
فراخوان تجدید مناقصه عمومی  یک  مرحله ای
شرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه 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.
موضوع مناقصه : عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و رفع اتفاقات از انشعابات، شبکه های جمع آوری، خطوط انتقال فاضالب منطقه 2 )شرق( 
شهر بندرعباس  مبلغ برآورد اولیه : 84.615.067.828 ریال ) هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و پانزده میلیون و شصت و هفت هزار و هشتصد و بیست و 

هشت ریال (  ) اعتبار پروژه فوق - از طریق منابع داخلی - جاری  تأمین می گردد (   
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 8.462.000.000 ریال )هشت میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون ریال ( .   

رتبه و رشته مورد نظر :  حداقل رتبه 5 آب یا تجهیزات و تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صالحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه و ایستگاه های 
فاضالب مورد تایید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

 مبلغ خرید اسناد : 5.000.000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 1401.11.04 تا ساعت 14 تاریخ 1401.11.11

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 1401.11.24    زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1401.11.25
محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی 

پیشنهادها آزاد است.   امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )65 %(بازگشایی خواهد گردید.
پیشــنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به 

مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

 اطــالعات تمـاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر- 
جنب بیمارستان شریعتی- شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان 

هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت
انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 .             

 روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان  

نوبت اول

واکنش وزارت اطالعات به اقدام اروپا علیه سپاه :
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مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان خبر داد 

رفع تصرف زمین های شهرک 
پیامبر اعظم )ص( بندرعباس

صفحه 1 را بخوانید

  هفته گذشته افرادی با هجوم به زمین های شهرک پیامبر اعظم )ص( در بندرعباس
 با ریختن گچ و اسپری رنگ اقدام به تفکیک و قطعه بندی غیرقانونی زمین های دولتی کردند

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

در اجرای تبصره 2 ماده 15 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران،” انتخابات دهمین دوره هیأت های نمایندگان 
اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور” از ساعت 8 الی 18 روز چهارشنبه مـورخ 1401/12/10 در محل هایی کـه توسط 

هیأت های نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان ها تعیین و  بـه تائید انجمن نظارت بر انتخابات مـی رسد برگزار خواهد شد.
بدینوسیله در اجرای بنـد 5/8 مـاده 5 آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان مصوب1401/10/20 شورای 
عالی نظارت بر اتاق ایران از تمامی اعضاء محتـرم “حقیقی و حقوقی”  اتاق های بازرگانی سراسر کشور کـه وفق مفاد این آگهی واجد شرایط اعالم نامزدی 
در انتخابات می باشند و داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شهرستان محل صدور کارت عضویت هستند درخواست می شود از سـاعت 

8 صبـح روز سه شنبه مـورخ 1401/11/04 تا پایان روز سه شنبه مـورخ1401/11/11 نسـبت بـه اعالم کاندیداتـوری و ثبـت نـام اقـدام نمایند.
وفـق بنـد 7/5 مـاده 5 آئین نامه فـوق االشـاره اشخاص با داشـتن شـرایط ذیـل مـی توانند داوطلب عضویت در هیـأت نمایندگان شـوند:

الف( داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی و یا حقوقی با حداقل 2 سال سابقه عضویت پیوسته و یا ناپیوسته  ب( تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به 
نظام جمهوری اسالمی ایران   ج( عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب د( عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محدودیت از حقوق اجتماعی 
می شود.    ه( احراز اهلیـــت تجاری و یـا فعالیت اقتصادی عالوه بر شـرایط فـوق االشـاره وفـق مسـتندات و مـدارک تقدیمـی و یا اسـتعالم 
از مراجـع مسـئول یـا بارگـذاری مـــدارک از طریـق داشـتن یکـی ازشـروط ذیـل بنـا بـه تأئیـد اولیـه هیـأت نظارت بـر انتخابـات اتـاق 
شهرســـتان و تأئیـد نهایـی انجمـن نظـارت برانتخابات مشـتمل بر: 1 -ارائه مستندات حداقل فروش 15 میلیارد تومانی در یکسال بر اساس 
اظهارنامه های مالیاتی  2 -ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغلین تأمین اجتماعی حداقل 20 نفر شاغل در یکسال 3 -ارائه گواهی انتخاب به عنوان 

صادرکننده یا تولیدکننده نمونه در سطح استانی و یا ملی 
 4 -ارائه اسـناد مثبته موید داشـتن حداقل 2 سال سـابقه مدیریت )مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره( شـرکت های اقتصادی که شـرکت 

مذکور یکی از شـرایط بند 1 و یا 2 و یا 3 بند )هـ( فوق االشـاره را داشـته باشـند.
تبصـره 1 : اشخاص حقوقی مشروط بـه دوسال دارابودن کارت عضویت و شرایط فوق االشاره وفق مصوبه هیات مدیره خود می توانند یکی از اعضای 
هیأت مدیره و یا مدیرعامل خود که دارای حداقل 2 سال سـابقه حضـور در سمت های مذکور باشند را داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان اتاق محل 
صدور کارت عضویت خود  نمایند الزم به ذکراست شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی به صورت حقیقی داوطلب عضویت در 

هیأت نمایندگان می شود.   
 تبصـره2 : هر شخص حقیقی صرفاً  می تواند نمایندگی یک شخص حقوقی را در اعالم نامزدی در هیأت نمایندگان برعهده داشـته باشـد. نحوه ثبت نام 
و اعالم نامزدی عضویت در هیأت نمایندگان:  به استناد تبصره ذیل بند 5/13 مـاده 5 آئین نامـه و مصوبات انجمـن نظارت بر انتخابات مقرر است فرآیند 
ثبت نام، اخذ رأی، شمارش رأی، اخذ شکایت و ... بصورت الکترونیک برگزار گردد. لذا متقاضیان از ساعت و تاریخ اعالم شده فوق االشاره می توانند از 
طریق ورود به آدرس اینترنتی https//:election. iccima .ir و طی مراحل و فرآیند های مندرج در سامانه و بارگذاری مستندات و تکمیل فرم های 

مربوطه و اخذ کد رهگیری نسبت بـه ثبت نام اقدام نمایند.
تبصره3 : چنانچه هریک از داوطلبان “به هر دلیل موفق بـه ثبت نام به صورت الکترونیک نگردند می توانند در بازه زمانی مذکور با در دست داشتن مستندات 
الزم به هیأت نظارت بـر انتخابات اتاق شهرستان مراجعه و نسبت به ثبت نام و تحویل مدارک و اخذ رسید چاپی حاوی کد رهگیری ثبت نام اقدام نمایند. 
 تبصره4 : کلیه متقاضیان ثبت نام باید برای ثبت نام نســبت به بارگذاری / یا ارائه مدارک زیر اقدام نمایند.  1 -تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات 

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

*خوداظهاری در خصوص عدم تصدی مسئولیت یا داشــتن رابطه  استخدامی در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری   
*خوداظهاری در خصوص نوع فعالیت به تفکیک بخش های بازرگانی، صنعتی، معدنی و یا کشاورزی   

* خوداظهاری مبنی بر عدم سابقه ورشکسـتگی بـه تقصیر و تقلب و عدم محکومیت به مجازاتـی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و سـپردن 
تعهد مبنی بـر اینکه چنانچه در جریان انتخابات و یا بعـد از آن و در طـول دوره عضویت افراد در هیأت نمایندگان بـه موجب حکم قطعـی دادگاه صالح، 
محکومیت کیفری مؤثر بودن داوطلب یا عضو هیأت نماینـدگان صادر شود. عضویت آن فرد در هیأت نمایندگان لغو گردیده و اعتراضی نداشته و مسموع 
نخواهد بود.  *  ارائه فرم خوداظهاری و مستندات مؤید استعفای آنان از شغل قبلی خود یک ماه پیش از ثبت نام توسـط کارمندان اتاق ها و کارمندان 
دستگاه های اجرائی دولتی )موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشـوری( جهت عضویت در هیأت نمایندگان اتاق های تهران و شهرستان ها  

 تبصره 5 : بـه کلیه متقاضیان توصیه می گردد آخرین نسـخه اصالح شده آئین نامه فوق االشاره را کـه در آدرس اینترنتی مذکور بارگذاری گردیده 
اسـت بطور کامل مطالعه نمایند.

تبصره 6 : چنانچه در طی مراحل و فرآیند های برگزاری انتخابات و تشریفات قبـــل و بعد از انتخابات عدم صحت هریک از مستندات و مدارک 
تقدیمی متقاضیان بـرای انجمـن نظـارت احـراز گردد. انجمن ضمن لغو نامزدی و یا عضویت فرد درهیـات نمایندگان، نامبرده را بـه اتهام ارائـه 
اسـناد خالف واقع به کمیسیون انضباطی اتاق ایـران معرفی خواهد نمود. سـایر اطالعات  مورد نیاز در خصوص چگونگـی برگزاری انتخابات و احراز 

اهلیت رأی دهندگان در اطالعیه ها و آگهی های بعدی به اطالع انتخاب شوندگان و رأی دهندگان خواهد رسید.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان

نوبت دوم
    

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان خبر داد 

رفع تصرف زمین های شهرک پیامبر اعظم )ص( بندرعباس
 گروه خبر // مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان 
گفت: زمین های واقع در شهرک پیامبر اعظم )ص( 
بندرعباس با هماهنگی و همکاری دادستان مرکز 

استان رفع تصرف شد.  
 عبــاس کمالی در جمــع خبرنگاران با اشــاره به 
ســاماندهی زمین های متصرفه شهرک پیامبر اعظم 
)ص( بندرعباس، افزود: پس از انتشار برخی شایعات 
بی اساس، افرادی طی چند روز گذشته به این منطقه 
هجوم برده و با گچ ریزی اقدام به تصرف غیرقانونی 
زمین های دولتی کرده بودند.وی ادامه داد: زمین های 
تصرفی کاربری های متعدد خدماتی، فضای ســبز، 

فرهنگی و آموزشی و درمانی داشت.
 کمالی توضیح داد: صدور سند فقط برای ساکنان در 
مستحدثات بافت های فرسوده انجام می شود که آن هم 

مشروط به سابقه سکونت قبل از سال ۱۳۹۴ است.
به گفته کمالی: زمین های شهرک پیامبر اعظم )ص( به 
هیچ عنوان تابع این شرایط نیست و در بافت فرسوده 

و سکونتگاه های غیررسمی قرار ندارد.
مدیــرکل راه و شهرســازی یادآور شــد: ۳۳ نقطه 
به عنوان بافت فرســوده تعیین شــده که اســامی و 
محدوده های آنها در سامانه های راه و شهرسازی ثبت 
شده است. هفته گذشته افرادی با هجوم به زمین های 

شهرک پیامبر اعظم )ص( در بندرعباس با ریختن گچ 
و اسپری رنگ اقدام به تفکیک و قطعه بندی غیرقانونی 

زمین های دولتی کردند.
  به گزارش ایرنا، پیش تر در اطالعیه ای اعالم شــده 
بود افرادی که قبل از ســال ۹۴ در زمین های دولتی 
بافت های فرســوده اقدام به ســاخت خانه کرده اند 
)در صورتی که دارای شــرایط دریافت زمین باشند( 
می توانند تا پایان امسال برای دریافت سند مالکیت 
اقدام کنند که این آیین نامه نه تنها شــامل تصرفات 
جدید نمی شــود بلکه شــهرک پیامبر اعظم )ص( 

بندرعباس نیز جزو بافت فرسوده نیست.

مرکز شبانه روزی نگهداری 
معلولین ذهنی حبیب ابن مظاهر 

چشم انتظار شماست

خیابان آیت اهلل غفاری- بیمارستان شریعتی- پشت شرکت آب و 
فاضالب استان ضلع غربی بهزیستی بندرعباس  
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والمســلمین محمد عبادی زاده 
در دیدار بانوان فرهیخته استان 
هرمزگان که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، با ذکر 
این نکته که مســائل و دغدغه های مطرح شده از سوی بانوان 
فرهیخته را به مسئولین کشوری و استانی متذکر خواهم شد، 
اظهارداشــت: زندگی حضرت زهرا )س( کاما مکعبی است؛ 
چراکه شخصیت ایشان نیز مکعبی و چندبعدی است و نمی توان 

با یک نگاه شخصیت را برانداز کرد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ وی، با اشاره به نقش آفرینی حضرت زهرا 
)س( در جامعه، عنوان کــرد: از زندگی حضرت زهرا )س( اینگونه 
برداشت می شود که زن می تواند با حفظ عفت در اجتماع نقش آفرینی 
واالیی داشــته باشد.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به 
جایگاه زن در نظام مقدس جمهوری اســالمی، ابراز کرد: بر خالف 
دنیای غرب که زن یک کاال و وســیله است، زن در جامعه اسالمی 
دارای ارزش های متعالی است. حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده 
مطرح کرد: اگر آمار زنان با سواد و نقش بانوان را در دوره های قبل 

از انقالب مقایسه کنیم، ارتقاء منزلت زن در نظام اسالمی قابل مشاهده 
اســت که این مهم محصول جمهوری اسالمی محسوب می شود.وی، 
با اشاره به انتخاب شــهر بندرعباس به عنوان شهر خالق در حوزه 
صنایع دستی و خانگی توسط یونسکو، بیان کرد: عقبه تاریخی و تمدنی 
اســتان هرمزگان در حوزه صنایع دســتی و خانگی سرزنده و فعال 
است به نحوی که در دورانی از تاریخ، نیاز صنایع دستی کشورهای 
همســایه را تامین می کرد و فرهنگ این بخش از هرمزگان به سایر 
کشورها تسری پیدا کرد.امام جمعه بندرعباس، ضمن تاکید بر حمایت 
دســتگاه ها و نهادهای مختلف از فعاالن صنایع دســتی و خانگی، 
خاطرنشان کرد: صنایع دستی و صنایع خانگی می تواند بخش زیادی 
از نیازهای اقتصادی استان هرمزگان را تامین کند به همین جهت باید 

بانوان هرمزگانی با قدرت و جدیت بیشتری وارد میدان شوند.
 حجت االســالم والمسلمین عبادی زاده، با اشــاره به سبک زندگی 
عفیفانه بانوان در اســالم، گفت: نقش بانوان در حوزه امر به معروف 
و نهی از منکر با مهر و عطوفت چه در بخش ایجابی و چه در بخش 
سلبی بسیار جدی و قابل توجه است.وی، نظم و انضباط موجود در 

کشورهای مختلف را ناشی از تبدیل قانون به فرهنگ الزام به قانون، 
دانست و عنوان کرد: التزام به قانون رکن اصلی فرهنگ است و در نظام 
اسالمی باید به سمت قوانینی گام برداریم که در حوزه فرهنگ سازی، 

حامی بانوان باشد.
  نماینده ولی فقیه در هرمزگان، ضمن تاکید بر حضور موثر بانوان در 
حوزه رســانه، ابراز کرد: امروز شاهد جنگ ترکیبی هستیم و در این 
جنگ، رسانه حرف اول را می زند به همین جهت است که بانوان باید 
با تمام توان وارد میدان جنگ رســانه ای شوند و در این راه خود را 
مجهز کنند تا زمینه تعالی کشور فراهم شود.حجت االسالم والمسلمین 
عبادی زاده، با اشاره به نگرانی های صاحب نظران کشور برای موضوع 
جمعیت، مطرح کرد: وضعیت جمعیتی بســیاری از استان های کشور 
منفی است و در نتیجه آن در میان مدت و بلند مدت، شاهد پیر شدن 
جامعه خواهیم شد؛ از طرفی که جامعه با سن باال نمی تواند مولد باشد 
و توســعه پایدار را رقم بزند. وی تصریح کرد: ورزش بانوان استان 
هرمزگان ســیر رو به جلو را تجربه می کند که قابل قدردانی است و 

آینده خوبی را برای ورزش بانوان می بینم.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان: 

بانوان برای جنگ رسانه ای خود را تجهیز کنند

گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: 
به دستور دادستان مرکز استان هرمزگان، تعداد 
۲۵ بنای غیرمجاز به مساحت ۴ هزار و هفتصد 
و بیست مترمربع نیز در اراضی محدوده شهرک 
پیامبر اعظم بندرعباس قلع و قمع و تخریب شد.

  به گزارش خبرنــگار دریا؛ مجتبی قهرمانی در این 
خصوص اظهار داشت: با ورود به موقع دستگاه قضایی 
استان هرمزگان به موضوع تصرفات غیرقانونی اراضی 
شهرک پیامبر اعظم )ص(، به ادارات متولی از جمله 
راه و شهرسازی و شهرداری منطقه چهار بندرعباس 

مأموریت داده شد به ســرعت نسبت به آزادسازی 
زمین های تصرف شده اقدام نمایند.

  وی در ادامه افزود: به دســتور دادستان عمومی و 
انقالب مرکز اســتان هرمزگان، یگان حفاظت اداره 
کل راه و شهرسازی و شــهرداری بندرعباس طی 
روزهای اخیر، مساحتی بالغ بر ۳۹۲ هزار و هفتصد 
و چهل و یک متر مربع و تعداد ۱۹۶۴ قطعه زمین از 
مناطق خط کشی و گچ ریزی شده توسط متصرفین 

غیرمجاز را آزادسازی نموده اند.

  قهرمانی تصریح کرد: همچنین به دستور دادستان 
مرکز اســتان هرمزگان، تعداد ۲۵ بنای غیرمجاز به 
مساحت ۴ هزار و هفتصد و بیست مترمربع نیز در 
اراضی محدوده شهرک پیامبر اعظم)ص( بندرعباس 
قلع و قمع و تخریب شد.این مقام قضایی با تأکید بر 
اینکه تمامی اراضی تصرف شده در این محدوده به 
صورت کامل آزادسازی شده اند، از دستگیری ۱۸ 
نفر از متصرفین غیرمجاز زمین های اطراف شهرک 

پیامبر اعظم )ص( بندرعباس خبر داد.

  رئیس کل دادگســتری هرمزگان در پایان با بیان 
اینکه طبق اعالم شورای شهر و شهرداری بندرعباس 
هیچ گونه مصوبه ای برای واگذاری زمین های تازه 
تصرف شــده وجود ندارد، از شهروندان خواست 
بدون توجه به شایعات و با هوشیاری کامل در زمان 
معامله زمین، از اداره کل ثبت اسناد و امالک و دیگر 
مراجع رسمی و صالحیت دار، استعالم بگیرند تا در 
دام افراد سود جو گرفتار نشوند و از تبعات مجرمانه 

ناشی از آن جلوگیری کنند.
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پشت پرده سیاست 

 
تنها حکم محکومیت و کیفرخواست و قرار طی ماههای گذشته، ندارد بلکه در هیچ 
کدام از زندان های ایران در بازداشــت یا گذران دوران محکومیت نیست.همچنین 
اســتعالمات از نهادهای انتظامی و امنیتی نیز نشان می دهد، فردی با این هویت و 
مشــخصات حتی به صورت موقت بازداشت نشــده است.رسانه های معاند بعد از 
شکست مفتضحانه در پروژه ایجاد آشوب و ناامنی در شهرهای ایران با بهره گیری از 
روش های مختلف دروغ رسانه ای از قبیل کشته سازی و مظلوم نمایی از اغتشاشگران 
و قاتالن، اکنون وارد مرحله خلق زندانی و داستان سرایی بر این اساس شده  اند و با 
چنین ترفندهایی سعی دارند، فضای خبری کشور را همچنان تحت تاثیر قرار دهند.

تهران و بروکسل بر سر دوراهی 
فضای ایجاد شده در ماه های اخیر از به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای گرفته تا 
ناآرامی ها در ایران و پیچیده شــدن جنگ در اوکراین، باعث شده تا اروپا در برابر 
ایران سیاست چند گانه ای داشته باشد. از یک سو می داند به انحای مختلف از جمله 
موضوع هســته ای، انرژی، امنیت و... به ایران و ارتباط با ایران وابسته است و از 
سوی دیگر اسیر البی های ضدایرانی اما پرنفوذ و موثر در سیاست های اروپاست که 
نمی گذارند تنها منافع اروپا مطرح باشد. ۸ ماه دیگر اولین تاریخ مهم قطعنامه ۲۲۳۱ 
در سال هشتم است و طی آن باید تحریم های موشکی کشورمان برداشته شود. این 
تاریخ برای ایران اهمیت زیادی دارد و این را طرف مقابل هم می داند و همین طور 
رژیم صهیونیستی و تندروها در اروپا و آمریکا. به همین دلیل هر گونه تالشی را برای 
نرسیدن برجام به آن تاریخ انجام می دهند. از سوی دیگر جنگ اوکراین هر روز به 
یک گره کورتر از روز قبل بدل می شود اما در این میان ناآرامی ها در ایران فروکش 
کرده و حداقل در خیابان خبری از اعتراض و اغتشاش نیست. این سه موضوع هر 
کدام می تواند هم انگیزه و هم ابزار در دست طرف ها باشد تا با بازی درست با آن ها 
منافع خودشان و منافع مشترک را تامین کنند. هم ایران می تواند در حوزه همکاری 
با روس ها از خطوط قرمز عبور کند و در مقابل اقدامات تند اروپا همکاری با روسیه 
را به اوج برساند و هم آن ها می توانند از این بهانه برای فشار و حتی تجاوز به ایران 
اســتفاده کنند. در حوزه هسته ای اروپا هنوز ابزار اسنپ بک را دارد و ایران نیز می 
تواند تهدید قدیمی خود مبنی بر خروج از ان پی تی را عملیاتی کند و در موضوع 
ناآرامی ها، ایران امروز می گوید اعتراضات به پایان رسیده و با بسته های اصالحی 
سعی در راضی کردن بخش معترض ماه های اخیر را دارد و اروپا به سمت فشارهای 
حقوق بشری برود. در هر کدام از این احتماالت هزینه هایی برای دو طرف متصور 
اســت که قطعا گفت وگو و جلوگیری از میدان دار شدن تندروها بهترین راه است. 
اگرچه می توان افقی تیره و تار را برای روابط تهران و بروکسل در ماه های پیش رو 
متصور بود، اما اتخاذ سیاست های مدبرانه و آینده نگری به جای بروز احساسات و 
اسیر البی های ضدایرانی و ضداروپایی شدن می تواند راهکارهای رهایی بخش از 
این وضعیت حساس و خطرناک باشد. ماه های آینده، ماه هایی حساس برای تهران  
و بروکسل است و رهبران هوشمند در چنین بزنگاه هایی می توانند ضمن تامین منافع 

دو طرف از یک تنش اوج گرفته بکاهند.
آغاز مرحله اجرایی منظومه ماهواره ای شهید سلیمانی 

رئیس پژوهشگاه هوافضا در گفت و گو با خراسان: تعدیل هزینه ها، مهم ترین 
پیامد عملیاتی شدن پروژه منظومه ماهواره ای شهید سلیمانی است. سخنگوی 
ســازمان فضایی ایران در صفحه توئیتری خــود از یک خبر خوش رونمایی 
کرد و نوشــت: » خبرهای خوشی از آخرین وضعیت پروژه منظومه ماهواره ای 
شــهید سلیمانی توسط رئیس ســازمان فضایی ایران اعالم خواهد شد. پروژه 
منظومه ماهواره ای از مهم ترین پروژه های فضایی کشــور اســت.« بر همین 
اساس »حسن ســاالریه«، رئیس ســازمان فضایی ایران، با اشاره به آخرین 
وضعیت اجرای پروژه منظومه ماهواره ای شهید سلیمانی گفت: »سازمان فضایی

»میل۲۸« و »کاموف۵۲« در سبد خرید بالگرد از روسیه؟ 
سفر اخیر دستیار ویژه پوتین به ایران گمانه زنی ها درباره خرید بالگردهای رزمی 
از روسیه توسط ایران را تقویت کرده است. ۲7 دی ماه »ایگور لویتین« دستیار ویژه 
رئیس جمهور روسیه در دیدار با »محمد مخبر« معاون اول رئیس جمهور کشورمان 
از آمادگی شرکت های روسی برای »تولید مشترک بالگرد« با ایران خبر داد. سابقه 
حضور بالگردهای روســی در ایران به اواسط دهه 70 شمسی بازمی گردد، در این 
زمان سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای تکمیل ناوگان خود تعدادی بالگرد ترابری 
میــل۱7 در مدل های مختلف خریداری کرد. پــس از آن هالل احمر و فرماندهی 
انتظامی کشور نیز تعدادی از همین بالگرد در مدل های مختلف را از روسیه خریداری 
کردند. با ورود بالگردهای روسی میل۱7 به کشور، رفته رفته زمینه ایجاد بسترهایی 
برای اورهال و نگهداری این بالگردها در کشــور ایجاد شد و متخصصان بالگردی 
کشــور در زمینه تعمیر، نگهداری و به روزرسانی این بالگردها تجارب ارزشمندی 
به دســت آوردند. تسنیم نوشــت: به نظر می رســد با تجارب خوبی که در حوزه 
به کارگیری بالگردهای روسی در نیر وهای مسلح به ویژه سپاه  وجود دارد، زمینه برای 
ورود دیگر بالگردهای روسی به خصوص بالگردهای رزمی نیز به وجود آمده است و 
برخی کاربران و کارشناسان شبکه های اجتماعی نیز به آن پرداخته   و گمانه زنی هایی 
را راجع به خرید بالگرد رزمی میل۲۸ و کاموف۵۲ توسط نیروهای زمینی و دریایی 
ســپاه مطرح کرده اند؛ موضوعی که خیلی هم دور از انتظار نیست و با توجه به نوپا 
بودن »هوانیروز« در نیروی زمینی و »هوادریا« در نیروی دریایی سپاه، نیاز مبرم این 
دو رده به بالگردهای جدید با کارایی باال احساس می شود. هم اکنون تنها بالگرد رزمی 
موجود در نیروهای مسلح کشورمان بالگردهای J-AH1 کبراست که در دو نوع با 
قابلیت شلیک موشک هدایت شونده تاو و دیگری تنها با قابلیت شلیک راکت های 
70 میلی متری هایدرا وجود دارد. این بالگردها پیش از انقالب از کشــور آمریکا 
خریداری شــده  و پس از پیروزی انقالب اســالمی و دوران دفاع مقدس در قالب 
پروژه »طوفان« ارتقا یافته اند و هم اکنون عالوه بر قابلیت پرواز در شــب می توانند 
طیف متنوعی از تســلیحات بومی را نیز شــلیک کنند، اما به رغم همه تالش های 
صورت گرفتــه برای ارتقای بالگردهــای کبری و حتی تولیــد بالگردهای رزمی 
شــاهد۲۸۵ و تعریف پروژه هایی مانند بالگرد شاهد۲۱۶ هیچ کدام از این پروژه ها 
نتوانسته اند پاسخگوی همه نیازهای نیروهای مسلح - با توجه به تغییر معادالت در 
حوزه نبرد زمینی - باشند. در حوزه هوادریا نیز نیروی دریایی سپاه از بالگردهای 
میل ۱7، ۲0۶ و ۴۱۲ بهره می برد که به رغم امکان تســلیح این بالگردها هیچ کدام 
بالگرد تخصصی رزمی نیستند و در این زمینه نیز به نظر می رسد هوادریای سپاه باید با 
بالگردهای جدید تقویت شود. با توجه به موارد پیش گفته، به نظر می رسد بالگردهای 
میل۲۸ و کاموف۵۲ گزینه های مناسبی برای نیروهای زمینی و دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی باشند. حضور هردوی این بالگردها در جنگ اوکراین، فرصت خوبی 

را برای ارزیابی آن ها توسط فرماندهان ایرانی فراهم کرده است./خراسان
»حسن فیروزِی معاندان« نه بازداشت شده و نه زندانی است 

در هفته های اخیر رســانه های معاند و بازوهای آن ها در فضای مجازی با انتشــار 
تصاویری از فردی به نام حسن فیروزی، عملیات های رسانه ای گسترده ای انجام داده  
و اخبار مختلفی درباره وضعیت نامساعد این فرد در زندان منتشر کرده اند.به گزارش 
فارس ، در هفته های اخیر رســانه های معاند و بازوهای آن ها در فضای مجازی با 
انتشــار تصاویری از فردی به نام حسن فیروزی، عملیات های رسانه ای گسترده ای 
انجام داده  و اخبار مختلفی درباره وضعیت  نامساعد این فرد در زندان منتشر کرده اند.
درخصوص نامبرده ادعاهای مختلفی مطرح شده است؛ از اینکه وی در زندان اوین 
در آستانه اعدام قرار دارد تا انتشار یک فایل صوتی. اخیرا نیز مدعی شده اند حسن 
فیروزی به دلیل پیامد های شکنجه، به کما رفته است.بررسی های دقیق صورت گرفته 
نشان می دهد فردی به نام حسن فیروزی با جرائم ذکر شده در ادعاهای معاندین نه

ایران براساس تکلیف برنامه ۱0 ســاله فضایی و به منظور خدمات دهی به مردم، 
دســتگاه ها و ســازمان های دولتی و همچنین ارائه خدمات به شرکت های بخش 
خصوصی، موظف شــده یک منظومه ماهواره ای مخابراتــی را در مدار زمین قرار 
دهد.« وی افزود: »اجرای این پروژه که »پروژه شهید سلیمانی« نام دارد و در واقع 
اولین پروژه منظومه ماهواره ای کشــورمان محسوب می شود، به دلیل دستاوردهای 
تولید ســری ماهواره و شبکه ســازی آن، از اهمیت زیادی برای کشور برخوردار 
است.« رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: »بر همین مبنا، سازمان فضایی ایران 
از مدت ها قبل و حتی پیش از نهایی شدن برنامه ۱0 ساله فضایی کشور در شورای 
عالی فضایی، برنامه اجرایی ایــن پروژه را آماده و طرح اجرایی منظومه مخابراتی 
باند باریک با ســرویس محدود را مدون کرده بود و هم اکنون با گذشــت کمتر از 
یک ماه از تصویب برنامه ۱0 ساله فضایی که یکی از مهم ترین بندهای آن اجرای 
پروژه شهید سلیمانی است، با شروع فرایند مناقصه و شناسایی شرکت  یا شرکت های 
مجری، مرحله اجرایی این پروژه رســما کلید زده شد.« در همین باره فتح ا... امی 
رئیس پژوهشــگاه هوافضا در گفت و گو با ما تعدیــل هزینه ها در حوزه پرتاب 
ماهواره را مهم ترین پیامد عملیاتی شدن منظومه ماهواره ای شهید سلیمانی بیان کرد 
و افزود: »برای برخی امور در حوزه هایی از جمله اینترنت و مخابرات، الزم است 
که ماهواره روی یک نقطه متمرکز و به اصطالح در مدار ساکن شود. برای تحقق این 
مهم الزم اســت که ماهواره در مدارهای باال از جمله مدار ۳۶ هزار کیلومتری قرار 
بگیرد. موضوعی که هزینه هنگفتی را به همراه دارد و در کنار آن ریسک موفقیت و 
به نتیجه رسیدن آن نیز زیاد است چرا که ماهواره برای تزریق در مدار باید به سرعت 
الزم برســد و در برخی موارد از جمله ماهواره »شریف ست« به موفقیت نرسید.« 
وی به خراسان گفت: »در این میان اما راهکار دیگری هم وجود دارد ؛ این که اگر 
۳ یا ۴ ماهواره در مدار لئو )پایین ترین مدار در تقسیمات کپلر(  یا حتی پایین تر از 
لئو قرار بگیرند و بتوانند زنجیره ماهواره ای را شکل و همدیگر را پوشش و دیتاها و 
اطالعات یکدیگر را مرتب انتقال دهند؛ پوشش مداوم در یک منطقه انجام می گیرد 
و دیگر به ارسال ماهواره با هزینه بسیار زیاد به مدارهای باال نیازی نیست.« رئیس 
پژوهشگاه هوافضا در آخر گفت: »اگرچه ایجاد منظومه ماهواره ای سبب کاهش و 
تعدیل در هزینه های صنعت هوافضای کشور می شود اما فناوری پیچیده ای دارد و 
هر کشوری قادر به عملیاتی کردن آن نیست. درعین حال باید امیدوار بود کشورمان 
که هم در حوزه ساخت ماهواره و هم در حوزه پرتاب ماهواره جزو معدود کشورهای 
دنیاست بتواند مرحله اجرایی منظومه شهید سلیمانی را تکمیل و آن را عملیاتی کند.«

دستور اژه ای برای تشدید برخورد بازدارنده با جعل عنوان مسئوالن
حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای در پایان نشستی در قوه قضاییه خطاب 
به مسئوالن مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه و دیگر مسئوالن ذی ربط گفت: 
مشــاهده می شود که بعضی افراد با جعل عنوان مسئوالن نظام و قوه قضاییه بر سر 
مردم کاله می گذارند و از مردم اخاذی و آن ها را تهدید یا آن که خود را به مسئوالن 
منتسب می کنند. با این حال کلیه مقامات قضایی ذی ربط به این موارد توجه داشته 
باشند و این قبیل موارد را صرفًا یک کالهبرداری عادی تلقی نکنند و توجه داشته 
باشــند که ضرر این موارد و خسارات معنوی آن بسیار زیاد است. رئیس دستگاه 
قضا افزود: بعضًا یک فرد خود را به مسئوالن نظام یا قوه قضاییه در رده های مختلف 
منتسب می کند و سر مردم کاله می گذارد یا آن ها را تهدید می کند؛ تا خبر مربوط 
به این کالهبرداری واصل شود و پیگیری های مقتضی به عمل آید و مراحل اثبات و 
دستگیری ناظر بر آن طی شود، زمان قابل توجهی صرف خواهد شد. در همین زمان 
ممکن است عده ای از مردم به مسئوالن بدبین شوند یا پول خود را از دست بدهند، 
بنابراین مسئوالن ذی ربط از کنار این قبیل مسائل ساده نگذرند و در خصوص آن ها 

پیگیری های مجدانه را به عمل آورند. / میزان

سرمقاله

  انتصــاب مدیران ضعیــف و همچنین غیربومــی در هرمزگان و 
حتی در بخش صنایع )مدیران غیربومی صنایع بصورت اتوبوســی 
همشهری های شــان را وارد صنایع می کردند و می کنند و بومی ها 
سهمی از اشتغال در صنایع ندارند( در ادوار مختلف همواره مورد بحث 
بوده و این اســتان در دولت های مختلف، آزمایشگاهی برای کسب 
تجربه مدیریتی افراد بی تجربه و... بوده اســت تا با آزمایش و خطا 
بتوانند کســب تجربه کنند و مدیر شوند و از سکوی پرش هرمزگان 
ارتقــا یابند و بروند. یکی از این حوزه هــا، مدیرکلی آموزش فنی 
وحرفه ای هرمزگان اســت. در سال های اخیر و بهتر است بگوییم 
بعد از انقالب هیچ مدیرکل بومی بر مســند اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای ننشسته اســت و در ماه های اخیر بارها گزارش هایی در 
این خصوص و واگذاری کارگاه ها ومراکز دولتی فنی و حرفه ای به 
بخش خصوصی نوشتیم و سکوت عجیب نمایندگان مردم هرمزگان 
در مجلس و اســتاندار نســبت به این موضوع که با اشتغال جوانان 
هرمزگانی ارتباط مســتقیمی دارد، سوال برانگیز شده و شائبه هایی 
را در این حوزه ایجاد کرده است. آیا استاندار هرمزگان و نمایندگان 
با تداوم این روند موافق هستند؟ اگر مخالفند، پس چرا موضعگیری 
مخالفی را با این شرایط تاکنون بصورت رسمی نداشته اند؟ واگذاری 
مراکــز دولتی و بی توجهی به آموزش های فنی و حرفه ای رایگان 
توسط مراکز دولتی و تربیت نیروی مورد نیاز صنایع باعث شده است 
تا این صنایع و بنگاه های اقتصادی نیروهای موردنیازشان را از سایر 
استان های کشور تامین کنند و هرمزگانی ها مجبور شوند به سمت 
مشاغل کاذب بروند وبرچسب قاچاقچی و... بخورند که در ایجاد این 
وضعیت عالوه بر استانداران و مسئوالن سازمان فنی و حرفه ای کشور 
در ادوار مختلف، نمایندگان مجلس هم مقصرند. البته نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه بندرعباس نسبت به عملکرد اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای بشدت انتقاد کرد و در یکی از خطبه های نماز جمعه 
بندرعباس هم به این موضوع پرداخت که جای قدردانی دارد؛ اما بی 
توجهی نمایندگان و نماینده عالی دولت نسبت به این حوزه و انتصابات 
مدیران ضعیف در فنی و حرفه ای هرمزگان و واگذاری مراکز و کارگاه 
های دولتی به بخش خصوصی و... جای تامل بسیار دارد. مقام نخست 
بیکاری و فقر وفالکت هرمزگان در کشور ارتباط مستقیم با حوزه فنی 
و حرفه ای دارد و اگر فنی و حرفه ای در یکی دو دهه اخیر نســبت 
به آموزش های مهارتی اهتمام ویژه ای داشــت و جوانان را آموزش 
می دادند تا بتوانند وارد صنایع شوند و یا کارآفرینی کنند واشتغالزایی 
داشته باشند و...؛ آیا امروز باالترین آمار بیکاری کشور را علی رغم 
وجود صنایع و بنگاه های اقتصادی و قطب اقتصادی و تجاری کشور 
بودن داشتیم؟ چرا نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع بی تفاوت 
بوده و وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور را مورد سوال 
و مواخذه قرار ندادند؟ در دولت سیزدهم نیز متاسفانه روند دولت های 
قبلی تداوم یافت که نشــانه نفوذ قوی در این سازمان است که برای 
هرمزگان تصمیم می گیرند و حتی نظر اســتاندار، نمایندگان، مردم و 
رسانه ها برایشان مهم نیست و روند انتصاب مدیران غیربومی ضعیف 
ادامه دارد و بیشتر مدیران انتصابی حتی سابقه یک روز مدیریت در 
استانی دیگر نداشته اند و مدیریت شان را در هرمزگان مظلوم و محروم 
شــروع کرده اند وآزمایش و خطای مدیریتی شان در این استان بوده 
است. چرا ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تاکنون مدیری 
توانمند و دلســوز و با تجربه مدیریتی قوی را در هرمزگان نگمارده 
است؟ چرا از ظرفیت نیروهای توانمند بومی در استان استفاده نشده 
است؟ چرا به خواست مردم استان و نیازهای جوانان توجهی نشده 
اســت؟ آیا جوانانی که برای امرار معیشت به سمت قاچاق سوخت 
و... می روند ودر آتش می سوزند و خانواده هایی داغدار، زنانی بیوه 
و کودکانی یتیم می شوند، مســئوالن فنی و حرفه ای و دولتی ها و 
مجلسی ها مدیون نیستند و خون این جوانان بر گردن آنها نیست؟ اگر 
آموزش های فنی و حرفه ای رایگان برای جوانان برگزار شده بود و 
نوجوانان از دوران مدرسه با مهارت های فنی و حرفه ای آشنا می شدند 
و بالطبع تعداد زیادی از اینها جذب آموزش های فنی و حرفه ای می 
شدند  و به نیروهای ماهر تبدیل می شدند و بازار کار مناسب و درآمد 
حاللی داشتند که متاسفانه بدلیل بی توجهی به اشتغال جوانان استان، 
بایستی جوانان هرمزگان بیکار باشند و به سمت مشاغل کاذب بروند 
تا برخی ها بتوانند در هرمزگاِن آزمایشگاه تجربه مدیریتی بیاموزند. 
نمایندگان مجلس چرا نســبت به این انتصاب ها و مشکالت حوزه 
فنی و حرفه ای سکوت کرده اند؟ آیا فقط منتظرند تا زمان تبلیغات 
انتخابات برسد و بعد وعده هایی بدهند.؟ البته برخی نمایندگان نسبت به 
بعضی انتصابات اظهار گالیه کرده و آنرا دهن کجی نامیده اند که انتظار 
می رفت هر ۵ نماینده استان نسبت به انتصابات شائبه دار و بخصوص 
حوزه فنی و حرفه ای موضع گیری می کردند. چرا از ظرفیت مدیران 
توانمند در استان استفاده نمی شود و ضعیف ترین افراد را برای کسب 
تجربه در مناصب مختلف می گمارند که دودش به چشم مردم می رود. 
از دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور انتظار بیشتری داشتیم تا 
از تداوم روندهای قبلی در اســتان جلوگیری کنند و ادامه این روند 
باعث تداوم ایســتادن هرمزگان بر قله شرمساری رتبه اول بیکاری، 
فقر و فالکت خواهد بود که این موضوع افتخار نیست و بایستی این 
روند تغییر کند. تا کی بایستی بدلیل ضعف های مدیریتی، جوانان استان 
بیکار باشند و جانشان و سالمتی شان را در مشاغل کاذب بدهند؟ چرا 
در این حوزه فقط شاهد سکوت هستیم؟ چرا استاندار و نمایندگان 
همچنان سکوت کرده اند؟ آیا آنها در این حوزه هیچ وظیفه ای ندارند؟ 
آیا در هرمزگان و یا حتی سطح کشور، مدیران توانمندی وجود ندارند 
که ســکان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای به آنها سپرده شود؟ چرا 
در هر دوره کســانی سکاندار این اداره کل می شوند که کارنامه قابل 
قبولی نداشتند و علی رغم وجود اعتراضات فراوان در استان نسبت به 
این انتصابات، اما از حمایت های پایتخت نشینان برخوردارند و بیشترین 
ظلم و جفا را همین حامیان مدیــران ضعیف در حق جوانان بیکار 
هرمزگانی کرده اند و می کنند. تا کی بایســتی این روند ادامه یابد؟ تا 
کی بایستی جوانان هرمزگانی برچسب قاچاقچی بخورند؟ بارها گفته 
ایم در قرآن کریم امر به معروف ونهی از منکر در کنار هم آمده است 
که نشــان می دهد این دو بایستی همزمان انجام شود. اگر جوانان 
استان از قاچاق و مشاغل کاذب نهی می شوند که باید هم بشوند، 
اما از آن طرف بایســتی شرایط شغل مناسب و حالل فراهم شود 
و جوانان را امر به این مشاغل کرد. آیا این موضوع تاکنون مورد 
توجه قرار گرفته و آسیب شناسی شده است؟ تا کی جوانان بیکار  
و خانواده های هرمزگانی بایســتی تاوان سیاست های غلطی را 
بدهند که همچنان بر هرمزگان تحمیل می شــود؟ چرا این استان 
پرگنج، بایستی مردمانش همچنان در رنج فقر و فالکت و بیکاری 

    علی زارعیو تبعیض و بی عدالتی و محرومیت باشند؟

سکوت عجیب  استاندار و نماینده ها

آغاز ثبت نام شانزدهمین جشنواره جوانان برتر 
ایران زمین در هرمزگان

 گــروه خبر// مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
هرمزگان گفت: ثبت نام شــانزدهمین جشنواره جوانان برتر ایران 
زمین در هرمزگان آغاز شد.به گزارش خبرنگار دریا؛ حمید رضا 
زارعی گفت: ثبت نام شانزدهمین جشنواره استانی حضرت علی 
اکبر )ع( با عنوان جشنواره جوانان برتر ایران زمین در هرمزگان به 
مناسبت هفته جوان در هرمزگان آغاز شد.وی در همین خصوص، 
خاطرنشان کرد:جوانان برتر استان در بازه سنی ۱۵الی ۳۵ساله در 
۴محور با ۱۲موضوع  می توانند جهت ثبت نام در شــانزدهمین 
جشــنواره اســتانی جوانان برتر ایران به صورت حضوری با در 
دســت داشتن مدارک شناســایی و احکام و مستندات مرتبط با 
برتری خود به کلیه ادارات ورزش و جوانان سراسر استان و یا به 
 JAvAnAnHormozgAn.ir  صورت برخط به سایت به آدرس
مراجعه و مدارک خود را بارگذاری کنند.مدیر کل امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: نفرات برتر جشنواره 
پس از بررسی آثار به دبیرخانه جشنواره و داوری توسط داوران 
انتخاب خواهد شــد.زارعی افزود: شانزدهمین جشنواره حضرت 
علی اکبر)ع( در هرمزگان در ۱۱ اســفندماه همزمان با هفته جوان 
با حضور مسئوالن کشــوری و استانی برگزار و در این جشنواره 
از جوانان برتر اســتان تجلیل بعمل خواهد آمد.وی تصریح کرد: 
با توجه به اهمیت موضوع اطالع رسانی مناسبی در سراسر استان 
توسط فرمانداران به منظور شرکت جوانان استان در این جشنواره 
در دســتور کار قــرار گیرد.وی گفت: جوانــان برتر و عالقه مند 
هرمزگان می توانند تا دهم بهمن نســبت به ثبت اطالعات خود 

جهت شرکت در جشنواره حضرت علی اکبر)ع( اقدام کنند.
واگذاری ۱۴۰۰ هکتار زمین 

برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن هرمزگان
 گروه خبر//  معاون شهرســازی و معمــاری اداره کل راه و 
شهرسازی هرمزگان از واگذاری ۱۴00 هکتار زمین برای اجرای 
طرح ملی مسکن در این استان خبر داد. عباس آذرپیکان با اعالم 
این خبر به رســانه ها، با اشــاره به اینکه از ۲0 شهر هرمزگان 
زمین های ۱۹ شهر واگذار شده و فقط شهر بندرعباس در انتظار 
واگذاری زمین است، افزود:برای شــهرهای باالی ۵0 هزار نفر 
جمعیت فرآیند تصویب استانی انجام شده و اکنون برای ادامه کار 
در انتظار تصویب شــورای عالی معماری شهرسازی هستیم.وی 
با اشــاره به اینکه در حال حاضر چهار هزار واحد مسکونی در 
شهر بندرعباس در مرحله اجرا است، بیان کرد: طبق قانون، فرایند 
واگذاری زمین برای ساخت مسکن دو ماه است.معاون شهرسازی 
و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان اظهارکرد: تاکنون 
یک هزار و ۴00 هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
در اســتان واگذار شده که 7۶۸ هکتار از این زمین ها مربوط به 
شهرهای استان است.وی یادآورشد: ۱۲7 هکتار از این زمین های 
شهری به شــهر بندرعباس اختصاص دارد که هنوز واگذار نشده 
اســت. به گزارش ایرنا، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه 
و شهرسازی هرمزگان در پایان ابرازکرد: استان هرمزگان در بین 

استان های کشور رتبه دوم واگذاری زمین را دارد.

خبر

  گروه خبر // مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان در دیدار 
با فرماندار و دیگر مسئولین شهرستان حاجی آباد، به نقش و 

اهمیت گازرسانی در توسعه هر منطقه اشاره کرد.
  به گزارش خبرنگار دریا، علی ذاکری، مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان 
در ماموریت یک روز خویش به شــمال اســتان هرمزگان و شهرستان 
حاجی آباد در دی ماه سال جاری، ضمن دیدار با فرماندار، دهیاران و دیگر 
مردم این شهرستان، به نقش و اهمیت گازرسانی اشاره و افزود: بی شک، 
گاز محور توسعه است و با ورود این نعمت خدادادی به هر منطقه، کوی و 
برزن، سبب توسعه آن منطقه، اشتغال پایدار و حفظ محیط زیست می شود. 
وی بیان کرد: با تالش همکاران ما در شرکت گاز استان هرمزگان، شهر 
حاجی آباد به عنوان اولین شــهر سبز در استان  در زمینه برخورداری از 
گاز طبیعی، شناخته شــده و باتوجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی این 
شهرستان، گازرسانی به بخش احمدی، فارغان و روستاهای این محدوده 

نیز در اولویت شرکت گاز جهت گازرسانی قراردارد.ذاکری تصریح کرد:  
باتوجه به شرایط آب و هوایی کشور از همه مشترکین گاز و به خصوص 
مشترکین در شهرستان حاجی آباد، دعوت می کنیم تا با مدیریت مصرف 

بهینه گاز در پویش »هرخانه یک اتاق گرم« مشارکت کنند.
  مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان در رابطه با چگونگی مشارکت در این 
پویش و بازه زمانی آن، عنوان کرد: پویش سراسری »هر خانه یک اتاق 
گرم« از روز پنجشنبه ۲0 دی ماه به مدت یک ماه برگزار شده و هموطنان 
عزیز می توانند در این مدت با گرم نگه داشتن صرفاً یک اتاق در هر خانه 
و خاموش کردن تجهیزات گرمایشی در اتاق های دیگر در این اقدام ملی 

مشارکت کرده تا مثل همیشه ثابت کنند در سختی ها، با تقسیم مهربانی ها در 
کنار هم هستند. وی با بیان این که پوشیدن لباس مناسب فصل زمستان به 
جای افزایش درجه حرارت محل سکونت نقش بسزایی در پایداری شبکه 
گاز کشور دارد، ابراز کرد: هم استانی ها می توانند ضمن انجام این اقدامات 
با ارسال نام و خانوادگی و شماره تلفن همراه به سرشماره ۳000۱۹۴ با 
عنوان »شــهروند مسئولیت پذیر« در این پویش شرکت کنند و شرکت ملی 
گاز ایران در پایان دوره پویش به قید قرعه به تعدادی از مشارکت کنندگان 
جوایزی را اهدا خواهد کرد.گفتنی اســت در ادامه این جلسه نیز، فرماندار 
شهرســتان حاجی آباد و دهیاران، ضمن تشکر از زحمات و خدمات ارائه 
شده توسط شرکت گاز استان هرمزگان در این شهرستان، به بیان دغدغه های 
خویش در زمینه گازرســانی به سایر روستاهای این شهرستان، پرداختند.
خواندنی اســت در این جلسه ســایر همکاران در امور مهندسی و اجرای 

طرح ها، حراست و اداره گاز شهرستان حاجی آباد نیز حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان:

گاز محور توسعه است
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سال بیست و دوم شماره 4087
  آرزو توکلی سرویس اســتان ها // آیت اهلل 
رئیسی از فضای وحدت و همدلی مسؤوالن در 
استان کرمان در راستای خدمت به مردم تقدیر 

کرد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ شــهباز حسن پور عضو 
مجمع نمایندگان استان کرمان و نماینده مردم سیرجان 
و بردســیر در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: در 

حاشیه جلسه رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی 
با موضوع الیحه بودجه ۱۴0۲، گزارشی از وضعیت 
موجود و اقدامات در حال انجام استان و پیگیری های 
مقام عالی دولت در استان به آیت اهلل رئیسی ارائه شد.  
وی افــزود: در این دیدار کوتــاه که معاون پارلمانی 
رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور و نائب رئیس 

اول مجلس حضور داشتند، آیت اهلل رئیسی از فضای 
وحدت و همدلی مســؤوالن در اســتان در راستای 

خدمت به مردم تقدیر کرد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 
اسالمی و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: رویکرد توسعه نگرانه، 

مردمی و جهادی آقای فداکار استاندار کرمان برای 
پیشــبرد اهداف، برنامه ها و توسعه استان ارزشمند 
است.حســن پور گفت: همچنین در حاشیه جلسه 
مجلس شــورای اسالمی، دیداری با سردار سالمی 
فرمانده کل سپاه پاســداران برگزار شد و گزارشی 
از برگزاری باشکوه مراسم سومین سالگرد شهادت 

ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی و عملکرد خوب 
دستگاه های اجرایی استان ارائه شد.

 وی اضافه کرد: فرمانده کل سپاه پاسداران با اعالم 
رضایت از برگزاری مراسم سومین سالگرد شهادت 
حاج قاسم سلیمانی، خواستار تقدیر از برگزارکنندگان 
این مراسم و برنامه های دهه مقاومت در کرمان شد.

تقدیر رئیس جمهور از وحدت و همدلی مسؤوالن در استان کرمان

   حسن سیاوی سرویس استان ها // استاندار خوزستان با 
تأکید بر نظارت مستقیم مدیران ارشد استان بر روند اجرای 
پروژه ها گفت: عاوه بر نظــارت قرارگاه های فرماندهی و 

سازندگی کنار پروژه ها برپا شود.
  به گزارش خبرنگار دریا، علی اکبر حسینی محراب در نشست 
پیگیری و بررسی پیشرفت مصوبات سفر نخست رئیس جمهور 
برای استان خوزســتان، خطاب به مسئوالن استان اظهار کرد: ما 
اگر می خواهیم کاری را انجام دهیم باید رضایتمندی مردم را درپی 
داشته باشد؛ بنابراین از شما می خواهم که مصوبات را خوب اجرا 

کنید. وی با تأکید بر نظارت مســتقیم مدیران ارشد استان بر روند 
اجرای پروژه ها بیان کرد: قرارگاه های فرماندهی و سازندگی کنار 
پروژه ها برپا شــود و مدیران ســازمان مربوطه در بطن پروژه ها 

حضور داشته باشند.
  اســتاندار خوزستان با بیان اینکه کار باید جهادی باشد، تصریح 
کرد: کارها را به گونه ای پیش ببریم که رضایت خداوند متعال را 
درپی داشته باشد.وی گفت: مسئوالن باید آتش به اختیار عمل کنند 
و با تالش شــبانه روزی این فرصتی را که خداوند برای ما فراهم 

ساخته محترم بشماریم.

استاندار خوزستان:

مسئوالن ارشد خوزستان مستقیماً بر روند اجرای پروژه ها نظارت کنند
  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها// 
از آزادی  نمایندگی ستاد دیه یزد  مدیر 
۱۳۸ محکوم مالی جرائم غیر عمد مالی 
از ابتدای امســال تاکنون در این استان 

خبر داد.
 به گزارش خبرنگار دریا؛ ســید مسعود 
عظیمی، مدیر نمایندگی ســتاد دیه یزد از 
این اســتان با اشــاره به اهمیت مشارکت 
خیرین یزدی در امر آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمدمالی، اظهار کرد: از ابتدای امسال 
تاکنــون ۱۳۸ محکوم مالــی جرائم غیر 
عمد از زندانهای اســتان آزاد و به آغوش 
گرم خانــواده خود بازگشــتند. وی رقم 
بدهی زندانیان آزاد شــده را ۱۳۴ میلیارد 
تومان عنــوان کرد و افــزود: این رقم با 
قبولی دادخواســت اعســار، اخذ گذشت 
رضایت مندانه از شکات وآورده محکومین 
مبلــغ ۱۲0 میلیارد تومــان و مابقی این 
مبلغ از منابع این ســتاد شامل کمک های 
خیرین و نیکوکاران نوعدوست و تسهیالت 
بانک های عامل مبلغ ۱۴میلیارد به حساب 
سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این 
۱۳۸ نفر و بازگشــت آنها به آغوش گرم 

خانواده فراهم شد.
  عظیمی با تشــریح نوع محکومیت این 
مددجویان گفت: از این تعداد آزاد گردیده 
تعداد ۹۲ مددجو مربوط به محکومین مالی 
،تعداد ۳۱ مددجو محکوم پرداخت مهریه، 
تعداد ۱۴ مددجو محکوم نفقه و ۱ محکوم 

پرداخت دیه حادثه کار بودند.   
  مدیر نمایندگی ســتاد دیه اســتان یزد 
تالش های کمیته صلح و ســازش یزد در 
آزادی زندانیــان غیرعمد مالــی را حائز 
اهمیت دانســت و تصریح کــرد: از این 
تعداد آزادی ۲۳ مددجو با انجام مشــاوره 

و اصالح ذات البین توســط مددکاران این 
ســتاد و تعداد ۱۱۵ مددجو  با پرداخت از 
منابع، شامل کمک های خیرین و نیکوکاران 
نوع دوست و تسهیالت بانک های عامل 
از زندان آزاد گردیدند که از این تعداد ۱7 

مددجو زن و ۱۲۱ مددجو مرد بودند.
  عظیمی ادامه داد: از این تعداد آزادی ۱۲ 
مددجو با اجرای پویش همدلی با شعار” 
زندان جای مادران نیست” که به مناسبت 
ســالروز میالد حضرت فاطمه زهرا )س( 
در اســتان اجرا گردید از زندان آزاد و به 
آغوش گرم خانواده خود بازگشتند که برای 
آزادی این محکومین از ســوی ستاد دیه 
کشور و بسیاری از نیکوکاران که هزینه های 
مراسمات ترحیم اعم از خاکسپاری، سوم، 
هفتم،چهلم و سالگرد خانواده خود را به امر 
آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اختصاص 
داده بودند مبالغی به ســتاد دیه استان یزد 

اهدا گردید.
  وی در پایان با اشــاره به ســخنان سید 
اســداهلل جوالیی مؤســس و رئیس هیئت 
امنای ستاد دیه کشور مبنی بر اینکه آزادی 
یک زندانی نجات یک جامعه است گفت: 
ستاد دیه یک موسســه خیریه غیرتجاری 
و غیرانتفاعی است که فعالیت امدادرسانی 
دارد و تنها در زمینه آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد مالی فعالیت مینماید و نیکوکاران و 
خیرین می توانند کمک های نقدی خود را 
به حســاب های نمایندگی ستاد دیه استان 
یزد به شــماره کارت مجــازی ۳۲۳۱-
0000-۶070-۶۲77  و  شــماره حساب 
0۱0۸۸۸۸۸۸۸00۲ بانک ملی ، ۶۶۶۶۶۶ 
پست بانک و یا با شماره گیری کد دستوری 
#۱۱۳۳*۶۶۵۵*  به حساب های ستاد 

دیه استان یزد واریز نمایند.

آزادی ۱۳۸ محکوم مالی یزدی
 در ۱۰ ماهه امسال 
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با اخذ سپرده      

نوبت دوم
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مدیرکل بهزیستی بوشهر:
بهزیستی بوشهر حق بیمه سهم کارفرما 

را پرداخت می کند
  سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها// مدیرکل بهزیستی 
استان بوشهر گفت: طرح مشوق بیمه کارفرمایی جهت حمایت از 
فارغ التحصیالن و بیکاران جویای کار تحت پوشش بهزیستی در 
بوشهر اجرا می شود. به گزارش خبرنگار دریا؛ حسین اسدی راد در 
بازدید از کارگاه تولیدی ســام شهد نخلستان واقع در محله تنگک 
شــهر بوشــهر اظهار کرد: به منظور ایجاد، تثبیت و توسعه اشتغال 
پایدار و توانمندســازی اقتصادی و ارتقــاء کیفیت زندگی جامعه 
هدف، تشویق و ترغیب کارفرمایان جهت بکارگیری نیروی انسانی 
از بین جامعه هدف، برخورداری مشــمولین از مزایای بیمه و تغییر 
روش های حمایتی مستقیم به رویکردهای بیمه ای، بهزیستی استان، 
مطابق دستورالعمل مربوطه در معاونت اشتغال به مدت پنج سال به 
مددجوی اشتغال یافته خود حق بیمه سهم کارفرما پرداخت می نماید.
وی تصریح کرد: فرایند اجرای کار در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 
بدین شکل است که کارفرما با مراجعه به نمایندگی های بهزیستی در 
سطح شهرستان ها پس از دریافت درخواست و مدارک مورد نیاز و 
بازدید مددکار بهزیستی از محل کار و ارائه گزارش به کمیته اشتغال 
شهرستان، فرم تعهد نامه محضری را مبنی بر به کارگیری مددجو به 
مدت پنج سال تکمیل و امضا می کند و پس از ارائه لیست و تایید 
مستندات به حساب کارفرما واریز می گردد. مدیرکل بهزیستی استان 
بوشهر عنوان کرد: تمامی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی اعم 
از گروه های معلولین، زنان سرپرســت خانوار و فرزندان آنها، زنان 
خودسرپرست و بدسرپرست، فرزندان بی سرپرست ترخیص شده 
از مراکزشــبانه روزی، معتادین بهبود یافته در مراکز تحت نظارت 
سازمان بهزیستی، آسیب دیدگان اجتماعی و افراد در معرض آسیب 
که به طور انفرادی اشتغال یافته و یا از سوی حوزه اشتغال به کارفرما 
معرفی و بکار گمارده شــده اند مشــمول این تسهیالت می شوند. 
اسدی راد عنوان کرد: طرح سام شهد نخلستان به مدیر عاملی اشعری 
موفق به تولید شیرینی و شکالت های بهداشتی و استاندارد از طریق 
فرآوری محصول خرما نموده اســت که در این کارگاه تعدادی از 

مددجویان بهزیستی مشغول به کار هستند.
دهمین المپیاد ورزشی محالت 

شهر میراث جهانی یزد برگزار می شود
 علیرضا حائری زاده 
ها// اســتان  سرویس 
سازمان  ورزشی  معاون 
اجتماعــی  فرهنگــی 
ورزشی شــهرداری یزد 
از برگــزاری دهمیــن 
ورزشــی  المپیاد  دوره 

محالت شــهر میراث جهانی یزد با پیش بینی حضور ۱۵ هزار 
شهروند یزدی در این رقابتها خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا؛ 
محمدرضا ربانی در رابطه با این رقابتها اظهار کرد: دهمین دوره 
المپیاد ورزشــی محالت شهر یزد با مشارکت ۳۲ هیئت ورزشی 
اســتان در ۵۵ رشته ورزشی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار 
خواهد شــد.وی با بیان این که حضور عموم شهروندان در این 
مسابقات آزاد اســت، گفت: عالقمندان به شرکت در هر کدام از 
رشته های ورزشی این المپیاد می توانند تا ۱۴ بهمن ماه جاری به 
صورت غیرحضوری از طریق سایت yAzdfArHAng.ir یا با 
مراجعه حضوری به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
یزد واقع در خیابان کاشانی مقابل پارک هفتم تیر، نسبت به ثبت نام 
این مســابقات اقدام کنند.ربانی خاطرنشان کرد: هم زمان با این 
رقابت ها، المپیاد ورزشی معلوالن محالت شهر یزد نیز در شش 
رشته ورزشی به  صورت مجزا برگزار خواهد شد.وی از برگزاری 
مراسم افتتاحیه این مســابقات در روز ۱۲ بهمن ماه هم زمان با 
آغاز دهه مبارک فجر در ســالن وحدت شــهر یزد با انجام رژه 
تیم های ورزشــی و حضور مدعوین کشوری و استانی خبر داد 
و گفت: این رقابتها در ســه بازه زمانی از ۱۴ بهمن ماه امســال 
آغاز و تا ۳۱ خردادماه ۱۴0۲ ادامه خواهد داشــت.وی در مورد 
بازه های برگزاری ایــن دوره از المپیاد نیز تصریح کرد: بازه اول 
برگزاری مسابقات از ۱۴ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۴0۱ است، بازه دوم 
از ۱۴ فروردین تا دوم اردیبهشت ۱۴0۲ و بازه سوم نیز از ششم 
اردیبهشت تا ۳0 خردادماه ۱۴0۲ برگزار خواهد شد.این مسئول 
در پایــان پیش بینی کرد با توجه به فروکش کردن بیماری کرونا، 
دهمین المپیاد ورزشی محالت شهر یزد با استقبال و مشارکت ۱۵ 

هزار شهروند یزدی برگزار شود.

  آرزو توکلی ســرویس اســتان هــا// معاون 
میراث فرهنگی کرمان گفت: به علت تخصیص نیافتن 
بودجه در سال جاری کاوش های باستان شناسی در 

این استان متوقف شده است. 
  به گزارش خبرنگار روزنامه منطقه جنوب کشور دریا؛ 
محوطه های باستانی کرمان گنجینه های غنی از بناها، 
آثار و ابزار زیست این خطه تاریخی و پهناور را در دل 
خود جای داده است که هر کدام گواه و مدعایی بر قدمت 

و اصالت مردم این دیار محسوب می شود.
  طی دهه ها کاوش های باستان شناسی در محوطه های 
باستانی استان نظیر تپه یحیی صوغان اُرزوئیه)نوسنگی با 
سفال(، ُکنارصندل شمالی و جنوبی جیرفت)اواخر هزاره 
سوم(، شهداد)جلگه تکاب( اواخر هزاره سوم، غبیرا، تل 
ابلیس)مس و سنگ( و غار الله زار)فراپارینه سنگی(، 
ضمن کشف اشیای نفیس و کم نظیر به لحاظ تاریخی، 
پنجره تازه ای را نیز از تمدن باشکوه کرمان گشوده است.
اهمیت کاوش های باســتان شناســی در محوطه های 
تاریخــی کرمــان آنقــدر زیاد بــوده اســت که طی 
سال های گذشــته  چند فصل پژوهش  مشترک باستان 
شناسی دانشــگاه توبینگن آلمان و پژوهشگاه میراث 
 فرهنگــی و گردشــگری در جنــوب اســتان کرمان

 اجرا شد.

  امــا معــاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان کرمان روز یکشــنبه در گفت 
و گــو با خبرنــگار با اشــاره به توقــف کاوش های 
باســتانی در این استان اظهارداشــت: برای آغاز یک 
فصل و دوره باســتان شناســی نیاز بــه بودجه داریم 
و در ســال جــاری هیچ بودجــه ای بــرای کاوش 
 محوطه های تاریخی و باســتانی استان اختصاص داده

 نشده است.
  مجتبی شــفیعی تصریح کرد: قرار اســت از اعتبارات 
سفر رییس جمهور مبلغی برای ساماندهی محوطه کنار 
صندل جیرفت پرداخت شود که منتظر ابالغ آن هستیم. 
وی افزود: البته کاوش های باستان شناسی اعتبار دائمی 
ندارند و حتما برای تامین هزینه های کاوش و حفاظت 
از آثار کشف شده، نیاز به اعتبار است که در حال حاضر 
به دلیل نبود آن، برنامه خاصی برای کاوش های جدید 

نداریم.
  معاون میراث فرهنگی اســتان کرمان بیــان کرد: در 
سال های گذشته کاوش های مشترک خوبی بین یکی از 
دانشگاه های آلمان و دانشگاه جیرفت انجام شد اما امسال 

این همکاری ادامه پیدا نکرد.
  وی در عیــن حــال تاکید کــرد: در آینــده نزدیک 
پژوهش های الیه نگاری با همکاری دفتر باستان شناسی 

دانشــگاه جیرفت در یکی از محوطه های باستانی این 
منطقه انجام می شود.

  شــفیعی با اشاره به از سرگیری عملیات ساخت موزه 
منطقه ای جیرفت خاطر نشــان کرد: از محل اعتبارات 
سال گذشته حدود ۸0 میلیارد ریال برای ادامه ساخت 
این موزه تخصیص داده شد که کار در حال انجام است.

وی ادامــه داد: همچنین برای تکمیل موزه جیرفت قول 
اختصاص ۶0 میلیارد تومان از اعتبارات ســفر رییس 
جمهور به استان داده شده است اما هنوز چیزی دریافت 

نکرده ایم.
  استان کرمان با هشت اثر ثبت جهانی بیشترین تعداد آثار 
ثبت جهانی را در بین اســتان های کشور دارد؛ ارگ بم 
)بزرگترین سازه خشتی جهان(، روستای دست کند میمند 
با چندهزارسال قدمت، باغ زیبای شازده با ویژگی های 
منحصربه فرد معماری عمارت آن، دشت کویر لوت در 
منطقه شــهداد کرمان که قدیمی ترین درفش جهان از 
آنجا به دســت آمده و سه قنات »گوهرریز« جوپار در 
شهرستان کرمان، »اکبرآباد« و »قاسم آباد« در شهرستان 
بم به ثبت جهانی رسیده اند و همچنین روستای دارستان 
و شهرستان سیرجان به عنوان شهر یا دهکده جهانی گلیم 
به واسطه خاستگاه گلیم شیرکی پیچ آن در فهرست آثار 

جهانی قرار دارد.

کاوش های باستان شناسی کرمان متوقف شده است

  سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //فرمانده مرزبانی 
استان بوشهر از کشف بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق 

در آبهای بندر عامری خبر داد. 
  به گزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ ستاد یداهلل شرفی فرمانده 
مرزبانی استان بوشــهر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در 
اجرای طرح سراسری قاچاق خروجی کاالهای معیشت محور و 
در پی اقدام اطالعاتی منسجم مرزبانی استان، ۲ فروند شناور حامل 
حجم زیادی کاالی قاچاق با تالش مأموران در اسکله بندر عامری 
شناسایی و توقیف شدند. وی افزود: مأموران مرزبانی در بازرسی 

از شــناوران توقیفی، هزار ۴۴0 ثوب انواع پوشاک، ۱۹ دستگاه 
موتور پاکشتی، ۱۴۴ جفت کفش بچه گانه، چهار عدد لوازم یدکی 
خودرو، ۹۱7 دســتگاه تلفن رومیزی، ۱۹ دستگاه لپ تاپ، ۱۴۳ 
دستگاه چرغ خیاطی، ۵0 دستگاه موبایل و ۱۴ دستگاه مبدل شبکه 

ارتباطی تلفن فاقد هرگونه مدارک مثبت گمرکی کشف کردند.
  سرهنگ شرفی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کاالی کشف 
شده را بالغ بر ۱۲۲ میلیارد و 7۵0 میلیون ریال برآورد کردند، ادامه 
داد: در این رابطه سه نفر دستگیر و ضمن تشکیل پرونده مقدماتی 

به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

امکان فعال شدن مجدد ۱۸۰ واحد تولیدی راکد 
در خوزستان وجود دارد

  حسن سیاوی سرویس استان ها // مدیرکل صنعت، 
معدن و تجارت خوزستان با تاکید بر اینکه تمرکز این 
دستگاه بر راه اندازی واحدهای راکد و افزایش ظرفیت 
تولید است گفت: ۴۰۰ واحد راکد در خوزستان وجود 
دارد که ۱۸۰ واحد آن قابلیت برگشت به تولید را دارند. 
  بــه گزارش خبرنگار دریا؛ حمید رضا فالح در نشســت 
خبری در محل این اداره کل بیان کرد: برای برگشت به تولید 
واحدهای راکد موارد مختلفی مد نظر اســت که در صورت 
تایید شدن تمام این موارد می توان آن واحدها را به چرخه 

تولید برگشت داد.
  وی با اشــاره به بازگشت ۶۲ واحد راکد از ابتدای امسال 
تاکنون به چرخه تولید در خوزستان گفت: 77 واحد تولیدی 
در اســتان توسط بانک ها تملک شده اند که ۱۱ واحد فعال 
و ۶۶ واحد غیرفعال هســتند و تــالش داریم این واحدها 
را به چرخه تولید بازگردانیــم.وی با بیان اینکه ۱۴ پروژه 
تحولی توسط وزارت صمت در دستور کار قرار دارد، افزود: 
راه اندازی واحدهای راکد، افزایش ظرفیت تولید، راه اندازی 
معادن راکد، توانمندسازی بنگاه های اقتصادی، سامانه های 
الکترونیکی از جمله پروژه های تحولی در دســت اقدام این 

وزارتخانه است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان ادامه داد: برای 
شفاف ســازی آمار و اطالعات به دنبال الکترونیکی کردن 

تمام امور در این نهاد هستیم.
 وی بیان کرد: از ابتدای امســال تاکنون حدود ۶00 جواز 
تاســیس در خوزستان صادر شــده که برای ۲۲ هزار نفر 
اشتعالزایی ایجاد کرده است و حدود ۱00 هزار میلیارد ریال 

سرمایه گذاری برای اجرای این طرح ها مورد نیاز است.
  فالح افزود: از ابتدای امســال تاکنون در حوزه معادن در 
خوزستان ۱۲ پروانه اکتشاف، هشت فقره گواهی کشف و ۹ 

فقره پروانه بهره برداری صادر شده است.
  مدیرکل صمت خوزستان با تاکید بر حمایت از شرکت های 
دانش بنیان افــزود: تفاهم نامه ای با بانک ملی و با همکاری 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان منعقد شده که 
براساس آن مبلغ سه هزار میلیارد ریال تسهیالت یارانه دار 
با نرخ سود ۱۴ درصد در اختیار واحدهای دانش بنیان نوپا 
قرار می گیرد.وی گفت: این تســهیالت در قالب سرمایه در 
گردش و یا ســرمایه ثابت به طرح های دارای تولیدات بر 
پایه دانش پرداخت می شود، یک سال فرصت است که این 
اعتبار جذب شود.حدود ۲ هزار واحد تولیدی در خوزستان 

وجود دارد.

محموله قاچاق 1۲0میلیاردی در خلیج فارس به مقصد نرسید 

  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها// 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی یزد از 
آمادگی ســینماهای مرکز استان برای 
اکران همزمان فیلم های سینمایی چهل  

و یکمین جشنواره فیلم فجر خبر داد. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ احسان عابدی 
ضمن اعالم این خبر گفت: یکی از مهمترین 
رخدادهای هنری کشــور، جشنواره فیلم 
فجر اســت و بنا به مطالبه و درخواســت 
هم اســتانی های عزیزمان، این موضوع در 

دستور کار قرار گرفته است.
 وی افزود: برای تأمین و پخش فیلم های 

این دوره از جشنواره در سینماهای استان، 
هماهنگــی های الزم از طریق ســازمان 
سینمایی و تهیه کنندگان این فیلم ها انجام 

خواهد گرفت.
  مدیرکل ارشاد اســتان با ابراز امیدواری 
برای بهره مندی از فرصت به دســت آمده 
نمایش فیلم های روز ســینمای ایران در 
سینماهای استان، خاطرنشان کرد: پس از 
تأیید و تعیین سینماها برای نمایش این فیلم 
ها، به زودی جدول نهایی برنامه اکران ها، از 
طریق معاونت امور هنری و سینمایی اداره 
کل تنظیم می شود و از طریق رسانه ها در 

دسترس عالقه مندان قرار می گیرد.
  چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر همزمان با تهران در ۳۱ استان کشور 

برگزار می شود.

آمادگی سینماهای یزد برای اکران فیلم های جشنواره فجر 
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اقتصادی

» فراری ها« باید مالیات بدهند

  گروه اقتصادی// الیحه بودجه ســال آینده از افزایش حدود ۵۹ 
درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد و آنطور که مسئوالن اعالم 
کرده اند، قرار است این میزان از محل شناسایی مودیانی که مشمول 
هستند و مالیات پرداخت نمی کنند، تامین شود. سهم طالی سیاه در 
بودجه دولت ســال به سال کمتر می شود و نقش مالیات پررنگ تر، 
موضوعی که در الیحه بودجه ســال آینده به خوبی قابل مشــاهده 
اســت و پیش بینی افزایش حدود ۵۹ درصــدی درامدهای مالیاتی 
نیز مهر تایید این موضوع است. بر این اساس، جزئیات منابع بودجه 
دولت در سال آینده نشــان می دهد که درآمدهای مالیاتی از حدود 
۵۲۶ هزار میلیارد تومان که در بودجه امســال مصوب شده به بیش 
از ۸۳۸ هزارمیلیارد تومان رســیده که رشد بیش از ۵۹ درصدی را 
نشــان می دهد. اما در مورد اینکه قرار است این افزایش درآمدها از 
چه محلی تامین خواهد شد، مسئوالن توضیحاتی را ارائه کرده اند. از 
جمله اینکه داوود منظور - رئیس سازمان امور مالیاتی - در آخرین 
اظهار نظر خود اعالم کرده است که در سال جاری بالغ بر ۳.۵ میلیون 
فعال اقتصادی در بخش مشاغل اظهارنامه ارائه نکرده اند. این اتفاق 
در سال گذشته نیز رخ داده است؛ برای این گروه از فعاالن اظهارنامه 
برآوردی تهیه می کنیم و بابت مالیات هایی که پرداخت نکرده اند مطالبه 
مالیات خواهیم کرد. در بخش اشخاص حقوقی و شرکت ها نیز اتفاق 
مشابهی رخ داده است، ما برآورد کرده ایم که بالغ بر ۳00 هزار شخص 
حقوقی که در سامانه های سازمان مالیاتی اطالعات حاکی از فعالیت 
داشته اند در سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴00 مالیات پرداخت نکرده اند. به 
گزارش ایسنا، به گفته وی، طی سه سال گذشته میزان مالیات مودیانی 
که فرار مالیاتی کرده اند حدود ۹0 هزار میلیارد تومان اســت که باید 
وصول شود. همه این اقدامات در جهت عدالت مالیاتی است. همانطور 
که یک کارمند یا کارگر ساده ماهانه مالیات پرداخت می کند فعاالن 
کسب وکار هم باید مالیات متناسب با فعالیت خود را پرداخت کنند. 
موضوع دیگری که منظور بر آن تاکید کرده این است که در سال آینده 
فشار مالیاتی خاصی ایجاد نخواهد شد و همان رویه سال های قبل 
ادامه پیدا می کند. به نظر می رســد دولت رویکرد خود را روی این 
موضوع تمرکز کرده است؛ چراکه ریاست جمهوری که برای دفاع از 
الیحه بودجه به مجلس رفته بود نیز بر این موضوع تاکید و اعالم کرده 

است که نسبت به مقابله با فرار مالیاتی تالش شده است.

خبر

 گروه اقتصادی // مدیر توســعه طرح کاال 
برگ الکترونیک با تشریح جزئیات اجرای 
طرح کاال بــرگ الکترونیک در اســتان 
هرمزگان، گفت: تا کنون یک هزار فروشگاه 

به این طرح پیوسته اند. 
  هادی زمان ثانــی در مورد جزئیات اجرای 
طرح کاال برگ الکترونیک اظهار داشت: این 
طرح بر اســاس تکلیف جزء یک بند »س« 
تبصره یــک قانون بودجه ۱۴0۱ که دولت را 
مکلف به اجرای طرح کاال برگ الکترونیک 
کرده بــود، ابتدا به صورت آزمایشــی اجرا 
می شود که از سه شنبه ۲7 دی  سال جاری در 

هرمزگان آغاز شده است.
 کاالهــای مشــمول طــرح کاال برگ 

الکترونیک
  وی در مورد کاالهای مشمول طرح کاال برگ 
الکترونیک گفت: شــیر کم چرب، پنیر، ماست 
کم چرب، مرغ، تخم مرغ، روغن مایع،  ماکارونی، 
قند، شکر و برنج ۱0 قلم کاالی اساسی هستند 
که مشمول این طرح می شــوند و هیچ فرقی 
نمی کند که از کدام برند و یا مارک تجاری باشد 
و به انتخاب خــود یارانه بگیران کاال انتخاب 

می شود و نوع خاصی مدنظر ما نیست.
  این فروشگاه به شما پیوست

  مدیر توســعه طرح کاال بــرگ الکترونیک  
با بیان اینکه اعتبار اجــرای طرح کاال برگ 
الکترونیــک در کدملی سرپرســت خانوار 
شارژ می شود، بیان داشت:  با استفاده از همه 
کارت های بانکی که به اسم سرپرست خانوار 
اســت می توان این کاالها را از فروشگاه های 

طرف قرارداد خریداری کرد.
  وی افزود: تا کنون یک هزار فروشگاه متصل 
به طرح کاال برگ در استان هرمزگان شده اند 
که در این فروشــگاه ها برچســب خاصی با 
این عنوان »  این فروشــگاه به شما پیوست« 
مشخص شده اند که کلمه شما مخفف »شبکه 

ملی اعتبار« است.
 سرپرســت خانوار فقط می تواند ۱۰ 
قلــم کاالی مدنظر را خریــداری کند و 

امکان برداشت نقدی ندارد
  زمان ثانــی در مورد اینکه از چه زمانی این 
اعتبار واریز می شــود،  گفت: یک ماه قبل از 
پرداخــت یارانه نقدی ماهانــه این اعتبار به 
حساب فرد واریز می شود که فقط می تواند ۱0 
قلم کاالی مدنظــر را خریداری کند و امکان 
برداشت نقدی ندارد و هر سرپرست خانوار به 
اندازه تعداد اعضای خانوار خود تا سقف یارانه 
نقدی می تواند از ایــن نوع کاالها خریداری 
کند و ماننــد خریدهای معمولــی با کارت 

بانکی انجام می شود و پول خرید کاال ظرف 
حداکثر ۴۸ ساعت به حساب مغازه دار واریز 
می شود و این میزان از اعتبار حساب یارانه ای 
سرپرســت خانوار کم می شــود و در بیستم 
هر ماه باقیمانده اعتبار به حســاب سرپرست 
خانوار واریز می شود.وی توضیح داد: مثال یک 
خانوار ۴ نفره که هــر کدام ۴00 هزار تومان 
یارانه نقدی می گرفتند می توانند تا سقف یک 
میلیــون و ۶00 هزار تومان از اقالم کاالهای 
اساســی از یک یا چند قلم کاال تا این سقف 

خریداری کنند.
  مدیر توســعه طرح کاال برگ الکترونیکی 
در مورد اینکه بیشترین تقاضای مردم از چه 
کاالیــی بوده و تا کنون چنــد نفر خریداری 
کردند؟ گفت: هنوز گزارشی دریافت نکرده ایم 
البته اســتقبال مناســب بوده و فعاًل فقط در 
استان هرمزگان در همه شهرها و روستاها و 
فروشگاه های زنجیره ای اجرا می شود و طوری 
برنامه ریزی شــده اســت که در هر دهستان 
حداقل یک فروشــگاه باشــد و پراکندگی 
فروشگاه ها به گونه ای اســت که مردم دچار 

زحمت نشوند.
 چگونه قیمت کاالها به نرخ شهریور 

۱۴۰۰ محاسبه می شود
  زمان ثانی در مورد اینکه چگونه قیمت کاالها 
به نرخ شهریور ۱۴00 محاسبه می شود؟ گفت: 
به عنوان مثال فردی مرغ دو کیلویی خریداری 
کرده است که قیمت امروز مرغ ۶۳ هزار تومان 
اســت در حالی که قیمت شهریور ۱۴00 هر 
کیلــو ۳۳ هزار تومان بــوده بنابراین برای ۲ 
کیلو مرغ ۶۶ هزار تومان از حساب یارانه ای 

فرد کسر می شــود و مابقی پول مرغ تا ۱۲0 
هزار تومان از حساب بانکی سرپرست خانوار 

برداشته می شود.
 وی در مورد اینکه به این ترتیب برای خریدار 
هیــچ تفاوتی از نظر قیمت نمی کند، گفت: در 
گام اول اینگونه است، اما دولت قول داده است 
که ســبد کاالی هدف اگر افزایش قیمت پیدا 
کرد جبران زیان مصرف کننده را پیش بینی کند 

و سهم دولت در تأمین این سبد باال رود.
  مدیر توسعه طرح کاال برگ الکترونیکی در 
مورد اینکه آیا تفاوتی می کند که سرپرســت 
خانوار با کارت یارانه ای یا سایر کارت بانکی 
خود استفاده کند، گفت: فقط کارت بانکی به 
نام سرپرست خانوار باشد و هیچ فرقی نمی کند 
و طبق اعالم سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
اعتبار هر خانوار به کدملی سرپرست خانوار 
واریز می شــود اما شــرکت در این طرح هم 
اختیاری اســت اگر کسی برای خرید آن ۱0 
قلم کاال به مغازه مراجعه کند می تواند در سقف 
یارانه نقدی خانوار خود پیشاپیش آن کاالها 
را خریداری کند و اگر در کمتر از سقف خرید 
کرد و یا اصال خریدی انجام نداد در روز ۲0 
هر ماه کل یارانه و یــا مابه التفاوت آن واریز 

می شود.
 برای مشارکت در این طرح نیازی به 

مراجعه به جایی و یا ثبت نام نیست
  زمان ثانی تأکید کرد:  برای مشارکت در این 
طرح نیــازی به مراجعه به جایی و یا ثبت نام 
نیست فقط اگر به فروشگاه های مدنظر مراجعه 

کند می تواند کاالهای مورد نظر را خرید کند.
  وی در مورد اینکه ممکن است تقاضای مردم 

از یک کاالی خاص مثال مرغ بیشتر شود آیا 
کمبودی ایجاد خواهد شد؟ گفت: طبق اعالم 
وزارت جهادکشاورزی هیچ کمبودی در این 
کاالها نداریم و برای تأمین کاال مشکلی وجود 
ندارد مردم می تواننــد از یک تا ۱0 قلم کاال 
به میزان نیاز خانوار و در ســقف یارانه نقدی 
ماهانــه خانوار خرید کننــد.در حال حاضر 
یک هزار فروشگاه به این طرح متصل شده اند.

مدیر توســعه طرح کاال بــرگ الکترونیکی 
در مــورد اینکه آیا پراکندگی فروشــگاه ها 
به طور مناســب اســت گفت:  بله، به طوری 
که در هر دهســتان یک فروشــگاه تأمین 
شــود فروشــگاه های خواروبار، پروتئینی، 
فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی مسکن به 

این طرح متصل می شوند.
  زمان ثانی در مورد اقدام صاحبان فروشگاه ها 
برای اتصال به طرح، گفت: فروشگاه هایی که 
دســتگاه پوز دارند یک برنامه کاربردی است 
که ثبت نام می کنند و همکاران ما مراجعه کرده 
و به صورت رایگان دستگاه بارکدخوان را به 
دســتگاه کارت خوان فروشگاه متصل می کنند 
و به صاحب فروشــگاه آموزش ارائه می کنند 
و موقعیت جغرافی فروشــگاه  هم روی نقشه 
ثبت می شــود که مردم به راحتی فروشــگاه 
را پیدا کنند.وی گفت:  نشــانی فروشــگاه ها 
در دو حالــت قابل دسترســی اســت، یکی 
برنامه کاربردی شــما )شــبکه ملی اعتبار(  
 از طریــق بازار، مای کت و شــما به نشــانی

دیگری  و    /Https://sHomA.sfArA.ir  
جدول فروشگاه ها در ســایت شما، که بدین 

ترتیب مردم می توانند فروشگاه ها را پیدا کنند.

پیوستن 1000 فروشگاه به طرح کاالبرگ الکترونیک؛

 مردم چگونه از کاال برگ  استفاده کنند  
آخرین جزئیات اجرای 

پروژه نهضت ملی مسکن
  گروه اقتصادی // تا کنون ۸۰۵ هزار متقاضی طرح نهضت ملی 
مسکن در بانک مسکن افتتاح حساب کرده، حدود ۵۱۰ هزار 
واحد به مرحله ی تعریف پروژه رسیده و قرارداد پرداخت وام 

۲۰۴ هزار واحد منعقد شده است. 
  در طرح نهضت ملی مسکن مجموعا حدود ۵.۵ میلیون نفر ثبت نام 
کردند که ۳.۶ میلیون نفر واجد شرایط شناخته شدند. با این حال 
آمار گویای آن اســت که تنها حدود ۲۲ درصد افراد برای افتتاح 

حساب به منظور دریافت تسهیالت این طرح اقدام کرده اند.
  طبق جدیدترین آماری که سرپرســت بانک مســکن ارائه داده 
تاکنون ۸0۵ هزار و 7۶۵ نفر متقاضی پذیرفته شده در طرح نهضت 
ملی مســکن در بانک افتتاح حساب کردند. این بانک نیز با ۲0۴ 
هزار و ۲۱۲ واحد به مبلغ ۶۹ هزار و ۴7۵ میلیارد تومان قرارداد 
منعقد کرده است. به گفته علی عسکری، مبلغ کل واریزی به حساب 
ســازندگان از محل تســهیالت و آورده ۴7 هزار و ۲۱۶ میلیارد 
تومان اســت که از این میزان تسهیالت، ۳0 هزار و ۱7۲ میلیارد 
تومان از محل تســهیالت و ۱7 هزار و ۴۴ میلیارد تومان از محل 

آورده واریز شده است.
  با این که برخی متقاضیان در پرداخت آورده تعلل نشان می دهند 
بســیاری از پروژه ها در حال اجرا است. تا روز ۱۲ دی ماه امسال 
برای ۲ میلیون و ۴00 هزار واحد تامین زمین شده است. تا اواسط 
آبان نیز برای ۵0۹ هزار و ۵۶7  واحد پروژه تعریف شــده، ۱۹۴ 
هزار و ۹۶۳ واحد در مرحله فونداسیون و ۱۱۶ هزار و ۲۱۱ واحد 

نیز دارای سقف و اسکلت بوده است.
  تعداد ۵۴ هزار و 7۴۶ واحد در مرحله ســفت کاری، ۲۱ هزار و 
۲۳۶ واحد در مرحله نازک کاری و ۱۲ هزار و ۸۱۲ واحد نیز در 
مراحل پایانی قرار داشــتند. بنا به گفته هادی عباسی اصل معاون 
وزیر راه و شهرسازی، با احتساب واحدهای روستایی، خودمالکی 
و قرارداد با دستگاه های دولتی حدود یک میلیون  واحد در مراحل 

اجرا قرار دارد. 
  به گزارش ایســنا، تا کنون هفت مرحله ثبت نام برای واحدهای 
این پروژه در ســامانه طرح های جامع حمایتی مسکن به نشانی 

sAmAn.mrud.ir انجام شده است.

گروه اقتصادی // نرخ تورم ســاالنه دی 
ماه برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد 
رسیده که نســبت به ماه قبل ۱.۳ واحد 

درصد افزایش را نشان می دهد. 
  در گــزارش مرکــز آمار ایــران درباره 
شــاخص قیمت مصرف کننده آمده است 
کــه منظور از نرخ تــورم نقطه ای، درصد 
تغییر عدد شــاخص قیمت، نسبت به ماه 
مشابه ســال قبل است. نرخ تورم نقطه ای 
در دی مــاه ۱۴0۱ به عــدد ۵۱.۳ درصد 
رسیده اســت؛ یعنی خانوارهای کشور به 
طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشــتر از دی 
۱۴00 برای خرید یک »مجموعه کاالها 

و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
  نــرخ تورم نقطه ای دی مــاه ۱۴0۱، در 
مقایسه با ماه قبل ۲.۸ واحد درصد افزایش 
یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با 
افزایش ۳.۹ واحد درصدی به ۶۹.۲ درصد 
رســیده و گروه »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به 
۴۱.۲ درصد رســیده است.  این در حالی 
است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شــهری ۵0.۶ درصد اســت که نسبت به 
ماه قبل ۲.7 واحد درصد افزایش داشــته 
است. همچنین این نرخ برای خانوارهای 
روستایی ۵۴.۹ درصد بوده که نسبت به ماه 
قبل ۳.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

 افزایــش نــرخ تــورم ماهانــه 
خانوارهای کشور

  منظــور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر 
عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. 
نرخ تورم ماهانه دی ۱۴0۱ به ۴.۳ درصد 
رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه 
قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

بــرای گروه هــای عمده  تــورم ماهانه 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« 
۴.۱ درصد و برای گروه عمده »کاالهای 

غیرخوراکی و خدمات« ۴.۵ درصد بوده 
است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای 
خانوارهای شــهری و روستایی به ترتیب 
۴.۳ درصد و ۴.۳ درصد است که نسبت به 
ماه قبل برای خانوارهای شهری ۲.۲ واحد 
درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 

۳.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
 افزایــش نــرخ تــورم ســاالنه 

خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر 
میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال 
منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه 
قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه دی ماه 
۱۴0۱، برای خانوارهای کشــور به ۴۶.۳ 
درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در 
ماه قبل، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشــان 
می دهد. همچنین نرخ تورم ســاالنه برای 
خانوارهای شــهری و روستایی به ترتیب 
۴۵.۵ درصد و ۵0 درصد اســت که برای 
خانوارهــای شــهری ۱.۲ واحد درصد 
افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱.۴ 

واحد درصد افزایش داشته است.
  در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« بیشترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به گروه »سبزیجات« )پیاز، 
بادمجان و کاهو( و گروه »انواع گوشت« 
)گوشت گوســفند، گوشت گاو یا گوساله 
و انواع ماهی( و گروه »میوه و خشکبار« 

است.
  در گروه عمــده »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات«، گــروه »حمل و نقل« )انواع 
اتومبیل سواری(، گروه »هتل و رستوران« 
)انواع غذاهای ســرو شده در رستوران( و 
گروه »بهداشــت و درمــان« )انواع دارو( 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل 

داشته اند.
  درصد تغییرات شاخص قیمت در 

دهک های هزینه ای 
 به گزارش ایسنا، دامنه تغییرات نرخ تورم 
ساالنه در دی ماه ۱۴0۱ برای دهک های 
مختلــف هزینــه ای از ۴۳.7 درصد برای 
دهک دهم تا ۵۳.۲ درصد برای دهک اول 

است.

نرخ تورم دی ماه اعام شد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی:

»قیمت تضمینی« مرغ جایگزین »خرید تضمینی« شد
 گروه اقتصادی // مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
گوشتی کشــور از قیمت تضمینی مرغ جایگزین خرید 
تضمینی خبر داد و گفت: اتحادیه در تعیین قیمت اثرگذار 

است. 
  حبیب اســداهلل نژاد افزود: با اســتناد بر قانون، شــورای 
قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت اساسی 
چند تصمیم مهم در حوزه تولید و تنظیم بازار مرغ مصوب و 
ابالغ کرده است. وی اظهار داشت: یکی از این مصوبات این 
است که قیمت تضمینی مرغ جایگزین خرید تضمینی خواهد 

شد و از این پس خرید تضمینی مرغ متوقف شده و به جای 
آن قیمت تضمینی مرغ اجرا می شود. 

  مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تصریح کرد: 
قیمت تضمینی به این معنی است که قیمتی که مرغ از مرغدار 
خرید می شود باید از حداقل قیمت تمام شده تولید پایین تر 

نباشد. 
  به گزارش ایرنا، اســداهلل نژاد گفت: عالوه بر آن، مدیریت 
بازار گوشت مرغ به اتحادیه سراسری پرورش دهندگان مرغ 

گوشتی کشور واگذار شده است.

توسعه ی دریایی، گنج پنهان ایران
 گروه اقتصادی//  کارشــناس حوزه فناوری دریایی با 
بیان اینکه صنایع دریایی می تواند به اندازه کل صنعت 
نفت برای کشور درآمد داشــته باشد، گفت: یکی از 
مشکات حوزه فناوری های مدرن دریایی، گیرافتادن 
در مرز بین سنت و مدرنیته است، زیرا استارت آپ ها و 
دانشجوهای ما مدرن است، ولی صنایع سنتی هستند. 

  »محمدحســن بزازان« گفت: در چند سال اخیر رهبری 
مکرراً به دریا به عنوان گنج پنهان و مغفول بودن اشــاره 
کرده اند؛ اما متأسفانه ما تا به ساحل رسیدیم توقف کردیم. 
این مسئله نیز در جنوب و شمال وجود دارد. آلوده ترین و 
بد چهره ترین مناطق سواحل دریاها در شمال هستند؛ پس 
ما تاکنون توسعه دریا محور در هیچ جای ایران نداشته ایم. 
وی افزود: البته اتفاقات خوبی هم افتاده است به طور مثال 
ما در برخی جنبه های دریایی مثل شــیالت و صید رتبه 
خوبی نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس داریم؛ اما باز 
هم نمی توان آن را منتج از یک برنامه بلندمدت برای توسعه 
دریایی دانست. برخی صنایع مثل صید، در خون ایرانی ها 
بوده است؛ با این حال وضعیت صید ما در گستره جهانی 
رتبه خوبی ندارد. امروز صید فراسرزمینی اهمیت پیدا کرده 
اســت و چین در آب های ما و کشورهای دیگر حضور 
دارد؛ بنابراین الزامًا ما باید به ســمت فرصت های جدید 
با رویکرد علمی و اقتصــادی برویم. بزازان با بیان اینکه 
۸0 درصد تجارت کشور مبتنی بر حمل ونقل دریایی است 
پس مالکیت کشتی ها و کشتی رانی یک بحث مهم است، 
تصریح کرد: بحث دیگر موضوع بنادر و زیرساخت هایی 
مثل تجهیزات تخلیه و بارگیری اســت. بحث دیگر انواع 
خدمات دریایی مثل سوخت رسانی است. خدمات یعنی 
ارزش افزوده و با سرمایه گذاری معقول می توان ارزآوری 

قابل قبولی داشت.
  صنعت ساخت و تعمیر شناور )کشتی سازی( 

در ایران مغفول بوده است
 این کارشناس فناوری دریایی با بیان اینکه صنعت ساخت 
و تعمیر شناور )کشتی سازی( در ایران حقیقتًا مغفول بوده 
اســت، گفت: در سال های گذشته انواع مختلف شناور را 
ساخته ایم و الزامات تأمین و طراحی را انجام داده ایم با این 
حال از کشوری مثل امارات که دارای همه انواع خدمات 
تعمیر کشتی هست، عقب هستیم. در سال های نه چندان دور 
حتی تعمیر کشتی های خودمان را به کشورهای خارجی 
می سپردیم. به سبب تحریم ها به صنایع داخلی اعتماد کردیم 
و برخی از تعمیرات در داخل هم انجام می شــود. بزازان 
گفت: ما در بحث ساخت شناورهای خدمات ساحلی و 
فراساحلی کاری نکرده ایم. البته در دولت سیزدهم، ورود 
وزارت نفت به موضوع سرمایه گذاری، ساخت و مالکیت 
داخلی صد و خرده ای شناور خدمات فراساحلی موجب 
تقویت این صنعت و اشتغال زایی و جلوگیری از خروج ارز 
می شود. این ظرفیت در حوزه بنادر هم وجود دارد و عینًا 

در شیالت و گردشگری دریایی هم می توان مطرح کرد.
  وی بــا توضیح اینکه شــیالت دو بخــش دارد، صید و 

آبزی پروری، گفت: وضعیت مــا در حوزه صید در منطقه 
خاورمیانه خیلی خوب است. البته سهم باالی ما به خاطر 
تمرکز دیگران بر ســایر حوزه ها است. ما در آبزی پروری 
عقب هستیم اگرچه به طورکلی به سمت توسعه هستیم. در 
مورد موضوع صید فراســرزمینی که چینی ها در نزدیکی 
آب هــای ما انجام می دهند، کشــور ما به واســطه فقدان 
زیرساخت های ســخت افزاری و نرم افزاری، سهم چندانی 
ندارد.به گفته بزازان در حوزه دفاعی به واسطه ظهور و بروز 
بیشــتر، ما به نوعی قدرت منطقه ای و جهانی دفاع دریایی 
هستیم؛ چندین ناوشکن ســاختیم و پیشرفت های خیلی 
خوبی به نسبت ســایر حوزه های صنایع دریایی در اینجا 
داشته ایم. در بسیاری از تجهیزات آن، متکی به صنایع داخلی 
هستیم. صنایع دفاعی چون پیشران صنعت و فناوری است، 
حرکت های این حوزه امیدبخش است. برخی از شناورهای 

ما در دنیا اهرم قدرت بسیار خوبی به حساب می آید.
  این کارشــناس فناوری دریایی درباره افق ها و اهداف 
صنایع دریایی، گفت: توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تدوین سیاست های کلی توسعه دریایی کشور در چندین 
بند و با مشارکت برخی سازمان ها محقق شد و راهبردهای 
خوبی در این زمینه مشخص شد. این سیاست ها، به سان 
چراغ راه توسعه دریایی است. امیدواریم بتوانیم به زودی 
شاهد ابالغ این سیاســت ها از سوی رهبری باشیم. ذیل 
این مسئله، دولت سیزدهم موضوع اقتصاد دریا محور را 
مطرح کرد و چشم انداز شفاف تری را نسبت به مزیت های 
دریایــی ایران مدنظر قــرار داد. همچنین در برنامه هفتم 
توسعه، محوری تحت عنوان اقتصاد دریا محور وجود دارد 
که از سازمان های مرتبط درخواست ارائه برنامه مشخص 
برای این مسئله کرده اســت. وزارت خانه های مرتبط با 
مقوله دریا، هم اکنون در راستای هدف گذاری فعال شده اند 
که البته باید پایش بشوند تا ببینیم چقدر از این برنامه ها به 
عرصه عمل می رسد.وی متذکر شد: توسعه دریایی کشور 
احتیاج به یک پایش در سطوح عالی دارد. به صورت کلی 
صنایع دریایی به معنای عــام آن، می تواند محل اتکای 
کشور باشــد. توجه به صنایع دریایی، می تواند مناقشات 
ایران را حل کند با حضور در دریا، می شــود از آب های 
تحت مالکیت تا کشــتی های توقیف و تحریم شده و ... 
مذاکره کرد. دریا یک صنعت ســنتی است و کشور ما هم 
ماهیتًا یک کشور ترانزیتی بوده است و توجه به این عرصه، 
هزینه های حمل ونقل ما را کاهش خواهد مخصوصًا که در 

کشور ما یک صنعت ریشه دار است.
  بزازان گفت: حوزه فناوری هم باید موردتوجه باشــد. 
فناوری های دریایی در همه دنیا یک حوزه نوپا است و به 
تازگی در حال مطرح شدن است. ارائه خدمات دریایی به 

سمت جدیدی می رود.
  صنایع دریایی باید نگاه بهتری به دانش بنیان ها 

داشته باشد
  این کارشــناس فناوری دریایی توضیــح داد: یکی از 

مشکالت حوزه فناوری های مدرن دریایی، گیرافتادن در 
مرز بین سنت و مدرنیته است. استارت آپ ها و دانشجوها 
و اکوسیستم ما مدرن است؛ ولی صنایع ما سنتی هستند؛ 
لذا گپ و فاصله در این بین اســباب ناامیدی شده است 
چرا که برخی قراردادها به همین خاطر منعقد نمی شــود. 
البته به همت معاونت علمی و فناوری کشور و عزم برخی 
دستگاه ها وضعیت در حال بهبود است؛ اما صنایع دریایی 
باید نگاه بهتری به دانش بنیان ها داشته باشد. شرکت های 
دانش بنیان تا حدودی فعال شــده اند. در ســاخت انواع 
تجهیزات در کالس های مختلــف کار کرده اند. برخی از 
کنوانسیون های بین المللی برای کشور محدودیت آور است. 
برای مثال کنوانسیون مدیریت آب توازن که ما در آن عضو 
هستیم، ناوگان ملی را ملزم به نصب تجهیزاتی در کشتی ها 
می کرد. یک شرکت دانش بنیان که توانایی این موضوع را 
داشت به واســطه دانش خود استانداردهای بین المللی را 
گرفــت و اکنون در حال نصب آن تجهیزات روی ناوگان 
کشتی رانی کشور اســت. ما تا قبل از این در این حد از 

توانمندی نبودیم.
  بزازان گفت: این که ما در رشــته کشتی ســازی درس 
می خوانیم باید راهی باشد برای کارکردن در صنایع مرتبط 
با کشتی سازی و ورود شــرکت های دانش بنیان می تواند 
فتح باب این قضیه باشد. اگر مدیران و سرمایه گذاران این 
عرصه به جوانان و شرکت های استارت آپی اعتماد کنند، 
اشــتغال زایی بســیاری در این حوزه رقم خواهد خورد. 
بخش های مختلف صنایع دریایی در کشــور ما بهره وری 
پایینی دارد و ما به وسیله ابزارهای مختلف فناورانه شامل 
فناوری های سخت و نرم می توانیم سطح بهره وری را باالتر 

ببریم.
  این کارشناس دریایی گفت: با اتکا و ترویج تکنولوژی 
ایرانی می توانیم بازار خود را در منطقه گسترش بدهیم یا 
حتی با روسیه و چین هم توسعه صادرات در این عرصه 
داشته باشیم. تولید تجهیزات و خدمات نباید صرفًا در بازار 
داخلی متوقف شــود. باید حمایت از سمت صنعت اتفاق 
بیفتد و با کمک شــرکت دانش بنیان، محصول را توسعه 
بدهند.من به عنوان کارشــناس حوزه دریا انتظار دارم که 
پازل های جورچین توســعه دریایی را کنار هم بنشانند. 
کارهایی شده است؛ اما کافی نیست. برخی نقاط این حوزه 
مغفول است؛ مثاًل یک عقل کل تنظیم گر که این جریان را 
به صورت متمرکز و پایدار پیش ببرد، نیاز داریم. به سیستم 
پایش این حوزه نیازمندیم. در کشــور چین، ۵0 درصد 
اقتصاد وابســته به ساحل و ۹ درصد اختصاصًا وابسته به 
دریا است. در سایر کشورهای بزرگ هم به همین شکل 
اســت؛ لذا باید متولی کالن این عرصه از اختیارات کافی 

برخوردار باشد و به پایش مدام صنعت بپردازد.
بــه گزارش ایرنا ؛ وی تاکید کــرد: هر یک حوزه صنایع 
مرتبط با دریا می توانــد به اندازه کل صنعت نفت برای ما 

درآمد داشته باشد و این مطلب یک رؤیاپردازی نیست.
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حوادث

گروه حوادث//  با تاش همه جانبه ماموران 
در  قاچاقچیان  هرمزگان،  استان  انتظامي 
انتقال ۸9۰ هــزار لیتر فرآورده های نفتی 

قاچاق ناکام ماندند .  
  به گزارش خبرنگار دریا، سردار »غالمرضا 
جعفری«، فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
بیان داشت: با تالش پلیس امنیت اقتصادی 
و همکاری شــبانه روزی ماموران انتظامی 
استان در اجرای طرح های عملیاتي مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز که با هدف جلوگیري 
از هدر رفت ســرمایه هــاي ملي در یک 
ماه گذشته اجرا شد مجموعا ۴۹0 دستگاه 

خودروی شــوتی و خودروهای ســنگین 
حامل و فعال در قاچاق سوخت شناسایی 
و توقیف شدند. وي با تأکید بر استمرار طرح 
هاي عملیاتي مبــارزه با قاچاق در مناطق 
آلوده استان، افزود: در اجرای این طرح ها با 
تالش همه جانبه صورت گرفته در بازرسی 
از خودروهــای توقیفی و چنــد بارانداز 
مجموعا ۸۹0 هزار لیتــر گازوئیل قاچاق 
کشف و ۳07 متهم و عامل قاچاق سوخت 
دستگیر و متهمان با تشکیل ۲۹۸ فقره پرونده 
جداگانه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند .

کشف 890 هزار لیتر فرآورده های نفتی قاچاق در هرمزگان 
در امتداد تاریکی

از همــان دوران کودکی  با آرزوهایی بزرگ شــدم که هیچ وقت 
نتوانستم به آن ها برسم. زمانی هم که ازدواج کردم همسرم همه 
آرزوهای مرا احمقانه و بچگانه می دانست. وقتی از او طاق گرفتم و 

با مرد دیگری ازدواج کردم باز هم ...
  زن ۲۹ ســاله ای که برای شکایت از همسرش دســت به دامان قانون 
 شده بود با بیان این که اگر همسایگان نجاتم نمی دادند همسرم مرا به قتل 
می رساند، درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: 
مادرم زنی قانع و مظلوم بود به طوری که ســعی می کرد زندگی اش را با 
درآمد اندک پدرم مدیریت کند حتی وقتی پدرم با زن جوان دیگری ازدواج 
 کرد و به قول معروف هوو بر ســر مادرم آورد، او همچنان به پدرم عشق 
می ورزید و اجازه نمی داد مشــکلی پدرم را ناراحت کند. در این شرایط 
مادرم همواره به ما تاکید می کرد تا در خوراک و پوشاک ساده زیست باشیم. 
 گاهی در آرزوی داشتن یک لباس شیک یا عروسک زیبا چشمانم به ویترین 
 مغازه ها خیره می ماند، اما پدر و مادرم هیچ گاه به آرزوهای من اهمیتی

نمی دادند. خیلی دوســت داشتم مانند بســیاری از دوستانم روزی یک 
 جشن تولد ساده برگزار کنم و با اطرافیانم به جشن و شادمانی بپردازم ولی 
ایــن آرزوها هیچ گاه محقق نشــد تا این که در ۱۶ ســالگی هاتف به 
خواستگاری ام آمد. او ۱۲ سال از من بزرگ تر بود و شغل آزاد داشت. پدر 
و مادرم بالفاصله با ازدواج ما موافقت کردند و بدین ترتیب زندگی مشترک 
 ما آغاز شد، اما هاتف مردی بی احساس بود و هیچ وقت عواطف و ابراز 
عالقه های مرا درک نمی کرد. هرگاه از آرزوهایم برایش سخن می گفتم به 
شدت مسخره ام می کرد و با نیش و کنایه های زننده آرزوهای مرا احمقانه 
 و بچگانه می خواند.زندگی با هاتف خیلــی روزمره بود و او هیچ گاه به 
خواسته ها و عالقه مندی های من توجهی نداشت به همین دلیل من بیشتر 
اوقاتم را با خانواده هاتف و جاری ام می گذراندم که تقریبا همسن و سال 
 خودم بود. مادر شــوهرم با آن که دختری نداشت، اما خیلی به من محبت

می کرد و دلداری ام می داد ولی در این میان و با گذشت ۱0 سال از زندگی 
مشترکمان من هنوز باردار نشــده بودم ،این موضوع روابط عاطفی من و 
هاتف را به شدت تحت تاثیر قرار داد تا جایی که باالخره تصمیم به طالق 
گرفتیم. پدرم که  می ترسید من دوباره به خانه آن ها بازگردم با جدایی ما 
مخالفت می کرد ولی دیگر ادامه این زندگی فایده ای نداشــت. خالصه از 
هاتف طالق گرفتم و نزد یکی از دوستانم رفتم که او نیز مطلقه بود و مجردی 
زندگی می  کرد. طولی نکشید که به عنوان فروشنده در یک فروشگاه تلفن 
همراه مشــغول کار شدم تا به سوی کسی دست نیاز دراز نکنم. در همین 
روزها بود که با »منصور« آشــنا شدم. او در زمینه خرید و فروش گوشی 
تلفن همراه فعالیت می کرد و اوضاع مالی خوبی داشــت. منصور جوانی 
احساسی بود و با خرید هدایای گوناگون مرا شیفته خودش کرد. او با آن که 
متاهل بود اما ادعا می کرد همسرش بیمار است و نمی تواند نیازهای عاطفی 
او را برآورده کند. من هم که از سویی عاشق مهربانی های او شده بودم و از 
طرف دیگر نیاز به یک حامی و همدم داشتم پیشنهاد ازدواج او را پذیرفتم 
و زندگی رویایی ام را با او آغاز کردم. من که ســال ها در آرزوی داشتن 
فرزند روزشماری می کردم حاال با گذشت یک سال از زندگی مشترکمان 
 نمی توانستم باردار شوم چرا که منصور با این موضوع به شدت مخالفت 
می کرد و دوست نداشت من فرزندی به دنیا بیاورم به همین دلیل روابط ما به 
سردی گرایید و آن روی مهربانی های منصور هم نمایان شد. حاال  دیگر مرا 
کتک می زد و با توهین و فحاشی تهدید به طالق می کرد. در این میان من 
هم چاره ای جز سکوت نداشتم چرا که نمی دانستم بعد از طالق سرنوشتم 
چه خواهد شد. با وجود این شب گذشته منصور در حالی که حال طبیعی 
نیز نداشت وارد خانه شد و پس از آن که بدون دلیل مرا زیر مشت و لگد 
گرفت چاقویی را برداشت و به طرف من هجوم آورد ولی با سروصداهای 

من همسایگان رسیدند و چاقو را از دست همسرم گرفتند...

آرزوهای بچگانه! 

حوادث جهان

حمله با چاقو به کمپ آوارگان
 در نیجریه ۱۶ کشته بر جا گذاشت

  در حمله گروهی ناشناس با چاقو به یک کمپ آوارگان در 
نیجریه، ۸ نفر از جمله چند کودک کشته و ۸ فرد دیگر نیز زخمی 
شــدند.در حمله گروهی ناشــناس به کمپ آوارگان در ایالت 
کانو واقع در کشــور نیجریه، ۸ نفر جان خود را از دست دادند.
طبق اعالم ســازمان وضعیت های اضطراری نیجریه، این حمله 
با اســتفاده از چاقو انجام شــد که در نتیجه آن ۸ نفر دیگر نیز 
زخمی شده اند.بر این اساس، زنان و کودکان نیز در میان کشته 
شدگان به چشم می خورند.تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت 
این حادثه خونین را بر عهده نگرفته اســت.گروه ها و باندهای 
مسلح در نیجریه طی سال های اخیر بر خالف ادعای محمدو 
بوهاری رئیس جمهور این کشور مبنی بر مبارزه با تروریسم، با 
یورش به مناطق مختلف، ســاکنان آن  ها را به قتل می  رسانند.
دولت نیجریه علیرغم وعده های محمدو بوهاری رئیس جمهور 
این کشــور پیرامون برقراری امنیت نتوانسته است  تا کنون به 

موفقیتی در این خصوص دست یابد .
تلفات ریزش کامل یک آپارتمان در حلب به ۱۷ نفر رسید

  شمار تلفات فروریختن ساختمان حلب به حداقل ۱7 نفر رسید. 
یک منبع آگاه در استان حلب گفت که تعداد قربانیان ریزش ساختمان 
مسکونی در شهر حلب سوریه به ۱7 نفر رسیده است.یک ساختمان 
مسکونی پنج طبقه در محله شیخ مقصود حلب فرو ریخت. رسانه های 
سوریه گزارش دادند که دست کم ۱0 نفر از جمله یک کودک کشته و 
سه نفر دیگر زخمی شدند.یک منبع آگاه گفت: »تعداد قربانیان ریزش 
یک ساختمان مسکونی در محله شیخ مقصود به ۱7 نفر افزایش یافته 
است. دو نفر مجروح و یک نفر مفقود است.« به گفته این منبع آگاه، 
در مجموع هفت خانواده در این ساختمان مسکونی زندگی می کردند 
که به دلیل نشت آب به فونداسیون ساختمان فرو ریخت.انتظار می رود 
عملیات نجات اهالی این ساختمان در شهر حلب سوریه نیز ادامه یابد.
خبرگزاری رســمی سوریه پیش از این اعالم کرده بود که در حادثه 
فرو ریختن یک ساختمان مسکونی پنج طبقه در منطقه شیخ مقصود 
حلب ۱0 نفر از جمله یک کودک سوری کشته شدند. وزارت کشور 
سوریه هم در بیانیه ای اعالم کرد: در ساعت سه بامداد صبح یکشنبه 
یک ساختمان مسکونی ۵ طبقه در محله شیخ مقصود در خیابانی 
معروف در شــهر حلب فرو ریخت. در این ساختمان هفت خانوار 
زندگی می کردند. به دنبال این حادثه، تیم های امداد و نجات به محل 
شتافتند و ۱۳ جسد از زیرآوار بیرون کشیده شد.طبق اعالم وزارت 
کشور سوریه، یک نفر هم زنده از زیر آوار خارج شده است.وزارت 
کشور سوریه اعالم کرده بود که این آمار اولیه است و تیم های امداد و 

نجات به فعالیت خود ادامه می دهند .
شمار کشته های انفجار در سومالی به ۱۱ نفر رسید

  مســئوالن کشور ســومالی اعالم کردند که شمار کشته های 
تیراندازی و انفجار در »موگادیشو« پایتخت این کشور به ۱۱ نفر 
رسیده است .شمار کشته های حمله گروهک تروریستی الشباب به 
ساختمان شهرداری موگادیشــو به ۱۱ نفر رسید که ۶ نفر از آنها 
از عناصر این گروهک تروریستی هستند.گفتنی است، یک عامل 
انتحاری با هدایت خودروی بمب  گذاری شــده به ایست بازرسی 
شهرداری موگادیشــو در محله حمروین واقع در شرق این شهر، 
باعث وقوع انفجار شد.رسانه های محلی گزارش دادند که پس از 
وقوع انفجار، افراد مسلح توانستند به ساختمان شهرداری یورش 
برده و شروع به تیراندازی کنند که درگیری بین نیروهای امنیتی و 
افراد مسلح به وقوع پیوست.گروهک تروریستی الشباب وابسته به 
القاعده مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.طی چند سال گذشته 
انفجارهای تروریستی متعددی از سوی گروهک تروریستی الشباب 
در شهرهای مختلف سومالی به ویژه در پایتخت این کشور به وقوع 
پیوســته است. از ســال ۲007 تا کنون، عملیات های تروریستی 

الشباب جان هزاران نفر را در سومالی گرفته است .

گروه حوادث // رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از کشف بیش 
از ۳۸۸ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان بستک خبر داد  .

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگســتری اســتان 
هرمزگان در خصوص جزئیــات این خبر گفت: با هماهنگی 

رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک، مأموران »پاسگاه انتظامی 
جناح«، یک دستگاه خودروی حامل مواد مخدر را در محور 
مواصالتی » جاده خور « شناســایی و توقیف کردند.مجتبی 
قهرمانی تصریح کرد: در جریان این عملیات و در بازرســی از 

 خودرو ی توقیف شــده در مجموع ۳۸۸ کیلو و هشتصد گرم 
مواد مخدر از نوع تریاک کشــف و ضبط شد.وی همچنین با 
اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: متهم دستگیر 
شده با قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می برد. رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان در پایان هشدار داد: عواقب بسیار 
سنگینی در انتظار قاچاقچیان مواد مخدر است و دستگاه قضایی 
قاطعانه و بدون اغماض با سوداگران مرگ برخورد خواهد کرد .

جان باختن پاکبان شهرداری
 بر اثر بی احتیاطی راننده خودرو  

گروه حوادث // رئیس پلیس راهور اســتان هرمزگان گفت: در برخورد 
خودروی سواري با پاکبان شهرداری، عابر پیاده بر اثر شدت جراحات وارده 

در دم فوت کرد .
   به گزارش خبرنگار دریا؛ سرهنگ »مجید صالح پور« در تشریح این 
 خبر اظهار داشــت: در پي اعالم مرکز فوریت  هاي پلیسي ۱۱0 مبني بر 
یک فقره تصــادف در آدرس میدان فرودگاه )پایگاه هوایی( بندرعباس 
بالفاصله مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی به محل مورد نظراعزام شدند. 
وي با بیان اینکه با حضور پلیس در محل حادثه و بررسي هاي صورت 
گرفته مشخص شد یک دستگاه سواري پژو به دلیل عدم توجه راننده به 
جلو با با یک نفر عابر پیاده از پرسنل شیفت شب شهرداری برخورد کرده 
است، افزود: متأسفانه عابر پیاده بر اثر این سانحه و شدت جراحات در 
محل جان باخت. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان هرمزگان با 
بیان اینکه علت سانحه در حال بررسی می باشد، گفت: برخي از رانندگان 
خطرات عدم  توجه به جلو حین رانندگي را جدي نگرفته و نه فقط جان 

خود و سرنشینان بلکه جان دیگران را نیز با خطر جدي مواجه مي کنند .
***

قایق صیادی غیرمجاز »پرساین« در هرمز توقیف شد
گروه حوادث// سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیات هرمزگان از 
توقیف یک فروند قایق غیرمجاز پرساین متخلف در منطقه آب شیرین کن 
جزیره هرمز به همراه یک دستگاه تور پرساین و ۶ نفر متهم در راستای 

مبارزه با صید و صیادی غیر مجاز خبر داد . 
   سروان مهرداد رامش جان افزود: وارد کردن هرنوع خسارت به ذخائر 
آبزیان به عنوان ثروت ملی طبق قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی 
جمهوری اسالمی ایران ممنوع است. رامش جان اظهار کرد: در پی شکایت 
و نارضایتــی برخی صیادان بندرعباس مبنی بر صید غیرمجاز به روش 
پرساین توسط شــناورهای متخلف، گشت دریایی یگان حفاظت منابع 
آبزیان شــیالت این شهرستان اقدام به گشت زنی در منطقه کرد که منجر 
به توقیف یک فروند قایق غیرمجاز متخلف شد. وی تصریح کرد: تمامی 
توقیف ها ضمن تشکیل پرونده به کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی 
شیالت جهت تعیین تکلیف و یا در صورت نیاز به دستگاه قضا ارجاع داده 
شــده اند. به گزارش ایرنا، سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت 
هرمزگان تاکید کرد: شماره تلفن ستاد یگان استان07۶۳۳۳۳۱۴۳۴ آماده 
دریافت هرگونه اخبار و اطالعات در راستای صید و صیادی و خدمات 
رفاهی به جامعه صیادی اســت. روش پرساین برای صید سطح زی  ها 

استفاده می شود .

گروه حوادث// چند روز قبل دختر ۱۶ ســاله ای همراه پدر و 
مادرش به دادســرای ناحیه ۳۴ تهران رفت و از مرد رمالی به 

اتهام کاهبرداری شکایت کرد . 
   چند روز قبل دختر ۱۶ ساله ای همراه پدر و مادرش به دادسرای 
ناحیه ۳۴ تهران رفت و از مرد رمالی به اتهام کالهبرداری شکایت 
کرد.دختر نوجوان برای فرار از نصحیت های مادرش به دســتور 
مرد رمال ۳۴ قطعه طال را در قبرســتان متروکه دفن کرد تا روح 
مردگان در آن دمیده و مادرش جادو شود، اما وقتی به سراغ طال ها 
رفت متوجه شــد که تمام آن ها سرقت شده است! دختر نوجوان 
در توضیح ماجرا گفت: دانش آموز هستم، اما مدتی است عالقه 
زیادی به گشت و گذار در فضای مجازی پیدا کرده ام. همیشه سرم 
به گوشی است یا در اینستاگرام و واتساپ سیر می کنم یا با دوستان 
و همکالسی هایم به صورت تصویری و پیامکی در ارتباط هستم. 
زندگی ام با فضای مجازی گره خورده، به طوری که بیشترین زمانم 
را در این فضا ســپری می کنم. از سوی دیگر پدر و مادرم نگران 
بودند و از من می خواستند بیشتر به درس هایم توجه کنم و از این 
فضا فاصله بگیرم، به همین خاطر هر زمانی که مادرم به سراغم 
می آمد و می دید ســرم در گوشی است با هم درگیر می شدیم و 
مشــاجره لفظی ما آغاز می شد. او مدام غر می زد و مرا نصیحت 
می کرد، اما من به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی خو گرفته 
بودم و جدایــی از آن برایم غیرممکن بود. رفتار و درگیری های 
لفظی با مادرم مرا خســته کرده بود و به دنبال راه فراری بودم تا 
اینکه با دوستانم درد دل و با آن ها مشورت کردم که چه کاری انجام 
دهم که مادرم به من گیر ندهد.  وی ادامه داد: »دوستانم هر کدام 
پیشنهادی دادند، اما یکی از دوستانم گفت گره مشکالتم به دست 
رمال باز می شود. او گفت یکی از بستگانش مشکلی شبیه مشکل 
من داشته تا اینکه با رمالی آشنا و مشکلش با یک نسخه آن رمال 
حل می شود و االن هم بدون هیچ مشکل و دغدغه ای در فضای 
مجازی فعالیت دارد و خانواده اش هم راضی شده اند. صحبت های 
دوستم روی من تأثیر گذاشت و از آن روز به بعد در فضای مجازی 
به دنبال رمال گشتم تا اینکه چند روز قبل در اینستاگرام با مردی 
آشنا شــدم که مدعی بود رمال مشهوری است و مشکالت افراد 
زیادی را با دعا، ورد و نسخه نویسی حل کرده است. چند روزی 
به صورت پیامکی با او در ارتباط بودم و مشکلی را که با مادرم 
داشتم برایش توضیح دادم و درخواست کمک کردم، او هم قول داد 
به زودی مشکل مرا حل کند. دختر نوجوان ادامه داد: از او خواستم 
نســخه ای برایم بنویسد که مادرم به کار های من حساس نشود و 
کاری به کارم نداشته باشد. او گفت از آنجایی که من و مادرم هر 
دو زن هستیم مشکلمان با ورد خواندن روی طال حل می شود. مرد 
رمال گفت باید ۱7 قطعه طال فراهم کنم و به قبرستان قدیمی در 

اطراف تهران بروم و کنار یکی از قبر های قدیمی ۱7 قطعه طال را 
چال کنم تا پس از دمیدن روح مردگان دوباره بعد از ۲۴ ساعت 
به آنجا بروم و طال ها را بردارم و به آدرســی که می دهد برسانم و 
او هم ورد بخواند و مشکلم حل شود. او با حرف هایش مرا فریب 
داد و من ۱7 قطعه طال که متعلق به خودم، مادرم و خواهرم بود از 
خانه برداشتم و با کرایه کردن یک خودرو به قبرستانی در اطراف 
تهران رفتم و در کنار قبر قدیمی همه طال ها را زیر خاک پنهان کردم 
و به دستور او از محل فیلم و عکس گرفتم و برایش در واتساپ 
فرستادم. روز بعد در حالی که خوشحال بودم به زودی از دست 
غرغر های مادرم راحت می شــوم به قبرستان رفتم، اما از طال ها 
خبری نبود. بالفاصله به رمال زنگ زدم، او گفت اجنه به من خبر 
دادند و دیشب متوجه شدم که مرده ها طال ها را برداشته اند. گفت 
قبرستان نفرین شده است و باید دوباره ۱7 قطعه طالی دیگر در 
کنار همان قبر دفن کنم تا مرده ها طال های مرا برگردانند و بعد همه 
را برای وردخوانی پیش او ببرم. وی در پایان گفت: در حالی که 
می ترسیدم موضوع را به مادر و پدرم بگویم به این امید که طال های 
برده شده را به خانه برگردانم این بار تعدادی از طال های باقیمانده 
خودم و تعدادی هم از دخترخاله ها و دوســتانم قرض گرفتم و 
دوباره ۱7 قطعه طالی دیگر را در همان قبرســتان دفن کردم و 
به خانه برگشتم، اما روز بعد وقتی به قبرستان رفتم باز هم دیدم 
اثری از طال ها نیست. خیلی شوکه شده بودم و ترس تمام بدنم را 
فراگرفته بود که با مرد رمال تماس گرفتم، اما تلفنش خاموش بود و 
صفحه مجازی اش هم بسته شده بود. تازه متوجه شدم که چه کاله 
بزرگی سرم رفته است. از این رو موضوع را با پدر و مادرم در میان 
گذاشتم و برای شکایت از رمال ناشناس به دادسرا آمده ایم. با طرح 
این شکایت، پرونده به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت برای 
رسیدگی در اختیار تیمی از کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی 
قرار گرفت. تحقیقات برای شناسایی و دستگیری مرد کالهبردار 

ادامه دارد .

کاهبرداری رمال از دختر ۱۶ ساله برای جادو کردن مادر 

کشف ۳۸۸ کیلوگرم مواد مخدر در بستک 

گــروه حوادث// با هوشــیاری و تاش 
شهرســتان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
میناب ، خانمی که در پوشــش پرستار 
خانگی اقدام به سرقت از افراد سالخورده 

می کرد، شناسایی و دستگیر شد .  
   بــه گزارش خبرنــگار دریا، ســردار 
»غالمرضا جعفری« در تشــریح جزئیات 
این خبر بیان داشــت: در پــی مراجعه و 
شکایت یکی از شهروندان مبنی برسرقت 
مقادیری طال و جواهــرات و وجه نقد از 
یک خانم ســالخورده در پوشش پرستار 
خانگی در شهرســتان مینــاب، پیگیری 
موضوع بصــورت ویژه در دســتور کار 
 کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار 

گرفت.
    وی افــزود: در تحقیقات صورت گرفته 
توسط کارآگاهان مشــخص شد که یک 

خانم تحت عنوان پرســتار خانگی پس از 
سرقت مقادیری طالجات به استان فارس 
متواری شــده و پس از 7 ماه به شهرستان 
میناب برگشته که ضمن شناسایی مخفیگاه 
وی بــا هماهنگی مقام قضایــی در یک 
عملیات پلیسی متهمه دستگیر شد. سردار 
»غالمرضا جعفری« اظهار داشت : سارق 
دستگیر شده پس از مواجه شدن با دالیل 
و مستندات موجود به ناچار لب به اعتراف 
گشوده و معترف شد با زیر نظر گرفتن افراد 
ســالخورده جهت پرستاری و نگهداری از 
آنها ازطریق اعالمیه مشغول به کار می شده 
و پس از جلب اعتماد آنان اقدام به سرقت 

می کرد .
    وی تصریح کرد :متهمه دستگیر شده در 
این سرقت نیز پس از چند روز پرستاری 
در منزل یک خانم سالخورده ۹۱ ساله در 

فرصت مناسب با خوراندن داروی بیهوشی 
و خواب آور به وی ۳00 میلیون ریال وجه 
نقد و مقادیری طالها وجواهرات قدیمی از 
داخل گاو صندوق منزل سرقت و به استان 

فارس متواری شده است. 
   ایــن مقام انتظامی اســتان ارزش مالی 
طالجات ســرقت شده توسط این متهم را 
بیش از 7میلیارد ریال عنوان نموده و خاطر 
نشان کرد : سارق دستگیر شده طالجات 
مســروقه را به مبلغ یک میلیارد ریال به 
یک مالخر طال فروشی در میناب به فروش 
رسانده بوده که با تالش مأموران فرد مالخر 
نیز شناسایی و دستگیر و با تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی 

معرفی شد.
   فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان ضمن 
قدردانی از مشارکت و همکاری شهروندان 

با پلیس در راســتای شناســایی و کشف 
جرائــم و تولید امنیت پایــدار، از عموم 
مردم فهیم و قدرشناس استان خواست در 
صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد 
مشــکوک، در اسرع وقت از طریق سامانه 

تلفنی ۱۱0 به پلیس گزارش نمایند .

دستبند پلیس بر دستان خانم سارق در پوشش پرستارخانگی  

گروه حوادث// با هوشیاری ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی بونجی شهرستان 
سیریک یک دستگاه جرثقیل ۵۰ تنی قاچاق شناسایی و توقیف شد .

  به گزارش خبرنگار دریا، فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح این 
خبر بیان داشت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید بونجی 
شهرستان سیریک حین کنترل خودروهای عبوری محور میناب به جاسک 
به یک دســتگاه کامیون کشنده حامل یکدستگاه جرثقیل مشکوک شده و 
دستور توقف دادند. سردار »غالمرضا جعفری« افزود: ماموران جهت بررسی 
خودرو رامتوقف و در بررســی های دقیق صورت گرفته و با توجه به عدم 
ارائه هیچ گونه مدارک توسط راننده مشخص شد جرثقیل فاقد مجوز بوده و 
بصورت قاچاق وارد کشور شده است. این مقام انتظامی استان ارزش ریالی 
جرثقیل قاچاق کشف شــده را برابر اعالم نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵0 
میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشــت: در این رابطه یک متهم دستگیر 

وبا تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد .

ایستگاه بازرسی سیریک  
مقصد نهایی جرثقیل ۱۵۰ میلیاردی قاچاق  
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وژیه شهرستان  بندرلنگه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان : 
مطبوعات زبان مردم جامعه است 

  سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// »اسمعیل جهانگیری« 
در سفر به شهرستان بندرلنگه ضمن بازدید از خانه مطبوعات 
این شهرســتان در نشست تخصصی پیرامون مشکالت اهالی 
رسانه این شهرستان شــرکت نمود.به گزارش خبرنگار دریا، 
جهانگیری در این بازدید ضمن عرض قدردانی از اهالی رسانه، 
بیان کرد: نقش خانه مطبوعات در انتقال اخبار و رویدادهای 
 جامعه بســیار مهم اســت، زیرا مطبوعات زبان مردم جامعه 
می باشــد.وی عنوان کــرد: مطبوعات و رســانه باید اخبار 
و اطالعات روز جامعه را به نحوی شایســته به گوش مردم 
برساند؛ چون مردم آنها را از خود می دانند و توقع دارند تمام 
مشکالت جامعه توسط آنها به گوش مسئوالن برسد.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه اظهار داشت: مهمترین اصل 
رسالت اصحاب رســانه جدا از بیان واقعیت ها، پویایی و به 
روز بودن آنها اســت که متناسب با ذائقه مخاطب تولید خبر 
داشته باشند و این مهم با آموزش نسل جوان که عالقمند به کار 
خبرنگاری هستند، محقق می شود.گفتنی است: در این دیدار که 
در خانه مطبوعات شهرستان بندرلنگه برگزار شد اهالی رسانه 

به بیان مشکالت و کمبودهای صنف خود پرداختند .
سرپرست اداره منابع طبیعی

 و آبخیزداری بندرلنگه خبر داد
حراکاری 8۶ هکتار

 از سواحل منطقه سایه خوش بندرلنگه 
  ســعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// سرپرست اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه از اتمام پروژه 
تولید، کشت و حفاظت فیزیکی نهال حرا در خورها و سواحل 
بندرلنگه خبرداد.به گزارش خبرنگار دریا؛ حمید حسین پور 
گفت: خورهای شهرستان بندرلنگه از نظر اکولوژیکی، یکی 
از مهمترین زیستگاه های آبزیان می باشد، از نظر جذر و مد 
شــرایط ویژه ای دارند که برای استقرار درختان حرا مساعد 
است. این اداره به منظور تثبیت حاشیه ی ساحلی و جلوگیری 
 از فرســایش خاک اقدام به کاشــت نهال حرا در ســواحل 
 می نمایــد.وی افــزود: با توســعه جنگل هــای مانگرو، 
زیستگاه های جدید برای آبزیان ایجاد می شود که این امر باعث 
توسعه آبزی پروری و ایجاد اشتغال در شهرستان می شود.یکی 
دیگر از ویژگی های جنگل های مانگرو جنبه توریستی آن 
 عنوان کرد و گفت: با ایجاد اسکله های توریستی در حاشیه ی 
جنگل های حرا، می توان نظر گردشگران را به شهرستان جلب 

کرد .

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

خبری

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371058

سورو قدیم باالتر از پمپ بنزین 
ناصر نبش کوچه آوران 8

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371139

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

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371192

شهرک پیامبر اعظم روبروی 
آتش نشانی 

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371216

اسالم آباد 
 نبش کوچه اسالم آباد

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371062
شهرک توحید

 نبش کوچه نبوت یک

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371056

بلوار امام خمینی روبروی فروشگاه 
اتکا ) پارک صفا(

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371055

خیابان دانشگاه 
 کوچه دانشگاه 5

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371054

کمربندی درخت سبز
 جنب بانک صادرات

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

  
آگهی حصروراثت

 احتراماً به اســتحضار می رســاند خواهان  محمد روشــناس فرزند احمد با هویت کامل به این شــورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان
 احمد روشناس فرزند یوسف به تاریخ 1401/6/7 رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :

 1- حوا عبدالهی فرزند محمد متولد 1339/2/3 به ش.ش 7 همسر مرحوم .  2- مریم روشناس فرزند احمد متولد 1356/7/1 به ش.ش 533 فرزند 
مرحوم .  3-  عبدالرحمن روشناس فرزند احمد متولد 1347/12/21 به ش.ش 458 فرزند مرحوم .

 4- خالد روشناس فرزند احمد متولد 1345/1/9 به ش.ش 457 فرزند مرحوم .
 5- آمنه روشــناس فرزند احمد متولد 1340/3/7 به ش.ش 6 فرزند مرحوم .  6- ســعیده روشــناس فرزند احمد متولد 1336/7/15 به ش.ش

 389 فرزند مرحوم .  7- عبداهلل روشــناس فرزند احمد متولد 1341/6/3 به ش.ش 8 فرزند مرحوم .  8- ابراهیم روشــناس فرزند احمد متولد 
1354/6/1 به ش.ش 3349 فرزند مرحوم .  9- محمد روشناس فرزند احمد متولد 1376/7/1 به ش.ش 4700066377 فرزند مرحوم .

10- فاطمه روشناس فرزند احمد متولد 1377/9/1 به ش.ش 4700073756 فرزند مرحوم .  11- سمیه روشناس فرزند احمد متولد 1381/12/10 به ش.ش 4700098937 
فرزند مرحوم .  12- عایشه دالور فرزند احمد متولد 1349/11/1 به ش.ش 469 فرزند مرحوم . و دیگر وارثی ندارد .

لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .
حامد کامران - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان   

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

گروه شهرستان// سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
 گفت: با تبدیل شــدن بندر چارک بــه بندر ترانزیتی 
می توانیم شاهد ارزآوری، اشتغالزایی و تبدیل شدن به 

مرکز پردازش صادرات کاال به مناطق همجوار باشیم .
    ســعید پورزادی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با 
بیان اینکه بندر چارک و بندر آفتاب دو بندر مهم منطقه آزاد 
کیش هستند، گفت: از مساحت ۵0 هکتاری بندر چارک،  
۳۴ هکتار مربوط به حوضچه ها بوده و مابقی آن شــامل 
تاسیسات و تجهیزات بندری از قبیل انبارها، ساختمان های 
 گمرگ و آتش نشــانی، ورودی های ترمینال مسافری و 
نماز خانه و تجهیزات ملزوم به بندری با قابلیتهای صادرات 
و واردات و حمل یا خدمات مسافر است.وی ادامه داد: بندر 
چارک متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش بوده و نقش مهمی 
در پشتیبانی کاال و مسافر از جزیره کیش دارد. این بندر در 

سالهای گذشته از تاسیسات و تجهیزات یا استانداردهای 
الزم برخوردار نبوده و در اخطارهایی که توســط سازمان 
بنادر استان در ارتباط با مجوزهایی که به این بندر داده شده 
است درخواست نمودیم که زیر ساختهایی مربوطه را تکمیل 
کنند. اما متاسفانه این مورد در بودجه های سالهای قبل لحاظ 
نشده بود. بنابراین سازمان منطقه آزاد کیش در اسفند ماه سال 
گذشته تصمیم به اخذ مجوزات الزم و تکمیل زیر ساختهای 
حیاتی این بندر گرفت. چراکه این بندر قابلیت تبدیل به بنادر 
حاشــیه خلیج فارس را دارد.سرپرست منطقه آزاد کیش 
تشریح کرد: طبق تفاهم نامه ی سازمان منطقه آزاد کیش با 
قرارگاه خاتم انبیا، سرمایه گذاری الزم براساس مجوزاتی که 
از سازمان بنادر، دبیرخانه شورای عالی و همچنین هیات 
مدیره سازمان منطقه آزاد کیش درنظر گرفته شده است و 
طراحی بندر با استفاده از نیروهای متخصص داخلی صورت 

پذیرفت.وی افزود: پس از تایید و تصویب طرح شاهد اجرا 
و شروع عملیات اجرایی آن همزمان با ۲۹ دیماه سال جاری 
بودیم و امیدواریم تا در ادامه به عنوان پورت های مهم کشور 
درحوزه صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد 
شــود. با این اتفاق می توانیم شاهد ارزآوری، اشتغالزایی و 
تبدیل شــدن به مرکز پردازش صــادرات کاال به مناطق 
همجوار باشیم.به گزارش ایلنا، پورزادی گفت:  در برنامه های 
مختلف پنجم و ششم توسعه و تاکیدی که در برنامه هفتم 
وجــود دارد و با تاکیدات مقام معظم رهبری،  دولت و دبیر 
محترم شورای منطقه آزاد مبنی بر توجه به توسعه سواحل و 
توسعه اقتصاد امیدواریم تا این اقدام مهم را انجام دهیم. تامین 
مالی این پروژه و مصوبات الزم نیز صورت گرفته است و 
امیدواریم تا یک سال آینده تجهیزات و برنامه های الزم برای 

این امر نیز فراهم شود .

تالش سازمان منطقه آزاد کیش برای تبدیل بندر چارک به بندر ترانزیتی 

سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// 
وقتی خبرهای خوبی از همشهری ها 
و هم استانی هایت می شنوی که در 
سطح استانی و ملی مقام های متعدد 
خوشحالی باعث  اند  کرده   کســب 

 است .
   اگــر در زمینه فرهنگــی خصوصًا 
کتابخوانی باشــد و اینکه توانسته ایم 
در زمینه کتاب و کتابخوانی برتر باشیم 
خوشحالی چند برابر می شود .   »گزیر« 
روستای کتابدار کودک و چندین عنوان 
مطرح دیگر شده است. شاید بسیاری 
از هم استانی هایمان بگویند روستای 

گزیر کجاست؟  
  روســتای ِگزیر )کــه عرب ها آن را 
جزیر می گویند( روســتای بزرگی در 
استان هرمزگان از توابع بخش مرکزی 
شهرســتان بندرلنگه می باشــد. این 
روســتا در ۲۵کیلومتری شــمال شهر 
 کنگ واقع شده است. در واقع از شمال 
شــوره زار مهــرکان، از جنوب کنگ، 
از مغرب باورد، و از ســمت مشرق به 
برکه ســفلین محدود می گردد. دارای 
۱0 مسجد، ۶ مدرســه، بیمارستان، و 
آب انبار)به گویش محلی برکه( می باشد. 
به زبان فارســی به لهجه محلی تکلم 
می کنند. پیشــه بیشتر اهالی کشاورزی 

می باشــد. اما بطور متفرقه مشاغلی از 
قبیل ، پیله وری، دریانوردی، بازرگانی، 
کارمندی، معلمی ـ تا مقطع اســتادی 
دانشــگاه و … در بیــن اهالــی یافت 
می شــود.اما برای اینکه بدانیم چرا این 
روســتا در بین ده روستای برتر کشور 
در زمینه کتابخوانی انتخاب شده است 
و با فعالیت هــای متعدد این کتابخانه 
بیشتر آشنا شویم با خانم مریم آرمون 
 مسئول کتابخانه »راسخ گزیر« صحبتی 
داشــته ایم.روســتای گزیر ۵هزار نفر 
جمعیــت دارد. »کتابخانــه عمومــی 
مشــارکتی  راســخ گزیــر« یکی از 
موثرترین مراکز فرهنگی این روستاست 
که از ســال ۱۳۸۹ آغاز بــه کار کرد. 
کتابخانه » راسخ گزیر« در سال ۱۳۸۸ 
توسط خیر مهندس سید احمد زارعی 
تاسیس شــد و در سال ۱۳۹0  افتتاح 
شده اســت . کتابخانه راسخ گزیر در 
 فاز اول ۴00متــر مربع بود که پس از 
سال ها فعالیت با توجه به نیاز کتابخانه 
و اســتقبال بی نظیر مردم از این مکان 
فرهنگی بنا بر تصمیم موسس کتابخانه 
و هیئت مدیره بــه ۱۱00 متر افزایش 
پیــدا کرد.کتابخانه »راســخ گزیر« در 
حــال حاضر ۲۹00عضــو فعال دارد 
 که بیشــتر آن را کــودکان و نوجوانان 
تشــکیل می دهند. یکی از مهم ترین 

 شــاخص هــای کتابخانه راســخ که 
می توانیم به آن اشاره کنیم،  مشارکت 
عمومی مردم است. این کتابخانه با ۱7 
هزار جلد کتاب ثبت شده توانسته مقام 
مختلف کشوری و استانی را کسب کند. 
سال ۱۳۹۲ جز کتابخانه برتر فرهنگی 
کشور شــده است. سال ۱۳۹۴ برترین 
کتابخانه مشارکتی کشور ؛ سال ۱۳۹۵ 
روستای دوستدار کتاب و همچنین در  
سال ۱۳۹۶ پس از تشــکیل باشگاه 
کتابخوانی توانست مقام برتر،  باشگاه 
کتابخوانی کشور را کسب کند. در سال 
۱۳۹7 امام جمعه روستا گزیر به عنوان 
مروج برتر کتاب کشــور انتخاب شد. 
همچنین سال ۱۳۹۸ یکی از همکاران 
ما در کتابخانه خانم دســت افشان در 
جشــنواره رضوی برگزیده کشــوری 

شدند. 
*  اما چرا گزیر به عنوان روســتای 

دوستدار کتاب انتخاب شد؟
  دالیل خیلی زیادی دارد یکی از دالیل 
آن  فعالیت هــای مختلف و متنوعی 
است  که کتابخانه »راسخ گزیر« برای 
همه گروه سنی برای تمام اقشار مختلف 
برگزار می کند و دومــًا  فعالیت های 
فرهنگی در مکتب خانه های مختلف 
در روســتاها به صورت مستمر برگزار 
می  شود. امام جمعه گزیر هم  به عنوان 

مروج برتر کشور شناخته شده ؛ ایشان 
همیشــه نوجوان و جوانان را به سوی 
مطالعه علم و دانش تشــویق و همیشه 
از آنهــا حمایت کرده انــد.  همین امر 
 باعث شده در این ۱0 سال ما در گزیر 
دانش آموزهای موفق داشــته باشیم. 
 دانــش آموزهایــی که بســیاری از  
آن ها معلم، مهندس یا دکتر هســتند 
 و روز بــه روز تعداد آن ها  بیشــتر 
می شود . دلیل اصلی آن  را می توانیم 
 حمایت و تشویق امام جمعه گزیر سید

 محمــد زارعی عنوان کنیــم.در حال 
حاضر در کتابخانه راسخ گزیر ۴ کتابدار 
هستیم و در حال فعالیت می باشیم. سال 
۱۳۹۹ با شیوع ویروس کرونا با توجه به 
اینکه فعالیت کتابخانه تعطیل بود و نمی 
توانستیم حضوری فعالیتی داشته باشیم 
از طریق فضای مجازی فعالیت خود را 
انجام می دادیم. قصه گویی، نشست ها ، 
 مسابقات از طریق فضای مجازی برگزار 
می کردیم . همین امر باعث شــد تا در 
سال ۱۳۹۹ جز کتابخانه برتر کشوری 
باشیم و این مقام کشوری را کسب کنیم. 
از جمله فعالیت های کتابخانه راســخ 
گزیر برگزاری کالس های آموزشــی 
، آمــوزش زبان انگلیســی برای تمام 
رده ســنی ، کالس کامپیوتــر ، کالس 
 رباتیک. کالس های کمک درسی برای 

دانش آموزان و دانشجویان . برگزاری 
آزمون قلم چی . کالس نقاشــی، رنگ 
 روغن وهمچنین جلسات کتابخانی برای 
 اقشــار مختلف در ســنین مختلف .

  نشســت هــای مختلفــی برگزاری 
 می کنیم. مثل نشست روان خوانی ، نشست 
جمع خوانی، نشســت قصــه گویی، 
نشســت کتاب خوانی . ما در کتابخانه 
راسخ گزیر قصه گویی سنتی را هم هر 
هفته برگزار می کنیم. هممچنین طرح 
جالبی که وجود دارد، طرحی است  به 
نام »کتاب گردون« چند هفته یک بار 
کتابدارها به همــراه قصه گو کتابخانه، 
به روســتاهای اطراف و مدارس آن ها 
رفته، آنجا برایشــان قصه گویی انجام 
می دهیم و به دانش آموزان کتاب هدیه 
می دهیم. در بین باشگاه های مختلف 
کتابخوانی که در گزیر و روســتاهای 
آن وجود دارد، »باشــگاه خلخلنگو« 

توانسته اســت در ســال ۱۳۹۶مقام 
برتر کشوری را کســب کند. در حال 
حاضر هم در کتابخانه و هم در فضای 
مجازی فعالیت هــای متعددی داریم . 
فعالیت فضای مجازی مانند : ساخت 
انیمیشــن، معرفی کتاب، قصه گویی، 
حکایت خوانی و.... را شــخصًا انجام 
می دهم تا کودکان و نوجوانان بتوانند 
از طریق فضای مجــازی هم با کتاب 
و کتابخوانــی و فعالیت های فرهنگی 
 بیشتر آشنا شوند و همچنین افرادی که 
نمی توانند در کتابخانه حضور داشــته 
باشند از این طریق دسترسی به اطالعات 
داشته باشند.  خانم مریم  آرمون مسئول 
کتابخانه گزیر در سال جاری به عنوان 
کتابدار برتر اســتان معرفی شدند و در 
برتر  برگزیده  توانســتند  قبل  سالهای 
استانی در مسابقات یلدای کتابخوان و 
پویش هر کتابدار یک کتابخوان شوند .

»گزیر« روستای دوستدارکتاب
                   سعیده دبیری نژاد/ دریا

Dabiri_      @yahoo.com91
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گروه سامت //  سرپرست دانشگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان گفت: موظف هستیم 
موضوع آئدس را به عنوان یک زنگ خطر 
برای استان و کشور اطاع رسانی کنیم چرا 
که در صورت کم توجهی سایر دستگاه های 
متولی و بروز بیماری های منتقله از پشــه 
مهاجم آئدس از جمله تــب دنگی، موج 
عظیمــی از همه گیری در کشــور ایجاد 

می شود . 
   معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا، 
اقدامات و برنامه های پیشــگیری و مقابله با 
پشــه مهاجم آئدس در هرمزگان، افزود: یکی 
از مباحث بسیار مهم، مشــارکت بین بخشی 
و جلب مشــارکت مردمی در پیشــگیری از 
بیماری هــای منتقله از آئدس با اســتفاده از 

ظرفیت های موجود اســت.عبدالجبار ذاکری 
با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
در موضوعات مختلف به ویژه بهسازی محیط 
از برخی ادارات و سازمان ها گالیه مند است ؛ 
گفت : با توجه به مصوبات جلسات قبلی هنوز 
شــاهد کم توجهی در این امور هســتیم، وی 
تصریح کرد: منظور از بهسازی محیط، بهسازی 
۱00 درصدی اســت، زیرا حتی ۱0 درصد از 
عوامل و شرایط مناســب برای تخم ریزی یا 
الرو پشــه می تواند خطر ساز باشد.سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم با تاکید بر 
اینکه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به عنوان 
یک دستگاه نظارتی و هشدار دهنده در موضوع 
پشه مهاجم آئدس است، عنوان کرد: دانشگاه 
موظف اســت موضوع آئدس را به عنوان یک 
زنگ خطر برای استان و کشور اطالع رسانی 

کنــد چرا کــه در صورت کم توجهی ســایر 
دستگاه های متولی و بروز بیماری های منتقله 
از پشه مهاجم آئدس از جمله تب دنگی، موج 
عظیمی از همه گیری در کشور ایجاد می شود 
که عواقب آن مشــکالت زیــادی را در همه 
ابعاد برای کشــور به وجود می آورد.غالمعلی 
جاودان افزود: ضرورت بهسازی محیط با نقش 
تعیین کننده فرمانداران، بخشداران و دهیاران و 
حمایت همه جانبه دستگاه ها، توجه به بخش 
آموزش ســالمت با استفاده از ظرفیت سفیران 
ســالمت مدارس، صدا و ســیما و ســازمان 
تبلیغات اســالمی و برآورد هزینه ها و تشکیل 
کمیته بودجه برای تامین اعتبارات الزم، نظارت 
و ارزشــیابی و در نهایت درمان از موارد حائز 
اهمیت است که باید به آن ها توجه جدی داشت.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان نیز 

بر دو موضوع مهم بهســازی محیط و آموزش 
بعنوان اولویت هــای اصلی تاکید کرد و گفت: 
مواردی از جمله تعیین تکلیف ساختمان های 
نیمه کاره و رها شــده، چاله های آسانسور و 
فضاهای مناســب تخم ریــزی و النه گزینی 
پشه های آئدس در سطح شهرها در گزارشات 
دانشگاه علوم پزشکی بعنوان چالش ها مطرح 
شده است که نظام مهندسی و شهرداری باید در 
اسرع وقت نسبت به پیگیری و رفع آن ها اقدام 
کنند.احسان کامرانی از دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان خواست اطالعات و محتوای مرتبط 
با موضوع آئدس در راستای آموزش عمومی 
برای گروهای ســنی مختلف در اختیار صدا و 
سیما، فرمانداران، بخشداران و سازمان تبلیغات 
اسالمی قرار دهد تا آگاه سازی عمومی با دقت 
و سرعت بیشتری در جامعه صورت گیرد.وی 

ادامه داد: در بحث بهسازی محیط، شهرداری ها 
و دهیاری می توانند در کل شهرستان، شورای 
بخش و شــورای شــهر بصورت ضربتی این 
آموزش ها را در دســتور کار خود قرار دهند.

دستور کار دوم ستاد اســتانی مقابله با کرونا 
وضعیت بیماری کرونا و آنفلوآنزا بود که پس از 
اعالم گزارش دانشگاه علوم پزشکی، حاضرین 
به بحث و تبادل نظر پرداختند.به گزارش ایسنا؛ 
مدیر گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان گفت: هم 
اکنون ۵ شهرســتان هرمزگان در وضعیت زرد 
کرونایی قرار دارند و در هفته های اخیر شاهد 
روند افزایشی مختصر بیماران بستری کرونایی 
در اســتان هستیم که از علل اصلی آن رعایت 
نکردن دستورالعمل ها و استفاده کمتر از ماسک 
اســت.طیبه رازنهان افزود: هــم اکنون میزان 
استفاده از ماسک به کمتر از ۳۵ درصد رسیده 
و اســتقبال مردم از انجام نمونه گیری کووید 
کاهش محسوسی داشته است که این موضوع 
میزان نگرانــی از ایجاد موج جدید بیماری را 

دوچندان می کند .

گروه سامت // بیماری های قلبی، اصلی ترین عامل 
مرگ ومیر در جهان اســت. در این میان، مصرف 
زیاد نمک از مهم ترین عوامل فشارخون باال و بروز 

بیماری های قلبی و عروقی است  .
   ســدیم و کلر دو جزء اصلی نمک خوراکی هســتند. 
باید توجه کرد که مصرف نمک مانند چربی ها برای بدن 
ضروری است، اما مصرف بیش از نیاز می تواند برای بدن 
مضر باشد. برخی از کارکردهای نمک خوراکی )سدیم( 
در بدن شــامل تنظیم حجم خون، فشــار خون، تعادل 
مایعات و عملکرد سلول است و عدم مصرف کافی نمک 
می تواند به انقباضات شدید عضالنی، ریتم ضعیف قلب، 
مرگ ناگهانی، ایست قلبی و سرگیجه منجر شود.برخی 
مضرات مصــرف بیش از اندازه نمک عبارتند از ابتال به 
پر فشاری خون، ســرطان معده، افزایش خطر ابتال به 

بیماری های قلبی- عروقی،  پوکی استخوان و... .
متاسفانه ایران یکی از پر مصرف ترین کشورها در زمینه 
مصرف نمک اســت و میانگیــن روزانه مصرف نمک 
در ایران دو تا ســه برابر اســتاندارد جهانی است. طبق 
نظــر محققان، میزان مصرف نمــک در ایران حدود ۱0 
تا ۱۵ گرم در روز اســت که این میزان بســیار بیشتر از 
حد اســتاندارد مصرف نمک که حداکثر ۵ گرم در روز، 
تقریبا معادل یک قاشــق چایخوری اســت، محسوب 
می شود. سرانه مصرف نمک در یک سال توسط ایرانی ها، 
شش کیلوگرم اســت؛ در حالی که در جهان ساالنه سه 

کیلو نمک می خورند. بنابراین ما دو برابر استانداردهای 
جهانــی، غذایمان را شــور می کنیم.بیماری های قلبی، 
اصلی ترین عامل مرگ ومیر در جهان اســت و مصرف 
زیاد نمک هم از مهم ترین عوامل فشارخون باال و بروز 
بیماری های قلبی و عروقی است. میزان سدیم مصرفی در 
افراد میانســال و مسن، افراد با فشار خون باال، دیابت و 
مشکالت کلیوی باید به کمتر از ۱۵00 میلی گرم در روز، 
یعنی کمتر از ۳ گرم نمک روزانه محدود شــود.بنابراین 
نمک باید به مقدار بسیار کم مصرف شود و همان مقدار 
کم نمک نیز فقط از نوع تصفیه شــده یددار باشد. نمک 
تصفیه شده نمکی است که در آن ناخالصی های نامحلول 
مانند فلزات سنگین و همچنین ناخالصی های محلول مانند 
آهک، شن و ماسه طی فرآیندی در کارخانه حذف شده 
است. نمک خوراکی باید از نوع یددار و تصفیه شده باشد؛ 
چراکه کمبود ید بر روی رشد و تکامل جسمی و مغزی 
اثر می گذارد.نمک تصفیه نشده به علت داشتن ناخالصی 
در افرادی که سابقه بیماری های گوارشی، کلیوی و کبدی 
دارند و حتی مصرف مداوم آن در افراد ســالم منجر به 
بروز ناراحتی های گوارشی، کلیوی، کبدی و حتی کاهش 
جذب آهن در بدن می شود. از مصرف نمک دریا به دلیل 
اینکه فاقد ید کافی و دارای ناخالصی اســت، خودداری 

کنید و در عین حال همواره به درج پروانه ســاخت از 
وزارت بهداشت روی بسته بندی نمک یددار تصفیه شده 
توجه داشــته باشید. دقت کنید که عبارت »نمک ید دار 
تصفیه شده« بر روی بسته بندی نمک درج شده باشد و 
از خریــد هرگونه نمک با عنوان »صادراتی صنعتی« یا 
»نمک دریا« خودداری کنید.همچنین بدانید که نگهداری 
و ذخیره نمک یددار به مدت طوالنی )بیش از شش ماه( 
موجب از دست رفتن بخشی از ید آن می شود. برای حفظ 
ید در نمک، باید نمک را دور از نور و رطوبت و در ظرف 
در بسته پالستیکی، چوبی، سفالی یا شیشه های رنگی و 
تیره نگهداری کرد و جهت اضافه کردن آن به غذا در زمان 
طبخ، نمک را در انتهای پخــت اضافه کرد تا ید آن در 

حداکثر مقدار حفظ شود.
*  توصیه هایی برای کاهش مصرف نمک

- غذاهــای آماده مانند سوســیس، کالبــاس، پیتزا، 
ســیب زمینی های سرخ شــده، ســس گوجه فرنگی، 
گوشــت های نمک زده، کنسروها و ســوپ های آماده 
حاوی میزان زیادی نمک هســتند کــه باید در مصرف 
آن ها جانب احتیــاط را رعایت کرد.- زمانی که غذا را 
آماده می کنید سعی کنید به آن نمک اضافه نکنید. از پودر 

سیر، سبزیجات خشک،  آب لیموی تازه یا لیمو ترش، 
ادویه ها در غذا استفاده کنید. رزماری، زنجبیل، فلفل سیاه 
و قرمز را امتحان کنید.- برچســب اطالعات غذایی را 
مطالعه کنید. سعی کنید مواد غذایی با برچسب کم نمک و 

بی نمک را انتخاب کنید.
- در برچسب بعضی مواد غذایی مقدار سدیم 

موجود در ۱00 گرم از ماده 
شــده  ذکر  غذایی 

برای  است. 
یل  تبد

رسدیم  مقدا
به نمک باید آن را 

در عدد ۲.۵ ضرب کنید.
- همیشه مصرف باالی نمک به معنی شور 

کردن غذاها نیســت، بلکه درصــد باالیی از نمکی که 
 روزانه مصرف می کنیم، نمک پنهان اســت که در درون 
مواد غذایی گوناگون مانند نان، پنیر، گوشت های فراوری 
شده مانند همبرگر، سوســیس و... وجود دارد.- انواع 
تنقالت شــور، ترشــی ها، آجیل ها و مغزهای شور از 
مهمترین منابع دریافت غذایی نمک هستند 
زیاد  از مصرف  بنابراین  و 

آنها اجتناب کنید.
غذای  به   -
کودک 
زیر 

یــک 
نمک  سال، 
اضافــه نکنید تا 
ذائقه او به غذاهای شــور 

عادت نکند .

نمک ؛ عامل فشار خون باال

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هشدار داد 

پشه آئدس ؛ زنگ خطری برای کشور
طالع بینی

 گروه سامت // دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت :
 بر اساس مطالعاتی که در کمیته علمی بررسی شد، توصیه 
بر این است که نوبت یادآور واکسن کرونا در سالمندان، 
 افــراد پرخطر و دارای ضعف سیســتم ایمنی، تزریق 

شود . 
   دکتر حمیدرضا جماعتی اظهار داشت: توصیه ما این 
اســت افرادی که سالمند نیستند و یا فاقد بیماری های 
زمینه ای و ضعف سیستم ایمنی هستند، واکسیناسیون 
خود را کامل کنند و منظور از واکسیناســیون کامل نیز 
تزریق ســه ُدز واکسن کرونا اســت؛ بنابراین در حال 
حاضر توصیه ای در خصوص تزریق نوبت چهارم برای 
افراد باالتر از ۱۸ سال که سه نوبت واکسن کرونا تزریق 

کرده اند،  نمی شود.
   وی افزود: افرادی که ســن باال، بیماری زمینه ای و 
نقص سیستم ایمنی دارند، توصیه می شود که یک نوبت 

یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند. 
  در مــورد زنــان بــاردار، کمیتــه ملی واکســن 
کووید۱۹تصمیم گیری می کند اما توصیه بر این است که 
زنان بارداری که واکسیناسیون خود را تکمیل نکرده اند 

)تزریق سه نوبت واکسن(، بعد از ماه سوم بارداری، یک 
نوبت یادآور واکسن را تزریق کنند.   

  دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: دراین جلسه ، 
آخرین وضعیت کرونا و سویه های در گردش در دنیا و 

ایران، بررسی شد.
 در آمریکا زیرســویه XBB.۱.۵ در حال افزایش و 
بیش از ۴۳ درصد از موارد در آن کشــور، مربوط به 
این زیرســویه است؛ البته زیرسویه  BQ .۱.۱ که قبال 
زیرســویه غالب بود، کاهش یافته و به ۲۸.۸ درصد و 
زیرسویه BQ.۱ نیز به ۱۵.۹ درصد موارد در آمریکا 
رسیده است. در اکثر کشورهای اروپایی، زیرسویه ۱.۱. 
BQ افزایــش یافته که یکی از ویروس شــناس های 
 »KraKen« کانادایی از این زیرســویه به عنــوان
یاد کــرده همچنین زیرســویه  CH.۱.۱ نیز در این 
کشورها در حال افزایش است. وی با اشاره به بررسی 
واکسیناسیون به ویژه واکســن های جدید دو ظرفیتی 
)Bivalent( در این نشســت، گفت: این واکسن ها 
توسط شــرکت های فایزر و مدرنا ساخته شده اند و 
مطالعه حیوانی این واکســن ها، بر روی هشت موش 
انجام شــده و تیتر آنتی بادی آن مورد بررســی قرار 
گرفته و پس از آن وارد پروتکل آمریکا شــده که این 
نشان دهنده، اهمیت مسائل غیرعلمی به ویژه جنبه های 

اقتصادی در آمریکا است. 
  جماعتی گفــت: در مطالعات اخیر در مجالت معتبر 
پزشکی از جمله نیوانگلند و لنست نیز نشان داده شده که 
واکسن دو ظرفیتی، نسبت به واکسن های تک ظرفیتی 
در گروه های مختلف، تفاوتی نداشته به ویژه در سنین 
باالتر از ۸0 سال، مرگ و میر را در حد چند نفر در هر 
۱00 هزار نفر، کاهش داده که باتوجه به افزایش احتمال 
ریسک ســکته مغزی در نوع واکسن های دوظرفیتی، 

مورد اقبال قرار نگرفته که بخواهیم این نوع واکسن ها 
را برای کشور خودمان باتوجه به تغییر زیرسویه های 

جدید توصیه کنیم.  
  دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر واکســن های در دســترس در 
کشــورمان، هنوز هم موثر هستند و در دنیا نیز چنین 
واکســن هایی از نوع تک ظرفیتــی، در حال تولید و 
تزریق هســتند و شواهدی نشان نداده که واکسن های 
دیگر، نسبت به این واکسن ها، برتری و ارجحیت داشته 

باشند.
    بنابر اعالم وزارت بهداشت، وی با اشاره به افزایش 
موارد زیرســویه XBB در ایران، گفت: این زیرسویه 
حدود ۴0 درصد از نمونه های بررسی شده را به خود 
اختصاص داده و پس از آن، زیرسویه BQ.۱ در حال 

افزایش است. 
  از آذرماه، زیرســویه XBB وارد کشور شده و تعداد 
مبتالیان به این زیرســویه، افزایــش یافته اما باتوجه 
بــه ابتالی طبیعی بخشــی از مردم ایــران به کرونا و 
واکسیناسیون در حجم باال که اثر هیبرید بر روی سیستم 
ایمنی بدن داشته، تظاهر شدید و موج سنگین بیماری به 
ویژه در بســتری ها و موارد مرگ و میر را تا کنون در 

کشور مشاهده نکرده ایم.
  جماعتی با بیان اینکه تاثیر هیبرید بر سیســتم ایمنی 
که شامل ابتالی طبیعی و واکسیناسیون در کشور بوده، 
یکی از دالیل تک رقمی ماندن مرگ و میر کرونا است، 
افزود: توصیه ما این است که افراد پرخطر، دارای نقص 
سیستم ایمنی، بیماری های زمینه ای و با سن باال، حتما 
نوبت یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند در مورد سایر 
افراد باالتر از ۱۸ سال که فاقد این عوامل خطر هستند، 

تزریق سه نوبت واکسن کرونا، کافی است .

گروه سامت // شب های امتحان، زمانی که به موعد 
تحویل یک پروژه کاری نزدیک هستیم و هنوز آن را 
به اتمام نرساندیم و... از مواقعی هستند که احتماال 
سعی می کنیم به خواب آلودگی خود غلبه کنیم تا به 
کارهایمان برسیم. اما این کم خوابی چه بایی سر بدن 

می آورد ؟
  در ســال ۱۹۴۲ میالدی متوســط ساعت خواب 
هشت ســاعت بود، اما هم اکنون این میزان به ۶.۸ 
ســاعت در هر شب رسیده است در حالی که میزان 
متوســط خواب ایده آل برای هر فرد بالغ، در طول 
۲۴ ســاعت شــبانه روز بین 7 تا ۹ ساعت است.

بنابر اعالم دفتر آموزش و ارتقای ســالمت وزارت 
بهداشت، جدی ترین هشدارهای ناشی از کم خوابی 

و بی خوابی شامل موارد زیر است:
کاهش روحیه و افسردگی : با گذشت زمان، کمبود 
خــواب و اختــالالت خواب باعث بــروز عالئم 
افسردگی می شــود. در یک نظرسنجی معلوم شد، 
افراد مبتال به افســردگی و اضطراب به احتمال زیاد 
کمتر از ۶ ساعت در شب می خوابند. بی  خوابی اغلب 
یکی از نخستین عالئم افسردگی است. بی خوابی و 
افسردگی یکدیگر را تقویت می کنند، یعنی کم خوابی 
عالئم افسردگی را بدتر می کند و افسردگی، به خواب 
رفتن را سخت تر می کند. از طرفی درمان مشکالت 
خواب مثل کم خوابی به بهبود افسردگی و عالئم آن 

کمک می کند و بالعکس.
   اختالل در عملکرد شناختی : به صراحت می توان 
گفت کمبود خواب تفکــر و توانایی های یادگیری 
شما را تحت تاثیر قرار می دهد و هشیاری، تمرکز، 
اســتدالل و قدرت حل مشــکل را مختل می کند. 
 ایــن در حالی اســت که خواب کافی به شــما در 
ذخیره ســازی تجربیات و اطالعات جدید در مغز 
کمک می کند. چرخه خواب نقش مهمی در تقویت 

حافظه دارد.
*  پیری زودرس : در حالی که با افزایش سن و کاهش 
سطح تستوسترون در مردان عالئم پیری به خصوص 

در پوست خود را نشان می دهند، کمبود خواب نیز 
 می تواند همین عارضه را داشــته باشــد و منجر به 
تیره شدن پوســت و چین و چروک های زودرس 
شود. هنگام محرومیت از خواب، کورتیزول یا همان 
هورمون استرس، بیشتر آزاد می شود و در حجم های 
 باالتــر می توانــد کالژن پوســت را تجزیه کند و 

انعطاف پذیری و صافی پوست را از بین ببرد.
*  افزایش وزن : علــم این نکته را تایید کرده که 
ساعات کم خواب بر وزن شــما، سایز دور کمر و 
سایز شکم تاثیر می گذارد. بدخوابی و بی خوابی مغز 
شما را به مصرف مواد غذایی بیشتر ترغیب می کند 
و متابولیسم شما را نیز کاهش می دهد. گرلین، حس 
گرسنگی را تحریک می کند و لپتین پیام سیری را به 

مغز می فرستد و اشتها را سرکوب می کند.
   کاهش زمان خوابیدن باعث کاهش لپتین و افزایش 
گرلین می شود. کمبود خواب نه تنها اشتها را تحریک 
می کند، بلکه میل به مصــرف مواد غذایی چرب و 

شیرین را افزایش می دهد.
*  خطر ابتال بــه بیماری های مزمن : اختالالت 
مربوط به خــواب و کم خوابی طوالنی مدت خطر 
ابتال به بیماری های قلبی، حمله قلبی، نارسایی قلبی، 
بی نظمی ضربان قلب، فشارخون باال، سکته مغزی و 

دیابت را افزایش می دهند. 
*  مشــکالت سیســتم گوارشــی : از هر ۲۵0 
آمریکایی یک نفر به بیماری التهاب روده مبتال است 
و اختالالت خواب نیز عالئم این بیماری را افزایش 
می دهد. در صورتی که کم خوابی به صورت مداوم 
تکرار شود، سندروم التهاب روده شدیدتر می شود، 
بطوری که ۱0 تا ۱۵ درصد از آمریکایی ها به علت 
بی خوابی با این مشــکل دست و پنجه نرم می کنند. 
همچنین باید به این نکته اشــاره کرد افرادی که از 
بیمــاری کرون )نوعی بیماری التهابــی روده( رنج 
می برند، در صورت بی خوابی دو برابر سایر افراد در 
معرض خطر عود کردن این سندرم در مقایسه با افراد 

عادی قرار دارند .

کم خوابی چه بالیی سر بدن می آورد؟  دبیر کمیته علمی کشوری کرونا :

نوبت یادآور واکسن کرونا در گروه های پرخطر تزریق شود
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فروردین :
این طور كه معلوم اســت استرس ها و نگرانی های اخیر 
شــما آخرین بخش از پریشانی هایی بود كه مانع رسیدن 
شما به شادی و نشاط می شد، اما بدون اینكه چیزهایی را 
كه تاكنون به دست آورده اید را از دست بدهید. این ناخشنودی شما ممكن 
اســت باعث این شود قبل از فكر كردن راجع به عاقبت كار، آن را انجام 
 دهید.اما رفتاری كه بدون اندیشــه باشد شما را از هدف تان دور می كند.

 ریسك كردن هم بدون اینكه به عواقبش فكركنید بدترین كاری است كه 
می توانید انجام دهید پس نخواهید كه هر چیزی را یكباره تغییر دهید .

  اردیبهشت :
افكار جدیدی برای پول درآوردن امروز در ســر شــما 
بوجود آمده اســت، اما مشكل است كه اینها را بخواهید 
به عمل در آورید. به جای اینكه روی كارهای ســختی 
كه مفهوم پیچیده ای هم دارند تمركز كنید، می توانید به آسانی ایده های 
زیركانه خود را به اجرا در آورید. با این كار، كنترل بیشتری بر روی آنها 
خواهید داشــت. انضباط فردی ممكن است در دنیا متفاوت باشد، پس 
تصمیم تان را بگیرید و روی رفتاری كه باعث رســیدن شما به اهداف 

جهانی تان می شود تمركز كنید.
     خرداد :

ماه كامــل می تواند شــما را امروز در بــاران یا برف 
بــه رقــص در آورد ، امــا این نكته حیاتی اســت كه 
 شــما نباید نســبت به وظایف كاری و خانوادگی خود 
 بی توجه باشــید. این مهمانی آنقدر طوالنی نمی شود كه شما بخواهید 
 غیر مسئوالنه رفتار كنید. وسوسه ها شــما را احاطه كرده اند اما شما 
می توانید به خود تلقین كنید كه در دام آنها نیفتید. در عوض، عاقل باشید 
و از نیروی ترغیب كننده خود برای جلب حمایت دیگران استفاده كنید تا 

شما را برای رسیدن تدریجی به اهداف اجتماعی یاری كنند .
   تیر :

بزرگ فكــر كــردن در رابطه با كارتان اســت ممكن 
اســت باعث شــود دیگران مراقب شــما باشــند، و 
شــما نیاز دارید كه بــرای لحظاتی برنامــه هایتان را 
بــه عقب انداخته تا كمی راجع به آن تامل كنید. شــما نباید در جنگی 
شركت كنید كه مطمئن هســتید كه در آن بازنده خواهید بود و اوضاع 
 روحــی خودتان هم بهم می ریزد. اما از رویاهایتان دســت نكشــید. 
 وظیفه شما این اســت كه راهی برای رسیدن به موفقیت پیدا كنید و از 

برنامه هایتان هم برای رسیدن به موفقیت دست نكشید .
   مرداد :

شــما از نقش بازی كردن خسته شــده اید مخصوصا 
 اینكه نقش كســی را بازی می كنید كه از شــما خیلی 
جدی تر اســت و شما آن را دوســت ندارید. اما امروز 
 فرصت این را دارید كــه اثبات كنید تبدیل به یك آدم جدید و متعالی 
 شده اید. زیاده از حد صادق بودن با دیگران ممكن است این روزها برای شما 
دردسر آفرین باشد. و االن متوجه شده اید كه این تنها راه عاقالنه ایست 

كه دارید .
 شهریور :

شــما با راه حل هایی كه پیش رو دارید موافق هستید، 
اما هنوز هم با انتخاب های بســیاری روبرو هســتید. 
اخیرابــه خاطر كارهــای زیادی كه بــرای انجام دادن 
دارید احســاس پریشــانی و نگرانی می كنید، مخصوصا اگر بدانید كه 
باید بعضی آشــفتگی هایی كه در زندگی تان وجــود دارند را محدود 
 كنید. خوشــبختانه، شــما از اتصال عطارد و پلوتــون كمك دریافت 
 می كنید؛ و ســرانجام می توانید هر كاری را كه در ذهن تان به آن فكر 

می كنید انجام دهید .
   مهر :

شما از مردد بودن و بی تصمیمی خود شرمنده هستید، اما 
این به خاطر این است كه شما معموال ایده هایتان را تعدیل 
می كنید و آنها را تا نیمه انجام می دهید. امروز باید آماده 
باشــید كه راه تان را عوض كنید زیرا زمان زیادی ندارید تا ذهن تان را 
سر و سامان دهید. به یاد داشته باشید، در درگیری باید صریح باشید تا به 

حق خود برسید. پس تصمیم بگیرید و حركت كنید ! .
    آبان :

مقایسه خود با دیگران زیاد برای شما مفید و ضروری 
نیست. اما احتماال برایتان امروز سخت خواهد بود كه 
از چنین رفتاری اجتناب كنید چونكه می خواهید برای 
دســت یافتن به یك وجهه بهتر مبارزه كنید. ارزیابی شخصی كار 
دشــواری است زیرا بهترین امتیازات شما ممكن است به چشم تان 
نیاید. به خودتان این امكان را بدهید كه افكارتان را تغییر دهید، اما 
زیاد جدی و سرسخت نباشید، حتی اگر دیگران با این تغییرات شما 

احساس راحتی نمی كنند .
     آذر :

امروز ماه برج جوزا كمی  زندگی تان را پیچیده می كند. 
برنامه ریزی كردن برای مسافرت های آینده زیاد كار 
جالبی نخواهد بود، مگر اینكــه بتوانید كمی  رویایی 
باشــید. اگر بخواهید روی اطالعاتی كه قرار است بهتان برسد تكیه 
كنید، به جایی نمی رسید. هم اكنون از جزئیات دست كشیده و روی 

ایده های بزرگ تمركز كنید .
  دی :

ورود ماه به ششمین خانه جزئیات باعث می شود كه 
احساس كنید سر شما از شــدت كار دارد می تركد. 
 اگرچه شــما از اینكه همیشه مشــغول باشید لذت

 می برید، اما از اینكه كارهای زیادی برای انجام دادن دارید و هیچ 
كدام از آنها به خوبی انجام نشده اند خوشتان نمی آید. عطارد آهنین 
وارد نشان شما می شود، بنشینید و لیستی از كارهایی كه باید به پایان 
برســانید تهیه كنید.وظایف تان را در اولویت قرار دهید و بعد به سر 

كارتان بازگردید .
 بهمن :

مطمئن باشید، امروز می توانید تا می توانید به خودتان 
خــوش بگذرانید، اما نگرانی های جدی هم كه دارید 
 اكنون كم رنگ تر نمی شوند. شاید به خاطر این باشد كه 
می دانید كه حتی ســطوح كوچكی از مشكالت می توانند معنای 
عمیقی در درون خود داشــته باشند.... و شما می خواهید اگر الزم 
است از آنها سر درآورید. به تدریج پیش بروید. تنها فوریت آن خود 
شــما هستید. هر كسی می تواند خوشحال و شاد باشد اگر به خود 

بیش از حد فشار و استرس وارد نكند .
     اسفند : 

ماه كامل امروز در نشــان شما می تواند شما را تا هر جا 
كه بخواهید بكشاند. در كارتان مسئولیت هایی دارید كه به 
شما استرس وارد می كنند و شما نیاز دارید كه از فرضیات 
خود تان برای انجام آنها بهره بگیرید. اما تمایل دارید كه برای كنترل كردن 
امور، همه چیز را تغییر دهید- در جهان فردی و شخصی خود، زندگی 
خانوادگی و حتی تمرینات و مراقبه های روحی و روانی تان- ســعی 
كنید فرضیات شخصی خود را بر كسی تحمیل نكنید؛ از طرف دیگر، از 
 آنها عقب نشینی هم نكنید. انكار و تكذیب فقط پریشانی شما را بیشتر 
می كنند، پس صادق باشید كه جهان برایتان پر از آرامش و صلح شود .

گروه سامت // زمستان دوست پوست 
لطیف بدن نیست؛ بنابراین باید در حفظ 
سامت پوست در این فصل سرد کوشا 

بود تا به بیماری مبتا نشد . 
 دکتر دیوید پیرسون، متخصص پوست 
و استادیار دانشــکده پزشکی دانشگاه 
مینه سوتا ایاالت  متحده، در این خصوص 
گفت: این موارد بسیار شهودی اما تکرار 
آن قابل تحمل اســت. محیط  زیست در 
فصل زمستان با پوست ما متفاوت رفتار 
می کند؛ به این معنا که ممکن است ناچار 
شویم رفتار خود را برای سازگاری تغییر 
دهیم.این متخصص پوست توضیح داد: 
با کاهش دما و رطوبت، پوست آدمیان 
رطوبت خود را از دســت می دهد.برای 
کمک به آبرســانی پوست در زمستان، 
پیرســون یک کرم مرطوب کننده غلیظ 

را توصیه می کند کــه نباید به راحتی از 
شیشه یا از لوله کرم خارج شود.پیرسون 
گفت: کرم انتخابی باید ساده، بدون رایحه 
و عطر باشد.هنگامی که پوست خشک 
می شود، توانایی آن در محافظت از شما 
در برابر آلرژن ها و عفونت های خارجی 

به خطر می افتد.
   وی افزود: ســرامیدها ممکن است در 
بازگرداندن ســد پوستی مفید باشد؛ این 
ماده می تواند یک عنصــر خوب برای 
جستجوی کرم مناســب باشد.برخی از 
داده ها نشان می دهد که مرطوب کننده ها 
نیز ممکن است به رفع این معضل کمک 
کند اما احتماال تاثیر کمتری در برابر سرما 

دارد.
  دانشــمندان توصیــه می کنند هنگام 
شست وشو از صابون مالیم استفاده کنید 

و برنامه همیشگی اســتفاده از کرم های 
تابســتانی خود را با ضد آفتاب ها حفظ 
کنید.پیرسون می گوید: حتی اگر شما به  
طور کامل خود را بپوشانید، مقداری از 
نور Uv از برف منعکس می شــود که 
اثر آن با قــرار گرفتن طوالنی مدت در 
معرضش از طریــق فعالیت های خارج 
از منزل یا رانندگــی طوالنی می تواند 
افزایش یابد.پیرســون خاطرنشان کرد: 
زمستان اغلب برای کســانی که اگزما 
دارند، دشوارتر است؛ به خصوص زمانی 
که اگزما مربوط به دستانشان باشد. اگزما 
باعث خشکی، خارش و قرمزی پوست 

می شود.
  در هوای سرد شــرایط عروقی به نام 
رینود و پرنیو را مشــاهده می شــود که 
عالئم آن ممکن است با قرار گرفتن در 

توضیح  دهد.پیرسون  معرض سرما رخ 
داد: رینود شروع سریع تغییر رنگ سفید 
یا آبی در انگشــتان دست و یا پا در اثر 
قرار گرفتن در معرض ســرما به دلیل 
انقباض عروق خونی اســت. پرنیو نیز 
شروع تاخیری برجستگی های صورتی 
حســاس روی انگشتان دست و پا یک 
تا ۲ روز پس از قرار گرفتن در معرض 

سرماست.
 در مناطق بسیار سرد سرمازدگی خطری 
دیگر است و زمانی رخ می دهد که دمای 
پوســت به ۲۸ درجه فارنهایت یا کمتر 
برسد. مشاهده این مورد تنها ۳0 دقیقه 
در هوای صفر درجــه فارنهایت طول 

می کشد.
  پیرســون توصیه کرد: پوســت ما از 
نظــر فیزیولوژیکی برای قــرار گرفتن 
طوالنی مدت در معرض این دماها مجهز 
نیست؛ بنابراین هنگام بیرون رفتن از خانه 

حتما کت و کاله گرم بپوشید .

مفقودیفصلی که دوست پوست ما نیست

مفقودی

  کارت ماشین  نوع سواری استیشن  سیستم  هیوندای  مدل ۲۰۰۹  
KMHJM۸۱B6۹U۹5۲4۱4 تیپ توسان  شماره شاسي

شماره موتورG4GC۸۲55454 پالک 6۹۸66 شخصی  رنگ  مشکی 
بنام امیده ارکانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز خودروی وانت دو کابین مزدا تیپ بی ۲۰۰۰ آی رنگ سورمه ای 
مدل ۱۳۸5 به شماره پالک 754 ل ۱5 ایران ۲5 وشماره موتور 5۰۱۰4۱ 

و شماره شاسی NAG۰۸NPED 5۰۱77 به نام رحیم امیری مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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گروه خبر // وزارت اطالعات در بیانیه ای اقدام اخیر 
اروپا درباره سپاه را محکوم کرده و اقدام متقابل در 
صورت هر عمل ُمغاير امنّیت مّلی جمهوری اسالمی 

ايران را حق مشروع و ُمسّلم کشور دانست . 
  وزارت اطالعات و جامعه اطالعاتی کشور طی بیانیه ای 
اقدام اخیر اروپا علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 
محکوم و اقدام متقابل در صورت هر عمل ُمغایر امنیّت 
مّلی جمهوری اســالمی ایران را حق مشروع و ُمسّلم 

کشور دانست. متن این اطالعیه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

و اعدوا لهم ما استطعتم من قّوه
وزارت اطالعات و جامعه ی اطالعاتی جمهوری اسالمی 
ایران ضمن اعالم همبستگی کامل خود با سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی به عنوان رکن رکین نیروهای دفاعی 

کشور، اقدام بی ارزش، شتاب  زده و نابِخردانه ی پارلمان 
اروپــا را محکوم می کند.اتحادیــه ی اروپا که در حال 
حاضر در وضعیت بی سابقه ای از بحران عدم همبستگی، 
ضعف کارائی و سوءعملکرد به سر می برد، اثبات کرد که 
درگیر سوءمحاسبه و بحران هویت نیز هست و نه تنها 
اِشرافی بر واقعیات صحنه ندارد بلکه به عروسک خیمه 
شب بازی تروریســم دولتی آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و گروهک های ضّد مّلی و منفور تبدیل شــده اســت.

بر اســاس اطالعات پنهان و آشکار، مرحله ی اّول این 

اقدام سخیف و نمایشی، تحت تأثیر البی های تروریستی، 
کارسازی شــده و کارگزاران مســلوب االراده ی این 
پارلمان، آنرا به زعم خود عملیاتی ساختند. اروپایی ها 
که برخالف آمریکایی ها دارای پیوستگی سرزمینی با 
منطقه حّساس غرب آسیا هستند، اگر تجربه اقدام مشابه 
آمریکایی هــا را مرور می کردند، این عمل غیرقانونی و 
مردود که خالف بند 7 ماده ۲ منشــور ملل متحد است 
را مرتکب نمی شدند.ســؤالی که مردم اروپا از اعضای 
پارلمــان اروپایی و دولت مردان خــود در این اتحادیه 

باید بپرسند این است که این اقدام به اصطالح تحریمی 
علیه بزرگ ترین نیروی مبارزه با تروریسم تکفیری در 
منطقه ی غرب آسیا، کدام عایدی مشخص را نصیب آنها 
خواهد ساخت؟ اگر نفعی برای آنها در میان نیست، این 
اقدام دقیقًا منفعت کدام دسته و گروه یا کشور را تأمین 
می کند؟ ضعف برآوردهای اطالعاتی کشورهای غربی در 
شناخت مردم و منطق حاکم بر نظام حکمرانی مردمی در 
جمهوری اسالمی ایران باعث شده است تا با تمهید این 
دست اقدامات بی ارزش و نمادین تالش کنند تا پروژه 

شکست خورده و خارجی آشوب و اغتشاش را تنفس 
مصنوعی بدهند. حال آنکــه با این توهمات نه تنها به 
اهداف مداخله گرانه شان در داخل کشور دست نخواهند 
یافت، بلکه در سطح کالن تر، سیاست های مداخله گرانه ی 
منطقه ای آنها را نیز با شکســت قطعی مواجه خواهد 
ساخت.وزارت اطالعات و جامعه ی اطالعاتی جمهوری 
اسالمی ایران، ضمن حمایت قاطع و تمام عیار از نهاد پر 
صالبت، ایثارگر، مردمی، ضّدتروریستی و ضّداستکباری 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، اقدام متقابل در صورت 
هر عمل ُمغایر امنیّت مّلی جمهوری اسالمی ایران را حق 

مشروع و ُمسّلم کشور می داند ./ تسنیم 
وزیر اّطالعات
 و رئیس شورای هماهنگی اطالعات کشور

واکنش وزارت اطالعات به اقدام اروپا علیه سپاه : 

اقدام متقابل در صورت هر عمل مغایر امنیت ملی 

گروه خبر //  آيین جشن تکلیف ۶ هزار دختر 
هرمزگانی با حضور حجت االسالم والمسلمین 
فقیه  ولی  نماينــده  زاده  محمدعبــادی 
وزارت  ابتدايی  آموزش  معاون  درهرمزگان، 
آموزش و پــرورش و جمعی از فرهنگیان و 
معلمان در مسجد جامع بندرعباس برگزار 

شد . 
  در این جشــن شیرین عبادت و بندگی که به 
همت اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان و با 
حضور برنامه پرطرفدار و شاد گروه تلویزیونی 
»َمل َمل« همراه بود، این فرشتگان کوچولو با 
نماز، روزه، عفــاف و حجاب، تالوت قرآن و 
اطالعت از خدا و دستورهای دینی آشنا شدند و 
در پایان در صف هایی منظم و شانه به شانه در 
کنار دوستان خود این عید بندگی را با اقامه نماز 
مزین کردند.جشن تکلیف در واقع عید بندگی 
و عبادت است که دختران و پسران مسلمان از 
نظر عقلی و جسمی به حدی رسیده اند که باید 
به دستورهای دینی و واجبات دین عمل کنند و 
به آنچه که خداوند از آنان خواسته اطاعت کنند 

و از محرمات و منکرات دوری کنند.
*   دخترانم پایبند به عهدتان با خدا باشید

   نماینــده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه 
بندرعباس در این آیین باشکوه معنوی جشن 
تکلیف را جشــن عبادت و بندگی دانست و 
گفت: از شــما دختران خوبم می خواهم که به 
این عهد و پیمان بندگی خود در عبادت کردن، 
نماز خوانــدن، روزه گرفتن، اطاعت از خدا و 
 والدین با خدایتان بسته اید، تا آخر پایبند باشید. 

حجت االسالم و المسلمین محمد عبادی زاده 
افزود: هر موفقیتی برای ما باعث می شود که 
جشن بگیریم و شــما امروز به یک موفقیت 
بزرگ رسیده اید و امروز خدا شما را پذیرفته و 
قبول کرده است که بیایید در محضر او بایستید 
و بندگی کنید.وی بیان کرد: امروز خدا شــما 
مکلفان به دین را به رسمیت شناخت و ارزش 
شما به این است که شما به درگاه خدا، بندگی 
و عبادت کنید و این موفقیت خودتان را جشن 
بگیرید.امام جمعه بندرعباس اظهار امیدواری 
کرد: این جشن آغاز بندگی تان و حضور سبز 
شما دختران نوجوان بندرعباسی در این مکان 
مقدس برای آینده تان یادگار و خاطره باشد.
عبادی زاده به این فرشــتگان کوچولو گفت: 
آفرین به شــما که در خانه خدا با خدا عهد و 
پیمان بندگی بســته اید و این جشن عبادت و 

بندگی به شما و خانواده هایتان مبارک باشد و 
ان شااهلل این روز برای همه تان ماندگار باشد.

 *  فرشــته های ســفید پوش بــه نماز و 
حجاب تان پایبند بمانید 

  معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و 
پرورش نیز این فرشــته های ســفید پوش و 
سبک بال را به پایبند بودن به نماز و عبادات و 
حجاب وعفاف توصیه کرد و گفت: امروز بسیار 
خوشحال و خرسندم که در جمع شما دختران 
گلم هستم و این جشن تکلیف که جشن عبادت 
و بندگی خدا برای رسیدن به رستگاری بوده را 
به شما تبریک می گویم.معصومه نجفی پازوکی 
 افزود: ما اتفاقات و موفقیت خاص را جشــن
می گیریم که جشــن تکلیف نیز یکی از این 
موفقیت های خاص بندگــی و عبادت بوده 
که دختران و پســران نوجوانمــان باید آن را 

جشن بگیرند.وی خطاب به دختران نوجوان 
 بندرعباسی گفت: بچه ها شما که به سمت تکلیف 
رسیده اید،۲ فرشته خوب و بد همیشه همراه 
شماست که یکی از فرشته ها کارهای خوب 
شــما و دیگری کارهای بد شــما را ثبت و 
وضبط می کنند که باید مراقب اعمال ورفتارتان 
باشید.معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
وپرورش گفت: اکنون از نظر عقلی به ســنی 
رســیده اید که می توانید خوب و بد را از هم 
تشخیص دهید و باید پایبند به نماز و عبادات 
و اطالعت خدا باشید.وی گفت: در جمع شما 
دختران گلم به یاد مســجد الحرام افتادم که 
حاجیان با پوشــش سفید خانه خدا را طواف 
می کنند و امیدوارم جشن بندگی و عبادت بر 

شما مبارک باشد.
*  خدا را شاکریم که جشن تکلیف با این ابعاد 

گسترده برگزار شد
  مدیرکل آموزش و پــرورش هرمزگان نیز 
در این آیین باشــکوه ، دختــران دانش آموز 
هرمزگانی را آینده ســازان ایران اســالمی 
دانســت و گفت: خیلی خوشحالم که مراسم 
جشن تکلیف در شهر بندرعباس را با حضور 
مسئوالن اســتانی و کشــوری و امام جمعه 
بندرعباس برگــزار می کنیم.به گزارش ایرنا ؛ 
محمد قویدل افزود: تاکنون جشن تکلیف در 
استان هرمزگان و شهر بندرعباس با این تعداد 
گسترده ۶ هزار نفری دانش آموز نداشتیم که 
امروز با مشارکت شــما برگزار شد و خدا را 

شاکریم و از شما متشکریم .

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس :برپایی جشن بهار بندگی با حضور ۶ هزار دختر هرمزگانی 

مجلس محدودیت تردد کشتی های تجاری اروپا 
از تنگه هرمز را دنبال می کند

 گروه خبر // نايب رئیس کمیسیون امور داخلی 
کشور و شــوراها در مجلس گفت: اگر اروپايی ها 
همان طوری که به سازمان مجاهدين خلق اجازه 
دادند که در جلســات علنی و غیرعلنی اتحاديه 
اروپا شرکت کنند، فرصتی در اختیار تشکل های 
مردم نهــاد ايران می دادند تــا در آنجا جنايات 
گروه های تروريستی را به تصوير بکشند، ديگر 
اجازه نمی دادند سازمان مجاهدين خلق به کنگره 

آنها راه پیدا کند . 
   محمدحسن آصفری ضمن محكومیت اقدام ضد ایرانی 
پارلمان اروپا، بیان كرد: این اقدام اروپا پوست خربزه ای 
اســت كه ســازمان منافقین زیر پای كشورهای اروپایی 
گذاشته اســت؛ اروپایی ها بدون مطالعه و در یك اقدام 
احساســی این مصوبه را به تصویب رســانده است. اگر 
اروپایی ها ســری به بهشــت زهرای تهران بزنند شاهد 
جنایاتی كه ســازمان مجاهدین خلق انجام داده اســت 
خواهنــد بود، بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم ما در اقدامات 
تروریستی این منافقان به شهادت رسیده اند. اگر اروپایی ها 
در این زمینه تحقیق می كردند هیچ گاه گول این منافقان 

را نمی خوردند.
*  اتحادیه اروپا باید بداند که ســپاه پاســداران 

انقالب اسالمی در روزهای سخت کنار مردم است
   وی در ادامه اظهار كرد: اتحادیه اروپا باید بداند كه رئیس 
جمهور، نخســت وزیر، رئیس دیوان عالی كشور و تعداد 
زیادی از نمایندگان مجلس و تعداد بی شــماری از مردم 
توسط ســازمان مجاهدین خلق كه امروز در البی های 
اتحادیه اروپا و كنگره آمریكا گشــته اند تا آنها دست به 
چنین اقدامی بزنند، ترور شــده اند. اگر اروپایی ها همان 
طوری كه به ســازمان مجاهدین خلق اجازه دادند كه در 

جلسات علنی و غیرعلنی اتحادیه اروپا شركت كنند، یك 
فرصت یك روزه هم در اختیار تشكل های مردم نهاد ایران 
می دادند تا در آنجا جنایات گروه های تروریســتی را به 
تصویر بكشند، دیگر اجازه نمی دادند سازمان مجاهدین 
خلق به كنگره آنها راه پیدا كند.این عضو كمیســیون امور 
داخلی در مجلس شورای اسالمی، تصریح كرد: اتحادیه 
اروپا باید متوجه باشد كه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
كه امروز از سوی آنها تروریست نامیده شده است، تعداد 
زیادی شهید داده است كه تعدادی از آنها با شكنجه ها و 
به بدترین شكل توسط سازمان مجاهدین خلق به شهادت 
رسیده اند. كنگره اروپا باید بداند كه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی تشكلی است كه در سیل، زلزله و روزهای سخت 
با كمك های انسان دوستانه به داد مردم رسیده است و اگر 
ایران امروز با افتخار اعالم می كند كه فلج اطفال را ریشه كن 

كرده است با همت سپاه پاسداران بوده است.
*  مجلس محدودیت تردد کشتی های تجاری اروپا 

از تنگه هرمز را دنبال می کند
   وی در ادامــه با بیان اینكه اینگونه اقدامات اروپا غیر از 
اینكه برای آنها در بین ملت ایران بدبینی ایجاد می كند و 
باعث ناامیدی ملت ها می شــود خروجی دیگری ندارد، 
خاطرنشان كرد: قطعا ما هم ساكت نخواهیم نشست؛ امروز 
بستن تنگه هرمز در دستور كار مجلس است. اگر قرار باشد 
اروپایی ها با نیروهای مسلح و نیروهای رسمی ما اینگونه 
برخورد كنند ما هم گزینه های دیگری را روی میز خواهیم 
گذاشــت از جمله محدود كردن تردد كشتی های تجاری 
اروپا در تنگه هرمز در قالب طرح فوریتی در مجلس دنبال 
خواهد شد.به گزارش ایسنا؛ آصفری در پایان تاكید كرد: 
بهتر است اروپایی ها تا دیر نشده از این تصمیم برگشته و 

بیش از این آب را برای خود گل آلود نكنند .

گروه خبر // رئیس فراکســیون قرآن و عترت 
مجلس گفت: تالشــمان اين است که بودجه ها 
به وزارتخانه ها منتقل نشود و حداقل ۵۰ درصد 
از آن به مجموعه های فعال قرآنی در اســتان ها 

منتقل شود .
  همچنین حمایت از مدارس قرآنی و مرخصی تحصیلی 
برای كســانی كه برای حفظ قرآن كار می كنند از جمله 
مواردی اســت كه در حال پیگیری آن ها هســتیم تا ما 
هم بتوانیم در خدمت قرآن باشــیم .  رئیس فراكسیون 
قرآن و عترت مجلس با اشــاره به اجرای طرحی برای 
ریشه كنی بی ســوادی قرآنی گفت: بر اساس این طرح، 
وزارتخانه هــای آموزش و پرورش، علوم، بهداشــت و 
تعــاون را مكلف كردیم كه به همه افــراد تحت اختیار 
خود آموزش روخوانــی و روانخوانی قرآن ارائه دهند.
حجت االســالم والمســلمین نصراهلل پژمانفر در سی  و 
پنجمین نشست سراسری رؤســای ادارات امور قرآنی 
سراسر كشــور كه در ســازمان دارالقرآن برگزار شد، 
با اشاره به اینكه ســعی ما در كمیسیون قرآن و عترت 
مجلس شورای اسالمی بر این است كه مقداری به توسعه 
فضای مباحث قرآنی در كشور كمك كنیم، اظهار داشت: 
امروز با وجود اینكــه در موقعیت های مختلف، بودجه 
و اعتباراتی در كشــور در حوزه مســائل قرآنی ایجاد 
می شود، اما با نقطه و هدفی كه باید برسیم خیلی فاصله 
داریم. نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به ضعف های موجود در نظام آموزشی برای 
آموزش قرآن، افزود: اســاس این مسئله مدیریتی است 
كه در این موضوع صحیح طی نشــده است. بنده بارها 

به وزرای آموزش و پرورش در دوره های مختلف گفتم 
شما بچه ها را در طول این ۱۲ سال بیش از ۶۱۰ ساعت 
با قرآن مشــغول می كنید، اما حاصل این ســاعات یك 
روخوانی و روانخوانی حداقلی هم نمی شود. این ضعف 
نظام آموزشــی، آموزش و پرورش و برنامه ریزان قرآنی 
است كه نتوانســته اند، قرآن را به خوبی به دانش آموزان 
یاد دهند. مشكل این موضوع هم به مدیریتی كه در این 
فضا وجود دارد، باز می گردد.رئیس فراكســیون قرآن و 
عترت مجلس شورای اســالمی اظهار داشت: در قالب 
برنامه هفتم سعی كردیم سه مســئله اساسی را اجرایی 
كنیم، اما متأســفانه در شــش برنامه توسعه، بحثی در 
مورد فعالیت های برنامه ای قرآنی نداشــته ایم. البته در 
برنامه هفتم این اقدامات انجام شــده است و امیدواریم 
بتوانیم این مباحث قرآنی را اجرایی كنیم.پژمانفر افزود: 
یكی از این مسائل ریشه كنی بی سوادی قرآنی است. ما 
باید در جامعه به جایی برســیم كه هركسی كه می تواند 
فارســی را روخوانی كند، بایستی توانمندی روخوانی و 
روانخوانی قرآن كریم را هم داشته باشد. متاسفانه اكثریت 
این توانمندی را ندارند. بر این اساس آموزش و پرورش 
را مكلف كردیم كه این آموزش را داشته باشد و براساس 
آن تكلیف كردیم كه به صورت متمركز بخشــی از این 
اقدام به صورت واگذاری به نهادهای قرآنی انجام شــود 
تا دانش آموزان ما در هنگام فارغ التحصیلی این مهارت 

را داشته باشند.
   رئیس فراكسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسالمی 
گفت: در قدم بعدی وزارت علوم و وزارت بهداشــت و 
درمــان را هم تكلیف كردیم تــا در ماه مبارک رمضان 
برنامه ای در این خصوص داشته باشند و وزارت تعاون 
را نیز مكلف كردیم كه در همه مجامع تعاونی و كارگری 
این مهــارت را آموزش دهند و آن هــا نیز روخوانی و 
روانخوانی قرآن را كسب كنند؛ لذا بنا داریم در ماه مبارک 

رمضان همه دستگاه ها را ملزم به این كار كنیم.
    وی با اشــاره به اینكه دریچــه ورود به قرآن قرائت 
و انس با قرآن اســت، گفت : باید همگی كمك كنیم كه 
موضوع قرائت قرآن و انس با آن در جامعه فراگیر شود. 
ما نیز در مجلس سعی كردیم، برنامه هایی را در این حوزه 
داشته باشیم؛ لذا در این باره جلسات متعددی را برگزار 

كردیم.
پژمانفر ادامه داد: اقــدام دیگری كه در این حوزه انجام 
داده ایم ایجاد یك ساختار شبكه ای برای پیگیری مسائل 
قرآنی در مجلس اســت. امروز در هر استانی به غیر از 
برنامه هایی كه برای شورای توسعه و برنامه ریزی شكل 
می گیرد، طبق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی باید 
با دبیری اســتاندار و ریاست امام جمعه، شورای توسعه 
فعالیت های قرآنی شــكل بگیرد كه متاســفانه در هیچ 
استانی شكل نگرفته است؛ آن هم برغم اینكه شش سال 

از تصویب این تكلیف قانونی می گذرد.
   رئیس فراكسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسالمی 
اضافه كرد: در حال حاضر اســتان ها را پیگیری می كنیم 
كه در هر كدام حداقل فصلی یك بار شــورای توســعه 
فعالیت های قرآنی شكل بگیرد و از مجامع استانی یك 
نفر به عنوان نماینده در این جلســات حاضر شود و با 
همه مجموعه های قرآنی در استان مرتبط شود و مسائل 
و مشكالت قرآنی استان را به مجلس منتقل كند.پژمانفر 
گفت: در حال حاضر ۳۱ رابــط قرآنی داریم كه این ها 
بناست كه در استان خودشان این شورا را راه اندازی كنند 
و در هر اســتانی فعال شوند و فعالیت های قرآنی استان 

را حمایت كنند.
  وی با بیان اینكه یك سری از مسائل در حوزه حمایت 
از مجموعه های قرآنی اســت و امیدواریم كه بتوانیم این 
اعتبارات را بیشتر كنیم تا تمام مجموعه های فعال بتوانند 
كارهای شاخص و اثرگذار بیشتری را انجام دهند، افزود: 
ســعی ما این است كه بتوانیم مجموعه های مختلف را با 
انگیزه و فعال كنیم تا بتوانند مسائلشان را جلو ببرند. اما 
گاهی ناهماهنگی بین دستگاه ها و مجموعه های استانی 
و كشــور آسیبی جدی است كه باعث موازی كاری شده 
و امیدواریــم با گفت گو این اختالفات مدیریت شــود.
پژمانفر اضافه كرد: تالشــمان این است كه بودجه ها به 
وزارتخانه ها منتقل نشــود و حداقــل ۵۰ درصد از آن 
به مجموعه های فعال قرآنی در اســتان ها منتقل شــود. 
همچنین حمایت از مدارس قرآنی و مرخصی تحصیلی 
برای كســانی كه برای حفظ قرآن كار می كنند از جمله 
مواردی است كه در حال پیگیری آن ها هستیم تا ما هم 
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