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استاندار هرمزگان خواستار شد

به شناورهای سبک گردشگری کمک هزینه معیشتی تخصیص یابد

اجتماعي فرهنگي،  سياسي،  روزانهم 

دو کودک هرمزگانی به شش نفر زندگی 

دوباره بخشیدند

با پیوند عضو دو کودک ۱۰ و ۴ ساله اهل استان هرمزگان، به 
شش نفر زندگی دوباره بخشیده شد.

رییــس واحد اهدای عضو هرمزگان بــا اعالم این خبر اظهار 
داشت: یکی از این دو بیمار پسربچه ۱۰ ساله ای بود که به دلیل 

ریزش آوار و ضربه وارده، دچار مرگ مغزی شده بود.
دکتر محمود حســین پور بیان داشــت: بیمــار دیگر نیز یک 
دختربچه چهار ســاله بود که به دلیل مســمومیت دچار کاهش 

سطح هوشیاری و متعاقب آن دچار مرگ مغزی شده بود.
وی افــزود: بعد از تایید مرگ مغزی توســط تیم تایید کننده، 
متشــکل از متخصص مغز و اعصاب، متخصص پزشکی قانونی، 
متخصص بیهوشی و پزشک معالج و رضایت خانواده ها مبنی بر 
اهدا عضو، کلیه ها و کبد این دو فرشــته کوچک جهت پیوند، با 

تیم اهدا به بیمارستان ابن سینا شیراز منتقل شد.
دکتر حســین پور با بیــان اینکه در حال حاضــر ۶۰۰ بیمار 
دیالیزی در هرمزگان وجود دارد که نیازمند پیوند عضو هســتند، 
گفت: براساس آمارهای موجود ساالنه به طور میانگین ۴۵ نفر در 

استان به دلیل مرگ مغزی جان خود را ازدست می دهند.
وی خاطرنشان کرد: براســاس آمارهای اعالم شده از سوی 
انجمــن اهدای عضو ایرانیان هم اکنــون ۲۷ هزار بیمار نیازمند 
پیوند عضو در کشــور وجود دارد که متاسفانه هر دو ساعت یک 
نفر از آنها بــه دلیل نبود ارگان های حیاتی از قبیل قلب، کلیه و 

کبد جان خود را از دست می دهند.
متخصصان علم پزشکی می گویند، مرگ مغزی درمان ندارد، 
اما می توان با اهدای اعضای بــدن فردی که دچار مرگ مغزی 

شده به دیگر بیماران نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید.
هر انســاِن مرگ مغزی، امکان اهداء هشت عضو و ۵۳ نسوج 

را دارد.
پیوندهــای متداول عبارتند از کلیه هــا، قلب، کبد، پانکراس، 
روده، ریه، اســتخوان، مغز استخوان، پوســت و قرنیه؛ همچنین 
برخی از ارگان ها و بافت ها را می توان زمانی که شــخص اهدا 
کننده زنده اســت به شخص دیگری پیوند زد مانند یکی از کلیه 
ها و بخشی از کبد اما در بیشتر موارد اهدای عضو زمانی صورت 

می گیرد که فرد اهدا کننده در قید حیات نباشد.
نخســتین پیوند انجام شــده در ایران در ۱۳۱۴ خورشــیدی 
و با پیوند قرنیه شــروع شــد و پس از آن پیونــد کلیه در ۱۳۴۷ 
خورشــیدی انجام گرفت، همچنین پیوند مغز استخوان در ۱۳۶۹ 
خورشــیدی، پیوند قلب و کبد در ۱۳۷۲ خورشیدی، پیوند ریه در 
۱۳۷۹ خورشــیدی و در نهایت پیوند روده و پانکراس در ۱۳۸۵ 

خورشیدی صورت پذیرفت./ایرنا

دیدبان 

اســتاندار هرمزگان از مذاکره و گفت و گو با رییس بنیاد مســتضعفان برای تخصیص اعتبار و حمایت از شناورهای سبک 
گردشگری به ویژه در جزایر هرمز، الرک و هنگام خبر داد.

فریدون همتی گفت: همانگونه که در غرب کشور حمایت هایی قرار است انجام شود مشابه این اقدام با هماهنگی و همکاری 
استانداری برای هرمزگان  نیز این مهم عملیاتی شود.

وی افزود: تعداد زیادی از فعاالن شناورهای سبک در بخش گردشگری جزایر و بنادر در اثر تعطیلی ناشی از ویروس کرونا 
بیکار شده اند که پیگیری جهت جبران و تامین کمک هزینه بخشی از معیشتشان در حال انجام است.

بررسي برنامه توسعه یکساله هرمزگان

تلف شدن ۲ راس گراز بالغ در 

کانال انتقال آب در میناب

دریافت و انعکاس هرگونه گپ و گفت شما 

به صورت صوتی،تصویری و نوشتاری

شهروندخبرنگار باشیم
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رضا رفســنجانی هشتمین بیمار کرونایی ثبت شده 
در بندرلنگــه در گفت وگو با فارس گفت: از روزی که 
تست کرونای من مثبت شــده انواع شایعات در شهر 
درست شده از فرار من از قرنطینه بیمارستان گرفته تا 
سرباز فراری و شرکت در نماز جماعت، جشن عروسی 
و دیگر موارد... که واقعأ این ها دردش بیشــتر از خود 

مبتال شدن کروناست.
وی افزود: بنده ۲۳ســال سن دارم و فارغ التحصیل 
کارشناســی حقوق هســتم و موعــد خدمت مقدس 
ســربازی هم فرا نرسیده است و بایستی از اردیبهشت 
ســال جاری به خدمت بروم و اینکه بنده کارمند اداره 

بنادر هستم و دیگر موارد صحت ندارد.
این بیمار مبتال به کرونا یادآور شد: اینکه می گویند 
من در شــیراز مبتال شــدم این مورد دور از باور است 
چراکه ۷ اســفند سال گذشته من به شیراز سفر کردم 
آن هم کمتر از چند ساعت و از آن سفر حدود ۴۵ روز 

می گذرد و علت ابتالی خود را به درستی نمی دانم ولی 
هرچه هست سرعت شیوع این بیماری بسیار باالست 
و در حال حاضر بنده در قرنطینه خانگی به سر می برم 
و تا بهبودی کامل، منزل را ترک نخواهم کرد و با تیم 

پزشکی به صورت تلفنی در ارتباط هستم.
رفســنجانی گفت: از همشــهریان عزیزم خواهش 
دارم به شــایعات توجه نکنند و دید خود را نســبت به 
ایــن بیماری عوض کنند و صرفأ ما را به چشــم یک 
بیمار مبتال نگاه کنند نه یک مجرم که قصد دارد همه 

را آلوده کند.
بیمار کرونایی در بندرلنگه با اشــاره به اینکه گفته 
می شــود من حس بویایی و چشایی را کامأل از دست 
دادم صحیح نیست بلکه فقط سه روز اول حس بویایی 
را از دســت دادم و در حال حاضــر هیچ عالئمی نیز 
ندارم و به گفته پزشــکان ویــروس من خفیف بوده، 
گفت: گاهأ رفتار نامناسب  مردم با فرد و خانواده های 

درگیر بیماری کرونا می تواند باعث کتمان و پنهانکاری 
بیشتر و در نتیجه شیوع و انتقال بیشتر ویروس شود.

هشتمین بیمار ثبت شده مبتال به کرونا در بندرلنگه 
با بیان توصیه هایی به مردم نســبت به رعایت اصول 
پیشگیری از این ویروس، خاطرنشان کرد: این بیماری 
جدی اســت و با هیچ کس شوخی ندارد و مردم فکر 
نکنند کرونا برای دیگران اســت چــون تا زمانی که 
جدی گرفته نشــود، رعایت مردم هم کمتر است پس 
آن را جدی بگیرند و رعایت کنند و باید از تجمع پرهیز 
کنند و بهترین کار این است که در منزل بمانند تا اگر 
کســی درگیر بیماری اســت و خبر ندارد باعث شیوع 

بیشتر این بیماری نشود.
وی در پایــان از پیگیری هــای دکتر عنایت عاقل 
رئیس و الوندی معاون شــبکه بهداشــت و درمان و 
پرســنل و کادر پزشکی و درمانی شهرستان بندرلنگه 

تقدیر و تشکر کرد.

درمان  بهداشــت،  وزارت  کل  معاون 
و آموزش پزشــکی گفــت: پیش بینی ها 
این اســت که در حدود اوایل اردیبهشت 
تا اواخر اردیبهشــت بیماری کرونا رو به 
کاهش برود نه اینکه بیماری صفر شود و 

نه اینکه ویروس از بین برود.
ایرج حریرچی در نشســت خبری که 
به صــورت ویدئو کنفرانــس از وزارت 
بهداشت برگزار شد، در پاسخ به پرسش 
ایرنا دربــاره دوره اپیدمی در ایرنا گفت: 
در مورد زمان اپیدمی از ابتدا دانشمندان 
وزارت بهداشت و دانشگاهها سناریوهای 
مختلفی را شــامل عدم اقــدام، اقدامات 
ضعیف، متوسط و بسیار شدید پیش بینی 

کردند.
وی افزود:  اقدام بســیار شدید تقریبا 
معادل حکومــت نظامی و عدم خروج از 
خانه و مشــابه ووهان بــود. که در هیچ 
کشــوری انجام نشــد ما اقدام متوسط و 
متوســط به باال را انجام دادیم و در اکثر 
استانها منحنی ابتال نزولی شده است در 
برخی استانها افزایش شیوع هم داریم که 

شدید نیست.
حریرچــی گفــت: کــره جنوبی که 
اقدامات وسیع انجام داده است نیز روزانه 
۳۰ تا ۹۰ مورد جدید دارد. آلمان که نتایح 
خوبی داشــت نیز دوبــاره افزایش موارد 
داشته اســت بنابراین انتظار ما این است 

که اردیبشــت یا اواخر اردیبشــت شاهد 
مهار اپیدمی باشیم و رفتارهای ویروس و 
مردم و دولت در بازگشایی ها و تغییرات 
آب و هوایی نیز در این روند موثر اســت 
و تا زمانی که واکسن، دارو و یا مصونیت 
عمومی نداشته باشیم نمی توانیم از پایان 

بیماری در کوتاه مدت صحبت کنیم.
مهار  گفــت:  بهداشــت  وزیر  معاون 
اپیدمی کرونــا و نزولی شــدن منحنی 
ایپدمی به معنــای از بین رفتن ویروس 

و پایان کرونا نیست.
حریرچی گفــت: فعال پیش بینی ما با  
توجه به بازگشایی ها این است که تا آخر 
اردیبشت روند صعودی نداریم مگر اینکه 
اتفاق غیــر مترقبه بیفتند. تمهیدات الزم 
برای وضعیت های مختلف دیده شــده 
اســت اما بازگرداندن مغازه های بازشده 
در گام دوم فاصله گــذاری اجتماعی به 

حالت قبل مشکل است.
وی افزود: کارخانــه های تولیدی به 
خصوص کارخانه هــای تولد غذا و دارو 
در نوروز نیز اکثــرا باز بودند و تعطیالت 
در نوروز همگانی نبوده است . به هر حال 
بازگشــایی ها با احتیاط انجام م یشود و 
باید به ســالمت و اقتصــاد با هم توجه 
کنیم و البته ســالمت مــردم در اولویت 

است.
وی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا مبنی 

بر اینکه چطور در چین با وجود خروج ۵ 
میلیون نفر از ووهان قبل از قرنطینه این 
بیماری در یک استان محدود شد و حتی 
در پکن اپیدمی نداشــتیم اما این بیماری 
پاندمی و جهانی شــد گفت: در این مورد 
حساس نباشــید که در کشورهای دیگر 
چطور شده اســت اما در چین نیز حدود 
نیمــی از مبتالیان و مرگ و میر بیماری 
در خــارج از ووهــان بوده و شــهرها و 

استانهای دیگر بوده است.
کرونا از بهمن در ایران بوده است

حریرچی گفــت: گزارش های جامعی 
درباره رفتار کرونا در کشور و در استانهای 
وجود  شواهدی  شواهدی  داریم.  مختلف 
دارد که ویــروس از  بهمن ماه در ایران 
بوده اســت. وقتی انتهــای بهمن فوتی 
داشــتیم همان روز که مبتال نشــده اند. 
دوره بیماری و کمون را طی کرده است.

وی افزود: شــواهدی که داریم نشان 
می دهــد ویروس کرما در بهمن احتماال 
در چند استان بوده است ولی عالیم قابل 
تشخیص نبوده اســت. در مورد صحت 
آمار خود انتقادی ما خیلی خوب اســت. 
روزهایی که گزارش های عمده محدود 
به ایــران و چین بود. این حرفها زده می 
شــد البته قبل از ایران ۲۰ کشور گزارش 
کرده بودند که کرونا دارند اما برخی آمار 

را کتمان می کردند.

معــاون وزیر بهداشــت ادامــه داد: 
متاســفانه در کشــورهای دیگری مثل 
ایتالیا هم  اســپانیا؛  فرانســه،  آمریــکا، 
اپیدمــی رخ داد و میزان نســبت مرگ 
بــه جمعیــت در ایــران از بیــش از ۸ 
 کشــور بزرگ و ثروتمند به مراتب کمتر

 بوده است.
حریرچی گفت: ســرزنش هــا را به 
خودمــان منتقل نکنیــم روزانه گاردین 
دیروز منتشر کرد که انگلیس که ادعای 
شفافیت دارد دســتور داده کل مبتالیان 
در مراکز سالمندان را از آمار حدف کنند. 
گاردین نوشــته صدها نفر در این مراکز 
بــر اثر کرونا فوت کرده انــد که در آمار 
انگلیس نیست. حتی در یکی از کشورها 
یک مقام سیاســی فقط بــه علت اظهار 
نظر درباره آمار کرونا دســتگیر شد.البته 
نواقصی هم داشــته ایم که در جای خود 

قابل بررسی است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال 
بازگشــت بیماری کرونا در بین مبتالیان 
گفت: یکی از نشــریات معتبر نوشته بود 
که در چهار مــورد ابتالی مجدد بیماری 
دیده شــده اســت اما بعد معلوم شد این 

اطالعات اشتباه است.

بهداشت مطرح کرد: وزیر  معاون 

اردیبهشت اواخر  در  کرونا  مهار  احتمال 

 رییس مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: تاکنون ۷۰ 
هزار و ۲۹ نفر در کشــور به طور قطعی به ویروس کرونا 
مبتال شــده و با فوت ۱۲۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد 
جان باختگان کرونا در کشــور به ۴ هزار و ۳۵۷ نفر رسیده 

است.
کیانوش جهانپور روز شــنبه درباره آخرین آمار ابتالی 
قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت ناشی از آن در کشور 
بیان کرد: از دیروز تا امروز ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی ۱۸۳۷ بیمــار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد. با در نظر گرفتن موارد 
جدیــد، مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشــور به ۷۰۰۲۹ 

نفر رسید.
وی ادامه داد: متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت گذشته، 
۱۲۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند. تا کنون 
۴۳۵۷ نفر از بیماران، جان باخته و دیگر در بین ما نیستند.

جهانپور بیان کرد: خوشــبختانه رونــد بهبود یافتگان 
ســرعت باالیی گرفته و تا کنــون ۴۱۹۴۷ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و ترخیص شده اند. ۳۹۸۷ نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت 
قــرار دارند.وی اظهار کــرد: تا کنــون ۲۵۱ هزار و ۷۰۳ 

آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
سخنگوی ســتاد مقابله با کرونا وزارت بهداشت گفت: 
هرگونه تردد و ســفر غیرضروری شــهری و بین شهری 
نباید انجام شــود و صنوفی باید برای بازگشــت به چرخه 
 اقتصــادی در ســامانه salamat.gov.ir ثبــت نــام 
کنند. بیش از ۸۰ پروتکل ابالغی برای صنوف مختلف در 
ســایت موجود است که رعایت آنها ضروری و قطعی بوده 
و اگر رعایت نشــود، نقض حقوق عامه و سالمت عمومی 
 محسوب شده و از طریق دســتگاه قضایی قابل پیگیری

 خواهد بود.وی ادامه داد: روند بهبودی بیماران کووید ۱۹ 
در کشور چشمگیر است. روند بیماری تا این لحظه مدیریت 
شده است، اما نمی توان در مورد ابتال به کاهش محسوس 
اشــاره کرد. البته در برخی استان ها روند کاهشی مشاهده 
شــده و در ۶ تا ۸ استان از جمله تهران، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، کرمانشاه، فارس و خراسان رضوی روند 
ابتال با شیب قبلی ادامه دارد. مراکز این استان ها به نوعی 
کالنشــهرها محســوب می شــوند و این موضوع باید در 

ترددها و رفت و آمدها مورد نظر قرار بگیرد.

جان باختگان کرونا در کشور به 
4 هزار و 357 نفر رسيد

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از ایجاد صلح و سازش 
در دوپرونده نزاع منجر به قتل عمد در شرق این استان خبر داد. 
رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان در این خصوص بیان 
داشت :در نتیجه همت و تالش چندین ساله  اعضای شورای حل 
اختالف شهر هشتبندی از توابع شهرستان میناب دو فقره پرونده 

قتل عمدی در این منطقه منجر به صلح و سازش شد. 
صالحی در ادامه خاطرنشان کرد، یکی از این دو  پرونده مربوط 
به ارتکاب قتل در هجده سال پیش و دیگری ، ۱۵ سال قبل بوده 
که در نهایت با جلب رضایت اولیاء دم  و اعالم بخشــش آنها ؛ با 

قبول صلح و سازش مختومه شد. 
صالحی در خصوص جزئیات این پرونده ها اظهار داشــت: در 
پی وقوع قتلی در ســال ۱۳۸۰ پرونده ای با این عنوان در مرجع 
قضایی تشــکیل و پس از  دستگیری قاتل و طی مراحل دادرسی  
منجر به صدور حکم قصاص شــد که متعاقب آن در سال ۱۳۸۳ 
نیز قتل دیگری به تالفی قتل اول به وقوع پیوســت که ســبب 

افزایش نگرانی ها  در میان مردم منطقه گردید.

این مقام قضایی خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و 
پس از دستگیری قاتل پرونده دوم ، شورای حل اختالف بر اساس 
وظایف ذاتی خود مبنی بر اصالح ذات البین به این موضوع ورود 
کــرد و با همکاری معتمدین و ریش ســفیدان منطقه و برگزاری 
جلســات متعدد با اولیاء دم هر دو پرونده ؛ موفق به اخذ رضایت 
و برقراری صلح و ســازش بین طرفین و تحکیم آرامش و امنیت 

منطقه گردید. 
وی درپایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه شورای حل اختالف  
اســتان هرمزگان در ســال ۱۳۹۸ با حرکتی جهادی ؛ موفق به 
برقراری صلح و سازش در تعداد ۱۴ هزار و ۲۷۶ فقره پرونده شده 
است که مصمم هستیم این حرکت خداپسندانه و ارزشمند با قوت 

و تالشی مضاعف در سال  نیز تداوم یابد.

رئيس کل دادگستری استان هرمزگان:

دو پرونده قتل عمد در شرق 
هرمزگان به صلح و سازش منجر شد 

3

سخنگوی دولت:
در صورت تعطیلی دراز مدت، 

۴ میلیون نفر بیکار می شوند یک بیمار کرونایی:

شایعات بیشتر از »کرونا« 
بیمار را آزار می دهد
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آقا راســتش را بخوای چند وقتی هســت که 
بحران خبری ویروس کرونا از سرتاسر دنیا مثل 
بختک مایه عذاب و استرس ملت شده که البته با 
توجه به بی خیالی بخشی از جامعه واقعا حیرونم 
کــدوم راه حل موثره اینکه مثــل پلیس هند با 
چوب و چماق قانون شکنان را زیر کتک بگیریم  
یا مثل فرانسه افراد قانون شکن رو جریمه کنیم 
یــا مثل نیوزلند اینقدر ســطح همکاری دولت و 
مردم باال رفته که دیگه تا محو  کرونا براشــون 
چند قدم نمونده، راســتی ما کجای این داستانیم 
البد مــا میونه اش گرفتیم نــه مثل هند چوب 
بدست شــدیم نه مثل فرانسه جریمه کردیم نه 
مثل نیوزلند و کره الگوی غلبه بر کرونا شدیم تا 
خدا چه خواهــد و ببینیم این میانه روی ها کجا 

ختم به خیر بشه 
جوانک معتاد که انگاری چانه اش گرم شــده 
بود ادامه داد، متاسفانه این روزها اغلب مردم بجا 
خوندن توصیه های مهم آموزشی وقت خودشون 
رو صــرف خوندن مطالب و اخباری می کنن که 
جز استرس و نگرانی سود و ثمری براشون نداره.
کارتن خــواب این را گفت و در آن ظهر گرم  
بــی اعتنا به تعجــب بغام ســر و صورتش را با 
پیراهن مرد بیچاره که روی بند حیاط بود خشک 

کرد.
جوانک ســپس رو به بغام کرد و گفت: لطفا 

کمی آب هم  برام بیار.
بغــام، آن مرد پاک نهاد محله بی آنکه خم به 

ابرو بیاورد امر جوانک  را اجرا کرد.
جوانکدر این وانفسای دنیای بی رحم ،  از بغام 

خواسته بود تا تلفن همراهش را شارژ کند.
البد با خودتــان می گویید مگر کارتن خواب 

ها موبایل دارند! 
بله کارتن خوابها هم مثل من و شــما زندگی 
می کنند البته ســطح زندگی آنهــا به دالیلی از 
جمله کمبود امکانات پایبن تر اســت اما آنها نیز 

به اندازه من و شما حق و حقوقی دارند.
بغام آهی کشــید و با نشــان دادن پیراهنش 
گفت: بله دوســت عزیز مــردم این روزها چنان 
گرفتار تب اخبار و آمار کرونا شــده اند که خیلی 
از مســائل بدیهی مثل رعایت فاصله گذاری را 

فراموش کرده اند. 
اینکه متاسفانه در این گرما اگر  گاهی الی در 
خانه ات را با احتیاط باز کنی و نگذاری محتاجی 
از گرما تلف شــود. یحتمل تیتر هیچ رسانه ای  

نمی شود.
معتاد هم حرف بغام را  تایید کرد و در حالیکه 
مشکوک میزد، گفت: بله این روزها خیلی ها بی 

خیال  هستند.
بغام بــی توجه به اطرافش بــه قول معروف 
روی منبر رفت و بی حواس به اطرافش مشغول 
تشــریح اوضاع شــد و گفت: ما باید از خودمان 
شــروع کنیم باید در مبحث کرونا از سیاســت 
زدگــی دوری کنیم و کمی بــه اخالقیات توجه 
کنیم و این میسر نمی شود مگر اینکه از فضای 
پر از خودخواهی و منفعت طلبانه سیاست فاصله 
بگیریم و در دنیای واقعــی به همنوعان محتاج 

خود محبت کنیم...
چند دقیقه بعد »کله« پسر بغام جیغ زنان وارد 
حیاط خانه شــد و فریاد زد؛ ای وای دوچرخه ام 

کو !!؟
یکســاعت بعد بغام، جوانــک  را با دوچرخه 
پســرش حوالی میدان برق  ) محل خرید فروش 

اجناس مثال مستعمل ( پیدا کرد.
اینکه آیا این مرد شــریف از این رخداد اسف 
بار درس خواهد گرفت یا همچنان انسان مداری 
ســرلوحه اموراتــش خواهد گذاشــت نیازی به 
بررســی ندارد و شــما جواب این سوال را خوب 

می دانید.
نوشته: کاظم گلخنی ـ ندای هرمزگان

دو ماه اجاره مغازه های 
شهرداری قشم بخشیده شد

شــهردار قشــم گفت: دو ماه اجــاره مغازه های 
شهرداری قشم برای کمک به عبور از بحران کرونا، 

بخشیده شد.
سید مسعود آل عبایی در گفت وگویی خبری اظهار 
کرد: به منظور مراعات حال مســتاجران مغازه های 
شهرداری قشــم و با هدف کمک با عبور از بحران 
اقتصادی اخیر ناشی از کرونا، با تصویب شورای شهر 
قشم معادل دو ماه اجاره به مستاجران بخشیده شد.

وی افزود: شــهرداری همیشــه خــود را همراه 
شهروندان خصوصا فعاالن اقتصادی شهر می داند و 
به همین منظور عالوه بر این بخشــودگی، در اجاره 
های امســال نیز افزایشی نخواهیم داشت تا بتوانیم 
با کمک یکدیگر از این مشــکالت فعلی عبور کنیم. 
به گزارش فارس، طی ۵۰ روز اخیر اغلب واحدهای 
تجاری و صنفی موجود در جزیره قشم بدلیل شیوع 
ویروس کرونا به حالت تعطیل درآمده اند و از رفت و 
آمد مســافر به جزیره قشم نیز ممانعت بعمل می آید 
و به همین دلیل رکود بی ســابقه ای بر اقتصاد جزیره 

حاکم شده است.
این در حالی اســت که اقدامات ارزشمندی نظیر 
آنچه از ســوی شــهرداری قشــم صورت می گیرد، 
بارقه های امیدی به ســوی بهبــود اوضاع و رونق 

دوباره این جزیره طالیی است.

کلپک سالم طنز ِ روز

زن و مادر زن ذلیل!

سروده: راشدانصاری)خالوراشد(

السالم ای زن ذلیالن جدید
ظرفشویاِن نِر غرِق امید!

َگرد گیراِن اتاِق خواب و هال
قاطِی مرغان شده آغاز سال

هر خروسی در کنار مرِغ خویش
می کند قوقولی قو با صد قمیش

چون شما داغید، فعال غافلید
الجرم بر زن ذلیلی مایلید !

من کی ام؟ یک زن ذلیل کهنه کار
کهنه شوری طبق دستورات یار

می روم بازار با فرمان زن
می خرم با شوق اجناس خفن

هر چه را تعیین کند تاج سرم
با کمال میل فوری می خرم

فصل تابستان لبو خواهد ز من
نیمه شب ها گفتگو خواهد ز من

می خورد گاهی ُترب را با خیار
می کند گاهی ویار خاویار

باز هم در اختفا و آشکار
می کند صدها رقم لیچار بار

صبح تا شب خرده فرمایش کند
صد قلم هر روز آرایش کند

می رود با خواهرش پاساژها
می دهد با خودروام ویراژها

چشم و هم چشمی کند با جاری اش
خسته ام از ضربه های کاری اش

گر چه با او عشق و حالم جور نیست
بی وجودش زندگی مقدور نیست

پول وقتی نیست کافی در بساط
می شود ناقص اساس انبساط!

دیر اگر رفتم به خانه، ناگهان
می شود مانند یک آتش فشان

با صدای زهرمار و َزقنبود
می شود پایین چشمانم کبود

گاه با تکیه کالم »لعنتی«
می پرد مابین حرفم پاپتی!

»آن چه شیران را کند روبَه مزاج«
مطمئنم ازدواج است ازدواج!

گر چه پخت و پز شگرد همسر است
دستپخت من از او بهترتر است!

نه! اگر گفتم به دستورات زن
مادرش را می فرستد سوی من

تا به دست او ببینم دسته بیل
می شوم یک مرِد مادر زن ذلیل!

با لگد پای مرا َشل کرده است
بنده را جادو و جنبل کرده است

می زند با ُمشت زیر چانه ام
کج شود با ضرب ُمشتش شانه ام

آخر او استاد بوکس چینی است
دشمن چشم و دهان و بینی است

زین جهان از دست او پَر می کشم
ریق رحمت را شبی سر می کشم!

**
ای جواناِن  پر از شور و امید
روشنی بخشان فردای سپید

شوخ طبعی بود شرح این مقال
روز و ماه و سال تان فرخنده فال

زن در این دنیا گل نیلوفر است
زندگانی بین گل ها محشر است!

پس اگر داری توان کار زار
پای همت را درین میدان گذار

مردها را داده قانون اختیار
 انتخاب همسر از یک تا چهار

چار زن مخصوص عقد دائم است 
 هر که  بیش از این عدد زن الزم است،

 فاز دوم را برایش ساختند
صیغه را بر جان او انداختند

صیغه از یک تا چهل دارد محل
بیش از این ها هم نمی آرد خلل

جان من از زندگی لذت ببر
» هر که بامش بیش برفش بیشتر «

البته ما را همان یک زن بس است
چون هوای جیب ما خیلی پس است!

خالوراشد)نهنگ خلیج فارس(

بررسي برنامه توسعه يکساله هرمزگان
در نشست شوراي برنامه ریزي و توسعه استان هرمزگان برنامه 

توسعه امسال هرمزگان بررسي شد.
استاندار هرمزگان گفت: باید بتوانیم در سال جاري با برنامهریزي 
مناسب، رونق خوبي را در عرصه هاي مختلف اقتصادي، تولیدي و 
اجــراي طرح هاي عمراني با تعامل، هماهنگي و اقدامات و کنترل 

و نظارت دستگاه هاي اجرایي رقم بزنیم.
دکتر فریدون همتي با تبیین سیاست هاي کاري استان در سال 
99 ، عنوان کرد: با توجه به شــناخت مناســبي که از ظرفیت ها و 
فرصت هاي موجود در هرمزگان وجود دارد، باید بتوانیم در ســال 
جاري با برنامهریزي مناسب، رونق خوبي را در عرصه هاي مختلف 
اقتصادي، تولیدي و اجراي طرح هاي عمراني با تعامل، هماهنگي 

و اقدامات و کنترل و نظارت دستگاه هاي اجرایي رقم بزنیم.
وي تسریع در صدور مجوز طرح هاي سرمایه گذاري و تولیدي 
را بسیار مهم برشــمرد و افزود: با پیگیري ها و اقدامات خوبي که 
صورت گرفته شــاهد صدور مجوز بسیاري از طرحها طي مدت دو 

هفته تا یک ماه هســتیم و باید این روند براي طرح هاي کوچک 
و متوســط در این مدت زمان ادامه داشته باشد و براي طرح هاي 
بزرگتر نیز با ســرعت بررســیها انجام و مجوزها صادر تا به نتایج 

خوبي برسیم و در روند پروژهها سرعت ایجاد کنیم.
استاندار هرمزگان بر لزوم احیا و فعال سازي واحدهاي تولیدي 
تعطیل و نیمه فعال تاکید کرد و بیان داشــت: در سال جهش تولید 
باید گام هاي جدي در راســتاي رفع موانع و مشکالت واحدهاي 

تولیدي برداریم.
همتي خواســتار توجه ویــژه به پرداخت مطالبــات پیمانکاران 
پروژههاي عمراني شــد و اظهار داشــت: بخشــي از پیمانکاران 
طرحهاي عمراني از دستگاههاي دولتي مطالبات دارند و در مقابل 
نیز به بانک ها و تامین اجتماعي بدهکار هستند که دستگاهها باید 
به ســرعت پیگیر پرداخت مطالبات پیمانکاران براي رفع مشکالت 

آنها باشند.
وي خاطرنشان کرد: دســتگاه ها از روش تهاتر براي پرداخت 

مطالبات پیمانکاران طرحهاي عمراني استفاده کنند تا این روند به 
سرعت انجام شود.

اســتاندار هرمزگان بر لزوم اجراي طرحهاي سرمایهگذاري در 
زمینهاي دولتي واگذار شــده تاکید کرد و گفت: دستگاههاي هاي 
مســئول و نظارتي باید در این زمینه نظارت کافي را داشته باشند 
و در صورت فعال نبودن ســرمایهگذار، تذکر داده شــود و با انجام 
بررســي ها در صورت موجه بودن دلیل عدم فعالیت، مجوز زمین 

تمدید و در صورت موجه نبودن مجوز لغو شود.

رئیس پلیس فتا هرمزگان از دستگیری عامل فروش ماسک، 
انواع مــواد ضد عفونی و قــرص های تقلبی بــا قیمت های 

نامتعارف خبر داد.
ســرهنگ علی اصغــر افتخــاری در گفت وگو با ایســنا، 
گفت: متأســفانه در شرایط حســاس این ایام و انتشار ویروس 
کرونا،اشــخاص کالهبــردار و فرصت طلب بــا دروغ پردازی 
های تبلیغاتی خارج از شــبکه های مجاز توزیع و نظارت های 
سازمان غذا و دارو اقدام به فروش ملزومات بهداشتی ساختگی 
با برچسب های تقلبی یا قیمت های نامتعارف در فضای مجازی 

می کنند.

رئیس پلیس فتا اســتان بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا طی 
پایش شبکه های اجتماعی مجازی،اقدام به مستندسازی،تشکیل 
پرونده و دستگیری عوامل فروش پکیج های بهداشتی و دارویی 
غیرمجاز به ویــژه در حال حاضر پیرامــون ویروس کرونا می 
کنند،سپس متهمان به مراجع قضائی تحویل تا مجازات قانونی 

اعمال شود. 
وی بــا تأکید بر اینکه متهم با تبلیــغ محصوالت دارویی و 
بهداشــتی در فضای مجازی با برچسب های منتسب به شرکت 
های دارویی و قیمت های نامتعارف اقدام به فروش پستی اقالم 
تقلبی می کرد، خاطرنشــان کرد: کارشناسان پلیس فتا استان با 

دریافــت مجوز قضائی به محل ســکونت متهم اعزام و ضمن 
دســتگیری وی ، بسته های بهداشتی و دارویی غیر مجاز را در 

انباری منزلش کشف کردند.
این مســئول انتظامی افزود: در بازرسی از منزل متهم ۵۶۲ 
عدد ماسک فیلتر دار، ۳۰ عدد ژل ضدعفونی، 9 عدد ژل الغری 
و ۱۶۰ عدد بسته قرص توقیف و متهم پس از تکمیل پرونده به 

همراه مستندات و اقالم مکشوفه به دادسرا اعزام شد.
وی با اشــاره به اینکه آگاهی بخشــی و پیشگیری از وقوع 
جرایم در فضای مجازی از اولویت های پلیس فتا اســت، خاطر 
نشان کرد: شــهروندان به صورت مســتمر برای مطالعه اخبار 
جرایم سایبری،مصونیت از شگردهای مجرمانه و گزارش جرایم 
ســایبری به وب ســایت www.cyberpolice.ir  مراجعه 

کنند.

عامل فروش قرص های تقلبی در هرمزگان دستگیر شد

رئیــس اداره حفاظت منابع محیط زیســت میناب از تلف 
شــدن دو راس گراز وحشــی بالغ در کانال انتقال آب در این 

شهرستان خبر داد.
داریوش صمصام پور در گفت و گو با ایســنا با اعالم این 
خبر، افزود: با توجه به باز شــدن دریچه های ســد استقالل 
در اوایــل فروردین ماه ســال جاری زیســتگاه این حیوانات 
به لحاظ شرایط مناسب زیســتی در نیزارهای که در بستر و 
 حاشــیه ۵۰۰ متری پایین دست تاج سد میناب است، تخریب 

 شد.
وی ادامه داد:  در نتیجه جمعیت گراز  وحشــی در مســیر 
رودخانه و به همراه جریان آب شناور به حاشیه رودخانه که از 
وسط شهر میناب می گذرد، رسیده و بعضا به داخل شهر و در 
منطقه مسکونی ســرگردان شدند که بالفاصله اقدامات الزم 

در خصوص آرام کردن اوضاع انجام گرفت.
رئیــس اداره حفاظت منابع محیط زیســت میناب، گفت: 

اگر مســئوالن مربوطه با تدبیر مناسب تر از قبل این موضوع 
بازگشــایی دریچه های سد اســتقالل را اطالع رسانی می 
کردنــد، مطمئنا با ایجاد آلودگی صوتــی این حیوان را از آن 
منطقه به ســمت کوه های اطــراف هدایت می کردیم تا در 

مسیر رودخانه قرار نگیرند و به سمت شهر هدایت نشوند.
صمصام پور، خاطرنشان کرد: دو راس گراز تلف شده اخیر 

نیز مربوط به همان جمعیتی اســت که زیســتگاه این حیوان 
تخریب شده و متاسفانه در کانال های انتقال آب تلف شدند.
 تلف شــدن حیوانــات در ایــن کانال ها چیــز جدیدی

 نیست!
مدیرعامل شرکت میناب رود که وظیفه انتقال و توزیع آب 
بین باغات و کشاورزان میناب را بر عهده دارد، گفت: این چیز 
جدیدی نیســت و همیشه رخ می دهد و حیوانات مختلفی در 

این کانال ها تلف می شوند.
علیرضا جمشــیدی افزود: گراز یا حیوانات دیگر وقتی وارد 
کانال می شوند دیگر با توجه به شیب دار بودن آن نمی توانند 

از آن خارج شوند.
وی، خاطرنشــان کرد: این دو راس گــراز نیز در محدوده 
کانال میدان دفاع مقدس در پشت دریچه های زباله گیر تلف 
شــده بودند که با کمک همکاران این شرکت از کانال بیرون 

کشیده شدند.

تلف شدن ۲ راس گراز بالغ در کانال انتقال آب در میناب

  کرونا کــه همچنــان در جهان جوالن 
می دهد و موجب کســادی بازار کســب و 
کار خرد شــده این بار آتش به ثمرکنارستان 

میناب زد.
به گزارش ایرنا، مدیر باغستان کنار میناب 
دراین باره گفت: ازسال ۸۰ شروع به کشت 
انــواع و ارقام کنار در زمینی مســاحت پنج 
هکتار در این شهرستان کردم و روزانه یک 
تن کنار برداشت و روانه بازار دستفروشی ها 
می شــد ولی ویروس کرونا این کسب وکار 

را متوقف کرد.

معرفت اهلل ســعادتی روز جمعه در گفت 
وگوبا ایرنا افزود: اواخرسال گذشته و امسال 
بارندگی خوبی داشــتیم، امیدوار به افزایش 
برداشــت نسبت به ســالهای قبل در فصل 
بهار بودم ولی با تعطیلی کســب وکارهای 
 خرد مثــل دستفروشــی ها، بخــت یار ما 

نشد.
وی ادامه داد: باتوجه به شــیوع ویروس 
کوویــد ۱9 بازار برداشــت و صــادر کردن 
این محصول نیز افت شــدیدی کرده لذا از 
مسوالن اســتان و شهرستان درسال جهش 

تولید می خواهم از ســرمایه گــذاران خرد 
حمایت شود.

باغستان  برای رونق  به گفته ســعادتی، 
کنار۴۸۰ میلیــون ریال هزینه و برای حدود  
۱۵ نفر بطور مســتقیم و ۴۰ نفر به صورت 

غیر مستقیم شغل ایجاد شده بود .
فصل گل دهی درخت کنار به عنوان یک 
یاز میوه های گرمســیر و محلی از مهرماه و 
برداشــت از نیمه دیماه  تاآخر فروردین ماه 
در میناب می باشــد و به صورت تازه خوری 

مصرف می شود.
شهرستان میناب به عنوان یکی از قطب 
های مهم کشاورزی در 9۰کیلومتری شرق 

هرمزگان واقع شده است.

کرونا آتش به ثمر کنارستان میناب زد

خبر

الحاق زیر دریایی اورهال شــده غدیــر کالس 9۴۳ به 
همت مهندسین کارخانجات نیروی دریایی ارتش و با حضور 
جمعی از مســئوالن،فرماندهان و مهندسین نیروی دریایی 

مستقر در بندرعباس انجام شد.
به گزارش ایلنــا، با تکیه بر دانش بومــی و توان تعمیر 
نگهــداری و عملیاتــی نیروهــای جوان مومــن انقالبی 
کارخانجات نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران 
، زیر دریایی غدیــر کالس9۴۳ با موفقیت اورهال و به آب 
انداخته شــد و پس از انجام تست های الزم ،جهت حضور 
در عرصــه دفاع از تمامیت ارضــی آب های داخلی و حضور 
پرقــدرت در آب های بین المللــی و رزمایش ها به ناوتیپ 

زیرسطحی منطقه یکم امامت نداجا ملحق خواهد شد.
امیر دریــادار دوم فاضل نیا فرمانــده کارخانجات نداجا 

در خصوص فناوری ســاخت و تعمیرنگهــداری زیر دریایی 
غدیرکالس گفت: تمامی این زیردریایی بومی است و توسط 
کارخانجات نداجا و وزارت دفاع ســاخته شده است ودرتمام 

رزمایش های ما حضور فعال دارد.
ایــن زیر دریایی با قابلیــت رادارگریزی وحمل اژدرهای 
هوشــمند ، قدرت آتــش باالیــی دارد و می تواند کابوس 
دشمنان ایران عزیزمان باشــد و در صحنه رزم نقش تایین 

کننده ای ایفا کند.
ناخداسوم مهندس محمد گلچین مدیر پروژه اورهال زیر 
دریایی غدیرکالس9۴۳ ، با خرســندی از موفقیت در اتمام 
این پروژه با اســتفاده از دانش تماما بومی مهندسین نیروی 
دریایی، بیان کرد: با بهینه سازی و پیاده کردن سیستم های 
پیچیده روز دنیا برقدرت این واحد شــناور بسیار افزوده شده 

است و قابلیت های آن با بهره گیری از توان داخلی و دانش 
بروز جهانی ارتقا یافته اســت و قطعا حضور فعالی در عرصه 

دفاعی میهن اسالمیمان خواهد داشت.

با تالش متخصصان داخلی؛

زیر دریایی غدیر به نیروی دریایی ارتش ملحق شد

معاون اشتغال وخودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( هرمزگان گفت: در ســال گذشــته 
بــرای ارائه خدمات آموزشــی فنــی ومهارتی 
به مددجویــان مبلغ ۱9میلیــارد ریال از محل 

اعتبارات این نهاد هزینه شده است.
عبدالرضا خســروانی در گفت وگــو با ایرنا 
افزود: تعــداد پنج هزار و ۳۷۰ نفر از مددجویان 
)شامل ســه هزار و ۵۱۴ نفر زن و هزار و ۸۵۶ 
نفر مرد( تحت حمایــت کمیته امداد هرمزگان 

سال 9۸ از آموزش های فنی ومهارتی بهره مند 
شدند.

وی بیــان داشــت: دوره های آموزشــی در 
دام پــروری، صنعت  بخش های  کشــاورزی، 

ومعدن، صنایع دستی و خدمات بوده است.
معاون اشــتغال و خودکفایــی کمیته امداد 
هرمــزگان اظهارداشــت: ارائه آمــوزش  های 
فنی ومهارتی موجب توانمندســازی خانواده ها، 
ایجاد اشــتغال و درآمد پایدار برای مددجویان 

و مشــارکت آن ها در فعالیت هــای اقتصادی 
می شــود.وی ابرازداشــت: تمامــی دوره های 
آموزشی ارائه شده متناسب با بازار کار هرمزگان 
و همچنین اســتعداد و عالقــه ی خانواده های 
تحــت حمایت کمیته امداد بــوده و مددجویان 
پس از فراگیری آموزش ها و کسب گواهی نامه 
مهارت  می توانند از تســهیالت قرض الحسنه 
اشــتغال کمیته امــداد  بهره مند شــده و یا در 
بنگاه های اقتصادی استان مشغول به کار شوند.

۱۹میلیارد ریال صرف آموزش های مددجویان هرمزگان هزینه شد



ماجرای دستگیری رییس پست بندرعباس 
 اوضاع کشــور در میانه جنگ جهانی اول بشــدت 
بهم ریخته بود .سال 1294شمســی ژنرال سرپرسی 
سایکس با هدف تاسیس پلیس جنوب وارد بندرعباس 
شــد و فرماندهی این نیروها را که متشکل از ملیتهای 
مختلف ایرانی، هندی و انگلیسی بود به عهده گرفت. 
نیــروی تفنگداران جنوب ایــران معروف به پلیس 
جنوب ظاهراً به بهانه حفــظ امنیت در مناطق جنوبی 
کشــور ولی در واقع برای حفظ منافع انگلیس در طول 

جنگ جهانی اول و پس از آن بود. 
 انگلیســی ها زمانی اقدام به تأسیس پلیس جنوب 
کردند که مجلس شــورای ملی تعطیل بود و در فترت 

بین دوره سوم و چهارم قرار داشت.
 مجلس ســوم متعاقب مهاجرت انبوهی از نمایندگان مجلس و دیگر فعاالن فکری و سیاسی به 

خارج از کشور در اثنای جنگ جهانی اول تعطیل شده بود.
پس از تشکیل دولت موقت ملی در کرمانشاه، ژاندارمری ستون فقرات ملی گرایان شد.اما قوای 

روسیه باالخره تا سال 129۵ توانست کرمانشاه را گرفته و حکومت دفاع ملی را از بین ببرند.
 ژاندارمــری جنوب تنهــا منطقه ای که هنــوز در تصرف قوای ملی بود، در 129۵ به دســت 

ابراهیم خان قوام الملک شیرازی رئیس ایالت خمسه سقوط کرد.
بــه این ترتیب برخــی از اعضای ژاندارمری به عثمانی و برخــی دیگر همچون محمدتقی خان 

پسیان و حبیب اهلل خان شیبانی به آلمان و اتریش پناهنده شدند.
در آن ایام دســتگیری ملی گراها با برچسب طرفداری از عثمانی و آلمان شدت گرفت و بسیاری 

از جمله ریاست پست بندرعباس را دستگیر کردند.
در نامه ای احمدخان پژوه از کمپ اســرای جنگی هند برای همکارش نوشــته ، آمده؛ با حکم 
تلگرافی از مدیر کل پست به ریاست پست بندرعباس منصوب شدم و در تاریخ  19 جدی1294وارد 
بندرعباس گشته به انجام وظیفه پرداختم، از روز ورود تا روزی که دستگیر شدم قریب دو ماه طول 

کشید  مدام درتحت مراقبت وسانسور بودم که دمی براحت نیاسوده و نفسی استراحت نکشیدم.
🅾 از نظر احمدخان پژوه ،حکمران بنادر میرزا احمد خان دریا بیگی و حاکم بندرعباس علی کرم 
بیک توپچی بلوردی ملقب به شجاع نظام باعث گرفتاری اش شده و آنها را عامل انگلیسی می داند .

وی در همین زمینه می نویســد؛ این دو نفر ومناســباتی که با مقامات خارجی داشته و بیدادیکه 
درقلمرو خلیج فارس به امر و تحریک عمال خارجی کرده اند از حوصله من ومجال این مقال بیرون 

است.قلمی توانا و وقتی بی انتها شاید تا از عهده آن برآید.
احمد خان در نامه اش به ســفر ساکس به بندرعباس و همراهی دریابیگی با وی اشاره می کند: 
دوازده روز تحت کشیک دو نفرتفنگچی توقیف بودم در 22 حوت آقای دریابیگی که اردوی کذایی 
را از بندرلنگه راه انداخته به بندرعباس ورود نمود دو ســطری باو نوشتم وکسب تکلیف کردم ناخدا 
ابراهیم که پیری روشن دل و دارای صفات جوانمردی بود و سمت فرماندهی کشتی دولتی  )پرس 

پلیس( را داشت به محبس من آمده و مرا با خود به کشتی برد.
 ســه روز بعد ژنرال ســاکس برای تشکیل قشون جنوب به بندرعباس وارد شده پس از مصاحبه 

ومواضعه با دریا بیگی کار جنوب رایکسره کرد.
دریابیگی به کشتی آمده و به بوشهر رفتیم ولی در بندر گاه بوشهر به من گفت مصلحت اینست 

که سه روز در کشتی بمانم تا او وسایل حرکت مرا به شیراز فراهم نماید.
من نیز باور کردم پس از ســه روز لتکا)قایق( با دو نفر تفنگچی فرســتاد .مرا به کشتی انگلیس 
برد تســلیم کماندان)فرمانده( کردند! از آن ساعت اسارت شروع شد به بصره ام بردند وگرسنگی ها 

خوردم تا داخل مجمع اسرای جنگیم کردند.
احمد خان پژوه با خیانت دریابیگی اواخر سال 129۵ با عده ای از اسرای عثمانی به هند اعزام و 

در اسارتگاهی  موسوم به سمرپور در کنار بسیاری از وطن پرستان در اسارت ماند.
ســرانجام با پایان جنگ اســرای جنگی و ملی گرایان ایرانی آزاد شدند .پلیس جنوب نیز در پی 

کودتای 1299 سیدضیا طباطبایی منحل شد و ژاندارمری مجددا احیا شد.
منبع: سایت آرموس، سید عبداهلل حسینی

اگر قسط وام ازدواج از حسابتان کسر شده، شکایت کنید!

اعظم کریمی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه 
اجتماعی جوانــان گفت: امکان ثبت شــکایت برای 
عودت قســط اســفندماه »وام ازدواج« وجود دارد و 
بانک مرکزی در این خصوص ســامانه ای را معرفی 

کرده است.
مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی و توســعه اجتماعی 
جوانان با اشاره به پیگیری های معاونت جوانان جهت 
عودت اقســاط تســهیالت ازدواج جوانان، از معرفی 

سامانه ای از سوی بانک مرکزی برای ثبت شکایات در این خصوص خبر داد.
به گزارش ســالم نو، اعظم کریمی، با اشــاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تعویق سه ماه 
بازپرداخت تســهیالت قرض الحسنه همزمان با شــیوع کرونا در کشور گفت: با توجه به اینکه وام 
ازدواج جوانان نیز از جمله تهســیالت قرض الحسنه در کشور است، این بخشنامه مشمول این وام 

نیز شده است.
وی با اشاره به اینکه برخی از بانک های عامل در اسفندماه نسبت به کسر این اقساط اقدام کرده 
بودند، اظهار کرد: با تاکید مجدد رئیس بانک مرکزی و پیگیری معاونت جوانان در این خصوص بنا 
شــد تا بانک های مذکور نسبت به بازگشــت این مبلغ به حساب افراد اقدام کنند. همچنین معاونت 
جوانان در خصوص پیگیری مواردی که این مبلغ به حســاب آنان بازگشــت داده نشده بود؛ پس از 
دریافت گزارش و تماس های فراوان موضوع را به صورت مکتوب و تماس های مکرر با بخش های 

ذیربط از بانک مرکزی پیگیری کرد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه اجتماعی جوانان با اشــاره به اینکه بنابر بخشــنامه بانک 
مرکزی، بانک ها می بایست اقساط تسهیالت ازدواج را در ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه 
پس از پایان دوره بازپرداخت اقســاط دریافت کنند، گفت: براساس گزارش های رسیده به این دفتر 
تعدادی از بانک ها نسبت به اجرای این بخشنامه عمل نکرده بودند و با توجه به گزارش های ارسالی 

نیز اقساط وام ها را عودت نداده بودند.
کریمی در ادامه توضیح داد: براین اســاس با توجه به ضرورت اجرای این بخشنامه این معاونت 
نســبت به ارسال نامه ای به بانک مرکزی اقدام کرد تا در شــرایط اقتصادی کنونی همراهی الزم 
با جوانان صورت بگیرد. همچنین اهتمام بانک مرکزی و پیگیری های دفتر برنامه ریزی و توســعه 
اجتماعی جوانان موجب شد تا سامانه به آدرس www.cbi.ir برای ثبت شکایات احتمالی در این 

خصوص معرفی شود.

۲۰ تخت بستری بیماران کرونایی در پارسیان راه اندازی شد

2۰ تخت بســتری همراه با پرســنل و تجهیزات و کادر پزشــکی در بیمارستان رستمانی شهر 
پارسیان برای خدمات رسانی به بیماران تنفسی و کرونایی وارد چرخه درمان شد.

فرماندار پارســیان در این آیین گفت: این اقدام با اشــاره به مصوبه ستاد مبارزه با بیماری کرونا 
در اســتان و به دســتور  اســتاندار هرمزگان و همت فرمانده منطقه چهارم سپاه دریایی راه اندازی 

شده است.
رضاپور  افزود: با راه اندازی این تخت ها در بیمارســتان پارســیان در راســتای افزایش بیماران 

کرونای در شهرستان آمادگی کامل را دارا می باشد.
وی بهداری ســپاه دریایی کشــور دارای کادر و نیروی درمانی متعهدی است، اظهارداشت: باید 
فضای درمانی مناسب در اختیار این پرسنل و کادر پزشکی قرار گیرد تا خدمات درمانی شایسته ای 

به مردم پارسیان ارائه شود که طبق بازدید میدانی از بیمارستان جانمایی صورت گرفت.
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ســخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: به دلیل 
شیوع ویروس کرونا در حال حاضر نزدیک به ۳.۳ 
میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم 

در معرض آسیب قرار گرفته اند.
بــه گزارش اقتصادآنالین به نقــل از ایران، در 
استراتژی دولت در دوره شیوع کرونا، حفظ سالمت 
و جــان مردم در اصل قرار گرفتــه و همراه با آن 
بر تأمیــن مایحتاج زندگی روزمره و معیشــت در 
چارچوب سالمت بنا نهاده شده است. این استراتژی 
در جلسات هیأت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا 
بارهــا مــورد تأکید قــرار گرفته که در جلســات 
ســخنگویی دولت به آن پرداختــه ام و تصمیمات 
ایزوالسیون بیماران و طرح فاصله گذاری فیزیکی 
و در ادامه فاصله گذاری هوشــمند فیزیکی نتیجه 
این اســتراتژی است. بازگشت کار جامعه با رعایت 
پروتکل های بهداشتی با این شرط که هرگاه میان 
ســالمت و کار مردم تعارضی ایجاد شــود به نفع 
ســالمت حل خواهد شــد. ایــن روح و جان مایه 
بحث های ســتاد کرونا و کارگروه های آن بود که 
به صورت طرح فاصله فیزیکی هوشــمند مطرح و 
ابعاد جدیدتر آن اعالم خواهد شد. این یادداشت از 
منظر نویســنده برای تبیین چنین سیاستی نگاشته 
شده است - در این مقاله قصد ندارم به دو مناقشه 
به هم پیوســته سال های اخیر از سیاسیون مخالف 
دولت در داخل و رســانه های خارج که این روزها 
تعارض بین جان و نان را با متهم کردن دولت علیه 
جان  راه انداخته اند بپردازم. بدون درک صحیح از 
اوضاع و احوال و دمیدن در دوگانه های کاذب بیشتر 
مردم را دچار نگرانی و ســردرگمی می کند. پاسخ 
همه اینها باشــد برای پس از کرونا. برای رهایی از 
کرونا امروز بیش از هرچیز نیاز به آرامش در جامعه 
داریم. - در این یادداشت سعی کرده ام به برخی از 
آمار و ارقامی بپردازم که نشــان می دهد چرا باید 
با استراتژی ســالمت محور به سمت فاصله گذاری 
هوشمند حرکت کنیم زیرا در غیراینصورت در میان 
مدت ،توانی در اقتصاد تحریم زده برای حتی حفظ 

سیاست های سالمت محور باقی نخواهد ماند.
پایه های  نیازمند  حفظ سیاست ســالمت محور 
قوی اقتصادی عالوه بر بحث بهداشت و سالمت 
و حفظ زندگی چند دهک است که بر اثر بیکاری و 
کاهش درآمد اجتناب ناپذیر دچار بحران می شوند. 
گرچه اقتصاد ایران هم همچون همه کشــورهای 
جهان به ناچار کرونایی شــده و قبــل از آن البته 
ویروس تحریم بر جانش افتاده بود. اما نمی توان از 
تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد ایران که گفته شده رشد 
اقتصادی جهان را سال 2۰2۰ به میزان 1.2 تا 1.۵ 
درصد کاهش خواهد داد، بر حذر ماند. طبق برآورد 
ســازمان بین المللی کار )🅾🅾🅾( شیوع کرونا حدود 
2.۷ میلیارد نفر از نیروی کار در جهان را تحت تأثیر 
قرار می دهد ضمن آنکه کاهش ساعات کاری 19۵ 
میلیون نفر سبب افت درآمد و فقر می شود. شوک 
اقتصادی ناشــی از شــیوع کرونا بخش خدمات را 
بیشتر از کشاورزی و صنعت درگیر می کند و چون 
بخش خدمات ظرفیت اشــتغال غیررسمی باالیی 
دارد، به کاهش رفاه و افزایش فقر بیشــتری منجر 
خواهد شد؛ ۳۸ درصد شاغلین جهان در بخش های 
خدماتی فعالیــت می کنند و نیمی از آنها در بخش 
غیررسمی هســتند؛ البته کشورهایی در آسیا مانند 

چین، هند، پاکستان، ویتنام و...
به دلیل ســهم باالتر اشــتغال غیررســمی در 
معرض آسیب بیشتری هستند. پیش بینی سازمان 
بین المللی کار این است که ادامه تعطیلی کرونایی 

به گســترش فقر در جهان می انجامد و ۸۰ درصد 
بنگاه هــای اقتصادی کوچک و متوســط را دچار 
بیشترین آســیب  می کند. تا اینجای کار پیش بینی 
می شود کرونا اقتصادهای بزرگ جهان مانند امریکا 
را با 2 تا ۸.4 درصد کاهش رشــد مواجه کند؛ چین 
کاهش رشــد  تا ۶.2 درصدی را تجربه می کند.به 
همین دلیل  کشــورها به ارائه بسته های حمایتی 
روی آورده اند که بیشــترین حجم آن اختصاص به 
تأمین نیازهای بهداشــت و سالمت )19 درصد( و 
جبران بیــکاری )1۸ درصد( دارد.  این وضعیت در 
اقتصاد ایران که ســال 9۸ رشد اقتصادی نزدیک 
به صفر را تجربه کرده، وضعیت سخت تری ایجاد 
خواهــد کرد. در حال حاضر نزدیک به ۳.۳ میلیون 
نفر از شــاغلین رسمی کشــور به طور مستقیم در 
معرض آســیب قرار گرفته اند. بیش از 1.۵ میلیون 
کارگاه رســمی و غیررســمی دچار توقف فعالیت 
شــدند. 4 میلیون شاغل غیررســمی در کشور در 
معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دســتمزد و 
اخراج هستند. بیش از 12 میلیون کارگر در بخش 
خدمات مشــغول به کارند و آثــار اولیه بیکاری در 
1۰ رســته ای که بالفاصله با شــیوع بیماری دچار 
تعطیلی شدند هویداست. در ۳ ماه اول کاهش ۰.4 
درصدی رشــد اقتصادی اتفاق می افتد؛ در صورت 
تداوم، آثــار ثانویه آن می تواند میــزان بیکاری را 
بــه طور فزاینده ای افزایش دهد. مطالعات نشــان 
می دهد ایجاد اشــتغال جدیــد در صنوف تولیدی 
کوچــک و کارخانه های مقیاس پایین حداقل تا دو 

سال پس از تعطیلی امکان پذیر نیست.
عمال طبــق آمار هــای وزارت کار در صورت 
تعطیلی درازمدت و عدم مداخله در سیاســت های 
بازار کار میزان بیکارشــدگان به بیش از 4 میلیون 
نفر خواهد رســید. این 4 میلیون نفر شــامل ۳.۳ 
میلیون شــغل بیمه شــده و حدود ۷۰۰ هزار شغل 
غیررســمی اســت که برای جبران دستمزد آنها با 
حداکثــر 2 میلیون تومان در ماه بــرای ۳ ماه، به 
24 هــزار میلیارد تومان اعتبــار برای پرداخت نیاز 
خواهد بود. ایجاد اشتغال جدید در کشور در صنایع 
ســرمایه بر و کاربر به طور متوســط بیش از ۵۰۰ 
میلیــون تومان و در بخــش خدمات بیش از 1۵۰ 

میلیون تومان هزینه نیاز خواهد داشت.
نباید از یاد ببریم که ما دچار اقتصاد تحریم زده 
نیز بوده ایــم. در صورتی که دولت یازدهم در دوره 
قبل از تحریم ها کارنامه مناسبی در رشد اقتصادی، 
کنترل تورم و ایجاد اشــتغال داشــت اما با مبتال 
شدن اقتصاد کشــور به ویروس تحریم ها افزایش 
نرخ بیکاری تحصیلکرده ها و جوانان دانش آموخته 

و اشتغال ناقص به خوبی نمایان شده است.
در اثر تحریم ها تولید ناخالص داخلی افت و خیز 

قابل مالحظه ای تجربه کرده چنانکه در سال 9۷، 
حدود 2.2 درصد کاهش داشــته است. حتی تولید 
ناخالص داخلی ســرانه در سال 9۷ نسبت به سال 
پایه افت ۵.۶ درصدی را نشــان می دهد. مصرف 
بخش خصوصی در ســال 9۸، ۸.۸ درصد کاهش 
یافته اســت. متوسط رشد تشکیل ســرمایه ثابت 
ناخالص نیز در ســال 9۸ نسبت به سال قبل بیش 
از 2 درصد کاهش نشــان می دهد. در دوره تحریم 
روزنه های صــادرات نفتی و غیرنفتی ایران روز به 
روز تنگ تر شــده و هر منفذی بــرای تأمین ارز و 

صادرات را می بندند.
متأسفانه عده ای شرایط اقتصاد بحران زده ایران 
در دوران تحریم قبل از کرونا را در نظر نمی گیرند. 
آثار بیکاری درازمدت و عــدم امکان جبران مالی 
حتــی در اقتصادهای توســعه یافته و پویا هم پس 
از شیوع کرونا بسیار جدی است و بعضًا کسی هم 
پاسخگوی آن نیست. در امریکا تا اینجای کار بیش 
از 1۶ میلیون شغل از دست رفته است و نرخ بیکاری 
از حالت اشــتغال کامل به نرخ بیکاری 1۵درصدی 
رسیده است. فدرال رزرو پیش بینی کرده است 4۷ 
میلیون شــغل در این کشــور از دست رفته و نرخ 
بیکاری به ۳2 درصد برسد. این امر نشان می دهد 
که با تلفیق عوارض تحریم و شــیوع کرونا شرایط 
برای ایران چقدر سخت تر است.آخرین نظرسنجی 
ایسپا درباره تاب آوری اقتصادی خانواده ها در تهران 
نشان می دهد که ۳4 درصد در پاسخ به این سؤال 
که اگر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند، 
تا چــه زمانی از نظر اقتصادی مشــکلی نخواهید 
داشت، پاسخ داده اند »همین االن هم نمی توانم.«  
۳۵ درصد پاسخ داده اند یکی، دوماه. 9 درصد، سه 
یا چهار ماه و 22 درصد گفته اند پنج ماه و بیشتر. ۷۸ 
درصد که اتفاقًا اقشــار اجتماعی بی صدا و کم صدا 
محسوب می شــوند در وضعیتی نگران کننده برای 
بقای زندگی به سر می برند. برای انتخاب استراتژی 
جلوگیری از مرگ ناشی از کرونا و در کنار آن حفظ 
زندگی بدون آســیب به سالمت، توجه به واقعیات 
اقتصاد تحریم شــده و حاال کرونــازده برای اتخاذ 
اجتناب ناپذیر  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاســت های 
اســت. حتی برخی همســایگان ما رســمًا اعالم 
کرده اند میــزان مرگ و میر ناشــی از فقر در اثر 
سیاســت های محدودکننده اقتصادی قابل مقایسه 

با کرونا نخواهد بود.
دولت ایران از روز اول سیاستی اخالقی، انسانی 
و در راســتای حفظ جان مردم اتخاذ کرده اســت. 
هیچ الگوی مشــترکی در دنیا در این زمینه وجود 
نداشته است. همانند خود ویروس کرونا که با یک 
ناشناختگی آزاردهنده همراه است، آثار و تبعات کرونا 
نیز شــوک وار در جهان وارد شده است. بنابراین ما 

نیازمند الگویی متناسب با فرهنگ، جامعه، اقتصاد 
و نظام ســالمت در ایران  بودیم. به نظر می رسد 
سیاســت های اتخاذ شــده در ایران از جهت حفظ 
سالمت و جان مردم نسبت به سیاست های جاری 
در جهان در مجموع کاستی نداشته است. متأسفانه 
در قضاوت های صورت گرفته در کشورمان معمواًل 
یک سیاست خاص در یک کشور را برجسته کرده 
و به مقایسه می گیرند اما مجموع اقدامات از جنبه 
کنترل بیماری و عملکرد نظام بهداشت و سالمت 
چنانچه مقایســه شــود نتایج قابل قبولی به دست 
آمده اســت. معتقدم ما در عملکرد نظام سالمت و 
بهداشت جزو موفق ترین کشــورها بوده ایم و این 
را عالوه بر زیرســاخت های طرح تحول سالمت 
بیشتر ناشــی از دانش مناسب در میان پزشکان و 
فداکاری در کادر پزشــکی می دانم در حالی که در 
برخی کشــورها کادر پزشکی را با نگهبان و تهدید 
به اخراج در بیمارســتان ها حفظ می کردند اما ما با 
بازگشــت داوطلبانه پزشکان و پرستاران بازنشسته 
و افــراد فعال در نهادهای مدنــی در محیط های 
درمانــی مواجه بوده ایم و اتفاقًا  به رغم  اشــکال 
دیگــری که بــرای اعالم بموقع همــه دنیا با آن 
مواجــه بوده، در ایران دولت بــه محض اطالع از 
ورود کرونا صادقانــه دو روز مانده به انتخابات به 
رغم همه شــائبه های سیاســی آن را اعالم کرد 
و مخالفــان دولت را متهم بــه کرونای بنفش نیز 
 کردند. سیاســت های فاصله گذاری به سرعت اجرا 

شدند.
 ابتدا مــدارس و دانشــگاه ها تعطیل شــدند، 
بیشــترین مراکــز تجمع حتی مراکــز مذهبی که 
تصــور آن نمی رفت تعطیل شــدند. نظــام تولید 
به ســرعت تمرکز خود را بر تولید ماســک، مواد 
ضدعفونی کننده و مایحتاج غذایی جامعه قرار داد 

و کارخانه های مواد غذایی سه شیفت کار شدند.
مردم همراهی کردند و آمار ســفرهای نوروزی 
کاهش یافت. امروز بررسی ها نشان می دهد اغلب 
آن ســفرها - هرچند می توانست صورت نگیرد - 
به شــهرهای زادگاهی بود تا تفریحی. آخرین آمار 
وزارت بهداشــت که در جلســه چهارشنبه گذشته 
هیًات دولت ارائه شــد نشــان می دهد در مجموع 
روند مبتالیان شــدید به کرونا و مرگ ومیر ناشی 
از آن با شــیب کند رو به نزول است و در ۵ استان 
در حالــت ثابت قــرار دارد. در ادامه از یک ســو 
کنترل ابتال و جریان حرکت مبتالیان با اســتفاده 
از روش هــای فنی رصد و مراقبت در دســتور کار 
اســت و از سوی دیگر به فعاالن اقتصادی نیز حق 
انتخاب برای حضور در کســب وکارشان داده می 
شــود. این، موفق ترین تجربه کشورهای جهان در 
دوره شیوع کرونا بوده است، که متناسب با ظرفیت 

های موجود در کشور به اجرا در می آید.
 حفظ جــان و تأمین نان برای اجتناب از مرگ 
و فقر کرونایی رویکرد اصلی دولت است.  بنابراین 
دولــت هیچ گاه سیاســت ســالمت محور را کنار 
نگذاشــت.  هر چند طرح فاصله گذاری هوشــمند 
فیزیکی و تعــادل میان ســالمت و اقتصاد وقتی 
جواب خواهد داد که سرمایه اجتماعی در باالترین 

سطح خود باشد.
 ما باید به یک جهش در تولید سرمایه اجتماعی 
نیز برسیم. در صورت افزایش اعتماد میان مردم و 
حاکمیت و ایجاد تعادل میان ســالمت و اقتصاد، 
ایــران می تواند مدلــی منحصر به فــرد در میان 
الگوهای کــره جنوبی و چین واروپــا و... به دنیا 

عرضه کند.

سخنگوی دولت:

درصورتتعطیلیدرازمدت،۴میلیوننفربیکارمیشوند

معــاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش ضریب 
حقوق کارمنــدان، اعضای هیئت علمی و قضات در 

سال 1۳99 را ابالغ کرد.
به گزارش  تســنیم، اســحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهــور، مصوبه افزایــش ضریب حقوق 
کارمنــدان، اعضای هیئت علمی و قضات در ســال 
1۳99 را برای اجرا به ســازمان های برنامه و بودجه 

کشور و اداری و استخدامی کشور ابالغ کرد.
هیئت وزیــران در جلســه 2۰ فروردین 1۳99، 
ضریب حقــوق اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالی و قضــات را به میزان ۳4 

هزار و ۷۳۰ ریال تعیین کرد.
هم چنین، ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون 
مدیریت خدمات کشــوری، کارمندان مشمول قانون 
نظام هماهنگ پرداخت کارکنــان دولت - مصوب 
1۳۷۰- از جملــه کارمنــدان وزارت اطالعــات و 
شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه برای 
ســال 1۳99 به میزان دو هــزار و 4۳۸ ریال تعیین 

می شود.
افزون بر این، ضریب حقوق مقامات و هم طرازان 
موضوع ماده )۷1( قانون مدیریت خدمات کشــوری 
و مدیــران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤســای 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت 
خدمات کشــوری و ماده )29( قانون برنامه پنج ساله 
ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران و شهرداران مراکز استان ها 

به میزان دو هزار و ۳۰۰  ریال تعیین می شود.

حق جلسه اعضای شورا های اسالمی شهر مراکز 
استان در سال 1۳99 براساس ضریب ریالی دو هزار 
و ۳۰۰ ریــال طبق تبصره )1( مــاده )۶( آیین نامه 
نحوه پرداخت حق جلســه و مزایا به اعضای شورای 

اسالمی محاسبه و پرداخت می شود.
افزایــش حقوق کارکنان مؤسســات  هم چنین، 
انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی 
غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص 
از جمله شــرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون 
بر آنها مســتلزم ذکر و یا تصریح نام اســت از قبیل 
شــرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، 
سازمان های موضوع ماده )۵( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیــر و ارتقای نظام مالی کشــور و همچنین 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، در ســال 

1۳99 به میزان 1۵ درصد تعیین می شود.
گفتنی اســت، حداقل حقوق و مزایای مســتمر 
شــاغلین موضوع ماده )۷۶( قانون مدیریت خدمات 
کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول 
این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای 
مشــمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان 
دولت در ســال 1۳99 به میــزان 1۷ میلیون و 9۷4 
هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مســتمر 
این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق 

مذکور در این بند تعیین می شود.
در اجرای ماده )1( قانون احکام دایمی برنامه های 
توسعه کشور 🅾 مصوب 1۳9۵- اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و پژوهشی از 

شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.
الزم بــه ذکر اســت، حداقل حقــوق کارمندان 
مشــمول قانون نظام هماهنــگ پرداخت کارکنان 
دولت در ســال 1۳99 به میزان نــه میلیون و ۷1۷ 
هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می شود که با احتساب فوق 
العاده های موضوع ماده )۶( قانون یادشده، این میزان 
نباید کمتــر از 1۷ میلیون و 9۷4 هزار و ۵۰۰  ریال 
شــود و مابه التفاوت آن تا 1۷ میلیون و 9۷4 و ۵۰۰ 

ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
 پس از اعمــال افزایش های موضــوع بند های 
فوق الذکــر، مبلغ مابه التفــاوت ریالی مجموع مبلغ 
منــدرج در حکم کارگزینی )برای کارکنان رســمی 
و پیمانی( و قرارداد ماهانه )بــرای کارکنان قرارداد 
کار معین و کار مشــخص و طرحی( به نسبت مدت 
کارکرد از مبلغ 2۸ میلیون ریــال با عنوان »تفاوت 
تطبیق موضــوع جز )1( بند )الــف( تبصره )12( » 
در احکام درج می گردد.هم چنین، به ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور اجازه داده می شــود تا با هماهنگی 
سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع 
ردیــف )22-۵۵۰۰۰۰(، پــس از اعمال بند )۷( این 
تصویب نامه و در اجرای جزء )2-1( بند )الف( تبصره 
)12( ماده واحده قانون بودجه سال 1۳99 کل کشور 
مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان )رســمی، 
پیمانــی و قرارداد کار معین و مشــخص و طرحی( 
که مجموع مبلغ منــدرج در آخرین حکم کارگزینی 
و یا قرارداد ماهانه آن ها به نســبت مدت کارکرد در 
سال 1۳9۸ بین 24 میلیون ریال تا ۵1 میلیون است، 

به نحوی که اشــخاص با حقوق پایین تر از ضریب 
افزایشی باالتری برخوردار باشند، اقدام الزم را بعمل 
آورد. این مبلغ در«تفاوت تطبیق موضوع جزء )1( بند 
)الف( تبصره )12( » موضوع بند )۷( این تصویب نامه 

درج می گردد.
مبالــغ ناشــی از اجــرای بند هــای )۷( و )۸( 
تصویب نامــه شــماره ۸۷24/ت ۵۶4۸۵ هـ مورخ 
۳1 فروردین 1۳9۸ و اصالحات بعدی آن مشــمول 

افزایش این آیین نامه می باشند.
گفتنی اســت، در اجرای این تصویب نامه رعایت 
احکام بنــد )ب( ماده )۷4( قانون برنامه پنجســاله 
ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران و تبصره بند )ی( ماده )2۸( 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از 
مقررات مالی دولــت )2( - مصوب 1۳9۳- الزامی 

است.

مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی و قضات در سال ۱۳۹۹ ابالغ شد
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P باور داریم، » قلم « مقدس است؛ عهـــــد می بندیم همواره آن را پاس داشته و 
پاک نگاه داریم.

P باور داریم، » حرمت و حیثیت« همگان، محترم و خدشــه ناپذیر است؛ رعایت حریم 
اشخاص و پاسداشت کرامت انسانی افراد را اصلی ضروری و الزم می دانیم.

P بــاور داریــم، » آگاهی داشــتن« حقی اساســی اســت و از ایــن روی، 
 خــود را متعهد مــی دانیم تــا در روایــت رویدادهــا، امانتداری صــادق بوده

 و با دقت و سرعت، انجام وظیفه نمائیم.
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ندای هرمزگان

از اواخر وقت يکشــنبه و روز دوشنبه با مساعد شدن شرايط بارشي در 
هرمزگان بويژه در مناطق غربي اســتان رگبار باران، رعد وبرق و افزايش 

باد پيش بيني ميشود.
روزهاي چهارشــنبه و پنجشنبه هفته جاري نيز با تاثير يک موج جنوبي 
در اســتان هرمزگان بويژه در مناطق غربي و شمالي احتمال رگبار باران و 

رعد وبرق و وزش باد نسبت شديد است.
در روزهاي دوشــنبه، چهارشنبه و پنجشــنبه با توجه به رگباري بودن 
بارش ها، از تردد در حاشــيه رودخانهها و رفتن به مناطق مرتفع خودداري 
شود.در بيشــتر نقاط هرمزگان نيز امروز شــنبه افزايش ابرناکي خواهيم 

داشت که البته شرايط بارشي مناسبي پيش بيني نميشود.
از لحاظ دمايي نيز در هفته جاري بيشــتر نقاط استان کاهش نسبي دما 

در طول روز پيش بيني ميشود.

هرمزگان باراني مي شود

بازار گل و گیاه بندرعباس/ عکس:  رهبر امامدادی ـ ایسنا

انهدام باند سارقان داخل خودرو در ميناب 

جانشــين فرمانده انتظامی استان از دســتگيری باند سه نفره سارقان حرفه ای و 
کشف 22 فقره سرقت داخل خودرو و منزل خبر داد. 

به گزارش خبرنگار پايگاه خبری پليس ، سردار«عباسعلی بهدانی فرد« در تشريح 
اين خبر گفت : در پی وقوع ســرقت داخل خودرو در يکی از محالت ميناب،پيگيری 
موضوع بصورت ويژه در دســتور کار مأموران پليس آگاهی شهرســتان ميناب قرار 

گرفت. 
اين مقام انتظامی افزود : ماموران با انجام گشت های غير محسوس موفق شدند 

سرانجام سارق را در حين سرقت داخل خودرو دستگير کنند. 
وی تصريح کرد: متهم در بازجويی اوليه منکر هرگونه ســرقت شده که در مقابل 
ادله و شواهد بناچار لب به اعتراف گشود و به 17 فقره سرقت داخل خودرو و 5 فقره 
سرقت منزل با همدستی فرد ديگری اعتراف که با هماهنگی مقام قضائی همدست 

متهم و همچنين مالخر اموال مسروقه دستگير شدند. 
ســردار بهدانــی فرد با بيــان اينکه از کليه ســرقت ها بازســازی صحنه جرم 
انجــام گرفــت، خاطر نشــان کرد : متهمــان پس از تشــکيل پرونــده مقدماتی 
 جهت ســير مراحــل قانونی تحويل مراجــع قضائی و از آن طريــق روانه ندامتگاه 

شدند. 
جانشــين انتظامی هرمزگان با بيان اينکه در بررسی مخفيگاه متهمان تعداد 25 
قلم اموال مسروقه شــامل باطری خودرو،فرش،تلويزيون ، زاپاس و سيستم صوتی 
کشــف شــد، تصريح کرد: تداوم امنيت نتيجه همکاری بين مــردم و پليس بوده و 
همشــهريان می توانند هرگونه موارد مشــکوک را بالفاصله از طريق مرکز فوريت 

های پليس 110 اطالع دهند.

خبررهایی از حکم قصاص بعد از دو قتل

مــرد جوان که در جريان يک درگيری مرتکب قتل 
شده بود در حالی که در يک قدمی مجازات مرگ قرار 

داشت با کمک وکيلش از قصاص رهايی يافت.
مــرد جوان که در جريان يک درگيری مرتکب قتل 
شده بود در حالی که در يک قدمی مجازات مرگ قرار 

داشت با کمک وکيلش از قصاص رهايی يافت.
مدتی قبل مرد جوانی بــا پليس تماس گرفت و از 
قتلی خبر داد که لحظاتی قبل مرتکب شده بود. بدنبال 
ايــن خبر مأموران پليس راهــی محل جنايت که يک 
ويالی ســاحلی در شمال کشــور بود شدند. با ورود به 
خانه وياليی آنها جســد خونين مــرد جوانی را ديدند 
که يک زن و دو مرد ديگر نيز کنارش حضور داشــتند 
اما عامل جنايت که امين نام داشــت و از ناحيه دست 

مجروح شده بود به بيمارستان رفته بود.
 اعتراف به قتل

امين پس از بهبودی در رابطه با جنايتی که مرتکب 
شــده بود به مأموران گفت: با همسرم برای تعطيالت 
از تهران راهی شــمال شــديم. لحظاتی قبل از قتل با 
همســرم در ســاحل قدم می زدم که چنــد مرد برای 
همســرم ايجاد مزاحمت کرده و من با آنها درگير شدم. 
با وســاطت همسرم و کســانی که آنجا بودند درگيری 

پايان يافت.
او ادامه داد: وقتی به ويال برگشــتيم حدود 5 دقيقه 
بعد، مقتول که ســروش نام داشت به همراه دوستانش 
وارد ويال شــدند. آنها داس و قمه داشتند و من هم به 
داخل ويال رفتم و چاقويی که آنجا بود را برداشتم. من 
قصد قتل نداشتم اما مقتول با داس به من حمله کرد و 
از ناحيه دست مجروح شدم. خواست ضربه دوم را بزند 
که من برای دفاع از خود به او ضربه زدم و چاقوی من 

به گردن مقتول برخورد کرد. من فقط می خواســتم او 
را بترســانم واقعًا دلم نمی خواســت او را بکشم ، من 
توبه کرده و دور کارهای خالف را خط کشــيده بودم.

کارآگاهان در ادامــه تحقيقات دريافتند که امين حدود 
10 ســال قبل نيــز جنايتی مرتکب شــده و با گرفتن 

رضايت اوليای دم مدتی قبل از زندان آزاد شده است.
امين درخصوص نخســتين جنايتش نيز گفت: 19 
سال بيشتر نداشتم و تازه با دختری به نام سودابه آشنا 
شــده بودم و می خواستم با او ازدواج کنم. اما يک روز 
که خيلی ناراحت بود بــه من گفت يکی از بچه محل 
هايمان به نام آرش برای او ايجاد مزاحمت کرده است. 
از شــنيدن اين حرف خيلی ناراحت شــدم، آرش می 
دانســت که من به ســودابه عالقه دارم و می خواهم 

بــا او ازدواج کنم. درگيری مــن و آرش از همان موقع 
شــروع شد. اما او دست بردار نبود و در نهايت با هم در 
خيابان قرار گذاشتيم. درگيری ما در خيابان باال گرفت 
و مــن با چاقو به آرش ضربــه زدم که بعد از انتقال به 

بيمارستان جان باخت.
 زندگی دوباره

مرد جوان ادامه داد: من به زندان افتادم و خانواده ام 
برای گرفتن رضايت وارد عمل شدند. اما خانواده آرش 
رضايت نمی دادند. با درخواســت قصاص آنها، دادگاه 
نيز برای من اشــد مجازات را کــه همان قصاص بود 
صادر کرد. من در چند قدمی چوبه دار بودم که با لطف 
خداونــد و تالش واحد صلح و ســازش، خانواده آرش 
در آخريــن لحظات و پای چوبه دار به شــرط دريافت 

ديه رضايت دادنــد. واقعًا توانايی پرداخت اين هزينه را 
نداشتم اما در نهايت با کمک چند خير موفق شدم ديه 

را تهيه کنم و بعد از 9 سال حبس از زندان آزاد شوم.
زمانی که پايم را از زندان بيرون گذاشــتم با خودم 
عهد کردم که ديگر کاری نکنم که راهی زندان شــوم، 
به همين دليل بعد از آزاد شــدن از زندان به خانواده ام 
گفتم می خواهم ازدواج کنم. مرد جوان گفت: چند ماه 
بعــد از آزادی ام با فتانه دختری کــه اينبار خانواده ام 
معرفــی کرده بودند و او نيــز از زندگی خصوصی ام با 
خبر بود، ازدواج کرديم و برای گذراندن تعطيالت راهی 

شمال شديم که آن اتفاق تلخ رخ داد.
 رهایی از قصاص برای دومین بار

با ادعای مرد جوان، فرضيه دفاع مشــروع او مطرح 
شد، اما مدارک کافی برای اثبات اين ادعا از سوی مرد 
جوان ارائه نشــد. در حالی که تحقيقات به اين سمت 
می رفــت که امين برای بــار دوم به قصاص محکوم 
شــود وکيل او مدارکی را بــه بازپرس ارائه کرد که راز 
اين جنايت را برمال ســاخت.او فيلمی را در اختيار تيم 
تحقيق قرار داد که جزئيات کامل درگيری را نشان می 
داد. فيلمی که از دوربين مداربسته ويال گرفته شده بود 
از زمان ورود مقتول و دوســتش به داخل ويال تا حمله 
 آنهــا به امين و ضربه ای که به آنها زده بود را نشــان

 می داد.
تصاوير اين درگيری و اظهارات متهم و مدارکی که 
در ادامه بررســی ها بدست آمد، امين پای ميز محاکمه 
رفت و سرانجام با دفاعيات وکيل متهم دادگاه موضوع 
دفاع مشــروع را تأييد کرد و بدين ترتيب مرد جوان بار 
ديگر از مجازات قصاص رهايــی يافت او به زودی از 

جنبه عمومی جرم محاکمه خواهد شد.

دکتر غالمعباس مومنی 
متخصص بیماری های داخلی 

تیروئید، دیابت، فشار خون ،کبد چرب 
گوارش و ریه

بندرعباس، بلوار سيد جمال الدين اسدآبادی،پشت بانک سينا ، 

ساختمان سبز طبقه 4 - تلفن: 07632245695- 09220848716

    تراشکاری و سیلندر تراشی 
مـــــدرن بــــندر 

تراش سيلندر، سنگ ميل لنگ، تراش شاتون، تراش ميل لنگ
 انواع موتور های ديزلی و بنزينی

آدرس: بنــدرعباس ، كمـربندي ، نرسيده به  پل خواجو  
     تلفن : 32242740 ـ 32227810

دکتر محمد امین امامی
برای اولين بار در هرمزگان

دستگاه ABI برای تشخيص درد پاها و اختالالت
عروق پاها بخصوص در بيماران ديابتی و سيگاری

راه اندازی شد
بلوار سيد جمال الدين اسدآبادی- چهار راه فاطميه – روبروی شيرينکده- 

ساختمان پزشک- طبقه دوم – واحد 204
تلفن: 32252476 همراه : 09170698916

دکتر ناصر ریاضی
جراح و متخصص كليه مجاری ادرار

مثانه پروستات و نازايی آقايان
 جراحی اندوسکوپيک سنگ كليه و مثانه

 و جراحی اندوسکوپيک پروستات و مثانه و ارولوژی  اطفال
چهار راه فاطميه، روبروی شيرينکده، ساختمان پزشک، طبقه سوم، 

واحد 308
تلفن : 32252468-9     09019896466

آزمایشـگاه دی
دکترمحسن دهقانی

 ) استادیار دانشکده پزشکی(
دقت و صحت در آزمایشات همراه با کادری مجرب

تشخیص طبی-پاتولوژی-  سیتولوژی -مغز استخوان
آدرس: خ سید جمال ابتدای خیابان شهید کازرونی ساختمان پزشکان میالد

تلفن: 32231883 -  32224577 فکس: 32229288

 مرکز حجامت خلیج فارس
 درمان وپيشگيری بيماريها  از قبيل سر دردهای ميگرن كمر درد  
بيماری های پوستی  ترک اعتياد وغيره ، از طريق حجامت زالو 

 درمان طب سنتی ، زير نظر دكتر فتح الهی با كادر مجرب

 آدرس؛ چهارراه مرادی به سمت چهارراه قدس 

 کوچه رضوان 1_ ساختمان ایلیا طبقه دوم_ 

تلفن0763220205

کلینیک سونوگرافی 

دکتر حسین کرم پور  
با استفاده از پیرشفته ترین دستگاهها

انجام سونوگرافی های روتین ترانس واژینال ترانس رکتال

سونوگرافی های نوزادان و کودکان  سونوگرافی رنگی )کالر داپلر( بارداری غربالگری 

جنین فیرب و اسکن کبد /  االستوگرافی  تیروئید و توده های پستان

نشانی : خیابان سید جامل الدین اسد آبادی-  کوچه اسفدیاری پشت آزمایشگاه 

موسوی- ساختامن پزشکان حکیم طبقه اول

 32253975 الی 6

ساعت فعالیت صبح و عرص

آزمایشگاه دکتر سبحانی 
تشخیص طبی، پاتولوژی، سیتولوژی  و 

مغز و استخوان 
بندرعباس چهار راه فاطمیه، خیابان اسدآبادی ) مرادی(، 

کوچه شفیع -  تلفن : 32222563- 32227575  

دکتر محمد رضا طوافی 
جراح  و متخصص ارتوپدی

) استخوان و مفاصل و ستون فقرات(
آدرس: چهارراه فاطمیه- روبروی شرینکده 

ساختمان پزشک طبقه دوم 

تلفن: 32213202-076

رادیولوژی ، سفالومتری، OPG و سونوگرافی

دکتر علی قدیرپور
بورد تخصصی ، رادیولوژی و سونوگرافی 

MRI,CT SCAN
آدرس: بندرعباس خيابان اسدآبادی ، چهارراه فاطميه ، ساختمان 

پزشک، طبقه همکف

 تلفن: 076-32253365

ه تهران
از دانشگا

دکتر جمشید شریفی 
متخصص بیماریهای داخلی بوردتخصصی 

عضو انجمن گوارش و کبد ایران 
* درمان بيماری های قلبی * گوارشی * اندوسکوپی 

* درمان بيماری های تيروئيد * ديابت و غدد جنسی * درمان روماتيسم
 * بيماری های كليوی و عضالنی - اسکلتی * انجام نوار ريه و نوار قلب 
آدرس : بندرعباس - چهارراه مرادی پشت بانک پارسيان ، 

ساختمان شريف، طبقه سوم - تلفن : 09058131646

دکتر زبیر شاعرزاده 
بورد تخصصی جراحی عمومی 

گوارش ، پستان ، تیروئید ، عروق
انواع فتق ، جراحی الپاروسکوپی و ...

آدرس : خ سيدجمال ، نرسيده به چهارراه مرادی، روبروی 
دبستان دانشگاه ، ساختمان پزشکان شريف، طبقه هفتم

تلفن : 32234434

 کلینیک تخصصی رادیولوژی، ماموگرافی و سونوگرافی 

دکتر سید منصور توانا
متخصص راديولوژی، سونوگرافی، ام آر آی و فلوشيپ 

سی تی اسکن
بندرعباس، خيابان سيد جمال، چهار راه سازمان، جنب 
پاساژ ناصر، ساختمان پزشکان زرتشت، طبقه اول واحد 1

تلفن: 32254330-076   تلفکس: 32254331- 076 

دکتر داریوش نیازی
عضو انجمن متخصصین گوارش آمریکا و اروپا

متخصص بیماری های داخلی، دیابت، تیروئید، ریه- خون و گوارش کبد
با عرضه خدمات ذیل :

نصب بالون الغری داخل معده،  آندوسکوپی، کولونواسکوپی،کپسول آندوسکوپی
تلفن: 0763-2242039

آدرس : بندرعباس، چهارراه سازمان، ساختمان پزشکان ناصر، طبقه اول

دکتر آرزو مسرور
فوق تخصص روماتولوژی متخصص داخلی 

پوکی استخوان ، روماتیسم ، کمردرد و درد زانو و سایر مفاصل 
بندرعباس : خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، چهار راه مرادی ، کوچه ساختمان 

پزشکان پارسیان روبروی آزمایشگاه موسوی، ساختمان پزشکان نگین ، طبقه سوم 

 تلفن : 076-32235521 - 09017061167 - 09176977840

 سونوگرافی دکتر سمیه کریمی 
 متخصص سونوگرافی و رادیولوژی،  سی تی اسکن 

 سونوگرافی روتین، سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول و سه ماه دوم 
آنومالی اسکن،  سونوگرافی پستان، سونوگرافی سه بعدی و چهار 
بعدی سونوگرافی مغز و هیپ نوزاد، انجام اینترونشن ها و بیوپسی 

 پستان و کبد 
ادرس بندرعباس خ سید جمال خ کازرونی کوچه رحیل دو،  ساختمان 

پزشکان نیکان طبقه دوم تلفن 07632239207 الی 9
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