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 گروه خبــر // در بیســت و پنجمین همایش 
رتبه بندی شرکت های برتر ایران، شرکت صبا 
فوالد خلیج فارس عنوان شرکت برتر از نظر رشد 
سریع را به دست آورد و با اهدای لوح سپاس و 
مدیرعامل  احسان دشتیانه  دکتر  به  تقدیرنامه 
شــرکت صبا فوالد خلیج فارس از این شرکت 

تجلیل و قدردانی شد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ همایش بیست و پنجمین 

سال رتبه بندی شرکت های برتر ایران )IMI100(  با 
حضور مسئولین و مدیران ارشد شرکت های بزرگ و 

پیشرانان اقتصاد کشور برگزار شد.
  در این همایش نتایج بررسی های کارشناسی مرکز 
رتبه بندی شرکت های برتر سازمان مدیریت صنعتی 
ایران در خصوص 500 شرکت بزرگ کشور اعالم و 

100 شرکت برتر ایران معرفی شدند.
   بر اســاس گزارش گــروه کارشناســی این مرکز 

رتبه بندی در ســال 1401، شرکت صبا فوالد خلیج 
فارس توانست عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع 
را به دســت آورد و در میان 100 شرکت برتر ایران 

قرار گرفت.
  در آییــن تجلیل از برترین هــای این همایش، با 
اهدای لوح سپاس و تقدیرنامه به دکتر احسان دشتیانه 
مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس، از مجموعه 

مدیران و کارکنان این شرکت قدردانی به عمل آمد .

براساس نتایج رتبه بندی شرکت های برتر ایران ؛

صبا فوالد خلیج فارس
 عنوان شرکت برتر ایران از نظر رشد سریع را به دست آورد

گروه گزارش // مسئله تصرف غیرقانونی زمین ها در شهرک پیامبر اعظم این روزها به یکی از اخبار مهم 
هرمزگان تبدیل شده، اما واقعیت واگذاری سند به منازل مسکونی در بافت فرسوده چیست و شامل چه 

افرادی می شود ؟ 
   در روزهای اخیر یک خبر مهم در استان هرمزگان به صدر خبرها رفت، در نیمه شب عده ای از مردم عمدتا از یکی 

از استان های همجوار با هجوم به اراضی شهرک پیامبر اعظم بندرعباس اقدام به گچ ریزی، سنگ چینی و تصرف زمین 
کردند.این اقدام در حالی صورت گرفت که این دسته از افراد به گمان اینکه با تصرف زمین می توانند در شهر بندرعباس 
صاحب زمین شوند شبانه به شهرک پیامبر اعظم هجوم بردند و برخی از این افراد برای جلوگیری از رفع تصرف شب 

تا صبح بر روی این زمین ها ماندند و همین مسئله سبب شد تعداد متصرفان بیشتر شود .

شفاف سازی مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان

واقعیت سنددار شدن منازل مسکونی 
در بافت فرسوده هرمزگان چیست ؟ 

بافت فرسوده نیازمند بازسازی و نوسازی است و این مسئله زمانی تحقق می یابد 
که مردم بتوانند از طریق سند دار شدن منازل خود ، اقدام به دریافت تسهیالت کرده و کار نوسازی را انجام دهند

ادامه در صفحه 2

براساس نتایج رتبه بندی شرکت های برتر ایران ؛

صبا فوالد خلیج فارس عنوان شرکت برتر ایران
صفحه 1 را بخوانید از نظر رشد سریع را به دست آورد

سمیه صمصام پور رئیس مرکز خالقیت 
و فن آوری های نوین شهرداری اعالم کرد
حمایت همه جانبه برای گسترش
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  گروه خبر // به گفته رئیــس مرکز خالقیت و فن آوری های نوین 
شهرداری بندرعباس، امروزه، صنایع دستی در بسیاری از کشورهای در 
حال توسعه، مهمترین منبع نان آور و تامین کننده اشتغال سودآور محسوب 
می شود . به گزارش خبرنگار دریا ، سمیه صمصام پور با بیان این که بخش 
 صنایع دستی یک بخش پویا، قابل توجه و پرباراست، افزود:به صراحت 
می توان گفت که در بسیاری از مناطق جهان، صنایع دستی به عنوان دومین 
و بزرگترین صنعت اشتغال روستایی پس از کشاورزی شناخته شده است.
وی ویژگی های ارزنده صنایع دســتي را قابلیت ایجاد و توسعه در کلیه 
مناطق شهری، روستایی، دسترسی آسان به مواد اولیه و ابزار کار مختصر و 
ارزان، ارزش افزوده باال، عدم نیاز به  سرمایه گذاری زیاد، بستر ساز صنعت 
گردشگری، عدم آثار مخرب زیست محیطی، ایجاد درآمد  مکمل، قدرت 
اشــتغال زایی اعالم کرد و افزود: در مرکز خالقیت و فن آوری های نوین 
شهرداری بندرعباس مسئولین و دست اندر کاران با عزمی راسخ درصدد 
ایجاد زمینه  رشد و اعتالی همه جانبه این صنعت در بندرعباس هستند. 
این مقام اظهار داشت: بدون شک یکی از افتخارات هر ملت و کشوری، 
صنایع بومی و دستی آن کشور اســت که ریشه های عمیق و استوار در 
اعتقادات آداب، عادات، رسوم، سنن و در مجموع فرهنگ معنوی جامعه 
دارد.  صمصام پور صنایع دستی و فرهنگی بندرعباس را  نمایشگر فرهنگ 
و تمدن مردم این خطه از سرزمین ایران می داند که از ظرفیت معرفی این 
شــهر از سوی یونسکو به عنوان شهر خالق صنایع دستی می بایست به 
گونه ای بهره برداری کرد که بندرعباس به ویترینی زیبا از صنایع دستی 
و فرهنگی تبدیل شود و ما باید میراث داران خوبی برای دست آوردهای 
فرهنگی و هنری گذشتگانمان که بر پشتوانه های فرهنگی و هنری استوار 
است باشیم.وی در این زمینه به اقدام درخور این مرکز که با هدف گسترش 
ظرفیت بهره مندی عالقه مندان به آموزش هنرهای صنایع دستی در نقاط 
مختلف شهر اشــاره کرد و افزود: این مرکز با هدف افزایش ضریب نفوذ 
 در محالت مختلف نسبت به برگزاری دوره های تخصصی صنایع دستی 
در فرهنگســراها اقدام نموده اســت . الزم به ذکر است فرهنگسراهای 
نخل ناخدا واقع در محله نخل ناخدا، فرهنگسرای گلستان واقع در محله 
چاهستانی ها، فرهنگسرای دوراهی ایســینی واقع در دوراهی ایسینی، 
مرکز خالقیت و نوآوری شــهرداری بندرعباس واقع در محله برکه گرد، 
مجموعه فرهنگی هنری پالتو دریا واقع در بلوار امام حسین، بعداز پمپ 
گاز سجادیه، جنب سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس جهت 

حضور عالقه مندان و بهره مندی از آموزش های الزم مهیا شده است .

گروه خبر //  اســتاندار هرمزگان از رصد 
دقیق عملکرد مدیران استان خبر داد .

    به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس مهدی 
دوستی استاندار هرمزگان در اولین گردهمایی 
منطقه ای مدیــران کل دفاتر مدیریت عملکرد، 
بازرســی و امــور حقوقی اســتانداری های 
هرمزگان، کرمان، بوشــهر، فارس و سیستان و 
بلوچستان،گفت: طبق بیان رهبر معظم انقالب 
اســالمی، بازرسی ابزاری برای حسن مدیریت 
اســت و اگر نهج البالغه را بنگریم خواهیم دید 

بخش عمده ای از نامه هایــی که امیرالمؤمنین 
علی علیه الســالم به کارگزاران حکومت خود 
نوشــته اند ناظر و متمرکز به موضوع بازرسی 
بوده اســت.وی اهــم بازرســی ها را ناظر بر 
امور اقتصادی دانســت و افــزود: رهبر معظم 
انقالب اســالمی نیز طهارت اقتصادی را شرط 
مشروعیت هر مدیری می داند بر همین اساس 
حساســیت در این موضوعات مــورد تاکید 
اســت و مدیران بازرسی بایستی برنامه ها را با 
اقدامات انجام شــده قیاس کنند و الزم است 
برنامه های تمام دستگاه های اجرایی استان در 
اختیار بازرســی استانداری قرار گیرد تا بتواند 
آنچه باید باشد را با آنچه هست مقایسه کنند.

استاندار هرمزگان یکی از مشکالت بازرسی را 
نظارت بر فرآیندها برشمرد و ادامه داد: به جای 
تمرکز بر اصل موضوعات و نتایج عملکردها، 
درگیر نظارت بر فرآیندها هستیم و مدیریت بر 
افراد را در دســتورکار داریم در حالی که باید 
به سمت و سوی مدیریت بر اطالعات حرکت 
کنیم و از ظرفیت ســامانه های آماری استفاده 

کنیم کــه این موضوع را در نشســت هایی که 
با رئیس جمهور محترم داشــته ایم نیز، مطرح 
کردیم که باید به دنبال تشــکیل مخازن آماری 
و تحــول آفرینی در مدیریت باشــیم.مهندس 
دوســتی عنوان کرد: در استان هرمزگان تالش 
کردیم عملکــرد مدیران به صورت دقیق رصد 
شود، بر همین اســاس کارت های زرد و قرمز 
به مسئولین و مدیران مشخص، داده شده است، 
ضمن اینکه سفرهای شهرستانی را ذیل شورای 
اداری اســتان تعریف کرده و مصوبات آن را با 
روزشمار اجرایی تحت عنوان سامانه شفافیت 

در وبگاه استانداری هرمزگان قرار داده ایم.
   نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با تاکید 
بر لزوم تحقق آســان دسترسی به سامانه های 
منابع  محدودیت  از  خاطرنشــان کرد:  آماری، 
در کشــور آگاهیم اما حل مشکالت مردم را 
نمی توان به نبود منابع گــره زد بلکه با تمرکز 
و تصمیم می توان بســیاری از آن ها را مرتفع 
کرد در همین راستا، طرح افزایش سرمایه های 
اجتماعی نظام، با کمک دستگاه های اجرایی و 

اداره کل اطالعات اســتان را اجرایی نموده و 
عوامل ایجاد نارضایتی برای مردم را شناسایی 

و رفع آن ها را آغاز کرده ایم.
   وی ابرازداشــت: تاکید بر خــرده اقدامات 
محیطی با هدف حل مســائل مــردم از دیگر 
اقدامات در اســتان هرمزگان است که در آن 
با طراحی ســامانه ای تحت عنوان »هرمزگان 
من«، مــردم می توانند مطالبات خود در رابطه 
با مدیریت شــهری و مســائل و مشکالتی که 
وجود دارد  را مطرح و عکس آن را ثبت کنند 
به دنبال آن فرمانداران و شهرداران نیز با ثبت 
عکس رفع مشکل به مطالبه مردم پاسخ دهند.
مهندس دوســتی تدوین بانک مسائل استان و 
بانک مطالبات مردم را دیگر اقدام اســتانداری 
هرمزگان دانســت و با اشــاره به فعال کردن 
استان  اجرایی  معطل دستگاه های  ظرفیت های 
نیز، اظهارداشــت: در اســتان هرمزگان ۲50 
دستگاه ماشــین آالت ســنگین بیکار دولتی 
داشتیم که بر اساس آن ۲0پروژه عمرانی تعریف 

کرده ایم و از این ظرفیت ها استفاده می کنیم . 

استاندار هرمزگان : 

عملکرد مدیران و مسئولین هرمزگان رصد می شود
خبری

گروه خبر //  مدیر گروه بیماری های واگیردار معاونت بهداشــتی دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان از ثبت یک فوتی بر اثر کرونا پس از دوماه در استان 

هرمزگان خبر داد . 
   طیبه رازنهان با اشاره به اینکه پس از دو ماه یک مرد ۸۹ ساله هرمزگانی براثر 
کرونا جان باخت، تصریح کرد: متوفی اهل میناب و دارای سابقه سکته مغزی بود.

وی با اشــاره به اینکه اکنون شهرستان های پارسیان، بندرخمیر، بستک، حاجی 
آباد، رودان و جزیره کیش در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته است، اضافه کرد: 
در چند روز گذشته در شهرستان های بندرعباس، میناب و بندرلنگه موارد مثبت 
کرونا به دو برابر افزایش یافته اســت. به گزارش ایسنا ؛مدیر گروه بیماری های 
واگیردار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان خاطرنشان 
کرد: همچنان باید شیوه نامه بهداشتی را رعایت کنیم و همه افراد باالی 1۸ سال، 

چرخه واکسیناسیون خود را تکمیل کنند .

مدیر گروه بیماری های واگیردار هرمزگان  خبر داد 

ثبت فوتی کرونا در هرمزگان پس از 2 ماه

سرمقاله

خانمی که چندین مدت درد ناحیه شکمی و پهلو و... داشت 
و هزینه درمان نداشت، مبلغی را یکی از خیرین کمک شان 
کرد تا خودش را درمان کند وزمانی که به پزشــک زنان 
مراجعه نمود، بیش از آن مبلغ را این پزشک برای ویزیت  
و درمان های داخل مطب از ایشان مطالبه نمود وآزمایش، 
سونوگرافی و دارو و همچنین مراجعه در چند مرحله دیگر 
را به ایشان تجویز نمود. بیمار که برای پرداخت هزینه به 
پزشک مشــکل داشت ودر واقع تمام هزینه را نداشت تا 
پرداخت کند، به خانم دکتر می گوید که شوهرش کارگر 
است و نمی تواند هزینه را کامل پرداخت کند و که پزشک 
محترم می گوید شوهر من  هم کارگر است و درخواست 
پرداخت هزینه بطور کامل را از بیمار می کند و آن بیمار 
با چالشی دیگر برای پرداخت هزینه مواجه می شود.این 
موضــوع چند پیام دارد. اوال اینکه آیا واقعا شــوهر این 
 خانم دکتر کارگر است و اگر هم چنین است آیا وضعیت 
زندگی شــان مانند خانواده های محرومی است که برای 
درمان، معیشت و... درمانده اند؟ دوم اینکه خانواده های 
 زیادی بدلیل شــرایط اقتصادی موجــود درحال حاضر 
نمی توانند هزینه های سنگین درمان و... را بپردازند وانتظار 
می رود پزشکان محترم شرایط بیماران را درک کنند و از 
بیماران محروم حمایت کنند که این عمل خیرشــان، نزد 
خداوند متعال ثبت و ضبط و محفوظ می ماند. البته برخی 
پزشکان وجود دارند که واقعا نیکوکار هستند و حتی خودم 
یکی از پزشکان متخصص قلب کودکان را در بندرعباس 
دیدم که وقتی بیماری را آورده بودند پیششان و مادر آن 
کودک بیمار از شرایط بیمار دیگری گفت که هزینه درمان 
و رفتن پیش پزشــک را ندارد ، آقای دکتر گفتند بیمار را 
به مطب بیاورند وهیچ هزینه ای هم نیاز نیست پرداخت 
کنند. این صحنه را چند سال قبل مشاهده کردم و در ذهنم 
ماندگار شد و بیشتر پزشکان هم شاید این روحیه را دارند. 
اما برخی از پزشکان که بیماران را از مراکز دولتی به مطب 
های شخصی شان ارجاع می دهند ویا پول زیرمیزی برای 
عمل و... طلب می کنند، مستحضر باشند که برخی از بیماران 
حتی توان پرداخت هزینه های مراکز دولتی را ندارند تا چه 
برسد مراکز شخصی. هزینه های دارو ودرمان، آزمایشگاه، 
سونوگرافی و... هم که این عزیزان بهتر از هر فرد دیگری 
می دانند که بسیار باالست وبرای برخی ها واقعا کمرشکن 
 است و به همین دلیل برخی از بیماران توان تکمیل مراحل 
 درمان شــان را هــم ندارند و برخی بیمــاران، اعضاء و 
جان شان را هم به همین دلیل می دهند. نکته سوم اینکه در 
هرمزگان که مقام نخست فقر وفالکت و بیکاری و گرانی را 
دارد، نشان می دهد که بیشتر خانواده ها در اوج محرومیت 
هستند و ضرورت دارد مراکز درمانی خیریه توسط خیرین 
و صنایع و... احداث شود تا هیچ بیماری به فرموده رهبر 
معظم انقالب به غیر از رنج بیماری، رنج دیگری را نداشته 
باشد و بیماران بدلیل نداشتن هزینه درمان، از دارو ودرمان 
محروم نشود. ضرورت دارد دولت نیز نگاه ویژه ای را به 
حوزه درمان این استان محروم داشته باشد تا دغدغه های 
درمانی بیماران کاهــش یابد و برخی بیماران هم مجبور 

نباشند برای درمان به سایر استان های کشور بروند .
  علی زارعی

بیماران محروم

سمیه صمصام پور رئیس مرکز خالقیت 
و فن آوری های نوین شهرداری اعالم کرد

حمایت همه جانبه برای گسترش
 آموزش صنایع دستی در بندرعباس

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان :
آالیندگی ریزگردها

 در هرمزگان ماندگار شده است
 گروه خبر //  مدیرکل حفاظت محیط زیســت هرمزگان 
گفت: پایش های انجام شده نشان می دهد هرمزگان و به 
ویژه شرق استان یکی از معدود مناطق کشور است که 
در طول سال به طور مستمر آلودگی گرد و غبار دارد . 

   حبیب مسیحی تازیانی در همایش هفته هوای پاک افزود: 
حتی اگر میزان ریزگردها اندک باشد، اما استمرار و پایداری 
آن در استان زیاد است.وی ادامه داد: از ابتدای امسال تا پایان 
دی ماه، ۲۶ روز هوای استان در شرایط اضطراری قرار گرفت 
که میزان آالیندگی در برخی موارد منجر به تعطیلی مدارس 
شد.مسیحی تازیانی یادآور شد: برای مدیریت ریزگردها در 
هرمزگان اقداماتی انجام شده که می توان به ۳00 هکتار مالچ 
پاشی طی سال گذشته، اجرای بادشکن های زنده و غیرزنده 
و کاشت درخت اشــاره کرد که موجب تسهیل سکونت در 
 روســتاهای درگیر ریزگردها شده اســت.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست هرمزگان همچنین از افزایش پایش های صنایع 
غرب بندرعباس خبر داد و خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون 1۸5 واحد صنعتی غرب بندرعباس به دلیل آالیندگی 
اخطار دریافت کردند که این اخطارها در مدت مشــابه سال 

گذشته 11۸ مورد بود .
*   نیاز به مرکز پایش در کانون صنایع

   وی استقرار مرکز پایش آالیندگی صنایع در غرب بندرعباس 
را ضروری دانســت و اضافه کرد: امســال از اســتانداری 
درخواست کرده ایم برای تامین امکانات الزم برای راه اندازی 
این مرکز به اداره کل حفاظت محیط زیست کمک کند تا رصد 
دقیق در همه حوزه های آلودگی محقق شود.جانشین معاون 
تولید و بهره برداری پاالیشــگاه آفتاب بندرعباس نیز در این 
آیین همکاری صنایع در بهبود شاخص های زیست محیطی 
و کاهش آالیندگی را عالوه بر وظیفه قانونی، بخشی مهم از 
مسئولیت اجتماعی توصیف کرد.محمدعلی پیشاهنگ اظهار 
کرد: در این راستا بزرگترین بوستان مسئولیت اجتماعی توسط 
این پاالیشگاه در بندرعباس ساخته شده است.وی مشارکت 
در ساخت بوستان روستای گچین، توزیع نزدیک به ۲ هزار 
و 400 جلد کتاب در حوزه محیط زیست و برگزاری مسابقه 
کتاب خوانی در روز جهانی محیط زیست را بخش دیگری از 
کارهای انجام شده معرفی کرد.به گزارش ایرنا، در پایان این 
مراسم رسول رســتمی، مریم ملک پوری و طوبی مرادی به 

عنوان کارشناسان پایش، تجلیل شدند .

    

ادامه از تیتر یک //
    واقعیــت امــر این بود که بعــد از خبر 
سنددار شدن اراضی دولتی تصرف شده از 
ســوی مردم در بافت های فرسوده، عده ای 
به شــایعات دامن زده و به نحوی این خبر 
را در فضــای مجازی انتشــار دادند که با 
تصرف زمین در هر منطقه ای از بندرعباس 
می توان برای آن زمین سند آن هم به طور 
رایگان دریافت کرد.این اقدام البته با ورود 
یگان حفاظت راه و شهرسازی و دادستان 
مرکز استان خیلی زود جمع و متصرفان نیز 
که اقدامی خالف قانون انجام داده بودند به 
مراجع ذیربط قضایی معرفی شدند تا مطابق 

قانون با آنان برخورد شود. 
*  موقعیت جغرافیایی شهرک پیامبر اعظم 

بندر عباس 
   شــهرک پیامبر اعظم بندرعباس یکی از 
استان  در  مسکونی  بزرگترین شهرک های 
هرمزگان است، این شهرک در ضلع غربی 
شــهر بندرعباس واقع شده، زمین های این 
شــهرک در واقع برای اجرای طرح مسکن 
مهر آماده ســازی شــد در حــال حاضر 
جمعیتی بالغ بر ۹0 هزار نفر در این شهرک 

ساکن هستند. 
  شهرک پیامبر اعظم دارای مشکالت متعدد 
در حوزه زیرســاختی از جمله در حوزه 
مسائل آموزشی است که بناست برای حل 
این مشکل 75 کالس درس جدید در این 
شــهرک احداث شود.در همین زمینه برای 
رفع ابهامات در خصوص تصرف زمین های 
بندرعباس، عباس کمالــی مدیرکل راه و 
شهرسازی هرمزگان در گفت وگو با تسنیم 
اظهار داشــت: اراضی شهرک پیامبر اعظم 

بندرعبــاس اراضی دولتی هســتند که بر 
اساس پهنه بندی صورت گرفته، متناسب 
با خدمات مورد نیــاز این منطقه از جمله 
فضای ســبز، آموزشی، فرهنگی و مذهبی 
تعیین کاربری شده اند.وی افزود: متاسفانه 
بر اساس شایعات اخیرا تعدادی زیادی از 
افراد به اراضی شهرک پیامبر اعظم هجوم 
بردند و اقدام به تصرف زمین و گچ ریزی 
و تعیین محــدوده نمودند که با هماهنگی 
صورت گرفته با دادســتانی مرکز استان و 
ارگان های ذیربط و با شفاف سازی صورت 
گرفته تصرفات قلع و قمع و ماجرا حل و 

فصل شد.
*  ماجرای ســند دار شــدن اراضی دولتی 

تصرفی چیست؟ 
  مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: 
دولت سیزدهم یکی از سیاست های کالن 
خود را در حوزه احیای بافت های فرسوده 
و سکونتگاه های غیررسمی دیده و بر همین 
مبنا مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار 
داده که سنددار شدن اراضی دولتی متصرفی 
توســط مردم در این بافت ها یکی از این 

اقدامات است. 
   وی تصریح کرد: بافت فرســوده نیازمند 
بازسازی و نوسازی اســت و این مسئله 
زمانی تحقق می یابد که مردم بتوانند از طریق 
سند دار شدن منازل خود، اقدام به دریافت 
تسهیالت کرده و کار نوسازی را انجام دهند.

کمالی گفت: بر همین اساس مناطق شامل 
طرح بافت فرسوده در استان هرمزگان از 
جمله در شهر بندرعباس شناسایی شد، در 
شهر بندرعباس ۳۳ محله شامل این طرح 
شدند و بر همین مبنا اعالم شد مردم ساکن 

در این محالت می توانند برای سنددار کردن 
منازل خود اقدامات الزم را انجام دهند.وی 
افزود: برای این مسئله اطالع رسانی جامعی 
صورت گرفت و بارها از طریق رسانه های 
مختلف از جمله صدا و سیما اعالم شد ابعاد 
این تصمیم مهم دولت چیست و چه افرادی 
را شامل می شود اما متأسفانه در ماجرای 
پیامبر اعظم شــاهد بودیم عده ای بر موج 
شایعات سوار شده و در همین مسیر حرکت 

کردند.
*  جزئیات ســنددار شــدن اراضی ملی در 

هرمزگان/ آیا واگذاری سند رایگان است؟
  عباس کمالی در پاســخ به این ســوال 
گفــت: بر مبنــای قانون مصــوب، مردم 
ساکن در محالت بافت فرسوده شناسایی 
شــده می توانند با مراجعه به ادارات راه و 
شهرسازی شهرســتان های استان و مردم 
بندرعباس نیز با مراجعه به پیشخوان های 
دولت با ارائه مدارک خود، نسبت به تکمیل 
پرونده و ثبت درخواســت خود اقدام کنند 
بعد از ثبت درخواســت و تکمیل مدارک 
همکاران ما در راه و شهرسازی این پرونده 
الکترونیک تشکیل شــده را بررسی و در 
صورت عدم وجود مشــکل سند را صادر 

می کنند.
   وی افــزود: در این طــرح مالک برای 
صدور ســند تنهــا منازلی اســت که در 
بافت های فرسوده معرفی شده در سامانه و 
پیش از سال ۹4 احداث شده باشند و برای 
سایر منازل که بعد از این زمان ساخته شده 
باشند ســند حتی در بافت فرسوده صادر 

نخواهد شد.
   مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: 
بر مبنای این طرح مردم برای منازل خود تا 
سقف ۲00 متر باید به نرخ قیمت مصوب 
منطقه ای مبلغ تعیین شده را پرداخت کنند 
و اگــر زمین و منزل آنها بیش از ۲00 متر 
است مابقی متراژ را باید به نرخ کارشناسی 
پرداخت کننــد، در واقع واگذاری ســند 
رایگان نیست و با قیمت پایین تعیین شده 
 مــردم می توانند منازل خود را ســند دار

 کنند.
     وی ادامه داد: آیین نامه این طرح ۲ ماه 
اســت در هرمزگان اجرایی شده و برایمان 
جای تعجب دارد چگونه در شهرک پیامبر 
اعظم که جزو محالت بافت فرسوده نیست 

برخی افراد اقدام به تصرف زمین کردند، این 
در حالی است که اگر اکنون نیز افرادی حتی 
در بافت فرسوده اقدام به تصرف زمین کنند 
نه تنها برایشان سندی صادر نمی شود بلکه از 
طریق مراجع قضائی به جرم مرتکب شدن 

تخلف با آنان برخورد خواهد شد. 
*  بلوار خلیج فارس بندرعباس جزو بافت 

فرسوده است؟ 
  عبــاس کمالی گفت: همانطور که پیش تر 
نیز اعالم شد تمام بافت های فرسوده استان 
شناسایی و در ســامانه بارگذاری شده که 
مردم می توانند با مراجعه به ســامانه راه و 
شهرسازی این بافت ها را مشاهده کنند، اگر 
در منطقه ای خرید و فروش زمین و تغییر 
کاربری به اسم بافت فرسوده صورت گیرد 
در حالــی که جزو این بافت نباشــد قطعا 
تخلــف رخ داده و خریــد و فروش کامال 
غیر قانونی است که حتما از طریق مراجع 
قضایی با این متخلفان برخورد می شود. وی 
اظهار داشت: در مسئله شهرک پیامبر اعظم 
نیز عوامل شناسایی شدند و هم اکنون تحت 
نظر مراجع قضایی هستند تا مطابق قانون با 
آنان برخورد شود، خواسته ما از مردم این 
است که بدانند قانون سند دار شدن اراضی 
تنها برای بافت فرســوده و آن هم منازل 
ساخته شده پیش از سال ۹4 است و برای 
سایر مناطق و حتی سال ساخت های بعد از 

۹4 قابل استفاده نیست. 
*  لیســت 33 محله مشمول بافت فرسوده 

بندر عباس
   مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان در 
رابطه با این سوال گفت: در شهر بندرعباس 
بر اساس طرح بازآفرینی شهری لیست ۳۳ 
محله مشمول بافت فرسوده مشخص شده 
است.به گزارش  تســنیم ، وی افزود: این 
محالت شامل محله دوهزار، شهرک توحید، 
شهرک داماهی، طالبند، نخل ناخدا، نایبند 
شمالی، نایبند جنوبی، خواجه عطا، فرودگاه 
قدیم، سیم باال، محله آیت اهلل غفاری، برکه 
گرد، محله بلوچها، نظرآباد، ســید کامل، 
چهارباغ، ســرریگ، پشتبند، شاه حسینی، 
کارگزاری، بازار، اوزی ها، کوی ۲۲ بهمن، 
شمیلی ها، حسین آباد، اسالم آباد، گل کنی، 
ســورو، پشت شهر، چاهســتانی ها، ۶00 
 دســتگاه، کمربندی و بهشــت زهرا و تپه 

اهلل اکبر است .

شفاف سازی مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان

واقعیت سنددار شدن منازل مسکونی در بافت فرسوده هرمزگان چیست ؟ 
گروه خبــر // معاون مهندســی و 
راه و شهرسازی هرمزگان  ساخت 
گفــت: در دهــه فجــر امســال با 
بهره برداری از ۶ طرح راهسازی با 
هزینه ای افزون بر پنج هزار و ۱۰۰ 
میلیارد ریال، ۴۴ کیلومتر به طول 

راه های استان افزوده می شود . 
   افراسیاب کمالی با اعالم این خبر به 
رسانه ها افزود: در دهه فجر امسال طرح 
بهسازی و تعریض محور سیاهو به طول 
۲ کیلومتر، احداث رینگ جزیره الرک 
به طول پنــج کیلومتر، احداث بزرگراه 
بندرعبــاس-الر به طول 1۶ کیلومتر، 
احداث راه اصلی چیرئیه - مقام به طول 
۲.5 کیلومتر، احداث راه اصلی جناح 
 - مراغ به طول 17 کیلومتر و احداث

پل شــریفی ســه به طول ۲۶0 متر 
و ۲ کیلومتــر راه هــای طرفین مورد 
بهره برداری قــرار می گیرد.   وی بیان 
کرد: همچنین دهه فجر امســال هفت 
طرح ســاختمانی با هزینه ای افزون بر 
۲۸۲ میلیــارد ریال به بهره برداری می 
رسد که شــامل احداث مرکز فرهنگی 
فاطمه الزهرا )س( و ۶ ســالن ورزشی 
در نقاط محروم اســتان شامل سالن 
»گونمردی«،  »چوخون«،  ورزشــی 
»هنگوئیــه«، »توریــان«، »کنخ« و 
و  مهندســی  اســت.معاون  »دیوان« 
ســاخت راه و شهرســازی هرمزگان 
همچنین با اشــاره بــه ۲4۹ کیلومتر 

طرح هــای درحال احــداث حوزه 
راهسازی در اســتان اظهار کرد: این 
طرح ها در قالب 10 طرح بزرگراهی 
به طــول 10۸ کیلومتــر، ۹ طرح راه 
اصلی به طول 74 کیلومتر، ۲ طرح راه 
فرعی به طول 55 کیلومتر و ۲ تقاطع 
غیرهمسطح در محور پرترافیک شهید 
نامجو و شهید رجایی با اعتبار افزون 
بر ۲0 هزار میلیارد ریال با پیشــرفت 
فیزیکی مناســب بوده که با تکمیل آن 
 ها شاخص راه های استان بهبود خواهد 
یافــت. کمالــی ادامــه داد: عملیات 
اجرایی ۲4 طرح ســاختمان دولتی و 
عمومی به مســاحت 4۸ هزار و ۶۳4 
مترمربع شامل 11 سالن ورزشی، پنج 
اداری، چهار مجتمع فرهنگی،  مجتمع 
۲ کتابخانــه عمومی، یــک مجموعه 
درمانــی و یک مجتمع مســکونی با 
اعتباری حــدود هزار میلیارد ریال در 
مرحلــه تکمیل و پیشــرفت فیزیکی 
 مناسب است که در ماه های آینده آماده 
بهره  برداری خواهد شــد. به گزارش 
ایرنا، هرمزگان با داشتن حدود سه هزار 
و ۲00 کیلومتر راه شریانی و اصلی رتبه 
هشتم کشور را دارا است و این استان 
یکی از مهم تریــن و راهبردی ترین 
مناطق ایران است که با ۹00 کیلومتر 
نوار ســاحلی و 14 جزیــره، مقصد 
گردشگران، محل استقرار صنایع بزرگ 

و ترانزیت کاالهای اساسی است .

دهه فجر ، ۴۴ کیلومتر به طول 
راه های هرمزگان افزوده می شود

  

گروه خبر // مدیــر منطقه ویژه 
اقتصادی بندر شهید رجایی گفت: 
یک هزار و 82۰ شغل طی ۱۰ماهه 
سال جاری توســط واحد کار و 
خدمات اشتغال در این بندر ایجاد 

شده است .

   بــه گــزارش خبرنــگار دریا ، 
»حسین عباس نژاد« با اشاره به ایجاد 
یک هزار و ۸۲0 شغل از ابتدای سال 
جاری تاکنون در بندر شهید رجایی 
افزود: آنچه به عنوان تعهد اشــتغال 
برای مدت یاد شده هدف گذاری شده 

 بود، ایجــاد یک هزارو ۶45 فرصت 
 شــغلی بوده کــه آمارهــا تحقق 
بیش از ســهمیه تعیین شده را نشان 

می دهند. 
  وی به بررســی دعاوی بین کارگر 
و کارفرما نیز اشــاره کرد و گفت: 
از ابتدای ســال جــاری۲۳۶  فقره 
اختالفات  به  مربوط  دادخواســت 
بین کارگــر و کارفرما در واحد کار 
و خدمات اشتغال بندر شهید رجایی 
مورد بررســی قرار گرفته است. به 
گفتــه عباس نــژاد؛ در حال حاضر 
روزانه جمع زیــادی از کارگران با 
قــرارداد شــفاهی وارد این مجتمع 
می شــوند که این امر رســیدگی به 
اختالفات احتمالی را ناممکن خواهد 

ساخت. 

   مدیر منطقــه ویژه اقتصادی بندر 
شهید رجایی به پیگیری های صورت 
گرفته از سوی واحد کار و خدمات 
اشتغال بندرجهت عقد کتبی قرارداد 
کار بین کارگر و کارفرما تاکید داشت 
و تصریــح کرد: با اهتمــام مجدانه 
همکاران این واحد بدنبال آن هستیم 
که با عقد قراردادهای کتبی اختالفات 
بین کارگر و کارفرما در این بندر به 

حداقل ممکن کاهش یابد.
   وی افــزود: شــرایط صحــت 
 قراردادهای کار در مشــروعیت و 
معین بودن موضوع قرارداد بوده که 
به منظور تامین ایمنی، بهداشت کار 
و پیگیری مطالبات کارگران تاکید بر 

کتبی بودن قرارداد کار است. 
   عباس نــژاد بــا بیــان اینکــه 

کارفرمایــان مســتقر در منطقــه 
 ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی از 
طریق سامانه کار و خدمات اشتغال نیروی 
کار) https://sp.pMo.Ir( مورد نیاز 
خود را درخواست می دهند، گفت: لذا 
متقاضیــان کار در این بندر می توانند با 
مراجعه به این سامانه نسبت به تخصص 
 و درخواســت کار مورد نیاز خود اقدام

 کنند. 
   شــایان ذکر اســت؛ نیروی کار 
 شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر 
به عنــوان دروازه   شــهید رجایی 
 طالیــی اقتصاد ایــران را کارگران 
ماهر، نیمه ماهر و ســاده تشــکیل 
می دهند کــه در بخش های مختلف 
فعالیت  بندری مشــغول  و  دریایی 

هستند .

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی خبر داد 

ایجاد 1800 شغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی
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گروه اســتان ها – کرمان //  مدیرکل ثبت احوال 
اســتان کرمان گفت: بیش از ۱۹۰ دستگاه اجرایی 
به سیستم ما متصل هستند و خدمات می گیرند 
و همزمان مــردم را برای تائیدیــه کارت ملی یا 
شناســنامه به ما ارجاع می دهنــد و یا تصاویر 
مدارک هویتــی را از مردم می خواهند که خالف 
مصوبه هیئت وزیران است و هیچ دستگاه اجرائی 

حق گرفتن این مدارک را ندارد . 
  محمد قاســمی در نشست خبری با بیان اینکه 105 
واحد اجرائی در استان کرمان در زمینه ثبت احوال به 
مردم خدمت رســانی می کنند، افزود: ماهیانه به طور 

میانگین 4000 والدت و 1400 واقعه فوت در استان 
ثبت می شود.وی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان 
دی ماه ۳۸ هزار و ۲0 واقعه والدت و 1۲ هزار و 4۳7 
فوت در استان کرمان ثبت شده و تعداد والدت نسبت 
به سال قبل تغییر آنچنانی نداشــته و آمار فوت ۲1 
درصد کاهش داشته است.قاسمی تصریح کرد: تا پایان 
دی ماه امســال جمعیت استان کرمان براساس اسناد 
هویتی، سه میلیون و ۳۶۹ هزار و 5۹0 نفر برآورد شده 
و در دی، نسبت به ماه قبل ۲۳7۸ نفر به جمعیت استان 
اضافه شده است.مدیرکل ثبت احوال استان کرمان بیان 
کرد: فراوانی نام های انتخابی توســط والدین کرمانی 
در سال جاری به ترتیب برای پسران امیرعلی، علی، 
 آراد، حســین، ابوالفضل بوده و برای دختران فاطمه 
)از ابتدای تاریخ ثبت احوال تاکنون همواره نام انتخابی 
فاطمه رتبه اول بوده( و بعد زهرا، فاطمه زهرا، رســتا 

و زینب جزو بیشــترین نام ها بوده است.وی با بیان 
اینکه ۲5 خدمت مستقیم در ثبت احوال به مردم ارائه 
می دهیم، اظهار کرد: از ابتدای امسال در استان کرمان 
1۳1 هزار و ۹۶4 جلد شناسنامه تعویض شده است.

قاســمی تصریح کرد: بیش از 1۹0 دستگاه اجرایی 
به سیستم ما متصل هســتند و خدمات می گیرند و 
همزمان مردم را برای تائیدیه کارت ملی یا شناسنامه 
به مــا ارجاع می دهند و یا تصاویر مدارک هویتی را 
از مــردم می خواهند که خالف مصوبه هیئت وزیران 
است و هیچ دستگاه اجرائی حق گرفتن این مدارک را 
ندارد.مدیرکل ثبت احوال استان کرمان گفت: در سال 
 جاری ۶۶۶۶ ابالغ حضوری شــماره ملی را به مردم 
داشــته ایم که ارجاعی سایر دستگاه هاست لذا مردم 
باید از حقوق خود مطلع شــوند.وی با اشاره به اینکه 
1441 مورد صدور گواهی مشــخصات برای خرج 

از کشور داشــته ایم، افزود: ۶7۲7 صدور مشخصات 
هویتی انجام شده است.قاسمی گفت: بیش از 1۲ هزار 
مراجعه غیرضروری مردم به ثبت احوال را داشته ایم 
که یا مردم اطالع نداشته و یا دستگاه ها رعایت نکرده 
و آنها را ارجاع داده اند.مدیرکل ثبت احوال اســتان 
کرمان با بیان اینکه 115 کمیته تغییر نام در سال جاری 
تشکیل شده، اظهار کرد: ۲۳00 نام و ۲54۲ مورد نام 
خانوادگی در سال جاری در استان تغییر یافته است.
وی در ادامــه درباره توقــف روند صدور کارت ملی 
در ســال ۹7 افزود: با بومی سازی بدنه کارت ملی، 
کارت هوشمند ۸0 درصد کسانی که با تاخیر مواجه 
شده بود، صادر شــده و درخواست داریم کسانی که 
برایشان پیامک می آید، برای دریافت کارت هوشمند 
ملی مراجعه کنند.قاسمی گفت: ۸۳ هزار و 10۳ مورد 
ثبت نام کارت هوشمند جدید امسال در استان کرمان 

امسال داشــته ایم.وی در بخش دیگری از سخنانش 
بیان کرد: طرح مهم "سببی و نسبی" را داریم که مرتبط 
با کارت ملی است و شبکه ارتباطی بین فرد و همسر 
و فرزندانش ایجاد می شود که اکنون 1۸ درصد طرح 
پیش رفته و امیدواریم ســال آینده به اتمام برسد که 
این کار، برای انحصار وراثت و ... کمک می کند و به 
راحتی دسترسی و استعالم ها انجام می شود.قاسمی 
با اشاره به فعالیت سامانه سهیم در ثبت احوال اظهار 
کرد: این سامانه در حال حاضر ۹ کاربرد دارد و قرار 
است تمامی خدمات سازمان ثبت احوال در بستر آن 
ارائه شود.مدیرکل ثبت احوال استان کرمان گفت: اعالم 
تغییر نشانی قانون است و بسیار اهمیت دارد که با انجام 
آن، کشــور از سرشماری نفوس و مسکن به صورت 
اجرائی بی نیاز خواهد شــد.وی در پایان با اشاره به 
برنامه های امســال در هفته ثبت احوال که مصادف 
با برنامه های سومین ســالگرد شهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی بود، افزود: رونمایی از شناسنامه شهید 
سیدحمیدرضا هاشمی، برگزاری مسابقات قرآن کریم 
ویژه کارکنان، اهدای خون، نمایشــگاه دستاوردهای 

ثبت احوال و ... از جمله این برنامه ها بوده است .

مدیرکل ثبت احوال استان کرمان :

دستگاه های اجرائی حق گرفتن مدارک هویتی از مردم را ندارند

  گروه استان ها – کرمان //  رئیس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی استان کرمان از دستگیری یک متهم به جرم ۲ میلیارد 
و 50 میلیون ریال کالهبرداری از طریق راه اندازی شــرکت 
صوری و تبلیغات کذب در فضای مجازی خبر داد . سرهنگ 
"یداله حســن پور" افزود: در پی شکایت یک شهروند مبنی 
 بر اینکه شــخصی به هویت معلوم با ادعای داشــتن شرکت 
 سرمایه گذاری اقدام به تشکیل پرونده تسهیالتی بی اعتبار و

  اخذ وجوه، اسناد تجاری و اسناد وسایل نقلیه از مراجعه کنندگان 
با وعده های واهی افزایش ســرمایه و سود آنان کرده است، 
پیگیری موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی این اســتان قرار گرفت.وی اظهار داشــت: در 
بررســی این پرونده مشخص شــد متهم با دایر کردن شرکت 
صــوری در زمینه پرداخت وام با تشــکیل پرونده و دریافت 
نصف مبلغ از مشتریان، مدارک آنها اعم از چک، سفته و دیگر 
مدارک هویتی را دریافت و به این شیوه از آنان کالهبرداری می 
کرده اســت که در این راستا کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و 
کالهبرداری با انجام تحقیقات تکمیلی از شاکی و جمع آوری 
مدارک و مســتندات بعدی متهم مورد نظر را شناسایی و این 
فرد را با انجام اقدامات اطالعاتی دســتگیر کردند.ســرهنگ 
حسن پور با اشاره به کشف مدارک و اوراق زیادی در رابطه با 
خرید و فروش وام از مخفیگاه این متهم بیان داشت: این متهم 
 در بازجویی های انجام شــده به کالهبرداری از شهروندان با 
وعــده های فریبنده اقــرار کرد و پس از تکمیــل پرونده به 
مراجع قضایی معرفی شد.رییس پلیس آگاهی استان کرمان با 
هدف پیشــگیری از وقوع کالهبردای و جرائم مشابه به عموم 
شــهروندان توصیه کرد: قبل از انجام هرگونه معامله، نسبت به 
احراز هویت و حصول اطمینان از فروشنده و کاالی خریداری 
شده اقدام و پس از استعالم دقیق و تحقیقات همه جانبه اقدام به 
خرید کرده و هرگونه مورد مشکوک را به پلیس اطالع دهند .

خبری

کالهبرداری 2 میلیاردی
 در کرمان با راه اندازی شرکت صوری 

 
گروه اســتان ها – کرمــان //  ماجرای 
مشــکالت ایمنی جاده آرامستان جدید 
شــهر کرمان و تلفات انسانی متعدد این 
جاده که از سال گذشته تاکنون آن را به 
جاده مرگ تبدیل کرده از موضوعاتی بود 
شورای  علنی  نشست  هشتادمین  در  که 

اسالمی شهر کرمان مطرح شد . 
  تصــادف های متعدد در جاده آرامســتان 
جدید شــهر کرمان که یک نمونــه آن در 
تاریخ ۲ دی امسال پنج کشته برجا گذاشت 
موضوع فراموش نشــدنی اســت که هر از 
چندگاهی مسئوالن این شهر به آن اشاره و 
گاهی رسیدگی به آن را وظیفه خود می دانند 
و گاهی نیز مشــکل حل نشــدن معضالت 
جاده را نیز به کم کاری سایر مسئوالن ربط 
می دهند و گویا از نظر آنان یا دیگر مدیران 
اســتان موضوع تمام می شود.در هشتادمین 
نشســت علنی شورای شهر کرمان در حالی 
موضوع آرامستان جدید شهر کرمان مطرح 
شــد که بعضی اعضای این شورا و شهردار 
 کرمان تاکید داشتند شهرداری در حوزه سرو 
ســامان دادن به آرامستان تنها مانده و سایر 
مسئوالن از انجام وظایف خود در مورد این 
مکان شــانه خالی می کنند.حسین چناریان 
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر کرمان 
با اشــاره به اینکه آرامستان جدید کرمان بر 
اساس نیاز این شــهر و با حضور مسئوالن 
اســتانی افتتاح شــده، افزود: من مصاحبه 
مسئوالن استانی درباره با این جاده را دیدم 
که می گفتند این جاده مربوط به شــهرداری 
و وظیفه شــهرداری است که به این موضوع 
رســیدگی کند.وی با تاکید بــر اینکه جاده 
آرامستان یک جاده عمومی برای مردم است 
و اصالح وضعیت آن بر عهده همه ماســت، 

خاطرنشان کرد: مکان یابی آرامستان جدید 
برعهده شهرداری نبوده و تمامی مسئوالن در 
آن دخیل بوده اند.این عضو شورا با تاکید بر 
اینکه اداره محیط آرمستان برعهده شهرداری 
اســت و ایجاد زیرســاخت ها وظیفه این 
مجموعه نیســت، بیان کرد: اگر از مسئولیت 
خودمان فرار کنیم که نمی شود؛ ُدرست است 
که مدیریت آرامستان برعهده شهرداری کرمان 
قرار دارد اما بحث راه و زیرســاخت هاش 
وظیفه تمامی مسئوالن اســت.وی با اشاره 
به اینکه متاســفانه تاکنون چندین تلفات در 
این جاده ثبت شــده است، خاطرنشان کرد 
اینکه شهرداری یک دستگاه پای کاری است 
دلیل نمی شود وظایف را به عهده شهرداری 
بیندازیم. آرامســتان جدید شهر کرمان در 
فاصله 10 کیلومتری از این شــهر در حالی 
 1۳ مرداد سال 1400 افتتاح شد که حرف و 
حدیث های زیادی بر سر جانمایی و فاصله 
 آن وجود داشــت اما مســئوالن می گفتند 
چاره ای غیر از انتخاب محل کنونی وجود 
نداشــته اســت.از جمله مشــکالت جاده 
آرامستان، غیر از نداشتن روشنایی، کم عرض 
و رخ بــه رخ بودن اینکه کمترین الزامات و 
بدیهیات مانند خط کشــی مناسب، عالئم 
رانندگی، دســت انداز و دیگر نیازها در این 
جاده تامین نشده است.شــهردار کرمان در 
ادامه صحبت های رییس کمیســیون بودجه 
شورای شــهر با اشــاره به اینکه در حوزه 
آرامستان شــهرداری تنهاست، خاطرنشان 

کرد: برای اطالع مــردم می گویم تنها بابت 
ایجاد دیوارهای حائل در بخش سمت راست 
جاده این آرمستان که موضوعی امنیتی است 
شهرداری حدود 11 میلیارد تومان فقط تعهد 
برای خود ایجاد کرده است.سعید شعرباف با 
تاکید بر اینکه مساله جدی آرمستان کرمان 
عزمی استانی می خواهد، خاطرنشان کرد: با 
منابع داخلی شهرداری مسیر برق آرمستان 
کارش به اتمام رسیده اســت.وی ادامه داد: 
ســیل بند این آرمســتان در فاز اول انجام 
شــده و هنوز کار وسیع تری الزم دارد تا با 
توجه به شکل گودی که این آرمستان دارد 
در مسیر سیالب قرار نگیرد. شهردار کرمان 
بیان کرد: جاده دوم آرمستان دغدغه جدی 
اســت؛ این جاده به قیمت امروز براســاس 
 فهرست بها چیزی حدود 40 میلیارد تومان 
تخمین زده می شود که ما می دانیم مبلغ بیشتر 
از این حرف هاست.وی با اشاره به اینکه در 
حوزه آرامستان ما به ســمت قراردادهایی 
می رویم که امنیت این مــکان را حفظ کند 
گفت: حــدود 500 میلیون تجهیزات نور و 
روشنایی از این آرامستان دزدیده شده است؛ 
بنابراین در بحث امنیت این مکان هم نیاز به 
کمک وجود دارد.شعرباف ادامه داد: تاکنون 
شــهرداری در حوزه آرمستان پای کار بوده 
و به نظر می رســد با این بحث های رسانه ای 
در حوزه مسائل آرامستان که اتهام زنی است 
مشکلی را حل نمی کند وگرنه بسیار می شود 
در خصوص اینکه چــرا این مکان انتخاب 

شده و سازوکار این انتخاب چه چیزی بوده 
است صحبت کرد.

*  جبران خسارت  اغتشاشات اخیر
   در بخش دیگر از این نشســت شورا به 
خســارت های ایجاد شده طی ناآرامی های 
اخیر در استان اشاره شد و محمد امینی زاده 
رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی 
بخش های  به  وارده  تاکید: خســارت های 
مختلف شهر از ســوی شهرداری مشخص 
شده و این مهم هم از طرف مجموعه قضایی 
و هم استانداری نیاز به پیگیری جدی دارد تا 

این خسارت ها جبران شود.
*  اختصاص فاضالب خام یا پساب فاضالب 

به شهرداری کرمان
  بخش دیگر نشســت علنی شورای شهر 
کرمان نیز به موضــوع اختصاص فاضالب 
خام یــا پســاب فاضالب به شــهرداری 
کرمان براســاس قانون هوای پاک پرداخت 
که امینی زاده عضو شــورا با اشاره به این 
موضوع افزود: بعد از مدت ها پیگیری، آب 
و فاضالب پذیرفت براســاس تصویب نامه 
هیات وزیران این حق شهرداری را بپردازد؛ 
البته نیاز است که از مجموعه شهرداری این 
مهم نیز پیگیری شود.وی ادامه داد: در مورد 
موضوع فاضالب خام این امکان وجود دارد 
که شــهرداری فاضــالب را تحویل بگیرد، 
منوط به اینکه تصیفه خانه های محلی ایجاد 
کند تا بتواند این فاضالب خام را به پساب 

تبدیل کند.

*  مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم
   در بخش دیگری از هشــتادمین نشست 
علنی شورای شــهر کرمان به موضوعات 
اقتصادی جامعه و مشکالت معیشتی مردم 
نیز اشاره شد و سید محمد صادق تقوی عضو 
شورای شهر با اشاره به این موضوع تصریح 
کرد: مشکالت معیشتی و اقتصادی گریبانگیر 
همه مــردم و اولویت اصلی مــردم نیز این 
مشکالت است؛ متاسفانه روز به روز تورم 
در حال افزایش است از این رو وظیفه داریم 
این موضوعات را از دولتمردان کشــوری و 
استانی مطالبه کنیم.وی ادامه داد: اکنون وقت 
آن است که مسئوالن با روحیه جهادی ۲4 
ســاعته در خدمت مردم باشند و مایحتاج 

مردم تهیه و در اختیارشان گذاشته شود.
*  باغ- موزه ها

  تقوی در ادامه به موضوع اهمیت تفریح و 
نشاط برای مردم شهر کرمان نیز اشاره کرد و 
افزود: با توجه به اینکه کرمان باغ- موزه های 
خوبی دارد باید ظرفیت آنها به روی مردم باز 
شــود در این راستا شهرداری پای کار برای 

احیای باغ موزه ها بوده است.
*  گرمخانه کرمان

  موضوع فعال بودن گرمخانه های شهر کرمان 
با توجه به سرمای شدید هوا یکی دیگر از 
موضوعات نشست علنی شورای شهر بود که 
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای 
شهر کرمان با اشــاره به این موضوع افزود: 
نیاز شهر به وجود گرمخانه از یک و ماه نیم 
قبل پیگیری شد و شهرداری اقداماتی در این 

راستا انجام داد.
  موضــوع فعال بودن گرمخانه های شــهر 
کرمان با توجه به ســرمای شدید هوا یکی 
دیگر از موضوعات نشســت علنی شورای 

شــهر بود که رییس کمیســیون فرهنگی، 
اجتماعی شورای شهر کرمان با اشاره به این 
موضوع افزود: نیاز شهر به وجود گرمخانه از 
یک و ماه نیم قبل پیگیری شد و شهرداری 
اقداماتی در این راستا انجام داد.محمود بابایی 
با اشاره به اینکه گرمخانه خیابان سرآسیاب 
کرمان حدود یک ماه اســت که خدمات به 
افراد بی سرپناه این شهر ارائه می دهد، تاکید 
کرد: شهرداری به صورت جدی پیگیر مکان 
دائمی که برای گرمخانه در نظر گرفته شده 

است، باشد. 
*  گردشگری مذهبی در شهر کرمان

   موضوع گردشگری مذهبی در شهر کرمان 
نیز از دیگر موضوعاتی بود که محمد رضا 
ُکمساری بنانی سخنگوی شورای شهر به آن 
اشاره کرد و افزود: با توجه به تغییر شکلی 
که در شکل گردشگری کرمان ایجاد شده و 
مردم به سمت کردشگری زیارتی سوق داده 
شده اند توجه به اداره گردشگری در سازمان 
فرهنگی و هنری شهرداری کرمان ضرورت 
دارد، از طرفی تغییر نام این اداره به زیارت و 

گردشکری دارای اهمیت است.

*  الیحــه عوارضی طبق قانون درآمدهای 
پایدار

  موضوع الیحــه عوارضی نیز از موضوعات 
دیگر بود که منصور ایرانمنش رییس کمیسیون 
عمران و شهرسازی در نشست علنی شورا به 
آن اشــاره کرد و افزود: در بحث تخفیف ها و 
بخشــودگی هایی که قبال وجود داشت مثال در 
ارتباط با بحث بافت فرسوده و سایر موضوعات 
متاسفانه بندی در این قانون درآمدهای پایدار 
آمده که این تخفیفات را لغو کرده، یعنی تعیین 
تکلیف نکرده است.شهردار کرمان هم با اشاره به 
موضوع لوایح عوارضی و با تاکید بر گفته های 
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی افزود: در 
الیحه عوارضی طبق قانون درآمدهای پایدار 
تخفیف هایی کــه بخواهیم به صورت موردی 
بدهیم از ۲ درصد طبق قانون نمی تواند بیشتر 
باشد؛ از این رو هر موردی را اگر بخواهیم رویه 
کنیم باید در الیحه عوارضی بنویسیم.شعرباف 
ادامه داد: تخفیف ها بــرای بافت تاریخی در 
الیحه عوارضی قانون درآمدهای پایدار گنجانده 
شده اما برای بافت فرسوده حتما باید به دقت 

بررسی شود .

کمین مرگ در جاده آرامستان کرمان ؛ 

شهرداری می گوید مسئولیت ندارد

گروه اســتان ها – کرمان //  معاون سیاسی امنیتی استاندار 
کرمان با تاکید بر اینکه باید در فضای مجازی اثرگذار باشیم 

نه اثربپذیر، افزود: این مسائل آموزش می خواهد . 
     اثرگذاری زمانی است که کسانی به بستر بیایند که رزم و جنگ 
بلد باشند. رحمان جاللی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره 
ملی فعاالن دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی در شــهر 
سیرجان اظهار کرد: سه تحلیل درباره اتفاقات اخیر کشور و افراد 
حاضر در اغتشاشات بیان می شود که نگاه اول، نگاه تهدیدگرایانه 
به مســائل بود و خیلی ها فکر کردند کار نظام تمام است که مقام 
معظم رهبری در دانشگاه امام حسن علیه السالم فرمودند برخی 

افراد دچار اشتباه محاسباتی شدند.
     وی با اشــاره به اینکه نگاه دوم خوشبینانه بود و معتقد بودند، 
خیلی اتفاق جدی نیست، افزود: دقیق ترین و جامع ترین تحلیل 
را رهبری در شش سخنرانی و یک پیام عنوان کردند که در تحلیل 
متقنی فرمودند این افراد یا خائن یا جاهل یا غافل هستد که تکلیف 
خائنان مشخص است و درباره دو گروه دیگر ماموریت دادند روی 

حــوزه ای که بارها تاکید کرده بودند؛ جهاد تبیین.جاللی در ادامه 
ســخنانش بیان کرد: علت این اتفاقــات از نظر من این بود که به 
حرف مقام معظم رهبری گوش نمی دهیم؛ ایشان سال ها شبیخون 
فرهنگی، ناتوی فرهنگی و بعدتر جنگ شناختی را مطرح کردند 
 و ما هیچکدام را جدی نگرفتیم و در حوادث اخیر بستری که در 
کف خیابان ها ســاماندهی می کرد، فضــای مجازی بود.معاون 
استاندار کرمان با اشــاره به تعبیر لجمن)لبه جلویی منطقه نبرد( 
در ادبیــات نظامی گفت: لجمن در فضــای مجازی، حوزه تولید 
محتواســت و امروز در فضای مجازی حرف اول را تولید محتوا 

می زند.
   وی تصریح کرد: اهمیت فضای مجازی در دکترین رهبر معظم 

انقالب مشخص است و ایشان فرمودند فضای مجازی شده قتلگاه 
 جوانــان و نوجوانان و من از هر چه بگــذرم از فضای مجازی 
نمی گذرم.جاللی در ادامه بیان کرد: چهار اندیشــکده در امریکا 
سندی در دوران ریاست جمهور ترامپ منتشر کردند که باید پنج 
الیه پنهان قدرت جمهوری اســالمی حذف شود و این الیه ها، 
جنگ نیابتی، قدرت موشکی، فضای مجازی و ... بود و می گویند 
ایرانی ها ارتش ســایبری ندارند و چیزی به عنوان کنشگر دارند 
که باید این ها را حذف کنیم.وی تصریح کرد: آنها می گویند باید 
توجه ویژه ای به حوزه جنگ نرم داشــته باشیم و امروز قدرت 
راهبردِی یک تولیدکننده محتوا به اندازه یک موشک بالستیک برای 
امریکاست لذا نگاه مقام معظم رهبری به فضای مجازی این است 

و ایشان نگاه تمدنی به فضای مجازی دارند.
  معاون استاندار کرمان گفت: دکترین عملیات و دفاع ما، باید دفاع 
متقارن باشد یعنی زمین و قاعده؛ وقتی این دو مال ما باشد می شود 
عملیات متقارن مثبت، وقتی زمین مال دشمن باشد و قاعده دست 
ما می شود نامتقارن مثبت. فاجعه زمانی است که در زمین خودمان 
با قاعده دشمن بازی کنیم و می شود عملیات نامتقارن منفی.وی 
اظهار کرد: امروز در جبهه انقالب دعوا داریم که در اینستاگرام و 
توئیتر باشــیم و عمل کنیم یا نه؟ اینکه در زمین دشمن با قاعده 

خودمان عمل کنیم.
    هنر امام این بود زمین و قاعده را خودش تعریف می کرد و جبهه 
مقاومت یعنی این.جاللی با تاکید بر اینکه باید در فضای مجازی 
اثرگذار باشیم نه اثربپذیر، افزود: این مسائل آموزش می خواهد. 
اثرگذاری زمانی اســت که کسانی به بستر بیایند که رزم و جنگ 
بلد باشند.معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان با بیان اینکه باید از 
پیام رسان های داخلی حمایت کنیم، گفت: اما کسی که می خواهد 
دکترین مقاومت را تبلیغ کند، باید بستر کارش تمام ابزارها باشد.

 وی افزود: مقام معظــم رهبری درباره عدم موفقیت کار فرهنگی 
می فرمایند دو عنصر هنر و ابتکار نیست؛ در حالی که ممکن است 
بــا زبان هنر یک پوســتر کاری را بکند که صدها مقاله نمی کند 
و باید در عرصه تکنیک این دو عنصر چاشــنی کار باشد.جاللی 
خطاب به حضار بیان کرد: کار شما در سطح راهبردی، در ایجاد 
قدرت نرم برای جمهوری اسالمی خیلی ارزشمند است و تاکتیک 
نیز باید بر مبنای قواعد خودمان باشد. فعال زمین دست آنهاست 
و باید در این زمین ها کنشــگری کنیم.وی با اشاره به فرا رسیدن 
دهه فجر اظهار کرد: سال ها رهبری فرمودند کارنامه سیاه پهلوی 
را به رخش بکشید، یعنی آقا می فرمایند آفندی عمل کنیم.معاون 
اســتاندار کرمان گفت: فضای مجازی محل شک و یقین و حب 
 و بغض اســت و کســی که مدیریت حب و بغض و شک و یقین 
می کند قدرت نرم دارد. وی افزود: امروز شماها خط مقدم هستید 
و روی مسئله خوبی دست گذاشته اید، مقاومت. راه نجات کشور 
در تمام زمینه ها کلیدواژه مقاومت است که سردار سلیمانی برای 

آن جان داد .

معاون استاندار کرمان :

کسانی در فضای مجازی اثرگذار هستند که رزم و جنگ بلد باشند

 گروه استان ها – کرمان //  مشکل تامین سوخت خودروها 
هر از چند گاهی گریبان ســاکنان جنــوب کرمان را می 
گیرد و این روزها مجدد صف های طوالنی ســوخت در این 

شهرستان ها تشکیل شده است .
  همیــن چند ماه قبل بود که اجــرای طرح های ویژه عرضه 
ســوخت در جنوب کرمان موجب انتقاد مسئوالن شد و در 
نهایت عرضه سوخت با اصالح سیاست های قبلی به وضعیت 
عادی برگشــت و صف های سوخت در جنوب استان کرمان 
برچیده شــد اما اواخر هفته گذشــته شهرستان های جیرفت، 
عنبرآباد، کهنوج، قلعه گنج، رودبار، منوجان و فاریاب مجدداً 
شاهد تشکیل صف های طوالنی عرضه سوخت هستند.زمان 
زیادی از وقت مردم این منطقــه در صف های طوالنی برای 
ســوخت گیری سپری می شــود و برخی از پمپ های بنزین 
نیز قبل از ســوخت گیری همه خودروهای موجود در صف 

سوخت تمام می کنند.
*  تأخیر در ارسال سوخت به جنوب کرمان

  تأخیر در ارســال سوخت به این شهرستان ها به دلیل سردی 
هوا، افزایش تقاضا برای ســوخت به خصوص گازوئیل برای 
گرم کردن گلخانه ها و البته از همه مهم تر عرضه سوخت خارج 
از شبکه به قاچاقیان ســوخت از عوامل مهم کمبود سوخت 
در جنوب استان کرمان محســوب می شود.طبق بررسی های 
صورت گرفته افراد ســود جو نیز با عرضــه بنزین در بازار 
آزاد بنزیــن را تا لیتری 1۳ هزار تومان در زهلکوت به مردم 
عادی می فروشند.بررســی های میدانی  در جایگاه های بنزین 
در جنوب کرمان نشان می دهد که برخی از پمپ های بنزین به 
دلیل اتمام سوخت تعطیل شده اند و مردم برای سوخت گیری 
در مقابل جایگاه های ســوخت باقیمانده صف های طوالنی 
تشکیل داده اند . تشــکیل صف های طوالنی موجب شده در 

مکان هایی که جایگاه سوخت قرار دارند ترافیک سنگین ایجاد 
شــود، این در حالی است که این روزها حتی مناطق گرمسیر 
جنوب کرمان نیز شاهد روز و شب های سرد هستند.در همین 
زمینه با تعدادی از شهروندان به گفتگو نشستیم، میثم علیخانی 
شهروند جیرفتی در این خصوص گفت: تقریبًا طی یک هفته 
اخیر و با آغاز ســرد شدن هوا شاهد کمبود سوخت در سطح 
شهر جیرفت هســتیم، به طوری که اکثر جایگاه های سوخت 
تعطیل هستند و کســی هم برای پاسخگویی وجود ندارد.وی 
افزود: تعداد محدودی از پمپ های بنزین فعال هستند و مردم 
شهر جیرفت و حتی از روستاهای اطراف برای تهیه سوخت به 

این جایگاه ها مراجعه می کنند.
  وی گفت: در زمان طرح کدینگ نیز شــاهد چنین وضعیتی 
بودیم که با ورود مســئوالن محلی آن طرح متوقف شد، مردم 
شهر که با کارت سوخت شخصی سوخت گیری می کنند هیچ 
نقشی در قاچاق ســوخت و عرضه خارج از شبکه سوخت 
ندارند، چرا باید برای ســوخت گیری خودرو شــخصی که 
کاماًل مشخص است برای مصرف شخصی است دو ساعت در 
صف سوخت منتظر باشیم.علیخانی افزود: مردم که نمی توانند 
ســوخت را از شــبکه توزیع خارج کننــد و اگر تخلفی هم 
صورت می گیرد توســط افرادی که مخزن خودروی شخصی 
را پر می کنند نیســت، ضمن اینکه در شهر جیرفت و جلوی 
چشــم مردم هم که نمی توان بنزین قاچاق کرد پس مسئوالن 
باید سوخت را در شهرها در دسترس قرار دهند و جایگاه های 
توزیع بنزین را کنترل کنند که فقط ســوخت به خودرویی که 
مشــخص است مصرف شــخصی دارند بدهند و از پر کردن 

مخزن و یا ظرف خودداری کنند.
*  تانکرهای حمل سوخت گازوئیل و نفت جابجا می کنند

  یکی از جایگاه داران جیرفت نیز یکی دیگر از شــهروندان 
جیرفتی اســت که می گوید: تانکرهای حمل بنزین که قبل از 
این ســوخت به جایگاه ها می رساندند با سرد شدن هوا اقدام 
به حمل گازوئیل و نفت به مناطق سردســیر می کنند و همین 
امر موجب شده سوخت بنزین با تأخیر به جایگاه ها برسد.وی 
گفت: هیچ طرح خاصی در روزهای اخیر برای کنترل عرضه 
ســوخت اجرا نشده اســت و طبق روال قبل در حال عرضه 
هستیم اما روند ورود ســوخت به جایگاه ها با تأخیر مواجه 
اســت.وی افزود: تانکرها با ســوخت گیری گازوئیل و نفت 
به سمت استان های شــمالی که درگیر سرمای شدید شده اند 
اعزام می شوند و مسئوالن برنامه ریزی مناسبی برای سوخت 
رسانی به استان های دیگر نداشتند.محمد شعبانی دیگر شهروند 
جیرفتی نیز می گوید: در میان مردمی که در صف هستند تعداد 
زیادی از مسافران که از بندرعباس به سمت استان های مرکزی 
می روند وجود دارد و مشکالتی نیز برای آنها ایجاد شده است.
وی افزود: باید دو تا ســه ساعت در صف منتظر باشیم و اگر 
سوخت تمام نشــود موفق به سوخت گیری می شویم.وی از 
مسئوالن خواست با نظارت بیشــتر بر روند عرضه سوخت 
از ســوخت گیری مخزن ها و گالن ها جدا خودداری کنند تا 

سوخت از شبکه خارج نشود.
*  با برنامه ریزی می شد از این مشکل جلوگیری کرد

  شعبانی ادامه داد: ما درک می کنیم که مردم استان های شمالی 
نیاز به ســوخت دارند اما مسئوالن نیز باید به گونه ای برنامه 

ریزی کنند که کمترین مشــکل در مناطق دیگر ایجاد شــود 
چون این ســرما قابل پیش بینی بود و می شد با برنامه ریزی 
مناسب با ذخیره ســوخت در استان های شمالی مشکل را به 
حداقل رســاند.مریم میرکمالی نیز یکی از شهروندان جیرفتی 
در این خصوص می گوید: به نظر می رسد این روزها با توجه 
به ســرمای هوا نیاز به کمی همدلی و همراهی مردم داریم تا 
از روزهای ســرد سال گذر کنیم و این مساله را همه ما درک 
می کنیم.به نظر می رسد این روزها با توجه به سرمای هوا نیاز 
به کمی همدلی و همراهی مردم داریم تا از روزهای سرد سال 
گذر کنیم و این مساله را همه ما درک می کنیم . وی افزود: با 
این وجود مسئوالنی که مسئول عرضه متناسب سوخت هستند 
نیز باید جوابگوی بی برنامگی که در حوزه مســئولیتی آنها 
ایجاد شده باشند.وی ادامه داد: از مسئوالن مربوطه می خواهیم 
در اســرع وقت برای رفع مشــکل در جنوب کرمان تالش 
کنند و بروز چنین مشــکالتی این مساله را نمایان می کند که 
جنوب کرمان نیازمند انبارهای سوخت برای مواقع اضطراری 
است که با چنین مشکالتی مواجه نشود.فرماندار جیرفت نیز 
اظهارداشت: اقدامات و پیگیری های الزم برای عرضه سوخت 
مناسب در جنوب کرمان و شهرســتان جیرفت انجام شده و 
امیدواریم به زودی مشــکل رفع شود.احمد بلند نظر افزود: با 
افت دمای شدید مواجه هستیم و اکثر تانکرهایی که قباًل اقدام 
بــه حمل بنزین می کردند در حال انتقــال گازوئیل و نفت به 
مناطق سردسیر هستند.وی افزود: همین امر موجب تأخیر در 
ارسال بنزین شده که مسأله ای کوتاه مدت و زودگذر است و از 
مردم می خواهیم برای کمک به مردم مناطق سردسیر همکاری 
کنند و ضمن اینکه تمام تالش خود را برای رفع مشــکل در 
شهرستان نیز به کار گرفته ایم.مشکل کمبود سوخت عالوه در 
جیرفت در سایر شهرستان های جنوبی استان نیز وجود دارد .

صف های طوالنی بنزین در جنوب کرمان
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برای کتاب کودک و نوجوان چه باید کرد؟
  گروه فرهنگی // چندی پیش، علی اصغر سیدآبادی از 
فعاالن عرصه ادبیات کودک و نوجوان یادداشــتی با عنوان 
 »مصائب ایــن روزهای کتاب کودک و نوجوان« نوشــته 
بود . ســیدآبادی در آن یادداشــت، نقل قولی از برادرش 
آورده بود که در کار نماســازی است و گفته بود این روزها 
با وجود گرانی ها اما ســفارش ها کم نشــده است! در برابر 
تعجب آقای ســیدآبادی، برادرش دلیل این وضعیت را این 
طور شــرح داده که وقتی دالر گران می شود مردم می دانند 
گرانی های جدید در راه است پس ترجیح می دهند به کارشان 
ســرعت بدهند و کاری را که دست گرفته اند چه نماسازی 
منزل باشــد چه کاری دیگر، زودتر به سرانجام برسانند.این 
نویسنده  نام آشنا، در بخش دیگری از نوشته خود با اشاره به 
وضعیت گرانی های افسارگسیخته این روزها و تأثیر آن بر 
حوزه کتاب کودک همچنین به این مطلب اشاره کرده است 
که پس از رکودی چند ماهه در بخش چاپ کتاب، برخی از 
ناشران به این نتیجه رسیده اند که با همه  شرایط موجود باید 
کتاب تازه به دســت بچه ها برسانند اما بحث اینجاست که 
کتاب های جدید باید با مبالغ ۶0 و 70 هزار تومان به دست 
مخاطب خود برسد و این گران شدن کار خرید کتاب برای 
کودکان را ســخت می کند. نویسنده کتاب »بابابزرگ سبیل 
موکتی« در پایان نوشته خود به خانواده ها پیشنهاد داده است 
هنوز کتاب های چاپ قدیم در کتاب فروشی ها وجود دارند 
پس آن ها را با قیمت کمتری برای کودکان خود بخرند. این 
راه چاره کوتاه مدت اســت البته اگر برخی از ناشران قیمت 
پشت جلد کتاب های قدیمی خود را به روز نکرده باشند اما 
به راستی چه باید کرد تا کتاب این یار مهربان بیش از پیش 

از سبد هزینه خانوارهای ایرانی کنار گذاشته نشود؟
بر اساس آمار اعالم شده در کشور بیش از 107 هزار مدرسه 
وجود دارد و از این تعداد برای ســال 1400 فقط در شهر 
تهران، تعداد مدارس و مراکز آموزشی فعال حدوداً ۳هزار و 
۹۹۸ مدرسه اعالم شده است حاال به این اضافه کنید تعداد 
جمعیت دانش آموزی ایران را با عدد 15 میلیون دانش آموز 
و فکر کنید این چه ظرفیت ارزشمندی می تواند برای بازار 
نشر کودک و نوجوان باشــد اما نیست! پس جای آن دارد 
که بررســی کنیم تیراژ کتاب های کودک چرا به هزار نسخه 
و حتی کمتر از آن رسیده است؟ باید برای برون رفت از این 
معضل، برنامه ای بلندمدت تدوین شود نه از این برنامه هایی 
که فقط خبر می شــود برای رسانه ها و بعد هم به فراموشی 

سپرده می شود .

  

روح اهلل  پیش  // چندی  فرهنگی  گروه 
سهرابی، مدیرکل اداره نظارت بر عرضه 
و نمایش ســازمان سینمایی در خبری 
اعالم کرد اولویت اکران ســینماها در 
سال ۱۴۰۲ با فیلم های حاضر در چهل  و 

یکمین جشنواره فجر خواهد بود . 
   گرچه در  دوره های گذشته فجر نیز فیلم های 
پرمخاطب و برگزیده، ســهم قابل توجهی در 
اکران های سال آینده به ویژه نوروز و تابستان 
داشــتند اما در وضعیت فعلــی و با توجه به 
اینکه در دو ســه سال اخیر شــیوع گسترده 
کرونا مناسبات اکران را به کلی تغییر داده و از 
طرفی دیگر در نیمه دوم ســال جاری به دلیل 
ناآرامی های اجتماعی، سینما روزهای بی فروغ 
و کم مخاطبی را تجربه کرده است؛ این خبر که 
قرعه اکران 140۲ از همین حاال به نام فیلم های 
جشنواره چهل  و یکم افتاده این پرسش را به 
وجود می آورد که تکلیف فیلم های جامانده از 

دوره های گذشته چه خواهد بود.
* بیش از 3۰ فیلم؛ جامانــده از پنج دوره 

پیشین جشنواره فجر
  بررسی پنج دوره گذشته جشنواره فیلم فجر 
نشــان می دهد افزون بر ۳0 فیلم از دوره های 
سی وششم تا چهلم فرصت اکران پیدا نکرده اند 
و در این میان تکلیف نمایش چند اثر نامعلوم 
اســت و برخی فیلم ها نیز بــا توقیف روبه رو 
شده اند. در ادامه نگاهی اجمالی خواهیم داشت 
به آمار فیلم هایی کــه در هر دوره به نمایش 
درآمده و آثاری که هنوز فرصت اکران نیافته اند 
و همچنین فیلم های مهم جا مانده از دوره های 
قبلی را بررسی خواهیم کرد.از چهلمین دوره 
جشنواره فیلم فجر آغاز می کنیم که سال گذشته 
برگزار شد؛ نخســتین دوره برپایی مهم ترین 
رویداد سینمایی در دولت سیزدهم که یکی از 

نیز  پرحاشیه ترین دوره های جشنواره فجر 
بود. در این دوره ۲۲ فیلم به نمایش درآمد 
که از این تعداد تاکنون 10 فیلم روی پرده 
رفته اند و 1۲ فیلم دیگر همچنان در انتظار 
فرصت مناسبی برای نمایش هستند که 
شاخص ترین آن ها »نگهبان شب« ساخته 

رضا میرکریمی، »برف آخر« به کارگردانی 
مسعود  »خائن کشی«  عسگری،  امیرحسین 

کیمیایی و »دســته دختران« منیر قیدی است 
و همچنین »شــهرک«، »ضــد«، »بی رؤیا«، 
»بی مادر«، »۲۸۸۸«، »الیه های دروغ« و... از 

دیگر فیلم های اکران نشده است.

* جشــنواره ســی ونهم و فیلم هایــی با 
سرنوشت نامعلوم

   یک دوره پیشتر یعنی سی ونهمین جشنواره 
فیلم فجر که در اوج دوران کرونا برپا شــد با 
فیلم های کمتری نسبت به دوره های قبلی کلید 
خورد و مجموع فیلم های به نمایش درآمده در 
این دوره 1۶ فیلم بود که فقط هشت فیلم آن 
اکران شده است که از این تعداد دو فیلم یعنی 
»یدو« و »تک تیرانداز« در اقدامی غیرمتعارف 
از تلویزیون به نمایش درآمد و سه فیلم دیگر 
یعنی »ابلق«، »زاالوا« و »تی تی« هم در سال 
جاری فرصت اکران یافتند. با این حال هنوز از 
جشنواره سی ونهم، هشت فیلم باقی مانده که دو 
فیلم مهم آن دوره یعنی »روشن« به کارگردانی 
ســاخته  »شیشــلیک«  و  روح اهلل حجازی 
توقیف شده اند.  ظاهراً  مهدویان  محمدحسین 
رضا عطاران کــه در هر دو فیلم نقش آفرینی 
کرده برای »روشن« جایزه بهترین بازیگر نقش 
اول مرد را هم دریافت کرد اما این فیلم ها در 
حالی سرنوشت نامعلومی دارند که گفته می شود 
مشکل نمایش آن ها به خصوص »شیشلیک« 
صرفًا با حذف چند سکانس برطرف نمی شود. 
البته در میان فیلم های به محاق رفته این دوره، 
سرنوشت فیلم »مصلحت« نیز همچنان نامعلوم 
است و براســاس شنیده ها حساسیت هایی از 
سوی برخی مسئوالن قضایی درباره این فیلم 
وجود دارد که وضعیت اکــران آن را پیچیده 
کرده اســت. به جز این ســه فیلم می توان از 

»خــط فرضــی«، »مامــان«، 
روزگاری  »روزی 

و  آبادان« 

»گیج گاه« یاد 

کرد که آن ها هم هنوز اکران نشده اند. البته فیلم 
عادل تبریزی یعنی »گیج گاه« قرار بود در مهر 
ســال جاری اکران شود که اتفاق های اخیر و 
ریزش مخاطبان ســینما، صاحبان فیلم را از 

نمایش آن منصرف کرد.
*  حرکت در مسیر اکران برخط

  اما کمی به عقب تــر برگردیم؛ یعنی زمانی 
که هنوز کرونا در کشــور فراگیر نشده بود و 
تولیدات ســینما هم متعلق به دوران پیش از 
همه گیری بودند، پس با دوره شلوغی نسبت به 
جشنواره سی ونهم و چهلم روبه رو هستیم. در 
سی وهشتمین دوره جشنواره فجر در مجموع 
۲۸ فیلم به نمایش درآمد که از این تعداد تاکنون 
1۸ فیلم اکران شدند و 10 فیلم از آن دوره جا 
مانده اند. شماری از فیلم های به نمایش درآمده 
به دلیل شیوع کرونا و بسته شدن سینماها به 
اکران برخط تن دادنــد که ابراهیم حاتمی کیا 
با »خروج« از پیشروهای این شیوه از اکران 
بود و تعدادی دیگر نیز طی سال های بعد روی 
پرده رفتنــد. اما از فیلم های مهم این دوره که 
پشت درهای بسته هستند می توان به »لباس 
شخصی«، »ســینما شهر قصه«، »قصیده گاو 
سفید« و »ســه کام حبس« اشاره کرد. نکته 
اینجاست که فیلم »لباس شخصی« محصول 
ســازمان اوج که در روزهای جشــنواره با 
تحسین منتقدان روبه رو شــده بود وضعیت 
نامعلومــی در اکران دارد و به دلیل مســائل 
امنیتی تا به امروز به نمایش درنیامده اســت؛ 
همچنین فیلم »قصیده گاو 
ســفید« بــا 
وجود 

یــش  نما

گسترده بین المللی اما در ایران توقیف و مدتی 
بعد نیز نسخه ای از آن قاچاق شد.

*  نمایش فیلمی جا مانده از فجر سی وهفتم 
  اما ســی وهفتمین دوره فیلم فجر میزبان ۳0 
فیلم بود که از این تعداد ســه فیلم آن متعلق 
به پویانمایی ها بود. تمام آثار مهم این دوره به 
نمایش درآمدند و تعدادی از آن ها هم به اکران 
برخط روی آوردند؛ بــا این حال از مجموع 
فیلم های جشنواره سی وهفتم تنها دو فیلم اکران 
نشــده باقی مانده و جالب است بدانید »پالتو 
شتری« که نمایش خود را آغاز کرده جا مانده 
از فجر سی وهفتم است.دوره سی وششم نیز با 
میزبانی از ۲4 فیلم و اکران عمومی بخش عمده 
آثارش، فقط دو فیلم جا مانده یعنی »امپراتور 
جهنم« بــه کارگردانی پرویز شــیخ طادی و 
»کامیون« ساخته زنده یاد کامبوزیا پرتوی را 

دارد که هنوز به سینماها نرسیده اند. 
*  تکلیــف جا مانده های جشــنواره فجر 

چیست؟ 
   امــا بازگردیم به صحبت های مدیرکل اداره 
نظارت بر عرضه و نمایش که در بخشــی از 
گفته هایش اشاره کرده برخی فیلم ها فرصت 
چند ماهه اکران را از دســت داده اند و ناگفته 
نماند بســیاری از آثار جا مانده از دوره های 
قبلی پروانه نمایش هم داشته اند اما مسئله مهم 
اینجاست که عدم نمایش این فیلم ها به شرایط 
نامساعد ناشــی از تبعات کرونا، تعطیلی های 
مستمر سینما در دوران اوج همه گیری و عدم 
تمایل به اکران برخــط فیلم ها بازمی گردد و 
طبیعی اســت صاحبان آثار دغدغه بازگشت 
ســرمایه و جلوگیری از فیلم سوزی را داشته 

باشند.
   با این حال به ایــن تعداد فیلم جا مانده از 
پنج دوره اخیر جشنواره فجر شمار زیادی 
فیلم دیگر هم اضافه کنید که در طول این 
سال ها ســاخته شده اند و منتظر زمان 
مناســبی برای اکران هستند. این در 
حالیست که کمتر از 10 روز تا برپایی 
بین المللی  جشــنواره  چهل ویکمین 
فیلم فجر باقی مانده است و احتمااًل 
در این ایام آثار جدیدی هم به چرخه 
اکران افزوده نمی شود. باید منتظر چینش 
اکران نوروز باشیم تا ببینیم سهم فیلم های 
دوره های قبلی جشنواره در کنار آثار امسال 
که وعده نمایــش را از پیش گرفته اند، چقدر 

خواهد بود . / قدس آنالین

اکران  ۱۴۰۲؛ نوبت به جامانده ها می رسد؟               

نگاهی به فیلم های اکران نشده پنج دوره گذشته جشنواره فجر

خبری

گروه فرهنگــی // دامنه هزینه حج تمتع در 
کشورهای مســلمان از ۳۰۰۰ تا فراتر از ۱۰۰۰۰ 
دالر پیش بینی شده است. نماینده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت اما تخمین زده است هزینه 
تقریبی حج برای زائــران ایرانی حدود ۱۵۰ 

میلیون تومان شود . 

   ســازمان حج و زیارت هنوز به طور رسمی هزینه 
کامل هر نفر در حج تمتع 140۲ را اعالم نکرده و نسبت 
به اعالم تقریبی آن واکنشی نشان نداده و این مبلغ را 
هنوز تایید نکرده است. نماینده ولی فقیه در امور حج 
و زیارت در آبان ماه امسال، پیش از امضاء تفاهم نامه 
حج ایران و عربستان، پیش بینی کرده بود هزینه حج 

بر هر زائر ایرانی حدود 1۲0 میلیون تومان تمام شود.
سیدصادق حسینی ـ رییس سازمان حج و زیارت ـ 
هفته پیش گفته بود: قیمت نهایی حج هنوز استخراج 
نشده است. کمیته نرخ گذاری تشکیل شده تا آخرین 
نرخ ها را استخراج کند و در روزهای آینده قیمت نهایی 
حج اعالم خواهد شد. البته قیمت گروه ها واحد نیست، 
در حج امسال پنج گروه داریم که هزینه های هر یک 
متفاوت است.این سازمان اما اعالم کرده است هیأت 
دولت، تخصیص ارز ویــژه به حج 140۲ با نرخ ۲۸ 
هزار و 500 تومان را تصویب کرده و با بانک مرکزی 
نیز برای انتقال ۲50 میلیون دالر به عربستان، توافق 
شده است.بنا بر اعالم سازمان حج و زیارت قرار است 
حج 140۲ »دو نرخی« شــود؛ چرا که از ۸7 هزار و 
550  نفر ســهمیه حج ایران، ۳7 هزار نفر در اولویت 
قرار دارند که سال 1۳۹۹ ثبت نام کرده و هزینه حج را 
پرداخت کرده و پول آن ها با ارز ۹ هزار تومان تبدیل 
شده و به بانک مرکزی سپرده شده است. این افراد در 

آن سال به دلیل همه گیری کرونا از سفر حج باز ماندند 
که ســازمان حج و زیارت به آن ها وعده داده بود اگر 
انصراف ندهند و پولشان را پس نگیرند، هم نوبتشان 
محفوظ می ماند و هم آن ارز ۹ هزار تومانی.حسینیـ  
رییس سازمان حج و زیارتـ  چندی پیش هم، درباره 
پرداخت هزینه مابه تفاوت این افراد که سال ۹۹ هزینه 
ثبت نام کرده اند، گفته بود: هنوز نمی دانیم عربستان بابت 
خدمات چقــدر هزینه دریافت می کند، اگر آن هزینه 
افزایــش نیابد، این افراد با همــان هزینه قبلی اعزام 
می شوند، اما اگر هزینه خدمات در عربستان افزایش 
پیــدا کند، مابه تفاوت آن را از زائران می گیریم. هزینه 
حج معموال شــامل خدمات ویزا، حمل ونقل هوایی، 
داخلی،  اقامت، غذا، بیمه و درمان و پزشکی، چادرهای 
منا و عرفات و دیگر امکانات و خدمات حج، رفاهی 
و عمومی است. با آن که عربستان با پایان همه گیری 
کرونا، برخی هزینه ها را بویژه در بخش بیمه در عمره 
کاهش داده است،  اما هنوز درباره کاهش هزینه ها در 

حج اعالمی نشده است.  بنا بر آخرین اعالم وزارت 
حج و عمره عربستان، هزینه حج امسال برای »زائران 
داخلی و محلی عربســتان« از ۳۹۸4 ریال سعودی 
)10۶0 دالر( آغاز می شود. گران ترین بسته با اسکان 
زائران در برج های شش گانه منا در نزدیکی جمارات 
تا 114۳5 ریال قیمت دارد. وزارت حج عربســتان 
همچنین پرداخت هزینه حج را برای شهروندان خود در 
سه قسط امکان پذیر کرده است. به گزارش ایسنا، هزینه 
سفر حج گذشته که مشمول محدودیت های کرونا شده 
بودند و فقط حدود ۳۹ هزار نفر از ایران در آن شرکت 
داشتند، 45 میلیون تومان بود. درحالی که نخست این 
مبلغ ۳7 میلیون تومان تعیین شده بود، اما در آستانه 
حج تمتع، سازمان حج و زیارت از افزایش هزینه ها در 
داخل عربستان تا ۳00 درصد خبر داد که قیمت حج را 
از ۳7 میلیون تومان به 45 میلیون تومان رساند. رئیس 
ســازمان حج و زیارت گفته بود حج 1401، آخرین 

حج ارزان است .

اعالم هزینه تقریبی حج برای زائران ایرانی 

گروه فرهنگی // تجربه بیــش از نیم قرن آزمون و خطا، 
امروزه فن ویرایش را در ایران به نقطه سرنوشت ســازی 

رسانده است . 
   حوزه فراگیر نشــر و ناشــران معتبر، حساسیت الزم و اهمیت 
ویراستاری را لمس کرده  و به کار بسته اند؛ هرچند ناقص و ناکافی. 
بسیاری هم هنوز ضرورتی برای ویراستاری نمی بینند و تلقی شان از 

ویرایش، کاری است در حد پیرایه و زینت و نه ضرورت !
*  نگاهی چندجانبه به ویراستاری

   بــا این اوصاف، اکنون منابع و کتاب های معتبر و کاربردی چاپ 
می شود که می تواند دست نامه ای درس آموز برای ویراستاران باشد. 
جدیدترین کتاب در این زمینه »نگاهی از چند ســو به ویراستار و 
ویراستاری«)انتشــارات ققنوس:1401( از اســتادی زبردست و 
کارآزموده، عبدالحسین آذرنگ از جمله منابع مفید و نکته آموز است. 
این کتاب 15 مقاله و یک گفت وگوی بلند را در خود جای داده و با 
فراخ بینی و ژرف اندیشی خاصی به مسائل و دغدغه های ویراستار و 
ویراستاری از چشم اندازهای مختلف پرداخته است. از 15 مقاله این 
کتاب که در واقع بازچاپ همراه با تجدیدنظر محسوب می شود، ۳ 
مقاله از صاحب نظران ژاپنی، استرالیایی و انگلیسی نیز ترجمه شده 
است.نویسنده با کوله باری از تجربه زیسته، خوب می داند و بجا تذکر 
می دهد که »ناشران کمتر از دیگران به این گونه آثار توجه می کنند.« 
)ص ۹( در حالی که به درستی، ویراستاری را زیرشاخه ای از نشر 
می داند، متاسفانه چنان که باید و شاید تاکنون رابطه مستقیمی بین نشر 

و ویرایش برقرار نبوده است.
*  ویراستار یا ویرگول استار!

  نکتۀ  مهمی که نویســنده کتاب، خود به آن باور دارد و ما را هم به 
بازنگری در این باره فرامی خواند، این اســت که »ویرایش در معنی 

گسترده آن شــاخه ای از ادبیات نیست، هرچند گونه ای از ویرایش 
را ویرایش ادبــی می نامند«)ص ۲1(. با ایــن پیش فرض، مهارت 
ویراستاری بسی فراتر از داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد 
زبان و ادبیات فارسی خواهد بود. همچنین تصور این که ویراستار فقط 
مشغول غلط امالیی گرفتن و پاشیدن ویرگول شود، اصالح خواهد 
شد. فرایند مطلوب و کمال یافتۀ ویرایش در نگاه نویسنده کتاب، در 
واقع آمیزه ای از دانش، مهارت و هنر اســت. با چنین ملزوماتی که 
ویراســتار باید کسب کند، تغییر نگرش جدی در او ایجاد می شود و 
نتیجه اش خارج شدن از هرگونه ساده اندیشی و سهل انگاری است و 
دست کم نگرفتن حرفه ویراستاری. ویراستار باید به »فرایند بررسی 
اطالعات به قصد ارتقای ساختار، محتوا...«)ص 1۲۶( اهتمام جدی 

داشته باشد.
*  تنش های ویراستاری

   در این کتاب، نویسنده ما را با موضوعی آشنا می کند که سرچشمۀ  
اصلی تنش در ویراستاری اســت؛ نگاه تنگ و فراخ به ویرایش. 
حرفه ای پرتنش که می تواند زمینه ســاز سوءتفاهم ها و سوءنیت ها 
واقع شود. آذرنگ با آسیب شناسی دقیق ویرایش، علت اصلی آن را 
ناکارآمدی اقتصادی کتاب و سوءمدیریت نشر می داند.»شلختگی از 
جمله پدیده هایی است که تأثیر تربیتی بهمن واری دارد. رفتم جایی 
ثبت نام کنم. پرسید: »اسم شما؟« او نوشت: »عبدل حسین آزرنگ.« 
گفتم: »خیلی ببخشید، لطفاً اصالح بفرمایید: عبدالحسین آذرنگ.« 

با لحنی درآمیخته به اعتراض و اســتهزا و بی تفاوتی گفت: »چه 
فرقی می کند؟«. دیگر مرزی در زبان فصیح فارسی نبوده است که 
نشکسته باشد. راهی نمانده مگر »بازگشت به سرچشمه ها، ریشه ها، 

آبشخورها، عامل ها و علت های اصلی«)ص ۳10-۳0۸(.
*  انقالب های الکترونیک

    با توجه به گسترش حوزه ارتباطات و تأثیر روزافزون انقالب های 
الکترونیک و ارتباطی در ویرایش، بهتریــن تعبیر از روزآمدی و 
به روزرســانی ویرایش در این جمالت نهفته است که »ویراستار 
 چه بخواهد و چــه نخواهد، چه بداند و چه ندانــد، »پیام بانی«، 
»پیام رســانی« و »پیام پردازی« هم می کند. هیچ ویراستاری در 
جامعه های بهنجار دیگر نمی تواند بدون مهارت های کار با رایانه، 
پایگاه ها، شبکه ها، سامانه های اطالع رسانی و نرم افزارهای اطالعاتی 
شــغل خود را حفظ کند )ص 1۶1( هر چند باید اذعان کرد که در 
حرفه ها و تخصص هایی مثل ویراستاری، برداشت جامعه از آن ها با 

واقعیت شان یکسان نیست. )ص 1۸7(
*  سامانه دستیاری

  راه چاره اصلی برای برون رفت از تشتت آرا و تکثر سلیقه ها جدی 
گرفتن سامانه دستیاری است. »مهم ترین اصلی که عمیقاً به آن معتقد 
شدم و پایدار ماندم... اهمیت نظام و سامانه دستیاری )دوره تربیت و 
آماده گری( است. یکی از علت های تکثیر ویراستاران کرگدنی، نبودن 

همین نظام دستیاری است«.)ص1۸۸(
*  شیوه نامه؛ قانون اساسی نشر

  داشــتن شــیوه نامه ای با بیشــترین امتیازهای زبانــی و فنی، 
توافق شــده نخبگان و مالحظات خاص شــبکه های اجتماعی و 
دنیــای مجازی از ضرورت های ویراســتاری اســت. نکته ای که 
آذرنگ آن را »قانون اساســی نشــر« می دانــد و بارها یادآوری 
می کند که »شــیوه نامه به منزله قانون اساسی نشــر و ویراستاری 
اســت که مادر ســایر قانون ها و همه ضابطه هاست. رسم الخط 
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم نتوانسته از پس مشکل عمومی

برآید . « )ص ۳0۶ و ۳07(

معرفی کتاب 

ویراستاری ؛ زینت یا ضرورت؟!

 آگهی مزایده فروش بریکت گرم آهن اسفنجی 
) صبا فوالد خلیج فارس(

شرکت صبا فوالد خلیج فارس در نظر دارد میزان 50 هزار 
تن بریکت گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل 
روی کشتی )FOB ( در بندر شهید رجایی بندرعباس با 
مشخصات اعالمی به فروش رساند . لذا در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده 
به وب سایت شرکت صبا فوالد خلیج فارس به آدرس www.sabasteel.co مراجعه 
و پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 14:30  مورخ 1401/11/12 مطابق با اسناد مزایده 

ارسال نمایید . 
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با مصرف ماهي و میگو
 کودکاني سالمتر، شادابتر و باهوش تر خواهید داشت

  روابط عمومی
 اداره کل

شیالت هرمزگان

در امتداد تاریکی 

حوادث جهان

تیراندازی در آمریکا 2کشته برجا گذاشت
  تیراندازی در مدرسه ای در ایالت آیوا آمریکا به کشته شدن ۲ 
نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر منجر شد. منابع خبری از کشته 
شــدن دو نفر و زخمی شــدن یک نفر دیگر براثر تیراندازی در 
مدرسه ای در ایالت آیوا خبر دادند. بر اساس این گزارش، درپی 
این تیراندازی که در مدرسه ای در شهر دی موین واقع در ایالت 
آیوا آمریکا رخ داد دو دانش آموز کشته و یک معلم هم زخمی 
شــد. پلیس اعالم کرد دو دانش آموز که به شدت زخمی شده و 
به بیمارستان منتقل شده بودند جان خود را از دست دادند. معلم 
مذکور نیز که در این حادثه زخمی شده بود به بیمارستان منتقل 
گردید و مورد عمل جراحی قرار گرفت. به اسامی قربانیان این 
حادثه اشاره ای نشــده است.الزم به ذکر است که پس از وقوع 
حوادثی از قبیل تیراندازی در ســوپر مارکت در »بوفالو« واقع 
در نیویورک که منجر به کشــته شدن 10 نفر شد و قتل عام در 
مدرسه ای در ایالت تگزاس که ۲۲ کشته برجای گذاشت، فشار بر 
دولت ایاالت متحده برای مقابله با افزایش خشونت های مرتبط 
با اسلحه افزایش یافته است و اخیراً نیز جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا اعالم کرده بود که از الیحه مصوب مجلس سنا در آمریکا 
پیرامون سخت گیرانه تر کردن حمل آزادانه سالح حمایت می کند.
این در حالیســت که البی پرقدرت اسلحه ساز در این کشور که 
از قدرت و نفوذ زیادی میان مقامات آمریکایی برخوردار است؛ 
اجازه پیاده سازی قوانین مشابه را نداده و با آنها به شدت مقابله 
کرده است؛ موضوعی که چندین کشــته در هر روز در آمریکا 
برجای گذاشته است.علیرغم مخالفت ظاهری مقامات این کشور 
نسبت به قوانین فعلی مرتبط با حمل و خرید و فروش سالح گرم، 
البی های قدرتمند اسلحه در آمریکا امکان هرگونه اعمال تغییرات 

در محدود کردن سیاست های یادشده را سد کرده اند.
کشته شدن 2۴ نظامی در حمله مسلحانه در کنگو

 در جریان حمله افراد مســلح ناشناس به روستایی در منطقه 
»بِنی« در استان شمالی »کیفو« واقع در کنگو، ۲4 نظامی کشته 
شدند. در حمله افراد مسلح ناشــناس به یک روستا در کشور 
جمهوری دمکراتیک کنگو، ۲4 نظامی این کشــور کشته شدند.
به گزارش این رسانه، حادثه در نتیجه حمله مهاجمان مسلح به 
روستایی در منطقه »بِنی« در استان شمالی »کیفو« در جمهوری 
دمکراتیک کنگو روی داده است. رسانه های محلی در این ارتباط 
اعالم کردند که این حادثه توسط عناصر موسوم به نیروهای متحد 
دموکراتیک ) ای دی اف( انجام شده است.این در حالیست که به 
دنبال انفجار بمب در یک کلیسای پروتستان در شهر کاسیندی 
در شمال شــرق جمهوری دموکراتیک کنگو در اواخر دی ماه 
در مجاورت مرز اوگاندا، 17 نفر کشــته و ۲0 نفر زخمی شده 
 SITE InTEllIgEncE« بودند. ریتا کتس، مدیر سازمان غیردولتی
group« که فعالیت آنالین گروه های تروریســتی را ردگیری 

می کند، در توئیتر نوشــته بود: گروه داعش در منطقه آفریقای 
مرکزی، مســئولیت انفجار مرگبار در کلیسای شهر کاسیندی را 
برعهده گرفت. داعش مدعی شده که پیکارجویان این گروه، یک 
بمب دست ساز را در این کلیسا کارگذاشته و منفجر کرده و باعث 

کشته و زخمی شدن چندین و چند مسیحی شده اند.
۵ مظنون به ربایش وزیر بهداشت آلمان 

و قتل محافظانش بازداشت شدند
 دادســتانی آلمان اعالم کرد که 5 مظنــون به ربایش وزیر 
بهداشت و قتل محافظانش بازداشت شده و تفهیم اتهام شده اند.

دادستانی آلمان با صدور بیانیه ای اعالم کرد: 5 نفر وابسته به یک 
گروه تروریســتی که در تالش برای برنامه ریزی جهت اجرای 
کودتا و ربایش یکی از وزرا بودند، تفهیم اتهام شــدند.بر اساس 
اعالم العربیه، این 5 مظنون به عضویت در یک گروه تروریستی 
به ارتکاب جرم خیانت بزرگ متهم شده اند. این گروه تروریستی 
تالش می کرد وزیر بهداشت آلمان را ربوده و محافظان او را بکشد.

شبکه تلویزیونی دویچه نیز دراین ارتباط خبر داد: 5 نفر به خیانت 
در یک توطئه تروریستی مشکوک متهم شدند. دادستان عمومی 
آلمان در این خصوص گفت که مظنونان برای ایجاد »شرایط جنگ 
داخلی« در آلمان برنامه ریزی کرده بودند. آنها همچنین متهم به 
 Karl( توطئه برای ربودن وزیر بهداشــت هستند.کارل لوترباخ
lauTErbach( وزیر بهداشت آلمان با تشکر از پلیس جنایی آلمان 
برای بازداشت این مظنونان گفت: پلیس جنایی فدرال آلمان جان 
خود را به خاطر ما به خطر انداخت. این کار آن ها خدمت بزرگی 
به همه ما به شمار می آید.این در حالیست که یک روزنامه آلمانی 
آذر ماه ســال جاری گزارش داد که افراد تندروی را بازداشــت 
کرده که قصد داشــتند به بوندستاگ، پارلمان این کشور، یورش 
ببرند. گفته شده این افراد می  خواستند الگوی شورش ۶ ژانویه در 
حمله حامیان ترامپ به کنگره آمریکا را در آلمان پیاده سازی کنند.

گزارش های رسانه ای در آن زمان حاکی از آن بود که طراحان 
کودتا علیه دولت آلمان قصد ترور صدر اعظم این کشــور را هم 
داشتند. بنا به این گزارش ها، سازمان دهندگان کودتای نافرجام 
اخیر در آلمان، پیش از دســتگیری، در حال طراحی برنامه ترور 

»اوالف شولتز« صدراعظم این کشور بودند.

  زمانی که فهمیدم دفترچه بیمه درمانی ام تمدید نشده است و 
دیگر اعتباری ندارد هراسان و نگران با شوهرم تماس گرفتم اما 

او با حرف هایش چنان اشک هایم را سرازیر کرد که...
  زن 41 ســاله با بیان این که شوهرم ســنگ بنای ازدواج با مرا 
براساس سیم و زرهای پدرم گذاشته بود، درباره سرگذشت خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: پدرم در زمینه ساخت و 
ساز مجتمع های مسکونی و تجاری فعالیت می کرد و به همین دلیل 
وضعیت مالی خوبی داشت. او چندین واحد مسکونی و تجاری را 
به رهن و اجاره واگذار کرده بود. در یکی از مغازه ها جوانی به نام 
رحمت قطعات و لــوازم رایانه می فروخت و همچنین رایانه های 
دارای نقص فنی را تعمیر می کرد. او که در رشته مهندسی کامپیوتر 
تحصیل کرده بود، از چندین ســال قبل در یکــی از مغازه های 
اجاره ای پدرم فعالیت داشت. من هم تحصیالتم در مقطع کاردانی 
رشته حسابداری را تمام کرده بودم که روزی مادر رحمت با پدرم 
تماس گرفت تا مرا برای پسرش خواستگاری کند. پدرم با تعجب 
پرســید مگر رحمت هنوز مجرد است؟ خالصه خیلی زود مراسم 
خواســتگاری برگزار شــد و من و رحمت ازدواج کردیم. در این 
میان پدرم برای رونق کسب و کار رحمت گاهی به او کمکی مالی 
می کرد و اوهم دامنه فعالیت های مهندسی اش را گسترش می داد تا 
این که از حدود 10 ســال قبل آرام آرام اوضاع مالی رحمت بهتر 
شد و کسب و کارش رونق گرفت. اگرچه همسرم با درآمد خوبی 
که داشــت یک شرکت بزرگ مهندسی رایانه را راه اندازی کرد اما 
هر روز خســیس تر می شد و برای مخارج روزانه منزل هم از من 
حساب و کتاب می خواســت. کار به جایی رسید که هر بار برای 
خرید منزل تقاضای پــول می کردم با عصبانیت فریاد می زد برو 
از پدر پولدارت بگیر! بعد از آن که پســرم به دنیا آمد، تازه فهمیدم 
رحمت هیچ عالقه قلبی به من ندارد و تنها به خاطر ثروت پدرم با 
من ازدواج کرده است چرا که خانواده او از نظر مالی ضعیف هستند 
و همسرم مخارج زندگی آن ها را نیز می پردازد. استرس و نگرانی 
عجیبی سراسر وجودم را فرا گرفته بود اما به خاطر فرزندم مجبور 
به سکوت بودم و رفتارهای او را تحمل می کردم تا این که یک روز 
دردی به سراغم آمد، به طوری که متوجه شدم بخشی از سمت چپ 
بدنم بی حس شده است و چشمم نیز چیزی نمی بیند. سراسیمه و 
مضطرب با خواهرم تماس گرفتم و خودم را به بیمارستان رساندم 
ولی پزشک بیمارستان بعد از معاینات مقدماتی تشخیص داد که به 
بیماری ام اس مبتال شده ام. حاال دیگر نمی توانستم از بیمارستان 
خارج شوم. خواهرم با زحمت زیاد مرا به منزل پدرم رساند اما همه 
آن ها از این ماجرا تعجب کرده بودند چرا که نمی دانستند من با چه 
مشــکالتی در زندگی مشترک روبه رو هستم. آن ها می گفتند تو 
که در زندگی همه چیز داری! پس چرا دچار استرس شده ای؟ من 
که پاسخی برای سواالت آن ها نداشتم راهی منزلم شدم و ماجرای 
بیماری ام را برای همســرم بازگو کــردم، اما او به جای آن که مرا 
دلــداری بدهد و به بهبودی امیدوار کند، رو به من کرد و گفت: اول 
هزینه های درمان را از پدرت بگیر و بعد نزد پزشــکان متخصص 
برو! این جمله همســرم دردناک تر از بیمــاری ام بود ولی باز هم 
سکوت کردم و به درمان های پزشــکی ادامه دادم تا این که روز 
گذشته منشی پزشک معالجم از اتمام اعتبار دفترچه بیمه درمانی ام 
خبــر داد. با تعجب و نگرانی به رحمت زنــگ زدم و از او درباره 
تمدید اعتبار بیمه درمانی پرسیدم اما همسرم با خونسردی گفت: 
از ابتدای ماه جاری دیگر هزینه بیمه شــما را پرداخت نکردم اگر 
دوست داری بیمه شــوی باید هزینه های آن را از پدرت بگیری. 
دیگر نتوانستم از ریزش اشک هایم جلوگیری کنم. همسرم درحالی 
اشک مرا درآورد که تازه فهمیدم او سنگ بنای ازدواج با مرا روی 

سیم و زرهای پدرم گذاشته است اما ای کاش...

ازدواج طمعکارانه! 

  گروه حوادث// مسئوالن اداره ورزش استان خراسا ن رضوی 
به دستور دادستان برای ارائه توضیحات درباره ماجرای  اذیت 
و آزار ۱۵ بازیکن نوجوان یک باشگاه فوتبال مشهد در مرجع 

قضایی حاضر خواهند شد.
  به گزارش تســنیم،  طی چند روز گذشته خبری در فضای مجازی 
مبنی بر اذیت و آزار 15 نفر از بازیکنان نوجوان یک باشگاه فوتبال 
در مشهد منتشر شده است. براساس پیگیری ها  جمعی از خانواده های 
نوجوانان شکایتی مبنی بر اذیت و آزار فرزندان شان به اداره ورزش و 
جوانان استان اعالم کرده اند که این شکایت در اداره ورزش و جوانان 

استان در حال بررسی است.
 با دستور دادستان، مســئوالن اداره ورزش استان خراسان رضوی 
برای ارائه توضیحات پیرامون این موضوع در مرجع قضایی حاضر 
خواهند شد. همچنین در دادسرای عمومی و انقالب مشهد جلسه ای 

درخصوص این موضوع برگزار شد.
  طبق پیگیری ها تا کنون شکایتی در دادستانی استان در ارتباط با این 
موضوع ثبت نشده  و در صورت اعالم هرگونه شکایتی موضوع در 

دستور کار این دادسرا قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، برخــی از خانواده های بازیکنان نوجوان یک تیم 
باشگاهی مشهد با اســتناد به محتوای گوشی فرزندان خود، مدعی 
شــده اند فرزندان شــان در زمان حضور در باشــگاه با رفتارهای 
غیراخالقی از سوی عوامل آن، مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. آنها 
مدعی شــدند رفتار فرزندان شان در چند وقت اخیر خارج از عرف 

شده و تحت فشار روانی و افسردگی قرار گرفته اند.
  پس از انتشــار تصاویری از تجمع مادران در جلوی این باشگاه، 
حراســت اداره ورزش و جوانان خراســان رضوی اظهار داشت به 
دستور علی اکبر  هاشمی جواهری مدیرکل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی  این اتفاق به شــکل جدی در دست بررسی و پیگیری قرار 

گرفته است تا صحت و سقم و ابعاد آن مشخص شود.

به دنبال ادعای تعرض مربی فوتبال به ۱5 کودک

 مسئوالن اداره ورزش خراسان رضوی 
به دادسرا  احضار شدند

 گروه حوادث// مرد جــوان بعد از قتل 
همخانه اش جسد را داخل چمدان گذاشت 

و در بیابان های اطراف تهران رها کرد.
  چند روز قبــل مرد کارتن خوابی در تماس 
با پلیس از کشف جسدی داخل یک چمدان 
خبر داد. به  دنبال این تماس، مأموران کالنتری 
شهرستان نظرآباد استان البرز وارد عمل شدند. 
محل کشف جسد منطقه ای متروکه بود که مرد 
کارتن خواب برای استراحت به آنجا رفته اما 
ناگهان متوجه چمدانی شده که از زیر خاک 
بیرون زده بود. مرد کارتن خواب وقتی به سراغ 
چمدان مــی رود و آن را باز می کند با دیدن 
جسدی که داخلش بوده وحشت زده می شود 
و بــا پلیس تماس می گیــرد. معاینات اولیه 
متخصصان پزشکی قانونی نشان می داد جسد 
متعلق به مردی میانســال است و علت اولیه 
مرگ خفگی اعالم شد. در بازرسی از جسد 
و اطراف آن، مدارک هویتی از مقتول به  دست 
نیامد.پلیس نظرآباد بالفاصله به سراغ پرونده 
افراد ناپدید شده که مشخصات آنها با مقتول 
شباهت داشته باشد، رفت. در بررسی پرونده ها 

آنها با پرونده مرد ۶۶ ساله ای به نام شاهرخ 
مواجه شدند. شاهرخ چند روز قبل از خانه 
خارج شده و هیچ رد و سرنخی از او در دست 
نبود. خانواده اش که نگران او شده بودند، گم 
شدنش را به پلیس آگاهی پایتخت اعالم کرده 
بودند.با توجه به اینکه مشخصات جسد کشف 
شده و مرد ناپدید شده شبیه بود، از خانواده او 
خواسته شد برای شناسایی جسد به پزشکی 
قانونی مراجعه کنند. با حضور خانواده شاهرخ 
در پزشــکی قانونی هویت جسد برمال شد. 
تحقیقات نشان می داد شاهرخ در خانه ای در 

جنوب پایتخت مستأجر بوده است.
  اسباب کشی مشکوک

 تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت از 
سوی پلیس پایتخت و شهرستان نظرآباد ادامه 
داشت تا اینکه زن جوانی با خانواده شاهرخ 
تمــاس گرفت و گفت: من همســایه خانه 
پدرتان هســتم، االن یک وانت نیسان مقابل 

خانه در حال بار زدن وسایل پدرتان است.
  به  دنبال این خبر، موضوع به پلیس آگاهی 
اعالم شــد و مأموران بالفاصله راهی محل 

شــدند. با حضور مأموران، آنها با مرد 
جوانی به نام هوشــنگ مواجه شدند 
که در حــال انتقال وســایل به داخل 
خودروی وانت بود. مــرد جوان برای 
تحقیق و بازجویی به اداره پلیس منتقل 

شــد و در تحقیقات گفت: مدتی قبل با 
شــاهرخ آشنا شــدم و از آنجایی که محل 
مناسبی برای زندگی نداشتم، همخانه شاهرخ 
شدم. البته فقط شب ها برای خواب پیش او 
می رفتم و همســایه ها مرا نمی دیدند. بعد از 
فوت شاهرخ تصمیم داشتم از اینجا بروم که 

همسایه ها به من مشکوک شدند.
  اعتراف به جنایت

  در حالی که مرد ۳0 ســاله چنین اظهاراتی 
داشت، کارآگاهان متوجه تناقض گویی های او 
شده و تحقیقات بیشتری از هوشنگ صورت 
گرفت. در نهایت مرد جوان به قتل همخانه ای 
خود اعتراف کرد و گفت: مدتی قبل در فضای 
مجازی با دختری آشــنا شدم و تصمیم به 
ازدواج با او گرفتم. از آنجایی که فریبا ساکن 
یکی از شهرهای شمال شرقی کشور است از 

تهران بیاید تا همدیگر او خواستم به 
را ببینیم. چون فریبا با تهران آشنا نبود و اینجا 
کســی را نداشت او را به خانه شاهرخ بردم.

روز حادثه برای خرید از خانه بیرون رفتم و 
زمانی که برگشتم متوجه درگیری و اختالف 
او با شاهرخ شدم. نمی دانم دعوایشان سر چه 
موضوعی بود اما عصبانی شدم و شاهرخ را 
خفه کردم. به خودم که آمدم متوجه شدم او 
دیگر نفس نمی کشد. جسد را داخل چمدان 
گذاشــته و در بیابان های نظرآباد انداختم. با 
اعتراف مرد جوان به جنایت، تحقیقات در این 

رابطه ادامه دارد.

چمدان زیر خاکی راز جنایت همخانه ای را فاش کرد

 گروه حوادث// سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان 
شیالت هرمزگان از توقیف شش فروند قایق دیزلی 
غیرمجاز متخلــف در منطقه های بنجی ،کوه مبارک 
واسکله اداره بندر و 6نفر متهم در راستای مبارزه با 

صیدو صیادی غیر مجاز خبر داد.
 به گزارش خبرنگار دریا، ســروان مهــرداد رامش جان 
گفت: وارد کردن هرنوع خسارت به ذخائر آبزیان به عنوان 

ثروت ملی طبق قانون حفاظــت و بهره برداری از منابع 
آبزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است. 

  رامش جان اظهار داشت: اکیپ گشت خودرویی پایگاه 
حفاظت منابع آبزیان شــیالت شهرستان جاسک جهت 
سرکشی و کنترل بنادر و اسکله های صیادی به اتفاق عوامل 
دریابانی اقدام به گشــت زنــی در منطقه کرد که منجر به 

توقیف شش فروند قایق دیزلی غیرمجازمتخلف شد.  

وی تصریــح کرد: کلیه توقیفات ضمن تشــکیل پرونده به 
کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی شیالت جهت تعیین 
تکلیف و یا در صورت نیاز به دستگاه قضا ارجاع داده شده اند.  
سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان تاکید 
کرد: شماره تلفن ستاد یگان استان07۶۳۳۳۳14۳4 آماده 
دریافت هــر گونه اخبار و اطالعات در راســتای صید و 

صیادی و خدمات رفاهی به جامعه صیادی است. 

در راستای مبارزه با صید غیر مجاز محقق شد

 توقیف شش فروند قایق غیرمجاز متخلف در جاسک

گروه حوادث//  دادستان کوهدشت لرستان 
از دستگیری عامل آزار جنسی دانش آموز 

8 ساله در این شهرستان خبر داد.
  افشین خسروی، دادستان کوهدشت لرستان 
با تکذیب برخی شــایعات منتشــر شده در 
رسانه های ضد انقالب مبنی بر آزار جنسی 
15 دانش آموز در این شهرســتان گفت: در 
این حادثه کــه 10 روز قبل رخ داده، فردی 
به اتهام آزار جنســی یک پسربچه ۸ ساله 
در کوهدشت دستگیر شده است. دانش آموز 
هشت ســاله هنگام رفتن به خانه و پس از 

سوارشــدن در خودروی فردی ناشناس به 
مکانی نامعلوم انتقال داده می شود و در آنجا 

مورد آزار جنسی این فرد قرار می گیرد.
  این فرد ۲5 ســاله راننده سرویس مدرسه 
نبوده و قربانی را به صورت اتفاقی در خیابان 
سوار خودرو کرده و با انتقال وی به خارج از 
محدوده شهری، مرتکب این جرم شده است.

  دستگیری متهم با شکایت خانواده قربانی در 
دستور دادستانی این شهرستان قرار گرفت و 
با صدور دستورات الزم توسط پلیس آگاهی 

شناسایی و دستگیر شده است.

وی افزود: متهم هم اکنون در بازداشت است و 
تا این لحظه گزارشی مبنی بر بیماری روانی 
وی به دادسرا ارسال نشده است. پرونده مجرم 
در حال سیر مراحل قانونی و تحقیقات است 
و به محض تکمیل شدن پرونده برای صدور 
حکم نهایــی به دادگاه اعالم خواهد شــد. 
دادســتانی تا تعیین مجازات قانونی و اجرا 

پیگیری های الزم را انجام می دهد.
 این در حالی است که روز 1۲ دی امسال پدر 
این دانش آموز ۸ ساله پسرش را که بشدت 
آسیب دیده بود به بیمارستان منتقل کرده و با 

اصرار پزشک معالج فرزندش موضوع را به 
پلیس اطالع داده و شکایت خود را ثبت کرده 

است که منجر به دستگیری متهم شد.
 همچنین گفته شــده که متهم خودش دچار 
مشکالت جسمی و از مددجویان بهزیستی 
بوده اما با خــودروی پدرش به عنوان راننده 
سرویس مدرسه کار می کرده است با این حال 
مسئوالن مدرســه مدعی شده اند وی راننده 
سرویس مدرســه نبوده است و اتفاق خارج 
از مدرســه رخ داده و آنها مسئولیتی در این 

حادثه ندارند.

بازداشت عامل تعرض به دانش آموز 8 ساله کوهدشتی

 سند نوع سواری سیستم  تویوتا  تیپ کروال  
مدل 2۰۰6  شماره موتور 1ZZ2655731  شماره 
شاسي JTDbr23E96318۴8۰2  پالك622۴3  

رنگ  سفیدآبی  نام مالک حامد اسالمی 
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی نوبت اول

  گروه حوادث// مرد ســالخورده ای که متهم است هنگام 
درگیری با همسرش، او را با ضربه ماهیتابه به قتل رسانده 
بود با رضایت پسرش از جنبه عمومی جرم به ۳ سال حبس 

محکوم شد.
  چنــدی قبل مرد جوانی در تماس بــا پلیس از قتل مادر 
75 ســاله اش خبر داد و وقتی مأموران انتظامی رباط  کریم به 
محل اعزام شدند با جسد مقتول در آشپزخانه روبه رو شدند. 
بررسی های اولیه نشان می داد که وی با ضربه جسم سخت به 
سرش جان باخته است. از آنجا که در زمان قتل فقط همسر 

مقتول در خانه بوده مأموران به مرد ۸5 ســاله ظنین شدند و 
در ادامه وی به قتل همسرش اعتراف کرد و مدعی شد چون 
همسرش به او محبت و توجهی نداشته و همه اموالش را هم 
به نام تنها پسرشــان کرده بود با وی درگیر شده و با ضربات 
ماهیتابه به ســرش او را کشته است. پس از اعترافات صریح 
متهم، گزارش پزشکی قانونی و تکمیل تحقیقات پرونده برای 
رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شد. پسر مقتول که در دادسرا خواهان قصاص پدرش بود در 
جلســه محاکمه ازاین خواست خود صرف نظر کرد و گفت: 

با اینکه پدرم بعد از ۶0 ســال زندگی مشــترک مادرم را با 
بی رحمی کشت اما من راضی به قصاصش نیستم و گذشت 
می کنم، ســپس متهم به جایگاه رفت و گفت: من به خاطر 
بی توجهی همسرم همیشه با او اختالف داشتم. اصاًل از زندگی 
خســته شــده بودم. روز حادثه هم من او را نکشتم ما باهم 
بحثمان شــد و او خودش سرش را به دیوار کوبید. در پایان 
جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به رضایت ولی  دم 
و طبق ماده ۶1۲ قانون مجازات اسالمی و با توجه به شرایط 

سنی متهم وی را به ۳ سال حبس محکوم کردند.

قتل همسر 3 سال حبس مجازات                    با ماهیتابه



 

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

چهارشنبه 5 بهمن 1401

3 رجب 1444

سال بیست و دوم شماره  4088

شهرستان

  سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// 
مدیرتعاون روستایی هرمزگان در سفر 
اســتانی خود به شهرستان میناب با 
محمود حیــدری مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی روســتایی وکشاورزی ایران و 
مجید سلحشور فرماندار ویژه میناب 

دیدار و گفتگو کرد. 
  به گزارش خبرنگار دریا، محمود حیدری 
مدیر عامل اتحادیه تعاونی روســتایی و 
کشاورزی ایران اذعان داشت: ایران یکی 
از کشورهای بحران زا به شمار می آید و 
در همین راســتا تاکنون به منظور عبور از 
بحران، اقدامات پیشگیرانه ای انجام نشده 
اســت. وی در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: بنا به ضرورت می توان در راستای 
احداث کارخانه تصمیماتی اتخاذ کرد اما 
گاهی اوقات با توجه بــه تاکیدات قانون 
اساسی، ضوابط زیست محیطی و همچنین 
به وجود آمدن اثرات نامطلوب، نمی توان 

آن کارخانه را تاسیس کرد. 
  حیدری با اشاره به اینکه تخلف در ایران 
بیداد می کند، بیان داشت: جای بسی تاسف 

است که در اغلب کارخانه های تولید آبلیمو، 
از آب کاه به جای آب لیمو استفاده می کنند 
و این مســئله به نوعی تقلب در تولید آب 
لیمو محسوب می شود. وی ابراز داشت: از 
آنجایی که من به عنوان یک سهامدار بخش 
خصوصی به دنبال انتفاع اعضا و سهامداران 
هستم رقابت با بخش برایم مقدور نیست و 
به همین منظور؛ تولید آبلیمو در این مملکت 

برایمان توجیه اقتصادی ندارد.
  مدیرعامل اتحادیه تعاونی روســتایی و 
کشاورزی ایران در ادامه با اشاره به نقش 
افراد نخبــه در ایجاد زیر ســاخت های 
علمی مطلوب گفت: شــرکت های دانش 
بنیان با افراد نخبــه در تعامل و همکاری 
هســتند با نفوذ افراد نخبه در بدنه اقتصاد 
دانش بنیان ها، عالوه  بر داشــتن طرح ها 
و برنامه های بی نظیــر باعث تقویت زیر 
ساخت های علمی شدند. حیدری تصریح 
کرد: در مملکت ما تولید کردن محصوالت 
آسان است اما در بحث فروش محصول با 
چالش هــای عدیده مواجه ایم و در همین 
راســتا؛ تفاهنامه ای را با قبول دو شرط با 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
را منعقد کرده و جلســات هفتگی برگزار 
کردیم.  وی در ادامه گفت: شــرط اول من 
این بود کــه دولت با برنامه ریزی مدون و 
همچنین بــا تولید فن آوری ناوبری بتواند 
محصول نهایی را بفروش برساند و شرط 
دوم ایــن بود که در راســتای اجرای این 
برنامه ها من تمام سرمایه های این کار را 
متقبل می شوم اما مابقی اقدامات مرتبط با 
تولیــد و بازاریابی محصوالت را با دولت 

انجام دهد.
  مدیرعامل اتحادیه تعاونی روســتایی و 
کشاورزی ایران اذعان داشت: برای تولید 
یک ماده به نام پنکتین که ارزش افزوده باال 
و همچنین باعث ارتقا کیفیت محصوالت 
می شود ما تمام کارهای اولیه و پروپزال آن 
را آماده کردیم و فقط در حال جمع آوری 
طرح اقتصادی آن هستیم و امید است که 
تولید پنکتین در شهرستان میناب به مرحله 
اجرا برســد. حیدری بیان داشت: اراضی 
کشاورزی در میناب پهناور و افزایش تولید 
محصول کشاورزی فراوان است به همین 

منظور برای حفظ ایــن باغات از آفات و 
اجرای  کیفیت محصوالت،  ارتقا  همچنین 
این طرح از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
  مدیرعامل اتحادیه تعاونی روســتایی و 
کشاورزی ایران ابراز داشت: بنا به مصوبه 
هیئت دولت ســال 1388، مبلغی بالغ بر 
153 میلیــارد تومــان در خصوص زیان 
حاصل از خرید و فروش مرغ و میگو که 
به ناحق برعهده اتحادیه تعاونی روستایی 
ایران گذاشته، تامین شد و دولت به شورای 
اقتصــادی ابالغ کرد که ایــن مقدار پول 
پرداخت شود. وی افزود: با گذشت ۴ سال 
از این ماجرا دولت گفت ما نمی توانیم به 
بخش خصوصی کمک کنیم و همان مبلغ 
153 میلیارد تومــان را جزو بدهی های 
اتحادیه به بانک ها قــرار دادند و در این 
خصوص شــکایت کردیم. حیدری عنوان 
کرد: با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های 
بالقوه در ایران،  متاســفانه بانک ها چوب 

الی چرخ تولید کنندگان می گذارند. 
  مجید سلحشور فرماندار ویژه میناب در 
ادامه جلسه اظهار داشت: اعتقادم این است 

که اگر کارها کارشناسانه و هدفمند انجام 
شود به مراتب با نتایج مثبتی مواجه خواهیم 
شد در غیر این صورت با نتایج قابل قبول 
مواجه نخواهیم شد.وی ابراز داشت: ما به 
دنبال احیا و بهــره مندی از ظرفیت های 
بزرگ هستیم و در این خصوص باید کارها 

به شیوه ماهرانه انجام شود.
  سلحشور تصریح کرد: دولت سیزدهم و 
مجلس به دنبال احیای ظرفیت های معطل 
در کشور اســت. وی افزود: در شهرستان 
میناب می توان صنعتی مهم را راه اندازی 
کرد و در این راستا هدف ما این است کارها 

به شیوه مثبت انجام شود. 
  فرماندار ویژه میناب تصریح کرد: اعطای 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان مطابق 
تبصــره 16 قانون بودجــه برای کمک به 
اشــتغال دانش بنیان از طریق بانک های 

ارائه دهنده این تسهیالت می باشد و این وام 
به شما نیز تعلق می گیرد.

  سلحشــور بیان داشت: شهرستان میناب 
با جمعیت بالغ بر 300 هــزار نفر، دارای 
60 هزار هکتار اراضی کشــاورزی است 
به همیــن علت حساســیت های بخش 
کشاورزی در این شهرســتان باالست و 
این شهرســتان دارای آب و هوای گرم و 
خشک است اما با این وجود در زمینه تولید 
صیفی جات با اختالف از سایر استان ها در 
رتبه اول قرار دارد.  وی همچنین یکی از 
ظرفیت های میناب را در حوزه شــیالت 
عنوان کرد و افزود: در شهرســتان میناب  
بالغ بــر دو هــزار و 800 هکتار مزرعه 
پرورش میگو را بــه خود اختصاص داده 
و همچنین بیشترین میزان صادرات میگو 

مربوط به این شهرستان است.

ورود دادستان جاسک
 به مطالبه 2۵ ساله ساحل »مقسا«

 گروه شهرســتان// دادستان جاســک گفت: ساماندهی ساحل 
»مقسا« در شهرستان جاسک یک مطالبه 25 ساله از سوی مردم و 
صیادان است که اداره بندر باید هرچه سریعتر در مورد آن تصمیم گیری 
کند. حجت االسالم علی امامی دادستان جاسک با بیان اینکه ساحل 
»مقســا« می تواند محل مناسبی برای  پارکینگ قایق های صیادی 
صیادان جاســک باشــد، اظهار کرد: بیش از ۴00 قایق صیادی در 
جاسک وجود داد که برای پارک آنها محل مناسبی وجود ندارد. وی 
افزود: این مکان باید توســط اداره بنادر و شیالت شهرستان واستان 
ساماندهی شود تا صیادان جاسک بتوانند از این محل استفاده الزم 
را ببرند.دادستان جاسک عنوان کرد: ساماندهی ساحل مقسا به یک 
مطالبه 25 ساله از سوی صیادان ومردم این شهرستان تبدیل شده است 
که تا کنون به این موضوع رســیدگی نشده است.امامی با بیان اینکه 
در بازدید از این ساحل با فرماندار شهرستان به اداره بندر شهرستان 
دستورات الزم داده شده اســت، گفت: مسئوالن شهرستان باید به 
حقوق عامه مردم برای حل مشکالت توجه کنند که ساماندهی این 
ساحل یکی از موضوعات و مطالبات مردمی است.وی تصریح کرد: 
دستگاه قضایی از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد و مدیران شهرستان 
باید در راستای حل مشکالت تالش کنند.به گزارش فارس، ساحل 
مقســا در سال های اخیر با موضوع لکه های نفتی و نیز مرگ دسته 

جمعی شماری از دلفین ها و ماهی ها خبرساز شده بود.
پایان عملیات تصویربرداری زیرآبی 

با دستگاه سونار در بندرگاه خمیر
  امین درساره گروه شهرستان// در راستای تامین ایمنی دریانوردی 
در بندرگاه خمیر، عملیات ساید اسکن سونار بستر دریا )تصویربرداری 
زیرآبی( با موفقیت به پایان رسید.به گزارش خبرنگار دریا، عملیات 
ســاید اسکن سونار بستر دریا به منظور اطمینان از ایمن بودن مسیر 
دسترسی دریایی به بندرگاه جدید بندرخمیر و افزایش دقت در انتخاب 
موقعیت استقرار عالئم کمک ناوبری انجام شده است. این عملیات به 
مدت سه روز به همت واحد فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان و با نظارت مقیم واحد دریایی این اداره کل انجام گرفته است. 
انجام هیدروگرافی کانال مجاور بندرگاه و احصا اطالعات هیدروگرافی 
مسیرهای جنوب غربی از خمیر تا منتهی الیه جنوب غربی جزیره قشم 
و مسیر شرقی از خمیر تا بندر پل با هدف جانمایی مسیر تردد از دیگر 
اقدامات در راستای تامین ایمنی دریانوردی در بندرخمیر بوده است. 
بر اساس برنامه ریزی تدوین شده بازگشایی مسیری به عرض 300متر 
و طول 10 کیلومتر سایت اسکن صورت گرفته و همچنین پنج فروند 
بویه لترال در نیمه شرقی مسیر مستقر و شش دستگاه بیکن نیز در نیمه 
غربی تا روبروی بندرگاه کوبش می شود. بندرگاه خمیر به عنوان یک 
طرح مهم و راهبردی با هدف تسهیل تجارت، صادرات و واردات و 
رونق بخشی به اشتغال مردم بومی دارای چهار پست اسکله به صورت 
شمع، عرشه و مسیر دسترسی به طول ۷۴۴ متر از ساحل تا اسکله ها 

است که دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.
برگزاری جشنواره موسیقی فجر در بندرخمیر

  امین درســاره گروه شهرستان// جشــنواره ملی موسیقی فجر 
همزمان با تهران از 28 بهمن تا 3 اسفند در بندرخمیر برگزار می شود. 
به گزارش خبرنگار دریا، میرهاشــم خواستاردر جلسه هماهنگی 
برگزاری جشنواره ملی موسیقی فجر که با حضور انوشیروان پیشدار 
معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد هرمزگان برگزار شد، 
عنوان کرد: بندرخمیر ظرفیت بسیار باالیی در حوزه موسیقی دارد و 
موســیقی این شهرستان یکی از برجسته ترین موسیقی های محلی 
است که توانسته در جشنواره های مختلف کشوری و استانی حائز 
رتبه شود. وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره های موسیقی 
در بندرخمیر خاطرنشــان کرد: در سالیان گذشته بندرخمیر شاهد 
برگزاری رویدادهای مختلف در حوزه موسیقی بوده است امیدواریم 
با برنامه ریزی هایی که انجام می شود شاهد تداوم این رویدادهای ملی 
در سال های آتی در بندرخمیر باشیم.نماینده عالی دولت در شهرستان 
در ادامه با بیان اینکه دولت از ایجاد شور و نشاط در جامعه حمایت 
می کند،  خاطرنشان کرد:قطعاً برگزاری این گونه جشنواره ها می تواند 
بازتاب مثبت گسترده ای را در جامعه به دنبال داشته باشد.معاون امور 
هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد استان هرمزگان نیز گفت:هرمزگان 
امسال همزمان با تهران میزبان سه رویداد ملی در بخش های فیلم، 
هنرهای تجســمی و موسیقی می باشد.انوشیروان پیشدار افزود: بنا 
داریم رویدادهای ملی را عالوه بر مرکز اســتان در شهرستان ها نیز 
برگزار کنیم. وی اضافه کرد:بندرخمیر با توجه به سابقه ای که در حوزه 
موسیقی دارد برگزاری جشنواره ملی موسیقی در این شهر پیشنهاد 
شده که عالوه بر اجرای عودنوازی، برگزاری موسیقی های محلی نیز 

از دیگر اهداف این رویداد ملی است.
آغاز ساماندهی موزه مردم شناسی خال 

در روستای طوال
  گروه شهرستان// مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم از آغاز فرآیند ساماندهی موزه مردم شناسی 
خال در روستای طوال جزیره قشم خبر داد. ایوب زارعی در بازدید از 
این موزه، گفت: موزه های محلی در روستاهای جزیره قشم می توانند 
باعث آشنایی گردشــگران با بخش های مهمی از جنبه های مهم 
میراث فرهنگی جزیره شــوند. وی ادامه داد: موزه خال با مدیریت 
صالح روزبه در روستای طوال یکی از موزه های فرهنگی جزیره است 
که ساالنه مورد بازدید تعداد زیادی از گردشگران فرهنگ دوست قرار 
می گیرد. به گزارش ایسنا، زارعی با اشاره به اینکه در راستای توسعه 
گردشگری فرهنگی و اقتصاد جامعه محلی مراحل مختلف ساماندهی 
این موزه؛ ساخت تابلوهای اطالع رسانی و تعمیرات سازه آغاز شد، 
عنوان کرد: در این موزه وسایل دریانوردی، لباس های قدیمی، وسایل 

کشاورزی به نمایش گذاشته شده است.

خبر

مدیر عامل اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی ایران عنوان کرد

استفاده اغلب کارخانه های تولید آبلیمو از آب کاه

 
ن سند مالکيت آگهي فقدا

نظر به اين که آقاي حسن زاهدی فرزند علی 
به شماره ملی 3422231536  به موجب دو 
فقره استشهاديه محلي مدعي شده است 
که سند مالکيت پالک 3731 فرعی از 8 
- اصلی تحت عنوان ششدانگ يک قطعه 
باغ به مســاحت 141690 متر مربع واقع 

در رودان بخش ســه بندرعباس که در دفتر امالک الکترونيکی به 
شماره 139820323061000712 ثبت و سند مالکيت آن به شماره 
چاپی 311463 سری ج سال 97  صادر و تسليم گرديده است لکن 
به علت جابجايي اثاثيه منزل مفقود گرديده است و تقاضاي صدور 
سند مالکيت المثني پالک فوق برابر ماده 120 آيين نامه قانون ثبت و 

تبصره هاي ذيل آن نموده است.
  لــذا در اجراي ماده مزبور اعالم مي گردد چنانچه هر کس مدعي 
انجام معامله يا سند مالکيت نزد او مي باشد بايستي از تاريخ انتشار 
اين آگهي ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به اداره ثبت رودان 
تســليم و رســيد اخذ نمايد. در صورت عدم اعتراض و عدم ارائه 
ســند مالکيت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده 120آيين 
نامه مزبور به صدور سند مالکيت المثني بنام متقاضی اقدام خواهد 

نمود.54 م/الف
تاريخ انتشار:1401/11/5 

یحیي شیرواني 
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

  امین درساره گروه شهرســتان// فرمانده یگان حفاظت منابع 
طبیعی شهرستان بندرخمیر گفت: ۱۶۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی 
در دهستان کشار دوستنی شهرستان بندر خمیر رفع تصرف شد. 
 به گزارش خبرنگار دریا، یوسف اپرا افزود: جلوگیری از سوءاستفاده 
افراد ســودجو از اراضی ملی و آزادســازی این اراضی در دستور 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرخمیر قرار دارد.اپرا 
اظهارکرد: هرگونه زیاده خواهی و دست اندازی به اراضی ملی، دولتی 

و عرصه های طبیعی با واکنش شــدید دستگاه های ذی ربط روبرو 
خواهد بود و مجازات متخلفین را به همراه خواهد داشت.

  وی تأکید کرد: مشارکت و هم افزایی همه دستگاه ها و اطالع رسانی 
مردمــی امکان برخورد به موقع با متصرفــان غیر مجاز را فراهم 
می ســازد و به همین منظــور اداره  منابع طبیعــی و آبخیزداری 
به صورت شــبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در این 

خصوص است.

  گروه شهرســتان// رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشــم بر ایمنی و استانداردسازی 
خدمات به گردشــگران به عنوان اولویت نخست ستاد 

نوروزی پیش رو تأکید کرد. 
  افشار فتح الهی در سومین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر 
قشــم، اظهار کرد: تعیین تکلیف بودجه کمیته ها باهدف ارتقا 
خدمات به گردشگران درزمینه های جاده ها، تابلوهای راهنما 
و اطالع رسانی، ایمنی سازی راه ها، نقل وانتقال گردشگران در 

بندرگاه های مسافری و گردشگری هر چه زودتر نهایی شود.
  وی بر لزوم بهینه سازی امکانات در حوزه گردشگری دریایی 
تأکید کرد و افزود: عالوه بر تأمین زیرساخت های الزم جهت 
ارائه خدمات شایسته به گردشگران در این حوزه، باید ضوابط 

و استاندارهای الزم نیز احصا شده و عملیاتی شود.
  به گفته فتح الهی، با توجه به هوای مساعد جزیره در ماه های 
اخیر و استقبال گردشگران از انتخاب قشم به عنوان مقصد سفر 
در ایــن روزها به ویژه در تعطیالت پایــان هفته و ماه جاری، 

بندرگاه های مسافری الفت و پهل نیاز به افزایش توان خدماتی 
دارند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین به موضوع 
ایمن ســازی سواحل با نصب تابلوهای اطالع رسانی و تقویت 
تیم های غریق نجات در سواحل پارک زیتون و ناز اشاره کرد 
و گفت: حفظ امنیت ساکنان و گردشگران در جاده ها و سواحل 

از اولویت های این ستاد است.
  به گزارش ایســنا، در این جلسه روســای کمیته های ستاد 
اجرایی خدمات سفر قشم در سال 1۴02 به ارائه عملکردهای 
خود پرداختند و پیشــنهادهایی برای ارائه خدمات هرچه بهتر 
به گردشــگران جزیره، ارائه کردنــد. افزایش توان پهلوگیری 
لندینگ کرافت ها در بندرگاه هــای الفت و پل به هنگام جزر 
با الیروبی صــورت گرفته، نصب تابلوهــا و عالیم راهنما، 
اصالح هندسی راه ها به منظور رفع گره های ترافیکی، افزایش 
چشمه های سرویس بهداشــتی در سطح جزیره و ساماندهی 
اماکن اقامتی و خانه های گردشگر از موارد موردبحث در این 

جلسه بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد

بندرگاه های مسافری الفت و پل، نیازمند افزایش توان خدماتی
رفع تصرف 1۶000 متر مربع از اراضی ملی در بندرخمیر 

معاون عمرانی فرماندار بندرلنگه : 

بازسازی روستاهای زلزله زده بخش مهران بندرلنگه درحال انجام است
گروه شهرستان// معاون عمرانی فرماندار بندرلنگه 
گفت: عملیات بازســازی واحدهای آسیب دیده 
در زمین  لرزه های باالی ۶ ریشتر سایه خوش در 

تیرماه، همچنان درحال انجام است. 
  وحید حمایتی اظهار داشــت: حدود یک هزار و 
200 واحد بایستی بازسازی شوند که این واحدها 

دارای پیشرفت های فیزیکی مختلفی هستند.
وی ادامه داد: سقف برخی از این واحدها با تامین 
مالی و تالش شــبانه روزی پیمانکاران زده شده 
و برخــی دیگر در مرحله دیــوار چینی، تعدادی 
فونداســیون و برخی دیگر بــه بانک های عامل 
برای دریافت وام معرفی شده اند. وی اضافه کرد: 

مشــکالتی در این زمینه وجود دارد و در تالش 
هســتیم با رفع آن ها هرچه سریع تر کار بازسازی 

منازل زلزله زدگان به اتمام برسد.
  الزم به ذکر است،  مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان 
در آبــان ماه اعالم کرد: دولت اعتبار بازســازی 
مناطق زلزله زده بندرلنگه )سایه خوش( را مصوب 
کرد و اکنون منتظر اقدام بانک مرکزی برای ابالغ 

این اعتبار به بانک های عامل هرمزگان هستیم.
شهریار نوری زاده مدیر کل بنیاد مسکن هرمزگان 
در آن زمان عنوان کرد: هیات وزیران در نشست 
11 آبان جاری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید 
سازمان برنامه و بودجه و با استناد به اصل یک صد 

و سی و هشتم قانون اساسی مبلغ ۹31 میلیارد و 
۴00 میلیون ریال برای این منظور اختصاص داد.

  وی افــزود: مبالغ شــامل کمک بالعوض برای 
احداث 156 واحد مســکونی شهری به ازای هر 
واحد تا سقف 500 میلیون ریال، کمک بالعوض 
برای احداث هزار و ۴50 واحد مسکونی روستایی 
به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۴00 میلیون ریال، 
کمک بالعوض برای تعمیر 1۴2 واحد مسکونی 
تجاری شهری و روســتایی به ازای هر واحد تا 

سقف مبلغ 200 میلیون ریال می شود.
  وی ادامه داد: همچنین مبلغی برای مرمت راه های 
روستایی و زیرساخت های حیاتی )مرمت پل ها و 

راه ها، کانال مسیل روستا( از اعتبار تملک دارایی 
سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

هرمزگان هزینه می شود.
  به گزارش ایرنا، مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان 
تصریح کرد: مبلغ سه هزار و 81۴ میلیارد و ۴00 
میلیون ریال تسهیالت بانکی ارزان  قیمت با سود 
و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج 
درصد در مناطق شهری با راهبری بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران از طریق بانک های عامل 
با معرفی دستگاه اجرایی ذیربط به منظور جبران 
خســارت های ناشــی از زلزله نخست و یازدهم 
تیرماه سال جاری در بخش های مرکزی و مهران 

بندرلنگه و بخش مرکزی پارســیان با محوریت 
روستای سایه خوش با ضمانت زنجیره ای پرداخت 
می شود.زلزله های شدید 6.1 و 6.3 ریشتری بامداد 
یازدهم تیرماه در هرمزگان به همراه ده ها پس لرزه 
بوقوع پیوســت، این زمین لرزه ها هفت کشته و 

111 مصدوم برجای گذاشت.
  ســایه خوش از توابع بخش مهران شهرســتان 
بندرلنگه بوده و این شهرستان در 251 کیلومتری 

جنوب غربی بندرعباس است.
  این شهرســتان از سمت شمال با استان فارس و 
شهرستان بستک از سمت جنوب به خلیج فارس و 

از غرب با شهرستان پارسیان هم مرز است.
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
عادتی ناپسندی دارید و این رفتار آسیب  های زیادی به 
شما وارد کرده است. قبل از اینکه این عادت بیشتر از این 
کار دست شما بدهد، عادت های ناپسند را کنار بگذارید و سبک زندگی 
سالمی در پیش بگیرید. روز خوبی را برای کسب درآمد آغاز کرده اید. 
از این شرایط به نفع خود استفاده ببرید و به فکر شکار فرصت ها باشید. 
انسان رویاپردازی هستید و  همیشه ترجیح می دهید که در خواب و خیال 

زندگی کنید، ادامه این وضعیت شما را به جایی نخواهد رساند. 

  اردیبهشت :
اتفاقــی غیرمنتظره در زندگیتــان رخ می دهد. با این 
حال جایی بــرای نگرانی وجود ندارد، زیرا این اتفاق 
در نهایت به نفع شــما تمام خواهد شــد. پول خود را 
برای انجام کاری ســرمایه گذاری کرده اید، اما امــروز از محل این 
سرمایه گذاری ضرری به شما وارد می شود. از این اتفاق درس بگیرید 
و در آینده پولی که با هزارویک  زحمت بدست آورده اید را با احتیاط 
بیشتری سرمایه گذاری کنید. قصد انجام کار مهمی دارید. با این حال 

به نفع شماست که این کار را به آینده موکول کنید.

  خرداد :
کارهای عقب افتاده زیادی دارید و این وضعیت زمینه 
دلخوری اطرافیــان را فراهم کرده  اســت. از جانب 
اعضای خانواده یا دوستان فرصتی برای افزایش درآمد 
برای شــما فراهم می شــود. از این فرصت نهایت استفاده را ببرید و 
ســود چشمگیری به جیب بزنید. برای دید و بازدید به منزل یکی از 
فامیل های نزدیک دعوت شده اید. این مهمانی بهانه ای است تا دیداری 

با اعضای خانواده تازه کنید و حسابی خوش بگذرانید. 
  تیر :

اجازه ندهید کارهای زیاد امروز شــما را خسته کند. 
احتمال ایجاد مشاجره ای میان شما و یکی از آشنایان 
وجود دارد، اگر نمی خواهید این مشاجره باال بگیرد و کار به جاهای 
باریک بکشــد، هر چه سریع تر این مشاجره را صلح و صفا دهید. به 
مشــکلی برخورد خواهید کرد و مجبور می شوید پولی که با زحمت 
زیادی بدست آورده اید را برای حل این مشکل هزینه کنید، اما نگران 
نباشــید چرا که حل این مشکل شرایط زندگی را برای شما مساعد 

می کند و در آینده فرصتی برای پس انداز کردن پیدا خواهید کرد.
  مرداد :

به کمک ورزش و تحرک، نشــاط و سالمتی خود را 
تضمین نمایید. اوضاع مالیتان بهبود پیدا می کند و پولی 
به دســتتان می رســد. به لطف این پول هزینه های جاری زندگی را 
پوشش دهید و شرایط مالیتان را ثبات بخشید.  دل به دریا بزنید و کار 
مهمی که به آن فکر می کنید را آغاز نمایید. به مشکل حقوقی برخورد 
کرده اید و کاری از دســتتان برای حل این مشکل بر نمی آید، در این 
شرایط سری به وکیل حاذقی بزنید و اجازه ندهید اطرافیان در زندگی 

شخصی شما دخالت کنند.

 شهریور :
اعتماد به نفس کمی دارید و این وضعیت زمینه شکست  
شما را در برخورد با مشکالت فراهم کرده است. امروز 
زمان مناســبی اســت که به خودتان قول بدهید این روحیه را کنار 
بگذارید و در آینده با اعتمادبه نفس کامل به مصاف مشکالت بروید.  
با شرایطی برای افزایش درآمد مواجه خواهید شد. بر این باور هستید 
که اعضای خانواده پشتیبان شما نیستند و هوایتان را ندارند، اما امروز 
به مشکلی بر می خورید و اهل منزل همه جانبه از شما برای حل این 

مشکل پشتیبانی می کنند.
 مهر :

خطری امروز ســالمت وجود نازنین شــما یا یکی از 
اطرافیان را تهدید می کند. در این شــرایط بهتر اســت 
بیشتر از همیشه مواظب اطرافیان باشید و روز را به گونه ای به پایان 
برسانید تا مویی از سر اهل منزل و دوستان شما کم نشود. میان شما و 
فردی مشاجره ای ایجاد خواهد شد. این مشاجره را ختم به خیر کنید 
و دلخوری ها را کنار بگذارید. انســان ولخرجی هستید و امروز اگر 

مواظب نباشید، این رفتار کار دستتان می دهد. 
 آبان :

احساس بیماری می کنید و ناخوش و کسل هستید، قبل 
از اینکه بیماری شــما رو به وخامت بگذارد، فکری به 
حــال درمان خود بردارید و اجازه ندهید این بیماری دردســرهای 
بیشتری برای شما درست کند. منفعتی در کارهای شما ایجاد می شود 
و مشکالت  مالیتان خاتمه پیدا می کند. از این شرایط نهایت استفاده را 
ببرید و به گونه ای برنامه ریزی کنید تا در آینده مشکالت مالی گریبان 

شما را نگیرد. 
   آذر :

سفری مهیا خواهد شد و در این سفر بیشتر از چیزی که 
فکرش را بکنید به شما خوش خواهد گذشت. فرصتی 
چشمگیر برای ســرمایه گذاری و افزایش درآمد پیدا می کنید. اگر از 
این فرصت نهایت اســتفاده را نبرید، در آینده پشیمان خواهید شد. 
خودتان را بیش از حد وقف پاســخگویی به نیازهای اطرافیان نکنید. 
اهل گذشت و بخشش نیستید و این روحیه دشمنان زیادی برای شما 

به دنبال داشته است. 
 دی :

اتفاق فرخنده ای در زندگیتان رخ می دهد. این اتفاق را 
به بهانه ای برای شادی تبدیل کنید و لحظه هایی سرشار 
از شادکامی را تجربه کنید. خوراکی های ناسالم را کنار 
بگذارید و به رژیم غذایی سالم پایبند باشید. به خاطر داشته باشید که با 
یک دنده بودن و لجبازی راه به جایی نخواهید برد. به نفع شماست که 
از امروز این روحیه را کنار بگذارید و تعامل بهتری با اطرافیان برقرار 
کنید. به نصیحت پدرومادر یا بــزرگان خانواده گوش فرا دهید و از 

تجربه های آنها بهره بگیرید.  
   بهمن :

قبل از اینکه زیر بار نگرانی ها کمر خم کنید، فکری به 
حال آرامشتان بردارید. یکی از آشنایان پیشنهادی برای 
موفقیت و پیشرفت با شما درمیان می گذارد، این پیشنهاد را گوش کنید 
و مطمئن باشید انجام پیشنهاد این فرد زمینه موفقیت های بیشتر شما را 
فراهم خواهد کرد. بار سفر بسته اید و رهسپار مسافرت هستید، اما کار 
مهمی پیش روی شما قرار می گیرد و چاره ای پیدا نمی  کنید به غیر از 

اینکه مسافرت را به آینده موکول نمایید. 
  اسفند : 

 نگرانی های زیادی دارید و آرامش خود را از دســت 
داده اید. قبل از اینکه این شــرایط شــما را به بســتر 
بیماری بکشاند، غصه ها را کنار بگذارید و پذیرای زندگی با تمامی 
فرازوفرودهایش باشــید. امروز بهترین زمان برای سرمایه گذاری و 
رسیدن به سودی چشمگیر اســت. مدتی است که وقتی را در کنار 
اعضای خانواده سپری نکرده اید، قبل از اینکه ادامه این وضعیت زمینه 
ناراحتــی اهل منزل را فراهم کند، امروز زمانی را به اعضای خانواده 
اختصاص دهید و به ایشان ثابت نمایید که از هر لحظه ای برای بودن 

در کنار آنها بهره می گیرید.
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طالع بینی
  گروه اجتماعی // ســه ســال پیش با کلی ذوق و شوق ازدواج 
کردند، کلی هزینه صرف شــروع دوران نامزدی و عمل زیبایی 
چهره، ســفرهای آنچنانی و خرید جهیزیه لوکس، منزل و... شد، 
انگشت نمای فامیل و دوست و َآشنا شده بودند و همه جا از عشق 

و عالقه این دو نفر صحبت به میان بود. 
  چقدر خانواده داماد، عروس جدیدشان را به رخ بقیه می کشیدند و از 
او تعریف و تمجید می کردند، مراسم عروسی در دو تاالر مجزا با صرف 
کلی هزینه برگزار شد و رفتند سر خانه و زندگی شان .. اما حاال بعد از 
گذشت سه سال دیگر نه از آن خانه و زندگی خبری است و نه عشق 
و عالقه... همه چیز در حصار نفرت، تهمت، ناسزا و کشمکش گرفتار 
شده، عروس خانواده مهریه اش را به اجرا گذاشته و طالق می خواهد، 
پسر یک سالی اســت که از خانه فراری شده و در خانه اقوام روزگار 
می گذراند و تمام اموالش را به نام مادر و خواهرهایش زده تا مبادا مهریه 
زنش را پرداخت کند. این همه ماجرا نیست؛ زندگی زناشویی و حتی 
خصوصی ترین مســائل این دو نفر حاال نقل فضای مجازی شده و در 
اینستاگرام، تلگرام و... دست به دست می چرخد.همه چیز از تمایل دختر 
به دعانویسی و رفتن نزد یک »رمال« آغاز شد با امید به اینکه شوهرش 
را از مادر و خواهرهایش دور کند. شاید شما هم شنیده باشید که برخی 
از افراد آنقدر به دعانویسی ایمان و اعتقاد دارند که شبانه روز در حال 
مراجعه به دعانویس ها هستند، دعانویسی، استخاره، سحر و جادو و از 
این قبیل مباحث، صحبت هایی است که در میان بسیاری از افراد مانند 
نقل و نبات اســت و برخی به آن آنقدر ایمان دارند که گاهی خداوند 
بزرگ را یادشــان می رود و دست به دامان افرادی به عنوان دعانویس 
می شوند و برخی در نقطه مقابل اصال چنین چیزهایی را باور نداشته و 
تنها به راز و نیاز به پروردگار خود می پردازند.در واقع نا آگاهی مردم، 
زمینه  ساز رونق بازار کذب دعانویسان و رماالن است؛ خیلی ها معتقدند 
اختالف با همسرشان طبیعی نیســت و از سحر و جادوی بدخواهان 
نشأت می گیرد. اما آیا از نگاه قرآن این نوع طلسم کردن واقعیت دارد؟ 
برای پاسخ دادن به برخی سواالت کلیدی در زمینه رمالی و تأثیر منفی 
آن در زندگی افراد، گفت و گویی با حجت االسالم و المسلمین روح اهلل 
نجفی مقدم، مدیر تبلیغات اسالمی مالیر و کارشناس علوم دینی داشتیم 

که درپی می آید:
    در زندگــی روزمــره مــردم دیده می شــود که بــا وجود 
اطالع رســانی های دینی که در جامعه انجام می شود، هنوز هم 
عده ای برای حل مشکالت خود به ســراغ دعانویسان می روند! 
دلیل این اتفاق چیست و چرا عده ای چشمه زالل دعاهای اصیل 
و مســتند منتسب به اهل بیت علیهم السالم و قرآن کریم را رها 

می کنند و سراغ مرداب دعانویسان می روند؟
  زمانی که انســان در مشکالت و مصیبت های خودش غرق می شود 
برای رفع آن به هر دری می زند و به هر وســیله ای متوســل می شود؛ 
بنابراین اینکه برخی افراد برای حل مشــکالت خود به دعا نویسان 

متوسل می شوند، از روی ناچاری و مستاصل شدن است.
    اصل دعانویسی در اسالم چیست؟ و آیا سحر، جادو، طلسم و 

جن گیری حقیقت دارد؟
  حقیقت دارد؛ اصل دعا، در روایات و سیره اهل بیت)ع( بوده و توصیه و 
تاکید شده است، اما این دعا باید همراه با تضرع و انتزاع به ربوبیت و خدای 
یکتا باشد. دعا نویسی هم در روایات هم سیره معصومین دیده می شود و 
شخص پیغمبر مکرم اسالم )ص(  دعا نویسی را در شرایطی خاص و با 
توصیه های الزم انجام می دادند، اما این دعا نویسی شرایط و فنون خاص 
خود را دارد که فقط اهل فن و کسانی که نسبت به روایات و دعاها تسلط 

خاصی دارند، می  توانند دعانویسی را داشته باشند.
    آیا اســتخاره برای انجام احکام شرعی جایز است؟ و در چه 
مواردی توصیه به اســتخاره شــده و برای ایــن کار نزد چه 

اشخاصی باید رفت؟
استخاره یکی از مسلمات شیعه و سیره های اهل بیت علیهم السالم است و 
شرایط خاصی را برای استخاره در کتب شیعه و منابع شیعی مکتوب شده 
است. » استخاره« به معنای » طلب خیر کردن« است و در آن سه نکته 

مطرح می شود؛ نخست آنکه انسان وقتی می خواهد کاری انجام دهد قبل 
از هر چیز باید با عقل و منطق آن را بسنجد، سپس اگر آدمی نتوانست با 
عقل، منطق و فکر کردن کار را به نتیجه برساند با مشورت عقال، بزرگان 
و متخصصین کار را پیش ببرد و اگر با این دو طریق هم نتوانست کار را 
پیش ببرد و بر ســر دوراهی قرار گرفت، اینجاست که باید با عنایت به 

خداوند متعال و طلب راهنمایی از خداوند متعال استخاره را انجام دهد.
    دعای بازکردن بخت، شگرد کالهبرداران بوده و از این طریق 
مبالغ هنگفتی به جیب می زنند و از ســوی دیگر زمینه ســوء 
استفاده از دختران جوان فراهم شده است، در این زمینه توضیح 

بفرمائید؟
  اینکه دختران و پسران، با دعا کردن و رمالی بخت خود را باز کنند و 
زندگی خود را رقم بزنند، توهم و خرافاتی بیش نیست، این روش یکی 
از روش های زمان جاهلیت بوده و نتیجه آن بدبینی نسبت به اسالم و 

دعا و تضرع است.
   چرا چنین گرایش منفی ای به وجود می آید؟ وقتی حقیقت قرآن 
و دعا مقابل مردم است، چرا بیراهه می روند؟ عامل یا عواملی که 
زمینه انحراف از منابع اصیل دعا به سمت دعانویسی و رمالی 

را ایجاد کرده، چیست؟
  تبلیغ های خوش آب و رنگ و وعده های شیرین از طرف دعانویسان 
عامل اصلی رونق گرفتن بازار دعانویسی شده است و بسیاری از افرادی 
که با مشکالت دست و پنجه نرم می کنند تشخیص و تحلیل تبلیغ دروغین 
را با اصل قرآن و روایات نداشته که دچار گمراهی شدید می شوند و در 

صورت نتیجه نگرفتن به حساب قرآن و اهل بیت گذاشته می شود.
    دیده شده تنها عامه مردم و افراد کم سواد به سمت دعانویسی 
نرفته و این امر و خرافه پرســتی در بین افراد تحصیل کرده و 

متمول جامعه رواج بســیار دارد و حتی مبالغ میلیاردی در این 
راستا هزینه می کنند، چقدر متولیان فرهنگی و مذهبی ما کم کاری 

کرده اند که به درجه رسیده ایم؟
  اینکه حتی تحصیل کرده ها و کســانی که در دانشگاه ها و مراکز علمی 
تحصیل کرده اند به این دعانویسان اعتماد می کنند، نشان از ضعف علمی در 
حوزه دین و اطالعات ناقص از معارف دینی و اسالمی دارد. مراکز دینی 
و فرهنگی ما رسالت مهمی را بر دوش دارند باید نسبت به متون آموزشی 
در دانشگاه ها و آموزش و پرورش تجدید نظر کرده و حضور کارشناسان 
مذهبی در دانشگاه ها، مدارس آموزش و پرورش الزم و ضروری است.

    موضوعاتی از این دســت مانند شمشیر دو لبه هستند که در 
معرفی و استفاده از آن ها باید دقت شود، همان اندازه که در دین 
اسالم توصیه به دعا شده است، در معرفی دعا و کارشناس این 
حوزه باید دقت شــود، چه کنیم که ســوداگران در این حوزه را 

بتوان کنترل کرد؟
  آگاهی مردم و ارتقای بینش دینی و مذهبی مردم بهترین روش بر جمع 
شدن بساط نویسی و رماالن و جادوگران است؛ اگر مردم با آگاهی کامل 
و تصمیمات خود و اقدامات الزم بر اساس بینش دینی و مذهبی صورت 

گیرد، عمده مشکالت در این عرصه برطرف می شود.
     می دانیم که در ادعیه موجود به درمان بیماری ها و حل مشکالت 
اشاره شده است، این نوع ادعیه چگونه باید میان مردم رواج پیدا 

کند تا راه خرافات و وهن دین بسته شود؟
  موضوع طب اسالمی، موضوعی انکار ناپذیر است و روایات متعددی 
از اهل بیت علیهم الســالم داریم که در آن اســتفاده از خوراکی ها و 
خواص آنها را بیان کردند، راه اندازی مرکز طب اسالمی و آموزش افراد 

متخصص در این امر می تواند نســبت به استفاده مردم از طب اسالمی 
رونق بیشتری داده شود.

      زندگی هــای فراوانی بر اثر همین دعانویســی اشــتباه و 
مغرضانه توسط افراد نا آگاه و فاسد، به تلخی و جدایی کشیده 

شده است، نمونه ای دارید ذکر بفرمائید؟
  بله افراد زیادی سراغ داریم که نسبت به اعتماد به دعانویسان اقدام کرده 
و به نتیجه نرسیده و نسبت به قرآن، اهل بیت و دین مبین اسالم بدبین یا 
دل سرد شده اند؛ چند نمونه ای هست که پسری به فالگیر مراجعه کرده 
و دعایی نوشته که آیا با فالن دختر ازدواج می کند یا نه و جواب مثبت 
شده است، اما بعد از چندین سال آن دختر با یک فرد دیگری ازدواج 
کرد و آن پســر به اهداف خود نرسید و همین موضوع، اتفاقات ناگوار 

فراوانی را رقم زد.
     اصل اساسی در رفع گرفتاری، مشکالت و حفظ و دوام محبت و 
مودت بین زن و شوهر در زندگی خانوادگی چیست تا افراد ضمن 
آموزش های الزم از هرگونه گرایش به خرافه پرســتی و اعمال 

گناه آلود پرهیز کنند؟
اصل اساسی در زندگی ها، سبک زندگی مردم است؛ عامل اصلی اختالف 
زوجین در زندگی »سبک زندگی« و نوع فرهنگ معاشرت زوجین است 
که باعث شده بسیاری از اختالفات حل نشود. شیوه زندگی، آموزش و 
شناخت کامل قبل از ازدواج هم توسط مراکز مشاوره و هم توسط پدر و 

مادر عامل اصلی در کاهش اختالفات زوجین می تواند باشد.
     توصیه نهایی و کارشناســی شــما در این راســتا چه بوده 
و وظیفه  متولیان امر، دســتگاه های انتظامــی در برخورد با 

کالهبرداران و سودجویان چیست؟
  سه توصیه نسبت به کاهش این معضل عرض می کنم؛ در گام نخست 
نیروهای امنیتی و انتظامی نسبت به جمع آوری این نوع افراد و مراکز اقدام 
کنند تا زمینه رونق و گسترش دعا نویسی، رمالی و جن گیری گرفته شود.

از سوی دیگر مراکز فرهنگی و دینی از جمله سازمان تبلیغات اسالمی، 
حوزه های علمیه، اوقاف و امور خیریه، رســانه ملی و همچنین فضای 
مجازی نســبت به آگاهی مردم از خرافات بودن و توهمی بودن دعاها 
توسط رمال ها و تاثیرگذاری آیات قرآن روایات و احادیث معتبر به مردم 
جوانان و نوجوانان می توانند کمک بسزایی در حل این معضل داشته باشد. 
همچنین ضروری است شورای عالی انقالب فرهنگی نسبت به ارائه متون 

و محتوای غنی در دانشگاه و مدارس آموزش و پرورش اقدام کند.
  هرچند دعا و توســل در اسالم از جایگاه رفیعی برخوردار است اما 
دعانویسان از متون اسالمی استفاده نمی کنند و همانگونه که اشاره شد 
در بیشــتر موارد افراد را از توسل و تضرع در برابر پروردگار منع کرده 
و مسیر صحیح دعا را از زندگی مردم خارج می کنند و گاهی نگارش 
ادعیه توسط افراد مغرض، فاسد و ناپاک، ممکن است نتیجه معکوس 
و جبران ناپذیری برجای بگذارد.بنابراین ضروری اســت مسئوالن و 
متولیان فرهنگی و دینی در این راستا در کنار برخورد قاطع با متخلفان، 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی کافی کنند تا مردم با گرفتارشدن در دام 

سودجویان، بازنده دنیا و آخرت خود نباشند./ایسنا

رمالی؛ تیشه ای که ریشه خانواده ها را می زند 

  گروه اجتماعی // ایــن روزها در فضای مجازی 
با صفحات پر زرق  و برقی روبه رو می شــویم که 
می خواهند در کم ترین زمان، مشــکالت روانی ما 
را حل کنند، یا اینکه ظــرف مدتی کوتاه ما را به 
موفقیت های بزرگ و ثروت های کالن برســانند، 
صاحبان این صفحات همان افراد بدون تخصصی 

هستند که به »روانشناسان زرد« مشهور شده اند.
 جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه، درباره 
شیوع این نوع روان شناسی گفت: بین جامعه شناسی 
و روانشناسی قلمروهای مشترک بسیاری وجود 
دارد که باید با دقت بیشــتر به آنها وارد شد. من 
یک مثلث را به شــما معرفی می کنم که بسترها و 
زمینه ها را برای اقبال روانشناســی و بخصوص 
روانشناسی زرد را در جامعه بیشتر می کند. همین 
مثلث و عوامل و شرایط هم تاوان پیامدهای منفی 
و آثاری ست که می تواند موجب گمراهی و تخریب 

سالمت روانی جامعه نیز باشد.
  دکتر اصغــر مهاجری افزود: ضلع اول این مثلث 
به مدیران اختصاص دارد، مدیران و مســئولین، 
برای پرسش هایشــان حتی برای پرســش های 
جامعه شــناختی، به شــدت عالقمند بــه یافتن 
پاسخ های روانشناختی هستند، برای پرسش هایی 
که امروزه، بخصوص در ســالیان و روزهای اخیر 
بیشتر نیز شده اند.وی ادامه داد: در این پاسخ های 
روانشناختی، مدیرانی که دچار اختالل در کارایی 
هســتند، تبرئه شده و مســئولیت به گردن افراد 
می افتد، این مســاله موجب شــده روانشناسی و 
بخصوص روانشناسی زرد رونق بیشتری بگیرد. به 
طور مثال در رسانه ملی در اکثر برنامه ها، با اینکه 
مشکالت و نیازها از جنس جامعه شناختی ست، اما 
در بستر روانشناختی بررسی و پاسخ داده می شود.
دکتر مهاجری اظهار کرد: این استقبال باعث می شود 
تعادل عرضه و تقاضا در عرصه روانشناسی به هم 
بخــورد، یعنی ما نیاز زیادی به روانشــناس پیدا 
می کنیم، اما روانشــناس متخصص کم تری را در 
دسترس داریم، به همین دلیل هر کسی دوست دارد 
مطرح شود و درآمدی و جایگاهی برای خود ایجاد 

کند، روانشناسانه صحبت می کند.  
  این اســتاد جامعه شناسی دانشــگاه افزود: در 
ســال های اخیر حتی تمایل دانشجویان به رشته 
روانشناسی خیلی بیشــتر از جامعه شناسی شده 
است، مســائل، مشکالت و پرســش هایی که از 
سوی قشــرهای مختلف مطرح می شود، عموما 
جنبه جامعه شــناختی دارد و در فقدان پاسخ های 
جامعه شناختی و برطرف کردن به اصطالح روش 
اجتماعی و جامعه شناختی ســت که این مسائل به 
سطوح فردی منتقل شده و نیازهای روانشناختی 

پیدا می کنند.
  دکتــر مهاجری با بیان اینکه ضلع دوم این مثلث 
بــه خود عزیزان و همکاران روانشــناس  مربوط 
می شود، گفت: روانشناسان نیز خیلی عالقه دارند 
که به اکثر پرسش های جامعه، پاسخ روانشناختی 

بدهند. در چنین وضعیتی جامعه به تعداد بیشتری 
روانشــناس نیاز پیدا می کند، اینجاست که افرادی 
هم کــه تخصصی در روانشناســی ندارند، لباس 

روانشناسی می پوشند و وارد این عرصه می شوند.
  وی ادامه داد: بر خالف پاسخ های جامعه شناختی 
که هزینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیادی 
دارد، پاسخ های روانشــناختی با درآمد نیز توام 
است، از این جهت عزیزانی که لباس روانشناسی 
می پوشــند حتی به نادرست، خودشان را در یک 

فرایند و معبر درآمدزا قرار می دهند.
  این جامعه شناس و اســتاد دانشگاه اظهار کرد: 
ضلع ســوم این مثلث به فرهنگ، جامعه و مردم 
ما مرتبط می شــود که اقبال عجیبی به پاسخ های 
روانشناختی نشان می دهند، به دلیل فقدان توسعه 
بینش جامعه شناختی در جامعه، افراد پاسخ مسائل، 
مشکالت و گرفتاری های خودشان را می خواهند 
در ســریع ترین راه و در خودشــان یا در روابط 

فردی شان پیدا کرده و به راهکار برسند.
  وی ادامه داد: ما هنوز یاد نگرفته ایم که مسائل مان 
را از طریق دیگــران و جامعه حل کنیم، این میل 
وافــر و افراطی در بدنه اجتماعی و فرهنگ ما در 
تمایل به پاسخ های روانشناختی از سوی مردم هم 
به این حوزه دامن می زند، در چنین وضعیتی، تعداد 
مراجعان به روانشناس خیلی بیشتر می شود، که در 

این میان سهم روانشناسان زرد هم کم نیست.
  دکتــر مهاجری افزود: زمانی که ما پاســخ های 
جامعه شناختی می دهیم، یک سوال را برای جامعه 
مطرح می کنیم و جوابش را نیز می دهیم که عموما 
کفایــت می کند، اما اگر ما ســواالت را تبدیل به 
حوزه های فردی  کنیم به تعداد افراد نیز به پاسخ های 
روانشناختی نیازمند می شویم و به همین ترتیب به 
روانشناسان بیشتری نیز احتیاج پیدا می کنیم. وی 
گفت: یک روانشــناس متخصص، متبحر و متعهد 
هیچ وقت به پرســش های جامعه شناختی پاسخ 
روانشــناختی نمی دهد، اما این افرادی که متبحر 
و متعهد نیســتند و می خواهند به همین پرسش ها 

پاسخ بدهند، به پرسش های جامعه شناختی پاسخ 
روانشــناختی می دهند که قطعا راهکار نادرستی 
است و مراجعه کننده نمی تواند از این طریق مساله 
و نیازش را حل کند، به این ترتیب دچار دلزدگی، 

افسردگی و یاس نیز می شود.
  دکتر مهاجری اظهار کرد: این معضالت سالمت 
اجتماعی را به هم می ریزد. با این روش افراد دچار 
آنمی های )فقدان هنجار( مضاعف می شوند، دچار 
چه کنم چه کنم هایی می شــوند که شــاید اصال به 
خودشان ارتباطی ندارد، یا به طرف مقابل شان که 
همسرشان،   دوست  یا همکارشان  است ارتباطی 
ندارد، اصال بحث، بحث ساختاری و فرهنگی ست،   
اما او می خواهد به هر طریقی پاسخ فردی و روابط 

بین فردی بگیرد.
  این اســتاد جامعه شناســی ادامه داد: فرد دچار 
مشکل، وقتی که این برخورد را با مشکالت خود 
انجــام می دهد، دچار آنمی هایی می شــود که با 
خود می گوید من در این شرایط چه کنم، چگونه 
مشکل خود را حل کنم؟ کدام روش برای رهایی 
از مشکالتم درست است؟ و در نهایت هم به قول 
روانشناسان دچار معضل »یا این کند یا آن کند« 
می شود و در آخر هیچ روش درستی را نیافته و در 

مشکالت حل نشده غرق می شود.  
  دکتر مهاجری گفت: در مجمــوع، افراد یا باید 
به طــرف رفتارهای به تعبیر خودمانی »زیرکانه« 
برونــد یا اینکه به طرف افســردگی و ناتوانی در 
پاسخ به نیازها یا عدم انطباق با محیط شان حرکت 
کنند. در چنین وضعیتی که اکثرا توســط رسانه، 
کلینیک هــا، پلتفرم ها و گروه های روانشــناختی 
در فضای مجازی تقویت می شــود، سپهر روانی 
جامعه نامطبوع و نامطلوب شــده و تنفس کردن 
در این سپهر نامطبوع، موجب افزایش بیماری ها، 
گرفتاری های فردی و روانی در ســطح گروه های 
کوچک اجتماعی می شــود و به لحاظ اینکه این 
مســاله به وجدان جمعی جامعه و به ساختارهای 
بزرگ جامعه، طعنه می زند در نهایت جامعه را نیز 

دچار مشکل می کند.
  وی افزود: به دلیل اینکه ســاختارهای جامعه و 
برخی از نظام های اجتماعی ما به درســتی عمل 
نمی کننــد، جامعه از یک نظام معیاری و هنجاری 
شــفاف برای رســیدن به ترجیهات ارزشی خود 
محروم می شود، دلیل اصلی این مشکالت این است 
که افراد از یک نظام اخالقی متعهدانه شــهروندی 
برخوردار نشده اند. در حوزه نشاط و تفریحات، 
برنامه ریزان و ســکان داران فرهنگی ما عملکرد 
ضعیفی داشته اند، این مساله باعث شده تا جامعه 
دچار تالطم هایی در حوزه  لذت شود، از رسانه ها 
تا حوزه های وزارت ورزش و جوانان، آموزش و 
پرورش و... دچار این معضل هســتند و به نسبت 
بودجه ای که دریافــت می کنند کارایی ندارند.وی 
گفت: فقدان هنجارهای شــفاف، دقیق در حوزه 
روابط جنسی، که ما تالطم های بیشتری را در این 
حوزه پشت سر گذاشــته ایم و پشت سر خواهیم 
گذاشــت، موجب شده تا این حوزه دچار اختالل 
کارکردی شــود، در این زمینه  هم افراد به کارهای 
یواشکی از نظر جامعه روی می آورند. اگر در این 
موارد دچار مشکالت شــوند، بی دردسرترین و 

اشتباه ترین راه مراجعه به روانشناسان زرد است.
 دکتر مهاجری اظهار کرد: منشا اینگونه مشکالت 
افراد نیستند، ما اگر به این افراد ترفند هم یاد بدهیم، 
برسیم به یک نتیجه ســالمت بخش که از لحاظ 
روانــی آنها را رهایی بدهــد، از لحاظ اجتماعی 
آنها را رشــد بدهد، حتی از لحاظ نیازهای فکری 
آنها را به آرامش برســاند یــا نیازهای اقتصادی 
آنها را به تعادل برســاند، اگر آن اختالالتی که در 
ســاختارهای جامعه وجود دارد را حل نکنیم، به 
نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.وی ادامه داد: در این 
شرایط، روانشناس زرد نمی تواند هیچ تاثیر مثبتی 
بر جامعه داشته باشد، روانشناسان متخصص متبحر 
و متعهد هم اگر بیایند و  برای نجات این افراد بسیج 
بشوند،  اگر 10 نفر را نجات بدهند، ساختار اشتباه 
100 نفر دیگر تولید می کند و... برخی سیستم های 

مدیریتی، عالقه ای به پاســخ دادن جامعه شناسان 
به سواالت جامعه شناختی ندارند، در این شرایط 
روانشناسان به این سواالت پاسخ فردی می دهند و 

باعث می شوند مسئولیت به گردن افراد بیفتد.
  این اســتاد جامعه شناسی دانشگاه اظهار کرد: در 
جامعه ما یک فرهنگی گسترش پیدا کرده که باعث 
می شود معموال افراد غیرمتخصص در عرصه های 
مختلــف، مخصوصا عرصه بســیار حســاس 
روانشناســی ورود کرده و جامعه را دچار اختالل 
کنند. تعهد و تخصص در واقع از هم جداشــدنی 
نیستند، اما در جامعه ما اینچنین نیست، این پارادایم 
سال هاست که به وجود آمده و تا حدودی کار را 

برای اصالح سخت کرده است.
  وی در پاســخ به این ســوال که آیا استقبال از 
روانشناســان زرد در فضای مجازی به دلیل عدم 
سواد رسانه ای اســت، گفت: قبل از کمبود سواد 
رسانه ای، انباشت مشکالت در جامعه این استقبال 
را تشــدید می کند. ما از یک طرف دچار آنومی 
مضاعف و از سوی دیگر دچار انباشت مشکالت 
شــده ایم، تراکم مشکالت زیاد اســت، افراد در 
چنین وضعیتی برای رهایی از انباشــت مشکالت 
به هر دســت آویزی متوسل می شود، راحت ترین 
دســت آویزی در این میان همین روانشناسی زرد 
است.دکتر مهاجری ادامه داد: بحث سواد رسانه ای 
به حوزه اجتماعی و فرهنگی مربوط می شود، سواد 
رسانه ای را اینگونه معنا می کنم؛ که هر شهروندی 
بتواند حد اقل یک خبر تولید کند، این خبر می تواند 
در قالب عکس، نوشــته یا هر چیز دیگری باشد 
و اینکه بداند پشت خبرها، گزارش ها و رسانه ها 
منافع چه کســانی وجود دارد. این مساله نیازمند 
یک بینش جامعه شناختی است و در کل دنیا بدون 
استثنا حتی کشورهایی که به مدارج عالی در توسعه 
رسیده اند، ابتدا بینش جامعه شناختی را در جامعه 
باال بردند، بینش جامعه شناختی یعنی معلول های 
اجتماعی علت های اجتماعــی دارند. وی افزود: 
وقتی ما شهروندان را برای سواد رسانه ای آموزش 
نمی دهیم، تا بداند در پشت اخبار منافع چه کسانی 
خوابیده و خود نیز به لحاظ تکنیکال قدرت تولید 
یک خبر را ندارد، آماده افتادن در دام رســانه ها و 

در پی آن روانشناسان زرد است.
  دکتر مهاجری با بیان اینکه اگر معضالت جامعه 
را مطالبه گــری نکنیــم و این مطالبه گــری را به 
جامعه آموزش ندهیم، دچار گســترش »زردها« 
خواهیم شــد، گفت: دلیل گرایش شــهروندان به 
سمت روانشناســی زرد یا دیگر زردهای جامعه، 
نبود بینش جامعه شــناختی  است. وقتی شرایطی 
ایجاد شــود که زردها در برابر مسئولیت هایشان 
ملزم به پاســخ گویی شــوند و متخصصان واقعی 
به بهانه هــای مختلف حذف نشــوند، در جامعه 
 با ایــن همه متخصــص قالبــی و زرد روبه رو

 نخواهیم شد./ همشهری

هشدار؛
 در دام 

این مدعیان 
روانشناسی نیفتید 
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ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

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

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

نمایندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد    علیرضا حائری زاده                 09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر    مهران سلطانی نژاد             09211487009

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

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

چهارشنبه 5 بهمن 1401
3 رجب 1444
سال بیست و دوم شماره 4088

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

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

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

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

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

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
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 در میان روزنامه های منطقه ای کشور
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کارت زرد مجلس به »زارع پور«

آگهی برگزاری فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه(
فراخوان شماره : 2001092۴210000۴8

شــرکت گاز اســتان هرمزگان در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه( خدمات گازرسانی و مدیریت 
بهره برداری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح  ذیل واگذار نماید : 
1. موضوع مناقصه : خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری شهرستان های حاجی آباد و رودان و بندر خمیر

2. مدت قرارداد : 365 روز تقویمی
3. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت  های الف : بندرعباس- 

بلوار گاز- شهرک فجر - شرکت گاز استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن 07631947155 
4. مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی

5. مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حداقل 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان
6. به این مناقصه پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه تعلق می گیرد.

7. به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت  استفاده می گردد.
8. حداقل رتبه قابل قبول جهت شــرکت در مناقصه: رتبه پنج تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه یا رشته تعمیر و 

نگهداری یا امور تاسیسات و گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره  تعاون،کار و رفاه  اجتماعی
ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( 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 فراخوان محقق سازند. 

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

نوبت اول

شناسه آگهی: 1۴۴3983

یادداشت

روند طوالنی و نامشــخص طرح نهضت ملی مسکن که قرار است 
ماجراهای خانه دار شدن مردم را سهل کند، هنوز ، حداقل در استان 

هرمزگان به نتیجه مشخص و دقیقی نرسیده است. 
  هفته گذشــته بود که خبر هجوم برخی ساکنان بندرعباسی و استان های 
همجوار هرمزگان برای تصرف غیر قانونی زمین های اطراف و حاشیه شهر، 
فضای رســانه های مختلف را پر کرد. هر چند از سوی مقام های استانی 
اندکی دیر نسبت به شایعه و خبر آن واکنش و پاسخ داده شد ولی در نهایت 
به طور کامل و از اســاس شایعه ای که این رخداد را ساخته بود تکذیب 
و چند نفر از عوامل وقوع چنین رخدادی هم دستگیر شدند. ماجرایی که 
شنیدنش از یک سو تعجب آور است و از دیگر سو افسوسناک است. در 
شرایطی که قریب به دو سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته است 
هنوز تکلیف دقیق و مشــخصی برای خانه دار شدن مردم ارائه نشده، این 
درحالی اســت که در بندرعباس هــر روز بر قیمت اجاره خانه ها و البته 
قیمت خرید آن بدون هیچ حســاب و کتابی افزوده می شود، و مردمی که 
به امید وعده ســاخت مسکن این قریب به دو سال را گذرانده اند هنوز در 
پیچ و خم وعده های مختلف ســر در گم هســتند. وعده هایی که برخی 
انگار قرار نیســت به وقوع بپیوندند. از طرفی مردم مدت ها منتظر ماندند 
تا شیوه و ساز و کار ثبت نام مشخص شود، بعد از آن دردسرهای ثبت نام 
تازه شروع شد از اشکاالت سایت ثبت نام، فرم های ج که بی جهت برای 
مراجعه کنندگان درسایت قرمز می شوند و از همه رنج آورتر آنجایی است 
که برای پیگیری کار و کســب راهنمایی، با پاسخ های غیر منطقی و بعضا 
دور از شــأن مردم عزیز هرمزگان از طرف برخی کارمندان ادارات مواجه 
می شویم، به طوریکه، پاسخگو بودن و راهنمایی مردم جای خودش را به 
پیچاندن و دست به سر کردن آنها در ادارات مربوطه رسانده است. در این 
خصوص نمونه های مختلف به دست رسیده و مشاهده حضوری هم گویای 
همین است. پاسخ هایی این چنینی ؛ » برو مشکلت رو به مدیر کل بگو!«، 
»برید خونتون هر موقع پیامک اومد بیاین«، » اســمتون رو بگید تا اینجا 
بنویسم«، » به من ربطی نداره فرم ج شما قرمزه!« و ... . بله، وقتی دستیابی 
به وعده های طوالنی و پیگیری آنها از راه های قانونی بعید به نظر برســد 
و خانه و زمین حکم ســرمایه ای مطمئن را پیدا کند، عجیب هم نیست که 
عده ای با شنیدن شایعه ای که از همان اول غیر قابل وقوع بودنش مشخص 
اســت این چنین برای تصرف اراضی دولتی هجوم می آورند تا شاید به 
این راه زمین یا حداقل ســرمایه ای کســب کرده باشند. متاسفانه یکی از 
اصلی ترین مشکالت دولت فعلی، کندی و سرعت پایین در اجرای طرح ها 
و پروژه های پیش بینی شده است در چنین شرایطی است که برخی برای 
تصرف غیرقانونی و به استناد شنیدن یک شایعه بی منبع برای تصرف زمین 

اقدام می کنند و این چنین هجوم می آورند.

چرا مردم برای تصرف زمین 
هجوم نبرند؟!

Taha           @ gmail.com
محمد زارعی/دریا
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 گروه خبر // به منظور تحقق ماموریت افزایش نشاط و شادی، 
کارت سفر با هدف تسهیل ســفر ایرانیان به مناطق آزاد با 

همکاری بانک های عامل ایجاد می شود. 
  مهدی حسین زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در جلسه هماهنگی اجرای 
جشنواره ماه عسل در جزیره اظهار کرد: افزایش نشاط و شادی 
یکی از ماموریت های محول شده به مناطق آزاد تجاری از سوی 
آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور بوده که افزایش گردشگری با کمک 
دیگر نهاد ها و دستگاه ها در این مناطق مستلزم تحقق این ماموریت 
است.وی اضافه کرد: تحقق عدالت محوری از دیگر اولویت های 
این ماموریت محوله اســت که تالش می شود گردشگری به افراد 
متمول تخصیص پیدا نکند که در این راســتا ایجاد کارت سفر با 
هدف تامین هزینه های گردشگری افراد به صورت قسطی است.  

  معــاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد 
تجاری و ویژه اقتصادی اظهار کرد: هم اکنون رایزنی های اولیه برای 
راه اندازی این کارت انجام شده و برخی از بانک ها موافقت اولیه 
خود را اعالم کرده اند و از دیگر نهاد ها و دستگاه ها نیز درخواست 
می کنیم برای اجرای موفق این طرح با دبیرخانه همکاری داشته 
باشند. وی با بیان اینکه در این طرح تالش می شود مردم بدون هیچ 
گونه احساس فشاری بتوانند کارت سفر را با اقساط بلند مدت تهیه 
کنند افزود: اولویت با خانواده هایی خواهد بود که امکان سفر برای 

آن ها کمتر فراهم است. 
  حســین زاده با بیان اینکه اجرای جشنواره ماه عسل در جزیره 
کیش یکی از طرح های مقدماتی تحقق این ماموریت است افزود: 
کیش به لحاظ برتری امکانات زیرساختی نسبت به سایر مناطق 
آزاد تجاری محل اجرای این جشــنواره انتخاب شده است. وی 

یادآور شد: جشنواره ماه عسل ویژه مزدوجین 1401 بوده و در آن 
گردشگری خانواده محور یکی از اولویت های اصلی توسعه صنعت 

توریسم در این منطقه است.
حسین زاده همچنین در خصوص برنامه ریزی سازمان های مناطق آزاد 
تجاری برای میزبانی از مسافران نوروزی گفت: سال گذشته گردشگران 
در مناطق آزاد ۳0 درصد نسبت به آخرین سال قبل از شیوع کرونا 
افزایش پیدا کرد و در تالش هســتیم که مجددا روند افزایش حضور 
مسافران در این مناطق در نوروز 140۲ نیز تکرار شود.   به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ جشنواره ماه عسل کیش در چهار بخش 
ویژه زوج های زیر ۳0 و ۲5 سال با مهریه های زیر 100 و 14 سکه 
بهار آزادی است که عالقه مندان به شرکت در این جشنواره و بهره مندی 
 از خدمات تور با تخفیف های ۲0 تا ۶0 درصد به آدرس الکترونیکی

 https://maheasal.kish.ir/  مراجعه کنند.

کارت سفر به مناطق آزاد ایجاد می شود 

  گروه خبر // نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی از پاسخ های وزیر ارتباطات به سوال 

نماینده مردم اصفهان قانع نشدند. 
  نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه 

علنی، در جریان رســیدگی به پرســش عباس 
مقتدایی نماینده مردم اصفهان از وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات بــا 115 رای از مجموع 
 رای ۲۳۸ از پاسخ های عیســی زارع پور قانع 
درخصوص  قانون  اجرای  عدم  نشــدند.»علت 
تبدیل وضعیت ایثارگران شــرکت مخابرات از 
سوی جنابعالی و شــرکت مخابرات چیست؟« 
پرسشــی بود که وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات جهت پاســخگویی بــه آن در صحن 
مجلس حضور یافته بود.  پس از استماع اظهارات 

طراح سوال و همچنین پاسخ های وزیر ارتباطات، 
رئیس مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: ۸0 
درصد سهام شــرکت مخابرات در اختیار بخش 
خصوصی اســت و تنها ۲0 درصد آن مربوط به 
دولت می باشد وزیر ارتباطات نیز پیگیری خود 
را انجام داده و صحبت هایی در این زمینه صورت 
گرفته است در چند روز گذشته نیز این موضوع 
را پرس و جو کردم و ان شاءاهلل با یک هماهنگی 
این مشکل حل خواهد شد اما در نهایت تصمیم 
گیرنده درباره پاسخ های وزیر، طراح سوال است.

  به گزارش ایسنا، مقتدایی نیز پس از اظهارات 
رئیس مجلــس با تاکید بر مطالبات خود عنوان 
کرد: معاون قوانین مجلس گفته اســت که علی 
رغم اینکه مخابرات خصوصی است، اجرای این 
بخش از قانون جزو تکالیف است و این شرکت 
مســتنکف از قانون شناخته می شود؛ نامه ای که 
وزیر به آن استناد کرده تامین کننده منافع موکلین 
ما نیست. با کمال احترام به تالش های صورت 
گرفته از مجلس شــورای اسالمی می خواهم که 

درباره پاسخ های وزیر اظهار نظر کنند.

  گروه خبر // مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی 
وزارت کشــور با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه مدیریت های 
محلی، گفت: استانداردسازی عملکردها و کنترل کیفیت امور 

بر عهده مدیران بازرسی استانداری ها است.
 به گزارش خبرنــگار دریا، اولین گردهمایی منطقه ای مدیران کل 
دفاتر مدیریت عملکرد، بازرســی و امور حقوقی استانداری های 
هرمزگان، کرمان، بوشهر، فارس و سیستان و بلوچستان به میزبانی 
اســتانداری هرمزگان برگزار شــد.علی طالبی مدیرکل مدیریت 
عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در این آیین ضمن 
گرامی داشــت ایام اهلل ماه رجب، اظهارداشــت:نتیجه بخش شدن 
گردهمایی ها به پیشــنهادات و ایده ها ارائه شده، وابسته است که 
مورد بررســی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و با رفع اشــکاالت، 

اجرایی شود.
  طالبی در چینش استان ها برای برگزاری گردهمایی های منطقه ای،  

مسائل مرزی و اشــتراک های فرهنگی را مالک دانست و بیان 
کرد: در این همایش هم به لحاظ شــکلی و هم به لحاظ محتوایی 
باید به جمع بندی برســیم چرا که خیلی از مســائل اســتانی را 
می توان در اســتان ها با تعامل مسئوالن چند استان حل کرد. وی 
با اشــاره به اقدامات و برنامه های استاندار هرمزگان، تاکید کرد: 
استاندار هرمزگان جزو استاندارهای ساعی و پر تالش در کشور 
هســتند و در تمام ارزیابی ها، برتر می باشند این مهم نشان دهنده 
جایگاه مدیریت محلی اســت که باید با تحول در مدیریت کالن، 
 ایــن جایگاه را ارتقــا دهیم چرا که موجب توســعه یافتگی در 

منطقه می شود.
  مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور 
عنوان کرد: در کشــور ما بودجه ریزی، قانون گذاری و بسیاری از 
تصمیم گیری ها به صورت ملی انجام می شود و الزم است مدیریت 
محلی را در بدنه دولت قدرت ببخشیم و توجه مدیران ملی را به 

سمت استان ها سوق دهیم.طالبی شبکه سازی را یکی از وظایف 
مهم مدیران کل بازرسی در استان ها دانست و گفت:  باید بتوانیم 
شبکه ها را برای رفع و رجوع مسائل مبتالبه کشور حرکت دهیم و 
نگاه تخصصی به حل مسئله را فعال کنیم و در این راستا الزم است 

از تجربیات مهم استان های موفق نیز بهره گرفته شود. 
  وی بــا تاکید بر تجربه نگاری و مستندســازی اقدامات دولت، 
عنوان کرد: این مسئله دو مزیت دارد اول اینکه عبرت برای آیندگان 
اســت و دوم اینکه مطالعه یا بررســی آن تجربه جدیدی برای 
مســئوالن خواهدبود همچنین با تکیه بر مستندسازی عملکردها 

می توان جهاد تبیین مدنظر مقام معظم رهبری را تحقق بخشید. 
  مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور 
استانداردسازی اقدامات سیستم و کنترل کیفی امور را دیگر وظیفه 
مدیران کل بازرســی در استان ها برشمرد و اظهارداشت: اگر این 
امور به درستی انجام شود نیاز زیادی به بازرسی پیدا نخواهیم کرد. 

جایگاه مدیریت محلی باید ارتقاء پیدا کند 

آگهی فراخوان عمومي جذب سرمایه گذار-  نوبت اول 

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد توسعه طراحی و اجرای محموعه زمین های تنیس 
واقع در پارک ساحلی هرمز شهر قشم )به مساحت حدودی 6000 متر مربع( را به روش 

BOT به شرکت حقوقی یا شخص حقیقی دارای صالحیت واگذار نماید:
تعهدات سرمایه گذار:  1.توسعه و تکمیل طراحی مجموعه زمین های تنیس و مشاعات 

و ملزومات مورد نیاز آن و اخذ تایید معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد
2.احداث کامل مجموعه ورزشی مطابق طرح تایید شده توسط سازمان منطقه آزاد

3.راه اندازی حرفه ای مجموعه ورزشی 4.تحویل )Transfer( زمین آماده شده ، لوازم 
)Operation(و ... به سازمان منطقه آزاد پس از سپری شدن دوره زمانی بهره برداری
از تاریخ درج این فراخوان به مــدت 10 روز )1401/11/08 لغایت 1401/11/17 ( 

تمامی ســرمایه گذاران واجد شرایط می توانند تمایل خود را از طریق نامه رسمی به همراه مدارک ذیل به دبیرخانه کمیسیون معامالت این 
ســازمان واقع در مدیریت حقوقی و  قراردادها به ادرس جزیره قشم،اسکله بندر بهمن ســاختمان مدیریت حقوقی و قراردادها، دبیرخانه 

کمیسیون معامالت، کد پستی 795161748 و تلفن 35252150 - 076  ارسال نمایند.
مدارک مورد نیاز:  الف( سوابق حرفه ای مرتبط و ارائه تاییدیه از فدراسیون تنیس  ب( آخرین گردش مالی تایید شده و تمکن مالی توسط 
معاونت اقتصادی سازمان ج( درخواست رسمی شرکت با امضای صاحبان امضا مجاز یا درخواست رسمی توسط شخص حقیقی د( اساسنامه، 

آخرین آگهی تغییرات شرکت، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا برای شرکت یا کپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی 
محل تسلیم پیشنهادها :  جزیره قشم، اسکله بندربهمن، ساختمان اداره کل حقوقی، دبیرخانه کمیسیون معامالت 

* به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* این فراخوان به منزله واگذاری موضوع فراخوان نخواهد بود و صرفا جهت شناسایی سرمایه گذار است فلذا با توجه به سیاست های سازمان 

منطقه آزاد قشم پس از طی فرآیند قانونی واگذار می گردد.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار حقیقی / حقوقی
 به منظور توسعه طراحی و احداث مجموعه زمین های تنیس در پارک هرمز شهر قشم

 به روش BOT وفق شرح تفصیلی ذیل :
کمیسیون معامالت

شناسه آگهی: 12۴-1۴01 م/الف


