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اعزام دانش آموزان و دانشجویان 
هرمزگانی به مناطق عملیاتی جنوب 

افتتاح 12 پروژه شیالتی 
در هرمزگان به مناسبت دهه فجر

پایگاه بسیج نیروگاه سیکل ترکیبی 
ایسین افتتاح شد

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :
طالب سطح بصیرت و علم خود را 

برای جهاد تبیین ارتقاء دهند

پس از انتصابم پیگیر الحاق زمین به شهر بندرعباس برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و... شدیم

گروه خبــر // مدیرکل راه وشهرســازی هرمزگان گفــت : در زمان حضــورم در اداره کل راه 
وشهرســازی حتی یک وجب زمین به شــهر بندرعباس الحاق نشده بود و به همین دلیل برای 
اجرای طرح نهضت ملی مســکن در بندرعباس با مشکل مواجه شدیم و پس از انتصابم پیگیر 

الحاق زمین به شهر بندرعباس برای اجرای  طرح نهضت ملی مسکن و... شدیم . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ عباس کمالی در نشســت خبری رئیس و اعضای شــورای هماهنگی راه 
وشهرســازی استان افزود : برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر بندرعباس بدلیل نبود زمین و 
عدم الحاق، شــهر جدید علوی مطرح شده بود که استقبال نشد. کمالی اظهار داشت : از زمان حضورم 
در راه وشهرسازی پیگیر الحاق زمین به شهر بندرعباس هستیم. اراضی 350 هکتاری ، 150 هکتاری 
و 200هکتاری پنجه علی برای الحاق در حال پیگیری و الحاق 1000هکتاری شــمال شهرک توحید 
بندرعباس در حال مطالعه هستیم که نیاز به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی دارد.  کمالی در 

پاسخ خبرنگار دریا درخصوص تاخیر و توقف اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس که منجر 
به ناامیدی مردم از اجرای این طرح وگالیه متقاضیان مسکن ثبت نام کننده در این طرح ملی شده است 
و عملیات الحاق زمین به شــهر بندرعباس و اجرای طرح به کندی پیش می رود، اظهار داشت : برای 
الحاق بیش از صد هکتار زمین بایستی در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح و تصویب شود و 
200هکتار اراضی پنجه علی بندرعباس همچنان در شورای برنامه ریزی بایستی مصوب شود وسپس به 
شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال و مصوبه اخذ گردد. وی در خصوص واگذاری اراضی مازاد 
 ادارات به راه وشهرســازی جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز خاطرنشان کرد : تاکنون اداراتی 
 که زمین مازاد زیادی دارند، همکاری نداشــته و واگذاری انجام نشــده اســت و از طرفی اداراتی که 
زمین های شان کم است، هم مقرر شده است که این زمین ها  به کارکنان همان ادارات جهت اجرای پروژه 

ادامه در همین صفحهنهضت ملی مسکن واگذار شود و کارکنان واجد شرایط، خانه دار شوند . 

    *  

 گروه خبــر //  همایش پیاده روی 
خانــواده صنعــت آب و بــرق به 
میزبانــی شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان در بندرعباس برگزار شد .

   بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ این 
همایش به مناســبت دهه مبارک فجر 
بندرعباس حد فاصل  در طول ساحل 
پــارک غدیر تا پارک دولــت برگزار 
شــد.در پایان این همایش به قید قرعه 
از شــرکت کنندگان در این همایش با 
عبدالحمید  تقدیر شــد.  اهدای جایزه 
حمزه پور در این مراســم با اشاره به 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی افزود: 

همایش پیــاده روی خانواده به منظور 
گرامیداشت ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی و با هدف شور و نشاط در بین 
همکاران صنعت آب و برق برگزار شد 
که امیدواریم برگزاری چنین برنامه های 
بتواند زمینه ساز شور و نشاط مضاعف 
بیــن همکاران شــود. وی همچنین به 
اهمیت ورزش در مجموعه صنعت آب 
و برق اشــاره کرد و افزود: در سالگرد 
انقالب اســالمی مســابقات  پیروزی 
ورزشی در حال برگزاری است که در 
پایان همیــن دهه از برندگان تجلیل به 

عمل خواهد آمد .

 گروه خبر //  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دستور پرداخت 
معوقات کادر بهداشت و درمان هرمزگان را صادر کرد . 

     دکتر غالمعلی جاودان در دســتوری به معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان، افزود: در راستای تکریم کارکنان زحمت کش دانشگاه، معوقات کادر 
 بهداشــت و درمان اعم از پزشکان، پرستاران نیروهای بهداشتی و شرکتی و سایر 

رده ها باید پرداخت شود.
  به گزارش ایســنا ؛ وی اظهار کرد: با توجه به نزدیک شــدن به روزهای پایانی 
سال، پرداخت بدهی های معوقه بیمارستان ها، داروخانه ها و تجهیزات پزشکی به 
شرکت های دارویی و شرکت های تجهیزات پزشکی در راس اقدامات امور مالی 

دانشگاه قرار گیرد .

به مناسبت دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقالب ؛

 همایش پیاده روی خانواده صنعت آب و برق به میزبانی آبفا هرمزگان برگزار شد

معوقات کادر بهداشت و درمان هرمزگان پرداخت می شود

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان :

یک وجب زمین در زمان حضورم در راه وشهرسازی 
به شهر بندرعباس الحاق نشده بود
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مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان :

یک وجب زمین در زمان حضورم 
در راه وشهرسازی به شهر بندرعباس الحاق نشده بود

ادامه از تیتر یک //
    مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان گفت : در زمان 
حضورم در اداره کل راه وشهرسازی حتی یک وجب 
زمین به شهر بندرعباس الحاق نشده بود و به همین 
دلیل با مشکل برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
در بندرعباس مواجه شدیم و به همین دلیل در حال 
پیگیری جهت الحاق زمین به شهربندرعباس هستیم 
تا در سال های آینده مشکلی نداشته باشیم. کمالی 
افزود : از صد هزار نفر ثبت نام کننده در طرح نهضت 
ملی مسکن در استان، 14هزار نفر تایید شده اند که 
حدود ده هزار نفر در بندرعباس هستند.  مدیرکل راه 
وشهرسازی هرمزگان گفت : در بندرعباس در شهرک 
پیامبراعظم)ص( بیشــترین تمرکز مسکن را داریم. 
عباس کمالی افزود : در شــهر جدید علوی آماده 
واگذاری زمین 250 متــری را داریم. کمالی اظهار 
داشت : در حوزه نهضت ملی مسکن رتبه دوم کشور 
را داریم. وی خاطرنشــان کرد: تعاونی های ادارات 

تجمیع می شوند تا پروژه های نهضت ملی مسکن 
اجرا کنند. قائم مقام وزیر راه شهرسازی در هرمزگان 
گفت: 43 درصد شهر بندرعباس بافت فرسوده است 
که بیش از سه هزار هکتار را متشکل می شود. کمالی 
افزود : متقاضیان سنددار شدن امالک تصرفی قبل 
از سال 94 به دفاتر پیشخوان دولت در بندرعباس  
ودر شهرستان ها به ادارات راه وشهرسازی مراجعه 
کنند  که تا 200متر با تعرفــه دولتی ومنطقه ای و 
 مابقی بصورت کارشناســی محاســبه می شود که 
 تاکنون 6300 نفر برای اخذ ســند اقدام کرده اند و 
پیش بینی می شود این آمار تا پایان سال به ده هزار 
نفر برسد.وی گفت: 91 پروژه با 3700 میلیارد تومان 
در حوزه ادارات وزارت راه وشهرسازی در دهه فجر 

به بهره برداری می رسد. 
   وی خاطرنشــان کرد : 19 پروژه آماده ســازی 
اراضی طرح نهضت ملی بــه ارزش 110 میلیارد 
تومان عملیات اجرایی شان شروع می شود.کمالی 

اظهار داشــت : 28پروژه از پــروژه ها نیز تا پایان 
 ســال به ارزش  365 میلیارد تومان به بهره برداری 
می رســد. وی خاطرنشــان کرد : در دهه فجر 13 
پروژه راه و ســاختمان  وبا 536 میلیارد تومان در 
حوزه راه وشهرســازی به بهره برداری می رســد. 
مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان گفت : در مسکن 
مهر و نهضت ملی مســکن بیــش از 900 پروژه 
مســکونی با 83 میلیارد تومان به بهره برداری می 
رسد. وی افزود: با مسئوالن راه آهن مذاکراتی جهت 
مطالعه احداث ریل ساحلی بندرعباس تا جاسک 
و چابهار داشتیم. مدیرکل راهداری استان نیز گفت 
: روکش آسفالت جاده بندرعباس تا چاه شیرین و 
 از آنجا تا رودان تا 20 روز آینده آغاز می شــود و
 دست اندازهای روی زیرگذر دهنو و... برطرف می 
شود. مدیرکل فرودگاه های هرمزگان نیز گفت: تغییر 
مکان فرودگاه بندرعباس یکی دو ســاله انجام نمی 

شود و زمان  بر است .
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فروش ۶۷ میلیاردی در ششمین مزایده 
موتورسیکلت های توقیفی  هرمزگان

  گروه خبر // رئیس کل دادگســتری هرمزگان از دستیابی به 
رکورد فــروش 67 میلیارد ریالی در جریان برگزاری ششــمین 
مزایده موتورســیکلت های توقیفی این استان خبر داد . به گزارش 
خبرنگار دریا ؛ »مجتبی قهرمانی«، رئیس کل دادگستری هرمزگان 
گفت: با توجه به تأکیدات ریاســت قوه قضاییه و دستورات اخیر 
ایشان مبنی بر لزوم صیانت از بیت المال و ادامه روند تعیین تکلیف 
فوری وســایل نقلیه موجود در پارکینگ های سراســر کشــور، 
 ششمین مرحله مزایده موتورسیکلت های توقیفی استان هرمزگان 
12 بهمن 1401 برگزار شد که در جریان آن، تعداد 2700 دستگاه 
موتورسیکلت فرسوده و اســقاطی فروخته شد.وی مبلغ فروش 
حراج موتورســیکلت های توقیفی در این مزایده را 67 میلیارد و 
یکصد و دو میلیون و یکصــد و چهل و هفت هزار و پانصد ریال 
 اعالم کرد.قهرمانی همچنین با اشــاره به اینکه طی شــش مرحله 
 برگزار شــده از مزایده موتورســیکلت های اوراقی و توقیفی در 
پارکینگ های این استان تاکنون تعداد 8 هزار و هشتصد و پنجاه و چهار 
 دستگاه موتورسیکلت  فروخته شده است، تأکید کرد: این مزایده ها تا 
تعیین تکلیــف همه خودروها و موتورســیکلت های موجود در 
پارکینگ های اســتان هرمزگان ادامه خواهد داشــت.رئیس کل 
دادگســتری هرمزگان در پایان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده 
برای جلوگیــری از تخریب و تضییع امــوال توقیفی موجود در 
پارکینگ های استان تأکید کرد: بر اساس دستورات صریح ریاست 
قوه قضاییه، دستگاه قضایی از هیچ کوششی برای حفاظت از اموال 

عمومی، فروگذار نخواهد کرد . 
توسعه گردشگری هوایی در هرمزگان 

بر اساس استاندارد جهانی
  گــروه خبر // نشســت مشــترک محمد محســنی مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان و مصطفی 
رنجبر رئیس کمیته ورزش های هوایی استان برای توسعه گردشگری 
هوایی برگزار شــد .  به گزارش خبرنگار دریا ، محمد محسنی با 
اشــاره به برخورداری استان از ظرفیت های طبیعی فراوان ازجمله 
سواحل، جزایر و کوه ها، گفت: بر آن شدیم تا از ظرفیت های قانونی 
مثل کمیته های ورزشی برای استفاده از این ظرفیت ها استفاده کنیم. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان افزود: 
در همین راستا ظرفیت ها، امکانات و زیرساخت های گردشگری 
هوایی استان بررسی و مقرر شد اسفندماه سال جاری 100 خلبان 
پروازهای کوچک در استان مستقر شوند.او بابیان اینکه در اسفندماه 
که اوج حضور گردشگران به استان است زمینه پروازهای کوچک 
در کوه گنو، ســواحل ســورو و در صورت امکان جزیره هرمز را 
فراهم می کنیم، ادامه داد: تا گردشگران و عالقه مندان به گردشگری 
هوایــی )پاراگالیدر و پاراموتور( بتوانند از این فرصت اســتفاده 
کنند. محسنی افزود: درصورتی که ارگان ها و سازمان های همکار 
این رویکرد اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
را باور بکنند و زمینه ســازی تقویت این فرصت را داشته باشیم، 
می توانیم هرمزگان را به خصوص در فصولی که کل کشور با  سرما 
و برودت مواجه است تبدیل به قطب گردشگری هوایی کشور کنیم. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان تأکید 
کرد: توســعه گردشگری هوایی که یکی از جاذبه ها و فرصت های 
گردشگری در استان است می تواند عالوه برجذب بیشتر گردشگر، 

به جذابیت سفر آنان به هرمزگان نیز بیفزاید .
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان  :

هرمزگان آمادگی تولید ساالنه  ۶ میلیون نهال را دارد
 گروه خبر // مدیرکل منابــع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان در 
نشست هماهنگی کاشت یک میلیارد نهال با حضور اعضای ستاد 
گفت:استان هرمزگان آمادگی تولید 6میلیون نهال را دارد .به گزارش 
خبرنگار دریا ؛ ســیدمحمد نور موسوی در در نشست هماهنگی 
کاشــت یک میلیارد نهال با اشــاره به ضــرورت اجرای نهضت 
مردمی کاشــت یک میلیارد نهال در کشور گفت: استان هرمزگان 
توانایی تولیــد 6 میلیون نهال را به طور ســاالنه دارد.وی افزود: 
ســاالنه 3میلیون اصله نهال حرا و3میلیون هم گونه های جنگلی 
و گرمسیری در اســتان تولید و کاشته خواهد شد.موسوی گفت: 
نهالستان باغوی بندرعباس، ظرفیت تولید یک میلیون نهال ونهالستان 
شهرستان جاسک 500 هزار نهال تولید می کنند مابقی هم توسط 
مردم و بخش خصوصی تولید خواهدشــد.وی گفت: در خصوص 
صنایع غرب شهربندرعباس در راستای ایفای نقش مسئولیت های 
اجتماعی باید سهم 25 درصدی خود را برای تولید نهال ایفا نمایند.
 موســوی با اشــاره به اهمیت تعیین گونه ها در استان گفت: نوع 
گونه های جنگلی و گرمسیری بسیار مهم است وباید با دقت نظر 
خاصــی و با توجه به رعایت نکات فنی این مهم صورت بگیرد تا 
عملیات کاشــت و نگهداری و مراقبت و آبیاری با موفقیت انجام 
شــود.درادامه هم مهران پور معاون فنی اداره کل نیز افزود:  سهمیه 
استان ساالنه 6 میلیون درنظر گرفته شده است. وی افزود: تولید نهال 
 در نهالســتان باغو ،جاسک و مرکز بذر باغات انجام می شود ، از 
ظرفیت هــای موجود باید بهره گرفت تــا بتوانیم در این نهضت 
مردمی موفق شویم. در شهرستان ها نهالستانهای موجود بخش های 
خصوصی و دولتی شناســایی شده و مورد استفاد قراربگیردوباید 
گونه هایی  با کارکرد زراعت چوب ، توسعه فضای سبز و جنگلی 
و بیابانی تولید شود.مهران پور گفت: نهالستانهای موجود آمادگی 
وظرفیت تولید 1میلیون و500 هزار اصله نهال را دارند ومابقی را 
باید از سایر نهالستانهای خصوصی و ارگانهای نظامی وشهرداری ها 

و...در قالب تفاهم نامه تامین نماییم .   

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری بندرعباس خبرداد

ثبت درخواست سهمیه سوخت مبتنی
 بر پیمایش در هرمزگان

  گروه خبر //  رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری بندرعباس گفت: مالکان نــاوگان دیزلی دارای پروانه 
فعالیت درون شهری برای دریافت سهمیه سوخت مبتنی بر پیمایش، 
درخواســت خود را در سامانه سیپاد ثبت کنند . عمار زاهدی در 
بازدید از روند ســوختگیری ناوگان دیزلی بندرعباس، افزود: این 
تجهیــزات تاکنون بر روی هزار و 319 دســتگاه خودروی دیزل 
باری و مسافری نصب شده اســت.وی بیان کرد: سامانه سیپاد به 
نشانی اینترنتی Sipaad.iR، از جمله طرح های ملی است که با 
استفاده از تجهیزات نصب شده بر روی خودروها، امکان راهبری 
 و هوشمندســازی خودرو و نظارِت برخط بر فعالیت های ناوگان 
حمل و نقل را فراهم می کند.   به گزارش ایسنا ؛ زاهدی خاطرنشان 
کرد: براین اساس، سهمیه عملکردی ناوگان بر اساس پیمایش روزانه 
و بصورت دوره ای تبدیل به ســوخت مصرفی شــده، و به سهمیه 

کارت های سوخت ناوگان مسافری و باری دیزل افزوده می شود .

گروه خبر //  نماینــده ولی فقیه در 
اســتان هرمزگان گفت: برای جهاد 
تبیین باید ســطح بصیرت و علم را 
باالبرد و از طرفی باید برای نسل های 
جدید محتوا تولید شــود و اقدامات 

تبیینی انجام شود . 
   حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده 
در آئین ملبس شــدن طالب استان 
هرمزگان که با حضور آیت اهلل فاضل 

لنکرانی رئیس مجمع فقهی ائمه اطهار 
و عضو جامعه مدرسین قم در مسجد 
جامعه بندرعباس برگزار شــد، اظهار 
کرد: مرحوم آیــت اهلل فاضل لنکرانی 
در دوران ستم شاهی و مبارزه با شاه، 
مقطعی در اســتان هرمزگان میهمان 
مردم بندرلنگه بودند و مردم اســتان 
خاطرات خوبی از ایشــان دارند.وی، 
ضمن گرامیداشــت دهه فجر، عنوان 

کرد: دهه فجر یکبار دیگر مسئولیت 
مهمی که بر عهده طالب، علما و حوزه 
علمیه در پاسداشت انقالب اسالمی را 
فقیه در  ولی  یادآوری می کند.نماینده 
ماموریت  بزرگترین  هرمزگان،  استان 
طــالب و روحانیــون را جهاد تبیین 
دانســت و تصریح کرد: در روزگاری 
که دشــمن با تمام امکانات خودش 
یک جنگ ترکیبی تمام عیار را علیه 

انقالب اسالمی راه انداخته است، جهاد 
تبیین یک تکلیف محســوب می شود 
و باید اهتمام ویژه ای به آن داشــت.

عبادی زاده  والمسلمین  حجت االسالم 
مطرح کرد: برای جهاد تبیین باید سطح 
بصیرت و علــم را باالبرد و از طرفی 
باید برای نسل های جدید محتوا تولید 
شــود و اقدامات تبیینی انجام شود.به 
گزارش ایسنا ؛ وی، با بیان این نکته که 

طی مدت اخیر، گرد و غبار فتنه جامعه 
را گرفته بود، عنوان کرد: در این دوران 
که بســیاری از خواص سکوت کرده 
بودند، برخی از علما با صدور بیانه و 
تبیین مطالب اقدامی کامال عالمانه انجام 

دادند که جای قدردانی دارد .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

طالب سطح بصیرت و علم خود را برای جهاد تبیین ارتقاء دهند

 گروه خبر //  گفتگوهای دو جانبه این 
دیدار با محوریــت افزایش ارتباطات 
شــهرداری بندرعباس با سرکنسولی 
خواهر  پیگیری  چین،  خلق  جمهوری 
خواندگی شــهر بندرعباس با یکی از 
مشکالت  حل  چین،  بندری  شهرهای 
معابر و خیابان منتهی به محل ساختمان 
تامین  و  بندرعباس  کنســولگری در 
بخشــی از امنیت مجموعه مورد نظر 

درخواست کنسول چین بود  . 

  مهــدی نوبانی در دیدار بــا لی آنگ 
سرکنســول چین در بندرعباس، ضمن 
ابراز خرسندی از دیدار با نماینده دولت 
چین در شهر بندرعباس گفت: ارتباطات 
بین المللــی و منطقه ای برای شــهرها و 
کالنشهرها بســیار حایز اهمیت است و 
بندرعباس به عنوان یک شــهر بندری 
پیش رو و در مســیر توســعه نیازمند 
اســتفاده از تجربیات منطقه ای در حوزه 
مدیریت شهری است.شهردار بندرعباس 

افزود: پتانسیل، وضعیت و موقعیت شهر 
بندرعباس برای ســرمایه گذاری بسیار 
باالست و ما آمادگی داریم در حوزه های 
مختلف از ســرمایه گذاران چینی برای 
توسعه زیرساخت های مهم شهر در بحث 
گردشگری و امور شــهری و خدماتی 
اســتقبال و استفاده کنیم.نوبانی توسعه را 
برای شهرها یک فرایند فراگیر دانست و 
عنوان کرد: مدیریت شهری موفق با توسعه 
فراگیر به نتیجه مطلوب خواهد رســید 

 که در این مســیر استفاده از تجربه های 
بین المللی برای شهر بندرعباس بسیار مفید 
و حایز اهمیت است و ما مصمم هستیم 
که با همکاری و همراهی شما در زمینه 
ارتباطات باشهرداری های شهرهای کشور 
چین بتوانیم تبادل نظر و تجربه داشته باشیم 
تا اتفاقات بزرگی را در شهر رقم بزنیم.به 

گزارش ایسنا ؛ لی آنگ کنسول جمهوری 
خلق چین گفت: شهر بندرعباس یک شهر 
چند منظوره با ظرفیت های ویژه است و 
قابلیت ها و پتانسیل های زیادی برای رشد 
و سرمایه گذاری دارد و یکی از مهمترین 
بنادر جمهوری اسالمی ایران در جنوب 

کشور است .

شهردار بندرعباس :

استفاده از تجارب بین المللی
 برای شهر بندرعباس بسیار مفید است

سرمقاله

در جلسه روز چهارشنبه گذشته استاندار هرمزگان در 
خصوص گالیه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در 
بندرعبــاس از تاخیر از اجرای این طرح به دلیل عدم 
الحاق اراضــی مورد نیاز این طرح و... وعده نمود که 
 باالحاق اراضی مورد نیاز و اجــرای قرارداد وزارت 
راه وشهرسازی با شرکت گاز جهت واگذاری بخشی 
از اراضی جنوب اتوبان شهید رجایی برای اجرای این 
طرح، نهضت ملی مسکن در بندرعباس با سرعت اجرا 
می شود.واقعیت این است که مردم بندرعباس انتظار 
داشــتند با اجرای فوری طرح نهضت ملی مسکن در 
بندرعباس از سال گذشته، حباب قیمت مسکن و رهن 
واجاره در این شــهر مهاجرپذیر ازبین برود و از آن 
طرف تا یکی دو ســال بعد هم متقاضیان مسکن در 
خانه های خودشان ساکن شوند که بدلیل توقف اجرای 
این طرح در بندرعباس، هیچکــدام از این دو انتظار 
بندرعباســی های واجدشــرایط و بی خانمان محقق 
 نشد. در این شهر حتی اراضی مازاد دولتی را مدیران 
دستگاه های اجرایی علی رغم تاکیدات چندباره رئیس 
جمهور از ســال گذشــته تاکنون، به راه وشهرسازی 
واگــذار نکردند که اگر واگذار شــده بود، بطور حتم 
زودتر عملیات اجرایی واحدهای این طرح ملی مسکن 
آغاز شــده بود و کارمندان وسایر اقشار فاقد مسکن، 
خانه دار می شدند. البته در بندرعباس برخی مدیران از 
همان آغاز اجرای طرح در مهرماه سال گذشته، تالش 
داشــتند نهضت ملی مسکن در بندرعباس اجرا نشود 
و بــه همین دلیل هم تالش کردند در شــهرک علوی 
در 50 کیلومتری غرب بندرعباس اجرا شود که پس 
از گســترش اعتراضات، مقرر شد مکان اجرای طرح 
به داخل شــهر بندرعباس منتقل شود واز نیمه تیرماه 
ســال جاری نیز ثبت نام از متقاضیان آغاز شــد، اما 
بدلیــل عدم واگذاری اراضی مــازاد ادارات و الحاق 
اراضی مورد نیاز و...، این طرح پیشــرفت خوبی را 
در اجرا نداشته است که با وعده آقای استاندار انتظار 
می رود زودتر این طرح ملی در بندرعباس با سرعت 
اجرا شــود تا فرصت از دســت رفته جبران شود. با 
توجه به اینکه آقای رئیس جمهور نیز قرار اســت به 
 زودی به هرمزگان سفر داشته باشند، پیشنهاد می کنیم 
کلنگ زنی ایــن طرح بزرگ برای خانه دار شــدن 
متقاضیان مسکن در بندرعباس همزمان با سفر رئیس 
دولت ســیزدهم به استان به زمین زده شود تا مردم به 
خانه دار شدن امیدوار شوند وازآن  طرف هم مافیای 
مســکن و دالالن متوجه خواهند شــد که با اجرای 
این طرح، بیش از ایــن نمی توانند عرض اندام کنند. 
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز در خطبه های  
هفته گذشته نمازجمعه بندرعباس با بیان اینکه  افراد 
ســودجو عنان بازار مسکن را در دست دارند، گفت: 
قیمت واقعی خانه مبالغی نیســت که در بازار مشاهده 
می کنیم و تعداد خانه هم در کشــور کم نیســت؛ اما 
تعدادی افراد ســود جو، منفعت طلب و فرصت طلب 
عنان بازار را در حوزه های مختلف بدســت گرفته اند، 

دولت برای این قضیه فکری کند .
  علی زارعی

مردم منتظر تحقق وعده آقای استاندار 

افتتاح 14 پروژه محرومیت زدایی 
در دهه فجر در هرمزگان 

گروه خبر // مســئول قرارگاه پیشــرفت و 
آبادانی و محرومیت زدایی سپاه امام سجاد)ع( 
هرمــزگان گفت: 14 طــرح محرومیت زدایی 
و خدماتی در ایام مبــارک دهه فجر با همت 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی و محرومیت زدایی 

به بهره برداری می رسد . 
  اصغر صادقی مســئول قرارگاه پیشــرفت و آبادانی 
و محرومیت زدایی ســپاه امام ســجاد)ع( هرمزگان 
در نشســت خبری ضمن تشــریح ویــژه برنامه های 
گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر گفت: 14طرح در 
بخش های عمرانی)مدرسه(، محرومیت زدایی)آبرسانی( 
و خدماتی)رزمایش جهادی دامپزشکی(در دهستانهای 
هدف قرارگاه پیشــرفت به بهره برداری می رســد.وی 
افزود: همایش بزرگ جهادی دامپزشــکی این بار در 
دهستانهای محروم کوهشاه احمدی و سیاهو با هدف 
توجه به عشایر و افزایش بهره وری تولیدات دام سبک 
و همچنین ترویج و تبیین نقش عشایر برگزار می شود. 
و همچنین قرار اســت در این رزمایــش به 90هزار 
 راس دام ســبک خدماتی دهی صورت گیرد.سرهنگ 
اصغر صادقی با اشــاره به مهمتریــن پروژه های قابل 
افتتاح در دهه فجر عنــوان کرد: 13 پروژه عمرانی و 
محرومیت زدایــی در ایام دهه فجر افتتاح میگردد که 
این پروژ ها شــامل 12پروژه آبرسانی در شهرستان  
رودان، بســتک، بخش رودخانه و یک باب مدرســه 
دوکالســه در شهرستان بشــاگرد می باشد.سرهنگ 
صادقی بر ضرورت گرامیداشــت دهه فجر و فرصت 
تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی تاکید 
و خاطرنشان کرد در چهل و چهارمین سالگردپیروزی 
انقالب اســالمی دشــمنان و مخالفان نظام در صدد 
تخریــب چهره جمهوری اســالمی در اذهان عمومی 
هســتند و در این راه تمام توان خــود را بکار گرفته 
اند.به گزارش فارس ، این مقام مسئول یادآور شد که 
ویژه برنامه های فرهنگی جهت گرامیداشت دهه فجر 
با رویکرد مردمی در دهستانهای هدف توسط امامان 

جهادی  قرارگاه برگزار می شود .

گروه خبر // معاون سیاسی، امنیتی 
اســتانداری هرمزگان،  اجتماعی  و 
گفت: با برنامه ریــزی های صورت 
گرفته دانش آموزان و دانشــجویان 
هرمزگانی به مناطق عملیاتی جنوب 

کشور اعزام می شوند .
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ دکتر 
احســان کامرانی در جلســه ســتاد 
پشتیبانی راهیان نور استان با حضور 
ســپاه ،فرمانده  ســاالري   ســردار 
امام سجاد )ع( اســتان و مدیران کل 

دســتگاه های اجرایی با تبریک فرا 
رسیدن اعیاد ماه رجب به ویژه میالد 
مولد کعبه حضرت علی )ع( ســالم و 
فرا رســیدن دهه فجر انقالب اسالمی 
با اشــاره به اهمیت راهیان نور، عنوان 
کرد: راهیان نور فرصت مغتنمی جهت 
 آشنایی دانشجویان و دانش آموزان با 
رشادت های شهدا، جانبازان، رزمندگان 
و ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس 
اســت.وی در همین خصوص، افزود: 
 بــا توجه به اهمیت راهیــان نورو اثر  

فوق العاده آن ،گسترش آن مورد تاکید 
ویــژه مقام معظم رهبری و ریاســت 
محترم جمهور اســت.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
خاطرنشــان کــرد: تقویــت روحیه 
ایمان و خود باوری از دســتاوردهای 
 مهــم دیگر حضــور دانشــجویان و 
دانش آموزان در مناطق عملیاتی هشت 
 سال دفاع مقدس است که با معنویت 
خاصــی نیز همراه اســت.وی افزود: 
با تالش های که از ســوی مجموعه 
 سپاه امام سجاد )ع( استان با همکاری 
دستگاه های اجرایی به ویژه آموزش 
و پرورش صورت پذیرفته است اولین 
کاروان راهیان نور دانش آموزی استان 
ازامروز  16 بهمن ماه به مناطق عملیاتی 
جنوب اعزام  خواهد شد. کامرانی، اظهار 
 داشــت: دانش آموزان و دانشجویان 
سرمایه ها و آینده سازان کشور هستند 
که دشمنان برای ایجاد روحیه ناامیدی 
در این قشر ســرمایه گذاری سنگین 

کرده اند که اقدامات فرهنگی همچون 
راهیان نور بسیاری از توطئه های آنها 
را خنثی خواهد کرد.معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
در همین خصوص گفت: دفاع مقدس 
در تاریخ ایران بی نظیر است و جنگ 
هشت ساله تنها جنگی است که حتی 
یک وجب از خاک کشور به بیگانگان 
داده نشد و با خون پاک شهیدان از آن 
حراست گردید و آشنایی نسل جوان 
و نوجــوان با این دوره ممتاز از تاریخ 

کشور ضروری است.
  وی تصریح کرد:  پیش بینی می گردد 
امســال بیش از دو هزار دانش آموز و 
دانشگاه های  دانشــجوی مدارس و 
هرمزگان بــه مناطق عملیاتی جنوب 
و راهیان دریایــی خلیج فارس اعزام 
گردند.کامرانی، خاطرنشان کرد: جهت 
رفاه حال دانش آموزان، دانشــجویان 
و سایر اقشــار عالقه مند استان برای 
بازدیــد از مناطــق عملیاتی جنوب 

اردوگاه پیامبر اعظم ویژه هرمزگان با 
امکانات و تجهیزات مناسب در آبادان 
برپا گردیده اســت. معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت 
منابع مالي،  دســتگاه های اجرایی و 
بنگاه های اقتصادی استان ستاد راهیان 
نور استان را در امر تامین هزینه های 
ایاب و ذهاب و تغذیه دانش آموزان و 
دانشجویان به مناطق عملیاتی جنوب 
پشتیبانی کنند.وی با اشاره به اهمیت 
راهیان پیشــرفت، تصریــح کرد: در 
اجرای طرح راهیان پیشرفت مجریان 
 طرح به گونه ای برنامه ریزی کنند که 
دانشــجویان  و  آمــوزان  دانــش 
 هرمزگانی به صورت کامل از محاسن 
اجرای طرح بهره مند شوند و تنها برای 
دانشــگاه های خارج از استان برای 
بازدید از طرح های راهیان پیشرفت 
اســتان برنامه ریزی نگردد و در این 

طرح هرمزگان ویژه دیده شود .

گروه خبر // سرپرســت اداره کل شــیالت 
هرمــزگان از افتتاح 12 پروژه  شــیالتی با 
اعتباری بالغ بر 1850 میلیارد تومان و اشتغال 
مســتقیم  1920 نفر و همچنین کلنگ زنی 
6 پروژه شــیالتی-عمرانی با اعتباری بالغ بر 
2700 میلیارد تومان و اشتغال مستقیم1180 
 نفر در ایــام اهلل دهه مبارکه فجر امســال 
خبر داد و افزود خوشبختانه با کلنگ زنی و 
افتتاح این پروژه ها، شــاهد حجم اعتبار و 
سرمایه گذاری در حوزه شیالت به میزان بیش 
از 4500 میلیارد تومان برای اشتغال مستقیم  

3100 نفر خواهیم بود .
   به گزارش خبرنگار دریا ،دکتر ساسان صادقی 
برگزاری یــادواره ها و برنامه های دهه مبارکه 
فجــر را باعث تداوم حرکت انقالب اســالمی 
دانست و گفت: این ایام برای ملت ایران همواره 
پر خیــر و برکت بوده و تقدیم این پروژه ها ی 
شیالتی با وجود فشارها و تحریم های گسترده 
علیه مــردم و نظام بیانگر ناکامی دشــمنان و 
بدخواهان ملت ایران است و این مهم یقینًا بیانگر 
اتکاء به ظرفیت و توانمنــدی های داخلی در 

اقتصاد دریا محور می باشد.

   صادقی با اشاره به اینکه پرورش ماهی گامی 
اســتوار در مسیر توسعه به ویژه توسعه اقتصاد 
دریا محور است گفت: در ایام اهلل  دهه مبارکه 
فجر فاز اول پروژه پنج هزار تنی پرورش ماهی 
در قفس شرکت اندیشــه شیالت با اعتبار 72 
میلیارد تومان در شهرســتان قشم و با 20 نفر 
اشتغال زایی و همچنین فاز اول مزرعه پنج هزار 
تنی پرورش ماهی در قفس  )شرکت درنیکا ( در 
شهرستان بندرلنگه با اعتباری بالغ بر 72 میلیارد 
تومان و اشتغال زایی 20 نفر افتتاح خواهد شد.

سرپرست شیالت هرمزگان همچنین از اعطای 
200 فقره مجوز صیــد لنج آبهای دور و قایق 
صیادی  با 1500 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و همچنین ایجاد اشتغال برای 
بیش از 1750 نفر با حمایت و پیگیری سازمان 
شیالت ایران،اســتانداری هرمزگان و همچنین 

اداره کل شیالت هرمزگان خبر داد.
  صادقی خاطر نشــان کرد: کلنگ زنی مجتمع 
صنایع  شیالتی  شــرکت پاک مهر قشم نیز با 
ســرمایه گذار ی مستقیم 1400 میلیارد تومان 
و اشتغال زایی مستقیم 700 نفر نیز کلنگ زنی 
خواهد شــد.وی تصریح کرد: همچنین فاز اول 

بندر صیادی کوه مبارک با سرمایه گذاری بالغ 
بر 90 میلیارد تومان و اشــتغال زایی مستقیم 
35 نفر به بهره برداری می رسد.صادقی افزود:  
همچنین در این ایام شــاهد کلنگ زنی مجتمع 
پرورش میگوی کرگان در شهرستان میناب با 
سرمایه گذاری بالغ بر 790 میلیارد تومان توسط 
بخش خصوصی و اشتغال زایی مستقیم 480 نفر 

خواهیم بود.
  وی با اشاره به افتتاح مزرعه پرورش میگو با 
اعتباری بالغ بر 37 میلیارد تومان در شهرستان 
بندرلنگه با ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
گفــت: این مزرعه پرورش میگو با مســاحت 
60 هکتــار و تولید بالغ بر 180 تن میگو برای 
بیش از 21 نفر اشتغال مستقیم  ایجاد می کند.

سرپرست اداره کل شیالت هرمزگان تصریح کرد 
در شهرســتان جاسک نیز مجتمع هزار و 500 
تنی سردخانه عمل آوری و بسته بندی ماهی و 
میگو با سرمایه گذاری بالغ بر 45 میلیارد تومان 
و اشــتغال زایی 60 نفر را شاهد خواهیم بود.

وی افتتاح مرکز تکثیر میگو واقع در شهرستان 
بندرلنگه با 10 نفر اشتغال زایی و با 25 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی ،افتتاح 

پروژه بازسازی تاسیســات شیالتی ) احداث 
ســایبان قایق هــای صیادی ( درشهرســتان 
بندرعباس با 2 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده، 
افتتاح پروژه بهســازی اسکله صیادی دوالب 
در شهرستان قشم با 1.2 میلیارد تومان اعتبار 
هزینه شده ، احداث سایت زیستگاه مصنوعی 
آبزیان ) فاز دوم( در شهرســتان بندرلنگه با 5 
میلیارد تومان اعتبار هزینه شده، افتتاح پایگاه 
یگان حفاظت منابع آبزیان در شهرستان کیش 
با اعتبار 5 میلیارد تومان ، ســاختمان مدیریت 
 بنــدر صیادی و پایگاه حافظــت منابع آبزیان

  بنــدر صیادی بندرعباس بــا اعتباری بالغ بر 
نیم میلیارد تومان را از دیگر پروژه های افتتاحی 
شــیالت هرمزگان در دهه فجر ســال 1401 

خواند.
   صادقــی همچنین از کلنگ زنــی دو مرکز 
بازسازی و حفاظت ازذخایر ژنتیکی آبزیان در 
شهرستان های بندرلنگه و قشم با مجموع اعتبار 
300 میلیارد تومان و همچنین کلنگ زنی مسجد 
شــهدای اداره کل شیالت هرمزگان با اعتباری 

بالغ بر 3 میلیارد تومان خبر داد.
  سرپرســت شــیالت هرمزگان تصریح کرد 
همچنین در این ایام پروژه 100 واحدی تعاونی 
مسکن کارگران شیالت هرمزگان با اعتباری بالغ 
بر 170 میلیارد تومان نیز در شــهر بندرعباس 

کلنگ زنی خواهد شد .

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خبر داد

اعزام دانش آموزان و دانشجویان هرمزگانی به مناطق عملیاتی جنوب 

سرپرست اداره کل شیالت هرمزگان خبر داد 

افتتاح 12 پروژه  شیالتی در هرمزگان  به مناسبت دهه فجر

گروه خبر // استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم 
اکتشاف پهنه های معدنی استان، گفت: به ازای 
هر درختی که در اکتشــافات معدنی آسیب 

ببیند باید 10 درخت کاشته شود . 
    بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ، مهندس 

مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان، در بیست و 
سومین نشست شورای معادن استان هرمزگان، 
با تاکید بر لزوم اکتشاف پهنه های معدنی استان 
تاکید کرد: بایســتی در این راســتا دستگاه های 
مســئول نهایت همکاری را داشته باشند ضمن 
اینکه حفظ محیط زیست و ذخیره گاه های طبیعی 
در اکتشافات در اولویت قرار دارد و اگر درختی 
هم در این فرآیند آسیب دید به ازای آن بایستی 
10 درخت کاشته شود.وی افزود: در حال حاضر 
یکی از مطالباتی که استانداران از وزارت صمت 
دارند و در  پیگیری آن مصر هستند متقاعد کردن 

وزارت صمت و ایمیدرو برای اکتشاف پهنه های 
معدنی در استان هایشان است چرا که بسیاری از 
پهنه ها، ظرفیت هایشان شناسایی نشده است و بال 

استفاده مانده اند.
   نماینــده عالی دولت در اســتان هرمزگان، با 
بیان اینکه طبق نظر کارشناسان در سنگ آهِن 
باطله، درصد قابل توجهی سیلیس وجود دارد، 
گفت: اگر معادن آهن هماتیت در اســتان فعال 
شود می توان با اســتفاده از آهن رباهای قوی، 
ســیلیس را از آن جدا کرد و دغدغه تامین این 
ماده معدنی در تولید شیشه را از بین برد.مهندس 

دوســتی تاکید کرد: ظرفیت معادن گچ در استان 
بسیار باال است و با توجه به میزان ذخایری که 
داریم الزم است صادرات این محصول را تسهیل 
کنیم چرا که مانع تراشــی در این فرآیند موجب 
می  شود بازار گچ را به عمانی ها واگذار کنیم از 
این رو الزم اســت با اصالحات نرم افزاری این 
فرآیند تسریع شود. استاندار هرمزگان، در بررسی 
مطالبات صادرکنندگان گــچ، عنوان کرد: بنا بر 
دستور رئیس جمهور، در راستای تسهیِل توسعه، 
ماشین آالتی که توان تولید آن ها در کشور وجود 
ندارد را می توان با هماهنگی استانداران از خارِج 
کشــور وارد کرد و در بحث احداث ریل برای 
ترانزیت نیز زیرسازی را دولت انجام می دهد و 
بخش خصوصی می تواند با روسازی کار خود 

را پیش ببرد .

استاندار هرمزگان :

صادرات گچ از استان تسهیل و تسریع شود 

خبری
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  حسن ســیالوی سرویس اســتان ها // رئیس سازمان 
امور دانشجویان وزارت علوم گفت: معاونت های دانشجویی 
پیشقراول و پیشگام مواجهه با مشکالت دانشجویان هستند و 
هر چقدر تالش کنیم، کم است . به گزارش خبرنگار دریا؛ دکتر 
هاشم داداش پور در افتتاحیه هفتاد و یکمین نشست معاونین 
دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور 
که در دانشــگاه شــهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: 
امروز سومین نشست از هفتاد و یکمین دوره نشست معاونان 
دانشجویی سراسر کشــور را در دانشگاه شهید چمران اهواز 
شاهد هســتیم و اولین نشست در مشهد و دومین نشست در 
اردبیل برگزار شــد. وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
دانشــجو، افزود: دانشگاه شــهید چمران اهواز محل حضور 
شــهدای بزرگی از شهید کاظمی گرفته تا شهید چمران، بوده 
است. 107 شهید از شهدای دانشجو از دانشگاه شهید چمران 
اهواز هســتند و این تعداد شهید را نمی توان در دانشگاه های 
دیگر دید.رئیس ســازمان امور دانشــجویان گفت: بررسی 
چهار تا پنج موضوع در نشست سراسری معاونان دانشجویی 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور تدارک دیده شده 
است و مسائل اصلی که دانشگاه های کشور با آن مواجه هستند، 
مطرح خواهد شد.داداش پورعنوان کرد: سالمت روان، سالمت 
جسم دانشجویان، تامین مالی برای امور تغذیه که تقریبا همه 
معاونان این را درک می کنند، از مســائل مورد بررسی در این 
نشست هستند.رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم 
گفت: امیدواریم این نشست فرصتی باشد تا بتوانیم فهم بهتر 
و عمیق تری از مشکالت دانشجویان داشته باشیم و برای رفع 
آن ها گام برداریم. تک تک این دانشجویان فرزندان ما هستند 
و باید کمک کنیم شرایط بهتر شــود.وی افزود: معاونت های 
دانشجویی پیشقراول و پیشگام مواجهه با مشکالت دانشجویان 
 هســتند و هر چقدر تالش کنیم، کم اســت.در افتتاحیه این 
نشست از کتاب جامع شهدای دانشگاه شهید چمران اهواز با 
عنوان شاهدان ملکوت نوشته دکتر عابدین رهنوردی رونمایی 

شد .

جعفری سرویس  ابوالحســن   ســید 
استان ها // اســتاندار بوشهر از ایجاد 
بیش از 18 هزار شغل جدید در طرح ها 
و پروژه های اقتصادی دهه فجر در استان 

بوشهر خبر داد .
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ احمد محمدی زاده 
در حاشیه آغاز ویژه برنامه های دهه فجر 
در جمع خبرنگاران اظهــار کرد: تبیین 
دســتاوردهای انقالب اســالمی ایران و 
مقایســه خدمات نظام اسالمی با دوران 
پیش از انقالب، امــری الزم و ضروری 
اســت.وی با بیان اینکه نســل جوان و 
نوجــوان باید با خدمــات بی نظیر نظام 
اسالمی آشنا شوند افزود: دولت سیزدهم 

بــرای رضایت مندی مردم بویژه اقشــار 
کمتر برخوردار تالش شبانه روزی داشته 
و حجم و کیفیت خدمات، نشــان دهنده 
نگاه خاص دولت به معیشت مردم است.
 استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: امسال در 
دهه فجر در استان بوشــهر 938 پروژه 
شــامل طرح های اقتصادی و پروژه های 
عمرانی در بخش های مختلف اجرایی و 
افتتاح می شوند که انتظار داریم در ایجاد 

اشــتغال پایدار برای جوانــان بومی نیز 
تاثیرگذار باشــد.وی تصریح کرد: تعداد 
801 پروژه و طرح عمرانی با اعتبار حدود 
12 هزار میلیارد تومــان و 137 پروژه 
اقتصادی با سرمایه گذاری بیش از 300 
هزار میلیارد تومان در استان در دهه فجر، 
افتتاح و اجرایی می شــوند.محمدی زاده 
گفت: از مجموع 137 پروژه اقتصادی، 96 
پروژه با اعتبار 239 هزار میلیارد تومان 

افتتاح و 41 پروژه با سرمایه گذاری 61 
هزار میلیارد تومان کلنگ زنی می شوند.
وی اضافه کرد: در مجمــوع با افتتاح و 
عملیــات اجرایی پروژه هــای اقتصادی 
در اســتان بیش از 18 هزار شغل جدید 
در اســتان بوشهر ایجاد می شود که امری 
بسیار مهم است.محمدی زاده تصریح کرد: 
از 801 پروژه عمرانی، تعداد 619 پروژه 
با اعتبار بیــش از 8 هزار میلیارد تومان 

افتتاح و عملیــات اجرایی 182 پروژه با 
اعتبار 3 هــزار و 828 میلیارد تومان نیز 
آغاز می شود.وی افزود: امروز 87 پروژه 
عمرانی و اقتصادی شهرستان بوشهر شامل 

49 پروژه عمرانی بــا اعتبار یک هزار و 
152 میلیارد تومان و 38 پروژه اقتصادی 
با اعتبار 19 هزار میلیارد تومان افتتاح و 

یا اجرایی می شوند .

استاندار بوشهر خبر داد

ایجاد ۱۸ هزار شغل جدید در استان بوشهر

رئیس سازمان امور دانشجویان : 
باید کمک کنیم شرایط دانشجویان بهتر شود 

آرزو توکلی سرویس اســتان ها // معاون قوه قضائیه گفت: 
ریاست قوه بر مبنای آسیب شناسی روندهای موجود در بحث 
مهریه در صدد انجام اصالحات قانونی اســت و ضرورت دارد 
پرونده های مددجویان مربوط به مهریه که در زندانها حضور 
دارند، در اسرع وقت از ســوی روسای دادگستری ها مورد 

بازنگری قرار گیرد . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االســالم صادق رحیمی 
در دیــدار با نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه کرمان با 
بیان اینکه بر مبنای نگاه رهبر معظم انقالب، رافت اسالمی برای 
متهمان و محکومان نادم در قالب عفو محقق خواهد شد، اظهار 
کرد: نگاه جدید برای کمک به آزادی متهمان و محکومان نادم، 
دریچه ای به سوی افرادی است که حضور آنها در جامعه مخل 
امنیت نخواهد بود و به دلیل آنکه فریب خوده بودند، اقداماتی را 
انجام داده اند که این افراد در هر مرحله ای که احســاس ندامت 
کنند، باید به آنها کمک شود.وی بیان کرد: تحقق رافت اسالمی 
برای متهمان و محکومان نادم در مبنای چارچوب های قانونی و 
مشخص شده، در دست پیگیری است که در صورت تحقق، در 
عرصه بین المللی دشــمن را خلع سالح خواهد کرد.رحیمی در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که در حوزه 
مهریه نیز بر مبنای ساز و کارهای موجود می توان شرایط را به 
شــکل بهتری مدیریت کرد تا از ورود افراد به زندان ها به دلیل 
عدم توانایی در پرداخت مهریه جلوگیری شود.معاون قوه قضائیه 
در ادامه با اشــاره به این مطلب که بخشی از مشکالت موجود 
 در حوزه مهریه نیاز به اصالح قوانین دارد، اظهار کرد: ریاســت 
قوه قضاییه بر مبنای آســیب شناسی روندهای موجود در صدد 
انجام اصالحات قانونی است و البته در این زمینه تغییر فرهنگ 
و نــگاه خانواده ها به موضوع مهریه نیز باید مد نظر قرار گیرد؛ 
 همچنین الزم است که پرونده های مددجویان مربوط به مهریه 
که در زندانها حضور دارند، در اســرع وقت از ســوی روسای 

دادگســتری ها مورد بازنگــری قرار گیرد.وی در پاســخ به 
 درخواست نماینده ولی فقیه در استان کرمان برای ساماندهی مسئله 
حاشــیه نشینی گفت: حاشیه نشینی در بسیاری از جاها معلول 
عوامل مختلفی است که باید در مرحله نخست به این موارد توجه 
الزم صورت گیرد؛ بخشی از حاشیه نشینی به مشکالت اقتصادی 
بر می گردد و بخشــی نیز ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی 
دستگاه ها از جمله شهرداری ها است.رحیمی تاکید کرد: معتقدم 
در حوزه امالک و اراضی با قوانین موجود نیز می توان به شکل 
بهتری امور را مدیریت و ساماندهی کرد. معاون قضایی قوه قضاییه 
همچنین در سفر خود با همراهی رییس کل دادگستری، دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان، مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی 
و تربیتی و جمعی از مقامات قضائی از زندان مرکزی کرمان بازدید 
و بر استفاده از تاسیســات حقوقی و ارفاقات قانونی به منظور 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها تاکید کرد.وی بیان کرد: در زندان 
کرمان فضاهای مناسبی ایجاد شــده و باید از این فضاها برای 
اصالح مددجویان استفاده شود زیرا در صورتی که زمینه اصالح 
یک نفر فراهم شــود، براساس آیه قرآن کریم، مانند آن است که 
همه نجات یافته اند.رحیمی بر اعمال نظارت دقیق دادستان مرکز 
 استان بر پرونده های دادســراها به ویژه پرونده های مربوط به 
مواد مخدر تاکید کرد و افزود: عدم تناسب احکام صادره با جرایم 
متهمان باید در قالب نظارت های مســتمر رفع شود.وی افزود: 
افرادی که وارد زندان ها می شوند باید اصالح شوند و هر زمان 
که اصالح مددجو محرز شد؛ باید با استفاده از تاسیسات قانونی 
موجب زمینه آزادی وی را فراهم کرد و اگر بتوان یک مددجوی 
اصالح شــده را حتی یک روز زودتر آزاد کنیم، قطعا رضایت 
خداوند را نیز به دنبال خواهد داشت.معاون قوه قضائیه ادامه داد: 
بر مبنای نگاه ریاست قوه قضاییه افرادی باید مشمول عفو شوند 
که نادم شــده باشد، پس از آزادی مجددا مرتکب جرم نشوند و 

بدانیم پس از آزادی مخل امنیت جامعه نخواهد بود .

معاون قضایی قوه قضائیه تاکید کرد

لزوم بازنگری روسای دادگستری ها
 در پرونده زندانیان مهریه

خبری

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // 
اســتاندار یزد تقویت پیوست فرهنگی در 
تمامی فعالیت های ورزشی را خواستار شد و 
گفت: ورزش باستانی نقش مهمی در ارتقای 
جامعه  در  اخالقــی  و  جوانمردی   فرهنگ 

دارد . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی، به 
مناسبت میالد با سعادت حضرت امیرالمومنین 
علی)ع( و دهه فجر انقالب اســالمی در جمع 

ورزشکاران زورخانه مبعث شهر یزد با قدردانی 
از فعالیت باســتانی کاران به اهمیت توجه به 
ورزش پهلوانی اشــاره کرد و افزود: توجه به 
 ورزش با پیوســت فرهنگــی و ویژگی های

 بارز انســانی و اخالقی موضــوع ضروری 
اســت.وی با تبریک دهه فجر و قدردانی از 
تالش هایی که تاکنون در ســطح اســتان در 
حوزه امور فرهنگی در کنار عنایت به مسائل 
فنی و ورزشــی صورت گرفته ادامه داد: یکی 
از ورزش های بسیار ارشمند و مورد تاکید که 
تاکنون در اســتان برای توسعه آن اقدام شده 

ورزش پهلوانی و زورخانه ای است .
  این مســئول به اهمیت گسترش فعالیت های 

ورزشــی و فرهنگی در یزد و مناطق مختلف 
استان اشاره کرد و افزود: ظرفیت های خوبی 
در تمامی رشــته های ورزشــی به خصوص 
باســتانی و پهلوانی وجود دارد و باید همانند 
گذشــته با همراهی مردم روز به روز تقویت 
شود.فاطمی با اشاره به اینکه توجه به ورزش 
و گسترش آن با جذب جوانان و عالقه مندان 
جزو برنامه های مهم و مورد تاکید دولت است 
بیان کرد: برای کاهش آسیب های فرهنگی و 
اجتماعی باید بیش از گذشــته شاهد توسعه 
برنامه های فرهنگی و ورزشی در استان باشیم.
در این مراســم که جمعی از مسئوالن اجرایی 
و ورزشی استان یزد حضور داشتند با لوح از 

برخی باستانی کاران و فعاالن ورزش پهلوانی 
تجلیل شد.همچنین به مناسبت سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی چندین برنامه فرهنگی با حضور 
ورزشکاران هنرمند اجرا و بر تقویت ورزش 
باستانی و پهلوانی تاکید شد.به مناسبت سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی حدود سه هزار برنامه 
فرهنگی، ورزشی، هنری و بصیرتی با حضور 
و مشارکت اقشــار مختلف و ورزشکاران در 

استان یزد اجرا می شود.
  اســتان یزد با یک میلیون و 250 هزار نفر 
جمعیت 62 هــزار ورزشــکار و 47 هیات 
ورزشــی دارد و در تمامی شــهرها ورزش 

باستانی و پهلوانی فعال است .

استاندار یزد خواستار شد    

آگهی برگزاری مناقصه عمومی  تقویت پیوست فرهنگی در فعالیت های ورزشی 
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حسن سیالوی سرویس استان ها // عضو کمیسیون عمران مجلس 
گفت: پیگیر واردات خودرو هســتیم تا مشکالت مربوطه در این 

بخش حل شود .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی یوســفی با بیان این که دولت 
امســال دو میلیارد دالر برای واردات خودرو اختصاص داده است، 
 اظهارکرد: در کمیســیون های تخصصی یکی از پیشــنهاداتی که از 
ماه های قبل در خصوص آن جلساتی با فاطمی امین وزیر صمت 

داشتیم، پیگیری تبدیل پالک خودروهای مناطق آزاد است.وی بیان 
کرد: مقرر شــد این موضوع را پیگیری کنیم، هرچند مخالفت هایی 
در این خصوص در دولت قبل شــد ولی ان شاءاهلل پیگیری خواهیم 
کرد تا کمکــی هم به تعادل یک بخش از بازار خودرو و هم تعیین 
تکلیف خودروهای پالک منطقه آزاد باشد.نماینده اهواز خاطر نشان 
کرد: طی جلسات ماه های گذشته با فاطمی امین بنا شده بود هم از 
ظرفیت کمیسیون تلفیق در بودجه 1402 و هم از ظرفیت دولت برای 
تبدیل پالک خودروهای مناطق آزاد استفاده شود که این مهم کمکی 
جهت تعیین تکلیف اموال مردم و نیز بخشی از مقدمه واردات خودرو 
است.وی عنوان کرد: موضوع مهم دیگری که  در حال  پیگیری آن 

هستیم، واردات خودروهای دست دوم است .

عضو کمیسیون عمران مجلس: 

پیگیر واردات خودرو هستیم

ابوالحســن جعفری سرویس  ســید 
استان ها // سرپرست مدیریت باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر 
گفت: در راســتای برنامه تنوع بخشی 
کشــت  گلخانه ای؛  محصوالت  تولید 
الگویی میوه های باغی گرمسیری نظیر 
آناناس، پاپایا، موز و گیاهان دارویی در 

گلخانه های این استان آغاز شد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد حسین 
غالمی افزود: مزرعه هــای الگویی گیاه 
آناناس در شــرایط گلخانه ای به میزان 
یکهــزار و 600 اصله، گیــاه اپونتیا در 
ســطح 1.5 هکتار در فضای باز و یک 
مزرعه الگویی پاپایا در ســطح سه هزار 
متــر مربع در شــرایط گلخانه در منطقه 
کاکی از توابع شهرستان دشتی کشت شده 
بیان کرد: توسعه کشت های  اســت.وی 

گلخانه ای به دلیل افزایش بهره وری آب، 
بازدهی اقتصادی، اثر بخشی در اشتغال و 
افزایش تولید نسبت به کشت های فضای 
باز از ضرورت ها و مهمترین برنامه های 
 سازمان جهاد کشــاورزی استان بوشهر 

است.
  سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: بیشتر 
گلخانه های این اســتان بدون هیچ تنوع 
محصولی بــه تولید چند محصول خاص 
مثل خیار، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای 
اختصاص دارد که این امر منجر به کاهش 
بازده اقتصادی این فعالیت شده است.وی 
با تاکید براینکه بخش باغبانی استان بوشهر 
به الگوی کاشت و محصوالت جدیدتری 
نیازمند اســت افــزود: در همین ارتباط 
این مدیریت با همکاری مرکز تحقیقات، 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
بوشهر در زمینه تنوع بخشی الگوی کاشت 
محصوالت باغی و ســازگاری در زمینه 
محصوالت گلخانــه ای، گیاهان دارویی 
و باغ های گرمســیری و نیمه گرمسیری 
جدید در حال پیگیری است.غالمی ادامه 
داد: در راستای آگاهی بخشی و مهارت 
افزایی کشاورزان و باغ داران استان بوشهر 
با هدف کسب مهارت و دانش الزم نسبت 
به کاشــت و توســعه محصوالت جدید 
باغبانــی کارگاه های آموزشــی برگزار 

می شود.
   وی افزود: تنــوع محصوالت باغبانی 
موجــب افزایش بازدهــی اقتصادی و 
ایجاد فرصت برای بهره مندی از حداکثر 
ظرفیت های قابل توسعه در بخش باغبانی 

استان بوشهر خواهد شد .

سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خبر داد

آغاز کشت  الگویی باغ میوه های گرمسیری در استان بوشهر

   

ســرویس  زاده  حائــری   علیرضــا 
اســتان ها // مدیــر آب و خاک و فنی 
مهندسی جهادکشــاورزی استان یزد با 
بیان این که تاکنون بالغ بر 50 هزار هکتار 
از اراضی کشــاورزی این استان معادل 
40 درصد آنها به روش های نوین آبیاری 
اســت، پیش بینی کرد در  تجهیز شده 
کمتر 10 سال آینده همه اراضی کشاورزی 
مستعد استان به روش نوین آبیاری مجهز 

شوند . 
   به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ "عباس 
بشارتی" ضمن اشــاره به این که یکی از 
مسائلی که در حوزه آب و خاک از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده، بحث صرفه جویی 
و بهره وری مناسب از آب است، اظهار کرد: 
اگر در استان آب نباشد، زندگی و تولید در 
همه بخش ها به خصوص بخش کشاورزی 
ســخت می شــود.وی گفت: در راستای 
بهره وری و باالبردن راندمان آب، مدیریت 
آب و خاک ســازمان جهادکشــاورزی با 
اعتباراتی که هر ســاله توسط وزارتخانه 
به استان داده می شود، شــروع به اجرای 
شیوه های نوین آبیاری کرده که این روش 
به دو شــکل کم فشار و تحت فشار انجام 
می شــود .وی افزود: با سفر پر خیر برکت 
ریاســت جمهور به یزد، اعتبارات حوزه ی 
آبیاری بســیار خوب شــد و مطابق این 
میزان اعتبارات ســطح اجرای استان هم 
باالتر رفت.بشارتی در ادامه گفت: در سال 

1400 ســطحی بالغ بر سه هزار هکتار به 
روش های نوین آبیاری مجهز شد که عموم 
ســطح اجرا شده به دلیل EC باال، سختی 
آب و زمین های شــور، در خواست مردم 
بیشــتر در زمینه اجرای آبیاری کم فشار 
بوده است.این مسئول با بیان این که حدود 
80 درصد اجــرای روش نوین آبیاری به 
روش کم فشــار و 20 درصد تحت فشار 
است، عنوان کرد: در سال 1400 بالغ بر 30 
میلیارد تومان و مساحتی حدود سه هزار 
هکتار به روش های نوین آبیاری مجهز شد 
و در سال جاری نیز در حال تجهیز سطحی 
حدود سه هزار هکتار  برای اجرای روش 

نوین آبیاری هستیم.

  وی در ادامه اعالم کرد: برای اجرای این 
روش، جهاد کشــاورزی به عنوان نماینده 
دولت به ازای هر هکتار برای اجرای روش 
نوین آبیاری کم فشار در سال جاری مبلغ 
معادل 19 میلیون تومان و در اجرای روش 
آبیــاری نوین تحت فشــار مبلغی معادل 
54 میلیون تومان به کشــاورز به صورت 
بالعوض کمک می کند که این مبالغ نسبت 
به افزایش قیمت هــا می تواند کمک قابل 
توجهی برای کشاورز در جهت اجرای این 
روش باشد.بشــارتی با بیان این که بخشی 
از اراضی کشاورزی توسط خود کشاورزان 
و با استفاده از تسهیالت بانکی یا به شیوه 
خودیاری مطلق که حدود 30 هزار هکتار 

برآورد می شــود، به روشهای نوین آبیاری 
تجهیز شــده اند، بیان کرد: در مجموع بالغ 
بر 50 هزار هکتار از اراضی اســتان یزد 
به روش های نوین آبیــاری با خدمات و 
کمک های دولت یا بدون خدمات توســط 
خود بهره برداران به روش های نوین آبیاری 
تجهیز شده اســت.وی در این مورد افزود: 
بخشی از اراضی کشاورزی به دلیل خورده 
مالکی شدید، کاهش شدید آبدهی قنوات  
و بخش هایی از اراضی که متاسفانه داخل 
محدوده قانونی شــهرها قرار گرفته است، 
به خاطر حساســیت های اجتماعی امکان 

اجرای این طرح را ندارند.
  وی عنــوان کــرد: در نتیجــه پیش بینی 
می شــود در کمتر 10 ســال آینده، همه 
اراضی کشاورزی که استعداد اجرای روش 
نوین آبیاری را دارند به آن تجهیز شــوند 
تا در مصرف آب صرفه جویی شــود و نیز 
بهره وری و راندمــان آب به جایگاه مورد 
نظر برسد.بشارتی در پایان خاطرنشان کرد: 
بحث ســازگاری با کم آبــی، یک تکلیف 
اســت و باید بپذیریم که در استان خشکی 
زندگــی می کنیم اما زندگــی و تولید باید 
رشد داشــته باشد و توجه داشته باشیم که 
نیاز  روزانه مردم به مواد غذایی با افزایش 
جمعیت ساالنه بیشــتر می شود لذا باید از 
نظر امنیت غذایی وضعیت مناسبی در کشور 

فراهم شود .

اجرای شیوه های نوین آبیاری در ۴۰ درصد اراضی کشاورزی یزد 
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بانوی ردیا

سوسیس بندری اصالتا متعلق به جنوب کشور است که مانند فالفل 
و سمبوسه به عنوان فست فود در باقی نقاط کشور نیز بسیار رواج 

دارند . 
   هــر ایرانی که اهل غذاهای ســاندویچی باشــد، حتما طعم

 سوسیس بندری را تجربه کرده است.  سوسیس بندری از جمله 
ســاندویچ های پرطرفداری است که از قرار معلوم مثل فالفل و 
سمبوســه از منوی غذای جنوبی های خون گرم به سفره تمام 

ایرانی ها راه یافته است .
  مواد الزم 

سوسیس کوکتل خرد شده............................نیم کیلو
پیاز خاللی شده..............................................3 عدد
رب گوجه فرنگی.............................2 قاشق غذاخوری
نمک...................................................به میزان الزم
فلفل..................................................به میزان الزم
زردچوبه.............................................به میزان الزم

طرز تهیه 
* مرحله اول : تفت دادن پیاز

پیازهایی که به شکل یکدست خرد شده اند را داخل ظرف مورد 
 نظر با کمی روغن تفت دهید. سوســیس بندری اصل جنوبی با 
 پیاز فراوان و درشــت تهیه می شود پس پیازها را درشت خرد 
کنید اما در صورتی که اینگونه نمی پســندید نازک و ریز خرد 

نمایید.
   مرحله دوم: افزودن زردچوبه

بعد از کمی تفت دادن و ســبک شدن پیازها، زردچوبه را به آن 
اضافه کنید.

   مرحله سوم: افزودن سوسیس های خرد شده
پس از شفاف و نرم شدن پیازها سوسیسهای خرد شده را به تابه 

اضافه کرده و تفت دهید تا کمی سرخ شوند.
  مرحله چهارم: اضافه کردن ادویه ها

در ایــن مرحله نوبت به افــزودن مواد و ادویه هــای دیگر به 
 سوســیس ها است، نمک به همراه فلفل ســیاه و فلفل قرمز به 
مواد اضافه کنید. سوسیس بندری را اصوال تند مصرف می کنند 

ولی شما می توانید اندازه فلفل را به نسبت تغییر دهید.
  مرحله پنجم: افزودن رب

رب گوجــه فرنگی را در یک تابه بســیار کوچک به صورت 
جداگانه با کمی روغن تفت دهید تا کامال ســرخ شــود و طعم 
و بوی خامی آن به طور کامل گرفته شود. مراقب باشید رب را 

نسوزانید، زیرا طعم و عطر غذا را تغییر می دهد.
  مرحله ششم: تفت دادن تمام مواد

پس از ســرخ شدن رب گوجه فرنگی آن را با نصف فنجان آب 
جوش مخلوط کرده و به تابه حاوی سوســیس بیافزایید و تفت 
دهید تا وقتی که آب موجود در تابه تبخیر شــود و غذا روغن 

بیندازد.
  مرحله نهایی: سرو سوسیس بندری

در پایان سوســیس بنــدری را در ظرف مناســبی ریخته و با 
خیارشور و گوجه فرنگی خرد شده تزیین و به همراه نان باگت و 

سس دلخواه سرو کنید.
  نکات مهم برای پخت سوسیس بندری در منزل

قارچ، فلفل دلمه ای و پنیر پیتزا می تواند باعث خوشمزه تر شدن 
این ساندویچ شود.

برای بهتر شــدن طعم غذا به سوســیس بندریتــان می توانید 
 کمــی زعفران، و یــا مقــداری آبلیمــو بیافزایید.اضافه کردن 
 ســیب زمینی در سوســیس بنــدری کامال اختیاری اســت، 
 سوســیس بندری اصلی بدون ســیب زمینی طبخ می شــود و

  اضافه کردن سیب زمینی به آن باعث می شود ماهیت آن به کل تغییر 
کند.در صورت افزودن سیب زمینی به سوسیس بندری ابتدا آنها 
 را نیمه پز کنید و ســپس در مرحله ای که سوســیس را به پیاز

مــی افزایید اضافه کــرده و باقی مراحل را پیــش ببرید.برای 
خوشمزه تر شدن غذا می توانید از ادویه کاری استفاده کنید.سس 
 کچاپ، پوره گوجه فرنگی یا گوجه فرنگی خرد شــده تازه را 
 مــی توانید جایگزیــن رب گوجــه فرنگی کنید.سوســیس 
انتخاب نمایید که لک های تیره رنگ به هیچ عنوان نداشته باشد.

سوسیس ها را بیشتر از سه روز در یخچال نگهداری نکنید.
  نکات تکمیلی در مورد سوسیس بندری

 زمان آماده ســازی مواد اولیه و مایحتــاج آن حدودا 15دقیقه 
 و زمــان پخت و انتظــار آن در حــدود 15دقیقه می باشــد. 
سوســیس بندری را می توانید در وعده نهار، میان وعده و شام 

سرو کنید.
توجه کنید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 3 نفر مناسب 

است .

سوسیس بندری 

چالش های عاطفی و تربیتی در خانه های کوچک
که  خانواده هایی  روانشــناس،  یــک  گفته  به 
به دلیل مشــکالت مالی مجبور بــه زندگی در 
خانه های کوچک هســتند اغلب با چالش هایی 
 در روابــط عاطفــی و تربیت فرزنــد مواجه 

می شوند . 
 خانه های ایرانی از گذشته تاکنون، دستخوش تغییرات 
اساسی شــده که مسائل مختلفی ازجمله پیشرفت 
صنعت و فناوری، تغییرات فرهنگی و تغییرات سبک 
زندگی، همگی در این فرایند سهیم بوده اند. امروزه، 
دیگر از عمارت های بزرگ، حیاط های باغچه دار 
و حوض هــای پر از آب و اتاق های تودرتو خبری 
نیست. ســادگی زندگی چند خانواده در یک خانه، 
دورهم جمع شــدن ها و نوشیدن یک چای تازه دم 
عصرگاهی، برای قدیمی ها خاطرات شیرین هستند 
و برای امروزی ها، تصورات محالی که فقط آن ها را 
شنیده اند و گاه با خود می گویند: »چطور ممکن است 
زندگی در یک اتاق 30 متری باوجود 5-6 بچه ی 
قد و نیم قد شیرین باشد!؟«  در جامعه مدرن امروز، 
سبک زندگی خانواده ها به دلیل گسترش تکنولوژی، 
باال رفتن ســطح توقعات، چشــم و هم چشمی، 
تجمل گرایی و حس رقابت طلبی تغییر کرده است. 
عالوه بر این، با پیشــرفت علمی، خانواده ها به این 
سطح از آگاهی رسیده اند که زندگی در خانه کوچک 
بدون توجه به حریم خصوصــی اعضای خانواده 
می تواند عوارض زیانباری در شیوه تربیتی و روابط 
عاطفی داشته باشد و شــاید همین مسئله، تصور 
زندگی در خانه 30 متری برای امروزی ها را غیرقابل 

درک کرده است. با این وجود، 
ایــن روزها افزایش 

قیمت مسکن 
باعــث 

شده 

تا 

خــی  بر
خانواده هــای 

پرجمعیت نیــز از روی اجبار دســت به انتخاب 
خانه هایی با متراژ کوچک بزنند. از این رو، با دکتر 
شایسته موسوی، روانشناس و استاد دانشگاه درباره 
راهکارهای به حداقل رساندن عوارض زندگی در 

خانه های کوچک به گفت وگو پرداختیم.
* سرانه فضای مسکونی برای هر ایرانی ۱۵۰ 

تا ۲۰۰ متر است
  دکتر موسوی می گوید خانه خوب و استاندارد به 
ساکنین احساس آرامش می دهد: »دمای مناسب، نور 
کافی و ابعاد استاندارد برای هر فرد، از مشخصات 
بارز یک خانه مسکونی مناسب است.«این روانشناس 
با اشاره به پژوهش های انجام شده در خصوص سرانه 
مسکونی در کشورهای مختلف می گوید: »در کشور 
لندن، حداقل استاندارد فضا برای یک نفر 37 مترمربع 
اســت. در ژاپن نیز یک فرد مجرد که به تنهایی در 
مرکز شــهر زندگی می کند باید حداقل 25 مترمربع 
فضای مســکونی داشته باشد و فضای ایده آل برای 
یک فرد مجرد 40 متر اســت.«   موسوی در رابطه 
با سرانه زمین مسکونی در ایران می گوید: »حداقل 
سرانه مسکونی برای هر فرد در ایران، در تراکم های 
کم 50 مترمربع، در تراکم متوسط 40 مترمربع و در 
تراکم هــای زیاد 30 مترمربع اســت؛ لذا برای یک 
خانوار 4 نفره در ایران حداقل 150 متر زیربنا نیاز 
است اما متأســفانه با افزایش جمعیت و مشکالت 
اقتصادی، سرانه میزان فضای مسکونی برای هر نفر 

کاهش یافته است«
* چالش های زندگی 
خانــه  در 

کوچک

   به گفته موسوی، خانواده هایی که به دلیل مشکالت 
مالی مجبور به زندگی در خانه های کوچک هستند 
اغلب با چالش هایی در روابط عاطفی و تربیت فرزند 
مواجه می شوند: »در خانه کوچک، حریم خصوصی 
و فضا برای انجام امور شخصی کافی نیست. همچنین 
والدین نمی توانند بدون مزاحمت فرزندان اوقاتی را 
با یکدیگر خلوت کننــد.« او در خصوص تربیت 
کودکان در خانه های کوچک می گوید: »کودکان در 
خانه های کوچک اغلب وابستگی بیشتری به والدین 
دارند چراکه فرزندان دائم به والدین خود می چسبند و 
فضایی برای بازی مستقل آن ها وجود ندارد. همچنین 
خانه کوچک ممکن اســت در عملکرد تحصیلی 
کودکان نیز تأثیر بگذارد زیرا در این خانه ها یافتن 
فضای آرام و خصوصی برای خواندن و انجام تکالیف 
مدرسه به ســختی امکان پذیر است.«    موسوی در 
رابطه با چالش زندگی در خانه کوچک بر نوجوانان 
افزود: »در خانه کوچک اغلب آزادی های نوجوانان 
در محیط خانه تأمین نمی شــود، بــه همین دلیل 
نوجوانان درگیر کنجکاوی های نامتعارف می شوند و 
این مسئله ممکن است نوجوانان را به دام آسیب های 
اجتماعی بکشاند. همچنین زندگی در خانه کوچک 
نیاز به حریم خصوصی در نوجوانان را دچار آسیب 
می کند و برآورده نشدن این نیاز باعث می شود تا او 
به پنهان کاری و دروغ گویی متوسل شود.« موسوی 
فقدان حریم خصوصی در خانه کوچک و در مقابل 
محدودیت و سخت گیری بیش ازحد والدین را عامل 
به انحراف کشیده شدن نوجوانان می داند و دراین باره 
می گوید: »نوجوانان به دلیل گذار از ســنین کودکی 
تمایــل دارند تا خود را به عنوان یک بزرگ ســال 
تعریف کنند، به همین دلیل احترام به حریم خصوصی 
نوجوان در این سنین تأثیر به سزایی در شکل گیری 
هویت مستقل او دارد. بنابراین، در این سنین هرچقدر 
سخت گیری، تجسس و تنش در خانواده بیشتر 
باشد، نوجوانان بیشتر درگیری مسائل انحرافی 

خواهند شد.«
* حریم خصوصی نوجوانتان را حتی در 

خانه کوچک فراهم کنید
   موسوی با اشاره به اهمیت حریم خصوصی 
برای فرزنــدان می گوید: »کــودکان هرچقدر 
بزرگ تر می شــوند به حریم خصوصی و فضای 
شخصی بیشــتری نیاز دارند چراکه آن ها در حال 
کشف ایده، احساســات و عالیق اجتماعی جدید 
هستند و ازاین رو، دادن زمان و حریم خصوصی به 
فرزندان برای فکر کردن و کاوش، بخش مهمی از 

حمایت و استقالل رو به رشد آن هاست.«موسوی 
درباره نحوه فراهم کردن حریم خصوصی در خانه 
کوچک برای نوجوانان می گوید: »هر انسانی نیاز 
دارد چند دقیقه در روز برای خودش باشد لذا به این 
حریم خلوت، احترام بگذارید و در طول روز ولو 10 
دقیقه به فرزندتان فضا دهید، دائم در کنار او نباشید 
و اجازه دهید اوقاتــی را نیز به تنهایی بگذراند.«او 
ادامه می دهد: »در صورت امکان چندســاعتی از 
خانه بیرون برویــد و اجازه دهید نوجوانتان تحت 
نظارت شــما با دوستانش فضای خصوصی داشته 
باشد یا برای معاشرت با دوستان از مکان دیگری 
مثل پارک، سینما، رستوران و... استفاده کنید.« این 
روانشناس کودک و نوجوان می گوید این رفتارها 
به ظاهر کوچک، این احســاس مهم را به فرزندتان 
انتقال می دهد که شما برای هویت مستقل او اهمیت 
قائل هستید: »ازجمله دیگر رفتارهایی که می تواند به 
حفظ حریم خصوصی نوجوانان کمک کند این است 
که دائم در مکالمات آن ها با دوستانشــان تجسس 
نکنید و قبل اینکه اجازه بگیرید وسایلشان را وارسی 

نکنید.«
* زندگی در خانه کوچک بی فایده هم نیست

  موســوی با اشاره به مزایای زندگی در خانه های 
کوچــک می گوید: »هزینه زندگــی در خانه های 
کوچک پایین تر است، در خانه کوچک کودکان و 
نوجوانان وادار به همکاری می شوند و اعضا، زمان 
بیشتری را با خانواده ســپری می کنند.« او تعامل 
کودکان با دنیای طبیعی را از دیگر مزایای زندگی 
در خانه کوچک می داند و می گوید: »در خانه های 
کوچــک به دلیل کم بودن فضا برای بازی کودکان، 
برخــالف تمایالت مدرن برای مانــدن در خانه و 
انجام بازی های ویدیویی، اغلب به بچه ها اجازه داده 
می شــود تا بیرون از خانه بازی کنند و درنتیجه با 

طبیعت تعامل داشته باشند.«
* راهکارهای کاهش آسیب ها ناشی از زندگی 

در خانه کوچک
 با توجه به شــرایط اقتصادی فعلی، امکان رفتن 
به خانه بزرگ تر برای همه افراد مقدور نیســت. از 
طرفی، بی توجهی به برخی مسائل ممکن است منجر 
به مشکالتی نظیر سردی روابط زوجین، خیانت، 
افت تحصیلی کودکان و نوجوانان، پرخاشــگری، 
استرس و... شــود؛ لذا الزم است به منظور کاهش 
آسیب های ناشــی از زندگی در خانه کوچک، به 
دنبال راهکار باشــیم:- زندگی در خانه کوچک 

باعث می شود که زوجین در مورد تجربه صمیمت 
در فضای خصوصی نگرانی هایی داشته باشند؛ با 
توجه به اهمیت این مسئله، زوجین می توانند دو روز 
در هفته بچه ها را پیش یکی از اقوام ازجمله مادر یا 
خواهر بگذارند یا در صورت عدم امکان، آخر هفته 
را خارج از خانه به یکدیگر اختصاص دهند.- زمان 
تنهایی به خصوص برای افراد درون گرای خانواده 
بسیار مهم است. ازآنجایی که ممکن است فرصت 
زیادی برای انجام این کار در داخل خانه کوچک 
وجود نداشته باشد، در صورت نیاز از خانه خارج 
شــوید و زمانی را در فضای باز پیاده روی کنید.- 
مسلماً در یک خانه کوچک امکان برگزاری مهمانی 
یا جشن تولد گرفتن برای بچه ها میسر نیست اما 
با توجه به تأثیر مهمانــی در ارتباطات اجتماعی 
کودکان و نوجوانان توصیه می شود مهمانی هایتان 
را در فضای باز یا خانه  یکی از خویشــاوندان که 
بزرگ تر اســت، برگزار کنید یا در صورت امکان 
جشــن های تولد و سایر مهمانی های خاص را در 

رستوران ترتیب دهید.
- برای کاهش افت تحصیلی فرزندان، قانونی تنظیم 
کنید تا همه در ساعات مشــخصی به خواندن و 
انجام تکالیفشان بپردازند؛ چنانچه در خانه فرزندی 
دارید که به مدرســه نمی رود و باعث عدم تمرکز 
سایر فرزندان می شود، یا شما و فرزند خردسالتان 
ســاعتی را در خارج از خانه ســپری کنید یا از 
فرزندان محصلتان بخواهید تا برای تمرکز بهتر در 

کتابخانه محل درس بخوانند.
* لزوم توجه به وضعیت مسکن برای داشتن 

نسلی سالم تر
 اگرچه اجرای برخی راهکارها تا حدودی می تواند 
معضالت و آسیب های ناشــی از زندگی در خانه 
کوچک را به حداقل برساند اما برای داشتن روابط 
زناشویی سالم و همچنین داشتن نسلی سالم، نیاز به 
ایجاد فضای کافی برای زندگی داریم و رسیدگی 
نکردن به این مسئله شــاید بتواند دلیلی بر تزلزل 
بنیان خانواده و عدم رغبت به فرزندآوری باشــد؛ 
موســوی در این خصوص با انتقاد از مســئولین 
ذی ربط می گوید: »متأسفانه باوجوداینکه چند سالی 
از لزوم افزایش جمعیت سپری می شود اما در بازار 
مسکن، خانواده هایی با تعداد بیش از 4 نفر به سختی 
خانه دار می شوند؛ درحالی که با اجرای سیاست های 
ساماندهی بازار مســکن و جلوگیری از افزایش 
قیمت آن، امکان افزایش متراژ آپارتمان با افزایش 

تعداد اعضای خانواده فراهم خواهد شد . «
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ساقط می باشد

مفقودی نوبت دوم

 عادت هــای غلطی در میــان مردم رایج 
اســت که شــیر را با هر مــواد غذایی 
 مصرف می کننــد، در صورتی که مصرف
 برخی مواد غذایی با شیر به هیچ وجه خوب 

نیست . 
  شــیر یکی از مواد غذایی ســالم برای افراد 
می باشــد و عادت های غلط در نوشیدن شیر 
می تواند به شما آسیب بزند. شیر حاوی میزان 
زیادی مــواد مغذی مثل کلســیم،  منیزیم و 
پروتئین است که نقشی بسیار مهم در بدن فرد 
ایفا می کنند.بنابراین بسیاری از افراد تمایل دارند 
که بیش از همیشه شیر بنوشند اگرچه که مصرف 
این ماده به مقدار زیاد ممنوع است. همان طور که 
می دانید هرگز نباید هیچ دارویی را همراه با شیر 
مصرف کنید و از طرفی مواد غذایی معرفی شده 

را نیز نباید با شیر خورد.
* شیر و پرتقال

  هرگز نباید تا یک ســاعت بعــد یا قبل از 
نوشیدن شیر، پرتقال مصرف کنید زیرا پروتئین 
موجود در شیر می تواند با اسید پرتقال مخلوط 
شــود و در نتیجه روی هضم و گوارش شما 
تاثیر می گذارد و عالوه بــر آن در این مدت 
هرگز نباید میوه های دیگری که اسیدی هستند 

را مصرف کنید.
* شیر و میوه ها

  80 درصــد از پروتئیــن موجود در شــیر 
کازئین می باشــد و زمانی که شیر را با میوه 
بنوشــید، مقدار زیادی از کازئین در بدن شما 
باقی می ماند و هضــم و جذب آن به راحتی 
 انجام نخواهد شد و همچنین می تواند باعث به 
وجود آمدن اســهال در فرد بشود و بنابراین 
هرگز نباید آبمیوه و شیر را یکجا مصرف کنید.

* شیر داغ و شکر
  شیر سرشار از لیزین می باشد که با فروکتوز 
واکنش نشان می دهد، مخصوصا اگر آن را در 
دمای باال مصرف کنید و باعث می شود که سم 
لیزین به وجود بیاید که برای بدن انسان مضر 
است و بنابراین هرگز نباید شکر را به شیری که 
تازه جوش آمده است، اضافه کنید و باید صبر 
کنید تا خنک شود و بعد این کار را انجام دهید.

* شیر و دارو
  افراد زمانی که دارو مصرف می کنند، مایلند 

که به جای استفاده از آب برای خوردن دارو 
از شیر اســتفاده کنند و شیر در حقیقت تاثیر 
بسیار زیادی روی عملکرد جذب داروها در 
بدن دارد. شیر در این زمان ها غشای نازکی 
را روی سطح دارویی ایجاد می کند و بنابراین 
کلســیم و منیزیم و دیگر مواد معدنی در شیر 
باعث ایجاد واکنش شیمیایی با دارو می شوند 
و می توانند یک ماده غیر اشــباع را در آب 
 به وجود بیاورنــد و روی تاثیر دارو در بدن 
تاثیر گذار خواهد بود. بنابراین هرگز نباید تا 
یک ساعت قبل و بعد از شیر از هیچ دارویی 

استفاده کنید.
* شیر و شکالت

  شیر منبع غنی از پروتئین و کلسیم می باشد، در 
حالی که شکالت حاوی اکسالیک اسید است. 
خوردن این دو با هم می تواند باعث تشکیل 
کلسیم اگزاالت غیر اشباع شود و همچنین تاثیر 
زیادی بر جذب کلســیم خواهد گذاشت و از 
طرفی ممکن است باعث ایجاد موهای خشک 

و اسهال و رشد کم در افراد شود.
*  شیر و آنتی بیوتیک

در صورتی کــه همراه آنتــی بیوتیک هایی 
مانند »کینولون« مثل »سیپروفلوکساسین« و 
»لواکویین«، شیر مصرف کنید، این داروها در 
معده به کلسیم متصل می شوند و نمی توانند 

جذب بدن شوند و اثرشان کاهش می یابد.
* شیر و گوشت

  مصرف همزمان شیر با گوشت و ماهی زیان 
آور اســت و موجب سنگینی معده و انسداد 
اندام های گوارشی می شود و فرد را به یبوست 
دچار می کند. اگر زن باردار شیر را با گوشت 
قرمز یا گوشت سفید میل کند این یبوست و دل 

پیچه را به نوزادش هم منتقل می شود.
* شیر و تخم مرغ

  برخی مردم در وعده صبحانه شیر را با تخم 
مرغ میل می کنند اما نمی دانند مصرف همزمان 
این دو ماده خوراکی زیان آور است و مصرف 
هم زمان تخم مرغ با شیر نیز برای قلب و مغز 

مضر اســت. پس بعد از خوردن تخم مرغ به 
مدت ســه ساعت صبر کنید تا این غذا هضم 

شود و پس از آن شیر بنوشید.
* موز و شیر

  این مورد حتما برای شــما هم جالب است؛ 
بسیاری از افراد شیر را همراه با موز مصرف 
می کنند اما نمی دانند که موز و شــیر ســموم 
سنگین را تشکیل می دهند که موجب ایجاد 
اختالل درون آنها می شود پس هیچگاه موز و 
شیر را با هم نخورید زیرا سبب کند شدن ذهن، 
ایجاد احساس خستگی و کاهش فرآیند هضم 

در بدن می شود.
* شیر و آناناس

  هیچگاه نباید شیر و آناناس را با هم ترکیب 
کنید چرا که آناناس حاوی بروملین است و در 
صورت ترکیب با شیر می تواند موجب ایجاد 
سردرد، معده درد، عفونت، اسهال و تهوع گردد. 

این ترکیب برای کودکان خطرناک است.
* شیر و ترشیجات

   مصــرف همزمان شــیر با ترشــیجات و 
خوراکی های شور مضر است و سبب انجماد 

شیر در معده می شود .

سنگ های کف خانه به مرور زمان دچار لک و یا جرم می شوند 
که بر روی زیبایی آنها اثر می گذارد، ما در اینجا به شما برخی از 

شیوه های براق کردن سنگ را آموزش خواهیم داد . 
   تمیز کردن سنگ کف ســاختمان می تواند برای خیلی ها کار 
سختی باشد. ممکن است سنگ ها به درستی تمیز نشوند و یا لک ها 
و مواردی دیگر از این دست، بر روی سنگ ها بماند )مخصوصا 
اگر رنگ ســنگ ها تیره باشد(، در بعضی موارد هم حتی رد مایع 

تمیزکننده هم امکان دارد بر روی سنگ باقی بماند.
  روش اول تمیز کردن سنگ کف 

   کف را جارو بکشید تا زباله ها جمع شوند. از یک جارو نرم برای 
جارو کردن زباله های کف های سنگی استفاده کنید. هر گوشه یا 
فضایی در زیر مبلمان که گرد و غبار و کثیفی در آن جمع می شود 
دقت کنید. فرش یا تشــک را بلند کرده تا بتوانید به کف زیر آنها 
دسترسی داشته باشید.برای از بین بردن کثیفی های چسبیده یک تی 
نرم مرطوب را روی کل کف بکشید تا هرگونه کثیفی را که جارو 
نشده پاک کنید. تی را در یک سطل آب تمیز بشویید و هنگامی 
که در حین کار کثیف شــد یا خشک شد، آن را بشویید.اگر کف 

خیلی کثیف است و تی هنگام پاک کردن کثیف می شود، آب سطل 
تی را عوض کنید تا از کثیف شدن دوباره زمین در حین شستشو 

جلوگیری کنید. 
* نکته : کف های ســنگی را به طور مرتب جارو و تمیز کنید تا 
از تجمع کثیفی و آلودگی که می تواند به درخشندگی سنگ آسیب 
 برساند، جلوگیری کنید.قبل از پولیش، محصول خانگی را روی 
لکه ها بمالید تا سنگ ها تمیز شوند. یک قسمت پراکسید هیدروژن 
را با چهار قسمت آب و مقدار کافی جوش شیرین مخلوط کنید تا 
به صورت خمیر غلیظی درآید. تمام لکه ها را با خمیر بپوشانید، 
سپس روی خمیر را با پالستیک بپوشانید و لبه ها را به سمت پایین 
بچسبانید. بگذارید 24 تا 48 ساعت بماند تا کامال خشک شود، 
سپس آن را بردارید و با دستمال مرطوب محل را پاک کنید و با 
حوله تمیز خشک کنید.این خمیر لکه های سنگ های متخلخل را 
نیز تمیز می کند. اگر بعد از تمیز کردن اگر هنوز لکه قابل مشاهده 

است، این کار را مجددا تکرار کنید.
  روش دوم صیقل دادن سنگ با محلول آب و صابون

   کمی مایع ظرفشویی را در یک سطل آب مخلوط کنید. از یک 
مایع ظرفشویی ســازگار با محیط زیست و یک سطل آب تمیز 
اســتفاده کنید. 3-4 قطره از مواد شوینده را داخل سطل بریزید 
و آن را هــم بزنید تا کف کند.محلــول آب و صابون مالیم تمام 
چیزی اســت که برای صیقل دادن سنگ کف با دست نیاز دارید. 
پاک کننده های شیمیایی قوی می توانند به سنگ آسیب برسانند و 
 سطح آن را کدر کنند.هشدار: هرگز از هیچ نوع شوینده اسیدی یا 
پاک کننده های شیمیایی روی سنگ ها استفاده نکنید وگرنه به آن 

آسیب خواهید رساند.یک اسفنج را در سطل آب و صابون خیس 
کنید و آب اضافی آن را بگیرید. یک اسفنج تمیز را در سطل فرو 
کنید. آن را بیرون بیاورید و توی سطل فشار دهید.یک اسفنج زرد 
معمولی تمام چیزی است که برای استفاده از محلول روی کف نیاز 
دارید. شما فقط باید از قسمت اسفنجی نرم استفاده کنید، بنابراین فرقی 
 نمی کند که سمت ساینده سبز داشته باشد یا خیر.کف را با حرکات 
دایره ای کوچک با اسفنج بکشید. در قسمت های کوچک کار کنید 
و در حین حرکت اسفنج با حرکات دایره ای یا قوس دار کوچک، 
فشار کمی وارد کنید. در حین کار، اسفنج را مجددا خیس کنید تا 
زمانی که کل کف را با محلول صابون کشیدید.اگر لکه های سرسختی 
وجود دارد که نمی توانید با اســفنج از بین ببرید، می توانید از یک 
برس نرم استفاده کنید تا با شدت بیشتری آن ها را بشویید.کف را با 
آب تمیز و گرم از یک سطل دیگر بشویید. یک سطل را با آب گرم 
تمیز پر کنید. در قسمت های کوچک کار کنید و آنقدر با دقت پاک 
کنید تا بقایای صابون را بشویید.هرگز اجازه ندهید آب برای مدت 
طوالنی روی کف ســنگ بماند.کف را با حوله های نرم و خشک 
با حرکات دایره ای خشــک کنید. از یک حوله نرم و تمیز مانند 
پارچه میکروفیبر یا چوب درخت بابونه استفاده کنید. با استفاده از 
حرکات دایره ای، آب را از نواحی شسته شده پاک کنید. این کار 
باقی مانده صابون را پاک کرده و ســنگ را جال می دهد.هرگونه 
خراشیدگی را با پودر پولیش پاک کنید. مقدار کمی پودر پولیش 
را روی هر نقطه ای که دارای خط و خش است بپاشید. پودر را با 
یک پارچه مرطوب تمیز با حرکات دایره ای روی خراش ها بمالید. 
سنگ را با پارچه مرطوب تمیز دیگری پاک کنید، سپس با پارچه 
تمیز خشک کنید.اطمینان پیدا کنید که از پودر پولیشی که استفاده 

می کنید مخصوص سنگ باشد. همیشه برای هر گونه کار اضافی 
برای دستیابی به بهترین نتیجه به دستورالعمل های محصول مراجعه 
کنید.فوراً موادی که روی سنگ می ریزد را پاک کنید تا از آسیب و 
لکه های دائمی جلوگیری کنید. بسیاری از انواع مایعات می توانند 
لکه های دائمی روی سنگ باقی بگذارند. هر زمان که چیزی روی 
زمین ریختید زود آن را تمیز کنید. کف را با یک اسفنج غیر ساینده 
یا پارچه نرم پاک کنید.حتی آب معمولی می تواند سطح زمین را 
کدر کند اگر آن را همین طور رها کنید. مایعات اسیدی مانند سرکه، 
 مرکبات یا شراب به ویژه به سنگ آسیب می رسانند. پس سریع 
ســنگ ها را تمیز کنید.از استفاده از پاک کننده های همه منظوره 
و محلول های پاک کننده اســیدی خانگــی، مانند آن هایی که 
 حاوی آب لیمو یا ســرکه هســتند، خودداری کنیــد. این نوع 
پاک کننده ها به ســطح سنگ آســیب می رسانند و ظاهر آن را 
کــدر می کنند.اســتفاده از یک پاک کننده تجــاری که به طور 
خاص برای تمیز کردن ســنگ ساخته شده است، اشکالی ندارد.
از  کشیدن جاروهای زبر کف ســنگ برای جلوگیری از خش 
افتادن آن خودداری کنید. یک جاروبرقی دارای قطعات ســخت 
زیــادی در قســمت زیرین آن اســت که می تواند ســطح نرم 
 ســنگ را خراش دهد. برای تمیز کردن منظــم فقط از جارو و 
 جاروی نرم استفاده کنید.برای محافظت از کف، تشک یا فرش را در 
مکان های پرتردد قرار دهید. تشــک های کوچک گویی را کنار 
درهایی که افراد وارد و خارج می شــوند قرار دهید تا از ردیابی 
مقداری کثیفی و کثیفی فضای باز جلوگیری کنید. فرش ها را در 
مناطقــی که افراد دائمًا از آنجا عبور می کنند، مانند راهروها قرار 
دهید تا به محافظت از سطوح در برابر خراش کمک کند.کف هر 
مبلمانی که روی ســنگ قرار می گیرد، پدهای نمدی بچسبانید. 
هنگامی که مبلمان را به اطراف می چرخانید، کف را از خراشیدگی 

محافظت می کند .

روش های خانگی براق کردن سنگ های کف خانه

خوردنی های سالمی که همراه شیر نباید خورد

آشپزی
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گروه حوادث// دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان هرمزگان در بازدید از زندان 
مرکزی بندرعباس، مشــکالت حقوقی و 

قضایی 72 نفر از زندانیان را بررسی کرد.
به گزارش خبرنگار دریا، علیرضا احمدی 
منش دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
هرمزگان و سرپرست شعب اجرای احکام 
دادســرای عمومی و انقالب بندرعباس از 
زندان مرکزی این شهرســتان بازدید کردند 
و مشکالت زندانیان را به صورت چهره به 

چهره مورد بررسی قرار دادند.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان 
هرمزگان پس از بازدیــد از زندان مرکزی 
بندرعباس گفت: رعایت حقوق شهروندی، 
حفظ کرامت انسانی زندانیان و رسیدگی به 
مشکالت قضایی آنها از مهمترین اولویت های 

دستگاه قضایی استان است.

احمدی منش در ادامــه افزود: صدور قرار 
متناسب برای متهمین و تسریع در رسیدگی 
به پرونده های آنان مورد تأکید دادســتانی 

است.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان 
هرمزگان یادآور شد: تالش دستگاه قضایی  
استان هرمزگان، ساماندهی و کاهش هدفمند 
جمعیت کیفری زندان ها اســت و با اجرای 
دقیق ظرفیت های قانونی و دستورالعمل های 
ابالغی مسلمًا تعدادی زیادی از زندانیان را 

می توان از زندان آزاد کرد.
شایان ذکر است؛ در این بازدید که با حضور 
سرپرست شــعب اجرای احکام دادسرای 
عمومــی و انقالب بندرعباس انجام شــد، 
مشــکالت قضایی 72 نفر از زندانیان مورد 
بررســی قرار گرفت و در خصوص موارد 

مطرح شده دستورات الزم صادر شد.

در امتداد تاریکی

از روزی که شوهرم مرا با دو فرزند خردسال رها کرد و با ترفند خاصی 
به کشور آلمان رفت، من هم در خانه پدر شوهرم سرگردان شده ام و 

آینده ام در هاله ای از ابهام قرار گرفته است به طوری که نمی دانم ...
زن 21 ساله تبعه افغانستان که  مدعی بود شوهرش به صورت پنهانی با 
یک  دختر ایرانی ازدواج کرده و با کمک قاچاقچیان انسان به کشور آلمان 
رفته است، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
گفت: 14 ساله بودم که پدرم مرا پای سفره عقد نشاند. نامزدم خواهرزاده 
شــوهرخاله ام بود که از دوران نوجوانی در مشهد زندگی می کرد اما از 
یک ماه قبل به افغانستان آمده بود تا در کنار خانواده اش بماند. »احسان« 
20 ســال بیشتر نداشــت و بیکار بود ولی در افغانستان ازدواج فامیلی 
رونق دارد و به شــغل افراد اهمیتی نمی دهند. من هم که تا مقطع ابتدایی 
تحصیل کرده بودم در خانه منتظر خواستگاری نشستم که زنگ منزلمان 
را به صدا درآورد. خالصه چند ماه بعد زندگی مشترک من و »احسان« 
در افغانستان شروع شد ولی همسرم به خاطر بیکاری و مشکالتی که در 
کشورمان وجود داشــت، طاقت نیاورد و تصمیم گرفت دوباره به ایران 
بازگــردد. این درحالی بود که دخترم تازه به دنیا آمده بود و نزد خانواده 
شوهرم زندگی می کردم. باالخره »احسان« راهی مشهد شد تا با یافتن 
شغلی مناسب در ایران، مخارج زندگی من و فرزندم و پدر و مادرش را 
بفرستد.دو سال از حضور »احسان« در مشهد می گذشت و من روزهای 
ســختی را می گذراندم به همین دلیل هربار که او تلفنی با من تماس می 
گرفت ملتمسانه اصرار می کردم تا من و دخترم را هم به ایران ببرد که در 
کنار هم زندگی کنیم اما او به هیچ وجه موافقت نمی کرد و مدعی بود که 
ما باید در کشور خودمان بمانیم! ولی از سوی دیگر من نمی توانستم با این 
شرایط زندگی کنم به همین دلیل بدون اجازه شوهرم و با کمک خانواده 
»احسان« یک روز راهی ایران شدم و با  نشانی که داشتم به مشهد آمدم 
و او را پیدا  کردم. طولی نکشید که خانواده »احسان« هم به مشهد آمدند 
و منزلی را در حاشــیه شهر خریدند. این گونه بود که اتاقی را نیز به ما 
دادند و من و »احســان« زندگی مشترکمان را درمنزل پدر شوهرم ادامه 
دادیم. در این شرایط من مجبور بودم همه امور منزل پدر شوهرم را انجام 
بدهم تازه وارد هفدهمین سال زندگی ام شده بودم که پسرم را نیز باردار 
شــدم. در این وضعیت احســان  و خانواده اش تصمیم گرفتند به کشور 
آلمان مهاجرت کنند. به همین منظور همه اموال خودشان را فروختند و 
با هم راهی ترکیه شــدیم تا از طریق یونان به کشور آلمان برویم اما آن 
کشــتی که قرار بود ما را به آن سوی آب ها برساند به گل نشسته بود و 
ما بعد از مدتی سرگردانی دوباره به ایران بازگشتیم و خانه ای در حاشیه 
مشهد اجاره کردیم تا به زندگی ادامه بدهیم چرا که جای بهتری از مشهد 
را نمی شــناختیم که بتوانیم به راحتی و بدون دغدغه در آن جا امورمان 
را بگذرانیم. اما بعد از گذشت مدتی از این ماجرا متوجه تغییر رفتارهای 
ناگهانی همســرم شدم. »احسان« دیگر به من خیلی بی توجهی می کرد 
و رابطه عاطفی ســردی با من داشت. هرچه به او اصرار می کردم که اگر 
ناراحتی دارد با من در میان بگذارد، با عصبانیت پاسخم را می داد و مرا 
از خودش می راند تا این که روزی به من گفت: لوازم ســفرش را آماده 
کنم که قصد دارد برای مدتی به مسافرت برود، تصور می کردم شاید قصد 
دارد به افغانستان برود ولی به من پاسخی نمی داد. به ناچار همه مقدمات 
سفر را برایش فراهم کردم و او یک روز چمدان مسافرتی را برداشت و 
منزل را ترک کرد. مدت زیادی از این ماجرا نگذشــته بود که در جست 
وجوی او برآمدم چرا که »احسان« در این مدت حتی یک تماس تلفنی 
هم با من نگرفت ولی آن چه را می شنیدم نمی توانستم باور کنم. او من 
و دو فرزند خردسالم را رها کرده و با کمک قاچاقچیان انسان به کشور 
آلمان رفته بود تا به قول خودش آلمانی شود ولی بدتر از همه این بود که 
فهمیدم »احسان« قبل از خروج از کشور با یک دختر ایرانی ازدواج کرده 
و او را هم با خودش برده اســت. وقتی موضوع را با خانواده ام در میان 
گذاشتم آن ها مرا تشویق کردند تا هر دو فرزندم را در مشهد رها کنم و 
به افغانســتان بازگردم چرا که آن ها مدعی هستند هیچ وقت نمی توانند 
از فرزندان مردی مراقبت کنند که به من خیانت کرده اســت  اما من یک 
مادرم و نمی توانم به همین راحتی از دو فرزندم جدا شوم خالصه در این 
شرایط سخت مجبور شدم در منزل پدر شوهرم زندگی کنم ولی برای آن 
که شب سر سفره آن ها بنشینم باید مانند یک خدمتکار در منزل آن ها کار 
کنم و از این موضوع بسیار رنج می برم به همین دلیل هم به کالنتری آمدم 
تا از طریق قانونی موضوع را پیگیری کنم چرا که آینده من و فرزندانم در 

هاله ای از ابهام قرار دارد...

شوهرم آلمانی شد! 

حوادث جهان

افزایش تلفات و خسارات توفان در ماداگاسکار
  به گفته مقامات ماداگاســکار، توفان استوایی در این 
کشــور تاکنون به مرگ 30 تن و همچنین مفقود شدن 20 
تن دیگر منجر شــده و هزاران نفر را نیز آواره کرده است. 
این کشور هر ساله توفان های متعددی را تجربه می کند. 
بر اساس گزارش های رسمی، این توفان استوایی تاکنون 
منجر به وقوع سیل و رانش زمین و آواره شدن حدود 37 
هزار تن در ماداگاسکار شده است. مقامات ماداگاسکار در 
گزارش های قبلی شمار قربانیان این توفان را 24 تن اعالم 
کرده بودند. در ژانویه و فوریه سال گذشته نیز چهار توفان 
ماداگاســکار را درنوردید که منجر به کشته شدن دستکم 

138 تن و بی سرپناه شدن 130 هزار تن دیگر شد.
وقوع زلزله ۶ ریشتری در فیلیپین

  مرکــز لرزه نگاری مدیترانه اروپا )EMSC( اعالم کرد 
زمین لرزه ای به بزرگی 6 ریشتر »میندانائو«ی فیلیپین را 
لرزاند.  مرکز لرزه نگاری مدیترانه اروپا همچنین اعالم کرد 
کــه این زمین لرزه در عمــق دو کیلومتری زمین رخ داده 
است. عکس ها و ویدئوهای منتشــر شده در رسانه های 
اجتماعی مردمی را نشــان می دهد که از فضاهای بسته 
خارج شده و به خیابان ها آمده اند. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، سازمان لرزه نگاری فیلیپین در گزارشی اعالم کرد 
که خســارات و پس لرزه های ناشی از این زمین لرزه در 

حال بررسی است.
کپسول رادیواکتیو گمشده در استرالیا پیدا شد

  مقامات اســترالیایی خبر دادنــد که پس از تقریبًا یک 
هفته جستجو در امتداد یک بزرگراه به طول 1400 کیلومتر 
در منطقه وسیع بیابانی موسوم به »اوت بک« باالخره موفق 
شــدند کپسول رادیواکتیو گمشــده را پیدا کنند.  »استفان 
داوسون«، وزیر خدمات اضطراری استرالیا در یک نشست 
خبری گفت که ارتش این کشور در حال راستی آزمایی این 
کپسول است و قرار است این کپسول به یک مرکز امن در 
شهر »پرث« منتقل شود. داوسون با اشاره به دشواری های 
عملیات جستجو گفت: وقتی وسعت منطقه مورد جستجو 
را در نظر بگیریم، درخواهیم یافت که پیدا کردن این شیء 
چه چالش بزرگی بوده اســت. گروه های جســتجوگر به 
معنای واقعی کلمه، ســوزن را در انبار کاه پیدا کردند. این 
کپسول رادیواکتیو بخشی از یک دستگاه اندازه گیری برای 
سنجش میزان چگالی سنگ آهن در معدن »گودای-دری« 
در منطقه دورافتاده »کیمبرلی« در استرالیا بود.  قرار بود این 
کپسول از این معدن سنگ آهن در شمال غرب استرالیا به 
تاسیساتی در حومه پرث در جنوب غرب این کشور منتقل 

و به دست پیمانکار سپرده شود.

گروه حوادث// خانواده دختر جوانی که به طرز مشکوکی در محل 
کارش فوت کرده از خواستگار سابق او شکایت کردند.

23 دی امسال مرگ مشکوک دختر جوانی در محل کارش به بازپرس 
وحید ناصری اعالم شــد. به دنبال اعــالم این خبر، تیم جنایی راهی 
محل شده و با جسد دختر 30 ساله در حالی که مقدار زیادی قرص 
در اطرافش بود، مواجه شدند.جســد به دستور بازپرس جنایی برای 
مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. از سویی در 
بررسی های اولیه خانواده المیرا از خواستگار سابق دخترشان شکایت 
کرده و مدعی شدند که او عامل مرگ دخترشان است. مادر المیرا در 
تحقیقات گفت: مدتی قبل پســر جوانی به نام حامد به خواستگاری 
دخترم آمد و برای اینکه بیشتر با هم آشنا شوند نامزد کردند اما پس 
از مدتی دخترم متوجه شد که حامد با شخص دیگری در ارتباط است 
و درنهایت به او پاســخ منفی داد. او ادامه داد: بعد از چند وقت، یکی 
از همکاران دخترم به خواستگاری او آمد و المیرا که از بهزاد خوشش 
آمده بود به او پاسخ مثبت داد. اما هنوز چند هفته ای از خواستگاری 
نگذشــته بود که متوجه برخوردها و رفتارهای سرد بهزاد شدیم. در 
نهایت فهمیدیم که حامد عکس های خصوصی المیرا را نه تنها برای 
بهزاد بلکه برای فامیل و دوست و آشنایان ارسال کرده است. دخترم 
وقتی از این ماجرا باخبر شد از شدت ناراحتی تا صبح نخوابید. صبح 
روز بعد هم با ناراحتی به محل کارش رفت اما چند ساعت بعد به ما 
خبر دادند که او فوت کرده اســت. ما حامد را در مرگ دخترم مقصر 
می دانیم و از او شــکایت داریم.به دنبال شکایت خانواده دختر جوان، 
بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران دستور احضار حامد 

و تحقیقات از او را صادر کرد.

شکایت از خواستگار سابق بعد از 
مرگ دختر جوان

 

گروه حوادث//  معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا 
فراجا درباره ترفند کالهبرداران سایبری با موضوع 
»جمــع آوری کمک های نقــدی و غیرنقدی برای 

هموطنان زلزله زده« هشدار داد.
ســرهنگ رامین پاشــایی  در این باره گفت:  مجرمان 
سایبری با سوء استفاده از موقعیت ایجاد شده با تحریک 
اذهان عمومی و سوء استفاده از نام، اعتبار و شهرت افراد 
مشهور و نامی کشور تحت عنوان »جمع آوری کمک های 
مردمی به منظور یاری رســاندن به آسیب دیدگان زلزله 
اخیر در اســتان های شمال غربی کشــور، بخصوص 
شهرستان خوی« از طعمه های خود کالهبرداری می کنند.
وی با تأکید بر اینکه شهروندان به هیچ عنوان فریب این 

تبلیغات را نخورند، خاطرنشان کرد: عموم مردم می توانند 
در صورت تمایل به اهدای کمک های نقدی یا غیرنقدی 
به مناطق آســیب دیده، موضوع را از طریق سایت های 
رسمی و مراجع قانونی که مجوزهای الزم را دارند و نام و 
مشخصات و شماره حساب های آنها از طریق رسانه های 

ملی و معتبر اطالع رسانی می شود، اقدام کنند.
پاشــایی ادامه داد: افراد کالهبردار با ســوء استفاده از 
این حــوادث، با جلب اعتماد مردم در فضای مجازی و 
دریافت مبالغی به عنوان کمک به زلزله زدگان، کاربران 
را به درگاه های جعلی بانکی )فیشینگ( هدایت می کنند 
و سپس اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب طعمه های 
خود می کنند یا با اعالم شــماره حساب های شخصی 

مترصد کالهبرداری مالی از هموطنان هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه سوءاســتفاده از نام و اعتبار 
افراد شناخته شــده و نامی در این فرآیند محتمل است 
به این افراد توصیه کرد مراقب ترفند مجرمان ســایبری 
باشــند و در صورت تمایل به مشارکت در  طرح های 
کمک رســانی به آســیب دیدگان حتمًا با مؤسسات و 
سازمان هایی که دارای اعتبار و وجاهت قانونی هستند، 

همکاری نمایند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا تصریح کرد: 
افرادی که در این شرایط اقدام به انتشار مطالب کذب و 
شایعه برای تشویش اذهان عمومی کنند نیز تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.

کالهبرداری به بهانه کمک به  زلزله  زدگان

گروه حوادث// سارق سابقه دار برای جلب 
اعتماد طعمه هایش همسر و فرزندش را 

نیز در سرقت ها با خود می برد.
اواخر آذر امسال، راننده یک خودرو در حال 
عبور  در اطراف تهران بود که متوجه شد زن 
جوانی زخمی در کنار جاده ایستاده وسعی 
دارد جلوی راننده ها را بگیرد و از آنها کمک 
بخواهــد. راننده جوان بــا دیدن این صحنه 
توقف کــرد و زن زخمی را به بیمارســتان 

رساند.
زن جــوان، پس از بهبــودی از زورگیرانی 
شکایت کرد که با همدســتی زن و کودکی 
نقشه شــان را اجرا کرده بودند. او گفت: از 
محل کارم خارج شدم و منتظر تاکسی بودم 
که خودروی پرایدی در مقابلم توقف کرد. از 
آنجایی کــه زن و کودکی هم داخل خودرو 
بودند، به اعتماد اینکه مســافر هستند سوار 
ماشین شــدم مرد جوانی هم روی صندلی 

عقب نشست.
بعد از طی مسافتی، زن جوان که روی صندلی 
جلو نشســته بود برگشت و دستش را روی 
دهانم گذاشــت و مردی که در کنارم بود، با 
چاقو تهدیدم کرد که پول و طالهایم را بگیرد.

او ادامــه داد: من با آنها درگیر شــدم و مرد 
جوان با چاقو و  زن خشــن هم مرا با مشت 
کتــک می زد. به ناچار کیــف و طالهایم را 

تحویل شــان دادم اما زورگیــران در مقابل 
دستگاه عابر بانکی نگه داشتند و با تهدید رمز 
کارت عابر بانکم را گرفتند و هر چه داخل 
حسابم بود برداشت کردند. بعد هم مرا زخمی 

در بیابان های اطراف تهران رها کردند.
با شــکایت زن جوان، تحقیقات به دستور 
بازپرس شــعبه هفتم دادسرای ویژه سرقت 
آغاز شــد و در بررسی های صورت گرفته 
مشخص شــد اعضای این باند به صورت 
سریالی اقدام به سرقت از مسافران می کنند و 
برای جلب اعتماد پسر بچه و زن جوانی در 

تمامی سرقت ها همراه آنها بودند.
مردان خشن پس از سوار کردن سوژه هایشان 
که بیشــتر زن بودند، با تهدید چاقو از آنها 
سرقت و درصورت مقاومت مالباخته ها، آنها 

را مجروح می کردند.
این در حالی بود که دوربین ها نشــان می داد 
پراید ســواران، پالک خودروشــان را در 
ادامه  تحقیقات  کرده اند.  مخدوش  سرقت ها 
داشــت تا اینکه تیم تحقیق متوجه شد زن 
جوانی به این شیوه قربانی سرقت آنها شده و 
به خاطر شدت جراحات تا یک قدمی مرگ 

رفته و یک ماه در کما بود.
زن جوان در تحقیقات سرنخ اصلی از متهمان 
را در اختیار تیم تحقیق قرار داد. اوگفت: هنوز 
دقایقی از سوار شدنم به پراید نگذشته بود که 

سارقان تصمیم به سرقت گرفته و زمانی که 
با مقاومت من مواجه شــدند، با قمه به سرم 
ضربه زدند و ســارقان با دیدن وضعیت من 
از ترس شان مرا در کنار خیابان رها کردند. 
زمانی که قمه را به سرم زدند چند لحظه ای 
بهوش بودم و دیدم یکی از متهمان بی اختیار 
ماسکش را برداشت و من چهره اش را دیدم.

باتوجــه به اینکه زن جــوان چهره یکی از 
متهمان را دیده بود، به چهره نگاری پرداخت 
و با تطبیق تصویر چهره نگاری به دست آمده 
و آلبوم متهمان سابقه دار هویت متهم به دست 
آمد. شهرام به اتهام سرقت، زورگیری و حمل 
مواد مخدر به زندان افتاده بود و مدتی قبل از 

زندان آزاد شده بود.
با شناسایی هویت یکی از متهمان، مأموران 
راهی خانه او شــدند گرچه از شهرام خبری 
نبود اما همسر و فرزندش که در سرقت ها او 
را همراهی می کردند در محل حضور داشتند. 
به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت، زن 
جوان بازداشت شد و به همدستی با شوهرش 

و دوست او در سرقت ها اعتراف کرد.
*  گفت وگو با زن جوان

چرا در سرقت ها با همسرت همراه شدی؟
شــوهرم مرا تهدید به مرگ کــرده بود و به 
خاطر جانم بود بــا او همراهی کردم. او به 
خاطر مصرف شیشــه و توهماتی که داشت 

رفتارهای عجیبی از خودش نشان می داد.
سرقت ها را چطور انجام می دادید؟

ســوار خــودرو پرایدش می شــدیم و در 
خیابان ها پرسه می زدیم. با دیدن زن جوانی 
که به نظر می آمد وضع مالی خوبی دارد، به 
عنوان مسافر او را ســوار کرده و بعد هم با 

تهدید قمه سرقت ها را انجام می داد.
این سرقت ها در مقابل پسرت انجام می شد؟

همسرم دستور داده بود که برای جلب اعتماد 
بیشتر او را هم با خودمان ببریم. اما چون در 
زمان های تاریکی سرقت ها را انجام می دادیم، 

پسرم بیشتر مواقع خواب بود.
چرا طعمه ها را مجروح می کردید؟

دستور شوهرم بود، گفته بود که اگر مقاومت 
کردند با زور از آنها پول و طالهایشــان را 

بگیریم.
می دانی در سرقت هایتان دو نفر از مالباخته ها 

به کما رفته بودند؟
 من فقط شاکیان را کتک می زدم. چاقو و قمه 
یا  دست خودش بود یا دست دوستش. من با 
این موضوع مخالف بودم اما چاره ای نداشتم.

چرا از او جدا نشدی؟
بارها تصمیم بــه جدایی گرفتم اما به خاطر 
بچه ام نمی توانســتم. اگر درخواست طالق 
می دادم، او بچه را نزد خودش نگه می داشت. 

از طرفی من جایی برای زندگی نداشتم.

تهدید همسر برای همدستی در سـرقت

گروه حوادث// رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان از 
توقیف یک فروند شناور حامل 10 هزار لیتر سوخت قاچاق 

در اسکله بندر شیو شهرستان پارسیان خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان اظهار داشت: به دستور رئیس حوزه قضایی 
پارسیان، مأموران دریابانی پس از شناسایی یک فروند شناور 
لنج حامل ســوخت قاچاق در اســکله بندر شیو شهرستان 

پارسیان، نسبت به توقیف آن اقدام کردند.
وی تصریح کرد: قاچاقچیان قصد داشــتند در پوشــش لنج 
تجاری این محموله ســوخت را از مرزهای آبی کشور خارج 
کنند که خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه قضایی و هوشیاری 
مأمــوران، در تحقق نیت مجرمانه خود ناکام ماندند. قهرمانی 
در ادامه با اشــاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، افزود: 
مقادیری از سوخت های قاچاق قبل از کشف، توسط متهم به 
دریا ریخته شده بود که بر این اساس با هماهنگی اداره محیط 
زیست شهرستان پارسیان ضمن رفع  آلودگی، نسبت به تعقیب 
متهم و تشکیل پرونده برای وی در خصوص آلودگی دریا نیز 

اقدام شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: 
مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت، اقدامی اثربخش در 
جهت صیانت از منابع ملی و اقتصاد کشــور است و در همین 
راســتا، عموم مردم می توانند در صــورت اطالع از هر گونه 
فعالیت قاچاقچیان، مراتب را به قرارگاه عملیاتی پیشگیری و 

مقابله با قاچاق سوخت استان هرمزگان اطالع دهند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد
توقیف  شناور حامل 10 هزار لیتر 

سوخت قاچاق در اسکله بندر شیو 
پارسیان

در بازدید دادستان مرکز استان هرمزگان از زندان بندرعباس انجام شد

رسیدگی به مشکالت قضایی
 ۷۲ نفر از زندانیان

سند مالکیت و کارت شناسایی  خودرو کامیونت 
باری تیپ هیوندای  پالك 47121 شخصی قشم 
مالکیت : صادق مرداسنگی دوالبی شماره شاسی 
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شهرستان

گروه شهرســتان // رئیس سازمان 
گفت:  هرمزگان  کشــاورزی  جهاد 
هرمزگان دارای 3500 خانوار عشایر 

با 50 هزار دام است. 
 عبــاس مویدی رئیس ســازمان جهاد 
سراسری  دوره  در  هرمزگان  کشاورزی 
رؤسای امور تعاونی های سازمان عشایر 
ایــران در بندرعبــاس اظهار داشــت: 
هرمــزگان  بیــش از ۳۵۰۰ خانــوار 

عشــایری دارد که بیش از ۵۰ هزار دام 
در اختیار دارند و کمک بزرگی به تنظیم 

بازار در جنوب کشور می کنند.
بیان داشت: عشــایر هرمزگان در  وی 
رودان،  آبــاد،  حاجی  شهرســتان های 

بندرعباس، میناب، بســتک، بشاگرد ، 
پارسیان ســیریک و جاسک به شکل 

رمه گردان و کوچ رو زندگی می کنند.
وی جمعیت عشــایری بــرون کوچ را 
۱۵۰۰ خانوار و جمعیــت درون کوچ 

را ۲ هزار خانوار عنوان و خاطرنشــان 
کرد: تولیدات عشایر هرمزگان به میزان 
۳ هزار تن گوشــت قرمز، ۱۶۰۰۰ تن 
تولیــدات باغــی و ۲۵۰۰ تن تولیدات 

زراعی در سال است.

مویــدی درباره خدمات ارائه شــده به 
عشایر هم گفت: بیش از ۷۰ حلقه چاه 
تاکنــون برق دار شــده و ۱۰ حلقه در 
دستور کار می باشــد که ۴۰ حلقه چاه 
در دشت مســافر آباد شهرستان رودان 

و۳۰ حلقــه چاه در کوهشــاه و بخش 
مرکزی و فارغان شهرستان حاجی آباد 
جهت تأمین آب کشاورزی ۱۵۰ خانوار 

عشایری است.
به گزارش فارس ، مویدی انجام تیغ زنی 
و رگالژ ساالنه ۵۰۰ کیلومتر از راه های 
عشایری و تسطیح ۱۵۰۰ هکتار اراضی 
و ساخت ۱۱ مخزن بتنی آب را از دیگر 
اقدامات انجام شده برای عشایر برشمرد.

توسط هالل احمر بندرخمیر انجام شد
اهدای تجهیزات توانبخشی به نیازمندان 

بندرخمیر 
 امین درساره گروه شهرستان// به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک 
فجر، به صورت نمادین طی آیینی با حضور فرماندار خمیر، امام 
جمعه شهرســتان و جمعی از مدیران و مسئوالن دستگاه ها و 
نهادهای حمایتی اقالم و تجهیزات توانبخشــی از سوی هالل 
احمر شهرستان بندرخمیر به افراد نیازمند اهداء شد.به گزارش 
خبرنگار دریا، این اقالم شــامل ۷۹ عدد ویلچر بزرگســال، 
خردســال و حمام، ۱۵ مورد تشــک مواج، ۶۱ عدد واکر و 
توالت فرنگی، ۱۳۲ مورد پوشــینه و یک عدد کپسول اکسیژن 
در مجموع با اعتباری بالغ بر ۶۵۴ میلیون تومان بوده اســت. 
همچنین ۱۴۵ مورد کمک هزینه درمانی قریب به ۱۶۷ میلیون 
تومان به مددجویان و نیازمندان پرداخت شده است. میرهاشم 
خواســتار فرماندار بندرخمیر در این آیین ضمن قدردانی از 
خدمات انجام شده توسط هالل احمر گفت: علیرغم محدودیت 
های اعتباری ، اقالم و تجهیزات خوبی از سوی این نهاد تهیه 
و در اختیــار مددجویان و نیازمندان جامعه قرار گرفته، با این 
وجــود هر چه قدر برای محرومیت زدایی و دســت گیری از 
نیازمندان تالش شود باز هم کم است. وی افزود:همه ما موظف 
هستیم به مشکالت مددجویان و نیازمندان جامعه رسیدگی کنیم 
در این راستا کمک همه دستگاه ها ، نهادهای حمایتی و خیریه 

را می طلبد.
معاون سیاسی و امنیتی فرماندار بندرخمیر تاکید کرد
اطالع به موقع فوت افراد در روستاها به ثبت 

احوال شهرستان
 امین درساره گروه شهرســتان// جلسه ثبت وقایع حیاتی 
شهرســتان به ریاســت بهنام کریمی معاون سیاسی و امنیتی 
فرماندار بندرخمیر در محل ســالن جلســات فرمانداری با 
موضوع واقعی ســازی آثار وقایع حیاتی شهرستان به منظور 
کاهــش اثرات امنیتی و اجتماعی برگــزار گردید. به گزارش 
خبرنگار دریا، در این جلســه مهندس کریمی معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرســتان با بیان اینکه آمار و 
اطالعات صحیح از وقایع حیاتــی در برنامه ریزی و تدوین 
برنامه های توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیار حائز 
اهمیت است، اظهار کرد: ثبت وقایع حیاتی چهارگانه و آمار و 
اطالعات باید دقیق و به روز بوده و به صورت کارشناسی آنالیز 
و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا مدیران بتوانند با استناد به 
آن، تصمیمات دقیق، درست و مناسب اتخاذ کنند. وی در ادامه 
با تأکید بر نقش محوری برنامه ریزی در امور توسعه ی شهرستان 
، استخراج آمار دقیق و منظم وقایع را رکن مهمی در اثرگذاری 
و دقت برنامه ریزی ها دانست و خواستار توجه جدی به این امر 
از سوی دستگاه های مربوطه شد. او همچنین تاکید کرد: خانه 
های بهداشت، دهیاران و شورای اسالمی روستاها وظیفه دارند 
نســبت به اطالع رسانی به موقع فوتی و یا دفن افراد روستا به 
ثبت احوال شهرستان اقدام کنند. وی همچنین به محصور بودن 
آرامســتان ها اشاره و تاکید کرد: دهیاران و شوراهای اسالمی 
در این باره نیز تعامل الزم را با مسئوالن مربوطه داشته باشند 
تا از اثرات اجتماعی ناشی از آن کاسته شود. قابل ذکر است بر 
اساس آمار ارائه شده از سوی ثبت احوال شهرستان بیشترین 

اسامی طی ده ماهه نخست امسال محمد و فاطمه بوده است.
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گروه شهرســتان// رییس جمعیت هالل احمر 
شهرستان قشــم از توزیع بسته های معیشتی 
توسط اعضا و داوطلبان این جمعیت به مناسبت 
دهه مبارک فجر در میان خانواده های محروم و 
کم تر برخوردار روستای ُکنار سیاه در غرب این 

جزیره خبر داد.

احمدنور ســرودی اظهار داشــت: این بسته های 
معیشتی برای خانواده های کم تر برخوردار شناسایی 
شده در این روســتا و از محل کمک های خیرین، 
نیکوکاران و جمعیت هالل احمر این شهرستان مرزی 

تهیه و بسته بندی شده است.
وی ادامه داد: ارزش کل این بسته های معیشتی ۳۴۰ 

میلیون ریال اســت و توزیع آنها با هدف کمک به 
اقشار کم بضاعت، ترویج فعالیت های خیرخواهانه و 

عام المنفعه انجام شده است.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان قشم توضیح 
داد: بسته های معیشــتی که در روستای ُکنار سیاه 
توزیع شــدند، شــامل برنج ۱۰ کیلویی، شکر سه 

کیلویی، نخود سه کیلویی، رب گوجه فرنگی، عدس 
سه کیلویی، دال عدس سه کیلویی، خرما سه کیلویی 

و روغن مایع پخت و پز است.
سرودی اضافه کرد: ارزش هر بسته معیشتی توزیع 
شده در بین اقشــار کم تر برخوردار روستای کنار 

سیاه را بالغ بر ۱۰ میلیون ریال اعالم کرد.

به گزارش ایرنا، وی گفت: همچنین در مدت حضور 
سه ساعت اعضا و داوطلبان این جمعیت در روستای 
ُکنار سیاه آموزش های مقدماتی امداد و کمک های 
اولیه به ویژه احیای قلبی و ریوی و گرفتن فشــار 
خون به زنان و مردان این روســتا از سوی مربیان 

داوطلب هالل احمر ارائه شد.

قدردانی سردار مرادی 
از شرکت کنندگان جشنواره بین المللی شعر فجر خلیج فارس

سعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// فرمانده قرارگاه 
راهکنشی امام ســجاد )ع( از زحمات برگزار کنندگان و 
شرکت کنندگان هفدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر 

خلیج فارس تشکر و قدردانی نمود. 
به گزارش خبرنگار دریا ، »سردار مرادی« فرماندهی قرارگاه 

راهکنشــی امام سجاد )ع( جزیره ابوموســی که در روز ۱۲ 
بهمن ماه جهت حضور در مراســم نمادین ورود امام )ره( در 
فرودگاه ابوموسی حاضر شده بود بیان داشت: متاسفانه به علت 
ماموریت نتوانستم در این رویداد حضور یابم اما وظیفه خود 
می دانم که از دست اندرکاران برگزاری جشنواره، خاص اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان که با تقارن دهه مبارک 

فجر این مراسم مهم را برگزار کردند تشکر ویژه نمایم. 
وی ادامه داد: با کار بزرگی که شما عزیزان خلق کردید ارادت 
خود را به دوســتداران نظام و تمام مردم ایران اعالم نمودید و 

به نمایش گذاشتید.
گفتنی اســت: هفدهمین جشــنواره بین المللی شــعر فجر 
خلیج فارس شبانگاه ۱۱ بهمن ماه با حضور شاعران بین المللی 

و ملی در جزیره ابوموسی به کار خود پایان داد.

به مناسبت دهه فجر انجام شد

توزیع بسته های معیشتی هالل احمر قشم در روستای ُکنار سیاه 

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان :

هرمزگان 35۰۰ خانواده عشایر دارد 

سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// 
علی رمضانی مدیر عامل موسســه 
خانه کتــاب و ادبیــات ایران در 
المللی شعر  بین  رویداد  هفدهمین 
فجر گفت: زبان فارسی عامل پیوند 
با همدیگر  ملیت های فارسی زبان 

است. 
به گزارش خبرنگار دریا ، رمضانی در 
ابتدای ســخنان خود با درخواست از 
حضار برای تشویق از شاعران حاضر 
در برنامه و تشــکر از مهمان نوازی و 
خونگرمی هرمزگانی ها و مردم خوب 
جنوب کشــور و به ویژه ابوموسی بیان 
نمود: برگزاری این جشــنواره در این 
جزیره با حضور مهمانــان بین المللی 

ادعایی بر خلیــج فارس بودن این آب 
و خاک می باشد و زبان فارسی عامل 
پیوند ملیت ها با همدیگر اســت که با 

زبان شعر با هم به گفتگو نشسته اند. 
وی اظهار کرد: چنانچه شاعران حاضر  
و بیــن المللی شــعری در وصف این 
رویداد و خلیج فارس بسرایند مدیران 
استانی به دیده منت می نهند و هدایایی 

به قدردانی از آنها اهدا خواهند نمود.
ایشــان به برگزاری مطلوب جشنواره 
اشــاره کرد و بیان داشــت: برگزاری 
هفدهمیــن جشــنواره شــعر فجر در 
ابوموسی که با حضور مردم و مسئوالن 
سخت کوش و پرتالش در حال برگزاری 
است نشانه وفاداری مردمان این سرزمین 

نسبت به آب و خاک ایران است.
مدیر عامل موسســه کتــاب در پایان 
گفت: تالش خواهیم کرد تا بتوانیم کتاب 
خانه های کانون ها  را در این شهرستان 
جهت اســتفاده مردم جزیره  تجهیز و 

کمبودهای آن را رفع نماییم.  

زبان فارسی عامل پیوند ملت های فارسی زبان با همدیگر است 

ســعیده دبیــری نــژاد گــروه 
ابوموسی  فرماندار  شهرســتان// 
در محفل بین المللی شعر فجر در 

جزیره ابوموســی بیان کرد: هدف 
از برگزاری رویداد بین المللی شعر 
حفظ  ابوموسی  در شهرستان  فجر 

صیانت از نام خلیج فارس است. 
به گــزارش خبرنگار دریا ، قریشــی 
ضمن تقدیم سالم ویژه مهندس دوستی 
استاندار هرمزگان به مهمانان جشنواره  
در ابتدای سخنرانی خود شعری را در 
مدح خلیج فارس قرائت نمود و ضمن 
خوش آمد گویی به مهمانان جشنواره 
و تشــکر از حضور باشکوه مردم  بیان 
کرد: امروز نــگاه ویژه دولت مردمی با 
برگزاری جشنواره بین المللی شعر فجر 

در ابوموسی برای حفظ صیانت از نام 
خلیج فارس است. 

فرماندار ابوموسی عنوان نمود: جایگاه 
شعر و ادب نزد ما ایرانیان بسیار واالست 
و با توجه به اهمیت شعر در کشور، مقام 
معظم رهبری بارهــا در محفل ادبا و 

شاعران شرف حضور یافته اند.
وی در پایان اظهار کرد: این جشنواره 
برای اولین بار در ســطح بین المللی و 
با این وســعت در شهرستان ابوموسی 
برگزار می شــود و نقطه آغازی برای 
برگزاری جشنواره های بین المللی در 

آینده باشد.

سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان // شعرخوانی شاعران 
بزرگ مسلمان در هفدهمین جشنواره بین المللی شعر 
فجر خلیج فارس در جزیره زیبای ابوموسی طنین انداز 

شد. 
به گزارش خبرنگار دریا ، شــاعران بزرگی از کشــورهای 
پاکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، سوریه ، 
تاجیکستان، هند و شاعرانی از ایران  با خوانش شعرهای خود 
با مضمون خلیج فارس، صلح و دوســتی و استعمار ستیزی 

پرداختند که با تشویق بی وقفه حضار همراه بود. 
شایان ذکر است: حضور همگانی شاعران از سراسر کشور و 

شاعران خارجی در این جشنواره نشان از اهمیت خلیج فارس 
برای شاعران دارد.گفتنی است: حسن بعیتی از سوریه، عسگر 
حکیم اف از تاجیکســتان، مرحمت عالم اوا از تاجیکستان، 
شاه منصور شاه میرزا از تاجیکستان، سیدسکندر حسینی از 
افغانستان، محمدکاظم کاظمی از افغانستان، زامیق محموداف 
از جمهوری آذربایجان، ســید نقی عباس کیفی از هندوستان، 
جعفر محمد از ازبکســتان، احمد شهریار از پاکستان و علی 
کمیل قزلباش از پاکستان از جمله مدعوین خارجی این دوره از 
جشنواره می باشند و همچنین شاعرانی از ایران، علیرضا قزوه، 

صالح زاده و انصاری نسب نیز حضور داشتند.

فرماندار ابوموسی تصریح کرد

صیانت از نام خلیج فارس 
با برگزاری جشنواره شعر فجر در ابوموسی 

»طنین صدای شاعران بزرگ جهان اسالم بر پهنه خلیج فارس« 
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
امروز برای بیشــتر فروردینی ها رفتن به سر کار 
ســخت اســت، به خاطر اینکه ماه برج سرطان 
بهتــان اجازه می دهد خودتان را پشــت وظایف 
خانوادگی تان پنهان کنید. شاید هم شما در محل کارتان مسئولیت 
زیادی ندارید که طبق برنامه منظم خود به انجام برسانید. بنابراین 
بهتر است برای انجام دادن کارهای معمولی وقت کمتری صرف 
کنید تا بتوانیــد با امتحان کردن راه هــای مختلف قابلیت های 

خودتان را افزایش دهید. 
  اردیبهشت :

هم اکنون شما نمی توانید به راحتی محدودیت های 
خود را قبــول کنید، برای اینکه ماه در ســومین 
خانه تان یعنی خانه ارتباطات به ژوپیتر زیاده رو 
ملحق می شود. خوشبختانه امروز شــما به دردسر نمی افتید و 
اوضاع بر وفق مراد خواهد بود. اما احتمال دارد که از مسیر اصلی 
خود منحرف شوید، انعطاف پذیری مرموزترین اسلحه شماست.

  خرداد :
امروز شــما خیلی حساس شــده اید، ولی درست 
نیست که احساسات خود را انکار کنید. در حقیقت 
حاال که شما احساس تنهایی می کنید، ممکن است 
ارتباط خود را به طور کامل با همکاران و دوســتانتان نیز قطع 
کنید. اما نمی توانید کاری برای این تنهایی تان بکنید؛ این مشکل 
تا چند روز آینده خود به خود برطرف می شــود. در عوض به 

دنبال راه هایی برای سرگرم کردن خودتان باشید.
  تیر :

امروز ابراز کردن احساسات مثبت برای شما ساده تر 
شده است، برای اینکه شما می توانید به کسانی که 
به اهداف شما عالقه مندند کاماًل اطمینان کنید. اما 
افراد دیگر کمی  دو دل هستند و شما نمی توانید بگویید آیا آنها 
ایده های شما را می پذیرند یا نه؟! باوجود این تصمیم گیری هایتان 
را شــخصی نکنید، برای اینکه آنها حتمًا باید اصالح شوند. به 
جای غر زدن به ســر کار بروید و به فکر پیــدا کردن راه های 

بهتری باشید!
  مرداد :

امروز احساســات و عالیق خود را برای دیگران 
فــاش نکنید، برای اینکه آنها انقدر که شــما فکر 
می کنید ارزش اعتماد کردن را ندارند. امروز ممکن 
اســت یک نفر به شما تکیه کند و حتی احساسات تان را هم به 
بازی بگیرد! بهترین اسلحه شما خویشتن داری است، هرچقدر که 
بیشتر احساسات خود را مخفی نگه دارید آنها شدید تر می شوند. 
پس تا موقعی که آمادگی پیدا نکرده اید و دیگران نیز شایستگی 
اعتماد کردن را پیدا نکرده اند کارهای شخصی خود را انجام دهید.

 شهریور :
امروز شما نمی توانید در مسیر و روش اصلی خود 
باقی بمانید، چراکه احساســات شما با اتفاقاتی که 
در جهان خارج به وقوع پیوســته است فرق دارد. 
هم اکنون احساسات شــما زیاد منطقی نیستند و ممکن است 
استراتژی های شما به شکست بینجامد، برای اینکه بر پایه واقعیت 
و حقیقیت شکل نگرفته اند. متوقف کردن بخشی از فعالیت هایتان 
بهتان کمک می کند تا بر روی کاری که هم اکنون در دست دارید 

بیشتر تمرکز کنید.
 مهر :

شما امروز مثل اردک شده اید!! شما مثل اردک مادر 
که جوجه هایش را دور خود جمع می کند، دوستان 
و همکارانتان را دور خود جمع می کنید!! متاسفانه 
همه افرادی که بهتان می پیوندند کارهایی که شما می خواهید را 
انجام نخواهند داد، چراکه آنها هم کارها و برنامه های خودشان را 
دارند. به جای اینکه مثل پرنده ها دور هم جمع شوید، یک نفس 

عمیق بکشید و یکی یکی با دوستان تان صحبت کنید.
 آبان :

حاال که ماه در پنجمین خانه تان یعنی خانه »ابراز 
کــردن و مطرح کردن« خودش را بــا اورانوس با 
استعداد هماهنگ می کند، مسیر پیشرفت و خالقیت 
و پویایی برای شــما باز و مهیا است. اما شاید نتوانید به راحتی 
دیگران را متقاعد کنید که به حرف های شما گوش بدهند، برای 
اینکه آنها هم برنامه های خودشان را دارند. اگر فکر می کنید که 
آنها شــما را درک خواهند کرد و بهتان کمک می کنند پس زیاد 

روی نظرات خودتان پافشاری نکنید.
   آذر :

امروز روز خیلی زیبایی خواهد بود، به خصوص 
اگر شما با احساساتی که دیروز برایتان مشکل ساز 
بودند راحت تر کنار بیایید. شــاید این کار ابتدا به 
نظرتان سخت بیاید، ولی هرچه جلوتر می روید راحت تر می شود. 
کار کردن با دیگران لذت بخش خواهد بود، اما آن وقت شــاید 
نتوانید تمام برنامه های خودتــان را عملی کنید. با کمی  انطاف 

پذیری می توانید هر دوی اینها را با هم داشته باشید.
 دی :

شــما امروز به زندگی تان کاماًل اطمینان دارید، اما 
همراهی و پیش رفتن با این مســیر برایتان سخت 
شده است. ممکن است افراد دیگر از قوانین شما 
سرپیچی کنند و انتظارات شما اعم از سازندگی و 
ســازگاری را برآورده نکنند. جلب کردن موافقت دیگران برای 
قبول کردن خط فکری تان یک چیز است، متقاعد کردن آنها برای 
عمل کردن به وعده هایشان یک چیز دیگر! صبر و شکیبایی و 
کمی  هم شــوخ طبعی و خوش خلقی برای گذر از این مرحله 

سخت بهتان کمک می کند.
    بهمن :

حاال که احساسات غیرمعقول زیادی دور و بر شما 
وجود دارند، شــما احساس غریبی می کنید و فکر 
می کنید این مشکالت پیچیده اصاًل قابل حل نیستند. 
برای اینکه شما هم اکنون قادر نیستید که روی اهداف خود تمرکز 
کرده و کارهایتان را تمام کنید. بــه جای اینکه کارهایتان را با 
روش های معمولی انجام داده و خودتان را خسته کنید، سعی کنید 

راه های جدید را هم امتحان کنید.
   اسفند : 

امروز شــما ســعی می کنید مخالفت خود را ابراز 
کنید، اما این مخالفت شــما در جهت تصمیم گیری 
در خصوص محدودیت های خودتان است نه چیز 
دیگری. شما حرف ها و ایده های زیادی دارید، اما نمی توانید به 
راحتی بر افکار منفی و ناامیدی که افکار تان را تحت تاثیر قرار 
داده است غلبه کنید. سخت تر کار کردن چیزی نیست که بهتان 
کمک کند، شــما هم اکنون به کمی  پایداری، ثبات قدم و افکار 

مثبت نیاز دارید.
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طالع بینی گروه اجتماعی // حق الزحمه مشاوران امالک با 
مصوبه جدید دولت، رقم ثابتی خواهد داشت و 
ارزش معامله در تعیین این رقم،کامال بی تأثیر 

است.
در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی 
مجلــس در مورد طرح »مالیات بر ســوداگری و 
سفته بازی« مجلس با حذف دریافت حق کمیسیون 
برای معامالت مسکن از ســوی بنگاه های امالک 
موافقت کرد و بر اساس این طرح دریافت حق الزحمه 
معامالت امالک بر اساس قیمت معامله غیرقانونی 
اســت. به عبارت دیگر مشاورین امالک حق اخذ 
حق الزحمه به تناسب ارزش معامالتی جهت صدور 
صورتحساب الکترونیکی )کد رهگیری( را ندارند. 
وزارت راه و شهرســازی مکلف شده ظرف 3 ماه 
بعد از تصویب این طرح در مجلس، آیین نامه ای را 
برای تصویب به دولت ارائه کند که در این آیین نامه 
سازکار دریافت حق الزحمه برای هر معامله ای نرخ 

ثابتی داشته باشد.
طرح »مالیات بر سوداگری و سفته بازی« که بندهای 
مختلف آن در مجلس بررسی و تصویب شده بخشی 
از طرح اصالح قانون مالیات های مســتقیم است. 
این طرح اخذ حق کمیســیون در بنگاه های امالک 
از معامالت مسکن را نوعی سوداگری دانسته و به 
حذف آن رأی داده اســت. حق کمیسیون، هزینه ای 
است که مشــاوران امالک از معامالت مسکن در 
بخش »خرید و فــروش« و »رهن و اجاره« از دو 
طرف معامله )خریدار و فروشنده، موجر و مستأجر( 
می گیرند. حق کمیســیون رقم مشــخصی ندارد و 
مشــاوران امالک آن را بر اساس ارزش معامله از 
معامله گران دریافت می کننــد یعنی هر چه ارزش 
معامله )قیمت ملک یا قیمت اجاره( بیشتر باشد به 
تبع آن حق کمیســیون بیشتر است به همین خاطر 
نمی توان تأثیر گذاری رفتار مشاوران امالک بر بازار 
مســکن را نادیده گرفت. با توجــه به اینکه هزینه 
کمیسیون معامالت مسکن به ارزش معامله بستگی 
دارد این موضوع بر افزایش قیمت مســکن دامن 
زده اســت. فرمول حق کمیسیون، مشاوران امالک 
را »یک پای« معامله مســکن کرده و هرچه قیمت 
مسکن باالتر باشد عایدی مشاوران از ثبت معامله 

بیشتر می شود.
با حذف محاسبه حق الزحمه بر طبق قیمت معامالت، 
این رقم، ثابت خواهد بود. با اینکه اکنون نیز از سوی 

اتحادیه مشــاوران امالک برای دریافت کمیسیون، 
ســقف تعیین شده و این سقف ها نیم درصد ارزش 
معامله یا یک درصد ارزش آن است اما همین سقف 
نیــز برای معامله گران بخصوص بــرای خریدار یا 
مستأجر رقم باالیی محسوب می شود. در سال های 
اخیر که قیمت ملک و مســکن چند برابر شــده 
کمیسیون مشــاوران امالک نیز، که معموالً از سقف 
تعیین شده توسط اتحادیه هم بیشتر است، چند برابر 
شــده است. با توجه به اینکه در کشور ما بر خالف 
بسیاری کشورهای دیگر، آمار جابه جایی بسیار باال 
است و یک خانوار شاید هر سال، به ناچار، مسکن 
اجاره ای خود را عوض کند و مجبور است هر سال 
کمیسیون باالیی را بابت این جابه جایی بپردازد. هر 
چند قیمت مسکن، تحت عوامل مختلفی بخصوص 
از سال 1397 با جهش های مستمرهمراه شده است. 
اما تعرفه مشاورین امالک نیز در کنار سایر علل و 
عوامل در افزایش قیمت و اجاره مسکن مؤثر بوده 
اســت. تأثیر نرخ خدمات این صنف علت اصلی 
افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر نیست اما 

به دلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق داللی 
در بنگاه معامالت ملکی، تعرفه مشاوران درصدی 
از قیمــت روز ملک در نظر گرفته شــده و قیمت 
امالک نیز افزایشی است افزایش ارزش معامله باعث 
افزایــش حق الزحمه بنگاه امالک می شــود به این 
ترتیب به نفع بنگاه است که معامله با نرخ باالتری 

ثبت شود.
در قانــون جدید برای تعیین تعرفــه معامالت در 
بنگاه های مشــاوران امالک، قیمت متغیر نیست و 
نرخ آن ثابت خواهد بود البته ســازکار تعیین تعرفه 
مشــاوران امالک به وزارت راه و شهرسازی سپرده 
شده است. عالوه بر تغییر روش دریافت کمیسیون 
معامالت امالک توسط بنگاه ها، ساماندهی مشاوران 
امالک در قالب سند تحول قوه قضائیه نیز در دستور 
کار قرار گرفته است. آمار تخلفات و ثبت شکایت از 
مشاوران امالک باال است به همین دلیل ساماندهی 
این کسب و کار در برنامه قوه قضائیه نیز قرار گرفته 

است.
در این خصوص، حسین پورمند، مدیرکل پیشگیری 

از وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم 
قوه قضائیه اظهار داشته که »در سند تحول قضایی 
در چشم انداز آتی قوه قضائیه برنامه های بسیار مهمی 
داریم از جمله برنامه ای که در دستور کار قرار دارد 
این است که تا پایان سال جاری سامانه قرارداد های 
استاندارد معامله به سرانجام برسد.« با توجه به اینکه 
جدا از معامالت خرید و فروش، 8 میلیون خانوار 
در کشور اجاره نشین هستند که با بنگاه های امالک 
به طور مســتقیم برای اجاره واحد مسکونی ارتباط 
دارند، بنابراین ساماندهی مشاوران امالک در کاهش 
تبعات قانون گریزی این کسب و کار بر جامعه نقش 
مهمی دارد. اگر چه هنوز جزئیات قانون جدید نحوه 
محاسبه کمیســیون مشاوران امالک مشخص نشده 
است اما تابستان امسال، دولت پیشنهاد وزارت راه و 
شهرسازی به منظور ساماندهی بازار مسکن و اجاره 
بها و تغییر نحوه محاسبه کمیسیون مشاوران امالک 

را تصویب کرد.
از رئوس بســته مصوب هیأت وزیران درخصوص 
ســاماندهی بازار مســکن و اجاره بها می توان به 

نرخ گذاری خدمات مشاورین امالک اشاره کرد. در 
راستای عمل به تکلیف قانونی مندرج در ماده )18( 
قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی 
مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور امکان دسترسی و اخذ کد 
رهگیری توســط عموم مردم از سامانه معامالت را 
به صورت مستقیم فراهم کند. حق الزحمه مربوط به 
هر یک از خدمات مشاورین امالک توسط سامانه 
معامالت محاســبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها 
چاپ می شود. مشاورین امالک موظفند حق الزحمه 
را صرفًا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه 
معامالت و به وسیله دستگاه های کارتخوان متصل به 

سازمان امور مالیاتی اخذ کنند.
در حال حاضر حق الزحمه مشاوران امالک به صورت 
درصدی از رقم معامالت از طرفین کسر می شود این 
رقم در تهران 25 صدم درصد از هر یک از متعاملین 
یا نیم درصد رقم قرارداد از دو طرف معامله است. 
اما بر اساس آیین نامه مصوب دولت، قرار است این 
روش بــرای قراردادهای خرید و فروش به صورت 
»درصدی از ارزش معامالتی امالک« موضوع ماده 
64 قانون مالیات های مســتقیم و برای قراردادهای 
اجاره مسکن به صورت »درصدی از ارزش اجاری 
امالک« موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم 
باشد. بر اساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، 
تعیین ارزش معامالتــی امالک به صورت درصدی 
از میانگیــن قیمت های روز منطقه به تفکیک انواع 
کاربری اســت. ایــن درصد به صورت ســاالنه و 
بــا تصویب هیأت وزیران برای کل کشــور تعیین 
می شود. در این ماده قانونی آمده: کمیسیون تقویم 
امالک موظف است ارزش معامالتی ملک را در سال 
اول معادل 2 درصد میانگین قیمت های روز منطقه 
با لحاظ مالک های مختلف تعیین کند، این شاخص 
هر سال به میزان 2 واحد درصد افزایش می یابد تا 
زمانی کــه ارزش معامالتی هر منطقه به 20 درصد 

میانگین قیمت های روز امالک برسد.
با این حساب اگر ارزش یک ملک 2 میلیارد تومان 
باشد بر اساس محاســبات کمیسیون تقویم امالک، 
ارزش معامالتی این ملک حدود 20 میلیون تومان 
برآورد می شود و بنابراین کمیسیون آن نیز بسیار کمتر 
از محاسبه بر اســاس ارزش معامله و قیمت ملک 
است. البته تعیین ســازکار محاسبه تعرفه مشاوران 

امالک هنوز نهایی نشده است./ ایران جیب

ممنوعیت دریافت کمیسیون از معامالت مسکن 
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گروه خبر// اســمعیل جهانگیری در مراسم 
فجر  شعر  المللی  بین  جشــنواره  هفدهمین 
در ابوموســی گفت: »انقالب اسالمی ایران در 

راستای نهضت پیامبران الهی« است. 
به گزارش خبرنگار دریا، مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هرمزگان ضمن خوش آمد گویی به مهمانان 
جشنواره گفت: بسیار خرسندیم از اینکه در طلیعه 

فجر انقالب اســالمی خداوند این توفیق را عنایت 
کرد که در جنوبی ترین نقطه کشور در جمع برادران 

مسلمان شیعه و سنی قرار بگیریم. 
جهانگیری ضمن تشکر از مهندس دوستی استاندار 
هرمــزگان، مرادیــان مدیر کل دفتــر مطالعات و 
برنامه ریزی فرهنگــی و کتابخوانی، رمضانی مدیر 
عامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، اسماعیلی 
دبیر جشــنواره و همکاران وزارت ارشــاد و دیگر 
عزیزان که در برپایی جشــنواره زحمت کشیده اند، 
اظهار کرد: انقالب اسالمی ایران حرکتی بود در امتداد 
یکصد و بیســت و چهار هزار پیامبر و در ختم آن 
رســول اکرم )ص( و دوازده اولیای اسالم که به این 

نهضت ختم شده است.
وی افزود: برای جمع شــدن در کنار هم و به پاس 

زنده نگه داشــتن زبان فارسی، افراد زیادی زحمت 
کشــیدند تا بتوانیم میزبان خوبی برای شما عزیزان 

باشیم.
وی در ادامه بیان کرد: حکومت جمهوری اسالمی بر 
پایه ی مردم ساالری دینی و احکام اسالمی بنا شده 
اســت و امروز انقالب از سن چهل سالگی و بلوغ 
عقلی گذشته است و به یک جوان برنای تاثیر گذار 
و موثر در عالم تبدیل شــده است و سنگ اندازی 
دشمنان نشان می دهد انقالب ما به ثمر رسیده است. 
وی ادامه داد: یکی از ثمرات انقالب اســالمی این 
است که برادران ما از کشــورهای مختلف در این 
ســالن به نام جشنواره شعر خلیج فارس جمع شده 
اند و همزمان با ایام پیروزی انقالب به اجرای برنامه 

پرداخته ایم و این پیروزی را جشن گرفته ایم.

گروه خبر // فرماندار شهرســتان بشــاگرد از 
بهره برداری 41 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 

200 میلیارد تومان در دهه فجر خبر داد.
یعقوب داد علی زاده فرماندار شهرستان بشاگرد دهه 
فجر را فرصتی مناســب برای بیــان خدمات دولت 
ونظام وانقالب به مردم دانســت واظهار داشــت: در 
شهرستان بشاگرد در ایام دهه فجر ۴۱ پروژه عمرانی 

به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: این پروژه ها در ۱۰ فصل در سطح شهرستان 
بشــاگرد با حضور مسوالن شهرســتانی و استانی به 
بهره برداری خواهد رســید کــه در فصل حمل و نقل 
۳ پروژه، آمــوزش ۵ پروژه، آب وفاضالب ۳ پروژه، 
بهداشــت و درمان ۳ پروژه، ورزش ۳ پروژه، انرژی 
۵ پروژه، کشــاورزی و دامپروری ۳ پروژه، صنعت و 
معدن ۳ پروژه و توسعه عمران شهری وروستایی ۱۳ 

پروژه قرار دارد.
فرماندار شهرستان بشــاگرد عنوان کرد: مردم انقالبی 
در شهرستان بشاگرد شاهد بهره برداری این پروژه ها 
وخدمات دولت ونظام وانقالب از سوی دولت مردان 
خود خواهند شــد تا پس از افتتاح بتواننداز خدمات 

آنها بهره مند باشند.
بــه گزارش فارس ؛ داد علی زاده گفت: این پروژه ها 
شــامل فاز اول راه مواصالتی پشــتکوه بخش گافر، 
مدرســه ۶ کالسه شبانه روزی شــهر گوهران،سالن 
ورزشی روستای چوخون،زمین فوتبال چمن مصنوعی 
شهر سردشت،مرکزجامع ســالمت روستای سیت و 
ماسیتی، آبرسانی به روستایی کسیسه ای، سنگ شکن 
وتولید شــن و ماسه در روستای گوروی و سد درکاه 
هســتند که در ایام دهه فجر به بهره برداری خواهند 

رسید.

گروه گزارش  // طی مراســمی با حضور مسئول سازمان 
بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان، 
فرمانده بسیج و مدیرکل دفتر زیرساخت سیستم اطالعاتی 
و شــبکه های ارتباطی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی کشور، مدیر نیروگاه سیکل  ترکیبی ایسین، 
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس و پدر شهید خلیل تختی نژاد 
پایگاه بسیج شهید خلیل تختی نژاد نیروگاه سیکل ترکیبی 

ایسین افتتاح شد.
 ســید محسن ابطحی فرمانده بسیج شرکت مادر تخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی کشــور در ابتدای این مراسم با تبریک دهه 

مبارک فجر، اظهار کرد: افتتاح پایگاه بســیج 
در یک مجموعه فنی و تخصصی نشان گر این 
اســت که  ذهنیات و خط مــش هم جهت با 
انقالب شکوهمند اســالمی است. وی در ادامه 
افزود: ایجاد و فعالیت بســیج حرکتی در تعجل 
ظهور امام زمان )عج( اســت و کمک کردن به 
این حرکت ارزشمند امری مقدس است.مدیرکل 
دفتر زیرساخت سیستم اطالعاتی و شبکه های 
ارتباطی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق 
حرارتی کشور، خاطر نشان کرد: بسیج در همه 
عرصه ها حضور فعال و پررنگی داشته است و  با 

داشتن روحیه بسیجی و جهادی مانند گذشته  می توانیم بر بسیاری 
از مشکالت فائق آیم.

در ادامه این مراســم نیز سرهنگ پاســدار امیر ارسالن شهبازی 
مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان 
بــا تبریک ایام اهلل دهه فجر، گفت: هــدف از افتتاح و راه اندازی 
پایگاه بسیج تقویت بنیه معنوی و روحیه جهادی و انقالبی است. 
وی در ادامه افزود: ایجاد پایگاه بســیج یک روال اداری است و 
مهم تر از آن داشــتن تفکر بسیجی بسیار ارزشمندتر است و در 
این رابطه مجموعه نیروگاه ایســین از کارکنانی با تفکر بسیجی 
برخوردار  است که جهت رهنمودهای مقام معظم رهبری  فعالیت 
می کنند. مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام 
ســجاد)ع( هرمزگان، خاطر نشان کرد: در مجموعه های تولیدی 
بعضی اوقات مسائلی رخ می دهد که اگر رفع نکنیم تبدیل به تنش 

می شود و یکی از آن ها مسائل کارگری است که باید نسبت به آن 
توجه کافی داشت. سرهنگ پاسدار شهبازی با بیان اینکه دشمن 
در هر مکان و زمان در فکر ضربه زدن به نظام و انقالب  شکوهمند 
اسالمی است، بیان کرد: در ماه های اخیر در کشور شاهد این امر 
بودیم و هدف شوم بعدی دشمن در جهبه اقتصادی و تولیدی است. 
وی تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی را افســران جنگ اقتصادی 
دانست و افزود: باید در این مسیر بیشتر از هر زمان دیگری قوی 
باشــیم تا بر دشمن در جهبه اقتصادی هم پیروز شویم و ارزیابی 
پایگاه های بســیج متناسب با ماموریت های که آن مجموعه دارد 

مالک عمل قرار می گیرد.
مسئول بسیج کارگران وکارخانجات سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان 
در طول دهه فجر از افتتاح  ۱۰ پایگاه مقاومت بســیج خبر داد و 
گفت: این پایگاه ها در سطح صنایع و کارخانجات افتتاح می شود. 
در پایان این مراسم نیز پدر شهید خلیل تختی نژاد   
به بیان بیوگرافی، خاطرات و نحوه شهادت فرزند 
شــهیدش پرداخت.در پایان، با حکم ســرهنگ 
پاسدار امیر ارسالن شهبازی مسئول بسیج کارگران 
و کارخانجات سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان ایوب 
جاللی و افشین ساالری به عنوان فرمانده و جانشین 
پایگاه مقاومت بسیج شهید خلیل تختی نژاد نیروگاه 
سیکل ترکیبی ایسین منصوب شدند. الزم به ذکر 
اســت: نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین دارای چهار 
واحــد گازی به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات و مجموعًا 

دارای ظرفیت نامی ۶۴۸ مگاوات است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان:
سنگ اندازی دشمنان نشان می دهد انقالب ما به ثمر رسیده است

مدیرعامل ایزوایکو در جمع دیدارکنندگان با مقام معظم رهبری)مد ظله العالی(
گروه خبر // دعوت از دکتر ســلمان 
ضربی مدیرعامل ایزوایکو به نمایندگی 
از این مجموعه به عنــوان کارآفرین 
و تولیدکننده برتــر و حضور در جمع 
کارآفرینــان، تولیدکنندگان و دانش 
بنیان ها در دیدار با مقام معظم رهبری 
)مد ظله العالــی( روز دوشــنبه مورخ 
10 بهمن ماه 1401 به مناســبت شعار 
امسال که ســال »تولید؛ دانش بنیان و 
است،  نامگذاری شده  اشتغال آفرین«  
دکتر سلمان ضربی مدیرعامل ایزوایکو 
به همــراه جمعــی از تولیدکنندگان 
محل  در  دانش بنیان،  شــرکت های  و 
حسینیه امام خمینی )ره( با رهبر فرزانه 

انقالب دیدار کردند.
با امعان به موضوع و ماهیت این دیدار الزم 
به ذکر است مجتمع کشتی سازی و صنایع 
فراساحل ایران از معدود مجتمع هایی است 
که با توجه به زیرســاخت مناسب و حوزه 
فعالیت گسترده، ظرفیت باالیی در تحقق هر 

سه محور شعار سال را دارد.
به گزارش خبرنگار دریا ، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای )مد ظله العالی( آینده روشن کشور 
را نیازمند رشد ســریع و مستمر اقتصادی 
خواندند و با اشــاره به اولویت پیشــرفت 

اقتصــادی توأم با عدالــت در برنامه هفتم 
توســعه، به تبیین دالیل و الزامات رشــد 
اقتصــادی پرداخته و تأکیــد کردند: حل 
مشکالت محسوس معیشتی و دشواری های 
زندگی خانوارها، رشــد اقتصادی را کاماًل 

ضروری کرده است.
مقام معظم رهبــری )مد ظله العالی(، با ابراز 
خرســندی از روحیه، نــگاه امیدوارانه و 
فعالیت های ملموس فعاالن عرصه تولید و 
کارآفرینی گفتند: همانگونه که بارها گفته 
شده، استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه 
به منابع خــدادادی، موقعیت جغرافیایی و 
بین المللی و سیاســی و بخصوص نیروی 
انســانی، بســیار بــاال و در عرصه هایی 
استثنایی است و به همین علت، آینده ملت 
و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن تر از 

پیش بینی های کنونی است.
رهبر فرزانــه انقالب با اشــاره به برخی 
توقعات تولیدگران از ایشان افزودند: البته 
روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست اما 
راه را نشان می دهم و با اصرار و تأکید، آنها 

را دنبال می کنم.
رهبر انقالب در ادامه سخنانشان در دیدار 
با تولیدگــران، کارآفرینان و فعاالن عرصه 
های دانش بنیان بــه تبیین حرف اصلی و 

مهم خود یعنی ضرورت رشــد اقتصادی 
سریع و مستمر پرداختند و در تبیین چرایی 
نیاز به رشد سریع و مستمر اقتصادی، همه 
مســئوالن دولتی و حاکمیتی، تولیدگران و 
فعاالن اقتصــادی را به تمرکز و دقت در ۴ 

دلیل عمده فراخواندند.
دلیل اول، مشکالت محسوس معیشتی مردم 
و دشواری های موجود در رفاه خانوارها 
بود. ضــرورت ارتقاء جایــگاه ایران در 
اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای 
میلیون ها فارغ التحصیل دو دلیل دیگری بود 

که رهبر انقالب در این زمینه بیان کردند.
متخصِص  فرمودند: وجود جواِن  ایشــان 
تحصیل کرده افتخار اســت اما بیکاری او 
کارآمد  اســت، جوان  باعث سرافکندگی 
تحصیلکرده از کشــور، شــغل و امکان 
پیشــرفت علمی می خواهد، و طبعًا ایجاد 
شغل برای این مجموعه عظیِم متخصص و 
توانمنِد جوان، رشد سریع و مستمر اقتصادی 
می طلبد. شــایان ذکر است مجتمع کشتی 
سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(، 
بزرگترین زیرساخت صنعت دریایی کشور 
و یکی از مجموعه های صنعتی مهم کشور 
است که پتانسیل بســیار باالیی در ایجاد 
اشتغال داشته و درصورت وجود سفارش 

ســاخت و حمایت های الزم میتواند بین 
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ شغل بطور مستقیم و باالی 
۵۰۰۰ شغل به صورت غیر مستقیم به ازای 
هر یک سفارش ســاخت شناور متوسط 
ایجاد کند. دلیل چهــارم رهبر انقالب در 
تبیین ضرورت رشد اقتصادی، وضع مبهم 
جمعیت کشور از لحاظ جوانی در آینده ای 

نه چندان دور بود.
بخش بعدی ســخنان رهبر انقالب به بیان 
الزامات و لــوازم تحقق رشــد اقتصادی 
اختصاص داشت. الزاماتی که بخشی از آنها 
به مســئوالن، برخی به فعاالن اقتصادی و 

بخشی هم به مردم مربوط می شود.
مقام معظم رهبــری )مد ظله العالی(، در این 
زمینه »افزایش سرمایه گذاری برای تولید« 
و »ارتقاء بهره وری« را دو رکن مهم و الزام 

اساسی رشد اقتصادی خواندند.
وجود چشــم انداز راهبردی و برنامه بلند 
مدت در دســتگاههای اجرایی و حکومتی 
الــزام دیگری بود که رهبــر انقالب به آن 
اشاره کردند. حمایت دستگاههای اجرایی 
از بخش خصوصی ضرورت دیگری بود که 

ایشان به مسئوالن حاکمیتی گوشزد کردند.
ارتقاء دانش و فناوری دیگر الزام مهم رشد 
اقتصادی بود که رهبر انقالب به آن پرداختند 

و توجه دانشگاهها و مراکز علمی- پژوهشی 
را به آن جلب کردند. در راستای فرمایشات 
مقام معظم رهبری و در خصوص جهاد تببین 
و توصیه های ریاســت محترم جمهوری، 
نسبت به آشنایی هرچه بیشتر نسل جدید 
با دستاوردها و پیشرفت های ایران اسالمی 
در عرصه های مختلف، ایزوایکو به عنوان 
پیشگام این مســیر، وظیفه خود دانست تا 
در جهت پــرورش تفکر انقالبی و بصیرت 
افزایی ، میزبانی اردوهای راهیان پیشرفت را 
پذیرفته و در این مسئولیت اجتماعی همراه 
و پشتیبان آموزش و پرورش و دانشگاههای 

کشور باشد. عالج راه دراز و پر پیچ و خم 
فرآیندهای اداری نکته دیگری بود که مقام 
معظم رهبری )مد ظله العالی( به آن اشــاره 
کردند. ایشان مداخالت سلیقه ای نهادهای 
نظارتی و غیر نظارتی را از دیگر موانع بهبود 

محیط کسب و کار دانستند.
رهبر انقالب اســالمی در پایان بیاناتشان 
فرمودند: مسئوالن دولتی با همه وجود در 
حال کار و تالش بسیار خوب هستند البته 
باید جهت گیری ها و اقدامات را به گونه ای 
مراقبت کنند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته 

باشد.

سهم 2۰۰ میلیاردی بشاگرد از پروژه های دهه فجر 
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