســی افزود: دولت در زمینه مســکن، 
معیشت، خودرو و ســالمت برنامه کوتاه مدت 

دارد کــه حتما وضعیت در آینده نزدیک متفاوت 
خواهد شد. دشمن دنبال ایجاد ناامیدی است، اما 
تالش دولت باید برای ایجاد امید برای مردم باشد. 
پیام دولت و مجلس باید پیام امیدبخشی به مردم 
باشد. دشمن دنبال ایجاد تردید و یاس در دل مردم 
اســت و تمام تصمیمات ما باید ایجاد امید باشد. 
دولت در این چهــار زمینه، برنامه بلند مدت هم 
دارد.رییسی با بیان اینکه وضعیت قیمت طال و ارز 
کاهشی خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به منابع و 
ظرفیت های کشور و همکاری دولت و مجلس، 
در اجرای منویات رهبری و خواسته مردم، آینده 
را روشن می بینم. همه آمارها بیانگر رشد تولید 
و ســرمایه گذاری و اشتغال است. ما این رشد را 
ارتقاء خواهیم بخشید و دشمن را شکست خواهیم 
داد.وی افزود: رشــد متوســط۲۰ درصد حقوق 
شاغلین و بازنشستگان، معافیت مالیاتی حقوق 
تا۷ میلیون تومان ،در نظر گرفتن۷ میلیون تومان 
حقوق، کاهش تعرفه نهاده های دامی و کاالهای 
 اساســی از۴ بــه ۲ درصد، افزایــش اعتبارات 
 تملک های دارایی سرمایه ای به میزان ۲۶ درصد، 
پیش بینی تامین سرمایه از محل تهاتر نفت برای 
 تولید ، پیش بینی ۵۴۰ همت برای سرمایه گذاری در 
شرکت های تولیدی، اختصاص ۱۵ همت سهام 
دولت به صندوق تثبیت ســرمایه، اختصاص ۱۰ 
درصد از منابــع هدفمندی یارانــه برای تامین 
دارو، تامین منابع برای ســاخت مسکن از دیگر 
ویژگی های الیحه بودجه اســت. امسال ما ۴۰ 
درصد از صندوق توســعه ملــی را در بودجه 
نیاوردیم.به گزارش ایسنا، رییسی در پایان گفت: 
این بودجــه به همه فعاالن اقتصــادی باید پیام 
امیدبخش باشــد تا فعالیت اقتصادی در کشور 

بیشتر شود .

رئیس جمهور در دفاع از کلیات بودجه :

وضعیت قیمت طال و ارز کاهشی خواهد شد

سرمقاله

در زمینه ترک تحصیلی دانش آموزان در هرمزگان که بیشــتر 
آنها به موضوعــات اقتصادی ارتباط دارد، بارها نوشــته ایم 
و گزارش تهیه کرده ایم، اما متاســفانه ایــن روند تداوم دارد و 
گاهــی دانش آموزانی را می بینیم که ترک تحصیل کرده اند و 
 زمانی که دالیلش را بررســی می کنیــم، گاهی به مواردی بر
می خوریــم که جای تامل دارد. برخــی از خانواده ها بدلیل 
شرایط ســخت اقتصادی و عدم توانایی تامین نوشت افزار و 
 کیف و کفش و لباس و... نمی توانند فرزندان شان را در مدرسه 
ثبت نام کنند وگاهی می شنویم که بدلیل مطالبه هزینه از والدین 
با عنوان کمک به مدرسه حتی مدارس دولتی در زمان ثبت نام 
 و عدم توانایی پرداخت خانواده، دانش آموز از تحصیل محروم 
می شود. البته گرچه آموزش و پرورش هرساله اعالم می کند 
 که اخذ پول به غیر از هزینه کتاب و بیمه از دانش آموزان ممنوع
 اســت، اما برخی مدیران مدارس حتی در مناطق حاشیه ای و 
سکونتگاه های غیررسمی شهرها نسبت به این موضوع توجهی 
ندارند و با عناوینی مانند کمک به مدرسه و... از والدین درخواست 
وجه می کنند. این وضعیت برای خانواده هایی که حتی برای تامین 
معیشت و غذا و پوشاک درمانده شده اند، سخت تر است و گاهی 
منجر به محرومیت از تحصیل دانش آموز می شــود که در این 
حوزه نیاز است نظارت های بیشتری صورت گیرد. در محالت 
حاشیه ای و روستاها بایستی میزان نظارت های محسوس و 
نامحسوس بیشتر شود. وقتی در خانواده ای بدلیل فقر، عضوی 
 از خانواده از تحصیل محروم می شــود و از طرفی مشــاهده 
می کند که برخی همسایگان و... که خالف می کنند ومشروب و 
مواد و... می فروشند و وضعیت مالی شان خیلی خوب است و 
مشکلی ندارند وبهترین لباس، اسباب بازی، کیف وکفش مدرسه 
و... را دارند، بچه ها به پــدر یا مادرش می گویند ای کاش ما 
 هم این شغل را داشتیم تا وضع مان خوب بود و اینقدر گرفتار
 نمی شدیم. مسئوالن اســتان و صنایع و نهادهای حمایتی و 
انقالبی بایستی از خانواده های محروم حمایت کنند تا حتی یک 
دانش آموز بدلیل فقر و نداری از تحصیل و داشتن لوازم مورد 
نیاز تحصیل و لباس فرم مدرسه، لباس گرم و.... محروم نشود تا 
جرقه خالف در ذهنش نخورد و در آسیب اجتماعی غرق نشود. 
بایستی مشکالت اقتصادی دانش آموزان وخانواده های شان 
برطرف شود تا هیچ دانش آموزی ترک تحصیل نکند وبه سمت 
بزه و قاچاق سوخت وانتقال مواد و مشروب و... نرود ویا مصرف 
کننده نشود. آسیب های اجتماعی این بخش بایستی بخوبی دیده 
شود. موضوع دیگر مدارس شبانه روزی بخصوص در مناطق 
 دوردست و روســتایی است که بایستی ســرانه این مدارس 
بگونه ای باشــد تا نیازهای دانش آموزان این مدارس تامین 
شده و از غذای مناسبی نیز بهره مند شوند. مدارس روستایی و 
مناطق حاشیه ای نیز که فرسوده شده اند، بایستی زودتر تعمیر 
 و بازسازی شــوند تا از تخریب شان جلوگیری شود. اگر که 
صنایع استان در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شان از 
خانواده های دانش آموزان محروم و آموزش و پرورش حمایت 
می کردند، بطور حتم دانش آموزان کمتر ترک تحصیل می کردند 
و یا اینکه به ســمت بزه نمی رفتند و در آسیب های اجتماعی 

غرق نمی شدند که تبعاتش به همه می رسد .
  علی زارعی

ترک تحصیلی به چه بها و بهانه ای؟ 

خبر

پشت پرده سیاست 

اولین حضور در قاره آمریکا  
 در بزرگ ترین ماموریت و سفر تاریخ چند هزار ساله نیروی دریایی ارتش ایران   
ناوگروه ۸۶ کشــورمان شامل دو یگان شناوری بومی ایران تا چند روز آینده در 
ســواحل شرقی برزیل در آمریکای جنوبی پهلو می گیرد و این یعنی باید منتظر 
خبر عبور ناوگروه نیروی دریایی تا ساعات آینده از کانال پاناما باشیم، اتفاقی که 
همچون دنیاگردی نیروی دریایی ارتش ،برای اولین بار در تاریخ اتفاق می افتد.

ناوگروه نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوبندر مکران و ناوشکن سهند توانست 
در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار وارد اقیانوس اطلس شود. این ناوگروه از بندرعباس 
حرکت کرد و پس از ۳۰ روز دریانوردی وارد اقیانوس اطلس شد. در ادامه این 
ناوگروه با عبور از کانال مانش، دریای بالتیک و خلیج فنالند، وارد سن پترزبورگ 
شــد و در مراسم سالگرد تاسیس نیروی دریایی روسیه حضور یافت. ناو گروه 
هفتاد و پنجم نیروی دریایی با ۱۳۳ روز دریانوردی در دریاهای آزاد و اقیانوس ها 
و طی ۴۴ هزار کیلومتر، رکورد دریانوردی نیروی دریایی را شکست،اما ماموریت 
بعدی و مهم نیروی دریایی حضور در کانال پاناما و به عبارتی دور زدن دنیا در یک 
ماموریت واحد است.پاناما کشوری در آمریکای مرکزی است و کانال پاناما با ۷۷ 
کیلومتر طول اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس متصل می کند و موجب می شود 
تجارت دریایی میان قاره اروپا به آمریکا و از آمریکا به آسیا تسهیل شود. ساالنه 
بیش از ۱۴ هزار کشتی تجاری و نظامی از کانال پاناما عبور می کند.چندی پیش 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران از آغاز مأموریت ناوگروه 
۸۶ نداجا برای دریانوردی  پیرامون کره زمین خبر داد و گفت: این ناوگروه با شروع 
ماه ربیع االول )اوایل مهرماه امسال( حرکت خود را آغاز کرده و قرار است به  دور 
کره زمین گردش کند تا اقتدار مردم عزیزمان را به همه جهانیان نشان دهد.اعالم 
این ماموریت نیروی دریایی با واکنش آمریکا مواجه شد. ند پرایس ،سخنگوی 
وزارت امور خارجه گفت:» ما از این ادعای نیروی دریایی ایران آگاهی داریم و 
همچنان بر تالش ها و اظهارات ایران مبنی بر قصدش برای توسعه حضور نظامی 
در نیمکره غربی نظارت می کنیم.« به هر حال برای آمریکا خوشایند نیست که 
ناوشکن های ایرانی را در نزدیکی مرزهای خود مشاهده کند.در سال ۹۹ ، ایران در 
اوج تحریم های خود و ونزوئال توسط آمریکا،  ۵ نفتکش خود را عازم کاراکاس 
کرد که با وجود تهدیدات آمریکا، این نفتکش ها به سالمت به مقصد خود رسیدند. 
از سویی روی کار آمدن داسیلوا در برزیل نیز با استقبال ایران همراه شده و تهران 
بر توسعه روابط دوجانبه تاکید کرده است. از همین رو حضور ناوهای کشورمان 
در کانال پاناما و محدوده آمریکای جنوبی هم حاوی پیام قدرت نظامی کشور در 
آب های دور از کشــور بوده و هم می تواند تامین کننده امنیت کشتی های تجاری 
کشورمان در این منطقه باشد. حاال  برخی منابع برزیلی از پهلوگیری ناوگروه ۸۶ 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران متشکل از ناوهای دنا و مکران تا 
چند روز دیگر در بندر ریودوژانیروی برزیل خبر داده اند. ریودوژانیرو دومین شهر 
بزرگ برزیل است که در ساحل اقیانوس اطلس قرار دارد.ناوشکن دنا با شماره 
بدنه ۷۵، چهارمین محصول از شــناورهای کالس موج است که توسط نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران طراحی و ساخته شد. این ناو در خرداد ماه 
سال ۱۴۰۰ به ناوگان نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پیوست و به تسلیحات 
مختلفی مانند موشک های کروز ضدکشتی، اژدر و توپ دریایی مجهز است.ناوبندر 
مکران، یک جزیره متحرک ۱۲۱هزارتُنی است که نیروی دریایی ارتش آن را با 
تغییر کاربری یک نفتکش به یکی از بزرگ ترین ناوبندر های بالگردنشین تبدیل 
کرده  است .این ناوبندر که در زمان حاضر بزرگ ترین شناور نظامی کشور است، 
در ســال ۱۳۹۹ به نیروی دریایی ارتش ملحق شد و وظیفه پشتیبانی از ناوهای 
رزمی نیروی دریایی را به عهده دارد. مکران قادر است همزمان ۵ بالگرد را روی 

عرشه خود جای دهد .

روزی که پارلمان اروپا به ساز »منافقین« رقصید 
ماجرا از انتشار تصویر یک به اصطالح» فعال دانشجویی سابق ایرانی« در پارلمان 
اروپا در شــهر» استراسبورگ « فرانسه در ۲۸ دی ماه آغاز شد؛ روزی که اعضای 
پارلمان اروپا به متمم طرحی رأی دادند که در آن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
خواســته شده است سپاه  را در فهرســت به اصطالح سازمان های تروریستی این 
اتحادیه قرار دهند.به گزارش ایسنا، انتشار تصویر این فرد در قالب پوشش معمول 
زنان گروهک تروریستی منافقین در پارلمان اروپا، بار دیگر پرونده» شبنم مددزاده«  
را که این روزها به عنوان چهره ای جوان یکی از وظایف اصلی اش ارتباط با نهادهای 
اروپایی و بین المللی از سوی منافقین برای اعمال فشار علیه جمهوری اسالمی در 
جریان ناآرامی های اخیر در ایران است در بین فعاالن شبکه های اجتماعی برجسته 
کرده اســت.  شبنم مددزاده کیست؟ شبنم مددزاده )متولد ۱۳۶۷( نایب دبیر شورای 
تهران دفتر تحکیم وحدت و عضو انجمن اسالمی دانشگاه تربیت معلم کرج بود که از 
تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۸۷به همراه برادرش »فرزاد مددزاده « توسط نیروهای امنیتی 
به دلیل همکاری با منافقین بازداشت  و به زندان اوین انتقال داده شد. در خردادماه 
۱۳۸۹ پس از یک ســال و چهار ماه که از بازداشــتش در زندان اوین می گذشت، 
توسط قاضی مقیسه در دادگاه شعبه ۲۸ انقالب به اتهام ارتباط و همکاری با سازمان 
تروریستی منافقین به ۵ سال حبس همراه با تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم 
شد. شبنم مددزاده پس از گذراندن دوران حبس خود در بهمن سال ۱۳۹۲ از زندان 
آزاد و پس از مدتی از ایران خارج شــد وپس از این خروج به صورت رســمی و 
تشکیالتی به عضویت گروهک تروریستی منافقین در آمد.در آذر ماه ۱۳۹۵ شهر 
پاریس یکی از مقرهای  فعالیت های سیاسی و رسانه ای  سازمان مجاهدین خلق، 
میزبان یکی از نشست های این سازمان با حضور تعدادی از سیاستمداران غربی  بود 
و  نکته جالب توجه در این نشســت، سخنرانی »شبنم مددزاده« در این مراسم بود.
ســخنرانی شبنم مددزاده در نشست رسمی  منافقین در حالی صورت گرفت که در 
زمان بازداشت وی در ایران، خانواده و وکالی مددزاده بر این موضوع اصرار داشتند 
 که او هیچ گونه ارتباط تشــکیالتی و حتی اندیشه ای با این سازمان ندارد. حضور 
مدد زاده در پارلمان اروپا محدود به چند روز گذشته نیست و او تاکنون چندین بار به 
عنوان یک زندانی سابق ایران در جمع اعضای پارلمان اروپا سخنرانی کرده است که 
در این خصوص می توان به سخنرانی وی در کنفرانس حقوق بشر در پارلمان اروپا 
در آذر ماه ســال ۱۳۹۵ نیز اشاره کرد، او همچنین در پارلمان برخی از کشورهای 
اروپایی حضور یافته و با اعضای آن ها دیدار کرده است که نمونه اخیر آن حضور در 
پارلمان لوکزامبورگ  و دیدار با تعدادی از اعضای پارلمان این کشور و وزیران دولت 
این کشور اروپایی در جریان اعتراضات اخیر در ایران است.در ذهن بسیاری از افراد 
جامعه ایران، اعضای منافقین که دست شان به خون هزاران  شهروند بی گناه ایرانی  
آلوده اســت، زنان و مردانی  هستند که در» تیرانا« یکی از مراکز اصلی این سازمان 
بر اســاس  اصولی که این سازمان درباره جزئی ترین و شخصی ترین امور زندگی  
اعضای خود تعیین کرده در حال گذراندن دوران میان سالی هستند و نهایت فعالیت 
آن ها حضور در نشست های ساالنه گروهک منافقین  و  انجام اقدام رسانه ای علیه 
جمهوری اسالمی ایران و هشتگ ســازی در این خصوص  است، اما با توجه به 
انتشار تصاویری از افرادی چون شبنم مددزاده ۳۴ ساله در نشست های این سازمان 
و البی کردن های او  علیه جمهوری اسالمی ایران در برخی از نهادها و سازمان های 
اروپایی این ســوال در ذهن افکار عمومی بــه وجود می آید که چگونه در دوران 
کنونی یک فرد جوان  جدا  از وابستگی های خانوادگی اش حتی به بهانه مبارزه با 
ساختار کنونی می تواند جذب چنین سازمانی متصلب، مخوف و تروریستی شود که 
نفرت مردم ایران از آن امری عیان و آشکاراست و موارد نقض حقوق بشر توسط 

این سازمان حتی علیه اعضای خود بارها در رسانه های جهان منتشر شده است .

از دیگر ســو با توجه به نقشــی که ســازمان منافقین بر اساس برخی از 
شــواهد و مدارک  در تروریستی اعالم کردن سپاه از سوی پارلمان اروپا 
با فشارهای رسانه ای و انجام برخی از رایزنی ها با تعدادی از اعضای این 
 پارلمان  داشــته است، این سوال در بین  بخشــی از افکار عمومی ایران 
مطرح اســت که اعضای پارلمان اروپا که به بهانه  نقض حقوق بشر مردم 
ایران  از سوی سپاه در جریان ناآرامی های اخیر، این  نیرو را  در فهرست 
گروه های تروریستی قرار داده  و از کشورهای اروپایی می خواهد در جهت 
اجرایــی کردن این قطعنامه  قدم  بردارند، چرا چشــم های خود را   روی 
جنایت های گروهک تروریستی منافقین بســته اند و برای کمک به مردم  
ایران بر اســاس ادعای خود با گروهکی هم پیاله شده اند که در بین ملت 
ایران به دلیل جنایت هایش  از هیچ جایگاهی برخوردار نیستند و این مسئله 
آن قدر امری بدیهی و روشن است که  دیگر گروه های اپوزیسیون جمهوری 
اسالمی  ایران نیز تالش می کنند حتی در ظاهر هم که شده از این گروهک 
فاصله بگیرند و اتهام هرگونه نزدیکی و ارتباط  خود با این سازمان را به 

صورت صریح رد می کنند .
 انعکاس

چند ثانیه مدعی شد : علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
و از موافقان سرسخت طرح صیانت  از فیلترینگ کنونی انتقاد کرده است. او 
فیلترینگ را راهکار اساسی برای کنترل فضای مجازی نمی داند. عنابستانی 
تاکید کرده اگر طرح موسوم به طرح صیانت تصویب شده بود، دستگاه های 
 امنیتی مجبور به تصمیم گیری درباره فیلترینگ نمی شــدند. او  گفت که 
آن ها در مجلس دنبال این هستند تا دوباره طرح موسوم به طرح صیانت 

را به جریان بیندازند .
 انتخاب  خبر داد : ملیکا هاشــمی ،خبرنگار خبرگزاری شهر بازداشت شده 
اســت. او برای »ارائه توضیحات به دادسرای اوین« رفته بود که همان جا 

بازداشت شد .
 تابنــاک نوشــت : رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت جام و تایباد در 
مجلس گفت: ما خیلی اصرار داریم که چرخ را دوباره اختراع کنیم، اینترنت 
را هــم می خواهید محدود کنید، اینســتاگرام و واتس آپ و تلگرام را هم 
 محدود کنیــد؛ اصال برق را هم قطع کنید. آیا می توانید کشــور را به این 
شیوه اداره کنید؟ این نسل جدیدی که االن در کشور دارد زندگی می کند، 
 با نگاه کردن به این سیاست های ما فقط دارد افسوس می خورد، عصبانی 

می شود و چاره ای هم ندارد و هیچ راه گریزی هم برایش نیست .
 انتخاب مدعی شد : امیرعبداللهیان در مصاحبه با شبکه »تی آر تی« گفت:ما 
حاکمیت و تمامیت ارضی کشــورها را در چارچوب حقوق بین الملل به 
رسمیت شناختیم. به همین دلیل به رغم روابط ممتاز تهران و مسکو ما جدا 
شدن کریمه از اوکراین را به رسمیت نشناختیم، ما جدا شدن لوهانسک و 

دونتسک را از اوکراین به رسمیت نشناختیم .
تازه های مطبوعات

تعادل - وابســتگی طوالنی مدت به پول نفت در اقتصاد ایران باعث شده، 
دولت بــه جای آن که در مقام اجرایی، بــرای درآمدهای الزم به منظور 
هزینه های جاری کشور روی درآمدهای پایدار مانند مالیات متمرکز شود، 
به نهادی تبدیل شود که پس از فروش نفت باید پول را به اقتصاد تزریق کند 
و همین موضوع باعث به وجود آمدن این فرهنگ اقتصادی شده که افراد 
هرچه بتوانند از دادن مالیات فرار کنند، فعاالن اقتصادی موفق تری هستند . 

گــروه خبر // معــاون امور بنــدری و اقتصــادی بنادر و 
دریانوردی هرمزگان گفت: برای نخستین بار با بهره گیری از 
یک دستگاه کرین بارج، یک نگله فوق سنگین۲۵۴ تنی در بندر 

شهید رجایی تخلیه شد .
   به گزارش خبرنگار دریا ، »منصور خرمشکوه« افزود: عملیات 
تخصصی تخلیه یک نگله وارداتی فوق ســنگین به تناژ۲۵۴ در 
حوضچه فاز سوم بندر شهید رجایی با استفاد از یک دستگاه کرین 

بارج با موفقیت انجام شــد. وی ادامه داد: نگله مذکور دارای  ۲۳ 
متر طول، پنج متر عرض و ۳.۹۰ متر ارتفاع، یک مبدل گرمایشی 
و متعلق به شــرکت پتروشیمی شیراز است. معاون امور بندری و 
اقتصادی بنــادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این محموله بعد از 
انجام فرآیندهای اســنادی برای اســتفاده به شیراز منتقل خواهد 
شد. به گفته خرمشــکوه؛ تا پیش از استقرار و بهره برداری از این 
کرین بارج ،جهت تخلیه نگله های سنگین وزن ورودی به بندر از 

جرثقیل های موجود در دیگر بنادر استفاده می شد که این امر صرف 
زمان زیاد و هزینه های سنگینی را در پی داشت.خرمشکوه خاطر 
نشان کرد: با استقرار این کرین بارج ضمن صرفه جویی در هزینه ها، 
عملیات تخلیه نگله های حجیم شــتاب بیشتری خواهد گرفت. 
 گفتنی اســت؛ از این کرین بارج در عرصه صنایع فراســاحلی از 
جملــه جکت های نفتی و طرح های ســالویچ )خارج ســازی 

مغروقه ها( نیز استفاده می شود .

برای نخستین بار صورت گرفت 

تخلیه نگله 254 تنی در بندر شهید رجایی با بهره گیری از کرین بارج
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ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //  سید 
استاندار بوشــهر گفت: توسعه بنادر شمالی 

استان، دستاورد مهم مصوبات سفر اول رئیس 
جمهور به استان بوشهر است . 

   بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ احمــد 
محمدی زاده در نشســت با مسئوالن شهرستان 
گنــاوه و فعاالن بخش خصوصــی اظهار کرد: 
 حمایــت از تولیدکننــدگان و کارآفرینــان و 
اولویت دولت  سرمایه گذاران بخش خصوصی 
اســت.وی به وضعیــت تجــارت و لنجداران 
 شهرســتان گناوه که قدمت زیادی دارد اشاره

 کرد و افــزود: از قدیم تاکنون خورهای گناوه، 
ریگ و دیلم محل استقرار شناورها بوده است، 

 اما یکی از دالیلی که بندرگاه ســاخته نشــده،
 دور بودن این مناطق از معدن ســنگ بوده، به 
گونه ای که وضعیت ایــن بنادر هنوز مثل قدیم 

است. 
   محمدی زاده تصریح کــرد: برای برون رفت 
 از توســعه نیافتگــی بنــدری، در ســفر اول 
رئیــس جمهــور به اســتان بوشــهر احداث 

زیرساخت های سه بندر در شمال استان مصوب 
شده است.

   اســتاندار بوشهر بیان کرد: در مدت یک سال 
از این ســفر، مطالعات ژئــو تکنیک بندرگناوه 
انجام و در تهران جلسات مختلفی در این زمینه 
انجام شد که نتیجه آن نیز، به مناقصه رفتن این 
پروژه ۲ هزار میلیارد تومانی و انتخاب پیمانکار 

و همچنین امضا قــرارداد بوده و آغاز عملیات 
اجرایی نیز در دهه فجر امسال است.وی گفت: 
فقط در ســه بندر گناوه، ریگ و دیلم بیش از 
۵ هزار میلیارد تومان پروژه از مصوبات ســفر 
استانی اجرا خواهد شد که در ردیف مصوبات، 
عدد ندارد، امــا عنوان دارد.محمــدی زاده با 
اشاره به اینکه طرح توســعه بندرریگ و دیلم 
نیز اجرایی می شــود، افزود: یک طرح پرورش 
ماهی نیز در ساحل در جزیره بندر ریگ آغاز 
خواهد شد که یک فرصت اشتغال برای حداقل 

یک هزار نفر مستقیم ایجاد می شود .

استاندار بوشهر :

بنادر شمالی استان بوشهر توسعه می یابد

آرزو توکلی سرویس استان ها // سرپرست 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان با بیان اینکه در مجموع اعتبارات 
اســتان کرمان در بودجه سال آینده ۱۹.4 
درصد رشد دارد و به ۳۷۳۰ میلیارد تومان 
رسیده اســت، گفت: کرمان رتبه چهارم 
کشــور را از نظر درصد اعتبارات تملک 

دارائی دارد . 
  به گزارش خبرنــگار دریا ؛ محمدرضا 
 وحیدی در جلســه شــورای توســعه و 
برنامه ریزی اســتان کرمان درباره آخرین 
وضعیت دخل و خرج اســتان در ســال 
جاری اظهار کــرد: ۱۳۰۴ میلیارد تومان 
بودجه هزینه ای استان در سال جاری بوده 
که ۸۴.۱ درصد آخرین تخصیص است و 
هشت درصد به ســایر هزینه های استان 
اضافه شده اســت.وی افزود: در اعتبارات 
تملک دارائی ۳۵۴۰ میلیارد تومان به استان 
ابالغ شــده و تخصیص ۲۶.۴ درصدی را 
داریم و ۲۷.۷ درصد از محل دو درصد نفت 
و گاز به اســتان تخصیص یافته و ۱۱۷ و 
نیم میلیارد تومان به صورت اســناد خزانه 
اســت که تاکنون فقط ۱.۳ درصد جذب 

شده اســت. وحیدی در ادامه با اشاره به 
مهم ترین مــوارد الیحــه بودجه ۱۴۰۲ 
بیان کرد: ســقف بودجه ســال آینده کل 
کشــور ۴۲.۳ درصد نسبت به امسال رشد 
 یافته است.سرپرســت سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان کرمــان گفت: عدد 
اعتبارات تملک دارائی استانی در بودجه 
سال آینده ۱۶۴۱ میلیارد تومان پیشنهاد شده 
و ۴.۲ درصد رشد دارد.وی با بیان اینکه در 
مجموع اعتبارات استان کرمان ۱۹.۴ درصد 
رشد دارد و به ۳۷۳۰ میلیارد تومان رسیده 
اســت، افزود: کرمان رتبه چهارم کشور را 
از نظر درصد اعتبارات تملک دارائی دارد.
وحیــدی اظهار کرد: اعتبــارت هزینه ای 
اســتان کرمان در بودجه ۱۴۰۲ میزان ۳۹ 
درصد رشد داشــته که شش درصد بیش 
از متوســط رشد استان های دیگر است و 
همچنین رتبه چهارم را در رشد اعتبارات 
هزینه ای  داریم.سرپرست سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان کرمان گفت: از سال 
۹۵ تا امسال درآمدهای عمومی استان های 
کشور ۲۸ درصد رشد داشته و کرمان ۴۲ 
درصد که نزدیک به ۱.۷ برابر متوسط کشور 

درآمدهای مالیاتی استان کرمان بیشتر بوده 
است.وی با اشاره به اینکه در ۹ ماهه امسال 
درآمدهای مالیاتی استان ۱۰۲ درصد بوده 
است، افزود: کرمان رتبه دوم کشور )به جز 
تهران( را در درآمدهای مالیاتی دارد ضمن 
اینکه ۶۶ درصد از درآمدهای اســتان به 
کرمان برمی گردد.دکترمحمدمهدی فداکار 
استاندار کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: 
کرمان به لحاظ درآمدهای مالیاتی نسبت 
به اقتصاد استان وضعیت بدی دارد و باید 
در عدد مالیات استان تجدیدنظر شود.وی 
درباره اختالف دستگاه های اجرایی بر سر 
پــروژه ها، تصریح کرد: نباید به هیچ وجه 
پروژه ای تعطیل شود زیرا پروژه، خدمت به 
مردم است و اختالف باید از طریق معاونت 
عمرانی اســتانداری پیگیری و رفع شود.
فداکار در پایان با اشــاره به اینکه در دهه 
فجر پروژه ای بدون هماهنگی با استانداری 
افتتاح نشــود، بیان کرد: مدیران شــخصا 
در جلســه شــورای برنامه ریری حضور 
 یابند و یا معاون مرتبط را بفرســتند و در 
غیر این صورت فرد دیگری را در جلســه 

نمی پذیریم .

کرمان، رتبه دوم درآمدهای مالیاتی کشور
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استاندار یزد تاکید کرد 

لزوم ورود جدی دیده بان شفافیت
 به حوزه ترک فعل  ها

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //
استاندار یزد در نشست مشترک با مدیر 
عامل دیده بان شفافیت و عدالت بر لزوم 
ورود جدی دیده بان شفافیت، به حوزه 
ترک فعل ها و توســعه متوازن کشور 
و تقویت فعالیت های حوزه شــفافیت 
و عدالت با تشکیل شــبکه رسانه ای و 

مردمی تاکید کرد . 
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ "مهران 
فاطمی" در این نشست گفت: مقام معظم 
رهبــری )مدظله العالی( همــواره تاکید 
کرده اند که خواســته اصلی ما از جنبش 
با  است.وی  عدالت خواهی  دانشجویی، 
بیان اینکه دیده بان شفافیت باید به حوزه 
ترک فعل ها ورود پیدا کند، اظهار کرد: به 

عنوان مثال در خصوص ترک فعل های 
صورت گرفته در حوزه فراهم ســازی 
زمینه هــای افزایش جمعیــت و اجرای 
قوانین این حوزه باید شفاف سازی شود. 
فاطمی ادامه داد: شــبکه رســانه ای و 
مردمی در حوزه شــفافیت و عدالت به 
منظور حمایت و هدایت فعالیت های این 

حوزه ها، شکل گیرد. 
  وی خاطرنشــان کــرد: باید ضرورت 
تدوین قوانین در حــوزه عدالت، جدی 
گرفته شود. وی با بیان این که موضوعات 
مربوط به توســعه نامتوازن در کشــور، 
توســط دیده بــان دنبال شــود، افزود: 
همچنین عدالــت در تعداد نمایندگان در 

حوزه های انتخاباتی مجلس شــورای 
اسالمی، یکی از موضوعاتی است که باید 
به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.

فاطمی در پایان بــر حمایت از مدیران 
تحول آفرین، شجاع و مبتکر تاکید کرد .

طرح  :
  معصومه  زارعی

 

طنز

اولین ِنفرت یک الف بچه
زندگــی جلوه گاه تجربه هاســت و همواره اولیــن ها در یادها 
بــه یادگار می مانند. در همین اولین لحظاتی که دنیا مفتخر به 
قدوم مبارک ما می شــود ما را کله پا می نمایند و چشم انتظار 
گریه ی ما می مانند. نه نبضت را می گیرند، نه به ضربان قلبت 
گوش فرا می دهند و نه به مردمک چشــمت خیره می شوند. 
گریه کردی که هیچ، در صورت تعلّل، نیامده حکم بطالتت را می 
زنند و تو را به دنیای دیگر عودت می دهند. به سخن آغشته 
به زور است دیگر، باید بپذیری. شاید این اولین زور شنیدن 
در زندگی ات باشد. اما قطعا آخرینش نیست. هرکسی عادات 
و عالیق خاصی دارد ما هم روزگاری به پستانک اعتیاد داشتیم 
و تا ســن چهار سالگی پســتانک در دهانمان بود. به دالیلی از 
جمله جلوگیری از کج و کوله شدن دندان ستاد بحرانی تشکیل 
دادند و خروجی جلســات طوالنی شان این بود که به پستانک 
این جانب فلفل بیفزایند تا ما دیگر دســت از آن بشوییم.ما 
که اساسا حریفی چغر و بد بدن بودیم، از مواضع خود پا پس 
نکشیدیم و به راه خود ادامه دادیم. در مرحله بعد تصمیم بر 
آن شد تا از دسترس ما خارج شود. با این بهانه که »جناب گربه 
پســتانکت را برده و لطف کرده و خورده« زبانم از سخن قاصر 
اســت، نمی دانم چه بر جوی سخن جاری سازم، آخر این ستاد 
بحران پیش خود نمی گوید از شدت ضایعه وارده، ممکن است 
سر به کوه و بیابان بگذاریم، به اعتیاد خانمان سوز مواد مخدر 
رو آوریم و کمی بد بینانه تر تفکرمان را به حوالی خودکشــی 
سوق دهیم. حاال آن به کنار، بزنم به تخته عقل و شعورمان هم 
در حد لوبیا چیتی بود. از این رو عقلمان نرســید که حاال گربه 
نفهمی کرده و شکری میل فرموده و جسارتی نموده، استطاعت 
مالی که شکر خدا داریم. چرا عقلمان تا به این حد قد نداد که 
یکی دیگر بخریم. راست می گویند عذاب جان از ناحیه فقدان 
عقل اســت. چه دوران شــیرینی که به کینه و نفرت آغشــته 
گشت.با آنکه روح این گربه ها هم از اتهام وارده خبر نداشت 
منتها بازی خطرناکی را با ما شــروع کرده بودند تا دو سه سال 
زندگی بر این حیوانات حرام شده بود. آب خوش از گلویشان 
پایین نمی رفت. چه گربه های که از سه کیلومتری شعاع خانه 
مــا مهاجرت نمودند و چه آه و نفرین هایــی که نثار ما کردند. 
اصــال بحث مادیات مطرح نبود. موضوع حیثیتی شــده بود. در 
حوزه اســتحفاظی ما چه کسی می تواند به مایملک ما نگاه چپ 
کند؟ اصوال آدم خسیســی نبودیم ولی ضربــه ی روحی وارده 
قابل جبران نبود. ما با ســازمان ها، نهادهــا و حقوق حیوانات 
کاری نداریم. چه کســی در برابر حقوق مسلم تضییع شده ی 
 ما پاسخگوســت؟ پای دل کوچک یک بچه در میان بود، ســاده 
نمی توان از آن عبور کرد. گربه ها اولین جاندارانی بودند که 
این توفیق را کســب نمودند تا نفرتی عمیق از ایشان در دل 
داشته باشیم. هرچند بماند که حس خونخواهی و انتقام جویی 
ما بنحو دردناکی دمار از روزگارشان در آورد اما عدو سبب خیر 
شد و این چنین شد که از دامان سرد اعتیاد رهایی یافته و به 
آغوش گرم خانواده بازگشتیم. باز جای شکرش باقی است که 
این مرحله جواب داد و گرنه ستاد بحران کار را به مرحله بعد 
می کشاند، یحتمل ما را به تخت می بستند یا از سر ناچاری ما 
را روانه کمپ ترک اعتیاد می نمودند و کار ما بیخ پیدا می کرد . 
  سید ابوالفضل طاهری

***
راه اندازی دانشکده ذغال!

از خدا پنهان نیســت از شما چه پنهان؛ نسل امروز با خیلی از 
ابزار آالت ، وسایل، مشاغل ، لوازم و ادوات بیگانه است. مثل 
آفتابه که جای خودش را به شــیلنگ های پالســتیکی و فلزی 
داده اســت. یا همین گچ های ســیاه و سفید و رنگی مدرسه 
 کــه وقتی معلم به ما می گفت: »بــرو از دفتر گچ بیار« بال در 
می آوردیم. اصالً میز اول می نشســتیم برای برآورده شــدن 

همین آرزوهای کوچک…
 کرســی، اطو ذغالــی، واکمن، ضبط صــوت، گرامافــون، چراغ 
گرد ســوز، تلفن با شــماره گیر گرد و خیلــی از چیزهای دیگر 
جــای خــود را به وســایل جدیــد داده اند و باید نشــانی آنها 
 را در مــوزه ها جســت! اما بــا وجود پیشــرفت تکنولوژی در 
عرصه های مختلف و تغییرات گســترده برخی از این وســایل 
کماکان در صدر رنکینگ بهره وری و مصرف قرار دارند و روز 
به روز هم بر تعداد تولید کنندگان و مصرف کنندگان آن هم 
افزوده می شــود. »ذغال« یکی از این موارد نادر اســت که با 
وجود ابداع و کشف انواع و اقسام سوخت های فسیلی و غیر 
فسیلی و هسته ای کماکان خواهان و هواداران فراوانی دارد 
و انواع و اقسام آن با برند های در حال تولید و عرضه است. 
از ذغال لیمو، بلوط، پسته ، نارگیل، ریشه گرفته تا ذغال کبابی، 

چینی، جهرم، دیر سوز، عطری و …
یعنی اگر رکورد مصرف برق در کشــور شکســته شد ، رکورد 
مصرف ذغال ســال های پیش شکســته شــده بود و نقداً بر 
اســاس آمار روزانه 200 تن ذغــال در قهوه خانه های تهران 
دود می شود. در برخی شهر ها در یک مسیر دو کیلو متری 20 
قهوه خانه بر پایه ذغال وجود دارد و در این دو کیلومتر دریغ 

از یک کتابفروشی یا دکه روزنامه؟!
 در واقــع هیچــگاه خــود ذغــال و سلســله ذغالیــان هیچگاه 
فکر نمی کردند در کوران تکنولوژی و کشــف انواع و اقســام 
انــرژی های نویــن، باز هم خودی نشــان بدهنــد و از صفحه 
روزگار محو نشــوند، فلذا لزوم برنامه ریزی گســترده و جامع 
در خصوص اســتفاده بهینه از همه زوایای صنعت ذغال بیش 
از پیش ضروری به نظر می رسد. لهذا چند پیشنهاد کاربردی و 

عملی در این خصوص ارائه می شود:
الف( راه اندازی دانشکده ذغال: بدون شک تحقیق و بررسی 
عوامل تاثیر گذار بر رشــد، توســعه و حفظ صنعــت ذغال در 
دانشــکده هــا و مجامع علمی می تواند ایــن صنعت را به یک 
صنعت جهانی پویا مبدل کند. همچنین با بررســی نقش ذغال 
در ادبیات، صنایع غذایی ، صنایع دودی، دود های بهداشــتی 
نظیر اســپند و … مــی توان به افق های روشــن تری در این 

زمینه دست یافت.
ب( تشــویق بــه درختکاری: بــی هیچ تردید امــروزه صنعت 
جنگلــداری ما با مخاطرات فراوان دســت و پنجه نرم می کند 
و ترغیــب خلق اهلل نیز به درختکاری کار حضرت فیل اســت. 
 فلذا پیشــنهاد می شــود با راه اندازی کمپین »نهــال امروز، 
ذغال فردا« جماعت کثیری را به سمت درختکاری سوق دهیم. 
باالخــره این البال ممکن اســت چهار تا درخــت از درخت های 

کاشته شده توسط این دوستان تبدیل به ذغال نشود!
پ( ایجاد اشتغال: تالش در جهت جهانی کردن فرهنگ استفاده 
از ذغال، ترویج فرهنگ مصرف غذاهای کبابی، همگانی کردن 
فرهنگ ضدعفونی منازل با اسپند، کاشت ، داشت و برداشت 
درختانی که ذغال خوب تولید می کنند، توسعه صنایع تبدیلی 
و وابســته و … می تواند همه ســاله منجر به ایجاد شغل به 
صورت مســتقیم و غیر مســتقیم برای جمع کثیری از جوانان 

بیکار شود!
ت( فــردای بهتر: هر چنــد به گفته عزیــزان دودی چون دود 
قلیان از الی آب و شــیر و دوغ ســایر نوشیدنی های متعارف 
و غیــر متعارف عبور مــی کند، به هیچ عنوان مضر نیســت و 
ســرطانزایی آن به طور کامل مرتفع می گــردد ، باز هم جهت 
 احتیاط توصیه می شــود دوســتان وزارت بهداشــت با نصب 
بنر هایی نظیر » فردایی بهتر؛ با یک پُک کمتر« مراقب سالمت 

نسل های بعدی باشند !
  وحید حاج سعیدی

حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیر کل تعزیرات حکومتی 
خوزستان از رسیدگی به 2۰ هزار و ۸2۹ فقره پرونده از ابتدای سال 

جاری تاکنون خبر داد .
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ نعمت اله بیرانوندی، مدیرکل تعزیرات 
حکومتی خوزســتان در رابطه با روند رســیدگی به پرونده های 
تعزیراتی اظهار کرد: در دی ماه سال جاری یک هزار و ۹۸۷ فقره 
گزارش از سوی دستگاه های ناظر و کاشف به تعزیرات حکومتی 
در استان ارسال شده است.وی افزود: از این تعداد گزارش ۱۴۶۵ 

فقره کاال و خدمــات، ۴۵۶ فقره قاچــاق کاال و ارز و ۵۷ فقره 
گزارشــات بهداشتی، دارو و درمان می باشــد.مدیر کل تعزیرات 
حکومتی با اشاره به ورود ۲۰ هزار و ۸۲۹ فقره گزارش از ابتدای 
سال جاری تا پایان دی ماه گفت: با احتساب بخشی از پرونده های 
سال گذشته ۲۰ هزار و ۲۴۵ فقره پرونده رسیدگی که تعداد ۲ هزار 
و ۲۳۲ فقره آن مربوط به دی ماه ۱۴۰۱ می باشد.وی افزود: سامانه 
اینترنتی     .http://tazirat۱۳۵ آماده دریافت گزارشات و 

شکوائیه های هم استانی های گرامی می باشد .

آرزو توکلی ســرویس استان ها // استاندار کرمان در گردهمایی 
فعاالن صنعت پسته پیشــنهاد داد تا برای تامین برق مصرفی 
و جلوگیری از قطعی موتورپمپ هــا، مزرعه های کوچک انرژی 

خورشیدی راه اندازی شود . 
   بــه گزارش  خبرنگار دریا ؛  محمدمهــدی فداکار در پنجمین 
گردهمایی فعاالن صنعت پسته کشور که به میزبانی استان کرمان 
برگزار شــد، تولید باال و ارزبری یک ونیم میلیــارد دالری این 
محصول را یک ظرفیت بسیار خوب دانست و اظهار کرد: زندگی 
بخشــی از مردم استان به صورت مســتقیم و غیرمستقیم با تولید 
پسته ارتباط دارد. وی به سرمازدگی محصول پسته استان در یک 

ســال گذشته اشاره داشت و گفت: بزرگان و اثرگذاران این حوزه 
می توانند مشکالتی که در این مسیر قرار دارد را با همفکری از میان 
بردارند. فداکار، ارائه طرح ها برای ایجاد ظرفیت یا مانع زدایی در 
تولید محصول پسته توسط انجمن پسته و یا اتاق بازرگانی را مورد 
تاکید قرار داد و گفــت: ما نیز در رفع موانع و یا ایجاد ظرفیت ها 
حمایت خواهیم کرد. اســتاندار کرمان با اشاره به کمبود و قطعی 
برق در بخش کشــاورزی و تاثیر آن بر تولید محصول، راه اندازی 
مزرعه های کوچک انرژی خورشیدی به میزان نیاز باغ های پسته 

را پیشنهاد داد و برای تامین زیرساخت آن قول مساعدت داد .

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: ایمیدرو و زمین 
شناســی باید اطالعات پایه تولید کــرده و در اختیار 
سرمایه گذاران قرار دهند، اما متاسفانه تبدیل به جاهایی 

شدند که محدوده های معدنی را بلوکه نگه می دارند . 
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ دکترمحمدرضا پورابراهیمی 
در جلسه شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان کرمان با انتقاد از عدم ایجاد زیرساخت ها در حوزه 
معدن جنوب اســتان اظهار کرد: عمده عملیات اکتشــافی 
از جمله تهیه نقشــه زمین شناســی هوایی و بیوشیمی باید 
انجام می شده، ســوال اینجاست اطالعات اکتشافی جنوب 
 استان کرمان کجاست؟ سازمان زمین شناسی ثبت محدوده 

می کنــد اما موظف اســت که اطالعات تولیــد و اختیار 
مــردم قرار دهــد.او تاکید کرد: ایمیدرو و زمین شناســی 
باید اطالعات پایه تولید کرده و در اختیار ســرمایه گذاران 
 قــرار دهند، امــا متاســفانه تبدیل به جاهایی شــدند که 
محــدوده های معدنی را بلوکه نگه می دارند و این وضعیت 
ما است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: تحوالت در جنوب با تغییر در نقشــه راه این دو 
سازمان رقم می خورد اگر اطالعات عرضه کنند حتما بخش 
خصوصی زیرســاخت ها را تامین مــی کند.او در پایان از 
اصالحات قانون معادن ســخن گفت و افزود: استان کرمان 

نیز در این زمینه پیشنهاداتی داده است .

رسیدگی ۲۰ هزار و ۸۰۰ پرونده تعزیراتی در خوزستان 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :

ایمیدرو و زمین شناسی محدوده های معدنی را بلوکه نگه داشته اند

استاندار کرمان تاکید کرد 

راه اندازی مزرعه های کوچک انرژی خورشیدی در باغات پسته 
 

حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیرکل بنادر و دریانوردی 
خوزستان گفت: هشت فروند کشــتی اقیانوس پیما حامل 
کاالهای اساسی در اسکله "فله بار" بندر امام خمینی )ره( پهلو 

گرفته و تخلیه آنها آغاز شده است . 
   به گزارش خبرنــگار دریا؛   بهروز آقایی افزود: این کاالها 
به وزن ۴۸۵ هزار و ۸۷۸ تُن شــامل ذرت، دانه روغنی، شکر، 
کنجاله ســویا و جو دامی اســت.وی بیان کرد: برای سرعت 
بخشــیدن به روند تخلیه کاالها از هشت دستگاه جرثقیل و 
هفت دستگاه برج مکنده قدرتمند و پیشرفته استفاده می شود.

آقایی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۳ میلیون تُن انواع 
کاالی اساســی از کشتی ها پذیرش شــده در این بندر تخلیه 
شده اســت افزود: این حجم قابل توجه از کاالهای اساسی به 
واسطه آمادگی تجهیزاتی، توان عملیاتی و تامین ناوگان حمل و 
نقلی جدید در بندر امام خمینی )ره( محقق شده است.مدیرکل 

بنادر و دریانوردی خوزســتان ادامه داد: متوسط تخلیه روزانه 
کاال در بندر امــام خمینی )ره( ۸۰ هزار تُن اســت.آقایی به 
 عملکرد ۳۶.۵ میلیون تُنی تخلیه و بارگیری انواع کاال در بندر 
امام خمینی )ره( در ۱۰ ماه امســال اشــاره کرد و گفت: در 
ماه های اخیر به دنبال هماهنگی بین بخشــی در فرآیند حمل 
کاال با دیگر دستگاه های اجرایی دولت، روند تخلیه کاالهای 
اساســی و حمل به نقاط مختلف کشور افزایش یافته است.به 
گزارش ایرنا حدود ۸۰ درصد حجم کاالهای اساســی مورد 
نیاز کشور از بندر امام خمینی)ره( وارد می شود.ظرفیت تخلیه 
و بارگیری انواع کاال در بندر امام خمینی)ره( ۶۰ میلیون تُن در 
سال است.بندر امام خمینی)ره( در ۱۲۰ کیلومتری جنوب اهواز 
و در سواحل خورموسی در آب های شمال غرب خلیج فارس 
پرترافیک ترین بندر کشور پس از بندر شهید رجایی در استان 

هرمزگان است .

تخلیه همزمان هشت فروند کشتی  
حامل کاالی اساسی در مجتمع بندری امام خمینی)ره(

ir

 
ن سند مالکیت آگهی فقدا

نظر به اینکه خانم مریم میودی فرزند محمد به شــماره شناسنامه 4700084855 صادره از پارسیان به استناد 
دو فقره استشهاد محلی اعالم داشته است که سند مالکیت ششدانگ یکباب آپارتمان دارای پالک 2 فرعی از 
13741 اصلی واقع در پارسیان بخش 21 پارسیان به مساحت 70.77 متر مربع که به شماره شناسه الکترونیکی 
140020323164000087 و به شماره سریال 721819 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جا بجایی 
مفقود شده  است . لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 

1380/11/18 مراتب باستناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد .
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی ، تسلیم 
و رسید دریافت نماید . چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض ، سند مالکیت ارائه نشود ، اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان پارسیان سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد .   1708/309 م/ الف 

تاریخ انتشار : 1401/11/03 

عبدالحسین فروتن 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان



دوشنبه 3 بهمن 1401

1 رجب  1444

سال بیست و دوم شماره 4086 

گردشگری

خط منظم کشتیرانی چابهار - هند فعال شد
  گروه گردشگری // سخنگوی کشتیرانی والفجر از فعال شدن خط 
منظم کشتیرانی چابهار به بندر هند خبر داد و گفت: ۱۵ سفر دریایی از 
چابهار به بنادر هند طی سه ماه اخیر انجام شده است. عباس کابوسی 
گفت: طی سه ماه اخیر، ۱۵ سفر دریایی از بندر چابهار به بنادر هند و 
بالعکس انجام شده است. همچنین تردد از بندر چابهار به کشورهای 
شرق دور از جمله هند رو به رشد است.وی افزود: نخستین شناور با 
ظرفیت کامل tEU ۵۵۰ کانتینر طی هفته های گذشته از بنادر هند 
به چابهار رسیده و بار آن به صورت کامل تخلیه شده است. هم اکنون 
شرکت کشتیرانی والفجر خط کشتیرانی منظم و مستقیمی را بنادر هند 
برقرار کرده که آماده حمل کاال بین این بنادر و بندر چابهار است.به 
گزارش کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، کابوسی تاکید کرد: شرکت 
کشتیرانی والفجر، در مسیر بنادر جنوبی خلیج فارس به چابهار نیز با 
کاهش نرخ کرایه حمل و بهبود برنامه زمانبندی ها، زمان حمل بار در 
این مسیر را نیز کاهش داده است. وی با اشاره به فعالیت این شرکت 
در بخش حمل و نقل مسافری نیز اعالم کرد: با رفع محدودیت های 
کرونایی طی سال جاری خطوط مسافری از بندرعباس به شارجه، 
بندر لنگه به دبی و خرمشهر به کویت فعالیت عادی خود را داشته اند 
و با توجه به افزایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای یاد شده، استقبال 
مسافران از سفر با شناورهای مسافری کشتیرانی والفجر افزایش داشته 
است.کابوسی افزود: بر این اساس کشتیرانی والفجر طی ۹ ماهه سال 
جاری نزدیک به ۷۰ هزار نفر مســافر در خطوط یاد شــده جابجا 
کرده و طی مدت یادشده نیز افزایش کیفیت خدمات از جمله اجرای 
پروتکل های بهداشتی کرونایی و همچنین بهبود پذیرایی از مسافران را 

در دستور کار قرار داده است.
   آمادگی برای راه اندازی خط مسافری چابهار - عمان

  کابوســی خاطر نشــان کرد: در صورت تامین سوخت یارانه ای، 
کشتیرانی والفجر آمادگی آن را دارد که خط مسافری چابهار به عمان 
را نیز در اسرع وقت راه اندازی و برقرار سازد.سخنگوی شرکت والفجر 
گفت: در بخش فراساحل نیز کشتیرانی والفجر با دارا بودن جوان ترین 
و بزرگترین ناوگان تحت پرچم ایران فعالیت های خود را توســعه 
داده؛ این در حالی است که ۱۱ فروند شناور فراساحل متعلق به این 
کشتیرانی به صورت کامل تحت پرچم ایران فعالیت نموده که بعضا به 
عنوان شناور تحت پرچم ملی در نوع خود کم نظیر هستند.به گزارش 
ایسنا، وی افزود: کشــتیرانی والفجر در بخش فراساحل همکاری 
تنگاتنگی با حوزه نفت کشور دارد. شناورهای فراساحل کشتیرانی 
والفجر کمترین خروج از سرویس را درمیان شرکت های مشابه همکار 
با حوزه نفت کشور دارند، ضمن اینکه تمامی تعمیرات این شناورها 
در یارد تعمیرات کشتی پرشیا هرمز متعلق به گروه کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران انجام می شود .

       *  

گروه گردشــگری // فرزندانی که تا چندی قبل 
دلبرهایی حرف گوش کن بودنــد و اول و آخر 
الگویشــان در رفتار پدر و مادر خالصه می شد، 
حاال در نوجوانی به سر می برند و می خواهند در 
همه امور زندگی شان استقالل داشته باشند، از 
انتخاب رشته تحصیلی گرفته تا سفر مجردی با 

گروه دوستان و هم ساالنشان . 
  اما آیا قانونی کلی برای این شــرایط وجود دارد؟ 
والدین چه کاری انجام دهند که کمترین تنش را با 
نوجوانشان داشته باشند و بتوانند همراهش باشند نه 
مقابلش ؟  این سواالتی است که می توان با توجه به 
زمینه های شخصیتی، اخالقی و روانی نوجوان برای 
آن ها پاسخ هایی در خور یافت.  آخه چرا؟ برای چی 
نمی ذارید با دوستام برم مسافرت؟ مگه می خوایم چی 

کار کنیم؟ 
  همون جمعی هستیم که چند وقت پیش رفتیم اردو، 
جای دوری هم که نمی خوایم بریم ، یه سر تا شمال 
می ریم، چند روز ویالی بابای دوســتم می مونیم و 
 برمی گردیم، خودمم همه خرج سفرمو می دم، اصال 
همه ش باهاتون تماس تصویری هم می گیرم، خوبه؟ 
چرا می خواین من رو پیش دوستام ضایع کنید؟ خوب 
بود منم مثل خیلی ها، یواشکی می پیچوندم می رفتم 

مسافرت بعد به شما می گفتم یه جای دیگه م؟«

   اگر نوجوانی در خانه دارید، بعید می دانم این مدل 
سوال ها روی سر شــما هم هوار نشده باشد.  البته 
وقتی پای درددل چند نفری از دوســتان و همکارم 
می نشینم، می بینم دختر هفده ساله یک نفرشان و پسر 
پانزده ساله یکی دیگر از جمع مان هم تازگی ها ساز 
تنهایی سفر رفتن و اعالم استقالل را در خانه هایشان 
کــوک کرده اند، یکی از آنها می گوید: »پســر تازه 
دانشــجویم، چند وقتی است مدام بیخ گوش من و 
همســرم می خواند که بگذاریم با دوستهایش سفر 
تنهایی برود و مــا نمی دانیم چه کار کنیم، از طرفی 
بچه ای قوی،  با روابط سالم به جامعه تحویل داده ایم 
از طرف دیگر اما، هنوز نمی دانیم که آیا گروه جدید 
دوستی اش آدم های امنی هستند یا خیر؟ پسرمان که 
تازه دانشجو شده و خود را در عالم بزرگسالی تصور 
می کند، حقیقتاً توانایی این میزان از مستقل شدن و 
سفر مجردی با دوستانش را دارد؟ برخورد ما باید 

چطور باشد؟ 
دوستانم هم نمی دانند دقیقا چه برخوردی داشته باشند 
و چطور و با چه شرطی مستقل شدن بچه هایشان 
را بپذیرند. اما چیزی که همه مان در آن توافق داریم، 
این است که ما هم باید بپذیریم که بچه هایمان بزرگ 
شده اند و به آنها استقالل بیشتری بدهیم. اما چطور و 

چگونه اش هنوز برایمان مشخص نیست. 

* بعضــی نوجوان هــا تنهایی تا ســوپرمارکت 
سرکوچه هم نمی روند 

   »عاطفه کیانی نژاد« روانشناس در این باره می گوید: 
اینکه ما به عنوان والدین  تا چه حد  می توانیم در فرآیند 
تربیت، به فرزندان  نوجوانمان آزادی دهیم، بســتگی 
زیادی به توان آن نوجوان و رشد روانی او دارد، اینکه 
منطقش چقدر رشد کرده و چقدر بلد است و می تواند 
از خودش مراقبت کند. اگر با مشکلی مواجه شد، آیا از 
پس خودش برمی آید؟ آیا توانایی نه گفتن دارد یا خیر؟ 
آیا اعتماد به نفس خوبی دارد یا ندارد؟ آیا عزت نفس 
سالمی دارد؟ آیا خودش را دوست دارد و می تواند از 
خودش مراقبت کند؟ آیا از اینکه خودش را در شرایط 
سخت قرار دهد  ناراحت  است یا دوست دارد که خود 
را در چنین شــرایطی قرار دهد.ما اینجا به زمینه های 
شــخصیتی، اخالقی و روانی نوجوان  توجه می کنیم. 
چون همه نوجوان ها شرایط یکسانی ندارند، مثال یک 
نوجوان می تواند با دوستانش به سفر برود ولی نوجوانی 
دیگر ممکن است نتواند تنهایی تا سوپرمارکت سرکوچه 
هم برود و  خرید کند.همه این ها بستگی  زیادی به این 
دارد که والدین سیستم تربیتی شان را  از دوران کودکی 

به چه شکل با این بچه پیش برده اند.
*  پاســخ به ســوال های بنیادی برای تعیین حد 

آزادی
آیا سعی کرده اند فرزندشان را مستقل تربیت کنند یا این 
بچه در همه اموراتش به شدت به والدین وابسته است. 
هــراس ها و اضطراب های درونی اش چه چیزهایی 

هستند. آیا بچه ی ریسک پذیر است یا نه؟
  آیا فردی است که بدون اینکه گواهی نامه داشته باشد 
بخواهد پشت  فرمان ماشین دوستش بنشیند و رانندگی 
خطرناکی بکند؟ یا نه بچه ای است که به قانون احترام 
می گذارد.همه این ها مواردی اســت که باید بررسی 
شود و بسته به این موارد والدین تصمیم بگیرند که تا 
چه حد آزادی عمل به آن بچه بدهند«.  رشد عقل و 
منطق موضوع  بســیار مهمی است و این وقتی اتفاق 
می افتد که ما بتوانیم اســاس و بستر  رشد روانی در 
کودک را  به درســتی فراهم کنیم. مثال بچه هایی  که 

آسیب های  زیادی در طول دوران تربیتی خود تجربه 
کرده اند و مشــکالت هیجانی دارند، ممکن است در 
این زمینه ها با مشــکل مواجه شوند و در  مدیریت 
هیجاناتشان ، دست به اقدامات برگشت ناپذیری بزنند«. 
و حقیقتا شناخت فرزندان و  آگاه بودن از روحیه آنها 
در برخورد با شرایط مختلف، کلید بسیاری از درهای 
بســته در رابطه والدین و نوجوانان اســت. فرزندانی 
که تا چنــدی قبل دلبرهایی حرف گوش کن بودند و 
 اول و آخر الگویشان را در رفتار پدر و مادر خالصه 
می شد حاال در نوجوانی به سر می برند و می خواهند 
در همه امور زندگی شان استقالل داشته باشند از انتخاب 
رشته تحصیلی گرفته تا سفر مجردی با گروه دوستان 
و هم ساالنشــان. اما آیا قانونی کلی برای این شرایط 
وجود دارد؟ والدین چه کار کنند  که کمترین تنش را 
با نوجوانشان داشته باشند و بتوانند همراهش باشند نه 

مقابلشان؟ 
*  سهم بیست و پنج درصدی والدین در نوجوانی 

فرزندانشان 
   »کیانی نژاد« رمز موفقیت والدین در مواجهه با اعالم 
استقالل نوجوان ها را در این بازه زمانی را مربوط به 
ســال های کودکی  و اساس  تربیتی والدین می داند و 
می گوید:  »والدین، تا قبل از هفت سالگی کودک، در 
رشد فرزندشــان سهم هفتاد و وپنج درصدی دارند و 
بین هفت تا دوازده ســالگی یک سهم پنجاه درصدی 
دارا هســتند، این در حالی است  در دوران نوجوانی 
سهم والدین در تربیت فرزندانشان ، تنها بیست و پنج 

درصد است.
*  نقطه های امن رشد سالم برای نوجوان ها

   حال اگر بخواهیم آن بیســت و پنــج درصد را به 
یک صد در صد تبدیل کنیم، راهکار چیست؟ خیلی 
از والدین فکر می کنند باید هر طوری که می توانند به 
نوجوانشان فشــاربیاورند و او را مجبور کنند که مثال 
دوست خاص یا رشته خاصی را انتخاب کند یا جای 
خاصی برود یا نرود. سیگار نکشد یا اموری را تجربه 
نکند یا با جنس مخالفش ارتباط نگیرد، اما با توجه به 
اینکه مِن والد فقط بیســت و پنج درصد نقش دارم و 

سهم من در جریان این انتخاب ها، بسیار کمرنگ است، 
احتماال تاثیرگذار نخواهد بود.اما تربیتی که نوجوان در 
دوران کودکی داشــته و اینکه رابطه اش با والد در آن 
دوران چطور پیش رفته،  نقطه های امن  رشــد سالم 
برای نوجوان هاست و بسیار قابل تامل است، این در 
حالی است که اگر والدین در زمان کودکی زمینه خوبی 
فراهم نکرده باشند، طبیعتا در دوران نوجوانی اوضاع 
خیلی سخت تر خواهد شد و فرزند آن حرف شنوی 

سابق را هم نخواهد داشت.
* حد و حدود آزادی دادن به نوجوانان 

   در مورد مساله آزادی دادن می توان گفت که نوجوان 
با تمام توانش  برای آزادی مبارزه می کند، پس تا جایی 
که می شود والدین باید آزادی هایی را به بچه بدهند، 
منتها آزادی هایی که بتوان آن را در نوجوانی گسترش 
داده و فرد را برای زندگی بزرگسالی آماده کرد. یکی از 
مسائل بسیار مهم در نوجوانی،  ارتباط با دوستان است. 
ما باید بدانیم در دوران نوجوانی تاثیرپذیری فرزند از 
پدر و مادر بسیار کم می شود و در مقابل تاثیرپذیری از 
دوستانش بسیار زیاد می شود. یعنی نوجوان دوستانی را 
انتخاب می کند که در خیلی از موارد ممکن است حتی 
متفاوت با خانواده اش باشند، گرچه این مساله ممکن 
اســت به مذاق والدین خوش نیاید ولی جالب است 
که بدانیــد که خود این اتفاق خطاهای تربیتی والدین 
 را به شکل بسیار زیادی می تواند تصحیح کند و این 
نکته ای اســت که خیلی از والدین نســبت آن آگاه 
نیســتند«. با این اوصاف به نظر می رسد به رسمیت 
شناختن استقالل نوجوانان توسط والدین امری نسبی 
است و از طرفی به شرایط روانشناختی - شخصیتی 
نوجوان  و از طرفی دیگر به گروه دوســتی او ارتباط 
دارد. شاید بهتر باشد والدین قبل از اینکه تصمیم بگیرند 
به فرزندانشان اجازه سفر مجردی بدهند یا این اجازه 
را مشروط یا آن ها را  از آن محروم کنند، ببینند آیا به 
اندازه کافی خرده استقالل هایی را از دوران کودکی به 
فرزندانشان داده اند یا خیر.نکته مهم تر اینکه آیا اشتباه 
یا خطری که ممکن اســت در سیر این مدل استقالل 
متوجه  فرزندان شود، بازگشت پذیر و قابل جبران است 
یا خیر و در نهایت پاســخ صادقانه و آگاهانه به  این 
ســواالت حکم یک کلید را دارد و راه را برای بهبود 

ارتباط والدین و فرزندان هموار می کند .

کی به نوجوانان اجازه سفر بدهیم؟ 

  
گروه گردشگری // ۱۸ کیلومتر پس از جاده 
 رشت_قزوین ، در پارک جنگلی سراوان 

»موزه میراث روستایی« منتظر شماست .
    آن جــا ۲۸ خانه  خاص و بی نظیر دارد.

خانه هایی که از کل استان گیالن با توجه به 
بافت معماری و قدمت و اصالت ویژه خود 
از صاحبانشان خریداری شده اند و از محلی 
که در آن ساخته شده بودند برداشته و به موزه 
انتقال داده شده اند .اگر چشمانتان را ببندید 
می توانید به بیش از۱۰۰سال پیش برگردید 
و زندگی در آن خانه های دوســت  داشتنی 
را تصور کنید. شــاید خیلی وقت ها پس از 
تماشای طبیعت زیبا و سرسبزی که به برکت 
پخش مستندهای خارجی به خانه هایمان راه 
می دهیم آهی از ته دل کشیده باشیم که ای 
وای! افسوس و صد افسوس که انگار بهشت 
همه اش برای آن طرف آبی ها است و اصال 
به ما خوشــی نیامده. اما باور کنیم اگر یک 
توک پا ، ســری به این طــرف و آن طرف 
ایران خودمان بزنیم، سرمان را باال می گیریم 
 و می گوییــم آهای دنیا! بیــا که باید پیش 
 پــای این همــه جاذبــه لنگ بینــدازی. 
می گویید نه !چند دقیقه با من همراه شوید 
تا شما را به یک بهشــت کوچک از ایران 

خودمان ببرم.
   » مــوزه میــراث روســتایی« منتظر 

شماست
   ۱۸کیلومتر پس از جاده رشت_قزوین به 
جاده ســراوان _فومن می رسید. در پارک 
جنگلی ســراوان »موزه میراث روستایی« 
منتظــر شماســت. تنها موزه فضــای باز 
خاورمیانه که ۲۶۳ هکتار وســعت دارد و 
۴۵ هکتار آن بهره برداری شده است.می دانم 
که نه تعریف های من و نه عکس ها، گویای 
زیبایی های این بهشت بی نظیر نیست اما من 
کاری به این حرف ها ندارم، آن قدر می گویم 
که شــما هم مثل من دلتان برود و وسوسه 
شوید، خدا را چه دیدید؟ شاید سر از فومن 
و پــارک جنگلی اش دربیاورید و همه این 
زیبایی هــا را از قاب چشــمان خودتان به 
تماشا بنشینید.ســاعت بازدیداز ۹ صبح تا 
۶ بعداز ظهر اســت . قرار است هم آداب و 
رســوم ببینید، هم فرهنگ و هنر، هم بنا و 

معماری و در یک کالم کلی زیبایی.
  مگر به این راحتی ها می شود یک خانه را 

جا به جا کرد؟!
   از درب  موزه که وارد می شوید و ورودی 
را پرداخت می کنید بازدید آغاز می شــود.

قدم به قدم حضور راهنماها در این مســیر 
سرسبز کمک می کند تا خانه های زیبایش 

را قشنگ  تر بشناسید و بندبند زیبائی هایش 
را با دل و جان درک کنید. گفتم خانه! موزه 
میراث روســتائی گیالن ۲۸ خانه  خاص و 
بی نظیــر دارد؛ خانه هایی که شــاید از نظر 
ظاهر مثل هم باشــند ولی از نظر معماری 
هیچ کدام به همدیگر شــبیه نیستند.این ها 
را یکــی از راهنماها که در مســیر بازدید 
از موزه با او برخــورد کردم  می گوید.مرد 
جوان که سال هاســت در این موزه حضور 
دارد و با اشــتیاق به کار خود مشغول است 
می گوید:»خانه هایی که مشاهده می کنید از 
کل اســتان گیالن با توجه به بافت معماری 
و قدمت و اصالت ویژه خود از صاحبانشان 
خریداری شــده اند و از محلــی که در آن 
ساخته شــده بودند برداشته و به موزه انتقال 
داده شده اند. بر سردر هر خانه ای که برای 
قرار گرفتن در این موزه خریداری  شــده 
اســت اســم صاحب خانه آن را نوشته  اند.
تعجب کردید؟درست است، خانه ها را یکجا 
برداشــته و به موزه میراث روستایی گیالن 
آورده اند. اما صبر کنید! این کار آن قدرها هم 
که فکر می کنید ساده نیست. این ها خانه هایی 
بودند که همگی پی و فونداســیون داشتند، 
اسکلت و دیوار، ســقف و شیروانی، ایوان 
و چند تــا اتاق دارند. مگر به این راحتی ها 
 می شــود یک خانه را جا به جا کرد؟! کلی 
بنــد و بســاط دارد. بگذاریــد برایتان از 
جابجایــی اش بگویم:»این خانه ها را مثل 
پازل از پی تا سقف شماره گذاری می کنند. 
طبق همان شماره گذاری با همان اسکلت 
آن ها را انتقال می دهند.پس از انتقال دوباره 
آن ها را بازسازی و به اصطالح وا چینی و 

دوباره چینی می کنند.«
  بناهایی با ستون های موش گیر!

   یــک مدل خانه با ۱۲ ســتون ازبناهای 
خاص این موزه اســت که امثال آن بیشتر 
در گیالن دیده می شود. در واقع معموالً در 
جاهایی که زمین کشــاورزی وجود داشته 
باشــد حضور این خانه ها بیشتر به چشم 
می خورد. دلیل ارتفاع آنهــا رطوبت و نم 
است .۱۲ ستون دارد که تمام ستون ها موش 
گیر بوده و باالی هر ســتون ستونی  خورده 
است .موش گیر بودنش هم براساس قانون 
جاذبه است ،چراکه موش برعکس نمی تواند 
باال برود و بنابراین به سمت پایین می افتد.

بعضی خانه ها پوشش سقفشان از ساقه برنج 
اســت و بعضی چوب. به پوشش سقفی که 
از چوب بوده اســت »لت« یا »لته ســر« 
می گفتند. ایــن نوع پوشــش در کوهپایه 
کوهستان بیشتر استفاده می شود و دلیلش هم 

 این اســت که در آن جا دسترسی به چوب 
 راحت  تر است.

  پرازامکانــات! اینجا همه می خواهند به 
شما خوش بگذرد

در اینجا مســجد، بازارچه صنایع دســتی، 
رســتوران، قهوه خانــه  و البته ســرویس 
بهداشــتی بــرای بازدیدکننــدگان وجود 
دارد.در چنــد نقطه از موزه هــم نان داغ 
 ســنتی توســط خانم های نان پــز پخته 
می شــود . حضور بانوانی که صنایع دستی 
و نــان پخته شــده به صــورت داغ را به 
بازدیدکنندگان عرضــه می کنند، عالوه  بر 
زیبایی و جذابیت محیط، یک نوع کارآفرینی 
و درآمدزایی نیز محسوب می شود.در طول 
ســال پنجشــنبه ها و جمعه ها بازدید آزاد 
است و معموالً  چه تابستان و چه زمستان 
بازدیدکننــده  وجــود دارد  ولی طبیعتًا در 
زمستان چون شرایط سخت تر است نسبت 
به بهار و تابستان تعداد بازدیدکنندگان کمتر 
خواهد بود. تعطیالت نوروزی، ۱۲ روز اول 
فروردین ماه و جشنواره هرساله تابستان که 
به مدت دو هفته برگزار می شود نیز فرصتی 
است تا با برنامه های ویژه ، لذت بازدید از 

این مکان زیبا را صد چندان کند.
  مردم چقدر اینجا را می شناسند؟

   متأسفانه تبلیغات رسانه ای صورت نگرفته  
و برای آشــنایی ایرانیان با این مکان زیبا 
تاکنون اطالع رســانی فقط از طریق کانال 
موزه روستائی و سایت بوده است و با اینکه 
تنها موزه فضای باز کشــور است و از سال 
۸۴ افتتاح  شده، مردم خیلی کم با آن آشنا 
هستند و هنوز خیلی از بومی ها هم نمی دانند 
چنین موزه ای وجود دارد.این موزه کمتر از 
۶۰ نفر پرســنل دارد که به مرمت خانه ها، 
کارهای انتظامات و حراســت و راهنمایی 
بازدیدکننــدگان می پردازنــد. راهنماها در 
فواصل مختلف از مسیر بازدید می ایستند و 
عالوه  بر راهنمایی برای طی مســیر بازدید 
اطالعــات الزم برای معرفــی خانه ها و 
بخش های مختلف ایــن موزه را از صفر تا 

صد در اختیار عالقمندان قرار می دهند.
 در جشــنواره ها و تعطیــالت عید چه 

می گذرد؟
   در جشنواره ها و تعطیالت عید یک سری 
مراسم آئینی و سنتی قدیمی گیالن برگزار 
می شود. از مراسم های ویژه و البته نمادین 

»عــروس ُگلِی« یا »عروس بران« اســت 
که معموالً یک گروه تئاتــر از خانه داماد 
تــا خانه  عروس برای بلــه گرفتن حرکت 
می کنند.حرکات نمایشی توسط یک پهلوان 
 و»»الفن بازی« یا »بندبازی« هم از دیگر 
در  طناب بازی،  هاســت.البته  ســرگرمی 
پنجشــنبه ها و جمعه های طول سال هم که 
بازدید آزاد است و البته بنا به شرایط جوی 

انجام می شود .
  بنایی با قدمتی نزدیک به دو قرن

 مدل خانه هایی که از ســمت شرق گیالن 
بخصوص آســتانه لنگرود و الهیجان پیدا 
کردیم جزء قسمت هایی است که نم و رطوبت 
زمینش نسبت به بقیه مناطق گیالن زیادتر و 
زمینش پست تر و آبگیر تر بوده است، آن قدر 
که ممکن بود حتی آب باران جمع شــود و 
آب گرفتگی ایجاد کنــد. به همین دلیل در 
روســتاهایی که می خواستند خانه بسازند 
پایه های چوبی خانه هایشــان را داخل و یا 
روی زمین نمی گذاشتند. آن ها در ابتدا یک 
سکوی گلی با فاصله ی ۷۰ تا ۸۰سانتی متر 
و بعضی جاها کمی بیشتر درست می کردند 
که این ارتفاع بســتگی به پیش بینی میزان 
آب گرفتگی داشــت. زیر پایه هایی که قرار 
بود پایه خانه باشــد یک چاله حدود ۷۰ 
تا ۸۰ ســانتی متری  می کندند و داخل آن 
را با الیــه الیه هایی از زغال، خاک رس و 
خاکستر آتش پر می کردند.    یعنی الیه  الیه 
می کوبیدند و دوباره تکرار می کردند تا چاله 
پر شــود.وقتی که خوب سفت و پر می شد 
چوب های پایه را به صورت افقی و بدون میخ 
و بر خالف جهت، روی هم می گذاشتند.این 
چیدمان در چهار ردیف صورت می گرفت و 
همه این ها برای این بود که تکان های زلزله 
 خانه را خراب نکنــد.در این چهار ردیف 
چوب هــا با ضخامــت متفاوتــی تعبیه 
می شــدند. دو ردیف اول گــرد، نازک  و 
کوچک تــر بودنــد و از درخــت توت و 
بعدی ها بزرگ تر، بــه  نحوی که در انتها به 
یک عدد چوب بزرگ می رسید. چوب های 
اما  بــود  بیشــتر  استحکامشــان   باالیی 
پایینی ها در مقابــل نم و رطوبت مقاومت 
بیشتری داشتند. فضای بین پایه ها هم باز بود 
و هوا همیشه در جریان تا چوب ها همیشه 

خشک بمانند.
   ایوان ها نقش اساسی را در این خانه ها 

ایفا می کنند 
   

نیک خو 
بــا 

جه  تو
به  قدمت 

۱۸۷ ساله خانه به ســبک زندگی مردم 
 در آن زمان اشــاره می کنــد و می گوید:

» نوع زندگــی روســتایی در آن زمان و 
تعداد زیاد فرزندان نســبت به تعداد اتاق ها 
سبب می شــد تا  ایوان ها نقش اساسی را 
 در این خانه ها ایفا کنند، به نحوی که ساکنان  
شــش ماه از ســال یعنی بهار و تابستان 
را  اغلــب بیرون  و بــر روی ایوان زندگی 
می کردند.البته شــش ماه دیگر را هم بیشتر 
برای خواب به اتاق می رفتند آن هم معمواًل 
جمعیتی و در یک اتاق. اگر بچه ها ازدواج 
می کردند و تعداد خانواده زیاد می شــد و 
اصال در یک اتاق جا نمی شــدند در همان 
خانه و در اتاقی دیگر مســتقل می شدند و 
اگر ایــن روند ادامه پیدا می کــرد و تعداد 
افراد خانواده بیشتر و بیشتر می شد فرزندان 
بزرگ تــر باید به کلی از این خانه می رفتند 
تا اتــاق ها به فرزندان کوچکتر برســد.« 
 بزرگــی و کوچکی خانه هــم مربوط به 

مرفه بودن خانواده بود.
  بــرای انتقال ایــن خانه ها بــه موزه 

تغییراتی درآن ها داده ایم
  بانــوی جــوان که با تحصیــالت علوم 
اجتماعی بــه کار راهنمایی بازدیدکنندگان 
موزه میــراث روســتایی اســتان گیالن 

می پردازد درباره تغییرات اعمال شــده بر 
روی خانه های این موزه می گوید:»امروزه 
در روستاهای الهیجان شاید خیلی کم و به 
تعداد انگشت شــمار خانه هایی از این قبیل 
باشند که البته ما برای انتقال این خانه ها به 
موزه تغییراتی درآن ها داده ایم. مثال گوشه ی 
 اتاق ها جــای آتش  درســت کردیم و یا 
خرک ها راکــه برنج هایشــان را آویزان 
می کردند تا خشک و دودی کنند، برق کشی 
را حذف کردیم. سقف ها را حلب زده بودند 
آن ها را هم برداشــتیم و به سبک اولش که 

گالی پوش بود درآوردیم. « 
  گالی؟!دســت خودم نیست! آنقدر قشنگ 
و شیرین تعریف می کند که دلم می خواهد 
هر کلمه ای کــه معنایش را نمی دانم بگویم 
تا مفصل برایم توضیــح دهد.از گالی برایم 
می گوید:»یــک گیاه مردابی که مقاومت و 
ماندگاری اش از ســاقه برنج بیشتر است . 
چون ســاقه برنج سه تا چهار سال یک بار 
باید عوض شود اما گالی ها را پنج تا شش 

سال یک بار عوض می کنند.«
    راستی سقف ها را دیده ای؟واقعا که فکر 
همه چیز را کرده بودند . آن زمان ها شیب 
سقف ها را آن قدر تند می کردند که برف 
پارو کردن 

نمی خواست.
  یک مهندسی بی نظیر

  در شــرق گیالن به خاطــر مرداب ها و 
رودخانه های بزرگی که در جریان اســت 
تهیه گالی در دسترس و برایشان راحت تر 
بوده اســت که نه  تنها برای صنایع دســتی 
بلکه برای پوشش سقف خانه و انبار برنج 
و ســازه های جانبی کنار خانه نیز از آن ها 
اســتفاده می کردند. دیوارها هم مدلی به نام 
»سگمه« است که چوب ها را به صورت افقی 
روی هم قرار می دادند و گوشه ها را با تبر و 
تیشه خراش می دادند که با این کار چوب ها 
در هم فرو می رفته و این روش استحکامی 
را ایجاد می کرده که در ضد زلزله کردن بنا 

بسیار مؤثر بوده است.
  به امتحان کردنش می ارزد

    زیبایی های اینجا که تمام شدنی نیست. 
من هر چه بگویم باز هم حرف برای گفتن 
بســیار است. بهتر اســت خودتان بیایید ، 
این بهشــت کوچک را از نزدیک ببینید و 
 برای ســاعاتی فارغ ازتمام شلوغی ها و 
دغدغه هــای پیرامونتان خود را درآغوش 
این همه زیبایی و آرامش رها کنید.باور کنید 

که به امتحان کردنش می ارزد .

بهشتی کوچک در همین ایران خودمان ! 

گردشگری

گروه گردشگری // جمعیت گردشگران اتحادیه اروپا در سال 2۰22 به سطوح پیش 
از همه گیری نزدیک شد . 

   اداره آمــار اتحادیه اروپا اعالم کرد که تعداد شــب های اقامت در اقامتگاه های 
توریستی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ به سطح قبل از همه گیری نزدیک شد.این 
منطقه در سال گذشته ۲.۷۲ میلیارد شب اقامت در اقامتگاه های توریستی را ثبت کرد 
که تنها ۵.۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ و قبل از اینکه کووید ۱۹ به دلیل تعطیلی 
مرزها و محدودیت، خسارت سنگینی به صنعت گردشگری وارد کند، کاهش داشته 

است. این رقم نسبت به سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۹۱.۱ درصد و ۴۸.۳ 
درصد افزایش داشته است.به نظر می رسد این بخش از صنعت در حال بازگشت از 
بیماری همه گیر است. سفرهای داخلی با ۰.۷ درصد فراتر از سطح قبل از همه گیری 
به ۱.۵۳ میلیارد شب رسیده است؛ در حالی که گردشگری بین المللی همچنان ۱۲.۶ 
درصد کمتر از ۱.۱۹ میلیارد شب است.در میان کشورهای اتحادیه اروپا، دانمارک، 
هلند و بلژیک بیشترین افزایش را در مسافران داخلی و خارجی داشته  که به ترتیب 
۱۲.۳، ۳.۹ و نیم درصد از ارقام ســال ۲۰۱۹ فراتر رفته است.لتونی و اسلواکی از 

نظر تعداد شــب های توریستی در سال ۲۰۲۲ در میان کشورهایی بود که کمترین 
رشــد را داشت و تنها اندکی باالتر از ۷۰ درصد از سطح سال ۲۰۱۹ بهبود یافت. 
سازمان جهانی گردشگری )Wto( در بیانیه ای اعالم کرد با نگاهی به آینده، سال 
۲۰۲۳ می تواند شاهد بازگشت گردشگران بین المللی به سطح قبل از همه گیری در 
اروپا و خاورمیانه باشد.با این حال سازمان جهانی گردشگری هشدار می دهد محیط 
اقتصادی نامشخص و تنش های ژئوپلیتیکی ممکن است با کاهش هزینه ها، سفرهای 

کوتاه تر و سفرهای محلی بر رفتار گردشگری تاثیر بگذارد .

رشد گردشگری 
به پیش از کرونا 
بازگشت
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گوشت ماهي و میگو  
حاوي چربي های مفید، پروتئین مرغوب و ویتامین هاي گوناگون است

  روابط عمومی
 اداره کل

شیالت هرمزگان

سرقت 5 هزار دالری از بازیـگر معروف سینما و تلویزیون
 گروه حوادث// مرد مسلح که به بهانه سرمایه گذاری در 
بازار ارز دیجیتال 5 هزار دالر از بازیگر سینما و تلویزیون 

و تئاتر سرقت کرده بود تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.
 چند روز قبل، یکی از بازیگران معروف سینما و تلویزیون با 
مراجعه به کالنتری از یک ســرقت مسلحانه خبر داد و گفت: 
مدتی قبل از طریق یکی از دوستانم با مردی به نام جمشید آشنا 
شدم. او در کار ارز دیجیتال بود. دوستم می گفت با آموزش های 

وی وارد بازار ارز دیجیتال شده و کلی سود کرده است.
  دوستم به قدری از جمشید تعریف کرد که وسوسه شدم و من 
هم به او زنگ زدم. جمشید مدعی بود خیلی زود مبلغی را که 
برای این کار ســرمایه گذاری می کنم دو برابر می شود. البته او 

برای سرمایه گذاری فقط دالر قبول می کرد.
  بازیگر جوان گفت: روز حادثه با جمشید قرار گذاشتم و قرار 
بر این بود که من ۵ هزار دالر برای سرمایه گذاری به او بدهم. 
قرارمان در یک رستوران بود و به همراه دوستانم راهی محل 
شدیم. اما از جمشید خبری نشد و نیم ساعت بعد تماس گرفت 
و مدعی شــد که در ترافیک گرفتار شده و از من خواست تا 
محل قرار را تغییر دهم. قبول کــردم و به آدرس جدیدی که 
گفته بود رفتم و دوســتانم که کار داشتند با من به محل قرار 

دوم نیامدند.
  بعداً متوجه شدم که جمشید متوجه شده بود که در رستوران 
تنها نیســتم به همین دلیل محل قرار را تغییر داده بود. به محل 

قرار دوم رفتم و او ســوار خودرو مزدا ۳ ام شد. مسافتی نرفته 
بودیم که به درخواست او وارد خیابان فرعی شدم تا به محلی 

که می گفت برویم.
  اما به محض اینکه وارد خیابان فرعی شــدم، او اسلحه را به 
سمتم گرفت و با تهدید ۵ هزار دالرم را گرفت و حتی وسایل 
با ارزش مثل انگشتر و ساعتی را هم که دستم بود، سرقت کرد. 
بعد هم به من گفت اگر جانت را دوســت  داری بهتر است که 
دنبال من نیایی و در خالف جهت خیابان فرار کرد. با شکایت 
پسر جوان، تحقیقات برای دستگیری متهم به دستور بازپرس 
شعبه هفتم دادسرای ویژه سرقت آغاز شد و کارآگاهان برای 

شناسایی و دستگیری اش وارد عمل شدند.

در امتداد تاریکی

  از این تنهایی وحشت دارم و می خواهم با ازدواج همدمی 
برای خودم پیدا کنم ولی فرزندانم احســاس مرا درک 
نمی کنند و بــه هیچ وجه نمی دانند که تنهایی چه بالی 
وحشتناکی بر سر انســان می آورد به طوری که وقتی با 
یک مرد بازنشسته ازدواج کردم آن ها به حدی او را کتک 

زدند که...
  این ها بخشــی از اظهارات زن ۷۰ ســاله ای است که سفره 
درددل هایش را روی میز مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
گشــوده بود. این زن که با بغضی ترکیده، چون ابر بهاری اشک 
مــی ریخت، با بیان این که فرزندانم فقط به خاطر حرف مردم و 
حفظ آبروی خودشان مرا در تنهایی مرگبار قفس منزلم نگهداری 
می کنند، درباره سرگذشت خود گفت:   مادرم بعد از این که مرا 
بــه دنیا آورد، از دنیا رفت و من از نخســتین روز تولد بی مادر 
شدم اما گویی روزگار همچنان با من سرناسازگاری داشت چرا 
که در ۷ ســالگی پدرم را هم از دست دادم و کودکی یتیم شدم. 
عمویم به خاطر دلســوزی مرا نزد خودش برد و بزرگم کرد تا 
این که در ۱۵ سالگی با پســرعمه ام ازدواج کردم و صاحب ۳ 
دختر و ۴ پسر شــدم. همسرم راننده خودروهای سنگین بود و 
بار ترانزیتی به کشورهای همسایه می برد. با وجود این، باز هم 
سرنوشت شــوم من خودنمایی کرد و زمانی که ۳۰ سال بیشتر 
نداشتم، شوهرم نیز در یک سانحه تصادف جاده ای قطع نخاع و 
زمین گیر شــد. من هم با پس اندازها و پول دیه منزلی خریدم و 
آن را به نام »بیژن« سند زدم اما او ۳ سال بعد از دنیا رفت و من 
تنها مانــدم... به خاطر چهره و ظاهر زیبایی که از آن برخوردار 
بودم، خواستگاران زیادی داشتم ولی برای آن که فرزندانم تحقیر 
نشــوند ازدواج نکردم و به مراقبــت و تربیت آن ها پرداختم تا 
این که همه آن ها سروسامان گرفتند و به دنبال تقدیر خودشان 
رفتند و من صاحب نوه های زیبایی شــدم.فرزندانم به مدارج 
باالیی رســیدند و موقعیت های اجتماعی خوبی پیدا کردند. در 
این شرایط من هم در یک کارخانه تولیدی مشغول کار شدم ولی 
فرزندانم اجازه ندادند کار کنم چرا که هرکدام از آن ها به خاطر 
موقعیت اجتماعی خودشان، این رفتار مرا موجب سرشکستگی 
می دانستند. خالصه روزها به همین ترتیب گذشت تا این که از 
۱۵ سال قبل ترس از تنهایی به سراغم آمد. شب ها تا صبح بیدار 
می ماندم و از این تنهایی وحشــت داشتم. فرزندانم نه خودشان 
نزد من می آمدند و نه اجازه ســاخت و ساز می دادند تا برای 
خودم مستاجری بیاورم و از این تنهایی رها شوم چرا که مدعی 
بودند منزل ارثیه پدرشان است و به همه تعلق دارد. باالخره در 
این وضعیت حدود ۳ ســال قبل با یک بازنشسته نظامی که به 
خواســتگاری ام آمد ازدواج کردم. »شهریار« هم از تنهایی رنج 
می برد و فرزندانــش او را برای ازدواج با من یاری می کردند. 
قرار شد »شهریار« به منزل من بیاید و در کنار هم زندگی کنیم. 
فرزندان او هر روز به ما سر می زدند و من هم از این که همدمی 
پیدا کردم خیلی خوشــحال بودم اما فرزندانم از این موضوع به 
شدت ناراحت شدند و مدام مرا تهدید می کردند و با انواع و اقسام 
تهمت های ناروا آزارم می دادند. آن ها معتقد بودند که هنگام پیری 
قصد دارم آن ها را رسوا کنم! و به همین دلیل شرایط زندگی را 
برایم دشوار می کردند تا جایی که به منزلم می آمدند و »شهریار« 
را هم تهدید می کردند. کار به جایی رسید که نه تنها مرا از خانه 
بیرون انداختند بلکه شوهرم را نیز چند بار کتک زدند. فرزندان 
»شهریار« که شرایط را این گونه دیدند به دنبال پدرشان آمدند و 
او را با خودشان بردند. از آن روز به بعد من خیلی برای پیدا کردن 
»شهریار« به جست وجو پرداختم اما تالش هایم بی نتیجه ماند. 
فرزندان »شهریار« که می ترسیدند بالیی به سر پدرشان بیاید او 
را به مکان نامعلومی انتقال دادند و من دیگر نتوانستم او را پیدا 
کنم. دوباره تنهایی به سراغم آمد و فرزندانم باز هم مرا رها کردند. 
در این روزها زمین خوردم و دستم شکست اما هیچ کس خبری 
نداشت تا این که یکی از همسایگانم متوجه ماجرا شد و مرا به 
بیمارستان رساند چرا که من زنی بی سواد هستم و نمی توانستم 
شماره تلفن فرزندانم را بگیرم. آن ها بعد از این ماجرا مرا نوبتی 
به خانه خودشــان بردند ولی دچار مشکل شدند و به ناچار مرا 
به خانه ام بازگرداندند. اگرچه دوست دارم در خانه خودم باشم 
ولی از تنهایی می ترسم و آن ها هم درک نمی کنند که حدود ۴۰ 

سال تنهایی یعنی چه!...

اشک های زن 70 ساله! 

حوادث جهان

کشته شدن ۳۰ عنصر الشباب در سومالی
  ارتش آمریکا اعالم کرد که در حمله هوایی نیروهای آمریکایی 
در شــرق موگادیشو، پایتخت سومالی حدود ۳۰ عنصر الشباب 
کشــته شــدند. فرماندهی مرکزی آمریکا در آفریقا در بیانیه ای 
اعالم کرد که این حمله را بنا به درخواست دولت سومالی و برای 
حمایت از ارتش ملی سومالی علیه الشباب انجام داد.در این بیانیه 
آمده اســت که این حمله در فاصله ۲۶۰ کیلومتری شمال شرق 
موگادیشو رخ داد که در آنجا، ارتش سومالی وارد نبرد شدیدی 
برای دفع حمله فشرده بیش از ۱۰۰ نیروی الشباب شده است.در 
این بیانیه آمــده که با توجه به مکان درگیری، فرماندهی آمریکا 

برآورد می کند که غیرنظامیان زخمی یا کشته نشده باشند.
تظاهرات معترضان در فرانسه 
به درگیری با پلیس منجر شد

 تظاهرات معترضان به اصالح قانون بازنشســتگی در فرانسه 
بــه درگیری با نیروهــای پلیس منجــر گردید.منابع خبری از 
درگیری خشــونت آمیز پلیس فرانسه با تظاهرکنندگان معترض 
به اصالح قانون بازنشســتگی در این کشور خبر دادند.در همین 
راســتا، تظاهرکنندگان اقدام به آتش زدن ســطل های زباله، 
تخریب چراغ های راهنمایی و دســتگاه های خوپرداز کردند.

تظاهرکنندگان همچنین با شکســتن شیشــه های چند بانک 
و دســتگاه های خودپرداز و چراغ های راهنمایی، به ســمت 
عناصر پلیس مواد محترقه و کوکتــل مولوتف پرتاب کردند.
تظاهرکنندگان شعارهای »مرگ بر سرمایه داری« و »ماکرون 
تا پایان خواهیم جنگید« سر دادند.حزب چپ گرای »فرانسه 
تســلیم ناپذیر« به ریاســت جان لو میالنشــون و انجمن ها 
جوانان و مخالفان سرمایه داری در پاریس علیه اصالح قانون 
بازنشستگی توســط دولت امانوئل ماکرون تظاهرات کردند.
تظاهرات کنندگان ساعت ۱۴ به وقت پاریس از میدان باستل 
به ســمت میدان مردم به راه افتادند و پالکاردهایی را در دست 
داشــتند.تظاهرکنندگان پالکاردهایی با شــعارهای »ماکرون 
مشغول کار-بازنشستگان در قبرستان«، »جوانان می گویند نه«، 
»کار شبانه بعد از ســن ۶۰ سالگی برای سالمتی مفید است« 
بــا خود حمل می کردند. تظاهرکنندگان همچنین تصاویری از 
کاریکاتور امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانســه را در دست 
داشتند.برگزارکنندگان این تظاهرات از مشارکت نزدیک به ۱۵۰ 
هزار نفر در اعتراضات پاریس خبر دادند.ده ها هزار نفر از جمله 
نمایندگان جنبش جلیقه زردها در این تظاهرات شرکت داشتند 
و شعار »بازنشستگی در ۶۰ سالگی! ماکرون اصالحات تو را 

نمی خواهیم« سردادند.

 کشف یک تن تریاک در آب های دریای عمان
گروه حوادث// رزمندگان نیروی دریایی 
ســپاه یک تن تریــاک را در آب های 
دریای عمــان و منطقه عمومی چابهار 

کشف کردند.
  ناوســاالریکم پاســدار نوذری، فرمانده 
پایگاه دریایی امــام علی)ع( چابهار گفت: 
این محموله مواد مخدر از نوع تریاک با وزن 

تقریبی یک تن اســت که در منطقه عمومی 
چابهار و دریای عمان با هوشمندی کامل، 
اشــراف اطالعاتی و رصد محیط پیرامونی 

کشف و ضبط شد.
  فرمانده پایگاه دریایی امام علی)ع( چابهار 
افزود: این اقدام با هدف مبارزه با سوداگران 
مرگ و انجام گشــت های دریایی مســتمر 

نیروهای اطالعاتی این پایگاه صورت گرفت. 
ناوساالر یکم پاسدار نوذری گفت: رزمندگان 
دریادل نیروی دریایی سپاه با تأکید و ابالغ  
صریح ســردار تنگســیری فرمانده نیروی 
دریایی سپاه پاســداران به صورت جدی و 
محکم در مقابل سوداگران مرگ و قاچاقچیان 

سازمان یافته با اقتدار عمل می کنند.

دختر جوان قربانی عشـق به مرد متأهل شد

آگهی دعوت 
مجمع عمومی فوق العاده

از کلیه ســهامداران شرکت دعوت   بدینوسیله 
می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که 
در روز 1401/11/20 ساعت 08:00 به آدرس 
دفتر شرکت شهر جناح - خیابان موتور برق قدیم 
جهت تصمیم ذیل تشکیل می گردد حضور بهم 

رسانند. 
دستورجلسه :

1- انتخاب اعضای هیات مدیره 
2- انتخاب بازرس اصل و علی البدل 

3- سایر موارد که در صالحیت مجمع می باشد.
تاریخ انتشار : 1401/11/3

شرکت آذربنای اسپوتا سهامی خاص به شماره 
ثبت 215 و شناسه ملی 10800116505 

رئیس هیئت مدیره - عباس انجمی

 گروه حوادث// مرد متأهل وقتی اصرارهای دختر جوان 
را بــرای ازدواج با خودش دید، او را به قتل رســاند و 

جسدش را در بیابان رها کرد.
  اوایل دی امسال گزارش ناپدید شدن دختر جوانی به بازپرس 
محمدتقی شعبانی گزارش شــد. ناپدید شدن مهرنوش را که 
بــرادرش به پلیس اعالم کرده بــود. در توضیح ماجرا گفت: 
خواهرم مدتی قبل بیکار شــده بود. روز حادثه به ما گفت که 
کاری به او پیشنهاد شــده و برای صحبت در این باره از خانه 
بیرون رفت اما دیگر از او خبری نشــد و تلفن همراهش نیز 
خاموش است. با شکایت مرد جوان، به دستور بازپرس جنایی 
تحقیقات برای یافتن رد و ســرنخی از او آغاز شــد. بررسی 
مأموران  نشــان می داد که مهرنوش با مرد جوانی به نام نادر 

تماس های تلفنی زیادی داشته است.
  بدین ترتیب به دســتور بازپرس جنایی، نادر که از اقوام دور 
دختر جوان بود، بازداشت شد. مرد ۳۵ ساله ابتدا مدعی بود که 
از سرنوشــت مهرنوش بی اطالع است اما زمانی که با مدارک 
پلیسی مواجه شد به قتل او اعتراف کرد و  مدعی شد جسد را 

در گودالی در اطراف تهران رها کرده است.
  با اعتراف مرد جوان، مأمــوران در ادامه تحقیقات دریافتند 
پلیس۲۰ روز قبل جســد ســوخته دختر جوانی که  مدرک 
شناسایی به همراه  نداشته است را در بیابان های اطراف تهران 
کشف و به پزشکی قانونی منتقل کرده است. با پیدا شدن جسد، 

از خانواده مهرنوش خواسته شد برای شناسایی جسد به پزشکی 
قانونی بروند. با حضور خانواده دختر ۲۸ ساله و شناسایی او 
از ســوی خانواده اش، راز ناپدید شدن او برمال شد. به دستور 
بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران، متهم  در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت و تحقیقات در این خصوص 

ادامه دارد.
 گفت وگو با متهم به قتل

مقتول  را از کجا می شناختی؟
مهرنوش از اقوام دورمان بود و از او خوشم می آمد. او هم به من 
عالقه مند شده بود اما من متأهل بودم و با وضعیتی که داشتم، 

نمی توانستم با او ازدواج کنم.
چرا او را کشتی؟

  من نمی خواستم او را بکشــم. می دانستم که دنبال کار است 
با اینکه خودم کار درســت و حســابی نداشتم و با نیسان کار 
می کردم، به دروغ به او گفتم می توانم برایت کار پیدا کنم. به این 
بهانه هم چندین بار با هم به کافی شاپ و رستوران رفته بودیم 
و تلفنی در تماس بودیم. اما مدتی که از این دوســتی گذشت، 
متوجه شدم او به من عالقه مند شــده و دلش می خواهد با او 

ازدواج کنم.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

  با مهرنوش قرار گذاشتم، سوار ماشینم شد و به راه افتادم. در 
مســیر با او صحبت کردم و سعی کردم او را راضی کنم که مرا 

فراموش کند و به این رابطه پایان بدهد. اما مهرنوش می گفت 
بدون من نمی تواند زندگی کنــد. وقتی دید اصرارهایش برای 
ادامه این رابطه و ازدواج با من بی فایده است ناگهان شالی که 
سرش بود را دور گردنش پیچید و گفت اگر با تو زندگی نکنم 
خودم را می کشم بعد شروع به کشیدن شال دور گردنش کرد. 
من که از دســت او خیلی عصبانی بودم، شال را دور گردنش 
پیچاندم. به خودم که آمدم، متوجه شدم که نفس نمی کشد. نبض 
دســتش را گرفتم اما نمی زد. من او را کشته بودم و نمی دانستم 

چکار کنم.
جسد را چه کردی؟

  در محلی خلوت خودرو را نگه داشتم و از قسمت بار ماشینم، 
گونی برداشتم و جسد را داخل آن انداختم. دوباره  به راه افتادم، 
تا اینکه متوجه گودالی در بیابان های اطراف تهران شدم. جسد 

که داخل گونی بود را داخل گودال انداختم و رفتم.
اما جسد سوخته بود؟

  من این کار را نکردم. کمی که از جسد دور شدم، عذاب وجدان 
گرفتم. با خودم گفتم خانواده اش به دنبال بچه شان می گردند و 
بهتر اســت جسد را در نزدیکی خانه شان رها کنم که زود پیدا 
شود. دنده عقب گرفتم و به سمت جسد رفتم اما در همین مدت 
کوتاه، زباله گردها گونی را آتش زده بودند و جسد شعله ور شده 
بود. دیگر کاری نمی توانستم انجام دهم و بعد به خانه آمدم اما 

در این مدت عذاب وجدان یک لحظه هم مرا رها نکرد.

  گروه حوادث// دادســتان عمومی و انقالب کردکوی از صدور  
کیفرخواســت در پرونده مرگ دختر طبیعت گردی خبر داد که 

جسد وی در ارتفاعات »جهان نمای« کردکوی پیدا شد.
  هادی عزیززاده دادستان عمومی و انقالب کردکوی گفت:  بازپرس پرونده 
براساس نظریه کارشناسی  ۵ نفر از سرپرستان و اعضای گروه گردشگری را 
به علت بی احتیاطی و رعایت نکردن نظامات دولتی که منجر به مرگ  »سها 
رضانژاد« شــد مقصر شناخت. در کیفرخواست همچنین از دادگاه خواسته 
شده است به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ 
ما به التفاوت  دیه نیز از صندوق تأمین خســارت های بدنی پرداخت شود.  
دادستان عمومی و انقالب کردکوی افزود: انتظار برای مشخص شدن نتیجه 
آزمایش تشــخیص هویت، طوالنی شدن اعالم نظر کارشناسی و اعتراض 
چندباره طرفین به نظریه کارشناسی و ساکن نبودن طرفین پرونده در استان 

و صدور نیابت قضایی برای تحقیق از متهمان از علل طوالنی شدن، صدور 
کیفرخواست بود.سها رضانژاد ۱۹ تیر سال ۱۳۹۹  به همراه گروهی ۳۴ نفره 

از تهران راهی کردکوی شدند و به ارتفاعات جهان نما سفر کردند.  
  آنان به همراه اعضای این گروه با خودروهای بومی خود را به جهان نما 
رســاندند و در نزدیکی یک پرتگاه با دره های عمیق چادرهایشان را برپا 
کردند.  آنطور که همراهان سها رضانژاد گفته اند او بامداد روز بیستم تیرماه 
از چادرش بدون آنکه وســایلی مانند ســاعت و گوشی تلفن همراهش 
را بردارد از چادر خارج شــد و دیگر بازنگشــت.  بسیج همه نیروها از 
 هالل احمر گرفته تا پلیس آگاهی، هیأت کوهنوردی، آفرودسواران و غیره 
بی نتیجه ماند تا اینکه سرانجام روز ۱۸مرداد ماه، امدادگران موفق شدند 
جسدی ناشناس را کشف کنند که در ادامه با انجام آزمایش های تخصصی 

مشخص شد متعلق به این کوهنورد است.

صدور کیفرخواست در پرونده دختر طبیعت گرد

سند مالکیت خودرو کامیونت باری تیپ کیا 2700 پالک 31973 
شخصی قشم  مالکیت  طیب نژاد باسعیدو  شماره شاسی 

KNCSJZ71AF7863718  شماره موتور J2690620  مدل 2015   
رنگ سفید مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی نوبت اول



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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

دوشنبه 3 بهمن 1401

1 رجب 1444

سال بیست و دوم شماره  4086

شهرستان

  گروه شهرستان//  مســئول قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان گفت: ماموریت 
این قرارگاه محرومیت زدایی از ۶ دهستان محروم 

استان تا رسیدن به نقطه مطلوب است. 
  سرهنگ پاسدار اصغر صادقی در حاشیه دیدار با مدیرکل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان افزود: کوهشاه 
احمدی حاجی آباد، سیاهو بندرعباس، دژگان بندرلنگه، 
درپهن میناب، ســورک جاســک و پارامون بشاگرد از 
دهستان های جامعه هدف قرارگاه پیشرفت سپاه هرمزگان 
اســت.وی بیان کرد: از آنجایی که مهم ترین خواســته و 
مطالبه مردم این مناطق ایجاد راه آسفالته، مشکالت آب 
آشامیدنی و پمپاژهای کشاورزی و مساله تامین مسکن 
اســت لذا قرارگاه پیشرفت در این دهستان های هدف به 
فعالیت هایی در حوزه های زیرساخت و عمران، فرهنگی، 
بهداشت وسالمت، تعلیم و تربیت، اشتغال و جهاد آبرسانی 

می پردازد.
  مسئول قرارگاه پیشــرفت وآبادانی سپاه امام سجاد)ع( 
هرمزگان اظهار کرد: این قرارگاه پیشــرفت آمادگی دارد 
جهت اجرای طرح های مختلف در دهستان های هدف با 
بنیاد مسکن استان همکاری کند و به عنوان پیمانکار برای 

بنیاد مسکن عملیات اجرایی طرح ها را انجام دهد.
  صادقی تصریح کرد: عمران، آبادانی و توسعه هرمزگان از 
جمله اهداف همه دستگاه های اجرایی استان است که در 
این راســتا باید دست در دست هم دهیم تا اهداف محقق 

شوند.
  مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی هرمزگان نیز در این 
دیدارگفت: همه دســتگاه های اجرایی استان برای توسعه 
زیرساخت ها و رونق اقتصاد به ویژه در حوزه مسکن در 
مناطق محروم همکاری الزم را داشته باشند تا مشکالت 
محرومان رفع شود.شــهریار نــوری زاده ادامه داد: بنیاد 

مسکن هرمزگان نیز می تواند در اجرای طرح های عمرانی 
و احداث طرح های دولتی به دستگاه های اجرایی کمک 
کند و در صورت وجود طرح مناسب و کارآمد اقتصادی 

می توان از تجربه خوب بنیاد مسکن استفاده کرد.
  به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه بنیاد در حوزه مسکن 
روستایی عملکرد مناسبی داشته است و آماده همکاری 
با قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه هرمزگان است، افزود: 
خوشبختانه بنیاد مسکن نقش ویژه ای در محرومیت زدایی 

به ویژه در روستاها داشته است.
  قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان 
در حــوزه اجرای طرح های محرومیــت زدایی از جمله 
آبرســانی، راه سازی، ساخت خانه عالم، مسجد، مدرسه 
سازی و کارهای فرهنگی پیشگام بوده و با خدمات خود 
به مناطق محروم باعث شده تا مردم روستاها طعم مدیریت 

جهادی اوایل انقالب را حس کنند.

فعالیت قرارگاه پیشرفت سپاه در ۶ دهستان محروم هرمزگان

جشنواره منطقه ای شعر نبوی 
در بندرلنگه آغاز به کار کرد

  گروه شهرستان// جشنواره منطقه ای شعر نبوی به میزبانی 
هرمزگان در ســالن فرمانداری شهرستان بندرلنگه آغاز به کار 
کرد و از پوستر جشنواره رونمایی شد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هرمزگان در حاشــیه برگزاری این مراسم، گفت: این 
جشنواره با حضور هفت استان هرمزگان، سیستان بلوچستان، 
جنوب کرمان، استان کرمان، بوشهر، فارس و خوزستان برگزار 
می شود.اسماعیل جهانگیری با بیان اینکه این جشنواره در قالب 
شعرهای کالســیک، نو و بومی برگزار می شود، تصریح کرد: 
هنرمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه اداره ارشاد اسالمی 
بندرلنگه ارسال کنند.به گزارش ایسنا، مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
هرمزگان خاطرنشان کرد: محل اختتامیه جشنواره شعر نبوی در 

بندرلنگه و زمان آن در فراخوان اعالم می شود.
توزیع ۴۲۰۰ جلد کتاب میان کتابخانه ها 

و موسسات فرهنگی قشم
  گروه شهرســتان// مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه 
آزاد قشــم از خرید افزون بر چهار هــزار و ۲۰۰ جلد کتاب با 
اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال و توزیع آنها در میان کتابخانه های 
عمومی و مراکز و موسســات فرهنگی هنری فعال در این منطقه 
خبر داد. مهدی سالمتی با اعالم این خبر گفت: این مبلغ از محل 
اعتبارات تفاهم نامه استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم و معاونت فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تامین شده است. وی موضوعات 
این کتاب ها را شامل مباحث اجتماعی، هنری، روانشناسی، دینی، 
مذهبی، تاریخی، علمی، پژوهشی، داستان و کودک و نوجوان اعالم 
کرد.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی منطقه آزاد قشم ادامه داد: 
تشویق و ترغیب مردم جزیره قشم بخصوص نسل جوان و کودکان 
و نوجوانان به مطالعه و باال بردن سطح سرانه مطالعه این جزیره از 
اهداف مهم این اداره کل بشــمار می رود و برای نیل به این هدف 
از مدیران و دســت اندر کاران مراکز و موسسات فرهنگی انتظار 
می رود که در این راه با این اداره کل بیش از پیش همکاری کنند. 
به گزارش ایســنا، وی در پایان گفت: در نمایشگاه کتاب امسال 
جزیره قشــم از ۲۰ کتاب جدید که توسط نویسندگان و مولفان 
قشمی به رشته تحریر درآمده اند طی مراسمی رونمایی و فراخوان 
انتخاب کتاب سال قشــم نیز از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی منطقه آزاد قشم در راستای توسعه کتابخوانی در این جزیره 

منتشر شد.

خبر

 گروه شهرستان// رییس بیمارستان تخصصی کیش 
گفت: تجهیز یک هواپیمای سبک به عنوان آمبوالنس 
هوایی برای تسریع اعزام بیماران به بیمارستان های 
نقاط مختلف کشور در دستور کار این بیمارستان است. 
  کامران فردوسی با بیان اینکه خدمات پزشکی اورژانس 
هوایــی در حوادث و انتقال مصدومان به مراکز درمانی در 
کوتاهترین زمان حیاتی است اظهار کرد: اورژانس هوایی 
توســط یک بالگرد در کیش با هماهنگی علوم پزشکی 
هرمزگان راه اندازی شده است. وی اضافه کرد: همچنین به 
منظور تقویت این خدمت درصدد هستیم تا نسبت به تجهیز 
یک هواپیمای سبک به عنوان آمبوالنس هوایی برای اعزام 

بیماران به بیمارستان های سرزمین اصلی اقدام شود.
  رییس بیمارستان تخصصی کیش اضافه کرد: در راستای 
تکالیف زمستانی ابالغی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
در راســتای بهبود خدمات رســانی به بیماران و مراجعه 
کنندگان، سیســتم پکــس )PACS (تحــت وب این 
بیمارستان راه اندازی می شود. وی افزود: مراجعه کنندگان و 
بیماران می توانند به صورت آنالین و متمرکز تمام تصاویر 
رادیولوژی - ســی تی اسکن را در یک سامانه تحت وب 
در هر زمان و مکان و از هر سیســتم سخت افزاری مانند 
لپ تاپ، سیستم کامپیوتر )PC( و گوشی های هوشمند و 

بدون نیاز به نصب اپلیکیشن خاص مشاهده کنند.
 فردوسی تاکید کرد: بیماران پس از مراجعه به بیمارستان 
کیش جهت بهره منــدی از خدمات واحد طب تصویری 

بــه جای دریافت عکس و نگاتیو، برگه کاغذی که در آن 
مشخصات بیمار در سامانه قید شده است، اخذ می کنند.

  وی با اشاره خرید دستگاه سی آرم C-ARM اتاق عمل 
به عنوان یکی دیگر از تکالیف زمســتانی در حال بررسی 
است گفت: دستگاه »سی آرم« یک اسکنر تصویربرداری 
با اشــعه ایکس است که توانایی های رادیوگرافی داشته و 
همچنین برای تصویربرداری در حین عمل جراحی استفاده 

می شود.
  به گزارش ایرنا؛ وی با اشاره به لزوم راه اندازی پایگاه دوم 
اورژانس در کیش و شروع اقدامات اولیه برای محقق شدن 
این نیاز مبرم بیمارستان در راستای تکالیف زمستانی ابالغی 
افزود: با توجه به زمانبر بودن ساخت و راه اندازی پایگاه 
دوم اورژانس، یک دستگاه اتوبوس و آمبوالنس برای ارائه 
خدمات رایــگان اورژانس در ایام نوروز در جزیره کیش 
مستقر خواهد شــد. فعالیت بیمارستان کیش سال ۱۳۷۲ 
شروع شــده و مرحله سوم این بیمارستان در سال ۱۳۹۲ 
افتتــاح و ظرفیت بیمارســتان از ۳۲ تخت به ۶۴ تخت 
افزایش پیدا کرد.این بیمارســتان در جزیره کیش با هدف 
ارائه خدمت به بومیان، ساکنین و گردشگران تاسیس شده 
و از سال ۱۳۹۲ هدف و رویکرد آن به سمت گردشگری 
سالمت با توجه به پتانسیل های بالقوه این جزیره پایه ریزی 
شد. جزیره کیش از توابع بندر لنگه استان هرمزگان در ۱۸ 
کیلومتری کرانه باختری ایران واقع شده و حدود ۵۰ هزار 

نفر جمعیت را در خود جای داده است.

تجهیز آمبوالنس هوایی کیش 
در دستور کار بیمارستان این جزیره است

آگهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن کارمندان اداره کل بنادرو کشتیرانی استان هرمزگان 

جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مسکن کارمندان اداره کل بنادر وکشتیرانی استان 
هرمزگان رأس ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 در محل سالن اجتماعات اداره کل بنادر 
و دریانوردی به آدرس: بندر شهید رجائی ســالن اجتماعات اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 

تشکیل مي گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مي شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل 

مذکور حضور به هم رسانید و یا و کیل/ نماینده خود را کتباً معرفي نمائید.
ضمنا ًبه اطالع می رســاند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وکالتی 
هر عضو حداکثر3رأی و هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمایندگي، 
مي بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 16 /1401/11  در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس 

از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور کارجلسه :

طرح و تصویب تغییر بند ب ماده12 -شرایط اختصاصی 
طرح و تصویب تغییر موضوع فعالیت شرکت ماده 3

شرکت تعاونی مسکن کارمندان اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان
تاریخ انتشار : 1401/11/3

 سند نوع سواری سیستم  بیش از 4 سیلندر تیپ 
کادیالک مدل2008 شماره موتور680194000 شماره 

شاسي1G6DR57V780194000 پالک62834 
رنگ سفید  نام مالک دانیال بازماندگان قشمی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی نوبت اول

  ســعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// 
معاون مهندسی وساخت راه و شهرسازی 
هرمزگان از بهره برداری ۲ کیلومتر محور 
فاریاب-زیارتعلی تا پایان ســال جاری و 
آغاز عملیات اجرایی ۵.۵ کیلومتر دیگر آن 

در آینده نزدیک خبر داد. 
 به گــزارش خبرنگار دریا، افراســیاب کمالی 
معاون مهندســی وســاخت راه و شهرسازی 
هرمزگان در حاشیه بازید از عملیات راهسازی 
محور فاریاب - زیارتعلی که به همراه رئیسی 
نماینده مردم شرق استان هرمزگان در مجلس 
شورای اســالمی صورت گرفت، اظهار داشت: 
مســیر فعلی فاریاب-زیارتعلــی محوری با 

مشخصات راه روســتایی است و بخش عمده 
ترافیک منطقه  از این مسیر تردد دارد، با احداث 
مسیر مناسب با مشــخصات راه اصلی ضمن 
ارتقای مشــخصات فنی محور سبب سهولت 
در تردد مردم منطقه، رونق بخشــیدن به عرضه 
بهتر محصوالت کشاورزی و ایجاد فرصت های 
اقتصادی می شود. معاون مهندسی وساخت راه 
و شهرسازی هرمزگان اضافه کرد: مسیر موجود 
مسیری پرپیچ و خم و با قوس های تند به عرض 
آسفالت  ۷ متر و طول ۴۵ کیلومتر است و رشد 
جمعیت و توسعه کشاورزی منطقه احداث مسیر 
جایگزین را ضروری و دو چندان کرده است.   

  این مســئول تشریح کرد: با برنامه ریزی های 

صورت گرفته از سوی راه و شهرسازی احداث 
مسیر با مشخصات راه اصلی در دستور کار قرار 
گرفت که در سنوات گذشته حدود ۶/۶ کیلومتر 
از محور تکمیل و در حال بهره برداری است  و 
حدود ۲ کیلومتر آن تا پایان سال جاری آماده 
افتتاح می شود و همچنین عملیات اجرایی۵/۵ 

کیلومتر از آن بزودی آغاز خواهد شد.
  کمالــی تصریح کرد:  احداث این راه عالوه بر 
اینکه سبب دسترسی آسان تعدادی از بخش ها 
و شــهرهای جنوبی کرمان به استان هرمزگان 
خواهد شد، کاهش طول مسیر، رفع نقاط حادثه 
و عالوه بر آن کاهش ترافیک و تسهیل عبور و 
مرور را نیز در این محور به همراه خواهد داشت. 

2 کیلومتر از محور فاریاب-زیارتعلی تا پایان سال بهره برداری می شود

 گروه شهرســتان// مدیرعامل منطقــه آزاد کیش گفت: طرح 
جامع بندر چارک پس از یکســال با تالش و پیگیری همکاران 
با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال با هدف توســعه 
متوازن به عنوان دروازه ورود مسافارن به جزیره کیش در دستور 

کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار دارد. 
 سعید پورزادی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش درباره تبدیل بندر چارک 
به دروازه تخصصی صادرات مصالح ســاختمانی در شورای اداری مشترک 
کیش و چارک با تاکید برعملیاتی سازی طرح جامع چارک اظهار کرد: طرح 
جامع بندر چارک پس از یکسال با تالش و پیگیری همکاران با اعتباری بالغ 

بر یک هزار و ۵۰۰  میلیارد ریال با هدف توسعه متوازن به عنوان دروازه ورود 
مسافارن به جزیره کیش در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار دارد. 

  وی با اشاره به برگزاری نشست های ویژه با دبیر شورایعالی مناطق آزاد، 
اســتاندار هرمزگان و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی بر تبدیل چارک به 
پورت تخصصی صادرات مصالح ساختمانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
تاکیــد کرد و افزود: برای این منظور نیاز به احداث برخی زیرســاخت ها 

احساس می شد که کلنگ زنی ها در همین راستا انجام شد.
 به گزارش فارس؛ به گفته پورزادی، مجوزهای الزم دریافت شــده و به 

زودی پروژه ها در مسیر عملیاتی شدن قرار خواهند گرفت.

تبدیل بندر چارک به دروازه تخصصی صادرات مصالح ساختمانی 

 

  امین درساره گروه شهرستان// مهدی خورگویی مدیرعامل 
صندوق کارآفرینی امیــد هرمزگان با حضور در فرمانداری 
بندرخمیر با میرهاشم خواســتار فرماندار این شهرستان 

دیدار و گفتگو کرد.
  به گزارش خبرنگار دریا، فرماندار بندرخمیر در این دیدار ضمن 
قدردانــی از برنامه های اجرایی صنــدوق کارآفرینی، به اهمیت 
موضوع اشتغال در شهرستان بندرخمیر اشاره کرد و گفت: ایجاد 
اشتغال پایدار، یکی از اولویت های اصلی ما در شهرستان است که 
این امر با تعامل و همکاری متولیان و موسسات مالی و اعتباری و 

بانک ها و همچنین مشارکت مردم امکان پذیر است.
  فرماندار همچنین بر تســریع و تسهیل روند پرداخت تسهیالت 

اشتغال زایی و رفع بروکراسی های پیچیده اداری تاکید نمود.
 خواستار در ادامه تصریح کرد: البته بر اساس آمار اعطای تسهیالت 

از سوی صندوق کارآفرینی در شهرستان قابل قبول است اما باید 
نظارت جدی شود تا ایجاد اشتغال در این فرآیند محقق گردد.

  مدیر صنــدوق کارآفرینی امید هرمزگان نیز در این دیدار گفت: 
این صندوق از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۱۴۱ میلیارد و ۳۰ 
میلیون ریال تسهیالت به متقاضیان در شهرستان بندرخمیر پرداخت 
کرده است.  مهدی خورگویی افزود: این میزان تسهیالت برای ۱۷۱ 
فقره پرونده در بخش کشــاورزی، صنعت، خدمات و احتیاجات 

ضروری برای ۳۲۰ اشتغال به متقاضیان تعلق گرفته است.
  خورگویــی در ادامــه با اشــاره به ظرفیت های شهرســتان 
 بندرخمیــر بویــژه در حوزه های کشــاورزی، گردشــگری، 
بوم گردی و صنایع دســتی گفت: صنــدوق کارآفرینی امید جهت 
 ایجاد اشتغال پایدار، آمادگی پرداخت تسهیالت اشتغال زایی را به 

متقاضیان دارد.

فرماندار بندرخمیر در دیدار مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید هرمزگان؛

در فرآیند اعطای تسهیالت ایجاد اشتغال نیز باید محقق گردد
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فروردین :
فکرهای ناراحت کننده ای به ذهن شــما می رسد، اما 
اجازه ندهید این فکرها روزتان را خراب کند.  فردی 
می خواهد از شما پول قرض کند، اما دست رد به سینه 
وی بزنید و مطمئن باشید پولی که به این فرد می دهید را هرگز به شما 
پس نمی دهد. اعضای خانواده امروز به کمکتان می آیند. کمک اهل 
منزل را فراموش نکنید و در اولین فرصت کمکی که به شــما شده را 
جبران نمایید تا اهل منزل با خیال راحت روی کمک شما حساب باز 
کنند. از فرصتی که برای اســتراحت در اختیارتان قرار گرفته، نهایت 

استفاده را ببرید. 

  اردیبهشت :
ترس های بی جا را کنار بگذارید و جویای موفقیت و 
پیشــرفت باشید.   مدتی پیش پول خود را برای انجام 
کاری ســرمایه گذاری کرده  بودید و تاکنون سود چشمگیری از این 
سرمایه گذاری روانه حساب های بانکیتان نشده  است. این شرایط ادامه 
پیدا نمی کند و به زودی سایه همای سعادت روی سر شما می افتد و 
از این سرمایه گذاری سود قابل  توجهی را به جیب خواهید زد. بیش از 
حد با کار و تالش خودتان را خسته نکنید و با حضور در کنار دوستان 

و آشنایان، آرامش پیدا کنید. 

  خرداد :
مشکلی ســر راهتان قرار می گیرد و روزتان را خراب 
می کند. اجازه ندهید این مشکل ادامه پیدا کند و به هر 
قیمتی که شده آن را پشت سر بگذارید.  قصد انجام کار مهمی را دارید، 
اما پول الزم برای انجام این کار فراهم نشــده و این وضعیت زمینه 
بالتکلیفی شما را فراهم کرده است. غم به دل خود راه ندهید چرا که 
در آینده ای نزدیک اطرافیان در جریان این کار مهم شما قرار می گیرند 

و پولی که به آن نیاز دارید را در اختیارتان قرار می دهند. 
  تیر :

از همیشه ســرحال تر هستید و انرژی و نشاط زیادی 
دارید، از این وضعیت نهایت استفاده را ببرید و کارهای 
امروز را سریع تر از همیشه انجام دهید و فرصت فراغتی برای خودتان 
پیدا کنید. ســفری در پیش دارید و در این سفر نه تنها به شما خوش 
نمی گذرد، بلکه با نگرانی های زیادی روبه رو خواهید شــد. احتمال 
زیادی وجود دارد که حرف تندی از زبان شما بیرون بیاید و این حرف 
زمینه ناراحتی اهل منزل را فراهم کند. امروز بیشتر از همیشه مواظب 
حرف هایتان باشید و چیزی نگویید که اطرافیان از شما دلخور شوند. 

  مرداد :
از نبود اعتمادبه نفس در زندگی رنج می برید و فرصت ها 
را یکی  پس از دیگری از دست می دهید. اجازه ندهید 
این وضعیت ادامه پیدا کند. امروز فکری به حال افزایش اعتماد به نفس 
خــود بردارید و قــدر موقعیت های زندگی را بیشــتر بدانید. خرج 
غیرمنتظره ای سر راه شما قرار می گیرد و مجبور می شوید برای حل 
این مشکل از پس انداز تان کمک بگیرید.از این اتفاق درس بگیرید و 

در آینده بیشتر به فکر پس انداز و صرفه جویی باشید. 

 شهریور :
پرخوری را کنار بگذارید و رژیم غذایی ســالمی را در 
پیش بگیرید. از جایی که انتظارش را ندارید، پولی عاید 
شما خواهد شد. دستی گشاده دارید و انسان سخاوتمندی هستید، اما 
اجازه ندهید اطرافیان از این روحیه شــما سوء استفاده کنند. هدیه  ای 
برای یکی از آشنایان خریده اید، اما احتمال زیادی وجود دارد که این 
فرد آن گونه که انتظار دارید از این هدیه خوشش نیاید. اهمیت بیشتری 

به گذر زمان بدهید و قدر لحظه های زندگیتان را بدانید. 
 مهر :

فکــر می کنید که برای فراگیــری مهارتهای جدید پیر 
شده اید، اما این طرز فکر را کنار بگذارید و با یادگیری 
مهارتهای جدید، سری در میان سرها در بیاورید. به لحاظ مالی روز 
بســیار خوبی را آغاز کرده اید، این فرصت را از دست ندهید و اگر 
قصد ســرمایه گذاری دارید، پول خود را در بازار امالک و مستغالت 
سرمایه گذاری کنید و مطمئن باشید سود سرشاری از این کار نصیب 

شما خواهد شد.  
 آبان :

تصمیم مهمی را اتخاذ کرده اید و نگران هستید که بهترین 
تصمیم را نگرفته  باشید، اما مطمئن باشید که این تصمیم 
صالح شما را به دنبال دارد. پولی برای پس انداز کنار گذاشته اید، اما 
امروز مجبور می شوید این پول را خرج کنید. از خرج کردن این پول 
اصاًل نگران نشوید و در آینده با کار و تالش بیشتر، جای خالی پولی 
کــه امروز خرج می کنید را پر نمایید.  خرید کاالی ضروری را برای 
منزل در پیش دارید. این خرید را انجام دهید و نگران هزینه ها نباشید. 

   آذر :
به خودتان وعده داده اید که برای خرید یا تفریح بیرون 
بروید. این شــرایط مهیا می شود و لحظه های شادی را 
تجربه خواهید کرد.  دوستان و آشنایان برای حل مشکلی که امروز 
با آن روبه رو هســتید به کمک شما می آیند. محبت دوستان را بدون 
پاسخ نگذارید و به دنبال فرصتی برای جبران لطف اطرافیان باشید. 
توجه بیشتری به توقع های همسر یا عشق  زندگیتان اختصاص دهید. 
خطری در کمین اســت و بیشتر از همیشــه مواظب سالمت خود و 

اعضای خانواده باشید.
 دی :

ذهن آشفته ای دارید و نگرانی  و اضطراب ذهنتان را فلج 
کرده و قادر به فکرکردن به امور مهم زندگی نیســتید. 
قبل از اینکه این وضعیت جلوی پیشرفت شما را بگیرد و سالمتتان 
را به خطر بیندازد، به هر قیمتی که شده اضطراب و نگرانی را از ذهن 
و جســم خود دور کنید و دغدغه ها را کنار بگذارید.  گره ای در کار 
شما افتاده اســت. این گره به دست شما باز نمی شود. برای حل این 
مشکل از افراد با تجربه کمک بگیرید و روی کمک دوستان و آشنایان 

حساب باز کنید. 
   بهمن :

مدتی اســت که در بستر بیماری افتاده اید و حال و روز 
خوشــی ندارید، اما غم به دل خود راه ندهید چرا که 
این بیماری ادامه پیدا نمی  کند و در طول چند روز آینده، بهبودی کامل 
حاصل خواهد شد. کارهای مالی را با وسواس بیشتری انجام دهید و 
امروز بیشتر از همیشه مواظب حساب  و  کتاب هایتان باشید. در غیر 
این صورت کاله سرتان می رود و در معامله ها حسابی ضرر می کنید. 

  اسفند : 
با کار و تالش بیش ازحد، سالمتتان را به خطر نیندازید. بر 
اعصاب خود مسلط باشید و کاری نکنید که زمینه ناراحتی 
اطرافیــان را فراهم کند. اجازه ندهید ناراحتی های امروز، مشــکالت 
بیشتری برای شما ایجاد کند. روحیه جاه طلبی دارید و همیشه دنبال مال 
و مقام می گردید، به خاطر داشته باشید که با این روحیه جای خود را در 
قلب دوستان و آشنایان از دست خواهید داد.  تمرکز بیشتری در کارها 
داشته باشید و سهل انگاری را کنار بگذارید.  فرصتی مهیا می شود تا با 

انجام کارهای دلخواه، به لحاظ روحی آرامش پیدا کنید.
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طالع بینی

تور جهانی تنیس جوانان در کیش آغاز شد
 گروه ورزشــی //  تور جهانی تنیس جوانان با حضور ۱۲۰ 
ورزشکار از ۶ کشور در جزیره کیش آغاز شد. تور جهانی تنیس 
جوانان به عنوان اولین رویداد بین المللی فدراسیون تنیس در سال 
۲۰۲۳ در جزیره کیش آغاز شــد که در آن ۱۲۰ ورزشکار برای 
کســب برترین رتبه ها با هم رقابت می کنند. این مســابقات در 
ســطح ۴ و در رده سنی زیر ۱۸ سال و طی ۲ هفته از یکم تا ۱۴ 
بهمن در زمین های تنیس دهکده ورزشی المپیک  کیش با حضور 
ورزشکارانی از کشورهای لهستان، مجارستان، ترکیه، روسیه، هند 
و ایران برگزار می شــود. رییس مرکز ورزش و تفریحات سالم 
کیش در حاشــیه آغاز این مسابقات اظهار کرد: در روزهای اول 
و دوم ۳۲ تنیســور پسر و ۱۸ تنیسور دختر در قالب رقابت های 
 مقدماتــی برای حضور در جدول اصلــی باهم رقابت می کنند.

عزیز اهلل فرضی پور با بیان اینکه ملیت تنیسورهای پسر از ایران و 
ترکیه بوده و دختران تنیسور نیز ایرانی هستند، افزود: ورزشکاران 
سایر کشورها نیز به مرور در حال ورود به جزیره هستند تا عصر 
امروز قرعه کشی مســابقات انجام شود.وی اضافه کرد: با توجه 
به هماهنگی های انجام شــده بین فدراســیون تنیس جمهوری 
اسالمی و ســازمان منطقه آزاد کیش این جزیره در سال جاری 
میزبان مسابقات مختلفی ملی و بین المللی با حضور حدود یک 
هزار ورزشکار اســت.فرضی پور یادآور شد: بعد از تور جهانی 
تنیس، جام حذفی بانوان از ۱۴ تا ۲۳ بهمن، لیگ تنیس ساحلی 
از ۱۹ تا ۲۳ بهمن، جام حذفی آقایان از ۲۴ بهمن تا هشت اسفند، 
مسابقات بین المللی پیشکسوتان از ۶ تا ۱۳ اسفند و تور جهانی 
مردان )فیوچرز( نیز از ۱۳ تا ۲۷ اســفند در جزیره کیش برگزار 
می شــود.وی افزود: جزیره کیش دارای دومین مجموعه تنیس 
کشــور است که شامل ۱۴ زمین تنیس کورت، زمین های تنیس 
ساحلی و یک استادیوم تنیس است.براساس تفاهم نامه همکاری 
مشترک بین فدراسیون تنیس جمهوری اسالمی و سازمان منطقه 
آزاد کیش برگــزاری ۱۲ رویداد بزرگ ملی و بین المللی تنیس 
از نیمه شهریورماه تا پایان سال جاری با حضور گسترده جامعه 
تنیس کشور در سطح ملی و تنیسورهای مطرح بین المللی در قالب 
رویداد جزیره تنیس در کیش برنامه ریزی شده است. به گزارش 
ایرنا، تاکنون چهار رویداد شامل رقابت های قهرمانی مسابقات رده 
سنی ۱۰ تا ۱۸ سال پسران و دختران، تور تنیس زیر ۱۴ سال و 

زیر ۱۶ سال آسیا برگزار شده است.
پیروزی بلندقامتان فوالد هرمزگان 

مقابل نماینده کرمانشاه 
 گروه ورزشــی //  تیم فوالد هرمــزگان در هفته پانزدهم 
رقابت های لیگ دســته اول حرفه ای بســکتبال کشور از سد 
میزبانش تیم کاردوی کرمانشــاه گذشــت. در هفته پانزدهم 
مسابقات لیگ دســته اول حرفه ای بسکتبال کشور و از گروه 
نخســت، تیم فوالد هرمزگان با نتیجه ۷۹ بر ۶۹ میزبانش تیم 
کاردوی کرمانشاه را شکست داد. فوالدی ها با این پیروزی در 
مکان هشتم جدول رده بندی گروه نخست ۲۱ امتیازی شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ رقابت های لیگ دسته اول 
حرفه ای بسکتبال کشور با شرکت ۲۰ تیم در دو گروه ۱۰ تیمی 

در حال برگزاری است.

قهرمانی تیم آذرخش سرخون 
در لیگ شطرنج هرمزگان 

 گروه ورزشــی// مسابقات لیگ شطرنج باشگاه های استان 
هرمزگان با قهرمانی تیم آذرخش سرخون بندرعباس به پایان 
رســید. در پایان مسابقات لیگ شطرنج باشــگاه های استان 
هرمزگان تیم آذرخش سرخون بندرعباس قهرمان شد و تیم های 
آرین مهر و وحدت میناب نیز دوم و ســوم شدند. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ این رقابت ها با شرکت ۲۱ تیم در ۷ 

دور به روش سوئیسی برگزار شد.
سنت شکنی طارمی در لیگ پرتغال 

 گروه ورزشــی // ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه 
پورتو در لیگ پرتغال ســنت شــکنی کرد.در چارچوب هفته 
هفدهم لیگ پرتغال، پورتو به مصاف گیمارائش رفت و به برتری 
یک بر صفر رسید. در این مسابقه مهدی طارمی در ترکیب اصلی 
پورتو حضور داشت و تا لحظات پایانی در زمین بازی کرد. او 
در دقیقه ۳+۹۰ جای خود را به دنی داماسو داد. تک گل پورتو 
را ژوائو ماریو در دقیقه ۲+۴۵ به ثمر رساند.پورتو با این برد ۳۹ 
امتیازی شد و در رده سوم جای گرفت. بنفیکا با ۴۵ امتیاز در 
صدر قرار دارد. اما نکته اصلی در این بازی سنت شکنی طارمی 
بود. ستاره ایرانی در تمام بردهای گذشته پورتو با گلزنی یا پاس 
گل موثر بود ولی در این بازی نتوانست تاثیر مستقیمی بگذارد.

به گزارش فارس، در همین رابطه سایت »گل پوینت« پرتغال 
در ارزیابی فنــی اش از این بازی به طارمی نمره پایین ۵.۴ از 
۱۰ را داد تا بازیکن ایرانی جزو بازیکنان ضعیف شناخته شود.

خبر

چه کسی از خلیج فارس در برابر تحریف فیفا دفاع می کند؟
 گروه ورزشــی // در دفاع از هویت خلیــج فارس و نام 
تاریخی اش در برابر تحریف آشــکار نهادهای بین المللی 
فوتبال از جمله فیفا و فدراسیون فوتبال کشورهای عربی، 
فدراسیون فوتبال ایران باید با جدیت بیش تری اقدام کند. 
  سرمایه گذاری هنگفت دولت های عربی برای جا انداختن 
یک نام جعلی به جای نام اصیل و تاریخی »خلیج فارس« 
و برگزاری مسابقات کشورهای عربی با همین عنوان جعلی 
که قدمتش به چند ده سال  پیش،  بیش تر بازنمی گردد، روی 
اعصاب مردم ایران و حتی فوتبال دوســتان اســت. این 
که چند کشور به واســطه خرج دالرهای زیاد و البی با 
مســئوالن بلند پایه فیفا در حال دزدیدن تاریخ و قدمت 
بلندباالی »خلیج فارس« هستند، چیزی نیست که بتوان به 

سادگی از آن عبور کرد!
  البته سال هاســت که دولت ها و سیاستمداران کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس - که توانسته اند ظرف چند دهه 
اخیر زیرساخت های خود را دست خوش تحوالت بسیاری 
کنند - با خود اندیشــیده اند که حاال که با پول، همه چیز 

ممکن می شود، چرا تاریخ را دست کاری نکنند؟
  اما سوال این جاست که آیا تا زمانی که کشورهای عربی 
پول داشته باشند، کسی نمی تواند سد راه آن ها شود؟ وقتی 
فردی مانند اینفانتینو بر ســر قدرت باشد، قانع کردن فیفا 
برای برگزاری مســابقاتی که نام و اساس آن بر تحریف 
تاریخ است، کار چندان سختی نیست. برای رئیس سوییسی 
فیفا فرقی ندارد پول هایی که به جیب فیفا سرازیر می شود، 

از چه راهی به دســت می آید و همین وضعیت، ایستادن 
جلوی برگزاری یک مسابقات جعلی را سخت تر می کند.

تا قبــل از این و برای حدود دو دهه کشــورهای عربی 
مســابقات فوتبال کشــورهای عرب را با نام »خلیج« 
برگزار می کردند و نام جعلی »خلیج ع ر ب ی« را به کار 
نمی بردند. نهادها و مسئوالن سازمان های جهانی هم برای 
جلوگیری از جنجال، حد وسط را در این زمینه می گرفتند 
اما حاال که فیفا دست بیعت با کشورهای شیخ نشین عربی 
داده است، برگزاری این رویداد با نام مجعول، سخت نیست.
فدراســیون فوتبال ایران چند هفته قبل نســبت به اقدام 
اینفانتینو برای به کار بردن این نام مجعول اعتراض کرد و 
بعد نام جام حذفی را به جام خلیج فارس تغییر داد اما بیانیه 
فدراسیون آنقدرها که باید تند و تیز نبود و اقدامی نبود که 
بتواند به فیفا برای جلوگیری از به کار بردن این نام جعلی 

و به رسمیت شناختن آن نهیب بزند.
  حاال بعد از چند هفته و اتمام مسابقات، باز هم اینفانتینو 
در حال خوش رقصی برای کشــورهای عربی است و نام 
مجعول را در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام نشر 
داده است تا نشان دهد برای او پول های نفتی سران عرب 

خلیج فارس جذاب تر است.
  البته این خاصیت نظام سرمایه داری است که هر چیزی را 
می توان معامله کرد. در دنیایی که »مدافعان صلح،« به طور 
هم زمان به طرف های جنگ، سالح و مهمات می فروشند، 
معامله بر سر تغییر تاریخ سایر ملت ها کار چندان سختی 

نیســت. پول و قدرت عامل اصلی در نفــوذ نمایندگان 
کشــورها در نهادهای بین المللی است. برای عرب ها که 
بازوهای مالی نهادهای بزرگ دنیا هســتند و سهم بزرگی 
از قراردادهای تبلیغاتی را برای فیفا و یوفا در اختیار دارند، 

پیروزی در میدان دیپلماسی کم دردسرتر خواهد بود.
  تنها راه موجود برای ایران درباره برگزاری این رویداد با 
این نام جعلی و حداقل جلوگیری از به رسمیت شناختن 
این نام، پیگیری پرونده در نهادهای قضایی بین المللی مانند 
دیوان بین المللی دادگســتری است که در الهه هلند قرار 
دارد.البته نمی توان ســرمایه گذاری کشورهای عربی برای 
تحریف تاریخ و سند زدن نام »خلیج فارس« با یک عنوان 
جعلی را در حد و اندازه های جهان فوتبال تقلیل داد چرا 
که اکنون با سیاستمداران و شاهزادگان عربی مواجه هستیم 
که با رئیسان دولت های ابر قدرت برای کمک به تحریف 
تاریــخ، البی کرده اند. با این حــال، با وجود این که فقط 
فدراسیون فوتبال نیســت که باید حق تاریخی و قانونی 
ایران را دنبال کند و نگاه ها به وزارت ورزش، وزارت امور 
خارجه و دولت جمهوری اسالمی ایران هم معطوف است 
- که به هر نحو ممکن و از طریق دیپلماســی و نهادهای 
قضایــی، جلوی یک تحریف تاریخی بزرگ را بگیرند - 
فدراســیون فوتبال ایران نخستین ســنگر دفاع از هویت 
»خلیج فارس« و نام تاریخی اش در برابر تحریف آشکار 
نهادهای بین المللی فوتبال از جمله فیفاست و باید با جدیت 

بیشتری در این زمینه اقدام کند./ایسنا 

 گروه ورزشی // با پایان نیم فصل نخست مسابقات لیگ 
دسته دوم فوتبال کشور، پس از توافقات صورت گرفته، 
مهدی کریمیان به عنوان ســرمربی جدید تیم فوتبال 

فوالد هرمزگان انتخاب و جایگزین نادر غله بانی شد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛  طی مراسمی با حضور کیکاووس 
ندایی معاون منابع انسانی و محمد کارگران مدیر امور ورزش 
شرکت فوالد هرمزگان قرارداد مهدی کریمیان سرمربی جدید 

تیم فوتبال فوالد هرمزگان امضا شد.
  در شــروع این مراســم، معاون منابع انسانی شرکت فوالد 
هرمزگان طی سخنانی با اشــاره به سوابق کریمیان در زمان 
بازیگری و در زمان مربی گری، ضمن تشــکر از مدیرعامل 
شرکت فوالد هرمزگان به دلیل توجه ایشان نسبت به ورزش 
استان هرمزگان در دو سال اخیر، بیان کرد: توجه مدیرعامل 
فوالد هرمزگان در دو سال اخیر به ورزش هم در رده کارگری 
و هم اســتانی باعث رشــد و ارتقای ورزش استان در سطح 
ملی و بین المللی شده است. امیدوار هستیم سرمربی جدید تیم 
فوتبال فوالد هرمزگان با عقد این قرارداد موفق و پیروز باشند 

و در اعتــالی نام و برند فوالد هرمزگان و اســتان هرمزگان 
تالش کنند.

گفتنی است که مهدی کریمیان متولد ششم شهریور سال ۱۳۵۶ 
در اســتان بوشهر است و ســابقه صعود به همراه تیم شاهین 
بندرعامری به لیگ یک کشــور را در کارنامه دارد و پیش از 
آن، مربیگری در تیم شاهین شهرداری بوشهر را هم تجربه کرده 
اســت. وی در دوران بازی خود نیز سابقه بازی در تیم های 
مختلفی چون فجرسپاسی و برق شیراز، سپاهان و ذوب آهن 
اصفهان، استقالل تهران، تراکتور تبریز را در کارنامه دارد و در 
دی ماه سال ۱۳۹۷ از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. همچنین 
کریمیان در هتریک قهرمانی سپاهان اصفهان و قهرمانی تراکتور 
تبریــز در جام حذفی نقش بســزایی داشــت. وی در زمان 

مربیگری علی دایی به تیم ملی فوتبال کشورمان دعوت شد.
  شــایان ذکر است که در حال حاضر تیم فوالد هرمزگان با 
کسب چهار برد، چهار مساوی و چهار شکست و کسب ۱۶ 
امتیاز در رتبه چهارم جدول رده بندی گروه اول مسابقات لیگ 

دسته دوم کشور قرار دارد.

مهدی کریمیان 
سرمربی تیم فوتبال فوالد هرمزگان شد

 گروه ورزشــی // فدراسیون جهانی شطرنج 
معتقد بوده که رقابت ملی پوش ایران با ملی 
پوش آمریکا هیجان انگیز ترین بازی ها در دور 
هفتم مسابقات شطرنج تاتا استیل بوده است. 
  در دور هفتم هشــتاد و پنجمین دوره مسابقات 
شطرنج تاتا اســتیل، پرهام مقصودلو  مرد شماره 
یک شطرنج ایران، در جدول مسترز این مسابقات 
به مصاف کاروآنا آمریکایی رفت و به تســاوی 
رســید. مقصودلو که دارای ریتینگ ۲۷۱۹ است، 
درحالی در این بازی مساوی کرد که حریفش در 
ایــن دور دارای ریتینگ ۲۷۶۶ بود. در اواخر این 
رقابت، حریف مقصودلو پیش بود اما شطرنج باز 
ایران پس از حدود ۷ ســاعت و ۱۰ دقیقه بازی 
موفق شد باخت را با تساوی عوض کند.فدراسیون 

جهانی شــطرنج در خصوص این مسابقه نوشت: 
در هیجان انگیزترین بازی دور هفتم مسابقات تاتا 
استیل، مقصودلو در دفاع بهتر ظاهر شد و توانست 
به تساوی برسد. پرهام با تالش برای بردن به هر 
قیمتی از خط باریکــی عبور کرد چرا که او پیاده 
خود را تا b۷ پیش برد اما در طول راه یک مهره را 
از دست داد. کاروآنا به پیروزی بسیار نزدیک شد  
اما چند حرکت پیروز را از دست داد و به مقصودلو 

اجازه داد تا یک تساوی را تضمین کند.
  به گزارش ایسنا، هشتاد و پنجمین دوره مسابقات 
تاتا استیل یک بازی رفت و برگشتی ۱۴ نفره است 
که از ۱۴ تا ۲۹ ژانویه در هلند برگزار می شــود. 
پرهام مقصودلو به جای »دودا« در این مسابقات 

دست به مهره شده است.

فیبا ستاره جدید بسکتبال ایران 
را معرفی کرد

  گروه ورزشی// فدراسیون جهانی 
بسکتبال، سجاد پذیرفته را به عنوان 
ســتاره جدید و در حال شکوفایی 

بسکتبال ایران معرفی کرد. 
 در جریان هفته چهــارم رقابت های 
بسکتبال ســوپر لیگ غرب آسیا در 
منطقه غرب، تیم شــهرداری گرگان 
موفق شــد در تهران مقابل الریاضی 
لبنان به پیروزی برســد که عملکرد 
ســتاره های ایران در این بازی، مورد 

توجه فدراسیون جهانی قرار گرفت.
  در این بازی ستاره هایی، چون بهنام 
یخچالی و محمد جمشیدی نتوانستند 
عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهند 
و به ترتیب تنها ۸ و ۷ امتیاز را کسب 

کردند. در مقابل، اما سجاد پذیرفته و 
»»پری پتی« آمریکایــی، به ترتیب 
با کســب ۱۸ و ۲۵ امتیاز، هم چنین 
تاثیرگــذاری ۲۳ و ۲۶، ســتاره های 
تیم مهــران حاتمی بودنــد که باعث 
شد FIbA نیز نسبت به این موضوع 

واکنش نشان دهد.
 )FIbA(به گزارش قدس آنالین، فیبا  
درباره این بازی نوشت: گرگان در بازی 
مقابل الریاضی به پیروزی رســید؛ اما 
عملکرد ضعیف ستاره های ملی پوش 
این تیم)یخچالی و جمشیدی( دور از 
انتظار بود. ســجاد پذیرفته، اما خوش 
درخشید و عملکرد او نشان می دهد که 
این استعداد در حال شکوفا شدن است.

نبرد ۷ ساعته شطرنج باز ایران؛  
مقصودلو چگونه حریف آمریکایی را متوقف کرد
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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.
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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
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سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 64/20 و رتبه دوم
 در میان روزنامه های منطقه ای کشور

daryanews.official : اینستاگرام

دفتر پیشخوان دولت کد : 
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سورو قدیم باالتر از پمپ بنزین 
ناصر نبش کوچه آوران 8

دفتر پیشخوان دولت کد : 
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چهارراه مرادی به سمت فلکه برق 
جنب آموزش و پرورش ناحیه 2

دفتر پیشخوان دولت کد : 
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شهرک پیامبر اعظم روبروی 
آتش نشانی 

دفتر پیشخوان دولت کد : 
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اسالم آباد 
 نبش کوچه اسالم آباد

دفتر پیشخوان دولت کد : 
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شهرک توحید

 نبش کوچه نبوت یک

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371056

بلوار امام خمینی روبروی فروشگاه 
اتکا ) پارک صفا(

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371055

خیابان دانشگاه 
 کوچه دانشگاه 5

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371054

کمربندی درخت سبز
 جنب بانک صادرات

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

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان

زمانبندی مناقصه :  از کلیه مناقصه گراني که واجد شرایط فوق مي باشند دعوت مي گردد نسبت به تهیه اسناد و شرکت در مناقصه، 
در موعد مقرربه شرح ذیل اقدام نمایند.  الف- تهیه اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/11/04 لغایت 1401/11/09 تا ساعت 19:00

ب- بارگذاري اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد : حداکثر تا روز دو شنبه تاریخ 1401/11/24  ساعت 14:30
* ارسال پاکت الف بصورت حضوري ) مهر و الك شده (حداکثر تا روز دو شنبه تاریخ  1401/11/24 راس ساعت 14:30مي باشد.

پ- بازگشایي پاکات ارزیابي و  )الف و ب و ج( : روز چهارشنبه تاریخ 1401/11/26 ساعت 10:30 
ث-محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند .  ج- پاکت  الف : پاکت )الف( هم در سامانه ستاد بارگذاری و هم بصورت حضوری )مهر و الك شده( تحویل دستگاه مناقصه گزار  
به آدرس بندرعباس - ســه راهی فرودگاه- بلوار علی ابن ابیطالب- روبروی هنرستان شهید رجایی- دبیر خانه شرکت شهرك های 
صنعتی هرمزگان - تلفن: 33665351-076 گردد.   د- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاري: بصورت ضمانتنامه معتبر 
بانکي یا فیش واریزي با شــماره شبا IR 370100004001056706375774 نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، بنام 
                                                                                WWW.ISIPO.ir : تمرکز وجوه سپرده شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان.  سایت شرکت

شرکت شــهرك های صنعتی هرمزگان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای 
اســالمی و به استناد آیین نامه راه اندازی و فعالیت ســامانه تدارکات دولت، مصوب هیات محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای همزمان با ارزیابي کیفي )فشرده(

شناسه آگهی : 1444006

رديف

1

2

موضوع
آبرساني به ناحيه صنعتي بشاگرد شامل احداث مخزن زميني  100 متر 
مكعبي و خط انتقال از مخزن سردشت به طول تقريبي 3861 متر و فاز 
اول شبكه توزيع آب به طول تقريبي 1161 متر به مدت 6 ماه شمسي

اجراي خط انتقال شبكه 20 كيلو ولت و اجراي فاز يك شبكه 20 
كيلو ولت و شبكه روشنايي معابر به طول تقريبي 600  متر ناحيه 

صنعتي هشتبندي به مدت 4 ماه شمسي

گواهي صالحيت 
پيمانكار

حداقل پايه 5
رشته آب

حداقل پايه 5
رشته نيرو

مبلغ تضمين شركت 
درمناقصه )ريال(

3.190.000.000
ريال

1.970.000.000
ريال

مبلغ تقريبي برآورد )ريال(
63.785.807.412ريال طبق فهرست بهاي ابنيه،
 راه، راه آهن و باند فرودگاه و تاسيسات برقي 

و انتقال و توزيع آب روستايي سال1401

39.367.002.459ريال فهرست بهاي ابنيه، 
خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق و 

توزيع نيروي الكتريكي سال 1401

نوبت اول

 پس از فروکش کردن ناآرامــی در برخی نقاط 
کشور، کارشناسان و مسئوالن ارشد کشور در حال 
آسیب شناسی و ریشه یابی این تحوالت هستند 
و هر یک از نگاه خود به اتفاقات اخیر کشور توجه 
می کنند، اما در این میان، رهبر انقالب اسالمی، 
عالوه بر واکاوی این تحوالت به ترسیم نقشه راهی 

برای عبور از این رخدادها پرداختند.
 پس از فروکش کــردن ناآرامــی در برخی از نقاط 
کشور و روشن شــدن نیات غیرخیرخواهانه برخی از 
گروه های خارج نشین برای عموم مردم و عدم همراهی 
با رفتارهای این گروه ها، کارشناسان و مسئوالن ارشد 
کشور در حال آسیب شناسی و ریشه یابی این تحوالت 
هســتند و هریک از نگاه خود به اتفاقات اخیر کشور 
توجه می کنند.اما در این میان رهبر انقالب اســالمی 
عالوه بر واکاوی این تحوالت به ترســیم نقشه راهی 
برای عبور از این رخدادها پرداختند که اگر به بیانات 
چند وقت اخیر ایشــان توجه شود کامال این موضوع 

مشهود خواهد بود.
 مساله حجاب

  ایشــان درمــورد موضــوع حجابـ  کــه یکی از 
چالش های سال های اخیر در سطح جامعه است ـ در 
دیداری متفاوت با زنان گفتند: »حجاب یک ضرورت 
شریعتی است؛ شــریعت است؛ ضرورت شرعی است؛ 
یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد؛ این 
را همه باید بدانند. این که حاال خدشه کنند، شبهه کنند 
که آیا حجاب هســت، الزم است، ضروری است، نه، 
جای خدشه و شــبهه ندارد؛ یک واجب شرعی است 
که باید رعایت بشود، منتها آن کسانی که حجاب را به 
طور کامل رعایت نمی کنند، اینها را نباید متهم کرد به 
بی دینی و ضدانقالبی؛ نه. این چطور ضدانقالبی است که 
این جور با شوق و با حرارت و با انگیزه می آید و مثاًل 
فرض کنید در فالن مراسم دینی یا فالن مراسم انقالبی 
شــرکت می کند؟ اینها بچه های خودمانند، دخترهای 

خودمانند.«
رهبر انقالب برخی از ذهنیت های نادرست را ناشی از 
عدم تبیین مناســب خدمات نظام برای زنان دانستند و 
گفتند:»خدمت جمهوری اسالمی به زنان است؛ این نباید 
فراموش بشود. ببینید، به نظرم هیچ یک از شماها دوره ی 
پیش از انقالب را ندیده اید؛ ما نصف عمرمان را تقریبًا 
در دوره ی قبل از انقــالب گذراندیم. در دوره ی پیش 
از انقالب، زنان فرزانه، فهمیده، دانشمند، تحصیل کرده، 
اهل تحقیق و صاحب پژوهش در زمینه های مختلف، 
انگشت شمار بودند؛ این  همه استاد دانشگاه زن، این  همه 
پزشک متخصص و فوق تخصص زن، این همه دانشمند 
ـ اینکه می گویم بخش های  محقق در بخشهای مختلفـ 
مختلف واقعًا جاهایی اســت که خودم رفته ام، دیده ام، 
ـ دانش های پیشــرفته، فناوری های  بازدید کــرده امـ 

پیشرفته، زنان دانشــمند، زنان فرهیخته آنجا مشغول 
کار هســتند. این در پیش از انقالب سابقه نداشت؛ این 
کاری است که انقالب کرد. این  همه دانشجوی دختر، که 
در بعضی از سالها شما می بینید دانشجوهای دختر در 
آمارها بیشتر از دانشجوهای پسرند. ]این[ خیلی معنی 

دارد؛ این  همه میل به تحصیل علم.«
 ایشــان در یک توصیه راهبردی برای موضوع حقوق 
زنان در خانواده به برخی از کاســتی ها اشاره کردند و 
تدویــن قوانین حمایتی محکم تری را مورد تاکید قرار 
دادنــد و گفتند:»موضوعی که واقعیت هم دارد، انصاف 
این است که در جامعه ی ما در درون بعضی از خانواده ها 
به زنها ظلم می شــود؛ مرد با تکیه ی بر توان جســمی 
خودش، چون صدایش کلفت تر اســت، قّدش بلندتر 
است، بازوهایش کلفت تر اســت، زور میگوید به زن؛ 
ظلم می شود به زنها؛ خب راهش چیست؟ چه کار کنیم؟ 
خانــواده را هم میخواهیم حفظ کنیم دیگر؛ راهش این 
است که قوانیِن مربوط به داخل خانواده آن چنان محکم 
و قوی باشــد که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان 
نباشد؛ بایستی قوانین، اینجا به کمک طرف مظلوم بیایند«

  تاکیــد چندین باره بر جهاد تبیین و توصیه 
به کارهای بزرگ

  موضوع جهاد تبیین بارها از سوی رهبر انقالب تذکر 
داده و تاکید شده  و برای شبهه زدایی از برخی امور و 
مقابله با برخی  جوســازی ها، این مهم باید از سوی 
مســئوالن مورد توجه قرار گیرد.ایشان در دیداری که 
اخیرا با مردم قم داشــتند با بیان اینکه باتوم نمی تواند 
برطرف کننده شبهات نسل جوان باشد، گفتند: »یکی 
این مسئله ی »جهاد تبیین« که حاال بارها و بارها بنده 
تکرار کرده ام، باز هم تکرار می کنم. دشــمن در رأس 
نقشه هایش تبلیغات است؛  به قول خودشان پروپاگاندا 
اســت. عالِج پروپاگاندا »تبیین« است، تبیین حقیقت 
از زبانهای مختلف، از حنجره های مختلف، با تعبیرات 
مختلف، با ابتکارات مختلف؛  تبیین. وسوســه ای را که 

روی آن جوان یا نوجوان اثر می گذارد، چه می تواند 
برطرف کنــد؟ باتوم که نمی تواند برطــرف کند،؛ آن 
وسوسه را تبیین می تواند برطرف کند. این مطلب اّول. 
جهاد تبیین را جدی باید گرفــت. همه، در حوزه، در 
دانشگاه، در صداوسیما بالخصوص، در مطبوعات، در 
هر جایی که شما ایستاده اید و یک شعاع پیرامونی ای 
دارید و می توانید روی آن اثر بگذارید، باید تبیین انجام 

بگیرد؛ تبیین درست، تبیین صحیح.«
  رهبر انقــالب درباره اقداماتی که در آینده باید مورد 
توجه قرار گیرد از تعبیر کارهای تحولی و بزرگ استفاده 
و تاکید کردند که اینگونه کارها الزم هستند و آنها هستند 
که می توانند کشــور را از گردنه های مشکالت عبور 
دهند. باید کارهای بــزرگ انجام بگیرد، باید کارهای 
تحولی انجام بگیــرد. به نظر من می تواند انجام بگیرد. 
مسئولین مؤمنی وجود دارند، مسئولین پُرکار و پُرتالشی 
وجود دارند؛ میتواند کارهای تحولی انجام بگیرد. خود 
انقالب بزرگ ترین تحول بود. کارهای مقدمات انقالب، 
هر کدام یک کار تحولی بود. اینها بود که ما را توانست 
از آن گردنه های سخت عبور بدهد. بعد از این هم، چه 
در زمینه ی اقتصاد،  چــه در زمینه ی فرهنگ،  چه در 
زمینه ی امنیّت، چه در زمینه ی علم، چه در زمینه های 
گوناگون، کارهای تحولی و بزرگ الزم اســت. به نظر 
من این کار ممکن اســت: آدمش را داریم، مسئولینش 
را داریم،  کشور بحمداهلل جوانهای خوبی دارد. در همین 
دانشگاه ها و در بسیاری از حوزه های علمیّه در سراسر 
کشــور و در بین مردم گوناگــون و طبقات گوناگون، 
افرادی هستند که میتوانند کار کنند؛ کارهای مبتکرانه، 

کارهای نوآورانه و کارهای تحولی.«
  توصیه به حفظ وحدت

  رهبر انقــالب در دیدار با مداحان به جنبه های دیگر 
وقایع اخیر توجه داشــتند و درباره ریشــه های وقوع 
چنین جریاناتــی را در وجود برخــی از زمینه های 
داخلی و با طراحی دشــمن دانستند و گفتند: »عامل 

اقتصادی وجود داشــت که البتــه وضعیت اقتصادی 
کشور هم خوب نبود، خوب نیست و مشکل معیشت 
مردم زمینه ای بود که آن ها بتوانند از این عامل استفاده 
کنند. عامل امنیتی، نفوذ، تیم های جاسوســی از همه 
طرف. غوغای ایران هراســی در دنیا؛ از چند ماه قبل، 
تبلیغات ایران هراسی به شکل های مختلف به وسیله ی 
دستگاه های تبلیغاتی دشمن، آمریکا و صهیونیسم و کاًل 
استکبار جهانی شروع شد؛ این هم یک عامل تخریب 
است. همراه کردن بعضی عناصر داخلی با خودشان؛ این 
هم از مدتی پیش شــروع شد که این هم عامل مهمی 
است. یک کسی را در کشــور با انگیزه های مختلف، 
انگیزه ی قومی، انگیزه ی مذهبی، انگیزه ی سیاســی، 
انگیزه های شــخصی ]که مثاًل[چرا به سالم من درست 
جواب ندادید، چرا من را فالن جا نگذاشــتید ]فریب 
بدهند[، از این ها استفاده کنند، این ها را آماده کنند برای 
همراهی. عامل تبلیغات فراگیر؛ تلویزیون ها، ماهواره ها، 
فضای مجازی، اینترنت. این ها عواملی است که دشمن 

همه ی این ها را ردیف کرد.«
  رهبر انقالب راهکار برخورد با چنین حوادثی را در 
حفظ وحدت مسئوالن و مردم و دامن زدن به اختالفات 
را حرکت در مسیر دشمن دانستند و تاکید کردند: »اما 
ما هم خودمان حواســمان باشد! ما هم مغرور نشویم، 
ما هم غفلت نکنیم، غافل نشــویم بگوییم خب قضایا 
تمام شد، از میدان عقب نرویم، در میدان باشیم. ما هم 
بدانیم آن چیزی که مّلت را نگه میدارد امید اســت و 
وحدت؛ اتحاد میان آحاد مردم. بله، ســالیق مختلفی 
وجود دارد، اختالفات نظر در مسائل گوناگون وجود 
دارد، اما درباره ی اســالم، درباره ی نظــام، درباره ی 
انقــالب، وحدت نظر بین مردم هســت؛ نگذاریم این 
وحدت نظر از بین برود. بــه اختالفات کمک نکنیم؛ 
اختالفات قومی، اختالفات مذهبی، تحریک احساسات 
یک گروهی علیه یک گروه دیگر. هر کس در زمینه ی 
خدشه ی به اتّحاد مّلت حرکتی انجام بدهد برای دشمن 

کار کرده، در نقشه ی دشمن کار کرده، در زمین دشمن 
بازی کرده؛ این را همه توجه داشته باشند! منبری باشد، 
مداح باشــد، روحانی باشد، دانشگاهی باشد، نویسنده 
باشد، شاعر باشــد؛ هر کسی باشد. دشمن را دستِ کم 
نگیریم؛ دشمن هست. آن روزی که شما آن قدر قوی 
بشوید که دشمن مأیوس بشود، آن روز می توانید یک 
آسودگی و آسایش خاطری پیدا کنید. باید سعی کنیم 
قوی بشویم؛ این تأکید و تکرار و اصرار این حقیر برای 
اینکه کشور باید قوی بشــود به خاطر این است. باید 

دشمن را مأیوس کرد.«
  پرهیز از جناح گرایی و نحوه ارتباط گرفتن 

با نسل جوان
  متاســفانه در وقایع اخیر کشــور ابهامات و شبهات 
شــکل گرفته در اذهان جوانان در عرصه عمل خود 
را کامال عیان کرد. رهبر انقالب درباره نحوه گفتگو و 
ارتباط گرفتن با نســل جوان توجه به لسان قوم را در 
فعالیت های فرهنگی- تبلیغاتی از جمله این اقتضائات 
برشــمردند و گفتند: زبان ارتباط گرفتن با یک جوان 
و نوجوان با زبان حــرف زدن با یک غافل جاهل یا 
معاند فرق می کند همچنانکه باید زبان صحبت و تبلیغ 
در کشــور های دیگر با کار فرهنگی-تبلیغی در داخل 
از جمله در مجموعه های انقالبی تفاوت داشــته باشد. 
رهبر انقالب در تشریح بیشتر ابعاد و اهمیت این موضوع 
گفتند: البته اگر وضع اقتصاد و زندگی مردم بهتر شــود 
شادابی و خشنودی آن ها تا حدودی تأمین می شود، اما 
جدا از این مســئله هم می توان با مشارکت خود مردم، 
کار های متنوع شیرین و ســرزنده ای انجام داد. ایشان 
مجددا بر موضوع حفظ اتحاد در کشــور تاکید داشتند 
و توصیه اکید کردند باید از جناح گرایی پرهیز شود و 
گفتند: »در کل کشور به اتحاد کلمه و همدلی نیاز داریم، 
چه برسد به مجموعه های انقالبی که باید کاماًل از افتادن 
در دام نحله های گوناگون فکری و جناح گرایی پرهیز 

کنند.« / تابناک 
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  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛  موسوی گفت: بیشترین 
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شده که تاثیر مستقیم در تولید پایدار محصوالت کشاورزی، 
ایجاد اشتغال و امنیت غذایی به خصوص تولیدات محصوالت 
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