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بازار بی ناظر

سخنگوی سازمان حفظ نباتات:
منتظر خرید تضمینی ملخ نمی مانیم

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
 در سفر به هرمزگان اعالم کرد

نقش موثر بندر خمیر در رونق تولید 
و صادرات مواد معدنی

احمد مرادی عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس تاکید کرد

ناکامی در مبارزه با ملخ ها
با امکانات موجود

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس با اشــاره به اینکه امیدواریم عالوه بر سم پاشی شاهد 
استفاده از فناوری های نوین در بحث مبارزه با ملخ ها در استان هرمزگان باشیم، اضافه کرد: زمانی 
جهاد ســازندگی در هشت سال دفاع مقدس با حضور جوانان انقالبی توانست در برابر دشمنان با 
دست خالی دفاع کند اما امروز جهاد کشاورزی در برابر هجوم ملخ ها توان کافی برای مبارزه ندارد. 

احمد مرادی در گفت وگو با ایســنا،با بیان اینکه ضرورت دارد استاندار هرمزگان با تشکیل ستاد مدیریت 
بحران در بحث مبارزه با ملخ همچون وقوع ســیل و زلزله با بسیج تمامی امکانات به کمک مردم بشتابد تا 
پس از خوشحالی کشاورزان از بارندگی های سال جاری کامشان تلخ نشود، افزود: با امکانات موجود استان 

هرمزگان هیچ وقت در مبارزه با هجوم بی سابقه ملخ های صحرایی موفق نخواهیم شد. 

استاندار هرمزگان وعده داد

اشتغال زایی در بندرلنگه 
با اجرای طرح های 

سرمایه گذاری

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
هرمزگان تشریح کرد 

گام های دادگستری 
برای ارتقای امنیت 
مناطق  حاشیه ای

کام کشاورزان هرمزگانی را تلخ نکنیم

همین صفحه را بخوانید

ادامه از تیتر یک
   وی با بیان اینکه هم در زمینه هواپیما، هم ماشــین و هم نیروی انســانی در مبارزه 
با شــیوه سم پاشی با مشکل مواجه هستیم، اضافه کرد: هجوم این ملخ ها بحران جدی 
در بخش کشاورزی استان به وجود آورده است و باید دولت با تشکیل ستاد مدیریت 
بحــران همچون زلزله یا ســیل با این پدیده که در حال ضربه زدن به معیشــت مردم 
اســتان هایی همچون هرمزگان است تدبیر الزم را بیندیشــد. مرادی ادامه داد: هجوم 
بی سابقه ملخ ها سبب شده تا کشاورزان با مشکالت جدی در برداشت محصوالت خود 
و از بین رفتن آن ها مواجه شــوند به گونه ای که ادامه این روند سبب بحران جدی در 

معیشت مردم هرمزگان به ویژه کشاورزان خواهد شد. 
   وی با اشاره به اینکه امیدواریم عالوه بر سم پاشی شاهد استفاده از فناوری های نوین 

در بحث مبارزه با ملخ ها در استان هرمزگان باشیم، اضافه کرد: زمانی جهاد سازندگی 
در هشت ســال دفاع مقدس با حضور جوانان انقالبی توانســت در برابر دشمنان با 
دست خالی دفاع کند اما امروز جهاد کشاورزی در برابر هجوم ملخ ها توان کافی برای 

مبارزه ندارد. 
  عضــو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلــس در پایان با تأکید بر اینکه دولت باید 
به فکر تأمین خسارت کشــاورزان مناطق مورد هجوم ملخ ها باشد، خاطرنشان کرد: 
عجیب اســت چرا در این موضوع صدایی از مسئوالن کشور درنمی آید و از مقامات 
ارشــد کشور کسی به فکر چاره اندیشی در این خصوص نیست و به طور حتم از وزیر 
جهاد کشاورزی در این خصوص ســؤال و وی باید پاسخگو تدابیر ضعیف اندیشیده 

شده در مبارزه با ملخ ها باشد. 

احمد مرادی عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس تاکید کرد

ناکامی در مبارزه با ملخ ها با امکانات موجود

صدور 47 مورد مجوز قانونی فعالیت در سواحل هرمزگان 
صفحه1را بخوانید

   سخنگوی ســازمان حفظ نباتات اعالم کرد که 
از سوی  پیشــنهاد خرید تضمینی ملخ صحرایی 
فرمانداری بندرعباس و استانداری هرمزگان مطرح 
شــده اما ما به مبارزه خود با ملخ ها به عنوان یک 
اجرایی شدن  و منتظر  ادامه می دهیم  وظیفه ملی 

یا نشدن این پیشنهاد نمی مانیم. 
   از اواخر بهمن ماه ســال گذشــته مبارزه با ملخ های 
صحرایی مهاجم از عربســتان ســعودی به استان های 
جنوبی کشور آغاز شد و تاکنون این مبارزه در سطحی 
بیش از ۵۰۰ هکتار توســعه و ادامه پیدا کرده اســت. 
در ایــن میــان صحبت هایی مبنی بر خریــد تضمینی 
ملخ صحرایی در فضای مجازی مطرح شــده اســت. 

سید محمدرضا میر، سخنگوی ســازمان حفظ نباتات 
درباره روند مبارزه با ملخ صحرایی و مســائل مطرح 
شــده پیرامون آن در فضای مجازی به ایســنا توضیح 
داد: در وهله نخســت باید گفت که خرید تضمینی ملخ 
صحرایی هیچ ارتباطی به سازمان حفظ نباتات ندارد و 
پیشنهاد مطرح شــده، از سوی فرمانداری بندرعباس و 
اســتانداری هرمزگان بوده است که مسلمًا این سازمان 
منتظر اجرایی شــدن طرح خریــد تضمینی نمانده و به 
وظیفه ملی خود که همان مبارزه با ملخ صحرایی مهاجم 
است، ادامه خواهد داد. وی تاکید کرد: منافع کشاورزان 
و منافع ملی ایجاب می کند کــه وظیفه مان را در زمینه 
سم پاسی زمینی و سم پاســی هوایی در راستای مبارزه 

با ملخ صحرایی انجــام دهیم و تا امروز این مبارزه در 
هشت استان جنوبی کشــور و در سطحی حدود ۵۰۰ 
هزار هکتار انجام شــده است. سخنگوی سازمان حفظ 
نباتات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا همان طور 
که در برخی ســایت ها و کانال های موجود در فضای 
مجازی مطرح شــد ملخ به منازل و باغات مردم وارد 
شــده اســت یا خیر؟ ادامه داد: ورود ملخ صحرایی به 
منازل مردم به هیچ وجه صحت ندارد، اما در یک مورد 
ملــخ صحرایی به بخش اندکی از باغات مرکبات منطقه 
رودان و ســیاهو هرمزگان وارد شــد که به سرعت با 
سم پاشــی هوایی جلوی آنها را گرفتیم و خسارت در 
حد صفر بود. میر اظهار کرد: در برخی نقاط هم که ملخ 
به منازل مردم یا شــهرها ورود کرده، در برخی مناطق 
شــمالی کشــور بوده و هیچ ارتباطی به ملخ صحرایی 
مهاجم ندارد و آنها ملخ های مراکشــی بومی هستند که 
بنا بــه وضعیت آب و هوایی ظهــور و بروز کرده اند و 

خطرشان به هیچ وجه در حد ملخ های مهاجم نیست. 

سخنگوی سازمان حفظ نباتات:

منتظرخریدتضمینیملخنمیمانیم

 استاندار هرمزگان :
بشاگرد به منطقه ای توسعه یافته 

تبدیل شود
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  استاندار هرمزگان اعالم کرد: در مدت دو سال اخیر با تالش های صورت گرفته 
و پیگیری های کمیته ســاماندهی و مدیریت ســواحل استان، تعداد ۴۷ مورد 

مجوز قانونی فعالیت در سواحل هرمزگان صادر شده است. 
   فریدون همتی در نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان اظهار 
داشــت: دســتگاه های دولتی و مناطق آزاد که اقداماتی را در حوزه سواحل، جزایر و 
بنادر اســتان انجام داده اند، ملزم به دریافت مجوز برای فعالیت از سوی سازمان بنادر 

و دریانوردی هستند.
   وی ادامه داد: براساس تصمیم اتخاذ شده، این دستگاه ها تا پایان تیرماه سال جاری 

فرصت دارند تا مســائل خــود را در این حوزه حل کنند و مجــوز قانونی فعالیت را 
دریافت نمایند.استاندار هرمزگان گفت: در غیر این صورت سازمان بنادر و دریانوردی 
این اختیــار را دارد که برخورد قانونــی را با تخلفات انجــام دهد.همتی تاکید کرد: 
ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان باید بر مبنای استاندارد، سیاست گذاری 

و راهبری دقیق و مشخص انجام شود.
  به گزارش ایرنا،استان هرمزگان با بهره مندی از دو هزار و ۲۳۷ کیلومتر نوار ساحلی 
و ۱۴ جزیــره، دارای ۷۱ بندر بزرگ و کوچک در کرانه خلیج فارس و دریایی عمان 

است و به تعبیری، مهم ترین استان ساحلی و دریایی ایران محسوب می شود.

 استاندار هرمزگان اعالم کرد
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روابط عمومی
رد رهمزگان استاندارد کوتاه ترين راه رفاه اجتماعي اداره کل استاندا

 بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد خوراکی 
در رمضان امسال

 رئیس مرکز بهداشــت بندرعباس گفت: در رمضان امسال بیش 
از ۴ هــزار مورد بازدیــد از اماکن تهیه و توزیــع مواد خوراکی و 
 اغذیه فروشــی ها انجام و طــی آن یک هــزار و ۵۰۰ کیلوگرم 
مواد خوراکی غیر بهداشتی معدوم شــد. یحیی میرزاده با اشاره به 
اجرای طرح  بســیج ســالمت رمضان در بازرسی از اماکن تهیه و 
توزیع مواد خوراکی اظهار داشــت: همه ســاله با آغاز ماه مبارک 
رمضــان فعالیت تیم   های بازرســی ســالمت محیط نیز تشــدید 
می شــود.وی افزود: در طرح ســالمت ویژه ماه مبارک رمضان که 
از ۱۴اردیبهشــت ۹۸ آغاز و تا۱۵ خرداد۹۸ ادامه داشــت  چهار 
هزار و ۳۹۵ بازدید توسط کارشناسان سالمت محیط صورت گرفته 
است.رییس مرکز بهداشت بندرعباس تصریح کرد: حضور بازرسان 
و کارشناسان ســالمت محیط در اماکن تهیه و توزیع مواد خوراکی 
به صورت مســتمر انجام و گزارش های مردمی نیز با حساســیت 
ویژه پیگیری شــد.میرزاده ادامه داد: در راســتای کاهش و کنترل 
بیماری های مرتبط با آب و مواد خوراکی  چهار هزار و ۷۸۰ مورد 
کلرسنجی ،۲۴۲ مورد نمونه برداری غذا، ۱۵۰مورد نمونه برداری نان 
و ۲۳۸ مورد نمونه برداری آب آشامیدنی صورت گرفته است.رئیس 
مرکز بهداشت بندرعباس اضافه کرد: به دنبال برخورد با متخلفان و 
متقلبان بهداشتی در ماه رمضان امسال ۱۴ مرکز در سطح شهرستان 
بندرعباس تعطیل و ۴۴۹ مورد اخطاریه بهداشتی صادر شده است.

به گزارش فارس؛میرزاده  هدف از اجرای طرح سالمت رمضان را 
حفظ و ارتقای سالمت شهروندان دانست و خاطر نشان کرد: انتظار 
است مردم همچنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در 

اسرع وقت با سامانه ۱۹۰ تماس حاصل نمایند.

 مدیران ارشد دریایی و بندری 
به بسیج ملي کنترل فشار خون پیوستند

 مدیر کل بنــادر و دریانوردي هرمزگان و همچنین مدیران بنادر 
شهید باهنر و لنگه ضمن پیوستن به این طرح ملي از جامعه دریایي 
و بندري استان جهت مشارکت و پیوستن به این طرح دعوت نمودند. 
فشــارخون به عنوان عامل خطر مرگ و میــر در جهان و ایران به 
شــمار مي آید؛ بر همین اســاس، طرح ملي فشار خون همزمان با 
سراسر کشــور در بندر شهید رجایي و شــهرک هاي مسکوني از 
۲۷ اردیبهشــت آغــاز و طي دو مرحله تا ۱۵ تیرمــاه ادامه دارد. 
 این طرح با فعالیت ســه درمانگاه و یــک پایگاه اورژانس در بندر 
شــهید رجایي، پایگاه اورژانس بندر شــهید باهنر و شهرک هاي 
مســکوني در حالت اجراست. »اله مراد عفیفی پور« مدیر کل بنادر 
و دریانوردي هرمزگان، »حمیدرضا محمدحسینی« مدیر بندر شهید 
باهنر و »قاسم عسکری نســب« مدیر بندر لنگه ضمن پیوستن به 
این طرح ملي خواستار مشارکت و پیوستن جامعه دریایي وبندري 
استان به این کمپین، شدند. در این طرح، ۳۰نفر از کارکنان بهداشت 
و درمان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با همکاري معاونت 
بهداشــت و درمان دانشگاه علوم پزشــکي این استان براي کنترل 
فشــار خون افراد باالي ۳۰ سال، زنان باردار وبیماري هاي کلیوي 
مشارکت دارند.به گزارش روابط عمومي اداره کل بنادر و دریانوردي 
هرمزگان، هدف از اجراي برنامه ملي غربالگري وکنترل فشار خون، 
شناسایي افراد مبتال و انجام مراقبتهاي درماني اعالم شده است. ثبت 
برخط الکترونیک نتایج ســنجش فشار خون و سایر موارد در نظر 
گرفته شــده در این بســیج ملی  و امکان پایش روند انجام کار در 
نقاط مختلف، اصالح مشکالت موجود و امکان پایش برخط فرآیند 

طراحی شده از مزایاي این طرح است.
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سرمقاله      

بازار بی ناظر
 درحالــی مســئوالن از نظارت بر بــازار دم می زنند که 
 شــهروندان از نبود نظــارت بر بخش هــای مختلف بازار 
گالیه مندند.این موضوع درحالی اتفاق می افتد که اقالمی هم 
که دارای نرخ مصوب هســتند؛ اما گاهی گرانفروشی در آن 
حوزه ها دیده و شنیده می شود. سیلندرگاز 6۹۰۰تومانی از 
۷۰۰۰تا بیش از ۱۰ هزارتومان و در زمان کمبود و بازارسیاه 
تا دوتا ســه برابر این قیمت ها به فروش می رسد و همچنان 
بندرعباس جایگاه استاندارد عرضه سیلندر ندارد واین بازار 

سروسامان نیافته است.
  از طرفی دیگر بایســتی بر روی تمام کاالها اتیکت نصب 
شــود که در صنوف مختلف که مراجعه مــی کنیم، کمتر از 
اتیکت خبری اســت و وقتیکه هم که به فروشــندگان گفته 
می شــودکه چرا اتیکت نصب نشده اســت؛ عنوان می کنند 
که به دلیل نوســان روزانه قیمت هــا، مجبورند اتیکت ها را 
روزانه یا ساعتی عوض کنند وبه همین دلیل از نصب اتیکت 
خودداری می کنند. شنیده می شودبرخی هم اقالم را گرانتر از 
 قیمت مصرف کننده که روی کاال درج شــده است، به فروش 

می رسانند.
  در بخش مرغ و گوشــت و تخم مرغ و ماهی نیز وضعیت 
مشابهی وجود دارد و نوسان قیمت در این بخش وجود دارد 
و هنگامیکه اندکی نظارت ها بیشــتر می شود؛ از آن طرف 
شــاهد کمبود آن کاال در بازار هســتیم تا اینکه فروشندگان 
بتوانند نبض بازار را در دســت بگیرند و قیمت خودشان را 

به کرسی بنشانند.
  افزایش لجام گسیخته کاالها در بسیاری از بخش ها باعث 
شده است که از هم اکنون والدین دانش آموزان دغدغه تامین 
کیف وکفش ولباس و نوشــت افزار باتوجه به گرانی کاغذ را 
داشته باشــند که متولیان مربوطه بایستی از هم اکنون برای 
 رفع دغدغــه والدین برنامه ریزی کننــد تا از ترک تحصیل 
دانــش آموزان بی بضاعت و محروم به دلیل گرانی ها و عدم 
توانایی در تامین لوازم مورد نیاز تحصیل جلوگیری شــود و 

بتوانند با خیالی آسوده تر درس بخوانند.
  از طرفی دیگر نیاز اســت که نظارت های اندکی هم که بر 
 بازار وجود دارد، فقط در ساعات اداری نباشد و بایستی در 
شــب ها نیز این نظارت ها بصورت محسوس و نامحسوس 
وجود داشته باشد و از طرفی رســانه ها نیز این نظارت ها 
را نظاره گر باشند تا بهتر بتوانند منعکس نمایند.هرچند مردم 
چندان درحال حاضر از نظارت ها رضایت ندارند و نیاز است 
این نظارت ها در بازارهای دیگر نظیر بازار مسکن و خودرو، 
مطب های پزشکی و آزمایشگاه ها و حوزه درمان نیز وجود 
داشته باشــد تا میزان تخلفات کاهش یافته و میزان رضایت 

مردم افزایش یابد.
  علی زارعی

   استاندار هرمزگان گفت: طرح های 
مانند سایت  بزرگ  ســرمایه گذاری 
که  مهــرگان  میگــوی  پــرورش 

اشتغال زایی بیش از 30 هزار نفر را در 
پی خواهد داشت، می تواند شهرستان 
بندرلنگه را به قطب پررورش میگوی 

استان تبدیل کند. 
   فریدون همتی؛ در جلســه بررســی 
اجرای طرح پارک توسعه صنایع معدنی 
غیرفلزی هرمز در شــرق شهرســتان 
بندرلنگــه اظهــار داشــت: طرح های 
ســرمایه گذاری بــزرگ مانند ســایت 
پرورش میگوی مهرگان که اشتغال زایی 
بیش از ۳۰ هزار نفــر را در پی خواهد 
داشت، می تواند شهرستان بندرلنگه را به 
قطب پررورش میگوی استان تبدیل کند.

به درخواست سرمایه گذار  اشاره  با  وی 
برای اجرای طرح پارک توســعه صنایع 
معدنی غیرفلزی هرمز در کنار ســایت 
افزود:  مهــرگان،  میگــوی  پــرورش 

سرمایه گذاران طرح توسعه صنایع معدنی 
غیرفلزی هرمز به منظور رعایت حقوق 
 ســرمایه گذاران ســایت پرورش میگو 
 بایــد تعهــدات الزم را بــرای رعایت 
تمامی اصول استاندارد و محیط زیست 

بدهند.
  استاندار هرمزگان تاکید کرد: راه اندازی 
پارک  مانند  ســرمایه گذاری  طرح های 
استان  توسعه صنایع غیرفلزی هرمز در 
به دلیل اشتغال زایی باال بسیار با اهمیت 
اســت اما چنانچه ســرمایه گذار اصرار 
به احــداث طرح خــود در این منطقه 
 دارد، باید بداند کــه با توجه به دریافت 
مجوز های مورد نیاز، ســایت پرورش 

میگو پیش از آنها در اولویت قرار دارد.
همتی خاطرنشــان کرد: نباید هیچ طرح 
و پروژه ای فدای دیگری شــود و البته 
اولویت با دریافت کننده مجوز اول است. 
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه این 
دو طرح همجوار یک مشــاور مشترک 
دارند، افزود: با توجه به اینکه مشاور هر 
دو طرح یک شرکت است، انتظار می رود 
به صورت کامل استقرار صنایع در کنار 
سایت پرورش میگو را ارزیابی و مطالعه 
کند و چنانچه اســتقرار را بالمانع اعالم 
کرد اما در آینده شــاهد بروز خسارت 
بودیــم باید تعهد دهد کــه در پرداخت 

خسارت مجری طرح مشارکت کند.

استاندار هرمزگان وعده داد

اشتغال زايی در بندرلنگه با اجرای طرح های سرمايه گذاری

  
انعکاس

رویداد 24 مدعی شد: یک منبع آگاه گفته بطحایی می خواسته مثل ظریف برای تحت 
فشار قرار دادن روحانی، استعفای صوری کند و روابط عمومی وزارت آموزش و 
پرورش هم به همین دلیــل آن را تکذیب کرد اما روحانی که از عملکرد بطحایی 
راضی نبوده، آب پاکی را روی دســتان او ریخت تا بطحایی تبدیل به مشهورترین 

چهره ای شود که برای انتخابات از مسئولیت خود استعفا می کند.
صراط نیوز مدعی شد: در روزهایی که اصولگرایان و اصالح طلبان برای انتخاب 
سرلیست تردید دارند، احمدی نژاد می خواهد با نامزدی در رقابت سیاسی پیش رو 
بازی هر دو جریان را با چالش جدی مواجه کند. تصور او این است که با نامزدی 
و سرلیســت قرار گرفتن از حوزه انتخابیه تهران در انتخابات مجلس، شاید نتواند 
اکثریت کرسی های مجلس را به دست آورد اما این امکان را پیدا می کند که مانع 

ورود چهره های اصولگرا و اصالح طلب به مجلس شود.
جام نیوز نوشــت: درحالی که این روزها کازرون استان فارس وضعیت آرامی را 
 پشت ســر می گذارد، آمدنیوز با انتشــار تصویری از اغتشاشات سال ۸۸ مدعی 
نا آرامی در این شهر شده است. در تازه ترین اتفاق آمدنیوز با انتشار مطلبی مدعی 

شد: جّو میدان توحید کازرون در ۱۷ خرداد به شدت امنیتی شده است!
تابناک نوشت: عبدا... گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در واکنش به حواشی نماز 
عید فطر و حضور پسر سیدحسن خمینی در صف اول نمازنوشت :پارسال با پرداختن 
به اشعار مطیعی در نماز عید فطر، باعث شدیم خطبه رهبری به حاشیه رود، امسال 
با برجسته کردن ایستادن سید احمد خمینی در صف اول. کال ما اصحاب حاشیه ایم.

اسماعیلی:  آزادی »نزار زاکا«در حال بررسی ویژه است 
 فارس - ســخنگوی قوه قضاییه با اعالم این خبر که اسم »نزار زاکا« در فهرست 
عفو شدگان از سوی رهبر انقالب وجود ندارد، افزود: درخواستی از سوی این متهم 
و مقامات سیاســی لبنان مبنی بر عفو و آزادی وی به ما رســیده است که در حال 
بررسی ویژه این درخواست هستیم. اسماعیلی تاکید کرد: هنوز شروطی برای آزادی 
وی تعیین نشده است. این در حالی است که ایلنا به نقل از النشره، نوشت، مدیریت 
کل اداره امنیت لبنان اعالم کرده که ژنرال »عباس ابراهیم«، مدیرکل این اداره، بیروت 
را به مقصد تهران ترک کرده تا روند تالش ها برای آزادی »نزار زاکا« را کامل کند.

صفوی: مردم درست انتخاب کنند، خیلی چیزها درست می شود
دستیار ویژه و مشاور عالی رهبر انقالب با بیان این که اسالم وهابی یا اسالم معرفی 
شده از سوی ترکیه و مالزی الهام  بخش مسلمانان جهان نیست، افزود: ایده آل یک 
میلیارد و ۶۷۰ میلیون مسلمان، حکومت جمهوری اسالمی است. به گزارش ایلنا 
سرلشکر صفوی با اشاره به سخن اخیر رهبر معظم انقالب مبنی بر این که باید یک 
رئیس جمهور جوان و انقالبی روی کار بیاید، این فرمایش را یک کد و دارای معنا 
توصیف کرد و با بیان این که نظام سیاسی کشور یک نظام انتخابی است، خاطرنشان 
کرد: اگر مردم کشورمان در انتخابات های شورای شهر، مجلس شورای اسالمی و 
ریاست جمهوری درست انتخاب کنند، خیلی چیزها درست می شود اما چه کنیم که 
مردم ما احساساتی هستند و شب یک فکر می کنند و صبح یک رأی دیگر می دهند.

 

پشت پرده سیاست 

  
قائم مقام وزارت کشور: نمی توان آمار دقیقی از تعداد استعفا کنندگان اعالم کرد 

 مهلت اســتعفای افــراد شــاغل بــرای کاندیداتــوری در یازدهمیــن دوره 
 انتخابــات مجلس در حالی به پایان رســید که نه از تعداد و نه از مشــخصات
 استعفا کنندگان اطالعاتی وجود ندارد. در این میان  استعفای بطحایی وزیر سابق 
آموزش و پرورش برای شرکت در انتخابات مجلس نه تنها تعجب برانگیز شد که 
در راس اخبار قرار گرفت. در همین حال، قائم مقام  وزارت کشــور با بیان این که 
هم اکنون نمی توان آمار دقیقی از تعداد استعفا کنندگان اعالم کرد، افزود: در زمان 
ثبت نام آمار دقیق مشــخص می شود. سید سلمان سامانی که با خراسان گفت و 
گو می کرد با تاکید بر این مطلب گفت: در خیلی از دستگاه ها افراد به این منظور 
استعفا کرده اند اما در قانون پیش بینی نشده که دستگاه ها این موضوع را به وزارت 
کشور اعالم کنند. سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: افراد مشمول این قانون باید 
در هنگام ثبت نام گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال به مشاغل تصریح 
شــده در ماده ۲۹ را به همراه سایر مدارک به فرمانداری ها ارائه کنند. بنابراین در 
آن وقت  است که می توان به طور دقیق اعالم کرد که چند نفر استعفا کرده اند. در 
این باره روزگذشته محسنی بندپی استاندار تهران از استعفای دو فرماندار پردیس 
و قدس و امام جمعه اندیشه برای شرکت در انتخابات مجلس خبر داد .همچنین به 
گزارش مهر، علی محمد احمدی اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز  هفته گذشته 
 به همین منظور اســتعفای خود را تقدیم وزارت کشــور کرده است. افزون بر این 
 چهار مدیر در اســتان قزوین ، برای نامزدی نمایندگــی دوره یازدهم مجلس از 
ســمت خود کناره گیری و استعفا کردند. همچنین پنج مدیر خراسان شمالی و ۱5 
مدیر خراسان رضوی برای شرکت در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا کرده 

 اند.
انتقاد ظریف از اروپا: مهم نتیجه است نه تالش شما

در حالی که ضرب االجل برجامی ایران به اروپا از نیمه رد شده و کمتر از یک ماه 
دیگر تا مرحله بعدی اقدامات هسته ای کشورمان باقی مانده، وزیر خارجه کشورمان 
به شــدت از کم کاری اروپایی ها انتقاد کــرد. ظریف با بیان این که اروپایی ها در 
موقعیتی نیستند که از ایران انتقاد کنند، افزود: »اروپایی ها وظیفه دارند شرایط روابط 
اقتصادی ایران را عادی کنند و در برجام اقدام مهم نیست بلکه این نتیجه است که 
مهم است. این که گفته شود ما تالش کردیم و نشد، ُخب ما هم می توانیم از این به 
بعد تالش کنیم و نشــود.« به گزارش مهر ظریف با اشاره به تصمیم چین و روسیه 
مبنی بر اســتفاده نکردن از دالر در مبادالت اقتصادی ادامه داد: اکنون زمان خوبی 
برای همدلی است و نباید اجازه دهیم آمریکا سیاست های یک طرفه خود را علیه 
دنیا ادامه دهد. مســئله سفر نخست وزیر ژاپن به ایران هم موضوع دیگری بود که 
ظریف به آن اشاره و تأکید کرد که در این سفر به این مقام ژاپنی خواهیم گفت که 
آمریکا باید جنگ اقتصادی علیه ایران را متوقف کند. ظریف همچنین از سفر وزیر 
خارجه آلمان به تهران خبر داده است. دیروز هایکو ماس تأکید کرد، اروپا همچنان 
به دنبال اجرایی کردن اینستکس است! وزیر خارجه آلمان هدف از سفر ش به عراق 
را کاهــش تنش بین ایران و آمریکا بیان کرد. وی همچنین گفت: »برنامه اروپایی 
اینستکس باید یک تجارت مقاوم در برابر تحریم ها را امکان پذیر کند. البته همه 

طرف ها به محدودیت های این برنامه آگاهند!«

تحویل مدرن ترین سامانه پدافند هوایی کشور به ارتش 
 سامانه پدافند هوایی ۱5 خرداد به عنوان مدرن ترین سامانه موشکی پدافندی کشور 
که قابلیت توانایی و کشف و انهدام همزمان ۶ موشک را از فاصله ۸5 کیلومتری دارد، 
همزمان با سالروز قیام ۱5خرداد و با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی پدافند ارتش 
رونمایی و تحویل ارتش جمهوری اسالمی شد. به گزارش خراسان، سامانه موشکی 
۱5 خرداد که از موشــک صیاد- 3 بهره می گیرد می تواند ۶ موشک را همزمان در 
۸5 کیلومتری رهگیری و در فاصله 45 کیلومتری منهدم کند. این سامانه اولین سامانه  
تحویلی به ارتش پس از تشــکیل »نیروی پدافند هوایی« اســت که هفتم خرداد ماه 
امسال با پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( 
به عنوان چهارمین نیروی ارتش تشــکیل و با حکم فرمانده کل قوا امیر صباحی فرد 
نیز به عنوان فرمانده این نیرو منصوب شــد.از دیگر ویژگی های این سامانه، می توان 
به قابلیت تحرک پذیری آن اشاره کرد، به گونه ای که زمان حاضر به جنگ و عملیاتی 
شــدن آن کمتر از 5 دقیقه است. عالوه بر این، ســامانه ۱5 خرداد می تواند اهدافی 
 مانند جنگنده  و پهپاد را در فاصله ۱5۰ کیلومتری کشــف و در فاصله ۱۲۰ کیلومتر 
 آن ها را ردگیری کند. کشف انواع اهداف پنهان کار در فاصله ۸5 کیلومتری و ردگیری 
آن ها در فاصله 45 کیلومتری از دیگر خصوصیات اعالم شــده این سامانه پدافندی 
است. نکته قابل توجه دیگر در سامانه ۱5 خرداد، افزایش توان کشف و انهدام اهداف و 
همچنین برد عملیاتی موشک های صیاد ــ 3 است که نسبت به نمونه های قبلی افزایش 
به مراتب بیشتری داشته است.به گزارش تسنیم، سامانه های تالش نیروی پدافند هوایی 
ارتش و صیاد ــ ۲ ســپاه توانایی کشف و درگیری همزمان با 3 هدف را داشتند که در 
سامانه ۱5 خرداد این توانایی به کشف و درگیری همزمان با ۶ هدف ارتقا یافته است، 
همچنین موشــک صیاد- ۲ توانایی انهدام اهداف در برد ۷5 کیلومتر را داشت که این 
قابلیت نیز در موشک صیاد- 3 به ۱۲۰ کیلومتر رسیده ضمن این که سامانه ۱5 خرداد 
با بهره گیری از پرتابگرهــای 4 فروندی توان مضاعفی را در اختیار آن قرار می دهد.

همچنین به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، در این مراســم امیر سرتیپ حاتمی 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تشریح پروژه سامانه سالح پدافند هوایی »۱5 
خرداد« که توسط متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع طراحی و ساخته 
شده، گفت: در شــبکه جامع پدافند هوایی کشور الزم است گستره ای از سامانه های 
پدافند هوایی با بردهای مختلف از چند کیلومتر تا چند صد کیلومتر به کار گرفته شوند 
و با وجود تحریم و در اختیار نداشــتن این گونه سامانه سالح ها از طرف کشورهای 
دیگر، بومی ســازی این سامانه از طریق طراحی و توسعه در داخل کشور مورد توجه 
ویژه قرار گیرد تا بتوان پوشش دفاعی مناسبی را در مقابل تهدیدهای مختلف هوایی با 
قابلیت عملیاتی باال برای مقابله با سالح های استراتژیک دشمن از جمله هواپیماهای 
جنگنده، بمب افکن های رادارگریز، موشک های بالستیک، موشک های کروز و انواع 
پهپادها ایجاد کرد، در این میان نقش سامانه های برد بلند و متوسط کشور در بازدارندگی 
از تهاجم دشمنان و تهدید اهداف هوایی برای محافظت از تأسیسات حیاتی و شهرهای 
بزرگ بسیار حائز اهمیت است.امیر سرتیپ حاتمی، قابلیت کارایی باال در سطوح کنترل 
و هدایت عملیات، قدرت تحرک پذیری باال و زمان عکس العمل کوتاه را از ویژگی های 
 دیگر ســامانه »۱5 خــرداد« اعالم کرد و گفت: این ســامانه در برد عملیاتی باال و 
ناحیه کشندگی گســترده )با اهدافی که در محدوده ارتفاع تا ۲۷ کیلومتر و در برد ۷ 

کیلومتر تا ۷5 کیلومتر قرار دارند( می تواند درگیر شود.

تازه های مطبوعات
ابتکار - هر چقدر که دولت احمدی نژاد وزیرانش را اخراج می کرد به همان اندازه وزیران 

دولت روحانی استعفا کرده اند. دولت روحانی رکورددار استعفای وزیران شده است. 
کیهان- برخالف برخی فضاسازی ها، مقامات ژاپن و آلمان برای میانجی گری و حفظ 
برجام و ارتقای روابط اقتصادی به ایران نمی آیند بلکه این ها تنها در نقش »پیام رسان های 
ترامپ« به ایران سفر می کنند و هدف اصلی صرفا داللی برای پیاده سازی خواسته های 

زیاده خواهانه رئیس جمهور آمریکاست.
شهروند- این روزنامه در گزارشی نوشت: چرا تلویزیون دربست در اختیار سریال های 
کره ای است و اثری از ساخته های با ارزش سینمای جهان نمی بینیم؟ مدیر کل تأمین 
رسانه صداوسیما به »شهروند« می گوید: »مردم  هنوز هم درخواست پخش جواهری 

در قصر را دارند«.
شرق- محسن رنانی استاد دانشگاه در گفت و گو با این روزنامه تأکید کرد: جمهوری 
اسالمی به طور ساختاری با عارضه »تأخیر مفرط در تصمیمات مهم« روبه روست و به 
دلیل همین تأخیر مفرط، مرحله به مرحله مجبور شده دست به »تصمیمات شتاب زده« 
بزنــد؛ یعنی وقتی تصمیمات را به موقع نگرفته یا به تعویق انداخته، یک جا به بحران 

برخورده است و مجبور شده به طور شتاب زده و مطالعه نکرده تصمیم بگیرد.
ابتکار- اسماعیل گرامی مقدم در مصاحبه با این روزنامه گفت: در شرایط کنونی خود 
رئیس جمهوری نیز باید استعفا کند چرا که زمانی که نمی تواند کاری از پیش ببرد، ماندن 

او فایده ای ندارد مگر این که اختیارات ویژه به او داده شود.
جشن تولد ملکه انگلیس از جیب مردم ایران! 

جشن تولد ملکه انگلستان که قرار است ۲3 خرداد همزمان با دیگر کشورها در سفارت 
این کشــور در تهران نیز برگزار شــود، هنوز برگزار نشده حاشیه ساز شده است. در 
هفته های گذشــته هم برگزاری افطاری در سفارت انگلیس خبرساز شده بود و حاال 
خبرگزاری فارس در گزارشی از برگزاری جشنی برای بزرگداشت روز ملی انگلیس و 
تولد ملکه انگلیس خبر داده است. البته برگزاری این جشن تولد زمانی تعجب برانگیز 
خواهد بود که قرار است فعاالن اقتصادی ایرانی هزینه برگزاری این جشن را بپردازند! 
به گزارش فارس، سفارتخانه لندن در تهران در ایمیلی گستاخانه به فعاالن اقتصادی 
کشــورمان که با لحن تحقیرآمیزی تنظیم شــده، از آن ها خواسته در صورتی که می 
خواهند در این مراسم شرکت کنند، باید مبلغ ۱۰۰۰ تا ۲5۰۰ پوند بپردازند و در عوض 
از خدمات »خوشامدگویی سفیر انگلیس« برخوردار شوند و بتوانند استند محصوالت 
خود را در این مراســم قرار دهند! این در حالی اســت که هزینه این جشن در دیگر 
کشــورها از سوی شرکت های انگلیسی حاضر در آن کشورها یا سایر حامیان مالی 
تأمین می شــود، اما در ایران با توجه به بیرون رفتن شرکت های انگلیسی، سفیر این 
کشور دست به یک ابتکار عجیب زده و بنا بر گزارش فارس »با ادبیاتی تحقیرآمیز و 
استعماری، بیان داشته نمی تواند پول مالیات دهندگان انگلیسی را در ایران هزینه کند و 
خود ایرانی ها باید هزینه این مراسم را بپردازند!« بنا بر گزارش فارس،  در خصوص 
میزان واکنش های مثبت به این درخواست توهین آمیز سفارت انگلیس عدد دقیقی در 
دست نیست، اما خبرها حاکی است متأسفانه تعدادی از دریافت کنندگان این ایمیل از 

مشارکت در این مراسم استقبال کرده اند. 
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   دکتر محمد خیری رئیس دانشــگاه پیام نــور هرمزگان به 
همراه خانم دکتر فاطمه عامری سیاهویی معاون دانشگاه، دکتر 
میری رئیس اداری با علی صالحی رئیس کل دادگستری استان 

هرمزگان دیدار و گفتگو کرد.
    به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، در ابتدای این دیدار دکتر 
خیری ضمن تبریک انتصاب صالحی به عنوان رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان، از زحمات کارکنان خدوم دادگســتری ، مدیران مســتعد و 
دستگاه قضائی که خدمت به مردم شــریف هرمزگان را سرلوحه کار 
خود قرار داده اند تقدیر و تشــکر کرد و افزود: کار قضاوت کار بسیار 
سختی است.رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان با اشاره به اینکه در زمان 
پیامبر اکرم )ص( اســتقالل قضایی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده 

است، گفت: خوشبختانه در جمهوری اسالمی ایران این مهم از جایگاه 
ویژه ای برخوردار اســت که حتی هیچکس حــق دخالت در این امر 
ندارد. دکتر خیری، اظهار داشت: با وجود سامانه الکترونیکی و اطالع 
رسانی که به صورت پیامک و سامانه شده است مردم رضایت بیشتری 
پیدا کرده اند و این ســامانه در خصوص رسیدگی سریع به پرونده ها، 
مردم را  بسیار امیدوار کرده است.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
به گزارش عملکرد دانشــگاه پیام نور پرداخت و اظهار داشت: رسالت 
دانشگاه پیام نور خدمت به اقشار مختلف  جامعه است.رئیس دانشگاه 
پیام نور هرمزگان اظهار داشــت: در حال حاضر  پذیرش دانشجو در 
مقطع کارشناسی داریم و متقاضیان و عالقمندان به تحصیل می توانند 
به مراکز و واحدهای دایر در ســطح اســتان نســبت به ثبت نام اقدام 

نمایند.در ادامه این دیدار فاطمه عامری ســیاهویی معاون دانشگاه پیام 
نور هرمزگان گفت: در اکثر مراکز واحدهای دانشــگاه پیام نور استان 
 رشــته حقوق دایر اســت و افتخار می کنم که بنده نیز فارغ التحصیل 
رشــته حقوق و عضو هیات علمی رشــته حقوق در دانشگاه پیام نور 

می باشم.
  عامری در این دیدار اظهار داشــت: انجمن علمی رشــته حقوق در 
 دانشــگاه  پیام نــور  فعال و در زمینه های مختلــف در حال فعالیت 
می باشد.در ادامه این دیدار علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان 
ضمن تشکر از این دیدار، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور یک دانشگاه 
علمی است وآشــنایی کامل با این دانشگاه دارم که تعدادی از اعضای 
خانواده ام دانش آموخته دانشگاه پیام نور می باشند.صالحی ضمن اعالم 
آمادگی حضور خود در همایشها و سمینارهای دانشگاه پیام نور، تاکید 
کرد: از این به بعد ارتباط بیشــتری بین دانشگاه پیام نور و دادگستری 
خواهد بود و دانشگاه رسالت مهمی در فرهنگ سازی و تربیت نیروی 

انسانی متخصص جوان در سطح استان و کشور دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان در دیدار با رئیس کل دادگستری استان:

استقاللقضاتازجایگاهویژهایبرخورداراست

   معاون هماهنگی اموراقتصادی اســتانداری 
دغدغه  بدون  خرید  گفت:شــرایط  هرمزگان 
خانواده ها برای سال تحصیلی 99-98 در استان 

فراهم شود.
    ایرج حیدری در جلســه ستاد تنظیم بازار استان 
هرمزگان با اشــاره به وجود ثبات نســبی در بازار 
استان، اظهار داشــت: آرامش حاکم بر بازار استان 
حاصل تالش های مجموعه مدیران دســتگاه های 
ذیربط و همکاری بسیار خوب مردم شریف استان، 
اصناف و بازاریان است که جای قدردانی دارد.وی 
در همین رابطه افزود: استانداری هرمزگان با قوت 
حاکم شدن هر چه بیشــتر ثبات بر بازار استان را 

پیگیری و دنبال خواهــد کرد و مدیران مربوطه در 
این زمینه باید برنامه های عملیاتی و اجرایی داشته 
باشــند.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
هرمزگان گفت: در ســال ۹۷ دشــمنان با تشدید 
فشــارهای اقتصادی خود به دنبــال التهاب آفرینی 
در بازار کشــور بودند که با مجموعــه اقدامات و 
تالش های شبانه روزی صورت پذیرفته و همراهی 
و همــکاری مردم و مجموعه اصنــاف و بازاریان، 
دشمنان در رسیدن به اهداف شوم خود برای ایجاد 

تنش در بازار ناکام ماندند.
   معــاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 

هرمزگان خاطرنشــان کرد: در سال ۹۸ با گسترش 
اقدامات و تشدید نظارت ها، افزایش ثبات و آرامش 
در بازار هرمزگان با قوت دنبال خواهد شد که تحقق 
این مهم نیازمند تداوم همراهی و همکاری مناسب 
مردم و بازاریان با مدیران برای مدیریت هر چه بهتر 
بازار اســت.حیدری با اشاره به اهمیت فراهم کردن 
شــرایط مناسب برای مردم استان در سال تحصیلی 
پیــش رو، عنوان کرد: ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت به همراه اداره کل آموزش و پرورش استان، 
اصناف و سایر دســتگاه های ذیربط از هم اکنون با 
برنامه ریزی و برگزاری نشست های هم اندیشی زمینه 

خرید سال تحصیلی مناسبی را برای خانواده ها  به 
ویژه در زمینه تهیه و خریــد لباس فرم فرزندان و 
لوازم التحریر با قیمت مناســب با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور فراهم نمایند. به گزارش فارس ،وی 
در همین رابطه تصریح کرد: برای کمک به خانواده ها 
و کاهــش هزینه های آنها، فرم و طرح لباس تمامی 
مقاطع تحصیلی هرمزگان در سال تحصیلی پیش رو 
همانند سال تحصیلی ۹۸-۹۷ باشد تا خانواده ها با 
کمترین دغدغه و مشــکل، اقدام به تهیه لباس فرم 
مورد نیاز فرزندنشــان جهت حضور در کالس های 

درس کنند.

معاون استاندار هرمزگان  تاکید کرد

فراهم  نمودن شرایط خرید بدون دغدغه برای سال تحصیلی
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خبری

 بخشنامه اجرای درس کارآموزی-کارورزی 
ابالغ شد 

 معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
هرمزگان از ابالغ بخشــنامه اجرای درس کارآموزی- کارورزی 
برای اجرا در دوره تابستان خبر داد .محمد قویدل؛ اظهار داشت: 
امسال درس کارآموزی- کارورزی شاخه های فنی و حرفه ای و 
کار دانش به صورت تجمیعی اجرا می شــود.وی افزود: توسعه و 
گســترش فرهنگ کار و کارآفرینی در جریان فرآیند یاددهی و 
یادگیری، آماده ســازی هنرجویان برای ورود به بازارکار، ایجاد 
روحیه خودباوری و سخت کوشــی در بین هنرجویان و آشــنا 
کردن مراکز تولیدی، خدماتی با آموخته ها و توانمندی هنرجویان 

هنرستان از جمله اهداف این درس است.
   معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
هرمزگان تاکید کرد: این درس صرفا در تابستان و برای پایه های 
یازدهم یا دوازدهم به صورت تجمیعی اجرا می شود و هیچ دوره 
و گواهینامه ای جایگزین آن نمی شود.قویدل بیان داشت: هر ساله 
دروس نامبرده با هدف مهارت آموزی حرفه ای هنرجویان بسته 
به نوع رشته و شاخه در یکی از پایه های یازدهم یا دوازدهم در 
تابســتان برگزار خواهد بود.وی با اشاره بر اینکه ۲ هزار و ۹۱۹ 
هنرجوی شــاخه فنی و حرفه ای و چهار هزار و ۵۱۸ هنرجوی 
شــاخه کاردانش در تابستان ســال جاری در دوره های نامبرده 
شــرکت می کنند، گفت: بر اساس ماهیت هر رشته میزان ساعات 
کارآموزی شــاخه فنی و حرفه ای از ۱۲۰ تا ۲۴۰ ساعت متغیر 

است.
  معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
هرمزگان ادامه داد: میزان ســاعات کارورزی شاخه کاردانش و 
کارآموزی شــاخه فنی و حرفه ای مطابق برنامه درسی هر یک 
از رشته های مهارتی این شــاخه ها است که در راستای سیاست 
مدرسه محوری و تفویض اختیار و بر اساس شرایط منطقه ای در 
تابســتان یکی از پایه های یازدهم یا دوازدهم اجرا می شــود. به 
گزارش فارس؛ قویدل با بیان اینکه زمان انجام کارآموزی در هر 
روز براساس ســاعات فعالیت در محیط واقعی کار خواهد بود؛ 
اضافه کرد: این زمان 6 یا ۸ ساعت در روز در مدت ۳ تا 6 هفته 
خواهد بود و تعطیالت رســمی جزء روزهای کارآموزی هنرجو 

محسوب نمی شود.

آغاز فراخوان طرح ایده شو
 با محوریت شهر هوشمند 

  مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
بندرعباس از آغاز طرح فراخوان ایده شو با محوریت شهر هوشمند 
در بندرعباس خبر داد.حســین اخالقی با اشــاره به اینکه برای 
اســتفاده و به کارگیری از ایده های ممتاز در قالب های استارتاپ، 
ict و پروپوزال های که قابلیت های اجرایی در موضوعات مختلف 
شــهری را دارا هستند، اظهار داشت: این سازمان  فراخوان طرح 
ایده شــو با محوریت طرح شهر هوشمند را برگزار می کند.وی در 
ادامه افزود: شهروندان می توانند در مسایل مختلف شهری از جمله؛ 
محیط زیست و پسماند، حمل و نقل پاک، آتش نشانی و خدمات 
ایمنی، گردشــگری، ترافیک و ... ایده هــای خود را تا پایان ۳۱ 
تیرماه ۹۸ به این سازمان ارائه دهند.به گزارش فارس ،مدیرعامل 
ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس با 
اشــاره به اینکه  بعد از ارائه ایده های ارسالی از سوی شهروندان 
خاطر نشــان کرد: بعد از داوری به ایده های برتر جواز نفیســی 
 اهدا خواهد شــد.اخالقی گفت: شهروندان برای کسب اطالعات 
بیشتر می توانند با شماره تلفن ۰۷6۳۳۲۲۱۱6۲۳ تماس حاصل 

کنند.

کارگاه قصه گویی خالق در بندرعباس برگزار شد
 اولین جلســه کارگاه قصه گویی خالق ویــژه ی نوجوانان با 
حضور اعضای دختر مرکز  فرهنگی هنری کانون پرورش فکری  
شماره ۲  بندرعباس در ســالن  این مرکز برگزار شد.به گزارش 
روزنامه دریا، اولین جلسه کارگاه قصه گویی خالق ویژه ی نوجوان 
با حضور اعضای دختر مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری  
شماره ۲ بندرعباس در سالن این مرکز برگزارشد.به گفته ی عفت 
تفضلی مربی مسوول  این مرکز فرهنگی و هنری ، این کارگاه با 
هدف آشنایی اعضای نوجوان مرکز با اصول قصه گویی و هدایت 
آن ها به ســمت اجرای قصه گویی های هنرمندانه تشکیل شد.در 
 این کارگاه، اعضا با مقدمات و مفاهیم مربوط به قصه گویی آشنا 
 شــدند و هرکدام از اعضا از تجربیات قبلی خــود در ارتباط با 
قصه گویی و خاطرات خودســخن گفتند.قرار است این کارگاه 
هرهفته تا پایان تابســتان با حضور اعضــای نوجوان،  در مرکز 
فرهنگی هنری کانون شــماره۲ بندرعبــاس واقع در پارک الله 
بندرعباس تشکیل شود.گفتنی اســت عفت تفضلی مدرس این 
کارگاه برگزیده چندین دوره از جشنواره های قصه گویی استانی، 
منطقه ای و برگزیده جشــنواره کشــوری قصه گویی سال ۱۳۹۷ 

می باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان:
 رفع مشکالت مجتمع پتروصنعت گامرون 

درحال پیگیری است 
  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: با 
دستور استاندار ، رفع مشکالت شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون 

به صورت ویژه در حال پیگیری است.
   ایرج حیدری در جلسه ویژه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
استان با محوریت بررسی مشکالت شرکت پترو صنعت گامرون 
اظهار داشت: این مجتمع به عنوان اثرگذارترین واحد تولید کننده 
فرمالین و هگزامین در کشور و خاورمیانه است که حفظ چرخه 
تولید و اشتغال آن برای استان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی در ادامه افزود: مجتمع صنعتی گامرون با در اختیار داشــتن 
زیرساخت های مناســب، مدیریت پسماند، استقرار سیستم های 
مدیریت کیفیت و رویکرد پدافند غیر عامل از واحد های شاخص 
صنعتی هرمزگان اســت که تامین سرمایه در گردش آن از طریق 
شــبکه بانکی با دستور اســتاندار  هرمزگان به صورت ویژه در 
 دســتور کار حوزه اقتصادی اســتانداری هرمــزگان قرار دارد.

به گــزارش فارس ،معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
هرمزگان ابراز داشــت: حفظ چرخه تولید و اشــتغال واحد های 
صنعتی و تولیدی اســتان با هدف افزایش تولیدات اســتان برای 
صادرات و تامین نیاز داخلی و بهبود اشتغال با جدیت تا رسیدن 

به اهداف مورد نظر دنبال می شود.

خبر 

  آئین رونمایی نمایشنامه موغلی پنا و اپلیکیشن 
شرجی نخستین نرم افزار تخصصی فرهنگ و هنر 
هرمزگان شب گذشته)18 خرداد( با حضور مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان در پالتو 

آفتاب بندرعباس برگزار شد.
  به گزارش دریا؛ رئیس انجمن هنرهای نمایشــی استان 
هرمزگان در ابتدای این مراســم با بیان اینکه خوشحالم 
که شاهد حضور جمعیت پرشور جهت رونمایی دو اتفاق 
بزرگ در فرهنگ و هنر هرمزگان هستم، افزود: نمایش 
موغلی پنا همان طور که ســال گذشته در اجرای خود با 
استقبال گسترده عالقه مندان همراه شد این بار در اقدامی 
تحســین برانگیز از ســوی کارگردان این نمایش، شاهد 
انتشار نمایشنامه آن هستیم.حسین کریمی با اشاره به اینکه 
باید هنرهای نمایشــی استان هرمزگان در این مسیر گام 
بردارند، خاطرنشان کرد: اینکه تنها به اجرای یک نمایش 
بسنده نکنیم و بتوانیم از ابزارهای مختلف فرهنگی برای 
انعکاس اندیشه و هنر خود استفاده کنیم خود اقدام بزرگی 
است که در نمایش موغلی پناه شاهد آن هستیم و امیدوارم 
ازاین پس شاهد برگزاری مراسم های این چنینی بیشتری 
باشــیم.وی در ادامه با بیان اینکه رونمایی از اپلیکیشن 
شرجی به عنوان نرم افزاری تخصصی در وادی فرهنگ و 
هنر هرمزگان دیگر موضوعی است که سبب جمع شدن 
امروزمان شده اســت، اضافه کرد: تیم شرجی با استفاده 
از جوانان عالقه مند، متعهد و توانمند در عرصه فرهنگ 
و هنر طی سالیان گذشته توانسته بود فعالیت های خوبی 
انجام دهد.کریمی با اشــاره به اینکه طی ماه های گذشته 
مجله آنالین شــرجی با برگزاری سلسله نشست هایی با 
انجمن های فرهنگی هنری سعی در گسترش فعالیت های 
خود داشت، عنوان کرد: انجمن هنرهای نمایشی حمایت 
خود را از این مجموعــه اعالم و امیدوارم با رونمایی از 
این اپلیکیشن و خدمات رســانی های مختلف از طریق 
آن بتوانیم ازاین پس در زمینــه فرهنگ و هنر عالوه بر 
تولید محتوا جذاب شاهد آســانی دسترسی شهروندان 

به تولیــدات فرهنگی و هنری هرمزگان باشــیم.وی با 
بیان اینکه جمع آوری بانک اطالعاتی جامعه فعال تئاتر 
هرمزگان از مهم ترین اقداماتی است که در جهت ماندگار 
و ثبت کردن زحمتکشــان این عرصه در سال جاری در 
حال انجام است، اظهار کرد: سعی داریم با همکاری تیم 
شــرجی برنامه های خود را به شیوه نوین اجرا کرده و به 
سمت حرفه ای شدن امورات انجمن هنرهای نمایشی پیش 
برویم.رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان هرمزگان در 
پایان گفت: این انجمن تیم شــرجی را به عنوان بازویی 
توانمند در کنار خود می بیند و از قابلیت های آن در جهت 
اعتالی هنرهای نمایشی استان هرمزگان استفاده خواهد 
کرد.همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
هرمزگان گفت: علیرضا داوری از همکاران شایســته و 
توانمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان است 
و خوشحالم برای این رونمایی کتاب این فرد دورهم جمع 
شدیم.رضا کمالی زرکانی افزود: رونمایی از انتشار یک 
نمایشنامه جای خوشــحالی و توفیق دارد و هرکس در 
استان هرمزگان دست به قلم بگیرد جای خوشحالی دارد 
و به طــور حتم موردحمایت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان هرمزگان خواهد بود.وی با بیان اینکه با 
نمایش موغلی پنا آشنا هســتم، اضافه کرد: این نمایش 
در زمان اجرای خود مورد اســتقبال مردم قرار گرفت که 
نشان دهنده اجرای خوب هنرمندان و کارگردانی مطلوب 
داوری است.کمالی زرکانی در ادامه با اشاره به رونمایی 
از اپلیکیشن شرجی، تصریح کرد: این نرم افزار کاربردی 
را مشاهده کردم که از قابلیت ها و صفحات بسیار خوبی 
بهره می برد که به طور حتــم به کمک اعتالی فرهنگ و 
هنر اســتان هرمزگان خواهد آمد.این مقام مسئول اضافه 
کرد: این نرم افزار هنرمندانه و با قابلیت های فنی باالست 
و فکر می کنم بســیاری از نیازهای فرهنگ و هنر استان 
هرمزگان از این طریق قابل دسترســی و برکات آن برای 
فرهنگ و هنر هرمــزگان خواهد بود.مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان هرمزگان در پایان ابراز امیدواری 

کرد تیم خالق شرجی بتواند از طریق این نرم افزار خدمات 
قابل عرضه فرهنگ و هنر هرمزگان به شــهروندان را از 
این طریق پوشش دهد و یاری گر جامعه فرهنگ و هنر 
استان باشد.در ادامه نویسنده و کارگردان نمایش موغلی 
پنا افــزود: این نمایش با نگاهی بــه »خانه برناردآلبا« 
فدریکو گارســیا لورکا در 6۰صفحه به چاپ رســیده 
است.علیرضا داوری با بیان اینکه این نمایشنامه توسط 
گروه تئاتر آیینه جنوب سال ۱۳۹6 با حضور بازیگران 
مطرح تئاتر هرمزگان در شــهرهای مختلف هرمزگان و 

سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و چهارمین 
جشنواره تئاتر آیینی سنتی ارغوان بهبهان به روی صحنه 
رفت، تصریح کرد: نمایش موغلی پنا یکی از نمایش های 
شــاد زنان روستاهای شهرستان رودان است. موغلی پنا 
را زنان سرخوش و سر و زبان دار و زنده دل در مجالس، 
دور از چشم مردان اجرا می کنند.وی تصریح کرد: نمایش 
موغلی پنا یک مرور و یادآوری توأم با اقتدار، برنامه ریزی 
و هدفمند از نقش و حضور زن در خانواده اســت که با 
تکــرار آن در مجالس زنانه به نوعی قدردانی از نقش زن 
در درون این طیف می پردازد و برای دخترانی که حضور 
دارند و هنوز ازدواج نکرده اند نوعی آینده نگری شیرین را 

تداعی می کند.داوری در پایان گفت: انتشــار این نمایش 
به عنوان یک کتاب برای ثبت آن و نشــر و گســترش 
فرهنگ و هنر این دیار بوده اســت.همچنین مدیر مجله 
آنالین شرجی در این مراسم ضمن تقدیر از حمایت های 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان، افزود: 
خوشبختانه با دریافت مجوزهای قانونی توانستیم عالوه بر 
فعالیت های سابق خود به سمت تولید و انتشار اپلیکیشن 
شرجی به عنوان نخستین نرم افزار تخصصی فرهنگ و هنر 
هرمزگان گام برداریم.محمدجواد رسولی با بیان اینکه در 
این نرم افزار سعی کردیم تمامی خدمات فرهنگی و هنری 
استان هرمزگان را پوشش دهیم، اضافه کرد: مقوله هایی 
همچون موسیقی، تئاتر، سینما، کنسرت، کتاب و داستان، 
فروش آثار صنایع دســتی و آالت موســیقی هرمزگان، 
فروش کتاب و آلبوم موســیقی هنرمنــدان هرمزگان، 
بانک جامع اطالعاتــی هنرمندان هرمــزگان، آخرین 
اخبار، اطالعیه رویدادهــای مختلف فرهنگی و هنری، 
روزنامه های محلی، مســابقات و جشنواره های مختلف 
فرهنگی و هنــری و ده ها موضوع دیگر در این نرم افزار 
گنجانده شــده است.وی با اشاره به اینکه این نرم افزار در 
دو سیستم عامل اندروید و IOS قابل استفاده است، عنوان 
کرد: عالقه مندان جهت استفاده از این نرم افزار می توانند به 
آدرس WWW.SHARJI.ME مراجعه کرده و با 
دریافت این نرم افزار از خدمات آن بهره کافی را ببرند.مدیر 

مجله آنالین شرجی با بیان اینکه تیمی حرفه ای با هزینه 
شــخصی و بدون هیچ چشمداشت مالی و معنوی ماه ها 
بر روی این نرم افزار کارکرده اســت، ابراز کرد: امیدوارم 
با حمایت انجمن های فرهنگی و هنری استان هرمزگان 
بتوانیم با جامعیت بخشی به این نرم افزار کمکی در مسیر 
توســعه فرهنگ و هنر هرمزگان کنیم.رسولی با اشاره به 
قابلیت های جدید سیســتم بلیت فروشی آنالین نرم افزار 
شــرجی، تصریح کرد: دیگر نیاز به حمل ونقل امکانات 
پیچیده برای فــروش و تأیید بلیت عالقه مندان به اماکن 
فرهنگی نیست و با نصب این نرم افزار بر روی تلفن همراه 
می توان به راحتی ورود مردم به اماکن را تسریع بخشید.

وی در پایان با بیان اینکه شرجی خود را در بلیت فروشی 
هرمزگان، شماره گذاری صندلی ها،  کنسرت های  آنالین 
پخش آنالین صوتی و تصویری کنسرت در بندرعباس، 
تولید محتوای ویدئویی و پخش آنالین برنامه ها از فضای 
مجازی در استان هرمزگان اولین می داند، از حمایت های 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان هرمزگان، 
انجمن های هنرهای نمایشی و موسیقی استان هرمزگان 
و شــرکت ایرانیان فیلم خلیج فارس تقدیر و تشکر کرد.  
به گزارش شرجی،الزم به ذکر است، در این مراسم گروه 
موسیقی معبد به سرپرستی امیر کامیابی به اجرای سه ترانه 
پرداخت و از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از 

علیرضا داوری تقدیر به عمل آمد.

رونمايی از  نمايشنامه موغلی پنا و اپلیکیشن شرجی

   مجمع انتخابات هیات کشتی هرمزگان با حضور نماینده فدراسیون 
کشــتی برگزار و مهدی نوبانی با کسب اکثریت آرا، به مدت چهار 

سال عهده دار ریاست هیات کشتی این استان شد. 
   در ایــن دوره از انتخابات هیأت کشــتی هرمزگان که در ســالن 
اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان اســتان و با حضور مدیرکل و 
جمعی دیگر از معاونان برگزار شد، چهار نفر نامزد شده بودند که دو 
نفر از آنها )مهران شــاهی و علی پایدار( پیش از آغاز رأی گیری از 
شــرکت در انتخابات انصراف دادند.در پایان مجمع انتخاباتی هیأت 
کشتی هرمزگان، رأی گیری میان مهدی نوبانی و بهروز رضاپور انجام 
شد که مهدی نوبانی با کسب ۹ رأی از مجموع ۱۷ رأی اخذ شده، به 
مدت چهار سال به ریاست هیأت کشتی استان انتخاب شد.پیش از 
این جواد مرشدی سکاندار هیأت کشتی هرمزگان بود.دبیر فدراسیون 
کشتی در این مجمع انتخاباتی اظهار داشت: فدراسیون کشتی حامی 
برنامه ها و طرح های هیأت های اســتانی به منظور رشــد و توسعه 

ورزش کشتی در اقصی نقاط کشور است.
   محمداسد مســجدی تصریح کرد: همدلی و هماهنگی هیأت های 
کشتی اســتان ها با اداره کل باعث پیشبرد اهداف تعیین شده خواهد 
شــد.مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان نیز در این نشست با اشاره 
به اســتعدادهای استان در رشته کشتی، گفت: نگاه رئیس و اعضای 
هیأت باید به سمت و سوی پیشرفت، توسعه و کسب جایگاه خوب 
کشتی استان در کشور باشد.محمودرضا امیاری تصریح کرد: باید از 
همه ظرفیت ها برای توسعه و پیشرفت ورزش کشتی استفاده نمائیم 
و چشم انداز خوبی برای ورزش کشتی ترسیم کنیم.به گزارش ایرنا، 
وی بــا اعالم حمایت این اداره کل از برنامه های قابل اجرای هیأت 
کشتی هرمزگان و دیگر هیأت های ورزشی استان، افزود: هیأت های 
ورزشی باید شاخص های آموزش، استعدادیابی و میزبانی مسابقات 
را در اولویت کاری خود قرار دهند و ارتبا ط تنگاتنگی با فدراسیون 

مربوطه خود داشته باشید.

»نوبانی« سکاندار هیات کشتی هرمزگان شد
   معاون آموزش مدیریت حوزه  علمیه خواهران هرمزگان از 
شــروع پذیرش مقطع عمومي حوزه علمیه خواهران از 23 

تیرماه سال جاری خبر داد.
   معصومــه ترکان در جمع خبرنگاران با اشــاره به اهمیت حضور 
بانوان در عرصه علم بخصوص علوم دینی و حوزوی، بیان داشت: 
تاثیــر حوزه های علمیه خواهــران در هدایت معنــوی جامعه به 
خصوص قشر بانوان و جوانان بســیار حائز اهمیت است و الزمه 
آن حضور حداکثری بانوان در مدارس علمیه خواهران و تحصیل در 

مقاطع مختلف حوزه است.
  وی با بیان اینکه طالب با گذراندن  ۱۹۰ واحد درسی به مدت ۵ 
تا ۷ سال، موفق به دریافت مدرک کارشناسی یا سطح دو می شوند، 
افزود: مدارس علمیه خواهران در مقطع عمومی، عالوه بر آموزش 
مبانی، مقدمات و مســائل دین، در زمینه های اخالقی، پژوهشــی 
و تبلیغی به پرورش و تربیــت جنبه های عقالنی و مهارتی طالب 

می پردازند.
  معاون آموزش مدیریت حوزه  علمیــه خواهران هرمزگان گفت: 
عالقه منــدان به تحصیل در علوم دینی می توانند با داشــتن مدرک 
دیپلم یا باالتر در مقطع عمومی حوزه علمیه خواهران در تاریخ ۲۳ 
تیر ماه ۹۸ همزمان با میالد با سعادت امام علی بن موسی الرضا)ع( 
از طریق وبــگاه paziresh.whc.ir و یا با مراجعه به مدارس 
علمیه خواهران نســبت به ثبت نام و دریافت دفترچه پذیرش مقطع 
عمومی حوزه علمیه خواهران، اقدام کنند.ترکان به شــرایط ثبت نام 
در مقطع عمومی حوزه علمیه خواهران اشاره کرد و گفت: داوطلبان 
در این مقطع از طریق آزمون ورودی و با احتســاب تاثیر معدل کل 
دیپلم و مصاحبه اخالقی گزینش می شــوند.به گزارش فارس ، وی 
در پایان تصریح کرد: عالقمندان برای کســب اطالعات بیشــتر به 
پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به نشــانی 

www.whc.ir مراجعه کنند.

آغاز پذیرش مقطع عمومي حوزه علمیه خواهران هرمزگان 

   رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان بندرعباس گفت:یکی 
از مشکالت جوانان ازدواج و اشتغال است وقف برای ازدواج از 

جمله شیوه های ترویج ازدواج آسان در میان جوانان است
   حجت االســالم والمسلمین شهبازی گفت: فرهنگ وقف و ازدواج 
نیکو هر دو از سنت های اصیل نبوی و دینی هستند که تلفیق این دو 
می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت کنونی کشور باشد.وی گفت: 
بنابر ضرورت توجه واقفان و خیران کشــور در راستای رهنمودهای 
قرآن کریم و ائمه اطهار)ع( در زمینه ازدواج بیش از پیش اهمیت پیدا 
می کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشاهده می شود که در حال 
حاضر جمعیت قابل تأملی از جوانان در سن ازدواج قرار دارند وایجاد 
وقف های جدید با موضوع تأمین جهیزیه و ازدواج آسان در برهه کنونی 
می تواند بســیار مثمر باشد.   وی افزود: بیشتر موقوفات ثبت شده در 
شهرســتان بندرعباس در بخش های مختلف از جمله برای عزاداری، 
تعزیه داری اهــل بیت عصمت وطهارت،تالوت قــرآن و برگزاری 
مراســمات مذهبی است.وی تصریح کرد: وقف در امر ازدواج جوانان 

از نیاز های جامعه به شــمار می رود که این مهم نیازمند توجه واقفان 
به عنوان اولویت های وقف است.حجت االسالم والمسلمین شهبازی 
بیان داشت: کمک هزینه زندگی و جهیزیه برای انسان های نیازمند و 
همچنین احداث خانه های با متراژ کم برای سکونت زوج های جوان 
نیازمند می تواند در اولویت واقفان خیراندیش قرار داشته باشد که با 
 موقوفه های خود در راســتای ازدواج آسان جوانان گام بردارند و در 
ســال های نخست زندگی مشــترک زوج های نیازمند را در تامین 
مخارج زندگی یاری دهند.به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف 
وامور خیریه استان هرمزگان، رئیس اوقاف بندرعباس تأکید کرد: با 
توجه به افزایش سن ازدواج به دلیل مشکالت تامین جهیزیه و مخارج 
ازدواج، اگر وقف در راستای ازدواج جوانان و تهیه جهیزیه انجام شود 
بسیار می تواند تاثیرگذارتر باشد.وی تصریح کرد: فرهنگ ازدواج آسان 
را می توان امروز در جامعه ترویج داد تا با نهادینه سازی آن، شاهد به 
خانه بخت رفتن شمار بیشتری از جوانان باشیم و زندگی های پایدار 

ساخته شود.

   مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
 گفــت: احــداث و بهره بــرداری از 
افزایش  به  باعث کمــک  بندر خمیر 
بخشی  رونق  منطقه،  معادن  عملکرد 
به تولید و صادرات فرآورده های مواد 
 معدنی و افزایش راندمان تجارت محلی و 

منطقه ای می شود.
   »محمد راســتاد« در حاشیه بازدید از 
عملیات عمرانی تکمیل بندر چندمنظوره 
 خمیــر اظهار داشــت: این بنــدر باعث 
 شــکوفا شــدن شــهر تاریخی و تاالبی 
بندر خمیر و ایجاد بســتر مناسب جهت 
 ســرمایه گذاری و ایجاد اشــتغال برای 
ســاحل نشــینان منطقه  خواهد شد.وی 
افزود: این طرح مهم بندرسازی با مدیریت 
و راهبری اداره کل بنــادر و دریانوردی 
هرمــزگان در دی ماه ســال ۹۷ با مبلغ 
اولیه ۳۰۰ میلیارد ریال آغاز و پیش بینی 
می شــود طی مدت ۱۸ماه با اعتبار 6۵۰ 
میلیارد ریال به بهره برداری برسد.راستاد 
خاطرنشــان کرد: این بندر چندمنظوره به 
دلیل همجواری با تاالب بین المللی خور 
خوران کامال منطبق بر مالحظات زیست 

محیطی احداث می شود.
   مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی 
گفت: چهار پســت اســکله به صورت 
شمع و عرشه و مســیر دسترسی به طول 
 ۷۴۴ متر از ســاحل تا اسکله ها از جمله 
بخش های این بندر است.راستاد شناورهای 
طرح قابل پذیرش در این بندر را با ظرفیت 
تــا ۵۰۰۰ تن اعالم کــرد. وی از جمله 
مزایای احداث این بندر را توســعه بنادر 
کوچک در ســواحل خلیج فارس، کمک 
 به معیشت ساحل نشینان، افزایش عملکرد 

معــادن منطقه، امکان تولیــد و صادرات 
فرآورده هــای مواد معدنــی و افزایش 
راندمان تجارت محلی و منطقه ای برشمرد.  
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و 
سازمان  مدیرعامل  هرمزگان،  دریانوردی 
بنادر و دریانوردی اشــتغالزایی مستقیم و 
غیرمستقیم این طرح بندرسازی در زمان 
 ساخت را ۲۳۰ نفر اعالم کرد و گفت: اشتغال 
زمان بهره برداری نیز به صورت مســتقیم 
۷۰ نفر و غیرمستقیم  ۳۰۰ نفر برآورد شده 

است.

   رئیس اداره اوقاف وامور خیریه بندرعباس:

وقف زمینه ساز ازدواج آسان در جامعه است

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در سفر به هرمزگان اعالم کرد

نقش موثر بندر خمیر در رونق تولید و صادرات مواد معدنی

 رونمایی از انتشــار یک نمایشنامه 
دارد  توفیــق  و  خوشــحالی  جــای 
هرمــزگان  اســتان  در  هرکــس  و 
دســت به قلم بگیرد جای خوشحالی 
دارد و به طور حتم موردحمایت اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

هرمزگان خواهد بود

,,

آگهی مناقصه عمومي دو مرحله ای)98/1(
اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه طرح هاي مشروحه 
ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام  نماید لذا شرکت های متقاضی 
میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/03/22 لغایت 98/03/26 به 
مدت 5روز به سامانه ستاد الکترونیکی دولت مراجعه نمایند. ضمنا  هزینه نشر آگهی 
بر عهده برنده مناقصات میباشد. تلفن 33331523در ساعات اداری پاسخگوی 

متقاضیان می باشد.

*تبصره: تاریخ فروش از 98/03/22 لغایت 98/03/26 تاریخ تحویل98/04/09 
افتتاح پاکات 98/04/10

اداره کل ورزش وجوانان استان هرمزگان

عنوان پروژه

احداث سالن چندمنظوره ورزشی 

نیمه کار شهرستان بندرخمیر

احداث سالن چندمنظوره ورزشی 

بستانو شهرستان بندرعباس

ردیف

1

2

مقدار
مترمربع

1280

1280

برآورد فهرست بها98 

به ریال 

19.464.215.448

18.730.057.926

میزان ضمانتنامه به 
ریال

973.210.773

936.502.897

شناسه آگهی : 495967

نوبت اول
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 گمرک ایران اعالم کرد
شرایط تردد خودروهای با پالک بین المللی 

 گمرک ایران، موضوع لزوم فک پالک تردد خودروهای بین المللی 
قبل از ورود و فک پالک گذر موقت قبل از خروج از کشــور را، به 
گمــرکات اجرایی ابالغ کرد. به گزارش جام جم آنالین، علی وکیلی، 
سرپرســت مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای به 
گمرکات اجرایی موضوع »لــزوم فک پالک تردد بین المللی قبل از 
ورود و فک پالک گذر موقت قبل از خروج از کشور« را ابالغ کرد.در 
این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه معاونت فنی مهندسی و خدمات 
ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا مبنی بر تردد غیرمجاز انواع 
خودروهای سبک و ســنگین با پالک بین المللی اخذ شده از کانون 
جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اســالمی ایران در داخل کشور، 
خواهشمند است دستور فرمائید قبل از صدور اجازه ورود خودروهای 
مذکور به داخل کشور نسبت به اخذ گواهی ناجا مبنی بر فک و اخذ 
پالک های تردد بین المللی و همچنین قبل از صدور اجازه خروج نسبت 
به اخذ گواهی ناجا مبنی بر فک و اخذ پالک گذر موقت خودروهای 
خارجی که به اعتبار کارنه دوپاساژ یا پروانه ورود موقت وارد و پس از 
انقضای مهلت ورود موقت قصد خروج از کشور را دارند، اقدام نمایند.
بدیهی است این بخشنامه از سوی گمرکات تخصصی مجاز به خروج 
موقت و ورود موقت خودرو قابل اقدام بوده و ارســال آن به ســایر 

گمرکات جهت آگاهی است.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد
پرداخت ۱۰۰ درصدی حقوق، عیدی و مزایا 

 پرداخــت ۱۰۰ درصدی حقوق، عیــدی و مزایای کارکنان و 
بازنشستگان،مســتمری بگیران و طرح رتبه بندی معلمان تصویب 
شــدبه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما جلسه شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی با حضور ســران سه قوه و به ریاست روحانی 
تشــکیل شــد و موضوعات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت.در این جلســه پیشنهاد ســازمان برنامه و بودجه در رابطه 
با تعدیالت الزم در منابع درآمــدی و اعتبارات هزینه ای بودجه 
ســال ۱3۹۸ مورد بحث و بررســی قرار گرفت.بر اساس مصوبه 
ســران قوا در این جلســه مقرر شــد هزینه های ضروری شامل 
پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان کشوری و لشکری، حق 
الزحمه نیرو های شــرکتی و کارکنان طرح بیمه سالمت و بیمه های 
اجتماعی، مستمری افراد تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی، 
مستمری ایثارگران و خانواده شهدا، بازپرداخت اصل و سود اوراق 
مالی اســالمی، عیدی کارکنان لشــکری و کشوری، اجرای طرح 
رتبه بندی معلمان، تامین حقوق و عیدی و همســان سازی حقوق 
بازنشســتگان، تامین اعتبار کاهش آسیب های اجتماعی و برخی 
موارد ضروری دیگر به هیچ وجه تحت تاثیر نوســانات اقتصادی 
قرار نگرفته و ۱۰۰ درصــد تخصیص یابد.راه های جدید افزایش 
درآمد و صرفه جویی در بودجه نیز بررسی شد.همچنین مقرر شد 
که در جلســه آینده، اصالح ساختار بودجه ساالنه در دستور کار 

شورا قرار گیرد.

خبری

اقتصادی

 در حالــی که پرونده کرســنت مراحل 
داوری خــود را طی می کند، هر روز مهر 
جدیدی به آن زده می شود؛ در تازه ترین 
واکنش هــا وزیر نفت هشــدار داده که 
اگر ناچار شود، اســراری را در مورد این 

قرارداد فاش خواهد کرد.
 قرارداد صــادرات گاز ایران به امارات بین 
شــرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت 
ایران در ســال ۱3۸۱ امضا شــد. مذاکرات 
فروش گاز ایران به امارات از ســال ۱۹۹۷ 
میــالدی آغاز و درنهایت ایــن مذاکرات به 
امضای قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر 
شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط 

لوله ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد 
گازهای همراه میدان نفتی ســلمان از مخزن 
مشترک با ابوظبی به میزان 5۰۰ میلیون فوت 

مکعب در روز به این کشور صادر شود.
پای ایران به دادگاه الهه باز شد

این در شــرایطی بود که پرونده کرســنت از 
همان ابتدا مخالفان و موافقان زیادی داشت؛ 
چراکه عده ای معتقد بودند ایران گاز را ارزان 
به فروش می رساند و همین موضوع نیز از آن 
ســال تا کنون حاشیه های زیادی را به وجود 
آورد و موجب شــکایت طــرف اماراتی و 
گشایش پرونده کرسنت در دادگاه بین المللی 
شــد و زمزمه های جریمه شدن ایران نیز به 
گوش رسید که همین مساله نیز بازار شایعه 

این قرارداد را داغ کرد.
این موضوع موجب شد که اماراتی ها به ایران 
بیایند و بــرای تعیین تکلیف پای میز مذاکره 
بنشــینند اما مذاکرات باز هم به نتیجه نرسید 
و درنهایــت با عدم حصــول توافق به پایان 
رسید و هیأت اماراتی به کشورش بازگشت. 
هرچند بارها بعد از این سفر آمادگی خودشان 

را برای دریافت گاز ایران اعالم کردند.
درنهایت، در ۲۷ تیرماه سال ۱3۸۸، شرکت 
بیانیه ای  نفتی کرســنت امارات با صــدور 

رســمی اعالم کرد در پی اختــالف با ایران 
بر ســر پرونده فروش گاز، به مراجع داوری 
بین المللی مراجعه خواهد کرد. کرسنت دلیل 
این مراجعه به مراجــع بین المللی را تأخیر 
ایران در صدور گاز بر اســاس قرارداد مورد 
توافق بین دو کشــور اعالم کرد. دادگاه الهه 
در ســال ۲۰۱3 اعالم کرد که این قرارداد از 
لحاظ قانونی الزم االجراست و طرف ایرانی 

باید تعهدات خود را عملی کند.
اما ایــن اتفاق بازهم نیفتــاد و دادگاه الهه 
تصمیم بــه جریمه کردن ایــران و پرداخت 
غرامــت به طــرف اماراتی گرفــت. همین 
موضوع موجب شد تا اظهار نظرهای متفاوتی 
در مورد کرســنت از سوی مسؤوالن کشور 
مطرح شــود؛ موضوعی کــه بارها زنگنه را 
مورد اتهام قرار دارد و داستان های زیادی را 

به وجود آورد.
ماجراهای این پرونده

با این که مبلغ غرامت رســمًا از سوی دادگاه 
الهه اعالم نشده اســت اما هر از چندگاهی 
مسئوالن مبالغ مختلفی را برای جریمه اعالم 
می کنند. محمدرضا نعمت  زاده - وزیر وقت 
صنعت، معدن و تجارت - در خرداد ســال 
۱3۹3 رقم ۱۸ میلیــارد دالری را به عنوان 

جریمه ایران اعالم کرد و گفت: احمدی نژاد 
دســتور بازنگری در قرارداد کرسنت را داد 
اما این کار انجام نشــد و در نهایت دادگاه، 
ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دالر جریمه 
محکوم کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد 
که حتی هنوز هم حکم نهایی دادگاه در این 
زمینه در دسترس نیست و اصاًل صادر نشده 

است.
   حدود یک سال بعد از اظهار نظر نعمت زاده، 
علی جنتی - وزیر وقت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی - در نشســت علنی مجلس در ۱۹ 
خرداد ۱3۹4 درباره کرسنت اظهار کرد: این 
موضــوع قراردادی بوده که در گذشــته بین 
وزارت نفت و شرکت کرسنت که این شرکت 
توســط یک فرد عراقی با بعضی از مقامات 
شارجه در امارات متحد عربی تشکیل شده 
و قــراردادی بین وزارت نفــت ایران و این 
شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز 
به امارات متحده عربی بوده و این مســائل و 

مشکالت زیادی را دارد.
وی ادامه داد: بعضًا وزرای بعدی که بر ســر 
کار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد 
عمل نکردنــد و به دنبال ایــن اقدام طرف 
اماراتــی به دادگاه الهه شــکایتی را مطرح 

کرده و موضوع در حــال حاضر در دادگاه 
الهه مطرح است. این پرونده، پرونده بسیار 
حساسی اســت و با ادعای آنان، ایران را در 
یک مرحله به ۱3 میلیارد و ۸5۰ میلیون دالر 

محکوم کرده اند.
زنگنه و دیگر مقام هــای وزارت نفت بارها 
تاکید کردند که اعالم برخی رقم های نجومی 
برای جریمه ایران در کرســنت در حالی که 
هیچ حکمی نهایی نشــده اســت، به طرف 
اماراتی کمک می کند در دادگاه با اســتناد به 
گمانه زنی های داخلی، ادعای خسارت خود 
را باالتر ببرد و عــده ای در داخل نقش دایه 
عزیزتر از مادر را برای طرف اماراتی قرارداد 

ایفا می کنند.
پرونده کرسنت زنده است

 بیژن زنگنه در آخرین صحبت های خود در 
مورد پرونده کرسنت می گوید که طبق زمان 
بندی، این پرونده اکنون باید تمام شده بود و 
حکم را هم می دادند اما از سوی طرف مقابل 
ما در پرونده اتفاقاتی افتاد که کار را طوالنی 
کرد، بنابراین هنوز پرونده کرسنت زنده است 
به همین دلیل مایل نیســتم درباره آن حرف 

بزنم.
اظهار کــرد: هرچند  ایســنا،وی  به گزارش 
حرف های جالب و شنیدنی هم در این مورد 
دارم امــا بیان آن ها را به مصلحت کشــور 
نمی دانم، مگر اینکه به نقطه ای برســم که من 
را ناچار به این کار کنند تا بسیاری از چیزها 

را بگویم و اگر ناچار بشــوم، بسیاری از این 
اسرار را فاش می کنم اما اگر این اسرار فاش 
شوند بســیاری از افراد که صدای شان بلند 
اســت، خوش شــان نخواهد آمد. حکم اگر 

صادر شود می توان حرف های زیادی زد.
عده ای با لجبازی ما را به چاه انداختند

وی سه ماه پیش نیز در این باره گفته بود که 
در جلسه رأی اعتماد من در دولت یازدهم، 
موضوع کرسنت مطرح شد، اما رأی آوردم. 
در جلسه رأی اعتماد من در دولت دوازدهم، 
کلمه ای از کرسنت مطرح نشد و باز هم رأی 
آوردم. اکنون دوبــاره این موضوع را بعد از 
ســال ها مطرح کرده اند.وزیر نفت با تاکید بر 
این که کرسنت یک پرونده زنده است، اظهار 
کــرده بود که عده ای با لجبازی و ندانســتن 
قواعد بین المللی، مــا را در یک چاه عمیق 
انداختند. من ســعی کردم کشــور را از چاه 
عمیق خارج کنم.زنگنه با بیان این که ایران در 
فرآیند داوری کرسنت عملکرد خوبی داشته 
است، توضیح داد: داوری درصدد صدور رأی 
بود کــه آن را به تأخیر انداختند. امیدوارم با 
کارهایی که دنبــال می کنیم، وضعیت خوبی 
داشته باشیم. اعدادی که از سوی برخی افراد 
در کشور مطرح می شود به نفع کرسنت است. 
تا نزدیک به موفقیت می شویم، عدد یا بحثی 
مطرح می شــود که به ضرر ماست. اگر رأی 
صادر شود، می توانیم حرف هایمان را بگوییم 

تا علیه مان استفاده نشود.

 تهديد زنگنه به افشای اسرار قرارداد » کرسنت«

 

معاون فنی و امور گمرکــی گمرک ایران، از 
اظهار  وارداتی  کاغذهای  درصد   ۷۸ ترخیص 
شده خبر داد و گفت: مبنای محاسبه حقوق 
ورودی تمامی کاالهــای وارداتی که ارز آنها 

تامین شده، نرخ ۴۲۰۰ تومان است.
 مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی 
گمرک ایران، از ترخیــص ۷۸ درصد کاغذهای 
وارداتــی اظهار شــده خبر داد و گفــت: مبنای 
محاســبه حقوق ورودی تمامی کاالهای وارداتی 
که ارز آنها تامین شده، نرخ 4,۲۰۰ تومان است.

وی در مورد انباشــت هزار تن کاغذ در گمرکات 
و اینکه گفته شــد، کاغذ مشمول ارز دولتی شده، 
اما هنوز با نرخ نیمایی محاســبه می شود، اظهار 
داشــت: مبنای محاســبه حقوق ورودی تمامی 
کاالهای وارده و تامین شــده با ارز بانکی، نیما 
و حتی ســنا طی گروه های کاالیی ۱ و ۲ با نرخ 
4۲۰۰ تومانی محاســبه می شود؛ اما اینکه ممکن 

است چنین تفسیر شود که گمرک مبنای محاسبه 
خود را بر پایه ارز نیمایی قرار داده است، صحت 

ندارد.
معــاون امــور گمرکــی و فنی گمــرک افزود: 
مطابق دستورالعمل شــماره ۶۶۶4۹/ ۶۰ مورخ  
۹۸/۲/3۱وزیر صنعت، معــدن و تجارت، تعداد 
55۰ ردیف کد تعرفه از جمله کاغذهای دارای کد 
تعرفه 4۸۰۱۰۰۰، 4۸۰۲55۰۰، 4۸۰۲5۷۰۰ در 
تغییر گروه بندی کاالیی از گروه اول به گروه دوم 

کاالیی منتقل شده اند.
وی بــا تاکید بــر اینکــه قبل از صــدور این 
دســتورالعمل، کاغذهای تحت ردیف تعرفه فوق 
در گــروه کاالیی اول قرار داشــتند و خرید آنها 
نیز با ارز دولتی تامین شــده است، گفت: چنانچه 
در زمان ترخیص، ثبت ســفارش اخذ شده با ارز 
دولتی باشــد، مطابق مفاد دســتورالعمل مذکور، 
واردکنندگان ملزم بــه پرداخت یا تعهد پرداخت 

مابه التفــاوت نرخ ارز )ارز دولتــی به نیمایی( به 
بانک عامل خواهند بود کــه در صورت تاییدیه 
بانک عامل، تشریفات ترخیص این گونه کاغذها 

صورت خواهد گرفت.
ارونقی با اشــاره به اینکه از ابتدای سال جاری 
تــا امروز تعــداد ۱۲۲5 فقــره اظهارنامه جهت 
انــواع کاغذهای روزنامه و چاپ و تحریر ردیف 
تعرفه های 4۸۰۱، 4۸۰۲، 4۸۱۰ و 4۸۱۱ به وزن 
بیش از ۱3۶ هزار تن به گمرکات کشــور اظهار 
شده اســت، بیان داشــت: از مجموع این تعداد، 
محموله مربوط به ۸۸3 فقــره اظهارنامه تنظیمی 
به وزن بیش از ۱۰۷ هزار تن از گمرک ترخیص 

شده اند.
به گزارش مهر ؛به گفته معاون فنی و امور گمرکی 
گمرک، در تغییر گروه کاالیی، هیچ مبلغ مازادی 
توســط گمرک اخذ نمی شود، لیکن تاییدیه بانک 
عامل مبنی بر وصول مابه التفاوت نرخ ارز، از نظر 
گمرک ضروری اســت. با این وجود باید توجه 
داشت تغییر گروه همان گونه که بارها اعالم شده، 
گمرک وفق قانون نمی تواند در مورد کاالهایی که 
به گمرک اظهار نشــده اقدام خاصی انجام دهد و 

مسئولیتی در این باره متوجه گمرک نیست.

گمرک ایران اعالم کرد

7۸ درصد کاغذهای اظهار شده، ترخیص شد
وزیــر کشــور در نشســت 
که  گفت  مستقلین  فراکسیون 
در حال حاضر بنزین به قیمت 
بازارچه های  در  تومان  هزار   ۵
که  می شــود  عرضه  مــرزی 
قاچاق سوخت  می تواند جلوی 

را بگیرد.
مهــرداد الهوتــی، ســخنگوی 
گفت وگو  در  مستقلین  فراکسیون 
با ایسنا با اشــاره به نشست این 
فراکســیون با وزیر کشور گفت: 
موضوع  فضلی  رحمانــی  آقای 
قاچاق ســوخت را مطرح کرد و 
گفت: در حال حاضر شرایط بهتر 
شده چرا که سهمیه ای از وزارت 
نفت اختصاص یافته و بنزین هزار 
بازارچه های مرزی  تومانــی در 
عرضه  تومان   5۰۰۰ قیمــت  به 
می شود که این خبر خوبی است.

وی افزود: وزیر کشــور در مورد 

موضوع مبارزه با ملخ ها هم گفت 
که ۱۰ میلیارد تومان از ســوی 
ســتاد مدیریت بحران در اختیار 
وزارت جهــاد کشــاورزی قرار 
گرفته و اگر نیاز مالی بیشــتری 
وجود داشته باشد تأمین می شود.

الهوتی با اشاره به اظهارات وزیر 
کشــور در خصوص تقســیمات 
کشــوری نیز خاطر نشــان کرد: 
تا حدی  موضوع  گفتند  ایشــان 
انجام شــده ولــی االن به جهت 
شرایط انتخابات و این که ممکن 
است حساسیت های وجود داشته 
باشد تقسیمات کشوری مجدداً تا 
بعد از انتخابــات متوقف خواهد 

شد.
وی اضافه کــرد: آقای رحمانی 
ضرورت  بــر  همچنین  فضلــی 
اعطــای اختیــارات بیشــتر به 

گفت:  و  داشت  تاکید  اســتان ها 
اصل عدم تمرکز باید جدی گرفته 
شود اگر چه متأســفانه در حال 
حاضر استانداران هنوز اختیارات 
کافی ندارد و وابســته هستند و 
همیــن باعث می شــود جایگاه 
واقعی خود را نداشــته باشند لذا 
درخواست ایشــان از نمایندگان 
این بود که کمک کنند استانداران 

اختیارات بیشتر داشته باشند.
الهوتی با اشــاره بــه اظهارات 
از  جلســه  این  در  نماینــدگان 
تاکیــد آنها بر ضــرورت انجام 
تقســیمات کشــوری خبر داد و 
گفت که نماینــدگان همچنین از 
مدیریت  دلیل  به  فضلی  رحمانی 
ســیل قدردانی کردند و خواستار 
مسائل  برای حل  بیشــتر  تالش 

شهرداری ها شدند.

وزیر کشورخبر داد 
عرضه بنزین 5 هزار تومانی در بازارچه های مرزی

مالیاتی، مصوبات شورای عالی  امور   سازمان 
تقسیط  و  استمهال  برای  اقتصادی  هماهنگی 
را  غیردولتی  تولیــدی  واحدهای  بدهی های 

ابالغ کرد.
به گزارش مهر، مصوبات مالیاتی شــورای عالی 

هماهنگی اقتصادی کشــور در مــورد بنگاه های 
تولیدی برای اجرا از سوی سازمان امور مالیاتی، 

ابالغ شد.
در این بخشــنامه آمده اســت: با توجــه به مفاد 
مصوبات ســی و یکمین و ســی و دومین جلسه 

اقتصــادی مورخ  شــورای عالــی هماهنگــی 
مقــرر  ۱3۹۸/۲بدینوســیله   /۲۸ ۱3۹۸/۲/۷و 

می گردد:
۱- تا پایان سال ۱3۹۸ مدت زمان تقسیط مندرج 
در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مســتقیم، صرفًا 
برای بنگاه های تولیدی غیردولتی که برنامه احیای 
تولید و ساماندهی مالی آن ها به تأیید ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر شصت 

ماه افزایش می یابد.
۲- استفاده از مفاد بند »ز« تبصره ۱۰ ماده واحده 
قانون بودجه ســال ۱3۹۷ در خصــوص انتقال 
مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها به حساب افزایش 

سرمایه، تا پایان سال ۱3۹۸ تمدید می گردد.
3- به ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده 
می شود تا به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه های 
تولیدی که طرح احیای تولید و ســاماندهی مالی 
آن ها به تأیید آن ســتاد رســیده است، نسبت به 
تعویق یکســاله اجرائیه هایی که به درخواســت 
ســازمان امــور مالیاتی علیه بنگاه هــای مذکور 
صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال 
و تقســیط بدهی توسط ستاد اقدام نماید. سازمان 
امور مالیاتی می تواند در صورت تصویب ســتاد 
ملی تســهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق 

اجراییه های مربوطه اقدام نماید.

سازمان امور مالیاتی ابالغ کرد
  نحوه برخورد با بدهی  مالیاتی واحدهای تولیدی

 

 یک کارشــناس اقتصادی معتقد اســت در جریان 
افزایــش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق ها، نه تنها تبعیض و 
شکاف طبقاتی کاهش نیافته بلکه دریافتی های باالتر 

رشد بیشتری داشته است.
حمید نجف در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: طبقه 
کارگری و کارمندی در زمان بروز مشکالت تحمل فقر 
را دارند و صبوری و همراهی می کنند ولی آن چیزی که 

باعث شکنندگشی و نارضایتی می شود، تبعیض است.
وی ادامه داد: در جریان افزایش دســتمزد ســال ۹۸ با 
نوعی پیچیدگی مواجــه بودیم؛ در ابتدا افزایش پلکانی 
دستمزدها مطرح شد و بسته به میزان دریافتی مقرر شد 
تا افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی لحاظ شــود اما مدتی بعد 
بحث افزایش 4۰۰ هزار تومانی حقوق ها به میان آمد و 
در نهایت 4۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران، کارمندان 

و بازنشستگان اضافه شد.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: هــدف از افزایش 
پلکانی دستمزدها، کاهش شکاف طبقاتی بود ولی عماًل 

دریافتی های باالی سه تا پنج میلیون تومان رشد حقوق 
داشــتند که یک تخلف بزرگ به شمار می رود چرا که 
قانون مصوب مجلس مالک تصمیم گیری برای افزایش 

حقوق ها در سال ۹۸ است.
نجف افزود: بازنشســته ای که فرضا یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان حقوق می گرفته اکنون دریافتی او با افزایش 
4۰۰ هــزار تومانی به یک میلیــون و۶۰۰ هزار تومان 
رســیده اســت اما در حقوق های باالتر افزایشی یک 
تا دو میلیون تومان را شــاهد بودیم لــذا از این ماه که 
احکام جدید صادر شــده و میزان دریافتی کارمندان و 
بازنشستگان ملموس ترمی شود، بازتاب منفی این مساله 

نیز مشخص خواهد شد.
وی ریشه بروز چنین مسأله ای را در ضعف قانون دانست 
و گفت: متأسفانه در قوانین خود به قدری تبصره و ماده 
واحده می گذرانیم که کل قانون را زیر ســوال می بریم و 
در ادارات و شرکت های خصوصی و خصولتی، راه های 
فــرار در قوانین به قدری زیاد اســت که عماًل اصالح 

چنین ساختاری ممکن نیست به همین دلیل با پرداخت 
حقوق ها و پاداش های نجومی روبه رو هستیم.

این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: در کشــورهایی 
همچون سوئیس اگر فرضا رئیس بیمارستان ۱۰ میلیون 
تومان حقوق بگیرد حقوق یک پرستار کمتر از ۶ میلیون 
تومان نیســت چون در این کشــورها بر اساس سطح 
زندگــی و رفاه افراد حقوق تعریف می شــود تا فاصله 
طبقاتی کاهش یابد ولی ما هرقدر که تالش می کنیم این 
فاصله را کم کنیم عکــس آن اتفاق می افتد لذا مجلس 
باید از باب اجرای صحیح قانون به این قضیه ورود کند.
به گزارش ایســنا، در حالی که از آغاز سال ۹۸ بیش از 
دوماه از آغاز سال می گذرد هنوز بسیاری از کارکنان و 
حتی بازنشستگان حقوق خود را بر مبنای قانون مصوب 
مجلس دریافت نکرده اند و به نظر می رســد با توجه به 
صــدور احکام حقوقی جدید، از این ماه دریافتی واقعی 

مشخص شود.
 این در حالی اســت که مجلس نسبت به نحوه اجرای 
افزایش حقوق کارکنان شــاغل و بازنشســته به ویژه 
دریافتی هــای ۲/5تا 5 میلیون تومانی معترض اســت 
و ســندی که مبنا و مالک عملکــرد دولت در افزایش 
حقوق ها قــرار گرفته را مرتبط با قانون مصوب مجلس 

نمی داند.

یک کارشناس اقتصادی: 

افزایش حقوق ، فاصله طبقاتی را کم نکرد!

 9 شب ساعت پاکیزگی همشهری عزیز بیایید با هم 
در پاکیزگی شهرمان کوشا باشیم

آگهی دعوت مجمع عمومی انتخابات هیات حل اختالف
 شهرستان بندرعباس

در راســتای اجرای ماده 164قانون کار جمهوری اســامی ایران از کلیه مدیران کارگاههای مشمول 
قانون کار دعوت میشود در اولین مجمع عمومی انتخابات نمایندگان کارفرمای عضو هیات حل اختاف 
بندرعباس راس ســاعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/4/26 در محل کنفرانس اداره تعاون کار و 
رفاه اجتماعی شهرستان  بندرعباس  به نشــانی بلوار امام خمینی- جنب پایگاه هوایی خیابان خلبان 
برگزار می گردد حضور بهم  رســانید منظور از مدیران کارگاهها اعضای هیات مدیره مدیران عامل یا 
مدیران مسئول کارگاههای مشمول قانون کار دارای شخصیت حقوقی  هستند می باشد  که بایستی با 

معرفی نامه  کتبی در مجمع شرکت کنند .

آگهي دعوت به مجمع عمومي
انجمن صنفي کارگري مدیران کنترل کیفیت صنایع استان هرمزگان

زمان و محل برگزاري مجمع در محل سالن کنفرانس اداره کل استاندارد هرمزگان ساعت 9 صبح روز98/4/19
از کلیه کارگران شاغل در صنف مربوط دعوت میشود تا در جلسه مذکور شرکت نمایند.

دستور جلسه 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان انجمن انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل بازرسان

ســایر مواردي که در صاحیت مجمع عمومي عادي باشد.از کلیه داوطلبان کاندیداتوري پست بازرسي درخواست 
میشود تا تقاصاي کتبي خود را تحویل انجمن یا اداره کل استاندارد هرمزگان نمایند.
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 فرمانــده انتظامی شهرســتان ایرانشــهر از 
دستگیری مرد ۴۴ ســاله ای که به دلیل مصرف 
شیشه، همســر و دختر بچه 2ساله اش را به قتل 

رسانده بود، خبرداد. 
پانزدهم  سرهنگ محمود ســعادتی گفت: روز 
خردادماه جاری در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ مبنی بر وقوع مرگ مشکوک یک 
زن و یک دختر بچه ۲ ساله در منزلی در بخش 
محمدان شهرستان ایرانشهر، موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار 
گرفت.

ایــن مقام انتظامی افزود: در بررســی های اولیه 
کارآگاهان از صحنه جرم مشــخص شد که این 
مادر 3۸ ســاله به همراه دختر ۲ ساله اش بر اثر 

خفگی به قتل رسیده اند.
متهــم که در ابتدا منکر هر گونــه اقدام بر علیه 
خانــواده اش بود پس از انجــام بازجویی های 

فنی و تخصصی، با صراحت به جرم خود اعتراف 
کرد و در خصوص نحوه قتل گفت: از ۷ سالگی 
تاکنــون انواع مواد مخــدر را مصرف می کنم و 
حدود 4 سال اســت که به شیشه اعتیاد دارم و 

همسر قبلی ام را نیز به همین دلیل طالق داده و 
حدود 3 سال است که با مقتول ازدواج کرده ام.

در خصوص مصرف مواد مخدر همیشه با همسرم 
دعوا می کردیم که در مورخه ۱3 خرداد پس از 

مصرف مواد مخدر شیشه به حمامی که همسرم 
در آن حضور داشــت وارد شدم و با استفاده از 
شــال وی را خفه کردم و پس از پوشاندن لباس 
بــه مقتول به داخل اتاق رفتــم و فرزندم را نیز 

با اســتفاده از جوراب خودم خفه کردم و همان 
شب در منزل خوابیدم و فردای روز قتل از خانه 

خارج شدم.
به گــزارش جام جم آنالیــن، فرمانده انتظامی 
شهرستان ایرانشهر گفت: در بررسی صحنه جرم 
آالت قتاله جوراب و شال مورد توصیف قاتل به 

همراه ادوات استعمال مواد مخدر نیز کشف شد.

حوادث

حوادث جهان
 رژیم صهیونیستی مزارع جوالن را به آتش کشید 

 رژیم صهیونیســتی مزارع حومه جنوبی قنیطره را عمداً به آتش 
کشید.به گزارش جام جم، حسین اسحاق، معاون رئیس دفتر اجرایی 
در استان قنیطره سوریه اعالم کرد که به آتش  کشیدن عمدی مزارع 
و دیگر نقض های اســرائیل علیه جوالن نقض توافق نامه های بین 
المللی و نشان دهنده خصومت مقامات رژیم صهیونیستی است. به 
گفته مسئوالن استان قنیطره رژیم صهیونیستی منطقه غرب روستای 
صیدا الحانوت را به آتش کشید که موجب خسارت به محصوالت و 
زمین های کشاورزان شد. آتش  سوزی با کمک آتش نشانان این استان 

و مدیریت کشاورزی قنیطره مهار شد. 

فاجعه به دنبال فوران آتشفشان؛
آتشفشان خفته در شرق روسیه دوباره فعال شد

 طبق تحقیقی جدید یک آتشفشــان خفته 5۹5۰ فوتی در شرق 
روسیه دوباره فعال شده است. به گفته محققان فوران این آتشفشان 
نتایج فاجعه باری خواهد داشت. به گزارش مهر، آتشفشانی در شرق 
روسیه که مدت ها است هیچ فعالیتی نداشته، دوباره فعال شده است. 
دانشمندان معتقدند فعال شدن این آتشفشان احتماالً عواقب فاجعه 
باری خواهد داشت.آتشفشــانBolshaya Udina با ارتفاع ۹5۹۰ 
فوت بخشی از مجموعه آتشفشــان های جزیره KamchatKa  در 
شرق روسیه است. به گفته دانشــمندان تا سال ۲۰۱۷ میالدی این 
آتشفشان غیر فعال اعالم شده بود.اما اکنون طبق نتایج تحقیقی ایوان 
 trofimUK institUte of کوالکف )یکی از زمین شناســان مؤسسه
PetroleUm GeoloGy and GeoPhysics روسیه( انجام داده، به نظر 

می رسد Bolshaya Udina فعال است. کوالکف در این باره می گوید: 
هر لحظه ممکن اســت این آتشفشــان فوران کند.طبق نتایج این 
پژوهش، بین ۱۹۹۹ تا سپتامبر ۲۰۱۷ میالدی حدود ۱۰۰ رویداد 
لرزشی ضعیف زیر این آتشفشان رصد شده است. اما از اکتبر ۲۰۱۷ 
میزان فعالیت های لرزشی زیر آن به طور غیر طبیعی افزایش یافته 
است. به طوری که بین اکتبر ۲۰۱۷ تا فوریه ۲۰۱۹ میالدی حدود 
۲4۰۰ رویداد لرزشــی ثبت شده است.این درحالی است که در ماه 
فوریه زلزله ای 4.3 ریشتری زیر Udina اتفاق افتاد.در این پژوهش 
محققانی از روســیه، مصر و عربستان سعودی با کوالکف همکاری 
 Bolshaya کردند.به گفته محققان حدود 5۰ درصــد احتمال دارد
Udina فوران کند. دراین صورت چنین انفجاری تهدیدی بزرگ برای 

دهکده های کوچک اطراف آن به شمار می آید.از سوی دیگر به گفته 
ایوان کوالکوف، هنگامیکه آتشفشانی برای مدتی طوالنی خاموش 
باشد، انفجار آن فاجعه بار خواهد بود.در صورت انفجار، مقدار زیادی 

خاکستر در هوا پراکنده و تا مسافت زیادی منتشر می شود. 

اعدام یک ژنرال کره شمالی به شیوه 
فیلم های جیمز باند

 کره شمالی احتماالً یک ژنرال ارتش این کشور را به شیوه فیلم های 
جیمز باند و انداختن وی به داخل یک حوضچه مملو از ماهی های 
گوشتخوار پیرانا اعدام کرده است.به گزارش ایسنا، این ژنرال که نامی 
از آن برده نشــده به برنامه ریزی برای کودتا علیه دولت کره شمالی 
متهم شده بود.روزنامه دیلی استار نیز گزارش داد، این ژنرال ارتش 
کره شمالی در داخل یک حوضچه پر از ماهی های گوشتخوار پیرانا 
انداخته شده که در محل اقامت کیم جونگ اون، رهبری این کشور 
قرار داشــته است.پیش از آنکه این ژنرال را داخل حوضچه مذکور 
بیندازند، دســت ها و نیم تنه وی را با چاقو بریده بودند.منابع مطلع 
گزارش دادند که مشخص نیست این ژنرال بابت خورده شدن توسط 
این ماهی های گوشتخوار کشته شده یا اینکه به دلیل غرق شدن یا 
زخم ها و جراحات جان باخته است.همچنین گزارش شده که رهبری 
کره شمالی از روشی که در یکی از سری فیلم های جیمز باند تولید 
سال ۱۹۷۷ با نام »جاسوسی که عاشق من بود« از آن استفاده شده 
بود، برای اعدام این ژنرال ارتش بهره برده باشــد.در آن فیلم، یکی 
از بازیگران که نقش شــرور را بازی می کرد، یکی از مخالفانش را 
با انداختن داخل یک آکواریوم حاوی کوســه کشت.گمان می رود 
ماهی های پیرانایی که کیم جونــگ اون در محل اقامتش دارد، از 

برزیل آورده شده باشند. 

کشته شدن سرباز جمهوری  آذربایجان
 در مرز ارمنستان

 یک سرباز ارتش جمهوری آذربایجان بر اثر تیراندازی نیروهای 
ارتش ارمنستان در خط مقدم جبهه بین دو کشور کشته شد.به گزارش 
ایسنا، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار اطالعیه ای اعالم 
کرد که ارتش ارمنســتان بار دیگر اقدام به نقض آتش بس در خط 
مقدم جبهه میان دو کشــور کرده و با تیراندازی به سمت آذربایجان 
منجر به کشته شدن یک سرباز به نام »الشن خلیل اوف« شده است.
در این اطالعیه با اشاره به وقوع این حادثه قبل از دیدار وزیران امور 
خارجه دو کشور، آمده است: این اقدام به نقض آتش بس و تیراندازی 
به سمت سربازان آذربایجان توسط طرفداران جنگ در ارمنستان به 
طور عمدی انجام شده است.وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در این 
اطالعیه همچنین به خانواده این سرباز تسلیت گفته و تاکید کرد: هدف 
از این حمله تضعیف روند مذاکرات و تشدید تنش در منطقه بوده و 

تمام مسئولیت آن بر عهده دولت ارمنستان است.

 بازداشت شبکه ای از گروهک تروریستی داعش
 در کابل

 ریاســت امنیت ملی افغانستان از بازداشت شبکه ای از گروهک 
تروریســتی داعش در کابل پایتخت این کشور خبر داد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری شبکه ۶ 
نفری گروهک تروریستی- تکفیری داعش در کابل خبر داد.ریاست 
امنیت ملی افغانستان در این خصوص با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: 
این افراد فعالیت های مختلف تروریستی چون ترور و تهدید اشخاص 
به مرگ، انتقال ســالح و مهمات، حمل و نقل مواد انفجاری و نیز 
انتقــال افراد و خانواده های گروهک داعش به ننگرهار را عهده دار 
بودند.بر اساس بیانیه صادره از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان، 
این افراد به دســتور دین محمد مشهور به نوید یکی از سرکردگان 
گروهک تروریستی داعش به شکل مخفی در مناطق مختلف شهر 
کابل فعالیت داشتند.بیانیه مذکور در این باره می افزاید: از این افراد 

مقادیری تسلیحات سبک و سنگین نیز کشف شد است.

تیغه چاقو در چشم دانش آموز!
یک لحظه چاقوی ضامن دار را بیرون کشــیدم و با 
حســی از غرور به تیغه تیزش نگاهی انداختم. با 
خودنمایی نزد دوستانم می خواستم فقط خطی بر 
صورتش بیندازم که ناگهان تیغه چاقو به چشم آن 

دانش آموز فرو رفت و ...
جوان ۱۸ ســاله ای که در یک نزاع وحشــتناک 
نوجوانی را نابینا کــرده، در حالی که حلقه های 
فوالدین قانون بر دستانش گره خورده بود اشک 
ریزان به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوی 
مشهد گفت: دو ساله بودم که مهر طالق بین پدر و 
مادرم جدایی انداخــت و من هم فرزند طالق نام 
گرفتم. نه تنها روزگار تلخ پدر و مادرم را به خاطر 
نــدارم بلکه چهره مادرم را نیز به یاد نمی آورم. از 
روزی که خودم را شــناختم با چهره مادربزرگم 
)پدری( آشنا شــدم و او را مادر خطاب می کردم 
چرا که در واقع مادربزرگم جایگزین مادرم شــده 
بــود و من روزهای زیادی را در حســرت دیدن 
چهره مادرم سپری کردم اما اطرافیانم می گفتند »او 
ازدواج کرده و در مکان نامعلومی زندگی می کند«. 
پســر جوان در حالی که تصویر زیبای زنی را از 
درون کیف پولش بیرون می کشــید ادامه داد، این 
عکس قدیمی مادرم را از آلبوم خانوادگی عمه ام 
برداشتم تا هیچ گاه چهره اش از یادم نرود. اگرچه 
عاطفه و مهر مادری را هیچ گاه تجربه نکردم اما باز 
هم مدیون محبت های مادربزرگم هستم. خالصه 
در کالس پنجــم ابتدایی درس و مدرســه را رها 
کردم و به پادویی در مغازه ها مشــغول شدم. می 
خواستم پولی دربیاورم و روی پای خودم بایستم 
ولی راهنمایی در زندگی نداشتم و از سوی دیگر 
نیز کمبود مهر و عاطفــه خانوادگی را با غرور و 
خودنمایــی جبران می کردم تا احســاس کمبود 
نکنم. می خواســتم خودم را به رخ دیگران بکشم 
تا در جامعه تحقیر نشوم. در این میان با دوستانی 
مانند خودم به گشــت و گذار می رفتم و همواره 
چاقوی ضامن دارم را به رخ آن ها می کشــیدم و 
این گونه حس غروری به من دست می داد که خود 
را یک سر و گردن باالتر از آن ها ببینم. دوستانم 
موتورســیکلت داشتند و من هم ســوار بر ترک 

موتورسیکلت آن ها به قول معروف دور دور می 
کردیم تا این که آن روز شوم فرا رسید. تقریبا حدود 
ساعت ۱۲ ظهر بود که یکی از دوستانم را مالقات 
کردم. او گفت: »یکی از دانش آموزان مدرســه ... 
پرروبــازی درآورده که باید رویش را کم کنم!« با 
شنیدن این جمله بادی به غبغب انداختم و با حسی 
از غرور فریاد زدم حالش را می گیرم! اگرچه قصدم 
فقط ترساندن آن دانش آموز بود اما باز هم زمانی 
که ترک موتورسیکلت دوستم نشستم آشوبی در دلم 
به راه افتاد. ترس همه وجودم را فراگرفته بود. می 
خواستم بهانه ای بیاورم و خودم را از این مخمصه 
نجات بدهم اما نه غرورم اجازه می داد و نه روی آن 
را داشتم که به دوستانم بگویم از این کار می ترسم. 
در همین افکار غوطه ور بودم که مقابل مدرســه 
رسیدیم تقریبا بیشتر دانش آموزان رفته بودند که 
ناگهان پسر نوجوان از در بزرگ مدرسه بیرون آمد. 
با اشاره دوستم جلو رفتم و با یک بهانه واهی آن 
دانش آموز نوجوان را زیر مشت و لگد گرفتم. آن 
لحظه فقط خودنمایی در وجودم موج می زد که به 
یک باره چاقوی ضامن دار را بیرون کشیدم. فقط 
می خواستم او را بترسانم تا مورد تشویق دوستانم 
قرار بگیرم. قبال شنیده بودم که جاهالن قدیم هنگام 
نقش آفرینی فیلم فارسی ها با تیغه چاقو به صورت 
یکدیگر خط می انداختند من هم ناخواسته چاقو را 
باال بردم تا خطی به صورت آن دانش آموز بیندازم 
که دیگران دچار وحشت شوند اما نفهمیدم چه کار 
کردم. صدای فریاد دلخراش آن نوجوان دانش آموز 
تنم را لرزاند. وقتی دستش را از چهره خون آلودش 
برداشت صحنه ای دیدم که پاهایم بی حرکت شد. 
تیغه چاقو در چشم او فرو رفته بود وجایی را نمی 
دید. آن روز بر  ترک موتورسیکلت دوستم نشستم 
و مدتی مخفی شدم اما باالخره دستبندهای قانون 

بر دستانم گره خورد ولی ای کاش ...
شایان ذکر است، به دستور سرگرد محمدی )رئیس 
کالنتری آبکــوه( پرونده ضارب جــوان پس از 
بررسی های مقدماتی در دایره اطالعات کالنتری به 

دادسرای عمومی و انقالب مشهد ارسال شد.

در امتداد تاریکی

مرد شیشه ای، همسر و دخترش را کشت

روابط عمومی  اداره کلاگر طول عمر رتشيبی می خواهيد بايد ماهی و ميگو مصرف كنيد
 شيالت رهمزگان

زن صیغه ای ،مردی را زیر تیغ وحشت کشید
سردسته مهاجمان نقابداری که مردی 
را با ضربات چاقو در مشهد قطع نخاع 
کــرده بودند، با تالش شــبانه روزی 
آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  کارآگاهان 
خراسان رضوی در چنگ قانون گرفتار 

شد.
اسفند سال گذشــته بود که نیروهای 
امدادی پیکر بی رمق وخون آلود مرد 
3۰ ساله ای را به بیمارستان طالقانی 
مشهد رساندند. کادر درمانی بیمارستان 
بالفاصله عملیات درمانی اورژانسی را 
برای نجات این مــرد جوان درحالی 
آغاز کردند که آثار جراحت های تیغه 
چاقــو بر اندام وی نمایان بود. اگرچه 
با اقدامات درمانی »ع- ف« از مرگ 
حتمی جان به در برد اما ضربات چاقو 
موجب قطع نخاع از ناحیه گردن شد 
و این مرد 3۰ ساله را ویلچرنشین کرد.

بنابر گزارش خراسان، با گزارش این 
حادثه وحشتناک به نیروهای انتظامی 
و در حالی که »ع- ف« تحت درمان 
قرار داشــت، نیروهای کالنتری الهیه 
با صدور دســتوری از سوی سرهنگ 
توفیق حاجی زاده )رئیس کالنتری( با 
تحقیــق از مجروح حادثه، به واکاوی 

این ماجرای هولناک پرداختند.
بررســی های پلیســی بــا توجه به 
اظهارات مرد 3۰ ســاله نشان می داد 
که ردپای زن جوانــی در وقوع این 
حادثــه وجود دارد چرا که مرد جوان 
قرار بود زنی را در بولوار شــاهنامه 
مشهد مالقات کند که این حادثه رخ 
داده است.با توجه به اهمیت موضوع و 

با صدور دستورات ویژه ای از سوی 
قاضی سید هادی شریعت یار )معاون 
رضوی(  خراســان  مرکز  دادســتان 
تحقیقات غیرمحسوســی درباره این 
ماجرا درحالــی وارد مرحله جدیدی 
شــد که کارآگاهان دایره جرایم مهمه 
پلیــس آگاهــی خراســان رضوی 
رســیدگی به این پرونده را به عهده 
گرفته بودند. به همین دلیل با دســتور 
سرهنگ حسین بیات مختاری )رئیس 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( گروه 
زبــده ای از کارآگاهان بــا نظارت 
مستقیم سرهنگ غالمی ثانی )رئیس 
اداره جنایی( بررســی های اطالعاتی 
و تخصصی خود را برای شناســایی 
مهاجمان نقابــدار آغاز کردند چرا که 
تحقیقات گسترده کارآگاهان نشان می 
داد، ســه مرد با صورت های پوشیده 
از یک دســتگاه خودرو پیاده شده و 
مرد 3۰ ساله را هدف ضربات مرگبار 
چاقو قــرار داده و ســپس از محل 

گریخته اند. 
نتیجه تحقیقات کارآگاهان، آنان را به 
سوی بولوار فردوسی و منطقه شاهنامه 
کشاند چرا که جوان ۲۷ ساله ای به نام 
»م- غ« به عنوان متهم اصلی پرونده 
تحت تعقیب قرار گرفته بود. این فرد 
آخرین کسی بود که با زن جوان )یکی 
از مظنونان( ارتباط داشــت. با وجود 
این متهم در مخفیــگاه خود حضور 
نداشت و شــیوه های عملیاتی پلیس 
بــا راهنمایی های ســرهنگ غالمی 
ثانی برای ردیابــی مهاجمان نقابدار 

تغییر کرد. در همین اثنا مشخص شد 
که »م- غ« بــا زن دیگری در پارک 
ملت مشهد قرار مالقات گذاشته است 
این گونه بود که کارآگاهان با توســل 
به شــگردهای تخصصی و زیر نظر 
گرفتن محل قرار این دو نفر و در یک 
عملیات هماهنگ، موفق به دستگیری 
»م- غ« شدند و او را به پلیس آگاهی 

هدایت کردند.
مرد ۲۷ ســاله که همــه ماجرا را لو 
رفته مــی دید به ناچار لب به اعتراف 
گشــود و گفت: از چند ماه قبل زنی 
را به عقد موقت خــودم درآوردم اما 
آن زن مدعی بود که »ع- ف« برایش 
ایجاد مزاحمت می کند به همین دلیل 
از زن صیغه ای خودم خواســتم تا او 
را بــا ترفندی خاص به محل قرار در 
بولوار شاهنامه بکشاند. وقتی همسرم 
با »ع- ف« قرار تلفنی گذاشــت و او 
سرقرار آمد ناگهان به اتفاق دوستانم 
به ســوی وی حمله ور شــدیم که با 
ضربات چاقو مجروح شد. به گزارش 
اختصاصی خراسان، ، در پی اعترافات 
صریح این متهم، پرونــده مذکور در 
مجتمع قضایی شــهید کامیاب مشهد 
مورد بررسی های دقیق قضایی قرار 
گرفت و کارآگاهــان تحقیقات خود 
را برای شناســایی و دستگیری دیگر 
عوامل مرتبط با این ماجرای تاســف 
ادامه دادند که دستورات  بار درحالی 
ویژه ای از ســوی قاضی شعبه ۶۰۶ 
انقالب مشهد در  دادسرای عمومی و 

این باره صادر شده است. 

دادســتان زاهدان با اشاره به پرونده تجاوز به 
عنف در ایرانشهر، گفت: ۴ نفر از متهمین این 
پرونده هر کدام به 3 فقره اعدام محکوم شدند 
که در صــورت تأیید این حکم در دیوان عالی 
کشــور در مالءعام و در یکی از میادین شهر 

اجرا خواهد شد. 

حجت االسالم موحدی راد از صدور رأی 
پرونده تجاوز به عنف در ایرانشهر خبر داد 
و گفت: رأی صادر و ابالغ شــده است و 
برای تأیید و ابرام و یا رسیدگی به اعتراض 
محکومیــن و وکالی آن ها به دیوان عالی 

کشور ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجــه به پیگیری 3 نفر 
از شــکات و انجام تحقیقات، وقوع بزه در 
خصوص 3 نفر از شکات به اثبات رسید، 
لذا 4 نفر از متهمین این پرونده هر کدام به 
3 فقره اعدام محکوم شدند که در صورت 

تأیید این حکم در دیوان عالی کشــور در 
مالءعام و در یکی از میادین شــهر اجرا 

خواهد شد.
موحدی راد افزود: متهمین بابت آدم ربایی 
هر کدام به سه فقره ۱5 سال حبس محکوم 
شدند و بابت سرقت اموال به سه فقره سه 
سال حبس و ۷4 ضربه شالق و رد مال به 

شکات محکوم شدند.
به گزارش جام جم آنالین، دادستان زاهدان 
گفت: متهمین بابــت جراحات و صدمات 
روحی و معنوی به شکات به پرداخت دیه 

و خســارت و بابت حمل سالح غیرمجاز 
هر کدام به تحمل 5 ســال حبس تعزیزی 

محکوم شدند.
۲۷ خرداد ماه حجت االســالم والمسلمین 
موحدی راد در رابطه با این پرونده گفت: 
خانمی با ادعای تجــاوز به عنف و ربوده 
شدن طرح شــکایت کرد که در این زمینه 
پرونده ای در دادگاه کیفری یک تشــکیل 
شد و در حال رسیدگی است، ۲ نفر دیگر 
نیز در خصوص تجاوز به عنف طرح دعوا 

کردند که به پزشکی قانونی معرفی شدند.

دادستان  زاهدان :

4 متهم پرونده تجاوز در ایرانشهر به اعدام محکوم شدند

قاچاقچی که به خاطر درد شکمی پس از بلعیدن تریاک به 
بیمارستان مراجعه کرده بود، لو رفت. 

ســاعت ۱۶ روز )۱۸خرداد ۹۸( مردی چهل ســاله با 
احســاس درد از ناحیه شــکم به همراه برادرش ضمن 

مراجعه بــه اورژانس یکی از بیمارســتانهای پایتخت 
عنوان داشت چند ساعتی است احساس درد شدید دارد.
با آزمایشــات پزشکی مشخص شد دو بسته تریاک در 
معده فرد مذکور وجود دارد که این بسته بندی ها با وزن 

تقریبی ۸5 گرم به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود.
به گزارش جام جم آنالین، سرهنگ رضا جنتی؛ فرمانده 
انتظامی وزارت بهداشت با اعالم این خبر گفت: متهم به 
خانواده اش گفته بود که با خوردن این مقدار مواد قصد 
خودکشی داشته اما با توجه به سابقه متهم درباره قاچاق 
مواد مخدر، به نظر می رسد موضوعی دیگری مطرح بوده 

که تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

درد شکم محل تریاک ها را لو داد

کشف کارگاه تولید تنباکوهای آلوده در البرز
تجارت  و  معدن  صنعت،  ســازمان  رئیس 
کارگاه غیرمجاز  پلمب یک  از  البرز  استان 
تولید و بسته بندی تنباکوی تقلبی با نشان 
تجاری یک برند معروف در استان خبر داد.  
انبار  در  کرد:  اظهار  جهانگیر شاهمرادی 
ایــن کارگاه، تنباکوی معســل و میوه ای 
با وزن ۲ هــزار ۱۰۲ کیلوگرم به ارزش 
تقریبی پنج میلیارد ریال کشــف و ضبط 

شد.
وی ادامه داد: بر اســاس بررســی های 
صورت گرفته توســط مرکز برنامه ریزی 
و نظارت بر دخانیات کشــور وابســته 
به وزارت صمت بعــد از افزایش قیمت 
ارز در ســال گذشــته و افزایش قیمت 
محصوالت دخانی، ممکن اســت مصرف 
کنندگان به سمت تنباکوی ارزان اما تقلبی 

سوق یابند.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان البرز توضیح داد: به منظور بررسی 
هر چه بیشــتر، تعداد متنابهــی از نمونه 

تنباکوهای تقلبی جهت بررســی و آنالیز 
فنی و بهداشــتی به آزمایشــگاه مرجع 
ارسال شــد که نتایج آن بیان گر آلودگی 
آالینده های  به  تقلبی  نمونه های  شــدید 
میکروبی و شیمیایی بوده که به هیچ وجه 
قابلیت مصرف نداشــته و باید به سرعت 

معدوم شوند.
این مقام مســئول افزود: خواهش ما از 
مردم این اســت که برای حفظ ســالمت 
خود، تنباکــو را از فروشــندگان معتبر 
بخرنــد و در زمان خرید بــه هولوگرام، 
متعارف،  قیمت  دهنده،  طرح های هشدار 
تاریخ تولید و انقضا آن توجه داشته باشد.

شــاهمرادی اضافه کرد: بــه واحدهای 
صنفی تذکر داده می شــود که در صورت 
بازرسی و کشــف تنباکوی تقلبی ضمن 
ابطال مجــوز فعالیت صنفــی به مراجع 

قضائی معرفی خواهند شد.
وی اظهــار کرد: بر اســاس مــاده 35 
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشــتی 

و درمانــی و ماده دو قانــون حمایت از 
مصرف کنندگان و بنــد یک قانون مواد 
خوراکی بهداشــتی، تولید کننده و عرضه 
کننده کاالی تقلبی خوراکی به دو ســال 
حبس تــا حبس ابد یا جــزای نقدی و 
محرومیت از فعالیت شــغلی و اجتماعی 
محکــوم می شــوند و در صورتی که به 
وارد شود عالوه  کننده خسارتی  مصرف 
بر جبران، معادل دو تا پنج برابر خسارت 
به عنوان جزای نقدی به مجازات اضافه 
خواهد شــد، همچنین در صورت فوت 
مصرف کننده حداکثــر مجازات در نظر 

گرفته می شود.
به گــزارش جــام جم آنالیــن، رئیس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
البرز گفت: شهروندان در صورت اطالع 
از فعالیت کارگاه هــای تولید کننده اقالم 
تقلبی یا مراکز عرضــه آن، مراتب را به 

سامانه ۱۲4 اطالع دهند.

 

رئیــس پلیس فتــا تهران بــزرگ از 
شناســایی و کشف یک مورد پرونده با 
موضوع تهدیــد و توهین در واتس آپ 

خبر داد. 
 سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس 
فتا تهران درتشــریح ایــن خبر اظهار 
کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان 
بــه اداره پلیس که مدعــی بود فردی 
ناشناس در شبکه اجتماعی واتس آپ 
بــا انتصاب تهمت و افترا به وی باعث 
هتک حیثیت او شده است، موضوع در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
ســرهنگ کاظمی ادامه داد: شاکی در 
اظهارات خود بیان داشت که در شبکه 

اقتصادی  فعالیت  واتســاپ  اجتماعی 
دارد و در این بســتر اقدام به فروش 
البســه می کند ولی فردی ناشناس با 
انتشــار مطالب کذب بــه بنده باعث 
هتک حیثیتم شــده و این اقدام متهم 
منجر به خدشــه دار شــدن موقعیت 
کاری و اجتماعی بنده در بین دوستان 

و همکارانم شده است.
اقدامات  با  افــزود:  انتظامی  این مقام 
فتا  پلیس  مامــوران  فنی و تخصصی 
مشــخص شــد صفحه ای که اقدام به 
انتشــار مطالب علیه شاکی کرده است 
متعلق به خانمی ساکن تهران می باشد، 
بنابراین با دعوت از شــاکی و مواجهه 

نمودن او با متهمه معمای مجهول حل 
شد و شــاکی بیان داشت متهمه را می 
شناسد در گذشــته با هم همکار بوده 
اند و انگیزه و علت عمل مجرمانه اش 
را خصومت و اختالف های قبلی بیان 

کرد.
رئیس پلیس فتــا پایتخت در پایان با 
تأکید بر رعایت اصول اخالق مداری 
در فضای مجازی، اظهار داشــت: در 
حال حاضر یکی از چالش های فضای 
مجازی عدم رعایــت حقوق مالکیت 
فکری می باشد می بایست برای حفظ 
تعادل جامعه، رشد فناوری اطالعات و 
توسعه اخالق به طور متعادل صورت 

گیــرد هرنــوع رابطــه ای در فضای 
مجازی می تواند آســیب هایی هم به 
دنبال داشــته باشد و اکنون که استفاده 
از شبکه های اجتماعی امری اجتناب 
ناپذیر است و بیشترین زمان تعامل ما 
در این شــبکه ها شکل می گیرد، بهتر 
است درکنار استفاده مطلوب از آن با 
رعایت برخی آداب از ســوء تفاهم و 
آسیب های تعامل در این فضا بکاهیم.

به گزارش جــام جم آنالین، این مقام 
مسئول در پایان از شهروندان خواست: 
هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و 
در صورت اطــالع از هرگونه فعالیت 
مجرمانــه در فضای مجــازی یا پیام 
رسان های موبایلی مراتب را از طریق 
www. نشــانی پلیس فتا بــه آدرس

cyBerPolice.ir بخــش ارتباطــات 
مردمی گزارش کنند.

عامل تهدید و توهین در »واتس آپ« در رصد پلیس فتا

نمایندگی روزنامه دریا در بوشهر
 جعفری -خیابان امام خمینی روبروی استانداری خیابان بعثت مقابل حسینیه 
ابوالفضل پاک 104  دفتر هفته نامه جنوب امروز شماره تماس : 07733559811

بزرگ  تهران  پیشــگیری  پلیس  رییس 
در  یکشــنبه  عصر  تیراندازی  جزئیات 

محوطه تئاتر شهر را تشریح کرد.
ســردار کیوان ظهیری در این باره گفت: 
حوالی ساعت ۱۹ خبری درباره وقوع 
درگیری میان دو مرد و شــلیک تیر در 
به مرکز فوریت های  تئاتر شهر  محوطه 

پلیسی ۱۱۰ اطالع داده شد که درپی آن 
تیم گشت کالنتری در محل حاضر شد.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشــخص 
شد فردی ۲4 ساله با سالح کلت کمری 
به سمت دوست ۲۶ ساله اش شلیک و 
او را مصدوم کرده اســت که بالفاصله 
نسبت به دستگیری ضارب اقدام شد و 
اقدامات درمانی بر روی مضروب نیز در 

همان محل انجام شد.
وی با اشــاره به انجــام تحقیقات در 
ادعا کرد  کالنتری جامی گفت: ضارب 
که دوستش به مادرش که در قید حیات 
نیست فحاشــی کرده و به همین دلیل 
اقدام به شــلیک به ســمت پای چپش 
کرده و یک تیر هم هوایی شلیک کرده 

است.
ظهیری درباره اینکه این فرد ســالح را 
چگونه تهیه کرده بود، گفت: متهم اعالم 

کرد که اســلحه را از یکی از استان های 
غربــی کشــور خریداری کــرده بود.
وی با بیــان اینکه مصدومیت مضروب 
سطحی بود، گفت: در تحقیقات تکمیلی 
مشــخص شــد که متهم تاکنون سه بار 
اقدام به خودکشــی کرده که ناکام بوده 
است و اســلحه را نیز برای خودکشی 

تهیه کرده بود.
به گزارش ایســنا، ظهیری با بیان اینکه 
هر دو نفــر دســتفروش بودند، گفت: 
کالج تی شــرت  ضــارب در چهارراه 
می فروخــت و مضروب نیز در محوطه 
تئاتر شــهر بدلیجــات می فروخت که 
حدود ســه ماه از آشنایی شان گذشته 
بود.بــه گفته رئیس پلیس پیشــگیری 
پرونده ای  ضــارب  برای  بزرگ  تهران 

تشکیل شده است.

جزئیات تیراندازی دستفروش ها مقابل تئاترشهر
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  استاندار هرمزگان :

 بشاگرد به منطقه ای توسعه  یافته تبدیل شود 
 اســتاندار هرمزگان تاکید کرد: همه مــا باید تالش کنیم که 
بشاگرد به منطقه ای توسعه  یافته تبدیل شود.  به گزارش فارس، 
فریدون همتی در دیدار با مسؤوالن شهرستان بشاگرد، مسائل 
و مشکالت این شهرستان مورد بررسی قرار داد.در این نشست 
مسائل بخش های بهداشت و درمان، مدارس، راه و آبرسانی به 
روســتاها در شهرستان بشاگرد، بررسی و جهت رفع مشکالت 
این حوزه ها تصمیماتی اتخاذ شــد.پیگیری توسعه فعالیت های 
صنعتی و اقتصادی و ســرمایه گذاری در شهرستان بشاگرد از 
دیگر موارد مطرح شــده در این دیدار بود.استاندار هرمزگان 
در این دیــدار با تاکید بر لزوم تقویــت فعالیت های اقتصادی 
در شهرستان بشــاگرد، عنوان کرد: ظرفیت های مناسبی برای 
ایجاد اشــتغال و درآمدزایی در شهرستان بشاگرد وجود دارد 
که باید برای شــکوفایی آنها تالش کنیم.وی ادامه داد: حمایت 
از ســرمایه گذاران برای فعالیت در شهرستان بشاگرد باید در 
اولویت باشد و مشوق ها و تســهیالت الزم برای آنان در نظر 
گرفته شود.همتی توسعه آبخیزداری با احداث سازه ها، ترویج 
و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و استفاده از فناوری های 
جدید برای کشــاورزی را از دیگر موارد مهم برای شهرستان 
بشاگرد دانســت که باید پیگیری شوند.وی تاکید کرد: همه ما 
باید تالش کنیم که بشاگرد به منطقه ای توسعه  یافته تبدیل شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان عنوان کرد

سم پاشی ۱۱۲ هزار هکتار از اراضی برای مقابله 
با ملخ صحرایی 

 رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: برای مقابله با 
آفت ملخ صحرایی، تاکنون یــک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از 
اراضی استان پایش شده اســت. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
برای  جوان،رئیس ســازمان جهادکشــاورزی هرمزگان گفت: 
مقابلــه با آفت ملخ صحرایی، تاکنــون یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
هکتار از اراضی اســتان پایش شد ه است.علی باقر زاده، افزود: 
از این  میزان اراضی پایش شــده دراســتان   ۱۱۲ هزار هکتار 
سمپاشی شــده اســت.وی گفت:۱۴۰ نقطه آلوده به ملخ وجود 
دارد که در بســیاری از این نقــاط وضعیت عادی، اما در بخش 
احمدی شهرســتان حاجی آباد وضعیت بحرانی است.وی افزود: 
جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران در بخش احمدی برگزار 
و دســتور های الزم ابالغ شــد.فرماندار حاجی آباد هم گفت: 
تاکنون ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و عرصه های طبیعی 
شهرســتان سمپاشی شــده و این روند همچنان ادامه دارد.حمید 
جهانگیری افزود: در جلسه مدیریت بحران بخش احمدی مقرر 
شــد یک فروند هواپیمای سمپاش برای مقابله با این آفت به این 

بخش اعزام شود.

خبری

شهرستان

   

زمان  بندرکنگ در بســتر  لنج در  صنعت 
این صنعت تحت  از زمان شــکل گیری  و 
تاثیــر نهادهای متعــددی نظیر گمرکات، 
شیالت، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان 
کشــتیرانی، محیط زیســت، وزارت نفت، 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی، نهادهای 
استانداری،  کشــور،  وزارت  نظیر  سیاسی 
فرمانداری، بخشداری، دهیاری، بیمه، اداره 

مالیات و چندین مرکز دیگر بوده و هست.
 اما نهادهایی چون گمــرکات در ارتباط 
همیشــگی با لنج داری می باشند. اسکله 
هایی که لنج هــا در آن برای بارگیری یا 
تخلیه بــار لنگر می اندازنــد یا زیر نطر 
اداره بنادر و دریانوردی و یا اداره شیالت 
می باشــد. اداره بنادر و دریانوردی زیر 
مجموعه اداره راه و ترابری بوده و شیالت 
زیــر مجموعه وزارت جهاد کشــاورزی 
است. گمرکات زیر نظر وزارت اقتصاد و 
دارایی می باشند و محیط زیست خودش 
یک ســازمان جداگانه می باشد. بنابراین 
باید توجه نمود یک لنج دار و یا ناخدا در 
بنادر متعدد ایران و به ویژه بندرکنگ می 
بایست با چه نهادها، سازمان ها و ادارتی 
در ارتباط باشــد و اگر گاها تداخلی در 
برخی دستورالعمل های نهادها پیش بیاید 
چه مشکالتی عاید یک لنج دار می شود. 
تعاونی لنــج داران که یک نهاد خصوصی 
می باشــد در راســتای همین درخواست 
های لنج داران به وجود آمده اســت. این 
تعاونی که توســط ناخدایان، لنج داران و 
ملوانان ایجاد شــده است، با توجه تجربه 
ای که اعضــای آن دارند، تمامی کارهای 
ترخیص کاال، واردات، صادرات، مجوزها، 
نوبت دهــی لنج ها برای حمل بار و غیره 
رادر قبال انــدک هزینه ای انجام می دهد 
و بســیاری از اختیارات مربوط به گمرک 
و ســازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز 
به این تعاونی ها واگذار شده است. مکان 
تعاونی کــه کارهای لنج های بندرکنگ را 
در اسکله بندرکنگ و بندرلنگه انجام می 

دهد در بندرلنگه است. 
گمرک بیشــترین ارتباط بــا صنعت لنج 
را دارا می باشــد. سیاســت های گمرکی 
درســت و یا اشتباه تاثیر وافری بر صنعت 
لنــج دارد. برای نمونــه در دوره پهلوی 
اول انحصار تجارت و ســختگیری های 
گمرکات باعث مهاجــرت تجار دریانورد 
و لنج داران زیادی به کشــورهای حوضه 
جنوبی خلیج فــارس گردید. یا در دوره 
قاجار که بیشــتر گمرکات مناطق جنوبی 
ایران تحت اجاره ســالطین مسقط بوده و 
یا پس از آن که گمرکات تحت ریاســت 
بلژیکی هــا قرار گرفت، سیاســت های 
گمرکی، تاثیر مخربی بــر صنعت لنج در 
بنادر ایران و از جمله بندرکنگ داشــت. 
در بســیاری از موارد سختگیری بیش از 
حد گمرکات باعث شــیوع قاچاق هم می 
گردید. لنــج داران تالش می کردند، بارهای 
خود را در بنادر کوچک به شیوه های متعدد 
تخلیه کنند. هر چند بیشــتر محموله های 
دریانوردان بندرکنگ خرما و چندل بوده که 
جزو کاالهای قاچاق محسوب نمی گردید 
و باعث رونق تجارت در کشــور مبدا و 
کشورهای مقصد می گردید.  با وجود این 
مسئوالن گمرک و شیوه برخورد آن ها با 
لنج داران در رونــق یا عدم رونق صنعت 
لنج تاثیر گذار بود. بســیاری از مسئوالن 
گمرکات دستورالعمل ها را دقیق اجرا نمی 
کردند و مشکالت را به گردن سیاست های 
اقتصادی دولت مرکزی می انداختند. اما در 
خود مســئوالن گمرکات در بین لنج داران 
و تجار تبعیــض قایل بودند. برای نمونه در 
این ارتباط مصاحبــه با یکی از دریانوردان 
بندرکنگ در مورد گمرک بندرکنگ به نام 
خالد محمد نژاد که در حال حاضر ۸۷ سال 
از عمر ایشــان می گذرد صورت گرفت و 
ایشان عنوان نمودند:» گمرکات در گذشته 
در رونق یا عدم رونق اقتصاد دریا محور 
داشتند. گمرک  زیادی  تاثیر  بندرکنگ  در 
کنگ در گذشــته بین تجار و ملوانان کم 
بضاعت فرق زیادی می گذاشــت. گاها 
ملوانــان با لنج برخی کاالها نظیر تره بار، 
انبه، یا برخی از مواد غذایی فاسد شدنی می 
آوردند و چند روز که این مواد غذایی در لنج 
می ماند و اجازه ترخیص نمی دادند، فاســد 
شــده و به دور ریخته می شد. از نگاه ایشان 
گمرکات و به ویــژه گمرک بندرکنگ در 
آن زمــان همواره دغذغــه خاطر بزرگی 
برای لنــج داران و ملوانانی بود که مورد 
توجه مســئول گمرک قرار نگرفته و یا از 

بضاعت مالی کمتری برخوردار بودند. اما 
همین گمرک با بسیاری از تجار و لنج ها 
و محموله های آن ها روابط حســنه ای 
بندرکنگ  تبعیضی که گمرک  داشته است. 
بیــن تجــار و ملوانان عــادی قائل بوده 
اســت همواره باعث نوعی نفرت بسیاری 
از ملوانان از گمرک بندر کنگ شــده بود. 
رفتار بد بــا برخی از ملوانان بندرکنگ از 
دیگر معضالت این گمرک بوده است. آقای 
محمــد نژاد اضافه می کند که در آن زمان 
که  ملوانان  به  پاســخگویی  برای  مرکزی 
ممکن بود اجناس آن ها در اثر گذر زمان 
در گمرک تخریب گردد، وجود نداشــت. 
ملوانان با چنین وضعیتی نمی توانستند به 
ادامه دریانوردی امیدوار باشند. رفتارهای 
مســئوالن و دســت اندرکاران گمرک در 
بســتر زمان در بین مردم بندرکنگ نوعی 
فرهنــگ بدبینی ایجاد کــرده بود.) خالد 

محمد نژاد، مصاحبه، ۱۳۹۸( 
در حال حاضر بســیاری از گمرکات که 
در گذشته وجود داشت و از جمله گمرک 
بندرکنگ وجود ندارد و تجمیع در گمرکات 
صورت گرفته است. اما باز هم لنج داران 
کنونی بندرکنگ در مورد کاالهای ملوانی 

با گمرک تعامل دارند. با وجود این گمرک 
بندرلنگه و مسئوالن این گمرک که مکان 
واردات و صادرت کاالهای دریانوردان و 
لنج داران بندرکنگی هست، با دریانوردان 
بندرکنگــی مناســبات حســنه ای دارد. 
اســکله کنونی بندرکنگ یک اسکله تحت 
نظارت شــیالت هرمزگان می باشد و این 
اســکله را شــیالت ایجاد کرده است. در 
بخشی از این اسکله لنج های باربری لنج 
داران بندرکنگی به حمل بار می پردازند. 
بنابراین شیالت هم با لنج های صیادی و 
لنــج های باربری تعامــل دارد. چون لنج 
های بــزرگ بندرکنگی که مــواد معدنی 
نظیــر نمک صنعتی، گچ، ســیمان و پودر 
ســنگ از بندرکنگ به کشورهای حوضه 
جنوبی خلیج فارس صادر می کنند، محل 
بارگیری آن ها اســکله شیالتی بندرکنگ 
است که تحت نظارت گمرک بندرلنگه کار 
صادرات را انجام می دهــد و نمی تواند 
کار واردات را انجــام دهــد. طبق قوانین 
جدید بین المللی و دســتور سازمان بنادر 
و دریانوردی، کارکنان لنج می بایست بیمه 
شــوند و خود لنج و محموله آن هم بیمه 
می گردد. لذا بیشترین ارتباط دریانوردان 

بندرکنگ با شــرکت های متعدد بیمه می 
باشــد. اما در گذشته لنج ها، کارکنان لنج 
و بار لنــج در بندرکنگ بیمه نمی شــده 
است. هرچند بیمه کردن محموله بر عهده 
صاحب محموله می باشد. اما بیمه لنج، و 
کارکنان لنج بر عهده صاحب لنج اســت و 
دولت پنج نفــر را در هر لنج باربری بیمه 
می کند و معموال هر لنج بندرکنگی بین ده 
الی دوازده نفر ملوان دارد که مابقی را می 

بایست صاحب لنج بیمه نماید.
) مبــارک خصومی، مصاحبــه، ۱۳۹۷( 
ســازمان بنادر و دریانــوردی نیز ارتباط 
وثیقی با دریانوردان بندرکنگ دارد. اسکله 
بنادر  نظارت ســازمان  بندرلنگه تحــت 
و دریانوردی کشــور و اســتان هرمزگان 
می باشد. بیشــتر لنج هایی که در اسکله 
بندرلنگــه بــه واردات و صــادرت کاال 
مشــغولند و عالوه بر این کاالهای معدنی 
نظیر ســنگ گچ که از اسکله بندرلنگه به 
بنادر کشــور امارت متحــده عربی صادر 
می شــود نیز مربوط به تجار و لنج داران 
باشــد.  ســازمان محیط  بندرکنگی می 
زیســت نیز بر اســکله صیادی و باربری 
بندرکنگ نظارت دارد و مســایل زیســت 

محیطی و از جملــه آلودگی هایی که ممکن 
است لنج ها در دریا و اسکله بندرکنگ ایجاد 
کنند نظارت کرده و با مسئوالن اسکله و لنج 

داران بندرکنگی در ارتباط می باشد. 
شــهرداری بندرکنگ به عنــوان یک نهاد 
دولتی که زیــر نطر وزارت کشــور کار 
می کند، نیز ارتباط بســیار وثیقی با لنج 
های صیادی، لنج هــای باربری، تعاونی 
صیادی و لنــج داران بندرکنگ دارد. هر 
گونه ســاخت و ســاز در درون اسکله و 
دیگر مسائل فضای ســبز اسکله و غیره 
تحت نظــارت شــهرداری بندرکنگ می 
باشــد. همچنین شــهرداری بندرکنگ بر 
کیفیــت و کمیت بازار ماهی فروشــان و 
دیگر مســایل اســکله نظارت دارد و در 
بســیاری از موارد یار و یاور لنج داران و 
بر طرف کننده مشــکالتی که برای آن ها 
به وجود می آید، می باشــد و شهردار و 
شورای شهر بندرکنگ واقفند که رونق لنج 
داری در بندرکنگ می تواند به شکوفایی 
اقتصادی این شــهر کمک شایانی بنماید. 
امرار معاش بسیاری از مردم بندرکنگ به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر 
دریانوردی، لنــج داری و تجارت دریایی 
می باشد. اقتصاد دریا محور می تواند در 
جوانب متعدد به شهرداری این شهر کمک 
بندرکنگ  از سوی دیگر شهرداری  نماید. 
به امور فرهنگــی دریانوردان بندرکنگ و 
آداب و رسوم و ســنن دریانوردی آن ها 
توجه داشته و برای پاسداشت موسیقی های 
دریانوردی بندرکنگ نظیر موســیقی رزیف 
مکانی نظیر خانه هنرمندان ایجاد کرده است، 
تا همــواره در آن مکان به تمرین و اجرای 
موســیقی رزیف پرداخته و در مراسم ملی 
و میهنی و اعیاد این موسیقی را اجرا کنند.

لنج داران و لنج سازان بندرکنگی همواره با 
اداره دارایی و مالیات شهرستان بندرلنگه 
و بانک های متعدد این شهر بندرکنگ در 

ارتباطند. 
هم لنج داران و هم لنج سازان می بایست 
مالیات مربوطه را بــه اداره دارایی جهت 
انجام امــور اقتصادی خــود بپرازند. لذا 
همواره بین ایــن نهادهای اقتصادی و لنج 
داران تعامل وجود دارد. شــبکه بهداشت 
شهرســتان بندرلنگه از دیگر مکان هایی 
اســت که همواره بر محصــوالت دریایی 
دریانوردان و صیــادان بندرکنگ نظارت 
دارد که در نوشتار بعدی به صورت مفصل 

تر به این موارد پرداخته می شود.   

دکتر محمد حسن نیا

بررسی تحوالت صنعت لنج در بندرکنگ از منظر نهادی يا نهادها

 اینجا هرمزگان، خطه ای در جنوب ایران زمین است 
که این روزها گرمای شــدیدی بر زمین و آسمان آن 
سایه افکنده و گویی حال و هوای خوش بهاری، جای 

خود را به تابستانی داغ داده است. 
هرچند کــه هرمزگان و مردم صبور و دریادل آن با این 
گرما بیگانه نیســتند؛ اما گاه آدمی در برابر این گرمای 
طاقت فرسا، توانش را به معنای واقعی از دست می دهد.
اگرچه که امسال به لطف بارش رحمت الهی، فروردین 
و اردیبهشــت خوبی بر هرمزگان حاکم بود و برخالف 
سالهای گذشــته که مردم کولرها را از اسفندماه روشن 
می کردند، امسال با اندکی تاخیر دست به سوی کولرها 

دراز کردند.
اما این روزها، هوای اقصی نقاط هرمزگان به شدت گرم 
شــده و در حالی که هنوز ۱۰ روزی تا رسیدن تابستان 
داغ مانده، کولرها توان خنک کردن فضاهای بســته را 
ندارند.رانندگان تاکســی و وسایل حمل و نقل عمومی 
شــهرهای هرمزگان از جمله افرادی هستند که مستقیم 
با گرما روبرو بوده و این روند افزایشــی را روز به روز 
احساس می کنند.این عده با نشان دادن آمپر خودرو که 
از نیمه گذشته است می گوید: اگر افزایش دما به همین 
ترتیب ادامه یابد از چند روز دیگر نمی توان ماشین ها 

را به خیابان آورد.
نیروهای عملیاتی و فنی شاغل در محیط هایی همچون 
بندر شهید رجایی نیز به شدت با این گرمای داغ دست 
به گریبان هســتند و گاه چنان کم می آورند که کارشان 
به سرم درمانی می کشد.زمانی که برای مراجعه به مطب 
پزشکان باید به مرکز شهر مراجعه کنی و به دلیل ازدحام 

و شلوغی، به اجبار خودرو را در مسیری دورتر از مقصد 
مــورد نظر پارک می کنی؛ گویــی غم عالم بر دلت می 
نشیند؛ اینکه باید با پای پیاده و در این گرمای نفسگیر 
مسیر را طی کنی، همچون شرکت در یک رقابت نفسگیر 

دو و میدانی است.
گرمای هوا بــه دنبال آن افزایش مصرف انرژی موجب 
شــده تا مدیریت عالی استان به منظور صرفه جویی در 
مصرف برق، از اول خرداد، پنجشنبه ها ادارات هرمزگان 

را تعطیل اعالم کند.
**دمای ۴۹ درجه ای در انتظار هرمزگان

طبــق پیش بینی هــای صورت گرفته از ســوی اداره 
کل هواشناســی هرمزگان، دمای هوای این استان طی 
روزهای آینده حدود چهار درجه افزایش خواهد یافت.
مرضیه سی سی پور کارشناس پیش بینی این اداره کل 
بیان داشت: دما در بیشــتر مناطق خشک هرمزگان به 
بیش از ۴۲ درجه و در برخی نقاط شرقی تا آستانه ۴۹ 

درجه نیز خواهد رسید.
**گرمای شدید و آتش سوزی

ایــن روند گرما عــالوه بر گرما زدگــی دربین مردم، 
درختان را هم آسیب پذیر کرده و میوه برخی از درختان 
گرمســیری مثل خرما و انبه بصورت نارس بدست می 

آید و آتش سوزی هایی نیز اتفاق افتاده است.
بخشــدار مرکزی شهرســتان میناب در شــرق استان 
هرمزگان در روزهای گذشته اعالم کرد: به دلیل افزایش 
قابل مالحظه دمای هوا، بیش از ۱۰ مورد آتش سوزی 
در این شهرســتان رخ داده اســت.علی مهرانی اظهار 
داشــت: تاکنون در روستاهای حکمی، حاجی خادمی، 
کلیبی، طیبی شاهی، چاه اسماعیل و محله ۹۵ دستگاه 
شــهر میناب و یک باغ هم در روستای نصیرایی حریق 

رخ داده است.
دمای هوا در روزهای گذشــته در شهرســتان میناب 
۴۷ درجه بــوده که طبق پیش بینی های هواشناســی 
ایــن دما به ۵۰ درجه خواهد رسید.هواشناســی دمای 
شهر بندرعباس مرکز اســتان هرمزگان را دوشنبه ۲۰ 
خردادماه ۴۳ درجه  اعالم کرده که این دما در روزهای 
آینده افزایش خواهــد یافت.البته ناگفته نماند که دمای 
اعالمی از سوی هواشناسی معمواًل کمتر از دمایی است 
که دماسنج های خانگی و خودروها نمایش می دهند.
این شدت گرما که هنوز روزشمار، روزهای گرم تابستان 
شروع نشده، نشان از آن دارد که مردم این خطه از ایران 

زمین باید خود را برای تابســتانی داغ و ســخت آماده 
کنند که این ســختی برای مردم روستاها، کسانی که در 
محیط های بیرون و یا در معرض گرمای مســتقیم کار 
می کنند، دوچندان است و احتمال گرمازدگی برای آنها 

بسیار باال می باشد.
**توصیه های پزشکی برای مقابله با 

گرمازدگی
گرمازدگی، حالتی اســت که سیستم تنظیم کننده دمای 
بدن بدلیل قرار گرفتــن طوالنی مدت در هوای گرم یا 
تولیــد بیش از حد گرما یا وجود هــر ۲ حالت از کار 
می افتد که برای پیشگیری و یا مقابله با این حالت باید 

نکاتی را رعایت کرد.
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان 
در این خصوص بــه خبرنگار ایرنا گفــت: در حالت 
گرمازدگی بدن نمی تواند گرمای اضافی خود را دفع کند 
و در نتیجه دمای بدن بسیار افزایش می یابد که می تواند 
موجب آسیب به اندام های اصلی شود که این حالت در 

بیماران، کودکان و شیرخواران شدیدتر است.
دکتر فاطمه نوروزیان بیان داشــت: عالئم گرما زدگی 
با توجه به شــدت آن متفاوت بوده و به تناســب آن به 
سه ســطح گرما زدگی خفیف، متوسط و شدید تقسیم 
بندی می شــود.وی افزود: در سطح خفیف، این عالئم 
شامل درد در شکم، بازو و ساق است و به علت کمبود 
آب و امالح به ویژه پتاســیم در اثر تعریق زیاد بوجود 
می آید و همچنین در سطح متوسط این نشانه ها شامل 
ضعف، احساس خستگی شدید و از حال رفتن، احساس 
تشنگی شدید، ســردرد، تهوع، استفراغ و گیجی است.
وی بیــان کرد: اگر بعد از یک تعریق و از دســت دادن 
آب شدید از بدن، آب ساده و بدون امالح استفاده شود، 
احتمال ایجاد این پدیده بیشــتر می شود و در صورتی 
که افزایش دمای بدن به بیش از ۴۰ درجه برسد، سطح 
سوم این وضعیت یعنی گرمازدگی شدید ایجاد می شود 
که نشــانه های آن بصورت تهوع، تشنج، کاهش سطح 

هوشیاری و کما است.
نوروزیان درباره درمان گرمازدگی توضیح داد: مهمترین 
اصل در درمــان افراد گرمازده، کاهــش دمای بدن و 
برگرداندن آب از دست رفته به همراه امالح بدن است.
وی بیان داشت: در موارد خفیف باید فعالیت فیزیکی و 
تحرک قطع، مصدوم بــه محیط خنک منتقل و مایعات 
خنک حاوی امــالح همچون پودر ors به وی خورانده 
شود.نوروزیان ادامه داد: در گرمازدگی های متوسط و 
شدید بهتر اســت که مصدوم بالفاصله به مراکز درمانی 
منتقــل و در این فاصله زمانی از خنک کردن بدن بیمار 

نیز نباید غافل شد.

 بهاری به داغی تابستان در هرمزگان

و  آموزش  فرهنگی  و  پرورشــی  معاون 
پرورش هرمزگان از اجرای طرح هجرت 

3 در مدارس استان خبر داد. 
معاون پرورشــی و فرهنگــی آموزش و 
پرورش هرمزگان در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: طرح هجرت ۳ از 

اواخر تیرماه در استان اجرا می شود.

احمــد مهرانی پیش بینی کرد این طرح با 
مشــارکت هزار و ۲۰۰ دانش آموز اجرا 

شود.
وی گفت: دانش آموزان در گروه های ۱۰ 
تا ۱۲ نفری ۱۰۰ مدرســه را برای آغاز 

سال تحصیلی جدید آماده می کنند.
معاون پرورشــی و فرهنگــی آموزش و 

پــرورش هرمزگان گفــت: در این طرح 
کالس های  آمیزی  رنــگ  آموزان  دانش 
درس، تعمیــر میــز و صندلی های کالس 
و زیبا ســازی فضای مدرسه را با کمک 

استاد کار انجام می دهند.
احمد مهرانی افــزود: حداقل هزینه ۲۰۰ 
میلیــون تومانی اجرای ایــن طرح که از 

انتهای تیرماه به مدت ۲ هفته اجرا می شود 
را آموزش و پرورش و سپاه استان تامین 

می کنند.
وی گفت: دانش آموزان برای شرکت در 
این طرح به بســیج دانش آموزی مدرسه 

خود مراجعه و ثبت نام کنند.
معاون پرورشــی و فرهنگــی آموزش و 
پــرورش هرمزگان گفت: پارســال هزار 
دانش آموز در طرح هجرت ۳ کار آماده 

سازی ۸۰ مدرسه را انجام دادند.

اجرای طرح هجرت ۳ در مدارس هرمزگان

 

مدیرعامل شــرکت ذوب و احیای روی قشم گفت: 
ساالنه بیش از هشت هزار تن شمش روی به ارزش 
30 میلیون دالر از قشم به آسیا و اروپا صادر می شود.

به گزارش صدا و ســیما عطا تفضلی افزود: با توجه 
به تغییر قیمت جهانی شــمش روی ارزش ســاالنه 
محصوالت صادراتی این شــرکت تا ۴۵ میلیون دالر 

در سال افزایش می یابد.
وی گفت: ظرفیــت ورق روی این واحد تولیدی ۲۰ 

هزار تُن در سال است.
تفضلی افزود: ۹۵ درصد محصوالت شــرکت ذوب و 
احیای روی قشم به کشــور های آلمان، ایتالیا، چین، 

هند، ترکیه، امارات و چند کشور دیگر صادر می کند.
مدیرعامل شــرکت ذوب و احیای روی قشم گفت: از 
ســال ۹6 با بهره گیری از توان متخصصان داخلی ۳۰ 
درصد مواد تولید شمش روی از پسماند های بجا مانده 

از سال های قبل تامین می شود.

تفضلی افزود: ســاالنه حــدود ۵۰ هزار تُن اســید 
سولفوریک به عنوان کاالی استراتژیک کشور در این 
واحد صنعتی با هدف اســتفاده تامین بخشــی از نیاز 

داخل کشور تولید می شود.
وی گفت: در کارخانه تولید روی در جزیره قشم ۳۴۷ 
نفر کار می کنند.کارخانه روی قشــم در ســال ۷6 در 

جزیره قشم راه اندازی شده است.

صادرات ؛ با افزایش 45 میلیون دالری در سال 

صادرات ۳٠ میلیون دالر شمش روی قشم به آسیا و اروپا

دبیر اولین همایــش تجلیل از هنرمندان 
افزود:  بســتکی  موسیقی  پیشکســوت 
هنرمندان  از  تجلیل  همایش  نخســتین 
پیشکسوت موســیقی بستکی 23 خرداد 

ماه در بستک برگزار خواهد شد. 
حمید کریمی در گفت و گو با ایسنا، هدف از 
برگزاری این همایش را ارج نهادن به مقام 
پیشکسوتان موسیقی دانست و عنوان کرد: 
جوانان امروزی باید بدانند که چه کســانی 
در گذشته موسیقی بستکی سهیم بوده اند و 
چه افرادی تا به امروز برای رسیدن موسیقی 

بستکی به جایگاه کنونی تالش کردند. 
وی با اشــاره به این موضوع که موســیقی 
بستکی با نوا و ریتم و ترانه های منحصر به 
فرد و خود یکی از پایه های محکم موسیقی 
اســتان هرمزگان محسوب می شود، افزود: 
از گذشــته تا به امروز همــواره هنرمندان 
بسیاری برای پیشبرد موسیقی بستکی تالش 
کردنــد که بر ما جوانان واجب بود که آن ها 
را به نســل های جدید معرفی و از آن هایی 
که هنوز در بین ما هســتند، تجلیل به عمل 

آوریم. 
دبیر اولین همایش تجلیل از پیشکســوتان 
موسیقی بستکی تصریح کرد: در خالل این 
همایش از گروه موســیقی اَلمان به عنوان 
اولین گروه رسمی موسیقی شهرستان بستک 
که متشکل از جوانان عالقه مند به موسیقی 

بستکی است رونمایی خواهد شد. 
وی افزود: اطمینان دارم با توجه به استعداد 
و عالقــه ای که در هنرمنــدان گروه اَلمان 
وجود دارد مردم شهرستان بستک و استان 

هرمــزگان در آینده اخبار بیشــتری از این 
گروه خواهند شنید. 

کریمی اضافه کرد: همچنین سه شخصیتی که 
بعنوان افراد تاثیر گذار در موسیقی بستکی 
بوده انــد  و اکنون در بین ما نیســتند نیز 

معرفی خواهند شد. 
به گزارش ایســنا، نخستین همایش تجلیل 
از هنرمندان موســیقی بســتکی، پنجشنبه 
۲۳ خرداد با حضور مســئوالن اســتانی و 
شهرستان  موسیقی  پیشکسوتان  شهرستانی، 
بستک و آحاد مختلف مردم در سالن آمفی 
تئاتر مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم)ص( شهر 

بستک برگزار خواهد شد. 

همایش تجلیل از هنرمندان پیشکسوت موسیقی در بستک

روابط عمومی اداره کل
 منابع طبیعی و آبخیزداری

 رهمزگان           

تمامیخدماتقابلارائهادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریهرمزگانبهصورتالکترونیکیازطریقمراجعهبهوبسایتاین
ادارهکلبهآدرس:www.homozgan.frw.org.irویاازطریقلینکمستقیمبهآدرس:www.frwmizekhedmat.irانجاممیشود

بهاطالعمراجعینمحترممیرساند 
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سالمت
04:18:05 اذان صبح

05:49:46
12:45:08
19:39:23
19:57:00

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:32:10 اذان صبح
06:10:30
13:15:35
20:19:35

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

04:33:14 اذان صبح
06:07:30
13:06:51
20:05:07
20:23:07

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

03:51:04 اذان صبح
05:26:10
12:26:46
19:26:17
19:44:24

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

04:23:39 اذان صبح
05:59:02
13:00:01
19:59:54
20:18:04

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:02:51 اذان صبح
05:39:21
12:41:56
19:43:26
20:24:55

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:23:03 اذان صبح
06:00:18
13:03:56
 20:06:29
 20:24:55

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:06:44 اذان صبح
05:46:11
12:52:44
19:58:13
20:16:58

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب20:38:10 اذان مغرب اذان مغرب

طالع بینی
فروردين :

امروز زندگی بــرای تان کمی پیچیده تر از قبل 
خواهد شد، زیرا نمی توانید حواس تان را متمرکز 
کنید و جلوی هیجانات احساسی خود را بگیرید. حس و حالی 
که اکنون دارید چنان پرقدرت است که توانسته هوشیاری تان را 
از شــما بگیرد، پس به راحتی نمی توانید با مسایل اطراف تان 

دست و پنجه نرم کنید. 
 ارديبهشت :

امروز روابط تان با دیگران در کانون توجه قرار 
دارند و آن چه در این روابط اهمیت دارد سادگی 
و امنیت است. اگر چیزی روح و روان شما را تحت تأثیر نگذارد 
نمی توانید از آن لذت ببرید. ســعی کنید در روابط تان به دنبال 

معنی و مفهوم بگردید و فقط در پی لذت های جسمانی نباشید.
 خرداد :

امروز دوســت دارید برنامه هایی بریزید تا کمی 
خوش گذرانی کنید، اما به نظر می رســد که این 
تصمیم امکان پذیر نباشد. مســایل کاری آن چنان در هم گره 
خــورده اند که اکنون هیچ راهی برای فرار مســؤلیت های تان 
وجود ندارد. اگرچه حضور فیزیکی شما در محل کار مؤثر است، 
اما نیازی نیست که همه ی توجه تان را به کار بدهید. راهکاری 
که به شــما پیشنهاد می شود این است که به دنیای خیاالت تان 

پناه ببرید و به کسی هم چیزی در این باره نگویید. 
 تیر :

 اگر به احساسات تان توجه کنید کارآمدی شما 
افزایش خواهد یافت. به نظر می رسد که تمایل 
دارید تمام جزییات روابط تان با دیگران را بررسی کنید. اما این 
حساســیتی که اکنون به خرج می دهید به معنی ضعف و آسیب 
پذیری نیست. اجازه ندهید کســی وادارتان کند تا اسرارتان را 

فاش کنید.
 مرداد :

اکنون در وضعیتی اجتماعی گیــر افتاده اید که 
خودتان باعث اش بودید، اما فکر نمی کردید این 
قدر زیاد طول بکشد. به نظر می رسد که احساسات تان با دنیای 
واقعی تناقض دارند، البته باید بدانید که این وضعیت قرار نیست 
به این زودی ها تغییر کند. شاید عده ای به سراغ تان بیایند و از 
شما بخواهند کمتر سخت بگیرید و امروز را با آن ها به خوش 
گذرانی بروید. اگرچه آن ها قصد و نیت بدی ندارند، اما شما هم 

چنان مقاومت نشان خواهید داد. 
 شهريور :

 به نظر می رســد که نمی دانید گفت و گوهای 
امروزتان را تا کجا ادامه دهید. اگرچه دل تان می 
خواهد عمیقًا وارد بحث شــوید، اما از طرفی دوست ندارید که 
اوضاع را در محل کار به آشوب بکشانید. متأسفانه امروز ممکن 
اســت یک گفت و گوی ســاده به جاهایی بکشد که شما را از 
اهداف متعالی تان دور ســازد. وقتی می خواهید خواسته ها و 
نیازهای تان را بیان کنید ســعی کنید تا حد امکان واضح حرف 
بزنید، زیرا اگر پیام تان را نامفهوم انتقال دهید دیگران منظورتان 

را اشتباه برداشت خواهند کرد.
  مهر :

امروز به نظر می رســد که عقل و احساس تان 
با هم در تناقض اند، اما قدرت احســاس تان آن 
قدر زیاد است که نمی توانید آن را نادیده بگیرید. دوست ندارید 
رویاهــای تان را با دیگران در میان بگذارید، زیرا نمی دانید که 
اگر مورد پسند قرار گرفتند باید چه واکنشی نشان دهید. اگر فکر 
کنید که احساس رضایت کامل دست نیافتنی است می توانید به 
راحتی به زندگی تان ادامه دهید، اما اگر بدانید که می توانید این 
خشــنودی را در همین اطراف تان پیدا کنید به سختی خواهید 

افتاد.
 آبان :

 بدانید که امروز نباید همه ی احساساتی را که دارید 
نزد دیگران آشــکار کنید، زیرا اگر به آن ها اجازه 
دهید که از درون تان آگاه شوند امنیت شما به خطر خواهد افتاد. 
امروز تمایل دارید که اگر قرار اســت حقیقتی را فاش کنید همه 
چیز را درباره آن بگویید، زیرا فکر می کنید که اگر فقط بخشی 

از آن را بگویید ممکن است پیام تان نادرست برداشت شود.
 آذر :

دوســت ندارید تعهدات تان شما را محدود کنند، 
اما اگر قولی بدهید حتمًا به آن عمل خواهید کرد، 
به همین خاطر ممکن است امروز دعوتی را رد کنید تا به انجام 
وظایف تان بپردازید. از طرفی اگر دیگران سر سختی نشان دهند 
و با شما راه نیایند آزرده خاطر خواهید شد، زیرا شرایط حاضر 
باعث شــده که نتوانید به انجام امور دلخواه تان بپردازید. اجازه 
ندهید که این ناراحتی ها مانع کارآمدی شــما شوند، سعی کنید 
در ابتــدای روز وظایف تان را انجام دهید تا فرصت کافی برای 

خودتان هم داشته باشید.
 دی :

همکاران تان اکنون انتظارات زیادی از شما دارند، 
پس بهتر است بازی و تفریح را به وقت دیگری 
موکول کنید. شاید در نحوه ی پاسخ به آن ها دچار تردید شوید، 
زیرا به نظر می رســد که حرف دل شان و خواسته های شان را 
روراست به شما نمی گویند. هر کاری هم که بکنید به این رویه 
ادامه خواهند داد. به شما توصیه می شود که فعاًل به طور جدی 
به کارتان مشغول شــوید تا بتوانید رویاهای تان را به واقعیت 

تبدیل کنید.
 بهمن :

امروز نمی توانید خواســته های تان را به راحتی 
بیان کنید، زیرا فعاًل کس دیگری بر شــما تسلط 
یافته است. اگرچه کســی نمی تواند خالقیت های شما را کور 
کند، اما به هر حال از ایــن محدودیت ها خوش تان نمی آید. 
دوست ندارید مثل یک زندانی باشید که وحشیانه در طلب آزادی 
است، اما بدانید که تنها کسی که می تواند بر قلب و احساس تان 
حکمرانی کند خودتان هســتید. آزادی بیش از آن چه فکر می 

کنید به شما نزدیک است .
 اسفند : 

افق های تان را گســترش داده ایــد و اکنون به 
چیزهای بزرگ تری فکر می کنید، اما باید بدانید 
که اجازه ندارید تا هر کجا که دل تان می خواهد تخیالت تان 
را پیش ببرید، زیرا کسان دیگری هم در زندگی تان هستند که 
از تصمیمات شما متأثر خواهند شد. فعاًل بهتر است بعضی از 
افکارتان را پنهان نگه دارید، شــاید تا چند روز آینده فرصت 
مناسبی پیش بیاید و بتوانید حرف تان را بزنید. اکنون به شما 

توصیه می شود که فقط صبوری به خرج دهید.

یکی از مشکالتی که دیابتی ها با آن مواجه هستند رژیم 
غذایی متفاوتی است که باید برای جلوگیری از شدت 

بیماری استفاده کنند.
 همه غذا ها به یک اندازه ســالم نیســتند، احتمال می رود 
سبزی ها بر سالمتی تاثیر بیشتری داشته باشد و به طور کلی 
غذا هایی که شــاخص گلیسمی پایین تری دارند برای افراد 
دیابتی توصیه می شــود. غذا ها معموال حاوی مواد مغذی و 
مقداری گلیسمی هستند که بر کنترل سالمتی موثر است و 
ســطح قند خون را حفظ می کند. در ادامه ۴ غذایی که برای 

دیابتی ها مناسب است معرفی می کنیم.
 گوجه فرنگی بخورید تا بیماری قلبی نگیرید

گوجه فرنگی خام یا پخته حاوی مقدار زیادی لیکوپن است 
که این ماده به کاهش ابتال به انواع ســرطان و بیماری های 

قلبی کمک می کند، یک مطالعه در سال ۲۰۱۵ نشان داد ۲۰۰ 
گرم گوجه خام معادل یک و نیم گوجه متوســط، به کاهش 
فشــار خون در افراد مبتال بــه دیابت نوع ۲ کمک می کند، 
محققان همچنین دریافتند گوجه فرنگی در کاهش خطرات 

بیماری قلبی در افراد مبتال به دیابت نوع ۲ موثر است.
 بلوبری و انواع توت ها گزینه ویژه برای دیابتی ها

بلوبری حاوی آنتی اکســیدان های قوی است عالوه بر آن 
ســایر انواع بری ها مقدار زیادی آنتی اکسیدان دارند که به 
کاهش خطر بیماری های قلبی و سرطان می انجامد همچنین 

از مشکالت التهابی جلوگیری می کند، توت فرنگی، تمشک و 
بلک بری بهترین انتخاب برای افراد دیابتی هستند.

 منابع ویتامین سی برای قندخونی ها
گریپ فروت و پرتقال منبع غنی از فیبر هســتند و مصرف 
میوه نسبت به نوشیدن آب آن تاثیر بیشتری بر سالمت دارد، 
مطالعه ای در سال ۲۰۰۸ نشان داد که مرکبات کم ترین خطر 
را برای خانم های دیابتی دارد، اما نوشیدن آب میوه منجر به 
افزایش خطرات می شود، پرتقال به طور متوسط جی آی ۴۰ 
دارد درحالی که آب پرتقال جی آی ۵۰ دارد، در بین مرکبات 

کم ترین جی آی راگریپ فروت دارد که میزان آن ۲۵ است.
  دیابتی ها حبوبات بخورند

حبوبات یکی از مواد مغذی طبیعی است که مقدار زیادی فیبر 
و پروتئین دارد و بهترین انتخاب برای گیاه خواران محسوب 
می شود، این گروه از افراد با مصرف حبوبات می توانند مواد 
معدنی مورد نیاز ازجمله منیزیم و پتاسیم را از این خوراکی 
دریافت کنند، جی آی دانه ســویا حدود ۱6 است که برای 
دیابتی ها مفید اســت.مطالعه ای در ســال ۲۰۱۲ نشان داد 
حبوبات بهترین منبع برای کنترل سطح گلیسمی افراد دیابتی 

نوع ۲ اســت و منجر به کاهش بیماری های ناشی از عروق 
کرونری می شود.

 سالمت پوست و استخوان خود را تضمین کنید
به گزارش ســالمت نیــوز، ماهی ســالمون دارای مقدار 
زیادی اســید چرب امگا ۳ است که به کاهش خطر ابتال به 
بیماری های قلبی کمک می کند، این ماهی همچنین حاوی 
سلنیوم و ویتامین دی است که به سالمت مو، پوست، ناخن و 
استخوان ها کمک می کند، به دلیل آنکه ماهی و دیگر غذا های 
پروتئینی کربوهیدرات ندارند، ســطح قند خون را کاهش 
می دهند، افزودن ماهی به رژیم غذایی به گوارش کند غذا ها 
و احساس سیری کمک می کند. روغن ماهی یکی دیگر از 
منابع دارای اســید چرب امگا ۳ است که می توان آن را به 

صورت مکمل های غذایی هم دریافت کرد.

خوراکی هايی که عمر ديابتی ها را طوالنی می کند

مدیر اورژانس بیمارســتان سینا با بیان اینکه 
»معموال عالیم فشارخون اورژانسی با فشارخون 
باال یکسان است و بیمار احساس گرگرفتگی و 
گرمای شدید می کند «خاطر نشان کرد :»باید 
افراد  باال در  مشخص شود زمینه فشــارخون 
چیست اگر زمینه فشارخون بحث کلیوی باشد 
بیمار یکسری عالیم ادراری خواهد داشت و اگر 
زمینه فشــارخون آنها قلبی باشد ممکن است 
دچار آریتمی های قلبی و مشکالت قلبی شود.«

دکتر حســین کرمانپور درباره فشارخون اورژانسی 
و عالیــم آن گفت:»طبقــه بندی بیمــاران مبتال به 
فشارخون متفاوت است یک دسته بیمارانی هستند که 
سابقه ابتال به فشارخون باالی ۱۸ و ۲۰ و حتی ۲۲ 
را داشته و برای کنترل آن دارو مصرف می کتند این 

اورژانسی تلقی نمی شود و 
داروهای  با  فرد  فشارخون 
تجویز شده کنترل می شود. 
اورژانسی شامل  فشارخون 
برای  افرادی است که  حال 
اولین بار بعد از اندازه گیری 
فشارخون وی مشخص می 
شود فشــارخون باالی ۲۰ 
دارد این بیمــار باید بعد از 
گذشت چند ساعت مجددا 
اندازه  فشــارخون خود را 
گیری کند و اگر فشارخون 
وی باالی ۲۰ مانده باشــد 
می  محسوب  اورژانســی 

شــود و باید خود را به اولین مرکز اورژانس برساند 
تا فشارخونش کنترل شود.«

وی افزود:» اگر بیماران ســابقه ابتال به دیابت داشته 
باشند و یا سنشان باال باشد خطر فشارخون در این 
افراد بیشتر است. فشــارخون باال در افراد مسن که 
مبتال به دیابت هستند خطرناک تر از فشار خون باال 
در بیمار جوانی است که فشارخون باالی ۲۰ داشته 

باشد.«
دکتر کرمانپور درباره عالیم فشــارخون اورژانسی 
گفــت:» معموال عالیم فشــارخون اورژانســی با 
فشــارخون باال یکســان اســت و بیمار احساس 
گرگرفتگی و گرمای شدید می کند و سردرد شدید در 
تمام سر و بخصوص در پشت سر را احساس می کنند 
که این سردرد حتی با داروهای کدئین دار تسکین پیدا 

نمی کند.بیمار دچار هیجان باالیی می شود و احساس 
ســردردگمی و اضطراب می کند به گونه ای که خود 
بیمار می گوید احســاس می کنم یه حال عجیبی در 
ســرم دارم. اصوال فشارخون باال بر روی اعصاب و 

خواب این افراد اثر بد می گذارد.«
وی افزود:» باید مشخص شود زمینه فشارخون باال 
در افراد چیســت اگر زمینه فشارخون بحث کلیوی 
باشد بیمار یکســری عالیم ادراری خواهد داشت و 
اگر زمینه فشارخون آنها قلبی باشد ممکن است دچار 

آریتمی های قلبی و مشکالت قلبی شود.«
مدیر اورژانس بیمارســتان سینا درباره آمار مراجعه 
بیماران به دلیل فشــارخون باال به بیمارستان سینا، 
گفت:» بیمارستان سینا یک مرکز تروما است معموال 
به بیمارستان مخصوص بیماران داخلی شهرت ندارد 
البته ما در بیمارستان بخش داخلی را داریم 
و میزان مراجعین مبتال به فشــارخون ما در 
یک ســال گذشــته از میان صد بیماری که 
شبانه روز به بیمارســتان مراجعه می کنند 
چیزی در حــدود۵۰ درصد از این بیماران، 
بیماران داخلی هستند که از این بیماران نزدیک به۲۰ 
درصد آنها بیماران قلبی و عروقی هستند و از این میان 
حدود ۷تا ۸ درصد این بیماران مبتال به فشــارخون 

باال هستند.«
وی در پاســخ به اینکه آیا آمــار مراجعین مبتال به 
فشــارخون باال به بیمارستان ســینا نسبت به سال 
قبل افزایشــی داشته است، گفت:» بله . آمار مراجعه 
کنندگان به بیمارستان سینا به دلیل فشارخون باال در 
حال افزایش اســت که البته افزایش این آمار دالیل 
مختلفی دارد از جمله اینکه ســطح ســواد بیماران 
باالتر رفته است و معموال اکثر افراد در منزل دستگاه 
فشارسنج دارند و بعد از اندازه گیری و مشخص شدن 

فشارخون باال برای درمان مراجعه می کنند.«
وی افزود:» در گذشته بیماران متوجه فشارخون باالی 

خود نمی شدند و یا در صورت اطالع از بیماری به آن 
توجهی نمی کردند و برای درمان مراجعه نمی کردند.«
دکتر کرمانپور در ادامه گفت:» دومین نکته این است 
که سن مردم ایران رو به افزایش است به عنوان مثال 
در دهه هفتاد تا هشتاد کشورمان معروف به کشوری 
جــوان بود ولی اکنون از مــرز جوانی در حال عبور 
به سمت میانسالی و پیری هستیم و این افزایش سن 
باعث می شود که نارسایی عروق در افراد بوجود بیاید 

و آمار فشارخون در کشور ما باالتر برود.«
وی افزود:» نکته سوم این است که آمار افراد دیابتی 
به دلیل کم تحرکی و مصرف غذاهای نامناسب روز به 
روز در حال افزایش است و حدود ۵ میلیون نفر بیمار 
دیابتی در کشــور داریم که در بخشی از این بیماران 

دیابتی، شاهد فشارخون باال هستیم. «
دکتر کرمانپور گفت:» جــدای از بحث دیابت و باال 
رفتن سن، مردم کشــور ما مردم پراسترسی شده اند 
از طرف دیگر مصرف دخانیات در کشورمان افزایش 
پیدا کرده اســت همچنین تغذیه نامناسب و مصرف 
فســت فودها و غذاهای آماده درکشورمان افزایش 
یافته است و شیوه تغذیه ایرانیان از سبک تغذیه سنتی 
به ســبک تغذیه مدرن در حال تغییر است و مصرف 
نمک و غذاهای شور نیز افزایش پیدا کرده است تمام 
این موارد باعث شده که آمار مبتالیان به فشارخون به 

شدت باال رود.«
به گزارش ســالمت نیــوز وی در پایان گفت:» کم 
تحرکی یکی از مشکالت کشورهای در حال توسعه 
از جمله کشور ما و البته کشورهای توسعه یافته است.
ما با کشورهای توسعه یافته در بحث سالمت یکسان 
نیســتیم ولی در بحث کم تحرکی و مصرف سیگار و 
الکل و مواد مخدر تقریبا برابری می کنیم که این موارد 
باعث افزایــش آمار بیماری های غیرواگیر از جمله 
فشــارخون و بیماری های قلبی و عروقی در کشور 

می شود.«

سردردهایی که با قرص مسکن آرام نمی شوند را جدی بگیرید

چه زمانی به اورژانس مراجعه کنیم؟

هله  هوله  خوری عامل 
آلرژی  غذایی در کودکان 

کارشناسان سالمت معتقدند که هله  هوله  خوری و مصرف 
خوراکی  های مضر عامل بروز آلرژی  های غذایی در کودکان 

است. 
 متخصصان بر این باورند که مصرف تنقالت و خوراکی  های فاقد 
ارزش غذایی می تواند یکی از فاکتورهای مهم در افزایش احتمال 
ابتال به آلرژی  های غذایی در کودکان باشد. کارشناسان سالمت با 
بیان اینکه میزان ابتال به آلرژی  های غذایی در کشورهای غربی از 
جمله انگلیس رو به افزایش است، اظهار داشتند: ترکیباتی موسوم 
به محصوالت نهایی گلیکاسیون پیشرفته )AGE( نقش اصلی در 

شیوع این بیماری بازی می کنند.
ترکیبات محصوالت نهایی گلیکاســیون پیشرفته به طور طبیعی 
در بدن تولید می شوند اما به میزان زیادی در برخی مواد غذایی 
فرآوری شده و منابع غذایی دیگر از قبیل گوشت پخته شده وجود 
دارند. این ترکیبات زمانی شــکل می گیرند که قند به پروتئین ها 
یا لیپیدها واکنش نشــان می دهد.پیش از ایــن متخصصان در 
بررسی های خود مشاهده کرده بودند وجود سطح باالیی از این 
ترکیب در بــدن می تواند با بیماری های متعددی از جمله دیابت 
و آرتریت روماتوئید مرتبط باشــد.اکنون گروهی از متخصصان 
ایتالیایی بر اساس بررسی های خود اظهار داشتند: در بدن کودکان 
مبتال به آلرژی  های غذایی نسبت به کودکان سالم میزان بیشتری 
از ترکیبات محصوالت نهایی گلیکاســیون پیشرفته وجود دارد. 
همچنین، کودکانی که در بدنشــان میزان بیشتری از این ترکیب 
وجود دارد بیشــتر از خوراکی های حاوی چنین موادی مصرف 

می کنند.
 به گزارش جام جم آنالین،به گفته متخصصان این کودکان میزان 
زیادی تنقالت، همبرگر، ســیب  زمینی سرخ  کرده و مواد غذایی 
سرشار از ترکیبات محصوالت نهایی گلیکاسیون پیشرفته مصرف 

می کنند.

متخصصان ژاپنی در آزمایش های اخیر خود 
مشاهده کردند که آب گوجه فرنگی می تواند 

در کاهش فشارخون و کلسترول موثر باشد. 
به گزارش جام جــم آنالین متخصصان علوم 
پزشکی و تغذیه در ژاپن معقتدند نوشیدن آب 
گوجه فرنگی که فاقد نمک باشــد سطح فشار 
خون و کلســترول را در بزرگســاالنی که در 
معرض بیماری های قلبی - عروقی هســتند 

کاهش می دهد.
سرخرگ های کرونری، عروق خونی هستند که 
ماهیچه های قلب را تغذیه می کنند. درصورتیکه 
این عروق دچار گرفتگی شــوند ماهیچه های 
قلب نمی توانند میزان خون مورد نیاز خود را 
 )CHD( دریافت کنند. بیماری کرونری قلب

به حمله قلبی منجر می شود.
در این مطالعه متخصصان دانشــگاه پزشکی و 
دندانپزشکی توکیو در ژاپن به بررسی اطالعات 
نزدیک به ۵۰۰ نفر از جمله ۲۹۷ زن پرداختند.

آنها با تاکید بر تاثیر مصرف آب گوجه فرنگی 
فاقد نمک اظهار داشــتند: مصرف آب گوجه 
فرنگی موجب کاهش چشمگیر فشار خون در 
۹۴ نفر از این افراد شــده  است. عالوه بر این، 
میزان کلســترول بد خون ۱۲۵ نفر از شرکت 
کننــدگان در این مطالعــه از ۱۵۵ به ۱۴۹.۹ 

میلی گرم/ دسی لیتر کاهش پیدا کرد.
 این تاثیرگــذاری در میان مــردان و زنان و 
همچنین گروه های ســنی مختلف مشابه بوده  

است.

پیوند قرنیه به روش ِدِزک
نخســتین عمل جراحی پیوند قرنیه چشــم به روش ِدِزک در 

بیمارستان پیامبر اعظم )ص( قشم انجام شد.
دکتر حبیب جعفری،فوق تخصص پیوند قرنیه در این باره گفت: پیوند 
پیشــرفته الیه ســلول های اندوتلیال قرنیه )DSEAK( به همراه 
کارگذاري همزمان لنز داخل چشــمی آرتیزان )Artizan( بر روی 
پیرمرد ۷۷ ساله ساکن شهرستان بشـاگــــــرد که از هر دو چشم به 

شدت کم بینا )فقط تشخیص نور( بود، انجام شد.

دکتر جعفری افزود: در پیوند قرنیــه به روش )DSAEK( احتمال 
پس زدن پیوند کمتر و دوره بهبودي و نقاهت بیمار ســریعتر مي باشد. 
انجام این روش پیوند همراه با کارگذاري همزمان لنز داخل چشــمي 
آرتیزان نیازمند امکانات پیشــرفته مي باشد و به همین دلیل، اغلب در 
شهرهایي همچون تهران ،شیراز و... انجام مي شود ولي خوشبختانه با 
فراهم آوردن امکانات الزم، این عمل با موفقیت در بیمارســتان پیامبر 

اعظم )ص( قشم انجام شد.
به گــزارش وبدا، دکتر جعفری ضمن تشــکر از تیــم جراحی پیوند 
بیمارستان، از همکاری و مساعدت های بانک چشم جمهوری اسالمی 

ایران به دلیل ارسال به موقع بافت قرنیه قدردانی نمود.

تاثیر آب گوجه فرنگی 
در کاهش فشارخون

 و کلسترول 

برای نخستین بار در هرمزگان صورت گرفت

مدتی است درخصوص سمیت زایی دانه و هسته برخی 
میوه ها به واسطه وجود سیانور در آنها مطالبی منتشر 

می شود.
به گزارش ســالمت نیوز، بازخورد افراد درخصوص چنین 
اخباری متفاوت اســت. برخی دانه سیب، گالبی، به و حتی 
گیالس را به دلیل خواص درمانی قابل استفاده می دانند و در 
مقابل تعدادی همه دانه ها از سیب و گالبی گرفته تا دانه انار و 

انگور و حتی مغزها و دانه های روغنی را حاوی
درصدی سموم ســیانیدی دانسته و مصرف آنها را نامناسب 
می دانند. اهمیت موضوع ما را بر آن داشت تا با دکتر محمد 
باقر ملجایی، متخصص تغذیه در این زمینه گفت وگویی انجام 

دهیم و به صحت و سقم این باورها بپردازیم.
هســته و دانه گیاهان یک رکن و جزء مهم برای انتشــار و 
رویش مجدد میوه هســتند و راهی بــرای تولید مثل گیاه 
محسوب می شوند. این دانه ها عالوه بر دارا بودن مقادیر قابل 
توجهی امالح معدنی، چربی و کربوهیدرات، حاوی ترکیبات 
سمی هســتند که به عنوان سیستم دفاعی برای رویش گیاه 
کارایی داشــته که مصرف آن برای افراد مسمومیت زاست. 
در واقع دانه ها جزو خوراکی میوه ها محســوب نمی شوند و 
برای مصرف مناسب نیستند. شاید یکی از علل وجود مواد 
ســمی همچون سیانید یا سیانوژن در دانه میوه ها جلوگیری 
از مصرف آن توسط انسان ها و حیوان است تا به این طریق 

دانه ها محفوظ مانده و نسل گونه های گیاهی توالی یابد.
 دانه سیب و گالبی خواص درمانی ندارد 

کم نیســتند افرادی که برخی از دانه میوه ها به خصوص دانه 
سیب را به دلیل خواص درمانی برای مصرف مناسب می دانند. 
اما به گفته دکتر ملجایی، مصرف دانه سیب به هیچ عنوان به 
جهت درمانی توصیه نمی شود. البته این احتمال که همراه با 
سیب برخی دانه های آن مصرف شود وجود دارد، که نمی تواند 

چندان مشکل ساز باشد، اما در مقادیر باال خطرناک است.
مهم ترین سموم در دانه میوه ها سیانوژن ها هستند؛ ترکیباتی 
که می توانند ســیانید یا سیانور را در بدن تولید کنند و سبب 
بروز اختالالتی شــوند. اگرچه ســیانید در بدن توسط کبد 
ســم زدایی می شــود، اما اگر در مقادیر باال دریافت شود از 
ظرفیت ســمیت زدایی کبد خارج و در دراز مدت سبب بروز 

بیماری های مزمن همچون سرطان می شود.
مصرف خوراکی دانه گالبی، گیالس و به هم مشابه دانه سیب 
اســت و مصرف احتمالی آن در مقادیر اندک اشکال ندارد و 
توسط کبد سم زدایی می شود، اما خوردن بیش از دو سه دانه 
آن می تواند خطرناک باشد. این دانه ها چه جویده و چه درسته 
بلعیده شوند در سیستم گوارشی توسط آنزیم ها هضم شده و 

سموم آن جذب بدن خواهد شد.
 میزان سمیت هسته میوه ها

اولین اخباری که در مورد سمیت زایی هسته میوه ها منتشر شد 
مربوط به هسته زردآلو بود. همان هسته هایی که تعداد زیادی 
از خانواده ها آن را جمع کرده و در نهایت با شکستن آنها مغز 

هسته را جدا و مصرف می کنند. دکتر ملجایی می گوید مصرف 
هسته آلو، زردآلو یا انواع شلیل و هلوهای هسته جدایی که 
مغز آنها در دسترس است نیزحاوی ترکیبات سیانوژن است و 
مصرف آن در مقادیر زیاد مشکل زاست. در این بین برخی بر 
این باورند در صورتی که دانه سیب و گالبی یا زردالو شیرین 
بوده و تلخ نباشــد مصرف خوراکی دارد، اما در مقابل انواع 
تلخ مزه آن به دلیل داشتن سیانید مناسب مصرف نیست. در 
صورتی که هسته ها و دانه ها چه تلخ و چه شیرین می توانند 
حاوی مواد مضر باشند. ضمن این که آمیگدالین یکی دیگر از 
مواد مضر موجود در هســته و دانه میوه هاست که برای بدن 
مضر بوده و می تواند سبب بروز عوارض عصبی و گوارشی 

در مصرف کننده شود.
 از دانه انگور و انار تا مغزهای آجیلی

دانه انگور و انار چون در ســاختار میــوه قرار دارد عمدتا 
محدودیت مصرف ندارد و فقــط عارضه آن در مقادیر باال 
عوارض گوارشــی همچون هضم سنگین و نفخ است. نقش 
و ســهم دانه میوه ها از دانه یا تخمه هندوانه، خربزه، کدو و 
طالبی جداســت. تخمه ها که در گروه مغزهای آجیلی قرار 

دارند، دارای  مقادیر
قابل توجهی چربی های ضروری برای بدن هستند و مصرف 
آنها مناسب اســت. البته توصیه به مصرف تخمه ها به شکل 
بدون پوســت و تفت داده شــده به دلیل هضم و جذب بهتر 
است. این مغزها حاوی مقادیر باالیی چربی از نوع اسیدهای 
چرب امگا6 و آنتی اکســیدان هستند و گرچه مصرف اسید 

چرب امگا6 به میزان زیاد می تواند التهاب زا باشد، اما به دلیل 
غنی بودن از امالح معدنی برای بدن مفیدند. در بین مغزها و 
دانه ها مغز گردو ارزش بیشتری دارد، زیرا محتوای چربی آن 
در مقایسه با سایر دانه ها و مغزها تفاوت چشمگیری داشته و 
حاوی مقادیر زیادی اسید چرب امگا ۳ با خاصیت ضدالتهابی 
است. عالوه بر این، مغز بادام به دلیل پروتئین و کلسیم قابل 
توجهی که دارد می تواند یکی از ارکان رژیم غذایی باشد و به 
صورت روزانه استفاده شود. البته بادام تلخ به دلیل سمی بودن 
بهتر است در مقادیر کم جوشانده شود که سم آن کاهش یابد 
و بهتر است مصارف خوراکی نداشته باشد. الزم است بدانید 
تفت دادن تخمه ها و دانه ها با حرارت باال می تواند محتوای 
چربی آنها را دستخوش تغییرات نامطلوب کرده و با اکسید 

کردن چربی ها آنها را برای مصرف نامناسب کند.
 دانه حبوبات چه حكمی دارد؟

گفته می شــود در دانه حبوبات سمی وجود دارد که می تواند 
برای بدن خطرناک و مسمومیت زا باشد. به گفته دکتر ملجایی، 
لکتین یکی از ترکیبات پروتئینی موجود در گیاهان اســت 
کــه نقش دفاعی در مقابله با حشــرات دارد و وجود آن به 
میزان کم و زیاد در تمام گیاهان گزارش شــده است. یکی 
از مواد غذایی با میزان قابل توجه لکتین حبوبات است که با 
خیساندن و حرارت دادن به میزان قابل توجهی از لکتین آن 
کاسته می شود و توصیه به مصرف حبوبات کامال پخته شده 
است. مسمومیت با لکتین، باعث عوارض گوارشی مانند تهوع 

و استفراغ می شود.

بینایــی یکی از مهم تریــن جنبه های 
چشم  به  آسیبی  هرگونه   است.  سالمت 
می تواند زندگی روزمره مان را تحت تأثیر 

قرار دهد.
 در ادامه از چند راهکار ســاده برای حفظ 

سالمت چشم برایتان می گوییم.
ویتامین ها و مــواد معدنی: برای محافظت از 
سالمت چشــم  از مصرف مواد غذایی دارای 
ویتامین A، C و E و مــواد معدنی مهمی 
همچون زینک غافل نشــوید. ازجمله منابع 
غذایــی ویتامین ها و مواد معدنــی نام برده 
می توان به هویج، فلفل قرمز، بروکلی، اسفناج، 
توت فرنگی، ســیب زمینی شیرین و مرکبات 

اشاره کرد.

ورزش: جالب است بدانید وزن متعادل برای 
سالمت چشم هم خوب است. وقتی به اندازه 
کافی فعالیت بدنی داشته باشید، احتمال ابتال 
به دیابت نوع ۲ کمتر می شود. دیابت ازجمله 

بیماری هایی است که روی رگ های خونی
چشم اثر می گذارد.

قانــون ۲۰-۲۰-۲۰: بســیاری از ما مدت 
زیادی از روز را به صفحه رایانه نگاه می کنیم، 
اما متأسفانه یادمان می رود نشستن پای رایانه 
همان طور که پشت و کمرمان را خسته می کند، 
برای چشم مان هم به نوعی خسته کننده است. 
برای استراحت چشم ها قانون ۲۰-۲۰- ۲۰ 
را مدنظر داشته باشــید. یعنی هر ۲۰ دقیقه 
چشم از صفحه بردارید و به مدت ۲۰ ثانیه به 

چیزی در فاصله ۲۰ فوتی )حدود 6 متری( 
نگاه کنید تا خستگی چشم تان گرفته شود.

ترک سیگار: از مضرات سیگار برای ریه ها، 
قلب، پوست و دندان ها حتما زیاد شنیده اید. 
اما آیا می دانید سیگار برای سالمت چشم هم 
مضر است؟ سیگاری ها بیش از سایر افراد در 
معرض ابتال به آب مروارید و برخی دیگر از 

بیماری های چشمی قرار دارند.
نیوز، شست وشــوی  گزارش ســالمت  به 
دســت ها: رعایت بهداشت هم برای سالمت 
چشــم ضروری اســت. پس هرگز با دست 
نشسته چشــم تان را لمس نکنید. اگر از لنز 
تماسی استفاده می کنید نیز برای دست زدن به 
لنز حتما باید دست تان را خوب شسته باشید.

باورهای رایج درباره سمی بودن دانه میوه ها

راهکارهای حفظ سالمت چشم

مضراتمصرفچیپسسیبزمینیدردورهبارداری
محققان هشدار می دهند مصرف بیش از حد چیپس سیب زمینی 
و روغن گیاهی در طول بارداری منجر به افزایش ریسک مشکالت 

بارداری و رشد بد نوزادان می شود.
 مــواد خوراکی نظیر چیپس و روغن گیاهی حاوی چربی های اُمگا6، 
بخصوص اسید لینولئیک، هستند و تحقیقات نشان می دهد مصرف بیش 
از حد این مواد غذایی می تواند منجر به بروز التهاب شده و با افزایش 

ریسک بیماری قلبی مرتبط است.
»دین اســکلی«، استاد دانشگاه گریفیت استرالیا، در این باره می گوید: 
»برای زنان باردار توجه به تغذیه بسیار مهم است و تحقیق ما نشان می 
دهد مصرف بیش از حد یک نوع ماده غذایی خاص می تواند تاثیر منفی 

بر رشد نوزاد داشته باشد.«

این مطالعه نشان می دهد مصرف اسید لینولئیک سه برابر توصیه روزانه 
در طول بارداری مضر اســت.محققان در این مطالعه بر روی موش ها 
متوجه شــدند در موش های مادری که رژیم غذایی شان مملو از اسید 
لینولئیک بود، ســه تغییر روی داده بود: غلظــت پروتئین های التهابی 
کبدشــان تغییر کرده بود، غلظت پروتئین خــون که می تواند منجر به 
انقباض رحم در طول بارداری شود افزایش یافته بود، و هورمون تنظیم 
کننده رشد کاهش یافته بود. به گزارش سالمت نیوز، محققان با وجود 
این تاثیرات توصیه می کنند زنان در ســن بارداری باید مصرف میزان 
اسیدلینولئیک را در رژیم غذایی شــان کاهش دهند. همچنین در این 
مطالعه مشخص شد موش های که اسید لینولئیک رژیم غذایی شان باال 

بود تعداد نوزادان نر متولدشده از آنها کمتر بود.
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زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

  پیشگیری از جرم موضوع مهمی است که نیازمند 
 مشــارکت دســتگاه های مختلف می باشد وبا 

جزیره ای عمل کردن، این مهم محقق نمی شود. 
  اما گاهی مشاهده می شود در بخش پیشگیری به 
تمامی مولفه های مورد نیاز توجه نمی شود که این 
موضوع را در محالت حاشیه ای به وضوح می بینیم 
که منجربه افزایش جرائم دراین مناطق شــده است. 
در واقع بیشتر این مناطق مورد غفلت و بی توجهی 
قرار گرفته اســت واین بی توجهی ها باعث شــده 
است که ساکنان این مناطق عنوان کنند که آنهاهمواره 
مورد تبعیض وبی عدالتی قرار دارند و نیاز است که 
عدالت را در حوزه هــای مختلف از جمله عدالت 
آموزشــی، فرهنگی، تفریحی، عمرانی، خدماتی و... 
در موردشان روا شود. برخی از موارد دراین مناطق 
 آنقدر عادی شده اســت که دیگر کمتر به آن توجه 
می شــود واز طرفــی پیگیری های ســاکنان بی 
نتیجــه مانده اســت که آنها مایوس و ناامید شــده 
اند ومســئوالن به وظایــف شــان در این بخش 
 عمل نمی کنند ودر حق حاشــیه نشــینان اجحاف 
می کنند. وقتیکه موضوع روشنایی کوچه ها و معابر 
درچنین مناطقی مورد غفلت قراربگیرد، آنگاه ساکنان 
با ســرقت های متعدد مواجه می شوند ودر برخی 
مناطق مانند محله آیت ا... غفاری بندرعباس)شهناز( 
ایــن کوچه های تنگ وتاریک بــه پاتوق معتادان، 
موادفروشان، مشروب فروشــان و سارقانی تبدیل 
می شوند که آســایش را از ساکنان می ربایند. اگر 
به روشنایی کوچه ها ومعابر دراین مناطق به عنوان 
یکی از عوامل پیشگیری از جرم بیشتر توجه می شد، 
بطور حتم در کاهش سرقت و... نیز اثرگذار بود. اما 

به این موضوع چندان توجهی نشده و درواقع امنیت 
خالفکاران تامین می شود وآنها با خیالی راحت به 
خالف های خود ادامه می دهند وساکنان از بسیاری 
از حقوق شــان بی بهره می شــوند. حتی به راحتی 
نمی توانند درکوچــه ها رفت وآمد کنند و با هراس 
و ترس ولرز  بخصوص در شــب ها تردد دارند واز 
آن طرف هم منازل شــان از سرقت های شبانه و... 
درامان نیستند. در محله ای مانند آیت ا... غفاری و 
محالت مشــابه اگر که به بازگشایی معابر، احداث 
مراکز تفریحی، ورزشــی، فرهنگی و...  بیشتر مورد 
توجه قرارمی گرفت، آنــگاه جرایم نیز کاهش می 
 یافت وشاید برخی را روانه زندان نمی کرد. اما بنظر 
می رسد که اول یک دستگاه به تنهایی قادر به پیشگیری 
از جرم نخواهد بود واز آن طرف یک دستگاه به عنوان 
 لیدر یا هدایت کننده با اختیارات الزم بایستی باشد تا 
دستگاه های دیگر را وادار کند درچارچوب وظایف 
قانونی انجام دهد که در پیشگیری از جرم اثرگذار شود. 
محله شهنازبندرعباس که بافت فرسوده اش همچنان 
پیرمانده است و به دلیل گرانی اخذسند در این منطقه، 
ساکنان محروم و فقیرش قادر به اخذسند ونوسازی 
امالک فرسوده بااستفاده از تسهیالت نوسازی نیستند 
و به مرور ســقف ودیوار خانه های فرسوده درحال 
ریزش هســتند که اگر از طریق شــورای شهر، راه 
وشهرسازی و شهرداری و... موضوع تهاتر اراضی این 
محله مدنظر قرارمی گرفت و یا آنچه که معاون عمرانی 
استاندار هرمزگان وعده نموده و خواسته ساکنان هم 
می باشد که مانند محله چاهستانی ها، طرح واگذاری 
اراضی به ســاکنان جهت اخذ سند باقیمت ارزان و 
بازگشایی معابر اتفاق افتد؛ درواقع گام های بلندی در 
 ارتقای امنیت این محله و پیشگیری از جرم برداشته 
می شود ونیاز اســت که اقدامات الزم در این حوزه 

صورت گیرد و متولیان مربوطه، شــرایط تحقق آنرا 
فراهم نمایند. اگر این بازگشــایی هــا اتفاق بیفتد، 
آنگاه پاتوق های تزریق و استعمال و خریدوفروش 
 کاهش می یابد و پاکســازی نیز بســهولت انجام 
می شــود و امنیت الزم در محله که خواسته ساکنان 
می باشــد، محقق می شــود. این موضوع بایستی 
در سایر مناطق حاشــیه ای و فرسوده شهر واستان 
نیز مدنظــر قرار گیرد تــا از پیشــگیری از بزه و 
جرم نیز اثرگذار باشــد. با توجه به اینکه دســتگاه 
 قضایی، معاونت پیشــگیری از جــرم را دارد که در 
دادگستری های استان ها نیز این معاونت همین وظیفه 
را برعهده دارد؛ انتظار می رود اقدامات شان نیز برای 
 مردم ملموس باشد.  بخشــی از جرایم در محالت 
حاشیه ای وبافت های فرســوده اتفاق می افتد که 
هرمزگان و حتی مرکز اســتان یعنی بندرعباس که 

دوسوم آن را بافت های حاشیه ای و فرسوده تشکیل 
 می دهــد، وظایف متولیان در پیشــگیری از جرم 
ســنگین تر خواهد بود. »علیرضــا احمدی«منش 
»معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری هرمزگان در مصاحبه ای باخبرنگارمان به 

این موضوع پرداخت. 
 محالت حاشیه نشین و فرسوده 

   معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگســتری هرمزگان گفت:در خصوص بازسازی 
محالت حاشیه نشین و دارای بافت های فرسوده، یک 
ستاد ملی تشکیل شده است که دارای دو کار گروه 
می باشد . یک کار گروه احیاء بافت های فرسوده که 
مدیریت آن به وزارت راه و شهرسازی واگذار گردیده 
و دیگری کار گروه پیشــگیری از گسترش مناطق 
حاشیه نشین می باشد که هدایت آن بر عهده معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نهاده 
شده است .علیرضا احمدی منش افزود: با توجه به 
اینکه گسترش مناطق حاشیه نشین ارتباط مستقیمی 
با مهاجرت بی رویه جمعیت از شهرها و روستاهای 
اطــراف که به دلیل کاهش یا قطــع منابع درآمدی 
مجبور به ترک مواطن خود می شوند دارد ، معاونت 

پیشگیری را بر آن داشت تا جهت انجام وظیفه محوله، 
اقدامات پیشگیرانه خود را معطوف به دو نقطه ثقل 
نماید .وی اظهار داشــت : یکی اقدامات در مبداء 
مهاجرت و دیگر اقدامات در مقصد مهاجرت است. 
 در مبداء مهمترین اقدامات معطوف به توانمند سازی 
خانواده ها در ایجاد اشتغال خانواده محور و افزایش 
در آمد با محوریت پتانســیل روستا است . معاون 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری 
هرمزگان خاطرنشان کرد: در سال جاری هم افزایی 
بین دستگاههای مسئول در توسعه صنعت بومگردی ، 
کارگاههای صنایع خانگی ، مشاغل کوچک ، توسعه 
اماکن آموزشی و درمانی در مناطق کمتر برخوردار در 
دستور معاونت پیشگیری قرار دارد . وی تصریح کرد: 
در مناطق مقصد مهاجرت نیز چند کار در دستور کار 
این معاونت قرار گرفته است . احمدی منش مهمترین 

این اقدامات را توسعه طرح کاداستر و الزام به اخذ اسناد 
تک برگی با ثبت اطالعات رقومی امالک تحت تولیت 
ادارات دولتی که بیشترین حجم تصرفات غیر قانونی 
اراضی مربوط به آنها می باشد، ایجاد طرح کمربند سبز 
در حاشیه شهرها به منظور شناسایی محدوده شهرها با 
هدف پیشگیری از تصرفات غیر قانونی عنوان کرد که 
تاکنون ده هکتار آن در شمال بلوار راه آهن بندرعباس 
با استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس انجام و در 
حاشیه بلوار شهید  رجایی نیز در حال اجرا می باشد . 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
هرمزگان از فعال ســازی هســته هــای مصلحین 
در محالت حاشــیه نشــین به منظور ایجاد سازش 
 بین اهالی محالت با اولویــت اختالفات مربوط به 
خانواده ها نام برد که در ســال گذشته این هسته ها 
موفق شدند بیش از ۲6 درصد از پرونده های ارجاعی 

را منتهی به سازش نمایند .
  توقیف منازل موادفروشان

   وی گفت: طرح توقیف و ضبط اماکن محل توزیع 
مواد مخدر در محالت حاشــیه نشین و بافت های 
فرســوده از دیگر طرح های اجرا شده است که تا 
کنون بیش از ۵۰ دســتگاه منزل در این خصوص با 

همراهی پلیس مبارزه با مواد مخدر شناســایی 
و توقیــف و چند باب منــزل محل فروش نیز 
که دارای تعدد یا تکرار جرم مشــابه بودند به 
نفع دولت ضبط گردیدند .احمدی منش افزود:  
در ســال جاری نیز این طرح با همراهی پلیس 
به اماکن تجــاری به ویژه عطاری های متخلف 
محل فروش مواد مخدر و روان گردان تســری 
پیدا خواهد کرد .معاون اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جرم دادگســتری هرمزگان، برگزاری 
دوره های آموزشی پیشگیری از وقوع جرم در 
فرهنگسراها ، خانه های تسهیل گری ، پایگاه 
هــای اجتماعی محالت ، مســاجد و مدارس 
محالت حاشیه نشــین با هدف ارتقای آگاهی 
عمومی به منظور مصون سازی افراد در مواجه با 
جرائم و آسیب های اجتماعی و ایجاد هماهنگی 
با مرجع انتظامی و بسیج جهت راه اندازی پلیس 
محالت و گشت های رضویون با هدف نا امن 
سازی محیط برای مجرمان و همچنین  اجرای 
طرح نماد در مدارس محالت حاشــیه نشین به 
منظور شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب 
و ارجاع ایشــان به مراجع عضــو ائتالف را از 
دیگر اقدامات این معاونــت خواند. وی افزود: 
در خصوص نوســازی بافت های فرسوده که 
مدیریت آن برعهده اداره کل راه و شهرســازی 
و شهرداری قرار گرفته است ، هر چند اقدامات 
موثری در چند ســال اخیر در محالت مختلف 
بندر عباس از جمله محله شمیلی ها ، آیت اهلل 
غفاری و چاهستانی ها صورت گرفته است؛ لکن 

به دلیل عدم تامیــن بودجه کافی در این زمینه 
اقدامات انجام شــده مطلوب و مورد رضایت 
مسئولین امر نمی باشد. احمدی منش تاکید کرد: 
گستردگی عرصه میدانی و هزینه بر بودن اجرای 
طرح های نوسازی و بازگشایی معابر در محالت 
مــورد نظر اجرای برنامه ها را در این خصوص 
با صعوبت و کندی مواجه نموده اســت .معاون 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
هرمزگان خاطرنشــان کرد:  بسیاری از ادارات 
خدمات رسان نیز ارائه خدمت در این محالت 
را منوط به اجرای طرح نوســازی و بازگشایی 
معابر  در آنها مــی دانند که این موضوع نیز در 
سال جاری مورد توجه جدی معاونت اجتماعی 
و پیش گیری دادگســتری اســتان با تاکیدات 
ریاســت محترم کل دادگستری جناب صالحی 

قرار گرفته است .

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان تشریح کرد 

گام های دادگستری برای ارتقای امنیت مناطق  حاشیه ای

,,
طرح توقیف و ضبط اماکن محل توزیع مواد مخدر در محالت حاشیه نشین و 
بافت های فرسوده از دیگر طرح های اجرا شده است که تا کنون بیش از 
50 دستگاه منزل در این خصوص با همراهی پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شناســایی و توقیف و چند باب منزل محل فروش نیــز که دارای تعدد یا 

تکرار جرم مشابه بودند به نفع دولت ضبط گردیدند

علی زارعی/دریا 

   ششمین دوره انتخابات کانون جهادگران استان هرمزگان با حضور 
9۷ شرکت کننده برگزار، و پنج نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به 

عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. 
 ششــمین دوره انتخابات کانون جهادگران اســتان هرمزگان در ســالن 
کنفرانس این ســازمان برگزار شــد. در ابتدای این مراسم، مسئول حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در ســازمان جهاد کشــاورزی اظهار داشت: شایسته 
 اســت که در ســال رونق تولید همــه جهادگران نقش خــود را در این

 زمینه ایفاء کنند. حجت االســالم والمسلمین شــرفی ادامه داد: فرهنگ 
جهادی، فرهنگ اســالم و ائمه اطهار اســت و فرمان امــام خمینی )ره( 

 جهت تشکیل جهاد سازندگی در جهت رفع فقر و آبادانی مملکت اسالمی 
بود. 

   وی، تالش بی وقفه را از نشــانه های جهاد گران به خصوص در عرصه 
دفاع به عنوان سنگرســازان بی ســنگر خواند و خواستار گام های عملی 
در جهت رفع فقر و افزایش تولید در اســتان هرمزگان توسط جهادگران 
شــد. در ادامه این مراسم، معاون توسعه مدیریت و منابع از آمادگی کامل 
سازمان جهت عملی شدن تمام خواســته های کانون جهادگران خبر داد.

ایرج بقایی پوری افزود: امیدواریم با اقدامات عملی شورای جدید کانون 
جهادگران شــاهد تغییرات خوبی در این خصوص باشیم.در ادامه، حسین 

یزدان پناه گزارشــی از فعالیت های اقتصادی و فرهنگی دوســال گذشته 
کانون ارائه کرد و با اشــاره به  خالء فعالیت های جهادی خواستار تقویت 

این فرهنگ در جامعه شدند. 
   به گزارش فارس،گفتنی است، این انتخابات با حضور ۹۷ شرکت کننده 
برگــزار، و پس از رأی گیری، پنج نفر بــه عنوان عضو اصلی و دو نفر به 
عنوان اعضای علی البدل  انتخاب شدند.در این انتخابات، حسین یزدان پناه 
بــا ۹۴ رأی حائز رتبه اول شــد و آقایان سیدحســن حســینی، محمد 
عسکری زاده، موســی بدیعی و علی اصغر خلیلی به عنوان سایر اعضای 

اصلی شورای کانون جهادگران استان هرمزگان انتخاب شدند.

ششمیندورهانتخاباتکانونجهادگرانهرمزگانبرگزارشد


